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teşarlığı 
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kadrosu tamamen 
lanmış gibidir. Sahip ve Başmuharriri: Siirt Meb'usu MAHMUT 

Amerikalılar aziran 
taksitini bekliyorlar. İngil
terenin verip vermiyeceği 
bugün belli olacak .. 

FİATI 5 KURUŞTUR 

Borç tediyesinde 
Ahlak noktası 

Her altı ayda bir, kanunu~vvelin 
"e baziranın ortaımda dünya hır bu~_
•a.n ıreçirir. lnıriltere, Franaa Ye ~
)U)ı harp içinde Aınerikadan para ~
lıltraz eden devletler borçlarının farz· 
ı. . . ki ·7 l'ırıı tediye edece er mı 
Anıerika bükümeti ile borçlu dev

~ltr arasında harpten sonra ~ılan 
•lilitfta hu borçlann miktan ha~li ~
lılınıı ve tediye ıartlan hafifleti;1mittir• 
':'•deleri de ıenede iki clela, Y"!" ıs ha
tıran ve ıs k8nunuevvelde ıreliyor. 

itilaf devletlerile Amerika ar~~d~ 
b_u borçlar meaelesi e~dalü ibtı
laf ıudur: itilaf devletlen, Alm~l'.a
dan alacakları olan tamirat bedeli ıle 
Aınerikaya verecekleri olan ~rçlan· 
nı biribirine bağlamışlardır. Bınaena· 
~yh ~eten aene Lauaanne'da ~t 
bc.rcundıın vazgeçtikten sonra Amerı· 
itaya olnn borçlarını da tediye etmek 
' !emiyorlar. 

Hakikatte arada böyle bir münaae
lıeı yoktur. Tamirat borcu, muahede-
1e İatinat eden siyasi borçtan ibare.ı
lır. Ve itilaf devletleri harple galıp 
teldikleri içindir ki Almanyaya bu 
borcu tahmil etıneğe muvaffak obnu~ 
lardır. Eğer harpte itilaf de•letlerı 
Yerine Almanlar galip gelaelerdi, a
lncaklı olan Almanya ve borçlu olan 
~"- itilaf devletleri olacaktı. Binaena· 
e> h cebren kabul ettirilen ve kuvvet· 

t n hatka hiç bir müeyyideıi olmı· 
Van h b · · · . u orçlar Almanyanm ,.yanı 
r•rıne ilga edibniştir. Galip devlet
,' r bu tanıirat bedellerini ilga eder-
'""" h" • 1 d Çü., . •ç bir fey kayhetmıyor "': ': 
·ı · ku Almanlar yermiyeceklermı 
•ant. D .~ ınıt bulunuyorlardı. _ 

•ter taraftan Amerikanın alacagı 
Para h • • "tilif• d 1 ti n"ne ·k • arp ıçınde ı ev e e b ra2 edilıniıtir. Bu de•letler o zaman 
u ı_>araları minnet ve fiilaanla kabul 

~trnıılerdir. Bu paralar n AıneriJ.am? 
'&er huıualardaki ınaddi ve manevı 

ı~- d,.,,Jariledir ki ~İ. k!'zandıl!'r. 
•ıısa lm·k üç senelik mıllı ırayeame 

Vardı. Alaaı l.orer.i ıreri aldı, Alman
)ay, .,zdi. lngiltere Alınan donanma
''."' İoıha etti. Alman müıtemlekeleri
~ aldı. lrakı ve Filia~ ilb~- ~tti. 
elhasıl Amerikanın ıkraz ettığı bu 

P~rıılarla büyük memleketlere aahip 
:.duıru gibi aiyaai preatiji de yükael-
'· 

.., llUna rağmen lnırilizler borçlan öde 

10 ~ek İçin Amerika ya altı ay evvel 
~ Vdj ettikleri bir muhtırada alınan 
d~'-•larm mümıir yerlere aarfedilme• 
) 

1 tı, binaenaleyh böyle müıznjr olmı~ 
.,•" ınaku.tlar için aarfedile..-..rala• 
..;; tediyeıi müıkül olduiunu bildir
ıı,. lerdir. Bir defa Amerikadan ah
i ; "Paralar çok müsmir yerlere aar
ı:11 '~'ti'.:; Bu sayededir ki gali~ de_v· 
ı. d•.rın duımanlan mağlup edilmıt· 
rırff • • ti · . ayat memat mücadelesıne sı· 

rn' n bır devlet için en nazik bir za
lı.n':ında maddi Y•rdıma mazhar olmak 
I< 1 ar f~y~alı bir Yar- 1 bilir mi? 

n d. lu eger be '-- o a 
iı Laman rniis • l"Çı.ar, İltikraz yap~l~ı 
edilm-eı· IDır Yerlere aarfedilıp 

..... l •ne .. 
en rayri ın .. ~ore tediye edilecebe, 
tikra2tar ~sınır yerlwe aarfeclilen iı· 
terelinı. ~ bız lııgiliz doatlarmııza göı 
düla • : unlar Abdülmecidin, Ab· 
iıtik ZJzlaın, Abdülbamidin yapbklan 
ae raz rd~ ki Türk milleti bunlan ıek 
d ~ aenedir vermekle bitiremedi. Ve 

a a dün Pariıte imza edilen bir itilif
~e ile ıenede yedi yliz bu. altın lira 
ted.ıye etınek ıibi aiır bir mali me
•uliyeı altına ırirdi. Sefih aultanlar ta 
l'~frndan yapı]an iatikraalarm cünıhu 
l"ıyet hükumetine ne fayda11 olmut
lur? Dünyanın en büyük alacaklı11 o
lan bu devletlerin borçlarmdan kur
luhnak için ileri aünlükleri sebepler 
~ııında biz, 80 seneden beri ken
dı borçlanmızı tediye etm.,kJe ne ka
dar yanlıı h reket ettiğimizi •irndi an 
lamağa başladık. 

1 
15 ha7.İranda Amerikaya olan borç 

ardan bir t k . . . . •-
1. a aıtınm vadeıı te..-ar ıe-
•yor F ıitiru: t-~nıa leçen ı5 lrinunuevvel tak-

""'Ye •tmed" •. . . bu .. bo 
cunu ted· ıırı ıçın gun, r
olan d ~ye etnıemeğe karar vermit 

e/iırnıe · • Ancak in ·ıı ncı vazıyetinde rahattır. 
halindecıi!' ~rede efkar ırene galeyan 
gili:der ı,,;;.çla~n ~unue,,..elde ln
nun aonuoc:uau 

0
;d tedıye ederken hu

aonra artık tedi· "~u ve bundan 
d . . 1 d" ,e etnı~- '-' .. b"I ırmıt er ı. ıs ı.r..,·•~eaıenru ı • 
haziran araaında geçe:"~el ile ı5 
fmda Amerika ile bu ınuddet zar-
d m-ıe traf a anlatacaklarını iİın.it e. rn-
Filhakika yeni cümbur reiai":""lerdi. 
Amen1r.arun mukadderatın, 7.elt 
al~ığı _ zaman, böyle bir an~..;::k 
mümkün olacak zannedilınqti. M 
Donald ile diğer Avrupa ricalini :.c 
merikaya davet etmeai de hu borç: 
lar etrafında bir mükaleme makaa. 
dına atfediJmqli. Fakat timdi anla
f~lmıttır ki Vatinrtonda böyle bir iti
.~fa varmak mümkün olmamıttır. 
ve ·L__ 
1 cı....,. iktıaat konferansı da borç-
ar meael • . .. k d 

Ç .. lı eıını muza ere e emez. 
un - A fe u • merika ancak bu f&rlla kon-

..:.~.._ '4lİ~a_ki kabul etmitlİr· Bina
•ih .::!' ~ngılızler iki pktan birini ter· 

1 _ eT 2d~ruretinde bulunuyorlar: 
2 e ıye e'- k 

\ -T d" uue' 
d.~ bo~ıa..,:, •~e d~ltniy.,rek Fransa gi
""ten bir de , • •ye huıusunda acze 
't l!'ıriltered: •tn:~:riyctine geçmek. 
ı ""•;·cye ı re ar ikiye ayrılmıştır. 
~~'tl•tine aı·a hır olmıyanlar, men· 

~
1 ı,ı..,; ııvgun olan bu kanaatleri· 

Ye etrn~lı: • • b" d • • t_ 11 bul I •çın ır e ahlakı 
'ı . ınut ardır: Di orlar ki bor • 
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İkhsat konferansı tem- I' 
muzda işlerini bitirecek 

Gazi Hz. 'I Şefler de tayin edildi, 140 
memur tasfiye ediliyor 17 Hazirana doğru 

teşrifleri bekleniyor 
Gazi Hz. nin fehrimizi lef· Fransızlar para kıymetinin istikrarını, 

Japonlar da tarifelerin tenzilini istediler 
Lond~a, 13 (Sureti .. mahıusada giden arkadaıımı:zdan) - Umumi he

yette mu~kerele!" bugu~ baılamqhr. Riyaut kür•üıünü i111al eden M. Mac 
Donald rcıaten zıyade bır mektep hocası vaz:iyetinde konferansın her 11ün 
on buçuktan yarıma ve Üçten altıya kadar toplanacağını beyan ettikten aon
ra murahhasların nutukl'!'ının 15 dakikadan uz;un olmamasını aöylcdi. 

h
Bhun

1
dan aonrLal aıraaı ile Fransız, ltalyan, Japon, Alman ve Lehiıtan mu

ra a• an nutu11 annr aöylediler. 
Franıu Baıvekili M . Daladier nutkunda bı0lho•·- pa L t• · • t"k · d · J . ' ' - ra Rıyme ınm u ı .. 

rannı ı.ste ı. apon murahhası Vıkont Tshü ~~mr"k tan"/ l • · t _,.,_. ·ı · .. d- Al o- u e ennın en~ı ı e-
rı sur u. man murahhası da .siyasi meseleler holled"l d"k b · 
pılamıyacaiını söyledi. 1 me 1 çe ır ıey ya-

. "baUmum~ hey~tin ilçtimaları perıembe günü bitecek, haz.İranm on altuından 
itı ren omı.syon ar mesailerine ba,lıyacaklardır. 

Konferansın mutlaka temmuz; içinde bitmeıi mukarrerdir. 

Her nutuk 
Onbeş dakika 

AHMET Şiikrii 
BEE 

Konferansta 

Komisyonlar 16 hazi
randa toplanacaklar 

LONDRA, ı3 A.A. - Cihan lktı
aat konferarumın bu sabahki toplanbım 
da ML ~aladier (Franaa) M. Jung Clıal
ya), Vıkont Tıhü (Japonya) Ye M. Go
aio (Uruıe) birer nutuk aöylemitlerdir. 

Celıe saat 12,30 da tatil edilmittir. 
Saat 15 le tekrar toplanacaktır. 

LONDRA, 13 A.A. - Konferansın 
öğleden sonraki toplantıda beynelmilel 
mesai hüroıu reiıi Sir Attul Chatterjee 
Alman hariciye nazın Baron Fon Mer
ratb, Leh murahhası Adam Koç ve Küba 
murabbası M. C..-leo Ferrara Yemarima 
beyanatta hulunn1uılardır. 

Her nutuk için 15 dakika 
LONDRA, 13 A.A. - Reuter'in öğ

rendiğine röre umumi münakaıanm JS 
haziranda bitirebilmesi için konferanı 
biiroau umumö münakap. esnaamda mu
rahhaılarm söz ıöyleme müddetini 15 
dakikadan fazla olmamak Üzere teabit 
etn.İttir. 

!lü~o. konferanaa ittirak eden her dev. 
l~n ıç~nd ~irer mümeuili bulunacağı 
~ malı komıayon ve bir de iktisadi ko
mııyon yapılmasına karar vermittir 

Bu koeklmiıyonlar _16 haziranda faallye
te geçec er ve eger 15 bazirana kada 
konferanı umumi münakaşaları bitmitr 
obnazaa konferanı umumi münaka·-• 
n ile komiıyonlarm faaliyeti 

8 
• .,..a. 

ynı zaman 
(Devamı S inci sahifede) 

İki yasak! 
Borçlar - Silahsızlanma! 

Konleran• cihan ilıtüadiyatından 
daha ziyade beynelmilel borçlarla 

mı meJgul? 
LONDRA, 9 (Konferaıua giden 

arkadatımızdan - Cecikmittir) Üç 
ırün üç gece de
vam eden yol
culuktan sonra ni .. 
hayet, dünyanın ik 
tıaadiyatını düzelt
mek makaadile 
top]anacak olan 
konferanırn İçtima 
yerine geldim. But. 
gariıtandan, Y~
goslavyadan lıal
yadan, lıviçreden 
ve Franaadan geç
tikçe, trenimize 
konferansta bulun
mak İçin bir çok 
murahhas, müte
haaaıı ve gazeteci-
lerin iltihak ettiğini M. Litvinof 
ancak Mant denizini geçmek üzere 
vapura bindiiim zaman anladım. 
Bizim tren gibi Londraya gelen tren
ler, pazarteai toplanacak olan kon
feranı murahhaalannı ıretirmekte
dir. 

Bizim trenle gelip le lnllİltereye 
geçmek Üzere Kaleden vapura bi-

(Devamı 2 İnci sahifede) 

Komisyo~cular toplandı 
G~mrü~. i~lerinin daha salim görüle
bılmesı ıçın teşebbüste bulunacaklar 

Komiayoncular birliği idare 

Cümriik komiıyonculan birliği idare 
heyeti dün fevkalade olarak toplanmıt
tır. Bu toplantıda bir karara nptedilmek 
ve bir talimatname ile ııümriildere ta
mim edilmek Üzere Gümrük ve lnhiaar
lar vekaleti nezdinde letebbüaatta bulu
nulmaaına karar venniıtir. 

Dün konuıulan meseleler ıunlardır: 
ı - Eıki tarife kanunu muahheren 

gelen telırraf üzerine 9 ve 3 ay müddet
le mevkii meriyete kaldığına ve Alman, 
Franıız ahti tarifelerinde (Uıul ve mua
~elfotı ruıuıniyenin) tebeddül etıniyece
~:"ın sarahaten kabul edilmit olmasma 
gore Gümrük idaresinin bugün tatbik et
-kte olduğu yeni kanunun dara bak-

buhranını d . k d •- . n evammı tecvız etme 
eme..tır. Bin 1 h 1 il d". 

Ya "k . aena ey ng tere, un .. 
ı lııadıyatın l"h . . b 1 nnı ted· ın sa a ı ıçın orç a-
D .• ıye elınemelidir . 

•ger taraftan t d" . il . 
denler, in il . e ıyeyı tızam e-

·ı· ı· g lerenın 4,000 ınilyon ln-
1'1 ız ırası n1a.cakl ld 
eakların 1 :1 

1 0 uğunu bu ala-

1 · . ııg~ tereye "'nede 200 mil-
yon ngılız lıraıı f · . d... . . 
· ·· ·· l aız getir ıgJnt ıle-t' 'fuyo~ ".e diyorlar ki "Eğer 
ng~ tere erıkal ya olan bu borcunu 
tedıye etmezse, ngiltcrenin ı. b 
Jul h h

.. uorç· 
arı er angı hır bahane ile lngi,1-

lereye olan borçlarım tediye ebniye
cekler ve neticede lnı:iltere zararlı 
ıkacaktır. 

heyetinde dünkü toplanh 

!andaki kanaatının muvafık olmadığın
dan bu buıusun taıhihen tenevvürü la
zım ırelınekledir. 

2 - 2256 numaralı kanun (Gümriik 
tarife kanununa bailı tarifede yazılı 
maddelerin ırfunrük resimlerine ..•.... ) 
teklinde yazılmıt olmuma nazaran re
ıimler üzerinde ahden kabul edilen ten
zilattan oktrun resminin almmıuı ka
nunun yazılı telıline söre muvafık görüle 
memektedir. 

3 - Oktru.,. kanununun nqrinden 
evvel Belediyeye ait oktruva resmi Be
l~yelerce ci!-yet edilen qyanm güm
ruklerce bugun farkının tahıil edilmeıi 

(Devamı 2 inci ııalıifedc) 

lan tediye ebnemeği bir medeniyet 
meselesi yaptıklanna ve tediye ebne
ği de maddi mülahauslara kapılmak 
gibi göıterdiklerine göre lngiliz hü
kumetinin takip edeceği yol hakkın
da şimdiden bir fikir edinme~ müm
kfü1dür. lngilizler menfa..tlerme uy
ırun bir siyn::l takip edecekleri za
man oııu bir ahlak perdesi içine bü
rürler. Şimdi do borçlıı-rı ödememek 
ahlaka uygun ve medeniyete yardmı· 
dı;·. Fakat yalnız lngilterenin Ame
rik.:ıya olan borçları... Diğer mem
leketlerin lngiltereye olan borçları 
hakkındaki eski kaideler bükmiiı:Ü 
muhafaza edi r. 

rilleri yakınlQftığı için Dolma
bahçe •arayında icap eden ha
zırlıklar yapılmaktadır. Büyük 
Rei•in 11 hazirana doğru feh
rimizi tefl"İlleri beklenmekte
dir. 

Merasim köşkü 
Beynelmilel konferanslara 

tahsis edilecek 
M. Mecliıi ikinci reisi ve Balkan Bir

liği reiıi Ha .. n Beyin Yıldız sarayında 1 
yapılacak tamirata 
nezaret etmek üzere 
ıehrimize ıeldiğini 
yazmııtık. Otren. 
diğimize göre Yıl 
dız sarayıada umum· 
mahiyetle tamirat Y• 
pılacak değildir. Y aJ. 
nız meraıim kôtkü ta 
mir edilecektir. 

Evvelki ırün mil
li saraylar müdiriy ... 
tinde Trabzon ..
buıu Haoan Beyin 
riyaaeti albnda la-
lanbul m~buıu Ha- HALiL S. 
lil ve Belediye fen heyeti müdürü Ziya 
Beylerden mürel<kep bir toplantı yapıl
mıı ve bu toplantıda merasim kötkünün 
tarr.iri me1elesi görü1ülmüttür. 

Tanıirin esaslı tekilde yapılacağı an
laşılmaktadır. Mcraaim kiişkünün lıtan
bulda toplanacak beynelmilel konferanı• 
!ara tahsiı edilmeıi düıünülmektedir. 

Haaan Beyin riyaıetindeki komiıyon 
bugiin Dolmabahçe sarayındaki milli ••· 
raylar müdiriyetinde ikinci içtiınaını ya
pacaktır. 

· Şerefi de 
Kag'/Jettik! 

( 

Merhum Ahmet Şeraleddinin 
•on re•imlerinden 

Türk gazeteciliği, irfan ve ıpo~ 
iJemi evvelki akf&JD ırene kıymetlı 
bir uzvunu kaybetti: Ahmet Şer afet-

tin. . b 
On ay kanser ıribi mülhit bır aa-

talıkla mücadele ede ede son nefe· 
ıini veren Ahmet Şerafettin Viyana 
daki muvaffakıyetaiz tedaviden son
ra CerrahpafA haatabaneainde yatı-

yordu. . . . . 
Ahm~t Şerafettin ıyı ve eıkı hır 

gazeteci olduiu kadar Türk sporcu-

(Deva= S inci sahifede) 

10 - 15 yaralı! 
iki köy arasında 

kavga çıktı 
Dün Bakırköyünde feci bir hadi

se olmut. iki köy halkı hudut kav
ıraıı yüz~nden birihirleriyle kavıra 
etıniılerdır. 

Bu köyler Çamlar ve Aya Yorgi 
köyleridir. Köylülerin kavgası pek 
tiddetli olmuı, iki taraftan 10 - JS 
kiti ağır ve hafif aurelte yaralanınt§• 
!ardır. 

Vak'a jandarmaya aksedince der
hal müddeiumumiliğe ihbar edilmİt 
nöbetçi muavinlerinden Ferhat Be; 
derhal vak'a mahalline gİbnitlir. 

Vak'a mahalline imdadı sıhhi de 
yapılmıf, Bakırköy belediye doktoru 
da ranında !cap ~ıtiği kadar ilaçla 
vak a mahallıne gıderek yaralı köy
lüleri tedavi etmiıtir. Vak'anın geç 
Yakla kadar tahkikine devam edil
mi~, bazı müıevvikler nezaret altma 
alınmışlardır. 

Maliye vekili geldi 
Maliye vekili Abdülhalik Bey 

dünkü trenle Ankradan ıehrimize 
ırelmitıir• Abdülhalik Bey, bir aylık 
mezuniyet a1mıttır. Mezuniy~tini 

Seyrisefain vapurlarının bacalarındaki 
f orsların değiştirilmesine başlandı 

Akay müdürünün izahatı 

Deniz ve Hava yolları Müıtqan ve 
Seyriaefain umum müdür vekili Sadul
lah B. refakatinde (Akay) l~letme ida
resi müdürü Cemil B. olduğu halde, dün 
Yalova'ya gitıniıtir. 1 temmuzdan itiba
ren faaliyete bqlıyacak olan Devlet D ... 
niz yollan ve Akay, müdürlükleri şube
leri teflerinden bir kıamı tayin ve keyfi
yet kendilerine tebliğ edilmiıtir. 

Akay müdürlüğü ltlebn tefliğine 
Seyrisefain ltletme müdürü Bürhanet
tin, teftiı ve kontrol ıefliğine Atif ve 
Yalova fefliğİne de Muzaffer B. ler ta
yin edilıniılerdir. 

Devlet Denizyollan müdürlüğü ltlet
me tefliğine, Seyriaefain Levıumı mü
dürü Zekerriya B. tayin olunmuıtur. 

(Devamı 5 inci sahifede) 
Yeni ıellerden Bürhaneddin ve 

Sadi Beyler 

• 
lzmir ve Kocaeli'nde yeni 
kıymetli eserler bulundu 

Müzelere yeni bir şekil veriliyor, gelen 
eserler nasıl teşhir edilecek? 

Avrupada yaptığı tetkik seya
hatinden geçenlerde tehrimize 
avdet eden Müzeler müdürü A
ziz Bey, garp memleketleri mü
zelerinde gördüğü bazı faydalı 
teYleri asarı atika müzesinde tat
bik edecektir. 

Bu meyanda bir ay içinde mü
zeye gönderilen eserlerin bir müd
dc·t kül halinde te,bir edilmesine 
ve ancak bu tethirden şonra ait 
olduklan tarihi eserler arasına 
.l-or>ulmasma karar verilmittir. 

Bu aayede her ay müzeye ne 
k1>dar eser gönderildiği derhal 
anlatılacak ve diğer aylar zarfın· 
da gelen eserlerle yenileri araam
da miıkayeae imkinı hiıaıl olacak-

(Devamı S inci ııahifede) Mü:ıeler müdürli Azia B. 

Romen Hariciye nazırı 
sonbaharda gelecek 

Şehrimizde bulunan M. George Brati
ano'nun gazetemize beyanatı 

Romanya Hariciye nazın 
Möoyö Titliyeako 

Romanya Libenl fırkaıı reiıi M. Ge
orgea Bratiano bir kaç ıründenberi şeh
rimizde bulunmaktadır. M. Bratiano te
n~ için ıebrimize gelmiıtir; bir iki 
gune kadar Romanya'ya dönecektir. M. 
Georges Bratiano dün gazetecilere şu 
beyanatla hulunmu~lur: 

- Burada pek az ıüren miiflılıedc
lerim ıi2e ne lıtanbul'dan n de Türk 
inkılabından bahsedecek kada,r teken1-
mül elmiş değildir. Gelecek ıon bahar
da buraya tekrar gelecek ve Genç Tür
kiye Ciimhuriyetinin bir kuvvet timsali 
olan Ankara'ya gideceğim. O zaman 
yalnız ve bir seyyah 11fatile dejil, siyasi 
bir vazife ile geleceğim için ıizinle çok 
feylerden bahıedebiliriz. 

Fırkamızın programı bütün milletlerle 
bilhaaaa Türkiye ile dostluğumuzu kuv
vetlendinnektir. Eıaaen ıonbaharda An• 
karaya yapacağımız ıeyahatten maksat 
ta budur. 

Hariciye nazınıruz da ıonbaharda 
Türkiyeyi ziyaret etmek arzuıundadır. 

Romen milleti arasında iyi bir unıur 
olan Dobrlça Türklerinin Romanya' dan 
gitmelerinden çok müteu•ifiz, onlar 
muıevilerle birlikte iyi birer vatandaı_'.· 
mızdır. Türklerin Mecliıi mebuıanda uç 
musevilerin de bet mebuılan vardır. 

(Devaını S inci sahifede) 

•ıııııınıııı••ınıııai!ı& 
23 Haziran cuma: Otomobil yarışları 

I 
· · il l · · / ti Şifli asfalt yolu hümmalı bir 

kıncı otomob yarıı arı ıçsn ı n ":ı; fi. ·1 Ma.lak araaındaki yol ye-
laaliyetle hazırhmmakt'!d'!._ ~l~ çı t ;

0
;.;:.:na kodor yolun diicr lmım· 

niden ka.tran ve lıum do.~ul":ıufj'.;;:.,;;;1caktır. Euvelce yo,.,Jığımı:a 11ibi. ~u 
larmdakı kuıurlar t~mı ed o bi . F anıadan iki yarıf otomobili 11etırıl· 

· · b"lh bin Mı.su an rı r 1 b' 
)IGTlf ıçın 1 adsMI b" . p Halim Beyindir. Diğeri bir lıoç 6Ürt 11uve ır 

• t"r Bunlar an ırı ren• 1 d - • · ya ~lf 1 •• .. - d Zincirli Jıu)'U virajında aakat an ıgı •r•n · 
dırek&ıyon hataaı yu~un en 

Tlf'I ,irnni-?'ecektir. . ek diğer s• diı •poT otomobillerinin bu kurl bey· 
Maamalıh ya~fu lljrec kuvvetli ol dulıları ıöyleniyor. Her halde bu ,.,. 

ni~eki otomo id"; ~n h•m heye<:an lı olacai• ve 11eçen ıeneki relıorların 
nekı yorıpn he;.r.,c:;• lıınloc<1i• -luıklı .. prülüyor. 



, 

Tarihi tefrika: 30 

Ya.%an: S. N. Her laaldu (Milliy•t) indir. 
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Nasıl halletmişlerdi? - Abdülhamit, gerilemiyor, 
Bes devletin Midilli ve Sakız adalar • sularında bahri 
Gene cevabı aldılar! 

Jayamyor ! -
nüma~leri. -

Patrikhanede, cismani, ruhani rü- ı 
e•a ve azadan mürekkep olarak Ad
li.1e ve l\.lezahip Nezaretinden gönde· 
rilen sali.hiyettar memurun da iştira
kile akdedilen büyiik ve mühim içti
mada bulunan suretihal ve tesviyenin 
bülaoası: 

A•ıllan mukaddem tarihli olarak 
Patrikhanelerce mu5addak ve mahfuz 
olup musinin vefatı üzerine tenfizi İ· 
c.ap eden vaıiyetr.an1elerin Evk&fıhü
mayun ve Hazineimaliyeye taallUk e
denleri müste•na olmak ve hukuku-
1ahsiyeye dokunacak kısımlar hak
kında alakadarlar tarafından alelü
sul ikame olunacak daavi, mabakimi
umumiyede hal ve intaç olunmak 
üzere kemaki.n Patrikhanelerce m.ua
meleye devam edilmesi gibi devletin 
ve balkm hukukunu uyaneti mutazam 
mın surette bir uyuşmadan ibaretti. 

Şürayidevlet Tanzimat dairesinde 
ve heyetitt'myiziyeait>de azalıkla bu
lunduğum müddetçe, bizzat tetkik et
miş ve mazbatalarını kendi kalemimle 
yazmıı olduğum itbu emlak ve arazi 
vasiyetleri madde.si o kadar muzir v-e 
mahzurlu bir şekilde cereyan ediyordu 
ki tarif ve beyanı güçtür. 

Bu meyanda hükümetin, Rum, Er
ıneni, Katolik cemaatle1'İne tahıis Ct
tiği kabı·iıtan yerleri, manaıbrlar, ki
Iİ5eler, ha3tabaneler, yetimhaneler Ü· 
'Zerlerinde gUnagıln ihtilifla1', nizalar 
davalar tahaddi.is ve senelerce temadi 
eder dururdu. 

1\ı1ea.eli., lıtanbul sekenesinden ve 
zengin hıristiyanlardan birisinin vefa
tında ortaya çıkarılan bir vasiye~a
me, yahut teberru ve bağıtlama kiğı
dı Üzerine Üç beş yüz bin liralık emva
ligayrimenkulenin bilatetkik ve bili 
muhakeme ve hüküm üstüne oturul
milk iateniliyor<lu. Bu suretle hem ha
kiki variılerin, hem de Evkafın ve 
hazinei maliyenin hakl;ırı içediliyordu. 

Patrikhane meıeleai, her nedense 
Sultan Hamidin sinirlerine dokunmuş
tu. Hemen her ıneaelede zif, aciz, 
me -kenet, tereddüt gösteren, işi olu
runa ba.glayıvermeyi .. hikmetiidare,, 
!;anan ve tatbik eden padişah, bu me
ı!lede metanet gösterdi. Kat'iyY'en gc· 
rilemedi, dayandı. Mümkün, muhte
mel ve mutasavver bütün mahzurlara 
rnu-s1,üllere aldırış etmedi, sonuna ka
dar metanetini t'lden bırakmadı. 

Aradan bir iki &ene geçmişti. Beş 
devlet, Devletialiyeye karşı bahri bir 
nümayişte bulunmak için harp sefine· 
!erini lWdilli ve Sakız adaları suları
na gôndermişlerdi. Avrupa büyük 
devletlerinin, her hangi ıiyaıi, malı, 
iktısadi meşeler, sebepler, vesile ve 
bahanelerle prk sularına harp gemi
lerini göndererek bahri nümayiş yap
maları, e•ki adetleri idi. Umumiyetle 
de muvaffak oluyorlardı. Taş atıp 
ta kolları yorulmuyordu ki. Ne kopa
nrlarsa kardı! 

Bu sırada, Patrikhanelerin metalibi 
de tekrar ortaya atıldı. Avrupa dev· 
letleri, Babıi.1iden "'mukarreratıahire,, 
qamı altında temin ettikleri cmüsaa
datımahl'uıa,, meyanına, Patrikhane-
1,.'l"in metalibinin de ili.vesini istiyordu. 

Hünkiır, Babıaliye verdiği talimatı
seniyede; Patrikhanelerin imtiyazatı
kadimeleri, iyinimezhebi noktasından 
tamamen mahfuz olup ancak Avrupa 
uaulünde vücut bulan medeni teşkila
tıadliyemizden dolayı bütün tebaa 
haklarında cari ve nafiz olan ahki.mı
kanuniyede ayrılık ihtaaı mümkün o
lamıyacağından babı ile mütecellida
ne cevaplar verilnieaini emir ve ihtar 
ediyordu. Paditahın talimab dairesin
de cevaplar verilerek mesele ceçişti
rilmişti. 

Fakat bir eün, hiç olnuyacak ve i
nanılmıyacak bir vak'a hi.dis oldu. 
Rum Patriği Efendi, bir gün, resmi 
merasinı veıilesile huzurubümayuna 
çıkmıftı. Bermutat arzıtebrikiıt oluna
rak "düayi ömrü ıevketifahane., tek· 
rar olunduktan sonra Patrik, cüppeai
run cebinden uıuletle çıkardıiı bir a
rizayı zatı!&haneye takdim ile icrayı 
icabını iıtirham etmiflİ. 

Hünkiır, bittabi almıt ve badehu o
kuyacağını beyan huyurmuıtu. 

Ari.zenin .sureti.: 

Atebei ıeisimanmertebe.i hazreti 
Şehinıahiyr 

"Şevkethi kudretlü paditahımız e
fendimiz hazretleri, 

"Tarihifetihtenberi kemalitazim ve 
ibti.ramla mahfuz olup ecdadıizamı fa 
haneleri canibieşreflerinden müteael
silen tevsik ve ita olunagelen ve mü
barek ve müteyemmen cülU.u maalii 
menusu mülUkinelerinde aynen tecdit 
...-e tasdik ve ita buyurulan ferman ve 
beratıaliıanda "Rum Metrepolitlerin 
ve piskopo3ların ve vekillerinin her 
ne giina davaları olursa bir yerde isti· 
ma olunmayıp divanıhümayunumda 
vüzerayi uzzamim ve kazaskerlerim 
huzurunda görülmek üzere i.-
sitanei saadetime havale oluna,. 
deyu muharrer olup hazarda 
ve taşralarda buna riayet olun
mıyarak metrepolit ve piskopos ve ve
killeri diilerinin bazı eşhas tarafların
dan ikame olunan davalardan dolayı 
mahkemelere celp ve davet ile hayai
yetlerine dokunulduğundan aalifülilrz 
ferman ve beratıi..litan muktazasmca 
muamele icrasına müsaadei.seniyei haz 
retişehriyarilerini istirham ederim. Ka 
t1beiahvalde.,, 

Zatışahane, bu arizayı ertesi gün o~ 
kumu§ ve münderecatının temennimu
hal kabilinden ve hiç olmıyacak şey
lerden olduğunu beyan ile usulü daire 
sinde Şürayidevlet ve Mecliaivükelaca 
bakılarak li.zımgelen muamelenin ic
rasını Babıi.Iİyf' irade elmİ§tİ. 

Arizaimütekaddime makamısada
retten ŞUrayidevlete gönderilmit ve 
Şılrayidevlet reisi Sait Paşa ayrıca te
bellU.ğ ettiği bir iradeiaeniye Üzerine 
Tanzimat dairesi reisi merhum Hacı 
Akif Paşa ile muharririicixi nezdine 
davet ederek zatışahanein bu i~i me
rak buyurduklarını ve kemali itina ve 
dikkatle mütalea olunarak müskit, 
mülzim cevap verilmesi icap ettiğini 
•Öyledi. 

(Arkası uar:) 

l ı Yarın: 
, 
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Şıirayidevlet Tanzimat daireıı inin verdiği cevap. - ı, içinde İf i 
ı1 varmış! - Meğer Patrik Elendiy i gülünç eden hukukçu dostlarıy
_!!',.! 

Oktruva -Su -Süt! 
Muhittin B. şehir işlerini izah ediyor 
Yali ve Belediye reisi Muhittin 

B. dün Ankaradan tehrimize dön
mu,tür. ·Muhittin B. ~~ _kendiıi· 
le görüşen bir mubarnnmıze muh
telif ~ehir işleri hakkında 'fU izaha 
tı vermiatir: 

. Oktruva isi 
- · Ankarada muhtelif i'lerimiz 

vardı. Bilhassa oktruva iti mev
zuu bahiatir. Dahili mamulat ve 
mahsuliittan oktruvanın kaldınl
ma5t P.&va fiyatları üzerinde ne 
ı:ibi akisler yapacaktır. Bunun ii· 
znindc tetkikat ve müzakere yap 
tık. Hükümet bu tedbirden fiyat
lar üzerinde halk lehine bazı mer
tebe tenezzül olacağı kanaahn
dadır. Biz de bunu temine çalı,.. 
cağız. Bunun için de muhtelif . 
tedbirler dütüneceğiz ve tatbik ' 
eclP.ccğiz. Bu hususta narh mevzuu 
bahis değildir. Her belediye ma
halli ihtiyaçlarım Dazar• dikkata 
alarak :edbirler alacaktır. 

Oktnıvı..nın li.ğvı ve yüzde on 
l·.,sri munzam halinde gümru~e 
zammı biı·kaç büyük ..,hrin vari
datını azaltması muhtemeldir. Me 
~da lstanbul, Ankara, İzmir gibi .. 
Ancak buna mükabil bütün Tür
kivedeki kiiçük belediyelerin va
ridatı mahdut bir miktar ve şe-
1< ıi.Je yükselmesi tahmin olunabi
liı·. Ru da belediyeciliğin inki,afr 
nol<tı>.yı nazarından iyi bir ,eydir. 
Şimcliv ! ~d"' büt;ın memleket-

1 ten 3,5 milyon lira oktruva almı
yorou. Bu yeni resimle dört milyo 
nu tecavüz edebilecektir. İstanbul 
belediyesinin açık miktarı tatbi
katta anla,ılacaktır. 

Süt İf • 
Alpullu şeker fabrikası hayvan 

besliyerek sütçülük yapmak tasav 
vurundadır. Pancarların köspele
rinden istifade ederek bu iti yapa 
caklardır. lstanbula bir mahreç a
ramaktadır. Fakat bu itte beledi
venin iıtiraki yoktur 
- . Sqlar • 

fstanbulun suları için kanun 
B. M. Meclisinden çıknu,tır. Bu
günlerde bize t~bliğ e~ilecektir. 
Bekliyorıız. Gelınce tatbıkata b._. 
lıyacağız. 

Şehir hali 
Hal projesi tasdik edilip gel

mittir. Bugünlerde münakasaya 
koyacağız. Halin niçin muvakkat 
olup da daimi yapılmadığına 
dair birçok itirazlar vardJJ'. Mu
vakkat tehir hali için 200 bin lira 
sarfedilecelctir. Daha fazla para 
sarfedilip niçin 'ehre daimi bir 
hal yapılmıyor? Diyenler var. Bu 
itirazlan serdedenler belediyenin 
vaziyetini bilmiyenler ve tetkik et 
miyenlerdir. 

Gazi köprüsü 
Gazi köprüsü projesi . nafiada 

hali letkiktedir. Yakında "ıkacak 
trr .. '' 

• 

HARİCİ HAR-ERLER 
İngilterenin borcu 
İngiltere de 15 haziran 

taksitini vermiyecek mi? 
LONDRA, 13. A. A. - Kabine 

nin birdenbire gece yarısı toplan 
ma~ı matbuatta pek büyük bir he
yecan uyandırmı,tır. 

Daily T elegraph, Amerikanın 
yüzde 10 nisbetinde ''sanki öde
dim " teklifini kabul etınediğiui 
İngilterenin perşembe günü tak
siti vermiyeceğini Amerikaya bil
<li.-diğini yazmaktadır. 

l.ONDRA, 13. A. A. - Harp 
borçlarının 15 haziran taksiti hak
kı'\da 'imdiye kadar İngiltere ile 
Ame.-ika arasında hiçbir anla.ma 
olmamJ,tır. Dün ak,ama kadar, 
Amerikadan, bir kısım tediye ya
pılmak teklifinin kabul edildiğine 
dair hiçbir haber gelmemiııtir. Ve 
kabul edildiğine dair de ümit ve
re<.ek bir i.-ret yoktur. 

NEVYORK, 13. A. A. -Ame
rikanın İngiltere tarafından 15 
haziran taksitinin onda biriniu te
diyesine dair yapılan teklifi red
detmit olduğu suretindeki f&Yia do 
layisiyle hariciye nazareti bu kabil 
den resmi hiç bir teklifte buluhul
ı. ·nmıt olduğu bildirilmektedir. 

NEVYORK, 13. A. A. - Lond 
radaki Amerikan mahafilinde ln
gilterenin 15 haziran taksitini te
diye etmemesinin muhtemel ol
o~ğu, ancak kabinenin bili.hare 
bunun hilafına bir karar ittihaz 
etmeıinin de imkan dahilinde bu 
lunduğu beyan edilmektedir. 

Amerikaya nota ... 
LONDRA, 13. A. A. - Harp 

borçları hakkında bugün Amerika 
ya bir nota gönderilmesi pek 
muhtemeldir. 

M. Chaınberlain, Avam kamara 
sında bugün öğleden sonra yapaca 
ğı beyanatı, bu notanın g~nderil. 
mesine vakit bulunabilmesı ıçın, 
gece celsesine bırakmı.tır. 

Harp borçlarının yarısının ö
d< ıımesi hakkında esas itibarile 
bir anlatma elde edilememiıı olma 
:·ıı>m İngiliz hükumetini ya bu 
borcları tamamen tediye etmek 
yah~l herhangi bir tediye yap
maktan çekinmek şıklarından bi
ri~i tercih mecburiyetinde bıraka 
.:ağı ,,öylenmektedir. f r 

Suikastın seb~bi 
Siyasi değil, sad~c~ kan 

davası imiş 

ATİNA, 13. A. A. - Atina a
jansı bildiriyor: M.Venizelosa kar 

ııı yapılmııı olan suikast hakkında
ki tahkikat, ,imdiye kadar ancak 
en .niyeti umumiye müdürü M. Po
lychronopulos'un bu i•te manevi 
bir iııtiraki olması ihtimalini mey 
<lana çıkarabilmi,tir. Mümai
leyh, Venizelos hükümeti zama
nında senelerce Pire polis müdür
lüğünde bulunmuıı ve Çaldaris 
kabinesi kendisini vazife batında 
bulmu,tur. Suikastın vaktiyle öl

dü. ülmü• olan kız kardeşlerinin 
intikamını almak maksadiyle M. 
Poiycbronopulos'un biraderleri 

taı afından yapıhnıt olduğu anla
•ılmı~lır. Şurası dikkati celbe '3· 
yandır ki Polycbronopuloalar yan 
yalıdırlar ve orada kan dökmek a 
deti vardır. Her halde meselede si 
yaaet adamlarından hiç birinin 
methaldar olmadığı anlqılmıttır. 
Esasen M. Venizeloıun ifadatm
tian cinayet amilinin bir aile inti
kamı olduğu anlaıdmıştır. Mü
maileyh hükümetin bu itte kati
yeı-. alakası olmadığını söylemiıı
tir. Askeri bir hareket yapılaca
ğına ve yahut diktatörlük temayül
INi mevcut bulunduğuna dair o
lan f3.yİaların asıl ve esa11 yok
tuı. HükUınet, umum tarafından 

takbih edilmit olan müessif hadise 
yi istismar etmek istiyen muhalif 
gazetelerin ıiddetli hücumlarını 
katiyen hesaba katmıyarak siyasi 
ihtirasların patlak vermesine ma
ni olmak için fevkalade mesai sar 
fetınektedir. 

Avusturya nazileri 
Viyanadaki merkezlerini 

hükumet kapath 
VlYANA, 13. A. A. - Dünkü 

hadiseler dolayisile Gratz darülfü 
mınu kapatılmıııtır. Polis Viya
nadaki nazi partisini işgal ederek 
kapattı. Nazilerin toplandığı yer
ler de kapatılmıştır. 

Hitlercilerin tethiş hareketleri
ne karsı bir takım ihtiyati tedbir
ler alı~ması bekleniyor. Ekseri
yetle yahudi olan borsacıların top 
hndıkları " Ziraat borsası kahve" 
sinde içinde 12 kiloluk patlıyan 
maddeler bulunan kurulu bir ma
kine bulunıo.uflur. 

VİYANA, 13. A. A. - Yolff a 
j:ınsı bildiriyor : 

Milliyetçi sosyalist fırkası ida 
re heyeti, Avusturyadaki milli
yetçi soyalistlik hareketi ile son 
günlerde yapılan suikastler ara
sında bir münasebet arayıp bul
mağa çalıfan bazı gazetelerin bv 
teşebbüsünü 'iddetli surette pro
testo etmi~tir. 

İdare heyeti, milliyetçi sosya
listlerin hiçbir vakitte kanuna ay
kırı bir hareket yapmadıklarını 
bundan sonra da yapmıyacakları
nı ehemmiyetle kaydetmi,, evvel
ce olduğu gibi ileride de sükun ve 
inzibatı herbanği bir suretle boz
mamalarını bütün milliyetçi soyJa 
'i•tlerden istemiftir. 

Tayyare ve 
Pilotlar hazır 

Amerikaya uçmak için iyi 
havalar bekleniyor 

ORTOBELLO, 13. A. A. - Je
neral Balbo, Chikagosya seyahat 
edecek filotillanm kumandasını 
almıstır. 

İzlanda'da Rejjavik ile Sand
vich-bayda Cartv Right arasında
ki yolun buzların mevcut olmasın 
dan dojay• kullanılmaz bir halde 
olduğu haber almmı~tır. 

Alice isimli 900 tonluk bir va
pur, yanında bir başka vapur olclu 
ğu halde Nevyorktan kalkarak 
Saint - Jean'de Terre - Neuve'e 
gitmi,tir. Orada lazım gelen hava 
haberlerini vermektedir. Son h:ı
ber yolun iki gün olabileceği gibi, 
iki hafta sonra da açılabileceği 
meı·kezinde idi. Tayyareler hazır
dır. Her an hareket edilebilir. Kurs 
lar çoktan bitirilmiştir. Tayyare 
zabitleri vakitlerini futbol, tenis 
oynamak ve yüzmekle geçırıyor
lar. 14 tayyarenin hazırlıkları bi
tirilmiştir. Bilhassa radyo tertiba
tına dikkat edilmistir. Her tayya
re 10 - 15 saat uçuf yapabilir. 

Konferansta 
İki yasak! 

(Başı ı inci sahifede) 
nenler araslnda Rusya Hariciye Ko
miseri M. Litvinof ta bulunuyordu • 
M. Litvinof ile beraber seyahat etti
ğimizi vapura girdikten sonra og ... 
rendim. Katibi delaletile Mösyö Lit
vinofa takdim edildim. Rusya Hari
ciye komiseri , Türk heyetinin ne za
man geleceğini, heyette kimlerin bu
lunduğunu sordu ki gerek ıoruıun
dan ve gerek aldığı cevapların ken
di bilgiıini teyit eder mahiyette ol
duğuna delalet edecek haf sallama
larından esasen Türkiyedeıı kimlerin 
gideceğini bilmekte olduğu anlatılı
yordu. Mösyö Litvinof, gerek lngi
lizce ve gerek Fransızcayı mükem
mel surette söyleyen sevimli bir dip
lomattır. Vapurda bulunıqu tabii bü
yük alika uyandırdı. Ve temiz ha
va almak için vapurun güvertesinde 
dolaıtıkça , herkea Sovyet Hariciye 
komiıerini alaka ile seyrediyordu. 
Ancak gariptir: Bugün lngiliz ıraze
telerinde Litvinofun Londraya geldi
ğine dair tek bir kelimeye tesadüf et
medim. 

Diğer taraftan Amerika heyetinin 
geliti büyük harflerle cöoterilmekte
dir. Amerika heyeti murahhasaaı çok 
kalabalıktır. Başta Hariciye nazm 
M. Hull olmak üzere diğer murah
haslar, mütehauıslar, kitipler ve 
bunlarm aileleri ve çoluk çocuklan 
yüz kitiyi tecavüz etmektedir. is
tasyondan çıkarken dildı:at ettim: Be
raberlerinde üç kamyon dolusu ev
rak ve dosya getirdiler. 

Konferansın açılması arifesinde 
Graf Zeppelin balonu tnıiliz payıtahtını netice hakkında 

d pek nikbin gönnüyorum. intiba fU· 
ÖnÜyor dur ki, konferansın müabet bir neti-

L YON, 13 A.A. _ Craf Zeppelin ba· ceye varmaaı, konferans dahilindeki 
!onu Bron taJ'}'al"e meydanının üzerinden müzakerelerden ziyade konferans 
a!IP geçmit. ıimal istikametinde yoluna haricinde beynelmilel münasebetle
devam etmİftİ1'. rin tanzimi yolunda yapılan itlere 

bağlaumıı bir meseledir. 
İspanyol kabinesi teşek- Siliıhaızlanma konferanaı bir ne-

ku··ı etti· tice vermemiştir. Cennrede müıbet 
bir neticeye varmak Londrada itle

MADRlT, 13 A.A. _ M. Azana milli ri kolaylaştırabilirdi. Ve buna çok 
saraydan 21,30 a doğru çıkarken şunla- çalıtıldı. Ancak inkita tehlikesi kar
rı ıöylemittir: ııaında konferansı tehir etmek mec

- Hükıimet teşekkül etmiştir. Nazır· buriyeti hasıl oldu. 
ların iıimlerini bir saat sonr1ı1 harbiye ne. Londrayi cihan iktıaat konferan-

N tooı, 
... 

Meclis • • re ısı bugün geliyor 
ANKARA, 13. (Telefonla) - B. Millet Jıleclisi Rei:;i Karım Ps. 

Hz. bu aksamki trenle lstanbula ha reket etmistir. . . 
Cümhuriyet bayramında 10 senelik 
f aaliyefi gösteren bir sergi açılacak 

ANKARA, 13. (Milliyet) - Maarif Vekaleti Cümhuriyetin onu". 
ru yıldöniinıü münasebetiyle on senelik laaliyeti gösteren bir sergt 
hazırlamaktadır. Sergi lsmetpaşa enstitüsünde açılacaktır. 

Sergi haz<rlıkları için lstanbu lJa bir heyet te~kil edilmistir. 
• 
lktısat kon/ eransı içtima ederken 

LONDRA, 13. A. A. - Cihan iktisat konferansı içtima halinde 
bulunduğu sırada büyük mületleri n teknisiyenleri ve maliye mütehas· 
sısları Ja kendi aralarında hususi toplantılar yapmıslardır. Bunl:zr 
üç gurupa ayrılmışlardır. Birinci gqrup harp borçları ~e para kıymeti 
nin tesbiti meselesini tetkik etmiş lir. ikinci gurup Almanyanın yap· 
tığı kısa vadeli istikrazlar, üçüncü gurup da yine Almanyanın akdet 
tiği uzun vadeli istikrazlar hakkın da tetkikler yapmıştır. 

• 
lktısat konferansı ve Rusya 

MOSKOV A, 13. A. A. - Tas Ajansı bildiriyor : 
Loııdra iktisat konferansından bahseden lzııestiya gazetesi kapila· 

lizmin buhrandan muztarip olduğ unu ve konferansın bu hastayı eyi
leştiremiyeceğini yaz<yor, Sovyetle re karfı iktisadi ve mali boykotaj te· 
sebbüslerinden bahsederek diyor ki : 

" Sovyet Rusya icabında kap itolist aleminden müstağni kalabi
lir. 

Adliye vekilinin Temyiz mahke
mesi hakkında beyanatı 

ANKARA, 13. A. A. -Adliye Vekili Saraç oğlu Şükrü Bey bir 
r;:uharririmizin suallerine cevaben ııekalct ~[eriyle yeni me,gul olnıa
ğa başladığı için ~imdilik beyanatı a bulunam<yacağını söyfemiş, de

mistir ki : 
·_Büyük Millet Meclisince d iin kabul edilen ve temyiz mahke

mesinde birikmis islerin sür'atle hal/edilmelerine istikbalde de bu ka· 
bil birikintilere ;,.~i olmağa matuf bulunan yeni kanunun, istihdaf el· 
tiği gayeyi istihsale kafi geleceğini ümit ederim. 

Komisyoncular toplandı 
Gümrük işlerinin daha salim görüle
bilmesi için teşebbüste bulunacaklar 

(Başı 1 inci sahifede) 

de kanunun ""Uhuna muv;.ıfık olmadığına, 
çünkü gümrükçe kontenjan ve takas 
muameleleri münasebetile ınuamelenin 
teehhüı-ünde ne malın ve ne de alakadar 
tüccarların hil' P:Üna ~ui tak,iri olmadığı 
na göre evvelce oktn.lvası verilen bu gi
bi mallardan yeniden fark talep edilme-
mesı. 

4 -- Yeni tarifede bazı eşyanın tarife 
numara veya fıkrası değişmiş.tir. Bu 
cümleden olarak evvelce serbest liıtede 
bulunan bir eşyanın bu defa ba~ka bir 
numaraya veya fıkraya ithal edilmesi do
layısile umumi listeye geçmeıi veya te
mamen li•telerden hariç kalmagı gibi 
haller vakidir. isimleri kararnamede tas 
hiden ~österilmiş eıya ile isimleri zikre .. 
dilmediği. halde tarife numarasının göı
terilmesi dolayısile o pozisiyonun şümu· 
lü dairesinde bulunması icap Ken eı
yanın kontenjan tatbikatı hakkında ya
pılacak muamelede - gümrükler tered
düde dütmüştür. Mesela; Koko İpliği 
eski tarifede 412 A ı maddeıinde iken 
yeni tarife ile 409 C maddeıine verilmiş 
ve yeni bir C fıkrası ili.ve,ile resmi ten
zil edilmiştir. Halbuki kontenjan karar
namesinin A listesinde serbest olarak it .. 
hal olunabilen bu eıya tarife maddesinin 
deyişmeıile bugün ne umumi listede ve 
ne de serbest listelerde bir kayit o•;na
ması haıebile malrn ithaline imkin hi.· 
sıl olamıyor. Bu maim resminin tenzil 
edilmesi dolayısile memleket 5anayiine 
lüzumlu bir ınaddei iptidaiye olduğu ka
bul edilıniı demektir. Bu ve buna mü
muil bazı eıyanın kontenjan tatbikatı 
hakkında gümrük idaresinin tereddüdü 
tüccaranı müıkil vaziyette bırakmakta 
olduğundan bu vaziyetlerin tavzih ve te
reddüdün izalesi için makamı aidi nez
dinde teıebbüıte bulunulmak. 

5 - Kontenjan kararnamesinin M liı 
teoinde dahil olan ve ticaret mııahedeıi 
veya Modoı vivandi olnuyan bir mem
leketten gelen yeni tarife kanununun 
neırinden evvel kontenjandan çıkan fa-

meaelesile menul görüyorum. Fil
hakika konferansın vazifesini zor
laıtıracafı söylenen işlerden biri bu
dur. 15 haziranda vadesi gelen tak
siti lngiltere tediye etmeli mi, et
memeli mi? Kabinedeki nazırdan so
kaktaki adama kadar lngiltere bu
nunla meşgul. Çünkü sokaktaki a
dam biliyor ki, tediye için verilecek 
karar, vergi mükellefine o nispette 
ağır bir vergi yükletmek demektir. 
Yani para kendi cebinden çıkacak. 
lngilterede de vergiler o kadar ağır
dır ki herkes yılmııtır. 

Aınerika 'Hariciye nazırı konfe
ran11n muhtemel neticeleri hakkında 
kendisinden sual aoran gazetecilere 
ıu kaçamaklı cevabı Yenli: 

_ Size konferansta ne göriifüle
ceğinden ziyade ne görüşülmiyece
ğini söyliyeyim: Borçlar meselesini 
görüpniyeceğiz. Bir d., silahsızlan
ma meselesi konferansın mevzuu ha
ricindedir. Bunlardan maada her me· 
seleyi sörüşeceğiz. 

Konferanıın ne kadar devam ede
ceğini §İmdiden kestirmek mümkün 
olmamakla beraber, müzakereler 
normal §ekilde devam ederae, netice
nin ne olacağı afustos ortasına doğ
ru· belli olacağı zannediliyor. Bina
enaleyh ağustos ortasından sonra 
müzakerelerin devamına, ihtimal ve~ 
rilmiyor. 

AHMET Şüluii 

1 kat me~e şehadetnamesi olmadığında~ 
şehadetname ibrazına değin muamelesı 
tehir olunan pey.ıet"pey şehadetnameleri 
gelmekte bulunan eşyalann yeni ve-ya e 
ki tarife üzerinden mi muan1ele gönne• 
li.zımgeleceğinin v<-zih bir şekilde tas· 
rih emrinin gümrüklere tebliği. 
G•"imrük Basmüdürünün izahatı 

latanbul Gü;,.rükleri Başmüdürü ey 
fi B. dün hu husuıta kendisi!., görüşen 
muharririmize şu izahatı vermiştir: 

- Ahdi tarifeler, ancak gümrük re•· 
minin tenzi.li.tına münhasırdır. Tarif~ 
ni.n esasına müessir değildir. Bu itibar~ 
la, eşyanın darası da: kanunen gümrük 
resmine ti.bi tutulmuştur. Ancak resio1 
tenzilat ile tah•il ediliyor. Bunda tatbi
kat hatası varit değildir. 

31 mayıstan evvel gelmiş ve oktru.,.,_ 
resmi Belediyeye verilmiş te bu tarih· 
ten sonra gümrükten çıkarılmıı eşyada• 
3 10 Belediye hissesile verilmiş bulu
nan dübuliye resmi farkının ~ınması pelı 
tabiidir. Çünkü, bu eıya, 31 mayıstan 
evvel gümrükten çıkarılmamıştır. Bina 
enaleyb, bunlann, gümrükten çekildiği 
zamanki ahkama tabi tutulmasında isa· 
betsiz1ik mevzuu baha olamaz. 

Oktruva resmine mukabil al•nması j .. 
cap eden o/t 10 Belediye hiuesinin de 
haddi resmin yÜzde 10 u olarak tahsili 
yerindedir. Çünkü ahdi tarifeler, 11rf 
gümrük resmi tenzilatına aittir. Oktru· 
va kanunu da, resmin esas olacağını a
mirdir. Ahdi tarifelerle yapılan tenzilat 
münhasıran gilmrük resminden fedakar 
lıktır. Bunu oktruvaya tetmil edemeyiz 
Meseli., ahdi tarife, 100 lira gümrük re• 
mi tutan bir malın 70 lira olarak alın· 
masını İcap ediyorsa, 3 oktruva, 100 
lira Üzerinden alınır. Çünkü, kanunen 
resim esastır ve tenzili.t e-ümrük resmi .. 
ne münhasırdır. Bunu böyle tatbik etti· 
ğimizi V eki.lete de arz ettik ve henüz ce 
vap almadık." 

Gümrük idareıi, Komiıyoncular Bir• 
liğinin bu iddialarına reımen cevap tre
recektir. 

Ali karar heyetinden 
kalan dosyalar 

ANKARA, 13. - Hükümet, 
meclisin tatil kararından sonrı> 
meclise, ali karar heyetince tetki
katı ikmal edilmemit olan doksruı 
dosya Jlakkında bir kanun layihası 
sevketmittir. 

Bu layiha esaslarına göre bu dos 
yaların, ikisi temyizden, ikisi dev 
let şurasından, biri büyük erkin• 
harbiyeden seçilecek beş azadan 
miitetekkil bir heyet tarahııdan 
tetkiki teklif edilmektedir. Heyet 
reisini azalar kendi aralanodaıt 
seçeceklerdir. Heyetin kararları 
kati olacaktır. Bu layiha birinci 
teşrin içtimaında görütelecektir. 
Bu heyetçe haklarındaki 
heyeti mahsusa kararla· 
rı refedilecek mütekaitlere 
tekaüt maa'ı ve ölenler varP 
bunların ailelerine dul ve yeti&JI 
maqı bağlanacaktır. 

. Metteren 
MOSKOVA 13 A.A. - Tayynrcci 

Marttcrn, saat 22,15 ele Alnsluıya miil~ 
veccihen Khabarovsk' dan hareket etf11l 
tir. z,retinde bildireceğim. omdan ziyade beynelmilel borçlar 
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IEıKôN 
Bağrı deşilen şehir 

ŞEHİR HABERLERİ Su: Oralarda ve bizde 
. l_stanbulda hele ıu günlerde Ha

mıdıye suyu denilen Kiıhtane suyu 
çeımelerinin önünden geçerken dik
kat ettiniz mi? .• Bunlardan bir kaçı 
benim muhtelif yerlerden geçen yolu
mun Üz.erine düıüyor •.• Sakalann aı• 
raya ginniı gaz tenekeleri çeımeden 
otuz metre uzağa kadar uzanıyor. 
Çe!menin baıı eskiden Eytam maaşı 
dagı~lan yerlerin veznesi gibi kan
§ık hır kalabalıkla ç....-ilmittir •.. Bu 
halde ~~tmeden su içmek değil, akan 
ıuyu sormek bile muhaldir ve lstan
b?lun yegane içilebilen su çeşmeleri
nm baılan hep böyle sakalar tara· 
hndan muhasara edilmiştir. Kazara 
0

1
.radan geçerken suaamıı olsanız, iti· 
ıp kakıfllla~- hatta kaba b ·· · .tm . ,,..,. aa a soz ı .. 

Gün ıreçmiyor ki bir kazına, sokakla
nnıızm bağrında bir yara açmasın ve 
ırün seçmiyor ki kaldınmlan söken kaz
manın yoldatı kürek, taflann altındaki 
topraklan, sokakların ötesine berisine 
kümelenıesin. 

Bu, ne zavallı, ne bağn dqik bir §e-

hirdir: 
Tnnıvay, telefon kumpanya11 gelir bir 

kazına vurur, kanalizasyon, elektrik ııir
keti selir bir kazma vurur, nihayet Ter
kos idaresi gelir bir kazma vurur. Ve za
vallı sokaklarımız, hor bakir bir ahret
lik ıribi mütemadiyen bu müeneselerin 
ellerinde tartaklanıp durur. Bu noktai
nazardan sokaklarımızın, bir cerrah elin
de tecrübe tahtasına çevrilen bir hasta 
vücuttan farkı yoktur .. 

Her sün ıehrin bir semtinde bir kaz
tnanın, onun bağrını dqtiğini gördükçe 
lrendi kendime soranın: 

- Dünyanın şehircilik namına en fe
~ mabemesi bu şehirde mi sarfedilmiş
ı;,. ki böyle ikide bir kablo bozulur, ıu 
borusu patlar, tramvay rayı çöker ..• 

Maamafih ben bir noktadan buna 

llıonınunum: 
Soı.akJann bakımsızlığı önünde he-
~ dua edelim ki saydığım §irketlerin 
i:"lelarz anzalan yer yer, sık sık zu
~ ırelain de sokaklarımız. bu vesile i-

lııraz tamir görsün, çöküntü ve çıkm
~ biraz düzeltilsin. .• Zira eğer buırün 
) )tik caddelerimizde biraz rahat yürü
~aak, otomobil ve arahalar biraz sand
•eı dan yol alıyorsa, bunu herşeyden ev
"' tramvay hattının seçtiği yollarda 
le; 1181Yen ve malum mesafeler dahilinde
ı,,.t'."iratın Tramvay kumpanyall tara-
11.ıe ~ yapılmasına medyunuz. Eğer it 
de ~J;~e kalsaydı, lstanbul caddelerin 
:n;~uzükoyun kapaklanmadan yürüyüt, 
gibi İ,~ atlama, manialı koıu, dağ sporu 
~vi yeni spor arasına girecekti. 

l>ıak ı- ıh hu hususta biraz munsif ol
Filhaki'k.,ıtıgeldiğini de unutmamalıyız: 
kıınıPa tehrin ana caddeleri Tramvay 
Fakat nyu, tarafından tamir ediliyor. 
Malını nı~ei Sirkeci, müntehası Sultan
C<lddes~t. turbesi olan Ankara ve Bab.ali 
lıirciliknın .zi!tle tamiri gibi dünya te
~ek ~:"~?;de misli görülmiyen pek 
~Yesinın °"l'~ icat ta lstanbul Bele
_ırle..;tıd eıerıdir. Bir eter ki bunun ıe
liıere taye .tatbikini, pek emni'yetle Tibet-

C: •ıye edebiliriz. 
Orçi bu . 

llt11 kö . ''• -- Tramvay kumpanyası-
talı1q.:~~e yaptığı ıribi -- altı betonla 
~'ıı.ı.. İimediği için yapıldığının haf-

t ne ,~ryer çatlıyarak smtmıthr• Fa
il il Yar! •• 

L.'ıılı.,_ .. .....,illi ırun sokaklanmızın ötesinin 
~ l,ı-.,";_kazma1ar1a dqildiğini gördük-
•ıı.-. "."lu ır•e ciJ •• _, . • 

1 ~-.va.&t ' -.aıının u e cıgıcnerıru 
~tı._.; kıı Yem diye yavruların• veren 
1q ~ ne ı.;ıı!"na ~eliyorum; ıu farkla: 

L· ·'I ez ve tukerımez bir ciğermif 
"'ti ar ve k ·· -") ~il ur~ er, yiye yiye onu 

er~. 

J\i;'--
0 

Salilıaddin ENiS 

tııet H . A aşım ve iman 
. lt;P~ dostlan 

~111 . 1 Darü!f ·· hir "iııden D ununu müderris mua-
trı,,lctııJıu r. Dııda' tlan dün aldığımız 

"Ş~r aynen dercediyoruz: 
tıa . Alınıet H . 
11 

11"1di fe) aıım'in vefatından ba-
~~İirdii. ~: lı~ber beni derin bir hüz
ın 

1 
laıylıettı" . JUk fairi ve hassas sanat-

• u nızl 19~ der """ehi ·. ,9 ıen.,.inde "Ah-

tiij;.;~enw'::ı~':.. t~•kisdıer Dichter 
ın·· kitap) ınde Berlin'de n-ret 
"•leş · a '-iri Al ..., nıerı. rık elenı· nıan Edebiyat ve 

"nı · •ne tanıt • --ı Yor d.ı. taır ile maga ..,..ııırken 
t ' -·- zati m- ba .. •nd. L_:"'' "e · unaıe ta garı-

"' "«! ınaan · . . E:. 'Yordıı- •yetinin cazibesi al-
•~rl · .... 

C<lk ı,· trile k . ıt ih. endiıi İçin hi 
"1an1ad •de diken A ç yıkdaouya-
va• dı İi" da bizce hmet Ha!im AI-
koh 'tadın nı unutulnuyacak. Bu 
· · rııı.. 1"" eza.. tas ·~•nde •·-· llrk 'Dili ... ma ıu uzaktan 

-.cı ehnıd · b" --Y·e edi enn ır büzün 
)otum." 
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Ekonomi 

Yeni Ofisler 
ihracat Ofisinin nakli 

eylfıle kaldı 
ihracat ofisinin Ankara'ya nakli eylü

l~. kalmıt~ır. Eylule kadar lıtanbulda tü
tün,. lzrmrde ÜzÜ"ll incir ve Edremit'te 
zeyb - f k nyagı o 11leri teşekkül edecek An-
:;~• dJ\ ?'erkezi ofis teııhiliıtı vtlcude 
~ektır. Bunlara ait projeler hazır-
Lo tadır. lktısat Vekili Celaı Bf. ı 
ba 

nldra'da döndükten sonra tatbikata 
Ş anacaktır. 

• ~hracat ofiai müdürü Cemal B in Ha 
ncıye V eki) • • • -li" . . etınde ibdaı edilen mütavir-

ge tayınıle Ankara'da ku 1 cak fi . batına K t "\ • ru a o sın 
muhtemelur ~g .. ul Faık ~· in getirilmesi 

goru mektedır. 

Ayna imalatı 
Son ıenelerde dahilde - na . al" tı 

artnuştır. Bfr ıermayed ' · b~ a 
fabrik t · . ar , .:nı ır ayna 

ası esıııne teıebbüs etıni t. 

. Yı~an istiyenler t •r. 
Berlındekı bir .. •• "ili muesseıe, buradaki 

mumesı vaaıtas ·1 .. telif . 1 d ı e numune olarak muh 
Bu cı,::~. er e. 11 yılan celbetmiştir. 

lard umessil, fah•i.kanın zehidi ydan-
an .. rom yaptığını T" ki 'd ha ucuza male.1 • ur ye en da-

• .. erse buradan yılan ala 
cagını soylemekte ve stok d b -
durulma1tnd b . . Y an ulun-

an, u •tın cok kaz 1 ol 
duğundan bahsetmektedir. anç ı -

Mısır'la ticaretimiz 
Memleketimizin Mısır' "h 

senesine nisbeten azal atırı racatı 932 
kabil Mı ır' mıs • Buna mu 

• dan da T"" ki , · 
yandan fazla tenak ur '.!'ere ithalat 

• ug etmııtir. 

Yerlı mallar sergisinde lunapark 
• Maarif Vekaleti dün Sanay" B" l"ğ" 

1 
.. ı ır ı ıne 

agustos yerli mali.,. ser . • . k . . eısının uru) .. 
ma11 ıçın Temmuz 15 t . "bar • - .,.n ıti en Ga-
latasaray lııe•i binasının 1·· k 
kı uzumu adar 
ımının sergi komis 1. .. . . . 

bil 
.. . . . . . er ıgı emnne venle 

ecegını bıldırmıştir Ser • k . ı· .. · • b · gı omııer ı· 
gını u sene de ilk yerli mal . . fik · . ı sergısı .. 
nnı ~rtaya atan ve bu işi muvaffakıyetle 
sene. erden beri devam ettiren Nazmi 
Nurı Bey deruhte etmiştir. Merkezi Av
rupanın büyük bir aırk ve lunapark mü
eaıeıeai bu sene sergi bahçesinde luna
p~ yapmak için iyi terait göatererek 
muracaat etmittir. Bu müracaat tetkik 
edilmektedir. 

Balıkçılarıu müracaatı 
-~alıkçdar. cemiyeti, Ticaret Odasına 

muracaatla ihraç edilecek balıklar için• 
fıçı yapmak üzere ucuz tahta tedariki 
temin edilmesini rica etmiştir. 

Mısır'ın tutun ithalatı 
IM,ısır'ın tütün ithalatı geçen kanunu

sanidenberi artmıştır. Şubat, ma<t ve ni
san aylanndaki bu tezayüt 63 414 lira 
mikta!1ndadır. Mısır, buna mukabil ma
mul sıgara ihraç etmektedir. 

Dünya zeytin rekoltesi 
Dünya zeytin rekoltesı"nı" b n u sene 

vasat der~cede olduğu anlaııdmıştır • Bu 

seda,neF~l~y~ı~ ır.~•ulü ispanyada, ltalya'
ı ıstın de ıyidir. Portekizde kış yağ 

murlanndan zeytin mahaul"" ••t . olın t A . u mu eesıır 
ut ur. .Ynı se!'epten Cezayir' de de 

epeyce zeytın zayıati vardır. 

Taşçılar kooperatifi 
Taşçılar a<alannda bir kooperatif 

yapmıya karar vermi•lerdir llerd b" 
d fah "ka • · e ır e rı açmak niyetindedirler. 

Dünya buhran ve ticaret alemi 
lktıoadi buhran neticesi olarak dün 

ya ticaretinde huıule gelen gerileme 
ha~eketini anlamak için kırk altı dev
letin 1928 sen,.sinden 1932 senesine 
~adar be§ •ene zarfındaki ithalat ve 
ıhracat k ti ·ı • k ıyme erı e umumı ticaret 
ıymetlerini mükııyese ebn k k" f"d" A 

1 
k e a ı ır. 

y 1 vasati kıymetler §unlardır: 

Milyon Türk lirası olarak 
Sene ithalat ihracat U - · mumı tı-

caret 

S.339.6 4 ----5 s .981.4 10.321.5 

4
.4061.6 5.046.8 10.548.5 
• 6 -8 4.023. 1 8 439 

3 24 . ·
8 

2
.144 ·8 2.872.5 6.117.4 
. 7.6 1.914 2 4 061 8 

1928 . . . . . 
ti 

1 
• seneıınde ıthaliıt ve ihracat ne 

1928 
1929 
1930 
ı931 
1932 

ce erı 100 ol k 1 d • . "Va . .. ara a ın ıgı takdırde 
Se~;eı atideki §ekilde tecelli eder: 

ithalat ihracat -
9 <n T•laf ~ 8 on 
9,50 OfllıOh\İı 
102 T, ... lıcoa 

Çı•9"to 
25,05 hı;ı.., d 

ma 
13.-
21,65 
aıı..., 
12,&s 
218.Q 
:ı._ 

1928 19
2 

100.0 100.0 
9 103.0 1930 101.3 

1931 83.7 80.8 
1932 60.8 57. 7 

Kongreye gidiş 
IHrllklerde 

Maarifte 

Sanayi Birliği 
--..---Kız koleji 

Beynelmilel ilimler kon
res~. murahhasları gidiyor Erenköy _ Haydarpaşa kız İki defa muamele vergisi 

için ne deniliyor? 
. ~u.k~ette toplanacak olan beynelmilel k •. d" }" ıda~ •.lımler kongresine hük\ımet namı-! oleıı tasavvur e ı ıyor 
~· ·~~k edect ol~ Dahiliye V eke.- Darülfünun ıslahat komisyonu dün Pr. 
Sabri 1v:yetler ~aresı Umum M~d~~ M. Maldıe'~ ı?yaıeti':'.d':. içtima _ederek 
N . B Mahallı işler umum muduru Tıp Fakültesının Da.'"lllfunun bınasına 

Ankaradan gelen haberlere nazaran 
muamele veriiıinin mükerreren alınma
masını temin için bir liıyiha hazırlanınıt 

~cı. 
1 
eyler dün Ankar:ı-'dan ııehrimize tatınnıası için vücude getirilen planı tet-

g': mış ~r ve akşam trenıle Bükreşe git- kik etmis ve muvafık bularak Ankaraya 
ıruşlerdır. ·· d · · S b . B d" V gon ennıftır• M a. r! ey un . ".li v! Belediye reiai Dünden itibaren Darülfünunun alt 

. uhıtbn v~ ~uavını Alı Rıza Beyleri katı tahliye edilıneğe başlannuıtır. Hu-
zı'ifet etmifbr. .. .. kuk, Edebiyat ve ilahiyat Fakülteleri lı-
ed ongreye Darulfun~n namına iıtirak tanbul lisesi, binasına nakledileceği için 

tır. 
Muamele vergisinin mükerreren alın-

masından şikiıyet ederek Sanayi Birliği 
müteaddit müracaatlarda bulunmuıtu. 

Dün bu huıusta kendiıile görüıen 
bir muharririmize Sanayi Birliği umumi 
katibi Nazmi Nuri Bey ıu izahatı ver-

mittir: 
- Türk tezgablanndan çıkan ve İp-

f~. ~!• göze almadan hararetinizi 
~-~~ur~~ezıiniz. Amma yakın uzak 

ec~k. oJ,.n !Muılıhıtbn Adil Bey yann lise Düyunu Umumiye binasına tatına
J~'!_~den ~~eket edecektir. Muslihit- caktır. Burada tesisi mukarrer leyli kız 
tın ,..dıl B. dun bu huauata demiııtir ki; kolejinin Haydarpaşadaki Fakülte bina· 

- Kongre ayın 18 inde başlıyacak ve sında açılması muvafık görülmektedir. 
t~uz batında bitecektir. Kongrede Erenköy kız lisesinin de Haydarpataya 
md uzakere edilmek üzere raporlarımızı getirilerek bu kolejle tevhidi düşünül-

aha evvel gönderdik.'' mektedir 
Naci B . de demittir ki: • Elişi sergileri 
- Hükumet namına Sabri B. ve ben 

k~~g~eye. iı~rak ediyoruz. Kongrede 
Turkiyenın ıdari vaziyet ve tetkilatı hak 
kında beyanatta bulunacağız.'' 

Dünden itibaren llkmektep\erde elit
leri serg:ıi açılmıfbr· Sergiler ay sonun

da kapanacaktır. 

tidai maddesi hariçten ırelen her nevi q
yarun muamele vergisi mükener olarak 
verilmittir. Bu biraz garip gelir, fakat 

: böyledir. Bir fabrika iptidai madde ge
tirtir, e'Ümrüğe gelince hu madde üzeri· 
ne resimleri ve fabrikaya kadar nakliye

! si de ili.ve ed.il~ek muamele verP."iıi a· 
, lınır. iptidai madde itlenir, mamut halde 
çıkarken bu defa da satı• fiati üzerinden 
yen.iden muamele vergisi alınır. Bu va· 
ziyet ta!,ii devam edemez. 

u un içilecek su çeflllelerinde pı
nar!armda. ~öyledir. Meğer ki ~abat 
su ıç~ek ıçm kalkıp Ta§delene, Ka• 
yııdagma veya Karakulağın üıt tara· 
fındaki -~aznesine kadar gidesiniz ... 

Bu boyle mi olmalı. Sakalarla halk 
burada aynlmamalı mıdır 7. Ya ıa
at._,fİni ayırmak yahut sırf su içecek 
veya ufak bir şişe dolduracaklara 
mahıuı küçük çeımecilder yaparak ... 

latanbulun meıhur olan iıbu ha
vası artık Avrupadakinden daha pa
~~lıya mal olmaya bqladı. Şehrin 
ıçınde bulunmıyan temiz havayı al
mak için sayfiyeye gitmek lazım ... 

Mekteplerde 

Konservatuar 
Islahatı 
Avusturyalı mütehassıs 

Viyanadan geldi 
Konıervatuann .-lahı ile meşgul olan 

Avusturyalı sanatkiı~ M. Joacph Marx 
dün şehrimize gelmiş ve Tokatlıyan ote
line inmiıtir. M. Joseı>h Ma.'"X sabah 
Konservatuara giderek yeni binayı gör
müş ve öğleden P.onra muallimlerle bir
likte bir toplantı yaparak, bundan evvel
ki gelişinde tavsiye etmiş oduğu ıslahat 
t~dblrlerinin tatbiki etrafında görüşmüt
tur. 

M. Joıeph Marx dün bize dedi ki: 
- Bundan evvel gelitimde Konıer

vatuann P~ki binasının matlü'ba muva
hk olmadığından yeni bir binaya taıın
tll8.~ını tavsiye etmiştim; bu tavsiyemin 
y~n~~ getirildi~1? ,.ördüm. Yeni binayı 
gordum, çok büyıik olmamakla beraber 
eski binaya niıbetle daha iyidir. 

Bu defa gelişimde imtihanla~da bulu
narak talebenin ..,,. derece yetiıtirilebi.1-
diklerini anlamak isterim. Bu sayede 
ders prograınlannda yapılan tadilatın 

ne meyva verdiği anla§ılacaktır. Bu tet
kikatın neticesi ola•ak der• programla
nnda yeni bazı ufak tefek tadilat yapıl
ması ihti~ali va!'dır. Hatta Konservatu
ard~ renı bazı aleti..- daha tedris edil
mesı de tavsiye edilebilir .. 

Muallimlerin bi• iki konser verdikleri
ni işittim; bu konse•ler halkta muıiki 
terbiyesini kuvvetlendinnek ve memle
kette bir muziki muhiti meydana gelir .. 
mek noktasından faydalıdır. B"n yalnız 
muallimlerin değil, talebenin de arasıra 
konserler vermesine taraftarım." 

--o--

Tedavülden kaldırılmıs Romen 
' 

paraları 
Romanya hükumeti 5000 100 20 5 

1 )"ki . • • • ey ı erı tedavül mevkünden kaldırmıt· 
tır. 

Halbuki !chrimizde bazı •a~aflar bu 
paralan hundan haberleri olnuyanlara 
vermekte ve satmrkta olduğu görülınüş
tür. Romen cene-!"al konsolo"u Vili.yete 
müracaat ederek l)u paralann kaldırılmış 
olduğunu bildirmiştir. --o-
lnhlsarlarda 

Afyon inhisarı 
Afyon inhisarı müdürü Ali S•mi Bey 

idare meclisinin seçilmek üzere oldu~· 
nu, memurlar kadroıı.unun hazn·lanmak· 
ta bulunduğunu söylemiıtir. 

Yeni afyon inhisarı kanunu mucibin
ce elinde stok afyonu bulunanların bu
nu bir beyanname ile Vilayete bildiı-me
leri liızım geldiğini yazmıştık. 

Şimdiye kadar müracaat e.ıen olına
mıttır. On bet güne kadar müracaat la
zımdır. 

Adli11ede 

Ecnebi lise mezunları 
Ecnebi ve ekalliyet liaelerinden mezun 

95 talehenin Darülfüncna imtihanla ka
bulleri hakkında dün Darülfünun emin
liğine emir gelmiştir. Bu talebenin imti
hanları Edebiyat Fakülteainde yapıla
caktır. imtihan lise derslerinden yapıla
cak, muvaffak olanla• Darülfünuna ka
bul olunacaklardır. 

Ahmet Hasim ihtifali 
' Galatasaray'ın Öz evladı Ahmet Hati-

min ebedi ayrılığından derin bir teessür 
duyan Galatasaray talebeleri onu yad i
çin mekteplerinin konfe•ans salonunda 
14-6-933 carcamba günü <aat 18 de bir 
aile topla;.tı;ı hazırlamışlardır. 

Bu toplantıda kıymetli hatipler söz a
lacak Hasimden parçalar okunacak ve 
onun' bi• ~esıni, ınerasimle konferans sa
lonuna asılacaktır. 

Bütün Galatasaray ~ilesi efradını ye 
bütün Hasiıni sevenleri ayn ayrı davete 
imken bulamamış ol~n GalatasaraY 
talebesi ıtazetemizin delaletiyle bu sa
tırların a-;,ık davetiye olarak telakki edil
mesini n~ etıniıle.-dir. 

Sumerbank 
Summer Bankın tesisi hakkındaki ka

nun 1 temmuzdan itibaren mevkii mer'
iyete girmiş olacaktır. Bu itibarla sanayi 
kredi bankası ve sanayi ofisi bu tarihe 
kadar normal faaliyetlerine devam ede
ceklerdir. B~nk~da şimdilik f~yete 
sekte vermiyecek ,ekilde nakil hazırlık
ları yapılmaktadır. Temmuz içinde na
kil yapılacak ve Suınmer Bank bundan 
ıonra AnkaJ'tlda Ziraat Bankası umumi 
merkezinin bir kısımında faaliyete seçe

cektir. 
Summer Bankın latanbulda da bir ıu-

besi bulunma" muhtemeldir. 
Bankanın umum müdürü Nurullah 

Esat B. dün Ankaraya gitmiştir. 

Defterdarlıktaki teşkilat 
Bir gazete yeni mali teskiliıt kanunu

nun tebliğ edildiğini yazmıttır. Bu ha
ı,e,- doğru değildir. 

Kanunun tat~iki icin talimatname ya
pılacak ve eylüle kadar kısım kısım tat
bık edilecektir. 

--o--
odada 

İhraç maddelerimizi 
tanıtmak için 

Ticaret Od~sı ihr~ maddelerilnizin 
tanıtılması yakında çok müfit bir tetd>
büste bulunmuştur. Bundan sonra her 
ay bir ihraç maddemiz icin bir bröşür 
neşrcdilecektir. ilk bröşür afyonlanmız 
)ıakkında netredilmiştir. Bu tetkik eseri 
Galip Bahtiyar Bey tarafından yazılmıt· 
tır. Bundan sonra Müderris Hakkı Ne
zihi Bey tarafından hazırlanan Türk 
pamuklan, Sami ve Seyfi Beyler tarafın 
dao yazılan tiftik ve yapağı vesair rapor 
)ar neıredilecektir. 

Vasili kim öldürdü? 

iptidai maddeler cetveli 
bekleniyor 

Yeni teıviki sanayi kanunu erbabı sa~ 
nayü pek ziyade memnun etmiıtir. Bu 
kanun memleket sanayünin inkisafı için 
en iyi bir ilmi! telakki edilmektedir. Yal
nız, kanunun icabatından olan J.ir nok
tanın teahhüre uğraması sanayicileri fev 
kalade müşkül bir vaziyete dütürmüş
tür. Son bi< haftadır bir çok kısımlarda 
sanayi hart'keti durmuı gibidir. 

Teıviki aanayi ~nununda sanayiin 
himaye şekil ve esaslarmın teabiti, mua
fiyet cetvelinin ihzan için lktısat Ve
kiıletine AalBbİyet verilmistir. Fakat ara
dan iki hafta geçtiği halde bu cetvel el'
en nqredilmemiıtir. Bu vaziyette sana
yiciler nr yapacaklarını bilememektedir
ler. Bilhassa gümrüğe ml\lı gelmit olan
lar bu iptidai maddelerini cekip çekme
mekte mütereddittirler. Ellerinde ipti
dai maddeıi kalmıyanlar 1eniden mal 
getirtememektedirler. Bu mütkül vazi
yet her gün geçtikçe fazlalaşmakta ve 
çoğalmaktadır. 

Sanayi Birliği lktısat Vekiıletinden 
acilen muafiyet ve himaye listesinin net
rini istemiıtir. 

~--~o---~ 

Hamiller 
Kuponlan kabul edecek

leri tahmin ediliyor 
Osmanlı borçlan hamillerine 20 hazi

randa tediyatta bulunulacağını yazmıt
tık. Bu tediyat bimillerin yeni borçlar 
itilafini kabul edip etmediklerini anla
mak iôn tevzi edilecek kabul kuponun
dan itibarettir. Bu tediyatta bimillerin 
% 50 den fazlası kupanu kabul ettikleri 
takdirde yeni itilafname meriyete gire
cek demektir. Ak•i takdirde itiliıfnamede 
mevcut sarahata i~tinaden ffki vaziyet 
avdet edecektir. 

Pollste 

Kesik gövde 
Cinayetin failleri bulun

muş gibidir 
Kesik ırövde cinayeti tahkikati merak 

ve heyecanla devam etmektedir. Uzun 
ıenelerdenberi böyle esrarlı bir cina
yetle karıılaıımamış olan zabıta ve cina
yet memurlan bu cinayetin üstündeki 
esrar perdesini kaldırmak için bütün me
haretleri ile çalışmaktadırlar ve hattii 
timdiden de bu ciııayetin üzerindeki es
rar perdesi kalkmı~ gibidir. 

Gövdesinin yansı Eyipte Tabakhane 
meydanında, yansı ela Tokmak tepede 
mezarlıkta bulunan maktuliln cebinde i
ki tane kullanılmı§ tren bileti ile Necip 
iunine yazdıDlt bir mektup zuhur etmiş
tir. Mektup muhteviyatı cinayetle aliıka 
dar gibi gözülanemekle beraber zabıta
nın tahkikat için yürüyeceği yollan bir 
dereceye kadar aydmlatmıı bulunmakta-

dır. 
Zabıta cinayetin faillerini de bulmak 

üzeredir. Şimdiden Cemal Ye Yatar is
minde iki kiti zan ve nezaret albna alın
mıt bulunmaktadırlar. 

Zabıtanın hu çok mühim itteki tahki
katını iıkal etmemek için hadise hakkın
da daha fazla mal\ımat vermeyi muvafık 
bulmuyoruz. 

Vatman freni sıkınca 
Vatman Ali Efendinin idaresinde bu

lunan 10 numaralı tramvay arabasının 
önüne Sirkeci' de ani olarak bir araba 
~ıkmııtır. Ali Efendi bir kuaY• meydan 
ka)maınaıı için fren yapınıt ve •aı:•ın.~
dan içeride bulunan "Ohanes Efendı du-

Su içmek için de sakaya kucak do
l?ıu. para vermek... Viti suyu gibi 
tıteaı Franaada 25 kuruşa satılan ma
den ıulannm bilaistisna hepıi halka 
açık_~·· Bedava iatediğiniz kadar i
çersmız. Bereket versin oralarda bi
zim sakalar yok... Sonra hastalann 
hali nice olurdu?!.. 

Fransızca kelimelerin 
yazılışları hakkında 

Oatadunız doktor Kemal Cenap Bey
efendiden franucza kelimelerin türk
çe harflerle yazılııı mevzuuna dair 
bir mektup aldım. Hakkımdaki ilti
~~tlarma teşekkürden bB.§ka bir teY 
ıl.ave etmeden mektubu atai•Y• geçi
rıyorum: 

FELEK 

"Pek muhterem Beyefendi, 
Milliyette, her gün severek oku

duğumuz yazılarınızdan geçenki lık
r~.nız.a tlai~ baz.ı mütalôalarımı, çok 
gorme.uenız, arzetmekten kendimi 
alamadım. Vakıa, bunca İflerimiz a
rasında bu dava ile de uğraımak a
cayip görülebilir, fakat, siz fikri sa
biti bilirsiniz, ya kusura bakmayın! 

Bir kariina size yal:mtf ve (Oc
troi) lıelime8İıti, Türkçe nasıl yauı
lun, diye sormuı. (Oktruva mı, yok
sa, Oktrua mı yazalun? ). Ve, diyor
aunus ki, ( Meaelô, soird Jıelimeaini, 
eğer v" f"'k haklı olarak Suar" yazar
aak aua hecelerini ••. ). 

Muhterem B.,yim, yanllf yolda ol
duğumuzu bir daha arzed.,yim: (Oc
troi) nam FranadCa kelimenin 
Türkçeainde (o) koyarak (Oktruva) 
mı yapalım, yok•a ( v) harli lıoyma
dan (Oktrua) mı yapalım, me•elesi 
me•ele olama.z. Zira, Fransızca (Qc .. 
troi) nın Türkçesi, Arapça yaparsa
nız, (Şehir haklıı) , Türkçe ile de me· 
aelô (Kentlik) olabilirdi. Yoksa (Ok
trua, ueya, Oktraua) gibi, Franıız.ca
yı fonetikçe diye ve güya Türkçe o
larak n0$tl doğru ya~lf oluruz. lki
oi de yanl11tır ! 

(Soiree) lıelime•ine gelince, bu
nun Türkçesi, ne (Haklı) hem de 
(pek haklı) bulduğunuz suare'dir, ne 
de •uvare'dir. Onun Türkçesi, ancak 
(gece eğlence.si, u•ya gece daveti, 
veya, gece toplantısı) olabilir. Ama, 
denilecek ki, (soiree) gibi kısa v• 
güzel (!) bir kelime yerine §İmdi 
kalkıp ta uzun boylu bir (gece eğlen· 
cesi) mi diyelim? Hem de, bilirim, 
gece eilenceai söz.Ü siz.e ne kadar tat• 
lı mev:&ıı verebilirdi. Milli dillerin• 
aadık olan, meaeIG, Almanlar, vakıa, 
soird'yi tam Fransızlar gibi yazaralt 
bozan kullanırlar, fakat, daha çolı 
ıJC milli olarak ( Abendgesellschalt) 
gibi uzan görünen bir tabir de lıul
lanırlar. Bizimki de uzun olsun, ne 
çıkar? 

Bugün •ene bir ga:utede gör-
düm: Tren kaZG6ı bir ( dereyemen) 
dan olmuf! Gelin de bu, Fransızca 
( Deraillement) tabirinin, Türkçeıi, 
(Yoldançılııı) olduğunu bizim lıöylü 
e/endil.,-imize anlahn 1 

Her ~rde v• her aöwmüzde bu 
ve bunlar 1 Yani, Fran.vıca lıelimeleri, 
Türlı harllerile yazarak onların 
Türkrelerini ( 1) va:ııetmekl Hani ya, 
dilimiıulen Arapça ile Acemceyİ a· 
tan dil hamle•İne uygun harelıetler? 
Bununla beraber Fraıuızcanın, o A
rapça ıJe Acemce gibi olmadığını bi
liyoruz ıJe görmekteyiz ... 

Sizinle mektupla konuımaktan 
bile zevlıalan. 

51.30 Ş.rk d.;~ 
3,ss s.ı,. · 

15.- Şark ... ..,.,. 

ÇEK FIATLARI 

a.so 
2.as 

llu rak 40.2 78.4 
1932 

1 
aı~tlardan anlaııldığına göre 

aerile.::;•~nde dünya ticaretindeki t' 60 hr A 29 ıeneaine nisbetle yüz
d etlerin lth Y~'!a . haricindeki memle-

Hayırsızadanın Robensonu'nu kaçakçı
ların öldürmesinden şüphe ediliyor 
Bundan bir kaç ay evvel Hayırsız a- cuk Hayıraızadada bir esrar deposu bu-

ıerek yaralanmıttır. 

Memnu silah taşıyanlar 
Hürmetkôrın~ 

KEMAL Cenap 

P11ri, 
Londra 
~ÜYork 
Milano 
8rUkae1 
Atin• 
CeQe•r• 
Sofi 

Arn,terdana 

12,06 
713, 

58.-
9,105 

3,39,67 
60,18 

245,-
68,04 

118 

Prai 
Viraoa 
Madrit 
Be.rlin 
v:yana 

Peıt• 
BeJırat 

Bükr•t 
Moıkova 

N U K U T (Satı§) 

1 Şilin, AT. 
1 Pueta 
1 Mark 
1 Zeloti 
1 Penıa 

20 Ley 
20 Dinar 

1 Çernov~ 
1 Ahın 
ı M~idiye 

15,92,sQ 
4,28 

S,54,75 
2,02 

4.385 
64,75 

311 
79,97 

10,89,75 

Kurut 

24.-
17.-
49.-
24.-
33.-
23.-
55.-
-.-

933 
33.-

b
e gerileın·a ~taı ıse yüzde 80 nisbetin 
uın •thrA dil"" enılek. 

1 
• vrupa ev et ennın 

~";nez:ıü)ü b': eri': ola ticaretlerindeki 
ır ·· "•zıyet izah etmekte-

Sefareu -•rda 

. Yeni A~ "k . 
Amerika B· 

1 
~rı an sefırı 

ra ıefirliğine •:. ~ik hiikümetlerin Anka
IH;rt P. SkinnJ.•n edilıniı olan M. Ro
mıze geleceği m:.i'-ne zaman memleketi
ner 1866 ıenesindıım değildir. M. Skin
n~ ~itirdikten son.':. doğmuı~~r. Tahıili
bılahare diplomas gazl'tecılık yapmıt, 
Marsilya, Hambu: Beıl.eğine girerek 
ris ieneral konsüllfikl ~!in, Londra, Pa
tur." M. Skinner 1906 ~raınAdt". ~ulunm33ut-. ına ya ve 1 

dada bir vak'a olınuf, Hayırsız ada mün- lunduğunu söylemi§, tahkikat neticesin-
zeviıi Vasil ortadan lıaybolınut, aran- de adada bir kaya dibinde otuz kilo esrar 
mıt, bulunamamıftı. bulunmuttur. 

Vasil ~ayırsız adanın meliki111yanesi Esrar müsaderesi için Hayınızadaya 
idi. Denızde fırtınaya tutulan balıkçılar, bir polis motörü ırönderilmiıtir. ihbarı 
Hayırsız adaya düıen kazazedeler bu za- yapan Osman ile, arkadatı Niko Vasil vallı çobanın fakir klübesinde tefkat ve sandalcı Süleyman ve kahveci Marunut 
ihtimam görürlerdi. isimlerinde bq kiti yakalanmıttır.'' 

Balıkçılar bu adamı korurlar, onu yi- Bu havadis müddei umumiliiin naza· 
yecek götürerek beslerlerdi, fakat bir n dikkatini celbebnittir• 
sün Vasili artık adada ıröremediler, a- Hayırsızada kaçakçdar tarafından ka-
radılar, taradılar, bulamadılar ve niha- çakçılık merkezi ittihaz edildiğine göre 
yet müddei umumiliğe haber .. erdiler. Vasil bu kaçakçılar tarafından yok edil-
Müddei umumiliğin ve zabıtanın yaptığı mittir. Kaçakçdar Vasilin kendilerini ih-
tahkikatta bir netice vermedi ve Vaıil bu bar veya adaya uğnyan balıkçılara bot 
)unamadı. boğazlık etmesinden korkmu,lar ve onun 

Maamafih müddei umumilikte iti ta- vücudünü oııtadan kaldınnıya lüzum ırör 
kipten vazgeçmedi. mütlerdir. 

5 mayıs tarihli gazetemizde §Öyle bir Müddei umumilik bu noktayı nazarda 
havadis vardı: zabıtaya emir venniı, yakalanan kaçak-

"Zabıta bir esrar kaçakçılığını meyda- çılardan bu cihetin t•hkikini istemittir. 
küdarda sandıkçıların Şimdi zal,ıta hu noktadan <la tahkikata .. . . ,. 

Eıninönli merkezi tarafından kahve
lerde yapdan araıtınnada Ahınet'te üç 
bıçak. Iamail'de bir bıçak, Hüseyin'de 
bir bıçak Fıoruk'ta bir tabanca Ahmet 
oilu Hafız'da iki tabanca bulunmuıtur. 

Hırsız 
Fenerde Avcibey mahallesinde oturan 

lbsan Efendinin evine sabıkalı Şevket 
ırinniş, bazı qya çalmıt ve yak.•lanmış
tır. -3000 kaçak çakmak 

Gümrük muhafaza tetkilatı, kaçakçı
lıkla çok sıkı bir mücadeleye devam et
mektedir. Dün de ecnebi limanlardan 
gelen Gezre vapurunda sıkı bi.r arama 
yapdmış ve 3000 kaçak ~akmak bulun· 
muş'"'r. Bunla<ın sahipleri olduğundan 
şüp~• ilen iki ki•i hal·kında tahkikat 

Meb'uslar yaz tatilini 
geçirmeğe geliyorlar 
M. Meclisinin tatil dovresine girmesi 

üzerine birçok mebu~lar dünkü trenle 
Ankaradan §ehrimize gelmişlerdir. 

Ankara treninin busün de kalabalık 
olacağı anlaşılmaktadır. --Gençler mahfeli bir film 

çeviriyor .. 
Cümhuriyet ırençler mahfil~ ama~oı 

dan 
.. .. li dek mevsırn 

ençleri tarafın onum z 
1 

, M 

l~.ı·n bir komedi filmi çevrilmektedır. . ! • f"I · horıc• 
halli bayata ait olan bu ı mın hT k•• 
manzaraları ikmal edilmitlir. Da 

1 1 
. ~ .. 

sımları da ipek-film ıtüdyo•und• ço,rı 
,,,.,.ktir. 



( SANAT 1 
Mekteplerimizde edebiyat ve tarih .• 
inkılapçı Maarif Vekilimiz Re- 1 

9it Galip Beyefendinin, mekteple
rimizde inkılapçı ve rasyonel ter
biyeyi kuracak esasları hazırlamak 
la metgul olduğu fU sıralarda, li
selerimizin, hali. yanlıt ve geri u
sUllere istinat eden edebiyat ve ta
rih tedris tarzı üzerinde dütündük
lerimi söylemek istiyorum. 

Edebiyat ve tarih, riyaziye gibi, 
fizik ve kimya gibi garpten, kitap 
programı aynen tercüme edilebile
cek derslerden olmadığı için, mek
teplerimiz de, hali. medrese zihni
yetinin devamı sayılabilecek dema 
gojik tedris tarzından kurtularak 
asriletememittir. 

Tarih için kitap, büyük bir bilgi 
ve güç sarf ile hazırlanmı9tır. Yal
nız tarih dersini okutma usulü hak 
kında da bir kitap yazılasydı çok 
yerinde bir hareket yapılmıf olur
du. Maalesef tarih hocalarımızın 
bir çoğunun nazarında, bu ders, 
hala bir ezbercilik dersi te-
lakki edilmekten kurtulama-
mıttır. Çocuğun körpe dimağına, 
bir sürü sene, bir sürü hükümdar 
ismi istif etmek gayesini güden bu 
sakim usuldür ki talebede tarihin 
en korkunç ve sıkıcı ders olduğu 
fikrini yerle9tirmiştir. Halbuki va
zifesini iyice kavramıf ve sevmit 
olan bir tarih hocasının dersi, den 
!erin talebe tarafından en fazla se
vilen vt" beklenileni olur ve olmalı
dır. Netekim böyle çok kıymetli 
muallimlerimiz de vardır. Fakat 
ben ekseriyetten bahsediyorum. 
Ve bu ekseriyetin yanlıs telakkile
ri n"ticesi, tarih dersinden beklen 
mekte olan faydadan yüzde pek 
çok iskonto yapmıya mecbur kal
makta olduğumuz lise imtihanları
nın neticelerinden kolaylıkla teba
rüz .,der. 

Edebiyat ve onu hazırlayıcı türk 
ce derslerine gelince, bu dersler, 
kit,.olarile, programlarile, tedris 
usullerile esasından ve en cezri bir 
inkılaba lüzum göstermektedir. 

Talebeye pek az edibin bildiği 
bir sürü edebiyat hünerlerinin isim 
ve tariflerini, hemen hiç bir edibi
mizin ardı sıra sayamıyacağı bir 
sürü aruz vezni 9ekillerini ezberlet 
mekten ve edebiyat tarihinde de 
gene bir sürü isim ve tarih tekrar
latmaktan ibaret kalan bu çalıfma
nın verdiği bir tek netice vardır: 
T ıı.l'!beyi edebiyattan soğutmak. 

En kıymetli hocalarımızın bile 
haricine çıkmak korkusuyla elini 
kolunu bağlıyan bu türkçe ve ede
biyat programı ve kitapları esaslı 
bir surette yeniden gözden geçiril
melidir. 

Edebiyat, hünerden ibaret değil 
dir. Bütün sanat hünerleri edebi
yatın sadece kabuk kısmını te9kil 

eder. Hakiki meyva, bütün bakir 
lezetile, bu acı ve çetin kabuğun 
içinde gizlidir. Talebeye okuduğu 
yazıların 9eklinden değil, içinden 
ve anlatmak istediği teyden bahse
delim. Varsın talebe o edebi nev'in 
tarzını bilmesin, yeter ki onun de
diğini anlıyabilsin, yeter ki ondan 
lezzet almıya alıtabilsin. 

Yalnız divan edebiyatım ırözö
nünde tutarak, büyük bir kısmı, 
bu edebiyatın hünerlerini aaymıya 
hasredilmit olan edebiyat dersleri
ni bu dar çerçeveden kurtararak, 
talebenin kafasında monoton ve 
özentili divan edebiyatına açıla
cak bir tek pencere yerine, bütün 
garp ufuklarına bakan sayısız 
pencereler açmıya çalı9almı. 

Edebiyat derslerimizde en bü
yük yeri garbin ölmezlerine ayıra
lım, hakiki san' atin, hakiki edebi
yatın tekilde değil, manada oldu
ğunu anlatalım. Şekil yüzünden, 
anlamadığı çetin lisanı yüzünden, 
divan edebiyatının sa'atten soğut
tuğu gençleri engin bir düşünü9 ve 
fikir dünyasile alakadar olmıya a
lıştıralmı. 

Divan edebiyatı bizim kluik e
debiyatımız değildir. Divan edebi
yatı ölmüş ve tarihe kar19mı9tır. 
Sayısız divanlardan bir tekinin bi. 
le basılmaması bunu İspat eder.Şu 
t-.alde ölmüs bir şeyi, genç kafalar
da zorla yaşatamıyacağımızı, ~or
la diriltemiyeceğimizi kabul ede
~ek, binlerce yılın öldürememİf ol
duğu hakiki san' at eserlerine göz
lerimizi çevirelim, onları kendimi
:>e model yapalım, ve talebelerimi
ze: "İşte edebiyat budur., diyerek 
onları gösterelim. 

Genç ve gürbüz dimağlar ıçın 
lüzumsuz ve faydasız yere sarf edil 
miş saatlerin kıymetini ve ehemmi· 
yetini ölçe~ek, yeni yetittireceği
miz nesilleri de edebiyata ve san' -
a le kartı lakayt ve halli. dütman 
olarak yetittirmek istemiyors.lk, 
yanlıt olduğunu kabulde, sanır: 
sam pek azımızın tereddüt cttiğı 

bir yolda yürümekten vazgeçmeli 
ve mazinin hatalarım tamire Çdlıf
malıyız. 

Ya,ar NABT 

iRTiHAL 
Düyunu umumiye direktörü ~ık:ı 

Ali Riz:a Bey uzun müddettenberi müp 
tela o!.duğu hastalıktan rebay~ olamı

y~rak dün 'Saat biri yinni geçe irtihali 
ı!arıbeka eylemiştir. Nakşi mağfireti 

naşı bugünkü çarşamba günü öğleden 

sonra Usküdar'da Altuni zadede Kü
çük Çamlı.ca caddesinde Nafiz paşanın 

55 numerolu hanesinden kaldırılarak 

Kuzgunwk'ta Nakkaş Babadaki aile 
kabristıruna defnalunacaktır. Cenabı 

hak rahmet eylif". (4489) 

Hayat Kaza ve Otomobil 

Hanında Kain Sigortalarınızı Galıtada Ünyon 
ÜNYON SİGORTASINA 

Türkiyede billfaaıla icrayı 
•• 

yaptırınız. 

muamele etmekte olan 

UNYON 
Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta 

Telefon: Beyoğlu 4.4888 
yaptırmayınız. 

3266 

Milliyet'in edebi romanı: 7 

YAYLA KIZI. 
- YAZAN: Aka Gündüz. -

Gelini - bin tükür - can bat se
lametle alarak Evliyanın Forduna 
bindirdik. Gelin tarafı deliğini de
tiğini yünlü, pamuklu, ipekli ku
matlar; çevrelerle donattılar. Ama 
hepimizin içinde bir füphe: Kılıç
lar bayırını nasıl çıkacak? ! 

Dün aktamki hırçın delikanlılar 
utana sıkıla bizi uğurladılar. 

Bizim yaylı yürümek üzere idi. 
Penceresinden İçeriye küçük, pia 
bir baş uzandı. istasyonda gördü
ğüm çingen kızının başı. Bu sefer 
sırıtmadı. Yüzü çizgilenmİftİ. 

- Ne istiyorsun kız? dedim. 
- Hiç! dedi. Ben dilenci deği-

lim. 
- Değilain de dün niçin .•• 
Sözümü hırçın bir sesle kesti: 
- Benim babam yok.Anam has

ta. ölecek mi ne? Bana dediler ki 
yarın büyük efendiler gelecek. On
lara söyle de sana tehirde bir it 
bulsunlar. Hem kendin çalışır do
yarsın, hem anana bakarsın. Ben 
de seni adam, efendi ağa s:ındım 

da bunları söyliyecektim. 
Araba içinde dört kiti donakal

dık! Kız söyledi: 
- İtte .. • ben dilene· d •. -

l
• ı egı 
ım. 

Bir delikanlı kızın onıuzund 
ak b

. an 
tuttu, yumuf ır tavırla biraz 
geri çekti: 

- Kusura kalmayın beyim, ca
hillik etti. Taciz oldunuz. 

- Bu kız kimdir? 
- Babası yok. Anası hasta bir 

garip. 
- Demek söyledikleri doğru. 
- Evet beyim. 
Hemen batımı uzattım, kızın 

hiddet dolu gözleri gözlerime iliş
ti. 

- Gel kızını! sana para vere
yim. 

- Get İfine ! Ben dilenci deği
lim. 

- Ama sen hepsini anlatmadın 
ki .... 

- Sen bana hepsini anlattın. 
Ben belledim artık. Ç:ılı,acağım ! 

Hikaye 

Bir haleti ruhiye 
Meselesi 

- Yahu ıu Hikmet yok mu? 
- Eyi. 
- Bu çocuk tayaruhayret! O kadar 

söyledim, nasihat ettim. olmadı. "Canım 
dedim. Müdür her gün seni soruyor. it
lerini fena aııyoraun. Bu gidiı iyi gidiı 
değil. Gel ebne, eyleme. Yok, yok, yok! 
Bir kulağından ııiriyor, öteki kulağından 
çıkıyor, Sonra erteıi ırün müdür: 

- Hikmet Efendi dün gene yoktunuz. 
Deyince: 

Efendim dün haletirahiyem bozuktu. 
Gelemedim. 

Müdürün de ona kartı zah mr var ne
dir? 

- Bir daha tekerrür etmesin, diyerek 
aadesuya bir ihtar ile iti atlabveriyor. 

Maazallah bir de biz olsak artık kis
telyömlere, tevbih ve tecziyelerin envaı
na kalkııır, Hikmetin talii var ve11elilm. 

- Peki nihayet ne oMu? 
Aradan bir kaç gün geçti. Hikmet ge

ne ortada yok. O gün müdür biraz asabi 
ve kn&'ın ikide bir de yanımıza geliyor. 

- Hikmet Efendi yok mu? 
- Hayır efendim gelmedi buclln. 
- Hnnmmm. 
Diyor ve gıçırhlı iskarpinlerile kori .. 

dorlara acaip konserler vererek tekrar 
odasına gidiyor. Öğleden sonra müdür 
tekrar yanımıza geldi. 

- Hikmet Efendi yok mu? dedi. 
- Hayır beyim, dedik. 
- Kuzum, dedi, bu Hikmet Efendinin 

hali ne olacak böyle? diye söze başladı. 
ki müdürün bu ıekilde bizimle konuıma-
11 ilk defa vaki oluyordu. O öyle bizim 
yanımıza gelerek iıtifsarkarane şeyler 
konuşmaz. Mütekebbir ve mağrur bir 
patron edasiJe daima kendi iyi düıüniir, 
kendi karar verir. Kendi islerine kendin .. 
den baska bir insanın müdaheleıine razı 
olmıyb ve baıı;kaıınrn fikirle~ini beğen .. 
miyen bir insan. 

Biz hayret içinde onun bu İ~~ifhanı. 
kir !;ualine sadece boynumuzu §oyJe sa .. 
ğa meyletmekle guya cevap vermiı ol
duk. O biraz hırçın: 

- Bu böyle olıl'az ! Siz ona ıöyleyin. 
Bu yoldaki hareketi hakkında hayırlı 
değildir, dedi. 

Bu sözlerin minil\r gayet vazih!' gayet 
aıikardı. . . .. 

- Eyvah, dedik, Hikmet l"ıtti gume! 
Ertesi gün nazeninim çıkageldi. 

- Yahu, nerede idin? •dün müdür ge
ne seni sık sık aradı, dedik. 

- Yallah haletiruhiyem mü.ait değil. 
di. Dü§ünün na•d gelebilirdim? dedi. 

Böyle "'k sık diz:>ozisyonu . bozulan 
Hikmete gene arkadaılar hep birden na. 
ıihat ettik. durduk. Ve bilhassa ben ken. 
diıini hepsinden fazla ıevdiğiın için: 

- Hikayeyi bilir misiniz? biri evini 
kiraya verecekmiı, ev öyle çürülanü§ ki 
kiracı tutacağı evi gezerken bakmış ki 
ahtap ev fena halde eski, yürüdükçe 
zangır zangır sallanıyor. Ev sahibine 
sormuş: 

- Yahu ev fena ııallanıyor. Ev iiilhibi 
tebessüm etnıit : 

- Merak etmeyin. Bir §ey olmaz. Bi
zim ev ıofudur. Zikreder. Demiı. Nek
tedan kiracı da: 

- Evet, demiş, ben de ondan korku· 
yorum. Bir gün aşka gelip t~ secdeirah· 
mana kapanıverirse o zaman berbat. O
nun gibi. Bizim Hikmetin vaziyeti de 
böyle. Bir gün müdürün haletiruhiyesi 
bozulacak. O zaman iıte büyük kıyamet 
kopacak. 

Aradan bir hafta geçmemişti. Bizim 
Hikmet gene ıöyle bir kiriıi kırdı. Ertesi 
gün ,P'ene yemin mazeret. "HaJetiruhi
yem bozuk . ., Odacı kapalı bir zarf getir
di. Hikmete uzattı. Hikmet titriye titn
yc zarfı açtı: 

"Vazifeniz nihay~t bulmuıtur.'' 
Hikmet derhal ycnnden fırladı. Kapı· 

yr vurmakr;ızın müdü"ün odaıma girdi. 
Müdürün ,.e~i yükseliyordu. 

- Buı;in d" benim haletiruhiyem 
müsait değil. 

Holivut 
Holivut mecmuasının 3 cü sene 25 in 

ci sayısı intişar etmiştir. 

Cebimden •1ara çıka,-ma': ıçın 
biraz içeri çekildim. Delikanlı ge
ne özür diliyordu: 

- Kusura kalma beyim. Baba
sız büyümüf. Hasta ananın elinde 
ne kadar olacak. Böyleler yapar 
işte. 

- Babası buralı mı? 
- Hayır. Bu ana kız başka yer-

den geldi. Bilmezsiniz. Babasına 
bağlamacı topal Mehmet Çavuş 
derlermif. Millet muharebesinde 
mehrum olmuş. 
-Yaylalı Mehmet Çavut olma

sın?! 
- Ta kendisi. Ne biliyorsunuz? 
Telat ve heyecanla fırlıyacak 

oldum: 
- Aman! şunu bana çağır. 
Haykırdılar, seğirttiler, aradı

lar, taradılar, alay belki yarım sa
atten fazla bekledi. 

Fakat Yaylalı Mehmedin ale 
gözlü Petek'ini bulmak kabil ol
madı. 
Boğazıma bir yumruk tıkıldı. i

çimde bir hacamat makinesi işledi. 
Gözlerim yandı. Alnımı avuçla
dım. Avurtlarımı ısırdım. Şakakla
rım zonkladı. Yüzüm kızardı. O 
anda birisi bana: 

- Ne oluyorsun? deseydi, he
men haykırıverecektim: 

- Vicdan azabı! bilmeden, is
temeden vicdan azabı cekiyorum ! 

x ::;:±! 

Spor 

Apollon üç maç yapiyor 
Bu maçlar gayrifedere kulüplerle 

bu hafta yapılacak .. 
fesini bihakkın yapmamıı olsa dahi on
ları tenkit etmeye hiç bir zaman hakkı
nuz yoktur. Çünkü bizim hangi bir te

'
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91 iıici liste · 
ANKARA, 13. A. A. - T. D. T. ceaıi

yetinden : 

Kutılıkları aranacak arapça ve farsça 

kelimelerin 91 numaralı li•tesi ıudur: 

1.-TABAKA 

2.- TABiAT 

3.-TAALLOK 

4.-TARAF 

5.- TEBERRU 

6.- TEDAFUI 

7.- TEHLiKE 

8.- TEVEKKÜL 

9- RA6BET 

10.- RET 

11.- RiKKAT 

12.- RiYAZET 

Şehrimizde bulunmakta olan Yunan 
Apollon takımı buradaki gayri müttefik 
ldüplerle temaıta bulunmak üzere kendi 
federaıyonundan müsaade iıtemiı ve al
mııtır. Yunan takımı yann Şiıli takımı 
ile cuma günü Kurtuluıla, pazara da 
Pera ile karıılatacaktır. 

ıekkülümüz yapbğı müsabakalarda daha !l!;;;;;;ıı;e!5;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Bms;;;;;;e;;;;;;;;;,'! 

Balkan kupasını Romenler 
kazandı 

BOKREŞ 11 - Balkan kupasının fi
nal maçı, dün 25,(X)() seyirci huzurunda 
Romen ve Yugoslav milli taknnları ara
aında icra edilmiıtir. M1çta Romen veli
ahdile baıvekili de hazır bulunmuılar
dır. 

Maç baılar baılamaz, üçüncü dakika
da ilk golü kaydetmiıler ve birinci dev· 
re sonuna kadar dö!'t gol yapmışlardır. 

ikinci devrede Yugoslavlar, kalecile
rini değiıtirmiılerdir. ikinci devrede Yu
goslav müdafil.-inden biri yaralandığın· 
dan Yugoslavlar on oyuncu ile oyuna 
devam etmislerdir. ikinci clev.-ede Yu
goslav kalecisi büyük bir fedakarlık gös 
tererek bir eok muhakkak golleri kurtar 
mış ve ancak hir .gol yemiştir. Maç Ro
menlerin 5-0 gibi kahir bir galebesile 
neticelenmiştir. 

Dün aksam verilen ziyafet esnasında 
Romen milli takımına Ba!kton kupası 
merasimle vcrilmi~tir. ltalyada yapdacak 
beynelmilel futl,ol ma~larmda Balkanlan 
Romen milli takımı temsi) edecektir. 

Schmelling bir sinema 
ertisti ile evleniyor 

NEVYORK, 13 A.A. Alman boks 
şampiyonu Schmelling Almanyaya git
mek üzere yarın va!lura binecektir. Sch
melling Almanyada gelecek temmuzda 
meşhur. sinema artisti Anny Ondra ile 
evlenecektir. 

105 bin sporcunun geçit resmi 
MOSKOVA, 13 A.A. - Tass Ajansı 

bildiriyor: Bugün Moskovada kızıl mey 
danda Stalin, Molotov, Kalinine, Kaga· 
novitch, Vorotilof ve djğer hükümet er
kanı ile sefirler ve binlerce seyyah hazır 
olduğu halde Moskovanın 105 bin ıpor 
cusu tarafından büyük spor şenlikleri 
yapılmıştır. Sporculann Moskova cadde 
ve sokaklarından geçmeleri, kuvvet, 
gençlik ve sıhhat manzarası arzediyor .. 
du. Jimnastikler, ellerinde topları bulu. 
nan futbolcular, raketlerini taşıyan tenis 
çiler, ellerinde kürekleriyle kayık yanı
çılan, boksörler, iskrimciler, paratütcü
ler ve alpinistler, muhtelif renklerde 
mayolar geymişlerdi. Bunlar çahşmağa 
ve icabında Sovyet Ruıyayı müdafaa et
meğe hazır olan ıporcu gençliği temıil 
ediyorlardı. Bedeni terbiye yüksek mec· 
lis reisi M . Antipov sporculara bir ge
çit resmi yaptırdı. Bundan sonra &porcu
lar 1 bir cok spor ekzerıizleri yaptılar. 
Geçit ve

4 

merasim esnasında Sovyet ka
bili •evk balonları ve tayyareleri Kızıl 
meydamn üzerinde uçuyordu. 

* • * 

Cezmi Beye cevap 
Cezmi Reşit Beyefendiye, 
10-6-933 ta•ihli Haber gazetesinde çı

kan yazınızı okudum. Şahsen zatı aliniz 
le müıerref olamadığımdan cidden müte
eııirim. Yalnız !Uraıı muhakkaktır ki 
yazılannız he..- sporcu için zevkle okun
maya değer. Ben~eniz için yazınızda 
bahs eylemi§ oldunuz titizlik ta1>iri bi· 
lemcm ne dereceye kadar doğrudur. Çün 
kü ben h..,- yerde hakikat ve dürüsti gör 
mek istiyen bir arkada~rm. Ömer Besim 
Bey arkadaııma ihtaratta bulunmak de
ğil, fakat o•tada ceTeyan Pden bir haki
kattan bahs eyledim. Muhterem Beye
fendi; Her sene kolej musabıkalanna it· 
tirak eden lıtanhul Atletleri zannederim 
ki hu müsabakalardan azami İstifade ey
lemektcd.irler. Ve bu müaabakalan ter
tip eden ko~itede d,.. memleketimizin 
Spordan anlayan pek kıymetli ,ahsiyet
leri mevcuttLör, Komite he~ hususta vazi-

Fakat kim~e bir ~ey sormadı ve 
alay ilerliyeli çok olmuştu. Herkes 
Kılıçlar' dan gelin aldı götürdü, 
ben vicdan azabı aldım getirdim. 
Ademoğluna insan dememitler 

mi? demi9ler . Öyleyse insanlığı
mızı gösterelim. Vicdan azabı çe
kelim. Çekerken gülelim. Güler
ken ağlıyalım. Ağlarken yırlaya-

lım .... 
Ben de tehlikeli bayırın ortasın

da gülmeğe başladım. Bütün alay 
gibi. Çünkü Evliya, arabasını keçi 
gibi çıkarıyordu. Arada bir düzce 
yer buldu mu, hemen atlıyor, ye
dek gaz tenekesinden radyatöre 
biraz su döküyor, gene bir korna, 
bir türkü, bir kaç çat pat yokuşa 
sarıyordu. Kulakların çınlasın Ha
yati! Nafile her feyden vazgeçer 
de bu arabadan vazgeçmez. Mari
fetini 9imdi anladık. Y okutun ba
sına ilk çıkan Evliya oldu. Alt ba
Şa bir bakıtı vardı ! Sezarın Roma
ya bakıtı bunun yanında haltetsin ! 

Ali Şuuri Beyle Ihsan Beyin ara
baları da batka bir alem! Şuuri 
Bey söylenip duruyor: 

- Birader! sağımız uçurum, so
lumuz uçurum. Önümüz dik, arka
mız virajlı İnİf. . ne olur, biraz 
kork! azıcık endişe et le yerinden 
kımıldanıver ! 

- Adam sen de! Düşündüğün 
şeye bak! Atlar dev gibi. Bir şey 

muntazam ve dürüst müsalıaka.lar vücu· 
de getinniıtir? Bugüne kadar yapılan 
müsabakalrda cereyan eden yolsuzluk
lardan baha edilmedi de Kolej müsabaka 
larında yapddığı iddia edilen yolsuzluk
lar her fırsatta ortaya ablıyor. Aceba 
buna sebep nedir? Yazınızda (Sezai B. 
lüzumsuz bir titizlikle bu tenkide cevap 
veriyor) buyuruyorsunuz. ihtimal ki ya
zılarnn lüzumsuzdur. Fakat ben §ahsen 
ortada bulunan bi?- hakikattan bahs ey
ledim. Atletizmde münakaıa bahStna ge
lince. Beyefendi; Sporumuzun bu ıube
ıinde ezelden beri cet"eyan edip gelen 
durgunluk halen de berdevamdır. Bunun 
için esasen b'°!!" sene atletizm mevsimin
de ancak ik" : müsabaka tertip ederek 
mevsimi geçirdiğimizden, bu gibi yazı
larla lstanbul atletlerine mÜ•abaka tertip 
ederek mu•abaka kabiliyetlerini artınna 
ya çalııan bu kıymetli müesseseyi gücen 
dirmek zannederim doğru bir haraket 
değildir? Kolej komitesini tenkit eder
ken bi• ıu: dÜ!!Ünelim, ve kendi kendimi
ze so•alrm. (Bu müessese her SPne spo
rumuza yeni yeni elemanlar yetiştiriyor, 
ve O!"adan yeti~en ıµortmenler milli at
let takmumızda mPvki alıyorlar, mesela, 
Haydar, Şekip, Cihat Ömer, Cevat Sa
mi, Sait. Sedat, A!!'iih Beyler. Bu atlet
ler hep kolejden yetiımit atletlerdir. A
caba hakikaten yaptıkları müsabakalar 
da haksızlık ve intizamsızlık vcı.!" mıdır? ". 
Şurası muhakkaktır ki bu mÜ"Ssese bize 
her 7aıran ve he~ vadide faide temin ey
lemektedir. Omer Besim Beyin 800 
metre koıuya girmemesine gelince. E
ğer her rekorbnen seçme musabakalan· 
na girmeyecek oMukl"an •on•a, seçmele
rin esasen hiç hir hükmü kalmamış olur. 
Şöyleki senelc<den 1>eri rekorlar yapan, 
Haydar, Mehmet Ali, Semih, Tevfik, 
İbrahim, Beyler de seçmelere girmeye 
bilirlerdi. F?kat hu mü•.abıklar böyle 
bir trklifte bulunmadılar ihtimal Ömer 
Besim Bey 800 metreyi 2,12, değil de 
2,3 1/ 5 de koşacaktı. Fakat seçmeye gir 
meden finale İ~ti•ak Ptmek hakin kendi· 
sine verillirse idi biiyük "ir haksızlık ya
pdmış olmayacak mıdı? işte Cezmi Beye 
fendi Kolej komitesi bunu nazan dikka
ta alarak Ömer Besim Beyin finale ırir
mesine müsaade etmemi~ti. Binaenaleyh 

insaflı olmak lô.zon eelirse o da seçme
lere i5tiralc eden atletlerle seçmelere it
tirak etmemiş bi• atlPtin nasd finalde 
koşturmaya taraftar olduğunuza hayret 
etmemek ve insaflı olunuz demekte hak
lı olduğumu z"'tı ilinizde bi,. defa daha 
ispat eylemiı oluyorsunuz. Yunanlı atlet 
!er me•elesine gelince: E•asen komite 
Yunanlı atletleri "undan ı,;. ay mukad· 
dem musabakalara iştirak için davet ey
lemi§tİ. Ve o zaman her hususta ken
dilerile mutabık kalınmı§b. Fakat her 
neden ise Yunanlı atletler venniş olduk· 
!arı sözde durmadılar, ve musabakadan 
evvel çekilen telgraflara da cevap ola· 
rak !!eleceklerini bildirdikleri halde vak
tinde gelmemeleri, komiteyi endişeye 
düşürmüştü. Ve bunun için tayyare ile 
gelmelerine lüzum görülmüştü. Yoksa 1 
Cezmi Beyefendi iyi bilmelidir ki, komi
tenin başmdabulunan şahsiyetler de ıpor 
dan çok iyi anlayan kimselerdir. Tenkil· 
!eri atletlerimize birakmamı tavsiye e
diyorsunuz. Acaba hangi memlekette bil
fiil sahada kO§an atletler atletizmi kritik 
ediyorlar? Yazınızla münekkit ve atlet
leri biribirine kanşbnyorsunuz. Ben yaz 
mış olduğum yazıda bir hakikattan bahs 
eyledim ihtimal hu yazımla l>azı arka· 
daşları güçendirdim, fakat ıuraıı muh~k 
kaktır ki hakikatı bir. bir zaman tahrıf 
etmemeliyiz. Şahsen Cezmi Reşit Beye. 
fendiyi tanımadığım halde hürmetleri
min kabul buyurulmasını rica ederim e
fendim. 

F enerbahçe A tletizın kaptanı. 

S. MÜMTAZ 

olmaz. Hele sen fU battaniyenin u
cunu sol omzuma biraz daha sıkıt
tırıver ! 

Hadi Bey alevi kemençeciyi 
karşısına oturtmuş: 

- Hele şu kesik bat havasını 
bir daha çalıver! 

Diyor. Bu da bir masal. Evvelki 
gece Hadi Bey düğün evinde gece
yarısı birdenbire uyanmıf, uyku 
sersemliği ile sobanın üstünde du
ran çaydanlığı görmüt, bir kesik 
ba9 sanm19, Hadi Beye dilini çıka
rıp dururmuf ! Alay olsun, herkesi 
uyandırsın diye hemen bir türkü 
uydurmuş: 

Kesik b~m 
Tarhana Gflm 
Bana kıyma 
Pek genç yafım .• • vay! 

diye batlamıf. Kemençeci de bu
nu gerçekten bir türkü sanıp yan
daki odada uydurma makamını 
kemençeye uydurmuf. 

Alay eğleniyor. Dünya eğleni
yor. Ben eğleniyorum. 

Ve Yaylalı Mehmedin ale gözlü 
hasta analı Petek'i - beni değil -
benim dünkü sözlerimi dü9ünerek 
bucak bucak kaçıyor. Yaşasın fU· 
bat ruzgirlarile savrulan bir daki
kalık vicdan azapları!. . . Ben de 
yaşayım! Sen de yata! O da yaşa
sın! Yaylalı Mehmedin kızı da ya
psın! 

Gelen karşılıkiar 
75 inci liste 

Tea/Jül - Takıntılı, Teammüm -
Yayılmış, Taassup -, Takdir - Beğen· 
me, değerleme, Takdis - ululamak, 
Taklit - Örneklendirmek, Takrir -, 
Taksit - Parça bödük, Takvim - ay, 
günbilgisi, Talik - Asmak, Tamir -, 
onarmak, yenilemek, Tatil - durdur· 
mak, Tazim - büyultınek. 

Beyoiflu 2 nci mektep muaIIimleri 

l_R_A_DY_O_f 
Bugünkü proğram 

1 S TAN BUL: 
18: Gramofon, 19: Mahmure H. 

19.45: Karagöz (Hazım B. tarafın
dan), 20.30: Udi Salahaddin B. ve ar
kadaıları. 21.30: Gramofon. 22 den 
den itibaren: Ajans, borsa haberleri 
ve saat ayirı. 

ANKARA, 1538 m. 
12,30 : Gramofon. 
18, : Flarrnonik orkeatra: Bralırna ou•er
ture Alc:ademiscbe Fest. Leopold Fantaisie 
Praba Czidulka Valae Sonae Damour apresl 
18,45 : Gramofon. 
19,20 : Dans musikisi. 
20, : Ajana haberleri. 

VARŞOVA, 1441 m. 
8,20: Plak.- Şen aö:tler. 13,10: Plik. 16: plik 
16,30: pl&k. 17: Halk musilıtisi. 18: müsababe. 
- Pli.k.. 19,35: Taıanni. 20,15: plik. - muh
telif. 2045: Mütalea. 21,05: Hafif musiki 22,30 
Polonyalıların eserlerinden mürekkep konser. 
23: Dana musikisi. 

BUDAPEŞTE, 550 m. 
21,05: Milli muaiki mektebinden naldan: or· 
kestra muıikisi. 23.20: Haberler. - Si•an mu· 
sikisi ve M a car tarkıları. 

ViYANA, 518 m. 
20,35: Taıannili büyük konser. 21,0S: Hali· 
hazıra ait neıriyat. 22,10: (Mehtap aeeeleri) 
iıimli lirik bir musikili temail. 23,15: Dana nn.I 
si kisi. 

MlLANO • TORlNO • FLORANSA 
20,35: Bir tiyatro temsili. - Müteakiben: 
karıık konser. 24: Haberler - Danı m.usikiıi. 

PRAG, 488 m. 
20,35: Massenet'nin eserlerinden (Don Kiıot) 
operesi. 

Z0RlH, 459 m. 
20,15: Plak. 21: Teain Şehrinde bir ıaaL 22: 
Haberler. 22,15: Züribten naklen. radyo or• 
keıtrasr. 

ROMA, 441 m. 
21,05: Haberler. - Pli.k. 21.45: karııık koıa
ser. 2Z,31S: Bir temail, 23,35: Dana muaikiai. 

BÜKREŞ, 394 m. 
13,05, Plik. 13,20, Plak. ıs, Radyo orke.t· 
rası 19,20: Radyo orkeıtrası. 20: Darülfünun 
derai. 21: Piyano müsameresi. 21,45: Taıan· 
ni 22.ZO: Solo musiki. 23: Halk konseri. 

ll!illiy~t' 
ı\snn umdesi " M 1 L L 1 Y E T " tir. 

ABONE ÜCRETLERi : 

3 aJ"lıiı 
e • 12 • 

Türkiye için 
L K. 
4-
7 !50 

14 -

Hariç ;çia. 
L. K. 
8-

14 -
28-

Gelen e•rak a•rİ Yerilme:&.- Müddeti 
seçen aüıhalar 10 kuruıtur-- Caseı. •• 
matbaaya •it itler için m.üdiriyete mü· 
racaat edilir. Caıetemis a&nlann mes'u· 
li1etini kabul ebna:. 

BUGONKO HAVA 
Yeıilköy ran.t merkez.inden ver.ilan ma· 

IUmata ıcöre bu,-ün hava bsmen bulutlu 
ve cenubi istikametlerden hafif rüı:gi.rlı 
de••m edecektir. 

13-6--933 tarihinde bawa tazyiki 755 mili
metre en çolıt sıcalclık 23 en aı: 18 derece 
idi. 

·-
Evliya önde. Atldar arkasında. 

Biz en arkada. Bir görçekten bir 
görçeğe mut götürülüyor. Ben ne 
götürüyorum? Hiç. iki kollu., iki 
bacaklı, tek kuru kafalı kendimi ..• 

Ozügül Bacı 
Petek'le anası ÖZügiil, bir kaç 

köy dolattıktan sonra bu köyde 
yurtlıyabilmitlerdi. Bir yorganları 
vardı, tek döteklerinin yününü 
gezginci çerçiye satımşlardı. Bir 
eski, dövme Kürt keçesi, bir yor· 
gan, bir ot yastıktan bafka bir ,ey
leri kalmamıftı. Konserve kutu
sundan mafraba ile su teatisini mal 
dan sayıruyorlardı. 

Emüt Nine bu küçük, çöküntülü 
ahırla sekisini Özügül Bacı ile kızı 
Petek'e bırakmazdı ama neylesin, 
eteği ölmüttü. Sıpasını da a91rmıt
lardı. Bir daha dört bet kayma 
nerden bulacak ta eşeği yeniliye
cek? "Bari fU kimsesiz, yoksul 
eksikli ile bebesi otursun., diye a· 
hırını dar sekisi ile Özügüle bı· 
rakmı9tı. 

Emüt Nine bunu sadece iyilik 
olsun diye yapmadı. Özügül güzel 
ve dinç bjr duldu. Er kardeşi gur· 
betten gelinciyenedek kendisine 
yardım eder, gelince Özügülü ona 

(Devamı var) 
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Anketimiz 
Münasebetile 
d Geçen haftaki radyo ıayıfamız
;:. karilerimize hitaben 10 ıualden 

urekkep bir anket açtık. 
d ~ete, karilerimizden almıt ol
tuu'f"1uz m~.teaddit tikiyet mek-

P arı ve hır kariimizin anket aç
ma teklifi sebep olnıuttur. 

1 •. 
8 ':1 ayın nihayetinden sonra bi-

aıatısna derced - . • l el · ecegımız cevap ar 
g nııye batlanııt ve karilerimiz 
at r~ulları veçhile tarafımızdan gös-
erı en alik d 

yetlerini b'lad' an dolayı memnuni-
B' . ı ırmektedirler 
ızun anket' . , • 

!arak t ta b ımızı nazarıitibara a-
ketinin s d n d':11 T e.lsiz Telefon Şir
rını Yer· e ır~leyıcilerinin arzula
lstanbuİne ~etırmek üzere her gece 
k e t suali:. ~os~ vasıtasile 10 an
dirdiğinde~z~ ~ınle~icilerine bil. 
ederiz. Yalnı: a_Yı tırkete tefekkür 
dan haksı b 

1 
•ırketi bir nokta-

R z u uyoru 
adyo Şirk . z. 

cevapların etı . ankete verilen 
gazetemiz ~~etın. asıl sahibi olan 
yici lere ta e ~onderılmesini dinle
rudan d ~sıye edeceği yerde, doğ
hane Üze 

0
.gruya cevapların posta

ketine -~ınde~i Telsiz Telefon Şir 
tedir. gonc:erılnıesini talep etmek 

Halbuki 
mandanb ?~ seneye yakın bir za-
Rady ş· erı ı_crayifaaliyet eden 
ma 0 

• ırketı böyle uzun bir za
zu'~ zarfında dinleyicilerinin ar-

d .1~':.~ını Yerine ı;etirmek üzere ken-
ı ıq-ınden h' k • · d.. .. r an et açmayı nıçın 
u~un!!lediğini kendilerinden sor-

hl&-'nıza .. d d 1 ri· nıuua e e er er mi? 
yo Ş~~ c_evapların bize veya Rad
ınal etıne gelmesinde hiç bir 

d ·ı' kzur yoktur. Çünkü bizi b .. t .. 
ı e terim' m u un 

rady ız memleketimizdeki 
na "'onun ıslahı :,. halkın arzusu-

Y~~vaf~k netrıyat yapılmaaıdır. 
de ek er ~· a;zular tasnif neticesin. 
ne . serıyetın kararlarına uygun 

•rıYatta bulunulsun. 

Turgut MITAT 
M ··h .-_.,.___.::_ 

u ım bir neşriyat 
Rad ·ı -· yo 1 e seyyah celb' 
Vıyana rad 1 

rne 'e k·• yosu Yeni progranı, d 
• seyyah celb' • . n a 

ı •c;ın gayet nazan 

Anketimize cevap bekliyoruz 
Son. z~anlarda bazı ıikayetler üzerine karilerimize bir anket açmak 

mecbunyetınde kaldtk. Bu anketimizin cevaplarını Radyo Şirketi de radyo 
vas!tu~le bütiin dinleyicilerine okumak ıuretile bize yardım edeceğini ve ek
a .. rıyetin arzularına uygun bir program netredeceğini memnuniyetle radyoda 
her a1qam iıidiyoruz. Bizim de gayemiz bu olduğundan ıirekt ile artık ara
~zda ~ir ihtili.f kalmıyacaiı ümidindeyiz. Bu itibarla karileriıniztarafmdan 
gondenlecek olan cevapların bize veya Radyo Şirketine gönderilmekte bir 
fark yoktur. 

Anket ıuallerimiz tunlardır: 
1 - lıtanbul Radyoııunun hangi ıaatlerde çalqmasını tercih ediyorsu

us? 
2 - Ne kadan alaturka ue ne kadan alafranga olmalı? 

3 - Alaturkanın hangi neui muai kui programın çoğunu teıkil etmelidir? 
Alafranganın hangiai? 

4 - En aeııdiiinu radyo hanende ııe ıazendeleri hangileridir? 
5 - Programda musikiden maada nelerin bulunmasını ar.zu ediyorsu

nu..z? 
6 -. !Jmumi mahall~den nakiller yapılmasına taraftar mısınız? lstanbu-

1?~ ~U(~ı ?ulunan "': dıger hangi ma lıallerinden Radyo Şirketi konser nak· 
lı. 1f•n .daımı. kablo teaıs etmelidir. Nakillerin çoğunu dans mı yoksa hafif mu· 
11kı mı te§kıl etmeli? 

7 - Cuma günleri gündüz neıriyatı ol•un mu? Cumaları hangi saatler
~e ue ncuıl bir program iatiyorsunu.z? 

? 8 - Şi~diki h_~~d~ lstanbul programının hangi kısımlan hoşunu:ııa gidi
>·or. En begenmedıgınu nelerdir? 

.. ~ - R~~y<>'!a. ders takip eden kar ilerimuin ne derece istifadeleri oldağu
rıu ogrenebılır mıyız? 

10 - Spiker kadın mı, erkek mi olmalı? 

Gönderilecek cevaplarda isim d b'ld' ·ı · · · d · B"tün" ı .
1 2 

ve a reı ı ırı meeını rıca e erız. u 
ce.vapbar 1aıra 1 ek 8 haziran, çarıamba günkü ıayıfamızdan itibaren dercedil
m.ıye aş anaca tır. 

Anketten sonra lstan bul radyosunun hali 

dikkati celp d b' . e en ır propaganda ne§n-
yatı azırlamıştır .. 

Gt'! ~fırı saat 23 ten sonra muhtelif 
~ne 1 lisanlarda bütün Avrupa memle

etlerine kendi lisanlarile hitap ederek 
Avusturyan b"'"'' .. ellikleri! h . ın u1.un guz e usu-
sıyeUeri hakkında konferanslar verile
cektir. 

Bu hitabeler ıimdilik Fransız, lngiliz, 
İtalyan lisanlarile icra edilecek. Bunları 
~ek, Macar, Leh, Romen, Sırp, Bulgar, 
. ırvat, Felemenk, Danimarka ve lsvec; 
lısanlarındaki konferanslar takip edecek-

tir. 
Konferanslar hangi lisanlarda verile. 

cek ise evvelerinden "u memleket radyo
larile matbuatı Avusturya radyo ıirketi 
tarafından haberdar ettirilip o memleke. 
tin dinleyicilerine haber verilecektir. 

Herhalde bu memleket dinleyicilerinin 
lisanlarile bir ecnebi memleketinde veri
lecek müsalıabeleri dinlemeğe merak .,.. 
dip burasını bulmak merakına kapılacak
ları muhakkaktır. 

Bu vesile ile Viyana fevkıılade cazip 
bir program netredecek bütün Avrupa 
dinleyicilerini kazanmak gayeıindedir. 

1
• (Başı ı ;~~~~ide kaybettik! 

'!-Kunu n d a temel ) deriz. 
İzmir ve Kocaelinde 
Kıymetli eserler tıktat klübünün ~.atl~r~ndandı. Be- Türk Atletiz:m Federas 

F edera muesaı11 ve Futbol R • • yonu 
h syonu umum· k" 'b' eın 

um irfan ha 1 atı ı olan mer- BURHANEDDiN 
botluğun .. Y~tımızda da bıraktığı • * * 
ıılıgı g· '<lmuh~m bir ifade ve kar- . T. 1. C. lstanbul mm._.__ _ 

' u.zı a bır muallimdi. tinden: ~sı nyase-

oU~g~~r(<f) in ne kıymetli bir adam I Memleketimizin en ı....._ ti' 
nu esasen ta 1 cu arında Ş f ~,.ıne ı apor-

ğa lü nıyan ara yazma- k n ere Bey pazartea .. .. 
zunı yokt T a tamı sa t 12 ı gunu 

bilmesi için ~u k u~. ~n~~ıyanl.arm mekte old a. Ce ,36 da tedavi edil-
nun kadar :ı:c' · i afi a~ kafı~ır ki; o- nesinde ve~!u ı;ra~paıa hastaha-
anlay,,ı. 1 . ' krı takıp sahibi, gün sa t 12 t ebnıt~ır. Cenazesi bu-
ına Pek ~zç~ ı ,ka_n ve_ pür neı'e ada- cami' ; de Beıiktatta Sinanpata 
tının en fe ~·~duf edılebilirdi. Haya- cibin: ~n . kald~~larak vasiyeti mu-
bir mes'ut ~k t,:nİnd~ iki yavru ve meraa:'m e;:• ıİ~~ıgı Çırağan stadında 
tında vücudünü ba11 •ken, kırk ya- Efendideki !ıak::an . sonrda f y İhya 
haıtahğa kar;ı o;_ ·1" en ınüthq bir caktrr. reaıne e no una-
şeref'l "ld u afaadan B"f' 

•• 1 e o Ü ve kend' . &onra .. u un ıporculanmızm büyük ·· 
~~reklerindeki muhabb~ti aev.~alerin ~~ye son ihtiram vazifesini yapma~ 
~r ~atem tülü sarar .n. \U:erine u2ere 14 - 6 - 1933 çarıamba ünü ::'!11ne •abır versin, ::a g~ttı ... Allah !:"' .~dat 11 de Betiktatta Sinan~ata 
sın .•. ~ a rahmet tnıın e bulunmalar · 1 r nca o unur. 

T" kf?avet ve taziyetler • • • 
Ahmet Şerafet . 

naze:ıi bugün C tın merhumun ce-
. · errahp b , sınden Bc~:ı<ta . aıa astahane-

nakledilerek şt~ Sınanpata camiine 
lacaktır. ora an on ikide kaldırı· 

Cenaz:e m . . b.. .. craaımınd İ utun sporcu! M e atanbulun 
llzaar, ınuallin:rı, atbuat Cemiyeti 
bulunacaktır: arkadatları, talebeıi 

Cenazeye C" h . 
kaaı vilayet m ";;' ':'rıyet Halk Fır. 
merkezi, Mat~r ezı, Beıiktaı kaza 
F d _ uat Ce · . 

e e. aayonu, lstanbul mıyetı, Futbol 
nerbahçe, Galat mıntakaaı Fe 

• •Nlray A- • -
tıktaş, Kaaımpaıa S • ~adolu, Be-
teri ve bir çok irfanPor .. Bırliği ldüp. 
rafından çelenkler ırö':dueı~eaeleri ta. 

erıl"<:ekt' 
Matbuat cemiyetinin d ır. 
t auefi 
•lanbul Matbuat Cemiyet' d 

1( , an en· 
g 'Y>netlı ıporcularnnızdan ,,. · 

azet · e eık" 
Şeraf:~•. arkadatlarımızdan Ahane: 
müpte ~ın Bey uzun zamandanberi 
htıy la oldufu hastalıktan kurtula 

arak f . . E • az ve at etmıttır. n kıymetli 
asından b' . . . hiiyiik . ırını kaybetmıı olmakla 

merh bır keder duyan cemiyetimiz 
tün ,:mun kederdide aileıine ve bii. 
2'.iyeu.,~\b':'a t miinteıiplerine kalbi ta-

Ce nı beyan eder. 
. ,_ na:ıe b .. 'kid B 

llı•taıta s· ugun saat on l e e-
~ılacaktır ına~.P~ıa camisinden kaldı
lftİrakler; ~utun azanın meraıime 

1 rıca olunur. 
Atletler' · · • • ,... ımızın tazıyuı 

I' urk Ati t' •iinden. ld e •zm F ederaıyonu Reiı-
"'ü•••iaJ • . man Cemiyetleri İttifakı 
Ş"'"<ni k~ınd~n Futbol Federasyonu 
.. ,fetı· l\lıbı arkadaıımız Ahmet 

atleı· •n B . 
d l 

'''»'ı eyın vefatı ıebebile Türk 
eri "e T" 

m
. • •ile,·, urk at.Jetleri namına ke-
nnı t I'\~ 

~e:&a\i ve onu sevenlere en sa
r ve t• . ti . . . 

.-..zıye erımızı arze-

tanb~r /Yb Futbol . Fede_rasyonu, 1 ... 
reisli• i ~ ~I heyetı, Betiktat klübü 
gazetge, . eşıktaı C. H. F. reislig"i de 

mıze .. d la Şeref gon erdikleri mektuplar-
. merhumun ·ı d 1 tazıye e 1 aı e ve oat arını 

kendi te~e~'k~tte. • ayni zamanda 
arkadaıları u erıne mensup bütün 
hazır bulu nı cenaze merasiminde 
ler. nınaya davet ebnektedir· 

Şefler de tayin 
Edildi 

(Başı 1 inci sahifr,dıe) 
Se -

YTisefain Hukuk M" · · E · •,. B y-: .. . uıavın mm ftl.İ 
· ~~ uç ıdarenin .. t ek h kuk 

rnüıavirl"... • . mut er en u 
ıube m .. ~~~n: ı~a edecektir. Seyriaefain 
r1 müd.'!- l~r .~ınden Sadi B. Denizyolla-

ur ufu ıeflikl · d b' • · edilmiıtir erın en ırıne tayın 
F • 

V •boika ve Ha 1 M"d" , ..... ekileten S . vuz ar u ur ugune, 
Cemil B ' ~Yrıso;f ain fabrika müdürü 
Avrupab :;Yın .~dılmiıtir. Bu idare için 
hiyede te~r ~utehaaaıs celbi sureti ka-

y . rrur etmiıtir 
enı müd" liild • 

da hazırla om ur erin memur kadro lan 
!arından teks ~ta ve Seyriıefain memur
cekler teıbit ~:~ ıevk ve tasfiye edile
evvel teka .. d ilmektedir. 1 temmuzdan 
ntenı~rlara ~ i.li""k ve tasfiye edilecek 
retle açıkta k 1 ırat yapdacalrtır. Bu ıu
dır. Aralarınd: •~!arın adedi 140 kadar 
dır. ırkaç ıube tefi de var-

ı temmuzd · · · "--ı· an ıtibaren y • "d"rlükl' rın ... •Yete enı mu u e 
memurlara d fleçmesile beraber, kalacak 

a artık .. ·1m· ,_ _ 
!anacaktır. ucret ven ıye .,.1• 

c~.m_~l 8. ne diyor? 
Akay muduru" Cem·ı B k di ·ı .. .. ı . en ıı e goru 

ıe~, rnuhan-irimize demittir ki: 
- . ~ar~köydeki köprübatındaki bi

nanın ıkıncı katındq ay ba~mda çalrı4 

(Balı 1 inci sahifede) 

tır. 

Kocaeli vilayetinin bazı yerle
rinde yeniden mühim bazı eski e
serler meydana çıkarılmıttır. Mü 
zeler idaresi mahalline bir me
mur göndererek bu eserleri tet
kik ettirecek, kıymetli şeyler ol
duğu anlatılırsa Müzeye nakletti
ru.Pktiı-. 

lzmirde Tilkilik civarındaki me 
zarlık altından çıkan eski harabe 
ye çok ehemmiyet verilmektedir. 
Hafriyat esnasında büyük bir ma 
bedin kapuı meydana c;ıkanlmıt· 
tır. Arc-ştırmalarm neticesinden 
aralık aralık müzeler idaresine 
ıı•aliimat verilmektedir. 

Ayasofya mozayikleri 
Boston Bizans Enstitüsü namı

na Ayasofya camiindeki mozayik 
leri meydana çikarmakla metğul 
olan Prof. Whittemore camiin nar 
leks denilen kısmındaki mozayik
fori temizlemeğe ve muhafazaya 
tedrici bir surette devam etmekte 
dir. Prof. Whittemore timdiki 
halde narteksin garp tarafında 
çalıtmaktadır ve bir pencereden 
öbür pençereye geçerek timale 
doğru ilerilemektedir. Bu yaz es· 
nasında narteks dahilinde mo
zayikler açılacak ve herkes tara· 
fından görülebilecektir. 

mıya baılıyacağız. Memurlar artık ücret 
alacaklardır. Sene içinde, memurların 
atilerini temin edecek çareler aranacak, 
sandık l"fkili ve aair tedbirler düıünÜ• 
lecektir!' 
Seyri•efain vap:trlannın lor•ları 

deği,tiriliyor 
Yeni deniz ve hava müsteprlığı es

ki Seyriıefain armaımda eaaılı tadilat 
yapmağiı karar venn.İftİr. Bu yeni şeklin 
tatbikine derhal baılamıııttır. Bundan 
sonra Akay müdürlüğünün armaaı lanm 
zı kuf'lk üzerinde beyaz bir aydır. Bu· 
nun için sevahili mütecavire vapurlan
nm bacalarında bulunan Seyrisefain ar
ması yerine siyah baca üzerine kırmızı 
bir ku§ak ve beyaz uçları yukarı ay ko
nulacaktır. Sevahili mütecavlre vapurla· 
rından bir kıımının armalarının dünden 
itibaren kaldmlmaıma ve yerine bu ita
retin konulmatına batlanmıtbr • 

Büyük deniz postaları vapurlarında 
çift capa üzerinde ay ve yıldız teklinde 
olan arma kalacaktır. 

Kılavuz gemilerile tahliıiye vapurla
rının bacaları armaıız ve düz siyah ola· 
caktır. 
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Bükret radyosunda tam manasıle onıı· 
L-

nal bir neşriyata rastlanmıştır. Bu sıra· Metre ile kilohertz tabelôsı 

da Romen radyosunun stüdyosunda bir le mikrofondan akaebnekte idi. lar ve nihayet it, bütün hayatlarmca 
evlenme merasimi olmuıtur. Binlerce 
kitinin §&bitl}ğil.e evlenenler Bükrq rad-

itin evveliyatı böyle anlatıyor: Mat biribirlerine baflanmıya kadar var-

mazel Rodika Güzel sanatlar mektebi mıştır. 
yosunun ıevımli konuıucuıu Andrones- İtin entereaa.n cihetlerinden biri de 
ku ile konuşmasından pek net'eli gö- talebeıinde tahsil ederken radyoya da spikerin validesinin Belçika'da bulun· 
rünen refikası Rodika Vlaato idi. iki pek fazla merakı vardı. Spikerin ca· ması ve bütün evlenme merasimini bu 
genç kiliae kub~e~i al~da dini. mera- zip sadaaı Matmazele çok teıir ediyor radan bir radyo aletile takip etmesi· 
•İmi ifa etmeksızın dogruca mikrofon 
önünde evlenme merasimini yapmıtlar 

du. dir. Hiç tüphe yoktur ki en ehe?'~-

ılı. 
Bir müddet sonra aralarında mek· yetle merasimi dinliyenlerden hırı d• 

Mecburi. damat Öpmesinin aadası bi· tuplatma batlamıt. bir gün tanıtmıf· valideai olmuftur· 

Her nutuk onbeş dakika 
hatlar, baıvekilin kızı Mi11 lıbbel Mac 
Donald ile, ziyafette, kadınlara mahsus 
aynlmıı olan bir yerde bulunmutlar, 
sonra M. Mac Donald, M. Hull ve M. 
Daladier'nin nutuklarım dinlemeğe ırel· 
miılerdir. 

Romen Hariciye 
Nazırı gelecek (Başı J inci sahifede) 

da devam edecektir. 
· Bundan ba!ka büro, hafta sonlan mÜ•· 

tetna olmak üzere konferanım mesai 
saatleri saat 10,30 dan 12,40 ve l~ ~en 
18 e kadar olmak üzere teshil etmıJtir. 

Amerika hariciye nazırı neJen 
töylemedi? 

LONDRA, 13 A.A. - M. Daladier'
den evvel söz alması evvelce kararlat· 
mıt olan .M. Hull'm beklenen n'!tkunu 
söylemem•§ olmaaı koııferans kondorla· 
nnda muhtelif mütalealar yürütülmesine 
sebep olmuttur. 

Harp borçlan hakkında M. Makd": 
nald'm dün yaptığı, ltalyan ve cenubi 
Afrika murahhaılarının da bu sabah taı 
vip ettikleri beyanabn hiç bir ıey söyle
memeğİ tercih eden M. Hu!l'ın. ~ya~t 
yapmak hususundaki eski nıyeli~ defi!· 
tirmesine sebep olmadığı zannedilmekte-
dir. 1 

Yine söylendiğine göre, M. Hull harp 
borçlan hakkında bu sabah Vaıingtoı> 
aan bazı talimat almıtbr· 

Bazı kimselerde M. Hull'm Amerika 
hükUnıetinin vaziyetini açıktan açığa an· 
\atmadan evvel Chamberlain'nın Avam 
Kamarasında yapacıı!ı beyanatı öfren· 
mek iıtediğini imi\ etmektedir. 

• Ziyafetler 
LONDRA, 13 A.A. - lktısadi kon· 

feransa ittirak eden murahhas heyetler 
reislerine bilkiimet tarafından verilen zi
yafete M. Mac Donald riyaset etıniı ve 
kadehini kaldırarak, murahhasları Lon
draya, beynelmilel konferanslarda timdi· 
ye kadar hiç mevzuubahs olmamıı dere
cede gÜç meseleleri tetkik için davet e
dilmiı olduklarını söylemiıtir. 

M. Mac Doiıald murahhaslardan, kon· 
ferantm muvaffak olması için ellerinden 
geleni yapmalarını istemiıtir. 

Bu suretle konferanı bitince, bütün 
milletlerin ümitleri tahakkuk etınezıe, 
murahhaalar hiç olmazsa bir vicdan aza· 
bı duymaktan kurtulmut olurlar. 

Nutuklar 
LONDRA, 13 A.A. - Dünya iktııat 

konferansı murahhasları dün akıanı bÜ· 
kumet tarafından verilmİ§ bir ziyafette 
hazır bulunmuılardır • 

M. Hull bir nutuk söyleyerek, konfe.. 
ranım bugünkü feci buhranın icap et· 
tirdiği kadar seri bir ıekilde biti~'.:"; 
temennisinde bulunmuf bu aırın butun 
devletlerin iktıaadi menİaatlerinin ~fı· 
lıldı oldufunu göıterdiğini söy~_em•f~· 

M. Mac Donald da ıunlan aoyletnıt• 
tir: 

"Teferrüat üzerinde milletler hep ay. 
ni görüte sahip değillerse de, mü,külle
ri halletmek için ayni iradeye sahiptir· 
ler ve konferansın muvaffakiyetle netice· 
lenmesi için ayni ümidi beslemektedir· 
ler . 

Konferansa ittirak eden kadın murah· 1 

itimat mektuplan 
LONDRA, 13 A.A. - Konferanı dün 

murahhasların itimat mektuplarını tet· 
kik için bir komite tefkil ettikten sonra 
birkaç dakika için celse kapanmııtır. 

Celıe 16,23 te açılmıı M. Mac Donald 
bir büro tqkilini teklif elmittir. Bu bü· 
roda fU devletlerin mümesailleri buluna· 
caktır. 

Arjantin, Çin, Çekoslovakya, Fransa, 
Almanya, Macaristan, ltalya, Japonya, 
Meksika, Hollanda, İspanya, lsveç, Sov· 
yet Rusya, Kanada, Amerika. 

Celae 16,37 de kapanmı§br. Gelecek 
toplantı salı günü saat 10,30 da yapıla
caktır. 

Teklifleri tahdit ve iılere biran evvel 
batlamak için bir temaayül vardır. 

Alman hariciye nazırına göre 

LONDRA, :J A..A. - Alman Hari· 
ciye nazın Fon Neurath lngilizceyi çok 
iyi bilmekle beraber nutku Almanca ola
rak söylemeği tercih etmittir. 

iM. Fon Neurath nutkunu §U sözlerle 
bitinnittir: 

"Milletler arasında evvelce mevcut 
olan itilô.f yeniden teeuüı etmedikçe hal 
edilemez." 

Cihanıümul 
şöhreti haiz marka 

Fotor;raf ve sinema makineleri 
Sesli ve sözlü Sinema makineleri, 

YENi 26 o. Sch. hassas "PERNOKS, 
fotograf ve sinema fllmlarl. 

Asri tenvirat için aynalı elektrik 
Jimbalan, 

Aparuman ve evler için emniyet ki
litl<ri "TÜRKiYE iN EKSERi SIXE
MALARI " ZEISS iKON • sesi! sözlü 
sinema maldnelerlle mücehhezdir. 

Talep vukuunda mufassal malOmat 
ve katoloklar gönderilir. 

fürkiye acentası: JACK ROTIENBERG 
lsıanbul Dilsiz Zade han No 24-27 
Posta kutusu lstanbul 114, Telefon 
No 23~1J (432ll) 

(Batı 1 inci sahifede) 
Museviler aynca bir siyoniıt fırkası lef 
kil etmiılerdir. Türklerin diğer fırkalar 
araımda bir çok taraftarları da vardır. 
Hatta son intibabatta fırkamız namına 
Türk ve muaeri mebus intihabmı teklif 
ettik; fakat namXetler ekseriyet kazana> 
madılar.'' 

KUçUk lktıbaalar 

En eski harp gemisi 
Dünyanın en eıki harp gemisi 

timdi lngilterede Portsmouth li
manında bulunuyor. "lmpacaple,. 
ismindeki bu geminin ~nlı bir ma
zisi vardır. 1789 da Brest'te deni
ze indirilen bu gemi evelce Fran
sız bandrasını tatıyordu ve ismi de 
"Duguay - Trouin,, idi. 

Senelerce harp ettikten sonra 

Trafalgor muharebesine ittirik et

ti. Orada bir çok İngiliz gemileri

ne kartı kahramanca mukavemet 

ettikten sonra, süvarisi, yüz altmıt 
zabit ve tayfası maktul dütünce 

İngilizlerin eline geçti. 
Harp ganimeti olarak İngilte

reye eötürülen gemi "lmplacaple,. 

ismi verildi ve İngiliz Bahriye Ne
zareti bugüne kadar gemiye ihti

mamla baktı ve deniz üstünde tut· 

tıı. 

CYRANO 

Tayyare ile nakledilen 
şehir 

Yeni Ginede, 1500 metre irti
fada, ormanlık bir yerde yeni bir 
altın madeni bulundu. ltletici tir· 
ket amele ve malzemeyi mümkün 
olduğu kadar süratle mahalline 
göndermeğe karar verdi. Bunun • 
çin maden civarında bir tayyare 
init sahası hazırlattı. Oc; büyük 
tayyare ile yalnız amele ve m~z: 
meyi değil, kabili nakil evlen, !h: 
mentoları, hatta inek, koyun gı •1 

hayvanları da yerine gönde~d!• 
Şimdi burada evleri ve oteller• •· 
le 1500 kitilik bir tehir kurulmuf 
bulunmaktadır. Buraya "Gold· 
stadt" yani ,,Altın tehri" ismi ve- , 

rilmittir. 
M h • 'l'kt su"rate bir uasır fe ırcı ı e 

misal daha! 
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MEMLEKET 
HAIERLE~i 

Pamukkale 

Hiyarvpolu haral>e.U.d• ltemerler "" 
harabelai ge:ıanei• gelenin 

Eskişehirde ölen muallimler 
için ihtifal 

ESKiŞEHiR - Şehrimiz orta
mekteplerile liselerde timdiye ka 
dar vefat etmit bulunan muallim
ler için, bura muallimleri ve tal~· 
beler, evvelki gün çok &Uzel bır 
ihtifal yapmıtlardır. Yüzlerce ta
lebenin çelenkler ve mate_m . elbi
aelerile ittirak ettiği bu ıhbfalde 
ölen muallimlerin mezarlarına çi
çek konulmut ve hararetli hitabe
leı söylenmittir. 

Köylüye konferanslar 
lZMIT, (Milliyet) - Şehrimiz 

Halk Evi köycülük Jubesi tarafın· 
dan köy muhtarlan için, üç gün 
devam edecek bir konferans seri
si tertip edilmittir. 

Bu konferanslarda, Cümhuriyet 
hiikumetimizin yapbğı faydalı i,_ 
lerle, köylünün yenilik sahaaında
daki yükselme esasları, devlet 
prensipleri, inkılap merhumu, sılt
hat itleri, ziraat ve tapu itleri köy 
lünün kavrayabileceği açık bir 
Türkçe ile anlablacak ve bu top-

DENiZLI (Milliyet) - Denizliye 111 lant•ya bütün Kocaeli köylerinin 
kilcmıetıe meaafedelri Hiyerapolis bara- ilttiyar heytti azaları ittirak ede
beleri lıu sene pek rağbet bulmaktadır· cektir. 
Her cama birçok a1leler arabalarla gide- Afyon mülhakatında spor faaliyeti 
relı: ı.u.beleri siyaret ediyorlar. Yerden 
bynıyan silisli suların .ı..rken meyda- AFYON, (Milliyet) - Afyon 
na getirdikleri beyaz ı-aübab seyre- Halkevinin tetvik ve yardımlari
clerelı, suyun bynaimda beııyo yapa- la Vilayetin her kötesinde ıpor 
rak iyi vakit ıeçiriyorlar. Bu beyaz te- hareketleri belirmittir. Dinar Al
...,.1übat kar,ıclıın karlarla örtülmiiı bir 
tepe gibi ıayet ııüzel ıörünmekledir. bn ova sporcuları Sandıklıya 
Bu oilUli ıularm ıöz baatalıldam. iyi gelerek Sandıklı sporcularila bir 
geldiii anlqılmaktadır. Boyayı teııbit et maç yapmıtlardır. 
mdı: baaoaaı vardır. Harabeler milittan Afyondan ve civar nahiye ve 
190 - evvel Roma bülriimdarlarmclan 
(Omeuoo) tarafmdan İDf'l edilmiJ ve köylerden de bir çok halk Sandık 
Bergama eoatirüıde mühim rol O:JDUDI' lıy" giderek henüz ilk tetekkül ve 
olan <Telofoıun) zevcesi CHiyera) nm ilk kartılaşma olan bu maçı hey. 
namına izafeten (Hiyerapolio) teomiye canla aeyr etmitlerdir. Maçta Di
edilmi,tir. Burada birçok kemerler, gra- narhlar mağliip olmutlardır. 
Dit sütunlar, anfiteatr, birçok lüıitler, ---....,. ..... ..:::.....: ..... ..,....,ı .... ...,..,.,,.._ 
oyma tqlar mevcuttur. Denizliye uğra- rine muhtelif lisanlarda yazılmış 
yan seyyahlar muhakkak Pamukkale kelimeler vardır. 
denilen bu yere giderler. 

Binlerce Leylek ölUsD 
KONYA, - Son aünlerde ya

ğan ~iddetli yağmurlardan sonra 
tehrimiz ve mülbakabnda binler
ce leylek ölüsüne tesadüf edilmit
tir. 

Şimdiye kadar elde edilen bu 
c.ııısız mahlUklann bazılarının a
yağında alominyom halkalar üze-

Şehrimize bir saat mesafede bu 
lunan Keçimesine köyünde bu
lunan ölü leyleklerin ayaklarında 
şu kelimeler yazılıdır: 

Vagelvarte - Roasitten Urgent 
retour, Germania • B 36697, Hel
goland ila. .. ila .• 

Daha birçok köylerde, ele geçi
rilen bu alominyom halkaların 
~brimize getirilmesine bllflanmıt
tır. 

Afyon lisesinde veda müsameresi 

remıil oeren lltyon liaui talekai 

AFYON (Milliyet) - Oı; Yatını biti
ren Afyon Iiıeıi 530 mevcutlu olup bun 
!ardan 56 11 kız talebedir. Bu ıene birin
ci vP ikinci devreden 120 yİ mütecaviz 
talebe m<'7Un rıkacalıbr. Pansiyon ücre
ti bu yıl 130 ıira ola•ak teabit ~
tir. DPrs yılı •onu olm•k münaıebetile 
Liıemizin mezun olacak gençleri bir ve-

Milliyetin romanı: 30 

da müoamereoi nnniılerdir. Müıamere
ye kadın "' erkek yiizlerce zevat davet 
edilmi'lerclir.Halk ıençleri tiddetle allat 
lamıtlardır. inkılap Çocukları ve Mete 
piyeoi temıil edilmiatir. Tmı.ilde bilbu
"' ~ 11ruf talebeleri büyük bir miıvaf
falöyet ıöıtermitler ve balkın gençliğe 
~ıe..'""lrİ ve bağlılığnu kuvvetlendir
mq dir. 

ERKEK KISMI 

SARIŞINA BAYILIR -
Yazan: ANITA LOOS. 

vakte muhtaçtı. Sonra da oaçma bir f"Y 
olacaktı. Çünkü uyafete davet edeceği
miz bütün erkekler Raket Klub'te aza 
idi. Bunun için Soıyete hayatına gir
mem münaıebetile bir ziyafet tertip et
tiğime dair bir iki satır bir ıey yazıp 
Willie Gwynn'e göndermek kifi idi. 
Willie Gwynn bu kağıdı klübün levha· 
ıı üzerine •~ma!ı mııkMtdı temine kafi 
idi. 

Willi; GW)·nn gönderdiğim kiığıdı 
klübün tebliğat levha'1na yapııtınruı. 
Bana derhal telefon etti: 

- Dempoey - Firpo maçından beri 
klüpte bu de•ece heyecan uyandıran 
bir badi•e görülmedi. Bütün Raket 
Klup yekvücüt bir halde ziyafetine ge
lecek... dedi. 

Boluda ilkmektep imtihanları bitti 

Bcıirı. merkez ilkmektebi son •ınıf talebesi ve muallimleri Nimet H. 

BOLU, (Milliyet) - ilk mek- mif, ipka ve ikmil kalmadan hep
teplerin son sınıf imtihanları bit- ei de iyi derecelerle mektebi ik
ti, tehirde mevcut dört ilk mek- mal etmitlerdir. Kıymetli ve ça

lışkan muallimleri A. Nimet Ha
tepten merkez mektebinin son 11-

nıın ile arkadqlarına tefevvuk e-
nıfına devamlı otuz sekiz talebe den ğayretli gençler tebrike ]a
daba güzel müvaffakiyet göster- yıktır. 

Yılanla mücadele 
Mersinin Kuzucubelen köyün

de 17 Yatlarmda Mehınet ismin
de bir çocuk dağa odun kesmek 
için evinden çıkmıf, bir çitten at
ladıiiı aırada çıkmıf bir çitten at
ladığı sırada biribirine ıardarak 
çifleşmekte bulunan iki yilanın 
üzerine kaıllllf yılanlar ilk defa 
.fi Lehmedin bacaklarına a_anlınqsa 
da rnnra aynlarak ikiıi de muhte
lif istikamete kaçmıflar. Bu esna 
da öte tarafta nöbetçi duran iki 
metro uzunluğunda üçüncü bir si 
yah yılan Mehmedin üzerine atıl 
mıt bacaklanaa sarılarak hem ı
sırn:ııt hem kuyruğile Çarpınıya 
batlamıt ve her çarpbğı yerden si
yah kan çıkararak zavallı genci 
bayğın bir halde yere sermittir. 

Genein akpma doğru evine 
gelmediğini gören kardetleri ara
mağa çıkmıtlar ve çitler araamda 
bitkin bir halde bulmutlardır. 

Çocuk köyüne getirildikten son 
rl\ ayılmıt ve batından geçenleri 
anlatmıfsa da üç saat sonra öl
müttür. 

Köylüler bu azılı yılanı aramak 
için yanlarında birer jandarma ol
duğu halde dağa gitmitler ve ora
da bir delik bularak açmıya ba.
lamıtlarsa da içeriden birden bi
re çıkan dokuz yılan bu kalabalık 
koylü kafilesine hücum etnıitler 
ve köye kadar kovalamıtlardır. 

Acıklı bir ölüm 
AYDIN <JMiliyet) - Dün ıebrimiz

de bütün Aydmlılan müteessir eden çok 
acıklı bir kaza olmuı, kaymakam Sabri 
Bey attan düıerek ağır ıurette yaralan
mıt ve bir az sonra ölmil!tür. 

Sabri Bey öyle vakti bir kaç aün evvel 
aldığı Macar abna binerek top yataiın
dan tebre doğru ııelirken at ürlnnÜt ve 
olanca ıür'atile yokut afaiı kopnağa 
ıı..ıanuttır. 

Sabri Bey hayvanı durdurmak üzere 
çahıırken hayvan tiddetli bir kafa dar. 
besile dizginlerini Sabri Beyin elinden 
kurt~k daha hızla koşmağa ba!lamıt 
ve ıon aur'atle bilimet önünden Uncu- ı 
lar Çarflllndan geçerek utasyon cadde
ıinde oağdaki ooloağa saparken Sabri B. 
yi üzerinden atıruıbr. Sabri Bey ııa.ının 
iki yerinden tdılikeli ıurette yaralan
mııtır. Vak.ayı gören doktor Nafiz Bey 
hemen yanma kotmuı ve ilk tetbiri ya
parak Sah..j Beyi baa~eye gönder
miııe de yaralı hastahanede bir oaat ka
dar yllf&y•bilmiıtiı-. 

Kaza haberi tehirde yayılınca büyük 
teeaıür uyandınm,, oanatlar mektebinin 
dün Uf'UD vermeye kararlqbrdığı mü
oamere telıir olunmuıtur. 

Sabri Beyin cenazeli meraıimle kal
dırıldı. 

auı davet edeceği kadınların be.,-i
de revü dansözü olursa ... 

Ancak revü danaözlerini davet et
meme imkin yoktu, çünkü ne de ol-
sa revü dan.özlerini kendimle 
akran tutamazdım. Meseleyi 
bir kere daha düıündüm. Revü dan
&Özlerini ziyafete davet etmek her 
ne kadar idabı muaterete muvafık 
deği.lae de, onları para ile tutup zi
~a_fete getirmek adabı muaterete pekr•· ~Y":rdı. Dansözler misafirleri eğ .. 
endırdıkten aonra davetlilerin arası

na kantırlar, bu auretle hem mak
sat haaıl olmu,, hem de uıul ve er
kin noktai nazarından bir pot kırı) .. 
mamıf olurdu. 

Bu ıırada telefon çald., Dorothy 
cevap verdi. 

Telefon eden Joe Sanguinetti i
mit. Joe Sanguinetti d~nilen zat Ra
ket Klüb ·an adeta resmi kaçak içki 
mutemedidir. Joe benim ziyafet ve
receğimi ititmiş. Bize şu teklifte bu
lunmuş: 

- Eğer ziyafete beni ve mensup 
olduğunı Silver Spray klübünün aza
unı davet edecek olursanız, bütün 
içki benden. •. Em'n olun ki ort Liı· 
1 -

Akşehir hapisha
nesinden kaçanlar 

1 

Ayakta •oldan aağa, 1 idam mahkumu 
Karamehmet, 2 idama mahkum edil
me•i muhtemel Mrutala, 3 Muatala, 4 

Mehmet, oturanlar 5 Kepti Ettir 6 
Halil 

AKŞEHiR (Milliyet) - Bundan bir 
ay kadar ev.el tebrimiz bapiıb&11e bina
ımı delerek firar eden mıılılnimlerin tu
tulınaımda çok baaoaı davranan vazife 
fİnas zabitamızın uaanmalı bilmiyen ça
Lımalan oayesinde mahkUmlardan beti 
muhtelif mııhallerde yekal•nmııtı. Bu 
mabkUmlardan kipti B~ir arbdatı ıök 
etmem Bolvadın jandarma Kumandanı
nın ıayretile o civarda müoademe neti
ceoinde öldürülrnüttür. Bu kere azili ıe
rirlerden kifati aıirde Afyon zabitaauun 
aldığı tedalıir neticesinde yakalanarak 
telırimiz bapiıbaneaine tekrar bkılmıı· 
Zabitamiz ıeri kalan bir teririn izi üze. 
rindedir lıunu da bir kaç güne kadar ya
blanmaaı beklenmektedir. Gönderdiğim 
fotoğrafda 1 idama mahkfun Kara 'Meh
met 2 idamlik mevkuf Muıtafa, 3 Mus
tafa, 4 Mehmet, 5 Kipti Eıtıir, 6 Rums 
köylü Halildir. 

idam mahkOmu bir katil 
yakalandı 

GERMENCiK, <Milliyet) - Geçen 
•ene nabiyemize bağb Ası Kürtler kö
yünde bir cinayet olmut ve bu köy hal
kından koyuncu Mehmet üç 1ah11 tara
hndan öldürülerek paralan alınınıtb. 
Jandarmalarımız tarafından vak'adan 
biru oonra yakalanan katillerden Di
narlı Hüseyin jandarma karakolundan 
bçmııtı. 

Bu cinayetin failleri febrimiz ağır c&

za ınabkemeoinde ınubakeme edilerek i
kiıi vecahen ve Hüseyin de giyaben i
dame mabkUm eclilmiılerdi. O zamaD

danberi ele geçirilemiyen katil Hüıeyin 
iki ıün evvel Turğutlu kasabumda lıu
radan ıönderilen jandarma brakol ku
mandanı tarafından yakalanarak Aydın 
C. müddei umumiliğine teslim edilmit
tir. Katil Hüıeyin Aydın Atırceza mah-, 
kemeıinde vecaben telaar ııwhakeme ol
unacakbr. 

Dorotby bu teklifi bana aöyleme
ğe bile lüzum ıörmeden bol keoeden 
bir: 

- Buyurun! ... Diyip telefonu ka
patmaz mı? ... 

Bunun Üzerine fena halde kız
dım.. Amma ıiz olAnız kızmaz mı· 
amız? Düıünün bir kere ki, Silver 
Spray klübünün İlmi bile daha 001-

yete defterine geçmemiı. Böyle bir 
klüp azaamın Sosyete hayatına ıi
ren bir genç kızın ziyafetinde iti ne? ... 

Fakat Dorotby: . 
- Ziyafet bir kere kızıftı mı ki

min Raket Klüp'ten, kimin Silver Sp
ray klübünden olduğunu anlamak i
çin insamn dihi olmaıı İcap eder! 
diyor ... 

Doğruau şu ziyafet itine Dorothy' • 
yi karııtırdığıma çok hata ettim. An
cak bir ziyafet emHmda Dorothy'
nin yalnız bir buıuıta çok yararlığı 
dokunabilir: Eve polia ıelecek olur
ıa iti Dorothy'ye havale edin ... Do
rotby polia idare etmesini çok iyi lıi
lir. Ben kendi hesabıma biç bir poİ
ai bilmem ki netice Dorotby'ye çıl
ğıncaaına i.şık olmasın!. 

Bunun üzerine Dorothy bütün ııa-.. 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

1 

20 Ton Tarbin yağı : Pazarlıkla münakasası : 17 Haziran 
933 Cumartesi günü saat 14 te. 

2(j 
' .. Makine yağı : Pazarlıkta münakasası: 17 HaziraD 

933 Cumartesi günü saat 15 te. 
24 .. Dizel yağlama yağı : Pazarlıkla münakasası : 17 

Haziran 933 Cumartesi günü saat 10 da. 

30 .. Motorin : Pazarlıkla münakasası : 19 Haziran 933 
Pazartesi günü saat 1 O da. 

20 .. Gaz yağı : Pazarlıkla münakasası: 19 Haziran 
933 Pazartesi günü saat 11 de. 

17 .. Benzin: Pazarlıkla münakasası: 19 Haziran 933 
Pazartesi günü saat 14 te. 

Benzin: Pazarlıkla münakasası: 19 Haziran 933 15 .. 
Pazartesi günü saat 15 te. / 

Dizel Mayii mahruku : Pazarhkla münakasası : 19 
Haziran 933 Pazartesi günü saat 16 da. 

40 .. 
Deniz Kuvvetleri ihtiyacı için yukarda cins ve miktarla· 

rı yazılı malzeme pazarlıkla münakasaya konulduğundan ev· 

saf ve şeraiti öğrenmek istiyenlerjn her gün ve mezkur malze· 
meyi itaya talip olacakların da hizalarmdaki gün ve saatler 

de Kasımpaşada Deniz Levazım satmalma komisyonuna mü 
racaatları. (2702) 

1 Evkaf müdirlyeti ilAnları 

14-6-933 Çarşamba 16 liraya kadar 
15-17 / 6/ 933 Perşembe, Cumartesi 22 li

raya kadar 

) 
) 
) Hademei Hayrat 

19/6/933 Pazartesi 22 liradan yu
karı "öğleden sonra" 

18/6/933 pazar Eytam, Eramil 

) 
) 

19/6/ 933 Pazartesi Mütekaidin "öğleden sonra" 

Evkaftan vazife alan hayrat hademesile eytam eramil 
ve mütekaiclinin maaşları yukarda yazılı günlerde verileceği 
ilan olunur. (2711) • 

Taşdelen ıuyuna son senelerde pek ziyade artan rağbet· 
ten İstifade emelile bir takım ıularm Taşdelen suyu namı al· 

tında satddığmdan şikayet edilmesi nazarı dikkate alınarak 
bunun kat'i olarak önüne geçilmesi için damacanaların ağzı 
na Evkafça da bir kurşun vurulması muvafık görülmüş, tak· 

lidi müşkül, takibi kolay olan bu mühürler arzuya tabi olmak 
üzere vurulmağa başlanmıştır. Kurşun mühürler dört köşe· 
Jidir. İçinden tel dört defa dolaşmaktadır. Üzerine vurulan 

damğanm bir tarafında üstünde ufak bir ay ve altında "EY 
kaf", diğer tarafında Taşdelen yazılıdır. Taşdelen suyu sıJ• 
tıcdarmın ve behemahal Taşdelen suyu İçmek zaruretinde 
olan ve sularından şüphelenmekte bulunan zevatın nazarı dik 
katine arzolunur. (2698) 

Koyun 
Kilo 

12,500 
121500 

eti 

Dağlıç 
Karaman 

Guraba hastanesine 193 3 senei maliyesi zarfında lüzu· 
mu olan yukarda yazılı iki kal em koyun eti kapalı zarf usulile 
münakasaya konmuştur. Talip olanlar şeraiti anlamak üzere 

her gÜn levazım idaresine ve i h<tle günü olan Temmuzun af· 
tmcı perşembe gÜnÜ saat on beşte teminatı muvakkate akçe· 
si olarak yedi yü:ı lark iki lirayı alelusul vezneye teslim ede 
rek idare encümenine müraca atlan. (2697) 

11 1 A•kert tebligat _-ı 1 İş ve İşçi _ . 
'--M-il-lı-.,..."",-b-u-.-ü-tun_d_a_iı-.,-e-'fÇ-. _i_u ... ti- İhtiyat zabitleri yoklaması 

)l"nler• tavaaaut ediyor. I f ııe İfçİ 
utiyenler bir mektupla ı, büro
muza miiracaat etmelidirler. 

lı l•teyenler 
Çiflildcrdc Ziraat makinistliği y~

nm. Her Traktörden anlarım, ehven 
şeraitlc iş kabul eder ve her tarafa gide 
.. im. Sultan Ahmet Öksüz yurdu Maki
nist Necmi. 

Göz Hekimi 
Dr. S. Şükri 
Birinci unıf mütıebassıs 

(BM>ıali) Ankara cadde6i No. 60 

vet etti. . ba tı 
- Arkadatmıın cemıyet ya • 

• • L d" ·· ünüzle görü. na sirmeımı aen ı soz 
nü:ı! dedi. 

Dorothy diyor ki'. 
Senin :ziyafetınden gazetele-

. "lk ··hifeainde babaedilmelİ için 
nnı - i H • ber ne lazımaa yapaca nrı... atta 
· cap ederrıe adam bile öldüreceiim ... 1 

19 HAZiRAN 
Eeeb ... Bizim ziyafet batlayalı üç 

ıün kadar oldu! Fakat ben nihayet 
yoruldum ve dün gece ziyafeti ken
di haline bırakıp yattmı. Çünkü, be
nim bir buyum vardır, bir ziyafet bir 
kaç gün devam etti mi, ben ondan 
ooğurum. Bakın Dorotby ziyafetten 
hiç ooğumaz. 

Sabahleyin uyandığım zaman Do: 
rothy mioafirlerden bir kı~ını teuı 
ediyordu. Şu Dorotby yedı canlıdır. 
Çünkü ziyafet~. '°~. ~iaafirler~ dün 
değil evvelki ıun butün davetlılerle 
Long Beecb'e deniz banyoau yap· 
maia gittiğimiz z":"'an ora.dan topl~
yıp getirdiğimiz kımoele~dı, o~~n ı
çn onlar bize niapeten zınde ıdıler; 
halbuki Dorotby ziyafetin ta batın
dan oonuna ka'!ar bir dakika ortadan 

Üsküdar aıkerlik şubesinden : 

1 - Her sene kanunen Haziran a
yında yapılmakta olan İhtiyat rabit ve 
a.skcri memur yoklaması 30 Haziran 
33 tarihinde bitirileceğinden şubemizde 
k.ıyith ümera, zabitan ve askeri ıne-

murlardan henüz müracaat e~ş 
olarJarın ve bizzat gelemiyenlerin sı

nıf ve rütbelerini ta.,rih etmek şartile 
mektupb müracaatları. 2 - 329 doğum 

Jularm ilk yoklamaları 30. haziran 933 

de biteceğinden henüz gelmiycnıerifl 
üd· cezaya manı>< 1<almamaLan için bu ııı 

det ,,arfrn.da hüviyet cüzdanları ile ş~ 
beye müracaat eylemeleri . ~ -
1 • • "b" la '- - b · b.,.,yo enn yapbjı gı ı a tur... ır e• 
yapııoak lüzumunu bile hiı""tD' 
mitti. . ı.·r 

Onwı için ziyafetim bayii yeııı 1 
• 

.. Y oldu. Çünkü ziyafet biterken da 
filan misafirler, ziyafet batl•rkel1 
toplanan mioafirler değildi. SoDI"~ 
da bir kız için cemiyet bayatın• / 1

; 

rerken verdiği ziyafete bu ka a 
muhtelif tabakalara mensup erkek• 
leri toplayabilmek te büyük bir ııı•· 
rifetti. Ziyafet cidden bir muvaffa• 
kıyet oldu, bütün gazeteler ziyafet
ten uzun uzadıya bahsettiler. tle~e, 
Daily Vlews ıazeteainin ilk oahifesııı
de kırk sekiz punto ile: 

LORLEY'IN ZIY AFETi 
ŞEREFiNE 

B 1 • .. rd ... - bay•i'1 
., ıgı go ugum zaman z;ıı 

koltuklarım kabardı. Sonra 
· d "Lo ley da· Weeklıv mecmuau a: r I 
ı .. 

1 
e 

ba cemiyet hayatına girerken b0 

kur· yapana genç kız toyluğundan 
... aCA" tulup dünyaya kanıtıııı zaman 

ba ne yapacak?,, diye yazdı. 



Askeri Lise ve Orta Mekteplere 
Muallim Tabip ve Diıçi Alınıyor. 

ı - Açık muallimlikler şunlardır. 

1 

Kuleli Lisesinde : Tabii Ililnler, Fizik, Kimya, Riyazi-
ye, FranslZça, ~im~, Felsefe:. . 

Maltepe Lısesınde: Tabıı İlımler, Fizik, Riyaziye, Fran 

ı 

; 

sızca, . d F" _,._ 
Bursa Liaesın e : IUK, Kiınya, Fransızca. 
2 _ Bu derslerden her birine lüzumu kadar muallim ah 

n "''~aktır. . 
3 _ Konya ve ~rzıncan As.keri Orta mekteplerinde muh-

telif ders zümreler~e ~e mualb?1 alınacaktır. 
4 _ ~u .ın~allım~er~ ; ıstekli olanlar, aşağıda yazılı 

Vesikaları bır 1~~day.a ili~tırecelder ve hangi mektebin hangi 
d uallimligıne ıatekli olduklarını da yazacalda dı ers m dikli _LL-t r r. A- Taı sınma raporu, 

8 _Tasdikli hüsnühal kağıdı, 

C - Resmi bir makamca ve evvelce Muallim 1 1 . l . t sdikr o an arı-çin Maarif td.are erınce, a ı ve fotoğraflı fit veya kısaca 
hal tercüıne11, . 

D c..hadetname, Ehliyetname tasdilaıarn v • 
- 'l-' ,,._.: f t w • L ' e e san· ve 

ıikalarmın ta•(JllUI' ve sdiko .ogrı· at . suretleri, 

E .... ı0terden ta t taahhüt senedi bu ed l -•" . edil •. , sen e şun ar 
~azılacaktır, "T.adyın ec~'?'?' · · ·mektebinin ..• muallimli 
· · d h hangJ ers senesı ıçınde çekilm w . 
gJ.n en er ·ı ek luraam k ·ı ed emegı, şayet tatil .za 
ltıanında çeki ec o , çe 1 mw en en az iki ay önce bildi 
t •• • böyle yapmazsam, alacagım ücretin "ki hw 
ecegırnı_, b" defada öde • . . ı ay guu ta.z-
ıtıinat olarakaldır kanunun y~cegınudi .!. bundan başka tayin 0 • 
1 d • h e gor.ter gı za . . d • un uguın . · t . .. man ıçın e vazifeme 
başlamazsaın yıne aym a.znıınatı ödeyeceğimi taahhüt ede-
rim " 

· E - Bu vc:sikalar ıo. ı:enunu.z 933 tarihine kadar Milli 
1.f··d f Vekilebnde Askerı liseler Müf u· li"" .. . . u a aa e ış gıne gonderıhniş 

<ılacaktır. .1 d 
5 istekli er en aranılacak l - -all. li~ini istedi"" d . şart ar şunlardır : 

A Mu un g gı er!ı okut w · 
{) .-. -.. da imtihanla ehliy,..tna . maga, .menşeı veya 

arülfunun ahut Ma "f V · • meyı ve kanunı vasıfları 
L • 1mak ve Y arı ekalef · ııaız o .. seccel muallim b ının aynı derecedeki mek 
lep)erinde ıııuaf d 15 "Z ulunmalc. 

B ti ta a aruret görüld .. w .. k . 
- Imağı taahhüt l k ugu ta dırde " en çok 

20 <ıaat der& a . edilecek e me • 
6 - ~ayın muallimlere ayda 84 : 126 lira ücret 

Yerilecektn. 
1 _ tstanbul, Konya, ve Eı·.zin • . 

mekteplerle Konya G . . canda bulunan Askerı lı 
se ve O~t~ b • d" · . . edıklı Küçük Zabit Hazırlama 
rnektebının t~ ıp ve .. ışçıye ihtıyacı vardır 

Taliplerın aylık ucretleri 80 . 90 di" · .1 . .. . . 
d 

· şçı erın ucretlerı ıae 
70 lira ır. . . 

8 - · Bunlara ıstekli olanlar h . . . 
. . . • . i istediklerini İstida! ' angı mektebın tabıp veya 

dışc~gıj ·ı beraber 4 d , :;j_ına Yazacaklar ve kısaca hal 
tercurne er! i·~· ·· d ma a e Yazdı zamanda Askeri Lise 

_ler Müfettış ıgıne gon ereceklerJir. (3097) (2719) 

Emniyet Sandığı 
•• • 
u ıriyetinden: 

Sandığımızda 1 S Haziran tarihin 
den iti~aren yapılacak ikrazlar: 
da tatbık ol~nacak faiz ve komis. 

yon n.~sbet!eri aşağıda 
g~~terılnıiştir • 

l E ı·k ıııukabıli ıkrazlarda . K" . - m n . , 
0

; argır binalar için sene-

k
\ 1 ıc 9 faiz ve peşin c~ 1 5 
ornı· l ' SYon alınır. 
~Ahşap binalar ıçın senevi 
ır 9 faız ve peşin <;-~ 3 komis

Yon almır 
Bu nevi ikrazlarda borcunu vadeau°ıd .. . 

~it• ahnan komisyonun ya~ı~~ iade edilir. e ödenuyenlere pe 

2 Mu .. cevher mukabılı ıkra·•lard . 
ı - · b ~ a pesınen almmakt . 
an maktu o/o 3 kornısyon ~ndan böyle aİınmı kt aHQ 

sa k "ld" • · n senevı o:r 9 f . yaca ır. e-
-- P e'\ı ıgı zaJ?a alın k .c. . aız Ve Yİne senelik olmak 
lızere '% 3 kornısyon ma: la ıktifa edil ktı" 

kül it k ece r. 3 -- Meskiik ve çe a .ın ınu abilind aln • 
g(- 7 faizle ikrazat yapılacaktır. e y ız senevı 

4 __ Esham ve tahvilat mukabili ikrazlard • 9 faiı. :ılınacaktır Altm ve tahvil kıymetinin m 7a5senevkaı d% 
va . : 70 ne - ar a 

ns verılecektır. . , .. 
_5 - Tevdiat bonoları mukaoilınde Yapda k "kr 

rnud· S f . · 2 f 1 ca ı azalta 
.ı .ı •e andıkça verilen at:r.ın ·c· az ası alınınakl "k "f 
<ı. ecektir a ı tı a e· 

L ~ andı~ırnıza .. ))evıu b,:Jrçl u bulunanlar ınuarn 1 1 . . • 
'lal ve t d" . . . .1 "fb . e e ermı ım
ta .. ec ıt etlırdıklen tarı ıtcı:ı 1 1 aren l<omısyonlardaki hu 
_:nezzülden istifade edeceklerdır. (2708) 

lstanhul Ticaret ve 
Sanayi Odasından: 

1 
• ~ acirlerin rnüessesei tica riyelerine ait alım ve satımlar k a ı~ındam olunan tellal ve simsar ve plasielerin de Odalara , :Y . mecburi olduğundan bu gibi islerle meşgul olanların 15 

nazıran 933 d · "b • 
kavıtlarmı ic ent~~' aren üç ay zarfında Odaya müracaatla 

. ~~ ~~eleri lüz. unıu ilin olunur. (2706) 

lstanbul Ticaret ve 
. . . Sanayi Odasındana 

Muhtelıf ıhraç ıakelelerinden İstanbula t" "li b 
kt ·ı li . ge ıra p uradan 

a arma suretı e mema ki ec nel.>iyeye sevkedil k · 
· ·· ""ki ·ı ek ece mevat ı-

\ın gumru ere verı m te olan aktarma istida'arma, eğer bu 
tnevat takas suretile ihraç edilmekte ise, bu cihe'in behemeh=-1 

· · edilmesi lüzumu ilan olun ur. <2705) c 

MiLLiYET Ç~ŞArndA 14 HAZiRAN 1933 

3 6ncii kolordu 
ilanları 

1. F. kıt'ah hayvanlan i
çin pazarlığa konan 25,000 ki 
lo ota verilen fiat pahalı gö 
rüldüğünden ihalesi 15 Hazi
ran 933 per§embe günü saat 
14,30 bırakıhruştır. isteklile
rin şartnamesini görmek üze
re her gÜn ve pazarlığa gir 
mek için o gÜn ve vaktinden 
evvel Fındıklıda 3. K. O. SA. 
AL. komisyonuna gelmeleri. 
(202) {2629) 3597 

*** İstanbul Beyoğlu ve Üskü 
da.- cihetinde'-; tekmil kıt'a 
lar ve mekteplerin un, ekmek, 
erzak ve yemlerinin ambarlar 
dan kıt'a kilerlerine kadar 
bir senelik nakliyesine kapalı 
zarfla talip çıkmadığından pa 
zarlığa konmuştur. İhalesi 17 
Haziran 933 cwnarteai gÜnÜ 
saat 11,30 dadır. isteklilerin 
şartnamesini görmek üzere 
her gün Ye pazarlığa girmek 
İç.İn o gÜn ve vaktinden evvel 
Fındıklıda 3. K. O. SA. AL. 
KOM. nuna gelmeleri. 
(198) (2666) 3598 

* * * 
41. F. SA. AL. KOM. dan: 
Niğde'deki kıt'at ihtiyacı 

için 190,000 kilo ekmek ka
palı zarfla münakasaya kon
muştur. ihalesi 17 Haziran 
933 cwnartesi günü saat 14 te 
dir. isteklilerin şartnamesini 
görmek üzere her gün ve mü
nakasaya girmek için o gÜn 

ve saatinden evvel Niğde de 
F. SA. AL. KOM. nuna gel
ıneleri. (3073) (2460) 

3329 

'(. ~ '(. 

K. O. kıt'aları ihtiyacı için 
pazarlıkla 2700 kilo sade ya
ğı ahnacaktır. İhalesi 15 hazi
ran 933 Perşembe günü saat 
11,30 da dır. Taliplerin şart
namesini görmek üzere her 
gün ve pazarlığa girmek için 
o gün ve vaktinden evvel Fın
dıklıda 3. K. O. SA. AL. Kom. 
nuna gelmeleri. (199) (2667) 

3574 
• • ~ 1 

Aydın Askeri SA.AL. KOM. j 
dan: 

Kapalı zarfla münakasaya 1 
konan 112,000 kilo una teklif 
edilen fiat oahalı görüldüğün 
~en pazarlığa konmuştur. İ
halesi 11 Haziran 933 saat 16 
dadır. İsteklilerin sari:namesi 
ni görmek Üzere he~ gün ve pa 
zarlığa girmek için o gün ve 
vaktinden evvel Aydında As
keri SA. AL. komisyonıuıa 
müracaatları. (3096) (2210) 

r 3595 

* * * 

Devlet Demlryolları idaresi ilanları 

Yolcu ve eşya nakliyatında mühim ve 
umumi tenzilat 

15 Haziran 933 tarihinden itibaren Devlet Demiryolarında 
(Erzurum hattı hariç) vasi mikyasta tenzilatı havi D. D./ 70 ve 
D. D./ 71 numaralı hususi tenzilli tarifeler tatbik edilecektır. 
Tenzilat uzun mesafelere yapılacak nakliyatın muayyen mesa
felerden ilerisine ait ücret hiaael erine raci olup yolcu, bağaj, sey 
riseri ve seyrihafif birinci sınıf eşya için 601 kilometreden iti
baren o/o 60 ve 801 inci kilornet reden itibaren % 80 ve doku
zuncu tarifenin ikinci sınıfı için 902 kilometreden ve üçüncu 
sınıfı icin 1197 kilometreden itibaren% 70 raddesindedir. 

D~ D. / 10 numaralı tarifeye tevfikan 600 kilometreden faz 
la mesafelere sarnıçlı vagonlar la taşınacak mayiat ve D.D./ 40 
numaralı tarife ile 600 kilometreden fazla mesafel~re gönderili 
lecek meyvalarla 1572 kilometreden fazlaya nakledılecek sebze' 
lere de D.D. '70 numaralı tarife tatbik edilecektir. 

1 temmuz 931 tarihinde tabı ve neşredilmiş bulunan yolcu 
ücret cetvellerinde yazılı ücretlerin 600 kilometreden f az!a .me 
safeye ait tam ve çocukalra mahsus olanları 15-6-933 tarihın
den itibaren hükümsüzdür. 

Damga ve nakliyat resimleri dahil olduğu halde bazı mu-
him istasyonlara ait yolcu ücretleri aşağıda gösterilmiıtir. 

Tam 
il nci ili üncü 
Kurut Kuruş 

Haydarpaf& - Sıvu 2446 1552 
-Malatya 2661 1692 
- Mersin 2420 1535 " 

" .. - Samsun 2677 1702 

" 
- Kayseri 2302 1459 
- Adana 2407 1527 
- Nigw de 2363 1499 ,, 

Ankara -Samsun 2301 1458 
" 

- Malatya 2624 1669 ,, 
Fazla tafsilat için İstasyonlara müracaat edilmesi mercu-

dur. (2675) 3579 

İst. Mr. Kumandanlığı Sa. Kom. ilanları 1 
Cinsi Miktarı Münakasa şekli Münakasa 

Vakti 
Sığır eti 20000 K. Kapalı zarf Münakasa 14,30 
Sebze 10 Kelem Açık münakas ,, 10 , 
Odun 1000 Çeki ,, ,, ,, 16 

Harp akademisi için satın alınacak yukarıda cins ve mik 
tarları yazılı mevadm münakasııları 24 Haziran 933 cumarte 
si günü yapılacaktır. İsteklilerin şartnamesini görmek için 

her gün ve girişeceklerin de belli vaktinden evvel teminatları ve 
rnektuplarile KR. K. SA. AL. KO. müracaatları. (658) 

b 
(2455) . ... 

Harbiye Mektebi Süvari bö· 
lügü ile Nakliye kıt'asında ve
rilecek yevmi 500 ila 600 ki
lo arpanın klrdırılması 15-6-
933 Perşembe günü saat 1,5 
da pazarlığı yapılacaktır. İs· 
teklilerin belli vaktinde ko
misyonda hazır bulunmaları 
(669) (2665) 3573 .... ,. 

Harbiye mektebi ihtiyacı 
için 2G adet urgan 8 adet su 
fı<:ısı ve 100 adet gemici fene 
ri 18·5-933 pa7artesi günü 
saat 15,30 dan 17 ye kadar pa 
zarlıkla satın alınacaktır. ls
tekli!erın Leili vaktinde ko 
ınisyonda bulunmaları. ( 1 İ) 
(2709) 

l\ferkez Kumandanlığına 
merbut Gedikli Küçük Zabit 

3339 

hazırlama mektebi ıçın yüz 
çeki odun i4-6-933 çarşamba 
günü saat 14,30 da pazarlık 
la .;ahn alınacağından pazar 
hğd girişec-eklerin belli vakit
te ~1erkez. Kumandanlığı sa· 
tınalma koınisyonunda hazır 
bulunmaları. (16) (2710) 

* * * ' .llt1erkez Kumandanlığına 
bağlı lufat ve mües~eaat ih 
tiyc:.cı i~;n yirmi beş bin kilo 
t1Üt ve yirmi bin kilo yoğurt 
6-7-93~: perşembe günü saat 
15 te kapalı zarf ile münaka 
sası yapılacaktır. İsteklilerin 
~artnamesini görmek için her 
gi.\n ve münakasaya girişecek 
leı-in belli vaktit!den evvel tek 
lif mektuplarını Merkez ku· 
nıandanlığı satınalma komis
yonu reisliğine vermeleri. 
(661) (2657) 

K. O. Merkez ve 1. F. Kı· 
t'aları hayvanatı ihtiyacı için 
pazarlığa konan 227 ton ota 
teklif edilen fiat pahalı görül 
düğünden ihalesi 15 Haziran 
933 perşembe günü saat 14 
le bırakllmıştır. İsteklilerin ı-------------'"'!"'---------------·--..!!'"--ı 

~ilrlığa girmek için o gün ve 
vaktinden evvel Fındıklıda 3. 
K. O. SA. AL. komisyonuna 
gelmeleri. (203) (2714) 

günü saat 15 tedir. İsteklile
rin ınalzemeyİ görmek üzere 
Haydarpaşa Askeri hastanesı 
ne ve pazarlığa gİrmek için 
tayin edilen günde F mdıklıda 
3. K. O. SA. AL. komisyonu
na gelmeleri. (206) (2717) 

şartnamesini ~örmek üzere 
her gün ve pazarlığa girmek i
çin o gün ve vaktinden evvel 
Fındıklıda 3. K. O. SA. AL. 
komisyonuna gelmeleri. 
(201) (2608) 3596 

Eskişehirde Askeri SA. AL. 
KON. dan: 

r~skişehir merkez kıt' atı ih 
tiyacı içın S;j,000 kıio sıgır 
etı kapalı zartla münakasaya 
konmuştur. ihalesi . 8 ı em
ınuz 933 cumartesi gunu 
saat 10 dadır. İstekliler1n 
:şartname ve evsafı görmek ü 
zere her gün ve münakasaya 
girmek için o gün ve vaktin
den evvel teklif ve teminat 
mektuplarile Eskişehir As 
keri SA. AL. Komisyonuna 
müracaatları. (3102) 
(2718) 

* * * 
Catalca Mst. Mv. Ambarın 

da ~evcut aşağıda cinsleri ya 
,.ılı 1123 adet teneke müzay 
de ile satılacaktır. !halesi 19 
! lazıı·an 933 pazartesi günü . 
saat 14,30 dadır. lstekli~erin 
pazarlığa girmek için o gün ve 
vaktinden evvel Fındıklıda 3. 
K. O. SA. AL. komisyonuna 
~elmeleri. (205) (2716) 

Adet 

Yeni benzin tenekesi 900 
Yeni zeytin yağı tenekesi 80 
Yeni vakum yağı tenekesi 70 
Köhne teneke 73 

1123 

Adet 
25 

2 
1 

1 
1 

1 
1 
1 
1 

Sıcak su kabı, teneke 
Primüs gaz ocağı 

Sonda takim kutusu, ma· 
deni 
Santrifüj, iki tüplü 
Bergfeld t1üzkeci, el ile 

itler 
Sabit bergfeld süzgeci 
Beş kiloluk bakir imlik 
Ditçi turu 
Madeni kutu 

35,000 Lira kazanan 40544 numaralı 

biletin iki parÇ3Sı İstanbulda birer par 
ça•ı Izmir ve Zonguldakta satılmış di 
~e r parçaları satılmamıştır. 

20,000 Lira kazanan 196 numaralı bi 
!etin iki parçası 1stanbulda .birer par· 
~ası Edirne ve Ankarada satılmış diğer 
pc..rçaJarı satılrr.amı~tır. 

1 

SADIKZADE BiRADERLER 
VAPURLARl 

SAKARYA vapuru 

IST ANBUL - 1ZMIR SORA T 
POST ASI 

Müddeti seyahat 22 saattir. 
Her hafta cumartesi ı;ünü ııaat 16 

da Galata rıhtımından hareket. p azar 
günü İzmire muvasalat, ,pazartesi hare· 
ketle salı günü İstanbula avdet eder. 

Fazla tafsil.it için Sirkeci Meyme'let 
Hanı altında ac:entahğa müracaat Te-
lefon: 22134. (4495) 

34 76 

_.,.Naim Vapur idaresi ••ti 
lzmir Sürat Postası 

( 20 saat ) 
Lüks 

ADNAN 
Yapuru 

Her p b• günler· 
lıafta erşem eGalata 

rıhtımından saat tam 18 de 
hareketle doğru 
iz M IR'e 

Ye pazar günleri izmir'den saat 
14 112 da hareketle lstanbul'a 
aYdet eder. 
Taflillt için Galata' Gümrük 

karşısında Site Franıe:ı: Han No 
12 yazıhanesine müracaat. 

1ııııııııı- Tel: 4 1041 - {4392] -

SEYRISEFAlN 
M°""• -•• Galaıa ıcı,.eı..,, B. 2:MZ. 

$.ı.. A. Slrbol Mllla..._ ••• H. 1.37"'-

TRABZON POST ASI 

Cumhuriyet 
14 HAZiRAN ÇARŞAMBA 18 
de Galata rıhbmındaa. 
- ----------
IZMİR • MERSiN POST ASI 

ANAFARTA 
16 HAZiRAN CUMA 10 DA 
idare rıhb~ındaa kalkarlar. 

17 Haziran 933 den itibaren 
tatbik olunacak Adalar Ye Ya 
!ova battı Yaz Tarifesi iske-
lelere asılmıttır. 2707 

2687 -360t 

• Istanbul dördün_ 
• •• cu ıcra memur-
luğundan: 
Temamına 9165 lira kıymet takdir e 

dilen Saraçhanede Mimar ayaz Horhor 
ve saraçhane caddelerinde naıtr yeni 
5 ve 157 No. Jarla ımırakkam tahtında 
kargir bakkaliye mağa:ı:asını ve bu: 
miktar bahçeyi müştemil hanenin taına 
mı açık artırmaya vazı.>dilmif olup 15-
6-933 tarihinde şartnamesı divanhane 
ye talik edilerek 6-7·933 tarihine mu· 
s.ıdif ?"l§Cmbe gunu saat 14 ten 16 y .. 
kadar İstanbul dördüncü t cra daıreım· 

de açık artırma s u·etile satılacaktır 

Artırma ikıncidir. Birınci artırma da 
2000 liraya tal~p çıkını tır. Bu kcrre 

en çok artıranın iızecinde brakılc1cak

tı r. 929 tarihli icra kar.u=un 119 ~n

cu maddesine tt\.·fıkan hakları tapu &l• 

cillerile sabit OL'!Uyan ipotek'.i alacak 

lılar ıle diğer aU.l.:a.!aranın ve ırtıfak 
hakkı sah ıplcrinın bu haklarını ve htı. 
suıi ile faiz ve ma5arife dair olan iddia 
Jarını ilan tarihinden itibuen ıo gıln 
içinde evrakı müspite\crile .lııldirilme
leri Jazıındu aksi halde hakları tapa 
sicillerile sabit olmıyanlar satış be· 
delinin pay1aşmasından hariç kalırlar. 
Alakadarların işbu maddei kanuniye 
ahkamına göre haraket etmeleri ve da 
ha fazla malümat almak istiycnlerin 93l· 

493 dosya No. -sı ile mcrnuriyetimize 
mürac;ıat etmeleri ilan olunur. (44!i8) 

-- -- -- - - - - . 
1:ıtanbul dördüncü icra memurlugun- ' 

dan : 
İkametgahı meçhul lialip Aıım 

Beye: 

Hüseyin Hiisniı Beye 12-5-931 tari
hinde bir &ene müddetle borç verdiı;ı· 
nız 3000 !ıraya mukabil ikinci derece 
ipotek gösterilen Süleymaniyede esin 
saman viranı evvel yeni bezzttzı cedit 
mahallesinin cami ve şeftali sokakla
rında eski 2-4 mükerrer 28 ıl;i 34 yeni 
28 ila 34 numaralarla murakkam tcnıa 
mına 14,000 lira kıymet taktir cdı .ıı 
fabrika birinci derecede ahere ipotek o 
ıup müddeti hitam buİdugu mide • 
borç verilmediğinden 12-7-933 tarı

hinde muhammen kıymetinin yüzde 75 
şini bulduğu takdirde müşterisi uhte· 
sine ihalesi yapılacaktı< 

Aksi taktirde en çok artıranın taah· 
hüdü b.1ki kalmak üzere artırın'1 ıs 
ı:ün daha temdit edilerek 27·7-933 ta· 
rihin.dc en çok artırana ihile ~dilecek· 
tir ikametgah111ızın meçhuliyeti hasC"· 
bi!e mükellefiyet listesi ve açık ar .. 
trrm• i•:.nı tebliğ mJkamına kı "Tl 

Davutpaşa kışlası pazarlık 
la tamir ettirilecektir. İhalesi 
1 7 Haziran 933 cumartesi gü 
nü saat 14 tedir. İsteklilerin 
sartname ve ke1ifnamelerini 
;?Örmek Üzere her gün ve pa-

Haydarpaşa hastanesinde 
mevcut aşağıda cins ve mikta 
rı yazılı aliit ve malzeme mü 
zayede ile satılacaktır. İhale· 
si 19 Hi.\2İran 933 pazartesi 

10.000 Lira kazanan 30334 numaralı 

biletin üç par~ası 1-stanlJulda bir 'Par .. 
cast ı\nka""aıl1 ~aulmıs difcr parı;a 1 ar' 

a•·' namı tlr. 1 m1 1 
• ıcre il.i-n olun r ( • 



• 
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P APULAS RİCA T EDiYOR 
Fakat Padişah olduğu noktada duruyor! En doğru 

politika, cephe ve ordu politikası ... 
Ankara; 15/Ni.an/1921 Mıutala Kemal Ptlfa, Lomlra 

Jstanbula Türkiye için, Türk · konferansında- müttefikler diplo-
ideali için çarpan yüksek kalpli in- masisinin hafifliğini, salahiyetsiz-
aanlar var. Bunların çoğu; resmi /iğini meydana koymuf oldu. Ne 
ve gayrireımi kudretten mahrum yapmalı, talih ve mukadderat böy-
vatandaşlardır. Fakat onların tef- le istemif/ .. ,, 
kil ettiği ümit ve maneviyat hava- Her halde, hariçte yeni Türkiye 
aı; mevcut kabiliyetleri uyandır- lehine batlıyan cereyan, her gün 
mağa hizmet ediyor. Esasen bir biraz daha ciddile9iyor. Yalnız ga-
sevginin tezahürü için maddi kuv- zete sayıfalarında değil, iktidar 
vet, esaslı bir şart değildir. mevkiinde bulunan bir çok ecnebi 

Dün hususi olarak lstanbuldan diplomatlar tarafından da Türk 
bazı haberler aldık. Hakimiyeti- davası lehinde beyanat yapılıyor. 
milliye Gazetesi de oradaki muba- ., / Bunu memnuniyetle kaydederken, 
birinden vaziyet .hakkında aldı~ı . politika i9lerinde fazla mübalaga-
malfunatı neşredıyor: Papulas ne ya kapılmamak Iazımıeldiğini de 
at ediyor; fakat memleketi ve mil- düşünmeliyiz. Ankara Türkiyesi 
!eti aleyhine saptığı yoldan, Padi- büyük mesafe aldı. Dahilde, hariç-
tahın ricatine ihtimal yok!... Certeral Papulas te, cephelerde muvaffakıyetler 

Son günlerde, Rahip Fru; ade- ' ı'lerlı'- kazandı. Fakat unutmamalı ki, mü-
nanlılar, bizim hesabımıza k ti Paditahın başmüşaviri olmuş.. sademeler, muharebeler endi 

13 Martta Yunan taarruzu batla- yorlar! • • • memleketimiz dahilinde, turada, 
yınca, Altıncı Sultan Mehmet te Sevr muahedesi, ecnebi matbu- yarubaşımızda cereyan ediyor. 1.
dahili bir politika taarruzuna ha- atı için de bir istihza mevzuu ol- gal orduları Eskişehir civannda 
zırlanmağa ba9lamı9.. Anadolu du. Ona: Çini fabrikası muahedesi bulunurken, Misakrmilli hududu
düşmanlığını kabul etmiyen bu- diyenler var. France Balcan gaze- nun tespit ettiği yeni Türkiye he
günkü hükümeti düşürmek ıçın tesindeki bir makalenin hülii.sası: defi 0 kadar yakın farzedilemez. 
tertibat almış. Onun tahminine gö- "Matbuahn alkı~ları arasında Bugün üzerinde bulunduğumuz 
re son taarruz üzerine Ankara ka- L d k f nokta ile, o hedef arasındaki za-ba.,lıyan on ra on eransı, tam 
rı:-r.gahı mutlaka mağlup ola~, beJ buçuk gününü Sevr muahede- man mesafesi, çalıtma mesafesi, 
sılah!arıru bırak~cak_.. O~un _ıçın sinin tetkikine hasretti. Neticede teşkilat ve tanzimat mesafesi ol
Tevfik ~ata kabıneaı ~ekilınelı, o- Sevr muahedesi namı verilen vesi- dukça uzundur. Siyasi muvaffakı
nun !erı.ne Da~at Fer~t v~ ~-~ hadan ortada bir şey kalmadı. Sevr yetlerimiz, politika kombinezonla
Sabrılerın dahıl olacagı hır hükıi- fabrikasında imal edilen çini vazo- rımız ne kadar mükemmel olursa 
met geçmeli. . .. Milli istihlas ciha- lar kadar nazik olan bu çini mua- olsun en son söz mutlaka cephe
dı kar,ııında Oaınanlı Padişahının lıedesi de parça parça oldu. Tür- deki ~rdularımız.'n silahlarımızın 
vaziyeti ne hazin, ne sefil!. · kiye sulhü hepsinden sonra müza- olacak. . . BugünkÜ ordularımızın 

Sultan Vahdeddin ; hainane kere ve tanzim edildiği halde hep- kabiliyeti; tedafüi bir mahiyet ar
planını tatbik için etrafında dai- sinden daha iyi yapılmış olmadı. zetmektedir. Tetkilatımrzı, ihzara
ına unsurlar, aletler buluyor. Eğer milletlerin hukukuna riayet tımızı ikmal ettikten sonra, ordu-

Türklük namına utandırıcı bir edilmek isteniliyordu ise Türk olan !arımız taarruz kabiliyetini iktisap 
hatıra: Bundan ıekiz ay evveldi. yerler, Türklere bırakılmalıydı! ettikten sonra, vaziyeti büsbütün 
Yunanlılar, Anadolu ordusu aley- "Londra konferansında, mütte- batka türlü mütalea etmek, hare
hine yeni bir taarruza kalkmı9lar- fikler yalnız Loit Corc'un fahsında ket ve te9ebbüslerimizden daha 
dı . Düsmarun ileri harekatı devam değil,bütün murahhaslarının şalıııı müspet, daha kat'i neticeler b ekle-
ediyordu. lstanbulda çıkan (Boa- larında mağlübiyete uğradılar. Zi- mek tabiidir. ' 
for) gazetesi, Damat Ferit kabine- ra: bu konferansta, Ankara mu- Bugüne kadar, Meclis tarafın
s'nde Adliye Nazırı olan bir zata rahhasımn iştirakile Sevr muahe- dan, halk tarafından en iyi anlatı
aordu: desinin bütün maddeleri mevzuu- lan hakikat 9u oldu: dahili ve ha-

- Bu taarruzu protesto etmiye- bahis oldu. Konferans bir netice rici polit!~ada. tut?lan yol, doğr:-
cck misiniz?. . vermemekle beraber, her şeyi ye- dur. Katı neticeyı, cephelerde • 

Adliye Nazırının verdiği cevap niden parçalamak lôzımgeliyor. milli ordunun kahramanlığından 
, 0 ol mut: Fransız askerinin Kilikyayı tahli- beklemek yolu en doğrudur! 

_ Niçin protesto edelim? Yu- ye edeceği gecikmiyecek gibi... MiLLiCi 

Yağmurdan şikayet 
ANKARA, 12 (Milliyet) -Yağ 

murlar müziç bir hal almağa baf
ladı. Kırkikindi denilen yağmur 
mevsimi uzadıkça uzadı, ii.deta 
yüz kırk ikindi kadar oldu. Kimse 
yağmur ve dolu korkusundan cu
ma günleri kıra çıkamıyor. Sokak
larda herkesin kolunda bir parde
sü veyahut elinde bir teınsiye var. 
Yağmurlar her gün o kadar devam 
1ı yağıyor ki bütün yaz vaktinin in 
aana yağmurlu geçeceği vehmini 
verıyor. 

36 Macar aygırı 
ANKARA, 13 (A.A.) - Kotum 

hayvanatı yetittirmek ve memleket 
hayvanlarının gövdelerini büyütmek 
ve yükseltmek için Macariatandan 
Nonius ırkından 36 baş birinci sınıf 
aygır mübayaa edilmit ve bu aygır
lardan birinci kafile olarak 21 batı 
lstanbula gelmİ§, 15 başı da Peıte
den yola çıkarılmıştır. Bunlardan 21 
bat Uzunyayla aygır deposuna ve 15 
baş ta Nercimek aygır deposuna gön
derilecektir. 

1 Evlenenler 1 
ANKARA, 11 (Milliyet) Son 

hafta zarfında Ankara belediyeai ev
lenme memurluğu tarafından Harici
ye vekalet memurlarından lstanbullu 
Hasan izzettin Beyle Preşovah Mihri
ban Müzeyyen Hanımın, merkez tele 
fon kontrolürü Kıoraağaçlı Ahmet Nu 
ri Beyle Karaağaçlı Fatma Nuriye 
Hanımın, Tosyalı fotoğrafçı Haaan 
Sabri Beyle Kepsut'lu Latife Hanı

mın, Tayyare cemiyeti muhasibi Ada
nalı Musatfa Beyle Ankaralı Halide 
Hanımın, Kırfehirli marangoz Hasan 
Hayrı Beyle Ankaralı Kudret Havva 
Hanımın kunduracı Knşehirli Meh-' . 
met Sait Efendi ile Ankaralı Müzey-
yen Hanımın, Posta ve telgraf memur 
larmdan Ankaralı Ali Efendi ile Sivas 
Jı Leman Hanımm, seyyar satıcı Hay
manalı Gazi Efendi ile Odabaşılı Ay
§e Hanımın, itimat şirketinde yazıcı 
Bursalı Hasan Efendi ile Ankaralı Me 
liha Hanımın, şoför Perşetneli Muh
tar Efendi ile Dadaylı Sıdıka Hanı

mın, Maliyede odacı laklipli Abdülka
dir Efendi ile Ankaralı Şaziye Hanı
ınm., Ankaralı ziraatçi. Yuauf Efendi. 
ile Ankaralı Fatma Sadiye Hanımın, 
Elektrikçi Yekpazarlı Ali Efendi ile 
Y ekpazarlı Huriye Hanımın nikahla
n kıyılmı§!ır. 

Gardenparti 
Ankaranın genç ittifak Spor klübü 

temmuzun altmcı per,embe günü ve 
aktamı Y enİ§ehirdeki Bomonti babçe
ainde klüp menfaatine bir gardenpar
ti verecektir. 

Ri Amatörün ve Dünyanın 
EN FENNİ MÜKEMMEL 

FOTOGRAF MAKiNESi B~Y~K T11llHE PiYlNG~I~ 
KONTAKS 

26X36 mm. filimler için meıhur 

fabrikalarının 
en son taheıeri 

Emsalsiz ve gayri kabili kıyaı bir 
derecei mükemmeliyette gayet da
kik fotoiraf makinesi. 
KONT AKS b!ltüıı makine'. eri bir-
lqtiren yegane makinedir. 
FeTaidi meyanında YENi ZEİSS 
SONNAR 1, 1. 5 kadar edterşar 
jabl, dOnyanın son derece ziyadar 

objektıfi, meıafesi otomatik, optüratör perdesi lastik ve keten 
deyi! MADENİDİR, ve saniyenin 1/1000 e kadar makinenin 
doldurulması ve kuUanılııı timdiye kadar görülmemif sllr'at. Ka
aloğ ve fazla malümat için, latanbu\ Dilaiıı: Zade hanında 24-27 

numarada J A C K R O T T E N B E R G 
Posta kutusu İstanbul 114, Telefon No 23769 - 4323] 

Ziraat Vekaletinden: 
Ankara' da Yüluek Ziraat ve Baytar mektepleri civarın

da inşa edilmekte bulunan tal ehe pansiyonu! rekt?rlük bina
sı, teşrih ve teşrihi marazi binalarının elektrık tesıaatı 21 gÜn 

müddetle kapalı zarf usulile münakasaya çıkardmıştır: . 
Mezkfu- tesisatın münakasa evrakı 30 lira mukabilinde 

vekalette Yükaek mektep ve enstitüler bürosu Müdürlü 
ğünden alınacaktır. 

Taliplerin münakasa şa rtnaıneainde yazılan vesikalar 
la kendi tekliflerinin yüzde 7, 5 nisbetinde muvakkat teminat 
larile birlikte ihale günü olan 1 Temmuz 933 tarihine müsa· 
dif cumarteai günü saat 15 te Vekalette müteşekkil İnşaat 
komisyonuna müracaatlan ilan olunur. Teminat olarak 
nakit ve çek kabul olunmaz. (2624) 3514 

KiRALIK HANE 
Şişli Mecidiye köyünün en iyi ma

lallinde havadar ve denizi görür beş o 
dalı mutbık ve hamam vardır,. Müra
caat: Likör fabrikası karşıamda Kah
veci İbrahim Efendi. ( 4464) 

ZAYİ - Babaeski ikinci suva.ri ala
yından almış olduğum ihraç vesikamı 
zoyi ett im. Yenisini çıkaracağımdan 

eski6inin hükmü yoktur. Çerkeşli 312 
doğumlu İsmail oğlu Nuri. ( 4482) 

ıs. el 

11 
tertibin 3. ci keılde•i 

Teınmuzdadır 
B~ keıldede Büyük ikramiye 

100.000 Liradır 
Ayrıca: 25.000, 15.000, 10.000 Liralık 

bfiyük ikra miyeler ve 

50.000 liralık bir mükafat vardır. 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

40 Ton Tarbin yağı kapalı zarf: 29 Haziran 933 perşem
be günü saat 1 O da. 

40 Ton Gaz yağı kapalı zarf : 29 Haziran 933 perşem
be günü saat 14 te. 

200 Ton Dizel mayi mahruku kApalı zarf: 1 Temmuz 933 cu
martesi günü saat 14 te. 

30 Ton Benzollu benzin kapalı zarf: 1 Temmuz 933 cu
martesi günü saat 15 te. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için kapalı azrf usulü ile mii
bayaa edilecek olan yukarda cins ve miktarları yazılı T arbin 
yağı ve aairenin şartnamesini görmek istiyenlerin her güa ve 
itaya talip olanların da hizabtrmda yazılı gün ve aaatlerde 

KasmıpaşadaDeniz Levazım Satınalma komiayonuna müra· 
caatları. (2581) 3459 

İstanbul C. Müddeiumumiliğinden: 
İstanbul Adliye dairesi için muktezi odun ile kiriple ma· 

den kömürü münakasaya vazedilmiş olduğundan taliplerin şart 
nameyi görmek üzere her gün Adliye Levazun Dairesine ve 
münakasaya iştirak edeceklerin 29-6-933 Perşembe günü saat 
14 de Defterdarlıkta müteşekkil komisyona müracaatları ilan 
olunur. (2621) 3564 

. - .... ~ 

o 

Ankarada ·gaz tenekesi! 
İçtimai hayatımızda gaz tenekesinin 

tarihten bir yaprak rolü ve 
ANKARA, 12 (Milliyet) - Şu 

bildiğimiz gaz tenekesi yok mu? .. 
Hah İ§te ta kendisi, bugün ondan 
bahsedeceğim. Gaz tenekeai de bir 
yazı mevzuu olur mu? demeyiniz. 
Gaz tenekesi mühim bir mevzudur • 
Çünkü mühim bir maddedir. 

Bugün Ankarada bunların içleri
ne toprak doldurularak ve üatüate is
tif edilerek yapılmış fukara mahal
leleri mevcut. Hatta bu inıa usulü
nün adı bile var: Tenekearme •.• 

Canım zaten teneke evlere hiç bi
rimizin gözü yabancı değildir. Kum
kapı sahillerinde bunlardan yapıl
mış bir mahalleyi bütün lstanbullu
lar bilir. 

Kenarda şöyle bir kulübecik, bah
çenizin köıesinde ı~cuzca bir tavuk 
kümesi yahut bir odunluk falan yap
mak iıtediğiniz zaman heıabını ya
parken çatısı için behemehal gaz te
nekesini düşünürsünüz. Hele saçak· 
!arda ve yağmur borularında o bi
rinci ma1zemedir. 

Gaz tenekesi bizim içtimai bün
yemize girmiştir. Memleketimizde 
bayatı bir asra varmaz. Fakat bize 
o, o kadar alıtık ve biz ona o kadar 
yakınız ki her gün gaz tenekesile el 
ele, dudak dudağa yatarız. Muslu -
ğumuz ondan, matrapamız ondan, 
yağ kaplarımız, au kaplarımız ve hu
nilerimiz, ibriklerimiz, her feyimiz, 
her şeyimiz ondandır. 

O, o kadar bizden ve biz o ka
dar ondan olduk ki aan'at hayatı
mızda bile o kendine bir mevki yap
b; komedilerimizde sahnemizin bi
rinci derecede malzemesi olmak ıe
refini kazandı .. 

• • * 
Gaz tenekesi ambalaj işin de bat 

maddedir. Nakledilecek her hangi 
iü.zuci veya mayi bir mal için o bebe-

mehal lazımdır. Bu itteki kıymeti e
hemmiyetlidir. Onun tarihe geçme• 
mit hikayeai bile vardır, anlatayım: 

Hamidin sefirlerinden Şerif Pata 
Kopenhagdayken latanbuldan Taban 
helvası getirtmit ve tesadüfen bu hel• 
vadan yiyen ecnebi diplomatlardan 
bazıları bunu pek beğenerek sefir• 
den kendileri heaabma da getirtmesi· 
ni rica etmiıler. Sefir muvafakat et• 
mit, herkes için sipariflerine göre 
onar, OD beter okka ısmarlamış •• za .. 
man geçmiı, malların gÜmrüğe gel· 
diğini sefire gümrük memurları ih· 
bar etmİ§ler. O da mal aahiplerine 
haber yollamıı, diplomatlar gümrü
ğe mallarını almağa gitmiıler, bir de 
ne görsünler? Helvalar gaz teneke
leri içinde gönderilmemi§ mi? Mal 
sahipleri tikaİııınİfler, mallan güm· 
rükte bırakarak dönmiifler •. 

Aradan çok uzun seneler geçtiği 
halde biz böyle vak'alardan hisse 
almamıı ve onun anbalajdaki salta
natına zerrece teıir yapamamışız. 
Hala mallarımızı ·onunla aevkeder 
dururuz. 

• •• 
Bugün Ankarada çok gaz teneke

ai yoktur. Elektrik onun çanına ot 
tıkadığı gibi, benzin, petrol gibi mad· 
delerle işliyen fabrikalar da bu 
maddeleri bidonlarla getirttiklerin
den piyasada mevcudu azalmı,tır. 

Fakat dün, daha, altı yedi sene 
evvel sekizinci kilometrede bulunan 
elektrik fabrikaaı teneke ile benzin 
yakar ve her gÜn boıalan yüzlerce 
teneke müşteri bulamadan dağlar 
halinde beklerdi. işte Ankaranın bu
günkü kenar mahalleleri bu dağların 
yavrusudur. 

Hülasa; gördünüz ya gaz teneke
si bizim için mühim bir maddedir ve 
adeta fasulye gibi bir nimettir ..• 

S. N. 

Ankara caddelerinden bir geçiş •. 

Pamuk ve Nebati yağlar Sanayii 
Türk Anonim Şirketi 
Hissedaranıncı ilan 

Ticaret kanununun 361 ve esas muka 
velenamesJnln 47 inci maddeleri ahka
mına tevfi\<an Pamuk ve Nabati yağlar 
Sanayii Türk Anoninı Şirketinin his
sedaran heyeti umwniycsi, şirketin em 
valini satmak hususunda Meclisi İda
reye mezuniyet ita etmek üzre işbu Ha 
ziranm 29 uncu Perşembe günü saat 
onda Şirketin Galatada Bahtiyar Ha
nmın 4 üncü katında kaiaı merkezinde 
sureti fevkalô.dede akdi içtimaa davet 
olunur. 

&as mukavelenamesinin 57 inci ve 
ticaret kanununun 37 inci maddeleri 
ahkamına tevfikan laakal 50 hisseye ma 
lik ohı;p içtimada bilasale veya bilve
ka!,• hazır bulunmağı arzu eden hisse
daranın malik oldukları senedatı içtima 
gününden Jaakal bir hafta evvel lat.an
hul'da Şirketin merkezi idaresine tev
di etmeleri lazımdır. 

Hissedaran.dan her biri hissedaran 
hc)eti umumiyesine dahli diğer bir za 
tı tevkil edebilir. 

Hisse senedatının tevdi olundllğuna 
dair müe..seı;atı maliye tarafm.den mu 
1a vesikalar içtimaı u~umiyede hazır 
bulunmak üzre mevdu hisse senedatı gi 
bi kabul olunur. 

İstanbul 11 Haziran 
Meclisi idare 

(4163) 

İstıa.nbuJ dördüru:ü ic.ra memurluğun

dan : 

Bir borçtan clolayi tahtı hapse alı

nan ve l{laraya çevırilmeeine karac ve

rilen yetmiş adet ve beheri iki yilz yir

mi kulU§tan cem'an yüz altmış altı lira 

kırk kuruş kıymetin.de muhtelif renk

te kadın iskanpini 18 Haziran 1933 ta

rihine müaaıdif pazar günü saat oolruz 

dan iti haren Beyoğlunda Gılavanı so

kak 8 numaralı dükkanda açık artmna 

suretile satılacağından taliplerin mez

kur günde mahallinde hazır bulunarak 

:nc·muruna 1933-845 numara ile müra

caatları ilan olunur. (4487) 

-~SATILIK EV _mil!! 
Boğaz ve Marmaraya nazır iyi havalı 
yüksekçe bir mevkide, iki buçuk 
dönüm bahçeli Dr. Mehmet İsmail 

Beyin Kuzguncuk, Nakkaş, Aziz Bey 
sokağındaki 8 No. Ju beyaz köş

kü satılıktır. Sekiz oda, au, bavagazi 
t<'sisatı vardır. İçindek:'.er ile. Tel: 
60352 de sahibine müracaat. (4401) -----m;;:s::::mm ............... . 
İtanbu l Asliye mahkemesi ikinci ti

caret dairesinden : 

Müddei D, A. Mango ve A. Miku 

şirketi vekili avukat Lazaraki Bey tara 

fından müddeialeyh Galatada Merte

b~ni sokağmda kefeli hanında ke feliza 
de Yusuf Bey aleyhine 386 li ra 65 ku

ruşwı ma faiz ve masarif ve ücreti ve
kalet tahsili hakkın.da ;kame eylediği 

davada müddeialeyhin mezkilr adresde 
bulunmadığı ve elyevm ikametgfilıı 

meçhul ruduğu mubaşir ve muhtarın 
meşrubatın.dan anlaşılmış ve yirmi gün 

müddetle ilanen tebliğat icrasına karar 

verilmiştir. Yevmi tahkikat 4-7-933 ta
rihin< müsadif salı günü ııaat 14 ola 

rak tayin edilmiş olduğundan yukarıda 

gösterilen gün ve saatta müddeialey

hin bizzat gelmediği veya bir vekil 

gönderme.eliği taktirde tahkikata giya

bcn bakılacağı tebliğ makamına kaim 

olmak üzere keyfiyet ilan olunur. 
(4467) 

Dr. A. KUTIEL 
Karakôy"de Abdullah Efendi lo

kantası sıra.ında 33 numaraya 

TAŞINMIŞTIR. - (3993) 

3369 

DOKTOR 

Rusçuklu Hakkı 
Galataıarayda Kanzük eczahanesi 
Wtmnda Sahne sokağında 3 numa

ralı apartımanda 1 numara. 

Umumi Neşriyat ve Yazı işleri 
Müdürü ETEM iZZET 

Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. S. 


