
Afyon kanunu dün tebliğ 
derhal 

lktısat on eransına rştıra 
edecek murahhaslar Londra
da toplandılar. Konferans 
bugün açılıyor .. 

edildi, stok sahipleri 
Vilayete birer beyanname 
verecekler .. 

.... 

. FlATI S KURUŞTUR 
'= 

londra konferansının 
~edefleri ne olmalıdır 

LONDRA, 11 (Telgrafla) -
loııdra cihan iktııat konferansı 
~. (bugün) açılıyor. Altmıf kü-
1\ır devletin murahhasları beynel
~el iktı~di ve ticari. m~?~ebe!· 

tı yem battan tanzımı ıçın mu
~ereye batlıyacaklardır. Ko~fe: 
~nı ruznamesi bütün teferruati-

\anzim edilmemit olmakla ~e-
1\fıer, müzakerelerin iki mevzu 
~fında temerküz edeceği, geçen 
ltııe konferansın içtimaına karaı: 
1!ıildiği zaman bildirilmişti. lkı 
~t\>zu da şudur: 

l - Mali meseleler. 
~ - lktısadi meseleler. 
Müzakere edilecek meselelerin 
~l'Zuunu bu sekilde tespit etmek
~ konferansın' varmak istediği he
l f tayin edilmit almıyor •• B':1, tıp
<ı beynelmilel sükiin ve ıstıkrarı 
~tııin etmek maksadile toplanan 
·,içtimada mevzu taayyün eder
~ıı "siyasi meseleler,, . derneğe 
trızer .Hakikat şudur kı k<?nfer.-?· 

!1tı toplanması bir gün mesel~sı ı
"'ıı ve bu tarihi içtimada dunya 
dt\>letlerini temsil edecek olan mu
hlh~aslar Londrad~ topla~'ken 
· eııuz dünyaya venlmek ıstenen 
~lısadi veçhe hakkında mütebel-

r bir fikir yoktur. 

d 8ir defa konferansa ittirak e: 
b~~ devletlerin iktısadi sistemlerı 
lrıhirine uymuyor. İçlerinde ~ov

)et Rusya gibi bütün istih~~ v~ıı· 
lalarını devletleştiren, hancı .~1".3· 
teti inhisar altına alan komunıst 
devlet vardır. Liberal devletle.~ 
Vardır. Diger devletler de komu
~iat sistem ile liberal sistem arasın
da az veya çok müdahaleci birer 
'İatem kabul eden devletlerdi~.Bun 
~'tın dahili idarelerinde kent mu
<adderatlarına hakim olaca arı 
ıır.ensipi kabul edilse da.bi, bef?el
llıilel ticaret hakkındakı noktama
~tları telif edilmek lazımdır. 

8eynelmilel ticaret. ~e iktısat 
llıiinasebetlerinin tanzımıle nasıl 
tir iktısat dünyası meydana geti-
1tceğiz? Bu noktanın henüz müp
heın olduğunu kabul etmek lizım
~ır. Silıihıızlanma konferansında 
d tdef silahların azaltılması idi.He-
ef bu kadar muayyen iken ne de

lece mü8külat ile ilerilenebildiği 
~alfund~r. Londra cihan iktrsat 
0tıferansı bu noktadan daha az 

ltıiiaait 9artlar altında ite başhfor. 
Bazı devletlerin nazarında ıde· 

'~.dünya, harpten evvelki eski 
dunyadır. Ve eski dünyayı ihya ~t
ltıek için gümrük tarifelerini i~d_ır· 
llıek, paraların kıymetinde ıı~ık
tar husule getirmek, beynelmı!e! 
llıübadeleyi genitletmek, kredıyı 
lıoua,tırmak kafidir. Bir . defa b~ 
tedbirlerle eski dünyanın ıade edı
lehiJeceği bir meı~ledir. ~a!d.ı ki 
eakj vaziyetin gerı g~lmesın~ ıste
lııiyen devletler eksenyettedır. 

Liberal mübadele devrinde bazı 
ltı.emleketler sanayici, bazı memle
~etler de ziraatçi olmuflardı. Zira
't memleketleri sanayi memleket
leri için gıda maddeleri ve ham ef
~a yetittirir. Onlar da bam etyayı 
1tlerler ve ziraat memleketlerine 
'atarlardı. 

Bir asır evvel, Napoleon muha
teheJeri beynelmilel ticaret müna
~hetlerinde bir devri kapayıp 
)eııi bir devir açbğı gibi, Büyük 
~ te bir devri kapayıp yeni bir 
'Vir açmıfbr. 
Bir defa harpten evvel yalnız zi. 

~tçi falan memleketler harp için 
e ıanayi memleketlerine nazaran 

~iidafaa noktasından daha zayıf 
IJ" vaziyette bulunduklarını anla

dı!u. Bir defa daha harp olmıya
~ğını kabul etsek dahi, aanayiin 
1'1çi ve istihsal unsurlarına temin et 
l~ği daha yüksek ınaitet seviyesi, 
~ıra.at memleketlerini sanayiletmi
)~ ıevketmittir. Bu, fimdi almıt 
rrüınüttür. Ve dünya itleri düze
rfek diye bundan ricat edilemez. 

11laenaleyh Londra iktısat konfe
~j11•ı her şeyden evvel bu realite 
1 e karşılB.fmak mecburiyetindedir. 

l l:>iger taraftan sanayi memlekete . 
) linde de ziraatle meşgul olmak 
~?lllnda bir temayül vardır. Bu da 
ti~ taraftan harp içinde uyanan in
i· ah. diger taraftan sanayi mamu
ı":•nın satılamaması ve beynelmi
,': llıübadelenin daralması ve iş-
11•~lere is bulmak mülahazasından 
a~et eden bir vaziyettir. 
•n:ıeruı lf'yh sanayi memleketle-

Suhip ve Başmuharriri: Siirt I\1eb'usu MAH~AUT --
8 inci sene No. 2 34 PAZARTESİ 12 HAZİRAN 1933 Tel',,r{ Müdür 24318, Yan müdürü 24319 

idare Y• Matbaa 24310 ... ......___, __ . 

•• u Be e iye unu ı 

--- i eni kadro{ar 
Yapılıyor 

11' 1!11111 ! ııt '. "'!illi 11111111111111llll111111 il IUllll!HUllU!I! 1111111 ıııııııınııımıı IUlll llHll 11111111 ~ 

1 Belediye bankası teşki-I 
line dair kanun çıkh İ 

llıtısat Velıili Celal B d" H d . . . • ey un ay arpaıada ıstılıbal edıliyor 

lktısat Vekili dün geldi ve 
Londraya hareket etti 

. Celal Beyin gazetemize beyanatı 
lktısat konferansı - Altın madenleri -
Tefecilik - Halk bankası - Yeni teşkilat 

• lktı~t Vekili Celal Bey Londraya 1 
gıtme~ uzere kazadan sonra Ankara .. 
dan . ilk olarak gelen trenle tebrimiu 
gelmış ve gece de doğruca ekspresle 
'"?ndraya hareket etmittir. Celal Be
yın bindiii tren dün sabah saat 8 30 
da Haydarpa§aya •armıt bulunac;k. 
!;'· Fak~t'..yolda zuhur eden yeni bir 
anza yuzunden tren Üç saat teahhur
la ancak 11,20 de gelebilmiıtir. Cel8.1 
Bey, iıtaayonda vekalet deniz ve ha-

va müstetarı Sadullah Beyle vali 
muavini Ali Rıza, Polis müdürü Feh
mi, Ticaret mıntaka müdürü Muhsin 
Liman tirketi müdürü Hamdi Beyler'. 
le S~nayi ve Kredi Bankası, it Banka
sı, Tıcaret odası erkinı tarafından 
karşılanmış, bir pÔlis müfrezesi de ve .. 
kil Beyi sel&ınlamııtır. 

Sümmerhank müdürü Nurullah E-

(Devamı 4 üncü sahifede) 

Hükumet gayretini göste
ri or, katiller bulunamadı 

Emniyeti umumiye müdürü sıkı bir 
sorguya çekildi, netice bekleniyor 

liyetle devam edil
mektedir. Bu husus
ta henüz yeni malu
mat elde edilmemiı
tir. M. Çaldariı, ye
niden gazetecilere 
beyanatta buluna • 
rak sükuneti muha
faza etıneJerini ve 
tahkikat neticesini 

beklemelerini tavsi
ye etmittir. Sabık 

Hariciye nazın M. 
' Mhalakopulos mat· 

buat mümessillerine 
beyanatında şöyle 
demittir: "Vaziyet 
normal bir ıurette 

inkitaf etmektedir. 
Bunun hilafına olan 

-~ 
140 kadar memur tasfiye 

ve tekaüt edilecek 
Seyriıefain idaresinde yeni kadrola 

nn tatbikı ve memurin arasında icra
sı mukarrer taaf.iyc hazırlıklanna de
vam edilmektedir. Dün de öğleden 
sonra idarede deniz ve hava müste§a 
n Sadullah Beyin riyasetinde, devlet 
deniz yollan iıletnıe müdürü Sadullah 
ve akay müdürü Cemil Beylerin de 
iştirakil.e müdirandan mürekkep ko
misyon toplanmıt ve bu hususta i9tig~ 
le devam etrnittir. Sadullah Bey, yem 
kadrolann tatbikına kadar lstanbul· 
da kalacak ve temmuz batında Anka· 
raya avdet edecektir. Ankaradaki müs 
leşarlık büro•" ıefliklerine Refik ve 

Cemil ve Sadettin Beyler 

Ayetullah Beyler olarak tayin edilmif 
!erdir. Üçüncü bir şef te derdesti ta· 
yindir. Bu şeflere Adnan ve lbrahim 
Beyler muavin tayin edilmişlerdir. 
Büroya dokuz memur alınacak ve 
bunlar Ankaradaki memurlardan se· 
çilecektir .. lıtanbulda bulunan işletme 
müdürlükleri bir temmuzdan itibaren 
faaliyete geçeceklerdir. 5eyrisefain 
müdiriyet kalemi lağvedilmiıtir. Yeni 
teşkilatır' tatbik• ile memurlar, dev
let hareli .ne gireceklerdir. 

ol açıldı 
Trenler muntazam işle

meye başladı 
Kazada ölen, yaralananlann 

son listesi 
ANKARA, 11 (Telefonla) - Ak

şam treni mutat zamanında hareket 
etti. Yol tamir edilmis ve t.aınamen a
çılmııtır. Tren ak
tarma.uz olarak ve _. 
muntazamen git
mektedir. en son ya 
pılan tetkikat neti
cuinde teıbit edi
len ve mevcut yol
cu liıtesinden çıka
rılan neticeye aöre 
ölen ve yaralanan
lar 9unlardır: Eski
şehir tüccarlann
dan Hacı Hüseyin 
Ef. oğlu Abdurrah· 
man Efendi ölmüt- . 
tür. Ağır yaralılar Devlet Dem_~'".~~: 
ıunfardır : Eakişe· ları Um. muduru 
hir timendifer ha· RIFAT BEY 
reket müfettiti Hul . .. .. 
ki, Eskişehir Makinist mektebı mudu-

(Devamt 4 üncü sahifede) 

y §ayiaları muhik gös-
unan gazete~erinde çık~n ve M. Venizelosa !erecek hiç bir se- Evkafın yapacag"' ı 
yapılan suıkastı tıuvır eden bir resim hep yotkur. Hüku-

ATINA, 11 (AA) M y · I . • k ı . . - . . emze o - \ met, vazıyete mutlak aurette hikiın 1 l r 
sa ~rtı Y~P• mıı olan ıuıkast hakkın- bulunmaktadır. Ve takip edeceği bat- Ş e •• 
daki tahlukata ve iıtintaklara faa- (Devamı 4 üncü sahifede) 
===:==========~===~==::~=!Tarihi kıymeti haiz eserler 

Y ••ksek 11• kt b• ihya edilecek u mua ım me e 1 ANKARA, 11 <A.A.) - Evkaf u-

Ankaraya nakledı.lı·yor :d:~=o~ü~r..!~ e;:'ı.::~:ı:! 
(Dc\•amı 4 üncü sahifede) 

Tıp fakülte~i de na. kle başlanıyor, Meclisin tatili 
V k

,. ( t t hl ANKARA, 11 (Telefonla) -e a e e ıgat yaptı Büyük Millet Meclisinin yannki 
toplantısında mÜtrtacel iflerin hep 

Yüksek muallim mektebi Gazi Enstitüsü ile birleşecek sinin sıra ile müzakeresi ve bir 

Bankanın sermayesi 15 milyon türk ~ 
lirası olacaktır. Hava posta ücreti i 

5 kan unu kabul edildi = 
line geleceğini ..-e belediyelere ya. ~ 
pacağı aıağı .faizli ikrazlarla mem E 
Jeketin imar noktasmda inkişafına = 
geni§ bir surette yardım edeceğ Ü· 

= ij 
--

ANKARA, 11 (A.A.) - B. M. 
Meclisi bugün reis vekili Refet Be
yin riyasetinde toplanmıştır. Beledi 
ye bankası kanununun müzakereai 
münasebetile M>rulan bir auale 
cevap ver en Dahiliye vekili Şükrü 
Kaya Bey banka sermayesinin bele--==- diye kanununa göre her sene bele-

midini izhar eylemi§tir. = 
Bu izahattan aonra kanunun mad -= 

deleri okunmu, ve kabul edilmiş- e 
tir. Buna nazaran yeni belediye ka- 5 
nununun 131 inci maddesinde ya .. = 
zdı hükme göre merkezi Ankarada. =: 
olmak üzere belediyeler bankası na -
miyle ıs milyon Türk lirası scnna- § 
ye ile hükmi tahsiyeti haiz bir ban § 
ka teık.il edilmektedir. Lüzumunda = 
bankanın sermayesi icra vekilJeri e_= 
heyeti karariyle bir misli arttırılabi 
lecektir. 

(Devamı 4 üncü sahifede) 

diyelerin tahsil ettikleri varidattan 
5 ayıracakları yüzde beılerden ibaret 
§§ bulunduğunu, belediye kanununun 
S tathikma başlandığı günden beri 
S bu ıuretdle aynlmıı · olan yüzde 
§ betlerdeıı ';oir buçuk milyon lira ka 
§ dar bir paranın birikmiş olduğunu 
§ söylemiş ve tetekkül edecek ban
- kanm on on bet sene içinde on bet 
~ milyon lira sermayeli bir banka ha- = 11111~ ~ 1111111 1111111111111111111mıım1111m11ıı1111111111111DHmnu u 

Kıyamet kopacağı haberi 
de nereden çıktı? 

Fatin Bey havalardan, kıyametten 
nasıl bahsediyor? 

Londrada Devlet bankası memurla
nnqıı,n bir zatm bugün kıyamet ko
pacağına dair bundan birkaç gün ev
vel ortaya attığı bir heyecanlı haber 
lıtanbula kadar akıetmif, bazı neşri .. 
yata, büyÜk heyecanlara vesile ver· 
mittir .. Böyle mühim bir kehanette bu 
lunan Londralı devlet ~emurunun ~u 
gün kıyamet kopmam~sı tekzip etmıı
tir: Tabii bu habere manan bazı saf
diller de bugüne sağ ve salim konu§· 
makla genit bir nefes almıılardır. 
Dün hu hususta rasathane müdürü 
Fatin Beyle görüıtük· Bize dedi ki: 

- Bugün kıyamet kopa':"ğma. da; 
ir çıkan şayialar tekzibe bıle. deıım.•· 
yen aılü esaaı olnuyan şe_rle~d~. B.o~
le kıyamet kopması hadısesı şundılık 
mevzuu baha.olamaz. 

Havaların bu sene fazla yağmurlu 
gibneıi bazı yerlere de dolu düşmeıi 
halk a;aımda da bu kabil ıayialann 
çıkmasına aebep olmu§tur. Bu sene 
yağmurlar biraz fazla devamlı ol
muıtur. Yağmur vaziyeti diğer sene • 
)ere nazaran anormaldir. Fakat hara· 
rette anormallik yoktur. Rasathane
nin iıtatiıtiklerinc göre bu sene bu 
aylarda hararet uzun zam~dan beri 
ilk defa bu aene normal olmuıtur. Ge 
çen senelerde bu aylarda hararet çok 

Hararet tabiileşiyor 

Rasathane müdürü Fatırı Bey 

fazla idi, anormaldi. Artık sıcak mcv• 
sim gelmiıtir. Hararet arbnağa baıla

yacaktır. 

Tıp fakültesi ittihaz edilecek nakline. bllflanacağı tahmin edil- tefrinievvelde toplanmak üzere 
olan Darülfünun binasının alt ka- mektedır. Fen fakültesinin işgal et yaz tatiline karar verilmesi muhte- A il o G ı O• tının tahliyesi hazırlıkları batla- tiği Zeynep Kamil konağı tama- meldir. • po on: • a a tasar ay: ' 
mı,tır. Alt kat tahliye edildikten men Darülfünuna tahsis edilecek-
sonra derhal tamir ve tadilata bat- tir. Burada fen, tıp ve eczacı ditçi Tayyare pıyangosu 1 . .. b k 1 d k ı k !anacaktır. Bir ay sonra fakültenin (Devamı 4 üncü sahifede) At etızm musa a a arın a ırı an re Of 
-,--.-.~.~~ ...... ~-.~~~~~--------""""--~--............. ~- Büyük ikramiye bugüne 
rının zıraatlatması ve ziraat mem- den memleket, hayat seviyesinin kaldı 
lek~tlez:inin sanayileşmesi, ehemmi inmesine katlanmak mecburiyetin
yetlı mıktarda beynelmilel ticaret dı:dir. 
ve mübadeleyi tahdit etmiştir. Bu· Londra konferansının hedefi, es
gün bu, emrivakidir. Bununla be- ki dünyayı ihya etmekten ziyade 
raber beynelmilel mübadele la- 1 Büyük harptenberi meydana gelen 
zımdır. Hiç bir memleket gerek yeni dünyanın realitelerini dalma 
ziraatte ve gerek sanayide ihtiyacı nazarda tutarak ona göre bir he
olan her şeyi kendisi yetiştiremez. def tayin etmektir. 
Bunu milli siyaset olarak kabul e- Ahmet ŞVKRU 

15 inci tertip tayyare piyangosunun 
ikinci keı<idesi dün Darülfünun Konfe
rans salo.nunda çekilmiştir. 

Dünkü ke•idede 900 numara çeki). 
miştir. Bur-ün. de 700 numara çekilecek 
tir. 

Büyük İlll'amiye ile mük:lfatlar bu· 
günkü keşidede çıkacaktır. 

Dün kaz.anan numaralar sıra ile dizil 
mi~ bir bal.le 6 ıncı ıahifa<ladır. 

Dün Taksim stadyumunda Apollon 
Yunan t&knnı ile Galatasaray takımı 
karııla9tılar. Cuma günü Bqiktaıın 
aldığı netice karşıunda herk~• büyük 
bir merakla bu maçı bekliyordu. 

Dün Galatasaray bütün gayretine 
rağmen maalesef muvaffakıyetli bir 
oyun tarzı gösteremedi ve maçın b,._. 
şından sonuna kadar Apollon hakimi
yetini ufak tefek inkıtalarla kabul et 
mek zaruretinde kaldı. 

Oyunun ıekli cereyanı itibarile fai· 

kiyet ekseri zamanlarda Yunan oyun .. 
M f'h Apollon· 

cularında kaldı. a";?'a .~ nl nn· 
!ular da dün, cuma gunku oyu ~ b 
dan çok daha iyi oynadılar. Anca u 
takımın maçlannı gönncde.n de yaz· 
dığ1mız gibi, bir derece teknık kıyıne!~ 
olan bu takımm forvet hattının g 

kabiliyeti katiyen yok. 1 1 ıs 
iyi yer tutması ve pasJaşma ar a . 

P
as dahiline girebilen Apollon oyun 

. b' apamıvor· 
culan, orada hıç ır ~ı'!Y Y . . . 

(Lütfen sahifeyi çcvıruuz) 



Tarihi tefrika: 29 

Ya.zan: S. N. Her lı.alı:kı (Milli1•t) indir. 

PATRİKHANELER MESELESİ 
• -6-

Patrikhanenin köhne imtiyazları. - Adliye ve Mezahip Nezareti ile 
Rum Patrikhanesi armındaki ihtiliil. - Patrikhane Adalara sahip çıkı· 
vor.' 

Fetihten sonra lstanbul Rum ortodoks 
patrikliği, köhne Bizanstan tevarüs eden 
bir takun müsaedatı muhafaza ederek 
kalmıştı. Patrikbane, ortodoksların ru
hani, cismani bütün iılerbıin mercii mah~ 
susu gibi tarunmııtı. 

içtimai ve !absi meselelerin mübim 
bir kısmı orada hal ve faslolunuyordu. 
Bir nevi hakla kazayı haiz olup ruhani, 
cismani heyetlel'in verdikkri kararların 
icraatını hükUınet kabul ye derühte et
mişti. Metrepolitler, Piakapos\ar cema
atlerini temsil ediyorlardı. 

Rum ortodolular, hem mezhepleri o
lan Ruslar tarafmdan, Katolikler ve te
vebii ise Fransızlar tarafından himaye 
ve saha1>et olunuyorlarclı. 

Hatta Mısırın fethinden sonra, bir''hata 
yifahil., olarak yapılan mwdıedeye, Fran 
sızların katolikleri bimayeoi kaydı ko-

• nulmus ve. maalesef çok zamanlar, bu 
hata d~va.;, etmisti. Kenık tanznnatı. 
hayriyenin ilini!; bütün tebaya mÜsa· 
vatıhukuk, müsavatıvazifa temin olun. 
duğu sırada; get"ek 1~3 Ye 1324 m8fru· 
tiyet ilanlarında bile, bu köhne imtiyaz
lar kaldırılamamıştı. 

Patrikhanelerde cismani ve ruhani he 
yetler vr. ayrıca mec:liıüdare ve aensinot· 
lar müteşekkil olup niklıı akti ve feshi, 
nafaka, trahoma, vasiyet, heba, neli 
rnülk, nisp, tevris, tebenni gibi i1lere 
bakılır ve r.emaatin bütün müeaaeaeleri 
ve hunların varidat ye maaarifi idare, 
t.remşiyet ve tesviye olunurdu.. 

Son zamanlarda Adliye teıkilitı yapıl
mı~tı. Büyük ve medeni Avrupa devlet
!ı?rinin formulleri almdı, asri kanunlar 
•·azolundu. Hükümet, patrikhanelerin 
e•ki tekildeki imtiyazlarmı bu medeni 
tanzimat ve tensikat ile telifi kabil gör
mediğinden, tanımamak, kabul etmemek 
istedi , 

Fakat, bu sütunlarda sırası geldikçe 
tekrar ettiğimiz gibi Sultan Abdiilhami· 
din sızıntıya meydan vermemek ve idare 
imaslahatla vakit geçirmek istemesi itin 
ilerisine gidilmesine mani oldu. 

Hükümet israr edecek olursa, belki de 
muvaffakiyet aldıracak bunlar ise, doğ· 
rudan doğruya hakkı hükUmet olup ka· 
vanini mahsusasile beraber mamul be 
vakfiyeler ahkamı haricinde muamele 
tecviz olunamıyacağmı tebliğ ve tefhim,, 
maddesi idi. Bulgarların kiliselerini ayır
maları meselc~i de buna inzimam etmİf· 
ti. 

\z kaldı Büyükada, Heybeli, Kınalı, 
Burge?z allaları arazi ve emlaki hep gidi. 
yordu. Mezkür adalardan batka, Beyoğ
lunda, Galatada. lstanbulda en mühim 
H kıymetli yerlerdeki milyonlar lira de-

ğerinde binalar ve arsalar, herhangi bir 
kiliseye, herhangi bir kimse tarafından 
verilmit diye gösteriliyordu. 

lstanbul Köprüsünün Karaköy başın· 
da, ıimdiki Ziraat Bankasının yanındaki 
vakif dükkin ve üstündeki camiiterif, 
o vakit, kanem askeri merhum Hilmi 
Efendinin himmetile kurtarılmııtı. Te
pebaJI ı..lıçesioin arsası haldmada ser
dedilen fuzuli tasarruf davası da adale
te.. halledilerek Evkaf hazinesinin hu
kuku ve vakıflarının m~rut lehleri mu
hafaza olundu. 

O tarihlerde, eıhaaıhükmiyenin gayl'İ
menkul tauıTufuoa mahsus IMr kanun 
Ye nizam olmadığından ıunun bunun ta
rafından kili•lere heba ve teberrü olu
nan !ı:ll)TJ!Mnkuller, köhne imtiyazlar lrö 
lriinden kazınacak devlet ve memleket, 
daimi bir çıban batından kurlu lacaktı 
Belki de kendi .menfaatleri clolayiaile ec:. 
nebi devletler müdahaleye kalkqacaldar, 
hiikfurıeti mütkiil mevkide bırakacaklar. 
dı. Fakat Paditalmı velımi, sızıltı çıkar 
kuruntusu, teıebbüs halinde bile hükU
mete taliini tecrübeye giriıtiremiyordu. 

Bir kaç sene de bu tezebzüp ve tered
düdü, tencldüt politikası deYllln etti. La· 
kin Adliye ve Mezahip Ne:rareti ile Rum 
Patrikhanesi arasında zuhur eden mü .. 
hİln bir ihtilaf üzerine mesele tazelendi. 

Adliye Nezareti, Patrikhanenin aldığı 
YUiyeti, hukuku hülrlimraniye karıı bir 
tecavüz addettiğini ve hazineievkafın 
dahi büyük zarar ve zayiata uğramasını 
badi olduğunu ileri sürerek. badema "em
vali gaynmenkule intikalahna darr o
lan,, itlere kanşmamalarını ve yalnız 
"nikah akdinde, ayin din üzere merasim 
mutadenin kiliselerce yapılıp, neticeleri
nin, behemehal nüfuıuumumiye kanun 
ve nizamı mucibince keyıt ve tescile 
mecburiyetlerini,, emrettL 

Meselenin esası "Evkafıbümayun ha
zinesine,, ait bir çok kıymetli akarııtı· 
vakfiyenin Rumlardan filan filan ıahısla
ra ait olduğu ve onlar tarafından guya 
bir teberrüname ile kiliseye terle ve tah
sis olunduğu iddiasından ibaret ve eşha
sıhakika uhdelerinde kalmakta ve ancak 
bir namımüstear senedile kiliseye aidini 
temin olunmakta idi. 

Halbuki bu naırumü11tear senetleri, su
retiresmiyede hükU.metçe tevsik edilme
diğinden i§in içine gıinagün hiyle ve 
hud'a girmekte idi. Sonradan bunun i
çin aynca bir kanun yapıldı, konulan 
mahdut müddet zarfında müracaatla ıa.. 
nuni şartlar veçhjle tevsik ve tescil etti
rilmiyeu meriyatın mesmu olmıyacağı 
ilan olundu. 

arkası var 

~I Yarın: -ili 
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ı .. r, değil gol yaratmak, ellerine ge
çen gayet müsait fıraatlan bile sayı
ya tahvil edemiyorlardı .. Dünkü oyun 
d.ı, G3.latasaray canla baıla oynama· 
sına rağmen hasmın teneffüs kabiliye 
ti ve atletik mezayasmm kurbanı ol
muştur. Yunanlılar aldıkları her to· 
pu kolaylıkla !>izim nısıf sahamıza ka
Oar indirebiliyorlardı .• Birinci devre
de Yunan oyunculanmn eline geçen 
fevkalade müsait fırsatlar gol olaydı 
bu maçın neticesi büsbütiln ba§ka bir 
veçhe arzedebilirdi. Sarı kırmızılılar
da iyi oynıyan iki kiti vardı: Avni ve 
Tevfik.. Bütün takmım aksamasına 
rağmen bu gençler, renklerinin şerefi .. 
ni kurtarmak için çok çalıttılar .. Bil· 
ha .. a Tevfik her topa kOfUyor ve ka
lesinden uşaklaştmyordu. Muavin hat 
tı bütün eayretine rağmen oyunun tar
zını deği~tiremedi. Forvet oyunun ba 
şından sonuna kadar 07Uf&Dl&dı. Dün 
nedense Galatasaray hiicumlanıu en 
az muvaffak olan sol taraftan yapı· 
yordu. Hemen bu, maÇm. aonuna ka
dar devam etti. Sağ tarafta11 yapılan 
hücumla\'. sayılı denecek kadar udı. 

Apollon takımında, iyi oynayanlar, 
müdafaa, sağ Ye orta baf, sol içeri ve 
cantrafordu. Diinkü oyunda aayı yapı 
Jamadığı için , heyecan azdı. Top mü
tenıadiyen ayaktan ayağa dolaşıyor. 
Fakat netice sıfrr. 

lkinci devrenin, son kısımlarında 
Galatasaray taknnmda nefu bitmit· 
ti. Bu müddet zarfında mütemadiyen 
akınlar Apollon oyuncuları tarafm· 
dan yapılıyordu. Fakat :rukanda da 
SÖylediğimİz gibi, hu OYQDc:Ularm gol 
kabiliyeti olmadığından dolayı maç sa 
yıaız olarak bitti. M ......... fih hu neti
ce gene iyidir. Çünkü ne de olsa İs
tanbul birinci !ikinin yedincisi olan 
Calatasa~ay takımı Atina likinin üçün 
cüsü olan Apollon takmu ile berabere 
kalmıttır. 

Maç n-1 olJu. 
Saat altıya bet kala önde Yunan 

takımı sonra Galatasaraylılar saha• 
ya çıktılar. Dizildikleri saman Galata 
saray takımı fÖyle idi: 

Avni 
Lut fi Tevfik 

Suphi Nihat SuaYi 
Rebii, Fazıl, Necdet, Celal, Necdet 

Maçı Kemal Halim Bey idare edi
yordu. 

ilk akını Yunanlılar yaptılar. Top 
biraz ortada do1aıtr Ye Calataaa.ray 
kalecisinin elinde durdu. Mukabil a
kın Yunan müdafaası tarafından ja
de edildi. Yunanlılar İyi yer tutuyor· 
ı~r vıe biribirlerile an1a,ıyorlar. Oyun 

ilk dakikalarında olmasına rağmen 
Apollonun ağır bastığı görülüyor lz
ıİlıirden gelen ve Galatasaray takımın 
da bugün yer almıt olan Lutfi birkac 
hücumu çok ıakat bir tarzda durdur: 
du. Galatasaray hala tazyikten kurtu
lamıyor. Bu arada Yunan sağ açığı 
çok müıait bir vaziyette Avni ile kar
tı karııya kaldı, fakat topu kaçırdı .. 
Galatasaray buna mukabele olmak ü
zere bi.r dakika kadar süren ve aol
dan inen bir hücum yaptı. Fakat aıra 
sile Necdetin ve Fazılın bozuk vuruı
ları bu fırsatın heba olmasına sebep ol 
du. Yunanlıların santrbaflan ve sol i
çerileri çok iyi oynuyor. Oyun seri bir 
tekilde cereyan ediyor. Galatasaraym 
bütün gayretine rağmen oyun bir tür 
lü mütevazinleıemiyor. Nisbi hakimi
yet Yunanlılarda, buna da sebep bu o
yunculafm daha fazla atlet ve enerjik 
olmasıdlt'. Soldan inen bir Galatasaray 
aknıID1 Yunanlılar Rebiiye bir favl 
yapmak auretlle durdurdular. Rebii· 
nin gayet güzel çektiii bu frikiki Nec 
det, bo:11tk bir dokunufla ziyan etti. 

Gaıatasaray takımı canla batla oy 
nuyor. Bir müddet için oyunda teva
zün halli oldu. Lütfi pek mühim bir 
feY yapamıyor. Bu vaziyeti görünce 
İnsanın aklına gelen ilk sual Bürha· 
nm kabahati ne idi? oluyor. O da bu 
kad....,ıiı daha çok iyi oynayabilirdi. 
Bu arada Yunanlılann yapbklan iki 
akm ofsayt oldu. F aztl dün nedense i
yi oynayamayor ki teknik bir oyundaa. 
ziyade biraz vücut oyununa inhimak 
ediyordu .. 

Galatasaray ofsayt sisteıni takip e• 
ocliyor ve Yunan forvedi de ırayet ko
laylıkla bu ıiatemin kurbanı oluyor 
miit-adiyen ofsayda dütiiyMdu. ' 

Bir akın esnaamda A Yl1İ topa çıktı 
fakat sai açıkla çarpıtarak hafifçe 
sakatlandı ve bir müddet için çıktı 'f'e 
tekrar oyuna girdi, 

Galatasaray hücum ediyor. Rebii 
gayet müsait bir vaziyette ye önünde 
kimse olmadığı halde topu 7 - 8 pas
tan kalenin dıfına attı. 

Hemen birkaç dakika sonra gene 
ayni top Rebiiye geldi. Bu sefer ç'>k i
yi ve görerek çekilen şüt talisizlik yii
xünden kaleyi yalayarak harice gitti. 
Eier bu iki fırsatı kaçırmamı§ olaalar 
clı Galatasaraylılar dün çok daha iyi 
oyun çıkarabilirlerdi. Buna rağmen ge 
ne faikiyet Yunanlılarda ... Galatasa
ray takımında yorgunluk aliiıni belir
ıneğe ba~ladı. Bu arada gene Yunan 
sağ açığı muhakkak bir golü daha ka 
çırclı. Arkasından bir daha ... Oyun bu 
tarzda devam ed~rken hakemin düdü 

/HARiCi HABERLER 
Gümrük birliği 1 Silahsızlanma 

T oplanhda eski bir na~ır 
yaralandı 

PARIS, 11 <A.A.) - Avrupa güm
rük birliği komitesi toplantısında kral 
taraftarları büyük patırdılar yapmı§lar 
ve sisemli bir tarzda hareket ederek 
söz söylemesine mani olmuılar. Hatta 
ağlatıcı bombalar atmıılardır. Toplantı
ya riyaset eden eski nazırlardan Letro
cque hafifçe yaralanınıftır. 

Polis gürültü çıkaranları dışarı çı
kartmış, bir çok sanayicilerin de bulun
duğu toplantı tehir edilmiıtir. 

Dörtler misakı 
Ve Rusya 
M. Radek devletlere şid

detle hücum ediyor 
MOSKOVA, 11 (A.A.) - Tau A

jansı bildiriyor: M. Radek, lzvestia ga
zetesinde n"§l"lttiği bir makalede dört
ler misakı meriyet mevkiine girdiği za
man ıiyaai mücareleleri bir müddet için 
yatışhracağnu aöyliyor. 

M. Radek clemiıtir ki: 

"Vukuat ne suretle inkifaf edecek 
ve dörtle!' miiala na ad bir rol oyıu ya. 
cak? Bütün hunlar buhranın ve Alınan. 
yadaki dalıill mücadelelerin ileride inki
fllf edeceği tarza ve fatist Alman hüku. 
metinin faıiat kütlelerini komıulanna 
kartı ifratperverane nasyonalizm hare
ketlerinde bulunmaktan men' e muvaf
fak olmasımn derecesine bağıdır. 

Şurası muhakkaktır ki mİ~n en 
büyük ve başhca amili olan lngiliz em. 
peryalizmi, bu misakı Sovyet Rusyaya 
karşı bir mücadele aleti w• hatta Avru
pa deyletlerini ln!!'ilterenin idaresi altın 
da Amerikaya karşı birleıtirecek bir ur
gan haline koymak istiyecektir. 

Franaaya gelince: Fransanın mütte
fiklerine vermi! olduğu teıni~a~ olsa ol
sa bu!'iinkü Fransa hük\iutebnın temi~ 
natıdır. 

Avrupaya ait mesele mevzuu bahso
lurken 165 milyon nüfusa ve kuvvetli 
sanayie sahip olan bir devleti hesap ha
rici tutmak teaebbüsleri alclade maıka
ralıktan başka -bir şey değildir. 

Bir müddet için 
MOSKOVA, 11 (A.A.) - Tass A

jansmdan: 
lzvestia'da dörtler mis~kı hakkında 

yazdığı makalede Radek, misakın son 

Ordu mevcutları teknik 
komitesinin karan 

CENEVRE, 11 (A.A.) - Silahları 
bırakr.:.a konferansı ordu mevcutlan tek 
nik komitesi, 4 reye karşı 12 rey ile, k:ı 
sa hizmetli ordularda mecburi İf hizme
tinin kaldınlması İçin karar vermİftİr. 

Komite, askerlikten evvel talim ve 
terbiyeyi kabul etmiyen devletlere ordu 
mevcutlannı çogaltmak hakkında müsa
ade vermeğe ve askeri hizmetlerden son 
ra talim ve terbiyeye müsaade etmeme
ğe karar vermiıtir. 

Amerikada müskirat 
bürosu kaldırılıyor 

WASHiNGTON, 11 <A.A.) - M. 
Roosevelt'in icrai emirlerinde men'i müs 
kirat bürosunun 1-ğvı, denaz bürosunun 
kaldırılmaaı ve hükümet sipariflerini ya 
pacak bir tek tqkilat yapılması vardır. 

Sırp-Bulgar hududunda 
BELCRAT, 11 CA.A.} - Gece ya

n•ı, Bulgaristanclan gelen iki haydut hu 
dudu geçmitler, muhafrzlıula karfılıklı 
ateı açılmıştır. 

Maballi jandarma ve köylülerin yar
dmu ile yapılan bir araıtıımada iki hay 
dut öldürülmü!tür. Ozerinde altı bomba 
ve mühimmat çıkmqtır. 

Tayyareci Mattern 
MOSKOVA, 11 (A.A.) - Dün sa

bah saat 7,15 te (lngifü: yaz saati) tay
yareci Mattern Rus - Man~uri hududun 
da Haharwsk'in 730 mil kadar ilerisin
de Ruhnava üzerinden uçmuıur. 

aylal'da son derece artını~ fakat nihayet 
bir patlak verecek olan emperyalist dev 
(etlerin rekabetlerini bir müddet için a· 
lıkoyaoğlnı söylemektedir. 

Fransa - ltalya 
PARIS, 11 <A.A.) - Havas Ajansı 

bildiriyor: 

Tema gazetesi "Dört devlet misakı" 
başlığı altında çıkan baş yazısında me
busan meclisinin vttdiği karann ve bu 
karan almadan Önce yapbğı müzakere
nin çok büyük bir ehemmiyeti olduğunu 
kaydettikten sonra diyor ki' 

Bu projenin IMr dereceye kadar taze 
bir hava vücude getird~ği, Fransız • 1-
talyan münasebetleri bahsinde daha dün 
gözlerimizin görmemekte olduğu bir ta
kım ümit manzaraları ortaya çıkardığı 
muhakkak sayılablir." 

Bugün i hsat konferansı 
çalışma'Sına haşlıyor 

Fransız gazeteleri girişilecek olan 
mücadele ağırdır, diyorlar 

LONDRA, 11 (A.A.) - Dün Millet 
fer Cemiyeti katibi umumiliği taı·afmdan 
neıredilen iktısadi konferons gazetesi
nin ilk sayısı çdonııtrr. 1 n~ilizce ve 
Fraosızça olan bu 11azete, umumi celse
ler ve baslıca komitelerin nıüzakereleri
ni aynen ~erecektir. 

· Paris gazeteleri ne diyorlar! 
PARIS, 11 <A.A.) - 1 ktıaat konfe

ransının acıtacağı ~u sıralarda gazeteler 
ihtiyatlı bi~ Iİ!l&ll kullanarak temkin tav
siyesinde bulonuyorlar ve Fransanın 
beynelmilel te!riki IT'esaİde bulunmak 
için büyük bir hilsnü niyetle gitmekte i 
se de hiç olmazsa parasını ve ikbsadını 
feda etmemesi lizım ıı:eleceğini kaydedi 
yorlar. Le Journal diyor ki: 

"Londrada girifilecef< olan mücade- I 
le agırdır. Hiç kimsenin iyi niyetinden 
,üphe etmiyonak ta orada iki nevi te
mayül kartı karflya gelecektir. Birinci
si e•ki tasarruf meml~etinin yani mu
kaveleler, paralar ve zihinle-in istikrar
sızlıir yüzünden haleldar olmll! itima
dın aYdetini beldiyen ananevi munta
zam iktı•at memleketinin tenıayülii, di
ğeri de paralann ve kredilerin muvak
kat oportuniıtler- elinde muti bir Met ol 
duğuna hükmeden kimselerin siihulete 
meftun ol~n temayülleri.,, 

Toplanmadan e11vel 
PARIS; 11 (A.A.) - Londra "Ma

tin" gazeteaini11 muhabirinin bildirdiği
ne göre, hayfi nıiiıhet neticeler alınnuı 
olma.ama rağmen Fransız, lngiliz Ye A
merilı:an mütelıaas11lannın istikrar ~rt-

ğü maçın birinci devresinin sonunu i
lan etti. 

ikinci devre 
Saat yediye l>eı kala oyun yine haı· 

ladı. Her iki talmn da neticeyi kendi le 
hİl\fl çevirebimek için bütün pyretile 
çalqıyordu. Fakat nedense bugün gol 
atılamıyor, her iki takıw da muhakkak 
gol 6enebilecek toplan kaçınyarlardı. 

San kırnuzıldarda yorgunluk artık 
lıendioilli tamamiye gösterdi. Y almz yo 
ruhnıyan Tevfik var. Bu oyuncu bugün 
fevk:aliı.de denebileceı. bir oyun oynuyor. 
Hakimiyet ve ak:mlar Yunanlılarda, fa
kat gol yok. 

Oyunun bitmeaine 25 dakika ur. Va 
ziyete hiç değifiklik olıruyor. 

Bu•ada Yunanlılar aleyhine bir kor
ner oldu. Celil çekti. Top biç kimse do
kunmadan kaleye girerken Yunan ıağ 
beki sıçradı ve kafa ile topu kalesinden 
uı:akJaşhrmağ• muvafak oldu. 

Artık oyun mütemadiyen Galatasa· 
ray nısıf Kahaıında oynanıyor ve bu ka
leoldukça büyük tehlikeler savuıturu-

lan hakkında tamamen anla§mış değil
lerdir. 

Para meselelerinin Londra konferan
sı mesaisine elzem bir batlanf!'IÇ olduğu 
için, heyeti murahhasalar, üç memleket 
milli bankalan mümeKsillerinin müdaha 
lelerini temin için şimdiden zemini ha
zırlamışlardır. 

Para meselesi 
LONDRA, 11 (A.A.) - Japon he

yeti mu'"8.hhasası, konferansı idare ede
cek komitede kendisine dair yer verilme 
si iôn faaliyet sarfetmektedir. 

Aman Heyeti murahhaoası bu gece, 
Fransız murahha&ları bu aksam icin bek 
!eniyor. Her iki heyeti mur.;ı.h,..;. dolar 
ile lngiliz lirasının altın mikyasına dön· 
ınelerini istemektedirler. Bilhassa Al
manya, son moratoriuma sebep olan ti
iari muvazenesizliğiııe sebep olarak, dün 
ya para istikrarsızlığını göstermektedir. 
Programda olmasına rağmen Japon -
Çin ihtilafı konferansta mevzuu bahso
lacak gibi görünüyor. 

Avusturya baf11ekili 
LONDRA, 11 (A.A.) - Avu•tur:ya 

Baıvekili M. Do!Huaa, dünya iktısat kon 
feransına i!tirak etmek üzere Londraya 
geldi. 

Fransız heyeti 
PARIS, 11 (A.A.) - M. Daladier 

Üe Fransız heyeti marahhaı•sı azasından 
elueriıi öğleyin Londraya hareket etmiş 
!erdir. M. Paul Bonrou• veif..,i ile meş
gul oldui'undan Pariste kalmı!br. 

yordu. Yunanlılar mütemadiyen sıkıtb 
nyorlar. Galatasaray panik jçerisinde 
herkea topa kotuyor, herkes çalışıyar, 
fakat yine top Y unanlılann ayağından 
bir türlü kurtulamıyordu. Böylelikle bir 
on bq claki.ka kadar daha oynandı ve 
hakemin düdüğü maçı bitirdi. Netice 
O - O bet'abere. 

Atletizm müsabakaları 
Apollon - Galatasaray maçın&an ev

vel Galatasaray klübü atletleri kendi a
ralannda bir atletizm müsabakası yap
tılar ve su neticeleri elde ettiler: 

100 ~e : Semih 11,2/S 
200 metre : Semih 23,2/S 
400 metre : Mehmet Ali 54,2/5 
800 metre ' Küçük Besim 2,8 
1000 metre : Fethi 
1X4 bayrak küçükler 2/5 52 
Uzun atlama : Haydar 6,07 metre 
Di•k atına : Naili 36,8 metre 
Gülle abna : Naili 11,49 metre 
Sınk atma : Selim 46,48 metre 
Sınk ile atlama : Haydar 3,21 metre 

4Yeni rekordur). 
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Temyiz mahkemesinde raportörler 

ANKARA, 11 (Telefonla) - Adliye encümeni Temyiz mahke
mesinde ihdası düşünülen raportörlükler hakkındaki layihayı görü~· 
mektedir. Raportörlere rey hakkıverilmellİ muhtemeldir. 

Gazi Hz. nin emlak/erine ait layiha 
ANKARA, ll (Telefonla) - Reisicümhur Gazi Mustala Kemal 

Hazretlerinin tasarruflarının kanunu medenideki mahfuz listeler hak· 
kındaki hükümden müstesna olmasına dair olan layiha Adliye encii· 
meninde müzakere ve kabul edilerek heyeti umumiyeye se11kolunmıq
tur. 

Şirket tahvilleri ve mürur zaman 
ANKARA, il (Telefonla) - Şirketlerin müruru zamana uğrayaıı 

kupon, tahoiliit, #üsse senedi bedel ferinin hazineye intikali hakkındaki 
kanun Uiyihası ruznameye alınmıf hr. Bu Uiyiha esaalanna göre anO' 
nim ve limited fİrketlerile sermayesi eshama ayrılmış komandit şirket• 
ferinin konuınditerlere ait hisse senetlerinin ve tahvillerinin kan(lllİ 
mazeret olmakııız.ın bef senelik müruru zamana uğrayan laiz, temel 
tü ve ikramiye gibi menfaatleri ile bu firketlerin hisse senetleri ve tah
villerinden bedele inkılap etmiş olanlarının on senelik müruru zama· 
na uğrayan bedelleri hükiimete intikal edecektir. Bu ıirketler bahso
lunan menfaat bedelleri müruru zaman müddetlerinin bitmesindeıı 
itibaren üç ay içinde mahalli mal sandığı.na 11ermeye mecbur olacak
lardır. Nizamnamelerinde müruru zaman müddeti tasrih edilip te tica 
ret kanunu mucibince hükümetçe tasdik edilmiş olan firketler için ta· 
yin olunmas müddetler müruru zamana esaa tutulacaktır. Bu hüküm· 
lere riayet ~tmiyen firketler 11ermeye mecbur olduklan parayı üç misli 
tazminat ile birlikte ödemeye mahküm edUeceklerdir. 

Maliye Vekili garın geliyor 
ANKARA, il (Telefonla) - Millet Met;lisi reis uekili Hasarı 

Beyle Fazıl Ahmet Bey, Osmanlı Bankası itiliilını im:uılıyanM.Beleile 
bankanın fUbesi müdürü M. Rithareket elmiflerdir.. Maliye vekili 
Abdülhalik Bey yarın hareket edecektir. 

Muh~fız gücü bisikletçileri 
KURŞUNLU 11 A.A. - Muhafız. gücü bisikletPieri llgaz'dan ba· 

raya gelmişlerdir. De11amlı yağmurlar neticesinde yolların bazı kuurı· 
lan batak haline geldiğinden bisikletçiler yolarda büyük müşküUitlıı 
karşılaşmı!}lardır. Bu 11aziyet öğrenildiğinden Kurfunludan kendilerirıe 
vesait yetiştirilmiştir. Bu mıntakada seyahat çok çetin olmuffur. 
ÇERKEŞ 11 A.A. - Dün sabah saat 5 te llga:r! dan yola çıkan muhtı· 

f•z gücü bisikletçileri sabaha yakın buraya gelmişlerdir. 
Sürekli yağmurlardan batak haline gelen yollar, kafileyi h•rpalaırı•Ş 

tır. 

Yunan Darülf ünunluları Ankaradtı 
ANKARA, 11 A.A. - Yunan Darülfünunu talebesinden şehrimize 

gelen on kifilik halile bugün fehrin muhtelif görülecek yerlerini gez· 
misi erdir. 

· ôğlede Ankara Palasta Balkan Birliği Türk milli grupu reisi Hasafl 
Bey tarafından misafirler şerefine bir ziyafet 11erilmiş, bunda Balkall 
Birliği azalarıyla Ankara Hukuk Fakültesinden ve Maarif mensuplarııı· 
dan talebe ve bazı ze11at bulunmuştur. 

Yunan gençleri misafir bulundukları musiki muallim mektebinde bıJ 
akşam hususi verilen konserde bulunac-aklardır. Talebenin ikisi hanıtfl' 
dır. 

Afgan Şahı Hz. ne taziye telgraf /arı 
ANKARA, il A. A. - Efgan Şahı Nadir Hazretlerinin biraderi· 

nin 11efatı dolayısiyle Reisicümhur Hazretleri taraluıdan Nadir Şah J/ı· 
ferine, Baş11ekil ismet Pal/a Hazretleri taralmdan sadrıazama ve harici· 
ye Vekaleti 11ekili Şükrü Kaya Bey tarafından Hariciye vezirine Q!}ağı' 
daki telgraflar gönderilmiştir: 

AUihazret Gazi Mehmet Nadir Şah Kabil 
Biraderi şahanelerinin irtihalini derin bir teessürle öğrendim. Zatı, 

şahanelerine en samimi ve kalbi taziyetlerimi 11e dostluk hi.lerimi iblıil 
eylerim. Gazi M. Kemal 

Sadrıazam Hazretleri Kabil 
Biraderi 1ahanelerinin Berlin'de velahndan duyduğwn teessürleri 

zah devletlerine en kalbi taziyetlerimle birlikte ar:z:ederim. 
iSMET 

Hariciye Veziri Hazretleri Habil 
Biraderi şahanelerinin Berlinde vefahndan duyduğum teessürleri 

zatı de11letlerine en kalbi taziyet/erimle birlikte arzederim. 
Şükrü Kaya 

Aç talebeyi doyurmak 
için teşkilat yapılacak 

Hilaliahmer gençlik dernek kollarınıo 
faaliyeti ve bu sene yapılacak işler 

ANKRA, 11 (A.A.) - Hila!iahmer 
Gençlik Dernek kolları ve dernek 9ube
leri tqkilil< ve faaliyeti etrafında me.r.· 
kez heyetinden aldığnmz malômata g°: 
re, hedefi yalnız mektepler olan bu te§kı 
lata memleketimizin her tarafından baş 
lanmııtır. Ancak dero senesi sonuna gi
rildiği icin bazı uzak mmtakalarda teı
kiUit yapılması derı senesi başlangıcına 
bırakılmıştır. 

Bütün mektep muallimleri bu tetki
lô.tı benimsernişler ve o suretle çalıııru· 
ya baılaıruılardır. Balıkesir Maarif mÜ· 
düriyeti kendi ınıntakaaı dahilindeki 
mektepli gençlerin tamamile bu yeni teı 
kilata girebileceğini bildirmiı ve ona 
göre talebelere dağıtılmak Üzere karne 
iıtenmittir. 

Merkaz heyeti teıkilatın esas nizam. 
nanıesine göre aynca bir izahname kale 
me almıt ve dağımıya baılaıruştır. Şim· 
diye kadar altı yerde dernek ıubesi ve 
30 yerde de dernek kolu kurulmuttur. 
ilk tahsilatı yapıp umumi met"keze p«
ra yatıran mektep Ankara Gazi kız ilk 
mektebidir. Demek kolu hususunda ilk 
kol tetkilatını İnegöl yapmıfbr. Merkez 

heyeti ders senesi başlangıcında ıunl11r 
yapmayı dütünmüıtü., . 

1 - Aç talebeyi doyurmak için teı"' 
lit yap1n9k. 

2 - Talebeleri eğlendirecek ve ayııi 
umanda ilmi ve fenni ı~iyelerini yiil'' 
seltecek filmler getirtmek ve bunları g• 
yet ucuz bir para kartıltğı talebeye gcW 
termelı:. 

3 - Kendile.rinden yardun hiderİ~i 
tenmiye etınek için aidat olarak toplll' 
nan pı:radan mekteplerde bırakılan ıcı•· 
mıyle mahalli muhtaçlara, felaketzede!• 
re, malullere, afetzedelere yardım el· 
mek. 

4 - Diğer Salibiahmer cemiyetleri 
gençlik teşkilatında eri~ilen merhal•!f, 
lere ne va11talarla varıldığı tetkik cdı I• 
rek ona göre yeni ve faydalı işler b 11 

mak. ·ı 
5 - Ders sene~i başlan!": .. ~nda ~ııb!f 

olursa L:üı.:ük ve faydalı ve resin1lı b'
mecmua çıkarmak. 

Me•kez heyeti t"!kiliı.tın wefecek i: 
ne sonuna kadar meır.1eketin her tar• 
da yapılacağına emin bulunmaktadtJ'. 



fi ı. rpa:n-I 
Pire nasıl deve olur? 
ilk hürriyet günlerinden beri 

devlet dairelerinde kırtasiyecilik 
denilen tezkere, havale, derkenar, 
hanıi,, tahrirat, fezleke, mazbata, 
iatizan, istilam gibi çeşit çeşit isi~ 
\'e ,ekil verilen muhabere uaullen
ııi kaldırmak için mücadele edilir. 
Hemen her yıl vekaletler yeni ye
ni tamimlerle bu sürünceme usu
lünün artık bırakılmasını emre
derler. 

Son zamanlarda bu mesele için 
Ankarada her daire erkiirundan 
birinin ittirak ettiği yerde komis
Yon toplandı. Gazeteler de, biz de, 
hen de bundan bahsettik. 

Yeni harflerin, yeni usul yazı
llın bu mücadeleyi kolaylattıraca
ihnı ümit ettik. Yazdık, söyledik. 

Fakat ne dersiniz, resmi daire
ler bu yeni harfleri, bu yeni türk
Çe kelimeleri de gene eski inşa ka
lıplarına sokmaya, zincirleme ıstı
lah ve kaidelerle ifadeyi ağdalat
hrınaya muvaffak oluyorlar. İt bu
nunla bitmiyor. 

Herhangi bir itin batlangıcım 
illa.yalamak için öyle tekiller, uau!
ler buluyorlar ki bir t_el~fo.nla, bır 
kelime ile nihayet bır ıstıda ola.
Cak imit bet dakika içinde koca bır 
dosya haline getiriyorlar. Tıpkı 
harcı, kireci, çimentosu, kumu ~l 
kullanmaya alışmıf rençberler g~
bi mesela adet bir kazayı, basıt 
bir davayı karıttıra karıftıra k~
nılta sulandıra öyle bir hale getı
~Yorlar ki bet dakikada bitec~~ 
1f, bir de bakıyorsunuz ayla;rca su
tecek bir mesele haline gehyor. . 
Evrakı tahkikiye, ifadei evve!h 

Ye, fezleke, zabıtname, ikametga 
İlnıühaberi ceraimi sabıka dosya
&ı, ~bitlerin ifadesi, iddianame, 
,.. .. d f . . ·stilim tas ...... u a aaname, ııtızan, ı ' 
hihi sin muamelesi, derkenar, ha
vale, ait olduğu makamın mütalea
aı, tekit, it' ar, temyiz, nakz,htas
dik, itiraz ve daha bir takım t~
ra gelmiyen resmi tabir ve ıstı a -
lardan mürekkep uzun bir mua_me 
le dosyası .. Şüphesiz ki her daıre
nin kendine göre böyle kalıplan, 
tekilleri var. • d . 

Bana öyle geliyor ki resmı aı-
telerinde bir itin kıvamını ~ulma
aı için muhakkak dosya halıne gel 
ınesi icap ediyor. . . . 

İtte kırtasiyecilik ~ıye .ıf~de edı 
len zincirleme yazı ıtlerının bam 
teli burası. 

En sade bir itin görülmesi için 
Verilecek bir istida birkaç saat i
çinde karalama kağıdı haline ge
liyor. Altına, üstüne, arkasına çe
•it, <;atit renk, renk ha.tiyeler, ha
valeler, derkenarlar geçiyor, bir 
de bakıyorsunuz iki satırlık istida
nız koca bir dosya haline gelmiş. 

Resmi iflerden anlamam, fakat 
acaba buna çare bulmak mümkün 
değil mi? 

Burhan CAHIT 

İtalyan denizalb gemileri 
Şehrimizde bulunan l~ly~ d.~izaltı 

gemilerinin süvari ve zabıtlerı dun saa~ 
11,30 da Beyoğlundaki Senlantu."~ ki 
lisesinde Papanın lstanbul vekili M. 
Delle Acquanın riyaset ettiği ve ltalya 
sefareti ateşi militerirun de iştirak eyle
diği bir ayini ruhanıde hazır bulunmuı
lardır. 

1 BORSA 1 
(lı Bankasından alman cetveldir) 

10 HAZİRAN 1933 
Ak fam 

I ıtik:razlar 
lıtilr:raa: dahili ku· 
Ponıus 96.SO 
1933 latikraz.ı 97.25 
:ı.rk d. yolla.. 2.80 
D. Munhlüde 53,75 
~ilmrü.lr.ler 5,75 

.. ,.di mabi 7.-
8•idat 11.75 
l'. aıkeriye 7,75 

Fiatları 

Tahvili.! 
Eraani J9,40 
El.ktrôk -.-
Tramvay 
Tünel 
Rıhtımı 

Anadolu 1 
" 111 

m. .. ıi.I 

-.-
-.-
18,25 
44.55 
46.25 
56.40 

ESHAM 

1, Bankası Na· ı Bomonti 21 65 
tQa 9,45 T f'rkoı kuro•- ' 
~ ., Hamilin• 9,55 •~z 29,50 
., .. Müeııiı 102 Çunento 12 85 
Anadolu Hiııe 25,40 İttihat de), lo- ' 
'tramvay 51.30 ponıuz 21P.O 
R.eji 3,SS Sark dey. 2 
Şir. bariye JS.- Balya z:so 
Telefon 13.- Şark m. ec._ 2,85 

ÇEK FlATLARI 

Pariı 12,03 Prağ 15,92,75 
Loncira 713 Viyana 4,28 
Nüyork 58 Madrit S,54,so 
Nlilano 9,07 Beri in 2,01,175 
Brüksel 3.40,ı5 Var9ova 4,23,50 
Ati na 82,07,50 Pett• 3,43,725 

Cenevre 245,375 Bel ırat 35 
Sona 68,04 Bük ret 79,97 
Am:oterdam 118 Moıkova 10,89,75 

' NUKUT (Satıı) 

Kurut s Kurut 

--
~ f. Fransız ı65~ 1 Şilin, A.-. 24.-

l l"terlin 720 1 Pe::"ta 17.-
l DoJar 1 7:? 1 Mark 49.-

~O Liret 215 1 Zeloti 24.-
~O f. Belçika 115 1 Pe'lga 33.-
O Drahmi 25.50 20 Ley 23.-
~ i. Jı•içr• 81$ 20 Din.:ı.r 55.-
O Leva 26.- 1 Çernove;; 

2
1 J;°lo.,.in sn.- t Altın 934 
1 Kur. Çek ı2o 1 Me~icliye 33.-

Banknot 2.-

• 
ŞEHiR 

Ekonomi 

Ticaret odası 
İçtimaı -----Celal Beyin riyasetinde 

bir toplantı yapıldı 
Dün de yazdığımız gibi, mevcut me 

murlardan 12S - ı40 kadarı tasfiye 
ve tekaüde tabi tutulacaklardır .. 

Dün öğleden aonra ticaret odasında 
tktısat vekili Celal Bey ile birlikte 
dün akf&Dl Londraya giden Londra 
Ticaret mümeasilimiz Kurt oğlu Faik, 
tiracet müdürü 'Muhsin, ofis müdürü 
Cemal Beylerin iştirakile oda erka· 
nından mürekkep bir içtim.a yapılmış
tır. Bu içtimada, yeni ihraç maddele
ri üzerinde ve Londra konferansında
ki heyetimiz İçin lüzumlu olan bazı 
iktısadi meıeleler üzerinde görüıüldü 
ğü anlaşılmaktadır .. 

Transit hayvanlar 
Yugoslavya hükUnıeti, transit sure· 

tile lopra.~la~ndan geçecek hay· 
vanlann au!1'ruk resmini arttırmııtır. 
Keyfyet, alakadar tacirlerimize bildi 
rilmiıtir. 

Yunan gümrükleri 
Yunan gümrüklerinde cari niza

mat toplanmı,tır. Ali.kadar daireler 
bunlardan tacirlerimizi haberdar ede: 
ceklerdir. 

Afyon yükseliyor 
yeni afyon kanununun çıkması 

afyon tacirleri arasında umumi bi; 
meserret tevlit etmi.ttir. Bu suretle af
yon vaziyeti tavazzuh etm.it ve bunun 
Bonada ~a te~irleri görülmeğe baılan 
mıştır. Fılhakika dün bor&ada afyo 
üzerinde oldukça hareket olm"§ ve ~ 
yatlar tereffüe baılamıı, 20 sandık 
afyon 790 • 82S kuruş arasmda satıl
mu~tır .. , 

Tiftik canlandı 
Tiftik piyasası canlanmış, dün Bor

sada 40 - SO kuruı üzerinde muamele 
olmuştur. ıs gün evvelki fiyatlara na 
zaran tiftikte oldukça tereffü vardır. 

Elma nasıl ambalaj yapılır? 
ihracat Ofisi tarafından elma amba-

1Aji hakkın"a elma ihr-acat tacirlerine 
bir film göıterilecektir. 

Filmde Kaliforniyada ne surtle elma 
ıandıklannın ambalaj edildiği, nasıl sev 
kedildiği etrafile eöslerilmektedir. 

Çilek bolluğu 
Bir müddettenberi meyve bollanmJJ

tır. Piyasada bilhassa kiraz ve çilek rok 
boldur. iki kiraz ıs . 20 kuru& arasında 
dır. Çilek fiati de 35 - 4S kuru-§tur. 
.. ~.ılek !i•tlerinin yakında çok dütece
gı ıoylenıyor. Yağmur cileldere zann 
dildiği kadar zarar vermftniştir. e-

Para meselesi 
LONDRA, 11 (A.A.) - Maliye ne. 

zareti mütehauısları toplantısı dün 
at 13,ıS te ~tti. Netice hakkında bir aa
söylcnmemege karar verildi. ıey 

Konferanıta mütehasasları d .. r n unya 
mıliaklı ~ebupara -~-~elelerini gözden geçir-
. ~ m.,..,.eler hakkında daha de-

rm muzakerelere gelecek toplantıd . . kl. agı-
rııece en zannolunuyor. 

Maarifte 

5,000 çocuk 
Bu sene şehrimiz ilkmek

teplerinden çıkıyor 
.. 11~ m~~eplerin •on sınıf imtihanları 

dun bıtmıştir. Bu sene ilk mekteplerden 
beş bin küsur talebe mezun olacaktır. 

Bir tashih 
Kız muallim mektebi müdürü Tezer 

~anımdan aldığnruz bir mektupta evvel 
ki gün neşrettiğimiz "iki sene bir sınıf
la" .b~lığı altındaki yazının yanlq ak
settı~ldiğini, böyle bir hadise vaki ol
madıgını, Muallimler meclisinde ihtiliif
&ız . içtimaa nihayet verildiği bildirilmek 
tedır. 

Elişi sergisi 
. Oı~ü.da~. kız ıanatlar mektebi elişle

n sergm dun saat IS te meramisle açıl
mış ve bir {Ok zevat tarafından gezilmiş 
tir. Ser&i bir müddet açık duracaktır. 

Kazım Nami Bey 
Muallim Kazım Nami Bey Maarif 

Vekalei tarafından Ankaraya davet e
dilıni~tir. Vekalet Kazım Nami Beye ba
zı kitaplar yazdıracaktır. 

Milli temsil akademisi 
Ankarada tesis e~. ilecek olan Milli 

Temsil Akademisi hPkkmda hazırlıkla 
bulunmağa memur ec!ilen ismet . Pata 
kız enstitüsü müdürü Münür Hayn Bey 
dün akıam Berline hareket etmiştir. 

Mumaieyh Berlinden sonra bütün Or 
ta Avrupa ile Balkan memleketlerini do
laşacak ve tetkikatı iki ay kadar süre
cektir. 

-0--

M. T roçki gitmiyor 
.. ~üyü~dada misafir bulunan Sovyet 

hiikümeti sabık Harbiye komiseri M 
Troçkinin. Rusyaya avdet edeceği bak: 
kında yemden bazı fByialar ortaya atıl
mıştır. M. Troc;ki bu ıayiaları kati ıu
rette tekzip etmiıir. 

Cemiyetlerde 

Kadınlar kongresi olmadı 
Kadınlar Birliği ıenelik kongresi ek

seriyet olmadı~ından dün toplanamadı. 
Kongre &elecck Pazar toplanacaktır. 

Belediyede 

Yol parası 
Halktan alınacak para 

tesbit edildi 
Yeni yapılan yol ve lağımların yarı 

maıraflannm halktan alınması icin Be
lediye tahakkuklarını yapmakta idi. Bu 
buıusn ait listeler hazırlanmış ve şube
lere tamim edilmiıtir. 

Bazı yerlerde tamir edilen yolların 
da yarı masraflarının halktan alınacağı
na dair tereddütler hasıl olmuıtur. Bu 
hususta tahsil8ın kimlerden ve nasıl ya
pılacağına rlair daimi encümen bir tali
matname de hazırlaıruıtır. 

Aza olmıyana odun yok 
Belediye kooperatifi memurlara odun 

ve kömür tı.vziine dünden itibaren baş
laınıftır. 

Tevziat Üç ay devam edecekir. Koo
peratife aza olmıyan memurlar odun 
kömür verilmiyecektir. 

Belediye mektupçuluğu 
Kaymakamlar arasında yapılan te

beddülat listesi vili.yete bildirilıniıtir. 
Fatih kaymakamlığına tayin edilen Be. 
leıliye mektupçusu Habık Bey Çarşam
ba !"Ünü yeni vazifesine batlıyacaktır. 

Belediye mektupçuluğuna da mezar 
lıklar müdürü Süleyman Beyin tayiru 
mukarrerdir. 

Belediye zabıtası genişletilecek 
Zabıtai belediye teşkilatı şehrin ke • 

ıif noktalarına göre yapılmıştır. An
cak nüfusu az olduğu halde sahası ge 
ni§ olan bazı yel;'lerde pek kücük bir 
kadro ile belediye zabıtasının faaliyet 
te bulunduğu görülmektedir. Bu saha
larda belediye işlerinin layıkile gö
rülmediği, esnafın balkın aleyhinde 
istediği gibi hareket ettikleri anlaşılı
yor. Bunun için bu aene bütçe nıüsaıt 
olduğu takdirde zabıtai beledıye l.eş
kilatına bir kat daha ehemmiyet ve
riyecek, az memurlu teşekkülle~· biraz 
daha büyültülerek belediye müraka
beıinin daha iyi yapılması temin cdi
kc"ktir. 

40 senelik program 
Memleketin kadastrosu 
için bir program çizildi 

Memleketimizin kadastrosu yapıl .. 
mak Üzere 40 senelik bir program ha
zırlandığı hPber verilmektedir. Ankara
da IM'aliye müst~arı Ali Riza Beyin ri
yasetinde letekkül eden bir komisyonca 
yapılan tetkikat neticesinde tayyare ile 
alınan fooğraflar üzerinde kadastro tat
bikatının daha seri olacağı neticesine va 
nlmıştır. 

Komisyon, 40 sene zarfında kadastro 
yapı!aca.k yerleri!' bir haritasını Maliye 
V eki.letıne vermııtir. 

Komisyonun bu baptaki raporuna gö 
re, 40 sene zarfında lstanbul Edirne 
K~rkl.areli, Tekirdağı, Çanak~e, lzmiı: 
B.ilecık, Bursa, Balıkesir, Kütahya, Ma
nısa, lzmir, Denizli, Aydın, Muğla, An
lalya, Ankara, Eskitehir, Silifke, Ada-
na, Cebelibereket, Gazi Antep, Mersin, 
Meraş, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, 
Samsun, Sinop, Kastamonu ve Zongul
dağın kadastrosu ikmal edilmi§ olacak
tır. 

B? ~ı:fk s.e.nelik plandan sonra, mem 
leketimızın dıger yerlerinin kac!astrosu 
yapılmak Üzere de ikinci bir krrk senelik 
plan tatbik edilmesi düsiinülmektedir 

Verilen mühim malfimata aörc, e~ ... 

Mahkemelerde 

Vilayette 

Afyoncular 
Hemen vilayete beyanname 

verip makbuz almalıdır 
lktısat Veki.letinden dün atağıdaki 

tebliğ gelıniıtir: 
"8 Haziranda neırolunan uyuşturu· 

cu maddeler inhisarı hakkındaki kanu· 
na nazaran n~ir tarihinde ellerinde ev
velki seneler ır.ahsullerinden bam afyon 
stoku bulunduranlar bu stokları ıs gün 
zarfında mahallin en büyük mülkiye me 
muruna bir beyanname ile bildirmeğe 
mecburdurlar. Bu beyannamelere muka
bil sahiplerine makbuz verilir. Beyan
namelerde maim "3hihi miktan ticari 
evsafı ve bulunduğu mahal gösterilir. 
Beyannamesi verilmiş olnn ham afyon
lar Jı Kanunuevvel 933 tarihine kadar 
sahipleri veya bunları satın a~mı~ olan
lar tarafından ihra~ olunabilir. Bu su
retle ihrac edilecek afyonlarm beyanna 
melerine ~ütabakatını lnhi!iı<l~ idaresi 
kontrol edec. Müddeti zarfında beyan
name vermiyenler veya verdikleri be
yanname ır.ünderecatı hakikat,.. muhalif 
olanlar bizzat ihrar. hakkından iıtifade 
edemezler. Bu gibilere ait afyon stokla· 
rile 3ı Kanunuevvel 933 tarihine kadar 
ihraç olunırJyan stoklar_ lnhi.sar i~aresi
ne te•lim olunur. lnliısar ıdaresı bu 
stoklan sattık•a bedellerine ma•raf ve 
komiıyonu indirdikten sonra sahipleri
ne öder.'' 

Kazanç beyannameleri 
Beyannameye tabi kazan~ vergisi 

mükellefl•ri, verginin birinri taksitini 
bu av ..,nun~a vereceklerdir. 

BunlRl'a ihbarnaıneler gönderilmek
tedir. Kanunen itiraz hakları da olduğu 
bu kağıtlarda yazılıdır. 

Becayiş 
Manisa ile Kastamonu vaJilerinin be 

cayişleri yapılmıştır. 

Bir spor kulübü açıldı 
Bakırköyünde Altınok namiyle te

şekkül eden spor klübü bir müddet ev
vel vilayetçe seddolunmuştu. Bu set ka
ranna itiraz eden cemiyet müessisleri 
Şurayı devlete müracaat etmişler ve ka 
rarın tebdiliru istemişlerdi. Şurayi Dev
let uzun tetkikattan sonra set keyfiye
tinin refine ve klübün faaliyetine karar 
vermiş, keyfiyet vili.yet vasıtasile klüp
müeııialerine bildirilmiıtir. 

Himayeietfal için 
Himayei Etfal lstanbul merkezine 

Alemdar nahiye merkezinde evvelki ak
şam saat 19,S ta nahiye reisi Mahfuza 
lbı:abim Hanımın riyasetinde umumi bir 
toplaııtı yapılmıı ve bu toplantı saat 23 
e kadar devam emişir. 

Toplanıda nahiye dahilindeki Hima
yei Etfal şekil ve program tanzim ile 
fakir anne ve çocukların himayesi görü 
tülmüıtür. ikinci bir içtima daha yapı
lacaktır. 

İskenderiye hatb kalkıyor 
Seyrisefain idaresince, lstanbul - lı

kenderiye hattının lağvı düşünülmekte
dir. 

Bu hususla bu günlerde kati bir ka
rar verileceği, mezkUr batbn bu ay için 
de kaldmlacağı anlatılmaktadır. 

lak ıicilJerinin teabitinde de lsviçre u
sulünün tatbiki kabul edilmiı ve her ıc 
ne Amerikaya, lapu ve kadastro mese
lelerinde ihtisas kesbetmek üzere talebe 
izamı tekarrür etmiştir. 

Üç Cemil Beyler dinlendi 

mıştır. 

Devletin emniyetini ihlal 
Aetarar ismindeki ermenice ga 

zete aleyhine devletin emniyetini 
ihlal edici netriyatından dolayı 
dava açılmıf, ikinci cezaya veril
miştir. Bu dava, Avrupa matbua
tında çıkan ve enneniler için yazı
lan bir makalenin iktibas suretile 
nefrinden ileri gelmektedir. 

Nazım Hikmet Bey davası 
Süreyya Pa,a tarafından Nazım 

Hikmet Bey aleyhine açılan haka
ret davası üçüncü cezadan ağır ce
za mahkemesindeki mahkemeleri
le birlettirilmek üzere gönderilmit 
tir. Ağır ceza mahkemesi birleştir 
meğe lüzum görmemiş ve evrakı 
üçüncü cezaya iade etmittir. 

Oç seneye indirildi 
Kartalda Kurtdoğmut köyünde 

bir kadın meselesinden Bekiri öl
dürmekten ıuçlu Ahmet yatı kü
çük görülmüt ve bet seneye mah
kiiın edilmitti. Temyiz mahkemesi 
bu kararı bozmuştu. Dün Abme
medin ağır ceza mahkemesinde 
muhakemesi yapılmıt, cezası üç se 
neye indirilmittir. 

• 
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OUmrUklerde 

Lüzumsuz 
İstical 
Taymis'in yazdıklarının 
hakikatle alakası yoktur 

Temps gazetesi, yeni gÜmrük tari
feleri münasebetile lstanbuldan aldı
ğı bir mektubu neşretİniştir. Bu mek
tupta, tarifelerin ansızın tatbik edil
miş olduğu, üç ay evvel tarifelerin de 
ğİ§tirileceği ilin olunması lüzumuna 
riayet edilmediği, ticaret muahedeleri 
olan memleketler eıyasına da yeni ta 
rifelerin teımil olunduğu gibi hakika
te uymıyan malümat verilmektedir .. 
lıtanbul gümrükleri baş müdürü Seyfi 
Bey, bu hususta kendisile görüşen bir 
muharririmize kısaca demİ§tİr ki: 

"- Yeni tarife kanunun gelmemiı 
olması dolayısile' g-ümrüklerde ancak• 
bir gün muamele olm~ıştır. Mevcut 
uhut ta tanınmıştu. Mektup sahibi, bu 
yanlış malUnıatı Tempse bildirmekle 
istical etınİ§tİr." 

Diğer taraftan, giiınrük tarifelerin
deki bu son tadilatm yeni bir şey ol
madığı, hiuedilen lüzuma binaen bir 
seneden beri tezekkür edilmekte• ve 
tetkikat yapılmakta olduğu, binaena
leyh bunun mektupta yazıldığı veçhi
le alelacele çıkanlmıı bir teY olmadı
ğı malUmdur. 

Verilen mütemmim malUmata gö
re, 18 devletle aramızda ticaret mua
hedesi ve 1 ı devletle de mokos viven
di mevcuttur. Ticaret muahedesile 
mokos vivendi araıundaki fark, birin
cilerin meclisten geçmiŞc, diğerlerinin 
Meclisten alınm., selahiyetle hükümet
çe aktedilmiı ol~asından ibar ttir. 

Mokos vivendili devletlere de, en 
ziyade mazharı müsaade devle~ mu
ameles i yapılmaktadır. Mevcut tıcaret 
muahedelerinden yalnız Fransa ile o
lanında en ziyade mazharı müsaade 
devlet ~uaınelesinde ve tarifelerde 9 
ay müddetle tadilat olmayacağı yaz!. 
lıdır •• Aramızda uhut mevcut olan dı
ğer devletler de bu kayıtlan istifade 
etmişlerdir. Hükümet, muahedelerde 
tarife numaraları yazı]m3mıf bulunan 
efYadan üç ay sonra yeni tarifelerin 
tatbikını emretmek suretile mevcut mu 
ahedeler ve mokog vivendiler ahki.
mına ne dereceye kadar riayetkar ol
duğunu isbat etmiştir. Bu itibarla da, 
Temps•te çıkan malümat, yanlış ve e
seri istical addedilmektedir. 

Tarfelerde değişiklik yapılacağı Üç 
ay evvelden ilan edilmesine gelince, fil 
hakika tarife kanununun ıs inci mad
deıi tenzil veya tezyit edilecek resim 
]eri~ en az üç ay evvel ilin edilmedik 
çe tatbik olunma>:aca~!nı amirdir .• An 
cak ayni maddenın mute~k.ıp .fıkrası, 
ahvali fevkalade ve zarun ıhtıyaçları 
temin edecek maddeleri bu hükümden 
istisna etmi§ bulunmaktadır. 

Kaçakçılığa karşı 
Bazı vapur ve ıileplerin l~anı· 

mızdan transit olarak Z~ngul.daga g:"
çeceklerini haber verdıklen ve fıl
hakika Zonguldağa gidip kaçak eş
yayi yolda çıkardıktan sonra orı~dan 
kömür alıp lstanbula avdet ettikten 
sonra hamulelerini boşalttıkları anla
sıbnıştır. Bunun üzerine gÜmrilk mu
hafaza kumandanlığı ' Zonguldak ve 
Ereğliyi de lstanbul muhafaza ku
mandanlığı emrine almıştır. · 

Oktruva ihtilafı halledildi 
Oktruva resmi.Un kaldınlarak, buna 

mukabil ~rük resmine yüzde on zam 
yapılması üzerine, 31 Mayıstan evvel 
gelip te oktruva resmi verilmiı etyanın 
yüzde onu Belediye hissesi için Gü~~k 
ldaresile alakadar tüccar araaında bır ib 
tilif hasıl olmustu. Bu ihtilaf, 3ı Mayıs 
lan evvel gelmi-ş ve Belediyece oktruva 
reımi tahsil edilmiı eşyanın Gümrük 
resminin yiizde onu- ne tutaraa bu far
kın alınması tekarür etmek suretile hal
ledilıniıti. Ancak Galala Gümrüğünce 
düne kadar, Belediyece oktruva resmi 
tabı>! edilmit eşya sahiplerine "yüzde 
on gümrük resmini tamam veriniz, Be
lediyeden verdiğiniz parayı geri alınız" 
denildiği anlaıılmıı pe vuku bulan mü
racaat üzerine Başmüdürlükçe, mezkür 
gümrüğe de aradaki farkın lahsili ile 
iktifa eclilmesi emreclilmek suretile bu 
mesele de halledilmiıtir. 

Poliste 

Bisikletle çarpmış 
Bakırköyünde oturan Ferih Efendi 

bisikletle Bumabane önünden &eserken 
Karacabeyli Ahmet isminde birisine 
çarpmııtır. 

Ahmet Akaaraya kadar ırelıniıse de 
orada yaJliln yerinde yere düıerek h~
yılmış, hastahaneye ka]dınlmııtır. F enh 
yakalanmııtır. 

a kumarcı yakalandı 
Emıtlyet miidüriyeti ikinci ıube 4 

üncü takım zabıta memu~lan tarafından 
evvtılki &ece Beyoğlunda Derviı &oka
ğmda Arabacı Fahrinin evinde kumar 
oynandığı haber alınımı, ev basılarak 
arabacı F abri ile 8 kumarcı cürmü mq
but halinde yakalanınııtır • 

Suçlular yakalandı 
Fener'de oturan Muharrem ve Ramiz 

Balatta kaçakçı Abmedi döğerelı: yara
lamıılardır. Suçlular yakalanmııtır. 

Ceset kimin? 
Haliçte bulunana ceıedin büviy~ 

henüz ~eıbit edilememiıtir. Zabıla tahki 
katla meığul olmaktadır. Ceıedin göbe
ğinden a,ağıaı çuval içinde mevcut o
lup bat ile &Övde yoktur. 

Kadın güzelliği 
Dünya - ne yazık ki - gitgide da

ha ziyade gösterit ve görünüşe ka
pılmakta ve rağbet etmektedir. 
Hep zaafın ve hatalı düşünütün 
semeresidir ki yer yer güzellik mü
sabakaları yapılmakta ve dünya
nın dört kötesinden güzel kızlar 
seçilerek bir kadın için her şeyden 
evvel güzel olmasının kıymeti oldu 
ğu adeta iddia edilmektedir. 

Gene ne yazık ki; kadınlar da 
bu ite erkeklerden fazla ehemmi
yet vermektedirler. Halbuki her 
kadın ne güzeldir, ne de güzellik 
kraliçesi olabilir. Bir kadının gü
zelliği huyu ve oağına bağlıhli 
noktalarından ölçülmek istensey
di, bu nevi bir müsabaka kadınlık 
hatta bütün dünya için hayırlı C:
lurdu. Çünkü her kadın huyunu 
düzeltmeye çalışır, az çok muvaf
fak olurdu. Lakin güzellik zorla 
elde edilir tey değildir ki .•. 

Şu günlerde - her ıene olduğu 
gibi - bir dünya güzel\,seçilirken 
kadınlar için harikulade bir ders 
tetkil eden bir vak'aya tahit ol
duk. Sabık "tunan Başvekili M. 
Venizelos z~vcesile birlikte oto
mobille Atinaya dönerken bir sui
kast tetebbüsüne maruz kalıyor .. 
M. Venizelosun muhafızı ölüyor, 
toför ağır yaralıdır. Madam Veni
zelosa altı kurtun isabet ediyor ve 
M. Venizelosa hiç bir şey olmuyor. 
Alınan tafsilata göre Madam Ve
nizelos otomobilin içine yebnişlik 
kocasını yatırmış ve kendisi ona 
sper olmuftur. 

Cümleye malumdur ki, Madam 
Venizelos çehre güzelliği itibarile 
tabiatin liitfüna uğı-amıt olmaktan 
çok uzaktır. Yaşı da ilerilemis ve 
cinsi hislerinin en yakın daveti'çok 
tan beri ondan uzaklatmıttır. Ma
dam İngiliz lirası hesabile milyo
nerdir. M. (Venizelos) a gelince 
Giritli diplomatın ilk ve son genç
liğe veda edeli yarım asırdan faz
la geçtiğini söylemeğe mahal yok. 
Demek istiyorum ki, bu yaşlı çift 
arasındaki rabıtalar çoktan bede
ni olmaktan uzaktır. Lakin karı 
koca rabıtasının Madam Venize
losça telakki tarzıdır ki; vücudünü 
ihtiyar kocasına siper etmiş ve o
na ablan altı kurtunu kendisi al
mıttır .. 

Bence dünyanın en güzel kadını 
şimdi Madam Venizelostur. 

Londra konferansı 
Londrada dünyanın iktısat işle

rini düzeltmek için 66 devletin iki 
bin kadar murabbasından mürek
kep bir konferans aktedildiğini 
hep bilirsiniz. Bu konferans için 
İngiltere hükfunetilSmilyon lngllia 
lirası tahsisat koymuş, yani bizim 
para ile 110 milyon lira ... Bizim bir 
senelik bütçenin üçte ikisi gibi bir 
tey .• 

Bu kadar paraya, bu kadar eme 
ğe gene bir teYe karar vermezler
se acımaz mısınız? Bu konferans
ta uzun söylemeği menetmişler. 
İngiliz Başvekili bile ancak lS da
kika söyliyecekmit·· Filorinalı Na
zım Bey üstadımız konferansta 15 
dakikadan fazla söz söylenmiyece 
ği haberini itilince demiş ki: 

- Demek işaretle görüşecekler, 
sessiz filrfller gibi. 

FELEK 

Suriye ordusu 
10 bin neferden 30 bine 

çıkarılacak 
Süriye Meclisi Mebusan Rei•i El'a· 

bat Beyin oğlu Nasuh Bey El'abat şehri 
mize ıelmittir. 

Naıuhi Bey, pederinin bu yaz lstan· 
bula gelmek istediği ve Reisicümhur 
Hazretleri tarafından kabul buyurul· 
mak ve Batvekiliınizle görüşmek arzu
ıunda bulunduğunu, bu seyahatinin mu 
maileybin mer..caliki hariciyeye ilk seya· 
halini teşkil eo'eceğini söylemiıtir. 

Nasuh Bey Elabat Fransa ile Süri
ye arasında yapılan yeni muRhede mu· 
cibince, Süriyenin ilk defa olarak Mısır 
da ve Pariste birer konsolosluk ihdas el 
miı olduğunu, yakında Türkiyede de bir 
konsolosluk ihdas etmek istediğini, Sü
riye ordusunun ıo bin neferden 80 bin 
nefere çıkarılacağını ve bu miktarın Sü
riye budutlannda asayiıi muhafazaya 
kafi &eleceğini ilave etmiştir. 

Kıaa haberler 

Kaçak şampanya 
Gümrük muhafaza memurlan, Kum 

kapıda bir miktar kaçak pmpanya der
dest etmiılerdir. . 8 ı 

• ltalya mebuslanndan M. Jorı '~· -
d .. ebnın· ize aelmi• ve Tokat ı-

yano unf ... • :r 
yan oteline musafir olmuıtur.. . ok 

Mumaileyh Türkiyeye daır ~ır ç 
kitaplar okudu'ğunu ve !~r~iyeyı yakı:: 
dan &'örmek üzere ge1dıgını, . P_erıem 

··nü avdet edeceğinj söylemıştır. oclı' 
gu P 1 efiri. M Georı<e• Pot ı • o onya ı · .. 
dünkü trenle Ankaraya ıritınııtır. 
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( İktisadi bahisler ) -----
" Buhran ve Maden kömürü,, 

Maden kömürleri üzerinde buhranın 
tesirlerini an1amak için müstahıi~ mem
leketlerin beynelmilel piyasadaki mev
kileri ve ehemmiyetleri srraıile gözden 
geçirelim: Bunların başında sen~vi. tak
riben beş yüz milyon ton kadar ııbbsa
lilı ile Amerika gelir ki, hemen hemen 
bütün dünya ihracatının yarı11na yakla
ıır. Bu mikdar bilhassa İngiliz grevi es· 
nasında (600 milyon) tona kadar çıkmıt 
ise de 1932 senesinde ancak ( 400 mil· 
yon) tonu bulacağı tahmin edilmektedir. 

Amerikadan sonra en iyi cins kömür .. 
lere sahip lngiltere gelir. Fakat 1913 se. 
nesinde (290 milyon) ton istihsalat ya
pan bu memleket 1929 da (262 milyon) 
1931 senesinde de ancak (2Z.4 milyon) 
tonu bulabilmiştir. Sterlinin sun'i suku
tu da lngiliz kömür ihricatma kısmen 
fayda temin etmekle beraber tehlikeyi 
kat'i mahiyette ortadan kaldırmamııt<r. 
Polonya ve Ru• kömürlerinin muhtelif 
Avrupa piyasalarında hi .. edilir rekabet
leri devam ediyor. Evet, lngiliz ticaret 
bilançosunda kömür aksaklığı istihsal ve 
<' - hili istihlaktan ziyade ihracat fa•hn· 
dadır. 1913 senesinde (}()() milyon) olan 
ihracat 1929 da (83 milyon), 1931 de 
ise Mcak (62 milyon) tondur. 

Alman 1913 ( 190 milyon) taşkömü
rü istihsal ederken umumi harptan son
raki hudut ta.•hihat< neticesi olarak bu 
mikdar (141 milyon) to114 düşmüştür. 
Vekia 19?,9 senesinde bunu <163 milyon) 
a çıkarmışlar İse de 1931 de 119 milyona 
kadar inmiş, batti 1932 umumi istihsa
latı ancak (100 milyon) ton raddesinde 
olacağı tehmin edilmektedir. 

Fransa harpten evvel (40 milyon) ton 
olan iıtihsalleri 1927 de (52 milyon), 
1929 da (54 milyon)a çdmut İse de 1931 
de (50 milyon )tona düşmüştür. 1932 i
se bir sene evvelkinden üc - dört milyon 
ton aşağı olacağı hesap - olunmaktadır. 
Fransada bir taraftan bu istihsal düıük
lüğü devam ederken diğer taraftan da 
kömür idhalatı dikkat nazarını celp ede
cek kadar çoktur. 

Rusya umumi harpten evvel (28 mil
yon) kada~ kömür i•tihsal ediyordu. 
Harp ve dahili kanşıklıldar bu cevheri 
çok sarsmışb. 19?:3 senesinde (12 mil· 
yon) tondan başlıyan kömür istibsalleri 
1927 de (32 milyon), 19?.9 da (40 mil
yon) 1931 de (56 milyon) tonu bulmuı
tur. Rusya meşhur beş senelik program· 
!arı ile son senede bu mikdan (75 mil
yon) ton olacağını ilan etmişlerdi. Bu 
ne dereceye kadar tahakkuk etti, henüz 
bizcP. malum değil. Fakat ne oluna, Rus
yadaki bu madenlerin gösterdiği inkitaf 
ehemmiyetsiz görülmiyecek derecededir. 
Fakat sabt fiatlerindeki düşüklük ile ti
caret bli.nçolannda müspet veya menfi 
mi bir tesir yapbğı tetkike değer mevzu
dur. 

Polonya 1913 senesinde (41 miyon) 
ton istihsal yaparken 1929 da ( 46 mil
yon) tona çıkarmışıa da bu adet 1931 de 
(38 milyona) düşmüştür. Mamaafib: is
tihsaline nisbeten en fazla ihracat yapan 
bir memlekettir. 

Belçika harpten evvelki (23 milyon) 
ton olan istihsalini (27 milyon) tona çı
karmış ve buhrana rağmen bu adet elra· 
fındaki vaziyetini muhafaza etmektedir. 

Şu saydığımız batlıca müstahsil mem 
leketlerden başka diğer ehemmiyetsiz. 
!eri üzerinde dunruyarak Zon!ıllldak kö
mürlerimizi tetkik edersek muntazam 
bir tezayüt bulunduğuna phit oluruz. 
Fakat l>U artış keyfiyeti yukardan beri 
yazdığmuz gibi milyonlar üzerinde değil 
ancak yüz binlerle ölçülebilecek kadar 
dır; ama nede olq hayırlı bir vaziyettir. 

1924 senesinde (600) ton olan istihsa
limi7 1930 de (1,140 bin) tona çıkmıf, 
1931 de (l,115 bin) tona düşmüt ise de 
1932 senesi istihsali daha fazla olduğu 
gibi bilhaua 1933 ün başlarurıcı da bize 
çok ümitler vermektedir. 

Buhranın ezici darbelerine rağmen iı· 
tihsalatrmızda bu fazlalık iki noktaya 
hamledilebilir: 

Binnciıi, Memleket sanayÜndeki inki
şaf; ikincisi: harice karşı hükumetin kat 
İ himayesidir. Esasen kömür madenleri 
memleketin d•ihili sanayii ile çok alaka· 
dardır. Her iki sube birbirleri omuz 
orr.uza yürüdüklerini istatistiklerin şaha 
deti ile de anlıyoruz. Nitekim dahili sar-

fiyatımız 1926 da (433 bin) tondan 
başlıyarak 1930 da (983 bin) tona çık
mış, 1931 senesinde de - istihsalimizin 
noksanlığmdaki nisbeti muhafaza ede
rek - (921 bin) tona düımüştür. Ma • 
maafih: Her ıeye rağmen kömür bav· 
zaımzın inkitafında gördüğümüz bu yük
seliş yüreklerimizi sevinçle tiıirecek ma
hiyette değildir. Genç Türkiye Cümhu· 
riyetinin sahibi bulunduğu kömür hav
zalarına göre bugünkü istihsali •· ami
yane bir tabirle •• devede kulak kalır. 
Bugünkü istihıalimizi mutlak olarak ar· 
tırmamız li.zımdır. Ama nasıl? .. Çünkü 
bugünkü dünya sarfiyab ile istihsali a
rasında yabana atılamıyacak bir açık 
var. Bu mikdar hakkında bir fiki~ edin
mek için şu adetler& bakmak kafidir. 
1929 senesi iıtihsal&tından seneyiatiye 
devredilen stok 77 milyon ton, bir çok 
kömür madenleri iıtihsallerini azalt<na
larına rağmende 1932 senesinde (50 mil
yon) ton tahmin ediliyor. Milletler Ce. 
miyeti 1928 senesindenberi bu hakikati 
görmekle beraber henüz orta yere çıkar
mq bir tedbiri ise yoktur. Dünya kön.ür 
cülüğü ve ticareti her gün dünkü kor
kulu vaziyetini muhafaza ediyor; hatta 
bu ko<kunun biraz daha artabilmesi i
çin sebepler de yok değil. l~te en güzel 
bir vesikada Milletler Cemiyetinin neı
rettiği her sene biraz daha düşen kömür 
fiat vasatisidir: ' 

Sene. Fiat 
1924 5,09 Dolar 
1925 4,71 .. 
1927 4,27 .. 
1928 3,73 .. 
1929 3,87 .. 
1930 3,99 .. 
1931 3,63 .. 
1931 2,68 " (lngiliz lirasının 

sukutu) 
Bu vaziyete nazaran mütalealarımızı, 

alınması lazımgelen tedbirleri yazınağı 
gele.:ek günlere bırakıyoruz. 

Sadreddin ENVER 

._I _R_A_DY_o_ı 
Bugünkü proğram 

1 S TAN BUL: 
18: Gramofon, 18.30: Fransızca 

ders (müptedilere mahsuı), 19: Hik
met Rıza H., 19.45: Zeki B., 20.30: 
Safiye H. ve arkadaıları, 21.30: gra
mofon, 22 den itibaren: Ajans haber· 
!eri, saat ayi.rı. 

ANKARA, 1538 m. 
12,30 : Cramo!on. 
18,. : Flarmonik orkestra: Beethoven ou• 
verture Leonore Elia Fantaiaie l\1iater Cinder 
D'Ambroaie Napulitenella 
18,45 : AlatW"ka saz. 
19,30 : Gitar solo (Sadrettin B. tarafından). 
20, : Ajans haberleri. 

BE.RLIN • KÖNIGSV. 1635 m. 
21: Sözler. - müteakiben: Hilveraumdan nak
len Felemenk muaikiıi. 
BUDAPEŞTE, 550 m. 

20: Hil•erıumdan naklen umumi Avrupa kon .. 
•eri. 22,35: Plik. - haberler Sip.n mu•iki•İ. 

ViYANA, 518 m. 
20,45: A•keri kon•er. 21,05: Zamana ait •Öı:· 
ler. 21,25: konferans, 21,50: memlekete ait 
neırirat. - Tarihi akıa.m mu•iki•İ. 23,35: son 
haberler. 23,50: Plak ile hafif mu•iki. 

MlLANO • TORlNO • FLORANSA 
20,25: Haberler .. Plilk. 21,35: oda mu•ikisi 
22,35: oda mu•ikisi. 23.35: T enı•il. müteakİ· 
ben orkestra. 24: haberler. 

PRAG. 488 m. 
20: Hilverumdan: umumi Avrupa kon•eri 22, .. 
15: Brünodan (Çirkin Kli.vn) i•imli radyo 
tem•İli. 23: haberler •.s. 

ZÜRIH 459 m. 
20: Hil•ersumdan: umumi Avru~ kon•eri 
21,05: Radyo orkestra ... 

ROMA. 441 m. 
21: Haberler, plik. 2250: sözler. 23! Hafif 
musiki . 24: Haberler. 
BÜKREŞ, 394, m. 

13: Pli.k. 14,15: keza. 18: Yeni mu•İki parça· 
larr. 20: Hifversumdan: umumi A•rupa kon· 
seri. 21: Oda muaikisi (pirano iıtirakile} 
21,05: solo harpa. 22,15: koro müsamere•İ. 

irtihal 
Alpullu şeker fabrikası müdürü 

Şefik Beyin refikası hanımın Laipzig 
şehrinde bir ameliyat esnaaında vefat 
ettiğini büyük bir teeasürle haber al· 
dık.. Şefik Beye ve kederdide akra
hatma aamimi taziyetlerimizi beyan 
ederiz. 

Milliyet'in edebi romanı: 5 

YAY LA . KIZI. 
- YAZAN: Aka Gündüz. -

- Tehlike yak, yok ama. Eh 
dünya bu. Bu taraflarda biraz çe· 
te mete gibi bir feyler dolatıyor· 
du. Bu soğukta çıkmazlar ama •• 
gene ihtiyatlı olmah. 

- Tüfeğiniz var ya. 
Belimdeki fitekliği örttüm: 
- Var ama fitek yok! Öteki a

rabada unutmufum. 

- Şimdi ne yapacağız? 

- Fişek olsa da silah kullana-
mayız ki. O kadar kitiye bir av tü-
feği para eder mi? Hem ondan 

bafka buraların kurtlarl da 
azgıncadır derler. Efkıyaya me
ram anlatmak kabildir ama, yay
lanın azgın kurtlarına ne demeli? 

Solumda, dirseği dirseğime do
kunarak yürüyen Kara Efenin tit· 
redieini, ditlerini takırdadığını an
ladım. Sen misin alay eden? Ayaz 
gittikçe artıyor. Şurada burada kal 
mış kar birkintilerini gören Kara 
Efe hepsini de beyaz kepenekli et· 
kıya sanıyor. 

- Simdi önümüze etkıyalar çık· 

sa, sen hiç kıpırdama .• 
- Aman sus beyim! Lafı bile 

kötü! 

- Yok, ~ani, tedbir için. 
- T edbır medbir kalmadı. 
- Kurtlar sağdan ... 
- Allaha.tkına, lillaha,luna sus 

beyim! 

- Ama sana Kara Efe derlerdi. 
- Demez olsalardı. Diyemez ol-

salardı. Hem yolda konutmıyalım, 
belki sesimizi duyan olur! 

Tam o sırada yolun sağmdaki 
dönemeçten koskoca bir gölge gÖ· 
rünmesin mi? Kara Efede hotafm 
yağı kesildi. Bir bakıtta anladım. 
Yolun solunda, deredeki değirme· 
ne sırtı ile buğday götürüyor. 

- Merhaba hemşeri. 
-Merhaba. 
- Nereye böyle? 

- Sıra almak için değirmene. 
Yarına kalırsam sıram geriliyecek. 

Kara Efenin derin, rahat bir ne
fes aldığını açıkça ititiyorum. 

- Hangi köydensin hemteri=r1? 

-- 8E 1 HAzJRAN 

İkhsat Vekili dün g~ldi ve 
Londraya hareket etti 
Celal Beyin gazetemize beyanatı 

(Başı 1 inci sahifede) 
aat Bey de dün Celal Beyle birlikte 
Ankaradan şehrimize gelmiıtir. Vekil 
Beyin refakatlerinde lt Bankas;u;..u. 
mi müfettitlerinden Sami, Banka me
murlarından Huldi ve Kurtoğlu Faik 
Beyler bulunmakta idiler. Vekil Bey, 
hususi bir motörle lstanbula geçmit, 
ve doğruca evlerine giderek istirahat 
etmitlerdir. Celal Bey, geç vakte ka
dar bazı hususi ziy\lretleri kabul et
miş ve gece 10,20 de kalkan ekspres
le, Sami, Huldi ve Faik Beyler refakat
lerinde olduğu halde Londraya hare
ket etmitlerdir. Vaktin geç olmasına 
rağmen pek çok zevat Sirkecigarına 

gelerek vekil Beyin teşyiinde bulun
mut ve kendilerine muvaffakıyetler 
temenni etmişlerdir. 

Celal Beyin gazetemize beyanatı 
lktısat Vekili Celal Bey, hareketin

den evvel 11Milliyet" muharririne §U 

beyanatta bulunrnuılardır: 
- Londrada toplanan iktısat kon· 

feransı için ne düşündüğünü soruyor
sunuz.Avdetimde sizinle daha uzun ko 
nuşacağıma söz vermekle beraber au .. 
alinizi büabütün cevapsız bırakmak is 
tem em. 

Bugün dünya büyük bir ıztırap İçin 
de bulunuyor. Her tarafta Milletleri 
bu ı.ztıraptan kurtaracak çareler ara
nıyor. Londrada toplanacak konferan 
sın bu büyük insani gayeyi tamamen 
tahakkuk ettireceğine hükmedilme•e 
bile orada verilecek kararların çok 
Faydalı ve isabetli olacağına eminim. 

Londra konferansından hayırlı şey. 
ler bekliyebilirz. Konferanstaki tezi
miz Tevfik Rüştü Beyin Milliyete ver
dikleri beyanatta işaret ettilderi gibi 
Gazi Hz. nin Vaıingtona gönderdik
leri cevabın esaa hatlarından mülheın 
dir. 

- Altın ve petrollerimizin işletil
meaine dair malılmat istiyorsunuz. 

Altın ve petrol ara§tırma idareleri 
artık ayn birer teşekküldürler. Mü. 
dürleri, fen heyetleri, müıavir ve mü .. 

Yol açıldı 
(Başı 1 inci sahifede) 

rü Nadir Beyler, Kırıkkale çel~ fab
rikasından Bahaettin Efendi ailesi ile 
iki erkek çocuğu, muhafız alayı 3 ün. 
cü tabur dokuzuncu bölükten Seyilga 
zi.li Hasan oğlu Hüseyin, gene ayni ta 
burdan Kütahyalı Ahmet oğlu Eyüp 
Efendiler. Bunlar Eakişehir hastah&· 
nesine kaldırılmıılardır. , Bunr.:rdan 
hareket müfettişi Hulk Bey haatanede 
cinnet getirmqtir. 

Hafif yaralıların isimleri de tllyle 
tesbit edilmiıtir: 

tehassıalan olan bu teşekküller, bü
tün hızile çalıııyorlar. 

Memleketimizin muhtelif mıntaka· 
larında yapılan arattırmalar henüz 
tecrübe mahiyetindedir. 

Esaslı araşt<rmalara ve İ§letmeye 
bu tecrübe devresinin ikmalinden son 
ra başlanacaktır. 

Madenlerimizin zenginliği, giriti
len teşebbüste muvaffak olacağımızıı 
bize şimdiden müjdeliyor. 

T elecilikle mücadele 
- Tefecilik hakkındaki kanunun 

her tarafta tatbikatına başlandı. Fa
kat bir tek kanunla tefeciliğin orta
dan büsbütün kalkacağını ummak 
timdiden fazla ümide kapılmak olur. 
Her şeyden evvel halkın kredi ihtiya 
cmı temin etmek lazımdır. Bu ihtiya 
ca tamamile cevap verildiği gün tefe 
ciler rollerinin hitam bulduğunu göre 
rek kendiliklerinden iş sahasından çe 
kileceklerdir.. '\•a)ruz şu var~ Tefeci .. 
liği ~nun noksansız tarif etmiştir. Bu 
çerçevenin haricindeki faizciler ıüp· 
he yok ki kendilerine &Özümüz olmı
yan şayanı hürmet kimselerdir. Tefe
ci ile kredi muamelab yapan kimse
yi biribirine karııtırmamağa dikkat 
etmeliyiz. 

- Halk bankaları teşkilôtına ne 
vakit başlanıyor diye soruyoraunuz. 

Bu işle Londradan avdetimde çok 
yakından ve daha eaaslı meıgul ola
cağım. 

Aı-kadaşlanma Halk bankalannrn 
nizamnamesini mahalli ihtiyaçlara gö 
re hazırlaınaJarmı, ve bunun için de 
yer yer tetkikat yapmalanru bildirdim. 
Bu tetkikat uzun sürmiyecek ve hazır 
]anacak nizamnameye göre derhal 

teşkilata başlanacakt<r. Halk Banka· 
lan, bilhassa büyük bankalarla tema
sa geçmiyen küçük sermaye esbabı j .. 

çin çok faydalı olacak ve iyi neticeler 
Yerecektir. Teşkilat tamamlanıp ban
kalar faaliyete geçtikten sonra artık 
tefecilere yapacak it kalmıyacağını 
tahmin ediyorum.,, 

1 Evkafın yapacağı 
İşler 

(B~ş1 1 inci sahifede) 
bulunmuştÜr: 

"Yeni kadrolar ikınal edilmi!tİr. Pey 
derpey tebliğ edilıntktedir. 

Bu sene yapılacak bllflıca işler ıun
lard1r: 

1 - Bazı tarihi ve mimari kıymeti. 
haiz eserelerin ihyası. Bunlann batın· 

da Mimar Sinanın en kıymetli eserlerin
den olan IManisadaki Muradiye, Elınalı
da Ömer Paıa camilerile Konyada müze 
ittihaz edilmit olan Mevlana türbesi ta
mir edilecek ve Babaeski ve yİne Mimar 
Sinanın eserlerinden olan cami minaresi 
yapılacakt<r. Bunlar için tertibat alın· 
mıştır. 

Muallim mektebi 
(Ba;1 1 inci sahifede) 

talebesinin birlikte görecekleri 
mütterek tatbikat dersleri için ge
niş laboratuvarlar tesis edilecektir. 
Bu binanın mühim bir kısmını iş
gal eden yüksek muallim mektebi
nin Ankaraya naklini tekarrür et
mit ve bu hususta mektep müdürlü 
ğüne vekaletten emır gelmiştir. 
Yüksek muallim mektebi Ankara· 
da Gazi terbiye enstitüsü ile tevhit 
edilecek, burada muhtelif tubeler 
de tahsil eden talebe enstitünün 
maarif şubelerinde tahsillerine de 
vam edeceklerdir. Yüksek mual
lim mektebinin nakli için hazırlık 
!ara batlanmıştır. imtihanlardan 
sonra derhal nakil başlıyacaktır. 

Atina suikastı 
(Başı 1 inci sahifede) 

tı hareket sayesinde asayi§ ve İntiza .. 
mın muhafaza edileceğine ait her tür
lü teminatı vermektedır. Hükiimet 
vaz ifesini tamamiyle ifa ediyor, 
adliyeyi her türlü tesir ve nüfuz hari
cinde tutuyor, adliye, pek yakında 
menfur suikastın faillerini yakalaya
cak ve bu suretle bu teessüfe ıayan 
hidiseden fırka mı::nfaatleri namına 
istifade etmeğe yeltenen betbahtlarm 
bütün tahrikatına nihayet verecektir. 
Eğer tahkikat neticesinde emniyeti u
mumiye müdürünü hiç bir suretle ite 
kanımamıt olduğu tebeyyün edecek 
olursa hükiiırıete bir guna mesuliyet 
terettüp etmiyecektir. 

Sona kadar mücadele 
ATINA 10 - M. Venizeloa aley

hindeki suikast tahkikatına devam 
ediliyor. Esrar perdesi hala kaldırıla
manu.§lır. Bu yüzden muvafık ve muha 
lif gazeteler arasında gayet tiddetli 
bir münakaşa devam ediyor .. Muhalif 
gazeteler, hükômeti alenen ittiham e
diyorlar. Emniyeti umumiye müdürün 
den başka iki kardeşi de tevkif edil
mişlerdir. Muhalif fırkaların reisleri 
beyannamelernde hükiimete kartı ga
yet azimkar ve şiddetli bir lisan kul· 
)anmakta ve suikaıt işinin tenvirine 
kadar mücadelelerine devam edecek .. 
!erini kaydetmektedir. 

ATINA, - Maznunlar içinde en zi 
yade ehemmiyet verilen Emniyeti umu 
miye müdürü Polihronopulos ve kar
deşi dün uzun müddet sorguya çekil
mitlerdir. Suikaatte mevzuubas otomo 
bilin Emniyeti umumiye müdürü Po .. 
lihronopulos tarafından aalnı alındı· 
ğı, otomobilin sahibile yapılan m ıva
ceheden anlaşılmıştır. Mücrim buna 
rağmen itirafta bulunmamakta, sükut 
etmektedir. Gerek Polihronopuloa, ge 
rek kardeti katil ve katle tetvik cü
rümlerile ittiham edilmişlerdir. 
Jeneral Metaksa• tevkif edilmiyP.cek 

ATilNA, 10 - Hürriyetpervorler 
fırkası lideri Jeneral Metaksas ve 
mebus Mavro Mihalis hakkında sui· 
kaati para vadile tahrik ettiklerine ve 
aleyhlerinde tevkif kararı alındığına 
dair çıkan rivayetler müddeiumumilik 
tarafından tekzip edilmektedir. 

ATINA, 10 - Hükiiırıet, Yunanis
tan efkirı umurniyesinde yapılan mu
zır pyiaların önünü almak için, sali
hiyettar adli makamlara büyük bir 
salahiyet vermiş. ve gayri resmi netri
yab tiddetle menebneğe karar vermiş 
tir. 

Belediye bankası ' 
.Kanunu çıktı • 

(Başı 1 inci sahifede) 
Banka sermayesinden bir buçuk mil· 

yon lirayı topladığı tarihte teşekkül et• 
miş addolunacaktır. . 

Banka Belediyelerin şehrin tanziın 
ve tesisi işlerinde yapacakları esaslı 
amme hizmetleri için muhtaç olacakları 
parayı y11pılacak işlerin ehemmiyetin• 
ve Belediyelerin ödeme kabiliyetlerin• 
göre ikraz etmek, kısa veya uzun vade· 
.ıi avans ve cari hesaplar açmak veya 
bunlara tavassut veya kefalet et<nek ve 
!1İzamnamei esaside müsaade edilcceJc 
h5lerle uğraşacaktır. • 

Banka Ziraat ve Emlak Bankalarıyla 
Sümmer Banka verilecek olan vergi ve 
resim muafiyetlerinden istifade edecek 
tir. 

Muallimlere mesken bedeli verilme
sine dair Maarif teşkilat kanıınun JI I 
inci maddesi hülanün iki sene müddet· 
le tecili, İstanbulda hükumete ait 1>a2ı 1 

binaların satışına ve bunların bedeli ile 
Ankarada resmi daire ittihaz edilmek 
üzere bina satın almaya ve Jüzum JıaliO 
,de yaptırmaya salahiyet veren kanun 
layihaları müzakere ve kabul edilmiş· 
tir. 

Memleket hububatının saklama, te· 
mizleme, ılç!ama ayırma, çeşitleme il.t: 
varant işinin yapılabilmesi için Ziraat 
l•ınkasınca yaptırılacak değeri üç mil· 

I • yon liraya kadar silo ve ambarlara !<D
nacak hububattah alınacak ücret tarife· 
sinin İcra Vekilleri Heyetince yapıla· 
cağına dair kanun müzakere ve kabul 
olunmuştur. 

Hava posta ücreti 
Memleket dahilinde hava yolu ile gön 

d"rilecek poata eşyalarından mevcut 
posta ücretlerinden maada hava poota 
ücreti almması hakkındaki kanun k.a· 
bul olunmuştur. Bu kanuna göre ele 
mektu,p postasın<la her yirmi gram ye 
küsürünün ve kart postalların her par
çasından havalename kağrtlarının her 
birinden onar kuruş, posta :paketleri.nin 
her kilogram ve küsüründan 75 ku.ruŞ 
posta ücreti alınacaktır. 

Resmi .daireler ile. hususi kanunları
na tevfikan posta ücreti vermiyen" mü· 
ess~scler hava postasıyla göndermek ;..
tedik!CTi şeyler için bu fazla ücreti ye· 
receklerdir. 

Bundan sonra 1 haziran tarihli yeni 
gümrük kanununun birinci maddesine 
bağlı cetvelin 401 numara~ındaki tabi· 
rin tefsiri hakkındaki mazbata kabul 
edildi. 

401 numaranın altında mevzu olup 
121, 122, 145, 394, 408, 427, 438 numara· 
iara şamil ihtarın hükmü kısmen veya 
'emamen kesilmiş veya kısmen dikilmiş 
veya kenarları bastırılmış veyahut te· 
kellenmiş, veya topla.rı nakış ve desen· 
\eri itibarile kullanılacağı maksailini 
gösterir tarzda dokunmuş olaın kumaş· 
lan da şümill dairesine almıştır. 

Cümhuriyetin yıldönümü 
Hakkı Tarik Bey - Giresun • ve ar· 

kadaşları tarafından teklif odilen Cili:D 
huriyctin onunc.u yıldönümilnü hıtLu
Jamak üzere kurulacak komisyon ve he
yetlerle mesarifine ait kanU!l kahııJ. e
dilerek yarın tekrar toplanılmak iiz>ere 
içtimaa nihayet verildi. 

·~illiyet 
Aınn umdesi " M I L L I Y E T " tir 

Ziraat Bankaaı teftit kaleminde 
memur Tevfik, Ankarada Ankara cad 
desinde keresteci Hafız Hüseyin, An· 
karada Cihan otelinde ordu tahsil me 
muru Ziya,, Ankara muhafız alayın
dan Odemitli Hüseyin oğlu Mustafa, 
fzmirin Kar§ıyakaaında Reıadiye cad
desinde 16 numaralı hanede mukim 
Kemal, katar başmemuru Necip, kon
döktör ve bagaj memuru Avni Bey 
ve efendil.,r. 

2 - Antalya.dairi büyük bahçe ve bir 
nümune bahçesi haline konacaktır. Ve 
burada portakal, muz ve hurma yetişti
rilmeğe çalııılacaktır. Mısırdan ve bur
ma yetiştiren diğer memleketlerden bur 
ma ziraati hakkınc:f-a ese .. ler getiriyo!!'z. 
ve etkik ettiriyoruz. Bu bahçeyi müte
hassa hir zatın idaresine verdik. Çalıtıl 
makadır. 

m 89 uncu liste,, 
ABONE OCRETLERl : 

3 aylıiı 
8 

Türkiye için 
L. K. 
4-

Hariç tçin 
L. K. 
8-

14 -
28 -· 

3 üncü mevki yolcularından ismi 

meçhul ihtiyar bir kadın suların cere
yanına kapılarak kaybolmuıtur. 

Teşekkür 
Himayeietfal Cemiyetinden: Mer

hum Fosfor Mustafa Paşa Kerimesi mü
teveffa Niyre H. namına Hami Bey tara 
fmdan Cemiyetimize yüz altmıs bir lira 
teberrü edilınittir. Alenen teşekkür. 

Rüştü Bey, bunlardan başka tunlan 
da söylemiıtir: 

"lzmir Belediyesiyle bazı ilıtilô.flı me 
seleler vardı. Bunlar da iyi bir safhaya 
girdi. Pek yakında tamamen iyi bir te. 
kilde neticeleneceğini ümit ediyoruz. 
Bu netice elde edilince lzmirde hem 
memleketin imarına hizmet, hem de Ev 
kafa iyi bir varidat temin edecek faali
yete geçilmesi mukarrerdir." 

Gelin almağa gidiyoruz 
- Yayladan. 
Bir iki laf daha. Köylü dereye 

doğru geçip giderken: 
Ben Yaylayı işitince dütünceye 

vardım. Bir şey hatırlamak istiyor
dum. Yayla, Yayla. • ben bunu 
çok ifittim. Buralarda avlandımdı 
bile. Yayla. • Birdenbire aklıma 
geldi: Yaylalı Mehmet Çavu, •• 

Hemen köylüye seslendim: 
- Hemşerim ! dayı! az durur 

musun? 
- Bırak beyim. Kimbilir nenin 

nesidir! 
- Sen karışma! Eşkıyanın nere

de olduğunu soracağım! 
- Hiç te doğru bir şey değil. 
Köylünün yanma gittim. Birer 

siğara yaktık: 
- Bir Yaylalı Mehmet Çavut 

vardı. Tanır mısın? 
- Tanımaz olur muyum efendi? 

ANKARA, 11 (A .A.) - T. 
Dr T. Cemiyetinden : Karşılıkla 
rı aranacak arapça v e farsça ke 
limelerin 89 numara! ı listesi fU· 
dur: 
1 - ibare 8- izzet 
2- il 8- Mebu• 
3 - ilave 10- Me•ele 

4- inat 11- Menfi 

5- irtica 12- Mezhep 

6- ismet 13- Mezmum 

7- /•yan 

"""" 
- Gene köyde midir? 
- Ne arasın! 
- Şehirde mi çalı,1yor? 
- Ne arasın efendi! Mehmet 

Çavuş Sakaryada kaldı. 
- Şehit mi oldu? 
- Ötekiler gibi. 
- Onun bir bacağı yoktu. Nasıl 

askere gitti? 
- Öyle emme, gönüllü gitti. 

Kağnılarla Sakaryaya cephane ta· 
şıyordu. Bir gün dü,man tayyaresi 
gelmit, bomba atmıf, Mehmet Ça
vu' ta orada paramparça olmuf. 

- .............. . 
Bütün bir geçmişi bir an içinde 

andıktan sonra sordum: 
- Onun bir kızı ile karısı 

vardı, nerede onlar? 
- Onlar mı? Onlar köyden gö.. 

çeli çok oldu. Nereye gittiklerini 

bilmem. 
- Niçin gittiler? 
- Bilmem. Şey. Köyde kalacak 

bir feyleri yoktu ki. Ne mal, ne da
var ne tarla. Bir göz damlan var-

' dı geçen kıt o da çküverdi. Çaput-
larını döfeklerini sırtlayınca göç· 
tü ler. • işte •• 

Yürüyoruz. Düşünüyorum. Bal
kan. • bataklık. • Yüzbatı Laçin .. 
Kafkas. • çöller. • Halep. • Kon· 
ya.. Cebeci hastahanesi.. Sakar
ya •• 

Küçük Petek çaputları, anası dö· 

1 

! 

• 12 
" 

7 50 
14 -

Gelen e.vralır: seri verilmex.- Müddeti 
•~en nüıhalar 10 kuruttur.- Gazete •• 
matbaaya ait iıler için müdiri,-ete mÜ· 
rac:.aat edilir. Caıetemiz ilinlaru:ı meı'u· 
liyetini ka.bel etmez. -BUGÜNKÜ HAVA 

Y eıilköy A•keri Rasat merkezinden 
verilen malUmata aöre, hu.Ün hava az ha· 
lutlu ve mütehanil olarak rüz2'i.rlr de· 
vam edecektir. 

11-6-933 tarihinde tazyiki nesi.mi 756 
milimetre, •ıcakhk en çok 22 Ye en az 
18 derece idi. 

şeği sırtlayıp göçmü~ler. Nereye? 
kimbilir? Yaylalı Mehmedin, Meh· 
metlerin kim bilir kaç tanesinden 
kalan Petek'leri böyle göçmüşler· 
dir. 
Lalabel'in ilerisinden sola döne
cek iken, doğrulamasına yürümü· 
şüz. Sigara ışıiiında saate baktım: 
on! Dört yanıma baktım; yerimizi 
kestiremedim! bilmediğim bir çev· 
reye dütmütüz. Kara Efenin çene· 
sini biçaklar açmıyor. Bir aralık: 

- Ne olacak halimiz beyim? de
di. Bu ayazlı dağlar başında kal· 
dık. 

- Dur! dedim. Sesler var. 
Bu sefer gerçekti. Çok uzaktan 

sesler geliyordu. Derken dan! bir 
daha: dan dan! Arkasından bir 
yaylım: dan dan dan! 

- Yere yat Kara Efe! 
Kara Efe kurbağa gibi ıslak ye· 

re yapıştı! 
- Galiba baskına uğradık! .t( ı· 

mıldama! 
Kara Efe köprü korkuluğa gibi 

kaskatı kesildi! 
Sen misin Sarı Zeybek, Mor Kı· 

zan diye alay eden!? 
Anlamıthm ki biz gecikince Rt· 

za Bey köyden atlılar çıkardı bizi 
aramak için dağılniı~lar, silii.11 c.tı· 
yorlar. 

( L>cvamı v:>t l 



Yağmurlar zarar veriyor 
Bir çok yerlerde yağmurlar ve seller 

mahsule zarar verdi 
NAZILLl - Nazilli havalisine Ma· 

)ısın başındanberi yağmur yağıyor. Bu 
.. bepten yeni büyümiye baılıyan pa· 
ltıuklar sebzeler ve her nevi nebatlar 
:~Zla denilen bir hastalkı geç~yorlar. J 

'lYlece tarlanın verim derece:sı . aza?.- ı 
l~r. Bu sene kavun, karpuz, ıncır, u
tııın nibi mahsullerin erme zamanlan da 
~"i kalmaktadır. Havaların yağm':'rl~ 
"e serin vitmeıinden alelümum yetiştı
~len mah~ulatın fideleri çabuk yüksyıfe
ıp dallanrnıyor, nebat küçük ve za 
~ıyor. HRlihazır baklanın okkası 20 pa 
~~, taze kabaklarJn tanesi bir kuruş, 
~ fagulyenin okko•ı (20) kuruftur. 

Devam eden yağmurlar civar tepele
t~ i""~ t.aneli Vf" kuvvetli olmuıtur. Bura 
da Yağmurun keoildiği bir sırada CMer· 
·..,, Kestel, Başkamçı) çaylarından deb 1 

Ui ·eller geldi. (Başkamçı) çayı. (Du· 
•ıl) köyÜnden geçerken demıryolu 

'.öprüsüns doldurdu. SuLor etr~ _kapla j 
ılı. Seller 1'ir m<ktebi sürükledı, bır kaç ' 
'>-.· ··ı·· d"" La•ı evlerin yer odala· . '•1.1gu rro ur u, ~ -
~ııa •ul;r doldu Bu!'ünkü seller, ge· 
len hafta gelen <Dereköy) ve (Mastav 
'a) 'elleri.;dP.n rl•h" kuvvetli olmuıtur. 

Sivas- _ On ~ündenberi biraz ara-
1,~ı, yağan •Ü•ekfı yağmurlar toprakla
'ıtııızı iyiden iyiye kandırmııtır. 

Ekinle!"imize ve hele bu yıl deneme 

•k;ni yaptığımız ıeker pancar!~~= 
lok yararlı olan bu yağmurlar bıze . 
)Önden mutlu ve bereketli bir yılı geç• 
l'tceğimiz ümidini verrni,tir. ..., r i 
l 5 senedir görlilmiyen yagmur. 

SOMA, - Bi• aydanberi k~sa"d'ı
~ Yağmur yağmaktadır. Yagmu~ an 
tr çek dereler taşmış, Soma çayı e:;" 
~~da •ebze bahceleri kiınilen su altın a 

lnuştır. -

B . . • · d" e kadar u ~ıddetlı yagmurlar şım ıy . . 
tö ··1nı · h roiyetlıdır. ru emış derecede e eın 

60 bin dönüm pancar I. 
E~KlŞEHlR (Husu~i) -: Şeek:~ 

Fabrıkası inşaatının ~ıt~esın pda 
az kalmıştır. Eyliil ıptıdaların 
falırikanın şeker imaline ba=~
&tna muhakkak nazarile bak. .. • 
tadır. Vilayette bu sene 60 bın do
tı.~nı pancar ekini yapılmıştır. 

Kuzu fiatı 
ESKiŞEHiR _ Kuzu fiatler~n: 

de hergiin tenezzül vardır, en ıyı 
~Uzular 90 • 120 kurut arasında 
~11.nJı ola~ak satılmaktadır. 

Et. ekmek ucuzluğu 
. DENiZLi - Şehrimiz Belediye· 

11 birinci nevi ekmeğin kilosuna 
t~di kuruş, harcı alem ekmeğin 
lı.ılotuna bes kuruş 60 santim ve 
~yun, kuzu etinin eski okkasına 

l'ırmi bet, sığır etinin eski okkası· 
na on beş kuruş narh vererek U· 
cuzlatnııstır . . --Ereğlide ucuzluk 

EREGLI (Hususi) - Burada 
buğday 4, nohut 8, mısır ı,_ pata
tes J ,5. fasulye 3,5, kuru sogan 1, 
taz' ığan dört okkası 1, koyun 
er ~ .reyağı 50 kuruttan mua-
11\c. mektedir. Yumurtanın 9 
lan~si beş kuruştur. Ereğlide 10 
lira ile bir insan geçinebilir. 

~ -·-

Zahire borsası yapılacak 
SOMA - Yeni sene Belediye 

bütçesi 11 ,500 lira olarak tesbit 
\'e kabul edilmiştir. 

Bu seneki bütçe ile bir zahire 
borsası insasına karar verilmit ve 
bazırlıkla;a başlanmıttır. 

Zehirligazlardan koruma 
12".RZURUM - Zehirli gazlardan 

ltorunma çareleri hakkında halka 
fa.ydalı maliimat verilmekte, bu 
Ra.zların tesirleri, nasıl kullanıldık
ları iyice öğretilmektedir. Burada 
da mütehassıs Nusret Bey tarafın
dan halka biri gazlar ve gazları 
lleşreden vasıtalar, diğeri de korun 
llıa çareleri hakkında olmak üze
te iki konferans verilmit ve tecrü
beler yapılmıştır. 

Niğde lise istiyor 
NlGDE - Vilayetimizde biri 

llıerkezde, diğeri Nevtehirde ol
lııak üzere iki ortamektep vardır. 
~İğdeliler Vekaletin burada bir 
1•e açmasını beklemektedir. Mü
~aip bir bina da bulunmuttur. 

U sene yalnız dokuzuncu sınıf 
jSıldığı takdirde bir çok fakir ta
bebe lise tahsili görr.·ek imkanını 
lllabileccktir. 

Ancak 336 da bir kaç hafta devam eden 
bir yağmur kaydedilmektedir. 

Hasara uğrıyan mahsulumüz arpa, 
buğday ve bakladır. Aoıl ehemmiyeti o
lan tütünlerimize henüz bir şey olma· 
mııtır. Halk endiıe içindedir. 

BEYPAZARI, - Son on beş gün
denberi buraya ve civarımızdaki köyle
re •ık .ık yağmurlar düımektedir. Bida 
yette köylünün yüzünü giildüren yağ
mur, haklı bir endişe uyandırmıştır. 
Halbuki buraya dört saat mesafede bu
lunan Sanoba nahiyesine bir damla yağ 
mur bile düşmemiıtir. 

BOLU, - Son ııünlerde şiddetli 
yağmurlar devam etmektedir. Ciftci en
diıe içindedir. Bu yağmur iki buçuk 
aydanbe_ri _fa•ılalı olarak mezruah ber
bat etrnııtır. 

". ağıı bir müddet daha devam ettiği 
takdirde 'artık mahsulrden iyi bir aki-
bet beklenmiyecektir. ı 

SlNDIRCl - Bir aydanben· d 
k k ilm

. ar ı ar 
~ıı .. eı ıyen yağmur nihayet evvel. 1 

ki gun durmuıtur. 
.. Zürra ıe~inç içindedir. Bu şiddetli , 

yagmurlar bılha.<a afyon mahsuıu·· .. .. 
h 

. . muzu 
arap _etm~şh~. Yağmurların şiddetin. 

den Bıgadıç ıle Sındırgı arasındaki yol 
bozulmuş ve postalar araba ile t" ·1 
b·ı . t' ge ın e-

ı mıf ır. 

Elma büyUklUgünde dolu 
.. ı;'.SKlŞEHI~, (Milliyet) _ Cuma 

gu?u hur~d~ b~yük bir dolu felaketi ol
dugunu bıldırmıştim. 

Aradan yirmi dört saat geçtiği halde 
mahalleler •u içinde bulunmaktadır .• Do 
!unun arasında el"'~ büyüklüğünde o
lı~nlar da vardı. Şehir livannda ve fe
hırde harap olmıyan bahçe ve tarla kal
mamıştır. Sokaklardaki elektrik lamba
lan, pencereler, kiremitler parça! 
tır O • d · anmıı-

. n ""! akika şehir karanlıklar ve 
korkunç ogultular içinde kalmıştır. 

İzmitte boks 
İzmitte canlı bir spot 

hareketi var 
IZMIT (!Milliyet) - Şehrimizde spor 

çalışmalan çok hararetlidir. Bilhassa 
futbol bur~da çok ileri gitmiştir. idman 
':_urdu, .l~at spor, Ortamektep, Göl
cuk gedıkli mektebi, 31 nci alay deniz 
takım!:'" arasında her zaman ~ç ve 
~~rsızler yapılmaktadır. Bu talmnlar 
ıçınde en kuvvetlisi idman Yurd d 
Kuruluşu henüz bir yıl olmıyan İd..:· 
Y ur_du az bir ~üddet zarfında ciddi v: 
temız çalışmasıle Kocaeli mıntakasının 
yenilmez bir takmu olmuıtur. Şunu da 
takdirle kaydetmek isterim ki Yurt, 
muhtelif memle~etlerde ve bur~da yap
tığı mazafçlarda tıç mağlup olmamıı, za. 
ferden . ı:e 0 tarak parlak neticeler 
elde etmııtir. 

ldfmabon 1~rd_undun faaliyeti münhası-
ran ut a aıt eğildir Bolu b" "ki 

let. d . · , ısı et, 
at ızm, enız sporlan ile atlı S !ara 
pek çok ehemmiyet vermekte b por . 
saha! da da ku u genıı, 
mekt:'°dir. vvetli elemanlar yetiıtir 

idman Yurdunun Boks salon ..•. 1 • d" b" f ugorumege eger ır aaJiyet sahnesidir T"" 
kiye orta siklet şampiyonluğunu bir :: 
manl

1
ar_muhhafaza eden Kemal Bey -Yurt 

gen~ enne ocalık etmektedir. Kemal 
B~yın talebeleri o kadar çok çalışıyorlar 
kı, hayran olmamak elden gelmiyor B" 
arkadaş heni boksörleriır yanma :.t .. ır 
d"" B h go ur-u. ~ n_e aveı .... Kimi zıp zip İp atlı-
yor, kimi kum torbasına yumruk sallı
yor, kimi mev~u!l' bir fahsa rast gele 
Y~P•ftınyor, kimi karşındaki hasmının 
agzını, b~~nu kan içinde bırakıyor ••• 
B;oks atan ıçın de, yiyen için de faydalı 
hır spormuş •• Fakat benden Paso. 

~u. aençler içinde yarın icin çok ümit 
vencı e!emanlar, enerji aahı'bi gençler 
var... Zıya, Hakkı, Enfal bu meyanda 
Hakkı i~.i~ yarının Con Tüneyi diyorıaı'.: 

G~nçlerın bu çalışmalannı takdir ve 
tebnkle kartılayarak ayrıldım. 

Cevdet Y akup 
---<>---

Bir kız taşla öldü 
Sökeye tabi Kayas köyünde o

turan ve fakat ekseriya göcebe 
halinde y8'ıyan Karamanlı atire
tindeıı Eyüple kardeti Osman di
ğer bir 14irete mensup Süleyman 
nammdaki tahsın kızını bir müd
det eve! kaçırmıtlardı. Kaçırılan 
kızın kardeti bu hadiseden mü
teessir olarak beraberine aldığı 
birkaç arkadatile Eyüp ağanın ça 
dırını basmıftır. Batlayan kavga
ya kadınlar da karıtmıt ve bir bi 
rine tat yağmuru yağdırmağa bat 
l~tlardır. Ablan bu tatlardan 
hırı Eyüp ağanın kızı on Yatların· 
d~ .Fatrnaya isabetle yaralamıf ve 
bı!a~are ölümüne sebebivet ver-
mıttır. ....J 

Denizlide ucuzluk 
DENiZLi, (Milliyet) _ Son za 

manlarda aatıtsızlık yüzünden her 
şey ucuzdur. En ala tere yağ 60 
kuruş, 8 yumurta 5 kurut, kaba
ğm 4 tanesi 5 kuruf, kuzu eti 25, 
sığır eti 15 kuruştur. Buna muka
bil geyime ait efya pahalıdır. 

~ 

ML 
Trabzonda 
Sokol bayre;ımı 

Sokol beyramında kizorta 
mektebi ve lise talebesi 

TRABZON, (f Hlliyet) - So- r 

~o bayramı çok güzel olmuş ve 
ıJman hareketleri yapıldığı sı a
Ja Giresondan gelen jandarma 
mektebi bandosu da bayrama işti
rak etmiştir. -·-

Yağmur ve yıldırım 
MALATYA, (Milliyet} - Güıı 

!erden beri devam eden sürekli 
yağmurlar bugün saat 18 de 10 da 
kika devam eden dolu ile netice
lendi. MerKezi vilayet ile eski 
Malatya, Orduzu, Hatun suyu 
köylerine ve civarına dü,en dolu 
meyve ağaçlarında fazla tahribat 
yaptı. Şehrin bir çok caddeleri sel 
ler altında kaldı. Saat 19 da kuv
vetli bir gök gürlemesi hükumet 
civarında bulunan her kesi telaş 
ve korku içinde bıraktı. Yıldırım 
ı~osta ve telgraf idaresine düfmÜf 
t;1r. Nufusça zay!at yoktur. 

Kızı yataktan 
Kaçıranlar 
Menderesi geçerken suya 

düşüp boğuldular 
ŞÖK.E (Milliyet) - Şöke mülhakatın 

dan Azap karyesinde mukim iki karılı 
ve lx.1 çocuklu bulunan Emir Ahmet O· 

ğullanndan AS yaşlarında Doktor Meh
met namında bir tahıs yanına aldığı kain 
b:raderi Veli ile köyden iki saat mesafe
de bulunan San Kemer köyüne gider
ler. Oranın ıııekenesinden kör il yas na
mında bir şahsın o gece köyde bulunma
masından istifade ede!'ek evine varırlar. 
Gece yarısı kapısını kırarak IT!'asellahan 
içeri dalarlar ve kör İlyas ağanın on se
kiz yaşlarındaki kızı Gülsüm· hanımı. 
yataktan kaldırarak cebren alıp semti 
meçhule götürürler •. Vak'~dan .haberd~r 
olan jandarmamız şıddetli takibat ~~ti
cesinde ve AZ bir zaman zarfında mute
casırları yakalayarak kızı kurtarırlar. 
Fakat bu namus düşmanları bağlı olarak 
Şökeye getirilmekte iken g~ç.meye mec· 
bur oldukla'1 Mendres !"emısınden ge
çcdcrken yckdiğerini kuvvetle iterek 
Mendrese yuvarlanırlar ve boğulmak su
rctile ceza!arını kendileri cekerler . 

Bir nahiye kaza oldu 
iZMlT (Milliyet - lzmit vila

yeti hudutları dahilinde, Ada pa· 
zan ve Kandra kazaları arasında 
hükumetçe lüzum görüldüğü veç
hiltı Kara Su kazası namile İncir
li nahiyesinde kaza teşkilatı yapı· 
lacağı takarrür ettirilmişti. Bu hu 
sus ahiren heyeti vekilece de tas
vip edilmiş bulunmakla Dahiliye 
Vekhlı-tim:e de incirli nahiyesinde 
kaza tet!,ilatı yapılması ıçın e
mir -.cı·ilmiştir. Yeni kaza merke
zi Adi\ pazarına 62 Km. Kandra· 
ya 65 kilometre mesafedetir. Hen 
dek Kazım paf<l nahiyesi müdürü 
Haydar Bey şimdilik buraya k~ 
makam vekili olarak tayin edil-. . ~ ...., ~ 

mıştır. 

Mahalli halk bu yeni kazanın 
tessüsünde pek büyük . bir isabe
tin vaki olduğunu memnuniyetle 
izhar etmektedirler. 

Dünyada Neler Oluyor? 
Vaşingtondaki büyük • 

sergı 

• 

Chikogo'tla açılan büyük bey
nelmilel sergiye "Bir asırlık terak
ki,, ismini veriyorlar. Beş ay de
vam edecek olan bu muazzam ser
gi Michigan gölü kenarında ar.a· 
ip bir şehir halinde kurulmuş du
ruyor. Sergide bir asır içinde elde 
edilen teknik ve tatbiki terahkiyat 

gösterilmektedir. Pavyonların mi
mari tarzına bilhassa dikkat edil
mistir. Pek orijinal bir üslUpta o

lan bu binalarda satıh, '1acim ve 

ışık itina ile dikkate alınmıştır. 

Bir bataklık kurutuldu 
• 

lzmite civar köyler senelerdeı1berl 
devam eden bir beladan kurtuldular 

Altıncıoğlu bataklığın ın suları akıtılırken 

IZMIT (Milliyet) - lzmitin aıırlan-ı 
dan beri devam eden firaklı bir derdi, 
daha doğrusu bir belau vardı: Sıtma ..•• 
O kadar ki, lzmit denildi mi hatıra ge
len ilk şey bu korkulu hastalık oluyor
du ve olmaktadır. Bu, hal geçen yıla ka
dar bütün varlığıyla Kocaelini kapla
mış gibiydi. Filhakika, t<.!ırin etrafını 
çevreleyen su birikintileri, bataklıklar 
o kadar çok ki, bunlar kurutulamaz sa· 
nılıyor, yer yer ekilen pirinç tar lalan 
da 11tma hastalığına • tabiri mahsusıyla 
• tuz, biber ekiyordu. 

Sıtma mücadele cemiyeti bir sene zar· 
fında büyük ve takdire değer bir çalıt· 
ma ile Kocaelinde sıtmayı kökünden kes 
meye karar vermiş bulunmaktadır. 

Dün Memleketi ve balkı çok koruyan 
,..~!imi; Eşref Bey, ba!ta olmak üzere, 
ııbna mücadele cemiyeti reisi Abdurrah 
man, mücadele mühendisi Emin, Sıhhat 
müdürü Hıfzı Beylerle ıair zevattan te
şekkül eden bir heyet şehre beş kilomet
re uzaklıktaki (Altıncı Oğlu) bataklığı 
namiyle anılan bataklığın kurutma me
rasimi yapılınışlardır. Bu bataklık, 300 

lstanköy adasında felakete 
uğrayan Türkler 

lZMlR, - Elyevm İtalya idare· 
si altında bulunan ve geçenlerde 
büyük zelzelelerle harap olan ls
tanköy adasında bir çok Türk kar 
de~lerimiz açıkta kalmıtlardır. j 
Hükumetimiz, bunları lzmir vila
yetinde iskan edecektir . 

Çeşme kazası halkı, lstanköylü
lerin deniz kenarında YllftYan, 
ba«cı ve Çeşme için nafi olabile-= . cek uzuvlar olmaları hasebıyle 
bu vatandatların kendi kazaları· 
na yerleştirmelerini istemitlerdir. 
Henüz bir karar verilmit değildir. 

Çünkü Sisam kartısındaki Dip 
burun ile Karaburun ve Urla ka
zası da bu meyanda nazarı itibara 
alınmaktadır. Vilayet tetkikat ya 
pacaktrr. 

Adapazarına telefon 
IZMlT (Milliyet) - lstaabul • 

Ankara telefon tebekesinin lzmit 
ten geçen kısmına lzmit vilayeti 
merkezi ve Ada pazarı kazası 
1-ô-933 den itibaren rabtedilmit
tir. Bu tarihten sonra her gün iki 
saat bu hat, İzmit ve Ada pazarı
nın lstanbul ve diğer vilayetlerle 
telefon irtibatını temin etmekte o 
lacaktır. 

Fotograf ve sinema makineleri. 
Sesli vo sözlü Sinema makineleri, 

YENi 26 o. Scb. hassas " PERNOKSn 
fotogrsf ve sinema fillT'leri. 

Asri tenvirat için tynalt elelıtrllı 

IAmbılan, 

Aparıman ve evler için emniyet ki
litleri '"l'ÜRKIYENIN EKSERi SiNE· 
MALARI " ZEISS IKO:'i!n sesli sözlii 
sinema makinelerile mücehhezdir. 

Talep vukuundı mufıssal malOmaı 

ve kataloklu gönderilir. 
Türkiye acenıısı; JACK. ROTTENBER( 
lstanbul, Dilsiz Zade han No 24·2~ 
Pusta kutusu lstanbul 114, Telefon 
No 2!H6Q ( 4323) 

dönüm araziyi kaplamakta v,. başlıca 
ııtma doğuran bir memba bulunmakta 
idi. Civar köylülerin yardonıyla, masraf· 
ıız olaral< kurutulmağa muvaffak olu
nan bu topraklar ekilebilecek bir hale 
gelmiştir. Altıncı oğlu bataklığı kurutul 
(urken, 1100 metre uzunluğunda ana 
kanal ile 450 metre uzunluğunda oekiz 
muavin cetvel açılmıftır. 

Bataklığın kurutulmasmda çalı§8n 
köylülerden, ııelişi güzel birisiyle konuş 
tum. Bana dedi ki: 
"- Bu bataklıktan Jİmdiye kadar 

çekdiklerimiz çok oldu. Köyümüzde Sıt• 
maya yakalanmamıı, rengi sararmamıı 
kimse kalmamıştı. Sıtma cemiyetinin 
mühendisi Eınin Bey gelipte burayı ku. 
rutacağız ı!ediği zaman yalan söyliyor 
diye inanmamıttık. Bazen hayvanları· 

nuzm içine ııirip çıkamadığı bu bataklığı 
kurumuı görünce çok ıerindik. Gele
cek sene buralara mmr ekmek istiyo
ruz. Bütün köy o kadar memnunuz ki .. n 

Cevdet Y AKUP 

TA VIL ZADE V APURLARl 
İZMIR POSTASI 

~SAADET r- PAVZAR~isı 
18 de Sirkeciden hareketle 
Gelibolu, Çanakkale ve Jı:mire 
azimet ve Çanakkaleye uğra· 
yarak avdet edecektir. Yolcu 
bileti vapurda da verilir. 

Adrea: Yemişte Tarilı:ade 
Mustaf biraderler. 
Telefon: 2.2210 (4393) 

-~Naim Vapur İdaresi __ .. 

lzmlr Sürat Posta•• 
( 20 saat ) 

Lüks 

ADNAN 
vapuru 

Her p b günleı i 
lıafta erşem eGalata 
rıhbmından aaat tam 18 de 

hareketle doğru 

iz M İR'e 
ve puar günleri İzmir' den saat 
14 112 da hareketle fstanbul'a 
avdet eder. 

Tafailit için Galata' Gümrük 
kartııında Site Franıez Han No. 
12 yazıhanesine- müracaat. 

Tel: 4 1041 - [4392) 
3429 

!ZMİR - PiRE • 1SKENDE· 
RlYE POST ASI 

EGE 
13 HAZiRAN SALI 11 DE 

TRABZON POST ASI 

Cumhuriyet 
14 HAZiRAN ÇARŞAMBA 18 
de Galata rıhbmındaa kalkarlar. 

&.;~----------~~ 



ayyare piyangosu çekildi 
Dünkü keşidede kazanan numaralar 

20000 lira kazanan 
196 

5000 lira kazananlar 
18081 33514 

2500 lira kazananlar 
20<\97 24981 25700 

1500 lira kazananlar 
4550 5617 6538 23193 25449 44814 

1000 lira kazananlar 
453 3948 9447 10493 10688 11860 

13977 17684 21724 24093 24881 49738 

150 lira kazananlar 
73 2608 3083 3876 4138 4145 

4223 4930 8244 10330 10528 12339 
12833 14882 14982 15179 15281 16125 
16628 16835 17300 17311 17369 18648 
19836 23278 25619 26803 27015 28913 
30071 30435 31486 32121 32992 33492 
33694 36649 36998 40586 40589 43755 
44147 46020 47591 47633 49443 

50 lira kazananlar 
50 257 827 1481 1572 1844 

1870 2448 3250 3309 3403 3789 
4488 5177 5358 5679 5845 5912 . 
5965 6011 6584 6861 6895 7058 1 
7086 7399 7449 7716 7755 7892 
8079 8102 8701 9053 9416 10037 

10307 10729 10849 10909 11012 12038 
12238 12365' 12720 13052 13860 14020 
14621 14666 15250 15381 15485 15486 
15502 16174 17030 17725 17861 17898 1 
18072 18172 18206 18286 18592 18916 
19683 19729 20093 20154 20162 20257 1 
20861 21040 21058 21733 21886 22154 
22221 22727 22808 22870 23033 23346 
23537 23715 24063 24174 24496 24582 
24906 25115 25307 25533 25585 25598 
25931 26066 26137 26407 27327 27675 
27898 27974 28128 28317 28369 28939 

34953 35164 35178 
35528 35780 35788 
36137 36190 36195 
36632 36863 36107 
37118 37143 37320 
37500 37523 37598 
38029 38036 38062 
38337 38445 38738 
39191 39264 39365 
39746 39793 39975 
40674 40763 40799 
41151 41312 41381 
41854 41893 41973 
42356 42462 42539 
43193 43224 43235 
43924 43962 43970 
44343 44378 44419 
44769 45013 45218 
45578 45779 45891 
46363 46427 46514 
46869 46906 46922 
47049 47162 47183 
47367 47801 48054 
48398 48412 48436 
48950 49195 49195 
49435 49567 49887 

35290 35297 35386 
35840 36840 36840 

36206 36363 36564 
36989 37033 37053 
3~446 37456 37496 
37768 37850 37948 
38072 38090 38259 
38784 38890 38942 
39560 39621 39698 
40053 40223 40526 
40845 41004 41032 
41626 41744 41781 
41992 42051 42201 
42644 42668 42739 
43376 43406 43622 
44187 44253 44299 
44458 44614 44636 
45296 45366 45477 
45894 46252 46350 
46626 46690 46844 
46925 47045 47049 
47266 47306 47322 
48151 48390 48390 
48468 48487 48825 
49263 49294 49312 
49971 

Kurukahveci 
Osman Ef. oğlu 

A.İHSAN 
Sahibi olc1uğu Kurulr.ıhvcci harı 
altında açtığı yeni mağazesında 

Halis ve Nefis 
Kahvenizi 

~:~.··- ,, t '- .. :-:-ııı - . . ..... . ..... "~ 

lstanbul Zi aat Banka ından: 
Sıra Semti Mahallesi Sokağı Cinsi Hissesi Emlak Hl11eye göre ınu· 
No. No. hammen K. 
493 Büylikada Nizam Nizam mevkii Ahşap hane Tamamı 9 T. L. 500 
494 Heybeliada Yalı Livadya Ye küçükbey Ahıap 2 hane ·933120/4996640 21113 800 
495 ,, Dağ Değirmen Ahşap hane Tamamı 84 300 
496 ,, " ,, 

" " 86 300 
497 ,, " Bahariye Arsa ziraı 11 O .. 3 Mük. 100 
498 

" 
,, Manastır Ahşap hane ve bahçe 112 43 5000 

499 Büyllkada Karanfil Karanfil Kagir hane 841104 10 600 
500 Kadıköy Zühtü paşa Re~ad"ye Ahşap hane 112 43 2000 
501 Ortakö; Ortaköy Portakal Arsa ziraı 400 Tamamı 1051107 !00 
502 Arnavutköy Arnavutköy Anbarlı dere Tarla dl>nümü 122 kiişk ve ahır ,, 14/14.28 Mnk. 12200 
503 Ortaköy Ortaköy •• Tarla dön. 18, evlek 1, arşın 232 

" 
eski 35 500 

504 ,, ,, ,, Çiçek bahçeıi ,. Yeni 11 2100 
505 • .. " Bahçe bostan ahşap baraka 

" 
2121113 675 

dön. 4 evlek 2 
Yüzde yedi buçuk pey akçesile iha1e bede1leri nıkt,ıı veya gayr1mübadil bonosile ödenmek üzere yukarda evsafı yazılı gayri 

menlı.u" Jerden 502 sıra numaralısı kapalı zırfl:ı. diğerleri açık arttırma ıuretile satııa çıkarı1mıştır. Kat'i ihaleleri 26·6·933 paz:ırtesl 
gfinü saat on beştedir. Kapalı zarflırııı muayyen Slıtten evvel bankamızda müteşekkil satı, komisyonuna tevdii lazımdır. Şırta.ıın' 
Bankamız kapıs.na a• lmıltır. Senei h!lliye vergisile belediye rüsumu müşteriye aittir. [2598] 

lst. .r. 1'.uman!.l.:an ığı 1 
SabnaJma kom. i'anları 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

4. Cncü Vakıf Han fıtanbul 

lbtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. 
29263 29367 29375 29429 30131 
30467 30704 30862 30893 30945 
31777 32545 32712 33198 33708 

30370 
31207 
33793 

Harbiye ve merbutu bulu
nan mektepler ihtiyacı için o
tuz bin beş yüz kilo süt ve 
be~ bin beş yüz kilo yoğurt 
13-6-933 salı günü saat 14,30 
da ayrı ayrı acık miinakasala 
rı yapılacaktır: Sartnamesini 
gÖl'mek için iS"teklilerin ve 

Emniyetle temin edebilirsiniz· nıünakasaya girişeceklerin ı 
Lütfen tecrübe edenlerden be!Ji vaktinde komisyonda ha 

Nama muharrer hh:se senetle.rinin ( % 60) ı Türkler elindedir. 
Türlı ye iş Eenkaıu tar.ııfıı:daı:ı teşkii olunmuıtur. İdare meclisi ve müdürler 
he~ eti ı·e n:cn:ur!nrı kami!en Türklerden mürekkep yegane Türk Sigorta Şirke
t.'dir. Ti:rld~·cnin her taı·.,Jıo.tl::t {200) ü geçeıı acentalannuı hepsi Tilrktür. Tür
kiyenin en mühim müessese~erinin ve bankalarının sigortalat'ını İcra etmektedir. 

34368 34523 34877 34937 35083 35243 
35273 35922 35940 36187 36259 36478 

bir kere soru"luz. (4243) 1 -ı:ır bulunmaları. (648) 1 111----------.. ı (2321) 3307 1 36900 37049 37073 37122 37284 37792 
38028 38143 38294 39059 39498 40090 
40229 40262 40449 40839 41019 41245 
41350 41356 42381 42989 43056 43118 
43309 44107 44467 45017 45391 45774 
45878 45978 46007 46062 46128 46993 
48015 48045 48196 48524 48621 48746 
48931 48956 49011 49397 49579 49765 
49787 

30 lira kazananlar 
30 53 93 137 174 255 

392 620 697 746 770 1223 
1256 1311 1341 1362 1401 1535 
1603 1652 1685 1728 1815 1834 
2031 2077 2246 2261 2325 2498 
2537 2673 2698 2717 2756 2789 
2823 2976 3192 3350 3606 3850 
4084 4156 4208 4321 4498 4763 
4787 5187 5483 5540 5784 5984 
6119 6420 6560 6590 6605 6695 
6719 6734 6748 7038 7295 7314 
7435 7479 7595 8108 8233 8257 
8408 8724 8745 8759 8796 8841 
8844 8855 8897 8914 8928 9019 
9062 9107 9152 9261 9337 9485 
9513 9528 9629 9818 10294 10430 

10437 10474 10482 10668 10840 11904 
11112 11158 11218 11376 11512 11564 
11574 11620 11733 11769 11934 11991 
11999 12117 12246 12330 12367 12392 
12973 13145 13272 13362 13365 13386 
13500 13537 13736 13762 13859 14205 
14324 14357 14370 14401 14417 14486 
14595 14700 14765 14846 14922 15127 
15247 15290 15293 15377 15529 15589 
15594 15694 15781 16311 16312 16440 
16599 16634 16693 16694 16829 16836 
16879 17007 17015 17610 17688 17704 
17719 17769 17937 18343 18433 18630 
18685 18736 18741 18880 19062 19151 
19187 19257 19350 19411 19555 19608 
19791 19908 19999 20008 20090 20173 
20195 20199 20318 20354 20468 20499 
20528 20605 20679 20733 20760 20823 
21024 21074 21202 21250 21312 21358 
21399 21475 21630 21612 21721 22044 
22249 22257 22492 22700 22767 22834 
22891 22926 23216 23227 23441 23511 
23689 23711 23781 23839 24226 24261 
24294 24412 24412 24437 24517 24786 
24934 25290 25376 25440 25640 25904 
25981 26041 26156 26238 26262 26281 
26303 26462 26539 26579 26683 26700 
26830 26880 27018 27084 27122 27193 
27292 27315 27364 27422 27483 27502 
27623 27701 277fYil 27778 27833 27887 
28057 28068 28153 28240 28486 28487 
28499 28512 28550 28657 28735 28760 
28841 28851 28971 29103 29172 29442 
29562 29678 29747 29817 30068 30128 
30203 30581 30587 30745 30810 30987 
31006 31022 31122 31124 31262 31309 
31456 31579 31611 51691 31772 31780 
31840 31872 32079 32441 32488 32706 
32915 32923 33005 33115 33164 33212 
33258 33343 33460 33536 33581 33741 
33899 34024 34075 34083 34128 34226 
34244 34259 34358 34488 34612 34731 

- ----· 

Milliyetin rvmanı: 28 

Şark Demiryolları 
Yaz mevsiminde seyri seri ve seyri 

hafif ile emtia nakliyatına mahsub ten
zilatlı ..?ırifeJerir;. mevkii meriyete vazı. 

5 Haziran 1933 den itibaren bervechi 
ati (arifeler irae edilen tarihlere kadar 
mevkii meriyete vaz edilecektir : 

1.-- SEYRİ SERİ TARİFE (B) -
Edirne Ka:aağaç, Edimeşehir, Lüle

buq;az ve Çorlu mevkiflerinden İstan
bula s"vkedilecek bozulmağa müsteit 
mekiıloit irsalatına tatbik olunur. 

Bu tarife. csgari 100 kilo üzerinden 
yao:lacak irs2Jat için seyri 9erie mah
sus Umumi_ Tarife üeuratından yüzde 
25 (yüzue yirmibeş) nisbetinde bir ten 
zilitı haviıdir. 

31 Tcşri,,i Evvel 1933 tarihine kadar 
m~iidir. 

2.- SEYRİ HAFİF TARİFE No. 
101. 
Emtianın •ınrfı üzerinden ücreti he

saµ edilerek bir cinsten veya mütead
dit cinst~n grup halinde 10 veya .5 ton
luk tam hamu.leli vagonlar ile her ınev
kiften her mevkife yapılacak irsalata 
tatbik olunur. 

Bu tarife seyri hafife mahsus 1 No. 
1ı Hususi Tarife ücuratından yüzde 10 
(yüzdıe on) ile 'fo20 (yüzde yirmi) 
arasında tehalüf eden bir tenzilatı havi 
dir. 

31 Teşrini Evvel 1933 tarihine kadar 
mcridir. 

3.- SEYRI HAFİF TARİFE No. 
105.-

10 to.nluk tam hamuleli vagon.Iar ile 
yapılacak karpuz vıe kaVll.ln irsalatına 
tatbik olunur. 

Bu tarife, seyri hafife mahsus 5 No. 
]u !Iususi Tarife ücuratınclan uzun me 
safelcrde %10 (yüzde on) nisbetinde 
bir trnzillitr havidir. 

3n Teşrini Sani 1933 tarihine kadar 
mUtcberdir. 

4.- SEYRİ HAFİF TARİFE No. 
100.-

Huhubat ,zahire, ilfilı ..• 10 tonluk tam 
lwmıleli vagonlar >le yaprlacak irE.
Lita ıatbik olunur. 

Bu tarife, seyri hafife mahsus 6 No. 
lı Huswıi Tadfe ücuratrndan 129 
kiloınetroyu tecavüz eden tne98fclerdc 
%10 (yü.zde on) nisbetinıde bir tıenıilıl
tı h>vidir. 

Bu bapta daha ziyade tafııi!At almak 

ERKEK KISMI 1~3~ 
SARIŞINA BAYILIR ı- ) 

Yazan: ANITA LOOS. Tercüme: Kamran Şeri/ 

bana öyle celiyor ki, Miıter Eiaman 
Amen"kaya dönmemize blç itiraz et
miyec:ek, çünkü itiraz edecek olursa 
derhal dükkan . dükkan dolafıp alıf 
•erİfe hatlıyacaimı, o da derhal yola 
gelecek. 

Navv-York'a giderken yolda iate
diğim gibi düıünüp fÖyle veya böyle 
bir karar vereceiim. Çünkü inaanın 
kendine göre bir ideali olunca kolay 
kolay karar veremiyor. Aklına bin 
türlü teY geliyor, hayalinde tatlı ıey
ler canlanıyor. Kendi kendime düıü
nüp: 

- Şu dünyada belki de Koni Sanh 
gibi güzel yüzlü ve giizel tavırlı, üste
lik bir de cebi paralı bir adamın bu
lunduğu bir yer vardır ... diyorum. 

insanın aklına da böyle tatlı şey-

ler geldi mi, Henry'ye vanp varma
mak huıuaunda karar vermeıi de cid
den güç oluyor 1 

Fasıl - 46 
Akıl cidden her şey demektirl 

14 HAZiRAN 
Dorothy ile dün Nevv-York'a gel

dik. Miater Eisman bizi Amerikaya 
göndermeie nihayet razı oldu. 

- Senin Avnıpada tahsil maıra
fına benim düyme krallığım değil, ne 
olsa dayanmaz! ••. Dedi. Miater Eia
man'dan Budapeıtede aynldık. Mis
ter Ei•maıi açlıktan ölen akrabalaİ-mı 
görmek için Berline gidecekti. Anlatı 
lan Berlindeki akrabalarının harpten
beri bütün i~leri güçleri açlıktan öl-

1 
Tophane fırını için 460 1 Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil ton ekmeklik un 25-6-933 pa 

zar günii saat 15 te kapalı 
zarfla satın alınacaktır. İs
teklilerin sartnamesini gör
nıek için he; gün ve münaka 
sasına giriseceklerin belli vak 
tinden evvel teklif mektupla
nnı komisyon riyasetine ver-
meleı·i. (649) (2322) 

3308 

*** Selimive fırını için 200 ton 
ekmeklik un 25-6-933 ~zar 
giini.\ ı;aat 1 l de kapalı zarfla 
satın alınar.aktır. İsteklilerin 
şartnamesini görmek için her 
gün vt ınunakasasına girişe
ceklerin belli vaktinden evvel 
tekli.f mektuplarını komisyon 
riyasetine vermeleri. (650) 

(2323) 3309 

Harbiye ve merbutu mek 
teplerin 9 kalem sebzesi 14-6-
933 çarşamba giinü saat 14,30 
da alınmak üzere münakasa 
temdit edilmiştir. İsteklilerin 
şartnamesini görmek için her 
gün ve münakasaya girişecek 
lerin belli vaktinde komisyon 
da hazır bulunmaları. (660) 
(2648) 3550 

* * * Harp Akademisi ihtiyacı i-
çin 1300 kilo Gazyağım 12-6-
933 pazartesi gÜnÜ saat 14 de 
pazarlıkla satın alınacaktır. 
Pazarlığa girişeceklerin belli 
vaktinde Merkez Satınalma 
Komisyonuna milracaatları. 

(662) (2658) .,. .. 
Tophane Askeri fırmı için 

için İstanbulda Şark Demiryollan 
1 darei Merkeziyeaik hat da bllumınn 
mevaklfe müracaat edilerek yeni Tari
fewr tale,p olunur. 

İatanbul, Haziran 1933 
MÜDİRİYET: 

mekmiı. Biz vapura binmeden evvel 
kendisinden bir mektup aldım. 

"Aç kalmrt bütün akrabalarımı bu 
lup meydana çıkardım. Hepaini §Öyle 
bir gözden ceçlrdim. Onlan Amerika 
ya getirmekten vazıreçtim. Aç kalmıt 
akrabalarım içinde aiırlıklanndan do 
layı bilet farkı vermeden aeyahat e
debil.ecek tek bir kiti ıröremedim.'' 
Diyor. 

Bunun üzerine Dorothy ile vapu
ra bindik. Vapurda bulunduğumuz 
müddetçe nıethur Henry H. Spafford 
la evlenmefi cidden iateyip iateınedi
ğimi dü,ündüm. Kendlai Nevv-York'a 
gelmemi dört göde bekliyordu. Hatta 
o kadar aabrr11zlanıyordu ki adeta 
Nevv-York'a gelmemi bile bekleyemi 
yordu. 

Fakat evlenmiyecek olaam bile bü
tün vaktimi Henry'yi düıünmekle kay 
bedemezdim. Elimde Henry'nin mek
tuplan var. Ona varmıyacak olursam 
bu mektupl,ar çok itime yatayacaktı. 
Dorothy de tıpkı benim gibi düıünü
yordu: 

- Heney'ye varmağa yalmz bir 
şartla razı olurum, o da 18 yaıında 
Henry' den dul kalmak şartile. ..• 

V npurn binerken hiç bir erkekle . •-:-

ıiı;crtalar;nı en iyi ~eraitle }apar. Hzsa: vukuunda zararları sür'at Ye kolaylıkla öder. 

Telgraf: İMTİYAZ - Telefon: lst. 20531 

alınacak 2400 çeki odunun 
kapalı zarfla yapdan münaka
sasında verilen fiatlar pahalı 
görüldüğünden 13-6-933 Salı 
günü saat 15 buçuktan 17 ye 
kadar pazarWcla satın alınacak 
br. İsteklilerin şartnamesini 
görmek için her gün ve pazar
lığa girişeceklerin belli vaktin
den evvel ilk pey akçesile Ko
misyonda hazır bulunmalan. 

(663) (2659) 
• • * 

Merkez Kumandanlığına 
bağlı kıt'at ve müessesat ihti
yacı icin elli bin adet yumurta 
3-7-933 pazartesi günü saat 
16 elan 17 ye kadar açık müna 
kasası yapılacaktır. isteklile
rin ııartnamesini görmek için 
her gÜn ve münakasaya girişe
ceklerin belli vaktinde merkez 
kumandanlığı satmalma ko
misyonunda hazır bulurunala-
n .(668) (2664) 

.,. ~ ~ 
Harbiye Mektebi Süvari hö

lügü ile Nakliye kıt'asında ve
rilecek yevmi 500 ila 600 ki
lo arpanın kırdırılması 15-6-
933 Perşembe günü saat 1 ,5 
da pazarlığı yapdacaktır. is
teklilerin belli vaktinde ko
misyonda hazır bulunmaları 

(669) (2665) 

Merkez Kumandanlığına 
merbut lat'at ve müessesat ih
tiyacı için otuz bin kilo süt ve 
yirmi beş hin kilo yoğurt bir 
şartname ile 4-7 -933 salı sa
at 15,30 da kapalı zarf ile sa-

tanıımağa karar vermedim, inaan bir 
vapurun içinde olur ve o vapurda, beı 
dolardan yiiluek mal aatmayan bir 
dükkandan baıka alıı verit edecek 
bir yer bulunmazaa erkeklerle tanıt
maktan ne çıkar? .• Sonra da biri le ta 
nıpcak olurıam, tanııhğmı adam va
purdan çıkarken beni teıyi edecek ve 
Henry ile burun buruna gelecekti. Fa 
kat bir aralık elmas taı Üzerine it ıra-

• pan bir tüccar bulunduğunu haber a1-
dnn. Bu adamAmsterdam denilen bir 
şehirden reliyonnuı. Bunun üzerine 
o zatla tanııtım, bir müddet bebarer 
dolaıtık, aonra vapurdan çıkmadan bir 
gün evvel bir temiz kavga ettik. Onun 
için vapurdan çıkarken onunla ınetgul 
bile olmadnn. Elmas tqları da el çan
tama koymuıtum. Onun için gümrüğe 
bahsetmeğe lüzum römıediın, 

Henry (iimrükte beni bekliyorodu. 
Beni kartılamak için Penailvania'dan 
kalkıp gelmiıti. Aileai Panıylvania o
turuyordu. Sonra babaaı Penıylvania 
ağır aurette haota olduğu için bütün 
zamanını orada geçirmek mecburiye 
tinde kalıyordu. 

Bütün gazete muhbirleri gümrüğe 
toplanmıılardı. Henry ile naaıl nifan 
!andığımızı haber aldıktan için Hen-

tın alınacaktır. isteklilerin 
şartnaltlesini görmek için her 
gün ve münakasaya girişecek
lerin belli vaktinden evvel tek
lif mektuplarını Merkez ku
mandanlığı satınalma komis
yonu reisliğine vermeleri. 

(664) (2660) 
• • 

Merkez Kwnandanlığına 
merbut kıt'at ve müessesat ih
tiya~ı için on beş bin kilo süt 
ve on bin kilo yoğurt bir şart
name ile 4-7-933 sair saat 14 
te açık münakasa yapılacak
tır. İsteklilerin şartnamesini 
görmek için her gün ve müna
kasaya İ§tİrak edeceklerin bel
li vaktinden evvel teklif mek 
tup]arını merkez kumandanlı- ' 
ğı satmalma komisyonu riya
setine vermeleri.(666) (2662) 

Merkez Kumandanlığına 
bağlı lat'at ve müessesat ihti
yacı için yirmi altı bin kilo yuf 
ka 6-7-933 pazartesi günü sa
at on beşte kapalı zarf ile sa
tın alınacaktır. Şartnamesini 
görmek için isteklilerin her 
gün ve münakasaya girişecek
lerin belli vaktinden evvel tek
lif mektuplarını Merkez ku 
mandanlığı satmalma komis
yonuna vermeleri. 

(665) (2661) 
""~ ~ 

Merkez Kumandanlığına 
merbut kıt'at ve müessesatm 
ihtiyacı için dört yüz bin yu
murta 3-7-933 pazartesi günü 
saat 14 te kaoalı zarf ile satın 
alınacaktır. İsteklilerin şart-

ry ile nişanlanmadan evvel ne İf yaptı
iın.. dair malumat almağa gelmiı
lerdi, Henry'le nifBDlanmadan evvel 
aadece monden bir kız olduğumu ally
ledim. O sırada gazetecilerden biri 
Little Rock'ta Dorothy'ye cemiyet ha
yatına ne zaman girdiflmi aormuı. 

Dorothy de: 
- Cemiyet hayatma 15 ya,1nda i

ken Elk'lerin senelik sokak karnava
lında girdi! demez uıi? ·• 

Ôyle kızdon, öyle lozdnn ki., Su 
Dorothy araızlığmı göstermek için lilç 
fırsat kaçırmıyor, veısellın... Gazete 
muhbirleri gibi edebiyatla alakadar ln 
sanlarla konuıurken bile mahiyetini 
belli ediyor! 

Bunun üzeme Henry' beni Rollı Ro
yce otomobili ile aparbmanıma getir
di. Apartımana gelirken: 

- Sana niıan yüzlifü vermek isti
yorum! dedlil zaman bayağı yüreğim 
çarpb. 

Cartier'ye ridip bütün niıan halka· 
lanna bakımı. Onlann hiç birini ba
na layik görmem§. Bunları anlattıktan 
sonra cebinden bir kutu çıkardı. Az 
kaldı meraktan çatlayacakbm. 

- iri elmaılara baktım. O koca
man tatlar inaana nedenae hiç bir hia 

lstanbul 4 uncu icra Memurluğun
dan: Temamına (3160) lira kıymet tak· 
dir edilen İstanhu.lda Vefadc Molla Hii• 

r~~ mahallesinin Kir~zli Mescit Kays~· 1 
rıli Ahmetpaşa soloagmda eskı 17 miı-

kerrer yeni 11 - 7 nuınara ile rnürakkaın 

diğer aokağa nazır bahç"5inde odası bu

lunan hanenin teınamı açık arttırmaya 

vazedilmiş olup 1-7-933 tarihinde şart

namesi Divan haneye talik edilerek 15· 
7-93~ tarihine mWıadif cumarte<ıi günii 
saat 14 den 16 yu kadar İstanbul 4 un

cu İcra dairesin.de açık arttırma su re-
t ile satılacaktır. Arttırmaya iştirak için 
yüzde yedi buçuk teminat akçesi almır. 

Müterakim Ye·rgi, Belediye, vakıf ica· 
resi müşteriye aittir. Arttırma bedeli 

muhammen kıymetinin y~de yetmiş 
beşi bulduğu takdiroe ihalesi ya,pıla

caktır. Aksi halde en son arttıranın ta
ahhüdü baki ka.lcook üzere arttırmanın 
ıs gün daha temdit edil.erek 30-7-933 
tarihine musa.dif ıpazar günü ayni saat-

ta en çok arttırana iJıale edilecektir. 

2004 numaralı icra kanunun 126 madde

sine te.vfikan ;,peteğin sahibi alacaklr
Jar ile diğer alakadaranm ve irtifak 
hakkr sahiplerinin -dahi gayri menkul 

üzerindeki haklarını ve huausil.e faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını ewaki mÜS 

betlerile 20 gün içinde icra dairesine 
bil-dirmeleri Hlzımdrr. Aksi Jıalde hak
.lan Ta,pu sicill.erile sabit olmayanların 
satış bedelinin payla§'I"'smdan hariç ka 

lırlar. İş bu maddei kanuniye ahklimi
na gÖ<'e hareket etmeleri ve daha faz.la 
malllmat almak isteyenlerin 933/1280 

numarasile memuriy.etimize mtiracaat
larr jlin olunur. (4404) 

namesini görmek için her gfuS 
ve münakasaya girişeceklerin 
belli vaktinden evvel teklif 
mektuplarını Merkez satmal
rna komisyonu reisliğine ver
n,eleri. (667) (2663) 

---. 
telkin etmiyor. Onun için ıana Amhe
r~.t ~o~ejin~e iken taktığım sımf yü
zuğünu getirdim! demesin mi!. 

Bunun Üzerine yüzüne baktım, bak
tım ... Fakat it bu raddeye geldikten 
aonra münasebetalz bir aözle piımit 
qa au katacak kadar budala olmadı
ğnn i9in: 

- Doğrusu, böyle yalnız hiaten i
baret bir insan olmanız çok bot bir 
f"Y·· dedim. 

Bunun Üzerine: 
- Ben Pensylvcia'ya dönüp ev• 

lenmemiz hakkında babamla konuta 
yım, dedi. 

Çünkü babaaı evlenmemizi hiç iste
miyormuf. Bunun üzerine: 

- Babanı bir kere da ben göre
yim, belki göyııünü ederim .. Erkekle
rin göğnünü etmeaini pek bilirim de ..• 
dedim. 

Henry: 
- itte zaten iti oraaı bozuyor ... de

di. Daima babamın gÖynünü eden biri 
bulunuyor. Onun için onu gözümüzün 
önünden ayıramıyoruz. Hatta kiliseye 
bile yalnız ıröndermeğe cesaret edemi• 
yonız. 

(Devamı var) 
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/l'-• Okumadan geçmeyiniz-... ll 

L ~n '1.l:'Çiç~k ko.::.:::t:ı urı: 
bir r;iıede toplayon 

~'il ASRi Amatörün ve Dünyanın 
~ Çay Yerine Hervea içiniz 

. " HERVEA " denilen nebat- 1 

• 

tan ıhzar edilen çayı içtiğiniz tak
dirde fazla mıkdarda müdrir ol
duğundan vücuda mazarrat veren 
hamızı bevilin ıtrahma 111Dvaffak 
olursunuz. Bu suretle vücudunuz
da bir zindelik ve rahatlık hisse
dersiniz, ve R O M A T İ Z -
M A sızdarına kartı büyük bir 
faide temin etmit olursunuz. 
· H. J. LEE - Londra 

Müstamerat mahsulatı ithalat ve 
lbracat Müessesesinin : 

. Türkiye mümesaili - 8. Tubini -
. : Siparitat ve fazla malfu:nat için fs-

lannul' da, .;aıata Voyvoda caddesi Unyon Han 49 numara-
.. t ediniz Posta kutusu 1139. Galata. (4216) ya muracaa · 

3470 

LEVANTA 
ve 

KOLONYALAR 
Kimindir? 

Si:ı:e bunun cevabını ancak 
Evi'ya Zade Nureddin beyin 
Babçekapısındaki ecza ve itriyat 

maq~:ıasmrlan verebilirler. 
-(4061)-

KELEPİR SATILIK EV 
Maçkada Muradiye mahallesinde Karakol aokağıada 33 numaralı 
yeni 3 katta 9 oda, 3 ıofa, elektrik, terkoı, bahçe ve mü~temi
litı sairesi bulunan ev acele ve ucu:ı satılıktır. Kirası 46 liradır. 
İrada ve ikamete pek elveriılidir. içindekilere müracaat. {4362) 

Sıhhat ve içtimai A . · 
M t Veka"'I 1• d . nkara Şehrı içme 

uavene e ın en: S K • d 
-Ankara Nümune haıtanetıi yeni paviyonu teaiıah için ih uyu omısyonun an: 

tiyaç olan : . kal be Elmadağ - Çank.ya isale bo rularile Kale ve Cebeci mmta-
1 - Yerli malı 1 O .:::i ~ kaları esaı şebeke boruları fer§ iyatı ve bunlara ait bütün diğer 
2 - ,, " 6 h { m h ima1it 22/5/933 tarihinden itibaren (27) gÜn müddetle ve 
3 - ,, " 

2
5 kalav u vet iik8"m talmnları kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. Münakasa 17 / 

em er · 
4- " " alı 20 kalem mubt rf I 6/933 cumartesi giinü saat 15 te Ankarada lş Hanında içme 
5 -Yabancı ~al kaşık (Takaıh)e 1 porae en Yemek Suyu k~m~syonu dairei IJ?ahsusasında icra ~lınaca~~ır. Mü'!a-

ve çay takanı v~ )' azım ayr 1 ayrı olarak h • . kasaya qtırak edecek talıpler evvelce Türkiye dahılmde bu ışe 
İşbu muhtelıfrfev lil 24- 5.933 tarih· vde ~s~haıı şartna- mümasil ve boru bedeli hariç olmak şartile ve bir mukavele ile 

m l il kapalıza uıu e ın en ıtı ren mü kı k b' li . . . . k 
nak:a;a konulınuştur. b .. .. v rl . ın '~dalıdk fderşıyat ışı yaph n_ıış bd?1l ~~al]arkı vlekbukışb~ ml~ a 

lh I . . 14-6-933 çarıam a gunu aaat 14 te Ank e enın mu et evamınca ta sıs e ı ec..,,.. aa a ır ın ıra-
d S hhatesı. l timai Muavenet vekaleti hinaımda komiıy ara lık mali ehliyeti haiz bulunduğuna dair hükômetçe müteber 

a hı a tve fç dan yapılacaktır. lıtiyenler şartnamele0?~ bir bankadan itibarı milli mekt ubu ibrazı şarttır. 
ma susu ara ın alın k .. 1 nnı T r l d l di ~ . b kk . t 
ve nümunelerinİ görmek ver.• .. .. ~-· uzere ıtanbul'da Sıh- a ıp er .en ~ranı an ger veıaık ve. umu.va at temın~ 
hat ve İçtimai Muavenet ~1!~ urlu~e ve Ankara'da İçtimai bu huıuıtaki munakas~ şar~na mesinde ızah edile~ ta~z ve mı.k 

EN FENNi MÜKEMMEL 
FOTOGRAF MAKiNESİ 

KONT AKS 
26X36 mm. filimler için meşhu r 

iıifl':l~iil · fabrikalarının 
jC«•Jlb'. en son ,aheseri 

Em~alııi.z ve gayri kabili kıyaı bir 
derecei mükemmeliyette gayet da· 
kik fQtotraf makinesi. 
KONT AKS biitüa makineleri bir
lettiren yeırine makinedir. 
Fevaidi meyanında YENi ZEISS 
SONNAR 1, 1. 5 kadar .edterıan· 
jabl, dtnyanın son derece ziyadar 

objektifi, mesafesi otomatik, optüralör perdeıi lbtik vı keten 
deyi! MADENiDiR, ve saniyenin l/1000 a kadar makinenin 
doldıırıılması ve kuılanılıtı ıimdiye kadar görnimemiı slr'at. Ka
taloğ ve fazla mafiımat için, lstanbul D'ilıiz Zade lıanında 24-27 

numarada J A C K R O T T E N B E R G 
Posta kutusu fstaabul 114, Telefon No 23769 •:43231 

Kırklareli Belediye Riyasetinden: 
Kasabamızın elektrik ile tenvirine müteallik tesisat ve 

techizatı 8-6-933 tarihinden 28 -6-933 tarihine müaadif çarşam 
ha günü saat 15 e kadar kapalı zarf uıulile münakasaya konul
muştur. 

1 - Münakasaya iştirak edecek zevatın teklif bedelinin 
% yedi buçuğu nisbetinde depozito vermeleri me§ruttur. Veya 
Belediye ihalat kanunu mucibince teminatı muvakkate katiye 
için nakit veya nakit yerine hükumetçe muteber bir banka kefa-
leti irae etmeleri iktiza eder. · 

2-Teıisat müddeti tarihi ihaleden itibaren üç buçuk ay
dır. Taliplerin müddeti münaka sa zarfında kanuna muvafık tek 
lifnameleri Belediyemiz encümenine tevdi ve İrsal eylemeleri 
lazımdır. 

3 - Bu baotaki plan şartname, mukavelename suretlerini 
bedeli mukadder mukabilinde Belediye umuru fenniye mühen 
disliğinden alabilecekleri ilan olunur. (2655) 

M t U Müdürlugune muracaatları ve tali.Pi · tarlarda olacaktır. Talipler ışbu şartnameveproJelerı (25) lı-
!}a~:::::.:ıer;;:~öre yap~ş te~lifname v~ sair vesika er:; ra bedel mukabilinde komisyondan alabilirler. (2411) ı·stanbul C. Müddeiumumı•Jı•g .. •1 d • 

kk 
• t akçelerını vaktı muayyenınde '-oını· 3327 - n en. 

muva at temına d·ı · · ~ syona ı · b l Adi" d · · · · k · od ·ı · · 
t d

. .h l anıanında ken ı ennın veya sahibi salAh• 

1 
Istan u ıye aıresı ıçın mu tezı un ı e kirıple ma-

ev ı ve ı a e z la ·ı· 1 ( a ıyet 1 d k.. .. .. .. k d 'imi ld v d ali • kili , . h bulunma n ı an o unur. 2358) en omuru muna asaya vaze ı ş o ugun an t plerın şart 
ve erının azır , 

3317 
3 i: ncü koiordu Uanlar1 nameyi görmek üzere her gün Adliye Levaznn Dairesine ve 

ı '.inakasaya iştirak edeceklerin 29-6·933 Perşembe günü saat 

Edirne Erkek Muallim 
Mektebi Müdürlüğünden: 

1 M kt b~_;., dahilinde yapbrıla1.·ak tamiratı . - e e ... ~ .. . 1 H . . esasıye ve 
tadilıi.t kapalı zarf uıulu ıle.~e k azırakn 933 tarıhinden itiba 

. . .. üddetle nıuna asaya onıılmustur Tali l ren yırım gun nı . .. k .. - . · p e-
rin proje keşif ve şartn~eyı. gormd uzere lstanbul'da 
F dıklı ' da akadenıı bı nasın a Maarif V eki. 
ıer:t Mimari Bürosuna, . Ankara ' da Veka-
let İnşaat Dairesine ve E~ırnede Mektep Müdür 

l .... · ·hale tarihi olan 21 Hauran 933 çarşamba gun·· ;· 
uı::ıme ve ı H .. k. t O . . :ı 

saat on beşe kadar Edirnede u ume aıresınde müteşel< 
kil komiı.yona müracaatları. . 1 ., . 

2 T li 1 b hemehal dlploma ı ıY1nnar veya M··h 
--· a p er e M"'h d. u en-

disi ve yahut diplomalı Mimar vekyda. du e~ ıt1i İşe memure-
d k "'t hh'tler olabilir. Bu ta ır e muteahhit istihd P.Ce mu ea ı d' . . . I . am 
d . - . ,. 1. ey~ Mühen tsı ıçın comısy<,n~ Noterl'kt e eı,egı n ıınar v " k • , ı en 

musaddak hir teahhütnanıe ,·er~ce lır. . ' -
3 _ T li 1 r münakasa ve muzayed~ kanununun ahı-~ 

ape ki fj .. d_S Kamı 
na tevfikan hazır?ayaca arı zar • ~rm yuz e : , teminatları 
ve •,imdivekadar yaptıkları bunevı ışlere ait vesikalarile mü-
tac~~tla;ı ilan olunur.(2524) 3397 

~n!tara Nafıa Başmühendisliğinden 
28091 lira 7 kı:1r~ b~d~l~.keşfili Ankara. Ayaş şosası 

üzerinde Bent deresı koprusu ıic Ak~öprü arasında yapdacak 
Beton harçlı makadam şoıa 1 ~ Hazırıı.n 933 perşembe günü 
saal: on beşte ihale olunmak ıızere kapalı zarf usulile rnüna-
kaıı?.ya konmuştur. . . 

Mühendis olacak talipler te!~hf mektuplarına 2107 liralık 
muvakkat teminat parasını havı makbuz senedi veya milli 
Bankalardan alacakları k~fa!et ?1ek~ubunu ve Ankara Baş
ınüLendisliğine tasdik ettır~~:erİ eh.~ıy.~t fenniye ve itibari 
mali vesikalarını raptedere~ ~ 13 e gu~u makamı Vilayete ver 
r:ıeleri ve şeraiti öğrenmek ıçın her gun Başınühendiıliğe mü 
raı:uatları. (2517) 3394 

Muhammen Hissesi 
Mevkii Mahallesi Sokağı Cinsi No. 

kıymeti 

Üsküdar Gülfem KR.Ahmet Dükkin 120 1140 4320 Tamamı 
Yeni Maha. ve caddesi Hane 183/ 157 ~54 27/160 
İcadiye Çamlıca " 79 937 50 300/ 480 

Yukardaki emlake talip zuhur etmediğinden bir ay zar
fında 3atılma!ı: üzere müzayed l~ye konulmuştur. Müzayedesi 
22-6-933 per~embe günü saat on beşte pazarlıkla Üsküdar 
malmüdürW§i.incle. (2346) 3314 

" 

Gedikpaşa'da Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

K. O. merbut kıt'alarile 1. 
F. ihtiyacı için açık münakasa 
ile 4.800 kilo zeytinyağı satın 
alınacaktır. ihalesi 19 Hazi
ran 933 pazartesi günü saat 
11 dedİI'. hteklilerin şartna
mesini görmek üzere her gün 
ve münakasaya girmek için 
o gün ve vaktinden evvel Fm 
dıklıda 3. K. O. SA. AL. ko
misyonuna gelmeleri. (183) 

ner gün ve münakasaya gire- 14 de Defterdarlıkta müteşekkil komisyona müracaatları ilan 
cel<lerin belli vakitte teminat· olunur. (2621) 

(2421) 3325 

* * * 
69. Alay. Sa. Al. Ko. dan: 

larile 61 nci F. SA. AL. Ko-
misyonuna müracaatları. 

(3089) (2669) 

K. O. kıt'aları ihtiyacı için 
pazarlıkla 2700 kilo ~ade ya-

' ip alJnacaktır. İhalesi 15 hazı
ra.C 933 Perşembe günü saat 
11 130 da dır. Taliplerin şart
nam'esini görmek üzere her 
giin ve pazarlığa girmek için 
o gün ve vaktinden evvel Fın
dıklıda 3. K. O. SA. AL. Kom. 
nuna gelmeleri. (199) (2667) 

Safranboludaki kıt'alar ih
tiyacı için 60,000 kilo Sığır e 
'ti kapalı zarfla münalcasaya 
konmuştur. İhalesi 22 Hazi
ran 933 perşembe günü saat 
15 tedir. isteklilerin şartna
meııini görmek üzere her gün 
ve ıniinukasayıi girmek iı;in o 
gün ve vaktinden evvel S-J. 
ranboluda Satmalma Ko. na 
nıi.i.-acaatları. (3078) 

(2515) 3366 

* * * 
Haydarpaşa ve Gümüşsu 

K. O. ve 1 F. kıt'alarından 
İstanbul cihetinde bulunan 
kıt'a! için 4380 parça ve Üs-

1 küdaı· cihetinde bulunan kü' -
atın 2'l:i0 parça bakır kapları 
açık münakasa ile kaiaylattı
rılacaktır. lhaiesi G temmuz 
933 persembe günü saat 11 
dedir. j ;teklilerin şartnamesi
ni görmek ü:ı:ere her gün ve 
miinakasaya girmek için o gün 
ve vaktinden evvel Fındıklıcla 
3. K. O. SA. AL. KOM. nuna 
.. etmeleri. (200) (2668) 
"' 

yu hastanelerile 1. F. için a· 
lmacak olan 68,000 kilo ko
yun etine talip çıkmadığın
dan ihalesi 15 Haziran 933 
perşembe günü saat 11 de ya
pılacaktır. İsteklilerin şartna 
mesini görmek üzere her gün 
ve pazarlığa girmek için o gün ı 
ve vaktinden evvel Fındıklı
da 3. K. O. SA. AL. komis
yonuna gelmeleri. (196) 
·2630) 3535 

~ Jf. :/-

lslahiye Askeri SA. AL. 
KOM. dan: islahiyedeki kıt'a
tın ihtiyacı için 190,000 kilo 
Ekmek kapalı zarfla münaka" 
saya konmuştur. İhalesi 2 tem 
muz 933 Pazar günü saat 14 
tedir. Hariçten ihaleye iştirak 
edeceklerin ihale zamanından 
evvel teklif mekl:uplarmı bu
lundukları yerlerdeki Satınal
nıa Komisyonlarına vermeleri 
sartnan1eyi görmek için her 
" gün !stanbul'da 3 K. O. ve 
fs}ahiyede Askeri SA. AL. 
KOM. nuna müracaatları. 

(3094) (2674) 

2. K.O. SA. AL. KOM. dan: 
K. O. nun Balıkesirde bulu
nan kıt'aları için 520,000 ki
lo kuru ot kapalı zarfla müna
kasaya konmuştur. İhalesi 9 
temınuz 933 pazar gÜnÜ saat 

Devlet DemiryoUarı idaresi UanJarı 

Yolcu ve eşya . nakliyatında mühim ve 
umumi tenzilat 

15 Haziran 933 tarihinden itibaren Devlet Demiryolarmda 
(Erzurum hattı hariç) vasi mikyasta tenzilatı havi D. D./70 ve 
D. 0. / 71 numaralı hususi tenzilli tarifeler tatbik edilecektir. 
Tenzilat uzun mesafe1ere yapılacak nakliyatın muayyen mesa
felerden ilerisine ait ücret hissel erine raci ok;;> yolcu, bağaj, sey 
riseri ve seyrihafif birinci sınıf eşya için 601 kilometreden iti
b:ıren o/o 60 ve 801 inci kilometreden itibaren% 80 ve doku
zımcu tarifenin ikinci sınıfı için 902 kilometreden ve üçüncü 
sın:fı i-::in 1197 kilometreden iti haren% 70'raddesindedir. o: D. 110 numaralı tarifeye tevfikan 600 kilometreden faz 
la mesafelere sarnıçlı vagonlar la taşınacak mayİat ve D.D./ 40 
numaralı tarife ile 600 kilometreden fazla mesafelere gönderil 
Iecck meyvalarla 1572 kilometreden fazlaya nakledilecek sebze 
lere de D.D. / 70 numaralı tarife tatbik edilecektir. 

1 temmuz 931 tarihinde ta bı ve neşredilmiş bulunan yolcu 
ücret cetvellerinde yazdı ucret lerin 600 kilometreden fazla me 
safeye ait tam ve çocukalra mahsus olanları 15-6-933 tarihin
den itibaren hükümsüzdür. 

Damga ve nakliyat resimle ri dahil olduğu halde bazı mü
hiın istasyonlara ait yolcu ücretleri aşağıda gösterilmiştir. 

Tam 
il nci 111 üncü 
Kuruş Kuruş 

Haydarpaşa - Sıvas 2446 1552 
,. - Malatya 2661 1692 
,, - Mersin 2420 1535 
,. - Samsun 2677 1702 
,. - Kayseri 2302 1459 
,, - Adana 2407 1527 
,, - Niğde 2363 1499 

Ankara -Samsun 2301 1458 
,, - Malatya 2624 1669 

Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmesi mercu-
dur. (2675) 

lstnnbul ikinci icra Memurluğund~n: 
(390) liranın temini için ınabcuz ve pa· 

raya çevrilecek gı>I'dirop, 2 karyola, bu

fe ve saire müks eşyasrnm 14-6-933 ta

rihinde "3at (12) den itibaren Beyoğ

lunda Sakızağaç cadde•inde (Arabacı) 

sokağında (18} No. hanenin k~l"'' ö

nün~ açık arttırma ile satılacağından 

taliplerin maha.linde hazrr bulunacak 

memuruna (33/2617) dosya numaruile 

müracaatları .itan olunur. (4409) 

Ademi iktidar ve 
bel gevıekllgine 

karıı en müeuir deva SERVOlN 1 
haplarodtr. Depoıu, latanbulda Sirkeci
de Ali Rıza Morke:ı eczaneoidir. Taı· ; 
raya lSO kuruı posta ile ıönderilir. iz. 
mir' de lrgat pazarmdaki, Tralnon•da 
Yeni Ferah eczanelerinde bulunur. 

(3991) 2411 

Kuması anbardan verilmek suretile (2500 ila 2750) ta
kım serpu; ve tozlukla bera her kışlık elbise imaliyeıinin 
kapalı zarf münakasası 17 Haziran 933 cumartesi gtlnü 
saat onbeşte yapılacağından İsteklilerin şartname ve nümu 
neyi görmek üzere her gün ve münakasaya girmek için ilk 
teminatı nıaliyeye yatırarak alınacak makbuzla mezkur gü
nün muayyen saatinde komisyonumuza müracaatları. 

6 ncı Fırka SA. AL. KOM.\ 
dan: Fırkanın Corludaki kıt'- i 

atı için 6500 - kilo ıspanak 1 

7000 kilo taze bakla, 3800 ki
lo ka~k, 6200 kilo taze fasul
ye, 6000 kilo domates 8400 
kilo patlıcan, 9300 kil~ prasa 
8800 kilo lahana, 4000 kil~ 
taze soğan, ve T ekirdağı kıt' -
atı ihtiyac1 olan 11,000 kilo 
bakla, 6500 kilo ıspanak 7300 
kilo taze fasulye, 7800 kilo 
domates, 9900 kilo patlıcan 
5~00 kilo sakız kabağı, 11700 
kilo prasa, 11, 700 kilo lahana, 
ve 5000 kilo taze soğan açık 
münakasaya konmuştur. İha
lesi 8 temmuz 933 cumartesi 
günü saat 14 te ve Tekirdağın 
dakinin saat 15 te Corluda Le
vazım binasındaki kcmisyon
da yapılacaktır. .Şartnameyi 
görmek ve almak istiyenlerin 

1 I dedir. İsteklilerin şartname __ _. DOKTOR 
sini görmek üzere her gün ve j H Q R H Q R UN İ 
münakasaya girmek için o gün 1 

lstanbul Birinci tllas Memurluğun

dan: Şişlide Bomonti arkasında ınandı· 

rada inek "" süt ticaretile meşgul iken 

iilisına karar verılıp evvelce itan olu· 

nan Mevlilt Efe<>di hakkındaki if!as 

talebi alacaklıları tarafından geri alın

makla mahkenıe'f 8 haziran 933 tarihi~ 
de i!lisın kaldrr~lmasına karar vcrilmi1 

1 
Her ırün ak.,.ma kadar hutalannı 

ve v:jktinden evve Balıkesir- Eminönü Valide kırıı.athanetİ yanın· 
de 2 K. O. SA. AL. KOM. nu• daki muayenehaneoinde teda\'İ eder. 

(2398 3324 

na ıniiracaatları. (3093) Tel. 2,4131 (3707). 
.. -· "2673) 

(4-1191 
olduğu uao. olunur. 3283 
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Gazi Hz.nin emlaki Hasan Bey geliyor 
----ıc.H. F.na teberru ettikleri 

iSTİKLAL MARŞI MECLİSTE? em;~~~;ja~;~::~:-~ 
ANKARA, 11 (Telefonla) - Mec

lis reis vekillerinden Hasan Bey Yıldız 
sarayında yapılması lazım gelen tesisat 
ve tamiratı kararlB§tıracak komisyona 
riyaset etınek Üzere laaııbula hareke et 
mittir. 

• 

Şair: Mehmet Akif, birbirine zıt .. .. 1 ' goruş er ... 
nin 452 inci maddesi dairesindeki tasar 
nıflanrun, mahfuz hisseler hakkındaki 
hükümden müstesna olup İstisnanın bü
tün mallarında muteber olacağına dair 
hükümet Meclise bir layiha takdim et
miıtir. 

Albn arama idaresi 
ANKARA, 11 (Telefonla) - Altm 

arama idaresi tetekkül etmiıtir. Sabık 
muavin bat mühendis Hadi Bey bu dai
renin müdürü olmuıtur. Hadi Bey Ame 
rikab mütehas11sla ve mühendis Nedim 
Beyle birlikte yakında Kagızmana gide 
cektir. 

Beyoğlu fi ncü Sulh Hukuk Hakim

liğinden: - Ka<Jıköyde Moda caddesin• 

de 268 N. lu hanede mukime ol0ıp 3-12· 

928 tarihinde mahkemece hacr edilerek 

eniştesi Domenik Kor.pi Ef. nin vesa· 

yeti a·ltma konulan İtalyan &vle. i ta· 

baasından Françesk.o Ef. kızı Klotilt, 

H. ın vasisi Domenik Korpi Ef. nin a

hiren vefatı üzerine içtima eden aile 

meclisi müteveffa vasinin yerine mah .. 

curenin kızkardeşinin damadı Vern.er 

Frodiğer Ef.nin vasi tayinini tensip et· 

mişler ve mahkemece tensip ve~hile 

Mahcure K.lotilt H. ma Verner Frodi· 

ğer Ef. nin vasi tayinine karar verildi· 

ğinden keyfiyet iınn olunur. (4400) 

~nkara; 15/Mart/1921 1 
Müstakil bir devlet olduk. Fa- J 

kat hila istiklal martımız yok .. Ne 
yapmalı, sözü ve sazı en güzel o
lacak milli martı nasıl yaratmalı?. 

Maarif Vekili Hamdullah Sup
hi Bey, bir nevi müsabaka ilan et
ti. Herkes, yazdığı tiirleri vekale
te gönderdi. Vekil B,ey, bir gün, 
bir münasebetle Mecliste bundan 
bahsetti. Büyük Millet Meclisi gön
derilen bu tiirleri görmek istediği-

Mehmet Akil Bey 

ni, intihabı bizzat Meclisin yapa
cağını Maarif Vekaletine bildirdi. 
Hamdullah Suphi Bey, vekiilete 
gönderilen bütün manzumeleri ba
ır.ılı olarak meb'uslara dağıttı. İki 
gün evvel de müzakeresi oldu. 

Şu da var ki, iş, yalnız bir man
zume intiha bile bitmiyor. Seçile
cek tiirin bir de bestelenmesi var. 

Meclis Heyetiumumiyesinin, bir 
mart intihabile meşgul olması doğ
ru mu? Böyle sanate, edebiyata 
taalluk eden bir intihapta ekseri
yet ve akalliyet sistemi içinde ka
rara varmak yerinde bir şey olur 
mu? •. "Ya Meclisin bir encümeni
ne havale edilsin, yahut bu itler
den anlayan hususi bir heyet ya
pılsın .. Kararı onlar versinler!,, 
Yolundaki teklif, yüz bulmadı. lc
rai ve tefrii bütün salahiyetleri za
tinda toplıyan Meclis, bu iti de 
bizzat görecek ..• 

• • • 
Müsabakayı kazananlara küçük 

bir mükafat ta vadedilmi,.. Doğ
ru bir karar .. Fakat ortada bir de 
ücret meselesi, para iti bulunması; 
bazı kabiliyetlerin karıtmasına, 

müsabakaya ittiıiikine mani tetkil 
ettiği söylendi. 

Besim Atalay Bey kürsüde: 
- "Elendim, siirler iki türlü

dür. Ya hislerin 'muakkisidir. Ya
hut derin, ağlatıcı bir galeyanın 
aksidir. Şiir. Bu iki fekü üzerine 
doğarsa makbuldur. Dünyada o fi
irlerdir ki halk arasında YCl1aT, ya 
yüksek, bedii bir histen doğar, ya
hut mahrek bir helecandan doğaT. 
Böyle olmazda, ısmarlama tarihile 
yazılırsa bu pirler yaşamaz. Bir 
Cezayir marp var. Halk arasında 
yasıyor. Bu müsabaka ile yazılma
mı~ttr. Bu, ağlayan bir ruhun, eli
ne silahını alarak düşmana koşan 
vatanına koşan bir ruhun hissiya
tını terennüm eder. Marseyyezin 
nasıl söylendiğini bilirsiniz... Is
marlama fiirlere memleketin veri
lecek parası yoktur.,, 
Hamdullah Suphi Bey, yazılan ti
irlerle para arasında bir münase
Det olmadığını, bize tiirlerini yol
lıyan tairlerin senelerce bütün mil
letin kederlerini, ızdıraplarını, mü
fahırını söyliyen şiirler yazdıkla
rını söyledi. Söz arasında en yük
sek ve ilihi bir belagatle yazan 
Mehmet Akifin tiirinden bahsetti. 
Maarif Vekili adeta reyini ihsas 
etmişti. Fakat vekilin reyini ihsas 
etmesi bir mi.na ifade etmez. Mil
let Meclisi kararında müstakildir. 
Reye konacak: kimin şiiri istiklal 
martı olarak kabul edilsin!.. 

-"Efendiler, bendeniz, bu şii
rin fU hakikat kürsülerine nasıl 
çıktığına hayret ediyorum. Bunu 
Meclisimaarif kendisi intihap eder, 1 
kendisi tercih eder. Gerçi tiir 
bir meziyettir, lakin bir hayaldir. 
Biz bugün aşıyanda değiliz. Mil
let Meclisinin kürsüsünde olduğu
muzu, unutmıyalım. Bunu Maarif 
Encümeni kendisi mütalea etsin, 
kendisi tercih etsin. 

Bu müzakerede Tunalı Hilmi; 
yüksek bir dereceihararetle söze 
karışıyor. 

Bazı meb'uslar; bunun Meclis 
Heyetiumumiyesinde değil, gene 
Meclis azasından terekküp edecek 
edebi bir encümende halledilmesi 
teklifinde israr ettiler. Sözleri geç
medi. Esasen elde yedi şiir vardır. 
Bunlardan biri seçilecek.. Müza
kere uzadı. En nihayet takrirler 
verilmeğe batladı. T akrirlerin ço
ğu Mehmet Akif Beyin şiiri üze
rinde duruyordu. Takrirler okun
duğu vakit, İstiklal marşının ( şii
rin) talii anlaşılmıttı: Mehmet A
kif Beyin tiiri azim bir ekseriyet
le kabul edildi. Bunun üzerine Kır
tehir Meb'usu Müfit Hoca teklif 
etti: Hamdullah Suphi Bey, bu 
marşı kürsüden okusun!.. Refik 
Bey (Konya) ilave etti: 

" 

- İstiklal Martının ayakta din
lenmesini teklif ederim. 

Hamdullah Suphi Bey istiklal 
marşını kürsüde okudu .. Meb'ualar 
ayakta dinlediler. 

- Korkma sönmez, bu §alaklhda 
yü.zen al sancak; 

sönmeden yurdumun üstünde tüten en 
son C>Cak 

o benim milletimin yılılızıdır, parla
yacak; 

o benimdir, o benim milletimindir 
ancak •• 

Çatma kurban olayım çehreni ey naz
lı hilal •• 

Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu §İd
det, bu cel<il, 

.sana olma.z: dökülen kanlanmız sonra 
helal •. 

Hakkıdır, hakka tapan milletimin is
tiklal! .. 

MiLLiCi 

Ankarada yeni binalar 
llrtıaat Vekaleti yeni bürolar için 

Ankarada Sakarya apartımaruru kira!a
ıruıtır. Harici Ticaret ofisi, lktısat Veki 
li Lond•adan dönünciye kada~ bugün- , 
kü tetkilatıru "'uhafaza edecektir. 

Merkez Bankası yeni binaoına ııeçtik 
ten ıon•a Sumer Bank Ziraat Bankasın 1 

da boşanacak olan yere yerlettirilecek
tir. 

ALTI İLİ DİRLİ 

Layiha hükUmet esbabı mucibe la
yihasında bu münasebetle ıu mühim 
mütalaaları serdediyor: 

"Vatanın kurtarılması ve istikli\line 
kavuşması davasının hüyük timsali ve 
Türkiyenin yeni bir devlet olarak kurul 
ması i~inin başancııı bulunan Gazinin 
şal:siyetlerine sevgi ve bağlılık nişanesi 
olmak üzere kendilerine hakiki, hükmi 
bir ~ok §alıislar tarafından emval ve em 
lak hediye ve takdim edilmi~tir. Geçir
diğimiz büyük tarihi devrin istisnai hu 
susiyetlerinden doğan bu mahiyetteki 
malların tabii hallerin icabına PÖre tes
bit edilen Kanunu Medenidek: -kayıtlar, 
şartlar daireside vasiyet hükümlerine ta 
bi olmaııru Büyük RPis doğru bulmıya 
rak bu serveti gene inkıl8.bın derinleşip 
kökleşmesine ve milli gidişin ileri ham
lelerle kuvvetlendirilmesinde tayin bu
yuracakları kayıtlar altında tasarruf e
dilm•k üze•e reisi bulunduktan C. H. 
Fırkasına vasiyet tarikjy)e bırakmak ar 
zusundadırlar. 

Fırkanın üçüncü kongresi huzurun
da, bir çok dinleyicil.terle efkarı umu
miye huzuronda ifade buyurduklan bu 
yüksek ve P:•il arzulann temini icin vazi 
yeti kanunile~tirmek icap eylem~ktedir. 

Buna g-Öre müsarünileyb hazretleri
nin ı rrf büyük ıahsiyetlerine mahsus 
ve münhaıa bir istisna t t..~kil eylemek 
Üzere layiha teklif edilmi~tir. 

Tayyare ile mektup 
ANKARA, 11 (Telefonla) - Tay

yare postalan ile posta nakliyata dair 
kanun meriyete geçince poıta idaresi 
Ankara mektuplarını tayyarenin hareke 
tinden bir çeyrek saat evveline kadar 
kabul edecektir. 

Kireç ve çimento nakliyab 
ANKARA, 11 <Telefonla) - Anka

ra Belediyesi kireç ve çimento gibi na
kil esnasında toz çıkaran maddelerin şe 
hir içinde nakillerinde vesaiti nakliye
nin Üzerlerinin kapatdmasını alakadar
lara bildinniıtir. 

-o-

Ruşen Eşref Bey 
ANKARA, 11 (Telefonla) - Ru

ıen Eşref Bey Balkan haftasına İ§tİrak 
için Sofyaya gideceklerdir. 

34 kaçakçı yakalandı 
ANKARA, 11 (A.A.) - Haziranın 

ilk haftası içinde cenup hudutlarımız
da 33 kaçakçılık vakası olmuı, biri ö
lü 34 kaçakçı yakalanmı§trr. Bu vak
alarda 765 8ümrük 1939 parça nhisar 
kaçağı ile 21 hayvan elde edilmiştir. 

!stanbul 6 ınc1 Noterliğine: İmzamı 

taklit ve botç senedi tanzim ettikleri 
idiasiyle muayyen kimseler hakkında 
müddeiumumilik makamına müracaat 
ederek aleyhlerine dava ikame ettim. 
Bu vesile ile beyan ederim ki bend,n 
alacak iddia edenlerin istinat ettikleri 
vesikalar zirindeki imzaJarımrn sahte 
olup olmadığının anlaşılması için ya· 
zıhaneme müracaatla tevsik ettirmesi 
ve bunun ilin tarihinden itibaren on 
beş gün zarfında yapılması aksi taktir· 
de bu gibi vesikalarrn sahte ve taklit 
olduğunu beyan ve bu ilamının resmi 
ğazete ile Milliyet ve Cümhuriyet g<ı· 

zetelerinde üç gün müddetle itan etti· 
rj,]m~lni rica ederim efendim. 

htaııbul Yeni Postahane arkası Ba
siret Han 20, 21, 22 numeroda tüccar~ 

dan Kaymak zade Hüseyin Avni (4408) 

Umumi Neşriyat ve Yazı işleri 
Müdürü ETEM iZZET 

Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. 

E 
YONLARININ İSLAH 

ED-L İŞ ENİ MODELLERİ 
ÇIKTIGINI 

yonlarının ıslah edilmiş yeni 

yeni arka aksile, yeni şasisi!e 

İdareli nakliyatın lideri olan ŞEVRO
LE, yine iktisat yolunun başında gel
mektedir. ŞEVROLE 6 siEndirli kam-

mc.clellerini takdim eder. Yt•.1i ır.otöriie, 

ve imalattaki yeni teke:ı=ii!a'. ile bu yeni 

lı:amyonlar, eski!erinden daha çok ucuza satılmal:tadı.·. 

MOTÖR: 

Yeni l)EVROLE kamyonları, claha kuvvetli, da:ıa s.•siz, d3ha id.,cli 

ve daha çok ıslah edilmi< yüks•k tı :; kamyon mctörü ile techiz e:lilmiştir. 
İste yeni husı:.siyctlcr:nc!e:ı bir k:ı~ı: 

DAHA AGIR KRANK MİLİ: Yeni kra,-ık mili daha mu'.1kem 

63,5 libre sıklctindedir, Yani yiizdc yirmi nisb~tindc faz:adı". 

SIFONLU İŞTİAL KONTROLU: Iştial çift ko:ltrollu1ur. Biri 

motörün sürati, diğeri egzoz sifonu iltdir. Bu suretl~ iştial her vit_s ve 

her hamule şeraiti için muntazaman ve oto:natik surette kontrol cdiHr. 

TERMUSTATİK HARARET KONTROLU: Yeni termostat, cg
ZQzdaki hararet kontrolunu otomatik olank açar ve !:apar, benzin halita- · 

aını :laimi surette matlıip dereceyi hararette bulundurur. Banun neticesi 

olarak da benzin sarfiyatından tasarruf edilir ve motörün n:untazaman 

i'jltm-:si temin edilir. 

YENİ PİSTON KOLLARI: Yeni ŞEVROLE kamyonunun emniye

tini tfmin edenlerden en büyük amil, yatakları genişleti1!!li§ ve daha tağ 

lar.Jlaştırılmış piston kollarıdır. 

-ı::KSANTRİK MİLİ MERKEZ YATACI: Çelikle kapalı bsı:.:i ya 

tak madeninden mamül yeni merkez yatağı eksantrik mili,in hJya ı•.u 

ARZEYLER 
,---.ı:ı:::ıaıı ________ __ 

1933 
r.r OD.ELLERiNi: 

H ı...'lif Z ,de bira~erler 

L wi ı He k ve Şeriki 

J. v. o·c :ırro!l, 
R. E. T u ıre!l Halefi 
Müfti zade Mehmet Hayri 
ve Ali Veli Mehmet Ali. B. 
,tüfti zade Mehmet Hayrı 

ve Ali Veli Mehmet Ali B. 
Erzurumlu zade Ahmet B. 
Aldı kaçtı zade Rüştü 
ycğ:~nleri 

Hecı Salih Efendi zade 
Ahm!t Şevki ve Şürekası 

Şevrole 

Ankara 

Istanbul 

İzmir 

G. Antep 

M~rıin 

Trabzon 

Samsun 

Antalya 

arttırmakta ve supap tanzimini daha muntazam bir hale ifrağ etmektedir. 

ARKA DİNGIL: Arka dingil her hangi bir kamyonun en mühim 

ve e.l hayati bir kısmını teşkil eder. Arka dingilin bilumum aksamı daha 

kuvvetli ve daha sağlam yapılmıştır, ve en mühim bir nokta olarak dört 

pinyonlu difransiyel ve iki taraftaki yatak mesnetleri, yeni kamyonu ağır 

işbre daha elverişli kılmaktadır. 

ŞASi : 1~1 pusluk kamyon şasisi daha kuvvetli ve daha muhkem ya

Jlllmıştır. Bu şasinin yan kirişlerinin eb'adi arttırılmış ve şimdi 6,5 pu• 

ckriruiktedirler. 

MAFSAL : ŞEVROLE kamyonlarında şimdi daha kuvvetli ve ta'113-

mile yeni bir mefsal kullanılmaktadır. Bunun daha kuvvetli olması ara

banın hayatını arttırır ve daba iyi işlemesini temin eder. 

BENZİN DEPOSU : Yeni ŞEVROLE kamyonlarının benzin depo

ları dnha büyüktür. Yeni deponun hacmi iatiabisi 15 galo.ndur. Ve bu su

retle fazla me9<1fe kat okmur. 

GÖRÜNÜŞÜ: Yeni ŞEVROLE kamyonlarının görünü~ü, hatta es

kilerinden daha hoştur. Yeni radyatör, yeni fenerler ve yeni çamurluk

lRr, ŞEVROLE kamyonlarına daha güzel bir manzara temin etmektedir. 

Yeni ŞEVROLE kamyonıları ağrr işte en müşkül şerait dahilinde tecrübe 

edilmiştir. Şimdiye kadar hiç bir ŞEVROLE kamyonu bu gibi tecrübele

re tabi tutulmamıştı. Bu ağır tecrübelerin neticesi olarak ŞEVROLE 

kamyonlarının kendi sınıfı dahi
linde diğer her hangi bir 

kamyondan kat kat daha sağ

lam ve daha iyi olduğu sabit ol
muştur. 

Umumi temayül Mehmet Akif 
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