
Buğday fiatlanndaki te
reffü ve sebepleri yakın bir 
alaka ile takip ediliyor. 

Balkan münakalat, tay
yarecilik ve turizm konferan
sı dün Sofyada açıldı. 

FİATI 5 KURUŞTUR 

Avusturya 
Almanya 
• Alman milli vahdet' hareketinin ta
~ yazıldığı zanıan, Avuıturyadaki 
uollfua Hiikümetin.in Alman Milli 
Soayaliat Fırkaaile mücadeleai bu ha
reketin ehemmiyetli bir aafhaamı t"§
kil edecektir. 

Alınanyada Milli Soayaliat Fırkaaı
nm iktidara geçmesi, yalnız bu mem• 
lekette bir hükümet deiitmesi, batta 
bir rejim değitmeıi hudutlarını atm•f 
Almanyanın hudutlan dıımda bulu
nan Almanların anavatana kaVU§ma-
1.., esbabını hazırlıyan bir hidise 
t<;k~ini almııtır. Almanyada olduğu 
gıbı, Almanyanm haricinde yafıy&n 
Almanlar araamda da Berlindeki fır. 
kaya benzer tqekküller meydana 
gellllİ§tir. Bunların hazılan resmen 
Berlin Fırkasmdan ayn bulunmakla 
beraber, fikir, ııaye ve iilkü birliği do
layısile Berlindeki Nazi FırkaıtDJn bi
rer tuhesi mahiyetinde idare edilmek
tedirler. Geçenlerde aerbest Dançiıı 
tebrinde yapılan intibabatta Nazi Fır
kasmın ıubeıi vaziyetinde bulunan 
z~ kazanmıt ve iktidan da ele ge
çınniştlr. Gerçi bu hükUmet Dançiıı 
~brinin Almanyaya ilıibaknu ream 
~~n etmiı değildir. Bunu yapabilme"ı:' 
ıçın Kanu_?uesasinin tadili lllmıdır ki 
bu da Ayan Meclisın' m' ı'ki .. ,.. , __ _ • •1 • su ua e.....,. 
rıyeti e temm edilebilır' N · F k 

1• • • • azı ır aıı-
nm ııa ıbıyeti bu ekseriyeti temin ede
cek kadar kabir değildir. Ve 
ol~ d.a böyle bir karann Milleti~ 
Dlıyeti tarafından taadik edilin · ı· d • eaı a-2?" ır ki bu aralık bu mümkün değil. 
dır .. B~nunla beraber, Dançig Hükü.. 
meti. bır defa Nazi Fırkaıımm eline 
f~-~ten aonra artik iltibak filen ta-

.....,.uk ebniş demektir. Yeni hükü.
:::.i!'., beynelmilel münaaebetler bu il-
i resmen de yapılmaama müsait 

o uncıya kadar ıiyaaetini Al . 
setin b. man sıya
cekfu.. uygun ır tekilde tedvir ede-

• Hitleristlerin Av h·- d 
ııtedikleri a i ud~-~ ~a a yapmak 
tury Y!' ı.ey ır • Ancak A vus-

&Jını vazıyeti daha na iktir B 
nun)a beraber A z • u
ler, Alman J ki vusturyada Hitleriat
kuvvet v ya a Kardeı teıkilattan 
Dollfu. ~~ret. &!"?"ak faaliyetlerini 
tasına te\u'fumet_mı ıskat etmek nok
Hitler ikt"dı etmıılerdir. Almanyada 
,. . ı araııerm d 1 .. .. yım ve liberal f ~z en evve mu-
Dollfus bunun .. bir .•ıY&aet takip eden 
mücadele ebn ~z.e?- Hitleristlerle 
rine ınür e •çın Hitler'in uaulle-

acaat etmi t' B .. 
turyada libe l . • u-. ugun Avus-
tÖ.-lüiü ırih. ra ~ır hilkUnıetin dikta. 
yete tahit 

0

1 .~~!~ ve le.zatlı bir vazi-
~tayız. 

Diger taraftan hariçten Alman . 
ler Fırkasmm yapmak İstedi.. H~t
kaıa kartı •idd ti' b. . ııı tabri. 
br B . ' e ı ır vazıyet al 
il 

• avıyera Maarif Nazırı b' ~f
e Avuıtu ır vesıle 

kil.met;, H~ayaFııelmitti. Dollfus Hü. 
1 ı er ırkaamm erk• d 

o an bu niızm lı d h .. anın an ' u ut ancme --L 
mıtbr. Geçen hafta A ,,....ar. 
lannda Almanya harİc':a~u~t toprak
lann bir içtimaı n e Alman. 
Hüküm f b · .Yapılacakti. Dollfua 

e ı. u ıçtunaı menetti.. d pancennan; ab' . gm en 
Alman zın m •Y•tindeki bu k 

yada yapılmıtbr. ongre 

Hitler, Dollfus HükUm . . . • 
Soayaliıt F k etinın Millı 
reketine ka~ aa\:-lbyhindeki bu ha. 
Üzere Alnıan •::u ~ elebilmiıil olmak 
yaya geçmeleri~a. larının Avuatur
ler almııtır. Digerını:ne:ecek tedbir. 
Hiikü.meıi de Alman ~t~an Dollfua 
h-. "thal' k •a•mın A ·~·,aya ı me ar,, ınuk h .

1 
vuo-

ler almıı bulunuyor. a ı tedbir-

i 
Velhasıl her ikisi de ırkan Alm 

an bu "k · bük" • .. an o-
d d . 1 1 umet mucadele hal' 

e ır. Ancak D lif H ""k • · ~-b .. o us u WDetinın 
u mucadele . d tir h"l yı uzun zaman evam et-

d : 1 ,:ceği fÜpheli bir meseledir. Bir 
k:v:eu7;~turya~n. dahilindeki zümre 
ıedir Al ·Ve gıttıkçe kuvvetlenmek
aldıklan 'ijhanya~aki Hitlerist'lerden 

.. . am ıle hareket eden bu 
zumre dahılen A 
vor M l . vııaturyayı tehdit edi-
, · ese enm d" . f d fudur ki Hı' 1 . ıger garıp tara ı a 

• . t erıst olmıyan ve Alman· 
Yaya ıltıhakı d · · .. 
dahi Dollfu H""ı. ~ste~ıyen zumreler 
ğü dolayısil: r umetme, ~iktatörlü
lardır. Bu 

2
W:,. eyhtar vazıyet almıı· 

ti. . 'kt"d ~ler Dollfus Hükü.me
ru ı ı ara aetıren fırk 1 

lann tikayetleri A a ardır. Bun-
'd • vusturyada p 1· manter ı arenin yıkılın d . ar a· 

h D lif H ""k• aoı ır. Bınaen 
aley o us u umeti dahilen • -
dan ve soldan muhao1111 kuvveti sag
oındn kalınıştir. er ara. 

Haricen de Alman Nazi Fır'--
h .. Al H"· ""•IDın ucumlnrma ve man ukünı ti" • 
h . d B" e nın 
U•urnetıne maruz ur. ınaena.Jeyh 

Avu.•tu.'.'Yanın uzun ~am~n. Al?>anya. 
dakı buyük hareketın cazıbesıne da. 
yanabileceği ıüphelidir. 

Ancak Avusturyada Nazi Fırkası. 
hın iktidara geçmesi, Almanyaya ilti
k~k ına?asını tazamm~ ed~~ez. Tıp. 

Dançıg tehrinde oldugu gıbı, Avua
~~~da da teıkil edilecek bir Nazi 
F iikü.ıneti ilhamını Berlindeki Nazi 
ırkaaından alacaktır. Ve Avusturya

:::,'i.,.~anyay• resmen iltihakı be!• 
el Vaziyetin müsait olduğu bır 

zaınane. lalikedilecektir. 

J;le~ halde Avuoturyanm Almanya
ya .il~hakı bir zaman meıeleaidir. Ve 
tarıbın bir aaırlık seyrine uygun bir 
Yoldan g'd'ld'"' • . ka . 1 1 •aı ıçm Dollfuı'un mutla-
ınu~:~~ede ~aybedilccek, Hitler'in de 
yun 0 netıcede kazanılacak bir o
yokt,,;:nanıakta olduklanna şüphe 

A.ı.....t ŞOKRO 
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Konferanst Tü k tezini ılı·· d f aa et 
ııı·ıımımı~ 

E 

Heyetimiz iki müspet teklif y~ph ve noktai nazarımız alkışlarla 
karşılandı .. Kontenjantınan ve kambiyo kontrolü 

~~~~~~~~~~~~~~~~···~~~~~~~~~~~~~~~-

Dünya iktısadiyatının düzelmesi için neler istiyoruz, Türkiyenin bu yoldaki tedbirleri nelerdir? .. 
müırteriıi olan memleketlerle ~ 
ticari anlaş!"alara dahil olmak 
için elinden gelen gayreti sar- ;;; 
/ettiğini, bu vadide kontenjan := 
kaytlarının tedricen kaldırıl
maktan da çekinilmediğini ve :' 
konferansa gelmeden evvel bu F: 
mevzuda inisiyatif aldığını te- = 
baruz ettirdi. = 

LONDR~, l5. (Sureti malı- 1 dan i:uıh edilmijftir. Alkqlar ı ketlerin mali iktisadi muvaze-
§ nuada giden arkadQflntız- arasında kürsüye gelen Tevfik "nelerini korumak kaygusu amil 
§ dan! - lk~t Vekili Mahmut Rü,tü B. tezimizi iki kuvvetli olmuştur. Dedi. 
a Celôl B. geldı, samimi bir su- esasa bağladı: Türk heyeti bu tedbirlerin 

r~tte /;"'fılandı. Celôl B.tezimi- Kontenjantman ve kambiyo tedricen lağvı teklifinin mem-
zın azırlannıasında hazır bu- kontrolu gibi lağvedilmesi tek- leketlerin iktUadi, mali muva-
lunmuftur. lif edilen tedbirler keyfi arzu- zenelerini temin mevzuu ile bir 

Konieransın bugünkü top- nun mahsulü olarak ve münha- likte tetkik edilmesini ileri sür-= lan~nda Türk tezi Hariciy• sıran mübadeleyi felce uğrat- dii. Mali ve iktUadi muvazene-

lerin beynelmilel mübadelede 
faydalı bir rol oynayamıyacak
larını anlattı. 

Milletlerin tabii inkişaf sey
rini takip etmeıi beynelmilel 
tepriki mesaiye muhalif olma
dığını izah etti. Ayni zamanda 
kısaca Türkiye iktisadiyatının 
hususiyetini tebaruz ettirdi. 
Türk mallarının eskiden beri AHMET ŞUKRU _ 5 Vekilı Tevfik Rüftü B. tarafın- mak için alınmam1jfht, Memle- sizlik içinde yuvarlanan millet-
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Cihan ikhsat konferansı Gazi Hz. uwı 
karşısında TÜRKiYE 

Tevfik Rüştü B. in beyanatı konfe
ransta alkışlarla karşılandı 

Konferans riyaseti meselesi 

Hariciye Vekili Tevfik Rüttü Bey aöz 
alarak, konferans ruznamesine mevzu 
t"tkil eden iktisadi ve -1i meseleler 
balr.kında hükü.metimizin noktai nazarı
nı etraflı bir surette izah etmİ§tİr. 

Tevfik Rii§tü Beyin beyanati alkıılar 
la karıılannuıtır. 

Diğer murahhaslara göre 

ÔğrenJiğimize göre Reisicüm
hur Gazi Mustafa Kemal Hz. 
nin lstanbulu lefrifleri bir halta 
kadar teahhura uğramıfhr. Reisi
ciimhur H:r.. nin haziranın 11 
.U.de ,ehrimi:r.e ırerel verecekleri 
kaydedilmifti. Yeni maliimata gö.. 
re Büyük Reisimiz ayın yirmisin
den sonra te~I edeceklerdir. 

.......................................................... _ 
Sefirler geliyor 

Sefaretler yazlık olarak 
fstanbula naklediliyor 

-m 
1 Londradan mektuplar 

Henüz ne gidilecek yol 
belli, ne varılacak hedef! ~ 
Cenevre'nin yumurta tavuk hikayesi~ 

gibi,Londra'dada biryumurta hikayesi 
LONDRA: Ahmet ŞÜKRÜ 

LONDRA, (Milliyet) - Cenev-
renin yumurta tavuk hikayesi gibi, 
Londranın da bir tavuk yumurta 
hikiyeai olacak. Cenevre ailihaız· LONDRA, 15 A.A. - Londra kon

feransında Kü!;iik itilaf namına aöz söy
leyen M. Benea, düyunu umumiye yükü
nün para istikrarına mini olan sebepler 
den birisi olduiunu bildirmiıtir. 

Macaristan namına aöz söyleyen M. 
lnıredi, memleketinin vaziyetini hll'Plen 
aonra Macariıtııııın parça\arunq olma11-
na, ziraat mahsulleri fiatlerinin dütme
aine ve yabancı memleketilerde mah•eç 
ihtiyacına atfederek, o da d;;viz ı 1emnu
iyetinin kaldırılmasına taraftar olduğunu 
aöyliyor. 

Büyük Millet Meclioi'nin tatili üze
rine Ankara' daki ecnebi sefirler sehrimi- ~ 
ze ııelmeğe batlamıtlardır. Dün Mısır ve 
laviçre sefirleri gelmişlerdir. Alınan ıe-
ar ~· ·n Ankanıdaki bürolarının dün. 

elen itibaren Tarabyadaki yazlık binaya 
nakline ba§lanılmqtır. Sefaretin ticaret 

!anma konferansmm yumurta ta
vuk hikayesi fU idi: Emniyetsizlik 
vardır da onun için mi silahlar tah

dit edilmiyor, yoksa silahlar tı>hdit 
edilmediği içindir ki emniyetsizlik 
vardır? Yani emniyetaizliği doğu
ran silahlar mı; yoksa siliıhlanma-

silahlanma meselesinde geldi çık
maza girdi. Londrada mi..ızak~· 

relerin alacağı cereyan henliz kati 
aurette bilinmemekle beraber, her 
halde bu noktada daha pratik barc 
ket edilerek buhranın menfe ve se
bepleri Üzerinde durmaktan ziyade 
halli çarelerine gidileceği anlaıılı
yor. Ancak halline hangi yoldn~ 

gidilecek? Konferan• binasının ko· 

ridorlarında temas ettifrim bazı mu 
rahhaaı müşavir ve gaze l c ilerin 
fikirleri ıudur: Diyorlar ki bir de
fa ııümrük maniaları kalksın, ticaret 
geniıleıin mali vaziyet kendiliğin

den düzelir. Diğer ve daha kalaba-
Konferansta tezimizi anlatan 
Hariciye Vekili Tevfik Rüştü B. 

LONDRA, 15 A.A. - Cihan iktisat 
Konferansının buııün öğleden sonra yap
tiğı umumi İçtimada bat murahhasnnız. 

Para mütarekesi 
PARIS, 15 A.A. - Agence Economi

que Financiere'in bildirdiğine ııöre Lon
dra ile Va§İngton arasında 15 haziran 
taksiti için anlatma olmaoı neticesinde, 
konferansın belki cumartesi gÜnÜ dolar 
frank ve 1 ngiliz lira11 arasında ve kon.' 

(Devamı 5 inci sahifede) 

ve konaoloaluk kıaımlan ya.zm da Anka-
ra' da kalacaktır. 

Edirne ye 
Doğru tren 

Otobüslerle mücadele için 
tren on 

saatte Edirneye gidecek 

Borçlar işinde Amerika 
teahhüt allına girmiyor 
Muvakkat bir hal sureti bulundu 

• 
ve lngiltere 10 milyon dolar verdi 

Borçlar için M. Roosevelt, Amerikada yeni 
bir konferans toplayor 

M. Rooseııelt ve M. Neville 
Chamberlain 

LONDRA, 15 A.A. - Avam kamara.] 
11nda M. Neville Chamberlain, Amerika 
hülr.iimetinin lngilterenin teklif ettiği _ 
gibi heyeti umumiyesile harp borçlan . .. 
meselesinin bir neticeye bağlanmasına Şark Demıryolları Kumpanyası, dun-
intizaren 15 haziran taksitini geri bırak- den itibar~ Edirne • İstanbul ar":"mda-
mağa razı olmamaoından teessüflerini ki meaafeyı 10 saatte katedecek bır hat 
bild"rm' ti' tesis etmittir. Dün sabah aaat 9 da ilk 

' ı§ r · d tlil · ecil · hamil lngiltere hükiimeti borcunu tanıdığı· tı:en ~ve en ve gaze~ . en en 
na i!Aret olmak üz.re 10 milyon dolarlık Sırkecıden hareket etmittir. Bu tren, 
bir ödeme teklif etmiıtir. dün .. akJam 18 45 te E.dirne'~e vara~k, 

M. Roosevelt, bu teklifi bir teıriki me- bu~n saat 8,30 da gıdenlerı hamı)'."' 
sai fikrile ve yapılacak müzakerelerde Edırne'den harekelle saat 18,17 de Sır. 
her iki hükumetin hürriyetine mani ol- keciye avdet edecektir. Kumpanya, oto-
mamak şarlile kabul etmiştir. büs rekabetine karfı Edirne yolculuğunu 

M. Chamberlain, • Biz demiıtir, 15 ka bu sur~l~ kısaltmakla beTaber seyabat 
nunuev\•eldeki taksiti ödemiştik. 15 ha- ücretlennı de ebvenlettirmittir. 
ziran taksitini de temamen ödemit ol
saydık, gelecek taksitleri de sonuna ka
dar bu tarzda ödenmeğe ıebep olamazdı. 

(Devamı 2 inci sahifede) 

" 

Kral Faysal Hz. 
Avrupa dönüşü memle

ketimize de gelecek 
BERUT, 14 - Irak hükUmetinin aa

btk baıvekil ve timdiki Hariciye "'!"Z?" 
Nuri P"f& Esaait buraya geldi. Dedı ki: 
"- Irak kralı F eyaal Hz. geçen pa

zartesi günü tayyare ile Bağdattan ha· 
(Devamı 5 inci sahifede) 

Dikmen'den mektuplar 

Vapurcular firheti hi&se<1arıo l el 
n GWI top an ı ve Meclisi idaresini intihap ettı'. 

Meziyet K. Hanıma 
Yazan: Aka GÜNDÜZ 
Yarınki Milliyet'te okuyunuz. 

fil~_!< enteresan bulacaksınız. ,,,,..,,.._ ( Yazısı iç aahifemizdedir ) 

nm sebebi emniyetaizlik mi? 

Londranm yumurta tavuk hikiı
yeai ıudur: Jktısadi buhran mı ma
li buhranı doğurdu. Yoksa ma
li buhran mı iktıaadi buhra· 
m meydana getirdi. Ancak lık bir zümre de diyor ki devletler 
bunun manasını aıllamak iç.in ıunu gümrük tarifelerini iki sebeple art· 
bilınek lazımdır ki mali buhran tırdılar: 1 - Bütçelerine varidat 
beynelmilel itibarın sukut etmesi, temin etmek için 2 - Ticaret mu-

d 1 d 'etlerin vazenelerini temin etsinler diye 
itinıa ın aza ması: ve ev 
yabancı piyaaalarda istikraz yapa· yerli sanayii ve yahut zirati teıvik 
mamalarıdır. lktuadi buhran da etmek için. Binaenaleyh kredi bola 
gümrük tarifelerinin artmau ve hey nraa ve devletler para hulurlar-
nelmilel ticaret üzerine devletler sa, tarifeler iner ve ticaret geniş· 
tarafından konulan mütenevvi tah· ler. 
didattır. Hemen söyliyeyim ki benim ~im 

Cenevre konferansı bu emniyet, ( Devamı 2 inci sahifede ) 1 
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Yeni kadrolar heyeti eki-
lenin tastikinden geçecek 
Kadrolar hazırlandı, açıl{ta kalanlara 

bir iki gün içinde tebligat yapılacak 
Sadullah Bey dün geldi 

Deniz ve Hava Müıteıarı Sadullab B. 
dün akıam Yalova' dan avdet etmiştir. 
Seyrioefain idaresinin yeni idarelere is
tihaleoine kadar burada kalacak ve tem· 
muz baıında Ankaraya gidecektir. 

Yeni tesekkül etmekte olan Deniz yol· 

)arı Akay ve Fal,•ika - Hnuzlr Mi.ı
dürİükleri teıkilitı ikm•l edilmek ıiz~rc. 
dir. Seyriıefain Levazım müdür muRvİ
ni Şerefettin B. Akay idaresi Su şubesi 

(Devamı 2 inci sahifede) 

Y arışlar3:. ~ J~Ün k~ldı 
23 Haziran cuma günü Şişli - lstinye 

yolu kapanıyor 
ain Tıırin11 aıe Otomobil lılübü ile beraber tertip ettiği ikinci oto-

~'"'.~t";' yarıılan için bütün haur lıklıır ikmal edilmiı, yol ha:ıırlanmq, 
":J'~ ,::::batına da baılanmııtır. Ya rqlara trirecelı amatör ıı~ p~ole•Y_~nel 
~ ~ yıtlarını yaptrrmalıta, numara almaktadırlar. Kayıtlar yırmı Haz;n a_n· 
;r 1ı:panacalıtır. Yal"§a l/İrecek otomobiller yarııtan iki gün eııııe1 komı~e 

1 
a heyeti taralrndan muayene edilecelı ferdir. Çolı iddialı ııe heyecanlı olacagı 

"~ı41ılan bu yarııları seyretmek iate yenler o gün aılalt yolu aaa~ dokuz 
~us=ukta hapanacaiı için bu saatten eaıııel Zincirlikuyu hattını geçıp muay
yen yerlerde yer almaları lazımdır. . k 

Otomobiller aıcrifen büyülı numaraları radiateur lıapklarına geçırecc • 
/eri için her geçen arabanın hime ait olduğu namarasın~a;ı anlaşıla.cahtır. 

Yarııa girecehferin iaimlerini Cumartesiden sonra ılan rdecefuı. 

k k b 1 ti da baılanrnııtır. Kayt muamelatı 20 

Yarış ayıt ve a u şar arı Haizrana kadar devam edecek ve 20 
Yarı§ ıeraitini birdefa daha netre• Haziran ıaat 18 de hitam bulacak• 

diyoruz: 
1 - Y anıa iftirak edecek olan- tır. 

!arın kayt muamelelerine 1 Haizran-
(Devamı 5 inci sahifede) 



yazan: s. N. Hor bakla (Millô7ot) idi .. 

PATRİKHANELER MESELESİ 
-9-

Şurayı Devlet Tanzimat dairesinin verdiği cevap. - iş içinde if 
uarmı~! - Me~er Patrik Efendiyi gülünç eden hukukçu dostları imif! 

Rum patrikinin padipha . takdim 
ettıği arizece Şurayi OeT&et tanzim.at 
daire•İne h a vale edilmi§ti ·. 

.Şurayı Devlet tanziınat daireıinin 
Mediıi vükeladan müzeyyel mazbata 
sureti: Rum patrikliği tarafından tak 
dim olunup bilmütalea icabının arz 
ve inhası irade buyurulan arize Şura· 
yı Devlet t:ınzimat dairesinde kıraat 
ve icabı teemmül olundu. 

Divanı Hümayun bekçilijinden çı• 
kartılan kaydı kadiminde filhakika 
vaKtile Rum patriğine ihsan buyuru .. 
lan oerab alide : "Metropolitler ve 
vekillerile epiıkapoaların ıer'i §Mife 
müteallik her ne ciina deYalan zuhur 
eder~~ \>;r yerde istima olunmayıp 
e•tanei saadetimde Divanı Hümayun· 
da vüzerayı izamım ve kaz ..... erlerim 
huzurunda görülmek üzere Deraaa· 
dete havale oluna." diye maharrer ve 
mukayyet ioe de mezkür berab ilinin 
udar ve ibaan olunduiu tarihi kadim· 
de •imdiki gibi teıkiJab medeniyei ad· 
liye mevcut olmayıp her cllna deavi 
münferit kadılann mürafaai ıer'iyele
rile hal ve faıla tabi tutulduiu ol 
zaman gayrimüslimlerin mahakimi 
,er' iyede !&hadetleri bile meunu ve mu 
teber olmadığı halde tamıimab lv.yri 
ye ve bahuıus bin iki yÜz dok.san iiç 
tenıikab adliyesi mukte:ıumdan ola· 
rak mahalrimi §er?İyenin vezaifi bazı 
mev dda kasr ve haar ile deavü umu .. 
miye mahsusen müte!ekkil ve kav&• 
nin ve nizamatı medeniye ile hi.kim ve 
amil olan mahakimi adliyeye tevdi e
dilmiş ve tarihi kadimde şahad<.tleri 
me,mu olmayan tebaai gayri miiıli· 
meden hakimler, müddeiumumiler 
tayini suretile müaavaten h-vzii ada
let ve temini hak •e hakkaniyete ha
dım üç nevi ve mertebede yani ceza, 
hukuk, ticaret, bidayet, iatinaf, tem .. 
yiz olarak Deraaadette ve bütün vila
yrı lerde, liva, kazalarda mahakimi 
medf"niye açılmıı ve her biri us.ıılü mu 
hakemab cezaiye ve hukukiye kanun· 
ı,.rına tevfikan aalahiyet mnhiti dahi
!ınde ifayi vazifei kaza etmekte bulun 
ınaş olduğundan patrikhanenin arizei 
mütekaddimeai vüaatten zıyka, yüaür
den Üsrete rücu ve tereddi ve tekaddü 
mü a'sar ile hi.aıl olan terakkiyatı mu 
no1deletperveraneyi ademi takdir ve 
telakki demek olacağından •Üphe yok 
tur 

Saniyen - Devleti aliyenin kalfci 
ricali ilmiye ve mülkiye er .. 
kan ve memurini ve haa&atan. 
nevvap, müftü ve meıayihi da· 
ım.••i vazifelerinden gayri itlerde bu· 
htnduklan muhit dahilinde mahakimi 
rr'!'deniye huzurunda ııyanen ınuhake 
me v" mürafaa tabi tutuldukları cih<'t 
!.-t Metropolitlerin ve aairenin onlar· 
d 1n farklı ve mümtaz bir muamelei 
f vkaliıdeye mazhariyetleri tecviz Ye 
hatta tahayyül ve taaavvur bile hak 
"c mant~ka ve aklı selime muvafık o .. 
lamaz. 

Saliaen - Beynennaa tahaddüs ede 
ce~)htilifatın hadis olduk•en mahal 
!erde faaıl ve rüyet olunmasında 
ma,lahatın hüsnü temşiyeti ve menafi 
ve intizamı Ammenin muhafazaıı ve 
tevz ii adil ve hakkm temini gayeleri 
mevcut ve bariz olup mesela herhan
g i bir kimsenin h~rhangİ bir şahsı ru .. 
haniden matlübu olan az ve çok bir 
mebaliği tahtı huıane aldırmak ve 
tah l il ve İstifa edebilmek İçin alacak-

nm latanbula gelmek ıztırarında bı
rah:ılması veyahut bir maddei ceza.İ
yenin vukubulduğu malıalde bakıla· 
ln" :t p merkeze getir;Jmeıi mütleki. 
r.ı t azamr ve maznunu aleybten bat
ka izharı hakka medar olacak esbap 
,.e ~!atı deliıilin ve lidelbace bir çok 
'2-hitlerin ve aair alakadarların mer
kez'"' kadar sürüldenmeıini iatilzam e· 
deceğ i ve bu iae hikmeti hukukça veç
hen min küllü vücuh caiz görülemi
yeceği müıtağnii beyan ve izah olma· 
sile patrikhanenin talep ve temenniıi
nin reddine müttefikan karar verildi. 

16 Cemcu.iyelalur 1321 
Tanzim.at dairesinin i§bu ma:zbatuı 

meclisi mahsuau vükelada kıraat ve 
miİtalea olunarak bittas~ iki satır
l ı k bir zeyl ile arzı huzunı Ali kıhn
mıs ve mucibince muamele olunmaıı 
hakkında sudur eden iradei aeniye Ü· 

zerine Adliye ve Mezahip nezaretin .. 
den Patrikhaneye tebligat yapılmıtlı· 

1 

Esaa itibarile biç olnuyacak ye Yuva• 
kim Efendi gibi akıllı yt[ dirayetli bir 
ıalmtan sudunına inaıulmıyacak bu 
ham talepten maksat ne olduğu bıla 
hara gayri resmi surette öğrenilmitlir. 

Makedonya Bulgar fesatçı ve ihti
Jatci çetelere kartı "kontrparti" tek· 
tinde çıkan Rwn çetelerine yardmı et 
tiklerinden dolayı Rumelinde bazı rü
eaaayj AJhaniyenin hükiimeti mahalli 
yece tahtı mea"uliyete alınmaları do· 
layuile o ııibileri bir manevra ile ma
hallerinde muhakemeden kurtannak 
ve lıtanbula nakil ve celbettirmek j. 
çin salifüzzikir berab alideki iıtisnai 
fıllradan iatifade edilmek istenilmİ§ ve 
ergeç 1293 kanunu eaaıisinin 92 inci 
maddesinde "hukuku ıahine aleyhin
de harekete ve devleti bir muhatara
ya ilkaya tasaddi edenlerin divanı a· 
lide muhakemeleri mevzuu bahis ise 
de hiinki.ra karyı "kanunu eaaai" ta
birini kuUanmak nezaketen muYafık 
görülmedifinden talep ve temennü 
vakiin en eıki bir ainde, yani berab 
aliye ütinad... arzı miiDasip olacaiı 
bazı hukukçu doetla" tarafından 
Patrik Efendiye aöyletilnıesinden nati 
öylece yazılıvenn.it imiş? 

Halbuki: 93 kanunu esasisinin 32, 
33 iiacü maddeleri de-..Iet ve Yiilı:ela
nıa..,. mabkemei temyiz rüesa ve aza· 
sının vazifei memuriyetlerinden barlt; 
qlerde sair efrattan biç farkları olma
dı.ğuıı sarahaten :zikrettiği ve mezkUr 
maddelerin divanı aliyıt ait hükmünün 
metropolitlere biç bir gtna taalluk ve 
ıümiılü olmadığı meydanda-olmaaile 
bulnıkçu dostlarının Patrik Efendiyi 
gülünç bir mazlakaya düıünnüş olduk 
tarı anlaşılıyordu. 

- BiR HATIRA -
Mukaddema İstanbul dava Tekilleri 

cemiyeti reiai bulunan meıhur avu .. 
kat Celalettin Arif Bey 1335 senesin
de hükumet tarafmdan tevkif edilen 
bazı ittihatçıları müdafaa sadadmda 
ulUlü nıuha.kemei cezaiye kanununun 
me-..addı mahsuıasma istinaden orta· 
ya çıkmıştı. Bunların 24 saatten ziya· 
de hali mevkufiyette tutulamıyacak
lamu söyleyivermişti. 

Merhum kanunu esasinin 113 iincü 
maddeıi ahkim.ile tadilini Ye 1294 
tarihli idarei örfiye kararnamesinin 
ikinci ve dördüncü maddelerini bü.s
bütün unutturuvermitti ki: ldarei Ör· 
fiye ili.nile kavanin ve nizamab adli
ye ve mülkiyenin mu•akkaten muat .. 
tal kalacağmı ve devletin dahili ve 
harici emniyetini ihlil edecek bilcünı· 
le cünha ve cinayetlerin aaıl faillerİ· 
le zimethal olanlar ne sıfat ve cinsiyet 
te bulunursa bulunıun divanı harpler· 
ce muhakeme olunacağmı herkesin 
anlayacağr sarahatla yazıyordu. 

O ııralarda birgün akrabamdan 
Kazını Bey merhumun konağına git
m~tim- Bu hikaye açıldı, Celalettin 
Arif Beyin yaptığı yanlışlığn> ıami
mi doatluk gayretinden ileri gelmit 
bir hatayı gayri ihtiyariyden ibaret 
olduğu söylenerek Rum Patrikini 
memnun etmek için yanlış yol göste
ren hukukçu ahbapların tarihi bir mi
sali addolunmuştu. 
Kizım Bey merhum memleketİ.m.İ.z.· 

de hukukçuların piri ve üıtadı muhte
remi ve metkebi hukukumuzun ade
ta müessis ve temeli sayılmağa şayan 
bir §&hsiyeti mümtazedir. Ömrünü 
mektebi hukukta müdür muaYinliği 
müdürlük ve muallimlik ile geçirmiı 
Adliye nezaretinde, başmüddeium.umi 
!ilde, Şurayi Devlet riyaoetinde bulun 
muş ve kavanini adliyemize ait bir çok 
şerhler, eoerler yazmış pek iyi ahlak· 
lı, aiır batlı, maarifperver bir simayi 
fazıl idi. 

Celalettin Arif Beyin yukarıda kay
dettiğimiz gafleti üzerine gülümıeye
rek: "Olan şeydir. İnsan bata eıler. 
Ancak hatumı anlayınca kendiliğin· 
den doğrultmak fazilettir. Bakalım. 
acele etmiyelim belki doğrultur." de
mitti. 

Ondan sonra hadioeyi takip etme· 
elim. DojrÜltup dojrultmadıjmı bilmi 
yorum. Hot, o devri tezebziip ve te· 
teVYiiıte o kadar hatiyat vardı ki doğ 
ruluıunu beklemek KudiUü Şerifte 
... Drvar arkaaında'' Hazreti Muaanın 
avdetini beklemek kabilinden addolun 
sa beca idi .. 

( Arltaa cıar) 

r Yann: 

DELİ Mİ?. SUİKASTÇI MI?. 
-1-

Rum patrğine suilrcrd mı? -lmn terini neye Jeğiıtirmİfler? - Su
ilttutçı tahtı mü,ahedede.- Bona oynarken oyncttmf! 

.. .., 

A ıc 
Almanya 
Avusturya ihtilafı 

Propaganda nazırı ihtilafın 
esaslarını anlahyor 

13F.RL1N, 15. A. A. - Volf A
jansı bildiriyor : 

Propaganda nazırı M. Gebbels 
gazetecileri nezdine kabul ederek 
bazı beyanat yapmıştır. Alman
yanın Viyana elçiliği matbuat 
ate,esi olan ve Avusturya tara
fından hudut haricine çıkarılan 
M. Hlabiehl de bu kabul esnasın-
da hazır bulunm~tur. · 

M. Goebbels Avusturya milleti 
hakkında bütün Alman milleti gi. 
bi dostca duyğular besleyen Al
man hükfımetinin bugünkü ihti
lafa sebebiyet verdiği veyahut 
fırka menfaatlarının bu ihtilafta 
bir rol oynadığı zannına dütme
nin ağır bir yanlıtlık olacağını 
söyledikten sonra sözüne şöyle 
devam etmİftİr: 

" A~turya 't'e Alman hükUmet 
leri arar.ında çıkan ihtilaf fimdi 
anlatacağım fU vaziyetten doğm~ 
tur. Almanya.da milliyetçi aoayaliat 
!erin iktidar me't'kiine geldikleri 
30 ikinci kanundan beri milliyetçi 
sosyalist fırkası onun alametleri 
devlet fırkası halini almıttır. 

Halbuki A't'USturyada milliyet
çi sosyalist fırkası bir muhalefet 
fırkasıdır ve oua mahsus alametle. 
rin tatuunası da yasaktır. 

Avusturyaya giden bazı Alman 
ların Alman hakimiyetine deli.. 
let eden timsal ve ali.metleri A
'IUsturyada izhar edememeleri yü 
zünden bir takım mahzurlar tevel 
!üt etmittir. Alman hükUmeti A
'IUsh.r:taya gidec.:k Almanlar pa 
saportlanndan külliyetli miktarda 
bir vize harcı alınmasını emret
mek suretiyle bu mahzurları an
cak azaltmağa imkan bulabilmit
tir. 

"Avusturya hükümetinin M. 
Habicht'e kartı aldığı tedbirlere 
~elince M. Hahicht Almanyanın 
Vi:tana elçiliği matbuat ate.eliği. 
r.e tayin edilmesi itibariy:e mem
leket harcı imtiyazından istifade 
ha~kına malik bulunuyordu. A
vın.turya hükfuneti bu hakkı taııı
m.V.. istemezse bile bu hal· ve im
tiyaz, hu1."Uku d aYel mucibi • 
ihtilafın haJli zamanına kadar, ek 
seriyet verilmiş bir 'eydif. 

Almanya, M. Habicht'e kartı a 
iman tedbirlere göz yümmağı müın 
kiin göremezdi. Bundan dolayi hü
kiunetin Berlindeki Avusturya el
çiligi matbuat ate.esini hudut ha 
ricine çıkarması pek tabii bir 

d ... şey ı. 

Hudutlarda 
BERLIN, 15 A.A. - Bi· Viyana ga· 

zeteıinin, Alman - Avusturya hududun· 
da hitlerci kıtalanrun toplandığına dair I 
bir telgrafına cevap olarak, Volff Ajan. 
sı, kıtaat toplantısı olmadığını, fakat 
gümrük ko•·donunun çoğaltıldığını bildi
rİ)'or. 

Haşimin masl<ı 

Büyük pir Ahmet HllJİmin çehresini 
teıbit edebilmek İç.İn heykeltrat Ihsan 
Bey ve talebeleri tarafından alçı ile bir 

·yeni kadrolar Heyeti vekileden geçecek ~:.~ :!':~!::..~ı.!~da?1::i':~ 
(Ba.p. 1 inci •ahiletle) tsr. B'! ilk lradrolar, !feyeti Veldlenin ıle ~ .... ilaıoaJ ehonan ba maık, ffaıimin 

•eflig· ı·ne·, Sadı' B. De-'-11arı koatrol thdikind- geçeeel<tir. yuzu~ -yı muvaffakiyetle ifade 
, PR.Juu etmektedir. Gibel aan'atlar Akademisi 
tefliğine, giif~e müt".'1-snsı .. Ali B. Deniz mUsteşarfığtnl g8· heykeltrati in n tarihe hediye etti-
Har•ket teflitine, makine mutebauıfl . ii bu batıranm fotofTafioini dercediyo-
lbrahim B. Fen tubeai feflijİne tayin e· ÇeC8k mÜ8SSeSef8f ruz. 
dilmitlerdir. Seyriaefain eolı:i Levazım 1----..... -""."-~-....:~----
lMüdürii izzettin B. Akay idaresi mura• AlcLi-ız malUınata na:ıar .. yeni d... dürliiiii limanlar fllbes.İnin bir lu-. ı.... 
kılM olmuttur. Akay ve Deniz yollan niz "hava mibt..,..n.fnua • 1ıqtama. liu gelecektir. 
Muh•&e~ ,eflikletine it Bankaamdan ;. ıile m.,..cut l>azı idare n .,;ı.., nlerin Şimdi müstakil bir idare halinde olan 
ki zat tayin edi.lmiftir. Akay idaresi ba- ftZİyetlerinde de ı..ızı teı.eddillit yapıt. fenerler de idarenin fen !Ubesine rapte-
reket teflifi Ankara vapuru ıüvariıi .-sı İcap etmektedir. Bu rney....ta tah- clihnittir. 
Naıuhi B. e teklif olunmaıtur. liıiye idaresi, Fenerler id.reai ve liman Liman tirketlerine gelince: Bu fİri<et-

Yeni üc idarenin memur kadroları ve ,irtretleri bulwunaktadır. lerin YUiyetlerinde esaslı tebeddül yapı· 
Seyrisefalı.'den açıkta kalacak ve tekaü- Halen tahliıiye idaresi lkı..at Velııl- lacafı anlll!dmaktachr. Maamafih bu ,e. 
de sevkedileeek memurların esamiıi de !etine merbut bir umum müdürlük balia- idi mG!tettırlıim Anbrada İ!e 1-§lama· 
teıbit edilmi,tir. Açıkta kalanlara birkaç de hulun-ırtadır. Mwteaarldı kad...... smdan -•ya -...ılmıttır. Şimdilik 
gune kadar tebliıat yapılacaktır. Yeni ıuada bu idare 1 i-ıılar !uı.eu.e Yeril- ''--- .:..ı..~ı liman · . ..ı.·ı hl' .......,. .-~eri lar !Ubeıine nıer- 1 
idueleı·in hazırlanan kadroları 6 aylık- mı•tir. Bu ,.....ı de la 11iye umum mü- but bulunacaktır. 

N JQ~~ -....... ~ ~~ ~· . 
·- - ~ .. -- ------ - --- - _ _.--

ABE LER : ... . ' ... . .· .r-~ .• '-:,. ... '.:. 

1 
Balkanlılar 
Arasında 

Sofyada Balkan münaka
lat konferansı açıldı 

SOFY A, 15 A.A. - Bulgar Ajansı 
bildiriyor: Bulgar milli grupu reisi M. 
Sakizoff, dün burada Balkan münakalat, 
tayyarecilik ve turizm konferansı açmış
tır. 

Bu konferansa altı Balkan devletini 
temsil eden 40 murahhas iştirak etmit
tir. Konferans münakalat, tayyarecilik, 
turizm iç.in üç komisyon tqkiJ etmi~tir. 
Bu komisyonlar Balkan memleketlerinin 
demiryollan ile adi yolları arasında a
henk vücude a-etinnek, umu.mi tarifeler 
ihdas eylemek, turizm münakaliıtun ke>o 
laylaıbrmalr, pasaport vizelerini il'!;a et
mek, propaganda büroları tesis etmek 
meseleleriyle meşgul olacaktır. 

Hitler Parise 
Gitmiyecek 

BERLIN 15 A.A. - Volff Ajansı• 
dan: Emin ve aalabiyettar bir memba· 
dan verilen babet-lere gÖl'e, bat•ekil Hit
lerin Pariste veya bul<a yerde Fransız 
başvekil M. Daladier fJ,. göriİf«eiine 
dair ecnebi mem "-lıu-dan verilen haber· 
ler tenip edilmektedir. 

Y unanistanda sükun 
ATINA, 15 A.A. - M. Çaldarisia 

dahilde •ükunun teessüsü maksadiyle 
müştereken çalıfmaları için bütün fırka· 
lann vP gazetelerin vatanpenerlik hia
lerine mü•·acaat etmesi siyasi mahafilcle 
ve fırkalarda ır.Ügaİt akisler husule getir 
ınİ§tir. He-- tarafta •iikünun avdet etmit 
olduğu görülmektedir. 

M. Norman Davis 
VAŞiNGTON, 15 A.A. - Hiilaiınet 

dairesi M. Norman Davis'in yakında jg .. 

tifa edeceği haberini teyit veya tekzip 

Osmanlıcadan türkçege 
far anketi bitti 

karşılık-

T. D. T. cemiyetinin tebliği 

ANKARA, 15. A. A. - T. D. T. Cemiyetinden : 
Osmanlıcadan türkçeye karfıl ıklar anketi 92 listede bitti. 
Bu anketin sürdüğü müddetçe her gün listeleri ne1retmek yolun

da Anadolu Ajansı ile Ankara ve lstanbul radyolarının ve bütün türk 
gazetelerinin gösterdikleri çalıfm a cemiyetimiz için büyük bir •evinç 
ve tqekkiir kaynağı olmuflur. 

Ankete karfıltklm bulmak iç in yurdun her yanından ve her yö
nünden gösterilen istek, türk halkının kendi dilini özleştirme yolunda
ki çalışmalara nasıl yürekten bağl andığını bize gösterdi. 

Bu bağlanış T. D. T. Cemiyetinin saradmaz güvenini artlınnış, ça 
lışmalarında bütün Türkleri heı- z; aman yanında bulacağını ortaya 
koymuştur. Gelen karfllıklar o kadar çoktur ki bunları sıraya kaymağa 
t~kilatunız yetmemiştir. 

T. D.T. Cemiyeti gösterilen bu büyük sevgi ve isteğe kar,ı yapa
<'ağı karşdıklar klağuwnu elinden geldiği kadar ek.ikaiz ve geniş 
yapmağt kendine borç bilmektedir. lfte bunun için, ankete küçük bir 
zeyl olarak yazı dilimizde çok kullanılan ve sözleri bağlanııya yarayan 

arapça ve farsça tabirlere Je karpltk aranmasının bütün türkçe sever 
/eri çağırmaktadır. 

Halkımızın bu zeyle Je ankete gösterdiği kadar istekle ortak ola. 
c-ağından hiç fiiphemiz yoktuT. 

Yavuzu tamir ücreti ihtilafı halloldu 
ANKARA, 15 (Telefonla) - v-azu tamir eden Senlazar sirke

tiyle lrükümeiimiz arasında /ngiliz lirasının kıymetini kaybetmui mü
nasebetile tediye es!lııı üzerinden çıkan ihtilal iki tara/ menaliini ko-. 
ruyan mutavassıt bir lormül Jahilinde halletlilmiftir. 

• 
I zmirde talebe sergisi açıldı 

IZM/R, 15 ( A.A.) - Şehrimizde Cümhuriyet ku sanat enstitü.O 
talebesinin bir senelik emeklerini göstermek için mektepte haz;ırlanan 
sergi bugün açılmıflır. 

Talebe hanımlann yaptıkları işler takdirle karplamn1fhr. 

etmek is tem emektedir. l llJ11!!3!!!eE!~;;;;;;;;;;""'!~?.!!1111!'~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;5;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;!111iii!!!;!!!!!•~ 

MJs~~~~~~~i A.~~tte;_~areei Londradan mektuplar 
Mat-n, Habawıki'den ora aaatile 21 H 
~:~?~~.~ya~~te~~te.:e enüz ne gidilecek yol 
ket Gt;~r~ük mütarekesi 

1 belli, ne varılacak hedef! 
LONDRA, 15. A. A. - Reuter 

ajansının öğrendiğine göre, Ro
manya, Holanda, Litvanya ve 
Rusya bugün gümrük mütarekesi
ne dahil olduklarım hildirmi,ler
dir. 

Borçlar işinde 
Amerika 

(Bası 1 inci sahifede) 

LONDRA, 15 A.A. - Avam kamara
sında nutkundan sonra, M. Neville Cham 
berlain Mı. Roosevelt'in heyanatı111 oku
du. Bu beyanat, reisicümhurun, lngiliz 
teklifinin yapddığını haleti fikriyeyi tak
dir ettiğini gösteriyor. 

M. Cbam~rlain: - Reiıiciimhurun, 
dedi, bu beyanahnın hükümeti memnun 
ettiği kada~ Avam kamarasım da mem .. 
nun edece~inden ~minim. 

M. Roosevelt ne diyor? 
M. Rooıeve!t, lngilterenin yaptığı a

lelhesap tediyenin harp borçlan mesele. 
si heyet umumiye halinde münakata e... 
dileceği zaman Amerikayı bir teahhüt 
altına almıyacaiını söyledikten sonra, 
l<at'i müzakerelerin sonraya bırakılmaaı
nın doğru ve akıllı bir hareket olacağım 
ilave ctmiıtir. 

Şimdiki halde iktısat konfe,..nsı mü
sait bir hava içinde açılmıştır. Daha ilk 
günlerde <ok nazik Ye mütkül bir mese
le olan uzun harp bordan münakaşaları 
ile konferanaı meıgul ı.tıftekten çekin
mek bayati bir lüzumdur. 

M. Rooaevelt demiıtir ki: 
- Bir tcıtriki mesai fikrile Te rem· 

cümbur ııfatnnla, 15 haziran tak,iti İ· 
çİn lngilten hükumetinin tekliflerini 
kaydettim. Şuna da itaret etmelı: İı~e
rim ki, lngiliz tediyeıinin yanında biz. 
zat borcun açıkça tanınmaı•ı vardır. Bu 
tekliflerin ve tediyenin mahiyetine naza .. 
ran bu vaziyetten doğan neticenin bir 
• ret • olmadıiıru söylemeğe 'ahsen hiç 
tereddüt etmiyorum. 

Nikbin .. 
Amerika "eiıicümhurunun not.asmı o .. 

kuduktan sonra, M. Chamberlain nilıbin 
olduğunu söylemi,, Amerika hükumeti
nin ,,..ümüt madenle tediyeyi kabul etti
ğini ilave elmİftİr. 

A_mele __ fırkasr ~ma, M. Crippo, A
menka cumhur reısini vaziyeti realiıt 
bir fiki•le karııl:ımış olmasından dolayı 
tebrik etti. M. Crip o, bükômete de te
ıekkür etti. 

i Cenevre'nin yumurta tavuk hikayesi 
. gibi,Londra'da dabiryumurta hikayesi 

. ( Ba., 1 inci -.hilede ) j 
dıye k adar emas edebildi· im ze

vat arasında bu ikinci kanaati izhar 
edenler ekseriyettedir. Bunlar iktı· 
sadi buhranın halline para ve kre-
di meaeleainiıı halli yolundan gidi
leceğinde ısrar ediyorlar. Ve gidi
lecek yolun merhalelerini de çiz. 
mitlerdir. Diyorlar ki her ıeyden 
evvel, para kıymetlerinde muYak
kat ta olsa her halde İ.atikrar temin 
etmek lazımdır. Bu yapıldıktan 

sonra krediyi bollattınnalı ve kre-
di bolarır bolarmaz, derhal güm. 
rük tarifelerinin mali olan kıaımla· 

rı, yani yalnız bütçede muvazene
temin etmek için devletler tarafın· 
dan konulan giımriik resimleri 
ka lacak. 

Ancak bu, kafi değildir. Çüniui. 
yerli sanayii ve yahut ziraati hima
ye eden gümrük tarifeleri iki se~ 
nedenberi almıı yüriimüştür • Bu ta 
rifeler yalnız ha:zlne1'e 'Yarjdat te .. 
mini makaadiyle konulmu ş ol.ınadı
ğmdan bunların kalduılma.;ı d a ha 
mütküldür. Bit- defa her memle
kette bu tarifeler ile yakmdan ala
kadar olan menfaatler vardır. Bun· 
Jarm mukavemetini nazarı itibare 

almak lazımdır. Sonra devletler heı· 
hangi mülahaza ve yahut mücbir 
zaruret altında himaye teıebbüsü
ne girişmiş bulunuyorlar. Bu yol
dan derhal ticat etmek müşküldür. 

Her halde müzal<ereler muvaffa
kiyetle neticelense de bunun çok 
tedrici bir aurette yapılabileceği 

teılim edilmektedir. Bir defa hima· 
yeterin mahiyeti tetkik edilmelidir. 

Acaba o memlekette himayeye 
mazhar olan sanayi ve yahu.t :Ura· 
at mahwlü bu himayeye değer 111i? 
Yani makul bir himaye ik munf
fak olabilir mi? Bunun için de istih · 
sal prtları ve gerek timdiki Ye 
gerek müıtakbel piyasa vaziyeti 
tetkik edilmeli. Eğer muvaffak ol-

mak istidadında is'e himayenin de
vamında bir mahzur görillmiyecek. 
Eğer muvaffak olunamazsa, o ha.i

de himayede devam caiz görülmi
yecek. 

Bu neri tarifelerin nan! tenzil 
edileceği meselesine gelince; buna 
da gidilecek hir kaç yol olduğu 
aöyleniyoc. Bir defa her devletle 
yapılacak pazarlık neticesinde ta
rifeler indirilebilir. Bu, oen benim 
fU malmu alacakam, ben senin ıu 

malını alacağım ıeklinde bir alı~ 
verit iti olacaktır. Jkinciai, devlet
ler arasında Dlllltaka mıntaka bir 
takım mütekabil anlatmalar temin 
etmekle. Meseli bir zümre devlet
ler, 9imdiki tarifelerini hiç bir dev· 

lete kartı arttınnamağı taahhüt et
mekle beraber, bir takım devletle
re kat'§ ı da azaltmağı taahhüt ede
bilirler. Bu mmtakalu bilihare ve ' 
tedricen genişliyehilir. 

işte Londra konferansmda he
defe doiru gidilecek yollardan bir 
kaçı bu suretle çizilmektedir. An
cak konferansın ne derece kanşık 

meseleler kar911ında bulunduğunu 

muhterem karilerim yukarıki iza· 
hatt;µı anlamı9lardır. Hedef muay 
yen olaa ve gidilecek yollar da ta
yin edilıe bile ne kadar miiJkülata 
leaadüf edileceği aalaıılıyor. Kaldı 
ki bir çok devletler hedefin güm-

rük tarifelerini indirmekte olduğu
nu asli kabul etmiyorlar. Düne ka· 
dar serbest ticaret taraftarı olan 
İngiltere bile Japon ıanayiinin müt 
hiş rekabeti karJıNDda himayeye 

muhtaç olduğuau inki.r etmiyor. 
Diier taraftan ikwadi itlerde dai
aıa en büyük ağırlık teııkil eden 
Amerikanın vaziyeti henüz aarih 
dejildir. Hüli.sa henüz ne gidile
cek yol belli, ne de vanlacak he
def mua,.,.en ... 

Ahmet ŞOKRO Beyaz kitap 1 

LONDRA, ıs A.A. _ 15 Haziran ıl!.eMEs~s~~~iSiiiiiimlEiii•liill!B-~!'llıı;;;;ı~-:ıı-~-Hl-
taıiti mii-ııebetile Sir Jobn Simon ile rek tediye emn. gibi görünmek nİyetin- ı göre bu tqebbüı gelecek ay devletlerin 
lngilterenin VllJİngton sefiri arıuında de olduiv.n& dair olan p.yiayı tekzip et· harp borçlan için Vqinıtonda bir kon-
YAPıhmt elan mubabe bir lııeyu kitap ınektedir. · feransa davet edilmeleridir. 
halinde netredilmiJtir. Bu kitapta M. Ayan meclisinde lıiieiimlcu Amerika hükiimeti, bir lnıriliz liraR 
Roo..,.eltln harp borçlan içi. mümkün 
olduia kadar ~.abuk bir zamew VqU.. V AŞINGTON, 15 A.lı... - Ayan mec 4 dolar olarelı: üç ayldı bir dolar istikra-
tonda l<at'i miizakenıta airililmeai için lisinde M. Rolıiıuoa, nıiılicimMrım in- n teklif etınek n.iyaindedir. Bu ndıam, 
yapbfs telkinlere İtpret ediliyor. giltereain bir kısım ö.ı- yapma tekli- esasen istıl<rarm daimi olmaımı iıteyen 

fini kahul etmeaine ~iddetle hücum et- lngiltere için çok azdll'. 
10 >nilyon dolar mi!, ya hep veya biç 1rİr1"7 Tennemeleri 

V AŞINGTON 16 A.A. _ M. Roose- Lium geldiğini söylemiJ, lru suretle krç 
velt, lngiltennin buırün alelhesap olarak lar'yükünün Amerikalı miikellefler üze
n tam ödeme yapmauna intizaren 10 rine atıldığını ilave etmİ!tİr. 
milyon dolar vereceğini bilclinniştir. M. Rooseveltin yeni bir tefebbüsü 

Fransa ödemiyor LONDRA 15 A.A. - New-York tel-
p ARiS, 15 A.A. - Eclıo de Paris ga- gı aO«rnun M. Roosevelt'e atfettikleri 

zeteai, Fransız bükümetinin Londra ka. 1 sayanı dikkat tqebbüı konferans kori
binesini takliden ufak bir miktarda vere- j dorlarında görüşülüyor. Zannedildiğine 

Hariciye müsteşarlığı 
ANKARA, 15 (Telefonla) - Ha

riciye Vekaleti miiate.-.rlığına tayini 
evvelce tekarrür eden l a Haye maala
ha tgÜzan Nuri Beyin merkeze naklin 
den sarfr nazar edilmiştir. MÜ5teş.arb
ğa di~eı- bir zat tayin edilecektir. 



SÖZ - d.-
~arasm a 
Yer!" .z l: r iç üzüntüsü 

Seliimi izzet bir fıkrasında ya-
4'.. • .J or: 
. "- Ahmet Haşimin yediği yemek
lcri:'l sayısı sayıldı, içtiği çayların mık 
tc:ı · . f1antara vuruldu. Ôtelıi beriki i
';İn savurduğu ağır sözler nülı.telefti
• i'di .• Biri hinci olduğunu iddia etti, 
biri kin tulma1ziını söyledi. Fakat 
hü,imin edebi kıymetini, edebi fQlısi
Y~ini, Fecı-iatiden naşıl sivrilip ayrıl-
cJ,;;. o· 1 . . . l ~ ~nı, ıc e şaırının, nası ruhunda 
elızotilı ilhamını salılıyarak, bu il
hamı~ yepy.:ni bir tarza geçtiğini, 
h.a'!B• Avrupa fQİrİnİn ue na.irinin te
••rmde kaldıiını anlatan olmadL" 

Ve .. Sözlerini fÖyle bitiriyor: 
"-Ahmet Hôfimi çok okumuf, 

rolı anlamıı bir arkadap, Hc'ifim 
hakkında ya:zılanlan •öylenenlm o
kuyup dinledikten :anra dün bana 
ıreldi: 

- Ya.zık, dedi, Hc'ifimi sahiden 
kaybettik!." 

Ne bot iç üzüntüsü değil mi?. 
İnsan bu sabrları okuduktan aon
ra. bot yere içini döken Seliımiye 
mı, doğruyu söyliyen dostuna mı, 
Ahmet Hifimin ölümüne mi, Türk 

1 edebiyabna mı, Türk tair ve edip
lerine mi neye acıyacağını ve kime 
kızacağını pek kolay kolay keıti
remiyor? 

Bir memlekette ki münekkit 
yoktur; Tü~k edip ve tairlerinin 
hayat, tahııyet ve eaerlerini layık 
oldukları ehemmiyette İnceden in
ceye tetkik eden kimae çıkmam 
hr; mekteplerinde halen çogun" If-

h"f 1 · un ~ 1 e erı zincirleme bir doıtlu-
ıı_un, elden gelme tercümei hali • 
rın tava· 1 . d . e ~I ıye erın, ev,ırme ve ma. 
.. ama yazı parÇalarının mahsu-
l~ olan antolojiler okunur.. Teea
aufe, telehhüfe iç üz.. tü .. 
lüzum Yar?.. • un ıune ne 

bir eaerin t k hrmı kuma hükü e lll o dan 
h . ~ veren bir münekkit, bir mu
_arrırın tek eaerini okumadan tav-

"Ye mektub ·ı kan m" ihu 1 e antolojisine tu· 
uverr · lere tek • mezıyet ve kıym~ •. 

;.. k aabr vermekten kaçınan 
·•11 ftnçlığınd bo 

~abıilid an ğulan müellif 
lecek. e Y&fadıkça bu böyle gi· 

Bu muharrir b .. ll'f b .. 
ıerrihin h • .u mue ı , umu 
ı: antta ıken yüzüne kar· 

- İyisin, bü··"'- .. 
D kt "'"'•un. emeenkk 

kendi botluğun: tuA_u • Y_ahut ta 
menıek . . dennlığıne düt-

ıçın tek aab ku 
cesaret etmed'ğ' h nnı 0 mağa 
d' 1 1 er hang· b" ıp veya tairin ark ı ır e. 
eyi d' x,:_ asından ahlı 
. e lısuıe de aakın . . 

rınciıinde ne kadar ha~mayın. Bi 
ve ı__ • aaıs, kııkanç 

"""' ııe aonun d daı- yal . cuıun a da o ka 
ancı ve rıyakard 

Allaha bin ükii ır. 
de kötüvıı d ' r olı\Ul ki, iyiyi 

•- e ayırt etm · · aek izaıılı oku eaını yiık-
iyi biliyor!. )'Ucu herkesten daha 

Selimi İzzete 
hak Yermek ı• ve onun doatu11a 

azımdır. 

Etem iZZET 

.. Aygırl~r geldi 
Yüksek ıalab ve 

Mercimek haru .. Y•"J encüınenince 
ı ıçın Ma . 

hn alman ıs daııuzl catjatıuı'clan sa-
-· ık a•ınr d'" ~•ze ııetiril • · • ' "" tehri na al Dl'J ve Vilayet ayır ... d -

mnıııtır. eı>oou-

[ 
BORSA J 

(1, Bıuıka.uıda -•·--
11 ...._,, cetveldir) 

15 HAZiRAN 1933 
Aktanı F iatları 

1 stikrazlar 
latif~" .. :ı:: d h' t• ı • 1. 96,50 
l93J lıtikraa.ı 95 Ş•rk d. yolları 2:75 
D. Muvabhide 54 

Tahvilat 
Eraani 
Elektrik 
Tr•rn•ay -.-

Cüm rüld.er ~ 
5075 

Saydi ınabi ? .-
Bağdat 11_

75 
T. aıkeriy• 7076 

l'ün..ı 
R.ıht.ım., 
A .. dolu 1 

.. JJJ 

it Bankaıı Na· Telefot1 
ma 9,50 Bornonti 
" ,, Hamilin• 9.SO 'rerl.oa 
" " Müea•İ• lOZ Çilll nto 

Anadolu Hiıı• 25,05 lttih..t de, 
Trant•ar SJ.30 Şarlıı: dey, 

18.25 
44,35 
44.
S6,3s 

13.-
21,65 
29,so 
13.-
218,o 
2.-Reji 3,SS Bal1a 

Şir, hariye JS.- Şark 111 . ecaa 2.SO 
2,611 

ÇEK FIATLARJ 
Par is lZ,06 i Prai IS.SJ.50 Londra 7M va,. ... 4,3775 N'üyork 57.30 Madrit S.54,75 Milarıo 
Brüksel 

9,10 Beri.in 2,003 
Atin.. 3,39,67 Viya.na 4,375 

Cene'f're 80,18 Pette 3.7825 

Sofia 
245.75 Bel pat 38 

Amaterdam 
68,04 Bükret 79,97 

11,781 Moıkowa 10,89 

NUKUT (Satıı) 

Kanıt ı Kur•ı 
20 f . Fransı-z. - 170 t Şilir:ı., Av. 25.-1 lsterlin 720 

1 Dolar 1 Pez:eta 18.-
20 Liret 17:"!; 1 Mark 49.-
20 r B • 220 1 Zeloti 24.-2o r) •lcıka 115 
20' i rİh~j 25,-~ 

1 Penıa :ro.-
20 ı.:. ... IÇrııı 

nıs 
20 Ley 23~ ... 20 Din•r 57.-1 Florin 25~ 

1 Çerno•eç ıı K:u,. C 114.-. . ı, 
14() 1 Ahın 935 

1 Mec-idiye .13.-
D•M..ot 2.45 

• 
ŞEHiR 

Ekonomi 

Buğday fiatı 
Fiatlardaki yükselişin 

sebebi nedir? 
Son ııünlerde buğday fiatlerinde gö

rülen yükselme alaka ile takip edilmek 
tedir. Fiatlerin daha fazla yükselmesi ih
timali de kuvvetli görülmelrtedir. Bu 
yükselitin muhtelif sebeple.-i vardır. Bun 
!ardan bafhcası geçen mahsul senesinin 
artık sonunun gelmit olması ve yeni 
mahsul -.aziyeti hakkında kat'i bir tah
min yapilinamıt bulunması, diğeri de 0011 
yağmurlar ve havalann bozuk gitmesi
nin mahıul üze .. inde nasıl bir tesir yap. 
bğmın malum olmamasıdır. • 

932 mahsul senesinden evvel durmu§ 
olan fiat tenezzülü durmu~ ve geçen se-
ne hasadından sonra yükselme ·· ··ı. •. t'" goru mut u. 

~dn ~enterek k'.'dar buğdayı bir ihraç , 
~.a es~ oolara zıkretmek memleketimiz 
ııçın ganp urdu .• Harpten evvel de harp 
ten soııra da bugday i•L-'"t 1 d bi . . uwua çı an ara· 
sm a nncı safı tuta T ürki 1 
Pata hülaiın . . . n ye smet 

etının zırai ve iktısadi pro-
~b 0 • iaaheti sayesindedir ki üc ııe-
ucuır ugda 'h -

da 
Y 1 raç eden memleketler a-

=n dır. 930 da yedi, 93ı de ı7 hin 

31 
~k buğday ihracatımız geçen sene 

}>in tona baliğ olmuıtu. Bu itibarla 
bugday, artık yalnız bir dahili iatihlik 
maddesi değil ticaret muvazenesinde yer 
tutan bir maddedir. iyi haber alan mem. 
balarclan aldığımız maliimata nazaran 
bugünkü vaziyette ancak mahalli ihtiya
cı koruyabilecek olan Türkiyenin yeni 
mahsulün idrakine kadar ihracat yapa
bilmesi mevzuu halıis değildir. Yeni mah 
•ulün iae memleket ihtiyacını karıılıyabi 
leceği tahmin edilmektedir. 

Suriyeye hayvan ihracı 
BERUT, ı4 - Fevkalide komiaerlik 

netrettifi 85 numaralı emirnamede: 
- Türkiyede Vebaihakarinin hitamı 

münasebetile bu memleketten her tiirlü 
bayvıınm ithalinin serl>elt bırakıldığını 
ilin ebniftir. ithalat lskenderon tarikile 
yapılacaktır. 

Karşılıklı sergi 

Ma•rlfte 

Fakültenin nakli 
işe yaramıyan fazla 

eşya sahlacak 
Tıp fakiiltesi Darülfünun biııasına 

ııaldedilirken ite yaramiyan bazı qya
~n aatılması tekarrür etmiıtir. Bu e§ya 
bır komisyon marifetile tesbit edilmek
tedir. lslahat komitesi fi~leri tetkike de
vam etmektedir. 

Dil derlemesinde muallimler 
Maarif V ekileti dil derleme ifi için 

Maarif müdürlüğüne tel!?'rafla bir tamim 
ırelmiıtir. Tamimde mekteple.. kapandığı 
için muallimlerin derleme faaliyetinde 
daha ~ok müsmi• olabilecekleri bildiril
mekte ve claha fazla çalı§ılmasmı iste
mektedir. Maarif hu tamimi bütün mek
teplere gönderecektir. 

Talebe birliği gazetesi 
M. T. Talebe Bi•li!i idare heyeti dün 

akıam i~tima ederek Birliğin çıkaracağı 
gazete etrafından görüımüşlerdir. Gaze
te ifjn umumi neşriyat müdürü bulun
m.uftur. imtihanlardan ıonra gazetenin 
netrine çalışılacaktır. 

Elişleri sergileri 
llkmektepler elişleri sere;isi bu ayın 20 

sinde ka.,anacaktır. Temmuz başında 
Halkevinde wnumi bir sergi açılacaktır. 

* Sultanahmet'teki ikinci ilk Mektep
te •enelik eliti sergisi açılmııtır. Sergi 
ııüzeldir. 

Ankara'da bir toplantı 
yapılacak 

Bütün mekteperin ders programlan 
tetkik edilmek üzere Maarif Vekaleti bu 
yaz Ankarada bir kongre toplıyacaktır. 
Kongreye maarif müfettiıleri, mektep 
müdürleri ve bazı mütehassis muallim
ler ittirak edecektir. 

OUmrUkl•rde 

Antrepolar naklediliyor mu 

1 

B•l•dly•d• 

Yeni vergi yok 
Vergi konacağı haber-· 

Jeri asılsızdır 
Oktru•a Yergi•iııin kaldmlması üzeri

ne Belediye kaybedeceji bazı varidat ye
rine yeni bir vergi ihdas edeceği yazıl
miıti. Öğrendiğimize ııöre Belediye ye
niden hiç bir vargi ihdas etmek tasav
vurunda değildir. Esasen oktruvanm il
gasından dolayı lstanhul Belediyesi mü
him bir para kaybetmemektedir. 

Fatihe fazla tahsisat 
Fatih dairesi hudutları dahilinde ya

pılacak bazı istimlikat ve yeni yollar i
çin hu sene Fatihe fazla tahsisat verile
cektir. Fatih ve civannın imarına hususi 
bir ehemmiyet verilecek senelerdenberi 
ihmal edilen bu nııntakada bütçenin nis
peti dairesinde yenilikler vücude getiri
lecektir. 

Taşdelen niyetine 
Bazı yerlerde Ta§delen diye ·fena su

lar satıldığı anlqılmıttır. Belediye tuhe
lere bir tamim yaparak bu hususta tid
detli takibat yapılmasını bidirmiıtir. 

Kavis kaldırıldı 
Zeynep hanım konağı önündeki tram

vay kavsi tamamen. kaldır~lmıı ve tram
vaylar düz baltan ıılemege başlamıılar
dır. 

Yıkıcıya verdi 
Tepebaıı bahçesi müsteciri M. Leman 

ile Belediye arasındaki mukavele müdde
ti bitmit Belediye gardenhar ve yazlık 
sahneyi satın almak: için yedi hin lira 
kıymet koymuthı. Halbuki M. Leman 
bunlar idn otuz küsur bin lira istediğin 
den ırarcİenbann enkasmıyıkıcıya ver
miıtir. 

lnhl•arlarda 

Afyoµ beyannameleri 
Uyuıturucu maddeler lnhisan Müdür 

lüğü tqkilatına batlanlD§ıtır. 

Şirketlerde 

Vapurcular 
Dün toplandılar, idare 

meclisini seçtiler 
Yeni vapurcular Türk Anonim Şirke

ti müessi•leri dün öğleden sonra vapur
cular Birliğinde ilk toplantısını yapmıı 
~e, uzun münakataJardan sonra idare 
meclisini seçmi§tir. 

idare Meclisi, §U zevattan tqekkül 
etmittir: Y elkencizade Lutfi, Patabah
çeli Cemal, Naim, T ... ilzade Hafız Hiis
nil, Kocaeli tirketinden Rıza, Sadıkzacle 
Ruten ve Bartın vapuru sahiplerinden 
Ali Fuat Beyler. 

Sadıkzadeler, vapurlara kıymet biçil
dikten sonra idare meclisiııin seçilmesine 
taraftar olmuısa da akalliyette kalmıı
tır. 

Meclis, aralarından birini, ağJeh; ihti
mal Yelkencizade Lutfi B. i riyasete s,,,. 
çecektir. Şirket müdürlüğüııe Mütercim 
zade Hakla B. in tayini muhtemeldir. 

Yeni kanun mucibince, - vapurcu]ann 
lieyaııname •erme müddeti düıı bitmit· 
tir. Dün de henüz beyannamelerini ver_ 
memiı bulunan vapurcular, beyanname
lerini Deniz Ticaret !Mlidürlüğüne tevdi 
ebnİ§lerdir. Bundan sonra vapurlann 
laymetleri takdir edilecektir. Şayet bü
tün vapurlara biçilecek kıymet, 500 hin 
liradan az olursa, eksiği yeni tirketin i
dare meclisi 8za11 hükfunete kartı ıahsen 
tehahbüt edeceklerdir. 

Ticaret filomuzun seferleri 
Bu sene ticaret filomuzun sahillerimi

zin umum ticaret mıntakalannda faali
yeti her seneden ziyadedir. Mllhtelif 
hatlara ol•n •efer faaliyeti a§ağıda gös
terilmittir: 

Hatlar Sefer adedi 
Karadeniz • Ri.zeye kadar (her 

iki baftada). 
Karadeniz - lneholu1a, hazan 

Zonguldağa, <hazan lliti ve Aha
naya kadar (her iki haftada) 

Ege • A]'Valık ve lzmire ka-

ıo 

4 

dar <her iki haftada) ı2 

4 

Yunan tacirlerinin, Yunan mamulitı
nı tanıtmak için Beyoğlunda bir sergi 
açmak istedikleri ve bazı firmalarımızın 
da Yunanistan'da tuhe açmak tasavvu
runda oldukları haber verilmektedir. 

Feribot tesisatı dolayısile Sarayburnu 
antrepolarının Halice nakli idn tetkikata 
baılandığını bir refikimiz y.;;.mı§tır. . Kanun mucibince, ellerinde afyon bu

lunan tacirler bunun miktannı bu ay .zar 
fında Vilayete birer beyanname ile bil
dirmeye mecburdurlar. Tacirler, beyan
namelerini verebilmek üzere ardiyelerde 
ki afyonlanmn miktanm tesbit etmekte_ 
dirler. 

Akdeniz • Menine bazan ı.ı.en. 
derona kadar (her iki haftada) · 

Akdeniz - Pire ve Iskenderiyeye 
kadar (her iki haftada) 

Marmara - Bandırmaya (her iki 
haftada) 

2 

Afyon artıyor 
Son bir kaç ııiin zarfında Zahire Bor

sasında canlı hareketler görülmektedir. 
Afyon fiatı, burada ve lzmir' de yük

selmektedir. Tiftik piyasası da sağlam
dır. Amerikaya hayli keçi derisi ihraç e
dilmektedir. Buııun tesirile fiatler teref
fü etmiıtir. 

Peynir, oğlak, fasulye ve zeytinyağı 
fiatleri de artmaktadır. 

Kontenjan harici neler gelecek 
Yunanistan'la yapılan son ticaret mu

ahedesi mucibince, kontenjan harici ola· 
rak Yunani•tan'clan memleketimize ge
lebilecek "§ya listesi ıudur: 

Balık dutkalı, sakız, her nevi kavçuk 
boru, değİnnen tqı, her ne-ti hılumbıı, 
suni ve uzvi boyalar, asfalt manuılatı, 
brpan, kürek, sapan ve sair ziraat alati, 
buküller, ekmek maya,ı, hasır p.pka, 
kolapan ve tirementi. 

Muahede mucibince !ehrimizde tqek.. 
kül edecek Türk - Yunan o6•inin pro
jesi hazırlanmaktadır. 

Kasaplık hayvan ihracatı 
artıyor 

932 ıeneai ikinci ruıfında ve bu ıene
ııin ilk aylannda büyük bir durgunluk 
geçirmit olan hayvan ihracatımızda son 
zamanlarda müsbet bir hareket se:zil. 
mektedir. Bunda Yunanistanla yapılan 
itiliıfnamenin bariz tesiri vardır. Hay
van ihracatı ticaret muvazenemizin mü
hiın bir kısmını• hıtar. Ba!hca müıteri
le:rimiz ııraıile Rusya ve Yunanistan ve 
Suriyedir. Geçen sene Rusya 2,5 milyon 
liralık hayvan al~tı. Yunaniıtanın 
nıemleketimizden aldığı hayvan en ziya
de kasaplıktır. 

.930 •enesinde hayvan ihracatnnız 7,5 
?"iyon liralıktı. Geçen seneki hayvan 
ihracatımız i"r 6,5 milyon Jiralıktı. 

Bu •eneki hayvan ihracatımızın daha 
f~fa olması mevcut vaziyete göre müm
k..,. görülmektedir. lktısat Vekilleti bu 
hususu temin içiıı bilhassa Eııe mıntaka 
~oda bazı tetbirler alımthr. 

Bu hususta Güm•ük Ba~müdürü Sey
fi B. bize demi§tir ki: 
"- Feribot dolayısile filhakika Saray. 

bumu antrepolan kaldırılacaksa da, he
nüz bunun vakti gelmemiştir. 

Antrepo ihtiyacına ırelince, Bqiktaş 
antrepoları tamamlatlDH!hr. Bugün ya. 
nn mavnalardaki eşyanm oraya naklını 
batlanmak üzeredir." 

Fazla resim iade edilecek 
Gümrük ve inhisarlar Vekaleti 

Gümrük idarelerine yaptığı bir tamim 
de Belediye hissesi olarak alınacak 
yüzde onlann istifa edilmekte olan 
Gümrük resimleri Üzerinden alınma
sı lazım geldiğini hildirmittir. Bu va
ziyet kartısmda lstanhw Gümrük ida
resi istifa ettiği fazla resimleri alaka
darlara iade edecektir. 

Tatbikata baslandı 
' Gümrük resmine ilaveten alınacak 

yüzde on olrtruva resminin, eşyadan 
istifa kılınan ııilınrük resmi üzerin
den tahsili hakkındaki emrin dünden 
itibaren tatbikine batlanmııtır. 

Şeker fiatının yükselme
sindeki sebep 

Şeker fiyatlerinin tereffü ettiği ya
zılıru§h. Alakadarlann yaptıklan tet 
kikn.ta göre, gümrük resmine oktruva 
mukabilinde yapılan yüzde on zam
la dalardan da günırük resmi alınma 
sı, bu tereffüde müeuir olmuıtur. 

Bazı tüccarlar, çuvalla §eker ge
tirdiklerinden daha ucuz satabilmek
tedirler. 

Son günlerde Çekoslovakyadan 
150 ton küp tekeri, 30 vagon kadar 
da çuvalla §"ker gelmiıtir. 

Son zamanlarda piyasada yerli 
küp şekeri kalmamı§tır. Piyasada yal 
nız yerli toz §eker bulunmaktadır. 

Gümrük Başmüdürü Seyfi B., dara
lardan da resim almmasım yeni tari
fe kanununun amir bulunduğunu, 
Gümrükte duran tekerler çıkarılırken 
sandıklarından da resim alınması ta· 
hii olduğuııu söylemiştir. 

1 
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1f ır. ıuatnereclen evvel bazı müzik parfaları falınmıştır. 

Evkafta 

Süleyınaniye tamir ediliyor 
Mimar Sinanın en ııüzel eserlerinden 

olan Süleymaniye camiinin Evkaf tara· 
fından tamirine baflanmıfhr. Cami, ııü· 
zelliiine hiç halel vermiyecek bir suret
te tamir edilecektir. Tamir altı ay süre
cektir. 

Beyazıt camii kubbesinin dıt sıvalan 
dökülmiit olduğllııdan Evkaf, burada da 
bazı tamirler yaptıracak, yağmurlar yü
zünden bozulan naloılar yeniden yapıla
caktır. Evkaf, bu suretle bütün büyük ve 
tarihi hinalan sıra ile tamir ettirecelıı:tir. 

Mahkemelerde 

Marmara • Mudanyaya (her iki 
haftada) 
Marmara - Tekirdai, Karabiııa 
Cher iki lıaftacla) 

Marmara - lzınit (her iki haf. 

8 

8 

4 

tada) 4 
Bu faaliyet yalnız poata seferlerine a

ittir, Şilepçilik faaliyeti bunda dııhil de
ğildir. 

Ziraat ı,ıerl 

Sergi hazırlanıyor 
Bu sene açılacak olan ziraat -aisi i

çin hazırlıklara baflanmııtır. Serıılye 
tah•i• edilen Vilayet bahçesi düzeltil. 
meğe hatlanmııtır. 

Sergiye ittirak etmel,;i, Ziraat Odau 
tarafından köylere de bildirilmektedir. 

Sergi bütün zirai lımmlan muhtevi 
olacaktır. 

Eroinin dilendirdiği adam! 
Beyaz düşmanın insanları ne hale getir

diğini gösteren canlı bir tip .. 
Dün ikinci ceza mahkemesinde Aram 1 

isminde 18 yqında adeta çmlçıplak bir 
çocuk muhakeme edilmittir· . .. .. 1 

Sap sarı benizli, gözleri içın! ÇO~I 
ayaklan, elleri, boyun ve elbısel':'"ının 
örtemediği bütün açık tarafları ~rdeıı 
iğrenç bi• hal almı• olan bu gençm su
çu f'!'Oin kullanmaktır. 

Aram bir ceşmenin yalağım kendisine 
yatak oda11 ittihaz etıni!. Gündüz .. ~~ 
dileııir, kah eroin kaçakçılanna gozcu
lük eder, ne kazanırsa ~nır. o para 
ile eroin alır koklarmı§. Bır ııece geııe 
çeşme yalağında eroin koklarken nöbetçi 
polis memurları tarafından görülmiiJ 
adliJeye sevkeclilmiıtir. 

hte dün ikinci cezada muhakeme edi
len bu gençtir. Cürmünü inlıir etmemek
te: 

- Evet kullanıyordum, hayatımı ona 
..-eriyordum. Kullanmadığım talr.dirde Ö· 
Jeceğimİ sanıyordum, kafamı tatlara çar 
pıyor, ııöğsiimü yumruklıyor, aklımı kay 
bediyor, ancak eroin bulunca kendime 
gelebiliyordum demektedir. Fakat tıbbı 
adli bu genci muayene etmi§, serseri Ye 
dejenere bir genç olduğuna, eroinin ba. 
yatiyeti üzerinde bir tesir yapmıyacağı
na karar vermiıtir. Muhakeme Araımn 
üzerinde bulunan beyaz tozun muayene
si ve tahlili için başka güne bırakılmıt
hr. 

Köydeki hadise 
Müddei umumilik Bakırköy k~~~da 

• d ile Şamlar ve Ayayor.cı koylo-
Jan arma 6'- di • 
ri halkı araıında vukua eelen .ha. senın 
tahkikitı dün de devam etmıttır. He
nüz kim::; tevkif edilmemiıtir. Hastane-

kaldınlan Hacel hanımın sıhhatında 
~=nüz endi§eyi mucip bir hal yoktur. 

Başka güne kaldı 
Y orgi i•minde bir Yunanlı hakkında

ki tahkikatı yanın bırakmak ve Y orıri
nin firarına meydan vermekten suçlu 
Raşit ve Ziya Efendilerin muhakemele
rine dün birinci ceza mahkemesinde bat 

lanılmıttır. Dünkü celsede palia müfet. 
tiıi Cemil Bey ta!ıit olarak clinlenilmit
tir. 

Polisler ciirümleriııi inki.r etmitlerdir. 
Muhakeme dosyanın tetkiki için bafka 
süne bırakıhmttır. 

Bir iflas davası 
Piyasaya 30 bin liradan fazla borç bı

rakarak iflas eden Antikacı Lutfi Kamil 
ve Bahaettin Beylerin hile ile ifliı ettik
leri iddia olunmuı, muhakemeleriv-e bi
rinci ceza mahkemesinde batlaıımııtır. 

Dün celsede iflas heyeti azalan tahit 
sıfatile dinlenmitler ve iflasta hile oldu· 
ğunun delillerle sabit görüldüğünü söyle 
mitlerdir. Muhakeme iflis doııyaımm 
celbi için bafka güne bırakılmııtır. 

Dosyalar getirilecek 
Ane ve 'Mhhire hanımlann icra d~ 

since haciz ve yedi emin sıfatıyla keneli· 
sine tevdi edilen e,yalanru kaprm~an. 
suçlu Halepli Mehmet efendi dün. iki?ci 
ceza mahkenıesinde muhak~e. ed_!lmil· 
tir. Mehmet efendi cünnünu ınki.r et: 

• ti' M b·'-e icra dosyasmm celbı 
mıı r. u aaıcııu 

• • ha ka pne bırakılmıtbr• 

•çın Ağır cezaya verildi 
Tavuk pazarında kaçakçılık yapar ve 

eroin satarken yakalanan kahveci çirağı 
J9 yatında Mebmedin dün ikinci cezada 
muhakeme.ine baflanınıttır. Fakat su
çun istilzam ettiii ceza ağır hapis oldu
ğıından muhak-e mabkemeııin saliJıi. 
yeti haricinde göriilmüı, davanın Ağır
ceza mahkemesine nakline karar verilınif 
tir. 

Şahit çagırılacak 
Y eniköyde Şekiire lıaıınna bisiklelle 

çarparak ağır surette yaralanmasına se
bep olan Salahattin Efendi dün Biriııci 
ceza mahkemesinde muhakeme edilmit· 
tir. Şekiire hanımın hadiseden dolayı 
davacı olmadığı anlasılmış, muhakeme 
Y eniköy komiseriııin sabit ola••k celbi 
için başka ııiine bmık~lmı~tır. 

Çok şükür kitabım yok! 
Her zaman yazarım ya! Bir ar· 

kada,ım vardır: Hep menfi ve ol-
mamıt feylerden dolayı bahtıyarlık 

hisseder .• Meseli: Falan yerde bir 
timendifer kazası olur, bir kaç ki
şi ölür, bir o kadarı yaralanır. Ona 
rast gelirim: 

- Aman birader! Allaha 'ükür 
ki ben trende yoktum .... der. 

Bir yerde yangın çıkar, evler 
::;anar .. Onu görürüm: 

- Aman kardefİm, Çok şükür! 
Ev bark sahibi değilim! der ... 

Bir aralık çocuklarda kızamık, 
kızıl gibi hastalıklar belirdi idi. O 
bana: 

- Çocuğum olmadığına ne ka· 
dar seviniyorum, timdi... diye 
memnuniyetini açmıftı. 

Bu adama fafardım. Hep men
fi vaziyetlerden saadet fıisscder 
diye içerlerdim de. Lakin 'imdi 
ben on\Ul gibi oldum ... 

Bir çok arkada,larım bana: 

- Yahu! Yazılarının içinden 
bir kısmını seçip kitap şeklinde 
basbrsana ! Diye tavsiye ebnişti
ler. Hatta bir aralık ta tabı kolay
lıkları da bulmuf ve bu fikri okl!&
mıya baflamıftıın, sonradan vaz
geçtim. yi ki vazgeçmitim. Ale
min harıl harıl yakılacak kitap a
radıkları bu atetli zamanda benim 
de biricik eserim muhakkak nare 
yanardı. Onun yandığı bir şey de
ğil.. Kim beni görse: 

- Nah! Kitabı yakılanlardan 
biri daha! .. Diye parmağına takar 
dı ... Aman çok tükür!.. lyi ki; ki
tabım yok! 

Tabii afetlere karşı 
Allaha çok tükür ki; bizim 

memleket, Kaliforniya, Avustu
ralya yahut Japonya gibi tabii a
fetleri bol olan yerler değildir. O
ralarda bir fırhna, bir zelzele, bir 
feyezan tehirleri harap ediyor. Fa 
kat hayatı uınumiye sarsılıyor .. 
Ve nihayet o hale geliyorlar ki 
artık tabii kuvvetler de onlara 
bir teY yapamaz oluyor. Büyük 
Sanfranıiıko zelzelesinden sonra 
Amerikalılar tehri ikinci defa yap 
6kları zaman öyle bir zelzeleye 
mukavemet edecek tarzda yaptık· 
ları için artık korkuları yoktur. 

Lakin biz, iklimin lutfuna gü
venmif adamlar olduğumuz için 
sıkı bir yağmur sağanağı mesela 
Sarıyerde evleri sürükler, sokakla 
rı buar, Eminönünden adaıp sır
tında kartıdan kartıya geçilir, 
tramvaylar durur ve hatta ·ı:ördü-
ğümüz gibi trenler yolundan çıkar .. 
Lokomotifler devrilir ... Allaha bin 
şükür ki bunlar pek seyrek olan 
teYlerdir. Sık olsa idi, halimiz 
nice olurdu ... 

FELEK 

Odad• 

Bunlar ne fıçısı 
Bazı fıçılarla ihraç edilen zeytinyağ. 

larm yağa mahsus kokudan baska koku 
ve lezzet gö•terdiği hakkında yabancı 

memleketlerden tikayetler çoğalmıttır. 
Harici ticaret müme .. illiklerimizden de 
bu hu•usta lktısat Vekilletine raporlar 
gelmittir. lktısat Vekaleti bir k1'ım ih
raç qyamızın vaziyetini tehdit eden bu 
halin acilen tetkikini Ticaret Odasına 
bilclirmittir. Bu halin zeytinyağı fıçıla

nna sair yağlarla sirke, ıarap gibi ma
yilerin konulmasından ileri ~eldiği anla
ıılmaktadır. Bunun bir nizamname ile 
menedilmesine ihtiyaç ırörülmektedir. 

Tapuda 

Cemal Bey geldi 
Tapu ve Kadutro umumi müdürü Ce

mal Bey Ankaradan tehrimize gelmiştir. 
Salı ırünü yanında Kadastro müdürü Sa
dettiıı Bey olcluğll halde Bursa'ya gide
cektir. 

Halit Ziya Beyin yerine 
Tapu ve Kadastro ~ Müfettiıliğine 

tayin edilen Halit Ziya Beyin yerine 
heyeti fenniye müdür muavini Ahmet 
Salih Bey tayin edilmiıtir. 

Maliye Vekili Y alova'ya 
gitti 

Mezuniyetle §ehrimize gelmit 
0

olan 
Maliye vekili Mustafa Abdulhalik Bey 
dün Yalovaya gitmittir. M11tafa Abdül
halik Bey Y alovada bir balta kadar ka
dıktan sonra tekrar htanbula gelecek· 
tir. 

HalUk Bey işe başladı 
Fatih kaymabml.ığma tayin edilen 

Belediye mekhıpçu•u Halük B. dünden 
itibaren yeni vazifesine haşlamıştır. 

Kıymetli bir memur olan Halük Beye 
muvaffakiyet temenni ederiz. 

Kı•a haberler 

• Mazhar Osman Bey - O--. Mazhar 
Osman B. Hamburg emrazi akliye v.e •· 
ubiye cemjyeli bayı fahriye1iiiD~ •nlJ
hap edilmittir. 



-

( İktisadi Bahisler ) 
Buhran ve maden kömürü 

-2-
Maden kömürü istihsalatmda, a

lı,veri,indeki durğunluğun sebebi 
buhrandır. Her 'eyde, her yerde ol
duğu gibi. Bu korkunç h~yuli. va
purların seferlerini tahdıt eder, 
fabrikaları kısmen veya tamamen 
kapatırken. kömür sabt.;~ istih!a- 1 
ki de azalacağı pek tabııdır. İstıh
lak ile istihsal arasındaki muvaze
nesizlikten biriken stoklar da fi. 
atlerin düfÜfünÜ doğurur; nitekim 
öyle oldu. Çünkü yeni nazariyeci
lerin de aksini ispat edemedikleri 
eski iktisat kanununun hükmü bu
dur. Fakat unutmamali ki; petro
lün de sanayi hayatında aldığı mü
him mevki dünya kömürcülüğünü 
çok sarsmıt, bilhassa umumi harp 
ten sonra rekabetini çok 
kuvvetli bir fekilde hi.s-
settirmeğe batlamıttır. Bunun 
hakkında bir fikir edinmek üzere 
en beliğ ifadeyi rakamlarda bu
luruz. 

Dünya Petrol i.tilısali : 
1913 senesinde 1929 senesinde 

Ton Ton 
55 milyon 212 milyon 
Vakıa bu mikdarın arbnasında 

yirminci asırdaki makine inkita
fının mühim tesiri var ise de - ne 
de olsa - kömür sarfiyatını darbe
liyor.Mesela: Harpten evvel muhar 
rik kuvvetlerde yüzde altı derece
sinde petroldan istifade edilirken 
bu nisbet harpten sonra yüzde on
yediyi bulmuttur. Bu artıt az gö
rülmiyecek kadar çabuk ve tama
men maden kömürü aleyhinedir. 
Denizcilik ve harp hususatında 
kömür mevkiini daha fazla mik
tarda petrole terketmektedir. Son 
deniz in,aatında ista.tistilderi 
gözden geçirecek olursak bu ihrak 
maddesine kartı temayülün dere
cesi hayret edecek kadar çok oldu
ğunu görürüz. Bunun için de mü
teaddit tercih sebepleri zikredil
mektedir: Kalori fazlalığı, yakma 
kolaylığı ve sürati, küJ bırakma
ması vesaire dolayiıile ifçiliğin az
olması, harpte duman bırakmama
sı, hacim azlığı .. vs. Binaf1!1aleyh: 
Meden kömürünün buhran gibi de 
geçici olmıyan yarın daima karfı
la~acağı, belki de gün geçtikçe 
kuvvetini artacak mühim bir raki
bi var. 

Bundan batka fennin ve kctif
lerin sanayide yeni, yeni tatbikat 
sahaları bulmaları da az, çok kö
mür sarfiyatını darbeliyen i.miller 
arasındadır. Ezcümle, su kuvvet
lerinin, tabii gazların muharrik 
kuvvet olarak kullanılması da her 
gün biraz daha artmaktadır. Bun
lar muayyen ve mahdut sahalarda 
tatbik edilebildiğinden petrol ve 
m~tekkıiti kadar ehemmiyetli de
ğil ise de umumi harpten sonra is
timalleri - hissedilir derece -
fazlalatmıftır. 

itte dünya kömürcülüğü bir ta
raftan buhranla cidalletir, kıvra
nırken karşısındaki genç rakiple
rin kavi mevcudiyetlerini hisset
mi~tir. O halde bir kaç sene zarfın
da nısıf derecedeki kömür fiatinin 
sukutunu tabii görmek, tam eski 
haline rücuunu beklememek la
zımdır. 

Bu vaziyet karfısmda bizim 
mevkiimiz nedir ? Ne o- ) 
lacaktır ? Geçen makale-
mizde de yazdığımız üzere istih
salimiz - fiat sukutuna rağmen -

muntazam bir arbf göstermekte
dir. Fakat bu arbna keyfiyeti sa
hip bulunduğumuz havzaya nisbe
ten bizleri tatmin etmiyor. Bugün
kü Zonguldak havzasının çahfma 
verimi ancak bir milyon tonu bir, 
iki yüz bin ton geçiyor. Dünyanın 
umum iıtihsalati vaıati olarak bir 
milyar iki yüz elli milyon tondur. 
Binaenaleyh: Bunu çok kolaylıkla 
bir miıli fazlasına, biraz fedakar
lık gayretle daha çok fazlasına 
ibl~ğ edebiliriz. Hele, Söudözü 
havaliıine himmeti tetmil edersek •. 
Bu cıvardaki havzamız bakir ve 
atıl bir halde. Yalnız toprak üstle
rine kadar süzülen damarlardan 
alınan nümunelerin tahlil raporları 
na göre cinsinin fevkalade iyi ol
duğunu, kardife kolaylıkla reka
bet edebileceğini anlıyoruz. Aca
ba bu damarlar Zonguldağın üst
tabakaları mı? Eğer böyle ise, ? 
Zonguldak havzasının bütün da
marları - belki de daha vasi mik
yasta - Söüdözü havaliıi altında 
yatıyor, demektir. Bunun fenni ve 
jeolojik etütlerle bir gün evvel 
tespit ve tevaikini İf ba,ında bulu 
nan gayretli zevattan istemek 
mevzuumuz harici addedilmesin. 

l!:u vaziyetimize göre kömür is
tihsalatımızı kafi görmeğe imkan 
mevcut değildir; pekala, mevkii
mizle mütenasip hususi istifadeler 
temin edebiliriz. Çünkü buhranm 
bizim üzerimizdeki tesiri mutlak
tır. Fakat bizim buhran üzerinde 
oynadığımız rol lati kabilindendir. 
lstihsalimiz umum İ:lünya istihaa
lahnın binde biri bile değildir. Bu 
nisbeti binde iki, üç hatta ona çı
karsak dünya kömürcülüğü ne du
yar. ne k?,clar müteessir olur? 

Hnlhuki lıu artıf küçük olan ik
disat sahamızda kendini genit 
mikyasta hissettirir. Bunun için 
son zamanlarda gösterilen alaka 
ve himayeyi tezyit etmeliyiz. Ma
liyeti bugiinkü sahf fiatlerine uy
durmağa çalıtmalıyız. Evet, bir ta
raftan hükumetin korumasını di
lerken çalıfma tarzımızı da rasyo-
11alize ebneliyiz. Vakıa Zonguldak 
ta makineletme '_ eskisine naza
ran - artmıf ve artmaktadır. Fa
kat muaşırlarından çok geridedir. 
Y etifemezsek bile daha çok yak
latmalıyız. Bu teraiti temin eder
ken istihlak ve satışın artmasını 
temin etmek tarttır. Buna ait dü
siincelerimizi de diğer bir maka
İemizde hülasa ederek mevzuu
mtıza nihayet vereceğiz. 

Sadreddin ENVER 

Gülhane müsameresi 
Gülhane yedinci tıbbi müısameresiruo 

11-6-933 pazar günü saat l 7 de muallim 
operatör M. Keına\l Beyin riyaseti al
tında başlanmıştır. 

Muallim Kemal Bey tarafından Os
tco - miyelite vak'ası Dr. Ferhan Ha
nım tarafından riede erkus irtişah va
ka'sı takdim edilmiş. 

Dr. Nusret Bey tarafmdan Pnemo
tcrakin tesiri ve tesir etmemesi sebebi 
bakında üç vak'anın {ilimleri üzerinde 
mutalaasınr söylemiş. 

Muallim Burhanettin Bey üremi 
hakkındaki kıymetli konferansına de
vam etmiş. muallim profe11ör Tevfik 
Salim Paşa, münakaşalara; muallim 
Murat, Dr. Nami, muallim Abdülkadir, 
muallim Süre}'ya, muallim Burhan, o
peratör muallim M. Keınaıl Beyler işti
rak ed~k çok istifadeli mutalaalarmı 
söylemişler ve müsamereye aaat 19 da 
nihayet verilmiştir. 

Milliyet'in edebi romanı: 9 

YAYLA, KIZI. 
YAZAN: Aka Gündüz. 

Sakarya kıyameti batlamazdan 
iki gün önce Mehmet Çavuş köyü
ne izinli gelmitti. Ayrılırken bil
mİf gibi karısına söyledi: 

- Kız! Eğerkilim dönmiyecek 
olursam Yaylalı Mehmedin avra
dı olduğunu ölünceyedek unutma! 

Sonra Petek'i kucakladı, ona 
da: 

- Kız! Dedi. Sen de ömrün ol
dukça Yaylalı Mehmedin kızı ol
duğunu unutma! 

Gidit, o gidit oldu. 
Ankaradan kalkan cephane 

treni, Pata Kazımın idaresinde 
Polatlıya doğru sarsıla sendeleye 
gidiyordu. Bu cephane dakikası 
dakikasına yetitmeliydi. Y okaa. .. 
Bu (yoksa) yı bütün tren memurla 
rı akıllarından çıkarmıyorlardı.yok 
aa '.liye bir şey yoktu. Bu tren gö
türülecekti. Sıçanköyünün ilerisin
deki dar boğazı geçer geçmez tren 
zıngadak durdu. Yakacağı bitmiş
ti. Ne yapmalı timdi? Yapacak 
bir şey yok. Sadece kuru odun bul 
mak ~erek! Kuru odun! Tren te-

fi Pata Kazım etrafına bir baktı 
ve şimtek gibi kumanda verdi: 

- Soldaki bot köyün kapıları
nı, hatıllarını, dilmelerini yıkın! 
Çabuk! 

Yarım saat içinde lokomotifin 
kömürlüğü kuru odun tepesi ke
sildi. fayrap! Habire fayrap! cep 
hane treni kuru kapı tahtasından 
aldığı güçle zangırd~mağa . batla
dı. Demiryolunun sagındakı kara
yolda kağnı dizileri vardı.. Onlar 
da azık cephane götürüyorlardı. 

, bil' Sıska öküzler itin iç yüzünü 1-
yorlarmıt gibi var güçlerile daya
nıyorlar, gık demeden, durmadan 
çekiyorlardı. 

Polatlıya yakla,tıklan vakit 
gökten sesler geldi. 

Trenciler, kağnıcdar, hatta kağ
nıların sıska öküzleri hep birden, 
ba,larını havaya kaldırdılar. 

Bir dütman tayyaresi trenin üs
tünde dolatıyordu ! 

Kertesine getirip bombalarını 
bırakacaktı! 

Yüzler limon kabuğundan be-

KUl..A.& - ............ ; 
Kendiliğinden gelmiyecek! 

Di1&rda, bardaktan boıarurcasma ya
ğan yağmurun ıakırtılarıru dinliyerek 
havalann kararsızlığım konuıuyorduk. 

Odaya, bir hanım girdi. Üzerinde açık 
mavi renkte, ince bir kostüm vardı. Ar-
kadaılardan biri, artık can sıkıcı bir hal 
alan devamlı yağmurlardan ıiddetle ti
kiyet ediyordu: 

- Sabahleyin gözümü açıyorum •. Yağ 
mur .• O ğleye doğru mülhit bir sıcak.. i
kindi gelmeden, tekrar bir çisenti.. Ve 
aktam kuru ayaz .• Hangi saatte ıeınıiye 
almalı? hangi aaatte pardösü giymeli? 
Hangi ıaatte cakehiz clolaımah? •• Tayin 
ebnek icin insanın yanında hassas bir 
barometre bulunınaar tazım.. 

Ben atıldım: 
- Ne mutlu romatizmalılara.. 
Sordular : 
- Neden mutlu oluyor onlara? •• 
Güldüm: 
- Hiç olmazsa bir taraflarında sızı!-, 1 • 

tı başlayınca, havanın yağmur ayacagıru 
anlar, ona göre tedbir alırlar •. 

O sırada, odadakilerden biri misafir 
hanımın kıyafetini gözücile süzerek: 

- Hanımefendl.. Dedi maşallah •İz 
yazı getinniııiniz! . 

Hanımefendi· hazır cevaplık ettı: 
- ne yapa~! .•• Anlatıldı ki yaz, 

kendiliğinden gelmiyecek •.• Bari ben ge. 
tireyim, dedim ..• 

M. SALAHADDiN 

Teşekkür 
Ahmet Hitimin aile4'· muhterem 

Maarif Vekili ve Vali lijpyfendilerin, 
Harp akademisi reisi Paşa Hazretleri 
nin ve hükılmet erki.n.ı ve tehir mec
liıi azalarının, doıtlarının ve talebe .. 
]erinin Hitimin hastalığında ve vefa
tında göaterıniı oldukları samimi ala
ka ve liitüflere en kalbi teıekürlerini 
takdim eyler. 

TesekkUr 
' İstanbul Verem mika.dele cemiyeti, 

nakten (300) lira tebe.rrude bulunan 
Ortaköyde, Morah Zade Resül Ömer 
Beyfendiye en derin teşekkürlerini 
arz eder. ............. .. .. ............ _. .................... , ....... "•• 

,- llakerl tebıtgat _ı 
İhtiyat zabitlerinin 

yoklaması 
Beyoflu aakerlik Ş. den: . 
l - Her sene olduğu gibi l Hazıran 

933 tarihinde başlanmış olan ihtiyat za
bit ve ınemuolarınm ihtiyat yoklamala 
rına deva"1 olurnnakte-0.ır. 

2 - Bu yoklama !I!Üddeti 30 Haziran 
933 gayesin<le hitam bulacağından ~e
nüz yo · l;:.:naya müracaat et '.eycn ıli
tiyat zabitanının, mektupla veya şifa. 
hen şubeye müracaatları. 

3 - Mektupla müracaat edeceklerin, 
Rütbesi , sınıfı. ve doğum tarihle bir· 
liktc isminin ve baba adı ve Beyoğlu 
ihtiyat zabit defterinin kaç sıra nu
marasında kayitli olduğunun ve adres 
!erinde bir değişiklik olup olmadığı
nın da ilivesi lizımdır. 

4 - 30 Haziran 933 tarihinden sonra 
müracaat edenlerin dermeyan edecek
leri mazeretleri makbul olmayacağın
dan 1076 sayılı ihtiyat zabitleri ka
nununun 10 cu maddesi tatbik edilece
ğinin ikinci defa olarak ilan olunur. 

5 - Şubemize mensup 329 doğumlu 
!arın ilk yoklaması kezalık 30 Haziran 
933 tarihinde hitam bulacağından iş
bu doğumluların da tarihi mezkıira ka 
dar şubeye müracaat eylemeleri la
zımdır. 

'(. '(. '(. 

Eminönü askerlik şubesinden: 
C. Fıkrasına tabi aşağıda i..ınıleri 

yazılı efendilerin kırk beş günlük si
tajlerini yaıpmak üzere İstanbulda ise
ler şul;>emize taşr;ıda iseler bulundukla
rı mahiıı askerlik şubelerine müracaat
ları iJan olunur. 

C, fikrasine tabi piyade zabit nam
ze.di 310 doğumlu 3130 kayit No,. lu 
Arif oğ4ı Hecati efendi. 

C. Fikrasine tabi piyade ihtiyat za
bit namzeti 306 doğumlu 394 kayit No. 
Ju Hamdi oğlu Hasan efendi. 

ter. 
Yürekler demir mengenede. 
Ha şimdi attı, ha fimdi atacak. 
Cephane treni olmasa kimse 

umurlanmıyacak. Bir kaç bomba
dan ne olur? Bir kaç kişi son nefe
sini verir. Amma bu cephane son 
cephanedir, tanesinin ucuna zeval 
gelmeden yetitmeli. Evet yetite
cektir o! Onun yetişmesi için nete 
nin yerine gelmesi ve gücün art
ması gerek! Ne yapmalı? Kara 
yolundaki kağnılar da biribirine 
karıtır gibi olmuttu. Onlara da bu 
nefeyi, bu gücü vermeli •.. Pata Ka 
zım hemen bir cephane vagonu
nun üstüne fırladı. Ayakta. Elin
de külahı. Dütman tayyaresine 
sallıyor, Türkü söyliyor, alay edi
yor, bin bir türlü taklabanlıklar 
yapıyor ... 

Limon .. b~nizler pembeletti. Du
daklar gulumıedi. Kağnılar düzel
di. Fayrap! Habre fayrap! Gözü
nü seveyim ocakçı! Fayrap ulan! 

Havada kara bir nokta. 
Derken yere bir bomba dü9tü. 
Pata Kazım bağırdı: 
- Yuha! Bota gitti yuha! 
Tren gidiyor değil, tırmanıyor. 
Kağnılar trenletmiş. 
Ve kağnıların en batında bir 

mendil sallanıyor. O da kendi ka
filesine hız veriyor. 

Bu hızı Yaylalı topal M~h~et 

Gelen karşılıklar 
Liste: (79) 

Millet: Budun. Minnet: Mmtaka: Mi
sak: Ant, aözkşme, M üadil: Beraber
likten. Bir. Muaf: Muamele: kullan
ma, iş. Muamma: yanılmaç. Muasır: 
Mücize: çalap gösteriği. Mükadderat: 
alın yazısı. Mükaddes: çalalık. Mukav
va: türkleşmiştir. Mülk: e<linik. Mül
kiyet: ödünç. 

Liste: (80) 
Tafsil: uzatma. Tefennüm: Bilgiç

lik. Teftiş: yok.lama. Tefviz: geçirik 
(geçirmekten). Tekayyüt: Bağlanma. 
Tekellüf: gös>teriş. Tekemmül: oLuş. 
Tekevvün: yaradtlma. Teklif: soruç. 
Tekrar: Tekzip: yalana çıkarma. Te
lafi: giderme. Telakki: anlayiç. Tel'in: 
kötüleme. 

Liste: (81) 

Mügalata : yanı.Jtıç. Müğlak: kapalı, 
anlaşılmaz. Mukavele: sözleşme. Mu
kayese: ölçük. Müktedir: Becerikli. 
Mukteza: istenik. Muhacir: göçken. 
Musibet: uğursuz. Mütalbakat: uygun
luk. Mütalaa: okuma. Mütavaat: uy
maktan, uyuç. Munafrk: iki yüzlü, ka
rıstırıcı. M üvazaa, M uzat. 

· Liste: (82) 

Telkin: aşılama. Telmih: Temaşa: 
Bakış. Temayül: eğiliç. Temeddüm:_ 
ilcrlen.ik. Temessül : eri·tme. Temettu: 
kazanç. Temsil: benzetme. Tesahüp: 
benimseme. Tesadüf: karşılaşma. Te
seyyüp: Teslimiyet: Teşviye: düzelt
me. yapma. Töhmet: süç. 

Liste: (82) 
Muahaza: Muvaffakiyet: Muvakkat: 

eğreti. Muvazene: Müessese: kurultak 
MükMat: Mükemmel: olgun. Müker
rer: yürütken. Mülahaza: düşünce. 
Mü/Okat: buluşma. Mümanaat: yasak
lama. Mürıaferet: "'oğukluk. Mitnav<'
be : nöbetleşme. 

Büyükdere 30 üncü ilkmekt'1P 
muallimleri 

'(. '(. '(. 

76 ıncı liste 
inhisar -. inkılap - değişmek, ini

kat - düğümlenmek, lnt;;ıa - İz, in
tihar - kendi kendini öldürmek, inti
kam - öc almak, intisap - başkasına 
bağlanmak, intişar - yayılmak, inzi
bat - bağ altına al:nak, inziva - köşe 

77 inci liste 
Memleket - Yurt, Memnuniyet - Se 

vinç. Mevsim -, Mevsuk - doğru, 
Mevzu-, Mevzun - Düzgün, Meydan 
- genişlik, alan, J\foyva - mibe -ye
miş. Mide - y~rek, lf4·l:.4:ar - sayı, Mik 
yas - ölçü, Mımar - yapan, Mızaç -, 
Miz~lı - gülü:ıç. 
Beyoğlu 2 ind ilk mektep muallimleri 

* • "" 
Liste: (91) 

Tabaka: Kat, tek kiğıd. Tabiat: 0-
lik, bu.lunuş. mizaç, huy meşrep, ulu 
varlık, natura. Taallük: ilişiklik, bağ

lantıJık, kökçe manası asılmak iken 
sevmdc, muhebbet etmek yerinde kul
lanılır, (taallükü kalp, kalbin taallüki) 
cem'i olan taallükat müteallikat ma
kamında kullanılır, çekiliş, istek. Ta
raf: yan, (sağ, sol, ön, ard, üst, alt 
cihetlerden her biri), bitaraf, kimse
nin gayretini gidmiyen, barışık. Te
berrü: bağışlamak, bağışlan.an. Te<la
fuj: kurunına, tedafü, itişmek, kakış
mak, iki kaqılıkJı kuvvetin birinde te 
sir göstermesi, yavi defi etmek, ileri 
geleni geri cpüskürtmek ~k olma
sına göre tedafui, yavi ıpüskürtecek sa
vaşi düşmanı püskürtmek, ileri koma
mak, en.gel olmak, karşı komak, ye
rinden durup düşmanı püskürtmek sü
retinde demek, tedafui, sözü tearruzi 
ve tec:avizi karşılığıdır. Tehlike: tehli 
ke, öldürebilecek hal, ncsmc, ölümlü 
Tevekkül: ergenlik, erenlik, güven
mek, tanrıya güveniş, erlik. Rağbet: 
sürüm, yönelmek, istek, dilek gönül, 
istekile aramak, aranmak, isterunek 
Ret: almamak, geri döndürmek, gıeri, 
çevirmek. Rikkat: gönül yufkalığı, in
celiği, incelik. Riyazet: yüzü,p içmeğe 
azaltmak, her türlü şeyde perhiz et
mek suretile nefui krrı;p düzeltmek, ku 
runtu, çile. 

Göztepe Hazinedar oğlu 
Baha 

Çavut veriyordu. 
Tren ilerledi. Tayyareci yolun 

zikzaklığını anladı. Treni bır~p 
kağnı koluna saldırdı. Trencıler 
arkalarına baktılar. ikinci bir bom-

ba... b 
Bomba kağnı kolunun en aşın-

daki Mehmedin sağına düttü. Tam 
bir vuruf· · · . · 

Bir gümbürtü. Bır kara duman. 
Sonra? Sonra parça parça olmut 
bir kaç kağnı ile bir kaç kağnıcı. 

ötekilerin parçalarını buldular 
gömdüler. Ama Yaylalı Mehmedin 
bir tek parçasını bulup gömeme
diler. 

Bu son cephane treninin loko
motifi veya o lokomotifin her han
gi bir parça11 duruyorsa onu İnkı
lap müzesine koymalı ve ortasına 
kırmızı - yetil - beyaz kordelalı bir 
İstiklal madalyası takmalı. 

Bu, inkılabm bir minnet vazife
sidir. 

Özügül bu i'e ağlamıya vakit 
bulamamıştı. Çünkü kocasının ye
rine kağnı kolunda babre çalıtmı
ya batlamıftı. Kızı Petek'le ikisi 
bütün !<olun gözbebeği idiler. Şen
likleri, türküleri ve çalıtıtları ile 
herkesin sevgisini kazanmıtlardı. 

Ve Özügül ~imdi Emüt Ninenin 
ahır sekisinde sathcandan yatıyor
du. 

Ve kızı Petek gelin a'ıcıların a-

1 

- ) 

iş ve İşçi 1 
Milliyet bu sütunda it ,,., ifçi iati
yenlere taııauut ediyor. lı ııe iıçi 
iatiyenler bir mektupla lı büro• 
mu.za müracaat etmelidirler. 

İt isteyenler 
Eski Türkçeden yeni türkçeye yazı 

çcvimıeğe muktcıdir bir daktilo Hanı
ma ihtiyaç vardır. İsteyenlerin Mil
liyet İş bürosuna müracaat etmeleri. 

• • • 
lzmir Belediye Fen heyetinde bet ae. 

ne kondüktör muavini ve İn!aat nezaret
çisi olarak çalııtnn. Müteahhit yanında 
çalıımak istiyorum. Dııariyada gidebili
rim. Bon ıerviıim vardır. isteyenlerin 
Milliyet lı bürosuna müracaatları. 

'(. '(. .... 
Aıcıyim ehli namus olduğuna dair e. 

timde bonservisim var. iyi alafranga ye
mek bilirim sofra yaparim ütü ev i§leri 
için elveriıliyim. 

Ücret için her ne verilirse razıyim. . 
• 

f st. Mr. Kumandanlığı 
Sabnalma kom. ilanları 

Harbiye mektebi ihtiyacı 
için 4000 kilo yufkanın 21-
6-933 çarşamba günü saat 
14,30 dan 17,30 a kadar açık 
münakasası yapılacaktır. Şart 
namesini görmek için her gün 
ve münakasaya girişeceklerin 
belli vaktinde komisyonda ha 
zır bulunmaları. (657) 
(2348) 3322 

J • * • 
Harbiye mektebi ihtiyacı 

için alınacak 5500 kilo yoğur 
tun yapılan münakasasında 
verilen fiat pahalı görüldüğün 
den 20-6-933 salı gunu saat 
15 te tekrar açık münakasa i 
le alınacaktır. İsteklilerin 
şartnameyi görmek için ve 
her gün münakasaya girişecek 
lerin belli vaktinde Merkez 
K. Satın Alınak Komisyonun
da hazır bulunmaları. (21) 
(2736) 3652 

* * * 
Merkez Kumandanlığına 

merbut kıt'at ve Müessesat 
ihtiyacı için <- ıacak Otuz 
Bin kilo Koyun ve Elli Bin ki 
lo Sığır etinin 14-6-933 tari 
hinde yapılan kapalı zarf mü 
nakasasmda verilen fiatlar pa 
halı görülmüş olduğundan 
17-6-933 cumartesi gÜnÜ saat 
16 30 da pazarlıkla satın a· 
lın~caktır. Pazarlığa girişe 
ceklerin belli saatinden evvel 
Merkez K. Satmalına Komis 
yonunda hazır bulunmalarİ. 
(22) (2771) 

'(. '(. '(. 

Merkez Kumandanlığına 
bağlı kıt'at ve müessesat ih
tiyacı için yedi bin kilo tere 
yağı 8-7 -933 cumartesi günü 
saat 15 te kapalı zarfla mü 
nakasası yapılacaktır. lste~ 
lerin şartnamesini görmek ı
çin her gÜn ve ~ünak?saya 
girişeceklerin belli saatınden 
evvel teklif mektuplarının 
Merkez K. Satmalma Komis-
yonuna gelmeleri. (23) 
(2722) 

rasındaki efendi ağalardan it arı
yor ve çingen kızı diye kovuluyor-
du. · 

Bir adamoğlunun on üç yıllık 
vicdan azabı nasıl olur? Merak e
denler bu satırları okusunlar. Şim
di Dikmen tepesinde bir tutam ra
hat bulan adamoğlu, Anadolu yay
lalarında bir tutam sağlık nefesi 
bulamıyanların romanını yazıyor! 

Açlık korkusu denilen sefil duy
gu olmasaydı, bu vicdansız kalem 
bin parça edilirdi. . 

Bu satırları yazarken önümdekı 
Kır~ehir fOsesinden Keklik'?ınarı'
na doğru gene kağnılar geç1yor ve 
gıcırtıları bulunduğum tepeye ka
dar geliyor. Ve güzel, tık Ford a
rabaları kayıp gidiyor, korna ses
leri yalandan azap çeken içime do
luyor. O gıcırtılarda Yaylalı Meh
metlerin ve yayla kızlarının sesi 
var. O kornalarda 'en gelinlerin 
ve şen gelin alaylarının kahkaha
lnrı var. 

Özügül nerede? Petek nerede? 
ve inkılabın iç tarihi nerede? 

Küçük Petek'in büyük usu 
Küçük Petek arabanın yanından 

nah taban kaçar kaçmaz, ilk ıssız 
yerde dört bir yanına bakındı. Bü
tün köy boğazm girintisine toplan 
mış, gelin alayını uğurluyordu. 
Karga burunlarının arkasına giz
lenerek, yapraksız iğde ağaçları-

Hilaliahmer gençlik 
teşekkülü 

HiWiahmer gençlik teşkilatı yapılma
sı için mekteplere emir ırelmiş ve derhal 
tatbikatına baılanmıştır. 

Her ilk, orta, sanat, ticaret ve mual
lim mektebile liselerde bu teıekkül bu
lunacaktır. Mekteplerdeki bu teıeldcül

ler "Hilaliahmer gençlik derneği kolu 
namını alacaktır. Yedi yaşından on ıe-

kiz yaıma kadar olan her mektepli de 
bu teıkilata aza olabilecektir. Mektebi 
ikmal eden ve tahsili terk eden talebe 
ayni demek kolunda on sekiz yaımı ik
male kadar azalığa devam edecektir. 
Bundan sonra genç Hilaliahmer teşki
latına asli aza olacaktır. Bir kısmı mek
tepler dernek kollarını teşkil etmişler, 

bir kısım da tatilin gelmesi dolayıaile 

önümüzdeki ders senesine bırakmıtlar

dır. Teıkilat ikmal edilince Avrupada bu 
ıekilde yapılmıt olan teıekküllerle mü
nasehat tesis edilecektir. 

l1_R_A_DY_o_ı 
Bugünkü proğram 

1 S TAN BUL: 
18: Gramofon, 19: Müterref H., 20: 

Osman Pehlivan, 20.30: Hanımlar He
yeti. 21.30: Gramofon. 22 den itiba
ren: Ajans, borsa haberleri, saat ayi.
rı. 

ANKARA, 1538 m. 
b,30 : Gramofon.. 
18, : Kema.n kon•eri (Ekrem Zeki Be1 la· 
rafından). 
18,40 : Gramofon. 
19,30 : Franaıxca dera. 
20, : Ajans haberlerl 

VARŞOVA, 1441 m. 
8,05: Cimnastik. 8,20: Pl8.k. - N eıeU sözler. 
13,lO, Plaı.. 16,15, PliJ.. 16,50, Plak. 11, Ha
fif musiki. 18: Z..nıana ait neıri7at. 19,20: 
konferans. - Taganni. 21,0S: Senfonik kon
ser. 23: Danı musikisi. 

BUDAPEŞTE, 550 m. 
20.35: Keman konseri. 21: Temsil. 23: Akıam 
haberleri. - Muhtelif sözler. - Müteakiben 
Opera orkestrası tarafından konser. 

ViYANA, 518 m. 
20,40: Halk konseri. 21'20: Zamana ait sözler 
21,35: Orkestra. konseri. 22,45: Londra kon
feran•ı ••Zİyeti h.akkında m.a.lUnıat. 23,25: 
Cust&v Macbo takımı tarafından akıam kon· 
seri. 

MILANO - TORINO - FLORANSA 
21,20: Dinleyicilerin arzusu mucibince hazır· 
lanan program. 21,35: Senfonik konser. 23:3 
karııık konser. 

PRAG, 488 m. 
20,30: Aktam konseri. 21,30: Radyo skeçi 
21,45: Yarım aaat halk farluları. 22,25: Ban
do muzika. 23: Son haberler. 23,20: Ruıça 
neıriyat. 

BÜKREŞ. 394 m. 
13: Pli.k. 14,15: Pli.k. 18: Radyo orkestrası • 
19,15: Radyo orkestrası. 20: Darülfünun dersi 
- Plik. 21,05: Massenet'nin eıerlerinden 
(Pli.k ile) .. Werther., iıimli opera tem•ili 

ZAYİ - 930 - 931 senesine ait gelcn
bcvi orta mektebi 6 ıncı emxfından al

dığım tasdiknameyi kaybettim. Yenisi
ni alacağımdan eskisinin hükmü yok
tur. Fatih, Çarşamba caddesi 206 No. 4 
Cihat. ( 4553) 

Jiil[ıiy~t' 
Asrın umdesi " M 1 L L 1 YET" tir. 

ABONE ÜCRETLERİ : 

3 aybft 
11 • il 

Türlr:İJ'• için 
L K. 
4-

• 7 &O 
14 -

Hari~ içim 
L K. 
8-

14 -
28-

Celen ••rak s•rl Terilma.- MUddetl 
ıreç•n nG•hala~ 10 kuruıtor.- Gasete •• 
rnatb .. :r• ait •tfer için müdiriyete mü
racaat edilir. Cu.etemiz illnlana. m.ea'u• 
liyetiai lı:abul etmu. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Yetilköy Aıkeri Rasat Merkezinden 

verilen malUmata 2"Öre buıün ha•a kıa• 
men bulutlu ..-e aak6n olarak devam ede
cektir. 

15-6-933 tarihinde tazTiJci neıimi 759 
mili.metre, aıcaklı.k en çok 25. en az 20 de
rece olarak kaydedilmittir. 

ı----------
nın gövdelerini dolanarak, kerpiç 
duvarların ardına sinerek köyden 
çıktı. 

Biraz ilerde bir ağıl vardı. 
Davar ancak aktama dönecek

ti. Petek bir köstebek gibi ağıla 
girdi. Genzine da var fıtkııının 
sert, keskin kokusu doldu. O bu 
kokuya çoktan alıfıktı, ama bu ka
dar keskinine değil. Anası ile yat
tığı eşek ahırında, sekisinde de 
huna benzer bir koku vardı. Davar 
bırakıntısına bir de davar çiti ka
r1tınca aman da aman! Alıtmıyan
lar için çekilir, durulur yer değil. 
Ayakları fıtkıya, burnu kokuya 
bata bata köşeye sindi. 

Yayla kızı düşünmeğe vardı. 
Bütün usunu küçücük kafatası- ' 

nın içine toplıyarak dütünüyordu. 
Dütünmek kötü bir tey değil ama, 
düşünürken titremek hiç te iyi kaç· 
mıyor. 

Petek korkudan titriyordu. 
Çünkü gelin almıya gelen bir e

fendi ağaya kartı terbiyesizlik et-
mitti. Onu terslemişlerdi. 
Delikanlılar onun bu itinden 
çok alınmışlar, kızmıtlardı. Alay· 
dan döner dönmez bir görecek o
lurlarsa !etini küllüğe sererlerdi. 
Sade şehirden gelen bir efendi ağıJ 
ya mı? Köyün en küçük bir ağası 
na bunun binde birini yapmıt olsa 
pestilini güneşe sererler. I,in hızı 

( Devorrı• var) 



Filmlerde derinlik 
Filmlerde (relief) iami verilen ve 1 

bizim ancak (derinlik) kelimealle ifa- 1 
de etmemiz mümkün olan bir feyin 
ket~ine uğratılmaktadır. Bu py hariç· 
tekı efyayı gördüğümüz zaman onlar· 
dan yakın ve uzak olanlarını na11l 
~~rkediyoraak, naaıl onların araaında-

1 boşluğu görüyoraak bunu ekran ü
zerinde de görmektir. 

Çok zamandanberi bunun için film
lerde ışı~ tertibatı mükemmelleıtlrili
Yor ve fılm çekilirken alma makineai 
hareket ettirilerek biraz canlılık veril· 
mek i&teniyordu. 

Son gelen malU.mata göre New • 
~ ork'ta Weıterm Electric Şirketinin la 
I oratuvarlarmda müteaddit tecrübe
erden aonra (derin) film göatermiye 
muvaffakıyet haaıl olmuttur. Doktor 
~.';,"her tarafmdan idare edilen bu te~
;;" elerde hayal, gayet ince cam çu· 
ı.kla~ından mürekkep olarak yapıl· 

mış hır tekerlek üzerine tespit edil· 
;:'ektedir. Bu auretle göaterilen hayali 

.... rkea bulunduğu yeri.n vaziyetine gö
re ayrı ayrı zaviyelerle görmektedir. 

F Bu (derin) sinemayı ketf için maruf 
ranaız i.limi Louia LumiCre de çalıt-

mb aktaydı. Bu adama (Sinemanın ba
a~ı) ismi verilmektedir .. 

Nenry Garat 
Amerikada Adorable iamın· d k• . 

T b" f"I e ı m• .:.• ızce ır ı m ç.evirdikt 
rıae dönmüş olan G en aonra Pa-
mcden Berlinde Vrat daha dinlen-
:amindeki filmi <. ala ~uharebeai) 
je edilmi•t" çevırmek uzere anga. 

y: ır. 

Meslekte kazalar 
Emil l" 
h 

e. ve po ıs hafiyeleri filmin. 
ıa ne vazıı Gerald L ın 
dikte "M.. .. G amprecht Vene-

. oıyo ran İsminde b"ın,· f"I 
tnınj ç . . . , ı -
J . evırmı~tır. Su filmde bir .. 
ean Murat ve J G gun 

otomobil ·ı d .eau alland kano ve 
. ı e enı:z ortasında bir sahne 

c;evıreceklerdi K 
ve) boyandıla; .. a.'.'~Ya binmeden ev
t lo 1 • utulu bembeyaz pan-

n arını g" d"I Ş İndiler K ıy ıher. en, şatır limana 
· ano rı hına tı "k" tör bir . k 1 . yanaı • ı ı ak-

ı ıs e e ıle m t . • .. ~,, G il d 0 ora geçıyorlardı 
d.. a an ay - k • 
uştü. Be k agı. ayarak denize 

. re et ver11n • • b" ıdi. Jean M . ., ıyı ır yüzgeç 
b urat da d ·ı . . eraber y I evrı en ıakele ile 
~. uvar andı c·· ı· 
J ıı..ı.Var1andr G.. . • uze on beraber 
Y~~il oldu. "8 ~elım Pantalonlar yem 
hıl' RÜnlük • ub az•nın neticesi olarak 

iŞ Ofa gitti. 

Bedavadan farkı 1 
ok gibi .. 

Hemen bütün A .k 1 merı ada 
gezilmiş olacak 

Ameı·ıkad Ş"k • . a ı ago s .. 
ıçın 660 liraya h 1 ergıaıni ziyaret 
men seyahat" . azır anan Türk - Ro-
B ının progr 

u program Be - amı gelmittir. 
keti tarafındanY;glu.'.'da Paarapit Şir
lerelı: tevziata b e~cume ve tabettiri .. 
mm •ayanıdikka~,b~~ışhr. Progra. 
Yoruz: ır ısm.ını dercedi .. 

ı - latanbuldan ı 8 
manya vapurile h temmuzda Ro
teai günü K.. areket edilecek er. 

1 oatence yol ·ı B • varı acaktır. u ı e ükreıe 
2 B .. k - u reşte ik" ·· 

aonra 21 tenun d ı gun ikaınetten 
treni. ve Avt-up:z a h~auai aeyahat 
teveccihen har kyo]u de Anverae nı ·· 
cek memleketle~ et edilecektir. Geçir· 

y 
1
• funlardır e-

';'gos avya, İtalya 1 . 
~elçıka ve Anvera liO::a:7•Çl'e, Franaa, 
lır. na gelinecek .. 

d 3 - 24 temmuzda Anvers r 
1 

an kh,.reket edecek olan ve hıınanın. 
ara Yal b U•uai 
( Cerol t ~ız) u seyahate tahıia edil:
F • eın vapuruna bini! n 
ransanın H . ecek ve 

tan ı.onra Neavr lıman~~a uğr~Jdık .. 
reket edile vy.orka mutevecciben ha-

4 cektır. (2S temmuz). 
-4 a" 

muvasalat g;.~ıoa tarihinde Nevyorka 
mük e ı ecek ve Amerikanın bu 

emme! tehrind ·· ·· ik tehir gen it b. e uç gun amel ve 
•onra do''rd .. ır .!'rogramla gezildikten 

' uncu ····N reket d"J gunu evyorktan ha-
e ı erek d .. 

dağları olan (P ~nyanın en meıhur 
r.-te şayan m o ono) dağlan ve bay. 
hana )nehri taıı.zkalraları olan (Suskue-
h. arı e Aın "k · mı t hirlerind erı anın en mü 
muvasalat edile::...J~uffalo) fehrine 

5 - Buffalo'nun · 
rinde bir gece kalını:'uht~tenı otelle
aonra ertesi günü (N" eglenildikten 
1 . "d"I k . •Yaırara) 1•1 erıne gı ı ece tır. Burad §e .ıe-. 
rinde semaya doğru Yiikae~ •ul~r Üze

en ııaler 
raaında müıahede edilen (P.<I a-
Periıi görül~cektir. Bu ~anz:rr:~> 
k
Yada em salı olouyan hır tabiat h ~
ası olup bütün dünyadan her arı.. aene 
~z binlerce seyyah yalnız bu Peri · 
~0rınek için gelmektedirll'r. Ayni gJ:: 
.uffaloya hareket edilerek aktam (E

r:;e.> gölünde muhteıem bir vapurla 
g z'.lerek Amerikanın en meıhur &a· 
ray, şehri olan (Detroit) tehrine ge. 
ınecek.tir. 

m 6 h- Altıncı günü Detroit tehrinde 
eş ur F ord fabrika11 ve bu fabrika-

nın bütün .. r h • h 
haneleri g m~1ıtemık atı, uıudsı _ aatŞ~
k ezı ere ak§AJDa ogru ı· 

agoya hareket edilecektir. 

t 7 H- Şikagoda beş gÜn kalınacak:· 
•r. er ıeyy h . . . . 
(3) a a aergıyı gezmek ıçın 
Ş"k tane duhuliy b"I . "l 1 etgo h . e ı etı ven ecek ve 
.. 8 _ ~1e2 rı ~e ayrıca gezdirilecektir. 
u ·· ncı ·· ·· K çuhcij 1• - gunu leveland ve on 

<:!>ıınü P'tt b 1 s urg tehirleri gezil-

Bu giizel kadın daha yeni kocasından 
ayrılmııtır. Kaduılığın en gÜzel bir 

nünıunesi olan şuna bakın/ 
Joan Grawford 

Könismark filmi 
Maruf Fransız romancııı Pierre 

Benoit'nın Köl.ımark ismindeki ro
manmoan filme alınan ve vaktile bü
yük bir muvaffakıyet kazanan bu film 
sesli olarak tekrar çevrilecektir. 

Cihan iktısat 
Konferansı 

(B~.şı 1 inci sahifede) 

ferans müddetince devam etmek üzere 
muvakkat l>ir para mütarekesi teklifi 
kartısmda kalacağını yazıyor. 

RiytUet meselesi 
LONDRA, ıs A.A. - Konferanı riya 

ıeti meselesi dün akıaın üzerine kadar 
henüz balledilmemitti, Alakadarlar ara
aında bu meıeleyi halletmek üzere vakit 
bırakmak makaadile M. Mac Donald'ın 
konferans bürosunu dün akfam' için da. 
vet etmediği zannediliyor. 

Borçlar meselesi 
LONDRA, ıs A.A.- Londra konfe· 

ranamda dün aöz almıt olan ltalya mu· 
rahaıı harp bor~lan meselesinin kat'i 
surette hallinin diğer sabalar bir karar 
almadan evvel elzem olduğunu aöylerniı 
tir. 

. Fransız heyeti murahhasaın 

LONDRA, lS A.A. - M. Georgeı 
Bonnet iktııat konferansı umumi beye· 
tinin bu sabahki içtimamdan evvel saat 
r•30 da Franıız murahhası heyeti bir top 
";tı Yapmağa davet edilmittir. 

d" . 7"''Z murabbaılarr muhtelif iktısa· 
~'! eri ve para meselelerini dünkü va· 
ted'.'rda!' ve lngilterenin yaptığı kısmi 
de~Y:"'n ~erika hükumetince kabulün 

onrakı vaziyeti görüşmüılcrdir. 

ltalyada 
ROMA ıs 

makalelerd A.A. - M. Y ounıı:'un bat 
dan ba•ka eL medvzuu babsolan nutk<m-

- on r k f nutukları ga a
1 

on eransmda verilen 
d 

• zete er ··w .1• en huli.sa haJ· d rnu ea ı ave clme-

F 
ın e neıretmiılerdir. 

ransanın P • l • 
1 

rensıp erı 

aın:~ S, ıs (A.,\.) - Havas Ajan-

M. Daladier'nin Lo d 
kundan bahseden T n rad•ki nut-.. ı · empa gazetesi, b 
ıoz enn, para istikrarı hakkı d F u 
aanmb] . Daran 
di • aş ıc~ prensıplerini açıkça bil. 
rmıt oldugunu yazıyor. 

dikt?n ıonra ı3 akıamı 
tehrıne gelinecektir. Vatington 
9-V · 

tahtı 1 atıngton Amerikanın payi-
O mak m.. be 

buraıın d unase tile seyyahlar 
ı a m""k dir. u emmelen gezecekler-

ıo_ ıs inci ·· ·· 
dan Filade!r gunu akfamı V atington 
on altın .. •Yaya hareket edilecek 

cı CUnü d"" ' 
en ha-et . unyanm en cazip ve 

,. verıc· ı· ·ı 
!antik s·t• 1 p aJ armdan olan At· 

• 1 1 pi". 
hır gün geç· •Jında aeyyahlara gÜzel 

11 - ı 1 ':'iek .. f1~.aatı verilecektir. 
veccihen harek ~un~ Nevyorka müte• 
günü Nevyorkt e bedıl~ek ve ı8 inci 
lecektir. a eklıyen vapura bini-

ı2 - 18 inci gün . 
22 · ·· ·· N Yanı ağustosun 

ncı gunu evyorkt b 
lerek (2) eyliilde A an areket edi
d d . . nverse ve bura-

an a aynı !arık ile avdet d"I k . e ı ece tır. 

1 Sinema haberleri 

' * Büyük Amerikan aktiriılerinden 
Katherine Cornell film çevirmiye kat' 
İyen razı olmamıttı. Ahiren Hollywo
od'daki firmalardan biri ile mukavele 
!'nzala~ığı ~yleniyor. Şayialara göre 
ılk çevıreceğı film, bir dramdır. 

Katherine Cornell'in sinemaya bat
laması .merakla ve biraz da endişe ile 
~ekl.e~ıyor. Yüksek artistin hiç bir ka· 
ı~e~ını bilmediği yeni bir sahada ha· 
kiki kudretini ırösterememesinden kor· 
kuluyor. 

* Samuel Golduyon Müttehit Artist· 
ler stüdyolannda yeniden faaliyetine 
batlıyacaktır. llk filmi Eddie Cantor 
çevirecektir. Ayni zamanda "Karama· 
zof Karde,ler., filminin kahramanı 
Anne Stern'in Amerikan stüdyoların
da Zola'nın methur romanı olan Na· 
no'yu filme alacaktır. 

• Alman artisti Doktor Wick Ame
rikada ilk filmini çevirmektedir . 

* Jeanette Mac .Donald lngilterede 
"Kraliçe,, iaminde bir film çeviriyor. 

* Alexandre Corda Londrada Carlea 
Langton ile birlikte "Sekizin Hanri., 
filmini çevirmektedir. 

* Guatav Froelich ve Gitta Alpar 
:Viyanada aahneye çıkmıılardır. Ma
!Umdur ki iki artist kari kocadır. 

* ı927 de Hindistan da ı48 sinema 
vardı. ı 932 de bu miktar 675 i bul
mu§tUr. 

* Kovboy filmleri Amerikada tekrar 
moda oluyor. Randolpb Scott'un aon 
filmi büyük bir muvaffakıyet kazan· 
mıştır. Bir çok stüdyolar yeni kovboy
lar angaje etmişlerdir. 

* Küçük Douglas Fairbanks'tan bo. 
ıanan Joan Crawford yakında "Dan· 
aing kızı,, isminde bir film çevirecek
tir. Bu filmde eti Robert Montgomme· 
ry olacaktır. Bundan aonra çevireceii 
diger bir filmde de eıi Clark Gable' -
dir. 

* Amerikada Eakimolarm hayah 
hakkında bir film çevriliyor. Dahili 
kısımları alınmııtır. Harici kısımlarını 
almak üzere artiıtler Kutup havaliai· 
ne gideceklerdir. 

* Eaaor Fransız Film Şirketi, yakın
da Fransız ıinema &lemine menaup 
her tahsiyet bulunacaktır. Easor, ayni 
zamanda ıenenin bütün filmlerini de 
tenkit edecektir. 

* Amerikada büyük bir rağbet gö
ren '"Zingzing hapishanesinde 20.000 
seneu filmi Fransada göıterilecektir. 
Bu film, meıhur Amerikan hapiaha
nesinin eaki umumi müdürlerinden 
birinin hi.bratından alınmı§tır. 

* Sinemanın babası addedilen Fran 

,_.;r de Londrada moda olan erkek 
kılığındaki fU kadına bakın 1 Ve han 
güi daha gÜul olduğunun hükmünü 

s~ verini 
............................................. "'"'''"''''" 
aız Louia LumiCre kabartma görüne
cek filmleri tahakkuk ettirmek için 
çalışıyor. 

* Almanyada "Crand Otel., filmi
nin alitleri kaldırılmı§tır. Çünkü Vichi 
Baum Yahudidir. 

* Scapa Flow filmi Almanyada me· 
nedi im ittir. 

* Verdun hakkında Berlinde bir fi. 
lim gösterilecektir. 

* ''Tarzan ve karısı,, filminde Jhon
ny Weisamuller su üzerinde bir çok 
aahne]er çevirmiıtir. 

Yarışlara 8 gün kaldı 
(Başı 1 inıci sahifede) 

Bu makaatla tertip edilen duhuli
ye varakalarını bu müddet zarfında 
doldurarak İmza etmek ve ı8 Hazi
rana kadar Turing ve Otomobil klü
büne - otomibilter için 3 lira moto
aikletler için 2 lira kaydiye Ucretile 
beraber - tevdi etmek icap eder. Bu 
tarihten aonra vukubulacak müracat
Jer nazarı itibare alınmaz. 

Duhuliye varakaaına kaydolunan 
mal\ımat hakikate tevafuk etmediği 
takdirde, makine sahibi müsabakaya 
iıtirak hakkım kaybeder ve verdiği 
duhuliye iade edilmez. 

2 - Yanşa girecek makineler 20 
Haziran ı933 Çarıamba günü saat 9 
da teknik komite tarafından muayene 
edilecektir. Bu muayene aıra ile yapı 
lacaktır. Muayene sırası Turing Klüp 
tarafından verilecek numaralarla an 
!atılacaktır. Muayene mahalli Taksim 
de Ford acentesidir. 

3 - Y arııa girecek olanların 1933 
seneıi sıhhi muayenelerini geçirmit 
ve yeni vesika almıı olmaları lizım· 
dır. 

4 - Makineler yanfa aatın alın· 
dıklan tekillerde ırirecek ve üzerin
den hiç bir ıey aökülmiyecektir. 

S - Y arıta girecek makineler üç 
amıfa ayrılmııtır: 

A) Erkek amatörlerin kullanaca
iı makineler. 

B) Hanıın amatörlerin kullanaca
ğı makineler. 

C) Şoförler tarafından kullanıla
cak olan huıuai makineler. 

6 - Bu makineler, hangi sınıfta 
olurlarsa olsunlar, silindir hacmüatia 
bilerine göre ıu kategorilere ayrılmıt· 
!ardır. 

Otomobiller: 
ı İnci kategori: ı litreye kadar• 
2 inci katogori: ı den 2 litreye b

dar. 
3 üncü kategori: 2 den 3 litreye 

kadar. 
4 üncü kategori: 3 ten yukan. 
Suretimahsuaada yanı arabası ola· 

rak imal edilmiı olanlar bulununa, 
ayri bir kategori tqkil edilecektir. 

Motosikletler: 

ı inci kategori: 3SO santimetre mİ· 
kabına kadar; 

2 inci kategori: 3SO den SSO san 
timetre mikabma kadar .. 

3 üncü Kategori: 350 den SSO aan· 
timetre mikabına kadar (sepetli o
lanlar. 

Her kateırorinin galiplerine kıy
metli hediyeler verilecektir. 

Kıral Faysal Hz. 
(Başı 1 inci sahifede) 

reket etti ve ayni ırünün saat on birinde 
Ummana viıaıl oldu. 'Maiyetinde Maliye 
Vekili Yasin Elbaıimi Paşa ile Nafia 
nazın Rüıtem Haydar B. ve yaveri Tab· 
ıin Kadri Bey ve bazı zevat bulunmak
tadır. 

Kral Hz. oradan Mısır tarikile Avru
paya ırec;ecekler ve Belçika kralı ile gö
rüıtükten sonra ayın ı8 inde Londraya 
hareket edeceklerdir. 

Avrupa ıeyahatından avdetinde Tür
kiyeyi ziyaretleri ihtimali kuvvetlidir. 

KUçUk lktıbaslar 

Siyah buz 
«Discoveriy 2»isınindeki gemi ile 

kutup havalisinde tetkikatta bulu· 

nan heyet, ilk nazarda sebebi bir
den izah edilemiyecek meraklı bir 
hadise kartısmda kalmıtlardır. 
Bir gün tayfa uzakta siyah bir a
ysberg görmütlerdir. Derhal he
yet erkanı bir sandala binerek, si
yah buz adasını yakından görme

ğe gitmitlerdir. Yaklqtıkları za
man, aysbergin siyaha yakın ko!" 
yetil bir tabaka ile ört;ülü o~du~
nu görmiiflerdir. Tahlıl nebceaın
de bu tabakanın toz haline gelmit 
granit ve diğer madenlerden iba
ret olduğunu anlamıtlardır. Yolda 
bunun gibi daha bir çok siyah ada
lara tesadüf etmitlerdir. 

İngiliz alimleri tabiatın bu garip 
tezahürüne son derece merak et-

Nis - Avrupanın 
Holivotu 

Niı tebri ırit ıride Avrupanın (Hol. 
lywood) u olmıya batlamııtır. bu ıe
hirde bu sene müteaddit filmler çev
rilmiıtlr. Halk plajlar, gazino, park
larda her gün yeni bir sahne çevrildi
ğine şahit olmaktadrı. 

Kabartma sinema 
New • York'ta Weatem Elektrik Şir

ketinin liboratuvarlarında yapılan bir 
çok tecrübelerden aonra resimleri ka
bartma sinemanın artık tahakkuk etti
ği söylenmektedir. Ancak halledilecek 
teferrüata ait meseleler kalmıştır. 

Tetkikatı idare eden Dr. Herbert 
lves bu hususta aenelerdenberi uğra

tan Fransız Louis LumiCre'in tecrübe
lerinden çok istifade ettiğini söyle
mektedir. 

Mısırda da Alman 
filmlerine boykot 

Mısırda da Yahudi aleyhtarlığından 

dolayı Alman filmlere karşı bir boy

kotaj hareketi baılamııtır. Almanlar 

tarafından Mısırda çevrilen "Kahire· 
de bir muataka., ismindeki film iyi pa· 
ra getireceği tahmin edildiği halde Mı· 
ımn iki büyük sineması tarafından ka

bul edilmerniıtir. Halbuki bu salonla

rın sahipleri Yahudi de değildir. Diger 
Mısır sinemalannın da bu filmi kabul 

etmemeleri için, aralarında itilif hi 
aıl olmuıtur. 

Kaçma 
Maruf Fransız muharrirlerinden 

Mösyö Henri Duvernois'nın (La fuge: 
Kaçma) ismindeki eaeri filme geçirile· 
cektir. 

(Lilyan Harııey) fimdi artık Almanyaya dönmeyi dütünmüyor. Amerikada 
kapanın elindedir 

ÇOCUK ") 
1 

KllçUkler için 

Sert ve kaba olmayınız 
Minimini Cemil beıikte uyurken, 

annesi, yavaf ve tatlı bir aeale ninni 
söylüyordu. Cemilin küçük ablası da 
hemen oyuncak beşiğinin içinde yatan 
bebeklerinin yanma gitti. Onlan tar· l 
kı söyleyip uyutmak iatedi. Fakat ı· 
yaramaz bebekler bir türlü oyumak 

' bilmiyorlardı.. Bunun üzerine küçük :( 

Mektup tartmak icin 

abla, kızdı. Çocuklara beıikten çıka- ı 
rıp yere yatırdı ve bir küçük süpürge '-----~----------.J 
ile dövmeğe baıladı. Gürültüyü itilen 
annesi koıup geldi: 

- Oh, yaramaz kız, dedi, insan kü 
çük yavrularına böyle mi bakar? 

- Fakat anneciğim bak şimdi ne 
uslu oturuyorlar. 

Bu sırada annesinin ninniaini duy .. 
mayan mini mini Cemil betikte ağla· 
ma~a batladı. 

Küçük abla: 
- Anneciğim, oda hala uyumadı 

dur, ben onu us1andırayım. 
Eline süpürgeyi aldı, küçük kar

detinin betiğine doğru yürüdü. 
Fakat annesi vaktinde yetiımişti. 
- Anne, ben onu ualandırırım. bak 

benim bebeklerimin hiç aesi çıkıyormu 
O zaman annesi küçük kızını kuca 

ğına aldı. Sert ve hatin olmaktansa, 
yumuşak ve tatlı huyun daha eyi ol
duğunu anlatmak için mini mini Ce
milin yatağı başma geldi ninni aöyle· 
di. Cemil de, ablası da uyudular. 

Kurabiye 
Hoca - Annen aofraya bet kura

biye getirse, iki tanesini sen yiyecek 
olsan, geriye kaç tane kalırdı. . 

Çocuk - Hiç kalmazdı Efendimi 
- Neden? 
- Hepsini de hen yerdim de ondan 

Rüya 
N"h t _ Anne, ben bu aktam rü. 

ı a .. d"" ? 
amda biliyormuıun ne gor um 

y Babam bir bisiklet alımı, sen de 
bir saat almıflln· 

Annesi - Rüya aksinedir oğlum 

bilmez misin? 
Nihat - Öyle ise babam saati, sen 

de bisikleti alackam, öyle mi anne? 

En son 
Hoca - En aon hangi ditler gelir? 
Talebe - (Tereddütsüz) takma 

dişler .• 

mitler ve bunun timal kutbunda 
bir volkandan çıkan mevadıindi
faiye teressübab olduğunu anla
mı~lardır. 

(T elgral - Viyana) 

Bozuk bir saat zenbereği ve bir 

de ite yaraıruyan tahta bir kalem 

sapı ile bir mektup terazisi yapa 

bi1irsiniz. Sa:->ta bir yarık yapınız 
ve yayın iç ucunu buraya sokut

luı unuz. Yayın dıt ucuııa da tar

tılacak mektubu tutması için ince 

bir tel çengel raptediniz. Mektu

bun ağırlığı nisbetine göre, yay 

bittabi gevteyecek ve mektup a

ğırlığı nisbetinde atağıya inecek

tir. 

Yalnız mektubun ve ~iklette ol

duğunu anlamak için, kalem sa

p•na isaretler çizmek sazımdır. 
Evvelce muayyen ölçülere göre i

saret ec.lilmit olan bu çizgiler. bi· 
İ;; 11ara tartacağınız her mektubun 

aikletini gösterecektir. 

- Kız ne yapıyorsun? 

- Anne, balıklara içmek için sa 
veriyorum. ---Kuru Amerika 

Hoca - Kuru Amerika deyince 

ne kastediliyor? 
- Amerikanın hattıüstüvaY• 

en yakın kısmı efendim. 



MEMLEKET~ 
Pamuklu kumaşlardan 

elbise 
ZONGULDAK, 15 A.A. - Batbo va

li ve C. H. Frrkuı reiıi olmak üzere bü· 
tün rüesayı memurin Ada.nanın pamuk
lu kumaylanndan elbise ııeymeğe bqla
mıılardır. Bu kumaılann seyilmesi git
gide umumileımektedir. 

Kastamonuda yeni yollar 
KASTAMONI, 15 A.A. - Viliyet 

dahi"nıde büyük bir yol faaliyeti bqla
mıştır. Bu ıene 20 bin amele çalııtml· 
mak auretile vilayetin ıelriz yolunda 65 
kilometrelik muntazam t...e, Araç..Zaf
ranbolu yolunda 30 kilometrelik toprak 
teaviyeıi yapılacaktır. Humıi idare tara .. 
fmdan lnebolu yolunda, 4, Araç-Boya· 

1 hat yollarında da birer olmak üzere ye
niden altı betonarme köprünün ~ı ik 
mal eclilmiıtir. 

(omünistlerin muhakemesi 
ESKiŞEHiR 8 - 1 mayıı ve cliier 

zamanlarda bir takım küçük çocuklara 
ainema ili.rudır diyerek beyanname ve
ren ve dağıttıran komünistlerin yaka
landıklarını bildirınittim· 

Bunlann hepsi cürümlerini itiraf et
miı, zabıtaca yapılan tahkikat bittifin
dcn kendileri Adliyeye nrilmiılenlir. 
Bu komünistlerin lıtanbuldaki cürüm or 
taklan ile birlikte muhalıtemeleri icap e
dip etmediti tahkik olunmuı Ye bunlann 
ıehrimizde muhakemeleri takarrür etmiı 
tir. 

in egöle de ceviz kadar 
. dolu yağdı 

lNEGÖL, (Milliyet) - Ev..-elki gün 
Jnegöl mıntakaıma yaimurla karqık 
ye yirmi dakika devam etmek auretile 
Jllıı>Urta ceaametinde dolu düımilJtür. 
Dolunun mezruatı, bilhaaaa meyveleri 
mühlm haaarabo ujratbğı haber Yeril
metkedir. Son umanda bili faula de 
Yam eden yafınurlardan Buraa oYaaı 
m iatili eden aellerin, Nilüferin taı· 
mau yilrinden P-çiftlik, lzvat, So
ianlıköy, Yeniceköy, Balıklı ve Pana
yır köylerindeki meznoab da haaara 
uğratmııtır. Hafriyatma devam edilen 
kanalın ıelecek aene aonuna kadar 
bitirllmeaine azami ça}IJılmaktadır. in 
ta•bn ikmalini müteakıp Bursa ovau 
••me""9D kurtulacak, ayni zamanda 
:ııiraat elvaifli yüz binden fazla dö
nüm IU'1lainin meydana çıkacafı tah· 
min edilmektedir. 

Kocaelinde herşey ucuzladı ev 
kiraları ateş pahası 

lZMlR, (Milliyet) Şehri: 
mizde yiyecek, ııiyecek aht verit
lerinde ııöze çarpan, bariz bir u
cuzluk var. Yumurtanın taneıi 1 
kuru~ palamut balığının tanesi 
1 kuruşa, sütün, yoğurdun okkası 
10, tere yağının 60-75, kabak, 
bakla, fuulya 10, kiraz 7,50-10, 
kunıta bir kuzu 75-100-125 kuru 
fil satılıyor. 

Buna mükabil, burada ev kira
lan çok pahalıdır. Oturalabilecek 
3 odalı bir erin kirası ayda, 20-25-
30 ve batta daha fazladır. 

Samsunda stadyom 
SAMSUN, (Milliyet) - Halk Fır

kuı reiai Antalya mebusu Nazifi Bey
le S.m'Un valia.i Mustafa Arif Bey bu 
aebahki trenle Ankaraya sitıni§lerdir. 
Nazili Bey bir ay, Vali Bey IS gün 
aonra aYdet edecektir. Nazifi Beyin 
bu aeyahatten iatifade ederek bilhaı
aa Samıun ıtadyom ilini baıarmaia 
çalı~caktır. Eaaaen Fırka merkezinin 
de bu ite liyik olduğu kıymeti vermek 
te oldufw>u memnuniyetle öğre,,_k 
teyiz. 

Samsun lisesinde 
SAMSUN, (Mlliyet) - Liae imti

hanlarına yakmda batlanacakbr. Sam 
sun liaeai bu aene on kadar mezun .-e 
recektir. Tedriaabn ••yanı memnuni .. 
yet neticeler verdiği kayde değer. 

--0-

Samsuu avcılarının hediyesi 
SAMSUN, (Milleyt) - Samsun 

Avcılar klübü Gazi Çiftliğine mükem 
mel iki kafes içinde diri olarak iki •üg· 
lün ile bir '"Koğu" kutu hediye etmİJ· 
terdir. 

PJ illiyetin romanı: 31 

Akşehirde minimi
nilerin müsameresi 

AKŞEHiR, (Milliyet) - Bu· 
gün ŞE'lırimiz Alemdar ilkmektebi 
talebeleri tarafından mektep aalo 
r ·-; da güzel bir müsamere veril
miştir. Davetliler meyanında Cüm
hüriyet müddeiumumisi Nafi Bey, 
genç ve kıymetli maarifçilerimiz
den ortamektep müdürü Mahir 
Beylerle mezki'ir mektep tabiiye 
hocası Semiha hanım ve bir çok 
davetliler hazır bulunmuşlardrr. 
Küçüklerin müsameresi hazırmı 
tara! ından çok beğenilınit ve alkıf 

Güz~ bir temsil veren ilkmektep 
yavrulan 

lanmıfbr. Davetliler bu suretle 
çok net'eli bir gün yaf&Dlıtlardır. 

Karacasuda gazhane 
KARACASU (Milliyet) - Kanıc:uu

da kaaabamn medhalinde yeniden bir 
sazhine binatı yapılacaktır. Huıusi mu
buelıeye ait olan eski ve harap gazhane 
terkedilmiıtir. 

Samsun hapishanesinde 
bir vaka 

SAMSUN, (Milliyet) - Bu gün aa 
at 11 raddelerinde Samııın hapiıha· 
neoinde mühim bir vaka oldu. 2 alır 
yaralı, bir kaç ta hafif yaralı var. 

Ağır yaralılar memleket haıtaha
neaine kaldrrılmııtır. 

Yakaya aebebiyet veren idam mah 
kUmu çete Mehmettir. Bafralıdır, tek 
kolludur. Pek azılı bir herif. Hapiıha 
nede bulunan hafif kimseleri ve bil
haaaa maaleaef ekaeriyetle yankeıici
lik, hırsızlık ııibi vakalarla deliğe gir
mİJ olan 80 • 90 kadar genci tehdit 
etmekte ve zorla para almağa çalıı· 
maktadır. 

24 aeneye mabküm Bayburtlu or
ta )'lltlı Kürt Y e,ar birinci kovuı kahya 
aıdrr. Çete Mehmedin münaaebetaiz
lilderine kızıyor, n kendisine uılıı 
otuımaaı liizumunu anlabnak istiyor. 
Tabii iki tarafm, taraftarlan var. Kav 
s• baılıyor. Derken birdenbire bir ta
banca patlıyor, Kürt Yatar aağ meme 
ainden aiır surette yaralaruyor. Ken
disini çete Mebmedin vurduğunu IÖy
liyor. 

Tabanca aeai üzerine bütün hapis· 
hane çalkalanıyor. Poli., jandarma 
tertibat alıyor. Vali vekili, müddei u
mumi, hapiahane müdürü bütün ali
kadarlar it batında. 

Hükümet tabibi, Belediye haata •· 
rabaaı faaliyette. Tahkikat baılamıı
tır. Hapiahane kovuılarında yapılan 
ilk araştırmada bir kaç tabanca ve bil 
haaaa bir çok bıçak bulunuyor, ve ba
piahane lazım geldiği ııibi sıkı tedbir
ler ile tarauut al-da bulundurulu
yor. 

Yumurta büyüklüğünde 
buz parçaları 

TOKAT, 15.- Erbaa, Niksar, 
Lidik ve Tokat civarına yumur
ta büyüklüğünde buz parçaları 
halinde dolu yağmıttır. Şiddetli 
buz aağanağı bütün tarlaları ha
rap f'tmiştir. Dört metre yükıekli
litind .. olan Ohtap köprüsünü sel 
götümıii~für. 

ERKEK KISMI 

SARIŞINA BAYILIR 
l~: ANlfA LOOS. 

Onun için Joe Sansuinetti'yi zj. 
yafetime davet ettiği için kendiaini 
azarladıiımdan dolayı Dorothy'den 
özür diledim. Doirusu adımun içki 
tedariki huıuıunda göaterdiği ehli-
yet cidden ıayanı hayretti. • 

Söylediğini cidden yaptı, hatta ö
teye bile seçti. Maiyetindeki kaçak· 
çılar içkiyi rıhtımdan alıp takai ile 
doğrudan doğruya apartımana ceti .. 
riyorlardı. Yalnız bir mahzur vardı 
ki eve ııelen her kaçakçı ziyafeti ııö
rünce bir daha evden çıkmıyordu. 
Nihayet ufak bir kaYıa da oldu. 
Willie Gwynn bir aralık Joe'nin ka· 
çakçılanndan ıikiyete baıladı. 

- Böyle oyun bozanlık olmaz! 
Raket Klüp azaaı kaçakçılarla bera
ber f&rkı aöylemek İstiyorlar ... Ka-

Tercüme: Kômran Şerif 

çakçılar bırakmıyorlar... diye söylen
di. 

Kaçakçılar da: . 
- Biz onlarla ıarkı aöyleyemeyız. 

Onlar ayıp f'lrkılar aöylüyorlar, biz 
hiui ıarkılar ıöylüyoruz ! Diye IÔY• 
lendiler. 

Bunun Üzerine herke• bir taraftan 
oldu. Fakat reTii danaözleri ti bida
yetten beri kaçakçılardan yana idi
ler. Dofnlıunu aöylemek te lizım se· 
lirse biz kızlar kaçakçılann söyle
dikleri ,arkılan dinlerken sözlerimiz
den yatlar akıyordu. Bunun üzerine 
Raket Klüplüler kıskandılar. it git· 
tikçe büyüdü. Panuman yapmak için 
haata bakıcılan çağırmak icap etti. 
Nihayet polia ite müdahale etti. 

O zaman Dorothy ortaya çıkıp ber 

Ôzdilimize doğru 
Muallim Hüseyin Kazım Beyin çıkar

dığı bu öz dilci edebiyat ve lisaniyat 
mecmuaSinm 12 inci sayısı değerli yazı
larile çıkmıştır. Mecmua bu sayısı ile 
birinci cildini tamamlamış oluyor. Oku
yuculanmıza tavsiye ederiz. . .. .. 

Raspotin 
Prenı Yuıupof tarafından yazdan Raı 

putin adli eser Va-Nu borafmdan tercü
me edilmiıti. Bu tercüme Resimli ay 
matbaaaı tarafından kibop halinde nq
redilmittir. Tavsip ederiz. 

Sıraservi'de üç ay için kiralık 

MöbleApartıman 
Marmara ve Boğaza nazır, konforu ta· 

mamdır. (40292) telefon e;ıiniz. 
(4575) 

Beşik~aş icra dairesinden 
Borçtan dolayi mahcuz ve paraya çev 

rilmesinc karar verilen aynali cevizi 

kaplama gardrop ma somya iki kişilik 

k;,ryola ve sair eşyayi beytiye dcll31iye 

ve ıhale pul .resimleri müşterisine ait 
olmak üzere 2H-933 cumartesi günü 

sa·.t 13 ten 15 kadar Beşiktaş bayat pa 

zarında açık arttırma ile satılacağından 

talip olanların o gün o saatte hazır bu

lunrcak memurine müracaatları ilan o

lunur . ( 4557) 

EMNiYET SANDIGINDAN : 
Mük.addema Beyoğlunda Sak&i so

kağında 15 numeroda mükim iken Tak 
simde Sıra servide 120 numeroda 
8·5-933 tarihinde ölen Süleyman Paııa 
mahtumu Lutfi Simavi Beyin vereaeai 
Fatma Hanuıı Fuat ve Sedat Beylerle 
Nihat Bey namına bUvekale Me.'ut 
Bey merhum Lutfi Simavi Beyin 6-

4-932 ve 2C.-7-932 tarihinde sandığnruza 
bıraktığı para için ~rilen 

30230, 30231, 32813, 32814 
numaralı bonoları kaybettiklerini 
söylemitlerdir. Yenileri verileceğin.den 
oskilerinin hükmü olamıyacağı ilh olu 
nur. (4552) 

--SATILIK EV41m~ 
Boğaz ve Marmaraya nazır iyi havalı 
yüksekçe bir mevkide, iki buçuk 
dönüm bahçeli Dr. Mehmet İanai1 
Beyin Kuzguncuk, Nakkaş, Aziz Bey 
sokağındaki 8 No. lu beyaz köı· 
kü satılıktır. Sekiz oda, au, havagazi 
t<'sieatı vardır. İçindeki.ter ile. Ttl · 
60352 de sahibine müracaat. (440 

3637 

HARO 

'i Maklnaya ıoaurn yoll 

l:M•I•l 11• daim• 

• kopya çıkarattın.-alnl•· 

:a••n• TL 1eo 
Teminatlı . • • ed 

llHlıı Şart _, (:,.zileri •. h TOLEDO 
lttuW, S.ıtu Miat' H .... llu ıo. il 

~ Telefon • 20620 

3980 

1.tanbul dördüncü icra memuxluğun 

dan : Temamına 131000 lira kıymet 

takdir edilen Boğaziçinde Kandilide 

ve caddesinde eski 2 ve yeni 31 No. h 

bostanın be,te bir hissesi ve yine ayni 

mahalde eaki 3, 4, 5 ve yeni 35 numara
!t Voli mahallinin beşte bir hissesi a

çık ~rtırmaya vazedilmiş olup 1-7-933 

tarihinde şartnamesi her kese açıktır. 

Mezkur mahallerin 18-7-933 tarihine mü 

aadif salı günü saat 14 ten 16 ya ka· 

dar Istanbul dördüncü icra dairesinde 

açık artııma suretile satılacaktır. Ar· 

tırmıya iştirak için yüzde 7,5 teminat 

akçesi alınır. Müterakim verği, beledi

ye, vakıf icaresi müşteriye aittir. 929 

tarihli icra kanununun 119 uncu mad· 

desi ahkamma tevfikan haklan t~u 

•İcillerile sabit olmıyan ipotekli ala

caklar ile diğer alikadaranın ve irtifi 

hak sahiplerinin gayri menkul üzerin

deki hakları hususile faiz ve mcsarife 

dair olan iddialarını evrakı müspitde

rile yirmi gün zarfında icra dairelerine 

bilu;ımcleri 1$.zımd!l". Aksi halde tapu 

sicillerile sabit olmıyanlar aatış bede

linin paylaşmasından hariç kalırlar. 
Al5kadarlarm işbu maddei kanuniye 
ahkamına göre hareket etmeleri ve da
ha fazla maliimat almak isteyenlerin 
9~2/767 dosya numarasile dairemize mü 
racaatları ilan olunur. (4559) 

İstanbul 4 üncü icra memurluğun-
• 

dan : 

Temamı (10000) lira kıymeti mu· 

hammineli Mahmut paşada Hoca kasım 

Gimani mahallesinde Hoca hanı cadde

sinde atik 11 cedit 8 numaralı 1250 

metre murabbaı derununda n1"ıf masu 

ra mai kzizi mü§temil konak arsası

nın dörtte üç hissesi açık arttırmaya 

konmuş olup şartnamesinin 17·6·933 

tarihinden iti.haren dairemizde herkes 

tarafmdan görülebileceği gibi 17-7-933 
~rihine müsadif ıpazal'lesi günü saat 14 

ten 16 kadar dairemizde açık arttırma i· 

le ..atılacaktır. Arttırma bedeli mubam 
men kıymetinin yüzde 75 şini bulma

dığı taktirde en son arttıranm taahhü

dü bakı kalmak üzere 1·8-933 tarihine 

müsadif salı günü yine saat 14 ten 16 
kadar dairemizde ya.pılacak olan arttır 

mvsında gayri menkul en çok arttıraııa 

ihale edileceğinden taliplerin muham
ır.en kıymetin yü%de yedi buçuğu nia
betindc '.PCY akçesini veya milli bir ban 

kanın teminat mektubunu hamil bulun 
maları Jbımdır. M.ü~rakim · 
vergiler ile vakıf ica-

resi ve belediyeye ait tenvirat ve Wlr 

zifat riliıümları müşteriye ait ~ 2004 

numaralı icra ve iflas kanunun 126 cı 

maddesinin dör11iru:ü fıkrasına tevfi

kan bu gayri menkul üzerin.de ipotekli 

alacaklılar ile diler alakad.aranın ve 

irtifak hakkı aahi,plerinin bu hakJarmı 

ve husuaile faiz ve masarife dair olan 

iddialarını ilin tarihinden itibaren 

(20) yirmi gün içinde evrakı müsbi~
lcrile bildirmeleri, abi halde hakları 
taıpu sicillerile sabit olmadıkça satış 

bedelinin paylaşmasından hariç kalaaılı: 
!arı cihetk alaka.daranın i§bu madde
nin m'.ıkur fıkraııına göre hareket et
meleri ve daha fazla nıal<lmat almak 
isteyeni.erin 926-8447 dosya numarasi.Je 
müracaatları ilan olunur. (4562) 

Mnhim bir ---~ 
KOMiSYON VE VEKALr.T~ 

işi devredilecektir. lstanbul t 88 po;r• 
ıı. kutusu adresine yazmaları. (4538) 

3670 

~Haberiniz var mı? 

Asri obi ya Meş~eri . 
Biltiln mallan üzerinde azami tenzilat yapmıtbr. 
Fırsattan istifade ediniz. İstanbul Rızapaıa yoku~u 66 No. h 
Asri Mobilya Meşheri. Ahmet Fevzi, Telefon: 234071 [4427) ~ 

mutat zabıtayı kendine bendetti. An
lqılan poliı bikim Schultzmeyer'den 
kati eınir almıı. (Meni miUkirat dava 
!arına bakan methur hakim Schultz· 
meyer'i tanıdınız, değil mi?) Hikim 
demi9 ki: 

- Gecenin nya gündüzün aaat 
kaçında oluraa olaun bir yeri buıp ta 
içkili bir ziyafet verildiğini görür ve 
:t.iyafetin de adam akıllı bir ziyafet 
olac:ajma aldınız keıerıe derhal bana 
haber veriniz 1 

M'eier Hakim Schultzmeyer ziyafe
te bayılırmıı. Onun zabıta hik.im Sch 
ultzmeyer'e haber verdi. 

Poliain haber vermeaile hikimin i
çeri girmesi bir oldu. Ziyafet esnaaın 
da Joe Sanguinetti ile hakim Sdıultz
meyer Dorothy'ye deliceaine -.,ı. ol
dular. Bunun iizerine Joe ile lıiokim 
araımda ufak bir kavga oldu. Hikim: 

- Eğer satııiın içki ağıza konu
lur teY ol .. ydı. kanunu peıine aalıp 
bütün malını müsadere ederdim, fa
kat aatbğın içkiyi midesine zerre ka 
dar hürmeti olan bir insan ağzına ko
yamaz ..• Onun içkilerini müMdere et· 
meğe tenezzül etmiyorum. .• Diye ba
ğırdı. 

Sabah •aat dokuza cloğnı Hakim 

Schultzmeyer kanuna muhalif hare
kette bulunan mücrimleri muhakeme 
etmek üzere mahkemeye gitmek mec 
buriyetinde kaldığından İlter iıtemez 
Dorothy'yi Joe Sanguinetti'ye bırak
tı, bıraktığı için fena halde hiddetlen
di. 

Doğrusu o gün mahkemede Hakim ' 
Schultzmeyer'in kaqıaına çıkacak za· 
vallılara canu gönülden acımadım de
aem yalan ... Hikim o ııün önüne çıka
nı 90 ııün hapıe mahkilın ettikten ııon 
ra ıaat on ikiye doğnı yine ziyafete 
seldi. 

Artık ondan aonra bizden aynim•· 
dı. Dün deiil evvelki ııün Lonıı Beech 
plijma yüzmeğe gidiyorduk. Tam o 
•ırada birdenbire kendinden seçti. 
Yolda Garden City'de onu bir aana• 
toryuma bırakmağa mecbur olduk. 

Hiıılı ziyafetim aoıyete hayatında 
mevaimin en büyük muvaffakiyeti ol
du. Onu da ıundan anladım ki ziyafe 
timin ikinci ıecesi Wilile Cwynn'in 
kız karde9i Lonıı lıland'da babaaının 
malikanesinde bir balo veriyormuı
Wilie Cwynn diyor ki: 

- New-York'un kalbur üatü ge
len erkeklerinden hiç birinin baloda 
bulunmamaaı bilha••a nazan dikkati-

1 
1 3 üncü Kolordu i an!arı 

Haydarpaşa ve Gümüşsu
yu hataneleri ile 1. F. için a
lınacak 68.000 kilo koyun eti 
ne verilen fiat pahalı görül
düğünden ihalesi 19 Haziran 
933 ~rtesi saat 11 ,30 da 
tekrar pazarlığı yapılacak
tır. hteklilerin şartnamesini 
görmek üzere her gün ve pa 
zarlığa girmek için o gün ve 
vaktinden evvel F mdıklıda. 
3. K. O. SA. AL. komisyonu 
na gelmeleri. (209) (2630) 

• • • 
Çorlu Askeri SA. AL. KOM. 

dan: 
Çorludaki kıt'at ihtiyacı i

çin 13,000 kilo gaz yağı açık 
münakasaya konmuştur. lha 
lesi 15 Temmuz 933 cumar
tesi günü saat 15 tedir. İstek 
)ilerin şartnamesini görmd'< 
üzere her gün ve münakasa 
ya girmek için o gün ve vak 
tinden evvel teminat~ile 
Çorluda Askeri SA. AL. ko
misyonuna müracaatlar. 
(3110) (27.60) 

• 

* * * 
K. O. ve 1. F. Kıt'aları için 

86,500 kilo taze fasulye 
86.500 kilo patlıcan 11,150 
kilo bamya 55,000 kilo doma
tes kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. İhalesi 8 Tem 
muz 933 cumartesi günü saat 
11 dedir. İsteklilerin şartna
mesini görmek üzere her gün 
ve münakasaya girmek ıçın 
o gün ve vaktinden evvel tek 
lif ve taminat mektuplarile 
Fındıklıda 3. K. O. SA. AL. 
KOM. nuna gelmeleri. 
(207) (2752) 

Çorlu Askeri SA. AL. KOM. 
dan: 

Corludaki kıt'at ihtiyacı 
için 12,000 kilo yerli malı 
toz tekeri açık münakasaya 
konmuştur. lhaleai 15 Tem
muz 933 cumartei günü aaat 
10 dadır. İsteklilerin şartna 
mesini görmek üzere her gün 
ve münakasaya girmek için o 

gün ve vaktinden evvel temi 
natlarile Çorlu'da Askeri SA. 
AL. KOM. nuna müracaatla 
n. (3107) (2757)/ 

• • • 
Çatalca Mst. Mv. Kıt'ala

rı ihtiyacı için 10,000 kilo fa 
sulya 10,000 kilo patlıcan 
2400 kilo bamya 6000 kilo 
domates 8000 kilo patates a
çık münakasa ile alınacaktır. 
ihalesi 8 Temmuz 933 cumar 
lesi günü saat 11,30 dadır. 
İsteklilerin şartnamesini gör 
mek üzere her gün ve münaka 
saya girmek için o gün ve vak 
tinden evvel teminatlarile F m 
dıkhda 3. K. O. SA. AL. 
KOM. nuna gelmeleri. (208) 
(2753) 

Çorlu Askeri SA. AL. KOM. 
dan: 

Tekirdağındaki kıt'at ih
tiyacı için 16,000 kilo yerli 
malı toz şekeri kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. İha 

mi celbediyordu ... Hepai senin ziyafe· 
tinde idil 

Anlaıılıyor ki Madam Henry Spaf 
f.,..d olmağı aklıma koyaraam, misa
fir ağırlamaaını bilen meıhur bir hanı 
mefendi olabileceğim! 

Bu aabah Henry telefon etti. Niha· 
yet ba'baıın1 razı etmİJ. Bugün öğle
den aonra ııelip beni alıp götürecek
mİf. Artık aileaile temas etınemde hiç 
bir mahzur yokmuı. Bu veaile ile Pen• 
ıylvenia'daki eıki tarihi evini de gÖ· 
rebilirmitim. Sonra bizim ziyafet me· 
selesini aordu. Bazı Penaylvenia ııaze
teleri hahaetmiıler de oradan ititmif. 

- Evet, fakat öyle önceden karar
laıtınlmıı bir feY deiildi. Kendi ken
dine... Oluverdi. Böyle bir zamand ' 
ziyafet için aeni babanın yanından a
yırmağa bir türlü ııöynüm kail olma
dı ..• Dedim. 

Demek timrli Henry'nin aileaini aİ· 
yarete gidiyorum. Bana öyle ııeliyor 
ki istikbalim bu ziyaretin verecği ne
ticeye bağlı ..• Eğer Henry'nin aile•• 
de Henry ııibi çekilmez bir f"Yle bu 
ti ancak mahkeme paklıyacak! 

21 HAZiRAN 
Bu da oldu. Hafta tatilini, Henry

ain Penaylvenia haricindeki eski aile 

lesi 15 Temmuz 933 cumar 
tesi günü saat 11 dedir. İstek 
lilerin ~artnamesini görmek 
lizere her gÜn ve münakasaya 
girmek için o gün ve vaktin
den evvel teklif ve teminat 
mektuplarile Çorluda Aske 
ri SA. AL. komisyonuna mü 
racaatlan. (3106) (2756) 

4. cü F. SA. AL. KOM. 
dan: 

Edremit'teki kıt'at hayva· 
natı ihtiyacı için 260000 kilo 
kuru ot kapalı zarfla münaka· 
~aya konmuştur. İhalesi 21 
Haziran 933 çarşamba günü 
l!aat 14 tedir. İsteklilerin şart 
namesini görmek üzere her 
giin lstanbulda 3. K. O. Anka 
ı·ada M. M. Y. Balikesirde K. 
O. SA. AL. KOM. larına mü 
nakasaya girmek için o gün ve 
vaktinden evvel Ticaret Oda
sı tastilmamesi ve teklif mek 
tuplarile Edremitte Fırka SA. 
AL.KOM. nuna müracaatları. 
(3067) (2392) 3362 

* * * 
Davutpaşa kışlası pa:ı:arlık 

la tamir ettirilecektir. İhalesi 
17 Haziran 933 cumartesi gü 
nü saat 14 tedir. İsteklilerin 
şartname ve keşifnamelerini 
görmek üzere her gün ve pa
zarlığa girmek için o gün ve 
vaktinden evvel Fındıklıda 3. 
K. O. SA. AL. komisyonuna 
gelmeleri. (203) (2714) 

3623 
• • • 

Çatalca Mst. Mv. Ambarın 
da mevcut aşağıda cinsleri ya 
zıh 1123 adet teneke mü:ı:aye 
de ile satılacaktır. ihalesi 19 
Haziran 933 pazarteli güniJ 
saat 14,30 dadır. İstek i.erin 
pazarlığa girmek için o gün ve 
vaktinden evvel Fınd:ıkhaa 3. 
K. O. SA. AL. korr.isyo!luna 
gelmeleri. (205) (2/16) 

Adet 

Yeni benzin tenekesi E 00 
Yeni zeytin yağı teneke3i 80 
Yeni vakum yağı lenel~e j 70 
Köhne teneke 73 

1 ı23 
3624 

Haydarpaşa hastaneainde 
mevcut aşağıda cins ve mikta 
n yazılı alat ve malzeme mü 
zayede ile satılacaktır. İhale· 
si 19 Haziran 933 pazartesi 
günü saal 15 tedir. Isteklile· 
rin ınalzemeyİ görmek üzere 
Haydarpaşa Askeri has:anesi 
ne ve pazar lığa girrr..ek için 
tayin edilen günde ı:ınd kiıda 
3. K. O. SA. AL. komisyonu· 
na gelmeleri. (206) (271 7) 

Adet 
25 Sıcak su kabı ter.eke 

2 
1 

1 
1 

1 
1 
1 
1 

Primüs gaz ocağı 
Sonda takım kutusu , ma· 

deni 
Santrifüj, iki tüplü 
Bergfeld süzkeci, el ile 

işler 
Sabit bergfeld süzgeci 
Beş kiloluk balar im'ik 
Dişçi turu 
Madeni kutu 

362!i 

tatoıunda, aile efradı arasında gcçirİ· 
yorum. Şimdi anlıyorum ki dünyada 
aileden baıka ıeyler de varmış. t{er 
halde aile hayatı, ancak bu hayata tB 
hammul edebilenler için f&Y&nı tavıtİ'" 
ye olaa ııerek ..• Meseli Henry'nin aile 
efradı aababları ııayet erken yatal<· 
tan kalkıyorlar. Vakıa erken kallı:• 
mak çok iyi bir ıeydir, fakat erkel' 
kalkmak için ortada bir aebep olınal< 
tartile... fu:ken kalkmak için ortad' 
biç bir sebep yokken aeherle beraber 
yataimdan fırlamakta mana var "'' 
milmem... ·~ 

Dün aabah erkenden yatakbon l<•' 
bm ,,. Henry'nin aileaile de ancak o 1" 
man tanı~bildim. Henry ile Penayı~• 
nia'ya otomobille ııeldik. Eve vardı~•· 
mız zaman saat dokuz olduğu ;çıfl 
herke. uykuda idi. • . 

Bu aabah Henry'nin anneai gelıl' 
kahvaltı için vakti zamanile uyandır: 
dı. Maliim • Henry'nin anneıile -:~;. 
mızdan au uzmıyor! Bende ne gorıı 
ıe derhal etini yaptınyor, yeni bir ~~ 
aldım mı diye qyalanmı alt üıt e ;; 
yor. O eınada bir kutu likör şel<",. 
bulmuf. içleri likör dolu, nefiı felı" 
lemeler... ) 

(Devamı vat 
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Taşıması daha kolay 
ve temizdir. 

rhtlyaç halinde yeni paketlerden 

ASPiRiN 3994 
20 ve 2 tabletlik ambalAJlar loıncıe 

ber yerde bulunur. 

Askeri Lise ve Orta Mek
teplere Talebe alınıyor 

f( l - 1933-1934 ~r~ senesi için İstanbulda bulunan 
r ' ul~Ii ve Maltepe Lisel~le B~rsa'da bulunan Bursa Aske· 

1 Lısesine Konya ve Erzınca n da bulunan Askeri Orta mek 
lepie.-ine talebe alınacaktır. 

2 - Liseler 9,10ve11 "1, 2, 3 "üncü Orta mektepler· 
de 6,7 ve 8 "l,2,3" üncü sınıf lan muhtevidir 

3 - Liselerin muhtelif sınıflarma 600 ~e Orta mektep 
lerin muhtelif sınıflarına da 300 talebe alınacaktır. 

4 - Almanca okuyan talebeler tercihan alınacaktır 
5 - Liıelerin 11 inci sınıflanna iyi Almanca bilen. ta

lebeler alınacaktır. 
Bu talebeler Liseyi ikma iden sonra yapılacak müaaba· 

Fke. imtihanmı d~ ~azan~~lan takdirde Askeri mühendis ve 
en memuru yetıştırmek uzere Almanyaya gönderilecekler ve 
llıüsabakayı kazanamadıkları takdirde harbiye mektebine gi 
derek zabit çıkacaklardır. 

6 - Mektepler leyli ve meccanidir. Talebenin İB§esin 
den başka giydirilmesi, techiz atı ve kitapları hükfunete ait 
olduğu gibi ayrıca talebeye her ay bir miktar maaş ta verilir. 

7 -- Liseyi muvaffakiye tie bitirenlerden arzu edenler 
ınüsabaka imtihanına giderek kazandıkları takdirde Beşinci 
~addecle olduğu gibi aakeri mühendis ve Fen memuru • ye
tı~tirilınek üzere Aimanyaya gönderilirler. Buna arzu etmi
Yenle.- Ha.-biye mektebine gidf'rler. 

1 
8 - Bütün mekteplerle kaydü kabul mekteplerin bu-

lundukları yerlerde 1 Tem muz 933 tarihinde baş 
8be ve Ağustosun birinde biter. Bununla be 
t'a . r. kadroda münhaller kalırsa de.-s se 
k~t•nın ~evamı müddetince sivil lise ve orta mekteplerden na 

1 su~etde talebe alınmağa dc.vam olunur. 

ı . - Mekteplerin bulunduğu yerler haricinde asker! 
ıse ve orta ı:n kt l ka d dil 

933 tarihind e ep ere Y e mek istiyenler 1 Hazir'?1 
asker ik sub j '!e.mmuz sonuna kadar f:>ulundukları yerlerın 

10 ~ M erıne müracaat etmelidirler. 
tevi kaydü kab~eplere girmek için lazım olan şartları muh
lik şubele.-inde u .artnameler i ve muhtaralan bütün asker
keri lise ve ortarnevkuttur. Talipler askerlik şube!erinc ve as
ları öı'lrenmelidirke (teplere müracaat ederek mezkur şart-

---;;:~::::::::::~r:. :223::::~2~)~~~~~~~~~~~~3~30~3 "1111 
Ecnebi memleketlere • 3 8 k K R•den ücca.- ve seyyahlııra 
an a omnıe.. • 1 1- 1 Serwayeai 700 000,00D (İbti Çlya e fa yana 

Travellers (Seyya~~t akçesi: 580,000,000 Liret) 
l" . . . r lQ çekleri) aatar 
ıret frank Iogilu: ırası veya d 

1 çekler s~yesind~ nereye gitseniz para: •rı frank olarak satılan bu 
her zanıaıı isterseniz clCnyanın her ;zı kemali emniyetle taşır ve 
vapurla~da, trenlerde fıu ~ekleri en kil•çı:_akfında,_ şehirde otellerJc 
k ıkl - . 1 u tedı t . . ak•t arnında kolay! a ıalıına edebilirsiniz. T ya ,çın n ı ma· 
!ahibinden başka kimsenin lıullanamayaca _ra"~lleu çekleri hakiki 
ıl ı d.. · t• gı 1 ır k.ld t t' 1 

• s f' ı • mıs ır. ile ı e er ıp ve 
3268 

Edirne Erkek Muallim 
Mektebi Müdürlüg" ii d • 

M kt b. · d ı.T n en. 1 - e e ımıza ı ınde Yapt I k . 
tadil~t k~p~~J za~ usulü ile. ve ı H~~r:~a 9~am1r~t~ e.a&i~e. ve 
ren yır mı gun muddetle müna kasay k 3 tarihmden ıtiba 
na proje ketif ve şartnameyi görınek on~~lmuıtur. Taliple. 
Fındıklı' da akademi binasınd uzere .lstanbul'da 
leti Mimari Bürosuna, aA k lVIaarıf Veka 
l ı . . n ara ' d V ı.~ 
~~ nşaat Daı~esıne ve Edirnede lVIek a -~~-

luı=;lıue ve ihale tarihi olan 21 Haziran 933 tep Mudur 
saat on b~e kadar Edimede Hükfunet D ?r~aınba günü 
kil k . aıresınd -· k omu.yona müracaatları. e muteşe 

di . 2 --. Talipler behemehal diplomalı i.\1irtıar Müh 
d sı ke Yahut diplomalı.Mimar veya Mühendisi ~eya en
edce ~~üteııhhitler olabilir. Bu takdirde müteahh; °!~ili':{ e
-uecedgıdakl\tiınar veya Mühendisi için komisyon!' Nı 

0

1
ta l'ktam 

• .. sa • : ._ h·· ı ... !_ , er ı en 
3 •l.r tean utname ,·~receH.ur. - ~ . 

na 1 r·Talipler münakasa ve müzayede kanununun ahkim 
ve s~d· a~ hazır!1tyacakla.-ı zarflarm yüzde 7.5 teminatlar: 
*'l\e~!\tl ıyeil~dar yaptıkları bunevi işlere ait vesikalarile mü-

arı an olunur.(2524) 3397 

1 
Emniyet Sandığı 

Müdiriyetinden: 
Sandığımızda 15 Haziran tarihin. 
den itibaren yapılacak ikrazlar. 
da tatbik olunacak faiz ve komis. 

yon nisbetleri aşağıda 
gösterilmiştir. 

1 - Emlak mukabili ikrazlarda: Kargİr binalar için sene· 
vi o/c 9 faiz ve peşin % 1,5 
komisyon alınır· 
: Ahtap binalar ıçm senevı 
o/c 9 faiz ve peşin % 3 komis
yon alınır. 

Bu nevi ikrazlarda borcunu vadesinde ödeyenlere pe
şin alınan komisyonun yüzde yarımı iade edilir· 

2-Mücevher mukabili ikrazlarda peşinen alınmakta o
lan maktu o/0 3 komisyon bundan böyle almmıyacal..·br. He· 
sap ke~ildiği zaman senevi % 9 faiz ve yine senelik olmak 
üzere % 3 komisyon alınmakla iktifa edilecektir. 

3 - MeskUk ve külçe altın mukabilinde yalmz senevi 
% 7 faizle ikrazat yapılacaktır. 

4 --- Esham ve tahvil&t mukabili ikrazlarda senevi % 9 
faiz alınacaktır. Altın ve tahvil kıymetinin o/(} 75 ne kadara 
vana verilecektir. 

5 - Tevdiat bonoları mukabilinde yapılacak ikrazatta 
mudie Sandıkça verilen faizin o/t, 2 fazlası alınmakla iktifa e· 
dilecektir. 

~·andıbmıza <!!lyevm borç! u bulunanlar muamelelerini İm· 
hal ve tecdit ettirdikleri tarihten itibaren komisyonlardaki bu 
tenezzülden istifade edecekle.-dir. (2708) 

3657 

Uyuşturucu Maddeler İnhisar 
İdaresinden: 

8 Haziran 1933 tarih ve 2253 No. kanunun muvakkat 
maddesi mucibince 1933 sene sinden evvelki seneler mahsu 
lünden ellerinde ham af iyonları mevcut olanlar 23-6-933 tari 
hi akşamına kadar bulundukları mahallin en büyük Mülkiye 
Memu.-iyetine afağıda sorulan süallerin cevabını ihtiva eden 
bir beyanname vermeğe mecburdur. 

BEYANNAME SURETİ: 
(Verilen makamın İsmi) vasılasiyle uyuşturucu maddeler İn 
hisar İdaresine ... !VIalı yedinde bulunduranın ismi ve ad.-esi 

• • .. • • • • • 1 • • • • • 

Maim bulunduğu yer. . . . • • • • • • • • 
Malın mıkta.-ı (Kilo hesabiyle). . • • • • 
Ticari evsafı (Kabil olduğu kadar). • • • 

Beyanname verme tarihi ' · ı elinde bulunduranm 
ımzası 

25 kurutluk pul 
Bu beyanname maim bulunduğu yerde tanzim ve ibraz 

edilir. 
İşbu bey'annameler iki nusha olarak tanzim edilecektir. 

İki nusha da mahaliin en yük sek Mülkiye memurune ibraz 
edilecek Vf': ikinci nushanm alt ma mezkur makam 1 ci nugha 
yı aldığını kayd ve a 'dığı tarihi resmi mühürle tastik edecek 
tir. Mugaddak nushalar mal sahibine iade edilecektir. 

Beyannamesi verilmiş 1933 den evvelki seneler mahsu 
lü olan ham afiyonlaı- yalnız 31 Kanunu evvel 1933 tarihine 
kadar sahipleri veya bunla.-da n satın almıs olan kimseler ta.-a 
fından ihraç edilebilecektir. • 

İstanbul ve İzm;.-de beyannamesi verilmiş olan malla.-ı 
satın alacak kimı;e~er müba yaayı müteakm bu beyanname 
ferle bulundukları mahallin in hisat' ida.-esine müracaat ede
rek kayıt muamelesini yaptıracaklardır. 
İhraç limanla.-ı olan İstanbul ve İzmire sair ye.-lerden vaki 

olacak sevkiyat, beyannamesi muhteviyatına iııtinaden ma· 
hallin en yüksek Mülkiye memurluğunca verilecek olan imra.-i 
ye ile va!)dır . 

31 Kanunu evvd 1933 tarihine kadar mallarını ihraç et 
meyenler bunları lnhisa.- lda.-esine teslime mecburdu.-lar. 

Uyuşturucu maddeler İnhisarı kanununun yedinci mad
desi mücibince timdilik lstanbnl ve İzmir Limanlarından afi. 
yon ihraç edilebilecektir afyon ihrac etmek istedikle.-i mal
ların beyannamelerini idaremize ibraz etmeyince ihraç mü 
saadesi verilmeyecekti.-. (2733) 3664 
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Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

Ton T arbin yağı : Pazarlıkla ınünakasası : 17 Haziran 
933 Cumartesi günü s<.at 14 te. 

" 

" 

" 

" 
.. 
" 
" 

Makine yağı : Pazarhıda münakasası : 17 Haziran 
933 Cumartesi günü saat 15 te. 

Dizel yağlama yağı : Pazarlıkla münakasası : 17 
Haziran 933 Cumartesi günü saat 10 da. 

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

Gaz yağı : Pazarlıkl:ı miinakasası: 19 Haziran 
933 Pazartesi günü t.aat 11 de. 

Benzin: Paza.-lıkla rnünakasası: 19 Haziran 933 
Pazartesi günü saat 14 te. 

Benzin : Paza.-lıkla ınünakasaııı: 19 Hazil'an 933 
Pazartesi günü saat 15 te. 

Dizel Mayii mahruku : Paza.-lıkla münakaııası ! 19 
Hazi.-an 933 Pa:zat'tesi günü saat 16 da. 

Deniz Kuvvetleri ihtiyacı ictn yukarda cins ve miktarla
" yazılı malzeme pazarlıkla mü.;akasaya konulduğundan ev· 
saf ve şeraiti öğrenmek istiyenlerin he.- gün ve mezkiir malze
meyi itaya talip olacaklaı-ın da hizalarındaki gÜn ve saatler 
de Kasnnpaşada Deniz Levazım satınalına komisyonuna mü 
ı.-acaatları. (2702) 3620 

1!!!111 .................. ... SADIKZADE Biraderler 
Vapurları SEYRlSEF.AlN 

Mwk• •-ta• Galata ltl ... betı B. ~ 

Ş..Lo A. Sl.rbc:I M&htlnlu •do H. 2,3740. SAKARYA vapuru 

17 Haziran 933 den itibaren 
tatbik olunacak Adalar ye Ya 
!ova bath Yaz Tarifesi iske
lelere asılmıttır. 2707 3632 

tSTANBUL • 1ZMlR SURAT 
POSTASI 

Müddeti aoyabat 22 saattiT. 
Her hafta cumartesi günü saat 16 

da Galata rıhtımından hareket, pazar ...................... günü lzmire muvasalat, .pazartesi hare· 
ketle salı günü lstanbula avdet edeı , ı .. •••Dr. İHSAN SAMİ ..... 

KARADENiZ POSTASI 

SADIKZADE 
Tifo ve Paratifo Aşm.i 

Tıfo ve Parati!o hastalıklanna t utLI 

mamak için te>iri çol kafi muafiı· e ti 
pek cmın bir a;ıdı~ Ec,a dep<1lannd1 

.. .... ·oolun t1r - ' 4000 411_.. vapuru 
3412 19 Haziran Pazartesi günü saat 18 

·- Dr. A. KUTIEL ~' 
ı de Sirkeci rıhtımından haraketle Zon 

guldak, İnebolu, Ayencik, Saııuun, 
Ordu, Gil'C<lun, Trabzon, Sürmene ve 
RiLc limanlarına azim<>t ve avdet edo
cektjr. 

• 
Karaköy' de A bdullab Efendi lo-
kantası B1raf:nda 33 numaraya 

TAŞINMIŞTIR. - <3993> Fazla tafeilit için Sirua Mcymeruot 
Hanı altında acentalığa müracaat. Te
lefon: 2Z134. ( 4495) 4584 3369 

B~Y~I TllllBE PillNGO~~ 
15. el tertibin 3. eti ketldeal 

11 Temmuzdadır 
Bu ketidede Büyük ikramiye 

100.000 Liradır 
Ayrıca: 25.000, 15.000, 10.000 Liralık 

bi\yük ikramiyeler ve 

50.000 liralık bir mükifat vardı"f. 
3648 

Askeri Lis~ ve Orta Mekteplere 
Muallim Tabip ve Dişçi Alınıyor. 

1 - Açık muallimlikler şunlardır. 
Kuleli Lisesinde : Tabii Iliıııier, Fizik, Kimya, Riyazi

ye, Fransızça, Alınan, Felsefe_ 
Maltepe Lisesinde: Tabii İlimler, Fizik, Riyaziye, Fran 

sızca, 

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

n:ı.~aktu. 
3 - Konya ve Erzincan Askeri Orta mekteplerinde muh 

telif ders zümrelerine de muallim alınacaktır. 
4 - Bu muallimliklere ; istekli olanlar, aıağıda yazdı 

vesikala.-ı bir iatidaya iliştirecekler ve hangi mektebin hangi 
ders muallimliğine istekli old uklanm da yazacaklardır. 

A -Tasdikli sıhhat raporu, 
8-Tasdikli hüsnühal kağıdı, 
C - Resmi bir makamca ve evvelce Muallim olanlaı· İ· 

çin Maarif lda.-elerince, tasdikli ve fotoğraflı fiş veya kısaca 
hal tercümesi, 

D - Şahadetname, Ehliyetname, tasdikname ve sair ve 
sikalarmın tasdikli ve fotoğrafL suretleri, 

E - Note.-den tasdikli taahhüt :;enedi, bu senede şunla.
ya:!!ılacaktı.-, "Tayin edileceğiın ... mektebinin ... muallimli 
ğinden her hangi ders senesi içinde çekilmemeği, fayet tatil za 
manında çekilecek olursam, çekilmeden en az iki ay önce bildi 
receğimi, böyle yapmazsam, alacağım ücretin iki aylığını taz· 
mınat olarak bir defada ödeyeceğimi, bundan başka tayin o
lunduğum halde kanunun gösterdiği zaman içinde vazifeme 
başlamazsam yine ayni tazntinatı Ö<kyeceğimi taahhüt ede· 
. " rım. 

E - Bu vesikalar 1 O Temmuz 933 tiuihine kadar ~1illi 
Müdafaa Vekaletinde Askeri liseler Müfettişliğine gönderilmi:; 
olacaktır. . 

5 - İsteklilerden aranılacak şartlar şunlardır : 
A - Muallimliğini istediği dersi okutmağa, menşei veya 

Darülfünunda imtihanla ehliyr.tnameyi ve kanuni vasıfları 
haiz olmak ve yahut Maarif V eki'ıletinin aym derecedeki mck 
teplerinde müseccel muallim bulunmak. 

B - Haftada 15 "Zaruret görüldüğü takdirde " en çok 
20 !laat ders almağı taahhüt etmek, 

6 - Tayin edilecek muallimlet'e ayda 84 : 126 lira ücret 
verilecektri. 

1 - İstanbul, Konya, ve Er.zi~c8?.d~ bul~an Aslceri li 
seve Orta mekteplerle Konya Gedikli Kuçuk Zabıt Hazırlama 
mektebinin tabip ve dişçiye ihtiyacı var~r- _ _ .. _ . 

Taliplerin aylık ücretleri 80 : 90 dl§Çilerın uc.-etler1 ıse 
70 liradır. ban . kt b. 

g _Bunlara istekli olanlar, gı me e ın tabip veya 
disciliğini istediklerini istidalarma yazacaklar ve kısaca lıal 
te~cümele.-ile beraber 4 maddede ~azılı zamanda Askeri Li:ıc 
Jer Müfettişliğine göndereceklerJır. (3097) (2719) 

3627 

• 
Sıhhat ve içtimai Muavenet 

Vekaletinden: 
Ankara Niimune hastanesi yeni paviyonu için 10,000 kilo 

Adana pamuğu kapalı zarf uaulile satın alınacaktır. İhalesi: 
24 Haziran 933 cumartesi günü saat on beşte Ankara' da Sth 
hat ve İçtimai Muavenet Vekaleti binasında mahsus komisyo 
nunda yapılacaktı.-. İstiyenlerin şa.-tname ve nümunelerini 
görmek ve almak için Anka.-acla İçti'llai Muavenet Umuın 
Müdürlüğüne ve lstanbul'da Sıhhat ve İçtimai Muave~et 
Müdürlüğüne mü.-acaatları ve taliplerin şa.-tnamesi veçhıle 
hazırlanmış teklifname ve teminatlarını muayyen vaktinderı 
evvel mezkur komisyona ve.- meleri. (2533) 34• 



Mustafa Kemal Paşa· Bekir Sami 
Beye ne yazmış? 

Ankara
Beylikköprü 
Arasındaki demiryolunun 
tamirahna devam ediliyor 

ANKARA,, 15 (Milliyet) - Anka 
ra ile Beylikköprü araamdaki hattın 

takviyesi için Devlet Demiryollan büt 
çeıine konan yeni tahsisat1a bu kıs
mın mütebaki ferfiyatı ve tamiratı ya 
pılacaktır. Yeni bütçede Cambazkaya 
köprüsünün de tecdidi için 135 bin li 
ra kabul edilmİ§tİr. 2X50 abadmda
ki bu köprünün miiriirüzamanla em
niyet sikletini kaybettiği anlatılmıt 

ve fenni muayene raporu ile tecdidine 
lüzum gösterilmİ§tİ. Yakında ameliya 
ta başlanacaktır. Bundan ba§ka uzun 
katarları iatiabe ki.fi gelmiyen istas
yonların yÜz dingillik katarları alma
ğa müsait bir hale ifrağı için idarece 
zaruret görülen bazı istimlakler yapı
lacaktır. 

Sabık Hariciye Vekilinin raporu - Herçibadabat su1lı fikri!. 
Ankara; 30/ Kanunueuuel/1921 

Bekir Sami Bey, İtilaf Devletle
rile, milli prensiplerimiz dahilinde, 
bir sulh yapmağa imkan olduğunu 
Ankaraya yazmıttı. Bunun üzeri
ne Mustafa Kemal Paşa kendisine 
fU mektubu yazdı: 

Amasya Meb'usu Bekir Sami 
Beylendiye 

•· T ıirkiye Büyük Millet Mecliai Hü
kumetinin ıimdiye kadar muhtelif ve
sile ııe &1asıtalarla bütün ateme ilôn 
edilmi~ olan prensipleri maliimuiili
niz.dir. Bu pren~iplerin euıslı hatları 
§U kısa cümle ile ifade olunabilir: 
"Malum olan hucludumillimi:ıı: dahilin
de memleketimiz.in tamamiyetin~ va
tanın istiklôlitammımı temin etmek .•• " 
H eyetimurahhasa reisliği rıazi.lesile 
&1ukubulan son &eyahat ve temasları
nı:ıı:ın si:ıı:de hasıl ettiği tesirat &1e inli
baata nazaran ltilôf Devletlerinin 
mevzıT prensiplerimizi ihlıll etmeksi
zin memleketimizle anla,mağa müte
mayil oldukları kanaatinde bulundu
ğunuz: anlaşılıyor. Türkiye Büyük Mil
let Meclisi, itilôfçıların bu temayülô
tına delalet edecek ciddi, samimi iisar 
ve netayici henüz görmemektedir. Bu 
baptaki tahminatını:ıı:tn tahakkukuna 
imkcin verecek bir zemin bulmanu; 
mümkün olduğu takdirde, bu netice
nin Türkiye Büyük Millet Meclisi ve 
Hükumeti tarafından memnuniyetle 
kabul edilebileceğini temin eylerim 
efendim. 

Mustafa KEMAL 

• • • 
Londradan döndükten sonra, 

Bekir Sami Bey ikinci defa olarak 
Avrupaya gitmi,ti. Resmi bir sıfa-

tı olmamakla beraber, siyasi te
maslarında devam ediyordu. An
karada Mustafa Kemal Pllf&; Fran 
sanın murahhası Franklen Buy
yon ile müzakerede iken, Bekir 
Sami Bey de Pariste hususi te
tebbüslerinde devam ediyordu. Bu 
hareket, bazı siyasi ihtilatlara yol 
açabilirdi. Onun için kendisinin 
resmi bir vazife ile muvazzaf ol
madığı ajansla ilin edildi. 

Sabık Hariciye Vekilimize göre: 
"Henüz fırsat elde iken akilane 
bir aiyaset takibi; memleketi fela
ket girdabından kurtarabilir. Ak
si halde tarih ve millet nazarında 
mes'uliyetten kurtulamayız!., Bu
nunla demek istiyor ki, herçiba
dabat, sulh yapmalıyız. 

Bekir Sami Bey bu noktainaza
nnı 24/kanunuevvel/ı92ı tarihli 
raporunda şöyle izah ediyor: 

H ••• Harbin devamı, bu memleketi, 
milletin mecıcudiyeıini tehlikeye ko
yacak kadar tahrip 11e imha edeceği 
11e bütün ikıiham edilen fedakarlıkla
rın beyhude izaa edilmiş olacağı fikri
lıavüindeyim .. Harbin idame.si, harici. 
&le dahili düımanlarımu;ın ekmeğine 
yağ süreceğine &1e korktuğumuz bela 
ve musibeth:ri kentli kendine milletin 
bQfUla celp &1e davet eyleyeceğine bü
tün mevcudiyetimle kaniim. Zatısami
lerinin uhdesine düıen vazife, dünya
da hemen hiç bir rüclüsiyasinin desti
iktidarına tahmil edilemiyen en ağtr 
bir yüktür. Tarihte, beı altı asır değil, 
belki on, on beı asırda bir ferde ancak 
kısmet olabikn bir vazife derühte buy
ruldu. ifrat &le tefritten sakınarak bu
günkü faydaya, müstakbelin menafii
hakikiyesini feda etmiyerek, Türklük 

Memleketimizin kıymetli muganniye•i 

SAFİYE HA 1 
Bi~i~~==n ÇİFTLİK PARKINDA 
~ Muhteşem sa:ı: beyeti;ıe iıtirak edecektir. • 4518 

Senelerdenberl umum halkımızca 

HAKİKi RADİUM 
Namile maruf olan we halis İsveç çeliğinden yapılan yerli 

braf bıçaklarıınızı her yerde arayınız. (4197) 

1 Evkaf müdiriyeti ilan arJ 1 
Miktarı Cinai 
27000 kilo Pastörize edilmiş süt 
1500 ,, Tuz 
4000 ,, ArP3 
3000 Saman ,, 
3000 ,, Kepek 

300 ,, Kaşar peyniri 
300 ,, Beyaz peynir 

20 ,, Çay 
1000 Kutu Konserve 
1000 ,, Kibrit 

12000 Adet Limon 

Vakıf Guraba hastahane sine 1933 senesi için lüzumu o
lan yukarda cins ve miktarı ya zıh erzak ve aire ayrı ayrı aleni 
münakasaya konmuııtur. Talip olanlar şeraiti anlamak üzere 
her gün Levazım idaresine ve ihale günü olan temmuzun se-

kizinci cumartesi gÜnü saat on beşte idare Encümenine müra
caatları. (2744) 

ile beraber bütün ôlemiislamiyetin is
tikbalini temin için, pek yakın bir :za
manda maaziyadeten istihsali mÜm· . 
kün gayeimilliye 11e lsliimiye;yİ kur
tarmak ve lahkım eylemek için, haı
tô muvakkaten ledakôrlığı bile kabul , 
eylemek sayesinde, tarihiôlemde la
yemut bir nam kaz.anmak ve müceddi
di bünyanıislômiyet olmak, :ıı:atJehi
maneleri için mümkündür. Aksi hal
ele Türk milleti ve dolayisile bütün 
ôlemii.sltimiyet mahkiimuesaret ve zil
let olacağı bendenizce ,üphesi:ıı:dir. ls
mini:ıı:i kıyamete kadar bütün ensaliis
lamiye için Ha:z:retipeygamber efendi
mimen aonra en mukaddes bir nam ve 
yadigar olmak Ü=re terketmek şere
fini oe fırsatını kaybetmemenizi., aai
kayihamiyet ve islamiyel olarak ar
:z;etmeyi bir va:z:ileimukaddese adde
derim elendim hazretleri. 

Bekir SAMl 

"" "" "" 
Bekir Sami Bey, Londradan av-

detinde, temaslarının neticesinde 
kendi kendine hilaf Devletlerile 
yaphğı itilafnamelerin Büyük Mil
let Meclisi tarafından kabul edile
memesinden müteessir obnuf, bu 
fırsatı kaybettiğimizden dolayı i
leride daha fena akıbetlerle kartı
Ia,acağımızdan endite etmektedir. 
Muatafa Kemal Paşa ise, bu müta
lealara ehemmiyet vermiyor, mil
let ve milli mücadele programı o
larak evvelce çizilen ve bütün dün
yaya ilan edilen gayelerin tahak
kuku yolunda savatında devam e
diyor. 

MiLLiCi 

Demiryollar idaresi inkişaf etmek
te olan şeker sanayii dolayısile müs
tahsile kolaylık için rampalar inıa et 
tirmek kararındadır. Haydarpa:ıa lo
komotif deposu da bu sene zarfında 
İnşa edilecektir İdareye devredilen 
Hanli istasyonu alimantasyonuna 
mevkii ehemmiyetine binaen su geti
rilmesi de mukarrerdir. 

Eskiter fabrikasının zaruri ihtiyaç 
lan da bu sene zarfında ikmal edile
cektir. 

Oksijen tedarikinde çekilen 
müşkülat ve bu maddenin fabrika 
işleri üzerindeki büyÜk ehemmiyeti 
idarenin piyasaya muhtaç olmadan 
oksijen istihsal edebilecek vaziyette 
bulunmaaını zaruri kılmııtır. Bu vazi
yet nazan itibare alınarak bir okzijen 
fabrikası tesisi kararla§mıştır. Böyle 
bir fabrikanın intası için sarfedilecek 
para, idarenin hemen hemen bir sene 
lik okzijen iatihlak bedeline yakındır. 
Eskişehirde idare yeniden bir hasta
hane teais ve inıa ettirecektir. 

Raylar üzerinde işletilecek otobüs 
!er de yakında gelecektir. 

.. - - --

1 Devlet Demiryollar1 idaresi ilanları 

İdaremiz için pazarlıkla satın alınacak (9) kalem sarı bal 
mumu, civata, mikrafon levha kömürleri, cereyanı daimi piri 
zi ve fişi, V eatinghavz irtibat, hortum baıılıkları için Iast!k 
rondela, Parafın ve saire gibi muhtelifülcins malzemenın 
pazarlığı 21-6-933 tarihine müsadif çarşamba günü mağa
zada icra kılınacağından talip lerin yevmi mezkUrda saat ~ 
dan 1 1 e kadar isbatı vücut ederek tahriren fiat vermelerı, 

bu baptaki malzemenin müfredat listesi mağaza dahilinde a
sılımıı olup nümunQ getirilme si icap eden malzeme için pazar 
lık giinü nümunelerinin beraber getirilmesi, nümunesiz teklif 
lerin kabul edilmiyeceği ilan olunur. (2766) . 

Devlet Oemiryolları idare sinde tahminen 1 O ton kadar 
balya haline konmuş kırpıntı kağıtla takriben 15 ton kadar 
yaprak halinde hurda kağıt mevcuttur. Bunlar 26-6-933 tari 
hine müsadif pazartesi giinü saat 15 te bilmüzayede satda
cakhr. Talip olanlar pey akçelerini hamilen yevmi mezkiirda 
Haydarpaşa mağazasına · gelmeleri iiaıı olunur. Arzu eden
ler her gün mevcut kağıtları görebilirler. (2767) 

Beyoğlu Belediye Daire sinden : Kasnnı>Cl§ada Seyit 
Ali Çelebi mahallesinin Mahmudiye nam diğer Nisa mekte
bi binasının enkazı satılmak üzere açık müzayedeye konul
muştur. ls?yenlerin şeraiti anlaşılmak Üzere her gÜn daire 
muhasebesıne iştirak edeceklerin takdir edilecek bedelin yüz
de yedi buçuk nisbetinde teminat akçesi daireden alacakları 
irsaliye ile bankaya tevdi edil dikten sonra alacakları mak
buzla ihale günü olan 1 O Temmuz 933 tarihinde ve saat on 
beşte Encümene gelmeleri. (2764) 
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Ucuz bir şehir lokanta
sına ihtiyaç var! 

İstanbul belediyesinin memurlar için yap 
tığını Ankara belediyesi de yapamaz mı 

ANKARA, ıs (Milliyet) -
Ankarada her fey var, her kolay
lık mevcut. Ankara Belediyesi 'e
hir sakinleri için her bayırlı ife te
tebbüs ediyor... Belediyeden An
kara memur ve bekarları fimdi de 
bir tehir lokantası istiyor. 

Belediye bütün güç tetebbüsleri 
muvaffakıyetle başardı. Şimdi is
afı en kolay bir arzu ile kartı kar
şıyadır. 

Bu sütunlarda her vakit bahset 
tik. Ankaramızda bilhassa yiyecek 
fiyatleri çok ucuzdur. Fakat lokan 
taların fiyatleri bu ucuzlukla müs 
bet edilince pek inaaflı sayılamaz. 
Ankaranın daha ziyade memur 
tehri olduğu meydandadır. Erkek 
lı, hanımlı çalışan bir tehirde ucuz 
bir Belediye lokantası ne lm,.dar la 
zımdır. Vakıa ~ebrin bir ~bir lo
kantası vardır. Fakat bu, memur 
ve halk için değildir, bir az yük
sekçedir. 

Bugünkü Ankaranm yegane ek 
siği olan ucuz bir lokantasının, da
imi sıhhi kontrole bila vasıta tabi 
olması hasebiyle iki taraflı fayda
ları vardır. 

Bugün ucuz tablrotlar her 
vakit her semte sefertası kervan
ları sevketmektedir. Fakat evleri 
uzak olanlar, bekar bulunanlar i
çin tehrin merkezinde yapılacak 
bir Belediye lokantası bu günün 
en ehemmiyetli ihtiyacıdır. Bugün 
bu iti taahhüt edecek lokantacılar 
da bulunacağı anlaşılmaktadır. 

1 
Bizim ifitiğimize nazaran, teh

rin bir tabldot müessesesi Beledi
yeye müracaat ederek üç kaplık 
bir övün yemeği out kurufa vere
ceğini, bunun için Ankara Beledi
yesinden yalnız bir bina istediğini 
söylemittir. 

Bu teklif dikkate şayandır. Bel 
ki müzakere neticesinde fiyatten 
daha dütecektir. Ancak bu fiyat 
meselesinde en mühim yeri suyun 
garson ve gardrop bahtitinin tut
tuğu unutulmamalıdır. Bizim fik
rimizce; bir defa garson bahtiti, 
vestiyer parası olmamalıdır. Son
ra, yerli menba sularının da mese 
la iki bardaklık bir şitesi para a
lınmadan verilmelidir. Çünkü bir 
yemek parası yekununu fazlalatan 
şeyler bunlardır. 

Hülasa, Belediyenin bu teklif
ler üzerinde tetkikat yaparak bu 
mühini eksiğini tamamlamağa gay 
ret edeceğinden ümitvarız. 

.... 
Ali ikhsat meclisi 

toplanıyor 

ANKARA, ıs (Telefonla} 
Ali iktısat meclisi 10 temmuz pa
zartesi günü içtimaa davet edilmiş 
tir. Bu içtimam ruznamesine tU 
meseleler dahildir: 

1 - ı932 tediye muvazenesi. 
2 - 1t kanunu layihası hakkın 

da mütalaa. 
3 - Ormanlarıınızdan en iyi 

istidafe tekilerinin taharrisi. 

"ktısat Vekaleti 
Ticaret işleri umum müdürlüğünden: 

yangın, hayat, nakliyat, kaza sigorta muamelatile . iııti
gal eylemek üzere sigorta şirk etlerinin teftiş ve mürakabesi 
hakkındaki 26 Haziran 927 tarihli kanun hükümlerine göre 
tescil edilmiş olan yerli sigorta şirketlerinden Anadolu Ano
nim Türk Sigorta Şirketi bu kerre müracaatla Türkiye Zi
raat Bankasının gerek Umum Müdürlüğünü ve gerekse halen 
mevcut ve ileride açılacak olan şube ve sandıklarını şir
ket namına yanğm, hayat, nakliyat ve kaza sigorta muamela 
tile iştigal eylemek ve bu işlerden doğacak davalarda bütün 
mahkemelerde müddei, m~ddeialeyh ve üçüncü tahıs sıfatla 
rile hazır bulunmak üzere tali acenta tayin eylediğini bildir 
miş ve lazım gelen vesikayi ve rmiııtir. Keyfiyet kanun hüküm 

lerine muvafık görü.lmüş olmakla ilan olunur. (2748) 

Ankara Nafia 
Başmühendisliğinden: 

Bedeli keııfi ( 83431) lira ( 41 ku ruııtan ibaret Ankara - Kızılca 
hamam yolu üzerinde (95) menfez ile bir kısım şosa inşaatı 
10 Temmuz 933 pazartesi günü saat 15 te ihale edilmek üze 

re kapalı zarf usulile münakasa ya konulmuştur. Talipler şe
raiti anlamak için her gÜn Ba şmühendisliğe müracaat edebi-
lirler. _ ~ 

Münakasaya girmek için (6257) buçuk liralık temina-
tı muvakkate makbuzunu, ve ya muteber bir bankanın kefa
let mektubunu, Başmühendis likten alacakları ehliyeti fenni 
ye vesikaamı,Ticaret odası ve~ ik~ı ve itibarı mali mektubunu 
teklif mektubuna leffetınelerı lazımdır. 

Münakasa ve ihale kan ununun 10 uncu maddesine tev 
fikan hazırlıyacakları zarfları ihale günUne kadar Vilayet Dai 
mi encümeni Reisliğine verme leri illn olunur. (27 46) 

Gedikpaşada Jandarma 
Sahnalma Komisyonundan: 

Jandarma C§Ya ve levazım ambarında mevcut ilç duvar 
beş maaa ki cem'an sekiz adet köhne Rus telefonu 18 Hazi. 
ran 933 pazar giinü aaat 10 dan 11 re kadar açık arttırma ile 
satdacaktır. Talipler mezkôr gilnün muayyen saatinde ko 
misyonumuza müracaat etmeleri. (2750) 

-IA ... 
••• .u 
Ki 
ı;,.· 

tii 
rüı 
>il 

İy 
.; 
biı 
du 
ıili. 
Tı 
ac 

rnl: 
Cü 

" a 
rÜ 

e 

n 
b 

:la 

n 
i 
i 
a 
1 

ıil 
ta 
e 
& 

1 

hı 

~ 
il 

• • 
) 

e 

' 

a 

• 
• 


