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ler hakkında şiddetli ted
birler alınıyor. 
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Sümerbank 
(ANKARA.) - Mecliain kapan: 

madan evvel kabul ettiği ehemmiyeti• 
kanunlardan biri Sümerbank kanu· 
?udur. 20 milyon lira itibari aermaY<; 
ıle teais olunan bu banka hem aanayı 
itlerile ve hem de alelıtlak bankacı
lık muamelelerile me§ğul olacaktır. 

Tekmil dünya iktıaadiyatının aa
nayi etrafında döndüğünü görüyo
ruz. Türkiye de sanayie büyük ehem
ıniyet atfediyor. Son senelerde aana
Yİimizde hayli inki§&f olmuıtur. Fa
kat bu bir baılanğıçtır. Bunun çok 
daha ilerisi gelebilecektir. Şimdilik her 
§eyden evvel aanayi krediıine muhta• 
cız. Her memlekette aanayi krediye 
İstinat ettiği gibi TiirlUyede de aanayi 
ıneıelemizin birinci davası kredidir. 
i şte yeni banka bunu temine çalışacnk 
tır. Memleketimizde kredi bekliyen 
müesseseler yalnız bankaya devrolun
ınakta olan devlet fabrikaları değildir. 
Ehemmiyetli miktarda krediye, husu· 
si müeaseaeler de muhtaç bulunmak· 
tadır. Sümerbank bu ihtiyacı ayrı
ca nazarı dikkate alıyor. Hatta kanu· 
nuna göre, bankarun huauai aanayie 
tahsia edeceği kredi, devlet fabrika
larına ve ittiraklarine tahsia edeceği 
krediden aıağı olmayacaktır. 

Memleketimizde sanayi kredisi de· 
yince, bir çok yeıler hatıra ge!mek
tedir. Fakat bir ıey ayrıca ehemmi· 
Yetli görünür: Kredinin verilme şar· 
tında kolaylık. Basit bir balatla de· 
nir ki, Sanayi Bankasmdan makaat, 
&anayi müeıseıelerinin gerek ham 
lnadde alışlarında ve ger~k mami'ı~ 
lnadde sabtlannda doğabilen kredı 
"aziyeUerine cevap vermektir. Fakat bu 
cevap verişin ba§ka batkio. ~an vardır. 
Şartlar güç ve ağır olabilır, yahut ko
lay ve hafif olur. Galiba son zaman
larda aanayiimizin bir kı~ bu hal
den, yani kredi tartları halınden hay
li §ikayetçi idi, kredi !8rtlarmı güç 
ve ağır buluyordu. Yenı bankanın, bu 
tikayetleri mütalea ederek, tabii Ban
ka kanununun hatlan dahilinde kal
lnak üzere, kredi itinde kolaylıklara 
temayül edeceği zannolunur. 
Sümerbank'ın Türk aanayiine 

Yar,lnn noktaamdan üç ehemmiyetli 
Yazifesi olacaktır. Bunlardan biri bu 
giln devletin elinde bulunan fabrika· 
lan devralıp itletınektir. Son vaziyet
te, devlet fabrikalan, (Sanayi Ofiai) 
naıniyle vücude getirilen ve bir bat· 
ka ıiyasetten mülhem olan merkezi 
h_ir idareye verilmifti. Yeni tekilde 0-
!'j kalkmakta, devlet fabrikalannm 
' ' etıne i,ini tamamiyle Banka Üzeri
j'e alnıaktadır. Sümerbank bu dev
e t fabrikalarını bir sene zarfında 

mahdut m~e'uliyetli ve kendieine bağ
lı t irketler haline koyacaktır. 

Sümerbank'm vazifelerinden ikin-
cisi iştiraklere ait vazifesidir. Ban
kanın ma li iştirakle alakadar olduğu 
ve olacağı bir çok müesseseler vardır 
v~ olacaktır. Bu ittiraklerin faaliyeti
nı çok yakından takip etmek iktiza 
edeı-~ Bu maksatla bankada ayrıca ci
hazlar bulundurmak zarureti olacak· 
tır. Maliimdur ki, huıuai müeaaeseler
deki devlet iıtirak biuelerini idare et
inek çok dikkati icap ettiren bir ittir. 
Zira hazan iştirakler, asıl ana iti yı
kabilir. 

Bankanın bir üçüncü vazifeıi büa
bütün husuıi yani banka için yaban· 
cı ınüeaaeaelere kredi yardımında bu· 
ltuımaktır. Sanayiimizin bu kısınma 
kredi veren ihtisas bankalarımız yok· 
tur. Sümerbank bu iıi ibtiıaala ya· 
Pacak bir bankanuz olacaktır. Ya
bancı, yani bankanın doğrudan tesir 
'Ve nüfuzu haricinde olan bir sanayi 
tnüeueaeainin iç yüzünü görmeden 
ona kredi verilemez. Halbuki sanayi 
tnüeıseselerinin iç yiizleri ne ziraat ve 
ne de ticaret müe11.,;elerininkine ben
zemez. Çok daha kanşıktır. Bunun se 
ı..,hi, aanayiin çok teknika boğulan 
lllahiyetinden ve sanayide tehlikenin 
fazlalığındandır. Bu itibarla, yeni 
bankanın ifa edeceği bu üçüncü vazi
fe, diğer iki vazifeden daha güç gibi 
röriinür. 

Şu izaha 'göre, Sümerbank'm en 
kuvvetli taraflarından biri onun fen 
heyeti olması iktiza edeceği kolayca 
anlaıılıyor. Bu heyetin doğru takdiri
le, (Devlet), (lıtirak) ve (Müatakil 
fe~) ~abri~alarının hakiki ihtiyaçtan 
'1e ın;kiıaf ımkinlan görülebilecek ve 
kred~er ona göre tayin edilecektir. 
kredı hacımlannı daraltmak ve ge
ni,lebne.k kola;ı:dır ve eldedir. Fakat 
bu kredı medducezirini vaziyetin ica
bına tam intibak ettinnek baait bir it 
değildir. 

Bu iş ne kadar gÜç oluraa olsun 
Bankanın daha te§<!kkül batlanğıcm'. 
da görülen bazı müabet emareler bu 
ııiiçlüğün iktiham edileceğine doğru 
etnniyet vermektedir. Son zamanda 
mukavelesi yenileıtirilen Oamanlt 
Bankası Sümerbank'a 1 milyon lira 
lık bir açık kredi açmıttır· Bu açık 
kredi, Sümerbank için, çok ebemmi
Yetli bir batlanğıç kolaylığı olacak
tır. Ayni zamanda bu harekette, Os
ın:-n!ı ~anka.,nın ~eni banka ile sa· 
nıımı bır nıünaaebet teıiı etmek iste· 
diği d~ anla,ılmaktadır. Diğer taraf· 
tan, Su~erbank'ın bu banka aıhrıyeti 
0~~n dıger bankalarla doıt olarak 

kmundasedbeft~ek~ tcsia etmek arzusu hak· 
ın a a ı ır verebilir. 

Yeni bankanın yalnız •anayile de· 
iiil alelıtlak bankacılıkla da me,ğul 
olacağı yukarda söylenmişti. Bu su
rette yeni bankaya serbestçe hareket 
~tınek imkanları verilmiş oluyor de
"'~ltti~. Sümerbartk"ın alelumum ban-

onf eransta r·· r 
Alma ya ilk fırsatta 

a 

Konferansın umumi toplantısın da heyecanlı bir içtima sahnui .• 

M. Litvinof ·ikhsadi ademi 
tecavüz projesi verdi . 

Amerika istikrara yanaşmıyor ve kon-
feransa başka murahhas gönderiyor 

;.!:.~'!~· i~rl~deti·) ıiyaa~:::hf~: 1 UlllllllllllllllllllHlfHlllllllllllllllllllU 
lerde dolaşan bir fayiaya göre Alman· V f • f · 
ya c~~ iktıaat konfetansmdan çekil- n on en J an man 
mek ıçın çıkacak ilk fırsattan istifade T db • l • 
etmek niyetindedir. .l e ır erı 

Hatta daha ıimdiden Londradan • 
aynlmıı olan Alman murahhaslarının JfJ "' t k • • 
Londraya bir daha dönmiyecekleri bi- as e meme ıçın 
le açıktan açığa aöylenmektedir. • 

Fransa, konferanstan çekilmiyor Türk heyetinin başlangıç-
LONDRA, 21 (A. A. ) - Reuter b • . d f •" • 

Ajansı, yükaek bir Fransız §&bıiyetin- tan erı mlİ a aa ettigı 
den Franaanm konferansı çekilmek i- esaslar tekrarlandı 
le tehdit ettiğine dair çıkmıt olan §&· 
yiaların aıdıız olduğunu öğrenmittir. 
Franıız murahhas heyetİı konferans 
itleri için elinden geldiği kadar teıri
kimesai ebnekte devam niyetindedir~ 
ter. 

Fransa müsbet olmak istiyor 
LONDRA, 21 (A. A.) - ftalya na

mına M. Benedence, ticareti arttırmak 
için mevcut kredilerin daha müessir 
bir tekilde kullanılması ve altın ölçü- · 
sünün daha iyi faaliyette bulunabil
mesine taraftardır. ltalya heyeti mer
kez bankalarının ~r~sında bir teşriki- ı 

(Devamı S ıncı sahifede) 

" LONDRA, 21 (Suretimahsusada gi-
den arkadaşımızdan) - Bugün lktı
sat komisyonunun tô.li komitesinde ti
cari müna.sebat met>.z:uuna temas edi- f'

lerek kontenjanlman tedbirlerinin kal 
dırılması teklifinin tetkikine bQflan 
mqlır. 

M ü:aherata lngiliz tekli finin, 
mü:uıkereye esas olarak, kabulü ile gi
ri§ilmiıtir. Bu teklifte ticaret muua
:z;enesinin leh ueya aleyhte olmasının 
mutlaka refah ifade edemiyeceği bil-

(Devaını 2 inci •ahifede ) 

mııııınınnııııımınmınıımııııııınıı 

Gelecek sene şehirde su 
ihtiyacı kalmıyacak 

Belediye reisi mütehassısl~rdan bahse
der~en "şehir yeniden kuruluyor,, diyor 

V alı ve Belediye Reisi Muhiddin B. 
dün bir muharririmize muhtelif tehir 
işleri hakkında fU izahatı vermiştir: 

- Bertin Yüksek Mühendis mekte
bi şehir pli.nları müderrisi M. Hergüç 
evvelce gelip gitınitti. Şimdi lstanbul 
planına ait raporunu hazırlamakla 
mc§guldür. Raporunu yakında gönde
receldir. M. Agauche da pazartesiye 
kadar tetkikatını ikmal edecek ve şe
hir planı hakkında raporunu yazmak 
Üzere memleketine gidecektir. Şehir 
mütehaasıslanndan M. Limber de bu
gün geldi. Kendiaile görüştük. Bir de 
Sorbon profeaörlerinden M. Prust var. 
Te§rinievvelde geleceğini bildirdi. Bu 
zab bekleyip beklememek hakkında 
henüz bir karar vermedik. itfaiye mü
teha~aı•~. ~· yayn Mayer de bugün 
geldı, goruıtük. Refakatine bir arka
da§ verdik. Tetkikata baılıyacak. Kon 

(Devamı S inci sahifede) Vali ue Belediye Rei•İ Muhiddin 8. 

Siyasi cinayetler 
Bulgaristanda katil ve 
müşevvikler asılacak 
SOFYA, 21. A. A. - Dahiliye 

nazırı M. Giurgiunoll siyasi cina· 
yetlerin men ve tenkili hakkında 
kaleme alınan bir kanun layıhası
nı bugün İnebusan meclisine tev
di C"deC"ektir. · 

Simdiye kadar tatbik edilen ce 
zalar bu kanun layihasında ağır 
la'jtırılacak ve bu ağır cezalar 
hem siyasi cinayet ve katil işle
yenler hem de bu kabil cinayetle
ı·i tesvik edenler hakkında tatbik 
edil~cektir. Bunlar hakkında veri 
lecek ceza idamdır. 

Siyasi katil ve cinayet işleyenle
r;,. muhakemesi nihayet yedi gün 
içir.d .. mahkemeye sevk edilmek 
sv.retile muhakeme usuli de hız
!a.rıduılacakhr. 

Altın arama işi --
Mütehassıslar dün 
Kağızmana gittiler· 

-

Mütehassıs M. Vanriclen 

Kağızman havalisinde tetkikat 
yapmak üzere, Amerikalı altın 
arama mütehassısı Mr. Vanric
len, altın arama idaresi müdürü 
Hadi ve mühendis Nedim 8. ler 
di..n Trabzon tarikile Kars'a 
müteveccihen hareket etmitlerdir. 

Kağızmanda ve civarında muh 
telif dere kl!ııııarlarında kum satıh 
larında altın zerreleri bulunduğu 
muhakkaktır ve bu zerrelerin fen 
ni usullere tevfikan kumu toplayıp 
sulu elekten geçirmek auretile ça 
murdan ayrılması, külçe haline ge 
tirilmeai halinde masrafını tama
men koruyacağı da ayni derecede 
muhakkaktır. 

Yapılan bir tahmine göre ma
denlerin randıman mıktarı tabii 
haddin bef misli fevkindedir. 

Yani bir metre mikap kumda 
bir gram altın zerresi vardır. Hal
buki bugün dünyanın başka yer
lerinde itletilmekte olan maden-

(Devamı S inci sahifede) 

Bir şebeke daha 
Zabıtamız u~turucu maddeler ka

çak~ılığmı son derece sıkı takip etmek
tedir. 

Bu takip neticesi olarak yeni bir ero
in kaçakçısı ıebekesi meydana çıkarnuş 
ve iki kilo kaçak eroin bulunmuştur. Bu 
ıebeke içinde iki ecnebi de vardır. Ka
çakçılar adliyeye verilmiştir. 

Gümrük ~uhafaza teşkilatı, bilhaua 
aon günlerde yeni yeni muvaffakiyetler 
elde etmektedir. Şehrimizde ecnebi va- 1 

purlarına kaçak eıya veren bir febekenin ' 
izi üzerinde yürünmektedir. Bu huıuı
ta poliale de te!riki mesai edilmektedir. 

Muhafaza memurları, son 24 saat zar 
fında ıu vakalan da tesbit etmiılerclir: 

Romanyadan ırelen Şahini derya mo
töründe kaçak kürk deriler bulunmut ve 
kaptan Mehmet tevkif edilmiıtir. 

Yine Romanyadan ııelen ve Oıner ı..,. 
tana ait olan Elma• vapurunda kıymetli 
kürkler bulunduğundan kaptan lhbıaa 
mahkemesine ıevkedilmittir. 

Vapurcular Takdirikıymet komisyonu dün toplandı .• 
- Yazısı kısmımahsusumu:da - r Bugünden itibaren 1 

~ ••• lakat esmerle evlenir! 1 kacılık faaliyet~, onun sanayi faaliye
tinin yanında hır muavin faaliyet ola
cakbr. Bu sayede banka kendine da
ha fazla güvenir bir hale vazolunmut 
oluyor. Temenni olunur ki, daha do
ğıırkcn bazı müsait ıartları berabe-

rinde getiren Sümerbank, kuvvetli 
müdüriyet cihazile, yakın zamanda 
Türk ıanayiine muvaffakiyetli biz· 
metlerde bulun.sun. 

Müderris 
Nizameddin ALI 

"Erkek kısmı s~rışına barı~ır!~, 

~ 
ismindeki telrıkamızın ıkıncı ili 

kısmı lll 
~ ~;~~;;;;tjji~ 

• 
ı .. 
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londra mektupları 

Dolar, frank, sterling 
mücadelesi başladı! 

Bir İngiliz 
• 

· mı 

lirasına 4 dolar kıymet 
tesbit edilecek? 

Rus heyeti konferansta başlıca hangi gayede 
muvaffakıyet teminine çalışıyor? 

LONDRA, (Konferans •alonun• 
dan) - Londra cihan iktıaat kon
feransı batlacbğı zaman vaziyeti 
çok iyi bilen bir murahhas bana 
demiıti ki: 

- Dolar, frank, sterling müca
deleıi. Biz de bu mücadelenin de
korlarından ibaretiz. 

Filhakika hadiseler bu diploma· 

tın aözlerini §İmdiden teyit etti. U

mumi heyet komisyonlara ayrılalı, 

müzakereler konferans aalonundan 
dıprıya intikal etti. Ve lngiltere, 
Fransa ve Amerika arasında dolar 
ve aterlingin kıymetlerinde istikrar 
teminine matuf bir pazarlık §eklini 
aldı. 

Her hangi iktıaat kitabını açsa• 

nız, bir devletin parasının kıyme• 

tinde istikrar temini o devlet için 

ilk vazife olduğunu göriirsünüz. 
Bir zamanlar Türk paraeının kıy .. 

metinde istikrar yok diye ne kadar 

ıizülürdük. Meğer paraların kıyme• 

t inde iatikra r o kadar la:ıım değil
miı. Daha doğruau parasmın kıy

metinde istikrar temin etmiyen bir 

1 devle t istikra r temin edenlere kar-

LONDRA: Ahmet ŞÜKRÜ 

Rus Başmurahhası M. Litvinol 
konleransa gidiyor .. 

t• daha faik bir vaziyette imi§. 
Fransa parasının kıymetinde 

( Deııamı 5 inci sayı/ada) 

Fakülteler 
ler 

için son yerler ve 
tesbit edilmiştir 

Hukuk, edebiyat ve ilahiyat 
fakültelerinin lstanbul lisesi bina
sına ta,ınmasından vazgeçilmittir. 
Bu üç Fakülte Zeynep H. kon.ağı: 
na n:ıkledilecektir. İstanbul lısesı 
binası yalnız batına askeri tıbbi
yeye tahsis edilecektir. Edebiyat 
Fa"kültesinde, reis Ali Muzaffer 

Beyin riyasetinde bir komisyon 
teşekkül etmiştir. Bugünlerde hu
kuk ve ilahiyat fakültelerinde de 
birer komisyon teşekkül edecek, 
hunlar Fakültelerinin Zeynep H. 
konağına nakli itlerini tedvir ede
ceklerdir. Nakillere iki hafta son-

( Devam. S inci sahifede) 

B 1 d
. . htelil müe .. esel erin koyduğu kupala; arasında "Mil-

e e ıyenın ıı• mu . · · ı · · · k d • "k" k . . b ·ı tosiklet bırıncı erı ıçın oy ugu ı ı upa. 
lıyet'' ın otomo ı ve mo 

Yarış nasıl olacak ve 
nasıl seyredilecek? 

Bu senenin otomobil ve 
yarışları pek heyecanlı 

motosiklet 
olacaktır .. 

Yanşa girecek olanlar ne diyorlar? 
Bu senenin en heyecanlı sporu, oto

mobil ve motoaiklet yarııı olacak. Bir 
aydanberi hazırlığı görülen ve heye· 
canı herkesi saran yarıılar yarın sa
bah yapılacaktır. 

Yarışlara girecek olan otomobiller 

ile moto•ikletlerin kaytıları kapanını~ 
ve dün sabah ta teknik heyeti huzu· 
runda yarıta kaydedilen araba ve mo
torlarm muayenesi yapdmı§trr. • 

Kaydolunanlar arasmda hanımlar 
(Lutfen sahifeyi ~eviriniz) 



' 
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Ya,..,n: S. N. Ho. hakb (Milliy .. ) 1...U.. 

ÜSTAT AHMET RASİM 
Ahmet Ra.im Bey, müccıhit! - "Milli,, kelimesine müscıade etm~

ler ! - Ahmet Rasim Beyin ;ıarkılan. 

Jön Türklerin beyannamesi, Sultan tilızasını hangi noktadan almanız •· 
Hamide pek tesir etmiıti. Terhis olunan im, yerindedir! 
ordudan çekiniyor, memleketlerine dö- Abdülhamit hanın 25 inci seneidevri- • 
nen askerleri~ köylerine dertyanarak yesinde, gene çıkan bir irade üzerine 
hamiyetlerini galeyana getirmelerinden, Ahmet Rasim Beyle birlikte altmıf 
ve binnetice Anadolunun ayakliuımasm- beJ büyük sayfalık bir kitap yazmıf· 
dan korkuyordu. tık. Kitabın adına "Tebriknameinıilli, 

Abdülhamidin kork:mağa hakkı vardı. denilmesi de ayrıca emir olunmuıtu. 
O kadar kan dökülm~ memleketler zap- Bu emir, doğru•u bizi hayretlere 
tolumnuf, parlak bir zafer ku.anılmıfb. 1 diitürmüıtü. Saray. natıl oluyordu da 
Fakat netice olarak ellinize, avucwnuza "milli., kelimesini• kullanılmaıına, 
dişe dokunur bir ~ey girmemişti. Aldığı- kendisi nza gösteriyordu. Öyle bir de
mız yerleri iade etmit. gene eski budu- Yirde idilı: ki, "hüriyet,. kelimesinin 
dumuza çekilmqtik. Mademki sonu bu- mukabili "serserilik., diye lügatta ge
raya vanlacakb., neye o kadar vatan yav çiyordu .. Hüriyet, meınıtiyet, hal' ka-
rusunun kanı heder edilmiı canla.nna nonuesasi, milli, m.illet, vatan vesaire • 
kıydmı§tl.? gibi bir çok kelimeler ya büsbütün 

Bu, çocukların siper almaca oyunla- lügatlerden tart ve teb'it edilmi§, ya• 
nndan daha manasızdı. Sonra ordunun but ta mani.ama kar§ılık!ar buJunmU§ 
teclıizi edilen masraflar, mühimmatıhar· tu. 
biye için verilen paraların da hesabı so- Hal ve hakikat bu merkezdeyken 
rulımyordu. Filhakika Yunanistan, taz. sarayın, kendiliğinden "milli,. kelime
minabharbiye venneği taahhüt etmişti. sine müsaade etmesi neye delalet e
Lakin tarihte binlerce misalini gördüğü· debilirdi? Bu, sarayın, kuvvetini tanıt
müz ve-;bile, hangi tazminatıharbiye, 
hakiki harp masraf ve :ziyanlanrun kaçta mak, her hak benim! Söyletmek te, 
bçına tekabül edebilmekte idi? söyletmemek te! gibi bir nümayi, ola. 

Sultan HaıW.t. telaıından J•fkına bilirdi. Fakat ayni zamanda, milleti 
dönmüştü. Bana yazdırdığı "bir küçük ok,amak zarureti kartısmda kalınmış 
devletle muharebe, bet büyük devletle bir zaftan da ileri gelebilirdi. 
musaleha,, makaJe,inden sonra muhte~ "Milli, kelimesinin söylenme.si ve 
.rem kardeş ve arkadaşınllZ merhum Ah~ yazılması o vaktin §İar ve mitvarına 
met RaAirn Beye de aynca irade tebliğ göre bir nevi taşlunlık gibi telakki ve 
ettirerek mezkUr muzafferiyeti harbiye- adeta bir muahaze sebebi teşkil eder
den Miti• "Şehriyaribahtiyar'' ba§lığı ile di. Bunun "emrolunarak,, yazdınlma
güzel bir makale yazdmlmııb. sı, Ahmet Raaim Beyi, gene latifeye 

Ahmet Rasim Bey, bu "Şelıriyaribah- seYkebnitti: 
tiyar., ""4lıiimı, o esnada mecruhini ga- - Evet! işime gelince o da olur, bu 
zat ha•lalıanesini :ziyaretinde hünkarın da olur. 
sOylediii hir natulıctan aynen almı.ş ve Der ve güftesi bestesi kendisinin O• 

kendine has sade, latif Ü•lüpla tezyin et- lan marof: 
mişti. Çare bulan o/matlı bu yareye 

"Küçük bir hükumetle muharebe, beş Pek yazık oldu diliavareye 
devletle musaleha,, makalesinden dolayı Geçti gamılirkat ilr ruzgar 
bana, Yunan muharebesi madalyeıi ve- Ağla.ıa da sızlasa da hakkı var 
rilmiıti. Üstat Ahmet Ruim de hem bu Pek yazık oldu düibiçareye. 
''Sebriyaribahtiya:r" makalesj ve hem de 
"Asker oğlu"unvanile yaztbğı bör hikaye Şarkısını hafiften geçiverirdi. 
hoşa !fİttiğinden Yuoan muhU"ebesi ma- Esasen Ahmet Rasim Bey merhu-
dalyesi almı"ştı. mun ekaer güfte ve besteleri çift ma-

Rasim Bey kardeşi.miz ağır batlı ol- nalıdır. Siyasi, içtimai vak'a ve hi.dise
makla heraher latifeyi de çok severdi. !ere güfte ve bestelerile cevap vermek 
Harp madalyesi aldığmuz zamanlar: onun adeti idi. Mütareke senelerin-

- Biz d• mücahit ııaydınz ya! de lstanbul ve Anadolunun ayrılığına 
Der ve gözlliö:ünün altından gözleri- da şu feryat ile acımıştı: 

nin içi istihza i', gülerdi. Bir gönülde iki sevda olamaz . .. 
Gülünm.iyecek gibi de değildi. Kim Bunun, buna benzer daha bir çok 

bilir, harbe ittiri.k etmit, seferin bin- şarkıları, güfteleri, besteleri vardır. 

Başka teşkilat 
Bırakmıyacaklar 

Hitlerciler arzularına göre 
temizlik yapıyorlar 

BERLlN, 21. A. A. - Volff a
jansı bildiriyor : 

Pruysa dahiliye nezareti, milli
yetçi Alman cephesinin mücadele 
müfrezelerini bütün Prusya erazi 
si dahilinde faaliyette bulunmak 
tan mene'tmiş ve bu müfrezeleri 
dağıtmıstır. Bu karar alınmadan 
evvel ya'.pılan tahkikat neticesinde 
bir takım komünist ve devlete düş 
man unsurların bu mücadele müf
rezelerine kendilerini kaydettir
dikleri, bu tetkilatın bu yüzden 
devletin ve halkın selameti için bü 
yük bir tehlike halini aldığı an• 
Ja~ılmıttır. 

DUSSELDORF, 21. A. A. -
Volff ajansından : 

Rhin eyaletindeki en büyük ı
dare memurları bu yakJnlarda 
bir takım marksist ve devlete dü•
man unsurların aza olarak kayde
dildikleri Çelik miğferliler teşki
latını bu unsurlardan kurtarıp te 
mizlemek için Çelik Miğferliler 
teşkilatının bugünkü '!ekli itibari
le dağıtılmasını emretmişlerdir. 
Bu teşkilatın merkezleri ve büro
ları da, parasına haciz konması i
c;in, muvakkaten kapatılmıttır. 

Alman bu tedbirden maksat Çe 
lik Miğferliler tetkilatmı kat'i su
rette dağıtmak olmayip bu tefkila 
tı arzu edilmiyen siyasi unsurlar
dan temizlemek ve sabık muharip 
!erin ananelerini inkitaf ettirecek 
gayri siyasi bir birlik halinde ye. 
niclen vücude getirmelerin 

STUTGAR, 21. A. A. - Stut- j 
gar civarında komünistlere a,it 
" tatil istirahat yurdu" nın yanma 
sı neticesinde tevkif edilen 60 ko 
münist <isera garnizonlarından bi 
rinde alakonacakhr. 

ltu yangının yangın çıkarıcı 
bombalarla ika edildiği söylenmek 
tediı·. 

lerce zahmet ve meşakkatlerini çek~ Onların hangj vak'alara telmih, nele-
miş niceleri vard; ki harp madalyesi re kinaye, kimlerle, nelerle İ•tihza ol- _..._ __ 
almamı~lardı. Hoş, bize ,.elinciye ka- duğunu anlamak, öğrenmek, her hal- M. Norman Davı"s'e he.liye 

250,000 dolar 

Radyo ile nutuk 
Alman Hariciye nazırı_ 

Amerikalılara hitap ediyor 
LONDRA, 21. A. A. - Alman · 

ya hariciye· nazrrı Yon Neurath, 
Amerikan milletine radyo ile net· 
redilen bir hitabe iratetmiıttir. 
Mumaileyh bu hitabesinde evve
la Alman ve Amerikan milletle
rinin ayni iktisadi mütküllere ma 
ruz bulunduklarını söylemiş ve 
Amerika hükumetini 15 haziran 
taksiti dolayısile bazı memleket
ler tarafından izhar edilmit olan 
arzuları redd etmİf oldu-
ğundan dolayi tebrik et-
miıt ve dünya iktisat kon
feransının muvaffakiyeti milletle
rin müslihane ve basil retkara
ne teşriki mesaide bulunmalarına 
Lağh olan müşkülünü başarabil
mesi için bu gibi mukarrerata muh 
taç bulunduğunu ilave eylemiştir. 

M. Neurath, bu münasebetle 
veni alman hükumetinden bahse
derek Alman devletinin idaresin
de filhakika değifiklik hasıl olmuş 
ise de Alman harici siyasetinin ev 
veke olduğu gibi su!hperverane 
olduğunu söylemiştir. Yeni Al
ınan devleti, komünist tehlikesine 
kusı en sağlam bir kaledir. Esa
Ael' batvekil Reichstag'da söyle
miş olduğu nutukta Almanyamn 
harici siyasetinin suUıperverane 
,·'dt ğunu teyit ve bu nutuk nasyo
::ıal sosyalistlerin harici siyasette 
ittihaz edecekleri hattı hareket do 
ı.,)·ısiyle izhar edilegelmekte o

- . endi,,eleri izale eylemiştir. 
Alman hükiimeti, gerek Cenev 

rede silahları bırakma konferan
sında ve gerek Roma misakmm 
akdi sırasında ve sair fırsatlarda 
sulhperver ve her türlü uzlaşmaya 
mütemayil olduğunu isbat etmiş
tir. 

M . Neurath, netice olarak, ik
tisat konferansının pek ağır olan 
vazifesini muvaffakiyetle ifa ede
c.-ği ümidini izhar eylemiştir. 

Dançig meclisinde 

DAK.i 
Beynelmilel idare kongresi açıldı, 

-- Türk murahhası reis vekili oldu 
Gazi Hz.nden saygılarla bahsedildi 

VIYA,NA, 2İ. A. A. - Beynelmilel idare kongresi bugün Reiai
cümhurun bir nutku ile açılmı,tır. Reis ve Reisvekillikleri intihabı ya
pıldıktan sonra evvela Başvekil ve onu takiben de diğer hükumetler 
murahhCl6iarı nutuklarını söylemiş lerclir. Türkiye murahhaslarınclan 
Mualihidcfin Adil Bey seçilen reİ$ vekilleri arasında bulunmuşlar. 

Muhtelif mesailin tetkikine memur şubeler ayrılarak çalışmala
rına başlamışlardır. Birinci şube, Muslihiddin Adil Beyin reisliği al
tında çalışmaktadır. 

Reisicümhur, Hulburgta reis ııekillerini kabul etmiştir. Reisicüm 
hı~r, musahabeleri sırasında bilhassa Türkiye Reisicümhuru Gazi Mus
tafa Kemal Hazretlerinden derin saygılarla bahsetm~tir. 

Muhafızgücü bisikletçileri Edirnede 
EDİRNE, 21. A. A. -Muhafızgücü bisikletçileri bugün saat bir 

buçukta muntazaman bir kafile halinde 11ehrimize geldiler. Halkevi 
spor şubesine misafir olmak üzre 1 ise binasına indiler bu sabah Kırkla
relinde11 hareket eden bisikletçiler jandarma mektebinden altı kişilik 
bisiklet gurupu tarcıfınclan lskencl er köyü civarında karsılanmıslar, 
müteakiben vilayet ve fırka, belediye ·erkanı ve gençler tar;u:ında,; Ha 
dunağacla istikbal eJilmiılerclir. Yarınki perşembe günü istirahcıtla 
Edirneyi gezecek olan bisikletçiler cuma günü Uzunköprüye hareket 
erleceklerclir. • 

I smetpaşa Kız Enstitüsü sergisi 
ANKARA, 21. A. A. - Bugii n saat 18 de lsmetpaşa Kız Ensti

tüsünde mektebin bu ders yılı içinde lıazırlcıtlığı iplerden yapılan ser
gr, Başvekil ismet Paşa Hazretleri tarafından açılm.,tır. Sergi talebe
nin eserleriyle doludur. Nalnlf, elik i11, biçki, ~pka, ev idaresi ve en ta
sarrullu surette en iyi işleri yapmak hususunda kızlanmızın yüksek 
habiliyerini göstermektedir. 

Başvekil Hazretleri, diğer davetliler serginin her kısmı üzerinde 
uzun müddet durarak muallim ve talebe tarafından verilen izahatı din 

1 lemİfler ve gösterilen eserleri büyü lı alaka ve takdirle seyretmiffordir. 
B~vekil Hazretleri sergiden aynlırken sureti mahsusada takdir 

l}e te,,ekkürlerini ve tebriklerini ifade buyurmu'1ar ve mektep müdü 
rüniin ve muallimlerinin ayrı ayrı ellerini sıkmtflardır. Sergiyi zi
yaret edenler arasında Maarif, Ad tiye, Dahiliye Vekilleriyle bir çok 
zevcıt bulunmuşlardır. Sergi birkaç gün devam edecektir. 

Ankara Sanatlar Mektebi sergisi 
ANKARA, 21. A. A. - Ankara sancıtlar mektebi sergisi büyük 

bir ragbet görmektedir. Sergi iki giin zarfında mühim ııahş yapmış· 
tır. 

Sergiyi Maarif ve Adliye Vekilleri de ziyaret etmiştir. Halen tale 
be mevcudu 200 olan mektepten İmtihan sonunda mezun olacaklar ara
!'ttnda demirci, tesviyeci, marangoz döşemeci vardır. 

Geçen bu clers yili içinde açılmış olan elektirikçilik, tenekecilik, 
dökmecilik ve boycıcılık şubelerin den elektrikcilik tahsili görenler 
iki, diğerleri ele üç clört sene sonra mezun olabileceklerdir. Mektep Ula 
resi Fen ııe sanattan bahis iki mec nıua çıkaracaktır. dar, Sultan Hamit, kimlere harp ma- de pek meraklı olacaktrr. Merhum Üs- Y 

dalyesi vennemitti! Eıim.nıdevleti, ri- tat, bazı yazılannda bunların bir lı:ıa- diye mİ verilmiş? ı 
cali, tabur halindeki ya...-erleri, tüfek- nuru tespit etmiş. ise de, ek.se-rislni 

Meb'uslar milli Alman 
marşını söylediler 

DANTÇlG, 21. A. A. - Dün, 
yeııi Diyet meclisinin ilk celsesi, 

Milletler Cemiyeti yüksek komise 
.-i M. Rosting, Polonya umumi ko. 
mir.eri Dr. M. Veyers, birçok kon 
soloslar ve gazeteciler huzurile a
çılmıştır. 

Belediyeler bankası teşkilatı 
çileri vesaire rütbeleri, mevkileri, va- mesküt geçmiştir. Ahmet Ra•İm Bey, VASHİNGTON, 21. A. A. - A! 
ziyetleri ve huouaile teırifat dolayiıile böyle vak'alarm, hadiselerin kimine merika bankalarının muameleri ü-
madalye almakta: haklı sayılabilirler- içi yanarak ağlar, kimine de alay ede- zertnde tetkikata memur adli ko
di. Fakat Sultan Hamit. saraydaki a- rek gülerdi! misyon, 1930 senesinde Chili istik 
ğalardan tablak.irlara, seyislere, ayvaz- Canım büyük Raaim ! Hak rahmet 
lara kadar harp madalyesi dağıtmıştı. eyliye. . . razını yapan iki banka tarafmdan 

Artık Ahmet Rarun Beyin ince is- • (Arkası var) M. Norman Davis namına 250,000 
1lf!i!B!5E533;;;;;;;;;;;;;;;.ı1&1eil!-ô!'!!!liii!~~;;;;;;;;ı;;;;;;;;ı;;;;;;;55~-e•mımimiiij ı do !arlık bir çek verilmiş olduğu-

Y arın: i1U keşfetmi,lerdir. 

1 
HINÇ AK FEDAi

• LERJ" ; ı Çekin niçin çekildiği hakkında 
hic bir malUınat alınamamıstır, 

-I- il Hınçak komitesi Patriği sıkı~ tınyor ve tehdit ediyor! - Ko-
mitecilerin istila teklifi! - Pat rik Efendi ile mülakat. - Ma- 11 
eakiva Ormo.wan Efendi müslz iil vaziyette. 

B~ hususta malumatına müra~at 
edilmiş olan M. Norınan Davis'in 
katibi : 

-Zannedersem, demittir, bu 
para M. Norman Davis'e ,ahsi ve 
me~leki hizmetlerindel\,dolayı ve-

olduğu gibi fehrimizin çok tanınmıf 
otomobil kullananları da vardır. 

Bir çok defalar kaydettiğimiz gibi 
yarıılar yarın sabah saat dokuz bu
ct, ~cta bqlıyacaktır. Yarış sabası Is~ 
t.nye köprüsü ile Zincirlikuyu kara
k11ı{u arasıdır. 

Seyirciler için yul dokuza kadar a
çık bulundurulacak ve herkes istediği 
yerde yol boyunca yerini alacaktır. 

Huıuai davetliler İçin de Zincirli
!rnyu karakolu önünde bir yer tefrik 
edilmiftir. Aglebiihtimal Dahiliye Ve· 
kili, vali, belediye erki.nı, matbuat ve 
"Şehir ınü.meıailleri, diger davetliler o· 
rada bulunacaklardır. 

da iki kupa h;:,zırlanmıştır. Hazırla-

1 
n::ın kupalar müteaddit kategoriler i
çin ihzar edilmiş olup on bir tanedir. 

1 
Bu sene yarışların geçen seneye na

zaran hba heyecanlı olacağı anlaşılmak-

r!lmi~tir. _, 

Berlin seyahati 
tadır. Hem. istirak edenler fazla, hem M ı· • d b 
de ı,ıanl,ulda uyan~1rdığı alaka geniş- acar mec ısın e aşve-
tir. H•m•n hPm•n bütün halk yarışları kile hücumlar oldu 
seyre hazırlanmakta ve şimdiden buluna· 
cakları yerleri tespit etmelcted;rler. Ge- BUDAPEŞTE, 21. A. A. - M. 
çen '""' yolun iki ta"afına on binden Goemboes'in Berlin'i ziyareti mÜ· 
fazla h•lk hirikmi•ti. Bu •ene seyi"ci a- nasebetile mecliste münakaşa ol
dedinin on binleri bulacağı gösterilen mu•tur. Birçok hatipler seyahatin 
ali.kadan belli olmaktadır. • 

Yarış .,,.nasında her hangi bir kaza aleyhinde bulunmuşlardır. 
vukuu ihti"'ali de nazandikkate alma- Basvekil, M. Hitler tarafından 
rak icap eden bütün tedbirler ittihaz e- yapd;_n seyahat davetinin 3 mak-

Halk bu saate kadar vanş mahal- dilmiştir. sadı olduğunu söylemiştir. Maksat 
!inde, Ayasağa çiftliği önünde, tami- Yanşa ıı-irecek olan otomobil ve moto- lar sunlardır: 
ratıınütemadiye garajı hizasında, ls- siklet rakipleri de fevkalade heyecanlı- , 
tinye sırtlarında yerlerini alınış olacak dırlar. 1. - Bazı meselelerin hallini ko 
!ardır. Bihassa Kazancıyan Efendi ile Sait layla~tırmak üzere hükumet reis-

Yarıı mahalline ve yol boyuna ge- Paıa Zade Vehpi Bey heyecanlı ve çok leriniıı iktisadi sahada doğrudan 
!enlere duhuliye yerine on beş kuruş alakalı görünmektedirler. doğruya temas etmıı,lerini arzu e-
mukabilinde bir yanş mecmuası veri- Hanımlardan Samiye Bürhan Cahit d rd 

t · · iyo u. lecektir. Yarış mecmuası gaye ıyı Hanım da bu seneki yan,Iara kar•ı · 
1 · · h ' 2.- Bas.vekil yeni re1'imin siya-hazırlanm~, hem yarlf ar ıçm, . e~ daha ziyade heyecan ve daha .:iyade 

otomobil amatörleri için pek çok ıstı· alaka hiaaetmektedir. si temayüllerini yerinde tetkik et 
fadeli muhteviyab olan bir mecmua• Dün b!r muharririmiz S.imiye Bur- mek arzu ediyordu ve Hitler ile 
dır. han Cahıt Hanımla görüpnek ve ta- milli sosyalizmin Almanyada ko-

y anılara tam saat dokuz buçukta hassfulerini ?ğ_renmek istemi§: münizm tehlikesine mani olarak 
lstinyeden hareketle başlanacak, oto- - Sabredınız. . b · t b.. ük" b" h" t t 

eserıye e uy ır ızme e · mobil yarışlanru müteakıp motosiklet Diyerek, cümlesini bitinniıtir: 
yarışları yapılacaktrı. - Yarı~ sonu her ~eyi si.:e söyliye- miş olduklarını görmüştür. 
Yarı~ girecek olanlar saat dokuza J cektir. 3.- Almanyanm harici siyaseti 

kadar lstinyeye gelmit bulunacaklar· !lli;;;;;;ii· ·~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~;;;;;;;;;;;§;;;;;iiillı;:" hakkında malUnıat almak istiyor· 
dır. Bu saatten sonra yol her iki baş- , T o du ve basvekil iHtlerin takip et· 
tan kapanacak ve bu münasebetle O ' tiği siyas~tin sulhcu olduğunu di-
bizzanır Boğaziçi ile Şiıli arasındaki 1 v 

muvasala bir müddet için katedilmi, I N f" b. ll b~·ılan bu mec- ger memleketlere kar~ı hiç bir 
1 kt c·s ar sure e - dü.manlık beslemediğini görmüt· 0 aca ır. bilh t · e ederi~. tür. 
Yarııların galiplerine verilmek üze· muayı assa avsıy ~ 

re belediye ve muhtelif müesseseler ---<<>--
tarafından kupalar hazırlandığı gibi Bulgaristanda bir demir 
otomobil ve motosiklet birincileı-ine Selanik intihabı 
verilmek üzere gazetemiz tarafından l 1 k "h yolu kazası 

DAVET 
lstanbul gazetelerinin spor 

r1uharrirleri yarış mürettipleri
r.in tabii davetlilericlir. Hiiviyet 

AT NA, 20, - Se ani intı a-
batı hakkında yapılan tahminlere SOFY A, 21. A. A. - Radonir • 
göre muhacirlerin ekseriye· Doubinitza yolunda i~leyen ve bir 

I li muhalif fırkanın nam- isdleı·i vazife başına götüren bir 

1 zetlerine rey verecek- t~~n bu sabah tunellerin birinde ge 
\, tir. Buna mukabil ticaret aleminin çerken küçük bir vagona çarpmış 

büyük bir kısmı hükumet namzet lır. 

Hitlerci mebuslar üniformaları 
nı giymi~lerdi. 

Diyet meclisi, içtimalar mzam 
naıne~ini deği9tiren Hitler teklifi, 
bu kararın kanunuesasiye bir taar 
ruz mahiyetinde olduğunu söyle
yen sosyalist meb'us M. Moritz'e 
rağmen, kabul etti. 

Celse bitince, Hitlerci meb'uslar 
serbest ,ehir olduğu günden beri 
mecliste duyulmamış olan -
Deutscbland uher alles -Alman 
n· ali marşını söylemişlerdir. 

---o--

Alman moratoryomu 
NEVYORK, 21. A. A. - Nev

york bankaları, M. Schacbt'a bir 
telgraf çekerek moratoryomun 
doğru bir te:r olamıyacağmı ve mo 
ratoryomun Almanyanın gerek u
mumi ve gerek hususi kredisine 
zarar vereceğini bildirmitlerdir. 

'ANKARA, 21. A. A. - ôden mif sermayesi bir buçuk milyonu 
bulduğu zaman faaliyete geçecek olan belediyeler bankasının nizam 
namesile lstanbulcla ve Ankaracla da üçer zatten mürekkep olarak te
ı;ekkül eclen idare meclislerine ait talimatname hazırlanmaktadır. ida
re heyetlerine tayin edilen zevatın memuriyetleri tebliğ edilm~tir. 

Yakında işe başlayacaklardır. 

Irak kralının Londrada ziyaretleri 
WNDRA, 21. A. A. -İrak Kralı Faysal Hz. Londra belediye clai

ı·esini resmi surette ziyaret etmiş, Belediye reisi ile zevcesi tcıralından 
karşılanmıştır. Bu münasebetle yapılan merCl6imcle lngiliz kralının ai
lesi erkiim dcı hazır bulunmuşlardır. 

• 
I skenderiye lıattının kaldırılması 

IZMİR, 21 (Milliyet) - Seyriselainin lskenderiye hattım kaldır
mıya karar vermesi buradaki taciri er taralmclan teessürle karşılanmış· 
tır. Hattın kaldırılmaması için Bafvekiilete ve larımgelen makamlcıra 
telg-ralla müracaat edilecektir. 

Bir makineci karısını öldürdü 
IZMIR, 21 (Milliyet) - Makine tamircisi Kayserili Mustafa Kar

şıyakacla 53 yaşında ka;•sı Makbule Hanımı dört kurşunla öldürmüştür. 
Mwtala, Makbule Hanımla 10 ııeneclenberi evli bulunuyordu. Katil bir 
sene evvel Makbule H. a ait bir evi satarak paraları 1stanbulcla yemiş 
ve bu yüzden karı koca arasında geçimsizlik başlamıştır. 

M_ustala, cincıyeti müteakıp karakola gelerek teslim olmuftur. Tah 
kikata devam ediliyor. 

İsveç radyo merkezi durdu -Konten1· antman 
OSLO, 21. A. A. - Bir elektrik 1 

Şarki Türkistanda kan
şıklık devam ediyor merkezinin yanması, Oslo civarı- Tedbirleri 

nı karanhkler içinde bırakmtf v~ 
lsveç radyo merkezini durdurmuş 
tur. 

Bir küçük cümhuriyete 
suikast 

ROMA, 21. A. A. - Saint Ma
rin cümhuriyeti polisi, cümhuriye
tinen yüksek iki memuru aleyhine 
bir suikast te,kilatı meydana çıkar 
mı~tır. 

Ayin l 7 inci gününü 18 e bağ
lıyan gecede bir çete cümhuriyet 
hiıkumetini devirecek, iki büyük 
memuru ve Saint Marin faşist er
kanını ortadan kaldıracak, hazine 

, yi soyup şehri kana ve ateşe boya 
yacaktı. Birçok tevkifat yapıl
mıştır. 

F ransada vergi vermek 
istemeyenlere karşı 

(Başı 1 inci sahifede) 
dirilerek beynelmilel ticarette takyi· 
datın kaldırılmasını istiyordu. 

Muhtelif memleket murahhasları U· 

mu.ın.i müzakerede söylediklerini tek~ 
rarladıktan sonra fevkalade bir hadise 
tıili komiteyi derin bir sükuta sevket· 
ti: Millet/er Cemiyeti lktısat komisyo· 
nu rei.si 1,f. Stucki ticaret muı>a.zerıesi
nin mutlaka refah ifa.de edemi~ceğini 
kabul ettiğini, fakat milletlerin ölme
mek, ifliıs etmemeli, yaıam~k. için !e .. 
diye v-e hesap muvaz.enelerı.nı temıne 
mecbur olduklarını iltata ve vukufla 
söyledi. VE TÜRK MURAHHASLA
RlNIN başlangıçtan beri müdafaa et
tiği esasları iJah elti; milletler için he
sap oe tediye nıuvaz-enesin.in hayati 
zarureı olduğunu iki devlet arasında 
kar§ılıklı anlaşmalarm bugÜnkü gay
ritabii vaziyette yegiirıe <;ıkar yol ol• 
duğwıu, mun:ıil kontenjantmanlartn 
yüksek tarifelerden daha hayırlı oldu
ğunu söyledi. 

SIMLA, (A. A.) - Şarki Tür 
kistanda Y orkend sehri civarında 
vukubulan bir talı:ı'm çarpışmalar 
neticesinde Kırgız askerleri sürü
lerle insan öldürmeğe asıp kesme
ve çapulculuğa koyulmutlardır. 

Bu göçebe aşiretler ve kuvvet
ler Yarkend' den K8'ger' e git
mekte olan Çin'li ve Tunguzlardan 
mürekkep iki kafileye de hücum 
etmi~ler, bunlardan birçok kimse
leri öldürmü~ler, mallarını yağma 
etmişlerdir. 

!.fa kafilelerden sağ olarak kur
tulup Yangi - Hissar'a gelenler de 
orada idam edilmi,lerdir. 

Amerikada içki yasağı 
NEVYORK, 21, A. A. - Asso

ciat~d Press, İova, Nev Hamphire 
ve connectieut hükumetlerinin İ<;-i 
k ya~ağmm kaldırılması lehinde 
rey verdiklerini temin ediyor. Bu 
suretle şimdiye kadar 14 hükıinıet 
te ya5ağın kaldırılması lehinde 

karar verilmi.tir. 
. 

1 
var;kalarile yanş mahalline 
tesrilieri rica olunur. 

··:;;;;;,;;";iS!;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;:c;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;• 

!erine rey verecektir. Yahudilerin Bu kaza neticesinde beş kişi öl-
kime rey ver,,,cekleri el' an malum mü,, on üç ki~i de afiır suretle ya- 1 

cle;;ıildir. n.\lanmıs\ır. i 

P ARİS, 21. A. A. - Hükumet 
''ergi vermemek üzere müşterek 
bir red kararı icin tertibat alan 
\'eya teşebbüs .;denlerin, verginin 
tah5iline mani olmak üzere lerti
lıal almış veya teşebbüs etmiş o
lanlı:-\r gibi ceztt.landırılması için 
b:r ~·.a!"'..ln Hyih-,sı hazn-lamıstır. 

Fertler gibi milletlerin de masrafını 
gelirine uyduı-mak mecburiyetinde ol
duklarını, ölmemek ve yaşamak için 
başka çare olmadığını tekrar etti. 
Dünyayı ıstıraba sokan meselelerin 
samimiyetle, açıkgö:zlükle halledile
bileceğini, yokso konferansı idare e~ 
denlerin şimdiye kadar takip ettikleri 
metotlarla neticeye varılamıyacağtru 

1 İ::ah eyledi. Ve kontenjant1nanın Cll-' 

cak ihi taraflı metotlarla genişlctile
bile=cğini teyit edere/ı Türk teklifini 
aynen tekrarladı. 

Ahmet ŞÜKRÜ 

1 



""z "11. :rpan 
Hazırlanalım 

ŞEHİR ELE 
Çok mühim .vakalar kar915ında

Yı:ı:. 

ı t . • . • h tın itiyat 

l k cınoml 
BeledlJ•d• 

1 İtfaiye 
Mütehassısı geldi 

Poliste 

Kuşlar kurtlar ticareti 
Almanyada bir ticarethane bi

zim Ticaret Odasına bir m ektu 
yazarak Türkiyedeki kutlar hak 
kında nıalümat istemif. Bu mektu 
bana gelse fU cev.abı verirdim: 

L ç ımaı ve sıyası aya . b" ·n-
;ıa-Iine gelmit tekilleri derıD ır 1 Tütün ihracatımız Edirne yolu Bir kotra devrildi 
111li.p gecirmeğe hazırlanıYor. . 

l - da yem Üç ayda 7 küsur milyon 
lirayı buldu 

b' 815 ten sonra AvnıP" killeri 
ır nizam kuruldu. Devlet te . d" 

t . ha b . z&JDA gır ı. 
.. ~. cemıyet yatı u nı. ölçüler i
"uyük harbe kadar yen• .. ı~33 senesinin ilk 3 ayı zarfındaki tü-

tdun8t854hracabmız 7,359,648 lira kıymetin
e ' ,671 kilodur. 

Beynelmilel seyrüsefer 
işaretleri konacak 

Şehrimize otomobillerle eelen seyyah
lar to."rak yollarda yollarım şaıırınakta, 
yanlı§ İ•tikametlere sapmaktadırlar . 
Yollara bir intizam vermek için Belediye 
reiı muavini Himit, turizm tubeıi ,efi 
Ekrem Beyler dün Edirneye kadar bir 
seyahat yapnuılardır. Bu seyahatte yol
lar tetkik eailecek ve beynelmilel seyrü
sefer İ!aretleri konacak yerler tesbit edi 
lecektir. Bu yaz içinde Edirneden lstan· 
bula k~de• bütün yollara bu İflll'etlerin 
konması ikmal edilecektir. 

lslahahn tedricen tatbikı 
muvafık görülüyor 

Denize dökülenleri san
dalcılar kurtardılar 

Büyükderede Ihsan ve Kamil Beyler 
isminde ilri arkadaJ kotra ile deniz ge
zintisi yaparken, kotra devrilmiıtir. Ci
varda bulunan sandallar kot.ranm üzeri
ne yürümiifler, denize dü!enleri topla
mıılarclır. 

"Kargalarımızı size bülbüJ cliy 
yutturmak istemeyiz. Ama karg 
beslerseniz gözünüzü oyar. Leyle 
bu sırada pek aranmıyor. Çünk 
yılanları ihraç etıniye ba,ladık 
Dütünmenin yolunu öğrenmek i 
tiyeııler ispinozlannıızı seyredebi 
lirler.,, 

liyat halin~ geld.i. . devrin muay 
Fakat tarihte hıç bır)a devam et-

Yen bir zamandan faz . 
. Bu sene ihracatta miktar itibarile tak

rıben % 20 niabetinde tezayüt olduğu 
halde kıymette % 10 tenakus vardır 

Belediye tarafından getirtilen itfaiye 
mütehasııaı M. Weinmayer Roef, dün 
sabah ıehrimize ııelmit ve istasyonda 
itfaiye müdürü Ihsan B. le itfaiye imir
leri tarafından kar,ılanmıttır. M. Wein
mayer Perapalaı oteline inmiş, otelde 
Ihsan B. tarafından kendisine bir Öğle 
yemeği verilmi~r. M. Weinmayer 46 
yaıındadır. Al?'an:l'.ad_a 1912 •~ne~d.e 
itfaiyeye girmıı. bı" mıaat m~hendm
dir. Almanyarun Kolonya !Chrmde Ren 
nehrinin sağ mı..'""ıt.akn'ı itfaiye grupları 
ar:ıiridir. Ayni Z>1111anda Kolonya ıehri
ne : • civa~ -köylerdrki B'Önüllü itfaiye 
tetk:lô.tmın de. ~dir: ~tehassu~n ~efa 
katine almanca bilen ıtfaıye l?l'UP aırur. 
!erinden Avni B. venimi~tir. M. ~ein
ınayer dfüt Vali Mu bittin B. İ ziyaret 
<;ttikten .oonra işe baılamıı v~ ilk İ~ ola
rak telıirde bir gezinti yapmıf ve Beya
zıt vP Galata kuelelerinc ..jtınittir. M. 
Weinmayer cli!n bize dPdİ iri· 

tj;;· .... 1 .. "dür' Her devır na 
al goru mut mu · '] 

•ibi kadar yapmı~ ve zklam~nnkıın]~ı -
I· · . . . · bır .,. e ı ap 
-sını yıyıp yen• r 

Saati sormuslar ... 
' 

Ziya Bey isminde birisi tramvayla Ka. 'tınittir. d .. 
Fransa inkılabın~nb ' ' u_ı_ıkyayha sba-

laıı d · akislerı uyu ar e 

.. ı ~azirandan lS hazirana kadar ·tü
tun pıyaıalarımızın vaziyeti fudur · 

.!'wfuğla' da •on hofta :urfmda tÜccar 
mubayaatı 932 mah•ulünden ıs bi ki 
lo olup fiat 30--50 kuru• ar dnd " 

Nef • S • aşm a "· 
ar .• d. amaun, Baf•a VP Ala•am ha-

raköyden geçerken iki yankesici yanına 
yaldllfmıtlar ve saati sormu!lardır. Bun 
!ar ayrıldıktan sonra Ziya Bey bilet al
mak üzere elini cebine sokmut ve para 
cüzdanile 14 lirasının atırılmıt olduğu
nu görmiiJtür. 

Bir rivayete göre bu Alman mr 
eaaeaeleri bizden kut alacakmı 
Artık kutlar kurtlar ticareti de al 
dı yürüdü. Yılandan batladı 
Kaplumbağaya reldik. Şimdi ku 
!arımızı istiyorlar. Yahu! Bizd 
tlaha neler var. Ali. talıtalcurular 
mız; sivrisineklerinıiz var ki; in 
sanda müthit kan reaksiyonları y 
par. En tembel adamlara bile (h 
reki.bbedeniye) yaptırmak isteni 
se bunlardan birine ısırtınak kaf' 
dir. Yalnız kutlarımızı değil bu 
!arı da ihraca batlasak, hem dı~ 

k o enn d" t 1 .. 
adar y.,adı. fakat or yı suren 

hu • .::ı. ·· cadeleden sonra devlet 
,,..,. mu . 1~• -'-·1 

v .... m e 93? mo.h•ulünün hararetle 
mubayaatına de-.anı edilmi tir ıs .. 
de buralarda 200 bin •-·ıoc1' ·f--' gut~- Bir Fransız şehir mütehassısı 

geldi 
"'"k·ıı . ·n ve cemıyet te aK.Kı e-
""' ı erını . d " 
l'İııin artık yeni hır mecraya ogru 

aktığı görüldü. 
Bugün e~ ileri m~deniyetle.rde 

Yepyeni fikir ve terbıye nazarıye
lerinin tatbik sahasında yer aldı-
ğını görüyoruz. • . 

Bir yanda komünizm sistemının 
on be, yıllık karışık ve henüz. ~a~ 
riz bir tekil bulamıyan tanhını 
seyrediyoruz. Bir yanda İtalya ve 
Almanyada ba•lıyan ve daha aal
gın daha genif ve daha hulw edi
ci fikir ve terbiye cereyanlarını 
görüyoruz. 

fatizmin cemiyet hayatında 
terbiye sisteminde kurduğu yeni' 
temeller Hitler Almanyasında da
ha zorlu ve daha eaaslı bir tekilde 
atılıyor. 

.. Ferdi,_ y~ni nesli bu yeni rejime 
g?re ~etittirmek için liderler ge. 
~1f. mıky.asta tetbirler alıyorlar. 
Hıtler ,,ın çocuk terbiyesi hak

kında Alman milletine verd ' •• 
kuvvetli nutük b . • • ıgı 

· . u aıyası ve ıçtimai 
ydeakin~ nazahn!felerin tatbik sahasın

vazı ı adesidir. 

Anlatılıyor ki dünya yen· fiki 
Ve telakkileri hazmetıneğe ~e li~ 
derler bu maksat etrafında tetbir
lerini almağa batlamışlardır. 

Tebellür eden bu hakikatler 
fikir i.leminde rol alanların cephe
sini değittirmittir. Şimdi her fikir 
adamı yeni cereyanların içine gir
miştir. Biz geçirdiğimiz büyük in
kılap ile bu yeni fikir hareketleri
le tanı ağız ağıza gelmit bulunu
yoruz. Bünyemiz mazinin çürük 
damarlarından ayılclanmıttır. Mus 
tafa Kemal Türkiyesi de büyük li
derin çizdiği hat üzerinde bu yeni 
alemin içine girmif m. Türk cemi
Yetinin yolu onun iııaret ettiği he
def olduğuna göre biz de maarifi
ıniz, terbiye sistemimiz, tahsil 
l>rogramlarımızla yarının bir aağ
tıak halinde patlamak istidadı gös
teren inkılabına hazırlanalım. 

Burhan CAHIT 

Sanayi kredi bankasının 
devri 

1'· Soly.•ya gibnek üzere ıehrimize gelen 
1'!-.ret umum müdürü Naki B. dün de 
~ 1-.ret Müdürlüğünde me,gul olmuş 
t • Sanayi Kredi Bankasına da uiraırut-
11', 

Sanayi Kredi Bankımrun Sumer Bank 
S ~•vri haz.rlıklanna baflanmak Üzere 
~llıııer • Bank wnum müdürü Nurullah 
ı..'.'t B. in bugün Ankara'dan gelnıeıi 
"'lllenmektedir. 

t BORSA 1 
<it Bankasından alman cetveldir) 

21 HAZİRAN 1933 
Ak ıa m Fi atları 

l,uk l•tikrazlar : Tahvili.t 
1 fıa1 t-41 :r. d•biH 98 2S Erpni 
~l'lt ~•likrau 95:- EleS.:trik 
it' t,. · J'olları 2. 75 Tramva:r 

"lı<ı 1.ı.-..._hhide Tünel 
(.~ l\·~ 50,75 Rıbbmı 
s.)d~""'•r S,75 Anadolu ı 
~li~ trı•hi 1~ lf 1 

. .. ,k.t • 11.75 mff~il ku· 
•"i>"e 7,75 pon.suz 

Telefon 
9,50 Bomo nti 
9,50 Terko• 
102 Çimento 

25.10 ltt.ih.ııt dey 
61.30 Şark d tty . 
3,55 Balya 

15.-- Şark JD, acaı 

19,40 
~ 

-.-
18,-
44,45 
44.-

48.10 

)3.-
21 ,65 
29,50 
13,10 
218.0 
2.-
2.50 
2.ss 

t~:;, Çtl( FIATLARI 
Jll ··•d,, 12,06 t Prai ı5,92,50 
~~ı~0"1ır. 716 J Viyana 4,3775 
ll..;;k.. S&,tS Madr;ı 5,54,75 
l\ıı~•ıt) 90~85 B•rlin 199,24 c,. 3,39 n• Y•'yana 4 375 . ~ . 
S •t-e I0, 18 p 3.7825 

Ofi-. 2,4$.SQ ette 
"11\•t'l!'r.ıı . _ a.. Bell"l'•t 35 

"'-. ~.04 B"' · 79,97 11 u.T8f 
?e<1 Moalrova J.'};)1,50 

N \J K U T (Satıf) 
IC.at-u1 -170 

720 
17~ 
220 
tıs 

25,_ 
sıs 

25.-
S.. 

l ŞiJin. A • . 
1 P ezeta 
l Mark 
1 Z.loti 
1 P enaa 

20 Le:r 
20 Din 11 r 

1 ernov 

Kurut 

25.-
18.-
49.-
24~ 
30.-
23.-
57.-

t .. bl ıır;ı an llZ.la u· 
un sa DUflır; fiatler 30 180 k 

raıındadır. uruı a .. 
lstanbul'un planını yapmak için Be.. 

lediyenin açtığı müsabakaya giren Fran
gız !ehir müt,..hassısı M. JacquM Lam .. 
bert diin !ehrimize gelmiıtir. M. Lam
bert pliım yapmazdan evvel sehir hak-

Ziya Bey hemen polise ııidip hadiseyi 
anlatmıt ve yanma sokulanlann etkiili
ni tarif ebnittir. Yapılan tahkikatta bun· 
larm l\zılı yankesicilerden 1.-fan ile arka
daşı !la!it oldukları anlaıılnuı, ikisi de 
yakalarumşbr. Bunlar dah,. batka yanke
sicililderden mıııtnunen uzun müddettten 
beri zabrtaca aranmakta idiler. 

ku~;~:;;~: ~lo•u. 20 .kuru!tan ı20 
Zürra fiatl 50 bın kilo satılmııtır. 

• erden memnundur. 

Afyonlarırnız 
Son yapılan tahlille•e l!Öre afyonları-

mızın m rf. . "'"' 1 

B 0 •n n,.beti Artmaktadır. 

kında tetkikat yapacaktır. · 
Dün ıehirde I+ eezinti yapmıf, ken

disine Beledive 1r.üh~ndi•le"inden Galip Arsada oynarken .. rıda cibinlik ticareti artar, he sar urdur. E•kişehir, Sandıklı, Karahi. 
af ~obt afyonlannda % 12, Upk 

3
/

0 nda yüzde ı3, Trakya, Antep 
Y0_nlıırında % 15 momn bulunduğu 

tesbit cdilınittir. 
Bu •o-etle afyonlarunızm Yugoslav

~a :llYonlarına faik olduğu, bilhassa mu
• acır Mmı verilen ve o/tı 18 morfini ih

~~v_a edon afyonun dünya piyasasına ha
llllll olduğu anlatdmaktadır. 

B. refakat etmiıtir. 
M. •~ı.e.t rlün bize sehri henüz ta· 

nunadığlm vr l •tanı,,,ı bÜyük ve karııık 
bir !ehir oldu;\undan esaslı tetkikat yap
mak lizım ~eldiğini söylemiıtir. 

- VarifPm lst>ml,ul itfaiye teşkilatı· 
nı tetkik ede-ek ıslahı hakkında 1>ir ra
por vermektir. 

T etkikatınu 'u noktalardan yürütece
ğim: lstanbul itfaiyesinde a•ri itfaiyeci
lik noktaıın<'an Dı"\ !!'ibi eksikler vardır? 
Efradın talim ve terbiyesi, 11'.alzeme ve 
teclıizatı nı,..ıdır? Bilhassa V ~fi M\ıhit
tin B. in bugiin bana söylediği gibi, ıeb 
rin bütresini naz•-"! ~ilo:kate ala•ak beş 
on sene-zarfında tedricen neler yapmak 
kabildir? Bu tetkikat iki ay kadar süre
cektir. Raporumu verdikten sonra avdet 
edeceğim.'' 

Küçük Mıuatafa P ... ada ••.ndalcı Emi
nin 6 yapndaki oğlu -Yusuf arsada de.. 
mirler üıtünde oynarken düşmüı, baca .. 
ğı kırılmı§, hastaneye yatınlnnştır. 

biz rahat uyku uyumıya baflarr.:. 

Bir rekor daha! 
İki gün evvel 900 saatlik b i 

dana rekorundan bahsetınittin 
Karilerimden biri bana yeni ve g 
rip bir rekor daha bildirdi. 

Kahveye mukabil tütün 

M. Agache 
Ankara'ya gitınit olan Fransız ıebir 

mütehassm M. Agache dün lstanbula 
dönmüştür, 'M. Al'ache bu aym 26 mda 
Paris'e gidecektir. 

Hırsızlık iddiası 

Y unaniıtanla Brezilya arasında yapı
lan yeni bir muvakkat itil8fa nazaran 
Yunanistan, Brezilya' dan fpz)p miktarda 
kahve alacak,' mukabilinde tütün ve zey 
tin verecektir. 

Otomobilli seyyahlar 
Otomobille seyahat ebnekte olan Ar

jantinli mühendis M. Abraham Simıile
vich ve Jose So..kin dün Ankara'dan ıeh 
rimize gelmiılerdir. Arjantinli seyyahlar 
Portekizden hareketle ispanya, Fransa, 
ltalya, Çekoslovakya, Yugoslavya, Yu
nanistana ~ibnitler, orade.n Mısıra geçe 
rek Suriye, Fili•tin ta-ikile latanbul'a 
gelmiılerdir. Seyyahlar Anadolu d? se
yahat ederken ~eçdilderi köylerde gör
dükleri müıkillattan tikiyet ediyorlar. 
ifadelerine nazaran pasaporttan munta
zam olduğu halde, uğradıkları köylerde 
jandarmalar kendilerini bir iki aaat alı
koymuılardır. Bununla beraber Ankara
YT çok beğendiklerini aöylemiılerdir. 

Romanyalı seyyahlar geldi 

Boğazkesende otu!'an lb•ahim Efen
di, polise mü•acaatle otomobilinde so
för Mehmet Alinin 525 li•asile otomo
bil laıtilderini çaldığ1111 söylemi,, şoför 
yakalanmııtır. 

Camide uyurken .. 
Galatalı Tanaı, Beyzade camii içinde 

uyurken sabıkalı Recep 70 lira kıymetin
c!eki oaatini çalmııtır. Recep yakalanmıt. 
saat alınmııtır. 

Şehrimiz liselerinden birinin 
zik imtihanı bir sabah saat doku 
da başlamıf, ertesi günü saat b 
buçuğa kadar sürmüf. • • Alla 
muallime, mümeyyize, talebe} 
kuvvet vere! •• 

Vaktile Mektebihukuk imtiha 
larmda bazı muallimler talebeyi 
çeride fazla tuttuğu için imtiha 
nihayet yatsı zamanına kadar s · 
rerdi de tikayeti mucip olurdu. 
nun önüne geçmek için uzun sür 
cek imtihaııları iki yerde yapar! 
dı. . • O zaman biz bundan tikiy 
ederdik. Şimdikine bakıp ta o z 
manici halimize tükrediyorum. 

Yunan hükUmeti, tü•ün istihlak res
mini de arttınnı!tır. 25 gram vezninde 
22 adet sigarayı havi beher paketin fia
tı l drahmi artmııtır. 

Dramada tutun enstitüsü 
Yunan hükiimeti, D!'ama civarında 

bir t~tün ena.titüaü tesis ettirmektedir. 
Yunarustan, Balkan memleketlerinden 
bu enstitüye talebe gönderileceğini de 
ümit etmektedjr. 

Hayvan ihracatımızda durgunluk 
Hayvan ihracahmız son günlerde ge .. 

ne esaslı bir durgunuk geçirmektedir. 
Bu durgunluk yüzünden kasaplık hay- \ 
van fiatleri üzerinde tenezzül görülmek
le beraber alakadarları .ıa haklı bir en
dişeye düşürmektedir. 

Gümrük istatistiklerinden çıkardığı
~z mal~mata nazaran son on beı gün 
ıçınde b1r tek ba! bile hayvan ihracatı 
yapılmamııtır. 

Yunanistandan alınan bonolar 
ihracat tacirlerinden bazıları Yuna

nistan'a ihraç ettikleri malların ' bedelleri 
den. % 30 una mukabil aldıklan bonola
rı pıyasada satmaktadırlar. Bu bonoları 
alanlar bunlarla Yunanistandan mal ala 
caklardır. 

Mersinde arpa bol 
Mersin' de bu sene bol arp et. ti .. 

ihracat ofisine gelen malum:ıt!n ;nl~ 
tdmııtır. Trakya'da da mahs 1 • "d' M h u ıyı ır. 

arm,ra avzasmda ve Balıkesir mın .. 
t~~mda da arpa ve buğday vaziyet mü 
saıttır. 

Vapurcular şirketi 
idare heyeti şirketin ni
zamnamesini hazırladı 
Türk Vapurculuğu Anonim Şirketi ;. 

dare meclisi, ıirket nizamnamesini hazır 
lamııtır. Yeni ~irketin teıekkillü kanuni 
olup olmadığına dair vapurcular arasın_ 
da ihtilaf çıktığı ve Sadık zade Fehmi 
B. İn aleyhte bulunduğu bir refikimiz 
~afın"'.'~ yazılmııtır. Şirketin teıekkü
lunde hılifi kanun bir cihet olmadığı, 
ya1n1Z müeasisler i~timaında Sadıkzade .. 
1~ fırması mümessilinin idare meclisi
nın, vapurlara kıymet bicilmeden evvel 
·~itmesine muhalif kaldıfı ve ona kar
şı ıdare meclisinin kahı'r eksen· eti . 
tih dilmi 

Y e ID• 
ap ': ! bulunduğu, hatta Sadıkza

d.eler firmuının da idare meclisinde tem 
sı l edildiği beyan edilmektedir. 

--<>-
Posta ve Telgraf 
kadı-osu geldi 

lıtanbul Posta ve Telgraf B "d '" ... ..... aımu ur 

tubgl~ . ve mülhakatının yeni kadrosu dün -
e ıg edilmi' . B" §tir. ır çok memurlann 
maaılaru:~ ~anı yapılmıı v~ küçük mer
k~ler ~udurleri arasında hayli tebed
duller ıcra edilıniıtir. 

--0--

Muanımer Raşit Bey 
gittikçe iyileşiyor 

Bi~ müddet evvel tedavi edilmek üzeMa Vıyanaya giden Darülfünun Eınini 
~mıner Raıit Beye, batından bir a· 

meliyat :l'.apılmıı ve ameliyat muvaffaki
y.etle. net.icelenmiıtir. Kıymetli hocanıız 
şımdı nekahet halindedir Yakı d . ti' 
rah t imek " • n a, ıs • 8 ~-• • uzeı:e buıuai bir aanatoryo-
ma naouedilecektir. 

Muammer Raıit Beyı'n teda · · · 
b d ahü

. vmru, 
~ra a cerr etfal muallimi Akif Şa

kir Bey yapmııtı. Hastayı tedavisi has
talığını te!his etmesi Viyanal1 prof~r
ler tarafından son derece isabetli görül
mÜ§tÜr. Muammer Raıit Beye bu defa 
ameliyat yapan profesör Bauerdir. Ayn-

Lehistan sefiri geldi 
ltimatnamesini Reisicümhur Hz. ne 

takdim etmi! ol• ., Lehistan sefiri Comte 
Potecki dün Ankaradan ~ehrimize gel
miıtir: 

-o--
Muhacirlere verilecek arazi 

Muhacirlere verilmek ve satılmak ü
zere Maliye tarafından Balmumucu çift
liği ve Mecidiye köyü civanndaki erazi
nin mesahalan alınmaktadır. 

Ayni zamanda buralarwn kadastrolan 
da yapılmaktadır. 

Adliyede 
• 

Dün Köstenceden şehrimize 35 Ro
manyalı seyyah gelmİ}tir. Seyyahlar a
rasında Bükre~te çıkan "Realitatea ilus
trata" mecmuası muharrirlerinden Melle 
Madeleine ve felsefe muallimlerinden 
Mm Ema Rusu bulunmaktadır. Seyyah
lar pazar gününe kadar ıehrimizde ka. 
lacaklardır. --
Evkefta 

Kadro geldi 
lstanbul Evkaf müdürlüğü kadrosu 

tebliğ edilmistir. Kadroda mühim bir 
degifiklik yoktur. Yalnız 15 lira maaşlı 
memurların maa!ları 16 liraya çıkarıl
mış, 3 memur da terfian Ankaraya nak-

1 le<lilmiılerdir. 
--<>-

Bir Alman sinema 
artisti geldi 

Alnıan sıuema artistlerinden Mel E
veline Holt dün ~ehrimizc gelmiı ve 
dün ak!"M Yalova'ya gibniştir. Artist 
Türk sinemasında bir konser verecek
tir. 

İskenderiyeye 
Son sefer 

Hathn kaldırılmaması 
için teşebbüs yapılacak 

Seyrisefain idaresinin o:.on lıtanbul 
lskenderiye seferini yapacak Ankara va 
puru evvelki gün limanımızdan gitmiı· 
tir. Bir çok taraflardan bu hattın kaldı
nlması teessürle kartılanımıtır. ihracat 
mıntakalan mebuslarından bazıları bu 
hattın idamesi için teıebbüsatta buluna
cakları anlaşdmaktadır. 

lstanbul - lakenderiye hattının ilgasın
da başhca sebeplerden biri, bu servisin 
senede 150,000 Iİ<a kada• za'3•lı olma
sıdır. Maliye vekaleti bu açığl timdiye 
kadar kapatıyordu. Seyrisefain'in 4 mil 
yon li!'~ borcunu ödemeyi Üzerine alan 
hazine, artık bu aç.ğ, kapatınıyacaktır. 
Ancak hattın idamesi lehinde bulunan
lar, ihsai bazı esaslara İstinadetı noktai 
nazarlannm isabetini isbata çalıtmakts
dırlar. Bunlara nazaran, Jstanbul - ls
kenderiye seferlerinin ihdasından evvel 
giimrük istatistikleri 929 senesinde ecne 
bi vapurlarile Mısır'a yaptığnnı:z ihraca
bnuzdan ı.-·lıca kalemler şunlardı: 

ilamlar tetkik ediliyor 
-. Kilo 

Zeytin ve zeytinyağı 20,200 
Peynir 93,996 
Fındık 411,906 
Ceviz 360,622 

Yeni kanun teblig edilince bazı mah
kumlar tahliye edilecek mi? 

Büyük Millet Meclisinde •on kabul 
edilen ve ceza kanundaki bazı maddele
rin tadiline da.i• olan kanun henüz müd
dei umumiliğe tebliğ edilmemistir. 

Bu yeni kanunda ceza kan.-;,nundalri 
cürümlerin bazılarının ceza'ı azaJblmı• _, 
bazılannın cez~ı da çoğaltılmıştır. Ye
ni kanundan istifade edebilecek mahkum 
lar bulunduğu i~in müddı•i umumilik ka
nun tebliğ edilir edilmez muktazi mua. 
meleyi ifa ebnek üzere hazırlıklara bat
laını,tır. . 

!Mahkiimivet ilamlan üzerinde tetki-
kat yapılmaktad.r. 

Bu tetkikat neticesinde yeni kanunda 
cezalan •zaltılm" olan mahkumlardan 
azaltılmıı oll'n mÜddeti bitirenler derhal 
tahliye edilecek. bitimıiyenlerin de ceza 
!arı kanunun tayin ve tahdit ettiği müd
dete indirilecektir. 

Yeni kanunda cezaları arttırılan cÜ· 
rümlerden dolayı evv~lce mahkum ol
muş bulunanlar mahliiim oldukları müd
deti bitirince çıkacaklardır. Yeni kanun
daki fazla cezalar ancak yeni hükümler
de tatbik edilecek, cezalan 3.!'lan cürüm 
terden dolayı evvelce daha az ceza ye
miş olanlann cezalarına zam yapılmıya
caktır. 

Eroin ve esrar kaçakçılığı 
Eroin ve esrar kaçakı;ılığı yapmaktan 

suçlu Onnik Efendinin muhakem<!sİ 
dün Aiiırceo:a mahkP1nesinde yapılacak
tı. Fakat celbi icap eden sahillere tebli. 
gat yapılamamıştı. Muhakeme bunlara 
tekrar tebligat yapılması için 27 eyliile 
bırakıldı. 

Neşriyat davaları 
Tahrif ederek bir istatistik neşrettiği 

iddiasiyle Son Posta gazetesi aleyhine 
açılan davanın muhakemesi dün ikinci 
ceza mahkemesinde bitmi!tir. Dünkü mu 
hakemede iddia makamı sucun sabit ol
duğunu söylemiş ve matbuat kanununun 
34 üncü maddesine göre ceza verilmesi .. 
ni iıtemiıtir. 

zirana bırakılmııtır. 

Güzellik münakaşasından 
çıkan cinayet 

Divanyolundaki kunduracı dükkimn
da Yorı:i isminde bir genci Türk ve Yu
nan P"ÜZelleri yÜzünden r.ıkan münakaşa 
dolaymyla öldünnekt~n suçlu Arif 
oğlu Süleymanm nakzen rüyet edilen 
muhakemesi dün Ağırcezada neticelen
mit tir. 

Arif oğlu Süleyman evvelce ayni mah 
kemede ı5 •ene ağlr hapse, müebbeden 
amme hizmetlerinden mahnımiyete ve 
mahcuriyeti kanuniye altında bulundu
rulınıya mahkum olmuıtu. 

Yeniden yapılan ıııuhakeme neticesin. 
de de hu karart değiştirecek sebepler 
bulunamamış, mahkeme gene eski ka
ranın tekrar etmiştir. 

Gebzedeki cinayet 
Bir gece ,atsı vakti Gebzedeki kahve

sinde mü~terilerinden Şahini öldüren ve 
Aliyi yaralıyan kahveci Halilin muha
kemesine dün ağırceza mahkemesinde 
devam edilmiştir. 

Muhakemede dinlenen bir sabit cina
yetin Halil tarafından işlendiğini gördü
ğünü söylemiş, suçlu vekı1i de: 

- Bu §Bhit yalan söylüyor, vak'a ma
hallinde yoktu, Şahini vuran müvekki· 
lime bıcalda hücum eden Şükrüdür. E
ğer vak'a rnahallinde bulunsaydı Şahini 
Şükrünün vurduğunu görürdü, d~t
tir. Diğer bir ıahit te Halilin bu cınaye
ti istiyerek değil, fakat sarhoılukla yap
bğmı, ve evvelki phidin ?nayet .. eı~m 
da vak'a mahallinde oldugunu soyle1mf. 
tir. Muhakeme gelmiyen bazı JRhitlerin 
zorla eetirilmesi için 19 tem.muza bırakıl 
mııbr. 

Beraat 

Elma 853,741 
Tütüp 2,000,000 
Seyrisefain idaresinin lstanbul - isken 

deriye hattını tr.sis ebnesini mütealup, 
930 senMİnİn ilk 6 ayında Mıs.r'a yap
tığımız bu maddeler ihracatı da tudur: 

Zeytin ve zeytinyağı- Seyrisefain 
vapurlarile 242,877 kilo. 

Peynir - Seyrisefain vapurlarile 
ı 79. 784 ve ecnebi vapurlarile 80,325 ki
lo. 
Fmdık - Seyrisefain vapurlarile 

632,000, ecnebi vanurlarile 134.388 kilo. 
Ceviz - Seyrisefain vapurlarile 251, 

717, ecnebi vapurlarile 16,376 kilo. 
Elma - Seyrisefain vapurlarile ı,592, 

116, ccnel,i vaJ>urlarile 74.750 kilo. 
Tütün - Seyrisefain vapurlarile 

1,607,773, ecnebi vapurlarile 332,135 ki
lo. 

ihracatımız 931 de artmış ondan son
ra azalmı,tır. Bununla beraber, evvelce 
Mısır'a sevkedilmiyen iyi suya vanncı
ya kadar muhtelif maddeler ihraca baf
lanmıştır. Bunun sebebi, evvelce elma
nın tona11ndan ecnebi vapurlan ı5 lira 
alırken Seyrisefainin bunu 6 liraya in
dirmiş olmasıdır. 

OUmrUklerde 

Besiktas antreposu 
' ' . . 

Rıhtım ıirketinin gümrük idare&inm 
.• t d ••• ı·· uz" erine nokaanlarmı gos er ıgı uzum ba 

ikmal ettiği Betiktaf an~~ •: 
küller de konulmuıtur .. Gumrük Baımu-
d .... S fi B elyevm Junanda 22 mav-

uru ey · "ğ" • • · yu"kile bekledi ıru yenı ant-
nanın efya , •... _ 

n bu vaziyeti ka1dıracagıru soy-reponu I bu .. 
ieınittir· Bqiktaı antrepo arma gun 
mavnalardaki 91ya naldolunacaktır. An. 
trepolann önünde bir de iskele inıa edil. 
mittir. 
yakında Fener' de de yeni bir antrepo 

açılacaktır. 

Kı•a haberler 

Osmanlı Bankası heyeti umumiyeıine 
iıtirak etmek Üzere Borsa ve Osmanlı 
Bankası Komiseri Ihsan Rıfat B. dün 
Londraya hareket etmİ§tİr. 

Rum mürahhasları?. 
(Son Posta) arkadatınıızın evel 

günkü nüshasında Londrad 
konferansa ait bazı resimler va 
Muhtelif milletlerin murahhas 
yetlerini gösteren bu resimle rd e 
birinin albnda (Rum murahha~l 
rı) diye bir yazı gördüm. Bu .,.a 
lıtlık acaba neden kinaye?! 

FELE 

Vapurların kıyme 
Komisyon dün nasıl çal 

şılacağını tesbit etti 
Hususi vapurlara kıymet takdiri iç 

lktısat Vekô.leti namma Yüksek T i 
reti Bahriye Mektebi makine ve res 
hatti muallimi Sım B. ile !naifiz Loi 
Mr. Smits, VapurcuJar Birliği namı 
eski Bahriye Müıteşarı Hüsamettin 
le ltalyan Loidi M. Jonye ve Ticaret 
dası namına Karaosmanzade Şüat 
den mürekkep olmak üzere te•ekkül 
den komisyon, dün öğleden evvel De 
Ticaret Müdürlüğünde SDT'I B, İn riy 
setinde ilk içtimaını yapmııtır. içti 
müteakip kendisile görüıen muharri 
mize komisyon reiıi Sırn B. demitt ir 

- Bugünkü toplantıda ~ekli me•aİ 
zi teabit ettik. Heyetimiz, herp-Ün sa 
leyin saat 10 da Deniz Ticaret IVl'.id .. 
lüğünde toplanarak ve bazı~ bul unac 
vapurlara l,'İdip lnymetlerini takdi; 
cektir. Bütün kumpanyalara hircr mc 
tup yazdık. Ümit ederim ki, cumart 
günü ilk vapura kıymet bi~ee<k ve 
gün bir iki, hatta üç vapurun kıymet 
rini takdir ederek i~imizi sür'atle bitl 
ceğiz." 

Vapurculardan baztlan'mn ızk di•i 
met komisyonu ?zasından 1'j ... ~;-t ' 
te mütehassıs olmadığını ileri ~ürert 
tiraz ettikleri bir akı<am refikimİ7. ta 
fmdan yazılmıştır. Komisyon, iki•; l 
bsat Vekaleti ikioıi bizzat vapurru 
ve biri de Ti~ret Odasınca müntalıa 
azadan mürekkep olduğundan. hu ı 
tirazlar ,..arit görüJmemektedır. 

Denizyollan ıçın müte 
hassıs getirilecek 

Dün de Seyrisefafu'de Sadullah 
riyasetinde komisyon toplanarak tas 
ve yeni teıkilat iılerile meu ul olm 
tur. 

Havuzlar ve fabrika müdür! .. ğüne 
manya'dan bir mütehassıs getirtilme 
clir. 

Akay ve Devlet Deniz yollar1 lılet 
idareleri için de Amerika veya Hola 
dan birer müteha1111 celbi tekarrür 
miıtir. 

Akay müdürü Cemil B. bir kaç g 
sonra avdet etmek üzere Ankara'ya 
mittir. 

Heyeti Vekileden bugünlerde ge 
cek yeni idarelerin 6 far aybk kadro! 
geldikten sonra tasfiyeye uğrayacak 
murlara tebligat yapılacaktır. 

Akay idaresi Karaköy'de Köp~ba 
daki Japon sergisinin bulunduğu b~n 
yerleşmektedir. Akay idaresi, hu bı 
2 inci katım işgal etmektedir. Japon 
gisi, 3 üncü katta açık bulunacaktır. 

- -o-

Kadın berberliği 
Gazetenin vekili sabık Adliye müste

§8rl Ferit Bey bu istatiatikin tahrif edil
mediğini, mürett.ip sehvi olat<ak yanl_ıf 

Kanunsuz ev aradıklanndan dolayı 
evvelce Adliye ihtisas mahkemesi tara· 
fından ikiıer ay hapse mahk:Um o]an ve 
cezalan tecil edilen inhisar takip memur 
farı Omer, Ccınal, Yusuf. Abbas, Niya-

. ·· hPklu ndaki ka•ar temyizce 

* Takdirname - Tayyareye yaptığı 
hizmetlerden dolayı Tayyare cemiyeti 
Eminönü subesi reisi inhisarlar lstan
hul Başmüdürü Hacı Lutfi Beye, Tay- Eınaf Mürakaba Büroıunun, kil 

berberH .. i ile manikürcülüiün de Tu 
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( İktısadi bahisler ~ 
1 

Buhran ve maden kömürleri 
Maden kömürü iatibsalatmuzın 

tezyidi iki eıaaın temini ile kabil ola
bilir: Birinciıi; dahili istihlaki artır .. 
mak, ikincisi de harici rekabeti ve ıa· 
hşı temin ebnek .... işte biz de evvela 
dahili istihlaki arttırmak meselesi Ü· 
zerinde duralım. lbtiyacatııruzın bir 
çok mislini tahnin edecek Zonguldak 
havzamız varken, Kastamoni - Söğüt .. 
özü havaliai tertemiz toprak altında 
gömülü dururken bir taraftan da Tür 
kiyeye dikkat nazarına çarpacak ya
bancı kömür ithalatını istatistikleri
mız kaydediyor. itte son senelerin 
kömür ithalatı: 

Sene Ton Kıymet T.L. 

1924 96.260 1.736.966 
1925 74.656 1.427.860 
1926 44.773 1.015.369 
1927 93.902 1.812.687 
1928 31.731 594.084 
1929 107.929 1.922.599 
1930 65.225 814.290 

Emin olalım ki, şu Yerdiğimiz mil· 
yonlar biç te lüzumlu bir ihtiyaç mu
kabili değildir. O halde bu ithalatı
mız neden? Bunun başlıca mühim se
bebi uzun seneler devam eden fena 
propagandalann dim~larda bırak
tığı izler. Biraz da bilhaaa mütareke 
,,.ntıılerinde kömürün fazla para ebne 
ıinden istifade eden bazı menfaatpe
restlerin şistleri kömüre kanşlırıp 
ıatmalan ile bu propağandayı tekide 
vesile olmalandır. Yabancı diyarın 
fen alimleri Zonguldak kömürü için 
(Newcaatel ayarında olup bazı damar 
lan Cardiff derecesine yaklaıır) dedi
ği halde ( 1) memleketimiz bile hala 
bu propağandalarm tesirinden kendi· 
ni kurtaramamıştır. İtiraf ederiz ki, 
lngiliz kömürü cinsen daha iyidir. Fa
kat Zonırutdak kömürü de fena değil 
dir. Bilbaaaa bugün Zonguldağın çalış 
ma tarzı eskisine nisbeten çok müte
rakki ve temizdir. Hülı:Umet ta~lı ve. 
tiıtli kömürün piyaaaya çıkmam.asına 
dikkat ediyor. 

Hele memleket dahilinde teahin İ· 
çin ecnebi kömürü kullanılması affe
dilmez, iktıaadi büyÜk bir hatamız
dır. Neden, Bulgaristan linyit kömür
leri ile şimendiferlerini, fabrikalannı 
işletirken bizim - memlekette gün
den güne adedi artan - kalöröfer ka 
zanlannda cardiff kömürü, A1man 
kok<ı kullanmamıza bi• türlü aklım 
ermiyor. Zonguldak kömürleri bir ka
loröferimizin suyunu kaynatamıyor 
mu? Koca vapurlann kazanlarını tah 
rip etmiven bu kömür nazPnİn bir 
kalöröferimizin iki dirhemlik bakrrı-

nı mı yıpratıyormuş? ... Hayır, vatan• 
daş !... Aldanıyorsun, yirmi beş ile o
tuz lira araı.ında mübayaa ettiğin ec
nebi kömürüne mukabil Zonguldağın 
on liralık kömürü senin itini mükem· 
melen !(Örür. Fazla duman bıraktığın 
dan mahallenin şikayetini celbeder sö
zü de uydurmadır. Bu senenin müziç 
kı,ında Markanın en büyük ve en 
!Üks apartımanı Zonğuldağın ta§ kö
mürünü kalöröferinde ve sıcak su ter 
tibatında kullandı ve ıamdı. Mahalle
de kimsenin haberi bile olmadı. Şu ka 
dar ki, apartımanm sahibi olan zat 
hem parayı memleketimize bıraktı; 

hem de kömü• bedelinden evvelki se
neye niabeten yÜzde elli bir kar te
min etti ki, bugünkü kiralann auku
tunda bin lirayı aşan bu iktısat az mı? 
Amma bir yerine iki kova kül döktü. 
Varsın, döksün!.. lstanbul Belediyesi 
bunun icin fazla Ücret talep ebniyor. 
Hatta ben biraz daha ileri giderek 
adedi çok olmıyan salamandra soba
larında kullanılan antrasit kömürü it 
haline de muarızım. Hem bu gibi lüks 
teshin vasıtalarına ne lüzum var? Ka
ti, fenni ihtiyaç karşısında kalınma· 
dıkça hariçten Türkiyeye bir dirhem 
kömür İrmemelidir. Bunu da yalnız 
çimento fabrikalannın kullandığı an-

1 trasit tozu ile izabede kullanılan Kok 
metalojik'e hasrettirebiliriz. Maama
fih: Harpten evvel Zonguldakta iıtih 
sal olunan koktan Balya madenlerinde 
kurşun izabe edildiğini ilave etmeden 
geçemiyeceğim. 

Kömür madenlerinin hayatı evvel 
emirde dahili iıtiblake bağlıdır. lıte 
Amerika 1929 so.nesinde (552 mil
yon) ton kömür istihsal etmiş, ( 530 
milyonunu) kendi sarf ve istihlik et
miştir. Vatandaş! Bil ki, bir ton mem
leketin kömürünü kullanmakla laakal 
iki ameleye maden ocağında it bul
mut, bilvasıta ormancıya, vapurcuya 
daha bir çok kimselere kazanç temin 
ehni,, memleketin aatm alma kabili
yetini arttırmış, ayni zamanda hüku
metin kasasına yani kendi kesene yar 
dım etmiş oluyorsun. Bu suretle hare 
ket etmen de bir yÜk değil maddi 
menfaatin icabıdır. Yalnız yanlı§ ve 
fena propağandalara kapılma! 

Kömür İstih11.alimizi darbeleyen -
belki de - ecnebi kömüründen fazla 
petrol müştekkatırun memleketimiz 
piyasasına yayılmasıdır. Vakıa motor 
lu mubarrek kuvvetlerin - geçen ma 
kalemizde de yazdığımız Üzere -
buharlılara mürecceh vaziyetleri yok 
değil. Lakin memleketimizde kömü
rün mebzulen bulunması, diğerleri
nin hariçten gelmeıi bütün tercih se
beplerini ortadan kaldırır. Buna rağ
men istatistiklerde raıtgeldiğimiz in
ıa edilen motorla müteharrik kuvvet 
merkezlerinin adedi ve bu yüzden 
petrol ve müştekkatı ithali için verdi
ğimiz milyonların miktarı ellerimi tit .. 
reterek yazdırmıyacak kadar çoktur. 
Bu işte - maalesef - şehir tenviri 
için elektrik teaisatı yapan belediye
ler başta gelir. Buna karıı artık ted
bir almması, batta kanuni manialar 
ihdası çok yerinde olur. Bizim İçin as
keri ve fcnnen sabit kati ihtiyaçlar ol 
madıkça motör yerine lokomobil kul
lanmamız lazımdır. Rusya meşhur bet 
senelik programlarında kömür maden 
!erine çok mühim bir mevki ayırmı,. 
tı. Bakü sahasının sahibi bu memleket 
petrolu bir ihraç metaı olarak elinde 
tutarak, dahildeki muharrek kuvvet 
merkezlerinde kömürü kullanmağı e
sas olarak kabul ehniş idi. Bu suretle 
tahribe uğrıyan ormanlarım da muba 
faza ve daha kıymetli işlere hasretme 
ği temin etmişti. Nitekim 1923 sene
sinde (12 milyon) ton olan kömür ia
tihsallerini son senelerde (60 milyon) 
tona ibl&ğ etmişlerdi. Bizim henüz 
petrollerimizin hakiki vaziyeti tebey
yÜn etmediğinden böyle bir proğra
mın çizilmesi, hem kömür madenlerimi
zin inkişafı, hem de ormanlanmızın ko
runması itiba-ile ne yerinde bi• tedbir 
olur. 

ikinci esas ta, harici rekabet ve aa
tııın teminidir, demittik. Geçen ma
kalemizde iz,.h ettiğimiz Üzp_re tlün .. 
ya kömür istihıalatına niıbeten bizim 
mevkiimiz binde birini bulmamakta
dır. Binaenaleyh: ihracatımızın bir 
kaç misli tezyidi beynelmilel piyaaayı 
sarsmaz. Yalnız h~r §eyden evvel bu
günkü harici satıştaki korkunç reka
beti koruyacak, hiç değil İse ona yak· 
la$acak derecede İstihsal masrafımızı 
indirmemiz 18zmıdrr. Bunun için de 
bir taraftan maden dahili imalatını 
rasyonalize ederken, tahmil ve tahli
yeyi asrileştirmek, sür' atle§tİrmek, li
manlarımızı tashih ve inta etmek, nak 
!iye ve buna mümasil masrafları azalt 
mak, fazla tesirli verğileri tahfif et
mek, alınması icap eden mütemmim 
tedbirler arasında sayabiliyoruz. Bun .. 
lar kolay olmamakla beraber ıcrası 
imkansız da değildir. Bu suretle buh
rana rağmen artan fakat bizleri tat
min etmiyen kömür istihsal ve ihraca 
tımızın İstikbalinden çok, amma pek 
çok ümitler besleyebiliriz. 

Sadreddin ENVER 
~~-----~~ 
(1) Profesör F. Frcch 

- . . - -
Mil!iyet'in edebi romanı: 12 

YAYLA KIZI. 
- YAZAN: Aka Gündüz. -

- Soluklanalım. 
Yağız adam sapsarı saçlı, laci

vert gözlü, koyu eımer bir genç 
kadına seslendi: 

- Sarı kız! Yoruldun mu? 
Dütük palabıyıklı, ensesinde lü 

leli bir tütün çubuğu olan bir a
dam sırıttı: 

- Ne arasın? Sarı kız Arabis
tan kısrağına benzer. Yürüdükçe 
etkini, yorgaaı açılır. 

Kimi bir kayanın üstüne, kimi 
bir çalının dibine çöküverdiler. 

- Öyleyse aldmver bakalım! 
- Dilo Ağam nerde ki? 
Dilo hemen zurnasını (Burada

yım) der gibi öttürdü. Sarı kız ken 
disi kadar güzel ve orijinal bir seı 
le türküye ha,ladı. 

Rüzgar, don, zurna, ve Sarı kı
zın sesi Kılıçlar bayının doruğun 
da birbirine karıftı. 

Ef.,kcilerin bası bir kumanda da 
ha verdi: · 

- - KarR. kız kıvır! 
Kapkarll nçlı, kapkara gözlü, 

kırmızı dudaklı, pembe beyaz bir 

1 
genç kadın fırladı. Çaput, çuval 
dolanmıt ayaklarım, ince nasırlı 
parmaklarını havaya uydurdu. 

Süpürğe saçlı kadın haykırdı: 
-· Dereköy'ün efelerini ağala

rını bu kıvrıntınla deli ettin kmız ! 
Kara kızın kocası koltuklarım 

kabarttı: 
- Amma kakül ucu koklatma

dı. 
- Pir a,kına kıvır Kara kız kı

vır! 
Kimi tempo tutuyor, kimi el çır 

pıyor, kimi söyliyordu. 
Petek çökmüt bir beyğirin ka

sıkları ara.srna büzülmüt seyredi
yordu. Ne Sarı kızın sesiri beyen
di, ne Kara kızın oyununu. Şimdi 
basta döteğindeki anasının sesı 
herkesten güzeldi. Oyunu her o
yundan kıvraktı. Babası bağ
lamayı bir vurdu mu, bir göz oda
ları değil ya, yedi köy birden çın 
çrn öterdi. 

Oba Pet .. k'e hemen bir ad takı
vermi,ti: AJ,. k•z. 

Kara yağız seslendi: 

--
Hikaye 

Bir tesadüf 
Dün öğleden sonra bir kayıkla Be

tiktaftan Oıküdara geçiyordum. Ya
nnnda benden batka mü~teri olarak 
dolgun ve yaşlı bir kadın vardı. Yaşı
nın geçkin olmasına rağmen parlak 
ve iri siyah gözleri vardı. 

Sahilden biraz açıldık. Kayıkçı, göğ
sü açık, alnı buruşmuş, fena denecek 
bir şekilde giyinmit, ak saçlı ve eski 
kayığını son didinmelerile ilerleten 
bir ihtiyardı. Biraz ileride yavaş giden 
kayığımız adeta gitmiyor ve durur gi
bi hir şek;t a1dt R,.., n,. oluvor. ~;.,"'! 

kayıkçıya döndüm.Kayıkçı elini kürek 
ten cekmiş, şimdi d .. lgın, dalgın ya
nımdaki kadına bakıyordu. Kadının 

bakıştan da yani zamanda ihtiyarın 

gözlerine dönmüştü. Şimdi çocukların 
gö7kırpma oyunu gibi, biribirlerine, 
bakıyorlardı. Beni unutmus !!İbiydiler. 
Ben bu tesadüf ve bakıtlardaki derin 
mana ve tesirleri öğrenmek istiyordum 
Bu kibar kadınla biı perişan kayıkçı 
biribirlerini tanıyorlar mıydı ? 

Sükut biraz devam etti. Kadın he
yecanla: 

- Siz ... siz misiniz? diyebildi. 
Sesinde bir tuhaflık ve gözlerinde 

bir bukalık vardt. ihtiyar kayıkçı kü
reklerine yeniden canvenneie uğra. .. 
şırken beyaz sakalından göğsüne doğ
ru akan yaslan saklıvamıyarak ba§ı 
dik ve gözü, belki ne kadar zaman acı 
geçen bir hatıranın elemlerini anlata
rak, bala OM bakıyordu. Cevap verdi: 

- Evet, benim. • iyi tanıdınız .. Na .. 
sıl, mes'ut musunuz? Mes'ut oldunuz 
mu, nerelerde.iniz, ne yapıyorsunuz? 

- Mes'ut olmak mı? Bu, hayır! On 
tııenedenberi rfulum '' p vird::.n 87A:bı 
;,e pek eskiden, ben l•tanbula geldim. 
iki çocuğum var, büyÜdüler, •İmdi on
lann saadetine çalıfıyontm· Bebekte
yiz. 

Biraz durdu ve sonra o da sordu: 
- Ya siz azizim. Su yatta. bu hal 

ne? Servetiniz, tahsiliniz ne oldu? Pek 
de~işmi~siniz, bari evlendiniz mi? Ço
cuklarınız var mı? 

Kayıkçı küreklerne son bir kuvvet
le yapışıverdi. Ve ba,ını ~imdi Önüne 
i!Ymi~ti. Ke~ik, fakrııt derinden bir şi
kayet halinde şu sözleri söyliyebildi: 

- Ben mi? Servetim, sevgim l'İbi 
pek erken elimden gitti. Mektebi ik
mal edemedim. Bir çok felaketler ha
na her şeyimi ve kendimi unutturdu. 
Ben eski h.ildi"in değilim. Evlenmek 
İıe hiç aklnndan bile geçmedi. Tam 
yirmi yedi senedir bayatla ümitsizce 
uğraşıp duruyorum. 

Kadın hem hayret, hem taatikl : 
- Evet, tam yirmi yedi sene! diye

bildi. 
Kayıkçı devam etti: 

- İtte vaziyetim gözünüzün önün .. 
del 

Uzun bir sükut devam etti. Her iki
,_inin de müteeasir oldukları hallerin
den belli idi. Kadın mahçubiyetle ba
na döndü: 

- Affedersiniz bey, sizi de rahat
sız ettik! dedi. 

Derhal: 
- Estafurullah efendim. ne •ar? di-

yebildim. 
Osküdara yaklafıyorduk. 
Kadın biraz düşündükten sonra: 
- Hatırlar mısınız? Sizin yalrya 

misafir geldiğimiz vakit beni bazan 
böyle kayıkta gezdirirdiniz. Adeta İyi 
dikkat etmesem, sizi tanıyamıyacak-
tnn. • 

- Evet, bütün sonsuz acılar ve bey
hude ümitler beni yıprattı. işte benim 
ilk ve son saadetim o kısa gezintiler 
oldu. Şimdi ekmek paramı çıkaran bu 
sanatta o hi.tıraların ölmez bir tesiri 
var. Sizden sonra yatamıyorum. Yaşı ... 
yan bir ölüyÜm. 

Kayık bizi iskeleye çıkarırken ka
dının verdiği parayı kayıkçı almadı, 

benimkini de reddetti. Biz ayrılırken 
yalnız dalgın dalgın bakıyor ve bin 

- Di bakalım Ale kız! Sen de 
bunlardan biliyen mi? 

Başa gelen çekilir. 
Denize düten yılana sarılır. 
- Biraz bilirim Dayı Ağa. 
Ale kız kumanda beklemeden 

hatladı: 
Yaylalar, yaylalar, serin yaylalar! 
/ğilin, bana yol verin yaylalar! 
Bir güzel uğruna yollara düştüm, 
içimin acısı derin yaylalar! 

* • • 
Atıma atladım, sürdüm bellere, 
Varımı yoğumu saçtım yellere, 
Söyletmen, hıncım var kahpe 

döllere, 
içimin acısı derin yaylalar! 

Batta Kara yağızla süpürğe 
saçlı avradı, bütün Oba put kesil
di. Kılıçlar doruğunun ayazı atef 
olup gönüllere akıverdi. Dünya 
kurulalıheri yüzü gülen mutlu Çin
genenin göbeğine bir tutam ağı 
döküldü. Y ara-.hlıttan sürmeli göz 
)erine yat doldu. Kara yağız silkin 
di. Y aradılıtlarrna aykırı ünliyen 
bu sesi susturmak gerekti. ,.Çin
gen neşesini yitirdiği gün Çin
genliğini yitirir" diye düşündü. 
Avradına baktı. Gene göz göze ko 
nuştular. Yeni avlarını gücendir
memek için yalan söyledi: 

- Ale kız! Çok güzel, cok iç
ten sesin var. Erenler seni kolla
aın. Bir de kıvrıntıru görek ! 

. . 

1 Kari sütunu 1 
Derleme için bir kaç soz 

Badaydan bir okuyucumuz yazıyor: 
Gazetenizin karşılıkları için birkaç 

söz : 
1 - Arap ve acem sözlerini türkçede 

çeşitli anlayışta kullanmıyoıısak tek 
anlayışa tek karşılık bulmamız gerek
tir. Çünkü bulduğumuz diğer karşılık

lar buLduğumuzun işleri değil başkala
rıdır .Tek karşılığıseçmenin kolayi ise 
yabancı sözü birçok kullanış örnekleri 
arasına katmalı, sonra da bulunan 
karşılıkları birer birer örneklerin içine 
alarak yabancı sözün büsbütün karşılı 
ğı olduğuna kendini inandıranı karşı
lık diye almalıdır. 

2- Çok aıkılmayınca bir sürü söz di
zisini karşılık diye almamalıdır. Bu gi 
bi dizilerin yerine tek sesli iki sözden 1 

bir birleşik söz çıkarmağa çalışmak dı- 1 
ha yerinde olur. 

3 - Yabancı sözü Türkçe sanarak 
gene yabancı karşılık gö.stermekten sa- ı 
kmmak için hiç olmazsa b'llunan karşı 
lığı aramak ve kökünü anlamak çok 
doğru olur. Türkçe ôlmıyan bir karşı
lığın emeğide boşa gitmiş sayılır. 

4 - Yabancı sözleri yerli ve yabancı 
sözlerle anlatmağa açlışmak ancak ga
zetenin b:;ımelerini doldurmağa yaraya 
b>lir, Ç<ığumuz yabaru:ı sözlerin ne de 
mek istedii;ini anlarız, eğer bilmediği 
miz varsa da bir sözlükten bul11p öğ
renebiliriz. Bizim yapacağımız iş onun 
yalnız türkçe karşılığmı bulmaktır 

. 5 - Hepimizin çağırıldığımız ka:r
şılık bulma savaşında ancak birkaç yurt 
lalın adı ı:örülüyor. Sürekli okuyucu
larınıZ'dan olduğum için en doğru ve 
en iyi gidişli gazetenizin ıı>ek çok ışık 
lı okuyucusu ve yazıcısı bulunduğu
nu bilırim .Bur.!arm neden bu karşılık 
işine emek katmadıklarını sora"Cağrm 
gelir•'· Karşılık bulmak 90k üstün bir 
tattır. 

6 - Bir takım gazetelerde karşılık
lar damalı (1) gözlere dolduruluyor. 
Eğ•r beşinci salkımda (2) ileri sürdü
ğüm gibı gaz-~tenizin karşılıkçıları ço
ğalır da öteki salkımlardaki bağlara 
uygun karşılıklar yapılırsa sizinde bu 
karşılıkla" damalı gözlere doldurma
nız çok güze 1 bir iş olacaktır. 

7 - Dil öbeğinin (3) ne yapacağını 
bilmiyorsam da karşılık bulamadıkları
mızı·., ve eski türkçeden şimdilik ya
dırgadıklarımızın yerine arBFça ve a
cemcadan bir takını sözlerin dilimizde 
bırakılması varsa onların seçilme bağı
nı kendi düşüncem olarak şöylece orta 
ya atmak istedim : 

A - Türkçe Eözlerimizin aöyleniş ve 
akı'; yoluna kalıbı kalıbına uygun gel
mesi, 

B - Kendimizinmiş g>bi çok alışıl
mış ve benimsenmişlerden olması, 

İşte bu bağlara uygun diye şu ıs.ındı-
1.ımız özleri götcriyorum; Aman Ayna 
Baht, Edep, Edip, Hatır, Naz, Şiir, Za 
man, Can, Defter, Karar, Ruh, Rütpe
Seb<>p, Zihin, Din, Şehir, Kaza, Hik
met, Huy, İzin, Havuz, Melek, Makam 
Mektep, Meslek, Mevsim, Millet, Te
şekkür, Teşrif, Sabah, Şey, Ma.I. •. 

8 - Birçok yüzü birlik (4) yıllar 
ağzımızın tadını kaçıran Arap vc
Ac.em sözlerinden Türkün ısöz çığırı

na uymıyanları ne değerde olursa olsun 
!ar dilimizden süıııürü,p yerli kökten ye 
tiştirme yolunu toutmalıyız, yüce saygı 
tar Efendim. 

Mütekait B. Fikri ____ ___;_;;_ 

1 - Damalı: Cetvel. 
2 - Salkım: Madde 
3 - Öbek: Encümen. 
4 - Yüzübirlik: Asır. 

bir mana veren bir §ekilde meyusane 
başını ıalhyordu. 

Yirmi yedi seneden sonra, sevgilisi .. 
ne kavuftuğundan - bir muvakkat 
zaman için - memnun mu, yoksa 
mes'ut muydu? Ona biç olmazsa öl
memiş. ve ölmiyecek sevgisini, uzun 
ve çekilmez senelerin biriktirdiği acı
ları biraz olsun aöyliyebilmiıti. Bugün 
tesadüf, ona, ömründe bu IUtfü verdi. 

O, parayı ne yapacaktı? 

Petek kalktı. Zurna bir misket 
çalmağa hatladı. Misket Anadolu 
Yaylasının baş ve son oyun hava
sıdır. Hertey misketle hatlar ve 
misketle biter, 

Bütün Oba birden haykırdı: 
- Bak bu daha iyi Ale kız ! 

Bak bu daha iyi ! 
- Sen Karakuta' da oturınağı 

bilir misin? 
_ Oynayan er varsa.., 

Koltuğunu bir eteğin cidago
suna yerlettirmİf, avucunu şakağı
na dayamış bir delikanlı fırladı. 

Karakut bir aşk hikayesidir. 
Sesle ve hareketle gösterilen bir 
atk hikayesi. Bakı•ma tanısına 

y , ~ ' 

anlaşma, sevitme, kıskanma, da-
rıtma, barışma .... Bir atkın her ko
nağı bu oyunda hareketle ve mu
zikle görülür. 

Görülür ama, onu Yaylalı gö
rür. Onu heyhey çeken, medet u
man, dümtek vuran hımbıl göre
mez. Görse de anlayamaz. Neyse •• 
Gecelim. 

Kara yağızla süpürğe saçlı av· 
radı gene başbata verip tınğırdat· 
tılar: 

- Ale kız beş altı yıl sonra 
i~imize dahacok yarayacak. 

- Erenlere aşkolsun. 
- Ona iyi bakalım. iyi koruya-

lım onu. 
- Doğrusu bu. Sarı kızdan ha-

Dil anketi 
Liste 95 

l~· ı RADYO \ 
il('----
~ Bugünkü program 

ANKARA, 21. A. A. - T. D. T. Ce· 

ıniyetinden ı 

Kartıhkları aranacak arapça ve farsça 

kelimelerin 95 numaralı Jiateai fudur : 

1.- Fevkalide - Harikuli.de, fevkalbat 

2.- Alel&de 

3.- Bermutat 

4.- Alehtlak 

5.- Alelhesap - mahsuben -

6.- Haapelicap - haabellüzum, has· 

pezzarure -

7.- Ledelicap - jcabında1 lüzumunda, 

ledelikliza, ledelhace, indelicap, in

deliktiza, indellüzum, indelbac, 

8.- Tabtelhıfz - mah!uzen -

9.- Hlli.fı usul. 

ıo.- Mataalla: •. 

11.- lntaallah 

12.- Neuzubillah 

13.- Maazallah 

14.- Heriçihad.abat. 

Kadıköy Hilaliahmerinin 
sünnet düğünü 

Hilaliabmer cemiyeti Kadıköy şubesi 
tarafından her sene yapılmakta olan sün 
net düğünü bu sene de 10 Ağustos 1933 
Perşembe günü yapılacaktır. Kayıt mua
melelerini yaptırmak üzere, çocuk velile
ri, cumartesi, pazartesi ve perşembe gün 
leri saat 10 dan 12 ye kadar Kadıköyün 
de Kumluktaki cemiyet merkezine mü
racaat etmektedirler. 

.................................. " .. -··-····· .. ··-·-
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Askeri tebligat 1 - --
ihtiyat zabitleri yoklaması 
1 inci Fırka Askerlik Dairesi Reiıli

ğinden: 1 - 1076 sayılı ihtiyat Zabitle. 
ri ve Aske!"İ memurları kanunu ile tatbi

lSTANBUL: 
18 dcın 18,30 kadar CrR.n1ofon 
18,.30 11 19 " ~ransızca ders (fll!r

lemi't olanlaro.). 
19 " 20 ,, Kem.al Niyaıi B. ve 

arl.ada4larr. 
20 11 20,30 " Nl"bı! Oilu lamai.1 

Ha.k\u Bey. 
20,30 ,, 21,30 ,, Keınarıi Retal Bey ve 

arkad.ıııtlan. 
21,30 ,. 22 ,, Gramofon. 
22 ., itibaren Ajans, Borsa baberleı-i Vf: 

Ankara, 1538 m. 
12,30 : Gramofon. 
18, : Alaturka aaz, 

Saat ayarı. 

18,45 : Viyolonsel konseri (Edip bey tara· 
fından}. 
19,15 : Alaturka az. 
20, : Ajana haberleri. 

V ARŞOV A. 1441 m. 
8,05: Cimnastik. 8.25: Pl3k. - Neteli musiki. 
herler. 16,35: Plak. - İzci netriyatı. 17: Genç 
13,05: pli.k. - Haberler. 15.55: plak. - Ha· 
lel"o mahsus nCŞl"İyat. 17,35: musiki. 18: Ük· 
raino 40.rkıları. 19,15: konferans - plak. 21: 
Halk konseri. 23: Kahve konseri. 23,45: Dan• 
musikisi. 
BUDAPEŞTE, 550 m. 

20: Plak. 21,35: Puccini'nin eserlerinden (75 
inci doiduiu sene dönümü münaaebetile) 
konaer. 23: Haberler. - IC.etter lokantasın· 
dan naklen: Siean musikisi. 

ViYANA, 518 m. 
21,05: (Hana Heilnr) isimli yeni bir opera 
temsili. 23,45: kültürel memleket ne4riyatı. 
23,55: plik ile akıam konıeri 

MILANO - TORINO - LORANSA 
21,35: Covnod'nun eserlerinden (Fauat) ope 
raıu 

PRAC, 488 m .. 
20,15: Kültürel netriyat. 23.15: aon haberleı 
23,30: Cax orkeatrası. 
BOKREŞ, 394 m. 

13: Haberler. - Pli.k. 14,15: Hafif musiki. 
18: ka~ıtık konser. 20: Dera. - Pli.k 21,0S: 
Senfonık konsel". 21,45: Tae-anni. 22,05: sen
fonik konserin devamı. 23: Roman7aya dair 
Almanca konferans. 

--D r . İHSAN SAMl - - 1 
Tıfo ve P a ratifo Aşısı 

Tifo ve Paratifo hastalıklarına tutul· 
mamak için ıesiri çok kat'! mua!iyeti 
pek emin bir aşıdır. Ecza depolannda 

bulunur. -(4000) ıl 

3412 
katına ait talimatname mucil;ııince her J ----------------

sene olduğu gibi 1933 senesi haziranının !tanbul dö"düncü icra memurluğun-
birinden nihayetine kadar ihtiyat zabit- dan : 
!eri ve Askeri memurlannın yoklamaları 
yapılacağından bilcümle ihtiyat zabitle .. 
ri ve Askeri memurlarının mukayyet bu 
lunduklan Askerlik ,ubelerine bizzat ve
ya taabütlü mektupla müracaatları. -

2 - Yoklama müddeti bihnek üzere
dir. Şimdiye kadar müracaat etmeyenle
rin istical buyurmaları. 

Yeni neşriyat 

Bir bortçan dolayi tahtı hapsa alman 

ve paraya çevrilmesino. karar verilen 

yetmiş adet ve beheri iki yüz yirmi lıu 

ru~tan cem'an yüz altmış altı lira kırk 

kuruş kıyınetinde muhtelif renkte ka

dın iska1]pini 18 Haziran 1933 tarihin

de müzayedeye çıkarılmış ve kıymeün 

bulınamış ve ikinci artırmağa konulma 

sına karar verilmiş bulunduğundan 26 

Haziran 1933 tarihine müsadif pazarte 
Talebe birliği gazetesi 

Talebe birliği gençlik fikirleri 
k 

si günü saat dokuzdan itibaren Beyoğ 
ni yaymak ve netretme üzere 
bir aylık gazete netrine karar ver- lunda Gılavani sokağında 8 nwnaralı 
mi,tir. Gazetenin ilk nuabaaı tem- ciükk1nda açık artırma suretile satılaca 
muzda çıkacaktır. .,, - ğmdan taliplerin mezkur günde ve ma 

-o-- lıa!de hazır bulunarak memuruna 

Kolay yemek kitabı 
Şimdiye kadar neşredilen yemek 

kitaplarının en iyisi olarak kolay ye
mek kitabı isimli bir kitap çılanıştır. 
Tevzi yeri Anadolu Türk kitaphane
sidir . 

Pembe pırtanta 
(Va-Nu) un bu isimleki eseri güzel 

bir kapak içinde çıkmıştır. Tevzi ye~ 
ri: Akşam kitaphanesidir. Bic ,polis 
hafiyesinin hikayesi olan bu eseri tav-
siye ederiz. · 

Tıp dünyası 
Altıncı. sene haziran nushası çıkmıt

tır. Bu nuıhada Erken, bunamanın ma· 
hiyeti ve Darülfünun inkıli.bı üzeri.nd~ 
Fahrettin Kerim Beyin iki mak~e11. D!f 
kanseri üzerinde Ki.znn l sınaıl, cınaı 
terbiye hakkında Dr. Kutsi, ameliya~ 
sonu zatürrileleri iizerinde Şerif Korkut, 
sinir frengisi üzerinde Ali Rasinı, dil in .. 
lalabunızda hekimlik istilahları üzerinde 
Memduh Necdet, kaburga kemikleri ve
remi üzerinde Ek!'em Hüseyin Beylerin 
yazdarı vardır. 

yır yok. Kurbağa köyündeki Kalet 
delikanlıya vuruldu gitti. Dün ge
ce gene oraya kaçını,. Sabahacak 
kalını,. Sordum da kemküm etti. 

Mola bitti. Kafile yürüdü. 
Aktam ezanı Yozğata vardılar. 
Çadırlar kuruldu, tezekler ya-

kıldı. Herkes bir yana uzandı. Yat 
sıdan sonra köpekler ürümeğe hat 
!adı. Kara yağız keçesinin altın
dan haf kaldırdı: 

- Nolaki? 
iki ses isitti: 
-Yağ;z Ağa! Nerdesin. 
Kara yağız sesleri tanıdı, fır

ladı. 
- Buradayım Ağalar! Hot gel 

diniz! 
_ Oturamıyacağız. Ağalar o-

dada toplandılar. Misafirler var. 
Geldiğinizi öğrenmitler, azıcık ça
ğırıyorlar. 

- Geleyim Ağam! Can kurban! 

- Emme yalnız sen değil. Zur-
nacı Dilo da beraber. 

- Ötekileri de gözliyorlar. 
- Can kurban ağam. ille ve 

lakin Sarı kız çok hasta. Kara kı
zın tabanına çakıl battı. Öteki av
ratları getirsem de hora geçmez. 
Yarım yamalak. .• 

- Ebne canım. Sarı kıza kop
ça (kinin komprimesi) içiririz.Öte 
kinin de tabanını rakı ile dağları'7 
b ir fey kalmaz. Hadi badi! 
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Celen ••rak .. n •...Umez.- Müddeti 
aeçen nG.ahalar 10 kuruıtar.- Gazete •• 
mat baaya. ~t itler için znüdiriyete mü· 
racaat edılar. Ca.ıetemi.ıı i.18nların mH'U• 
li1etini kabul etmes. 
~-~...;;;;.;;;;;....~-~~-

BUGONKO HAVA 
Y eıilköy aıkeri rasat merkezinden •e

rilen malUmata nazaran buaü.n ba•a açık 
ve müteha•-vil rüzı&rlı olarak de•am ede
cektir. 

21~6-933 te ha•a tazyiki 759 milimetre
dir. Hararet en çok 29 derece, en az 23 
derecedir . 

Asiyozğat artık naz edilebilen 
bir yer değildir. Orada sade av
rat oynamaz, avratla beraber ka
ma oynar, nağant tetiği oynar, ali
cenğiz oyunu oynar. Kara yağız 
bunu bildiği için çok mırın kırın et 
medi. Zati bu kadar mırın kırın 
editi de babtit çokça koparmak İ· 
çindi. 

- Erenler afkı size olsun. 
Dedi, kaba döteğinden ve ke

çesinin altından fırladı. 

Takım taklavat odaya gittiler. 
Ağalarla misafir efendiler içi

yorladı. Topal Mevliit Ağa bağla
ma çalıyordu. 

Herkes eğlene dursun, Petek ra 
hattı. Sırtına bir kilim ile iki çu
val eskisi örbnüflerdi.Kamı toktu 
ve batının üstünde kaim bir kıl ça 
dır geril mitti. Yarı uyur, yarı uya
nık ..• Olanı biteni rüyada gibi işi
diyordu. 1lk uykusuna dalmıftı ki 
yeni adının çağırıldığını duydu: 

- Ale kız ! Ale kız! Hadi kalk. 

Gözlerini açtığı vakit kartısın
da Kara yağızın kara birer ateş 
beneği gibi parlayan iki gözünü 
gördü. Boyuna sesleniyordu: 

- Hadindi kalk! Ağalara bir 
kıvıracaksın. Çok bahşif var kız! 
Kısmetin açıkmı~, iş çıktı. Çalışa· 
caksrn. Kazanacağız. 

(Devamı var) 



,. 

Sarıkırmızı kulüp, 

Bu rengi • 

Kurtaracaktır •• 

de Bb ~~ftanın yeni havadislerin
So n ırı de Sarı - kırmızı kulüptür. 
ku~b~~e.~er z:ı-rfında Galatasaray 
bulun un~n hır keşmeket içinde 
lu d dugu hemen her kesçe ma
za~ ur. Herhangi bir teşekkülde 
7 

.. en P:ırti kavgası batlaınwsa o 

Yuınrd e ılerleyememi.. ve oiauğu 
er e b'l • 

ı e tutunamamışbr. 
Ga.I~•- . . 

d . ""'saray da bu vazıyete gır-
t Ve g·· d . d' y P 1 un en güne gerıle ı. a-

n~. an ferdi çalışmalar sukutun Ö· 
une ger .. 

,ememıştır. 

k' Şbrasını kabul etmek lazımdır 
1 ı, Ugünkü idareciler, eski ve da 
ıa e "d r Yı ı arecileri kırdılar ve onla 
r ın aralarından ayrılmasına bile 
azı oldular. 

Bu ayrılan asıl ve öz Galatasa
r~ylılar gene itin kendilerine düş
~günü görünce toplandılar ve bir 
arı - Kırmızı kulüp kurmağı dü

ŞÜndüler. 

Bu hakikaten çok yerinde bu
lunmuş bir halas çaresiydi. Ga
latasarayın gene eski Galatasaray 
olabilmek için ortadan - bu bir 
ise yaramayan - senlik benlik, 
kalkmalı ve onun yerine fuurlu 
bir rekabet kaim olmalıdır. İt
te bu düş::ncedir ki Sarı-Kırmızı 
kulübii doğurdu. Bizim kendi ka
naatimize nazaran Sarı-Kırmızı 
kulüp, Sarı-Kırmızı renk için ha. 
kikaten bir kurtulut olacak ve ge;;e ona eski ~öhret ve ferefini ia-

e edecektir. Yeni teşekkülün 
muvaffak olacağına eminiz. 

Rusyaya gidecek 
güreşçiler 

Mıntaka güreş, heyetinden : 
. ~usyaya gidecek Futbol kafile

~· •le beraber bir güret takımının 
ti~. ~nde.~ilmesi takarrür etmit
"aıtı u ınunasehetle pek yakın bir 
.., anda seçme müsabakası yapı-

Fenerbahçe 

Kurtuluş 
Futbolda, teniste, deniz aporlarrn· 

da, avcılıkta şerefli bir mazi ve kuv· 
vetli teşekküllere malik F enerbahçe 
aon senelerde atletizme de lüzumu de
recede ehemmiyet vemıeğe başlamış
tı. Her aene tedrici bir terakkiye maz. 
har olan F enerbahçe atletleri 933 
mev~ımıne büyük bir muvaffakıyetle 
gırdıler: 2 haziran Kolej atletizm bay
ramında Ziya'ları 800 metrede Te v
fi~eri uzun atlamada, lbrahim'leri 
gulle atmada galip olarak 3 birincilik 
beynelmilellerinden Cihat, Nejatla' 
beraber de 3 ikincilik ve 3 üçüncülük 
~l~ak auretile 24 puvanla bayrama 
•§tırak eden 8 klüp arasında Gala taoa
rayı .ta.ki~ ~derek beynelmilel bayra
mın ikıncısı oldular. Elinde güzel bir 
sahası, iyi idarecileri olan Fenerbah .. 
çe~in atletiz.~ şubesinin diger ıube .. 
l~rı kadar y~kaeleceği beklenirdi. Bu 
dılek tamamıle k~male gelmiştir. Fe
nerb:Jıç! atletlerı bugün memleket 
atletızmme senelerdenberi bayraktar
lık eden Galatasarayı takip ediyor. 
Galatasaray atletizm başkaptanı Ve
dat Abut Beyin dun"' b · .. 1 d · - · · 
b

. b' . . ıze soy e ıgı gı-
1 ı~ ıki sene sonra aradaki fark ta .. 

mamıle lo;aybolacak, evvelki aeneler 
f~tbo~da Fener - Galataııaray rekabe
ti Yerıne atletizm •ubeaindeki rekabet 
k . 1 ' aım o acaktır. işte geçen sene yeni 
battan kuvvetli olarak temeli atılan 
F enerbahçe at~etizm şubesi yarın ken• 
dilerinren pek te aıağı olmıyan ve 
d" ort senedcınberi muntazaman yap-
makta oldukları bayramlarında koşu
lar, atlamalar ve abnalar Üzerind::. 
kuvvetle çekiştikleri Kurtulut'la be
şinci defa karıılaııyorlar. Kurtuluş'lu
ların bir iki atletinin son zamanlarda
ki rahabızlıklarma karıı Fenerliler 
bugün geçen seneki müsabakalara İ§
tirak etmemiş olan yüksek atlamada 
Cihadı, atmalarda lbrahimi, vasat ko
şularda Nejadı, aür'atte Cihadı, Safa· 
yı, ihsanı, mukavemette Manolu, Ni
yaziyi ve Durmuşu kadrolarına dahil 
etmiı bulunuyorlar. 

Tayyareci 
ZIYA 

lacağından güret kulüplerinin gü. 
refçilerinin çahtmalarına bir kat 
daha ehemmiyet atfetmeleri lüzu
mu tebliğ olunur. 

londra mektupları 

Dolar, frank, sterling 
nıücadelesi başladı! 

Bir İn ·ı· gI iZ lirasına 4 dolar kıymet 
• 

mı tesbit edilecek? 
istikrar t~Ba~ı 1 inci sahil(.de) 
1931 t lllın etrn· . 1 • 1•1 11.•ihind •ıtır. ııgıltere ey u 
~-onra •teri' ! altından ayrıldıktan 
""'lnı ıngı '---~ ğı; .. anıııtır. n ~:"metinde istikrar 
tn <ızere t Anıerıka da malUın oldu· 
nıi'~· •uretiı';~n\erde altından ayni· 

•Şı.r. 0 arı luymetaizlendir-
1nıdi Fr 

Parala Anaa 1 ili' 
nı;,,. . rının ltı-.. ng z ve Amerika 

'Ilı t 1 •uoetie . d . . a.~tı a ep ed' rm e ıatıkrar te-
n eaa 'Yor An k 1 ·ı· 1 •iiı'tr\·· 

1 
11na avd ·. . ca ngı ız er 

tekra~' erdir: Bi e.t ıçın §U şartı ileri 
• • ııı · ı~Yrılnııya zı altın esasından 

>n ; 1 •evked k b '"le oldu·za e•i.Bu d ece ea ap ve 
avdet d lfllndan . •çok uzak bir me 

e il fundil 'k Ancaı. ınenıe•i it 1 altın esasına 
etmenin d~rhaı aıı8buI edilmiştir. 
dilnıekle '}:<ıınltü.n 111 esasına avdet 
ten alınacak"ber h:ı;nadığı takdir e
bul edilıneı.t:~>:ı tedb~:lde muvakka
sa ve Aın "kdlt". t11., l ler olduğu ka· 
h . . erı a a ngilt F 
arıcınd .. ,.lb.d ere, ran-

bu gaye;e c;::reyan ed.,.," .. konferans 
gın kıYtn t' atuftur. D.,,.~uzakereler 
l<ıYnıeti a~tı aabdittir. lng;'ı·İYor ki fran· 
1 . . •na aya ı.ı; I" 
naıh~ Hük"' • nnı1t..1ıı ırasının 

de fili bir i:'°t'ketı sterJin~~l.la beraber 
k d ı rar t . ••il ı..._ • 

ca '>1ar ini . eoı1n e ...._.Yllletın .. 
aında bir nıl çıkıyor. Bu ~İttir. An. 
birine bir kı~""t bet teais uçdPara ara. 

. . " ta,.· e erek h nıapetın muhafa ın edil . er 
mektedir. Dolar:~., ed~lnıea7'~"ij ':.e ~u 
met etrafındaki p •Pıt edil tunu). 

1 &>:artık b ecek kı 
§~ arın en hararetli lafh " ltıiin k Y· 
dıyor. Beher lnıriliz lira o.sın, teık~J a. 
karı. dört dolar.< raddeı:;: &fağ1 ,.;:: 
~b•pıt edilmesi ıimdilik en de kıYlı>et 
1 tunal olarak kabul edil talip b · 

B nıeı.t.,d· ır 
d u, Paralann kıymetinde . •r. 
d enıek olmıyacak. Kat'i · •~tiI.rar 

koğru bir adım teşkil edecek••tE•krara 
onf · "'1 v eransta bir çok meseleler , """ 

laakka
1
t §ekil,, kaydile bir takını inu. 

vat."k.a ar~ bağlanmak İsteniliyor. ,,;11
• 

•on at.hır tecrübe devresi geçirdikt"· 
ra tıcaret . . . 1 en 

ceye gör vazıyetının a acağı neti .. 
rı da' • " bu muvakkat tesviye tarzla 

•ını fek ·ı 1 • İcab .. ı a acak veyahut vaziyetin 
ına gore değiştirilecektir. 

R Ahmet ŞOKRO 

uslar neye çalışıyorlar? 
LONDRA 

dq" _ gec .k, . f Konferans aalonun .. 
vanı ed ' mıftır - ) - Uç gün de 
d en umumi h t . . • 

an sonra h .. eye ıçtımaların-
ranaı kornia ugun cihan iktısat konfe .. 
Pazaı-tcıai .. :~nlara ayrıldı: Konferanı 

nıı,tr. Sabahley' 1 · ın açıma 

merasimine tahsis edildi. O gün öğle
d~ .. sonra, salı ve çarşamba günleri 
buyük devletlerin murahhaslan aöz 
söylediler. Perıembe günü de sırasile 
Portekiz, Çin, Kanada, İrlanda Tür
kiye, Meksika, Arnavutluk, Peru Yu . E , 
nanıstan ve stonya mürahbaaları 

hükiimetlerinin noktai nazarlarım j .. 

zah ettiler. Bunun Üzerine umumi 
heyet iç.timalanna nihayet verildi. 

Konferans şimdi kanıık iktisat 
ve maliye meselelerini tetkik etmek 
için kanıık bir teşkilat vücude geti
riyor. Evveli iki büyük komisyona 
ayrıldı: 

1 - lktiaat komisyonu 
2 - Maliye komisyonu. 
Birinci komisyonun reisi Felemenk 

mürahhası M. Colijin'dir. Maliye ko
misyonunun reisi de Amerika murab .. 
haolarmdan Mr. Cox dır (Koka tek
linde telaffuz edilir.) 

Bugün her iki komiayon da içtima 
etti. ve birer komisyonlar komisyonu 
ayırdıktan sonrııı dağıldı. Bu komi•· 
yonlar komisyonunun vazifesi fU ola
cak: Muhtelif iktısadi ve mali mese
lelerin müzakeresi için ayn ayn ti.Ii 
komisyonlar intihap edecekler. . Ta· 
li komisyonlar o kadar çok olacaktır 
ki bunların intihabı ancak bir komis
yonlar komisyonu tarafından yapılabi
lecektir. Filhakika· bu derece muğl&lı: 
ve kanşık meseleler ancak ihtısas ko· 
nıiayonlan tarafından müzakere edi
lebilir. 
Şunu söylemeliyim ki komisyonlar 

tali komiıyonlara tili komisyonlar da 
aralarında ihtısaı komiayonlanna ay
rıldıkça. bu müteha .. ıalarm nelerden 
:ı-hsettiğini anlıyacak pek az kimse
be_r bulunacak. Umumi hey'ette herkes 
n'r. takım jeneralitelerden bahsetti. 

.. aınıa başmurahhaslar tarafından 
~.Ylenen bu sözler, dünya vaziyetinin 
ibUzelnıeai hakkında temennilerden 
u.:retti. Nutukları dinledikten sonra 
ra:..."._•n kendi kendisinden şu suali ao• 
_gı geliyordu: 

göre lij,"•i de ayni fikirde olduğuna 
nıasın: 1 .ı;r.lde bu konferansın toplan-

Anc kuzum bile yoktur. 
tnİsyonİ konferans komiayonlara, ko
da ke da_r da tali komiayonlara bunlar 
encfun n 1 aralannda bir takım küçük 
gÜrül/nlere aynldıktan aonradır ki 

!( U başlıyacak. 
.. onferansın müspet bir neticeye 

~~ncer olacağı hakkındaki •Üpheler 
gun g ·k ' eçb çe d~ha ziyade kuvvet bul· 

F enerbahçenin şampiyonluğu 
16 kaunucvvel 933 ta<ihinde başlıyan j la oJa,ak Cümhuriyet gazetesi tarafm

latanbul fudbol şampiyonası nihayetlen- dan konan kupa için bir de gençler liki 
miş ve F enerbahçe klübünün üc takımı tertip edilmişti. Her klüp gibi F enerbah. 
şampıyon olmuştur. Bugünkü yazımız- çe de bu maçlara hararetle dahil olmuf 
da, bu kıymetli klüı,ümüzün bir senelik ve bu suretle senelik üç şampıyona şube. 
mesaisi hakkında uf"k bir bilanço yapa. sinde hümmalı bir faaliyetle sahaya atıl-
cağız: evvel&. mıştı. Haftanın iki gününde birinci ve 

Fener bahçeliler senebaşında mü kem- B takımı, diğer iki gününde de genç ve 
mel denilecek bir sahaya malik old1.! ! :ır, ı dördüncü takım oyunculanm idman et
Ve bu <abadan son,adır ki, k lüp idare- • tirmek üzere çalışmağa başlıyan Her 
cilcri. bi• ltlübün daima payidar oln"m Şvenk mevsim başında emek verdiği bu 
için behemehal bir antrenöre cahip olma- üç t~kımın oyuncularında bu sene için 
sı düşüncesilc, bütün sene ffÖsterdiği me muhakkak d,.iına galibiyetler bekliyor. 
saiaile cidden takdire layik bir k;m•e ol- 1 Ve diğer hMımlarına nazaran Fenerbah
duğunu k,.ı,uı etmek kadirşinaslığında 1 çelile;İn d.ha muntazam, dahi\ bilgili, 
bulunmak İcap eden Her Şvenki aldılar daha fenni oyunlarını görerek memnun 
ve bu seneki lik maçlarına eiren Fener- ı oluyordu. 
bahçe takımlarını hu muktedir muallime F cnerbahçenin birinci dey,-ede birinci 
terkederek onun bilgisinden İstifadeye has~ Beykozdu. ilk karşılaşmada çok 
başladılar. Lik ma~lannın bidayetinde korku geçiren Fenerliler oyunun birinci 
Fenerbahçe, ve _B~şi!<taş ta~~mlarının bu I devres~nd~ 1 ·O mağ~up. i~il~. Bu ~tic~ 
sene en kuvvetlı ıki t~ekkul olduğu J Fenerlilen her seneki gıbı, ılk yedıklen 
derhal kendini !"Österdi. Bu seneye ka- j golden müteessir etmemi~ bilakis takı
dar mevcut olan Fener, Galatasaray re- mrn, behemehal kazanmak azmi ikin
kabeti, mevsimin birinci macında eski 1 ci devrede kendini f'Öıtermiı ve yedikle
ıiddetini kaybetmiıti, Galataİaray ilk ' ri bir gole mukabil kırk beş dakikada ta-
karşılaşmada Beşiktata mağlup olmut marn bet gol yaparak ıı:alip gelmişlerdi. 

mı§lar ve birinci devrede bir puvan kay
betmişlerdi. F enerbahçe birinci takımı 
galibiyetten galibiyete koşarken, onların 
halefi olacak genç oyuncuları da ağa
beyleri !Pbi daima galip geliyorlar, ve kü 1 
melerin en ön saflarını işgal etmekten ' 
geri kalmıyorlardı. B takımı yaptığı 12 
maçın on tanesini kazarurut yalnız iki 
maçta berabere kalB.!"ak tıl)kı ağabeyleri 
gibi 34 puvanla ıampiyon olmuşlardır. 
Cümhuriyet kupasım kazanan genç ta 
k:nn da yalnız bir ınaçınta berabere kal
mıı diğerlerini mütemadiyen kazanarak 
35 puvanla o da fampiyon olmuştur. 

nek olabilecek bjr eser vucuda get~rdip 
ler. Bu kadar güzel bi• klüp bina.ır..a 
ve çok fazla azaya malik olan Feneı'h:ıh
çelilere muhakkaktır ki, bir de antrenör 
lazımdı. Her Şvenk gibi cok çalışkan bir 
hocaya malik olan Fenerliler bu ıene 
fazla, ve ehemmi.yet vererek çalı§manın 
semeresini kazandıkla•ı ü~ şampıyonluk 
ile bilfiil göstermiş oldula•. bundan sonradır ki mac]an da bir siJıi: Bundan sonrası da daiına galibiyetler-

Henüz ikmal edilmemiş şilt maçların
da Fenerbahçenin kazanmak ihtimali az 
değildir. Biraz daha gayret ederek, klüp
lerine şildi de kazandırmak Fener bahçe 
oyunculannın eriıemiyeceklı?ri bir 
meaele değildir. 

lei mağlubiyet olarak tevali etmiştir. le ilerlemit yalnız altı maçın birinde la. 
Futbol Heyetinin çok musip ve yerinde tanbulsporla 1--1 birbire kalmııtı. O da 
bir kararile. bu seneki maçlara bir de B gene fener!iler~~ hasme ehemmiyet ver
takıınları idh•J edilmiıti. Birinci küme medikleri bır gunde olmuıtu. Bayramda 
klüpleri maç ırünlerinde mutlaka 22 Fenerbahçe, lstanbulapor haftası yaptı
oyuncu ile sahaya çıkmak mecburiyeti- lar, 0 gün 6 golle galip gelen Fenerliler 
ni görünce daba fazla çalıştılar ve bu dört gün sonra nasıl olsa yeneriz diye 
çalışmanın da semeresini ırördüler. Faz· oynadıkları lik maçında berabere kal-

Fener bahcenin bu seneki muvaffaki
yetinde hiç şüphe yoktur ki. Macar an
trenörün pek büyük bir lıiuei ıerefi var. 
dır. Memleketimize bugüne kadar gelen ' 
bir kaç antrenörün içinde F enerbabçenıin 
bu antrenörü kadll!" çalıtkan bir kimse 
görülmemiıtir. Bir futbol hastası olan 
Her Şvenk, hakikaten F enerbahçeyi o 
kadar sevmiş, onu o kadar benimsemiş
tir ki, hakiki bir Fenerbahçeli kadar, o 
adam da bir maçın arifesinde klübünü, 
antrene ettiği takımlarnn düıünüyor, 
onlann kazanması için geceleri uykusu
nu da kaybediyordu. Bu vesile ile tek
rar edelim, biz her klübümüze bir antre
nör edinmek İçin çok calıımalarını, hat· 
ti çok pahalı olmıyacak antrenörler te
darik etmelerini tavsiye edeceğiz. işitti
ğimize göre Yunanistanda bir çok klüp
lerin antrenörleri var. Niçin koca lstan
bulda yalmz F enerbah!enin antrenörü 
olsun da diğer klüplerin olmasın. 

Yann Vefa ile yanın kalan tilt maçı 
27 dakikalık ikmal edilecek 1--0 galip 
mevkiinde bulunan F enerbahçe bu maçı 
kazanına, 30/haziranda Galatasaray ile 
oyruyacak ve bu maçın galibi lıtanbul
aporla tildi paylaşacaktır. Biz bütün sa· 
mimiyetimizle Fenerbahçelileri ve Her 
Şvenk'i candan teb•ik eder ve gelecek 
sene de kendilerine ayni muvaffakiycti 
temenni ederiz. Bu vesile ile F enerbahçe 
nin bu seneki lik ınatlarında aldığı neti
celeri keydediyoruz. 

İnkılap Enstitüsü 

(Başı 1 inci sahife.le) 

ra başlanacaktır. 
Darülfünun merkez binasının 

alt katı tamamen tahliye edilmit· 
tir. Buradaki etya meyanında sa· 
tılacak olanlar tespit edilmittir. 
Yakında satılığa çıkarılacaktır. 
Dariilfünunun Beyazıt meydanı
na hakan büyük kapısının iki tara 
fmdaki kuleler Darülfünun netri
yatı satıf yerleri olmuştur. Bu ku
l«lerde bazı tadilat yapılacaktır. 
Darülfünunun bütün netriyatı bu
radan kolayca temin edilebilecek 
tir. 

Darülfünun konferans salonu
nu!'\ esaslı bir tekilde tadil tamir 
ve islahı, asri bir hale ifrağı tekar
rür etmittir. 
Öğrendiğimize göre Hukuk Fa

kültesinde iki veya üç ders kaldı
rılacak bunların yerine inkılap 
dersleri, inkılap tarihi dersleri ko
no.caktır. Hukuk Fakültesine mer
but bir de inkılap enstitüsü açıl
ması mütasavverdir. 

Altın arama 
• • 
ışı 

(Başı 1 inci sahifede) 

!erde bir metre mikahında bulu
nan miktar ancak 200 miligram
dır. Yine bu hesaba ve hu kıyme
te göre Kağızmanda senevi 1800 
kilo altın toplanması çok müınkün 
dür. 
Kağıda tahvil edildiği takdirde 

senevi 3 milyon kağıt liraya teka· 
hül edecek bir miktar demektir. 

maktadır. Heyetimurahhasalardan en 
çoğunun vazifesi şudur: Bütçelerinin 
açığını kapamak veya ticaret müvaze
nelerini temin etmek için aldıkları ted
birlerin konferansça verilecek her 
hangi bir karar ile kaldırılmasına mi
ni olmak. Bunlar, buhranın izaleaine 
yardrm edecek ıu veya bu müspet tek· 
lifte bulunmaktan ziyade alınacak 
tedbirlerin kendilerini mutazamr et
memeıi iç.in birer bekçi vaziyetinde
dirler. 

Büyük ekseriyeti teşkil eden küçük 
devletlerin vaziyetleri budur. Büyük 
devletler de kendi aralannda anlaşa· 
madıklarma göre, neticeden kimsenin 
ümidi yoktur. Konferansta Rus Heye
tinin bütün hedefi Soviyet Rusyaya 
ka111 bir cephe teşkil edilmesine mini 
olmaktan ibarettir. Filhakika eğer 
Londrada bir karar verilecek olursa 
Rusya, dlger devletlerden ayrı olan 
iktısat sistemi ile böyle bir tehlike 
kar§ısında kalabilir. Bunun için Ruı
lar bir iktıaadl ademitecavüz misakı 
akti için teklifte bulunmuşlardır. 

Ahmet ŞÜKRÜ 

Onlar da bu mühim meaelen.in halli 
için maddi fcdakrlığm çarelerini anya· 
rak bulsunlar.işte Fenerbahçe idarecileri 
cidden çok fazla çalı§Brak vücuda getir· 
dikleri mükemmel sıtadlan sayesinde 
cidden balkanlarda bir esine tesadüf e
dilemiyecek bir saha, üç tenis kordu bir 
de antereneman sabası, ve yakında gÜ· 
zel ve büyük tribünlarile memlekete ör-

Fenerbahçe - Beykoz: 
F enerbahçe - Betikta,: 

" • Süleymaniye: 
•' · l Spor: 
., • Vefa: 

" - G. Saray: 

ikinci Devre: 

" 
• Beykoz: 

" 
• Betiktaş: 

" 
- Süleymaniye: 

., • 1. Spor: 

·' • Vefa: 
., • G. Saaaray: 

Puvan 
1-5 3 
1-2 3 

0-5 3 
1·1 2 
1-4 3 
1-5 3 

5 22 17 

1-2 3 
0-0 2 
1-3 3 
0-2 3 
1.3 3 
0-2 3 

8 34 34 

~· Li<~~~~if sa~f~:mi te
1 
~=~~!r~~ı?Jd~:~ar:~~~~j Şehi~~~ ~~ •• !~!~yacı 

mesai lüzumu hakkında İngiliz beye- rına mani olmağa kuvvetle karar ver- aervatuvar müteha .. ıaı da buradadır. 
tinin fi~ine iştirak ederek altın eaa- \ mi§ old~ğunu he': fırsatta ~eri sür:. Ve çalıııyor. İstanbul yeni baıtan ku
sma baglı bir para sistemine dönmeğe mektedırler. Malıye Nezaretınden hu ruluyor. 
inanıyor. k\ıınetin atağı fiatleri yükseltmek ni- Terkos 

Fransız murahhası M. Bonnet, pra- yetinde olduğu memleketin ikbsadi va "Terkoa hakkındaki kanun Resmi ce-
tik İf yapılmasını tavsiye ederek di- ziyetinin düzeleceği bildirilmittir. ride ile intişar etti. Burası ticari bir 
yor ki: Bununla beraber Amerika Hükiime mahiyettedir ve hususi bir ıekilde ida-

- Muayyen ve müspet kararlara tini n bu vaziyeti bir çok tenkitler u- r.e olunacaktır. Alım satım ;,;., bir ta· 
geçmek istiyoruz. y okH rüzgarın u- yandımııştrı. 1 r-- d 1 · ~atname hazırlanıyor. Şehir Mecli-
çuruvereceği kağıt parçalarına sadece ~ugün Londrada ~akip e i. en aıya- amden geçtikten ve Dahiliye Vekaleti 
imza atmak istemiyoruz. setin, M. Rooaevelt ile ecnebı murah- tarafından taatik edildikten sonra tat· 

M. Bonnet Franıanın dünya fiatle· haslar arasında Londra konferansını b'k b ' h 1 k h' 'd 1 a atlanacakbr. Bütün lstanbulun 
rini daimi bir -kı'lde iyı"le•tirecek her azır am .. a Üzere Wa•. ın.g. ton a ya- ih . •- • d ı •u. tiyacmm tamamen temini için 2 
türlü siyaseti tasvip edeceğini ilive pılan muzakereler netıceıın ~ yap~ - l I 
ediyor. mıf olan tebliğlerde parlak _bır ıe~- mı yon ira lazımdır. Elimizde bu pa-

l be im ı ı t ranm 900 bin lirası vardır. İhtiyacı 
İktısat komiayonu yarın toplanmak de bildiri mit olan yne ı e eın· peyderpey temin edeceğiz. Yeniden 

üzere dağılmııbr ' kimeıai prensiplerine taınamen zıt au kontrolleri ısmarladık. 5 bın' ton 
L . . 1; . • olduğu kaydediliyor. b 
ıtvıno un proıeııı VAŞİNGTON 21 (A. A.) _ Mali- o~ münakasaya koyduk. Te11ih ve 

. MOS.IC<?~ A, 21 (A. A. ) - Tas A- ye Nezaretinin ~li.hiyettar ıahaiyet- taafıye havuzlanrun pliinlan geldi. 
Jan•• bıldırıyor- Londra konferansın- 1 . d b' · . d'' d 1 · t'k Yapacağımız yeni tesisatla gelecek • . · . . d" erın en ırısı un o ar ıı ı rannın 
da M. Litvınof aşağıdaki ıktısa ı a- kmd 1 k t im d yaz tehrin bütün su ihtiyacını fazlaai-. .. ' .. · · • t ya a yapı ma aaavvuru o a ı-
demıtecavuz protokolu proJesını ev· • .. 1 · ti' le temin edeceğiz. Yedikule, Samat· 
d

. • . gını soy emt§ r. 
ı etmiştır: H"k• h.d. tı t b". b' ki ya sahasında 2 bin metre boru deg"iı-
y k d · · Jeketler u umet a ısa n a ıı ır fe e . Ş u arı a 1111111 geçen mem d" . . b ki • k · ti imdi Beyoilu ciheti boruları değit-

hükllmetleri. bütün devletlerin siyasi .onmesını e emege arar vermıf· tirjliyor. Taksim suyu haznesini Ter-
ve iktısadi sistemlerinden müata.kil o- tir. • • kos için kullanacağız. Daha timdiden 
larak iktıaadi münasebetler sahasında Amenka bır murahhas daha makinelerimiz eaki vaziyete göre 500 
muslihane bir surette te~rikimesai et- gönderiyor ton fazla su vermeğe ba§lanuıtır. 
melerinin en esaslı şartı ;kbsadi teca- NEW - York, 21 (A. A.) - Cape

0 

vüze nihayet verilmesi olduğunu ka- Code açıklarında, Reiaicümhurun Am- Kapanan yurt 
bul ve teslim ederler. İktısadi tecavü- ba • Jaek isimli yatında M. Roosevelt "Ayaaofya Kimsesizler yurdu mes-
ze nihayet verilmesinin şimdiki itimat- ile M. Moley arasında iki saatlik bir ke'!_siz kalan ve bir kaç ak§amı geçir-
sızlık ve endiıe hava .. nı izale edece- mülakat olmuıtur. mege mecbur olan kimseler için açıl-
ğine kail bulunduklarından, timdiki M. Roosevelt, M. Moley'e talimat mııtı. Gayeai, maksadı bu idi. Onun 
elim ikbaadi vaziyeti ıslah etmek için vermişti ve M. Moley önce bir torpito için burada yatak yoktu. Tahta kar-
bütün memleektlerin yalruz beynelmi- ve sonra deniz tayyaresile Reisicüm- yolalar konmuttu. Halbuki son za-
Iel ihtilafların ~all.i için harbe müra- burun yanına gitmi§ti. manlarda burası bir darülaceze hali-
caat etmekten ımtına etmek~~ ~a~mı- M. Moley mül&lı:attan sonra deniz ne gelmiştir. Bir çok kimaeler buraya 
yarak açık veya kapalı her turlu ıktı- tayyaresine binmit New • York'a dön- gelip yerleımitlerdir. Halbuki bu, ga· 
sadi tecavüz _tekill~rini .~ırakıp atma- müştür. Bugün Londraya gitmek üze- yeden uzakb. Hatti. bunlar içinde ta. 
larınm zarun oldugu mutaleaaında ol- re vapura binecektir. !ebeler vardı. ileride içtimai mevki 
duklarından atideki hususatta muta- işgal edecek bir kimaenin burada ya-

istikrar olmazsa tıp kalkma•• doğru olamaz. Bu müla-
bık kalmışlardır: hazalarla yurdu muvakkaten aeddet· 

Akit taraflar, takip edecekleri siya. LONDRA, 21 A.A. - Reuter Ajan- tim" • Kıt ba•mda yeni bir talım' atname 
1927 'hi d J 1 smdan: Para meseleai konferanu met· • sette tarı n e top anmı§ o an el ile tekrar açacağım.,, 

cihan iktısat konferansı tarafından gul etmekte devam ediyor ve bu ı:nes e 
ilan ve Avrupa Birliği hakkında tet- halledilmedikçe alınae<ık neticeler az .o-
kikat icrasına memur komisyonun hu- lacaktır. Şimdiki halde hararetle zemıD hazırlanmaktadır. M. Hull, M. .Moley 
susi komitesi tarafından 1931 tarihin- Lo d lin kendiıin.in Vaşıngtona 
de teyit edilen ve içtimai, siyasi ve ik- dö:e;ea{i~:~airc:lan haberi~. teyit Vd<;" 
tuadi &İstemlerinden müstakil olarak ya tekzip etmekten çekinınııtır. Ver •· 
bütün memleketlerin muslihane bir •. bir beyanatta M. Hull, .~.er~nsm 
surette beraberce mevcudiyetlerini gıld k 1·yı· neticeler verecegım umıt et-

0 uça Hll' .. knf 
muhafaza edebileceklerine dair olan tiğin.i aöylemiıtir. ~ kad e t'h: ~ e-
prensipe tabi olacaklardır. raru 30 veya 40 ırun ar sure. 

Akitler, mütekabil münasebetlerin- celrtir. k 
de her türlü fark gözetmeksizin içti- istikrar meseleainden bahseder en,._ M. 
nap edeceklerdir. (Proje bundan son- Hull bunun Amerika bankalarile maliye 
ra fark gözetme tekillerini saymakta• neza:.eti elinde olduğunu aöylemittir. 
dır). Yugoslavya da kabul etti 

Bu protokolü imza eden memlek~t- LONDRA, 21 A.A. - Cenubi Afri. 
)erde meriyet mevkiinde bulunan bu- ka ile Yugoslavya hükumetleri bazı ih
tün fark gözetme tedbir!eri alik~dar tiyat kayitlerile gümriik mütarekesine 
memleketler için .bu proJe merıyet girmiılerdir. 
mevkiine girer girmez ilga edilecek· "Altın ölçüsü 
tir. I .• b'Jd' LONDRA, 21 A.A. - Bir Amerikalı 

Bu protokol, tastik ettik erını. 1 •- diplomat, altının beynelmilel mübadele-
ren memleketler arasında mer'ı ola· !er için mütterek bir ölçü olarak alınma-
caktır. sı hakkında Amerika murabba• heyeti 

Amerika istikrar istemeyor tarafından yapılan teklifin M. Roo.evelt 
WASHiNGTON, 21 (A. A.) - Re•· İn t~svil,ile olduğunu anlatmı~tır. Bu 
mi mahafil, Amerika Hükiimetinin proje, Vaşigtonda birçok devlet murah-

haslarile yapılan milzakerelerin mahau
lüd.~. Pe~ ~bii bu projede tadilit yapı
labilir ve ihtiyati kayitler konulabilir, 
fakat derhal tatbikı kabil değildir. Mu
rahhaslar dün istikrar meaeleıini müza
kere etmi§lerdir. Fakat muayyen bir pro
gram üzerinde hiçbir anlatma yapılama 
lDl§hr. 

Yunanlıların teklifi 
LONDRA 21 A.A. - Cihan iktısat 

konferansına. ittirak eden Yunan murab 
hası iktısat lrpmisyonuna bir teklif layi
hası vermiıtir. Bu layihada alacaklı bü
yük devletlerle borçlu küçük devletler 
araamda hususi ticaret muahedeleri ya
pılması iatenınektedir. 

Ba muahedelerin akdmden maksat 
borçlu küçük devletlerin topraklarında 
yetiıen bazı mahsullerin tarifeleri bil
hassa aıağı olan alacaklı memleketlere 
- he!" memleketin gümrük siyaseti ve 
şimdi meriyette oh\n muayyen hisse usu
lü ha .. icinde - ihraç edilmesini koJaylat 
tınnakt8n ve hu IUT'Ct harıcı umumi borç 
!ara ait tediyatın münasip bir tekilde Y11; 

pılmasını teminden ibarettir. 



Elma kurdu ile mücadele 
KASTAMONU, (Milliyet) -

On bet sün evvel batlıyan elma iç 
kurdu ikinci mücadelesi bir hafta 
aonra bitecektir. Hemen her gün 

=] I•- aahuma aağnak halinde 
yağmasına rağmen e~el-

ce yiiade yetmİf bet raddeamde 
olan kurtlu elma nisbeti mücadele 
aayeahade yüzde befe inmit, tam 
mahaullü bir ağaçta ancak 4-5 
kurtlu elma kalmıfbr. 

Kayseri Ticaret odası 
KA YSERI, (Milliyet) - Mm

taka ticaret odası kongresi çalıt· 
maamı bitirmiftir. Konıre mühim 
kararlar almıt, tarifelere ve tica
ret odalannm devlet müeaaeaab 
araamda aaydmaıma dair temen
nilerde bulunmuttur· 
Kazma ile kafasını parçaladı 
CEYHAN - Ceylıana iki saat uzakta 

bulunan Yılankale köyünde çok feci hir 
cinayet vak'aıı olmu~tur. Koza tarlaıına 
girea bir tay sebebile iki akraba ~11n
da rıkan münazaa kanlı lıir telde muncer 
olm;,ş, dede namında birisi elinde bulu
nan kazma ile Mustafanm ı..,ına vurup 
kafa taamı parçalanmt•br-

y aralanan adam nezfi dima'iiclen der
hal ölmüt, katil yakala....U hapse abl
mışbr. 

Bir gazozcu karısını öldürdü 
CEYHAN - lal&moilu çiftliğinde bir 

cinavet olmuı, Aziz isminde bir sazozcu 
kansmı öldürmüıtür. Ba pzoscu Cey
lıanda oturan Arap Az.izdir. Oldünlüğü 
kanii da balık~ı Mehmet ağanm kızıdır. 
Arap Az.iz kansı ve orbıit sucu lbnıhim 
de bf..-aberinde olduğu halde lslimojlu 
çiftli~ine eğlenmiye gibnittir. Arap Az.i. 
zin. karı•ı ile ötedenberi geçinemedikle
ri ve ikide bir kavl'a ettikleri söylenmek
tedir. 

Bu geçimsizlik lslfunoilu çiftliiinde 
de baş göstermit, kan koca ka•ga etmiş
lerdir. Bu kav"a neticesinde de arap A
ziz kansını öldürmüş ve arkadaıı sucu 
lbrabimle beraber kaçmıya baflamqbr. 
F aknt cinayet derhal duyuhnut, jandar 
maler arap Azizi ve sucu lbrahimi taki. 
be başlamışlardır. Her iki adam yakala
nacaklarını anlaymc.a jandarmalar üze
rine at"! armışlardır. Bittabi jandanna
lar bu ate-e mukabele etmiılerclir. Vaki 
olan mü~d=e neticesinde sucu lbra
him yaralanmış, arap Aziz de teslim ol
muştur. Her iki ıuçlu tebre ııetirilmiş
ler ve adliyeye teslim edilmitlerdir. 

Adanada bir tevkif 
ADANA 21 - Firari Abdülkadir Ke

malinin kayın biraderi Rifat,. büyükleri
miz~ kanr duvarlara yazdığı münaıebet
siz sözlerden dolayı poliııçe y•kalanmıf, 
adliyede sorguya çekildikten sonra tev
kif ,.dilmiştir. • Maç yerine kavga 
MUŞ 21 - Geçen seneki macta mai

lup olım Bitliı sporcuları bir intikam 
maçı yapmak Üzere MufQn Altınova 
sporculannr Bitlise davet ebnİ•lerdi. 

Kabul Pdilen bu duet üzerinde Altı
nova ile Bitliı sporcuları arasında Bitlis 
stadyomunda bararetli bir maç ba,ladı. 
HaftAymın <laha yinni beşinci dakikasın
da Sille, Tokat ve tekmelerle kavi!':• bat
lamrşbr. 

Halkm •e ileri gelenlerin müdahalesi 
ile hu tecavüzün önüne ııeçllcli ve Muş 
ııençleri sahayı terkettiler. 

Tayyareden korunma 
AYDIN (Milliyet) - Tayyareclaı 

korunm. komisyonu dün •alimizin reiı
Jiği altında toplanarak, İlltİaas komita. 
lan •e reisleri seçildi. Komitalar hemen 
faaliyete l'eçecelder ve komisyon 11k sık 
toplanacaktır. 

Aydında konferanslar 
A YDJN, (Milliyet) - EVYelki 

ak.-m binbatı Remzi Bey tarafın
dan halkevi salonunda havacılık 
bakında ikinci konferans verdi. 
Ramzi Bey bu konferansında ze
hirli gazlar, evsaf ve çatitlerini ve • 
bunlardan korunma usul ve çarele
rini anlattı. Remzi Bey konferan
sına devam edecektir. ....................... 

ht3'11bul ikiııci ticaret mahkmıetıin
den : 

Muetafa oğlu Mehmet ef. tarafm.dan 
Beyoğlunıda Tabim civarında Taksim 
macar caddesinde 8 No. lu hanede sakin 

Yazan: ANITA LOOS. 

BlRINCI FASIL j 
Şu aırada biraz vaktim olduiu için 

gene gün defterimi yazmaia baıbyo
rum. 

Evvela büyük emellerim var. 
Ben fU kanaatteyim ki bir ıenç im: 

evlendikten sonra, bahuaua ev iılerini 
bizmetçiltırine ııördürecek kadar zen
ğin oluna, mutlaka bir meslek sahibi 
olmalıdır. Hele Henry aibi bir adam
la da e•lenmiı olurlarsa. .. Henry o ka 
dar evcimen! bir erkek ki şayet kaza
ra kansı da kendisi gibi evcimen! bir 
kadm olsaydı, muttasd kocaımın aya
ğrn dolaşırdı. Onun için istedifim er
keğe vardım bahaneaile her şeyi, hcr
teyi yÜz üstü bu-akacak yerde hayat
tn lüzumsuz kalmamağa çalışıyorum. 

Sonra her çeıit inıanla tanıtmak 
her halde İyi bir ~ey. Bal-:ııauı kocam 

SAFiYE HANIM 
A~::n ÇİFTLiK PARKINDA 
Muhteıem aaz heyetine iytirak edecektir. -·4786:-

J Devlet Demiryolları idaresi ilaalan 1 
Banliyö tipi makas göbekleri ve teferruatının kapalı 

zarfla münakasası 2 Ağustos 933 çar§aınba günü saat 15 te 
İdare binaımda yapılacaktır. 

Fazla tafailit Ankara ve Haydarpa§a veznelerinde onar 
liraya aatılan §Utnamelerde yazılıdır. (2768) 3737 

8-10 adet ray otobüsünün kapalı zarfla münakasası 5 
Ağustos 933 cumartesi günü saat 15 te idare binasında yapı 
lacaktır. Fazla tafsilat Ankarada Malzeme Dairesinden ve 
Haydarpaşada Tesellü mve Sevk Müdürlüğünden bilabedel 

Malmidirlüğtladea: 
Fenerde Tevki Cafer ma 

hallesinde Ulah kilisesi soka
ğında 36 No. arsanın müzaye 
desi 26 Haziran 933 taı-ilıine 
kadar bir hafta temdit edil 
miştir. Taliplerin 26 Haziran 
933 tar.ilıine müsadif pazarte 
si günü saat onda Fatih Mal
müdürlüğünde müte§ekkil ko 
misyona müracaatları. 
(2821) 

~~~~~~~~~-

Beyoğlu dördüncü sulh hukuk mah 

1terct.sinden : 

Müteveffa Ahmet Şükrü efendinin , 
uhdesinde bulunan : 

l) Kasımpaşada Yahya Kethuda uu 

halle•mdc Sipahi furunu sokağında 39 

n'jmara!ı hane 27 haziran 933 sa1ı günü 

sa•t 15 te açık artrnna ile kiraya verile temin edilebilecek §artname!erde yazılıdır. (2834) 
3787 

cektir. Talip olanların mezkur gün ve 

- .i.l3tta Bc-yoğlu <lördüncü sulh hukuk 

1 - Asgari 10 kişilik Türk ve ecnebi izci ve sporculara, 
it bulmak üzere seyahat edecek ırgatlara, 

2 - Bilfunum mektepler ve birlikler, Turing klüpler, ec 
nebi memleketlerdeki seyahat sirket ve acentalan tarafından 
tertip edilen tenezzüh veya tet kik seyahatlerine i§tirak ede
cek asgari 25 kİ§İlik gruplara, 

3 - Haydarpaşadan Fevzipaşaya veya mütekabilen gi
decek asgari 25 kişilik seyyah gruplarına esas tarifeler üzerin 
den yüzde 50 tenzilatı, 

4- Belediyeler, Halk e'lleri umumi menfaatlere ha
dim cemiyet ve birlikler, mesleki birlik ve teşekküller, 
resmi ve gayri resmi müeueseler "bankalar, fabrikalar gibi" 
tarafından tertip edilecek s .~yahatlere iştirak edecek 25 ki
şilik yolcu grupları için esas tarifeler üzerinden yüzde 40 ten 
zilatı havi 57 numaralı hususi tarifenin 1 Temmuz 933 
tarihinden itibaren tatbikine ba§lanacaktır. İstasyonla 
ra asılan ilan varakalarmda tafsilat ve şerait yazılıdır. (2878) 

650 ton yerli kok kömürünün münakasası 12-7-933 ta 
rihinde Ankara' da Devlet Demiryolları i§letme Umum Mü-
dürlüğünde yapılacaktır. 

Tafsilat beşer liraya Haydarpaşa ve Ankara' da İdare 
veznelerinde satılmakta olan §arlnamelerde yazılıdır. 

(2875) 

1 Evkaf müdlrlyeti ilanları 1 
Evkaf Umum üdürlüğün en: 

Ta§delen suyuna son senelerde pek ziyade artan rağbet
ten istifade emelile bir talanı suların Taşdelen suyu qamı al
tında satıldığından şikayet ed ilrnesi nazan dikkate alınarak 
bunun kat'i olarak önüne geçilmesi için damacanaların ağz 
na Evkafça da bir kurşun vurulması muvafık görülmüt, tal{
lid.i müşkül, takibi kolay olan bu mühürler arzuya tabi olmak 
üzere vurulmağa başlanmıştır • Ktır§un mühürler dört köşe
lidir. İçinden tel dört defa dolaşmaktadır. Üzerine vurulan 
damğanın bir tarafında üstünde ufak bir ay ve altında "Ev 
kaf", diğer tarafında Taşdelen yazılı<lır. Taşdelen suyu sa
tıcılarının ve behemahal Taş delen suyu içmek zaruretinde 
olan ve sularından tüphelenm ekte bulunan zevabn nazarı dik 
katine arzolunur. (2698) 3629 

GÜZEL ORMAN ÇIFTLİGI 
VE PARKI Kadıköy Küçük Çamlıca: Nipntaşında 

Havı, manzara, su, havuz, müzeyyen ve tarihi salonlar, zarif 
çamlık, ceıim ormanlıklarile iSVİçreye muadil en tabii ve en 
ııbbi aanatoryomdur. Sıhhat ve nefe kaynağı bu latif çiftlikte 

Cuma ve Pazar mükemmel ince ıa:ı: ve caz 

6 Temmuz 933 perıembe günü saat 15 dea itibaren gece sabaha 
kadar büyük ve mutantan kır balosu ve m.htaplı 

gecede orman tenezzühü 

Her vapurun Kadıköyünden ciftliie muntazam otobüıleri vardır 
(4813) ·--

Muazzez H. ve Şükran H. aleyhine ika 

me olunan alacak davasının cereyan e

den tahkikatmda evvelce Muazzez H. 

ikametgahım terk eylediğindcn clyevm 

nerede ikamet ettiği meçhul bulundu

ğuna dair davetiye zahrine mühıışir ta 

rafından yazılan meşruhat llzerine 25 

Tnciime: Kcimran Şerif 

da zenııin bir adam olduia için bazı 
akıllı fikirli erkeklerle tanqıp ıöriit
menin kolayına bakma)IJDIL Bu aunt 
le dünyada olup biten tcYl'?"den haı.-. 
dar olacainn ve Henry ıle .b"!Uflu• 
ium zaman daima ona yenı bır f8J' 
öfreteceiim. Halbalıi hep bir arada 
oturacak olursak zekimız iııkiıaf e
demiyecek. Halbuki bir e..U. ocağını 
tüttüren •e atkın çiçeklerini talakla 
solmaktan konıyan zeka deiil midir? 

Onun için izdivaçtan ıonra ainema• 
cılığa başladım. ilk eserimiz, Dolly 
Madiaon zamanında cinsiyet mesele
sine ait bir Superfilm oldu. Maaleaef 
senaryoda çok müıkülata tesadüf et
tik. Senaryo müellifi, senaryonun ala
bildiğine pıikolojik olmasını istiyor. 
Halbuki vizıı sahne de figüran'la de
kora ehemmiyet veriyor. Henry'ye 

gün müddetle tebliğat ifasında ve tah· 

kikat günü alarak 15~33 pcrJCmbc 
ıaat 14 te karar ve-rildiği halde mezkur 

giiGde Muazzez H. isbatı vücut e}"lcme 
diğinden il4ııen gı~ kararının tebli

ğine ve muhalı:emcııin 18-7-933 -
14 te talikine karar verilmiı olmakla 
keyfiyet ilan olunur. ( 4811) 

gelince o da: 
- Eserin sonunda büyük bir ahlak 

dersi olaun, benim için kafi) - diyor. 
Benim için hava hoıtu Jön prö

miye ağacm etrafında dön~rek beni 
yakalamaia çahpm .• Lilian Giah gibi 
ona muziplilı: edeyim .•. Böyle bir kaç 
küçük güzel sahne olduktan sonra 
üst taraft umurumda değil ... 

Meıhur film fabrikatörü Miater 
Goldmark: 

- Canım. dedi, niçin üzülüp dunı
yorsımuz? .• Öyle bir film yapmız ki, 
bunların üçilnü birden ihtiva etsini 
Olmaz mı? •.• 

Neticede -.aryo cidden nefia ol
du. Çünkü tam manaslle psikolojik 
güzel bir afi< h.ikayeei olduktan bat
ka o de..irde tiddetli bir iıyanı ııöste
riyor, ayni zamanda gayet ııüzel de
korlar içinde bir ahlak deni tetkll e
diyordu. 

Filmin en psikolojik sahnesinde 
Dolly Madison ni,..Jıımı düıünürken 
onu bir hayal hıı]inde bir banyo için
de görüyor; o ıırada da pencereden 
o devrin isyanma ait sahneler ııörünü 
yor ... 

Dolly Madiaon Washington'lu bir 
kız olduiuna göre film tarih noktala-

mahkemt!-inde hazır bulunmaları ve 

!a.! .<l m:ı1iımat aJmak isteyenlerin 

'.133·& l numara ile mahkeme kalemi':I'! 
ınürau,,.tları lüzumu ilin olu'ilur. ( 47~6) 

İstanbul ikinci iflis mcmurluğuc

dan : Tamamına beş bin lira kıymet 

takdir edilen ve ipotekli bulunan Bo
ğaz icinde eski mirgün yeni uluköyde 

:n;rrün caddesinde c..ki 38 mükerrer 

yeni 60 numara ile murakkam ikisi ça 

tı arasında olmak üzere onbir odayı, 

çamaşırhane, mutbah, tcrmesifonlu ban 

yo, terkos ve elektrik tesisatı. alım.da 

kayikhane, ön ve arl<ada bahçeyi havi 

ballconlu ve ahşap akşamı yağlı boyalı 

ve crphe pencereleri pancurlu iki yan 

w arka duvarları kiirgir cephesi ahşap, 

zcmın kati döşemeai kargir diğerleri 

ahşap .yan ,poyraz ciheti duvarı tahta 
kaph bir sahilhanenin tamamı açrk art 

tırınaya vaz edil~ 6-7-933 tarihin.den 
itibaren arttınna şartnamesi dairede 

herkese açıktır. 24 temmuz 933 tarihi
ne müsadif pazartesi günü saat 14 ten 
16 ya kadar htanbul ikioci iflas dai

resinde açık arttırma ile satılacaktır. 
Arttırmaya iştirak için muhammen kıy 

m«tm yüzde yedibuçuk teminat akça
sı veya milli bir bankanın teminat mek 
tubu ~lınır. Müterakim vergi Belediye 
ve vakıf icaresi müşteriye aittir. Art
tırma bedeli muhammen kıymetin yüz 
de ye miş be ini bulduğu takdirde ilıa 
lesi yapılacaktır. Aksi halde en •on art 

tıranın laitıhüdü baki kalmak üzere art 
tırmanın 15 gün daha temdit edilerek 
8-8-933 tarihine müsadif salı günü ay
ni saotte en çok arttırana ihale edilir. 
Da.ha fazla malfimat almak iateyenlerin 
93~-51 dosya numarasile daireye müra
uatiarı ilin o1unur. ( 4806) 

l&t. Mr. Kumandanlığı 

Satuıaima kom. iliuları 

Harbiye mektebi ihtiyacı i 
çin (5500) kilo yoğurtun pa 
zarlığı 25-6-933 pazar günü 
saat on alh buçuktan on yedi 
ye kadar yapılacağından is 
teklilerin şartnameyi görınek 
için her gün ve pazarlığa giri 
şeceklerin belli vaktinde ko
misyonda hazır bulunmaları. 
(31) (2874) 

"'·"' "' 
Merkez Kumandanlığm.a 

merbut müessesat için sekiz 
bin iki yüz altmış çeki odun 
22·6-933 perşembe günü saat 
11 de pazarlığa konmu§tur. 
isteklilerin şartnamesini gör
mek için pazarlığa giriş~ek
lerin belli vaktinde komısyon 
da hazır bulunmalan. (30) 

(2879) 

rından dolru olsun diye hepimiz Was 
hington'a gitmek mecburiyetinde kal
dık. Fakat Waıhington'da film çevir
mek hiç le kolay bir iş deiiJ. 

K~~ito~. civarında bir sahne çe'f'İr
mek ıçın f()yle sakin bir yer buluyo
ruz .•• Haddiıı varsa sahneyi çevir: A
yan azaımdan Borrer veya diier bir 
büyük adam gelip makinenin klll'!m
na dikiliyor 1 

Anlatılan Washington'da bir sine
ma fotoiraft görıneainler. BüyüJı: a
damlar derhal gelip klll'111ma dilıil
medikçe rahat edemiyorlar ..• 

Fakat ıunu da kabul etmek lazmı 
ki, bizim çevireceğimiz filmde ayan 
azayi kiramının da hiç bir rolü yok
lu. Vakıa elbiseleri her ne kadar bu 
günün modasma uyğuıı değilse de 
Dolly Madison zamanmm elbiaesi ad
dolunacak kadar da eski değildi. 

Nihayet Dorothy'ye baf vurınağa 
mecbur oldum: 

- Kuzum Dorotby, ıunun bir lio
layını bul da şunları yanımızdan u
zaklaşbr! • dedim. 

Bunun Üzerine, Dorothy on1ara ne 
dese beğenirıiniz?. 

- Dikkat edin, psikolojik bir film 
çeviriyonız. Vaka Dolly Madiıon za· 

1 
K. O. ve 1 F. krt'alarmdan 

İstanbul cihetinde bulunan 
kıt'at için 4380 parça ve Üs
küdar c.ihetinde bulunan kıt' -
atın 2'7GO parça bakır kapları 
açık münakasa ile kalaylattı
rılacaktır. İhalesi 6 temmuz 
933 perşembe gÜnÜ saat 11 
dedir. İsteklilerin şartnamesi
ni görmek üzere her gün ve 
miinakasaya girmek için o gün 
ve vaktinden evvel Fındıklıda 
3. K. O. SA. AL. KOM. nuna 
gelmeleri. (200) (2668) 

3575 

İslahiye Askeri SA. AL. 
KOM. dan: lslalıiyedeki kıt'a
tm ihtiyacı ic:n 190,000 kilo 
Ekınek kapalı zarfla münaka 
saya konmuştur. İhalesi 2 tem 
muz 933 Pazar günü saat 14 
tedir. Hariçten ihaleye iştirak 
edeceklerin ihale zamanından 
evvel teklif mektuplarını bu
lundukları yerlerdeki Satmal
ma Komisyonlarına vermeleri 
şartnanıeyi görmek için her 
gün lstanbul'da 3 K. O. ve 
fslahiyede Askeri SA. AL. 
KOM. nuna müracaatlan. 

<3094) (2674) 3578 
• • 

İstanbul, Beyoğlu ve Üs
küdar cihetindeki tekınil kıt'a 
lar ve mekteplerin Un, ekmek, 
erzak ve yemlerinin ambar 
lardan kıt'a kilerlerine kadar 
bir senelik nakliyesine pazar
lıkta teklif edilen fiat pahalı 
görüldüğünden ihalesi 24 Ha 
ziran 933 cmnartesi gunu 
saat 1 1 e bırakılınıştır. lıtek 
lilerin §Ulnameaini görmek 
üzere her gün ve pazarlığa 
girmek için o gün ve vaktin
den evvel Fındıklıda 3 K. O. 
SA. AL. komisyonuna .gelme 
leri. (211) (2666) 

3769 

* * * 
K. O. Merbut kıt'alarile 1. 

F. ihtiyacı için açık münaka 
saya konan 4,800 kilo zeytin 
yağına teklif edilen fiat paha 
lı görüldüğünden ihalesi 24 
Haziran 933 cumartesi günü 
saat 11,30 a bırakılını§tır. lı 
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) 

3801 

K. O. ve 1. F. için kapalı 
zarfla münakaaaya konan 
9,000 kilo sade yağma teklif 
edilen fiat pahalı görüldü
ğünden pazarlıkla ihalesi 24 
Haziran 933 cumarteai gü
nu saat 14 e bıraJalmııtır. la 
teklilerin prtıuuneyi görmek 
üzere her gün ve pazarhğa 
girmek için o gün ve vaktin
den evvel tenıinatlarile F m 
dıklıda 3. K. O. SA . AL. 
KOM. nuna gelmeleri. (212) 

(2439) 3802 

"' ... 
Haydar Paşa Hastahane 

ıinde mevcut olup müzayede
ye konan 9 kalem alat ve mal 
zemeye talip çıkınadığmdan 
ihalesi 24 Haziran 933 cumar 
tesi günü saat 14,30 a hıra 

manında cereyan ediyor. Vakıa çok 
eski amma sizin kafalarrruz bu kadar 
yeniliğe tabammül edemez... J)emez 
mi? ••• 

Canım §il Dorothy hiç olmazsa i
yan azasına karşı ol•un biraz daha . ., 
aayiıJı hareket edemez mı .•.• 

Film bittiii zaıpan fU İanıi koy
duk: 

Cinıten bile ku .... etli... 
Bu iami Miater Golchnark'm yazı

baneainde çalııan çok zeki bir dakti
lo buldu. 

Fihnden çıkan ders ahlakı tu idi 
ki, bütün genç kızlar, ·tam •aktinde 
durup annelerini dll§ünmek ıartile 
daiına faziletJ.ir kalalıilirler. Son sah
nede ben tam vaktinde durup annemi 
düşünüyordum. Tüller içinde, hayal 
meyal ııörüyordum. Manzara koltuk
lanmı kabartacak tekilde idi. 

Filme devam edecektik amma, 
tam hu sırada bir eniel çıktı. 

Çocuktan ötedenberi severim. Ba
husua bir genç kız Henry gibi zengin 
bir adamla evlenmiı olursa, analık o
na bir kat daha cazip görünür, hele 
çocuk babasına benzerse ... 

Dorothy: 
- Babasma benziyen çocuk, ftdeta 

ilanları 

kılmıştır. İsteklilerin §artıd 
meyi ve listeyi görmek Ü% 
her gün ve müzayedeye gir 
mek için o gün ve vaktind 
evvel Fındıklıda 3. K.O. S/. 
AL. KOM. nuna gelmel 

(213 (2717) "' . ,. 
Gümüşsuyu ve Haydari" 

ıa hastaneleri ve kıt'at iç· 
7 ,000 kilo koyun eti pazarlı 
la alınacaktır .ihalesi 24 H 
ran 933 cumartesi günü saa 
15 tedir. İsteklilerin şartn 
mesini görmek üzere her g .. 
ve münakasaya iftiralı: için 
gün ve vaktinden evvel 3. J<. 
O. SA. AL. komiıyonuna ge 
meleri. (216) (2854) 

3804 .... • 
Haydarpaşa ve Gümüşsu 

yu hastaneleri ile 1. F. içi 
alınacak 68,000 kilo koy 
etine talip çıkmadığından ih 
lesi 28 Haziran 933 çarşamb 
günü saat 1,30 a bırakılmıştı 
isteklilerin şartnamesini g · 
mek üzere her gün ve pazarl 
ğa girınek için o gün ve vak 
tinden evvel Fındıklıda 3. K 
O. SA. AL. komisyonuna ge 
meleri. (214) (2630 

K. O. kıt'alan ile 1. F. ih 
tiyacı için 44,000 kilo kuru s 
ğan satın alınacaktır. lhales 
8 Temmuz 933 cumartesi 
nü saat 15 tedir, Talipleri 
şartnamesini görmek üzere 
her gün ve münakasaya ıştı 
rak için o gün ve saatinde 
evvel Fındıklıda 3. K. O. SA. 
AL. KOM. nuna müracaatla 
rı. (217) (2865) .... "' 

K. O. ve 1. F. krt'aları içi 
75840 kilo Patates açık mün 
kasa ile satın alınacaktır. İha 
Jcsi 8 Temmuz 933 cumartesi 
günü saat 14 tedir. Taliplerin 
ıartnamesini görınek üzere 
} er gün ve münakasaya işti 
rak için o gün ve vaktinden 
evvel Fmdddıda 3. K. . A. 
AL. KOM. nuna leri. 
(219) (2864) 

••• 
VI. K. O. SA. AL. KOM· 

dan: 
Kayseri garnizonu kıt'atı İ 

çin 85,000 kilo sığır eti kapalı 
zarf usulile münakasaya 
konmuştur. İhalesi 18-7-933 
salı günü saat 15 tedir. Tali 
lerin prtnamesini görmek i· 
çin, ve münakasaya iştirak 
edeceklerin de teminatlarile 
birlikte zarflarının 14,30 a 
kadar Kayseride SA. AL. 
KOM. nuna müracaatları. 
(3118) (2863) . "' . 

İstanbul, Beyoğlu ve Üs
küdar cihetindeki kıt' at ve 
müessesatm 790 tonluk erzak, 
yem ve ekınek nakliyatı pazar 
lığa konmuştur. ihalesi 24 H 
ziran 933 cumartesi gÜnÜ saat 
15,30 dadır. Taliplerin şartna 
mesini görmek üzere her gün 
ve pazarlığa iştirak edecekle
rin o gün ve vaktinden evvel 
Fındıklıda 3. K. O. SA. AL. 
komisyonwıa gelmeleri. 
(218) (2866) 

bankada para demektir! • diyor. 
.. Şu kız yok mu? Bazan öyle doğru 

aozler aöyler ki. . . Bu sözleri söytiye• 
cek zekada bir kızın böyle vaktini he 
ba etmesini bir türlü aklım almıyor! 

Bana gelince ben ıu fikirdeyim: 
Bir kız evlendikten sonra ne ka· 

dar erken anne olursa çocuğun baba· 
sma benzemesi ihtimali o niabette faz 
la olur. Zira genç kızın fikri baıka 
bir ıeye saplanacak vakit bulamamış
br. 

Dorothy'ye sorarsanız o batka bir 
mütalaada daha bulunuyor: 

- Ben senin yerinde olsam bir ço· 
cuktan fazla doğurmam... Henry'ye 
benzeyen insanlann adedi ne kadar 
az olursa herkes hakkında o kadar 
hayırlı olur! •.. Diyor. 

Bittabi sinemayı bırakmağa mec· 
bur oldum. Tanıdıklarımdan bir sine· 
ma yıldızı, küçük sırrını sinema kop
yaıına haber venneğe lüzum görme
den seri halinde bir film için konto· 
rat imza etmiıti. Ben bu nezaketeizli· 
ii yapmak niyetinde değilim doğru· 
au ... Daha ikinci serid .. yrldızın ayak· 
ta reamini çıkarmak hayli güçleşmit· 
ti. Çünkü aksi gibi yıldrz gayet natin 

( Arkaaı var:) 



Ask~ri Lise v~ Orta Mekteplere 
Muallim Tabip ve Dişçi Alınıyor. 

1 - Açık muallimlikler şu nlardır. 
Kuleli Lisesinde : Tabii İliınler, Fizik, Kimya, Riyazi. 

Ye, Fransızça, Alman, Felsefe. 
Maltepe Lisesinde: Tabii İlimler, Fizik, Riyaziye, Fran 

3l2:ca, 

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

!\'\caktrr. 

t r·3 - Konya ve Erzincan Askeri Orta mekteplerinde muh
e ır ders zümrelerine de muallim alınacaktır. 

. 4 - Bu muallimliklere ; istekli olanlar, aşağıda yazth 
vesıkal b' · 'd ili. · k1 d arı ır ıstı aya ştırece ıer ve hangi mektebin hangi 
erı ınuallimliğine istekli olduklarim da yazacaklardır 

A - Tasdikli sıhhat raporu, • 
B - Tasdikli hüsnühal bğıdı, 

çin M C -:- Reami bir makam<"a ve evvelce Muallim olanlar i
hal t aa.~f ld.arelerince, tasdikli ve fotoğraflı fiş veya kısaca 

ercunıesı 

sikal D -Şahadetname, Ehliyetname, tasdikname ve sair ve 
Eltlın tasdikli ve fotoğraflı suretleri, 

Yazıla- -k Noterden tasdikli taahhüi: t;enedi, bu senede şunlar 
• catır"T ·edil • · ktb.. il l ginden h h .ayın ecegnn ... me e ırun ... mua im i 
ınanınd er kiangı ders senesi içinde çekilmemeği, şayet tatil za 
rect>ğirn ~ t lecek olursam, çekilmeden en az iki ay önce bildi 
ıni11at 1

1~ :ı~ Yapmazsam, alacağım ücretin iki aylığını taz
lıtndu •0 

arah bır defada ödeyeceğimi, bundan başka tayin o-
b gunı alde k ·· t d · • · · · d ·f aslanı anunun gos er ıgı zaman ıçın e vazı eme 
rim." azsarn yine ayni tazminatl ödeyeceğimi taahhüt ede-

ıli.idaf~y :!11 v~sikalar lOTemmuz 933 tarihine kadar Milli 
olacaktı e a etınde Askeri liseler Müfettişliğine gönderilmiş r. 

5 - lsteklil d A - Muallİınli v ~r. ~n ar:"!!ılaca~ şartlar !unlardır : . 
Darülfiinund . ~ru ıstedıgı dersı okutmaga, menşeı veya 
haiz ohnak va 1-:htihanla ehliy f)tnameyi ve kanuni vasıfları 
teplerinde m~ Y ult Maarif Vekaletinin ayru derecedeki mek 

B H secce ınuallinı bulunmak. 
- aftada ıs "Za .. · ·ıd·· v •• • 20 saat dera alın • .. ruret goru ugu takdırde " en çok 

6 -Ta • a~ taahbut etmek. 
verilecekt . Yın edilecek muallimlere ayda 84 : 126 lira ücret 

rı. 

7 - İstanbul K E . se ve Ort kt 1 ' onya, ve rzıncanda bulunan Askeri li 
ı:tıelct b' ~ mte b~P erle Konya Gedikli Küçük Zabit Hazırlama 

e ırun a ıp ve di.. • "h • dır T li l • lık .. ,.çaye ı tıyacı var • 
70 li a P enn ay ucretleri 80 • 90 di•çı'ler" .. ti .. · d · " ın ucre erı ıse ra ır. 

d. . 8 - Bunlara İstekli olanlar hangı" mektebin tab · 
ıscıli • · · · tedikl · . . . • ıp veya 

t · .. gıru 11 erıru ııtıdalarma vazacaklar ve kısaca hal 
ercurn l il b be 4 d · 1 11 •• e er e era r ma dede yazılı zamanda Askeri Lise 
er •Yt\.İfettişliğine göndereceklerdir. (3097) (2719) 

- 3627 
•• 
Usküdar malmüdür üğünden: 

Mevkii M. h ıı · 
a a ~ı Sokağı Cinsi No. Muhammen Hissesi 

•kü·lar G"! f 
Y

u .em KR.Ahmet Dükkan !20 1140 
lı:ıymeti 

4320 
enı Maha dd . H 

t . · ve ca esı a.ne 183/ ~57 254 27 160 
cadıyc ç 1 · 

Y am ıca " 79 937 50 300. 480 

Tamamı 

.. 
ukardaki ml~k tali h d. •· · fında satılına .. e a ~. P zu ur etme ıgmden bır ay zar-

22-S.933 k uzere muzayedeye konulmuştur. Müzayedesi 
Perşembe .. .. b Ü malmüdü 1... .. gunu saat on eııte pazarlıkla sküdar 
r ugunde. (2346) 3314 

İnh·sarlar U M .. d .. ı··... .. d 
Marsilyad ~Um U Ur ugun en: 

( 13887) nurna v
1
aki (Arnaud" müessesesi mamulatından 

k l ara ı ka h'-~ d . . d ta as a ve oazarl kl rarna me a Kantı aıresın e umumi 
Yak fıcısı satına'~ a (250 260) litrelik ( 400) adet Kon 

T- 1· 1 . unacaktır 
a ıp erın pazarı - · 

teminat akcelerini h •ı:-a İştir ak edebilmek üzere "% 7 l / 2" 
(14 ! · 2) t~ Galatad:~en 28-6-933) çarşamba günü saat 
ları. (2741) hm Ve Satım komisyonuna müracaat 

Karaciğer • Mide • Barsak, Taı, Kum haatalıldarınııı kafi tedaYisi için 

Gflii1~~ TUZLA İÇMELER·İ VE OTELi 
30 Haziran Cuma gtlnü açılıyor. 
En son konforlu yeni. otel - Panıiyon • Lokanta - Plaj 

Sabahları 6.30 den itibaren Könrü.-lcn Haydarpaşaya sıiden vapurlıırın trenf.,ri 
KARADENiZ POST ASI 

3758 kadar giderler. Samsun 
Vapuru 22 Haziran 

A 
Türk 

ADOLU PERŞEMBE 
günü akşamı hareketle Zonguldak, 
İnebolu, Samsun, Ordu , Giresun. 
Trabzon. Sürme...,, Rizeye azimet 
ve avdet cde«lı:tir. Sigorta Şirketi 

Fazla tafsilat iç.in Sirkeci Yel
kenci hanındaki acent.alığına müra~ 
caat. Tel: 21515. (4697 ) 

4 Üncü Vakı.f Han fatanbul 

fhtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. 
Nama muharrer hisse senetlerinin ( % 60) ı Türkler elindedir. 

_________ _:3792 

Türkiye f, Bankası tarafından teıkil olunmuftur. İdare meclial ve müdürler 
heyeti ve memurJan kimilen Türklerden mürekkep yegane Tilrk Sigorta Şirke· 
tidir. Türkiyenin her tarafında (200) il geçen acentalar,1mn hepsi TürktÜU'. Tür· 
kiyenln en mühim mileaıeaelerinln vebankalarının sigortalarını icra etmektedir. 

-· Naim Vapur fdareıi -111111 
fzmlr Sürat Posta• ı 

ADNAN vapuru 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
ıigortalarını en iyi şeraitle yapar. Hasar vulcuunda zararları sür'at ve kolaylıkla öder. 

Her Perşembe günü 

saat tam 18de doğrulZMIR' e 
hareket eder. Tafsilat için Gala 
ta Gümrük karşısında Site Fran-Telgraf: iMTiYAZ - Telefon: fst. 20531 

'-..ı.·:., - . ' 
aez Han No. 12 Tel: 41041 ~ 

(4624] 376 ' 

Askeri Lise ve Orta Mek-· 
teplere Talebe alınıyor 

1 - 1933-1934 ders senesi için lstanbulda bulunan 
Kuleli ve Maltepe Liselerile Burıa'da bulunan Bursa Aske
ri Lisesine Konya ve Erzincan'da bulunan Askeri Orta mek 
teplerine talebe alınacaktır. 

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

3 - Liselerin muhtelif sınıflarına 600 ve Orta mektep 
lerin muhtelif sınıflarına da 300 talebe alınacaktır· 

4 - Almanca okuyan talebeler tercihan alınacaktır. 
5 - Liselerin 11 inci sınıflarına iyi Almanca bilen ta

lebeler alınacaktır. 
Bu talebeler Liseyi ilmıalden sonra yapılacak müsaba

ka imtihanını da kazandıkları takdirde Askeri mühendis ve 
Fen memuru yetiştirmek üzere Almanya ya gönderilecekler ve 
müsabakayı kazanamadıkları takdirde harbiye n1ektebine gi 
derek zabit çıkacaklardır. 

6 - Mektepler leyli ve meccanidir. Talebenin iaşesin 
den başka giydirilmesi, techizatı ve kitapları hükfunete ait 
olduğu gibi ayrıca talebeye her ay bir miktar maaş ta verilir. 

7 -- Liseyi muvaffakiye tle bitirenlerden arzu edenler 
müsabaka imtihanına giderek kazandıktan takdirde Beşinci 
maddede olduğu gibi askeri müh'1ldis ve Fen memuru ye
tiştirilmek üzere Aimanyaya gönderilirler. Buna arzu etıni
yenler Harbiye mektebine gidt>rler.' 

8 - Bütün mekteplerle kaydü kabul mekteplerin bu-
lundukları yerlerde 1 Tem muz 933 tarihinde baş 
lar ve Ağustosun birinde biter. Bununla be 
raber kadroda münhaller kalırsa ders se 
nesinin devamı müddetince sivil lise ve orta mekteplerden na 
kil suretile talebe almmağa d, vam olunur. 

9 - Mekteplerin bulunduğu yerler haricinde askeri 
lise ve orta mektep!ere kaydedilmek isti yenler 1 Haziran 
933 tarihinden Temmuz sonuna kadar hulunduklarl yerlerin 
askerlik şubelerine müracaat dmelidirler. 

10 - Mekteplere girmek icin lazım olan şartları muh
tevi kaydü kabul sartnameler i ve muhtaraları bütün asker
lik şubelerinde m;vcuttur. Talipler askel'!ik şubelerine ve as· 
keri lise ve orta mekteplere müracaat ederek mezkur şart· 
ları öğ~enmelidirler. (2232) 3303 - - ---------

.. Marmaranın Pırlnutası 

'.t A VJLZADE VAPURLARI 
Ayvabk ekapr•• poataaı 

m.. ~:!u'=:~ r- fembe 16da Sir-
keci'den hareketle Gelibolu, 
Çanakkale ve Körfez tarikile 
Ayvalığa azimet ve avdet ede· 
cektir. Dikkat: Cuma gtlnü Edre
mit yolcu !arını trene yetiıtirir 
ve Ayyalık yo'culannı aynı aün 
akşamı AyYalığa çıkarır. Yolcu 
bileli vapurda da verilir. Adres; 
Yemiş'te Tavilzade Muıtafa 

biraderler. Telefon: 22210 
~ [4746] 

Ka?ak~;-~;!~T!~: 1~-
kantası sıra•:nda 33 numaraya 

TAŞINMIŞTIR. - (3993) 

3369 f 

SEYRlSEFAlN 
Mwk• ... ,., c.t.ıa Kl..,.tllıatı B. 23U. 

ş.ı.. A. S"'- Mllı ....... ....ıo H. f.J140. 

fZMiR - MERSiN POST ASJ 

ÇANAKKALE 
23 HAZiRAN CUMA 10 DA 
İdare rıhbmından kalkar. 2861 

CİDE VAPURU 
Tekirdağ - Karabiğa 

Poato•ı 
Bu akşanı saat 20 de Galata rıhbmm 

dan hareketle Tekirdağı, Mürefte ve 
Karabiga'ya müvaııalat ve Cumartesi 
dönüşte Tckirdağma uğrıyarak Pazar 
sabahı av.det edecektir. Bilümum mua 
nıellıt vapurda yapılır. 

DlKKA T: Haftalık proğramımız ay-
rıca i!Sn cdilecelı:tir. (4778) 

lstanbul Amerikan Koleji 
Kız kıamı Erkek kıamı 

lstanbul Kız Koleji, Arnavutköy Robert Kolec, Bebek 
Tel 36.160 Tel, 36.3 

Mektep İngüizceıyi en iyi öğreten bir mlleııaesedir. Almanca 
veya Fransızca ihtiyari olarak mfiteba1S11 muallimler tarafın
dan öğretilir. Aile bayatı yaşatılır. Terbiye ıiıtemi Amerikan 
olmakla beraber milli terbiye ve külttıre ıon derece ehemmiyet 
verilir. Mektebin mükemmel bir ticaret şubesi vardır. 

Darülfünun Bakaloryaaına Hazırlar 
Kütüphaneleri mükemmeldir ve talebenin vukuflaruıa, fikri 
terbiyelerine biımet eder. Sıhhi terbiye verir, ku: ve erkek 
beden terbiyesi ve sporları ile gençleri bedenen ve ruban 
yükseltir. 

Niharl Ocretlerde TenzllAt Vardır 

M••h d• k • Ameli Ye naıari elektrik makin~ u en ıs ısmı. ve nafia mühendisi yetiştirir . 
t Ağu~tostan itibaren salı 2S Har.irandan itibaren 
ve cuma günleri 9 - 12 ye cuma günleri 9-12 ye ka 
kadar kayıt yapılır. dar kayıt yapılır. 

Fazla malumat için mektupla da müracaat edilebilir. 
[4276]~ 

-:);-----::~-::---------- omontinin nezareti altında 

stanbul 4 üncü icra Kızkulesi Parkı ve Plijı 
34!)4 

Şirketi Hayriyeden: 
Memurluğundan: 

Eınniyet Sandığı namına birinci d . . 
tarnanıı 1050 r L. t" h erecede ıpoteklı olup k dı ıra 1Uyme ı mu ammeneli K d ah 

a mahallesinde tahta kadı sokaamd ~sımpaş~ a t ta 
nuınaralarla rnurakk . " . a eski 24 yenı 24,24· 
maya lconın am bır bap hanemn tanıamı ık tt 
d . uş olup t . 22 6 93 ac ar ır 
aıreınizde h k şar namenın · -. 3 tarihind • "t'b "h" er es tar f d .. .. 1 b"l • en ı ı aren 

rı ıne müsadif a m an goru e ı ecegi gibi 26-7-933 t . d k çarsarnb .. .. 14 a 
ınız e açı arttrrına il a gunu saat ten 16 Ya kadar daire-
men }uymetinin YÜzd e satıl?-caktır. Arttırma bedeli muham
son arttıranın taahhüed~e::nı~ be11ini bulmadığı takdirde en 
tl"Üsadif perşembe gün~ ~ki kalmak Üzere 10-8-933 tarihine 
mizde yapılacak olan ar~tYıne ııaat 14 ten 16 ya kadar daire 
tırana ihale edileceğinde:7~~~da gayrimenkul en çok art 
yüzde yedi buçuğu nisbetind a •Plerin n,uhammen kıymetin 
ı . k b e Pey ak . . 
;canıkin temıngila.t ~el tukıfunu hamil bufesuu veya milli bir Ban
tera m ver er ı e va icare · 8uıunaları lazımdır Mu·· 

"f t ·· 1 ·· • El ve el d" • t~nzı a rusum arı muştenye aittir 2 e ıyeye ait tenvirat ve 
~~anununun (126) mcı maddesi~i~~rn~~~alı İcra ve if. 
l I ~u ~~Yrıınenkul Üzerind d~cu fıkrasına tev 

1 a~ . ~e dıger ala kadara:ın •P<>t~ltJi alacak 
İahıple~ının bu haklarını ve hususile f . ve ırtifak hakkı 
an ıddıalarmı, ilan tarihinden itibar ~ ve .ınasarife dair tl· 

k_r müs~itelerile bildirmeleri ak~i h:.L{h'kıgü.n İçinde evra
rıle sab1t olmadıkça satış bed~linin payl~ a arı t~pu sicille 
c~.kları cihetle alakadaranm i" bu madd !°asında.? hariç kala 
-.·or h k " enın mezkur f kr ;. 

9
e are et etmeleri ve daha fazla malfunat al k . ıı asma 

ın 32-1963 d ·ı .. ma ıatcyenle-osya numarası c rnuracaatları ilan ol unur. 
76 

Köprüden ve Be~iktaş'tan Salacağa sabahtan gece bire kadar 
be:· yarım saatte gidiş ı;?'eliş vapur vardır. 

İncesaz Orkestra Varyete 
Konsomasyon 20 kuruş, duble bira 20 kurut 

yemeklerinizi beraber getirebilirsiniz. 
Taze lıuzlu küçük F 1 Ç 1 lar müşterilerimizin 

sofralarını şenlendirmektedir. 

Banyo büyüklere 20, çocuklar 10 kuruıtur 
(4780) 

B~l~K Tlff lHE riJINC~~~ 
1 S. ci tertibin 3. cii ketldesl 

11 Temmuzdadır 
Bu keşidede Büyük ikramiye 

100.000 L·radır 
Ayrıca: 25.000, 15.000, 10.000 Llrabk 

biiyük ikramiyeler ve 

50.000 liralılı: bnr mükafat vardır. 
3648 

İf'arı abere kadar Cuma glınleri Salacak iskelesine 
işliyecek Yapurlarnı hareket natlerini 

gösterir tarifedir. 

Köprüden 7,30 10,30 13,30 15 16,15 17,30 18,20 19,20 
Salacak 7,55 10,45 13,45 15,1516,30 17,55 18,35 19,35 

Köprüdeu 20,30 21,10 22 23,30 
Salacak 20,4S 21,25 22,15 23,45 
Salacaktan 14 15,30 17 17,55 19 20 7,55 10,45 
Köprll 8,10 11 14,15 15,45 17,15 18,10 19,15 20, 

Salacaktan 20,50 21,45 23 1 

Köprü 21,0S 22 23,15 1,15 

p b Cuma Cumartesi Ye Pazar güııD akşamları ertem e, • 
Salacak iskelesine yapılacak gece seferleri: 

Köprüden 22 23.30 Salacaktan 21,45 23 1 

Salacak 22,15 23,45 Köprü 22 23,15 1,10 (4789 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Vekaletinden: 

Ankara Nümune hastanesi yeni paviyonu için 10,000 kilo 
Adana pamuğu kapalı zarf usulile satın alınacaktır. ihalesi: 
24 Haziran 933 cumartesi giinü saat on beşte Ankara'da Sıh 
hat ve İçtimai Muavenet Vekaleti binasında mahsus komiıyo 
nunda yapılacaktır. lstiyenlerin şartname ve nümunelerini 
görmek ve almak için Ankara.da İçtimai Muavenet Umum 
Müdürlüğüne ve İstanbul'da Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Müdürlüğüne müracaatları ve taliplerin Şartnamesi veçhile 
hazırlanmış teklifname ve teminatlarını muayyen vaktinden 
evvel mezkılr komisyona vermeleri. (2533) 3402 



-==~~~~~:::~====~::::::~~~~~~~~~~~~~~ 
Sanat mektebi. sergı·sı· kalar olduğunda şüphe bile edilir ... . . 

İST ANBULDAN GELENLER 
1 

Meclisin meraklı bir haleti ruhiyesi - Yeni mecelle cemiyeti ı 
Ankara; 30/Ni•an/1927 mevsime göre siyaset değiftirirler. I ğiz? Mazisine ait bir kabahat .. lb-

lki gün evvel Mecliste Hamdi Bir zamanlar Alman parasile ga- timal ki o zamanki divamharp!er-
Namık Beyin bir takriri müzake- zete neşreden, bir zamanlar Yahu- de de beraet etmiş .. Buraya girme-
re edildi. Takrir fU: di parasile Siyonistliği müdafaa e- si elbette bir maksat tahtındadır ... 

"latanbuldan gelen ve ahvali ma- den ethas, şimdi de Kuvayımilliye- Müzakere neticesinde J:laı:ıdi 
ziye ve tahaiyeleri itibarile Heyeti Ve- nin Anadolunun kucağına gelip Namık Beyin teklifi reddedildı. 
kilece ve lstikli.I mahkemesince ida- ' * * * / 
reten veya hükmen Dersadete iade Bu takrir etrafındaki müzakere, 
edilen e§hasın bu tarzda iadeleri mah Meclisin meraklı bir haletiruhiye-
zuru muciptir. Onun için bunların mü sini ortaya koydu. Meclis azası, ls-
naaip bir mahalde tesis edilecek bir r 
garnizonda ınuhafazalarile hükfunet· tanbuldan gelen her adama, stan-
çe ia§eleri hususunun Heyeti Vekile- buldan çıkan her habere daima / 
ye tebliğini teklif ederim." yan bakıyor. Her tarafta olduğu 

Takririni izah eden İzmit meb'- gibi, lstanbulda da bir çok fenı-. a-
usu diyor ki: " ... buna zaruret var- damlar olduğu muhakkaktır. Fa-
dır. Çünkü İngilizlere casusluk et- kat muhakkak olan bir şey daha 
mekle maznun bir şahıs Anadolu- var ki, o da Anadoluda b&Jlıyan 
nun muhtelif mahallerini gezdik- milli mücadele kadrosuna, hala 
ten sonra nihayet buldurulmuş, ilı- girmemif, şu veya bu sebeple mü. 
bar edilmiş, Ankara istiklal mah- cadeleye ittirlikte geri kalmıt olan 
kemesine sevkolunmuş .. Bu ada- faydalı, münevver, müspet unsur-
mın muhakemesinde bulundum. !arı da mutlaka arayıp bulmağa, 
Kafi delail bulunamadığı için ls- onları kendi içimize çekmeğe mec-
tanbula iaile edildi. Halbuki beş buruz. Yeni bir hükfunet kurduk. 
altı ay Anadolunun muhtelif ma- Fakat idare çarkını çevirecek ele-
hallerini gezdikten sonra her türlü manlarımız azdır. Eğer yeni hüku-
esrarıaskeriyeyi öğrenen bu gibi met makinesi Babıali sisteminde 
adaınların lstanbula iadeleri doğ- yürüyecekse, emeklerimize yazık 
ru olmaz. Unutmıyalım ki; Balkan olur. Cephedeki faaliyetleri tan-
harbinde halaskarların, Umumi zim ederken, cephe gerisindeki i-
harpte nigahbancılarm, Edirnenin dare makinesini de iyi yürütecek 
şukutunda lstanbuldan gelen bir vasıtaları bulmak lazımdır. Bu ma-
kısım eşhasın yaptığı ihanet ve ci- kineyi yanlış temeller üzerinde ku-
nayetler meydandadır ..• ,, rarsak sonradan tashihi pek güç o-

"Garnizon,,un ne demek oldu- !ur.Maatteessüf Mecliı1 azasının va 
ğunu soran bir meb'usa, bunun tanperverane hisleri ne kadar yük. 
manası "nezarethane,, olduğu söy- . Hamdi Namık Bey (lzmit) sek ise idare ve inkılap zihniyeti ay 
len dikten sonra, Dahiliye Vekili ni derecede ileri değildir. T eamü); 
Ata Beyin bu mesele hakkındaki atılıyor. Bizim buradaki gazetele- an'ane, medrese, şeriat mülalıaza-
mütaleaları dinlendi: rimiz de alkı,Iıyorlar.. !arı her hareketin, her teşebbüsün 

- Hükumet, bu teklife taraftar Takrir sahibinin izahatına göre önüne çıkıyor. 
değildir. Esasen hudutlarda lstan· meseleyi yalnız hukuk cephesin- Daha bir kaç gün oldu: Bütün 
buldan gelenler hakkında esaslı den mütalea etmek kafi değildir. kanunlarımızın, ahkamı şer'iyeye 
tahkikat yapılıyor. Şüpheliler ia- Fevkalade şerait içinde yaşıyoruz. göre tedvini için, daimi bir komis-
de ediliyor. Her insan için, hükmen mücrim- yonun yapılması teklif edilmişti. 

Meb'usların çoğu, böyle bir gar- dir, demek güçtür. Faraza, Prens Bunun açık manası yeni bir "Me
nizon teşkilini kanuni mevzuatı- Sabahaddine hizmet etmiş, bom- celle cemiyeti,, teşkil etmektir. 
mıza uydurmanın müşkilatından bacı Lütfü ile beraber çalışmış, Zaman, ~erait, ihtiyaç eski mecel
bahsettiler.. memleketin aleyhinde her inkıla- le esaslarını değiştirmeyi icap et• 

Karahisar meb'usu İsmail Şük- ba karışını' bir adam buraya ge- tirirken, şimdiye kadar cari olan 
rü Bey söz aldı: 1 lirse, böyle bir adamın yalnız İs- ahkamı, - asrısaadete irca etmek 

- Efendim, bazı adamlar var ki, ' t?.nbula iadesile mi iktifa edece- gayretile - daha geriye inmek, 

Bütün Memlekete Yayılıyor 

Tı>AOZON 

~~~~~~~~~~~:::"'::~:.::~~~~ ... ~ 
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İpe kişin satış mağaza . arı \ e acente eri her g c.n çoğalmakta "ır. Yu1<arıdaki harita timdiki hııHe 
mağaza ve aceıı te!edn bu unduğu yerhrl gl:stermektedir. 

r. ağaza ar Acenteler lttERSİN 
ANKAR.A ADAPAZARI Ka3ap oğlu Kadri 

Necati Bey caddesi 
Nuri Bey ude Cemal Bey 

No. J4 
ve Zekeriya Z. Hak- -kı Bev!er 

Kenarlarınds - - TRABZON BUR~A BALIKESiR 
•• •• Gazi Paıa caddesi Arap zade Sadettin 

Hacı Müftü zade Te-

ııı~•ır.ı~ uı Tayyare l:inası altında ve mahtum'·rı Beyler mel Nücumi Bey - - -BEYOGLU DlY ARlBEKiR f 

markası yazılı f ıtiklil ci.ddesinde Muharrem zade Bayiler 
olm1yan kumaelar No. 355 Muha r•e'D Bey AYVALIK -iPEKIŞ'ln değildir. - ESKlŞEHIR Alemdar zade Ha-

ISTANBUL İmam zade Hasan 1ao Alp Bey 
Sultan bamamıoda · Buri Bey -- -IZMlR KONYA KARS 1 lzmir p•zarı - Kliçük Hacı 

Mehmet mahtumları Mus- Mı det Hacı 
rafa 'e Ziya Beyler 

Yalnız 

c A T ş 
ve GAZOZLARINI MENBA SUYU 

f'ÇINiZ . , "' ... ,. ' . " .. ' . 
.·~ ~ . '·oıC\ /r.ı. '·! ·. • . r ~ ~ ·~ • ~ •ı ;-ı . "" .. ' . ~ ' . ' ..; ' ' 

Sergide tahta işlere ait kısımlar 
yeniliklerin takip edildiğini göste-

B u muvaffak mektebe karşı alaka ve ~:<lan~:~:1:;;:,süs~::"l~~r.z~v'i; 
mahsulüdür. içi maun, dıtı limon 

himaye göstermek lazımdır.. kaplamadan yatak odası ve ceviz 
kaplama yazı odası takıınları, me
raklıları dakikalarca meşgul ede
cek birer san'at eseridir. 

Sergide modern bir yatak odası 

ANKARA, 20 Haziran (Milli
yet) - Ankara San'at mektebi, 
talebesi tarafından vücuda getiri
len bazı mamulatı küçük bir sergi 
halinde mektep salonlarında teşhir 
ediyor. • . Bu mamulat arasında 
marangozluk, tesviyecilik, döşe-

inkılapcı bir cemiyete yaratmaz. 
ihtilal yapıyoruz; fakat ihtilalle
rin kanunlarım ve icaplarını gözet 
mimiyoruz. Mustafa Kemal 
Paşanın bütün bu haleti-

mecilik şubelerinin muvaffak eser
leri var .•. 

Serginin heyetiumumiyeıi üze
rinde dolaşan müdekkik nazarlar, 
hiç şüphesiz serginin bilhaısa de
mircilik ve dökümhane kısmında 

hayranlık duyacaklardır. Bu kısun
da teşhir edilen mamulatın, büyük 
bir tevazu, ve hatta eksikler ve 
mütkülat içinde çalışan böyle bir 
müessesenin vücuda getirdiği bari-

Görülüyor ki talebe, mütehassıs 
muallimlerin nezareti altında hu ir 
fan yuvasında vakitlerini boş ge
çirmemitler, bo' geçirmiyorlar. İ
leride her biri göğsümüzü kabarta
ı:ak birer Türk ustası olmıya hazır
lanırken, nazari bilgilerle teçhiz o
lundukları kadar ameli bilgi ile ha
yata hazırlanıyorlar •• 

Türk tebaasına tahsis olunan kü
çük sanatler ve işler hakkındaki 

kanun - çalışmakta olan ecnebi
ler hakkında tedricen tatbikine ka
rar verilmiş olmakla beraber -
Türk sanatkar ve işçisine mes'ut 
bir istikbal hazırlıyan, müreffeh 
günler vadeden bir höccettir .. Bu 
kanunla temin edilen himayeye 
güvenerek, ve böyle bir himayeyi 
tesise layık olduğumuzu ispat için; 
san'at mekteplerimize azami kuv
vet vermek zamanı gelmiştir. Bu 
mülahaza iledir ki, Ankara sanat 
mektebi üzerine de dikkat nazar
ları celbetmekte fayda görürüz. Bu 
mektep alaka ve himaye bekliyor. 
Güzide talim heyeti, seçme talebe
si böyle bir alakaya layıktır. 

Mec. S. 
ruhiyeleri, cereyanları not ettiği
ne, zaruret gördüğü zaman İse 
müdahale edeceğine kimsenin şüp
hesi yok .. Fakat onun da prensip
leri, milli mücadeleyi tutum tarzı 
malum: Türkiyede ayrılık gayrı
lık yoktur. Tek bir vatan vardır. 
Nasyonalist bir Türkiye vardır. Mi 
sakımilli hududu vardıı-. Her şey
den evvel cepheler ve cephelerde 
muvaffak olmak vardır. Bu gaye
lere götüren yol üzerinde Musta
fa Kemal hiç bir maniayı dinlemi
yor .. Kesip deviriyor. Tefern•ata 
gelince: Onlarda, kendisinden, 
karakterinden asla beklenmiyecek 
kadar geni~ ve müsamahakar dav
ranıyor! 

MiLLiCi Demircilik ve dökümhane kısmının muvallak eserleri 

Yerli Mallar 
Pazarı 

lıtanbul: Bahçekapı 

~ Yerli Mallar 
Pazarı 

~ Beyoğlu: lıtiklal c.addeoı 

Yerli Mallar 
Pazarı 

477l Ankara~ Çocuksaray1 caddeai 

Yerli Mallar 
Pazarı 

Samıun: Bankal•r caddeıı 

,.. Cümhur.iyet Halk Fırkası~ 
ZONGULDAK ViLA YETi 

idare Heyeti l\elsliğinden: 
Zonguldak Vilayeti merkezinde muhammen yetmit bin lira bedeli 
ketifli mevcut pro]elerinc göre ı npılacak Halkevinln inşası 1 tem
muz 933 tarihinde pazarlık suretile ihalei kat'iyyeai icra edile
ceğiı:ıdeo talip olanların müzayede ve münakaaa ve ihale ll:ııu
nuna tevfikan depozito veya teminat akçelerilı Zilnguldak Halk 

Fırkası Reisliğine müracaat etmele~i ilin olunu;r. (4698) .... 
3793 

• 
lstanbul ithalat Gümrilğü 

I 

Müdürlijğünden: 
Gümrüklerde kullanılmak üzere mG!vcut nümune ve 

şartnamesi mucibince dört yüz adet kont-(il denilen iplik say 
rrıa pertavsızı pazarlıkla alınacaktır • Sır.tınak istiyenlerin 
22 Haziran 933 tarihine müsadif pen1embe gÜnÜ saat 14 
i:e İstanbul İthalat Gümrüğündeki sah;iı.alma komisyonuna 
müracaatlari. (2862) · 

Ademi iktidar ve 
bel gevıekligine 

karşı en müessir deva SERVOİN 
haplarıdır. Deposu, lstanbulda Sirkeci,. 
de Ali Rıza Merkez eczanesidir. Tıq1 • 

raya 150 kuruş posta ile gönderiliı·. ~z
mir'de irgat pazarındaki, Trab.,o~la 
Yeni Ferah eczanelerinde bulunur. 
(3991) 2411 
Ekstra dağlıç ve kıvırcık 30 Kr, 

,, kuzu 30 ,, 
,, Dana 20 ,, 
,, Sığır 1 S ,, 

Toptan ve perakende Pendik'te 
77 No. lu rekabet kasap dilkka-
nında Yakup .(4706) ' 

3794 

ZAYİ - « COQ GAULOtS » kotra
.sına ait 186 numerolu tenezzüh vesika
mı zayi ettim. Yenisini alacağımdan 

eskisinn hiikmü yoktur. Jan K<>Tben. 
(4812) ............................................................ 

Umumi Neşriyat ve Yazı l,leri 
Müdürü ETEM iZZET 

Gcu:etecilik ve Matbaacılık T. A. Ş . 

• 

, 


