
ticaret ofisleri 
bir sermayeli 

edilecek .. 

FIATI 5 KURUŞTUR 

"B ·k orcu ı rar,, 
Şeklinde tediye 

Londra cihan iktıaat konfe· 
tansı müzakerelerine devam et· 
llıekle beraber, konferansın bü~~ 
llıesaiıine hakim olan mesele mu
:ı:akere salonunun dıfmdad~. K~ 
ferans reisi Mac Donald mıhan 
lı. · ·d e e-ır tavırla müzakerelen 1 ar 
diyor. Fakat zihni konferans ruz· 
llaınesinin haricinde bırakılan 
lıeYnelmilel borçlar meselesile met 

iııldür. • . 
İktısat konferansJDJD ıçtıa 

~angi şartlar altında karar vej" • 
dig"i hatırlanacak olursa, borç ar 

·· akereltıeselesinin konferans muz daki 
!erinin haricinde bırakılm~ın . 
•Ykırılık anla,dır. Londra cıhan 1k· 

b ·· uzname lısat konferansı, ugun r . .. 
haricinde bırakılan meselenın mu-
2!akere ve hallini temin için i~timaa 
d · · M ı· dur kı konavet edilmı,ti. a um 
f . . geçen sene 
eransın ıçtımaına 

l' enunuzda karar verilmi,ti. !'1~ 
··dd ti bıt· \>er moratoryomunun mu e • 

llıek üzere iken Almanya ~at 
lıedeli namı altında para tedıye 
edemiyeceğini bildirmit ve bun~n 
İi:ı:erine Lausanne'de bir kon e
rans toplanmıttı. Tamirat mese:e
si Lausanne' de halledildi. Ve .• n; 
giltere Fransa ltalya ve dı.ge 
d ' ' ıamırat evletler Almanyadan 
L . aJmamaya 
"Orcu namı altında para .k 
k . An k Amerı aya arar verdıler. ca 1 1 ki · ne o a-o an kendi verece en 1 · 
r.ı. • t mese esı· 
-«b? Amerika tamıra . . ··r~ 1 a]• I d • ilerı su ~-e ikadar o ma ığlDI . tirak 
tek Lausanne konferansına ıtl ·1 
lı ·ı . . s· naleyh ngı • 

ı e etmemıtti· ınae 
t . d f Almanya-
ere ve Fransa hır e a k 

d 1. • almamaya a-
•n tamirat bede ını 1 bo ·k ya o an rç

ıa.r verince Amerı a •. d .. ··n 
1 • • h Jletmegı u'u • ar meselesını a k • • 
diiler. Bu meseleyi ~~e~~çd~ 
dir ki M Donald ~en 
~tirakiy~: bir cihan iktıaı::z=~~ 
ra.nsının toplanmasını 

llıi•ti 1 d"" 
~cak Amerika böy .e . unya 

~. . · akiyle ıçtima e--.evletlerinin ı•tır k 
~ecek bir konferansta yal~ız en-
~İnin alacaklı bulundu~ borç· 
l&t meselesinin müzakeresıne mu
"afakat etmediğinden, bu mesele 
konferans ruznamesine alınmadı
ğı takdirde cihan iktısat konfe
ransı mesaisine ittirak edeceğini 
hildirmi,ti. . . 

Binaenaleyh devletler tU ikı 
•ıktan birini tercih vaziyetinde 
kalnıı,lardı: Cihan iktısat konfe· 
ransmm toplanmasından büsbütün 
\>a:ı:geçmek. Yahut konferansı top
layı:p ta kendilerince esaslı mese· 
~e. t~,kil eden beynelmilel borçlar 
ışını müzakere harici bırakmak. 
Filhakika iktisat konferansının 
içtimaını ilham eden mülahaza 
hu borçlar meselesini halletınek 
olduğuna göre, konferansın hiç 
loplanmaması mantıkan doğru gö
liilehilirdi. Fakat iki mülahaza ile 
londra konferansının toplanması 
hakkında verilen karar geri alm
ltıadı. Evvela karar bir defa veril
ltıit bulunuyordu. Bu kararı ~t
hik etmemek Amerikayı cihan ilc
lısadiyatınm düzelmesine engel 
tılan bir devlet vaziyetine koymak 
olacaktı. Avrupa devletleri bun
dan çekindiler. Sonra konferans 
loplanmazdan evvel, Amerika ile 
~u borçlar meselesi üzerinde bir 
1~il9.f husule geleceği zannedilmif
~·· Bu mülahazalar dolayısile kon
heraıısın toplanması etrafındaki 
ıı::ı:ırlıklara devam edildi. Ve ni-
0 Y.et konferans ta Haziranın 

11 
•kinci günü toplandı. 

ı ..\ksi bir tesadüf eseri olmak ü
ii ere konferansın toplanmasından 
1 ç giju sonra da ihtilaf mevzuu o
dan borçlardan bir taksitinin va
~~si gelmektedir. Bu itibarladır 

1 Mac Donald batta olmak üze
~e, konferansa ittirak eden bütün 
f e\'Iet adamlarının kendileri kon
er&ns salonunda amma fikirleri 
~lon haricinde bu mesele ile met
~llldür. lngiliz Batvekili ve Mali
l>e na:ı:rn Chamberlain konferans 
:"10ııu ile kabine içtimaları ara-
111d& mekik dokunıaktadırlar. 

l Borçlar meselesi nasıl halledi
.:elc? Galip bir ihtimale göre bu 
ı:ı::'j!:e halledilmiyecek. MalGın
tıııe 1 F tansa esasen geçen Kii.nu· 

"'-'el ·- '- . . . . ti. B" ltae "'l<llıtını vermemıf r. ı-

koJ naleylı Fransızlar için mesele 
!l'İltYdır. İngilizlere gelince; ln
lru ere. hükumeti de Amerika hü
"b llıetine gönderdiği bir notada 

0 rcu ikrar" kabilinden ufak bir 

ve müşterek 
şirket teşkil 

Sahip ve Başmuharriri: Siirt Meb'usu MAHMUT 

feshedi di, it erci ere arşı 
alınan tedbirler daha şiddet
lendirildi. 
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merika ara istikrannı sona bırakmak iSti or 
Asıl mes~le paranın 

isti~krarı ·değilmiş 
Konferans 

istihsal 
tarif eler, altın, gümüş 

meselelerini •• •• •• 
goruşuyor 

V ashington, 20. 
A.A. - Maliye 
nezareti, Londra 
nm istikrar hak
kında bir hafta. 
dan evvel anla
tdacağına dair 
verdiği haberi 
tekzip ebnekte
dir. 

Maliye ne:ı:are
ti, M. Roosevelt' 
in geçen hafta 
yapdan projeyi 
reddebneainden 
sonra Amerika 
heyetinden hiç 
bir yeni tekli( 
gelmediğini te 
yit ediyor. 

Maliye nezare
ti, hükıinıetin tim 
diki halde bir is
tikrar yapmak
tan çekindijini 
bildiriyor. Çün
kü hükıinıet si
lii.lıları bırakma, 
gümrük tarifle
ri, bütçelerin 
tevzini, para sis
temlerinin dü:ı:el 

Konleraruta Amerikan murahhası ve hari
ciye nazırı M. Hull 

tilmesi gibi daha mühim mesele
ler halledilmeden istikrar taraf
tarlannın acele ettiklerine kanidir. 

Ve kat'i kararın Amerika heyeti 
tarafından değil, fakat M. Roo

(Devamı 2 inci sahüede) 

Sofyada hangi esaslar 
müzakere edilecek? 

Müşterek sermayeli bir Türk - Bulgar 
şirketi teşkili 1 düşünülüyor 

Bulgar sefiri ve Ticaret U. Müdürü ne diyor? 
Ald~.ğımız ~alUnıata göre Bulgaria- _Türkiye ile Bulgaristan araaında 

- ~ . ... " 
1
"".ninde tanınmıt, nifiz aktedilen muvakkat ticaret muahede ... 

•İmalanndan mü- ainin hükmü 1 temmuzda bitiyor. Bu 
rekkep bir heyet aebeple ilk i§ olarak mukavele temdit 
l:ıir müddet evvel edilecek, sonra yeni mukavele için mü 
Bul B kil . zakereye baılanacakbr. Yeni muka-gar aıve ı I k d. . .. 
M M f' . ve e ta aı ve le ıye mu'Vazeneaı u.ze-

. Ufa~.0 u zı- rine dayanacaktır. 
yaretle Turk • Bul- Türkiye ile Bulgariatan araımdaki 
gar iktısadi müna- ticari münasebat azalmııtır. Eakiden 
aebatırun bir an e- Bulgariatanın ithalatı, Türkiyeye yap
vel tanzimini le· bğı ihracattan fazla idi. Halbuki bu

gün vaziyet bunun akaidir. Bugün Tür 
kiyenin Bulgariatandan ithalatı Bql
gariıtana ihracatından fazladır. 

menni etm.İ§ ve 
bugünkü muallak 
vaziyetin memle
ket iktisadiyab ü
zerinde çok fena 
-•r icra ettiğini 

.1 ıcaret Umum nfü .. bildirmi§lerdir. 
dürü Naki Bey Mevauk bir 

membadan edindi
iimiz m~~Umata göre yeni cereyan e .. 
decek muzakerat §U noktalar üzerin
de olacakbr.: 

1 - ~Üfterek aennayeli bir Türk • 
Bulgar ıthalat ve .ihracat tirketi teıki
li. 

2 - Türkiye ve Bulgariatanda Muh 
telit Odalar ihtaaı. Bu Odalar evvela 
Sofya, Va~a, Bu~gaz, İatanbul, İzmir 
de tesia edılecektır. 

3 _ ithalat, ihracat itlerinin iki 
memleket arasında ıerbeıtiaini temin 
etmek için bir usül vaz'ı. 

Bulgar Sefiri ne diyor? 
Dün sabah Bulgar Sefiri M. Anto

noff'u Konsoloıbanede ziyaret ederek 
muahedenin hangi esaslar dahilinde 
aktedileceğini sorduk. M. Ant'!n~ff, 
bizi nezaketle kabul ederek dedı ki: 

meblağın tediyesini teklif etınit
tir. lngilizler hem parayı tediye 
ebnek istemiyorlar, hem de tedi
ye ~us~suııda acze dütmüt devlet 
vazıyetmde görünmek istemiyor
lar. Acze dütmek İngilterenin si
yasi prestiji ve mali itibarı bakı
mından İngilizlerin nazarlarında 
mülhit bir akıbettir. Bunun için-
d• k" "bo "krar" ır ı rcu ı mahiyetinde 
tediye formülünü ibdaı etmitler
dir. 

"B "kr " h. · d orcu ı ar ma ıyetın e te-
diye beynelmilel maliye i.leminin 
yeni icadıdır. Acaba batkaların
dan külliyetli miktarda alacaklı 
olan Amerikanın borçluları, ken-

(Devamı 2 inci sahifede) 

Bulgar Seliri Mösyö Antonall 

di borçlularının bu şekilde tediye 
yapmalarına muvafakat edecekler 
mi? İngiltere ve Fransa, bir kaç 
batındanberi dünyanın alacaklısı 
idiler. Taliin cilvesi kendilerini 
bir lahzada borçlu vaziyetine dü
türdü. Bu vaziyetten kurtulmak 
için ne formüller icat etmediler! .• 
Eğer bu bir lahzalık borçlu vazi
yetine geçmeleri, kendilerine borç
lu devletlerin hal ve vaziyetleri 
hakkında bir filcir vermiş ise, Ü· 

mit etmek isteriz ki beynelmilel ik
tısadi ve mali münasebetler tan
zim edilirken bu dersten istifade 
ettiklerini göstereceklerdir. 

Ahemet ŞOKRO 

1 l lzmirde ziraat ll'rlondra mektupları 
) Kongresi f h d J 

Vilayetler ziraat mın- 1 Kon eransta iza e i en 
takalarına ayrılıyor T•• k t • • J 

ANKARA, 20 (A. A. ) - Zirai ıart ur ezının esas arı 
ları biribirinin ayni veya benzeri olan 

muhtelif vilayetleri 
bir mmtaka halin
de taplamak,müte
haasıı, memur "e 
pratiıy.-nlerini ik
mal ve laboratu• 
var!arla tecrübe 

tarla ve iatasyonla
rını tamamlamak 
auretile muayy.,.. 
bir program üze
rinde çalı,abilmek 
esaıları hazırlan· 
maktadır. Bu teıki· 
lata evvela Eğe 
mıntakasmdan bat· 
!anacaktır. 

L.ıraat Vekili 
Muhlis Bey 

Bunun için de 11 . 
vilayetin Ziraat Müdürleri lzınırde 
toplanacak ve bu vadide konuıacak • 
!ardır. . . 

Bu husuıta V eki.letçe kongreye ıtb
rak etmiyecek olan te!kilata da muayyen 
mevzular üzerinde tamimler yap~l~ı' .v~ 
raporların kongreye ııönderilmesı bıl~ml 
miştir. Bu kongrede te!kilatın nasıl ~a
lışabileceği esaslan hazırlanacak ve bır 
program r.izilecektir. Eyliilde toplana~k 
olan bu kongrede ziraat vekili Muhlis 
Bey de bulunacaktır. Bu kongrede umu· 
mi ziraat meselesi değil, Eııe mmtaka· 
unda ne suretle çalııabileceğini esaıl'.11" 
görüıülecektir. Bu toplanııta Vekilletın 
ve mmtakanın ziraat mütehaıııı ve me--
murlan değil, ziraat mütehaHm olup da 
hariçte kendi baılanna çalııanlar da i'
tirak edeceklerdir. 

Ziraat Faküliesi 
ANKARA, 20 A.A. - 29 birinci let· 

rinde faaliyete geçecek olan baytar ve 
ziraat tabii ilimler ve ziraat sanatleri fa· 
külteleri icin icabeden mütehassıslar te
min ve tedarik edilmek Üzredir. Bu fa· 
kültelerin tedria vasıtaları listesi de ha. 
zırlanaııt, bunların da ıipariıine baıla
nacaktır. Yükıek enatitünün talebe yur
du binasıyle baytar fakültesinin tO§rih ve 
marazi enatitüıü ve Jeotekni kısmının in 
§&U ilerlemektedir. 

33 vapura kıymet 
Biçilecek 

Heyet bugün ilk defa 
olarak toplanıyor 

Takdirilnymet Heyeti reisi Sırn B. 

Huıuai vapurlara kıymet takdiri i
~in lkbaat Veklleti namına Sırrı B. 
lngiliz Loidi M. Smits, vapurcular na· 
mı9a Hiiaamettin B., İtalya Loidi M. 
Jofl,-i ftl Ticaret Odası namına Kara 
Osman zade Suat Beyden mürekkep 
olmak Üzere teıekkül eden heyet, bu
gün öğleden evvel Deniz Ticaret Mü
dürlüğünde ilk içtiınaım yapmıya da
evt edilmittir. 

lktısat Vekilletince heyete reis ta
yin edilen Y~ksek ~ic~retibahri~~ 
mektebi makıne muallımı Sırrı B. dun 
kendiaile görüşen muharririmize de
mittir ki: 

- "33 parça poata vapuruna 2 ay 
10 gÜn zarfında kıymet takdir etme
miz llınngeliyor. Bunun için günde 
yasati bir vapuru dolatarak 33 günde 
bu işi bitirebiliriz. Kıymet takdiri bi
zim için ııüç bir iı değildir. Tonajına 
göre fiat biçeceğiz. Mesaim.izin tarzı .. 
nı yarın (bugün) etrafie tesbit ederek va 
zifeınizi süratle bitinniye çalı§&cağız.,, 

Kızı Yayla 
Aka Gündüz Beyin romanı bazı •;;.P

ler dolayısile bir iki ııündür netr
4 

~- e-
B ·· nm devamı UJ>. miyordu. ugun roma B r . de 

cü sahifemizde baılamııtrr. . u e ımız 
1 teabhur münasebetile muhte-o mayan • . d . 

rem okurlarımıza ı-.:zı ıbzar e erız. 
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bir Tevfik Rüştü Beyin şiddetli 
alaka uyandıran nutku 

Celal B.in Londraya gidişi büyük bir alaka uyandırdı 1 
LONDRA, (Konlerana salonun

dan) - Bugün Londrada Türk 
Heyetiınurahhaaaaının ırünüdür. 

Y alruz bugün değil üç gündenberi 
~öylenen nutukların en güzeli ve 
realitelere en yakın olanı Türk He
yetiınurahhaaaaı tarafından aöylen
m.İftİr. 

Tezimizin mahiyetini tebarüz et• 
tinnezden evvel, lktıaat Vekili Mah
mut Celil Beyin Londraya gelitinin 
konferans mahafilinde ne derece 
iyi bir intiba bırakbğıru aöylemek 
iateriın. Celal Bey, beynelmilel ik
bsat ileminde iyi tanınmıf bir sima
dır. lı Bankasının baıında bulundu
ğu zamanlardaki faaliyeti ve sonra 
lktısat Vekilletine geçeli, iktıaadi 

ıiyasetimize verdiği veçhe kendisi· 
ni maliye ve ikbaat mahafilinde iyi 
tanıtmııtır. Kanferanaı takip eden 
maruf bir lngiliz maliye gazeteainin 
baımuharriri: 

- Çok aklı batında bir adaJndır, 
dedi. 

Türk tezini izah etmek üzere 
kürsüye çıktığı zaman, Tevfik Rüı
tü Bey alkıılandı. Tezimizin eaası 
ıudur: 

Beynelmilel ticareti tahdit eden 
bir takım kayıtlar vazedilmittir: 

LONDRA:AhmetŞOKRO 

Celal Beyin lngiliz karikatüristleri 
tarafından yapılan bir resmi 

Kontenjantman, kambiyo kontro· 
lü ... Fakat bunlar bir kapria için 
münhasıran mübadeleyi felce uğrat· 
mak için ... azedilmemittir. Bu 

(Devamı 5 nci sayılada) 

Siyahlar beyaz mı oluyor? 
Doktorlar bu işe gülüyorlar. Fakat 
siyahların da beyazlık istediği yok! 
Beyazlardan siyahlık isteyen var mı? 
Müjde! aiyahlar beyazla,ıyor .. E- ı dünya gözü~e ~dan keaildikten son

• er Pariıten gelen Ajans telgrafları· ra te~ar .gormege b~tlamı§ .. 
g .•. h b Gozlen açılınca elme bır ayna 
nın verdıgı 8 ~r vermiıler. Ne görsün: kartıımda 
doğru çıkarsa ••· kendine hiç benzemiyen bembeyaz 
yah renkJi inaanJa.. bir adam! ••• 
ra arbk raıtlıyamı- lııaanm pek te inanacağı gelmiyen 
yacağız. hu haber hakkında ne diyeceğini Dr. 

Hikayeyi anla- Huliiai Behçet Beye ıorduk. Doktor, 
talnn: Pariate bir telefonda, gülümaiyerek ıu cevabı ver-
zenci nefea darlı- dl: 
ğma tutulmuı; - Bu itin müspet bir ilim olan cil-

- Filanca otun diyecillkle ali.kası bulunacağına ben 
tohumlannı kayna- ihtimal vermiyorum. 
bp İç, geçer. , de- "Matin gazeteai ihtimal ki ilmiaim-
miıler. yadan bahaediyor.,, 

Tohumu kayna· Peki ama, bu yeni ketif hakkında 
bp içmif. İçer iç- ıiyabiler ne fikirde? 
mez de rengi be- Dr. Hulüııi Beh- Beyaz olmak ister misini:ı:? 
yazlaımıı. Yalnız çet Bey 
ilacı fazla aldığı i
çin gözleri görmez olmuf. lki ay kadar 

~ · .. 

Öğrenmek istedik. Aklımıza ilk ge· 
(De'lamı 6 ıncı sahifede) 

~
~ __ 7--

+s ::!l! . -~ 

İstanbul belediyesi de 
bir kupa koydu! 

yarış hazırlıklarına hararetle devam 
olunuyor, seyircilerin yerleri hazırlandı 

Cama aabahı saat 9.30 da bQflıya- Ayasağa çiltliii önünde ııe hede! ~a
cak olan otomobil ue matasilılet )IQrlf- hallinde meııki alacak alan ae~rc~e
lanna ait h<UJ.rlıklar ikmal edilmek rin yaTtfl a;ı;ami heyecanla takıp " e
üz;eredir. Teknik heyet yann yarrf<r bilmeleri için tertibat alınmııtır . . 
girecek alan makinelerin lenni mua- Yarıılar münasebetile, gazete'.':";. ta 
yene/erini yapacak ııe seyircilerle .h~- ral"!dan t~b:_dilen ve h~ılatı {/;rm':c~ 
kem heyetlerinin hedefteki yerlerırun Turıng Klup une ~er~eJıld O kti BrJ 
teaisatınr teltiı edecektir. muası brJ okıam ıntıfar ~ ec• dr. • 

• . - I'" t h ı ecmua aynı .zaman a ya lstinye tepesınde, tamıralımutcma.. ne ı.s o ı ı m . . ... ) 
d . ·ı .. ·· de,..,· döneme~te (Lütfen sahıfeyı çevırıntz 
ıye garaı arı onun H :r ' 
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Yaz an: S. N . H•r haklu (Milllyot) iocllr. 

Jön Türklere cevap 
Eski Yunan harbinde alınan 

salehanrn laydalarr. -Fakat yine, 
bula uğrattırrlmıyor ! 

Abdülbamidin, Jön Türklerin beyan j 
n.amelerine reddiye m•kamında yazd
ma.ım isteyüp, bana yazdırttığı makale 
ıudur: 

" V akayii siyuiye ve harbiye tarihle
rinde mastur olduğu üzere devletler a· 
rasında tahaddiiı eden ihtilifabn halli 
için eTTel emirde dipl-i yolile çalı
tdır. Bu mesaü müııalemetperveraneden 
Delicesi katiyye elde edilemezse sil1hla 
halli müılcüle mecburiyet görülür. Si
lah vazifesini yapar. iki taraftan biri 
ifalip, diğeri mağlup olur. Fakat İf yine 
bitmez, ibtilif, yine devam eder. Telrnır 
diplomasi yolile '"'friyat başlar. Niha-. 
yet itilafı taraferıy ile maııaleha yapılır. 
Galip mağlubundan mqru haklanru a
lır. 

Eski zamanlarda iki muharip devlet 
araımdaki muharebelerin musalehaları 
böyle olurdu. Likin son asırda, it bat-
1...lallı. Avrupa devletleri "Sulh ve mu
sa!emeti umumi yenin vikayesi", '"'Mu
va'!enei siyasiye" temini unvanlan aJ
tında "Yeni bir tarzı musaleha", yani 
bütün dünya umuruna 1'Baluİ•eİ müda
hale" ibdaı ettiler. D .... letıer, milletler 
arasında münaaebatı medeniye, ihtila
ta tı içtimaiye, muamelatı ikbsadiyenin 
terakkiyatı asriye ile mepsuten nıütena
Iİp olarak ar-ı ve sair esbalK siyasi. 
yeden n&4İ iki muharip devletj kendi 
kendilerine keyiflerinin İstediği ve men 
faallerinin icap ettirdiği tarzda sulh ak. 
tine muhtar bırakmıyorlar. Her halde 
kaqıdan seyirci vaziyetinde kalmaytp 
zahir hi• hüsnü niyet ye bayırhahltk 
cO.tererek her hangi bir musalebaya i!· 
tirak ediyorlar. 

Son asırda bizzat Avrupa devletleri 
meyanında meseli Franıa, Almanya, in 

_ ıtiltere, ltalya Avusturya, aralarında ' 'U· 

ku "'-ılan ibtilüat neticesinde ve Os. 
manlı devletile Ru•la- beynindeki harp
lerden sonra hep birlikte kon!l'reler, kon 
feranslar aktederek akti muıalebata ih
tDnam ettikleri •e he!" hirinin noktai is~ 
tihdafı anc~k •~ ncak k"'1ldi menafii ı 
olduiu a:örülmllttü. 

Bir taraftan ittifakı müsell.,., ittifa
lu müsenna, cli'ier taraftan sözde bitaraf 
gorünen difer dnletler, hatta Japonya 
Aml"Tika sulh Ye musalemet.i cihanı mu. 
bafaza, alemi insaniyeti himaye maskesi 
altında her bir devlet v" hükumetin a
hengi umumiyeye uyJbn surette bir 
hattı bar<"ket takip etmesini emel edin
diklerinden her hangi iki hükiimet ara· 
sında hadi olan ihtilafatı haylı-bahane 
bal Ye teaviye etmc!ği ve bu müyesser 
olamayıp ta harp zuhur eyler iae kendi
lerinin muhtemel mesaibi harbiyeden 
mütce11ir olmama., esbabını tehiyyeye 
hasrı ikdamat edeceldikleri maliimdur. 

Düveli muazzamanın bu "muslihane 
İntifa ıiyaaeti" o kadar ilerJemiıtir ki 
kcndilerile hem hutlut, yakın komtular
dan başka !>ek uzaklarda vukubulan 
hadisatı harbiye ve ukudu sulhiyeye de 
el abrutlardrr. 

Çin • Japon, ispanya • Amerika, Ha. 
beı - ltalya hükumetleri arasındaki mu-

yaler, niçin ııeri 11erilmif? - Ma
lıarpten dönen ordu elradı, latan-

aalehalara kadar müdahalei müıtereke
de bulunmuılar ve ııalipleri, kozaı"lık
an niabette hukuku mükteseplerinden 
utilade ettirmemiılerdir. 

Hal böyle, hakikat bu ıeloilde iken 
her tarafa el uzatan Düveli muazzama
llm Avrupinın göbeğinde hem de bir 
Hıriıtiyan hükümetle bir Müalünıan 
clnlet beyninde cereyan edip hamdol. 
Mm devletimizin ıra!ebei kat'iyesile ka
milen lehinde neticepezir olan bir har
bin musalebasına karıımamalan, biga
ne durmaları bir an bile mlllihaza edi. 
lemezdi. Nitekim öyle oldu, cünılesi 
müttefikan müzakeratı ıulhiyernize iıti
rak eylediler. 

Otedenberi, bir hükumat ve düvelin 
cevelangihı ihtirası olan Rumeline Bal
kan.la"!. ~a. açıla aarkı karibe d~ 
haris gozlennı doymak bilmiyen ağızları 
nı açtılar. lıte bunda .. dolayı lstanbul
cla Tophane kaırmda toplan.n sulh kon
fera?11 hayli mü!külatla ""'1ılaımamızı 
nıucıp oldu. 

!statükoyu muhafaza ve Y onan hü
kiiınetini vikaye için Dünli muazzama. 
ma sarfettilderi mesaii aiyaıiyeye rağ
men mıılıza ilhamat ve irpdatı seniyyei 
hazreti padiphi ile murahhaalarımız ve 
millet ve memleketin hukuk ve menafi 
iliyei muzafferanesini istihoale muvaf
fak olarak cidden fllYant ıiikraıı bir su
reti haıenede aktü mu salıeha teyetıürü 
nümayi imkan olmuttur. 

Bu muahedei hayriye ile hududumu· 
zun askeo-liii ve iktısadiyatça en mÜ· 
him ve nafi ~ekilde tevsi ve tashihi ka· 
bul ettirilmiş ve hadema Rumeli lota.. 
sında ve Adalar Denizinde aleyhimizde 
oynanahilecek muzır hareketlere set çe
kilmiş ve her cihetten faydmuzı mucip 
tarzda ticaret ve kon•olo•lak mukavele
leri akti ve mabut kapitülisyondaft Yuna 
nilerin tecridi ve tazminatı harlıive alın 
masını temin buyurulmut olmakla bi
hakkın ıezavan minnii müb.hab muvaf
fakiyatı izimeden olduğu meydandadır. 

Binenale1h bazı bethah, hain kim"· 
lerin mücerret devletimizi iloheti meç
hul, hattio vahim ve m.'um mehalilı:e 
sevk ile am&li leimelerine erelıilmek ka
sit ve azmiyle ıurada burada vaki olan 
ne,riyatr ınüfaitanelerini tel'in ederiz.0 

Bu makale, tanbulda bazı Türkçe 
pzetelerde de aynen in ·ıar ettikten 
başka sıraaile dört beı gün, ayni meY2U 
dairesinde neşriyata devam olunmuı ve 
bir _cok nüshalan kopya edilerek dıpr
cla ıcap eden yerlerde dağıtılmıştır. 

Fakat Sultan Hamidin bir türlli içi 
rahat ecı.nemitti; korlruyordu. Bil
tün bu neıriyata, tevillere, reddiyelett 
rağmen ih~Yl':ti tedbirler alınmııtı. 

Harp bıtnuş, ordular t..tıiı ediliyor. 
da. Fa~!• ne olur ne olmu, diye, 
harpten donen muzaffer askerimizin fı
tanbula u~a?'aksızm Selanik, Y anya ta 
raflarındakı ıskelelerden doğruca mem
leketlerine ııönderilmesi emrolunınut. 
tu! 

Karu canı pahasına harbi kazanmıt 
muzaffer askerden korkuluyordu. lıte 
bu, pek ayıptı! 

(Arkası var:) r Yarın: 

J . A~~~?. ... !~~E~!!~!~ ~. 
~mıfier! - Ahmet Rasım B~n şarkıları. ~ 
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HARİCİ HABERLER 
Avusturyada 
Hitlerciler 

Hükumet nazi partisini de 
feshetti 

ViYANA, 20 A.A. - Hitleo- parti
ainin memnuiyeti ve feshi hilafına hare
ket edenlere 2000 tiling para ve altı aya 
kadar hapis cezası verilecektir. 

VIY ANA, 20 A.A. - Hitler partiıi. 
nin feshi hakkmcla radyo ile nefredilen 
bir nutkunda adliye nazırı M. Schus. 
ching tunları söylemiıtlr : 

-Suikaatleri yapanlar nazi'lerdir. Bu 
nu biliyorduk, bununla beraber daha bek 
liyorduk. Fakat Krams ve Salzbourg sui 
kastleri hükiimete daha ziyade tereddüt
le imkanını bırakmadı. Partinin fethi AJ. 
manya aleyhine bir hareket değildir. Sık, 
sık bıçak bıçağlı kavıradan bahsediliyor. 
Böyle bir lioan kullanılmasına müıaade 

• etmiyoruz. 

Bir lıadise 

ViYANA, 20 A.A. - Buffün Öğleden 
tonra nazi oldukları zannedilen meçhul 
kimaehr, atq talimleri 1apmakta olan 
ekseriyetle hiristiyan sosyalist fırt.:a11na 
memup olan lıir yardımcı polis kıtaası 
ehadı.nın üzerine iki bomba atmıtlardır. 

On ikİ•İ aiır olmak üzere 18 yaralı 
vardır. 

lngiltereye göre A11usturyanuı 
oaziyeti 

LONDRA, 20 A.A. - Avam kama. 
raıında ıorulan bir suale cevap •eren M. 
Eden lngiltere hükümetinin Avusturya 
batvekilinin yalııu: Avusturya maliyesi
nin ıalahını cleiil, ayni :zamanda Avustur 
y,. devletinin otoı~tesini ve istiklilini mu 
hafazaunı istihdaf eden mesai•İni alaka 
ve teveccühle takibetınekte olduiunu be. 
yan etmiıtir. Teessüfe ıayan - bulmak 
ta oldufiumu söylediği aon hadiselerden, 
yani Alman - Avuaturya müneaebatını 
bozmut olan Jıadiseltrden bahseden M. 
Eden, lngiltere hükiiınetinin vaziyeti ya 
kından takibetınekte ve ihtilaf sebeple
rinin izalesi çaresinin bulunacağını ümit 
eylemekte olduiunu ilave etrnittir. 

Kral Faysal 
OSTANO 20 A.A. - Kral Faysal 

Belçikadan ı.ar..ket etmİ!tİr· Kral Lon
draya ııitmektedir. 

İsviçre Rusyayı tanımıyor 
BERNE, 20 A.A. - Milli meclis Sov 

yetler bö.rl;ğl bük\ımetinin hukuken ve fi. 
len lantnreuma..ı tuddonda komuniıtltt 
tarafından verilen bir takriri bıowı .,,_me 
miştir. 

Almanyada ecnebiler 
BERLIN, 20 A.A. - Alman ceza ka· 

nununa bir madde ilave edilmi!tir. Bu 
madde mucibince mahkemeler, Almanya· 
da ikametleri diğer kimseler için veya 
umumi emniyet için tehlike teıkiJ eden 
ve en azı üç ay hapis ceza.sına mahklım 
edilmiı bulunan ecnebilerin hudut bari· 
cine çıkarılmasına büküm verebilecekler 
dir. 

Cenevreden Londraya rnı? 
LONDRA, 20 A.A. - M. Henderson 

silahlan bırakma konferansı bürosunun 
Londraya davetinin yerinde olmayacağı 
telakkiaindedir. 

Almanya ya 
Nede gitti 
Macar başvekilinin seya

hatine ehemmiyet veriliyor 
P ARiS, 20 A.A. - Berliden bildirili

yor: Macar h.ıvekfünin ziyareti, Berlin 
siyaai mehafiliııi ~ok alakadar etmiıtir. 
Milli sosyalistlere göre bu ziyaret. Avus 
turya' ya kartı olan siyaıetin muvaffak.ı .. 
yetsizliğini örtmeğe matuftur. 
Bazı kimseler M. Coemboes'in Alman 

ya ile Avusturya hükumeti arumda bir 
mutavaasıt rolü oymyacağuıı zannediyor 
lar. Buna mukabil Conti ajamı, bu se
yahatin sadece bir ziyaretten ibaret oldu 
ğunu, Macar ba~vekilinin btriıini ziyare
tinin asıl sebebinin iktısacll meseleleri 
tetkik olduğunu bildiriyor, ve ecnebi 
membalardan M. Coemboea'in Almanya 
ile Avusturya arasında tavassut edeceği .. 
ne dair çıkmıt olan haberleri tekzip edi
yor. Vakıa Almanya hariciye nezareti 
hiç bir tebliğ netretınemitae de bu hu· 
ıusiyet Alman ve Avusturya batYekille
rinin müki.Iemelerine tamamen yabancı 
kalmış olmasındandır. 

Macar meclisinde 

BUDAPEŞTE 20 A-A. - M. Goem
boes' in avdeti, dün. mecliste seyahati 
münasebetile hararetli münaka'81ara se
bep olmuştur. Hükümet azalan onu aJ. 
kıtlarken ıosyalistler "kahrolsun Hitler 
kahrolsun Mussolini" diye bafmyor)ar. 
dı. 

Mebua Rassay seyahatin sebeplerini 
tenkit etti. 

M. Goemboeı, dedi : Sebep olarak ge
lecek mahsulün ııatılmasııu göterdi, fa. 
kat bu pek zavallı bir sebeptir. Zira her. 
kes b&tka şey düıünüyor. 

M. Goemboes'in bugün 1e1ahati hak
kında meclise izahat n~eii zannedili-

Y°'°· 

Bir zelzele 
ROMA, '.!O A.A. - Floransadan ıra· 

zetelere bildirildifine göre bu şehirden 
9300 kilometre uzakta çok !İddetli bir 
'.Zelzele lı:aydedilmittir. --

Milli veya beynelmilel 
siyaset 

LONDRA 20 A.A. _: Amerika heye
tinin içtimaıncla, cumhuriyet fırkası mu· 
rabha11 M. Couzeua, Amerika hükUmeti
nin milli veya beynelmilel siyasetten bi. 
riaini seçmNi liznn geldiğini heyete bil
dirmiıtir. 

Almanlar iş konferansın
dan çekildiler 

CENEVRE 20 A. A. - Hükıimetin· 

den aldığl emir üzerine beynelmilel it 
konferansından çekildiğini Alman heye
ti murahhasası bir mektupla bildirmi!tir. 

Alman heyeti, konferansta iıçi grupi
le aralannda geçen hadiselerden Ameri
ka lalin murahhaslarile münasebetinden 
bahsediyor. Konferans bürosunun bu ha 
diselere kartı birşey yapamadığını ili.ve 
ediy<>I". 

-o-

Batan vapur 
Swinemuende, 20 A.A. - lsveç ban

dıralı Asta vapuru, dün haltık denizinde 1 
hatmıt olan Alman Erich vapurundan 
kurtardığı 11 kitiyi çıkarmıttır. 

Asıl mesele paranın =l=ij=n.=d=ü=n=a=k .. =m=y=a=p.=lmı=,=v=e=M=.~. =o,=an=C=en=e=vr=e=k=ar=a=rı=m=h=at=ır=la=t.=: 
Krogmann'ın riyaıeti altında tica mıttır. • •k d v •ı ri siyasetle me9gul olacak olan ta M. Roase, Fransız teklifindeki iı 

ıstı rarJ egı mı•ş ı: komitede lngiltere, Franaa, 1- tibsal tartlarının münak-.alara e-
talya, Japonya, Amerika, Sovyet ıas olmasını tasvip ediyor, fakat 
Rusya, Belçika, lıviçre, Çekoılo- daha evvel mali meselelerin tanzi Ko f t "f J Jt •• •• vakya, Norveç, Polonya, Macaris- ıni lüzumunu ileri sürüyor. 

Il eraOS arı e er, a 10, gUffiUŞ tan, Küba, Cenubi Afrika ve U- M. Runciman memnuiyetlerin 

• t "h J ı ı • • •• •• ruguay devletlerinin temsil edile- kaldırılmaıı lüzumunu kabul edi-
lS l sa mese e erilli goruşÜyor ceklerini bildirmittir. yor. Fakat hudutsuz bir istihaali-

(Baş ı 1 inci sahifede) 

aevelt tarafından verileceğini söy 
llİyor. 

M aliy.:: ı:...~areti doların bugün. 
ku piya.n5 ının hakiki kıymetini 

rıf mahalline girmek için duhuliye ma
kamına kaim olacaktır. 50 .ayı/ayı 
bulan ve otomobil meralılılannı tama· 
men tatmin edecek olan bu mecmua
nın liati 10 kuruftur. Amatöre ve pro· 
le•yonele faydalı yazıları/an bafka 
turizm hakkında kıymetli yazılan l•
ta1!bula .ait nadir man'"'ralan, se;,,.i .. 
~et~re aıt beynelmilel İfaretlırri ...• 
lhtcva eden bu mecmuayı karilerimiu 
bilhaua tavsiye ederi.:. 

.. Yannki nüshamızda Ytınıa 1Iİrmek 
uzere kaydolunanlann İ6Üh.lerini neı· 
reılec.ejiz. 

Son dakikada altlıiırru.: bir habere 
gore lstanbul Belediyesi de yarıfl,ar 
galibine verilmek Ü-re bir kupa ha
rırlamlflır. Beleıliyemizin bu hareke
tinin otomobil sporu ile abiltaJar ma• 
halüde büyük bir sevinç uyandıracağı 
fıiphuizJir. 

Turing ve Otomobil klüp'ün daveti 
• Cemiyet;n.ıiz;n bilUmum azasını bu 

cu"'a gÜnÜ sabahleyin saat dokuz bu
çukla Zincirlikuyu'da yapılacak olan 
otomobil ti.? rnoto:Jiklet yarı 1larında 
b!'lanmalı Üzere davet ve te§'1"İllerini 
rıca ederiz. 

"Cemiyetimizfu hü11iyet varalıa•ı 
"~".". otomabil plıikı yar11 mahalline 
6trilırhn. davetname malıamına kaim 
olacalttı.r.,, 

göstermediğini söylüyor. 
Dolar, 5uni amillerin tesiri altın 

d~dır. Bu amillerden batlıcau da 
bır~ok yabancı hükumetlerin is
tikrar muameleleridir ve bu mua
ınele!cr devam ettikçe, doların ha 
kıki kıymetinin anlatılması kabil 
olmıyacaktır. 

Hukümet doları tutmak isteme
mc'ktedi r, sermayelerin harice kaç 
ma.sı vı.- ~pe~iilaayonlara mani ol
mak _vazıy~tı ~üıtesna, bir bekle
me sıyaseh takip etmek n· t • 
d 

'

• ıye ID· 
ec ır. 

Tütün meaeleai 

LONDRA, 20. A. A. - lktiaat 
komisyonunun dün öğleden sonra 
ki toplantıaında Yunanistan, Tür
kiye ve Bulgaristan tarafından tü 
tünün de Fransızlar tarafından 
teklif edilen listeye konulmaaı 
hakkında yaptıkları teklifi teyit 
etmişlerdir. 

Bu proje buğday, f&rap, keres
te, pamuk, kömür, yün, gibi bazı 
mah~ul ve maddelerin piyasaya 
sevl(ı için beynelmilel bir tefkilat 
yapılma&mı teklif ediyordu. 

Komisyon Yunan murabba.sının 
sozle rindtn sonra çalı,mağa bat
laını~tır. 

Altrn, gümüı 

L()NDRA, 20. A. A. - M. Co-

lkinci mali tali komite, ayandan nin dünyayi sarsacağını söylüy~r. 
Pitmann tarafından yapılan al- Ekaeriyet tarafından kabul edıl-
tın ve gümüt maden teklifinin mü mek ve hakikten tatbik edilmek 
11ı1kapsına bugün başlamıfhr. ayni zamanda da herkesten .i~teni 

Reis M. Kienbock ayni meacle· len fedakarlık nisbet dahılınde 
ler hakkında yapılmıt olan teklif- olmak "1rtile birç'?k ~~aflar mua 
!erin laviçre, Bulgariıtan, Lcton- bedeler tavsiye edılebılır. 
ya, Polonya, Romanya, Çekoslo- Birkaç aydanberi himayecilik 
vakya ve Yougoslavya tarafından ıiyaseti tatbik eden İngiltere , güm-
geldiğini söylemİf, fU iki nokta ü rük duvarlarından salahiyetle bah-
zerinde ittifak kabil olabileceğini sedebilir, ve faaliyet sahasını genit 
bildlnniftir : letmeğe hazırdır. Yalnız en ziyade 

1 - Para aahasmda istikrar mazharı müsaade devlet usulü ba-
ınümkün olduğu kadar çabuk ya- zen haksızdlJ'. 
pılabilir. İngiltere toptan fiatı arttıran fa-

kat hayat pahalılığını arthrmamaııı 
2 - Altın beynelmilel kıymet lazım gelen teraitin kontroluna bü-

mübadelesinde tekrar ölçü olarak yük bir niyet vermektedir. 
alınabilir. M. Runcimann, lngiltere'nin 

Yeni teklifimiz. müatehliklerin menfaatlannı mu-

LONDRA, 20. A. A. - İktisadi hafaza etmek ve mustahaillerin İf 
Komiııyon dün 15 tc toplanmıt· tirakini temin etmek sartile teklif 
tır. M. Litvinoff'un müdahaleıin- edilecek bütün projel~r için çalıf-
den sonra, Uruguay murahhası mağa ha.zil' olduğunu bildirmittir .• 
M. Guani ziraat fiyatlarının doğ- M. Runcimann' dan sonra, Tür
rudan doğruya v.e. düzelmemcııi ta kiye murahhası, bütün memnuiyet-
raftarı olduğunu, müstabail küçük lerin, iki taraflı mukavelelerle ted-
devletlerle müstehlik büyük dev rici bir fekilde kaldırılmıası lehin 
!etler araaında doğrudan doAruya de bir teklif yapmıttır. 
mukaveleler yapılmasını teklif et M. Colijn, teklif yapmıf devlet 
mittir. ler mümessillerinden mürrekep 

Almanya murahhası M. Rosse, bir talii komisyon yapılaı-ak. kat'i 
bir memleketin borçlarını hizmet projelerin tesbit edilmesini teklif 
veya mal ile ödeyemiyeceğine dair etıniıtir. 

il 
Meclisin tatil devresinden evvel 

kabul edilen kanunlar 
ANKARA, 20 ( A . A.) - B. M. Meclisi tatil de11resinden e11uel 

Türk ceza kanununun bazı maddelerini tadile dair konun layihasını 
ile temyiz mahkemesinde biriken İf lerin bir an e11vel çıkartılabilmesi i
çin ı;alı,acalı raportörler lıakkında barem kanununa bir fıkra ila11esi 
lııuusundaki teklifi ile 2228 No. lı kanunla askeri malullerle şehit ye · 
timleri 11erilen terlilı zamlarile 1485 No. lr konuna göre cıerilen inlıisar 
beyiye hisselerinin hacizden masun kalacağı hakkrnda icra 11e ifliiıl ka
naınunun 82 nci maddesinin 8 No. lı bendine bir flkra ila11esini kabul 
etmiftir. 

T osyada pirinç fiatleri yükseliyor 
KASTAMONU, 20 ( A. A.) -Tosyada pirinç fiatleri yük•elmek

tedir. Bir CIJI e11el altı okkası 85 ten fazlaya aatılamıyan pirinç dün Tos 
yada 101 buçuk ile 110 kuruş arasında satılmıstır. Dün pazarda. 4206 
okka pirinç aatılm1ftır. · 

Muhafızgücü bisikletçileri 
KIRKLARELi, 20 ( A. A.) - Muhalugücü bisikletçileri saat 10 

da geldiler. Su11ari Fırktuında misafir edildiler. Yarın Edirneye gide
ceklerdir. 

/(ralFaysalllz.Londrada 
LONDRA, 20 ( A. A.) - /ngil iı:. Kral 11e Kraliçe•ini ziyarete ge· 

len Irak Kralı Fayaal Londraya 11armıftır. Kral Faysal, isto.yonda Kral 
ile Pren• de Galles, M. Mac Donald oe Sir lohn Simon taralından kar
fllanmıftır. 

Matin gazetesinin bir fıkrasını tekzi 
ANKARA, 20 (A. A.) - Maliye Vekaletinden tebliğ edilmiftir: 
"Matin gazetesinin 11 lıaziran 1933 tarihli mulıasında Türkiye 

Maliye Vekilinin Tir/tiye Büyük Millet Meclisinde bütçe müzakeresi 
münasebetile Türk lirasının tenzili kıymeti ihtimalini ifade ettiğine do. 
ir bir lıkra görülm~tür. 

"Maliye Vekili bütçe müzakeresi sırasında bu bah.e temıu eden bi 
meb'u•un mütalean münasebetile milli paranın tenzili/uymeti mütalea 
sını fiddetle reddetmif ile bilakis Türk parasına halkın tam itimadın 
mulıalaza etmek lüzum ve faydıuını tekrar ile teyit etmiftİr. 

"Binaenaleyh Matin gazete.inde görülen lıkra Maliye Vekili Beyin 
söylediklerinin tamamen zıddıdır. 

Telefon ücretleri ihtilafını halle
decek komisyon işe haşladı 

ANKARA, 20 (Milliyet) - latanbul telefon ücretleri ilıtilôlını 
halletmek üzere 11ekaletler hukuk mÜfallirlerinden mii.reltkep lıomi•
yona maliyeden müşaııir Salahaddin ve Nakit lfleri Müdürü Sırn, na
liadan mÜfauir Avni, lktısat Vekaletinden Kemal, Dalıiliyeden Eltrem 
hariciyeden A11ni B. ler dahildir. Komisyon bazı noksan e11rakın celbi· 
ne karar 11ermiftir. 

Cumartesi tekrar toplanacaktır 

Sofyada hangi esaslar 
müzakere edilecek? 
(Başı l inci sahifede) 

Bundan evvel Türkiye ile Bulgaris
tan ticari münasebetini tetkik iç in An
karada bir komiayon teşkil edilmittl. 
Bu komisyon tetkikat yaparak ticari 
münasebat hakkında bazı eaular ha
zırlamııtı. Bu sebeple yeni ticaret mu
ahedesi müzakeresinin uzun sürmiye .... 
ceğini zannediyorum. Çünkü itilaf için 
müaait zemin bazırlanmı§ bulunuyor. 
Bugün bilhaua iki hükumet arasında 
mahdut bir aahaya inhisar ettirilmit 
olan ticari münaıebabn. inki.pfma Ç&• 

lışılacaktır. Bugün iki hükUınet ara• 
smdaki miiı>asebat o kadar do•tane. 
clir ki ticaret mukaveleai müzakerele· 
rinin iyi bir f<!kilde cereyan edeceği
ne ıimdiden hükmedebilir~. 

"iki bükiimet arasında muallakta 
kalmıf olan bir mesele vardır ki, o da 
Trakyadaki emlak meselesidir. Bu 
mesele bakkmda iki hükUınet araam
da aktedilen protoklün yeniden tefsi· 
ri Liznngelmektedir. Bulgaristanda a
lakadar kimseler emlilk meselesinde 
Türk noktainazarının kabul edilerek 
Bulırar tezinin biraz ihmal edildiği 

fikrindedirler. Protokolün tehiri için 
Sofyada bir komisyon te!kil edilmişti. 
Bula-ar Hükiimeti ha meselenin halli 
için bazı tekliflerde bulunda. Bu tek
life Türkiyenin verdiği cevap tetkik 
ediliyor. Bula-ar Hü.kiimeti buna ce· 
vap ..-erecektir. Mesele ıimdilik oldu
ğu yerde dunıyor, fakat bu meselenin 
elan muallakta kalması iki hükiimetiıı 
dostane miiı>asebab üzerinde aala te
sir icra edemez.,, 

M. Antonoff, bir kaç gün kalmak 
üzere dün alqam Ankaraya citıniıtir. 

Naki Bey ne diyor? 

Sofyadaki müzakerata iıtirak et
mek üzere Ankaradan §<!hrimize ge· 
len Ticaret Umum Müdürü Naki Bey 
dün öğleden evvel Sanayi Kredi Ban· 
kasına a:iderek Banka Umum Müdürü 
Sadeddin ve Uyuıturucu Maddeler in
hisarı Müdürü Cıllni B. !erle ayrı ayrı 
görüımiit ; öğleden sonra da Mıntaka 
Ticaret Müdürlüğünde meıırul olmuş
tur. 

Naki B. dün kendisile ııörüten bir 
muharririmizin muhtelif auallerine 
cevaben ıunlan aöylemiıtir: 

_ 11Bulgarİ.ltanla aramızda ticaı·ct 

muahedesi esasen mevcuttur. Sofya
da Romanya ve diııer bazı devletlerle 
yaptığımız gibi, Bulgariatanla Türkiye 
arasındaki ticari münasebetleri teshil 
İçin bir anlatma esaslarmı ırörütec:ek, 
ticaret imkanlarmı çoğaltacak tedbit"· 
lf" r arrvacağız. Nitekim Yunaniatan1a 
da böyle olmuıtur. 

"lstanbulda bir hafta kadar kaldık· 
tan sonra Sofyaya gidecefiz. Burada 
bulunduğum müddetçe evvela Sanayi 
Kredi Bankasının Sumer Bank'a iatİ· 
halesi İtile metgul olacağım. Sumer 
Bank kanunu 11 temmuzdan itibar;>n 
meriyete girecektir. Sanayi Kredi Ban 
kaıı muameli.bnm Sumer Bank'a dev

rine de 11 temmuzdan itibaren batla· 
nacaktır. Devir için lktuat Vekaleti 
namınıı. benimle bankanın Umum Mü
dürü Sadeddin B. den ye Maliye Ve
kaletince buciinlerde tayin edilecek 
bir azadan mürekkep üç kifilik bir he
yet tetekkülü tekarrür etmi§tir. Devir 
hazırlıklanna baılanmak ÜJ:ere Sumer 
Bank Umum Müdürü Nunıllah Eaat 
Bey buııünlerde Ankaradan lstanbula 
ııelecektir. Sofyaya gldinciye 'cadar 
bu bazrtlrklara iıtirak edeceğim. Bu 
haznlık devresinin 15 günden az sür
miyeceğini tahmin edlyonım. Sofı•a· 

dan avdetten sonra devir İflerinde de 
bulunacağım.. 

"lstanbulda kalacağım günler zar· 
fında afyon İ§lerile de metırul olaca
inn. Uyuıtunıcu maddeler inhiaan 
idare mecliaine lktıaat Vekaleti Ha
bip Zade Ziya ve Mehmet Hüsnü B. 
!erin, Ziraat Vekaleti ziraat mühendi· 
ai Mecit Mağmumi Beyi seçmiıler:lir. 

Sıhhat Vekaleti de bir aza tayin et
mek üzeredir. Bu suretle idare meclisi 
ıu ııünlerde faaliyete geçebilecektir. 
Tüccar yedindeki stok afyonların mik· 
tarına dair beyannameler alınmaa.ı 

bütün vilayetlere vekaletten tamim e· 
dilmİftir. Bunun için kanunun muay .. 
yen müddet, bu hafta sonu bitecektir. 

uTürk - Yunan ticaret muahedcsini1 
tatbikatına devam edilmektedir. Bu 
muahede mncibince lstanbulda tetek· 
külü laztmgelen muhtelit Türk · Yu
nan Ofisinin kurulması için İstanbul 
Ticaret Odasile müıtereken icap e .. 

elen tertibatın alınması bugünlerde ve· 
kaletten ihracat Ofisine tebliğ edil· 
mek Üzeredir. ,, 



··-------.--------------8---,ı ı f 
DevletlU Tütün,CigarnHzl , ş E H 1 R H A B E R L E R 1 ', Siyahlar beyaz oluyormuş! 

Memlekette bütün eşya fiatle- ""--------------------------------------------------------------------' Dünyanın rengi deeişiyor ... Artık 
rinde sadece hissolunur değil, bat- E:.kcnoml Belediyede Vilayette Mahkemelerde zenci diye bir ıey kalmıyacak. Alman 
ta elle tutulup gözle görülecek ka- K • K haberlere göre bir tohum bulunmu~. 
dar bariz bir düşkünlük var: on ya sergisi iki buçuk milyon! Tapu tahriri ast görülmedi Kaynatıp içilince siyahlar beyaz olu· 

3 sene evvel aldığonız et fiati yormuş. Doğnısu medeniyet ilerile· 
d d D •• • 1 dikçe tabii karalar bile beyaz oluyor .. 
üşkündür, balık fiati dü9kün ü~, un merasım e açıldı, fstanbulda sinemaya Kanundaki tadilat Büyükdere yangını maz- Eski Bektaıilerden birisine bu hava· 

zerzevat fiati düfkündür. Yağ, pı- on beş gün sürecek b disi söyledim: tınç, fasulye fiatleri dütkündür. gidenlerin adedi Vilayete bildirildi nunları eraet ettiler - Ah, dedi. Şu tohumdan elime 

B d 
) 120 Konya ikinci milli sanayi yerli mal.. el d d d de · al 1 ka un an 7 - 8 sene evve b lar sergisi dün saat 9 da merasimle ve Yapılan istatistiklere göre lstanbulda 10 Nisan 1340 tarih ve 474 numaralı Geçen sen er e Büyük ere e bir yan- geçse ıçsem. Bak nn a nımm -

kuru•a aldıg"ımız zeytinyag"ını u- d 2 5 ·ı . · . kanunun 8 ı"nci maddesi a•ag"ıdaki ıekil· gın çıkmış, bir ev yanmış, bu yııngın .,.._ rayazıaını ağartır mı? •. 
y askeri mızıkası olduğu halde vali Ce.. sene e t mı yon ınsanın sınema ve ti- Y k O 

g
ün 35 ·- 40 kuru•a alıyoruz. Ev 

1 
K 1 d yatrolara gittig" i anla•ılmıştır. Fakat bu de tadil edilmittir: nasında da bir ız yanmış, üç kişi yara rasını bilmem amam artık yiizka· 

' k b 1 ma ve o or u Kumandanı Cemil Ca· • Verilecek Tapu senetleri için harç • Jannuş ve sakatlanmıttı. rasından korku kalmaz. 
kiraları düne nazaran kıyas a u hit Paşanın ve Halk Fırkası ve Bele· miktar •on bir sene içinde epeyce azal. Olen kızın babası yangını evin diğer 
edl'lmı'yecek kadar du'"•mü•tür. Dün diye Reisi Şevki Beyı"n, hu""'-'-et erka". mııtır. Belediye ikinci istatistik yıllığın. namile hiç bir ıey alınmayıp yalnız gay- k Bekirağa bölüğünü talihi 

T ' k .o.uın d . ti" h ek 1 . . raf rnnenkul malların taayyün edecek kıy· kiracm olan Felemenk Ban ası muhase 
75 lira bedeliicarı olan bir mes en, nı ve askeri ümera, mali müesseseler mÜ· a sınema ve yatro ar et enru et • metlerinden bir defaya mahsus olmak be memurlarından Vefik Beyin sigorta 

h 1 dır dürleri olduğu halde açılmııtır. lı şekilde göstermektedir. Yeni istatistik bedelı"ne tamah ederek kasten çıkardığı. 
ugün 35 - 38 ira • • • . . Se . 1 d ydlıg-ında ~_ -en seferlônden fazla ola· üzere binde bir tahrir resmi alınır. 

al ÇI rgı satı• ı ır. 15 gun·· devam ede· ~-. · il b' likt ·· · 'dd" V-"'k B yle annesı" Kev•ar 
Bu dü•künlük, y ruz .Y'.yım ı - cektı"r. • rak ölüm, dog"um, evlenme iotatistikleri Bu resim vergı e "" e ve musavı nı ı ıa ve """ e ~ ' G k • ı ı al --•~-- E elce tahakkuk Hanum dava e'"yordu. iddia makamı da ıne münhasır deg" ildir. ıyııı:ı mese- vardır. Y dlığın tabı bir aya kadar bite- ta sıt er e ına""""' · vv oı 

1 
l -·•tır· lsveç kavun "ste ektir ettirilipte henüz tahsil olunmıyan tah· dikkatsizikle kızının ölümüne sebep ol· 

esi de ayni niabette ucuz a__,. : 1 yor c · rir resimleri de bu nisbete tabi olacaktır. duğu için annesi Talat Hanımdan davacı 
Dün alelade bir kostüıı:ı, 45 ·- 50 lı- lsveçte bir müessese Türk kavunla- Kimsesizler yurdu kapatıldı Tahrire esas olan beyanname ve diğ.,.. •azİyette idi. iki sene<'.en beri devam .,. 
tadan aşağı yaptırıJamazken b1;1- rmm lsveçte satışına tavassut için Ti· bütün vesikalarla veraset senetleri. ve den bu dava uzun tetkiklerden so...-a dün 
gün 28 _ 30 liraya ısmarlama hır caret Odasına müracaat etmiıtir. Belediye Ayaaofyadaki kimsesizler heyetin vereceği kararlara ait ilii.mlardan neticelenmiıtir. Vefik B. le Talat ve Kev 

k b
'ld' Oda kavunlarm loveçe kadar gidip yurdunu kapatmıştır. Vali ve Belediye bı'r gu"na harç ve kaydiye ve damğa res- ser Hammların yangında ve ölümde 

kostüm tedariki a ı ır. 'd reisi Muhitti'n B. burada bı'r teftı'• yap- ka ı · ber gı emiyeceğini tetkik etmektedir. • mi alınmaz. st an ve taksirlet"i görülmemıı, a• 
insan ihtiyacını icap ettiren bü- p b mıı ve yurtta muhtacı muavenet olmı· Tapu isleri az olan kazalardaki Tapu etlerine karar verilmiıtİr. 

tün bu e,yaıarın natıerindeki. bu ancar şuru u yan kimselerin yatıp kalktığını görmüı- memurıamun 474 nııınaraıı kanunun tat Suiistimal davası 
bariz düakünlüğe rağıı:ıen - dikkat ~d.irne'de Belediye'nin ve Alpullu ıir- tür. bik olunduğu yerlerde yapılacak tahrir 

• b k dan ketinın de yardımile bir pancar şurubu Rapor bekleniyor işlerinde istihdamlan caiz olup bunlarm htanbul iskan dairesinde sui iıtimal 
ettim - yalnız ir tey, urtun fa~rikası a~ılacaktır. Bu fabrikanın yapa vazifesini 0 kaza malmüdürleri yapar. yapmaktan suçlu Tevfik Beyle 50 kadar 
dökülme abus yüzlü bir Hudda bey cagı §urupl~n Alp':'l!u'da tasfiye edile- Belediye sular mütehassısı M. Felner Bu kazalar Tapu ve Kadastro Umum arkadaıınm muhakeınele<ine dün devam 
keli gibi olduğu yerde duruyor ve r.ek ıeker halıne getınleceği haber veri- gönderdiği bir mektupta raporunu ikmal Müdürlüğünün t<klifı ve Maliye Vekili- edilecekti, fakat su~lulardan bazdan mah 
asla kımıldanmıyor: Devletl\ı Tü- lıyor. ettiğini bildirmiştir. Raporun bugün be- nin taıvibile tesbit olunur. kemeye gene gelmemişlerdi, muhakeme 

1 
· ı S ı• • ! 'k lediyeye gelmesi beklenmektedı"r. d · ı · taraf d yapılacak bunların celbi ir._.in ı.-·ka r:üne bırakıl-

tün ve Sigara Hazret erı .... un 1 tp 1 Malmü iır en ın an ._. -20 memur tekaütlük istedi ferağ muamelah evvel emirde Vilayet ımıtır. 
Zeytinyağım 120 ku1:'1~ aldığı- Y ~~a. Buna' da •uni ipelı: fabrika. Tapu Müdürleri tarafından tetkik olu· 

mız gu""nlerdeki tütün fıatı n._eyae sı tesı11 ıçın teşebbüse ıririıilmiştir. Belediye memurlan ic;in yeni tekaüt- nur. 
d S b 1 k • lük kanunu kabul edildikten sonra 20 

onu 40 kuruta aldığonız bugun e on eş ay 1 tıcaret ~emur tekaüt olmak iôn istida vermiı· At yarışları 
sigara ve tütün fiati aynidir. Sebe- Hazirlanan istatistiklere göre 5 tir. 

zarfı daki "th 1 ' son bi? ... ay n . 1 a abıruz 3ı milyon, ih_ Kanalizasyon şirketi 
Bu sene lstanbul'da yapdacak at ya· 

nşlan masraf ve ikramiyeleı?n~ ait para 
havalenamesi Vilayete gelmıtt•r. Yan ş
iar büyük olacaktır. 

racatnnız ıse 33 milyon liraya baliğ ol. 
Bu mahaulü bize veren Şimal muştur. 

kutbündeki Groenlant ada•1 veya· . Kus, ticareti 
but cenubi Afrikadaki Oıı:ıitburnu 

b. fe Bır. Alman müessesesi, Ticaret Oda-
deg"il ki ecnebi ve uzak ır ıne.ıı:ı .. - b kt 1 b 11!"' 1~ me ~p göndererek memleketi-
ket mahsulü olması itibari e ır_ ·~- mızdeki kuş ticaretinin vaziyetini hangi 
rü masraf rüsuıı:ı ve tekalife tabı ~şl~n "':,ılendiğini, en iyi kuşl~ han 
olsun. En ~ihayet bu ınahsul, o~r- gilerı oldugunu sormuştur. 
duğumuz tehirde veyahut 0 tehnn Cihan zeytin mahsulü 
Pek yakınındaki bir mıntakada ye- ihracat ofisinin tesbit etti!Hne ·· 
titiyor ve hiçbir rüsuma tabi olmı· bu sen~ cihan zeytin mahsulü' ort~~';'. 
yarak itlenip piya&aYa arzolunu· ~.ortekiz'de yağmurlardan zeytin mahsu 
yor.. lu ~ar g?rmüştür. Cezayır'de de vazi-

.• yet böyledır. ispanya, Filistin ve ltalya'-
ltte önümde bir yenice tütu~. p;.- da bu sene zeytin mahsulü iyidir. 

keti var; üzerinde granıı ~e ıa 1 Eskiden bizde de yılan 
Yazılı: 20 gram, 25 kurut.... ticareti vardı 

B .. nk .. y·· k'yenin hiçbir mm- Ş ugu u ur ı I b · ehrimizde hali faaiyette 37 esnaf ce-
takasında en iyi kalitede o an ır miyeti olup bunun 17 si küçük sanayi 
tütün 200 _ 300 kuru9 edemezk.en erbabına aittir. Yapdan tetkikata ~öre 
bir kilo tütün için 12 buçuk lıra Muradiaalis zamanında 148 sanaııw'. 

k v b. fjattir. Ve bunun ma- zümresi vardı. Hatta o tarihte ef'igiran 

kul
ço ba,!P"b dırde ir~ talep, hiç te diye yılan ticareti ic;in bir de zümre te. 

ır a •"Jd" §eldriil etmişti. 
yersiz ve ıı:ıanaıız degı ır. Türk tebaasma münhasır küçük sanat-

Salahaddin ENiS lar kanunun tedricen tatbiki mevcut es· 
naf teşekküllerinin azami tekamül ve in

Kadastro yanlış mı 
Yapılmış? 
Belediye ile kadastro ara

sında bir ihtilaf çıkb 
Kadastro memurları lstanbulun ge

niı yangın yerlerinin kadastrosunu 
yaparken belediyenin buralar için teo
pit ettiği çaplann araziye tetabuk et• 
mediği anlaşılmıştır. 

Bütün yangm yerlerinin kadastrosu
nun bu yüzden yanlıt yapıldığı anla
tılınıştır. ! 

Kadastro Müdürlüğü belediyeden 
muhtelif sualler sorarak çapların ne 
şekilde çıkarıldığını tespit için izahat 
istemiştir. Bu yiizden belediye ile ka· 
dastro arasında ihtilaf çıkmııtır. Yan
gın yerlerinin bütün kadastrosu y~ıf 
yapıldığı tahakkuk ederse yemden 
yapılması için liznn~elen tazminat be· 

• lediyeden istenecektir. 

1 BORSA 1 
(lı Bankasından alınan cetveldir) 

20 HAZİRAN 1933 
Akı a m Fiat)arı 

I,tikrazlar Tahvilit 
istikraz dahili 98,25 Ersani 19,40 
1933 lıtikra%ı 95.- Elektrik ~-

ŞR.rk d. yolları 2.75 Tra111ya7 ~-
I>, Mu~ahhide Tün•l ~ 

.IC.uponau:ı: 51.25 Rıh.hm1 ıs.-
Cü.m.rükl_. 11.1s Anadolu I 44,25 
Saydi maht 7.- .. 111 44.-
llai.ı..t 11.75 me.ail ku-

l'. aalceriy• 7,75 ponauz: 47,90 

ESHAM 

it Bankası Na· 
... 9,50 

H 'li • 9,50 
IY ., 6;?'' ~ 102 
.. n Mueaaı• 

0 Anadolu Hiaı• zs.t 
Tramvay 61.30 
ıı..;; 3,65 
Şir. bariye ıs.-

T•lefon 
Bom on ti 
Ter-koa 
Çimento 
ittihat dey 
Şark dey. 
a.ı,.. 
Şark m. ecza 

13.-
21,65 
29,50 
13,20 
218,0 
2.-
2.SO 
2,85 

ÇEK flATLARI 
Prai 15.92,so 

Pariı 
Londra 
Nüyork 
Milano 
Brülc:ıel 
Atina 
Cenevre 
Sofia 

Atnsterdam 

12,06 
716,5 

ss 
911 

3,39,94 
80,18 

2,45,50 
68,04 

118 

Viyana 4,3775 
Madrit 5.54.,75 
Berlin 199,83 
Viyana 
Peıte 
s.ı.,.at 

Bükret 
Moıkova 

4,315 
3.7825 

311 
79,97 

10,89,75 

NUKUT (Satıf) 

Kurut S ıc: ...... , -
20 1 I' - t Şilin, A•· 25.-

170 l t' ransı:a 
720 1 Pezeta ıs.-

•teri in 
1 Dola.r 17:! 1 Mark 49~ 

.20 Liret 220 l Zeloti 24.-
ıo 1, Belçika 115 1 Penıa so.-
20 Drahmi 25.- 20 Le7 23.-
20 i. laviçr• 815 20 Dinar 57.-
ı.o Leva 25.- 1 ç,rrnov~ ~ 

l Florin 84.- t Altın 924 

kişafına hizmet edeceği muhakkak gö
rülmektedir. 

Almanyaya tütün ihracatımız 
Ham~rg fahri konıoloournuz M. 

V olf'un bır raporuna göre, 933 senesinin 
ilk üç ay> zarfındaki Almanya'"ya tütün 
ihraca~ 2,004,900 kilodur. 927 sene. 
sinde aynı aylar zarfındaki ihracatımız 
bundan 177 bin kilo fazla 'ıdi y . ' , d . . unanıs-
tan ın a aynı müddet zarfmd ki ih 

d 932 . a raca 
tıdn '~-ildik' senesdıne nazaran 933 senesin-

e e11U1 var ır. 

Buna mukabil Bulgaristan, Al , 
faz] t .. .. ih manya • 

ya a utun ra~ etmistir 

Tiftik kırkım! bitti 
Ge!en rnalü!"ata nazaran, tiftik kır

kımı ı~al edılmi~tir. Son yapılan rekol· 
te tahnunen g""en seneye akı b' t" •• -'J' y n ırneı-

ce vermıştir. Bu seneki tifti'k kolt . . 
3800 

- re esı-

runkt d' • 4100 ton olduğu tahmin edil
me e ır. 

Tiftik piyasası simdil"k ki . . ki - ı geçen sene 
aeynru ta P etmektedir. Gecen sene bu 
aylara kadar sakin kalan tifti"k . d cak . pıyasasm 

aBan . hazı~'!da hareket başlamıştı. 
u tarihten ıtibaren piyasada birikip 

kalan stoklar büyük oartil halind ih a edilmi • er e • 
r ç ş ve 929 seneıindenberi düş· 
mekte olan fiatler durmuştur. Bu suret. 
le ır~en seneki tiftik ihracatunız 3980 
ton ıle •on senelerin en yüksek miktarı· 
na vasd olmuıtur. 

. Geçen seneye bir evvelki seneden 27 
bın balyalı~ hir tiftik stokile girilmişti. 
Bb.u s~neye ij"e ş~çen seneden bom boş 
. ~ pıyasa e gı~lmiştir denilebilir. Bu 
ıtı~rl~ bu. senekı vaziyet gayet müsait 
telakkı edı!mekte ve ~u günlere büyiik 
bir ehemmıyet verilmektedir. Maamafih 
tiftiklerimiz Ottava konf"'""1lsile eski 
mahreçlerin~ ka.ybetıniş. bulunmaktadır. 
Nonnal vazıyetın avdetıne kadar geçen 
sene ba~lıca mü~t~ri olar:ıJ<. ortaya çıkan 
Rusya bu sene ıçın de tiftiklerimiz için 
ümit bağlanacak başlıca mahreç olarak 
görünmektedir. 

Japon eşya sergisi 
Galatadaki Japon e§ya sergisinin Sey

risefain idaresile olan kontratı gelecek 
ay bitecektir. Seyrisefain idaresi kontra· 
tın bir daha tecdit edilmiyeceğini sergi 
idaresine bildimıiıtir. Bıı binada Deniz 
ve hava müsteıarlığı Akay şubesi yerle· 
ıecektir. 

Japonlar sergilerini baıka bir binada 
kurac:ıktardır. Japon ıergiıi Türk - Ja
pon ticari münasebatmın inkişafında Ja. 
ponya lehine çok büyiik bir amil olmut-
tur• Japon mallan Türk . nın pıyasasına 

~okuluıu bu serırinin kuruluşile başladı
gmdan Japonlar sergiyi daha geniılete
rek kurmak niyetindedirler. 

----o-
Sefaretlerde 

Talebe şerefine çay 
Alınan sefareti müsteıan Her Fabri· 

çius yann öğleden sonra Trabyada yaz· 
lık sefarethane bahçesinde bu sene Al· 
man lisesinrlen mezun ol:ınlar 

1
ve mual-

Dünkü Akşam gazetesi lstanbul kana· 
lizasyon İ!inin bir ba§ka şirkete devredi· 
leceğini yazıyordu. Yaptığımız tahkika· 
ta göre böyle bir şey yoktur. Ancak, mer 
kezi Frankfurtta olan şimdiki ıirket İs· 
mini değiştirmiıtir. Evvelce "Vays unt 
Fraytak" iken §İmdi "Noyt Vayı unt 
Fraytak" olmuştur. 

Pollste 

Köprü cinayeti 
Katil Ahçı Faik dün 

Adliyeye verildi 
Dünkü nüahamızda köprünün A· 

dalar iskelesinde manav Mehmedi, 
50 kuruş yemek 
paras!fll vennedi .. 
ğinden çıkan kav
gada ahçı Faik'in 
vurduğunu yabnıı

tık. 

Mehmet hasta· . 
hanede ölmüttür. 

Öteki yaralı lb· 
rahim hastahane
dedir. 

Katil dün adli. 
Katil Faik yeye verilmiıtir. 

Bu da 40 kuruş için .. 
Dün, Sirkeci İstasyon güınrüğünde 

kundura boyacısı Uıtif ile boyacı Sa· 
deddin arasında 40 kuru§ alacak yÜ-
zünden kavga çıkmıştır. -

Latif, Sadeddini piçakla kamından 
ve göğsünden ağırca yaralamıştır. La
tif yakalanmı§br. 

Feci bir otomobil kazası 
Dün gece Y eniköyde çok feci bir otc>

mobil kazan olmu~tur. Kııandra isminde 
bir kız otomobil altında kalarak ezilmiş, 
bir gözü patlamış ve yüzü parçalanmış· 
tır. 

Kaza gece saat 21 de Y eniköy iskel""i 
ile polis karakolu arasındaki arsada ol
n1uştur. 

Maarifte 

Afyon beyannamesi 
Afyon inhisarı kanunu mucibince af

yon tüccarlan stok mallar hakkında be_ 
yannamelerini Vilayete vermeğe başla
mışlardır. 

Duyunu umumiye binası 
Düyunu umumiye binasımn Defter· 

darlıktan, Maarife devrine başlanmıştır• 

Uzlasma muahedesi 
' Türkiye Cümhuriyeti ile Felemenk 

krallığı arasında İmza edilmi! olan ıızlaıı 
nıa adli tesviye ve hakem muahedesi Vi· 
!ayete bildirilmiıtir. 

Şlrketıerde 

Terkos hissedarları tasfiye 
kararı verdi 

T,..kos Şirketi heyeti umumiyesi dün 
M. 'Metr Salem'in reisliği altında toplan 
llllfhr. Heyeti umumiye su tesisatının 
Beleırlkre tarafından satın alınması bak· 
kında imza edilen mukavelenameyi tas
vip etmiı ve şirketin feshi ile tasfiyesine 
karar vemıiıtir. 

'talıfiye için ıu zevat likidatör olarak 
tayin edilmi!tir: Sadettin Ferit B., M. 
Biliotti, M. Metr Selem M. Castelnau. 

Celse nihayetinde Meb- Salem'in tek· 
lifi üzerine satın alma muamelesinin tam 
bir itilaf dairesinde halli için hükümet 
ve- Belediye tarafmdan gösterilen muza· 
harele t"!ekkür edilmesine katar veril. 
miıtir. 

Sıcaktan bayılanlar var 
Dün de havanın sıcaklığı devam etmiş 

tir. Bilhasıa güneşte gezmek imkansız 
bir hale gelmişti. Havanın fazla sıcak 
olması dolayısile emniyet müdürlüğü par 
mak izi memurlanndan Fuat B. bayılmış 
ve tedavi için Cerrahpaşa hastahanesine 
götürülmüştür. . 

Altın mütehassısı 
Şehrimizde bulunan altın arama mü

tehassısı M. Vonıiklen, Hadi ve mühen· 
dis Nedim B lerle birlikte bugün Ka
ğizman havalioine hareket edeceklerdir. 

Türkçe mühim eserler 
tercüme ve neşrediliyor 

Bir kısım eserler tercüme ve neşredildi, 
bir kısmı de hazırlanıyor 

Dil derleme merkez heyeti mühim ba_ 
zı eserlerin tercüme ve neşrine başlamıı
tır. Kaşgarlı Mahmudun Divanı Lıigati 
Türk ismindeki eseri klisli Rıfat ve Cağ· 
fer oğlu Ahmet Beyler tarafından alfa. 
betik sıra ile öz türkce kelimeleri fişler 
halinde tertip edilmişİ:ir. Şimdiye kadar 
kitabın beşte dördü ikmal edilmiş ve 
Ankaraya göndenlmiıtir. Bu eser mer· 
kezde Celal Sahir, Besim Atalay, Abdül 
kadir Beyler tarafından 'tetkik edilmekte 
dir. Bu ay sonunda tetkikin ıonu alma· 
cak ve eser merkez heyeti umumiyesi 
tarafından bir daha gözden geçirildikten 
ıonra tabedilecelrtir. lbni Nehna lıigati 
de Abdullah Battal B. tanıfından filolo
jik tetebbularla tertip ve tercüme edilme 
ğe başlanmıştır. 

ilmi ıstılah yapmak üzere mevcut eski 
ve yeni türkçe eserlerden kelime tara
mak üzere teıekkül eden komisyon net
riyat yapmağa baılamı§tır. Şimdiye ka
dar Hasan Ali Beyin taradığı Lisaru et· 
rak. Orhon abideleri, Lehçeyi Osmani i
le Dr. Şükrü Beyin (Radlof) ve Divanı 
IUga.t:tan askerlik, idare ve siya•et ısb
lahlarına kaynak olmak üzere taradıkta
n kelimeler birer bro~ür halinde intişar 
etmiştir: 

Hamit Zübeyr B. tarafından muhtelif 
kaynaklardan toplanmq olan türkçe ne-

ve yanlanmıştır. Yakında aile ve yer bil 
gisine ait ıstılah tarama broşilrleri de 
neşredilecektir. 

ilk tedrisat mUfettisleri 
' lstanbul ilk tedrisat müfettiıleri dün 

bir içtima akdetmişlerdir. Kapanan mek
tep elişleri sergileri yerine Halkevinde 
açılacak umumi sergi işi görüşülmüıtür. 

Talebe yurdu 
Dün bir gazete Maarif cemiyetinin i· 

daresi altındaki Kadırga talebe yurdu· 
nun son zamanlarda vaziyetinin bozuldu 
ğunu ve kapanmak üzere. oldu~~ ?.'a: 
zıyordu. Y aptığmuz tahkikata gore böy 
le bir vaziyet yoktur. Yurtta halen 110 
talebe mevcuttur. Ve bunlar da muhte· 
lif yardım teaekkülleri tarafından bakıl
maktadır. H~tta bu hdebe içinde ücret 
vererek pansiyon ıekJinde o~u~nl~ _da 
vardır. Cemiyet idare heyetimn 11tifa 
edeceği haberi de asıl•ızdır. 

Dil derleme faaliyeti 
]&tanbul dil derleme umumi heyeti ö

nümüzdeki hafta içinde vali Beyin riya
setinde üçüncü içtimaıru yapacaktır. Bu 
toplantıda birinci dil anketinin verdiği 

Bakırköy cinayeti 
Bakırköyiinde meçhul şahıslar tara

fmdan evlerine tecavüz edilen, kan11 
Liyana öldürülen, kendisi de ağır suret· 
te yaralanan Davit Efendi iyi 41lmuş, 
hastaneden çıkmııtır. Bu cinayetin faili 
olarak yakalanan iki kişinin mevkufiyet 
leri devam etmektedir. Tahkikat henüz 
neticelenmemjıtir. 

Şamlar ve Ayayorgi köyle
rindeki mesele 

Dördüncü Hukuk mahkemesince veri
len bir ilanm yanlıı tatbik edilmek iste_ 
nilmeıinden dolayı Şamlar ve Ayayorgi 
köylüleri ile jandarma arasında zuhur 
eden hadisenin tahkikatma devam edil
mektedir. Hadise esnasında yaralanan 
kadınlardan bazdan iyileşmiştir." 

Yarası ağır olan Hacer Hanımın da 
uhhı vaziyeti düzelmektedir. 

Komünistlik suçu 
Evvelce komünistlik suçundan Ağır

cezada muhakeme edilerek dörder sene 
ağır hapse mahküm olan, fakat haklarm· 
daki karar temyizce nakzedilen Mm Vil· 
da ile irfan ve Selim Sfrrı Efendilerin 
muhakemelerine dün Ağırcezada gizli 
olarak devam edilmiştir. 

13 kilo tütün 
Karagümrükte Keı;ecilerde Tesbihci 

sokağında oturan ve üzerinde 13 kilo 
kaçak tütün zuhur eden Arifin muhake
mesine dün dokuzuncu ihtisas mahkem<>
sinde bakılmıttır. Arif bu mallann ken· 
disine o.it olmadığını söylemiş ve muha
kemeye keyfiyetin tetkiki için ayın "J:_1 
sine bırakılmıştır. Arif tevkif edilıniıtir. 

Neşriyat davaları 
Y ann gazetesinde çıkan bazı yaz~I~!'! 

ıehir meclisi azalannın tahkir edfJdıg•. 
iddiasıyla mesul müdür Bürh~etll;n. "!1 

Bey alefhine açdan davaya d~n ~ırıncı 
ceza mahkemesinde bakılmış, ıddıa ma
kamı Burhanettin Ali Beyin cezalandınl· 
maaım istemiıti. Bürhanetti'?_ Ali .. Bey 
müdafaasını bilahare yapacagını soyle. 
mi§, ve şunları ilave etmiştir: 

_ Yazılar tahkırı tazammun etmez, 
sadece tenkitten ibarettir. 

IMiuhakeme Bürhanettin Ali Beyin mÜ• 
dafaasınr yapmaıı için ba§ka giine bıra
kılmıştır. 

Fındıkçıların 
İstedikleri 
İktisat Vekaletine yapılan 
müracaatta ne istendi? 

Giresun fındık ihracat tacirleri lktı· 
sat Vekaletine Giresun Ticaret Odası 
vasıtasile çok mühim bir müracaatta bu
lulHlluf tur. Bu müracaat bir kaç seneden 
beri ortaya çıkan ve fındık ıı:ibi ba§lıca 
bir ihraç maddemizin mevkiini hariç pi· 
yasalarda da sarsan bir takım hadisele
rin önüne geçecek mahiyettedir. Üst, Üs· 
te bir kaç vak'a oldu. lıtanbul Ticaret 
Odası Giresun ve Ordudan gelen ve ih
raç İçin buradan transit olarak geçen fın 
dddar üzerinde yapbğı ekspertiz netice
sinde bu fındıklara ihraç ınente şehadet 
namesi veren bu ticaret odalannı Cüm· 
huriyet müddei umumiliğine veriyor. S<; 
bebi ıudur: Fındık ibra~ . ~aı:nes~ 
ihraç olunacak fındıklar ıçın yuzde 2 •. 
ten fazla toleransı, kan§ığı kabul etm!
yor. Halbuki bu fındıklarda tolerans mık 

·· de 4-5 bulunuyor. Vak'a!~ t"!'· 
tan yuz • ·· ·· geçilemı· 
kup ediyor fakat iıın onune b .. d 

B. kı fındddarnm:z u yuz "0 

yor. lekır t dsah°ilinde kalıyor. Giresun Ti· 
mem e b ühi 
caret Odaurun mürac:aatı edn. m G ~ me-
seleyi halledici .~ıyettd f dıkr.,..un 
Ticaret Odaaı .muracaombuatın1 afı ıdnk "!'"': 
takasında ıivn ve t n ı yeb§ti
ren ağaçların bir arada bulunduğunu bu 
itibarla yüzde beş karıııklığı kabul et· 
mek zaruri olduğunu ileri sürmekte ve 
yüzde beşin kabulünü istemektedir. 

lstanbul Ticaret Odası idare heyeti de 
ayni meseleyi tetkik etmiş ve bu kıymet_ 
li ihraç maddemizin vaziyetinin kurtul. 
ması için fındık ibraç nizamnamesinin 
bu ıekilde tadilini lktısat Velcaletinden 
iıtemeğe karar venniıtir. 

Kısa haberler 

* Borsa komiseri Ihsan Rifat B. bu· 
gün Osmanlı Bankası heyeti umumiyeıi
ne iş titak için Londra'ya hareket ede

tir 

Eski Harbiye Nezareti, ıimdiki Da· 
rülfünun binası Tıp Fakültesi olunca 
Bekirağa bölüğünü de teırihhane ya· 
pacaklarnuı. 

Bu binanın talihinden midir nedir? 
Bir aralık politika mücrimlerinin ef· 
karını tetrih ettirirlerdi. • içeriye atı• 
!anların çoğu canlı cenaze haline ge
lirdi. . . Şimdi de teırihhane yapılı
yor. • • Bekirağa bölüğü için bu da 
bir mazhariyettir. Hiç deiğt.e artık o· 
raya kimsenin sağ girmekten korkusu 
kalmaz .• 

G . 1 
arıp tramvay .... 

Üsküdar tramvaylarından daha ga
ribi de varını§. . • gazetelerde oku· 
dum. Meksikada bilmem hangi made
ne gide~bir tramvay varmı§ ki; iki e· 
tek tarafından çekiliyonnuı. . Şu 
tramvayı iki at çekse garip görmezler· 
di ya!. Nitekim: lzmirin tek atlı tram· 
vaylan vardır. Hatta atın başında 
teınaiyeai de vardır da gene kimse ga
ripsemez. . Halbuki e§ek çekiyor di· 
ye garip feyler araaına girer .. 

Bilmem neden?. Eıeklere böyle 
haksız bir tariz olunca bende bir ak· 
sülimel hasıl oluyor. Sebebini anlıya· 
madun ... Fena düıünenler, Allahtan 
bulsun. Ben eşeklerin insanlardan 
daima zulıim ve haksızlık gördükleri· 
ne kail olduğum için onlara ne zaman 
böyle bir tariz olsa hemen işe karışı· 
rıın .. 

Buna da ayni hisle müdahaleye lü
zum gördüm. Eşekler tramvay çeki· 
yor diye ıaııyoruz. Lakin eşeklerin in 
sanlarm çektiklerine bakıp ta şaıma· 
dıklanndan emin miyiz, acaba?. 

FELEK 

Bir Çinli diplomat 
Çinin Madrit sefiri Tür

kiyeyi görmeğe geldi 
Çin hükıimetinin IMllletler Cemiyeti 

nezdindeki murahhas heyeti teknilE_ mü· 
§Bviri M. T si en T ai Cenevrt' den tehr~ 
ze gelmiş ve dün akıam Ankara'ya gıt· 
m.iıtir. 

M. Tıien Tai Çinin Madrit elçiliğine 
tayin edilmiştir. Yeni vazifesine gitmez· 
den evvel Yeni Türkiye'yi görmek iste
miı ve bu maksatla Ankara'ya kadar bi 
tenezzüh seyahati yapmağa karar vermi 
tir. M. Tsien Tai'yi Royal otelinde ziya· 
ret ettik; bize dedi ki: 

- Ankaraya resmi bir vazife ile git 
miyorum. Maksadım 'lı'. eni Türkiye'yi 
görmektir. Çinliler Türldere kar~ı mu· 
habbet besliyorlar. Türkiye'nin sabık 
Nanlrin maslabatgüzan Fuat B. dos 
dur; kendisile Ankara'da ırörüşeceğim. 

M. Tsien Kai Türkiye ile Çin arasın· 
da doğrudan doğruya siyasi münasebat 
teessüs ebnemit olmasının sebepleri ha 
kmda sorduğumuz suale cevaben dedi 
ki: 

- Fuat B. in Nankin maslahatgüzar_ 
lığı zaınamnda bir dostluk ve ticaret mu 
kavelesi projesi hazırlanmıştı, fakat bu 
mukavele her ne dense imza edilme_ 
miıti. Bugiin Çinin menafü Türkiye de 
Danimarka sefirliği tarafından himay 
edilmektedir.'' 

M. Tsien Kai Çin· Japon ihtilafı hak 
kında demittir ki: 

--Japonya ile olan ihtiliıfımız elan d 
vam ediyor, Çin, hukukunun temini içi 
sonuna kadar mücadeleye karar vermi§ 
tir." 

OUmrUklerde 

Motörlerde de kaçak eşya 
bulunuyor 

Gümrük muhafaza teşkilatı, k~ç~kçı· 
)ıkla mücadeleyi son derecede yennı ve 

. ti' Evvelki gün Viyana vapurunda 
mq~ k ~~ 'd 
meydana çıkanlan kacrf_a d da ıse~~n edn 

d son 24 saat za ın a a mutea -
maa a h -"f . "k d't motörlerde mu tt:aı cıns •e mı tar ... 
ı.:..da kacak eıya müsadere edilmiştir. 

Bunla'i-dan maada, dün Romanya va .. 
purunda da ırümrük muhafaza memurla 
n tarafmdan sıkı bir arama yapılmış ve 
JO paket esrar ele ııeçmİttir. Bunların 
sahipleri olduktan anlatılan iki Romen 
tayfa mevcuden zabıtaya verilmittir. 
kikat netic.,..ine göre bunlar ihtisas ma 
kemesine sevkedieceklerdir. 

Beşiktaş antrepoları 
Betiktaş antrepolarının dün açılması 

mukarrerdi. Hazırlanan baıküller yerle
rine konulamadığından bu antrepoların 
kiitadı bir iki gün sonraya kalmııtır. ---

Seyrisefainde tasfiye 
bitiyor 

Seyrisefain idaresinde dün de Sa~ul• 
)ah B. in riyasetinde toplanan tasfire 
komisyonu mesaisini bitirmek üzeredir. 
Yeni tesekkül edecek idarelerin 6 aybk 
kadrol....;nı Ankara'ya götüren Ayet B. 
heyeti Vekileden bugünlerde geç~ 
kadroları hamilen avdet edecek ve mu· 
teakiben açıkta kalacaklara tebligat ya· 
pılacaktır. . 

Akay müdürü Cemil B. dün Dem• 
yollan müdürü Sadettin 8. ziyaretle Y"" 
ni te!kilat etrafında ıröriiımüıtür. 



c SANAT 

Türk tiyatro ve sineması ve Milli 
temsil akademisi 

Y armki Türk tiyatro ve sinema
sının temel tatını atmak şerefi de 
genç ve inkılapçı Maarif Vekili
mize nasip oldu. Ankarada kurul
makta olan temsil akademisi bü
tün münevverlerin ne zamandan
beri özledikleri, bütün tiyatro se
verlerin, bu memleketin de bir te
mata hayatı olmasını istiyenlerin 
sabırsızlıkla bekledikleri bir te
tebbüstü. İtte bu hayal artık ha
kikat oldu. Temsil akademisinin 
açılması bir gün meselesidir. 

İnkılabın icqltürleşmesi, kültü
rün inkılapçılatması, bir kelime i-

'e kültürle inkilabın kaynatması yıl 
!arını yaşıyan bizler, yarınki bü
yük Türkiyenin, bugün gözlerimiz 
önünde atılan temel tatlarını sey
rederken, bu dev binanın işçiliğile 
uğraşırken yıktığımız köhne kulü
benin kıymetsizliğini daha iyi an
layoruz. Çünkü, çok iyi biliyoruz 
ki, yarınki Büyük Türkiyeyi inkı
lapla kültürün bu elele veriti kura
caktır. 

Memlekete geldiği zaman bir 
salaş tiyatrodan başka bir şey bu
lamamışken, şimdi, yurdun en u
zak köylerine kadar bu kültür o
cağını sokmaya çalışan inkılap 

. yoktan var edecekti. Bunun için de 
işe ta ba~ından batlamak, şimdi
ye kadar ihmal edilmiş olan esası 
ele almak, yani tiyatronun mekte
bini kurmak, alfabesini memleke
te getirmek mecburiyetindeydi. İş
te Ankaranın temsil akademisi, 
memlekete temsilin alfabesini öğ
retmek niyetile açılıyor. 

Tiyatro ve sinemayı eğlence yer
leri telakki eden bir nesilden deği
liz. Biz biliyoruz ve iman ediyoruz 
ki kitap gibi resim gibi, radyo gi-
bi tiyatro ve sinema da kültürün 
ve kültür yaradıcısı sanatin me
gafonlarıdır. Bu megafonlar, yarın 
yı.:rdun yüzlerce köşesinden, kül
türün ve sanatin zaferini dünyaya 
i:an edeceklerdir. Bu megafon
ıar, müstebit hükümdarların, keyfi 
id- releri için kasden cahil bırakıl
mış halka dünyayı öğretecek ve 
yüz. yıllarca kendilerinden insan

rini bile ileri sürdü. Ruslar sinema 
için , bütçelerinden milyonlar a· 
yırdılar, bugün hariçten pek az 
film getirerek yalnız yerli eserler
le koca Rusyayı idare etmeye mu
vaffak oluyorlar. Almanyada da 
milli sinemacılık, hükiimet sine-
macılığı yeni fakat sürat-
le kuruluyor, bu ga-
ye uğrunda bütün Alman si
nema tirketleri birleterek bir ser
vet teşkil ediyorlar. Amerikada 
sinema sanati günün en mühim 
meselelerindendir. 

Sinemanın, halkın hayatı, dütü
nuşu,görütü ve ahlakı üzerinde,her 
sanat vasıtasından çok, inkar edi
lemiyecek kadar aşikar ve kuvvet
li tesirleri olduğu muhakkaktır. 
Kütleye, kafalarda yer etmesi iste
nilen iyi ve doğru fikirleri aşıla
mak, inkılabı dışlardan içlere nü
fuz ettirmek için sinema, önümüz
de emrimize amade en mühim va
sıtadır. 

Temsil akademisi bu mühim sa· 
nat şubesine de bilhassa ehemmi
yet verecektir. Henüz daha emek
leme halinde olan Türk sinemacı
lığına teknik ve bilgi atılıyarak on
dan batı mahsııllerile boy ölçüte· 
bilecek bir Milli Türk sinemacılı
ğı yaratacaktır. 

İnkılap ve sanat on sene dargın 
gibi durdular. Şimdi birbirlerine 
ellerini uzatmıt bulunuyorlar. in
kılap, sanatin kuvvetlenmesi ve in
ki9afı için bütün gayretile çal19ı
yor. Bu yolda son eseri temsil aka
demisidir. Sanat nankör değildir, 
inkılap için çalışarak borcunu ödi
yecektir. Ve bu çok hayırlı birlet
meden yarının Türkiyesi, en müte
vazi kö9elerine kadar, dolup taşan 
tiyatroları, sinemaları, okuma ev
leri ve her yuvaya giren radyolari
le yarının, özlediğimiz ve vücut 
bulması için hiç bir ~eyimizi esir
gemiyeceğimiz Türkiyesi doğacak
tır. 

YQfar NABJ 

················-·· .. ····---····-·-· lık hakkı esirgenmiş olanlara kö
lelikten kurtulmut olduklarını bil- Iİ 
dircceklerdir. in Dil anketi 

Temsil iti, tiyatro ve sinema işi 
en güç ve en zorlu teknik işidir. 
Notasız, pratik keman çalmakla, 
mektepsiz, tetebbüsüz tiyatro ve 
sinema yapmak ayni neticeyi ve
rir: F alıosuz iş görülemez. 

Halkevinin temaşa sahasındaki 
çah,masını, ve halkevi sahneleri
ni biz, daha ziyade ortaya atacak
ları istidatlar için alkışladık. O is
tidatları yarın temsil Akademisinin 
nurlu çatısı altında toplanmış gö
receğiz. Onlar orada tiyatronun 
ne demek olduğunu öğrendikten 
sonra kıymetli yüklerile 
kasabalarına ve · şehirle-
r ine döndükleri zaman mem
lekette ciddi bir tiyatro hayatı bat
lamı~ olacaktır. 

Sinemanın ehemmiyeti son za
mımlarda bütün hükumetleri bu 
sanat şubesile yakından alakadar 
olmaya sevketti. Tanılmış bir 
Fransız rejisörü, daha ileri gide
rek, hir sinema vekaleti tesisi fik-

Liste 94 
ANKARA, 20. A. A. - Kartıhkları ara-

nacak arapça ve farsça 

num•ralı listesi tudur : 

1.- Hasebiyle 

kelimelerin 94 

2.- Veaileıiyle - Bilvesile -

3.- MünaıebetiyJe - Bilmünasebe -

4.- itibariyle 

5.- Etrafiyle - Biletraf, aleletraf -

6.- Niabetle - binniape, nispeten -

1.- Ekseriyetle - ekseriyet itibariy-

le-
8.- Umumiyetle - Bilumum. 

mum, umumen, umumiyet 

riylo -

alelu

itiba-

9.- Huausiyle 

haaaaten, 

- alelbuaua, buauıa, 

bilabaaa, babuıua, tahıi-

aiaen, alettahıia, betah.aiı. 

JO.- Hakkiyle - bihakkin -

l 1.- Liyılır.iyle - l&yıkı veçhile -

12.- Biaayrihakki.a 

13.- Dig:ayrikaılln 

ll::~~ç;;;;;;;ar. ~B!!!3!5iioe..-...ı.!ll 1 
Milliyet'in edebi romanı: 11 

YAYLA KIZ.I. 
- YAZAN: Aka Gündüz. -

Ne diyordum ben? Nerede kal
dıktı? 

Ha! Evet. Yayla kızı iz kırarak 
gidecekti. Hem, tanyerinin alaca 
aydınlığı çıkmadan Asiyozgat yo
lunu tutacaktı. Ondan sonra iz kı
racaktı. Daha sonra da Tanrı bü
yüktü. Kırk yılda, kırk asırda bir 
küçük Yayla kızına bilmem ne ya. 
pacaktı. Biz oraya gelelim. Biz 
ona ... 

Yayla kızı iz kırdı. 
Tanyeri morardı, sıılar a. 

ğardı. Davar uyandı. Cindo
ruklar pembeye boyandı. Ba
calar tür, tür tütüyor. Horozların 
boğuk sesleri. Ayaz. ince derenin 
buzları dana tırnaklarının altında 
çatır çatır. Dallarda buzlar salkım 
salkım. Issızlık ıssız, ıssız uyanı
yor. 

Enayilik etıne ! 
Şiir yazmıyorum, kafiye düzmi

yorum. 
Sadece Anadolu yaylasının gün 

do~uşunu çiziyorum. 

1 
Yayla kızı Petek uyandı. 
Yattığı tav9an uykusundan uyan 

dı. 

Hasta anasının kirli yorganın
dan sıyrıldı. 

Ale gözlerini uğu,tura uğu9tura, 
sıska kollarını gere gere dört bir 
yanına hakındı.v Gözlerini ilk ıtı
ğın açık morluguna, sonra sinca
biliğine, daha sonra pembeliğine 
alıttırdı. 

Anası inim inim inliyordu. 
Çoban köpekleri ulum, ulum u

luyordu. 
Raftan ucu tek çatallı, uzunca bir 

değnek aldı. Bu değnek topal ba
basının sağlığında dayandığı değ
nekti. Bir eski çaputa iki kuru baz
lama sardı, çıkıladı, değneğin u
cundaki çatala taktı. 

Pencereden verevine giren seher 
191ğının altında anasının pembele-
9en sarı yüzüne baktı. Çukur göz
leri, uzun kirpikleri, çökük yanak
ları, inim inim iniltileri ile ne ka
dar güzeldi. 

İşte bu gÜ?:el anayı ahır sekisin-

Para nerede? 
odasına girdi. Arkadaııoın ceplerini, o
danın her tarafını aradı, aradı. Fakat 
cüzdanı ve paraJarı bulamadı. 

Spor 

Fener -Kurtuluş 
Atletizm maçı 
Yepılıgor 

Çok eıki iki arkadaıtılar. Tabiatları 
birbirine çok uygun olduğu için, ıami

miyetleri kuvvetli idi. Yal ruz bir nokta· 
da anlaşamıyorlardı. F ernand har vurup 

harman ıavuran, yarını hiç hesaba kat
ıruyan bir adamdı. Varlık içinde büyü
müıtü. Paranın kıymetini ona ihtar ede
cek yoksulluklar çekmemiıti. Robert İse 
bir çok acılar içinde parayı kazanmak 
kadar tutmanın da yolunu öğrenmişti. 

Biri kadınlann siııarasıru para ile yakar. 
öteki böyle meclislerden kaçardı. Bir 
gün seyahate çıkacaklardı. Robert bir 
fart koydu. Bütün bu ııezintide masrafı 
kendisi idare edec•k. Öteki de bu §artı 
kabul etti ve paralarını a•kada~ma ver

F emand ertesi gece de paralan ara· 
dı. Gene bulamadı. Hulasa Suzanne'ın 
randevusuna da gidemedi. Paristen kalk 
tılar, batka Avrupa ıehirleTinin bir çok
larını gezdiler. Nihayet çizdikleri seya
hat proğramı bitti. Kendi ıehirlerine dön 
düler. 

Bu cuma F enerbahçe stadında 
Fenerbahçe ile Kurtulut kulüpleri 
arasında bir atletizm maçı yapı
lacaktır. 

Her iki takım da bu büyük mü
sabaka için hummalı bir faaliyet 
içindedir. Umumi tahmine naza
ran mukavemetlerin kurtulut at
letleri tarafından kazanılacağı 
zanedilmektedir. Diğer müsabaka 
lara gelince onları Sarı-licivertli
ler kolaylıkla kazanacaklardır. 

di. 
Par ise gelmişlerdi. F ernand mi•li cok 

görülen tesa<!üflerden bi• tesadüfle bir 
kadınla tanııtı. ilk ı:-ünü kadınla yollar
da dola~tı1ar. Zira bir yere n-irseler, Fer .. 
nand'ın cel,inde de~il iki li·a, iki kadeh 
su verecek parası yoktu. Kızın ismi Su .. 
zanne idi, o kadar giizel bir ıey de de
ğildi. Fakat onda çirkinliğini insana u
nutturan ~ok kuvvet1i ve cazip taraflar 
vardı. Bilh~•ııa tatlı bi• kumralhktaki 
saçlarr, çekme burnu~ bilhassa emsalsiz 
bir teni vardı. Sonra !:Ok şirin, -:ok şen 
bir kadındı. Bütün !,unlar sıpsevdice ka
rakterde olan Fe!'nand'ı yakıp tutuıtur .. 
mağa ki.fi icfi. O !!"Ün Suzanne ile üç gün 
sonra Amerikan lokımt?Oında bulu~ınak 
üzere mutal,•k k~!dılar. 

Amerikan lokantası P••İ•in en büyük 
lokantalarından hH idi. Orada mükellef. 
ce bir yemek yemek, ufak bir memurun 
bir aylığını vermek demekti. F ernand o 
aktam Roberı'e <1e<li di: 

- Bana b"! yüz frank kadar bir para 
lizmı .. 

- Ne yapacaksın? 
- !!?? 
- Kim bilir ~ene ne ku~ beyinlilik e-

deceksin? Havaya para sa..fedeccksin? 
- Hayır, Robert, değil, bu sefer cok 

li.zım. Hem senden ne sak1ryacağim? 

Hesaplar görüldüğü zaman, Fer
nand'm ağzı keyfinden kulaklarına 

varıyordu. Çünkü masraf zannettiğin
den çok az olmuı ve arkadaıı paranın 
Üstünü kendiaine iade etmi§tİ. Fakat 
bir merakı vardı: onu tabnin etmek 
istiyordu. Her gece arkadatmm her 
tarafını aradığı halde para bulama .. 
mıfb. O halde Robert bu paralan ne· 
reye saklamııtı? ve nihayet sordu: 

- Allaha,kına, sen bu paraları ne. 
reye aaklıyordun? 

O gayet soğukkanlı cevap verdi:: 
- Senin Suzanne meaeleainden aon .. 

ra takındığın hallerden kararını anla· 
mıftnn. O gece ve ondan sonraki gece· 
ler cüzdanı senin kat'iyyen aklına v.e) .. 
miyecek bir yere koymağa karar ver· 
dim. 

Allahaıkına nereye koydun? 
- Nereye koyacağım? aenin cebi· 

ne! Geceleri yatmadan evvel senin ce
bine koyuyor, sabahları aen uyannıa .. 
dan alıyordum. 

1 RADYO 1 
Bugünkü proğram 
ISTANBUL: 

18 den 18,30 kadar Gramofon 
19 ,. 19,45 ,, Su: (Mahmure hanım) 
19,45 ,, 20,30 Hazım Bey tara(ından 

lc.arasöz. 
20,30 " 21,30 ,, Udi Sel&hatti.n B. No~ 

har efen.dl Hamiyet H. 
21,30 ., 22 ,, Gramofon. 
22 ,. itibaren Ajanı, Borsa haberleri .-e 

Sa.at a7an. 

Ankara, 1538 m. 
Ben bi.,. k'<ldmc."\ tutuldum. Deyebilirim 12,30 : Gramofon. 
ki, eğer razı olursa beJki ~kirlığa da 18, : Flarmonik orkestra: Berlloz ouverture 
veda edeceğim. Benvenuto Cellini Me7erbeer fantaiıie Leı 

_ Kim hu kadın? Huguenotı Bercbs Gavolt Eıpal'nole 
18,45: Gramofon. 

- Yolda tanıdım. 19,20: Danı musikisi. 

- Yolda seninle konuşan kadınrn baş V ARŞOY A, 144ı m. 
kalan ile de konuşmadığını nerden bili.. 8,05: Cimnastik. 8,25: Plftk. - Neıeli sözler. 

13,05: Plftk, haberler. 16,20: Pli.k, haberler. 
yorsun? Kim oldu~unu bilmeden, anla. 17: orkestra. 18: Aktüel ıö:zler. - Konser. 
madan, caddelerde önüne gelen erkeğe 19,40: Şarkllar. 20,10: plik. - Muhtelif. 20,45: 

oda muıilcisi. 23: lngili:zce konferans. 22,20: 
iltifat eden kadınlardan birisi ile evlen.. plak. 23,45: Danı musikisi. 

meğc k•lkmak bir defa ben, arkada~lık BUDAPEŞTE, 550 m. 

vazifem itiharile mini olurum. 19,.35: Sisan musiki•i. 20, 45: Muhtelif ıarkl· 
Fernand cevap verdi. Robert İtİ!"ı\% et· lar ... 21,15: Stüdyodan bir piyano 23,15: haber· 

ti. Biri müdafaaya uğraştı. öteki inat et· ler. 23,.35: Erne•t Dohnaniyinio idaresinde 
piyano ve •İyolonael iltı •on.atlar 24,16~ Ca..; 

ti. Fakat Robcrt ~on bir cümle ile i.fi e- band (Yeni parçalar). 

sip atınca, l>eriki arkada~ını yola gelire- ViYANA, 518 m. 
m.iyec.eğini Rn)adı ve sustu. 20,35: (Eski bir Viyanalının hülyaları) isim· 

li bir musiki temsill. 23: Müsahabe, haberler. 
Suıtu amma, lıu 0 iikU:t hir. tP- arkada.. 23,35: Dan• musikisi (palaia de danıe) tan 

şının fikirlerini kaJ:,ul etmi~ • olmasından naklen. 

ileri ııclmiyordu. o sevgili Suzanne'dan MILANO • TORINO • FLORANSA 
ve g'İttikçe yaklaşan Amerikan Jokantaıı 20: Haberler. - Pl&k. 20.25: Haberler (Ecne· 

. hl llıanile). 21: Haberler - Tıbbi müıahabe 
randevusundan vaz~eçmış değildi. O ge- 21.JS: Temsil. - Ka.rıtık konser. 
ce havadan, sudan !!Örüttiikten sonra PRAG 488 m. 

Robert odasına çekildi. Soyundu ve yat- 20,15: Kuator konseri. 21.SS: Tarihi neıriyat 
tı. Fernand İse kendi odasında arkada.fi- 22.25: Tiyatro. 23.20: Son haberler. 

run uyumasını ve mutat vecbile horlama· BOKREŞ, 394 m. 
sıru bekleyordu. Bir saat sOnra da bek· 13,10: plak. 14,15: plak ile hafif parçalar. 18: 

F radyo · orkeıtraır. 20: Dera. 21,05: Piyano 
lediğİ oldu. O zaman emand kalktı. A· konseri. 21,35: ıarkıla.r. 21,SS: konferans. 
yaklannın ucuna ~sa basa arkadasının 22,05: 1'eman konseri. 22,40: konser nakli. 

~~ 
Hayat Kaza 

Sigortalarınızı Galatada Ünyon Hanında Kain 
ÜN YON SİGORTASINA 

Türkiyede bilafaııla icrayı 
yaptırınız. 

muamele etmekte olan 

ÜNYON 
Kumpanyasına bir kere uğrı.madan sigorta 

Telefon: Beyoğlu 4.4888 
yaptırmayınız. 

3266 

de bırakıp gidiyordu. 
Anasının bir kolu yorgandan dı

şarıya sarkmıştı. Parmaklarında 
kına yoktu. Kim bilir ne vakitten 
beri kına yaknıamı9tı. Karnında 
da sıcak at yoktu. 

İ9te parmaklarında kınası, kar
nında sıcak atı olmıyan bu fakir 
anayı bir testi su ve bir tutam katı 
dürümle hasta döteğinde bırakıp 
gidiyordu. 

Petek'in gözleri dolu dolu oldu. 
Küçük avuçları buz gibi ter kesil
di. Nefesi daraldı. Sonra yırtık ye
ni ile gözlerini kuruttu. Ağlıyacak, 
ağıtlıyacak ne vardı ki. Keyf için 
kaçmıyordu. Çalışmak için, çalı9ıp 
kazanmak için, çalıtıp kazandık
tan sonra anasını bakıtmak için 
tehire gidiyordu.Artık hiç bir efen
di ağa ona pis çingen, arsız dilenci 
diyemiyecekti. Kaç tane kimsesiz 
köy kızı biliyordu ki tehre gitmiş
ler, it bıılmu,Iardı da analarına 
bacılarına Tanrının ayı yılı, yedi 
sekiz on kayına gönderiyorlardı. 
Çoban Osman, hani anasına dürüm 
gönderen çoban Osman yok mu, 
itte o yıllığı on iki kayınaya davar 
güdüyor, kendisi onun kadar bü
yük değildi, daha çocuk sayılırdı, 
yılda altı kayma gönderebilse ge
ne bir şeydi. 
Anası yorganın altında biraz kı

pırdar gibi oldu. Petek hemen ka-

pıya seğirtti. Çıktı. Kapıyı aralık 
etti. İçeriye bir daha baktı. Anası
nın yüzünü bir daha gördü. Ve ar
kasını döndü. Köyden kota koşa 
çıktı. Son evlerin bir kapısı açıldı. 
Ve bir ses i9itti: 

- Kız Petek! Böyle ircek nere? 
Yalanını kotarak söyledi: 
_ Emüş hala azık verdi, çoba

na eletiyom. 
Çay Boğazına girmedi. Çünkü 

yol orada idi. Gelen geçen görürse 
ifkillenirler de belki köye döndü
rürler. Yamaca hrmandı. Bağların, 
bıçıların arasından istasyon tarafı
nı tuttu. Gürüzlükten geçerken 
9imdiye kadar hiç dütüneme
diği bir fey kafasına saplan
dı: şehre tek başına nasıl gidebile
cek. Onca yolda kim bilir. . . hem 
yolları da bilmiyordu. Şoseden git
se itine gelmez. 

- Kız ananı bırakıp nereye gi
iliyon? 

Diye şamarı yapıştırıp köye çe
virecekler. İstasyonun arkasındaki 
teneke, toprak tavukluğun arkası
na soluk soluğa saklandı. Belki iki 
cigara içimi dütündü: ,ehre nasıl 
gidecek? tehrin yolu nereden ge
çer? 

Uzakta bir gürültü vardı. Gözle
di. Çingenler obayı yıkmışlar yol 
hazırlığı görüyorlardı. Galiba gi
der ayak bir iki tavuğu daha imük-

Bu hususta daha mufassal ma
lumatı spor sahifamızda verece
ğiz. 

Müsabakalar : 
14 te Resmi geçit. 
14.15 te 110 mania ve yüksek 

atlama. 
14.30 
14.45 

15 

15.25 

15.45 
16 
16.25 

,, Yüz metre ve gülle 
,, 3000 metre ve uzun 

atlama. 
,, 800 metre ve Cirit 

atma 
,, 200 metre ve Disk at-

ma 
,, 1500 metre ve üç adım 
,, 400 metre ve sırık 
,, Balkan bayrak yarı91. 

Atletizm Komitesi : 
Sait Salahaddin Bey, M. Ke

mal Bey, İbrahim Bey, S. Mümtaz 
Bey, Y asumides efendi. 

Baş Hakem: 
Bürhaneddin Bey (Türkiye At

letizm Federasyonu reisi). 
Saat tutanlar : Vedat Abut Bey, 

llhan Bey, Her Pırak, Mr. Davit. 
Muvasalat Hakemleri: Ahmet 

Fetgeri Bey, Hadi Bey, İbrahim 
Bey. 

Atlama Hak~mleri : 
Bey, Adil Giray Bey, 
mides. 

Ali Riza 
Mr. Yasu-

Atma Hakemleri : llhami Bey, 
Mr. Peridis, Mr. Agopyan. 

Musabaka Katibi: M. Suat Bey. 
Spiker : Saim Bey. 
Saha Müdiri : Galip Bey. 
İrtibat komseri: M. Kemal B. 
Hareket Amiri: S. Mümtaz B. 

Cuma maçları 
lstanbul Futbol Heyetinden: 
23·6·933 cuma günü icra edilecek maç 

lar: 
Taksim Stadında 

Hilal ve Anaclolu teknu" mac saat 
14,~0 Hek-.n Saim Turıı-ut B. -

F enerbiıhçe - V.K. Kapı 29 dakikalık 
yanın kolan ma~ 18,30 hakem Kemal 
Halim B. 

Beşiktaı - lst. Syor B takımı saat 
15,15 M. Reşat B. 
Be§İktaş - Isı. Spor 1 nci takımı ıaat 
17,30 Sait Salahaddin B. 

Beşiktaı Jimnastik klübü bu müsaba· 
kanın gelecek seneye tehirini teklif et- ı 
miş ise de heyetimiz nizamnameye oy_ 
mayan bu teklifi şayanı müzakere bul
mıyarak müsalxtkanın İcrasına karar ver 
mittir. 

1 ı~ ve İsci J 
Milliyet bu sütunda it ve iıçi iati
yenlere tavassut ediyor. it ve İfçİ 
istiyenler bir mektupla it büro· 
muza müracaat etmelidirl•r. 

iı isteyen 'er 
Izmir belediyesi Fen heyetinde beş 

sene müddetle kondöktör muavini ve 
inşaat nezaretçisi olarak çalıştım. Mü
tıcahhi t yanında taşrada dahi çalışmak 
arzusundayim. 

Üsküdar Çavuşderc caddesi No. 178. 
M. C. 

leyip aşırmıya gelen bir küçük çin
gen çoparı ile karşılattı. Biribirle
rini tanıyorlardı. Gelen irkildi. Pe
tek anlamamazlıktan gelerek sırıt
tı: 

- Kız nere böyle? 
- Şehre doğru göç ediyoz. 
Petek'in gözleri par par yandı. 

Çingen obası demek şehre doğru 
göç ediyordu. Aralarına katılmayı 
kurdu. 

- Ben de o yana gidiyorum a
ma fehre değil. Y ozgatta kalaca
ğım. 

- Yalnız nasıl gidebilin. 
- Size katılırım. 
- Yozgatta ne işin var ki? 
- işte. . Müdür Efendi bir a-

dam aramıf ta, ona çalışmıya. , 
itte .• 
Konuşa konuşa obaya gittiler. 

Kulakları düşük eşekler yüklen
mit, sıska beygirler hazırlanmıt, 
köpekler sıralanrnış ... Obaya bat
lık eden karayağız bir adam kızı
na Petek'i sordu. O da Petek'ten 
aldığını babasına sattı. Süpürge 
saçlı bir kocakarı Petek'e: 

- Kimin kimsen var mı? ·dedi. 
- Hiç, hiç kimsem yok. 
Kocakarı ile ağa göz göze gel

diler. Ağa iki gözünü birden yum
du açtı. 

- Hep bizimle kalmak İster mi
sin kız? 

Yeni neşriyat 

Hoiivut 
Holivut'un 21 Haziran 33 tarihli 

nüshası inti§~-r etmiştir. Tavsiye ede· 
riz. 

İ6tanbul birinci ticaret mahkemesin 
den : İstanbulda Liman hanında 15-17 
numeroda mükim Haci zade Mesut mah 
dwnları Mehmet ve şürekasının Selii
nik bankasından istikraz eyledikleri 
mebaliğ mukabilinde bankaya rehnet
tikl:ri 84532 kilo tütün.den bakiyye 
883 balyede 44900 kilo tütünün satılına 
sına karar itası talep olunmuş ve 
medyunun mahkemenin dairei kazasi 
dahilinde ikametgah göstermemiş olma 
sr hasebile ilanen yapılan tebliğata ve 
mü.ddeti muayyenenin mururuna rağ

men borçlu şirket itiraz etmemiş bu
lunduğundan Ticaret kanununun 766 

incı maddesi mucibince emvali mer· 
hu.nenin alelusul satılmasına karar ve 
rilıniş olmakla işbu ıi.Janın neşrin.den 

itibaren üç gün zarfında borçlu şirket 
alacaklı bankayi huzuru mahkemeye 
davet suretile itiraz etmediği taktirde 
kararın ke~pi katiyet edeceği ve reh
nin 26-6-933 tarihine müsadif pazartesi 
günü saat 9,30 da Galata Perşembe pa
zar caddesinde 29 numcrolu Samsun 
nam depoda satılacağı ilan olunur. 

{4718) 

Beşiktaş 2 inci hukuk mahkemesin
den : Ortaköyde palanga sokağında 

atik 13 cedit 23 No. lu bodurum ve ze
min katları dahil olmak üure beş kat 
lı ve bodurwn katında dört oda 5 kö
mür depo$u, 1 çamaşırlık , 1 koridor, 1 

hela,· 1 sahrmç, zemin katında 1 mat
bah, ve biri ka.pucuya ait olmak üze
re 3 oda 1 salon, 2 matbah, 2 hela 1 ko 
ridor. Birinci katta 2 salon, 6 oda, 1 

matbah, 1 heI.a, 1 koridor, 1 kiler. !kin
ci katta 1 salon 6 oda, 1 matbah, 1 he
la, 1 kiler, 1 koridor, bir taraça Uçün 
cü katta 1 salon, 5 oda, 1 matbah, ı he

la, 1 koridor, 1 banyo, 2 taraça ve de
rununda havuz ve ağaçları müştemil 

bi·rinci derecede emniyet sandığına ikin 
ci derecede Mustafa Beye ipotekli 
(11000) on bir bin lira kıymeti mu
hammineli müteveffa Növber hanıma 

ait apartman mukaddema açık arttırma 
ile satılığa çıkarılmış ve talip zuhur et 
.modiğinden onbeş gün zarfında ikinci 
arttırma ile satılacağından talip olan.la 
un yevmü müzayede olan 4 Temmuz 
933 pazart""i günü saat 14 te Beşiktaş 
sulh ikinci hukuk mahkeme.inin 

932-42 No lu dosyasına müracaatları i 
lan olunur. (4753) 

Aınn umdesi " M 1 L L 1 Y E T " tir. 

ABONE ÜCRETLERi : 
Tirkiye için Hariç içiıı 

LL L. K. 
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iZ • 14 - 28-

Celen evrak ••ri ••rilmes- Müddeti 
•eçen l'IÜ•balar 10 kuruıtur- Gazete •• 
matbaaya •İt itler için müdiri7ete mü
rac .. t edilir. Gaı:etemi:r ilinlann m .. 'u· 
li7etini kabul etmez. 
~~~~~~~~~~~~~-• 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y eıilköy ukeri raaat merke&inden Te

rilen malGmata. aöre buıün hava açık o· 
lacak ve rüxgi.r cenuptan eteceklir. 

20 Haziran 1933 tarihinde hava tazyi
ki 756 milimetre, en çok sıcaklık 25, en 
u sıcaklık da 21 derec:e olarak kaydeclil
mİtlir. 

Köprüyü geçinciye kadar ayıya 
dayı derlermit. Petek hemen kar
tılık verdi: 

- Niçin kalmayım? Bana yiye
cek yatacak verdikten sonra: 

- Sana boncuk ta takarım, ba
tına yemeni de dolarım. 

- Olur dayı. 
- Ama çalışacaksın. Sana ne 

belletirsek onu yapacaksın. 
- Yaparım dayı. 
- Ardıl tU hayvanın sırtına. 
Petek, belinde bir çuval eskisi sa

rılı olan sıska eteğin sırtına bindi.1 
rili ufaklı herkes eline sırtına bir 
9eyler almıt yola düzülmüttü. Ka
rayağız herifle süpürge saçlı karı
sı en arkada fiskosla9arak geliyor
lardı. 

- Kız Güllü! Ne dersin buna. 
- İşimize yarara benziyor. 
- Çok yalabuk kız. 
- Şehirlerde it görür. Böylesi 

günde bir kayına toplar. 
Çingeneler iyiden iyiye kafala

rına koydular. Petek' e özlü bir 
meslek terbiyesi vereceklerdi. Di
lencilik edemediği yerde çalacak, 
çalamadığı yerde dilenecek. 

- Sesini, kıvırını da bir sınıya
lım. 

- Doruğa çıkınca. 
Doruğa çıkar çıkmaz, ağa kafi

leyi durdurdu: 
(Devamı var) 



Radyo 
Muharebesi 

Bütün Avrupa milletleri harice kar 
tı yapılma•• lazım gelen rekliiın ve 
propagandalarda hiç ıüphe•İı!: ~ çok 
radyolardan i•ti.fade etmek~edll"ler. 
Birbirine yakın ve kuvvetli . ıo~•Y0!'· 
ları olan milletlerin bu nevı aıyas~. 
propagandaları matbuattan daha mu• 
essir olduğu görülüyor. 

1 Sovyet Rusya siyaai haaım arına 
karşı en kuvvetli propagandalarını 
Yapmağa kuvvetli radyo istasyonları 
rı alet etmiıtir. 

Diğer rejimleri baltalay~rak, bol· 
§evizmin felsefesinden ve ıcaclmdan 
bahsederek memleketlerini herke~." 
ve her lisanda bir cennetten farklı gos
termiyen bu konferanılarda. son z!1-
manla.rda AJmanyanın son ıdare .aıs
temi kuvvetle tenkit edilmeğe başla':'dı. 

Alman hükumeti bu radyo neşnya 
tına cevap vermeğe bile lüzum görme 
d en bir an evvel aleyhinde ve Alman 
ca verilen konferansların hiç itidilme• 
mesi için tedbir almıt ve muvafak ol· 
muştur. Almanlar kuvvetJ_i _merkezle
rinden bir kaçını muhtelif dalga U· 

zunluklarında çalııacak bir tarzda 
lesi• etmiıler ve dikkatle Sovyet mer· 
kezlerini kontrol etmeğe batlamıtlar· 
dır. Hangi Rus merkezinde _Alm:"'~~: 
nn yeni idare ıeklini tenkıt edildigı 
i•idilince hemen ayni dalğaya bu mer 
kezin isidilmesine inıki.n verilmi>:~cek 
bir uğ~ltu yapılıyor ve aleyhte soyle· 
nilen •Özler hatibin ağzından çıkması 
na mah:ıl kalmıyor. .. 

Bu itibarla radyo sayesinde bugun 
Al ·· · t pa~andası· tnanyada Kon1unıs pro u b" 

"h ·ım· rı"le bakıla ı· na nı ayet verı ış naza 
lir. 

Hatta yalnız bununla kalmayıp 
Almanlar Polonyalıların da meml~ke~ 
l<>ri hakkında doğru olmıyan sıy~dı 
· 1 · · . "d" · ayni •ekil e l'.ıvayct cnnın ısı ımesıne ,. • 
ınani olmakta .;e badema her hangı 
bir Avrupa memleketi kendile~ne 
düşmanca bulunacağı radyo neınya· 
tını körletmek te sisteınatikman de~ 
va m edeceklerdir. . d 

Ga yet meraklı bir radyo ~arbı e 
20 N. · · 1 ·ı· !er ıle Rus· ısan tarıhınde ngl ız 
1 d M kovada mu 
ar ara ıun a olmuştur. 03 • k d 

h k 1 . d Vıc er• a· 
a eme erı cereyan e eo f d 1 

valannın Rus mehafili tara ınMan kn• 
· ı h Ik · " tın i için os ot:ı tere a ırun ışı e• ..... b h b 

hı . • ttıgı u a er 
va rad yosunun te ıg e . .. T b 
L d h . . "d"t~emıştır. am u on cl r a an ıç ışı ı u,. • 

d 1 .• . d lngilterenın Daventry a ga uzerın e .... 1 .. d 
. t .. th". bir guru tu neşre e-
ıs a syoau mu ı,. ... f 

1 b k f r •nst bogmuştur. Kon e· 
ı·e!r u on e ... 

Anket cevapları 
Son cevapları 

dercediligor 
bekliyoruz .. 

Karilerimizden cevap vermelerini rica ettiğimiz 10 anket sualimize 
gelen cevaplarv önümüzdeki çarşan ba 28/ 6) 933 günkü radyo sayfamız
da dercedılmege başlanacaktır. He nüz anketimize cevap permiyen ka
ri/erimizin cevaplannı dilemekteyiz 

Anket suall•rİmiz tunlardır ; 

1 - latanbul Ra.dyoaunuaı hana:i saatlerde çalıımasını tercih ediyorsunuz ? 
2 - Ne kadarı alaturka ve ne kadarı alafranwa olmalı? 
3 - Alaturkanın hanrıi nevi musikiai programın çoğunu teşkil etmelidir? Alaf. 

ranganın hanaisi 1 

4 - En sevdiğiniz: radyo hanende ve sazendeleri hanaileridir? 

S - Programda musikiden maada nelerin buluomasım arl:U ediyorsunuz? 

. , 6 - Um~ mahaJl~rdeo nakiller yapılmasına taraftar mısırul:? latanbulun mu
•ik~ buluna_n _ve dıg~r ~ngı hlahallerinden Radyo Şirketi konser nakli için daimi kablo 
te•ı• etmehdır. Nakillerın çocuiunu dana nu yoksa hafif musiki mi teıkil etmeli.? 

7 - Cuma ıü:nleri uii ... dü.l: ne · b 1 ? C 1 · 
1 b

. . . .~ ırıya o sun mu. uma an hanga 'liaa.tlerde ve na· 
aı ır program ıabyoraunuz? 

8 - Şimdiki halde latanbul p ha · kı ı h 'd" En beğenmediğiniz nelerdir? ro1rrammın ngı ııın arı oıuou~• gı ıyor? 

9 - Radyoda dera takip ede k ·ı · · · d • "f d 1 · 1 ~ ·•• renebilir miyil:? n arı erımızın ne erece ıstı a e erı o dugunu og· 

lO - Spiker kadın mı~ erkek mi olmalı? 
----------_:::~ ________ , __ 

" 

Dünyanın her fara'ından d · 1 ·ı · · ' ın enı en son sıstem Şanghay kısa dalga merkezı 

ra.ns ~İ~İnce Daventry de gürültüyü 
kesmı§tır. 

Buna yakın harplere ltalya ile Yu. 
ıı:uslavya arasında da tesadüf edilmit 
tır. 

Meseli. ltalyanın Bari merkezi Ar
navutça bir ne§riyat yapmakta iken, 
neıriyatı Sırpların Jübliyana merkezi 

itidilmiyecek bir hale getirmiştir. 
Fakat dikkate şayandır ki bir dev 

!etin kendisine teallUk eden bir pro· 
paganda ve reklam neşriyatı hiç bir 
taraftan taciz edilmemektedir. Buna 
d~ cür'et edilmi§ oJaa idi radyo i.lemi
mn mahvına sebebiyet verilirdi. 

Turgut MITHAT 

Konferansta izah edilen Türk tezi 
Tevfik Rüştü Beyin şiddetli bir alaka uyandıran nutku 

('~ · .. 1 inci sahifede) 
kayıtlar bir takım ihtiyaçların zarure· 
tinden doğmuştur. Bu zaruretlerin ba· 
§tnd a da devletlerin ikbsadi müvaze
nelerinl korumak kaygusu geliyor Bi 
naenaleyh beynelmilel ticareti tahdit 
eden bu tedbirlerin kaldmlması mev• 
zuubahis olurken, her şeyden evvel, 
bunlan doğuran vaziyetlerin kaldırıl· 
masından baılamak lazımdır. Devlet· 
lerin mali ve iktısadi müvazeneleri a· 
çık kaldıkça, bu tedbirlerin kaldınl· 
tnası mevzuubahis olamaz ve esasen 
iktısadi ve mali müvazenesizlik iç.in
de yuvarlanan milletler beyne!· 
milel mübadelede asla faydalı bir rol 
oynıyamaz. 

Milletlerin tabi! inkitafını takip et· 
meleri lazımdır. Buna engel ohnama
lı. Ve esasen böyle bir inkitaf beynel
milel tetrikimesaiye muhalif değildir. 

T evfik Rüştü Bey, bundan_son_r"; 
Tür k iye iktısadiyatınm. hususıyetmı 
tebarü z ettirdi. lktısadıyatımızm hu
susiyeti hakkındaki bu iza}'at .umu?'! 
heyet tarafından büyük alaka ile dm
le ndi. Sonra Hariciye Vekili ayrı ayrı 
memleketlerle yaptığımız ticaret an· 
laşmalarmr anlattı ve Türk mallarının 
eskidenberi müşterisi olan memleket· 
ler!e anlaşmak için hiç bir gayretin e· 
!İrgerunediğini tebarüz ettirdi. 

Kontenjantman tedbirlerinin mu .. 
vak.kat olduğunu ve bunla!'ln tedricen 
kaldırılmakta olduğunu ilave etti. E
!asen konferansa gelpıezden evvel 
kontenjantmanm kaldmlması için ba· 
zı ted'>irler alındığını da söyledi. 

Konferanota ıimdiye kadar bütün 
murahhas heyetler tahdidatın kaldırıl
masından bahsetmekteydiler. Türk 
tnurahhas heyetinin. n?ktainwazan: bu 
temenniyata e&asta ııt.ırak ebnelde be .. 

. raber madalyanı~ ~ıger tarafını da 
göstermesi itibarıle dikkate t•Yan gö-

rülmüıtür. d d""" .b. 
Bir gazetecinin . e ıgı ~· ı, . . . 
_ Bu, dünyanın ıktıs~dı vazıyetının 

Yalnız bir cepheden degıl, her cephe. 

den görünüıüdür. Ahmet ŞUKRO 

* * * T evlik Rü1tü BeY_in nutkunun 
metnı 

b murahhasımız 
[Konferan,ta aş · · "zah 

Tevfik Rüıtü Beyin Türk tewı;,.;d. 
eden nutkunu ajanslar kısaca d ı dır· 
"1iı/erdi. Bu nutkun diin . Lon ra an 
ge/en tam metnini neıredıyoruz.] 

- lt . , di efendiler, bu kadar 
!Cils eı<en , . • inde çır 

geniş ınikya&ta ve milletlerın ıç 
~ındığı iktısadi şartları ıslah etmek 
ü b" konferansta, zre toplanmış .ola11 ır.. .. 
her me<ıul blikilmetin goruş t:arz~arı.n~ 
izah etmesi de1".thte cttiğl~iz ç.etın ışı 

~iz!eri fazla tutmamak için Vaşington 
ıstımzacı hakkında cumhuriyet hükfune· 
tinin hazırladığı muhtıranın bir hulasa
sını ~rze.tmeği faydalı buluyorum. 

. Şimdıye kadar her cephesi tetkik 
eıdi'le':' buhran her memkkette, 0 mem
leketın .. meaı.bala.-ı:na ve iktisadi şartla· 
rın~ g~l'C muhtıelif şekillerde tecelli 
ettı. ~uvazeneyi bozan amiller arasın
da, bilhassa zirai mahsulat fiatlarının 
sür'atle inımesi bazı yerlerde b.us.us! bir 
v~haınet :ı-<:o:etmekıte, bazı yerlerde de 
bıl.lıassa ışs.ızlik ,gay.ri kabili iktiham 
müşküller doğurmaktadır. 

Şurasını nazarı dikkatinize arzetmek , 
isterim . ki,. ı..sal'ruf edilmiş vıeya top· 
Jannıış ·ıhtıyat parası oılmıyan mem1e
loetlerde, •ktiısadt inhitat neticeleri da
ha vahim wziyetlcr ihdas ~ş. iktı· 
sat itimadın siyasi emniyet gibi ,;on de 
reec SMSıldığ ı bu devil'de endişe1er u-
yandıımıştır. • 
İsmet Paşa hükfuneti, sulh teessüs e

der etmez, asırlarca terkedilmiş ve mii· 
tevali felaketler görmüş olan bir mem 
leketin imarı vazifesini üzer.ine aldığı 
zaman, dünya buhranının şiddetıli sar· 
smtılanna karşı lroymak mec.buriyetin
de bulunuyordu. 

Dahili ticaret ve piyasası kafi mik
dard~ inkişı.f etmemiş binaenaleyh hey 
nelmılel mübadele.si lle.rde bir mevki
d e bulunan 1:.ürkiye, buıgünkü vaziyet· 
ten d erhal mutc:e.ısir olmll§tur. 
şunu ~hemmıyetle kaydetmek la· 

zr.mdır ~· !'uh~ bidayetinde tüxk 
hükumetinm .?ut~ varidatmın en mü· 
him kısmı, ,gumruk menbaılar:ıırıdan te
min ediliyo"?u.Sulbii müteakip birçok 
borçları tasfıye ~tmck nle'Cburiyetinde 
kalışımız bütçeyı mütıeessir eden mas 
rafları mücip olmuştu. 

Bizim memleketimiz gibi her saha
sında biTibirinden daha mühim imar 
ve ıslaha muhtaç, bütçesinin. tevazünü 
güç, harici ticaret! endişe aver bir 
dea>resyon münhanisi gösteren bir 
Dl<!mkokette, tediye müvazenesi kay
gr;smın ortıaya koyduğu meselelerin vıe 
baınetini takdir etmek sizler için güç 
bir şey olınıyacaktır. 

~üx~ "'?urahhas heyeti, bütün mölılet 
lerın. ınkıi'i:"f ve refahına çalışan bey· 
nelmı!el bır mesai istirakine verdiği 
h~susı .ehemmiyeti tobarüz ettirmeği 
hır vam~e telakki eder. M.uhtel.if mem
leket1e.rın iktısadi ve -•ı .. 
1 

. . u.wa..ı ınuvaze.ne-
erının tahakkukunu temin e<1e k 

1 . ,_. oe şart-
arın aynı ouıektH görü•Je '-"lh .. i b" ~ ve uı assa 

musav ır alaka ile nazarı ıit·ilb 1 . . are a ın-
masını ıstilzam eyler. Muhte.ııi.f mem
leketlerde buhranın had devrinde alı
nan t<>dbirlerin, beynelmilel mübadele
yi ihlal etmek manasını ifade etmiyeoe· 
ği muhakkaktır. Bu sahada adilane ve 
müsbet bir neticeye varmak iı;OO:ı. bu 
tedbir-Je.r.in iLgası keyfiyetinin, mem
le !erin h birlikte; mal! ve iktisadi 

LONDRA:AhmetŞUKRO 

mc\'zuu teşkil etmesi lazım gelir. 
Biz iktısadi bünyemizin atideki hu:

ırusiyetlerinin nazarı dikkate a1mmaısını 
isteyoruz .İhraç maddelerimizin kıs.mı 
il.=mı g•da maddeleri 'tütün teşkil e
,der ki, bunlar senelerden beri muay
yen memleketler tarafından satın alın 
maktadır. 

Bunun için cümlıuriyet hükilmeti 
alrcı memleketlerle bir çok itilil.flar ak 
tetmiş ve aktetmek üzredir. Bu suretLe 
ticari münasebetlerini realist bir şek 
le koymuş_tur. Cümhuriyet hükumeti 
daha şimdiden bu yolda kontenjant· 
manla:rı tedrioen kaldırmağa koyulmuş 
tu·r. 

İktisadi bir tece.:rüdün meşuım neti
oeılerinden hiçlbir memleket lrurtula
maz .• Bitakis bi:ııim iktisa.d! siyasetimi
ze beynelmilel teşriki mesai mefkuresi 
rehber olacaktır. İktı:sa.dl ve mali mü
vaze ne için. teıdiy.e müvazenesini naza
Ti dikkate almadan, şimdıiye kadar alı
nan tedbirlerin ulu orta il,gası, bir çok 
memleketlerin vaziyetlerini vahimleşti 
recektir. Zira iktısadi ve mail açığı o
lan bir memle loet beynelmilel mübadele 
de hiç bir suretle fay.dalı ve selfunetli 
bir rol oynuyamıya<:ak:tır. 

Amerika ıbirleşik hükilmetler·i mü
messilin.in kaydettiği gibi, beynelmilel 
ti<:aret muhtelif memleketler arasmclıf 
fazla ,i<ıtihsaliitın istifadeli bir şekilde 
mübadelesi o1duğuna göre, tediye mü· 
vazeneleı1ini düzeltmek için, en salim 
çarenin, bu sahada olduğu kadar, hiç 
olıınazsa hanici boırçlarm aynen tediye· 
si sahasında da araştırılması liizmı ge.1 
diğine şl\pbe yoktur. 

Böyle bir vaziyette hükilmetlerin 
vıazifesi, yeni teşevvüşlere meydan v.er 
miyerek <İ<1!>rc.;yonun meşuın tesi.rleri· 
ni izale etmeğe bakmaktır. Büyük 
Reimmizin etrafında .toplanmış olan 
milletimizin enerji ve hayatiyetine i
timadınuz olan biz kemalistler uzun sü 
re<:ek bir -düzeltme iş.ine girmiş bulu· 
nuyoruz. Büdayetten beri uğraştığımız 
buhranın muvakkat mahiyetten 90k u
zak olduğuna kani bulunuyorduk. Ge
ne b>dayetten beri buna çarenin milli, 
beynelmilel ve mahalli sahalarda ııı,Jına.
oak toplu tedbirle<de olduğuna kanaa· 
tnnız vardı. 

Hatta ,bütün bu t"edbider itina ile 
tatıbik edllııe.Ler dahi, wnıımi vaziyetin 
rıomıa11eştirilme.i, bir mucize mah!>uJ.ü 
değil, bir 90k seneler eüree<>k devamlı 
mC6ainin neticesi olabilirdi. Onun için 
biz kemali hararetle mali ve iktı&ıdi 
dlize.11me işine koyu1duk. Ve bu me.sai. 
mizle beraber mazinin dikenli mirası
nı tasfiye ettik. Bu işin o kadar ko
ay olmadığı kaydedilmek Jazmıdır. Büt 
oemizi <laraltınalııla beraber, yenıi V'et· 
giter ~J1dası ısuretile maliyemizi kuv
ve1:1eru:lfodik. İktısadi ve mali faaliye
timizi de konu ularımız.J.a oJ.duğu 

Dinlediğim 
Neresidir? 

PALERMO, (537) metre uzunlu· 
ğundaki ltalyan merkezinin anten kud 

reti üç kilovattır. 
Bu kadar zayıf bir güçle çalı§lığı 

halde gene oldukça iyi alınabiliyor. 
Bir kadın spikeri olan Parlermo ista•· 
yonunun "Radyo Palenno" dediği 
dinleyicilerce malıimdur. Müstakil 

proğram neıreder. 

* * * 
PARIS, P. T. T. (447) metre dal-

ga, 7 kilovat anten kudretile itler. U
zaklığı itibarile duyulacak bir güçte 
değildir. 

• * • 
POSNAN, (Polonya) istasyonu da 

1 5 ·kilovat gibi zayıflığından ifidile
n:ez. Dalgası 334 metredir. Proğramı 
nın hepsini Var§ovadan nakleder. 

* * * 
POSTE PARISIEN, {Paris) Fran· 

sız istasyonlarımn en iyi itidilenlerin• 
dendir. Dalgası 328 metre ve a~ten 
kudreti 60 kilovattır. Yalnız aynı de· 
rece kuvvetle çalııan ve bize daha ya• 
kın bulunan 325 metre dalgalı Bre•• 
la.u merkezi ile bu Paris postası karı
§ır. Ancak son siatem bir alet ile bu 
merkezler ayrılabilmektedir. Hatta 
eskice aletler bu merkezi 331 milano 
ile de karı§tınr!ar. Proğramı pek yük 
sek olmamakla beraber bu istasyonun 
karakteristik neıriyatı vardır. Spiker 
böyle konuıur: "Allo, allo! issi lö 
Post Pariziön,, 

* • • 
PRAG, (Çekoslôvakya) 488 metre 

lik bu posta en zayıf aletlerle alma
bilmektedir. 

120 kilovat anten enerjili Prag 
merkezinin aadası bir az sertçe oldu
ğu için biraz hoıa gitmiyor ise de pek 
uzaklara kadar oesi gider. Proğramı· 
nm büyük bir kıomını umumi mahal· 
!erde verilen konserler ve diğer Çek 
merkezlerinden icra edilen nakiller 
iığal eder. 

Proğramı uzundur, sabahlan saat 
7.15 te ba~lar. Neşrettiği proğramın 
büyük bir kısmın da diğer Çek ista•· 
yonlarınca naklen neşredilir. 

Bunun için ekseriya opiker: "Alto, 
Radyo Jurnal Praha, Bratisla.va, Brü· 
no falan" diye birlikte proğraın neş
rettiği bütün diğer merkezleri de say• 
maktadır. 

mi sulh [palitikası için.de çerçive ledik. 
Buliranın hM olmasına ve gayri mü

sait şeraite ırağmen, hariıci borçlarımız
la meşgul olmağı ihmal etmedik 1Ve bu 
sahada da §ayanı memnuniyet anlaş· 
ma!ara vardık. 

Bu vesile He alacaklılarnnız tara· 
frndan hakiki wziyetimizin kavranmış 
olduğunu da hatuılatmak isterim. 

Maziyi tasfiye etmekle beraber, im· 
kan hudutları dairC6inıde memleketin 
kalkınmasına çalışmağı da ihmal ede
mezdik .Bunun için mübadelede reva· 
zün zaruretinin icap ettirdiği tedbirle
ri almağa mecbur kaldık. Bu usul sa
ye.sinde, hariçte ve dahiLde borçlarımı· 
zı taahhütlerimize .göre, tesviye ve 
müşkülıita göğüs ge,rerek, millette<ı 
vaziyetin ica.p ettirdiği fedakarlığı is· 
teyerek memlelretin inkişafı ve h~ 
iş temini gayesini taki!P eden nafıa 
proğramımızı tabbik ediyoruz. 

Sanayiimize geliru:e, pamuk v~ ipek 
gilii ihraç edemediğimiz ken.dı mah· 
sullerimizi bizzat kullanmaktayız. Ay 
ni suretle memleketin hususiyetlerine 
göre sanayiimizi inkişaf ettirmeğe ça· 
Jışıyoruz. H er milletin refah ve terak 
kisi istihsale oLduğu kadar is~ihla~. 
de faydalıdır, milli ve beynelmilel ıki 
cepheli bir faydası da vardır. 

Bu noktaları arzedişim nutkumun ba 
şında söylemek istediğim düşünceyi da 
ha iyi izah edebilmek içindir. Geniş 
gören milli bir memleket mümessili 
ıSifatile, şurasını tebarüz ettiırmek is
terim ki, başlııa milletlerin hukukunu 
kendi emel vıe arzuları ııeviyesinde 

tutan bu tanıda bir milliyetcilıik, bey
nelmilel teşriki mesaiye ancak fay,dalı 
olabilir ve biz bu zihniye tle konferans 
mesaisine iştirak etmek isreyoruz. 

Bu noktada tecavüz! tedbirleri haklı 
gördüğümü söylemek filai benden U· 

zaktır. Dostum M. Litvinoff'un Avru· 
pa Birliği tedkik komisyonuna teklif 
ettiği iktısadi ademi tecavüz ıprensibi· 

ne daha eveloe iştirak etmiştik. 

Beynelmilel teşriki mesai ihtiyacın
daki hissimize gelince, burada bir baş· 
ka hatırayı zikretmeği faydasız bul· 
mayoruın. Bir kaç sene evvel, bir kaç 
kerre,!er dostum M. Grandi ile bir ci· 
han iktısat konferansının tcıı>laıunası 
lüzumundan bahsetmiştik. Cenevrede 
si13hsızlanma konferansı açılırken, 
umumi bir nutukta ayni zaman.da bir 
cihan iktrsat konferansının açılmasını 
iltizam etmiştim. Binaenaleyh, bugün 
bu mcfldlreyi tahakkuk ettirmiş olan 

1' la muhterem .devlet adaınların• ""am -
mağı bir vazife sayarım. Hulasa bu· .. 
,günkü .sıkıntılarımızı ~i<ierecek .~.bu 
t .. milletl erin itimatkaran.e teşrıkı mc un . 
ısaisi i1e bul n:tbi,lir. Böyle bir teşrı~ 
ki mesaiyi · ··:te davet edilen konfe· 
ransların m .ı ifakiyeti, lıazxr1a'l1ımxş o.1 
m'5r ·ıa . &ebata ve bil.hassa bütün 

......_,..t.,.noD h-:.Ülrrlrr~ 

1 Muhtelit radyo haberini 1 
Paris radyosu yüzünden 

skandal 
Pariste münteşir •"Officiel" gazetesi 

ne nazaran 1724 metre dalğalı Paris 
radyosunun Hükfunet tarafından satın 
alınması teklif edilmiştir. Teklif eden 
zat Ayan azasından idi ve13 milyon 
Fransız frangına bu istasyon satın alın

mııtır. 

Bilahare mütehassıslar tarafından ya 
pılan tetkikat neticesinde merkezin ma
liyet fiati yedi milyondan fazla olmadığı 
anlatılmış ve bir skandala sebebiyet ver 
miştir. 

Siam'da radyo 
Son haberlere göre Siam'da raydo 

abonelerinin adedi 25.000 ne baliğ 

olmaktadır. Bu memleketin vaziyeti 

coğrafisi dikkat nazarına alınacak 

olursa dinleyiciler arasındaki mera

kın fazlalığı takdir edilir. 

Sabah cimnastigi 
Şimdiye kadar aa.bab cimİıastik ha 

reketleri lsviçre radyolarında ne§re .. 

dilmemekte idi. Yaz programının tatbi
kinde laviçre radyolannda da sabah 
cimnastiği tatbik edilmektedir. 

Spiker mektebi 
Frankfurt şehrinde layikiyle spi

kerlik öğrenınek için bir mektep açıl· 
mııtır. Son zamanlarda işsiz kalan 
ıan'atkirlara bir meıgale olması için 
böyle bir mektebin açıldığına ihtimal 

verilmektedir. 

Spiker kraliçesi 
27 Mayıs tarihinde Pariste 15 spİ• 

kerin iıtirakile spikerlerden bir kra· 
liçe intihap edilmi1tir. Neticede krali
çelik unvanını Paris .Postası (Poste 
Parisien) merkezindeki her zaman se 
sini işitiğimiz Matmazel Jacqueline 
Aldo kazanmıştır. 

Esasen dinleyicilerin reylerile inti• 
hap olunan bu Matmazelin sesindeki 
zerafetten maada phsında da bir hu· 

susiyeti cazibe vardır. 

Bir esek kudurdu 
' 

ANDIFLI, (Milliyet) - Kaza-

mızda bir kuduz vakası olmuştur. 

Kasaba köyünden Sait oğlu 
Derviş Osmanın merkebi kudur· 

muş. O esnada merkebin yanına 

ot vermek üzere giden Derviş Os

manın elini kaparak muhtelif ye· 

rinden ısırmışbr. Kuduz merkep 

öldürülmüş, Osman da tedavi için 

lstanbul kuduz hastahanesine gön· 

derilmiştir. 

Sökede mahsul iyi 
SöKE, (Milliyet) - Son yağan 

yağmurların çokluğu dolayisile 

mahsulat o/o 15 nisbetinde hasara 

uğramış ise de bu seneki feyzübe

reket pek çoktur. Bütün mahsulle

rimiz bilaistisna iyidir. Bilumum 

rençberlerimiz sevinç içinde ve bu 

sene zahire anbarları kafi gelmiye

ceği kanaatile şimdiden depolar 

hazırlanmakla meşgul oldukları 
görülmektedir. 

Rençber memleketi olan kasa· 

bamız ahalisi şu hasat zamanında 

bütün gün ovada çalışmakla meş

guldür. Görülen faailyet ve çalış

mak pek fazladır. 
Geçen seneye nisbeten bu sene 

daha fazla tütün dikilmiştir. Gerçi 

son zamanlarda mebzulen yağan 
yomurlardan o/o 10 nisbetinde ~ir 
ziyan varsa da umumiyet iti~a.rıle 
bu seneki tütün mahsulü çok ıyı ve 
kalite itibarilede daha temi". ve 
nefis olduğu söylenilmektedır. 

Sökede ete narh kondu 
SöKE, (Milliyet) - Ha:ratı U• 

cuzlatmak maksadile beledıye en
cümeni etlere narh koymuştulr .• Bu 

·ıe ile koyun ve kuzu et erme 
vesı h "Jd•v• d 
yirmi beş kuruş nar verı1 ıgkın en 
daiına ihtikara alışmış o an asap. 
hayvan kesmemeye karar vermiş
lerse de her zaman memle~etin i
marını ve halkin refahısaadetini 
düşünen belediye reisi Eyüp Bey 
derhal faailyete geçerek bir gün 
zarfında tedarik ettiği 250 yi müte
caviz kuzulardan memleketin yev
mi ihtiyacma kafi kuzu keserek 
muhtekirlerle mücadeleye başla
mıştır. Bu vesile ile takdire şayan 
olan genç ve feal belediye reisimi
~n no lrq.ı,.r t .. ~ekkül" edilse azdır • 

1 Bir radyo 
Muhabiri 

Büyük Avrupa radyolarının husu• 
si muhbir1.eri vardır. Her tarafta se
yahat ederek telefon ve telgraf ile 
kendi radyolarma mühim haberleri 
verip ayni günde bazı ajanslardan ev· 
vel mikrofondan dinleyicilerine yetiş· 
tirirler. 

Bu muhbirler arasında biç yorul· 
mak bilmiyen ve en ufak bir haberi da· 
ha mufassal olarak bildirmek maksa· 
dile memleket, memleket dolaşan ln
giliz radyolarına haber gönderen Mis 
teı· Vennon Bartlett'ir. Mister Vermon 
Bartlett bundan bir müddet evvel bü
tün Avrupayı az bir zaman içinde do
laımııtır. Mesela bugün Berlinde iken 
ertesi sabah V aqovadadır ki Bükreş· 
te bulunabilsin. Seyhatalarmın çoğu 
tayyarede geçen bu zat bir hafta zar
fında bütün Avrupayı dolaştıktan 
sonra geçenlerde sessizce latanbula 
da gelmi§ ve buradan lngiliz radyola· 
rma epeyce malıimat telgraflamııtır. 

Mister Vermon bir memleketin a· 
teybinde söylemesi laznn geldiği bir 
mükalemede bulunınak mecburiyetin 
de kalınca, bunları tayyare ile he
men geçtiği bir komşu memleket hu
duduna geçerek söylemeği tercih e· 
diyor. 

Bükreı radyosunda ııık sık solo piyano 
konserlerini dinlediğimiz Const. 

SILVESTRI 

Tekirdagda ilkmektep imtihanları 
TEK.IRDAC, (Milliyet) - Şeh

rimiz ilkmekteplerin şifahi mezu
niyet imtihanları bitmiştir. Ve bu 
suretle mezun olanların şehadet
nameleri şu bir kaç gün içinde tev
zi edilecektir. llkmekteplerin ser
gilerini çok zengin buldum. Bu it
le alakadar olan muallimler bu mu· 
vaffakiyetlerinden dolayı takdir 
etmemek elden gelmez. Ortamek
tep bakalori imtihanlarına bir kaç 
gündür devam ediliyor. Bu mektep 
sergisini açmak için on beş gün· 
dür ihzaratta bulunmaktadır. Ge
çen sene talebe hanımların elitleri 
serginin bir zinetini tetkil ediyor· 
du. Bu seneki sergi geçen seneden 
daha zengin bir şekilde halkımıza 
taşhir edileceği tahmin edilmekte;

dir. 

Bir mektepte dayak 
NAZiLLi, (Milliyet) - Maarif 

müfettişlerinden Ahmet Hikmet 
Bey Nazilliye gelerek ortamektep· 
te hadis olan ve adliyeyt!"'düşen bir 
dayak meselesi üzerinde tahkikata 

haşlamışhr. 

Maltepede belediye işleri 
18/ 6/ 933 tarihli nüshanızda 

''Maltepede yeni bir cadde açıldı,, 
başlığı altında bir yazı çıkb. 

ı _ Resmi basılan karaağaç so

kağı Maltepe karabaşı kadar eski 
alup taınir edilmiştir. Bu hususta· 
ki gayretlerinden dolayı muhte
rem belediye reisimizin himmet ve 
gayreti teşekküre layıktır. 

2 - Bahsolunan demir borulu 
çetıneler iki tane olup biri Hacı 
hanım, diğeri de Hilmi Bey ismin· 
de iki Maltepelinin eseri teberrule
ri olup bunda belediyenin hissesi 

yoktur. 

3 - Rıhtım ve iskeleye gelince 
hunların inflllllına sarfedilen pa· 
ranın kısıruazamı evvelki belediye 
heyeti tarafından biriktirilip dev· 
redildiği sebeple bu şerefin de bü· 
yük kısmı onlara racidir. 

4 - Bahsedilen cadde de yapıl· 
dığı yazılan kanalizasyon ne kadal' 
takdirelayık ise muhtelif yerlerde 
ki açık lağımların kapatılmasında 
gösterilen terahi de o kadar tees-

süfe şayandır. • 
Maltepe askeri miitekaitlerınden 

TAHSiN 

• 



Siyahlar beyaz mı oluyor? 
(Başı 1 inci sahifede) 

len Ha5eki hastahanesi memurların .. 
dan Yaver B. oldu. Telefonu açıp sor
duk: 

- Beyaz olmak ister misiniz? 
Yaver Bey bir kahkaha savurarak: 
- Allah etmesin! Bu yattan sonra 

beyaz olup ne yapacağım? Beyaz, si
yah ikisi de vızgelir bana .. · ,, 

Bir haremağan ne diyor? 
Sabık bir Haremağası da iominden 

bahsedilmemesi §artile ıunlan söyle
mittir: 

- Ben siyah yarabldığım için baya• 
bmdan tikiyetçi değilim. Esuen 50 
yafma kadar siyah, ellisinden sonra 
beyaz yaşamak itime gelmez. Kendi
me karaktersiz adam dedirtmek iste-

Sünusi Ef. ne der? 
Bizim matbaada çahf&D meıbur ko

şucu Beıiktaılı aiyahi Siinuıi Ef. ye de 
ayni auali sorduk: 

- Sen ne denin? Awupada zenci· 
leri beyaz yapan bir ot ketfetmitler. 
Omuzlannı kaldırarak güldü: 
- Ekaik olsun beyazlık. Oıtü-

yuz tane altm da verseler iıtemem. 

l Bu kadar beyazın arasında beş on ta· 
ne de siyah bulunsun. Hanımlann 

yüzündeki benler siyah ta sanki fena 
mı? Beyazm adı var, siyahın alımı! 

- Ayol o siyah değil, esmerdir! 
- Esmer, siyah, hepsi bir değil 

mi? 

Beyazlığı ütiyen yok! 

Bir batkasına sorduk: 
- Beyaz olmak mı istersin, yoksa 

siyah kalmak mı? 
U:r.un u:r.un güldü: 
- Biz heyazlatıraak acayip bir t"Y 

oluruz. Herkes anaaından nasıl doi
muıaa öyle kalam daha iyi •. • 

70 yaıında bir haremağası en kısa, 
fakat en hot cevabı verdi: 

- Ben tüyü bozuk adam olmayı 
sevmemi 

Bütüa bu cevaplar gösteriyor ki si
yahlar beyazlatmak aevdasmda de
ğil. 

Yalnız benim merak ettiğim fu: a
caba beyazlar içinde siyah bir insan 
olarak yeniden dünyaya gelmek iıti
yenler Yar mı? 

M. SALA.HADDiN 

Istanbul Ziraat 
Bankasından: 

· Yüzde yedi buçuk pey akçelerile ihale bedelleri nakden ve
ya gayri mübadil honosile ödenmek üzere 316, 318, 319, 
320 321, 325, 327, 32~ 329, 330, 331, 333, 334, 337, 339, 
340: 345, 347, 348, 35~. 363, 370, 372, 374, 375, 376, 377, 
3J7 392 393 396 399, 403, 406, 407, 408, 411, 418 sıra 
nu~arah' gayri m~erin açık arttırma müddetleri bir haf
ta uzatılmıştır. Kat'i ihaleleri 22-6-933 perşembe günü saat 
on beştedir.MezkUr gayri menkUllerin mevki numara ve mu
hammen kıymetlerini havi liste ve şartname bankamız kapısı 
na asılmıştır. Senei haliye verğisile belediye rüsumu müşteri 
ye aitt~r. (2778) 

1 
1 

Evkaf müdiriyeti ilanları 1 
Şehri 

L. 
9 Saman viranıevvel mah ailesinde Uzunçarşı caddesinde 

32 No. lı dükkan. 
İşbu dükkan 934 senesi Mayıs nihayetine kadar icarı hi 

zasmda gösterilen fiat ile talihi uhdesindedir. F azlasile talip 
olmak istiyenler Haziranın 24 üncü cumartesi günü saat on 
beşe kadar Evkaf Müdiriyeti nde Varidat idaresine müra
caatları. (2841) 

Mahalle ve mevkii 
Beyoğlu Kuloğlu 

Sokak ve caddesi 
Ağahamamı 3 cü 
v. hanın 

No. sı 
9 

Cinsi 
Dairesi 

Sirkeci Hocapaşa 

K adıköy Zühtüpa§a 
Ü sküdar Atikvalde 
s amatya Hacıkadm 
H aseki Başçı Mah-
m ulağa 

·Aziziye 

Bağdat 
o 

Tramvay 
o 

. 

96 Dükkan ve 
fevkinde o
dalar 

2 Hane 
O Dergah 

272-314 Hane 
63 Sabık Bay -

rampaşa tek
kesi oclalan. 

B alat Tahtaminare Kürkçü çeşmesi O Oda 
B eyoğlu Kamerha Papatya 2 Dükkan 
tun 
Galata Sahkulu Caddeikehir 518-458 ,, 
Çelehio~lu Alaettin Y anicami avlusunda 89-53 ,, 
Boğaziçi Büyükdere O 54 ,, 
Kasnnpaşa Seyit Ali çelebi cami ittisalin

de 
41 ,, 

Üsküdar Rum Meh- Balaban 
metpa§a 
Kozyatağı Havuz başı 

o 
2,1,2 

,, 

,, kahve-
hane 

Yukarda yaztlı emlak 93 4 senesi Mayıs nihayetine ka
dar pazarlıkla kiraya verilecektir. Talip olanlarm 17 Tem
muz 933 tarihine kadar Evkaf müdiriyetinde Varidat idaresi
ne müracaatları. (2840) 

E 

MilHyetln romanı: 36 

ERKEK KISMI 

SARIŞINA BAYILIR 
Jazan: ANITA LOOS. 

Babasına da: 
- Sizi de tekerlekli arabanızla 

Studio' da dolaftınnz, aktrisleri doya 
doya seyredeniniz! • deci.ilim zunan 
adamcağıza az kaldı yine buhran ge
lecekti! 

Bunun üzerine Miıter Montroae'a 
telefon edip Heııry ile her teYi uzun 
uzadıya ıörü§Üp konuıması için ran
devü tayin ettim. Mister Montroae ne 
söyliyeceğini tatırdı ve ancak: 

- Allah senden razı olsun, kadın
cığım! • diyebildi. 

Ne yalan aöyliyeyim, artık bana ı 
"Sen bir güneıten baıka bir f"Y değil 
ain!" diyenlere bak venneğe batla
dnn. Çünkü dikkat ettim, benlınle te
mas eden herkes mea'ut oluyor! Bit
tabi Miater Eiaman müateana ! ... 

New-York'a döndüğüm zaman bü
tün telgraflarını açtım. Hemen ertesi 
günü ''Aqui Tania" Yapurile gelece
ğini anladun. ''Aqui Tania" ya gidip 

kendiıini karııladım, Yemeğe Ritz o. 
teline götürüp yolda olan bitenleri bir 
bir anlattım. 

Bunun üzerine çok müteeıair oldu: 
- Sayemde tahsilini ikmal edince 

beni bırakıp evleniyorsun l • dedi. 
Ben de dedim ki: 0 

- Benimle ne kadar iftihar et
niz yeridir, dedim. llerde beni, met
hur Henry H. Spafford'un kanaı aıfa· 
tiyle Ritz otelinde yemekte ıröreceksİ• 
niz ..• Ben de alzi görünce dalma hür
metle iğilip aelimbyacatım. O zaman 
si• de beni doıtlarmıza göaterip: "f,. 
le bu kızı blnat ben, ben Gua Eia;n, 
tahail Ye terbiyesine itina aayesinde 
bu mevkine cetirdim ! ... " Diyebilecek
ainizl 

Bu sözlerim Miater Eisman'ı bir 
hayli netelendlrdi. Doğruaunu isterse 
niz arkadatlanna aöyliyeceği sözler 
beni hiç bir veçhile alakadar etmezdi. 
Çünkü ne de olsa doatlan benim afa· 

1 3 üncü Kolordu i!anları 1 
Eskişehirde Askeri SA. AL. 

KOM. dan: 
Eskişehir merkez kıt'atı ih 

tiyacı için 83,000 kilo sığır 
eti kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. İhalesi . 8 Tem
muz 933 cumartesi gunu 
saat 10 dadır. İsteklilerin 
şartname ve evsafı görmek Ü 
zere her gün ve münakasaya 
girmek için o gün ve vaktin
d.e.n evvel teklif ve teminat 
mektuplarile Eskişehir As 
kerl SA. AL. Komisyonuna 
müracaatları. (3102) 

<2718) 3626 ...... 
61. F. SA. AL. KOM. 

dan: 
Fırkanın Çorlu kıt'atı ihti

yacı için 9000 kilo ve Tekir 
dağı kıt'atı için 13,000 lolo 
sade yağı kapalı zarfla müna 
kasaya konmuştur. İhalesi 9 
Temmuz 933 nazar gÜnü 

' ' saat 14 te Corl~unki saat 15 
te T ekird~ğındakininki Cor
luda LP•razım Binasında ya 
pılacaktır. Şartnamesini gör 
mek veya almak istiyenlerin 
her RÜn ve münakasaya gir 
mek istiyenlerin mezkUr gün 
ve saatte teminatlarile birlik
te Corluda 61. F. SA. AL. ko 
misyonuna müracaatları. 

(3090) (2670) 3649 

.. "'"' 
61. F. SA. AL. KOM. dan: 
Fırkanın Tekirdağı lat'at 

için 100,000 kilo ve Çorlu 
kıt'atı için 70,000 kilo sığır e 
ti ve T ekirdağmm 16,000 ki
lo koyun eti kapalı zarf usuli 
le ve Corlu kıt'atı için de 
12,00Ô kilo koyun eti açık mü 
nakasaya konmuştur. İhalesi 
10 Temmuz 933 pazartesi gü 
nü Çorlunun sığır eti saat 14 
te ve koyun eti saat 15 te ve 
Tekirdağmm sığır eti saat 16 
da ve koyun eti ise saat n de 
Çorluda Levazım Binasındaki 
Komisyonda yapılacaktU'. 
Şartnal1)eyi görmek için tayın 
edilen saatlarde 61. F. SA. 
AL. KOM. nuna müracaat
lan. (3091) (2671) 

3650 

* * "' K. O. ve 1. F. Kıt'alan için 
86,500 kilo taze fasulye 
86.500 kilo pathcan 11,150 
kilo bamya 55,000 kilo doma
tes kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. İhalesi 8 Tem 
muz 933 cumartesi gÜnÜ saat 
1 1 dedir. İsteklilerin şartna
mesini görmek üzere her gün 
ve münakasaya gİrmek için 
o gün ve vaktinden evvel tek 
lif ve taminat. mektuplarile 
Fındıklıda 3. K. O. SA. AL. 
KOM. nuna gelmeleri. 

(207) (2752) . 3690 

* "' * 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. 
İhalesi 8 Temmuz 933 cumar 
lesi günü saat 11,30 dadır. 

nmda inaanla.r addolunamazdı. Onun 
için hakknnda onlara söyleyeceği söz 
ler de muhite aksetmeden yanmdan 
geçip gitmeğe mahkUmdu. 

Yemeğimiz yendikten sonra kendi 
kendime ıunu dütündüm ki, hatta 
Mister Eiaman bile mea'ut olınamak
la beraber, bilhassa mağaza alıı ve
ritlerimi düıündilkçe kurtulut hiaai gi 
bi bir feY duymaktan kendini mene· 
demiyecektir ••• 

Sonra düğünüm oldu. Bütün New
y ork ve Pbyladepbia soayeteai düğü· 
nüme geldi. Bana karıı ıon derece 
lutufkar davrandılar. Çünkü hemen 
berkea ben oynayayım diye bir aenar• 
yo yazmağa kalktı. 

Düiünümün pek, pek iyi olduğu· 
nu herkea tealim etti. 

Hatta Dorotby bile düğünüm için 
çok güzel oldu, dedi. 

- Yalnız herkesin yÜ:ııÜne bakar
ken kahkaha ile gülmemek için zihni· 
mi Ermenilerin kıtali mevzuu üzerin
de teksif etmeğe mecbur oluyorum, 
diyordu. 

Bu da Dorothy gibi bir ln:z İç.in bat 
ti izdivacın bile mukaddes bir mevzu 
tetkil edemiyeceğini g&terir. 

Düğünde Dorothy ile Mister Mon
troıe konuıurlarken kulak kabarttım. 
Dorothy: 

- Bu kız ainemada çok ileri gider, 
diyordu. Yalnız bunun için kendisine 
öyle bir rol yazmalısınız ki üç teyi i-

İsteklilerin şartnamesinı gör 
mek üzere her gün ve münaka 
saya girmek için o gün ve vak 
tinden evvel teminatlarile Fm 
dıklıda 3. K. O. SA. AL. 
KOM. nuna gelmeleri. (208) 

(2753) 3691 

• • • 
1. F. Kıt'atı ihtiyacı . ıçm 

25000 kilo odun ·pazarlıkla sa
tın alınacaktır. İhalesi 21-6-
933 çarşamba günü saat 
11,30 dadır. Taliplerin şartna 
mesini görmek üzere her gÜn 
ve münakasa saatinden ev
vel Fındıklıda 3. K. O. SA. 
AL. KOM. nuna müracaatlan. 
(210) (2784) 3734 

* * * Konya Askeri SA. AL. 
KOM.dan: 

Kapalı zarfla münakasaya 
kcnup 15 Haziran 933 tarihin 
de ihale edilecek olan 213,000 
kilo unun ihalesi bir hafta tem 
dit edilmiştir. Kapalı zarfla i 
halesi 21 Haziran 933 çar
şamba gÜnÜ saat 14 te yapı
lacaktır. İsteklilerin şartna 
mesini görmek üzere her gün 
ve miin:lka11aya girmek için ı 
o gün ve vaktinden evvel tek
lif ve teminat mektuplarile 
Konyada Askeri SA .AL. ko
n.,!syonuna müracaatlan. 
(3113) (2393) 3748 ...... 

İstanbul, Beyoğlu ve Üs
küdar cihetindeki tekmil kıt'a 
lar ve mekteplerin Un, ekmek, 
erzak ve yemlerinin ambar 
laı·dan kıt'a kilerlerine kadar 
bir senelik nakliyesine pazar
lıkta teklif edilen fiat pahalı 
görüldüğünden ihalesi 24 Ha 
ziran 933 cumartesi günü 
saat 11 e bırakılmıştır. İstek 
lilerin şartnamesini görmek 
üzere her gün ve paza..Iığa 
girmek için o gün ve vaktin
den evvel Fındıklıda 3 K. O. 
SA. AL. komisyonuna .gelme 
leri. (211) (2666) 

• 3769 

* * * Gümüşsuyu ve Haydarpa-
şa hastaneleri ve kıt'at için 
7 ,000 kilo koyun eti pazarlık 
la alınacaktır .İhalesi 24 Hazi 
ran 933 cumartesi günü saat 
15 tedir. İsteklilerin şartna 
mesini görmek üzere her gÜn 
ve münakasaya iştirak için 
gün ve vaktınaen evvel J. K. 
O. SA. AL. komisyonuna gel 
meleri. (216) (2854) 

• ... 4 

Haydar Paşa Hastahane 
sinde mevcut olup müzayede
ye konan 9 kalem alat ve mal 
zemeye talip çıkmadığından 
ih~esi 24 Haziran 933 cumar 
tesi giinü saat 14,30 a hıra 
kılmıştır. İsteklilerin şartna 
meyi ve listeyi görmek üzere 
her gün ve müzayedeye gir 
mek için o gÜn ve vaktinden 
evvel Fındıklıda 3. K.O. SA. 
AL. KOM. nuna gelmeleri 
(213) (2717) 

"' ...... 
K. O. Merbut kıt'alarile 1. 

• F. ihtiyacı için açık münaka 

fade etsin; Keder, Sevinç, bır de Süi
hazıml ... 

Doğrusu bu kızın bana hayatta bir 
arkadat olmadığma artık aklnn kea
meğe baıladı ! 

Henry ile balayı seyahatine gitme
fe lüzum görmedik. Kendiaine: 

- Bizi bu kadar i~ burada bekle
yip dururken bunların bepaini yüz üstu
bırakıp balayı seyahatine çıkmamız 
fazla botbinlik olur! • dedim. 

Hakkım da var, çünkü senaryoyu 
birlikte ıözden geçirmek için Mister 
Monlrose ile uzun uzadıya. çalıtmak 
mecburiyetindeyim. Çünkü Mister 
Montrose banaı 

- Denizde kum, aende fikir 1 • di
yor. 

Biz Miıter Montroae ile oenaryoyu 
hazırlarken Henry boş kalmasın diye 
ona da bir it buldum. Sinemada İf bul 
dukça çalıtan kızlar için bir Refah 
Birliği te,kil etmesini söyledim. 

- Dertlerini birer birer dinle. Za· 
vallılara bu suretle ruhani bir yardım 
da bulun, dedim. 

Refah Birlifi debıetli bir muvaffa 
kiyet kazandı. Şu aıralarda diğer atu
diolarda da fa.la it obnadılı için kız· 
lar Bir!iie aeve aeve girdiler. Zaten 
Birliğe girmedikçe Henry'nin kendi· 
!erine iı venniyeceğini de pek iyi bi· 
liyorlardı. 

Kendisile tanıtmadan nvel yata· 
yıılannda intizamdan eser olmadığı-

•• 

. .... . 

ist. fVir~ Kumandanlığ ı Sa, .{cm. i ! aıılni 

Cinsı Miktan Münakal:'a şekli Münakasa 
Vakti 

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

Harp akademisi için satın alınacak yukarıda cins ve mik 
tarları yazılı mevadın münaka sııları 24 Haziran 933 cumarte 
si günü yapılacaktır. İsteklilerin §artnamesini görmek için 

her gün ve girişeceklerin de beli i vııktinden evvel teminatları ve 
ınektuplarile KR. K. SA. AL. KO. müracaatları. (658) 

(2455) 3339 

Merkez Kumandanlığına 1 
bağlı kıt'at ve müessesat ih 
tiye.er için yirmi beş hin kilo 
süt ve yirmi bin kilo yoğurt 
6-7·-933 perşembe günü saat 
15 le kapalı zarf ile münaka 
sası yapılacaktır. İsteklilerin 
şartnamesini görmek için her 
gün ve münakasaya girişecek 
lerin belli vaktinden evvel tek 
lif mektuplarını Merkez ku
mandanlığı satınalma komis
yonu reisliğine vermeleri. 

(661) (2657) 3619 

Harbiye mektebinin 100 
ton eşyası Ayazağadaki kam 
pa naklile bir ay sonra Har 

biye mektebine taşınılması 
21-6-933 çarşamba gÜnü saat 
15 te pazarlığı yapılacaktır. 
İsteklilerin izahat almak için 
her gün ve pazarlığa girişe 
ceklerin belli vaktinde komis 
yonda hazır bulunmaları. 

( 28) (2828) 3772 

* * * Merkez Kumandanlığına 
merbut müessesat için 8260 
çeki odun 22/6/933 perşem
be günü saat 11 de pazarlığa 
konmuştur. İsteklilerin şart 
namesini görmek için her gÜn 
ve pazarlığa girişeceklerin 
belli vaktinde komisyonda 
hazır bulunmaları. (29) 

(2837) 3773 

lstanhul İthalat Gümrüğü 
Müdürlüğünden: 

Kilo saf Ci nsi eşya 
817 Sun'i ipek ipliği filoş 
197 '' ,, ,, •. 

Yukarda yazılı iki kalem mal artırmaya konmuştur. Söz 
kesimi olan 21-6-933 çarşamba gününde artırma ile satılaca 

ğından isteyenlerin o gün saat 15 ten 17 ye kadar İstanbul 
İthalat Gümrüğü satış yerme elmeleri ilan olunur. (2452) 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Mevcut nümunemiz veç hile 9000 çift pamuk ço
rap acele pazarlıkla satın alınacaktır. Taliplerin şeraiti öğre 
nerek teminatı evveliye makh uzlarile beraber 22 Haziran 
933 perşembe günü saat 11den12 ye kadar komisyonumuz 
da pazarlığa iştirakleri. (2849 

1 İataabal Beledlye•i llinları 1 
Balatta Hızır çavuş mahallesinde 2 No. hane: Teminat 

7,5 Lira. 
Beyazıtta Veznecilerde 9/84 No. dükkan: Teminat 

11,5 Lira. 
Aksarayda Tramvay caddesinde 124 No. hane: Temi

nat 21 Lira. 
Yukarıda yazılı mahaller kiraya verilmek üzere temdi

den müzayedeye konulmuştur. Talip olanlar şeraiti anlamak 
üzere Levazun Müdürlüğüne, müır.ayedeye girmek için de te
minat makbuz veya mektubu ile 29-6-933 perşembe gÜnÜ 
Sl\at on beşe kadv Daimi Ene ümene Müracaat etmelidirler. 

saya konan 4,800 kilo zeytin 
yağma teklif edilen fiat paha 
lı görüldüğünden ihalesi 24 
Haziran 933 cumartesi gÜnij 
saat 11,30 a bıralalmıştır. İs 
teklilerin şartnamesini gör
mek üzere her gÜn ve pa
zarlık için o gÜn ve vaktin 
den evvel Fındıklıda 3. K. O. 
SA. AL. KOM. 
caatları. (215) 

nuna müra-
(2421) 

..... 4 

K. O. ve 1. F. için kapalı 

m ne kadar yağlandıra ballandıra an
labrlaraa Henry'nin o nisbette botu
na gidiyonnuı. 

Dorotby diyor ki: 
- Dün atudio'ya gitmiıtim. Eğer 

kızlann Henry'ye anlatmak için ken
dileri hakkında düzüp koıtuldan ae
naryolan ıanaörden 2eçirip oyna-ak 
kabil olsa ainemalar ihya olur!... 

Henry: 
- yeni bir alemde yaftyor gibi

yim. Şimdiye kadar hayatta biç bu ka 
dar mes'ut olduğumu bilmiyorum!. 
Diyor. ~ 

Bana da sanki tanıdıklarımdan hiç 
biri evvelce bu kadar mea'ut değildi 
gibi geliyor. 

Henry benim zorumla babasına ;. 
zin verdi, artık babaaı her gün Studi
o'ya 2elebiliyor. Maliim a, Studlo'lar
da idetir. Her Studio'nun baımda bir 
de püsküllü beli vardır. Bizim Studi
o'nun püaküllü beliaı da Henry'nin 
babaaı oldu. 

Elektrikçilere tenbih ettim: 
- Onun gizlendiii köte:vl aydm

latmaym. Biraz da onun gllzil gllynü 
açılım 1 • dedim. 

O da hayatında ilk defa olarak gö 
nül açacak bir ıey gÖnnüı oldu. 

Henry'nin anneaine gelince, o da 
aaçlanru kestiriyor, yÜzünü gerdiri
yor, Karmen rolünü oynamağa hazır
lanıyor. Cesaretini kınnadım. O da 
hevesini alaın diye bilakis teıvik et· 

(2852) 

zarfla münakasaya konan 
9,000 kilo sade yağma teklif 
edilen fiat pahalı görüldü
ğünden pazarlıkla ihalesi 24 
Haziran 933 cumartesi gÜ 
nu saat 14 e hıralalnuştır. İs 
tekliJerin şartnameyi görmek 
üzere her gün ve pazarlığa 
girmek için o gün ve vaktin
den evvel teminatlarile F m 
dıklıda 3. K. O. SA . AL. 
KOM. nuna gelmeleri. (212) 

(2439) 
- _!±§ 

tim. Fakat elektrikçilere onun için bir 
fey söylemeğe lüzuın aörmedim. 

Henry'nin kız kardqi Verdun mu
harebeıindenberi bu kadar mes'ut za
man geçirdiğini hatırlamıyor. Neza
reti altında altı kamyonla 15 at var. 

- Mütarekedenberi oinemacılık 
kadar harbe yakın bir meslek gönne
dim, diyor. 

Dorothy de çok mea'ut: 
- Benim fU son ay zarfında gül. 

düğüm kadar Eddie Cantor bir aene
de gülememittir ! • diyor. ' 

Miater Montrose benim kendisine 
kartı göaterdiğim hiliafinalık :ve mu. 
habbetten dolayı, o herkesten daha 
fazla mes'ut. 

Artık ben de çok meı'udum. Çün
kü hayatta en büyük feY batkalannı 
mes'ut etmektir. 

Hazır herkes bu kadar mes'utken 
fU ruznamemi de bitireyim diyorum. 
Çünkü senaryo iıi Miıter Montrose 
ile beni o kadar çok iığal ediyor ki 
edebi itlerle ufra§mağa hiç vaktim 
kalmıyor. Henry'nln hayatım aydın
latmakla ıon derece meığulüm ki bir 
kızdan bundan fazla bir ıey beklene
mez zannederim. Her ,eyin eninde ao 
nunda yoluna girdiğine inandım ve 
bu kanaatle gün defterime veda ede
bilirim fikrindeyim. 

s o N... 
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YENI KÖY 

GÜNEŞIŞ llÜESSESESİNJN BİR MUVAFFAKIYETiDlR 
Ümit edilmez bir muYaffakiyetle herkes ve bilhassa Yeniköy ve 
Boğu:içiııin bayat verici manzaralı Y.egine asri. Ye ki~a~ bir gu i
nosu olduiunu ııeYİDÇ ve memnunıyatle tebrık etmıttir. Herglln 
radyo, dans, sandal •e~aire . Y alnı.• ~imdilik Cuma ve pazar glln
leri CAZ vardir. Birlncı derecede ıçkilar. mezeler heryerden ucuz 
olduğunu mlifteriler llatelerde glSracelderdlr. Müsamere •e huıuıi 

yemekler ve masalana hazırlanmaıı için Cuma ve Pazardan 
maada saat 11 den S • kadar 20670 e telefon edinit. 

Caz ••Radyo birinci derecededir. - [4625) 

SA YFIYEYE GiDENLERE 
Sureti hususiyede ihzar ettiğim lilı:e karyolaların her boy ve her 
renk mevcut olup portatif aandalya, masa ve ııehpalann enYaı 

gayet ucuz mağazamızda satılmaktad ır. 

Asri Mobilya eşheri 
latanbul Rizapaşa yokuıu 66 No. Telefon: 

A H M E T F E V Z 1 - [4427) 

•• 
- GULDANE Hanım Geliyor 

Panorama Bahçesinde 
Her aktam Milli Anadolu oyunları oyaa
mak 6zere meıhur Güldane Hanım pek ya

kında Beyruttan gelecektir • .• 470\ 

HAYIRLI BlR HABER 
Dlinyada emaali olmıyan meıhur 

SOUPLEX 
ve 

Souplex-Pıatlne 
Tıraş bıçakları piyısı ııı ızı gelmiştir ve her yerde satı lır 
DlKKAT : Bıçagı saran klgıdın c Filigrane Soupln • 
yazılı olm•sına dikkat edini<. (4639) 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

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

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

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

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

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için kapalı azrf usulü ile mii
bayaa edilecek olan yukarda cins ve miktarları yazılı Tarbin 
yağı ve sairenin şartnameain\ görmek istiyenlerin her gün ve 
itaya talip olanların da hizalarında yazılı gün ve saatlerde 
KasnnpaşadaDeniz Levazon Sa tmalma komisyonuna müra-
caatları . (2581) 3459 

ŞİKAGO SEV AHATİ 
Fazla para vermeyiniz 

Muhteşem tran1&tlantiklerle Temiz yük vapur:arı 
Amerikada 2? gUn ilik• seyahat . Amerikada 18 gün 
2 yatakh denıze bakan kamaralar ILSENSTEIN GEROLSTEIN 

990 LiRA vapurları 6\0 LİRA 
Da ha ucuz, daha ze.vk ll seyaha t yapmak 

mümkün olur•a bunu NA 1 TA yapacaktır. 

NATTA.GALATASARAY 
Tel: 44914 ( 4666 ) 

••~ Cümhuriyet Halk Fırkası ~ 
ZONGULDAK ViLA YETi 

idare Heyeti Relalfğlnden: 

3762 

Zonguldak Vilayeti merkezinde muhammen yetmit bin lira bedeli 
keşifli mevcut projelerine göre yap.ılac.ak l~J.lkevinln inşası ı tem· 
muz 933 tarihinde pazarlık ıuretıle ıha leı kat'iyyeıi icra edile
ceiinden talip olanların m~yede ve mlinakasa ve ihale kanu
nuna tevfikan depozito veya teminat akçelerile Zonguldak Halk 

Fırkaaı Reisliğine müracaat etmeleri ılan olunur. (4698} ~ 
3793 

Ankara Nafia 
Başmühendisliğinden: 

Bedeli keşfi (8343l)lira (41 kuru .. tan ·b t A k K d 
ı ·· "d (95 "' ıare nara- ızca 

hamam yo u uzerm e ) menfez il b. ı_ • 

9-~~---~~~~~~~~~~~~~~~~~·~·~~~~"P"'"...-..---T c.!J Q K iYE BARTIN P OSTASI 

l 1 R /J. 4 T ,,~.:~~.~~ 
BAN 

Sirkeci rıhtnnında<ı hareketle (Ereğ· 

K As 1 li, Zonguldak, Bartın, Amasra, Ku-
rucaşile, Cide, İncbol.u, Evrenye. İli· 
şe ve Abanaya azimet ve avdet ede· 
cektir. 

F azla tafsilat için Sirkeci Mey· 
men~t Hanı altında a~ntalığa mü
racaat .Telefon: 22134. (4681) 

SADIKZADE Biraderler 
Vapurları 

MERSiN POST ASI 

İNÖNÜ 
vapuru 

ll ha:iran çarşamba günü Izmir, Mer .. 
sin İskenderun limanlarına azimet .e~ 
decektir. 

Fazla tafsilat için Sirkeci Meymcıı.:t 
Ham altında acCfltalığa müracaat. Te· 
lefc>n: 22134. 4680 

SEYRlSEFAtN 
Mwk• acntaı Galata K.lp ... b.tı B. 2.362. 

, .... ,._ Slrlıod M&U .......... H. 1,.17'41. 

TRABZON POST ASI 

KARADEN Z 
21 HAZİRAN ÇARŞAMBA 
18 de Galata rıhtımından. Dö· 
nüşte Tirebolu'ya da uğranılır, 

lZM\R - MERSİN POST ASI 

ÇJtNAKKALE 

.DAoA 
BiRiKTiREN 
QA~AT--~D.~Q. 3267 

23 HAZiRAN CUMA 10 DA 
idare rıhtımından kalkarlar. 

2833 

3786 
--~~~~~-~~--

SA D 1 KZAD E BiRADERLER 
Vapurları 

SAKARYA vapuru 
tST ANBUL - IZMIR SORA T 

POST ASI 

Ergani Bakırı Türk A~ıo
I.?İm Şirketinden 

1 - Maden sUıasında yaıpılacak tak riF 150 metre uzunluğwtda ve 4,10 v 
3.80 metre maktaı-.ıcla bir gakri ile t akri n 100 metre derinliğinde ve 3,80 metre 

kutrunJa Jıir byunun inşası. kapalı >.arf l ı sulü ile münakasaya konulmuştur. 

2 - İha!e ıı Temmuz 1933 tarihine mrisadif çarşamba giınü Şirketin ls •an· 
bul'd2 Babçckapısında Taşhan'da k'iin merkezi idaresinde yapı lacaktır. 

1 . 3 - Talipler, evvelce bu gibi işl•rİ basarmış olduklarına dair müteber evrak 

1 
.ibraz ederek, mukavelename ile pıJ.r. nü shalar ını müracaatları tarihinden ü~ gün 

' sonra Şirketin merkezi idaresinden veya Erga-ni'deki İşletme İdaresinden beş Iİ· 

ra mukabilinde alabilirler. 

4 - Mrinakasaya girme k ist>yen'er teklif mektuplarını muhtevi kapalı zarf 
ile fenni vesikalarını, mukavelenJme ah kcimının kabulünü mutazammın imıal ı 
bir varaka ve milli bankaların biri tarafı :ıdan verilmiş 2000 (iki bin) liral!k temi
nat mektubu ile b irlikte diğer bir zarfa koyarak, ihale günü saat on be~c kaa.ır 
Şirk<!t Mridiriyeti Umumiyesine C'ak'ıuz mukabilinde tevdi edeceklerdir. 

S - Teklif mektuplarının t~tkikin den sonra Şirket bu işi münasip görJHt;ü 

1 talebe ihale etmekte veya iha.leyi tehir eykmekte muhtar olacaktır. 

ı· 6 - Bu hususta başka malumat alm ak isteyenler Şirketin merktzi idareslne 

veya Ergani'deki İşletme İdaresine müracaat etmelidir. (4734) 

Gedikpaşada Jandal"ma 
Satınalma Komisyonundan: 

17 Haziran 933 da yapı lan kapah zarf münaka-
sasında verilen fiat pahalı gör üldüğü.nden dolayi serpuş ve 
tozluğile b eraber 2500 : 2750 takım kışlık elbise imaliyeııi 
pazarlığa çıkarılmış ve 25 Haziran 933 pazar günü saat 
15 ten 16 ya kadar pazarlığın m mukarrer bulunmuştur. ls
teldilerin şeraiti öğrenmek üz ere her gün ve pazarlığa girmek 
için teminatı evveliye makb uzlarile mezkiir gÜnÜD muay
yen saatlerinde komisyonum Ula müracaatları. (2590) 

Posta T. T. Uumum Müdürlüğünden 
Teşkilat veaileııile bütün kadrolar dolmuştur. Hiç 

bir yerde hiç bir münhal yoktur .Doğruca veya bilvasıta me
muriyet talep edilmemesi rica ve taleplerin muameleaiz bı
rakılacağı ilin olunur. (2846) 

DEVREDiLECEK iHTiRA 
BERATI 

« Sür'atle müteharrik vesaiti nakli-

yede alelhusus tayyarelerde mesnet 

yerleri ve silahları inşa~ı " hakkında· 

ki ihtira için istihsal edilmiş o lan 19 

Te mmuz 1928 tlllrih ve 687 numaralı ih

tira beratı ilzerindeki hukuk bu kere 

başkasına devir veyahut icara verilece 

ğinden hu hususta fazla malümat edin 

rnek isteyen zevatın İstanbul'da Bab

çe kapuda Taş hanında 43-48 numaralar 
da kain vekili H. W . Stock efendiye 
müracaat etmeleri ilan ohnıu r. (4738) 

Müddeti seyahat 22 saattir 
Her hafta cumarl'Cai günü saat 16 

da Gal<lta rıhtımından hareket, pazar 
günü İ:zmire muvaallt, pazartoesi hare· 
ketle salı günü İstanbıtla avdet eder 

Fe.zla tafslltt için Sirkeci McymCfl~t 

Hanı altında actıntalığa müracaat. Te· 
lefon : 22134. (4757) 

Operatör Kemalett · n 
Ankara caddesi No. SO üt katta og· 

leden sonra m uayene eder. Kırık: çı· 
kık sai~ hastalıklar roııtkenle tetk ik 

e dilir. AıncJiyııt ücretleri mutedi ldir 

Tel, 22926. ( 4704) 

Samsun V.Daimi Encümeninden: 
1 B f Al 1 da (16 , adet müceddet betonarme menfez in,.anle 

- ; a ra . açam yo un . . • • 

(1 ) d f 
· ı ıamı·ra t ı Nafia ve Encümen kalemlerınde mevcut evra-

8 a et men -ezın esas ı . 

k k f
. tnam · mu"cibince yap 1J masr T emmuzun onuncu pazartesı gw1u 

ıq~vepr e~ .. .. . , . 

1 d 
· k lınmak üzere muza yede, munakasa ve 1halat kanunuıı.a 

5aat on a tı a ı cra ı 
tevfikan kap alr zarf u suli le münakasaya konulmuştur. 

2 _ ; Bedeli keşfi (8794) li ra (69) kuruştur. . 

3 
_ : Münaka.saya girmek istiyCfllc r yüzde yedi buçuk temınatı muvakkat·· 

!erile Nafia Başmühendisli ğinden müsa ddak ehliyet vesikaları bir zarf derun·.ın
d teklifnameleri ayni zarfın içinde i kin<:i bir kapa.lı zarf derununda pullu ve 

a ve '·· d · k b'I' d V 'l" D . . imzalı olduğu halde yuka.rdaki saate. ""' ar ımza m u a ı ın e ı ayet a:mı :n-

cümeni Riyasetine te slim edeceklerdir. 

4 
_ : Münakasaya iştirak e decekler şartname ve evrak ı kcşfiyeyi görmus \C 

mahall inde tatbik ve münderecatını kah ul etmiş addü itibar olunurlar. 
5 _ : Ta kilit almak ,istiyenlerin h er gün Nafia Ba~müh~disliğinc ve En· 

cümCfl kalemine .müracaat eylemeleri ila n olunur. (2842) 

Gedikpaşada Jandarma 
Sahnalma Komisyonundan: 

200 yatak çarşafı ve 200 yasbk örtüsü ve ~00 nevresim 
örtü ve 50 ekmek torbasınm p azarlığı 22 H:ızıran 933 per: 
şembe günü saat 15 ten 16 ya kadar ~apdacagı halde 20 Ha.~ı 
ran 933 Milliyet gazetesine veril~ ilanda sehven ~~ar gu-

.. d ~ azıbmştır Taliplenn perşembe gunu muay 
nu yap talcadgr: Y r'·::.a it. tirak eylemeleri tashihen ilin olu 
yen saa er e paza ug 

nur. (2848) 

Istanbul Ziraat Bankasından: 
Sıra Semti Mahalleıi Soka ta Ciııal 

Hisaesl Emlak 
No. 

Hine)'e gör• mu
haınmon K. 

10 T 933 t 
. .. e ır Kısmı şosa ID§aah 

emmuz pazar esı KUnü saat 15 t .h l dil k .. 
e ~a~ah zarf u~~le m~.akaaa ya konuhn: ~u: e e ?le uze No. 
raıtı anlamak ıçın her gun Başmühendisliv! .: Talipler ·~-lirler. g muracaat edebı- 517 Btıyilkada Cami Çalar çıkman 

Han• 
12116 5 375 T. L. 
27 84.240 525 .. 

M . - k .~. 518 Yalı PerYane ~~ metresi 65 
. ünakasaya gırme ıçın (6257) buçuk liralık . 519 :: Maden Şalcı 
ti muvakkate makbuzunu, ve ya müteber bir ba~e'i:fa- 520 Bofaziçi y eniklly Birinci sokak AbtaP hane 
let me~tubunu,. Başmühendis!il<ten alacakları ehli . f a: 521 Haybellade Dat Arka " 
ye vesıkasmı,Tıcaret odası veaıkası ve itibarım li yekttı ennı 522 Galata Bereketııado Yonca Klıir apartman •• dükkin 

teklif mektubuna leffetmelerı· laz" ıındır. a me ubunu Ki · "k" dnkk" 272 Mercan Mercanaga Fuatpqa gır 1 1 
an 

Münakasa ve ihale kanununun 10 uncu madd . Yüzde yedi b~çuk akçelerlle ihale bedelleri •aktan •eya ııayrimübadll bonosi!e ödenmelı: 
f
"k h l kl fi ·h l ·· ·· esıne tev pey fi d. 1 · k ti

1 
ı an . azır ıyaca arı zar arı ı a e gunune kadar Vilayet D . menku:lerden 522 sıra uumar.ılısı şartnamesine tevfikan kapalı zar a ığer erı açı arttırma ıure .e 

mi -mcümeni Reisliğine vermeleri ilin olunur. (2746) aı 3-7-933 pazartesi gllnü nal on be,tedir. Kapılı zarfların muayyen ıaatte11 evvel tevdileri lllzımdır. 
______ ..;..;.;....;.;;.,;._ ___ ..;;:... __________ ::..:..:._:::.:....:..:~----L-J::....1o.....'.-...u__-ı..'.:...~~...:_,..:..:..,..J~du'-S&ı~·..haliva ver isile belediye rüsumu müıteriye aittir 

21 168.252 50 " 
24 112 500 " 
21 1/2 1000 " 

18/31 1/4 9747 " 
42/44 1/2 1500 .. 
üzere yukarda evsafı yazılı gayr~ 
satı,a çı'.t arılmıştır . Kat'i ibalelıırı 

[27771 
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-~-\Hilaliahmer haftası 
\ Ankara merkezi 23 tem

muzda muhtelif eğlence
ler tertip edecek Bolşevik sistemi yürüyor mu? 

rürk-Rus dostluğu-Zonguldak kömür madenleri amelesi 
Ankara; 25/NiMın/1331 

Bolşevik sistemi yürüyor mu, 
yürümiyor mu? •• Buna timdiden 
hükmetmek kabil değil ..• Tecrübe
lerin neticesini beklemek lazımdır. 
Yalnız fU anlaşıldı ki, Bolşeviklik 
bizde yürümez bir sistemdir. Çün
kü, iktisadi ve içtimai ,eraitimiz, 
Türkiyede böyle bir sistemi yıl!&• 
tamaz. Komtumuz Rusya, bu ağır 
tecrübeyi geçiriyor. Onun muvaf
fak olmasını candan dileriz. Biz 
başkalan gibi, hele garp devletleri 
gibi Rusyanın Boltevik olmasına 
yan bakmayız. Ne hakkımız var? 
Her millet, kendi mukadderabnı, 
kendi idaresini tayin etmek hakkı
na malik değil mi? Milletlerin bu 
u.slarda hüriyeti olmazsa siyasi ve 
içtimai adalet teessüs eder mi? 
Türk Rus dostluğunu mutlaka hol
fevik olmak, bolfevik sistemini be
ğenmek tarzında alanlar, politika 
iflerini hafif muhakeme edenler
dir. Hakikat fU ki, biz Rus dostla
rımızdan hiç bir gün fÖyle bir söz 
itilmedik: 

- Mademki, dostluk yapıyoruz, 
mademki siyasi mukadcf,,rabmızı 
adeta teşrik ettik, o halde siz de 
bizim idare sistemimizi kabul edi-
. ' nız . ... 
Bazı vatandaşlar, batta bazı 

meb'uslar işin esprisini anlayamı
yorlar: Garp i.lemi, bolşevik cere
yanından korkuyor. Rusyadaki fi. 
kir ve hareketlerin kendi memleket 
!erine de sirayeti ihtimali, Avrupa
yı titretiyor. Eğer Türkiye de Rus
ların kabul ettiği rejime gidene 
bu tehlike daha büyür. Sirayet ih
timalleri daha çoğalır. Balkanların 
bolşevikletmesi o vakit daha çok 
kolayla,ır. Bu noktainazardan An
karanm elinde, bugün habn sayı
lır bir tehdit kuvveti vardır. Avru
palılara kar•• savuracağımız bu 
tehdit tudur: 

- Uzerimize fazla düterseniz 
biz de Ruslann gittiği yolu tutanz ! 

Ankara; azası koyu naayonaliıt
lerden ibaret olan Türkiye komo
nıst firkasının teşekkülünü bu nok
tainazardan mütalea etmek çok 
enteresan olur. 

* * * 
Nasıl ki, Rus dostu olmak, mut-

laka bolşevik olmak değildir. Ay
nı suretle amele veya köylü lehine 
alınacak her tedbir de mutlaka 

·>'umbara 

- . 

Tunalı Hilmi Bey 
komünizme gitmek sayılmamalı
dır. Geçenlerde Büyük Millet Mec
lisinde, bir kanun müzakeresi es
nasında biaaettiğim temayüldür ki, 
bana fU notları buraya kaydettiri
yor: 

"Zonguldak ve Ereğli kömür 
madenlerinde mevcut olan ve bun
dan böyle de kömür istibsalatın
dan vücude gelecek olan maden 
kömür tozları, bu madenlerde İf
liyen amelenin halen ve atiyen re
fahını temine yanyacak tetebbüs 
ve teşekküllere tahsis edilecek .. ., 

Teklifi kanuninin esası itte bu
dur. Bu teklifin taraftarları da var 
aleybtarlan da var. İktisat Vekili 
Mahmut Celal Bey, böyle bir esa
sın kabulüne taraftar bulunuyor. 
Mahmut Celi.I Bey meseleyi kapi
talism veya komünism cephesin
den mütalea ebniyor. Onun nokta
inazarına göre, memleketin istih
sal unsurlarını her fırsattan istifa
de ederek takviye etmek mecburi
yetindeyiz. Çünkü hakiki seliimet, 
istihsalin arttırılmasmdadır. Husu
sile kömürlerimizi, ileride bir ih
raç maddesi olarak ta, şimdiden 
mütalea etmeliyiz. Mahmut Celal 
Bey eskidenberi böyle dü9ünüyor. 
Altı ay evvel, gene Mecliste geçen 
bir müzakerede dü9üncelerini u
zun uzadıya izah etmişti. Hatta 
amelenin terfihi noktasından bir 
kanun, bir mesai kanunu yapıl
masını teklif eden o idi. 

Bu mesele etrafında ilk önce sö-

ze bqlıyan Konya meb'usu Vehpi 
Efendi oldu: 

V ebpi Efendi - Efendim, Zongul-
1 dakta çalııan ameleyi askerlikten istisna 

ederiz. Ona aklım erer. Soru-a burada 
bulunan amelenin sıhhatini muhafaza i
çin hastahane yapmak için tahsisat veri
riz. 
Buna da aklon erer.Fakat amele yevmiye 
ile çalıımağa razı olmuı çalışıyor sonra 
sair huauaatta rahati düıünülüyor. Ayn. 
ca kömür tozlarının onların menfaatine 
tahai. olunmasının sebebini anlayamı
yorum. Bazı meb'uslara göre, batkaları. 
nın haklnsarihi olan kömür tozlarını a
meleye bağışlamak doğru değildir. 

Tunalı Hilmi de karıııyor: 
-"Hatır ve hayalimden geçmiyordu 

ki, ydlardanberi feci, nasıl diyeyim, ta. 
bii cinayetlerin kurbanı olan bir amele 
aleyhinde bir aöz söylensin.Oradaki toz. 
!ar ocak sahiplerinin değil, hükômetin
dir. Hükumet bu hakkı ameleye vermek 
istiyor. 

Mustafa Bey (Karahiaarı Şarki) -
Bolıeviklik yok ... 

lktısat Vekili Mahmut Celal Bey 
uzun uzadıya izahat verdi: Mese
le, yalnız amelenin hayati, terfihi 
meselesi değildir. Kömür istihsala
tının tezyidini de düşünüyoruz. 

Dünyanın en iyi madenleri eliıniz. 
de iken kömür ihtiyacımızı hariç. 
te arıyoruz. Niçin böyle oluyor? 
Çünkü istihsal1 masrafımız çok. 
tur. Çünkü amele teşkilatımız nok
sandır. Çünkü teknik vasıtaları
mız, makinelerimiz yoktur. Bunları 
izale etmek mecburiyetindeyiz. 
Her sene harice akıttığımız para
ların arkası kesilmeli .. Vakıa kö
mür tozlarını ameleye bağıtlamak 
la it bitmez. Bu, nihayet amelenin 
refahı hesabına küçük bir vasıta
dır. Ne kimsenin hakkı tasarrufu
na tecavüz ediyoruz, ne de fU ve
ya bu siyasi maksatla ameleye bir 
hususiyet vermek istiyoruz. Mak
sadımız senede on bet bin lira kıy
metinde olan tozların bedelini a
mele teşkilabna vermektir. 

Mesele etrafında uzun uzadıya 
konufuldu. Türlü türlü mütalealat
dan sonra mevzuubahis teklif ka
bul edildi. 

Bilmiyorum, bolşevik tehlikesi
ni bazı efendiler niçin fazla büyü
tiyorlar? Bolfeviklik, dokunduğu 
anda hemen yakan bir ateş midir? 
Arzularımız haricinde, şeflerimi
zin dilekleri haricinde bu yola· git
mek ihtimali var mı? Öyle olunca 
bu endişe neden? .. Kuvayimilliye 

bütün ir istikbaldir! 

ANKARA, 20 (Milliyet) - Hi
laliahmer Ankara Merkezi 23 tem
muzda Ankarada bir Hilaliahmer 
haftası yapmağa karar vermiş ve 
Hilaliabmer haftasının Hilaliah
mer Cemiyeti için bir feref ve fay
da haftası olması ve hem de halkı
mıza bu vesile ile güzel gün ve ge
celer geçirtilmesi için timdiden 
hazırlıklara batlanmıştır. 

Merkez Heyeti haftanın progra
mını hazırlamaktadır. Bu hususta 
bütün esaslar tespit edilmit değil
se de bazı noktalar kararla,tırıl
mıştır. Haftada bilhassa muhtaç 
ve kimsesiz çocuklardan ellisinin 
sünnet ettirilmesi ve bu sünnet dü
ğününde halkın ve çocukların eğ
lenmeleri için her türlü tertibabn 
alınması kabul edilmiştir. 

Haber aldığnruza göre; Anka
radaki muhtelif cemiyetler ve içti
mai teşekküller Hilaliabmer hafta
sında Hilaliahmere maddi ve ma
nevi müzaharet ve yardımlarda bu
lunmayı vadetmİflerdir. 

Maarif Vekaleti bir tali
matname hazırlıyor 

ANKARA, 20 (Milliyet) - ls
tanbul Müzesi Müdürü Aziz Beyle 
arkeoloji mütehassısı M. Wuger 
Maarif Vekaletinin daveti üzerine 
şehrimize gelmişler ve lstanbul 
meb'usu Halil Beyin iştirakile ha
zırlanan talimatnameyi vekil Bey
le birlikte tetkik etmi,Ierdir. Bu 
talimatname memleketimizdeki 
eski medeniyet merkezlerini mey- 1 
dana çıkarmak ve asarıatikayı ge
rek halkımızın ve gerekse gelecek
lerin istifadesine arzedecek 9ekil
de hazırlamak gayesini gütmekte
dir. 

Maarif Vekili Bey dün aktam 
üzeri yanında Aziz ve Hamit Zü
beyir Beylerle M. Wuger olduğu 
halde Ankara civarında asarıatika 
hafriyatma giderek tetkikte bulun
mu9lardır. Şehrimiz yakınındaki 

bu yeni merkezin çok ehemmiyetli 
bir varlık olduğu her gün bir ka t 
daha anlaşılmaktadrı. 

reislerinin, bilhassa Mustafa Ke
~alin bunca resmi beyanatını itil- 1 

tikten, hususi kanaatlerini bildik- \ 
ten ve dinledikten sonra buna ben-
zer enditelere mahal kalır mı?.. f 

MiLLiCi 

Teksayt isminde yeni 
usul Amerikan lc\stlğini 

istimal ederseniz sıhhi 
ve asri surette zührevi 
hastalıklardan mahfuz 

kalırsınız. 

BilOmum eczanelerde .. , 
iki muhtelif şekilde satılır. ~· 

"" 

DOKTOR 

Hafız CEMAL 
Dahiliye hastalıkları 

mütehassısı 

Cumadan maada hergün öğleden 
sonra saat (2,30 dan 5 e) kadar lıtan· 

bulda Divanyolunda 118 numaralı hu
susi dairesinde dahili hastalıkları mua
yene ve tedavi eder. Telefon: İstanbul: 
22.398. 

DOKTOR 

Rusçuklu Hakkı 

3261 

Galatagarayda Kanzük eczahanesi 
kar§mnda Sahne sokağında 3 numa· 

ralı apar~ımanda 1 numara. 

3262 

ANKARA, 19 (Milliyet) - Resmimiz Hisar mahallesinin iç sokak
larında ÇamCJfır yıkıyan kadınları göstermektedir. Belediyenin pek u
zanamadığı bu yerlerde bir çok ev işleri sokaklarda görülür. Fotoğra
fımızda bu İşlerden yalnız biri görülmektedir. 

1 

ANKA~A, 19 (Milliyet) - Yalnız İç sokaklarda çalıtmalarına mü
saade edılen seyyar satıcıların İfportacıları bugünlerde hararetle bir u
~uz çorap sahşındadırlar. Çocuk, erkek ve kadın çorap/an bunlarda 
ınanılmıyacak derecede ucuzdur ve çifti on befer kuruşadır. 

Her keseye uygun 

m rl ma Kostüm 
Usta bir makastar, iki 
pruva yaparak dikecektir 

22~Lira; 25~Lira 
27~Lira; 30~Lira 

34~Lira 
Hereke ve Fesa ne Kuma9lar111da11 

Yerli Mallar Pazarı 
l.tanbul: Bahçekapı 

4727 

Devlet Demlryolları idaresi ilanlan 

Devlet Demiryolları idare sinde tahıninen I O ton kadar 
balya haline konmuş larpmtı kağıtla takriben 15 ton kadar 
yaprak halinde hurda kağıt mevcuttur. Bunlar 26-6-933 tari 
hine müsadif pazartesi günü saat 15 te bilmüzayede satıla
caktır. Talip olanlar pey akçe lerini hamilen yevmi mezkUrda 
Haydarpaşa mağazasına · gelmeleri ilin olunur. Arzu eden
ler her gÜn mevcut kağıtları görebilirler. (2767) 3702 

Maarif Vekaletinden: 
Darülfünun Kimya Şubesi Mezunlarına: 

Orta Tedrisat mekteplerinde Fenbilgisi ve Biyoloji 
Muallimi olmak İstiyen Darülfünun Kimya Şubesi mezunları 
nm 8 Temmuz 933 de Ankara' da Gazi Terbiye Enstitüsünde 
açılacak oliuı Fenbilgis1 ve Biyoloji kursuna devamlan lazım 
dır. Kurs müddeti bir aydır. Hariçten bu kursa devam et
mek istiyenlerin ibateleri Vekaletçe temin olunacaktır. Bu 
kursa devam etıniyen Kimya şubesi mezunları aynca Fizik 
veya Tabüye sertifikaları almamışlarsa Orta Tedrisat mek
teplerinde muallimliğe tayin olunmıyacaklardır. T ailplerin 
6 Temmuz 933 kadar birer istida ile Vekalete müracaat et
meleri beyan olunur. (2844) 
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