
· Cemiyetlerine kaydedilmiyen 
küçük tacirlerin, yeni kanun 
projesile ticaret yapmaktan 
men edilmeleri düşünülüyor. 

Sahip ve Başmuharriri: Siirt Meb'usu MAHMUT 

• 
Silahsızlanma konferansı ge
ne bir çıkmaza girdi. Konfe

. ıransın üç hafta müddetle tehir 
edilmesine karar verilmiştir. 

J FIATI 5 KURUŞTUR 

jHitlerismin 
Esbabı mucibesi 

8 inci sene No. 2624 CUMA 2 HAZiRAN 1933 Tel. { Müdür 24318, Yazı müdürü 24319 
• idare ve Matbaa 24310 

oıl• 1919. A~an ihti!Ali kan ve demir. 
devam edıyor. Cenubi Alman 

d• · h · d M.. 'h' yanın ,, >il' ıe rınl. e, M~u· te, altı kiti bir 
ıı••ıraS a ge ıyor. ı 1 esaslar dahil' d 
"'1~ir mka kuruyorlar. Ordud ın ~ 
... ·~·· f H'tl an yeru a:onen ne er ı er• e yeni fırk . 
r•· · · · •. . aya gı
,11.P gı~ddıyeced~ı~ soruyorlar. Hitler 

D'"llll' mu et UflİnÜyor K d' 'f d . .._. .. b I • en ı ı a e-
rı0-.ıne gore, af adığı bir d . 
ı\'ılönmiyeceği için dü,Ün .. feY "::·h gen 
yelmuvafakat ediyor.. nu?u't' 1 ayet 
t•? olmak Üzere "--k nurnaraaı .,,. anın ka .. al st,or. meemı ı-

ıırı• O gün bu günd.. . 
b. b" .. ·· .. ur Yeıu fırka rog" ..;_ 

ı'· ı uyumuftür. Buııün .- e· 
• ilin yarıya yakın kunu ~ halkı

Bu fart altında fırka Y~nı _fırkadan; 
de eline geçird' y tabıatile devleti 

e~~ara, te~kil olu~an ak!an P':"~":ganda. 
"e neşir nıerke I • . vvetlı ~stihba~at 

e>'bakılırsa g z erınm faalıyetlenne 
• enç cere "f d "ba fazla ni b t' . Yan, nu usun a• 
•emı k k" ıtl ir.. avraına uzere-

e• Fırkanın ne ist d'ği 
alrfazılıdır. ı 920 d e 1 programında 
,,~hiç bir değiıikl' ~ Yapılan bu program 
ııl'bugÜne kad dıge maruz kalmadan 

. ar evam tmi . Şefi lfl"'m ifadelerine .. e ıtır. e-
li~ir noktasına d!J::• bundan sonra da 
d<kat bizi burad ~ulmıyacaktır. Fa-
rıwanun k d' . a alakadar eden prog

frı·~ir. Pro:.."..:.'a;'eğil, esbabı mucibesİ· 
dil-rr vak't . kurudur. Okundukla
ıa·:naz ;. ne ıa!endiği vuzuhla anlatıl-

. yrıca ı:ı:ah · B fi 
deıırapa ı (H' ıster. unu ıe er 

. r ar. ıtler fırkası) adı verilen 
ur<OT~nı fırkanın bü...::u .. kü' "ki" fi 
rr~nin . . .J"lUUU ç.u u ıe e· 

a .~ re b§llkn dl ıye kadar yaptıklan teırih-
a• a ı .,... . fırk · etnın b -- ..._, Yenı anın progra· 
ış a es abı nı clb 1 b'I k llenı · U e o a ı ece bazı e-"1, nııyetli fikirleri teabit kabil olu· 

3 or. 

bi\u Her !"Yden önce proırramm ruhu
aııı·1 11t.~ıkil eden ana fikir ıu surette te• 
ern e ur ettirilebilir: Almanya &"ençtir. 

dtiV\'elce hiç bir ihtilAI yapmıuıuıtır. 
I '" ..\lnıanyanm, tarihinin henÜz orta· 

pı ""da olduğuna delile! eder. Halbuki 
:gilterenin töhretli bir ihtilili, keza 

1 r11ııaanın da bir büyük ihtilali var-
Jc 0':;... l~ııllizlerle F~aneızlar, ihtilal 

.fırl e etleri olduklanndan, ihtiyar• 
arı ar, P<>Utik d . . 1 dl , askerlikte a a tecrilbehdir er. On-

arma ra • tanı kuvvette olmama-
dİolitıl<a :::;.e°? cihan harbini mahza 

m• ~lıırdır ~ oldukları için ka.zan-
1'f'll yaptı."Faka:"Ya, 1918 de bir ihti
iit"lnı kalan bu ihr~~a kaldı. lıte, Y.•· 
rdınek, onu tek""1nıiil ın. sonunu getır

kt'r.f eni fırkacı! d' ettinnelı: lazmıdır. 
'ledilehilir .. ç~!orlar ki, harp kay-

la a telafisi kab 'ld' u onun bqka fıraat-
ıedilnıemelid' 1 Z,· F~kat ihtllll kay
'hinin e _ır. ıra ıhtlli.1, nıillet ta
kerrür ';,!az "lllııa.nlannda olur ve 
snıar etme l~d"'.· ihtilali tam olarak is

e ı ır. 

• Şu halde ihtilal d ttlril k 
ll". Ne auret ? evam e ece .. 
~ttinnek s tet .. 1Ceıniyetin temelini de-
• ure t e "-- -- 'htll'I, oıyetin t 1• • • c.ııaııen ı a ce-

' eıne ını d ,.. tirm' k d k 11'· Eski Alın e,.q e eme • 
• r cenıi t kan Cenıiyeti yerine, yeni 
lenç fır~e I urulacak demek oluyor. 
lleriibe g a~ı a~a .ıröre, Almanya iki 
•elll b · "Çtrnııştir, Önce liberal te-

ır ceıniyet k im F 
·~ nfaati .. !Ün uru Uftu. erdin 
f llaa .. atı' il~ .. ~~t:uluyor, inoanlann 
~ r ferdin ınenf ihrordu. Fakat, ne 
;;.ı hlliaavat haya~atil temin edildi, ne 

ft- • 
0 maktan k rt ld -.. Markııat t IU u u u. 

ldu yeni frrlr.enıel bir cemiyet 
· acı ara a·· M 

ıe• liiwor s:ı-~ece madde ihtlya:: d~rı.ü. 
d , ' 'ıf" j b b 1• 1 Uf • 

e r elan;ı . "' e a.11 te Akki edi 

911 ılınan ~Yet meaeleleri it mıık:b".rl; 
Ucrette 'b ı ı 

,kacdar b n ı aret kalıyor. yeni 
İstiyorlar "kı': kabul etmiyorlar. 

p.iyete dokua fert mutlak de§ii e
alea olunaun.a"r haYrr nlıbetinde mü

kal' ~e nıu:ı:af olar:~itı faaliyeti cemi
. dıl~rek kıYmetlend' ~iyete nl~bet 
_ ~rdın ceıniyete fa irilım. Bat kaıde, 

za .emiyete fayda Yda vennesi olsun, 
pe· eti kabul edil.:e"?'IYen ferdin faa-
. k ~eaın B" 1 ş· ır a, ferde bir h . · oy ece yeni 

et sahibi olm:a 11Yet veriyor. Şalı
ahsiyet, •un' d' Ykan ferdi istemiyor. 

• • • ıye adarki ı · 
96) '!gu gibi kendine ve !e akk!?e ol 

ıyete nisbet d'I nefıme degıl ce 
t eıerelc 1 1 • 

. ,IY!'1e veriyor. Cami an. &fı an bir 
ifl nı, fert te can,; a ferdm tahıiye. 

d anın tahı • t' · • ıar e emez. Ahc k b .. ıye ıru ıstis-
l)t'8tte ferdi ve içtim";.; oyle bir cemi-

9 ,ııııthlar müıterek du~"'lıraplar ve re. 
Jir. Ur, denmekte. 

e Bu umdeleri tatbik için Y . 
.':ıılar geniıçe bir aaha lutuye"j fırka
S'un Yalnız timdiki Almanya 

0
: 1 ar. O. 

ıııU'tiyorlar. Almanlık sahasının ı'tı;naıını -•"I h . •raf gv: en ududu ıudur: Riga - Viyan "· 
ğ! ~ le - Anverı • Riga hatları ile ta: • 

tjin eden hudut. Bu genlı krt'ada Yek>'-
ar b' ( • aorf ~ ır saha iktısadı) yapılmak is. 

·-"~DıYor. Öyle bir iktıaat ki kendi ken. 
.,..y••ne y t • y . d . e. sın. anı gı asmı kendi te-

un etıın · · • •e ' zıraatını ve sanayiini evvel 
' e""el ke d' 'h ' 1 · · ı-leaa • n ~ ı byaç an ıçın yapsın. 

o ır P beticeıınde bulunacak fazlalığı 
.,,al>' ~ç, F una karşı ham madde ithal 
~ gl' ,11:;. ·"tat harici ticareti o ınemle-

anı.k ~':,li~k ettirsi'! ki, onların Al
asına hır faydası vardır 

arı yoktur ' 
Hitlerisnı ink ı · . . . 

, iındadır Bu ~ a~ .degıl, ıhtilal iddi-
lerı ., "atan; olan ~~~·~ .. geçende fırka

' ı"in aöyl d'"' '!~ıh te şeflerden bi
ı .4• /'ltiye gi~e~g~l gore, ~a~i~i ~000 yıl 
• ınan tanhının ınhitat-

Hükômet Pahalılı 
Yeni tarife karşısında 
gümrüklerde vaziyet 

a Kar 
il Bekayaların 
Hakkında .. 

Bir kararname neşredilmesi muhtemel 
Hükumet vukuu melhuz her türlü pahalılığa karşı 

tedbir alacak, yeni tarif enin esasları 

Yeni bir kanun layihası 
hazırlandı 

ANKARA, 1. (Milliyet) -
1929 senesi sonuna kadar ha
zine alacağı olarak muhtelif 
hesaplara kaydolunan paralar
dan bazılarmın tasfıye ve ter
kinine dair layiha rüznameye 
alındı. Layiha cumartesi görü

şülecekt:r. 

- -- _,..-

Ankara 1 (Tele
fonla)- Yeni giim 
rlik tarile kanunu 
ile merbutu cetvel· 
leri ihtiva eden 31 
Mayıs tarihli Resmi 
Gazete çıkmıştır .. 
Gümrükler Umum 
Müdürlüğünde ya
nn cuma olmasına 
rağmen çalışılacak 

ve gümrüklerde bu 
yeni vaziyet karıı
atnda takip edilme
si tazım gelen hattı 
hareket hakkında 

gÜmrülı idarelerine 
direkti/ verilecek, 
kendilerine yeni ka 
nun ile cetveller 
gösterilecektir. Ôğ
rendiğime göre hü-

Dün gümrllklerde harice e1ya çıkarmak 
muamelesi yapılmadı .. 

kumet y.eni tarifenin ttıtbikile vukuu Vekilleri heyetinin cumartesi günü bir 
melhıu her türlü llıtik&r ve pahalılı· kararname neşretmesi muhtemeldir. 
ia kar,. müteyakk"' olmağa ı>e tetbir Bu kararnameye yeni tarifede güm
almağa karar vermlftir. Bu meyanda rük resimleri artınlm'f olan ithalat 
yeni kanunun bir maddeme hükumete maddelerinden hangileri hakkında bu 
ıJC!lrilmif olan salahiyete iatinaden icra azami tarifenin timdilik tatbik edilmi

Gümriikler Vekili Ali Rana Bey 

yeceğini 11öateren bir liste bağlı olacak 
fır. Bu liatft hazırlanmaktadır. Listenin 
biraz geni§ tutulacağı zannedilmek
tedir. 

Yeni tarifede reaimleri arttırılmq it
halat maddeleri büyiik bir yekuna ba
liğ olmaktadır. 

Istanbul gümrüklerinde 
vaziyet ve oktruva 

Gümrük ve lnhiııarlar vekaletinden 
evvelki gece sabaha kar§ı gelen gayet 
müstacel i§aretli bir telgrafnamede, 
yeni tarife kanunu li.yihası ve cetvel .. 
lerl kesbi kı>nuniyet ettiği cihetle mez
kiir kanun ~ cetvellerinin tebliğine 
intizaren gümrüklerde muamele ya
pılmaması emredilınittir. Bu eınir mu 
cibince dün sabahtan itibaren gÜmrük 
!erden e§yayi ticariye çıkanlmasına 
müsaade edilmemi§tir. Yalnız esasen 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Yağmurlar zararlı oluyor! 
Henüz havanın açması etrafında da 

bir ümit yok .• 
En ziyade sebze bahçelerinde zarar var. Fatin Bey 

ve Ziraat müdürü ne diyorlar? 
Bir aydanberi kısa fa11larla geceli gÜn 

dÜz)ü yağan yağmurlar bAIA bütün tid
detile de"am etınel<tedir. 

Havaların böyle yağmurlu gitmesi 
mahıulatın bir kısmını eaaslı zararlara 
0.ğratıruştır. Trakyada yağmurun daha 
§~.~detli olduğu, bir çok yerlere dolu düf 
tugü gelen haberlerden anlatılmaktadır. 
Yağmur bazı alçak arazide seller husu
le getirmiıtir. 

lüleburgazda seller epeyce tahribat 
yapmı§, Çatalcada bir kısım ekinler yaf 
mur yüzünden mabvolmuftur. 

lstanbulda birşey var mı? 
Son yağmurlar dolayısile İstanbul Vi• 

!ayeti dahilindeki ekinlerin ne dereceye 
~dar zarar ııördüklerlni öğrenmek için 
Ziraat müdürü Tahsin Beyle görüttiik. 
Tahıin B. bize ıu izahatı verdi: 
- Yağmurlardan Vilayet dahilindeki 

ekinlerin zararı az olınugtur. Yağmur, 
henüz çiçekte olan bir kısım mahsulatı 
müteessir etmiıse de buğday ve arpala. 
ra pek dokunmrunı§lır. Bostanlar, yağ· 
murun birikinti husule getirdiği yerler
de kökleri su altıııda kalan bir kıoon 
~zruat tabiatile yatar .. Fakat, yağmur 
:,urekl.i. ve dolu halinde olmadığı için 

ahk bll'az açınca gene düzelir. 
. . Yağışlarda mülhakalın mahsul va
~etin; sormuştuk. Ehemmiyetli hiçbir 
m~aı' vukua gelmediğini öğrendik. Yağ 
ti ı' k,.""' dwam ettiğini çörünce vaziye
ımz e ar sorduk. Şimdiye kadar aldığı
değil~~;~flar endite verecek mahiyette 

D'f-6.tlü Aril Beyin izahatı 
ıge• taraftan Ziraat Odası azasın-

tan k';"'~ulması için lazımdır. ihtilalin 
gayesı . opmaktan kurtarılacak Al
man tarıh' · d' h 
d

. k ıru mç alde istikbale tev-
ı etme olacaktır. 

Kısaca söylernek lazımsa denebilir 
ki Hitlerism'in çıkı§ sebebi ıudur: 

Fatin B.,y 

dan Lı1tfi Arif Bey, Yafmurun tahriba
tına dair §U izahatı vermiıtir: 
- Ekinlerde, yağan yağmurlann tesi

rile ehemmiyetıiz bazı zararlar olduğu 
muhakkaktır. 

Fakat, yağmurun bir taraftan da fay
~alı olduğu unutulmamalıdır. Meyve a
gaçlan bol suya kavu§mU§İardır, Bu ..,. 

(Devamı 2 inci sahifede) 

Veraay sulhile ba~ladığı iddia olunan 
inhitatı durdurduktan sonra Alman iktı
sadmı Liberalizm ve Markaizm'den 
baıka bir temele oturtmak. 

Müderris 
Niuımeddin ALI 

1929 senesinden sonraki he
kayalar ile mülga vergiler be
kayasi ve bilhassa aşar faizleri 
için de bir karara gitmek Jü. 
zumlu aJdolunmakta ise de 
bunlar hakkında Maliye Veka
letince tetkikat yapılarak ica
bına göre önümüzdeki içtima
da teklif olunmak üzere bir la· 
yiha hazırlanması bütçe encü
menince daha muvafık görül
müştür. Layihanın son tekli şu
dur: 

Madde 1 - 1929 mali senesi 
sonuna kadar gerek milli bükii
met ve gerek sakit hüklimet 

(Deııamı 2 inci sahifede) 

Deniz tarifeleri 
Tetkik şeklinin değişti

rilmesi lazım .. 

Bilet ücretleri daha ziyade 
azaltılabilir mi ? 

Kadri Bey 

Limanda lıliyen nakil vasıtalarmm 
bir türlii inmeme.i, bilakis her fırsat
ta yüluelmesi öteden beri etrafında 
m.iinak•§A yiirütülen bir mevzudur. Ti 
ca.ret odumm hayat bahalılılt en• 
dekslnin vesaiti nakliye ücretlerinin 
ucuzlama11 lazım geldiği yolunda or
taya bir hakikat koyması Liman tari
fe komiayonunun vaziyeti etrafmda 
nazan dikkati celbetmİ§tir. Evvelce, 
liman tarife komisyonunda bulunmut 
ve komisyonun vaziyeti hakkında bü
yük bir rapor vermiı olan cemiyetler 
mürakabe büroau reisi Kadri Bey bu 
hususta kendisile görüşen bir muhar· 
ririmize §ayanı dikkat malumat ver
miştir. Kadri Bey diyor ki: 

- Liman tarife komisyonu Liman 
kanununun onuncu maddesine müate· 
niden icrayı faaliyet etmektedir. Bu 
maddenin verdiği salahiyet mucibince 
tarife komisyonu §U suretle çalıımakta 
dır: Bir şirketin verdiği hesaplar tet
kik edilmekte, buna göre varidat tan
zim edildikten sonra buna yüzde ıs te 
kar ilave olunmaktadır, lıte bu hesap 
nakliye ücretlerinde eaaı olmaktad1r. 
Komisyon §İrketlerin masrafının ma
kul olup olmadığını, maarafı kısmak 
kabil olup olmadığını tetkike aali.hi
yettar değildir. Bu esas dahilinde bi· 
let ücretlerini teabit tabii doğru ola-
maz." 

Alakadar mahafilde tarife komiıyo 
nunun şeklinin değiştirilmesi lüzumlu 
görülmektedir. 

llllllllllllllllllUl!llllllllll 
Haftalık Siyasi İcmal 

Alımet Şükrü Beyin.ha/talık yazı
sı bugün ve müteakıp cuma günle

ri dördüncü sayılamn başında 
olacaktır. 

ııııııuıııııııııııııııuııııın 

u anık Bulunacak 
Konferans gene bir 

çıkmaza girdi 
Silahsızlanma konferansını üç hafta 

tehir etmeğe mecbur oldular 

Konferans reisi M. Henderson 

(Silahsızlanma konferansının gelip 
emniyet meselesi noktasında bir taşa 
çarptığı anla§ılryor. Bir habere göre, 
müzakereler bir müddet tehir edile
cetkir. Bu ileriye atılmıya bir inkıta 
nazarile bakanlar da vardır. Her hal
de bu konferans çok müşkül safhaya 
girdi.) 

Vç halta tehir 
CENEVRE, ı (A.A.) - Zannedildi 

ğine göre siliilıları bırakma konferan-
11nm İngiliz planmı bir celsede kabul 
ettikten 80nra 3 hafta için tehir edil
mesine karar verilmiftir. 

Bir tebliğ neşredildi 
CENEVRE, 1 (A.A.) - Milletler 

Cemiyeti umumi katibi, silahları bı
rakma konferansı hakkında dÜn ak
§am ıu tebliği netretmiştir: 
"Çarşamba günü öğleden sonra M. 

Henderaonun riyasetinde toplanınıt o .. 
lan konferans bürosu umumi komiayo 
nu ıu tavsiyelerde bulunmağa karar 
vennittir: 

1 - Muahede projesinin birinci kı
raatinden sonra, komisyon, ikinci kı· 
raatine başlamadan evvel umumi ko· 
misyon tehir edllecetkir. 

2 - Bu tehir 27 hazirana kadar 
uzayacak, reis, icap ettifi takdirde 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Nakil hazırlığı başladı 
Tıp fakültesinin İstanbul lisesi bina

sına nakli kararlaştı 

Akil Muhtar ve Neşet Ömer Beyler arasında münakaşa 
Darülfünun ıslahat komitesi dün sa

bah ve öğleden sonra toplanarak Tıp 
fakülteaiıı.in nakli ve bina meselesine 
dair hazırladığı projeyi ikmal etmittir• 
Rapor dün akşam Ankaraya gönde•ilmiı 
tir. 
Öğrendiğimize gllre Tıp fakültesinin 

lstanbul lisesi binasına ta§ınmaaı mukar 
rerdir. lalilıat komlteıinin bu karllMDI 
Maarif V ekBleti de taadik edecektir. 

Bina meaeleoi halledildiği için komite 
bundan sonra müderrislerden gelen fi§
leri tetkike başliyacak, bunu da kıııa bir 
mUddet içinde intaç edecek, neticeyi Ve
kiilete yazacaktır. 

Tıp fakültesinde nakil hazırlıklarına 
batlannuıtır. Klinik ve laboratuvarlarda, 
yeni binada iotifade edilecek malzeme ı 
ve tesisat tesbit edilmektedir. Nakli en 

N.,c Ômer ,,., Akil Muhtar Be;ııler 
ev..el yapılacak olan bazı teıılll\t ihzar 

(Devamı 5 inci sahifede) 

23 Haziran günü 
Otomobil, motosiklet yarışları yapılıyor 

Türkiye Turing "e otomobil klü
bü ile gazetemiz tarafından tertip 
edilen otomobil ve motosiklet yant
lar" 23 haziranda, lstinye köprüsü 
ile Zincirlikuyu arasında yapılacak 
tır. 

Gazetemiz idarehanesinde, Tilr
kiye Turing klübihıde ve bütün oto
mobil ve motoıildet acenteliklerin
de, dünden itibaren, kayıt ve kabul 
muamelatına baılanm.ııtır. 

Tertip heyetinin teknik komi
faşı taralından tubit edilen ya
"' talimatnamesinde, yan,lara 
girecek olan otomobiller: 

l litreye kadar; 1 den 2 litre
ye kadar; 2 den 3 litreye kadar; 
3 ten yuhan olmak üzere dört ın 
nJa ayrılmışhr. 

Y arıf için sureti mahsusada 
imal edilmiş olan arabalar be-

" 

~ 

\ 

~ 
,inci bir sınıl te,kil edeceğin
d en, her sınıl arabanın yarışlar 
da muaııllakıyet ihtimali arttırıl 11 
mıfhr. 

Motosikletlere gelince: 
350 santimetre mikabına kadar; 

350 den 550 aantimetre mikabma 
kadar sepetsiz ve gene 350 santi
metre mikabından 550 santimetre 
mikabma kadar sepetli olmak üze· 
re üç unıfa aynlmıılardır. 

Y arıta ittirak edecek olan o
tomobil sahiplerinden 3 er lira 
ve motosiklet sahiplerinden 2 
ter lira kaydiye alınacaktır • 

Y anılara ait talimatname, yanı 
münasebetile, hazırlanmakta olan 
ve nefü bir şekilde pek yakında in
b§ar edecek olan Otomobil mecmu
asına dercedileceğinden, yanı te
raitinin diğer husuııatı orada bulu-
nabilecektir. • ..a olarak 
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TERKİ TESLİHAT 
Raaya Çannın beyannamesi. - La Haye umumi kongresi. - Sulh 

lıediye.i: Altı batarya top! - Bir isyanın 25 inci senei cfeuriyesi. 

Burulan otuz aene evvel, gene Av- 1 
nıpa devletleri araamda, bir ''Terki
tealihat,, teıebbüaü olmuftu. 

1900 aeneainde, eaki müat .... it Kuı
ya Çan, merhum Abdülhamit Hana 
.. Terkitealihatı Deaarmement" tarihini 
ile hayır ve hüanüniyet taraftan görü
nür bir beyanname göndeımittL 

Bu beyannamede; Alemiinaaniyete 
Hazreti Meıihin tavaiye ettiği veçhile 
hayırlı ve muslihane bir hizmette bu
lıuımak ve beynelbqer muharebelerin 
atam ve meaa.ibini tahfif etmek Üzere 
•·Terkiteslihat,, teklif olunuyor ve bu 
temenniyi hüınükabul ve telakki ede
cek hükumetlerin ıönderecekleri mu· 
rahhaslardan mürekkep olarak yir· 
minci asra girerken La ffaye'de •1U
mumi sulh kongresi,, akti arzu edildi
ği yazılıyordu. 

Böyle hayırL, iıua.niyetperverane, 
a lem,ümul bir teklifi hüoütelikki 
ve kabul pek tabü olduiundan büyiık 
ki.ıçük bütün hükU.metler, memnuni
yetle İ§tirak etmİ§lerdi. Bu meyanda, 
Sultan Hamit te Devletiosmaniye na· 
mına bir heyeti mur•hhey göndermit 
tı. 

Heyeti murahhas&J• Yaktile aefirlik 
lerde ve Hariciye Nezaretinde bulun· 
mu~ olan vüzeradan Turhan Pa~ ri.· 
yaset ediyordu. 

Heyetimurahhaaa azaaı, maiyetise· 
niye ErkaniharbiJe feriği, yaveri haz 
retitehriyari Abdullah Pata ile Tah· 
rirab Hariciye batkatibi Sarı Nuri 
Beydi. 

O sırada, bütün Avrupa gazeteleri, 
bundan hararetle bahsediyorlardı. 
D nilebilir ki hemen hepsi, bir ağız
dan Carın hüanüniyetini ve bu fikrin 
isabeiini ve beteriyet ilemi için yeni 
br huzur ve saadet devresi açılacağı· 
nı yazarak alkqlıyorlardı. 

Bizim murabhaslann, padişahtan 
talimatnnahıusalarmı ve ıifrelerini a· 
lıp hareket ettikleri gÜn, ben, mabe· 
yinde, mabeyinci Sanca :zade Ragıp 
Patanın dairesinde bulunuyordum. 

Ragıp Pata, sarayda en eski ve aa· 
mimi muarefem olan bir zattı. Paşa 
merhum, Mektebimülkiyeden yetişmit 
ve kendi kendine ilmi, fenni tetebbu· 
luda buluumuı, müteaddit lisanlara 
bıhakkın aşina ve çok zeki bir kimse 
idi. 

Murahhasların hareketlerinden bab 
sederken: 

- Zatışahane, bu ite ehemmiy~t 
,·ermiyorlar. "Terkitealilaat,, ı hiç ol
mıyacak bir temenni addediJorfar. 

Demi, ti. 
Ar.,dan, onbeı Jirmi sün ıeçti. lra· 

deiseniye ile beni çatırdı: 
- Bak! Geçende sOJlediğim nasd 

tahakkuk etti?Zatişaha-U. La Haye 

aulhuumum.i kongrea.i hakkındaki ira .. 
delerini timdi ıize tebliğ edeceğim. 
Şevketmeap efendimiz buyuruyorlar 
ki: 

Yirminci aınn başında, dünyada 
iki sergi açılıyor. Biri. Pariate '"Eyfel 
kulesi" denilen sergi, diğeri de , La 
Haye'de toplanan '"Sulhuumumi kon• 
sreai,,dir. Birinciai 1900 senesini dol
duran bir aaır içinde medeniyet ile
nıinin maarif ve sanayice olan terakki 
yabnı gösterecektir. ikincisi, ilemün
aaniyete, kuvvetlerile hükmedenlerin 
maneviyatça, yani hakkın kuv.rete ga· 
lebeaini kabul gibi abli.ki faziletçe 
umulan mertebeye yükselip yükselme· 
diiini takdire delalet edecektir. Ben· 
ce, birincisi muvaffak olacak, ikincisi 
muvaffak olamıyacakbr. Çünkü Çar 
Hazretler, Hazreti Meaihin Çarlığa 

tevcihini emrü tembih ettiti manevi 
vazifeisulbperveraneyi ifa zmınında 
vaki olan bu teıebbüsü henüz iki bu
çuk ay evvel ilan ettirmİ§ken dün, Ka
radağ sefirimiz Fevzi Paşadan aldı· 
imı bir arizada, ayni Çar tarafından, 
Karadağ Prenai Nikitaya alb batarya 
aon sistem top hediye ettiği bildirili
yor. 

Ragıp Paşa auıtu, tekrar h8'lad11 

- Ve gene Şevketmeap efendimiz 
buyuruyorlar ki: Sofyadaki sefirliği
mizden gelen bir arizada 1291 taı·ihin
de ika olunan "Otluk köyü,, Bulgar 
iayanının yirmi bqinci seneidevriyeai 
münaaebetile, o İsyanda önayak olan 
Bulgar komiteleri .ergerdelerinin :ıile
lerini tebrik için, Çar tarafrndan sure
timahsusada g'Önderilmİf olanGrandük 
ve Grandüşea'in, köy köy dol~arak 
masebaktaki fedai ailelerini bulup he
diyeler dağıttıklan ve bu hediyeler i
çinde bizzat Çarın ve Çariçenin resim
leri mahkuk, altmdan mamul kupalar 
bulunduğu ve Üstlerine fedai aergerde.
nin iami ile bir nevi •·vaftiz baba ve a· 
nalığı., niıanesi olarak verildiği yazıl· 
mqtır. Bunlardan anlatılryor ki Ça· 
rm teşebbüsü, kendi tarafından bile 
nakza uğramaktadır. Farzedelim ki 
La Haye sulh konıreai içtimaları neti
cesinde beyneddüvel hadis olacak ihti· 
laflan hal için bir takun mütalealar 
ile mukat'!"'erat ittihaz etıinler, sonun
da o mukarreratın İcra memuru kim o
lacak? Gene cebir ve zor iıtimali ve 
ıili.h çekilmesi zarureti hi.aıl olacağın
da şüphe yoktur. Binaenaleyh, bence 
bu it yüriimez. Fakat belki bqka mak 
aatlan iıtihaale mukaddeme olmak Ü· 
zere ortaya konulmut ci.li bir tedbiri 
siyaıidir. 

Raııp Paşa, bu iradei.seniyeJİ bana 
aynen notettirdi .. 

(Arlttuı uar.) 

Yann: 
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Abdülhamidin, Çara, pacfe ar kasından hücumu. - Yazdan ma 
kale. - Kabak kimin bap.na patladı? 

Bekayaların Hakkında 
(Başı 1 inci ııahi.fede) 

outçelerinden kat'i ...m,at ,eklinde iı 
tihkak sahiplerine tediJe edilipte. 

A - Havale harici ola.sından fasıl 
ve madde hatasmdan YflJ'a hizmetin 
taalluk ettiği daire bütçesinden gayri 
bir idare bütçfllİnden tediye edilmeııin· 
d~n dolayı divanı muh• ..... bn veya sa 
lahiyetli heyet ve makamıLırm hiiküm 
karar ve emirlerine müıteniden mu.ba
s.İp veya sarifleri namlarına zimmete 
a.hn.an. 

B - Evrakı müabiteoi noksan veya 
zayi olmuından dolayı A fıkrasında ya
zıl • makamlarca mubuiıp veya aarifl.,ri 
namlarına ziınmete al q ı..n.rıaıtı· 
nlan ve iıtihkak sahiplsiain ölmesi ve
ya ikamet ettikleri y..-lerin deiittirilme 
ıi gibi zaruretler clolayıaile noluanmm 
ikmal veya nüalıai saniJe tedariki ıure
tile mahsubuna vflJ'a eli"""' muhaaebata 
>raz:ma İmkan ohnama.....ıa.. muhtelif he 
aaplarda borç olarak mukayYCt bulunan i 

harp, İşgal, isyan, tuğyan. yangın ve em 
hali ıebeplerle ka)'iU.; zaJİ olup müfre 
dati teıbit edilemiJen veya edilip te bu 
ıebepler yüzünden "'" en-akı ihraz olu
namadaiı için mahaubu -,.a divanı mu· 
ha.sebııtça zimmet hükmünün ref'i kabil 
ol mı yan. 

C - 1929 mali senesi ıonuna kadar 
gerek milli hük\imet ve gerek aakit hü
kümet bütçelerinden anns suretile veri
lip evrakı muıbitesinin gönderildiği ley 
sik edildiği halde ......,; dairelerde :ıİJ&a 
uğradığı için mahıupları yapılamıyarak 
paray; alanlar namlanna muhtelif hesap 
larda borç kaydolunan. · 

D - Hazine alacalı olarak muhtelif 
hesaplarda rakamen b,tlı olup C fık
rasındaki sebepler dola.Jiıile mufredat 
k•yıtlerinin aenedat ve evrakın zayi ol
maıı ve borçlu kimselerin tayin editeme
meıi yüzünden takip tahsil ve mahıubu 
rnümkUn olmıyan. 

E - Nakden veya sen,,clen hazine ve 
ıuahatma irsalat kaydedilip te ait olduk 
lan mahallerden mukabıl makbuz alma
nıamasından dolayı divanı muhasebat 
veya aalRhiyetli heyet ve makamların 
hUküm kn.rar ve emit'lwine müıteniden 
"l\Uhasip "cya alitıkadarları nanılarına 

,.. l<aydedilmi~ bulunan makhul ve 
' ~·.Je sebepler dolayaile takibat 

~1·$ ..Q 3' '"zünden ruururu zanıan~ 
~ 

<C' 

uğT&yan ve hu sebeple muhaaiplerce taz 
mini dıvanı muhaıehatça hükıim altma 
alınan veya muhtelif hesaplara salahiyet 
li makamlarca zimmet kaydettirilen pa
raların devlet namına yapılan hizmetler
den mütevvellit ve devlet borçlarmm 
ödenmiş olduğuna ve yukari~.ıki sebep
ler dolayııile takip tahsil ve mahsubuna 
imkan olmadığına kanaat veren ev.-.k 
gösterilmek şartile ve "ncümen kararile 
Maliye vekilliğinece terkin edilecektir. 

N.-dde 2 - Sakit hükWoet zamanın
da her hangi bir suretle tesriye edil.ip te 
birinci maddenin sumulu haricinde ka
lan ve 459 sayılı mahıubu umumi kanu
nu ve müzeyyelleri ile tayin olunan 
mahıup müddeti İçinde mahıubu yapıla
mamq ve muhtelif hesaplara almmı' o
lan paralar hizmetin yapılnuı olduğuna 
kanast verici evrakı musbite kili adde
dilmek ıuretile Maliye bütçesinde lahi
ka olarak açılacak nazım fasıldan mah
sup olunur. 

Madde 3 - '3 nisan 1336 tarihine ka
dar vergi ve resimlerden tahakkuk edip 
te tabıil edilemiyen bakaya, para cezala 
rile beraber, affedilerek kayıtleri terkin 
edilmiftir. 

Madde 4 - Bu kanun n"frİ tarilıind'Al 
muteberdir. 

UIUHtlllUfttllltmM 
Aka Gündüz'ün 

Yayla ' Kızı 
Milli, büyük, sinema romaru 

Aka Gündüz Beyin, bilhaua 
Milliyet için uzun zamandan beri 
hazırlamakta olduğu bu roman 
bitmek üzeredir. Büyük inkılabın 
mühim bir tarafını Anadolu yayla 
:sının kırında gösteren bu milli, bii 
yük roman ayni zamanda yepyeni 
bir senaryod uı. (Bu toprağın kız
ları) nı, (Dikmen yıldızı) nı, 
(Çapkın kız;) ı, son çıkardıjt (Ü
vey ana) yı okuyanlar (Yayla kı
zı) nda daha yeni, Jaha heye
canlı bir olgunluk bulacaklardır. 
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HARIC. HABERLER 
İktısat konferansı 
Gayrimüsait hava içinde 

işe başlıyor 
[Londra lktı""t Konferansı için yapı· 

lan hazırlık son aafhaama girdi. Ameri
ka heyeti yola çıkmıfbr. Ancak ıil.Bhsız
lanma konfer&rutnın bir netice verme
meıi, bu konferanıın çok gayri müsait 
p.rtlar altında toplanmasına sebep ola· 
caktır.] 

VAŞiNGTON, 1 A.A. - Dünya lktı
sat Konferanıma gidecek olan Amerika 
heyeti, Nevyork tarikile Londraya hare
ket etmittir. 

Son dakikada M. RooseYelt'ten seri 
netice almalan Ye nutuktan kısaltmaları 
hususunda talimat almııtır. Hüli.sa ola
rak heyetin ıayeleri ıu olacaktır: 

1 - Dövizlerin istikran ve gümrük
lerin azaltılmaaı ıuretile beynelmilel ti
caretin yeniden ihyası. 

2 - Beynelmilel bir hareketle buğ
day, ıümüı ve başlıca diğer mabıullec 
kıymetlerinin )"CDİden takdiri. 

3 - lıçiler için yeni iı bulmak üzere 
hükWnetlerin müıtereken ..e ayni zaman 
da umumi hizmetler programları yap
maları. 

4 - Merkezi hankal•r vasıtaaile kre
dilerin ıeniıletil ... ek hususi itlerin inki
şafına yardnn etmek ve fiatlan yükselt
mek. 

Borçlar muelesi 

LONDRA, l A.A. - "Timea" gaze
tesi dünya iktıaat konferan., açılacağı 
bir urada, Amerika bükümetinin borçlu 
devletlere kartı alacağı vaziyet hakkın
da bu devletlerin malumatlar olma11 lü
zumundan bahsediliyor. 

''News Chroniche" M. Roosevelt'in 
borçlar mukaveleıinin yeniden tetkikine 
aleyhtar olmadığını fakat kon.,....,nin mu 
halefetinden çekindiğini yazıyor. J 

Türkistanda 
Müslümanlar Çinlileri 

haylı sıkışbrdılar 
SİN1A, 1. A.A.- Hariciye ne

zaretine gelen en son haberlere 
göre şarki Tüı,kiatan da Yarkan'· 
da vaziyet endişe uyandırıcı bir 
hal almı,tır. Yeni şehre taarruzlar 
yeniden ba,lamı•tır. Müslüman a
hali yer altında yollar kazarak 
,ehre girmeğe çal(fmakta:air. 

Şarki Türkiatanm hükUınet mer 
kezi olan Kqgar 'elan gelen en ye 
ni haberler vaziyetin fenal~ğı
nı göstermektedir. Çinlilerin mev
ld itibarile ileri gelenlerinden dört 
ki•i bu yakınlarda idam edilmit
lerdir. 

Çinde mütareke 
Japonlar şartlarını 
· kabul ettirdiler 

PEKiN, t A.A. - Tien-Tain resmi 
membalanndan nrilen haberlere göre, 
dün imz:alanmq olan mütareke sadece as 
keri mabiJettedir. 
Murahhaılar, ıimdiki halde, seddiçin'· 

İn ~imalinde bulunan erazinin Çinliler 
tarafından tekrar itııali ile Mançeu-Kuo 
kuvvetleri meselelerini görüımektedir
ler. 

Miizakerabn kodrulcluğundan az bir 
mütkiliıtla ilerlemekte olduğu gö
rünÜJor. Siyaai mebafildeki intiba, Çin
li murahbulann umumi bir anlaıma yap 
mağa aalihiy~tleri olmadığı merkezinde
dir. 

Tien-T sin telgrafları, Japonlarnı 4 
ıey i.tedilderini cösteriJor: 

l - Mançu Kao'nun tannıınaaı, 

2 - .Şimali Çüa'de Japon harekab 
maırafını ko....mak üzere 200, milyon 
dolarlık bir tazminat. 

3 - Japon kuvvetlerinin Lutai'yin 
farkında demiryolu üzerinde lralmalan· 
na müsaade. 

4 - Çin "'-m ricat hattmın ev
yeJce ıöatwilan bat ol.-... 

15 haziran taksiti 
LONDRA, 1. A. A. - Yarın A 

vam kamaraııanda- yapılacak olan 

müzakeratta, itçi fırkaııı, 15 hazi
ran taksiti gelince,hükfıınetin borç 
ları vermef hususunda AmerikAyı 
karşı ne vaziyet alacağının bildiri( 
meıini istiy .. cektir. ---

Fransız bütçesı 
PARfS, 1.A.A. - Ayan mecli

si 3 reye kartı 246 reyle bütçe he
yeti umumiyeaini kabul ebniftir. 
BütçEde 3.576.018.955 frank açık 
varrlır.Bu açık meclisin verdiği re}' 
den mı.iteveUit açrktan 235.300.836 
frank daha azdır. 

--o-

Papa 76 yaşında 
VATICAN, 1. A. A. - Papa, 

bugün 76 ya.ana girmittir. 

Son retuşlar 
Dörtler misakı hakkında 

dün gelen haberler 
[Dört1er misakının müzakeresine de

vam ediliyor. Fakat henüz kat'i netice
ye varılamamıştır. Küçük İtilaf devlet
leri muahedelerin yalnız dört devlet ta
rafından verilecek karar ile tadil edile
ceğinden endiıe ediyordu. 

Anlaııhyor ki bu devletler tatmin e
dilmişlerdir. Misakın 6 maddesi oldu
ğu anlatılıyor. Birincisi 4 devlet arasın
da teıriki mesai, ikincisi muahedelerin 
tadili, 3 ncüıü silahsızlanma, 4 üncüsü 
Avrupa iktısadiyatının ihyası için alına
cak teabirler. 5 ncisi misakın müddeti,6 
nem misakın tasdik ve tescili. 

Dörtler miıaki hakkında gelen son 
telgraflar ıunlardır. Bu mesele hakkın· 
da 4 ncii aayıfamızdaki siyasi ismal'de 
de mütalea vardır:] 

Küçük itilafın uaziyeti 
ROMlı\, 1 A.A. - Dörtler misakı pro 

jesinin henüz tesbit edilmemi\ bazı te
ferrüab üzerinde meşgul olunmaktad1r. 

Belgrat, t A.A. - Avala Ajan11ndan: 
Dün ak~ki "Pravda" gazetesi Pra

gue' da dörtler misakı ve muahedeleri 
yeniden tetkik meıelesi hakkında neşre
dilen tebliğden bahsederken Küçük 1 tİ· 
lifm, buP,"iinkii Avrupa hudutlan muabe 
deleri esaama istinat eden bir misakın 
yapılmasına mumanaat etmeyeceğini yaz 
maktadır. 

Gazete, makaleıini, Küçük itilafın bir 
çıkmau girmek arifesinC:e bulunan Av
rupa birliğine bir kere daha mühim bir 
hizmette bulunduğunu söyliyerek bitir
mektedir. 

Lehistan memnun değil 
V ARŞOV A, 1 A.A. - Pat Ajansı bil

diriyor: Dün akşamki gazeteler, dörtler 
misakı hakkında Küçük itilif konseyi
nin beyanatını gayri müsait bir şekilde 
karşılamışbr. 

TanırutUf muharrirlerden, milli muha
lefet fırkası mebuslarmdaıı Stanislaa 
Stronaki, a, b, c, gazetesinde yazdığı bir 
makalede Polon)'& efkarı umumiyesinin, 
Küçük Itilifın misak karşısında eskisin
den dönmek ıuretile aldığı vaziyete hay 
ret ettiğini aöyliyor, ve Fransa tarafın· 
dan miııakta yapılan tadilibn Küçük 
devletleri tehlikeden kurtaracağlnı zan· 
netmenin hiç te emniyet verici bir tey 
o!madığmı ilive ediyor. 

Kurjer Bzerwony gazetesi misak aley· 
hinde Polonyanm almış olduğu menfi 
vaziyeti değiştirecek hiç IMr yeni sebep 
olmadığını kaydediyor. 

Mübayl'lo7etler 
ROMA, 1 A.A. - 4 ler misakınm hü· 

kumetler nezdinde olsun, bafvekaletler
de olsun mevcut nushalan karfılattırıl
,ı.ğ, zaman metinlerde bazı ihtiliflar ııö
rülmüttür. 

Bundan başka Pari•te, hukukçular ken 
dilerine tndi edilen metinlerde yaptık
tan tetkiklerden bazı hukııki meseleler 
çıkarmıtlanhr. 

Miı:akın üçüncü maddeainf" ait metin
lerde mevcut yuılıt it;lıan daha nazik 
gibi ıörünüyor. Esasen bu madde en 
tadili.t ıören maddedir. 

18 nisan nüıhauna göre '"Franaa, J .. 
talya, lngiltere, silibları hm.tana konfe
ranoı kısmen neticelendiği takdirde, Al
manya i~in tanıruruı olan hukuk müaa
yabnm fili bir mahiyette olma,. lizun. 
ıeldiğini beyan ederler.'' 

10 nisan nüslıuma göre "Akit yük
sek taraflar, lngiliz muahede projesi
ni münakaşaya pratik bir esaa olarak al
mağa karar verirler." 

Bugünkü nüıhada iae ne silahlan bı· 
rakma konferansının kısmen muvaffak 
olamamasından, ne de ln~iliz: muahede
sinden bahsedilmekte fakat 11-12-932 
de kabul edilmit olduğu .l\°ibi, hukuk mÜ· 
ıavatınıo derece, derece lruVYeden file 
çıkarılma11 uıulünden balısolunmakta· 

d1r. 
Fakat bu maddenin gördüğü bihı\ez 

tükenmez tadilattan dolayı bazı nüsha
lar bir tarafta Fransa, lngiitue, Alınan
ya'yı, diğer tarafta Ahnanya':rı gösteri
yor, ~ka nüahalar ise sadece ve hiç 
bir fark göstermeden "Akit yükıela ta· 
raflar" diJor. 

Dün, Franaa. lngiltere Ye Almanya 
ıefirleri, bu nokta üurinde hariciye ne
zareti müst.,.an M. Suviek ile görütnıüt
lerdir. 

Diieo- taraftan Roma, eenc.....e. Pariı, 
Londra ve Benin ile de ha,..ntli. müki
lemeler olmuıtur. 

P ARiS, l A.A. - Huaa Ajansı bil
diriyor: Tempı gazeteai, dört devlet mi
sakı hakkında meb'usan meclisinde dün 
yapılan müzakere dolayısile yazdığı bir 
makalede hu müzakerenin ve Kücük i
tilaf tarafından ""!redilen tebl~ dört 
büyük devlet ara11nda - müıterek me
ıeleleri hal için - bir anlatma yapılma
sı meselesini k1tt'i surette aydmlatbğını 
kay detmek:tedir. 

Temps, makalesine ıu SW"etle devam 
ediyor: - Dört deYlet misakı sah cekil
mek Üzere haz:ırlanmı, olduğu §clrlde 
Fran11z tekliflerine tamamile uyıı-un bu
lunmaktadır. Çünkü Fransız telılifleri 
de sulhun muhafazaaı için fili ~e müea· 
sir bir meıai iştiraki malasadmı gözet
mektedir. 

Auam kamarasında 

LONDRA, 1 A.A. - Sir Jobn Simon, 
dün Avam kamaraımda, bugün için 
dörtler miaakı metnini parlamentoya ve
rebileceğini ümit ettiğini söylemi.*tir. 

Bir mebuıun, Almanya'run V "' .ailles 
muahedesi ile tal:ıdlt ettiği kalıbreden 
yüksek toplar imal edip etmediği hakkın 
da malllmatı olup olma~• dair ıor
duğu ıuale Sir John Simon cevap vere· 
memiı, fakat hükUınetin bu noktayı göz 
den kaçırmadıiuıı sual sahibin" temin 
etmiıtir. 

ı.• 

DAKi 
Ruznameye alınan layihalar C:ü 

ANKARA, 1 (Telelonla) - Sümmer Bank ve mektep kitapl 11 

sanJığı hakkınJaki layihalar ruznameye alınm1Jtır. ıep 1 

Meclis reı·sı· garın ra:;aı geliyor 1'ud 
ANKARA, 1 (Telelonla) - Millet Meclisi Reisi Kiizım Ptq41.1ıir. ( 

rın akfam relikasile birlikte lstan bula hareket edecektir. Kazım Paftir. l 
nın refikaları Hanımefendi lstanb uldan Karlisbada gidecek ue M'fan 
lis Reisi 9 haziranda Ankaraya dönerek Meclisin yaz tatiline karar tJI Bı 
receği celseye riyaset edecektir. bir 1 

Muvakkat ticari itilaflar . ~;: 
.. ANKARA, 1 (Telelonla) - Kat'i ticaret muahedeleri akdi İ~~k· 

mu:zakereye bQflanmıf veya bQfl anacak Jevletlerle muuakkat ti,;;y 
itilcillar akdi hakkındaki kanunu değiftiren 199? numaralı kamı' Sı 
müzeyyel kanun layihaaı ruzname ye alınm<fhr. Bu liiyihaya töre ntltam 
uakkat ticari itiliillar için tayin olunan azami müddet 1935 senesi telnere 
muzunun iptidasına kadar temdit edilecektir. r 

Bursa'da bir soygunculuk diy 
ed· BURSA, 1 (Telefonla) - Bugün öğleden sonra Bursa. Orh 

yolunJa bir soygunculuk olmuftur. Yedi silalılı ~ahu Bursa - Orhan~ a i 
yolu üzerinde 3 yolcu kamyoneti ile bir tenezzüh otomobilini soyd.J 
tan aonra Orhaneline giden posta otomobilini de çeuirmi,lerdir. B~ 
den bire posta otomobilinin önüne çıkan haydutlar jandarma onba.111 
Hakkı Efendiyi silalıla öldürdükten sonra arkadaşı Nuri Efendiyi ~ 

1
8 

yaralamCflarJır. Vak'aya fahit olan yolculardan lbrahim Elendi isnı'~-u 
de bir köylü haydutlardan birinin üzerine atılmış ue şakiyi odunla yl ur 
ralamı1tır .. Bunun üzerine şakiler zavallı lbrahim Efendiyi efe öldiJ' ın 
müfierdir. Haydutlar bir aralık telelon tellerini de ~smiflerse efe opl 
aonra hat tamir edilmi,tir .. Şakilerin tecavüz mahallinde telelon tellı .k•~· 
rini kesmis olmaktan istilade eder ek bir müddet kaldıkları :wnnedil11 1 

yor. Zabıta kuuvetleri derhal faaliyete geçmiştir. Şakilerin efkclli kal T 
yonlardan birile Buraaya gelmekt olan jandarma onbasılarından 9. t 
leyman Elendi tarafından teabit edilmiftir. Haydutları~ derhal yalı~ıç e 
lanması İçin tedbirler alınmrftır. Şiddetle takip edilmektedirler. Yarı'ye 
uak'a kurbanlarının cenazeleri merasimle kalJınlacaktır. ~rre 

M. Titulesco 
- - ~ 

Romanya Hariciye 
nazın geliyor 

ANKARA, l - Romanya Hariciye 
nazırı M. Titulesco cenaplannm eylul 
zarfında Ankaraya ııeleceği haber veril
mektedir. 

İtalyan denizalb gemileri 
köstencede 

BüKREŞ, 1. A. A. - Frichero 

ve Delfina adlı ltalyan deniz altı 
gf'mileri Batumdan Köstenceye 
gelmiılerdir. 

Gemilerin süvarileri ,ehrin yük
sek memUl'larmı ziyaret etmi,ler

dir . Bu ziyaret iade edilmittir. 

Telsiz neşriyatının 
tekemmülü 

1.0NDRA, ı. A.A. - Ayandan 
M. Markoni yaptığı bir beyanatta 

bilhassa kasırgaların ve çelik kit. 
lelerinin tesirini büsbütün hiçe in 

diren kısa dalgalar kullanılması 
sayesinde telsiz neşriyatanm te. 

kemmül derereaine yaklllftığını 
aüylemi,tir. 

--o-

Egypt gemisindeki alhnlar 
BREST, ı. A. A. -Artiglio "ak 

tile batan Egypt ge~isinde bulu

nan altının kurtarılıp çıkarılmuı 
i9ine yeniden b~lamıftır. Egypte'

in tekneoiııden dün 50 kilogramlık 
kiılçe altın 4500 lngiliz lirası ve 

400 kilogram külçe halinde günıüt 
çıkarılmı,tır. 

Hitler - Bruning 
BERLIN, 1. A.A. - Volf ajan

sı bildiriyor: 

Cazetelerin verdikleri haberlere 
göre başve::kil M. Hitler merkez 
fırka•ınm lideri M. Brüning ile si

yasi mahiyette bir mülakat yap
ruıatır. Yene siyasi mahiyette ol

mak üzere ikinci bir konllfma da
ha yapılması düfünüldiiğü ıöyle· 
nilmektedir. 

iki lngiliz gemisi çarpışh 
HAMBURG, 1. A. A. - Volf 

ajan~mdan: İngiliz bandıralı Sten
tor ve Guildford gemileri Elbe neh 

rinin menbaında kesif bir ıis yü
zünde çarpr~mı,lardır. 

U niter Caatle Line kumpanya· 
sına ait olup sekiz bin tonilato hac 

minde bulunan Guildford Caatle 
gemisi batmıştır. Tayfası ve yolcu 
[arı kurtarılmı,tır. 

118 mahkum kaçh 
LAN~fNG, 1. A.A. - Kaçan 

l 18 mahkumun izleri tamamen 
kaybolmuştur. Bununla bere.her 
mahkumlar teminat olarak kaldır
dıkları şahıslan bırakmıtlardır. 

• 

Bir Yunan taburu 
zehirlendi de 

ATINA, 31 - Bir piyade alayı.J ibi 
400 asker tehlikeli surette zehirleı' dalı 
ali.imi göstennitlerdir. Derhal teda1' hey 
tına alınmalarına ...,.ğmen İçlerindeP me) 
si vefat etmi§tir. Yapılan tahkikat rJ vıy 
lenmenin askerlere bozuk sardalya bl zın 
verilmesinden ileri gelmiıtir. göz 

Yeni Fransız ataşemilit1 yu 
PARIS 31 - M. Lebrun öileden 1 

ra yeni Ankara ala§e militeri ka ğın 
de Couraon de la Villeneuye'ü loıı..ıl' !ar 
mi,tir. Yeni ataşe militer 10 bazi,... le, 
vazifesine hareket edecektir. -,.~~--~--

M. Goebbels memnuıı de 

ROMA, 1.A. A. - Alman pi' 
paganda nazm M. Goebbels, oıJ 
buata verdiği l,eyanatta bilhal' ~~r 
M. Muuolini'nin '8-hıiyeti ile D1 gı 
teha,sia olduğunu, Almanyaya ~ 
çok faydalı ve fllhıi tecrübeler l 

de etmif olarak döneceğini bil~ 
mİ!ftİr. 

M. Dolfus Romaya gidiY' da 

ViYANA, 1.A. A. - M. O'ne 
fuss ile adliye nazırı M. Schu~dil" 
Vatikan ile yapdan muahedeyi~ ra 
zalamak iizere yarın Romaya fi 
ceklerdir. 9ey: 

on 
M.Dolfuı, ayni zamanda düııf tır• 

iktisat konferanaı me.aiaine ittiı4 
için l.ondraya da gidecektir. f 
kat Romadan hareket tarihi heıı' 
belli değildir. 

On sekiz idam 
SANT ACRUZ, 1. A. A. - ~ 

megua hldiıeai ve ölen iki mıJ~ 
fız ile bir adam tevkif edilen : 
kiti hakkmd~ıapdan tahkikat/ ı,,; 
miştir. Müddei uınwn"anin yanıı j 
kisinin idamını istiyeceği söyl~ 

pon 
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B. 

Yağmurlar 
Zararlı oluyor 

T 

ı, 
m• 

(Başı 1 inci sahifede) An' 
ne çilek, kiraz, zerclalı, kayıaı ~ ~: 
çok ucuz olacaktır. Sonra önümü~ ;,. 
yaz Ye aonbalıar için mez:ruabn Yal'.'. T .ı 
ra ihtiJ&cı kal-nuttır. "!'emmuz, •' 
toa ne kadar kurak ıeçerse ıeçain " r: 
ke yoktur." Nü 

Öğrendiğimize göre yaimur bitlıf M; 
sebze bahçelerinde tahribata sebep B, 

~ At 
muıtur. Bu meyanda kabaklar, dow c 
ve patlıcan fideleri epeyce bozulm~ So 

Kandilli rasathanesi müdürü F ati~ A 
son yağmurlar hakkında demiıtir ki' 
- Alçal< tazyikler htanbulda dı' 

yafmuru davet eder. Son ay içinde1'1 

va tazyiki, normal tazyikten çok et' 2~ 
dır. Vakıa bahar ile yaz: arasına tea# ı 
eden bu mevsimde gelip geç.iıi ya~ 20 
lar olur. Fakat bu derecesi pek nadil' :ıg 
Yarm (bugün) havanın açacağı"' 20 

yağmurun arkaıı kesileceğine d&İ!' J 2~ 
nüz bir itaret yoktur. Devamlı au,..., 21 
açık ,.iden havalara kavuımak için JI 
bir iki r:ün bekleme!<, lazam gel~ 



ÖZ-d-
·~arasın a 

er sabah •. Her akşam!.. 
Cümhuriyet ilkmektebinin tale

eai sabahleyin sınıfına girerken 
ıep bir ağızdan, yüksek sesle oku
acak: 
"- Türküm, yaaam yurdumu, 

l>udunumu özümden çok sevmek
f!ir. Ulkiim yükselmek, ileri gİtmek

'r. Varlığım Türk varlığına arma
'ian olsun • ., 
1' Bu Türk çocuğunun andından 
bir kaç sözdür. Cümhuriyetin o
nuncu yılında ilkmektebe ilk and 
olarnk bunu sokabildik. Fakat ni-
~in yalnız ilkıııektej>te de ~rta 

ükaek mektepte değil? ' 

"' "' "' Sultanlık her sabah. • her ak-
fam kışlada, mektepte, kalabalığı 
nerede bulursa orada bir divan 
kurdurur: 

. - P~dişahım çok yaşa!. 
dıye bagırtırdı. Bu T'' kl"ğü' h 

d'l , ur u ap-
e ı en millet çocugu" n d' . un pa ışa-
a ıtaat yemini idi. 

. - ~a·~~m Mustafa Kemal Tür-
i/ kıyesı .. 

Ya.asın cünıhuriyet ! .• 
Jı Bu ve.· Yukarıdaki and da kur
• tuluş Türkiyesinin kurtulmuf 

1' Türklüğün her sabah ve her akşa
jjtınmda kıtlada, mektepte her 

oplulıf<ta içten haykırı•• ~lmalı-
tı. 1~· ~ın de üç yiyecek vaktinin 
;tiikı vaktı gibi. 

"' "' "' Si. Türk milleti bir kül halinde bu 
ıçten haykırıtın ta kendisidir. He

rdyecanı olmıyan milletlerdir ki onu 
~;ratır. ve yayarlar! Fakat bapse-

1 en, ıçte kalan heyecanlar da 
~azan boşa akan nehirler kadar 
aydasız, belki zararlıdır. 

d Mus~afa Kemal çocuğu her yer
,J ~ ~e _ er zaman bir yanar insan 

gıbı la vını taşıran fakat ku dl , man-
. a ı, apayrı, benzersiz bir ateş ve 

11 hey~c:ın seyyaresi haline getiril
melıdır · Ve. • bu inzibatlı, bir te

.,.ı vtye ve bir çapta yanar insana ar-
zın neresinden bakılırsa bakılsın 
gözünden: 

t~ - Ben Mustafa Kemal çocuğu
yuın ! 

; • Diye ta,an yakıcı ve büyülü 191-

gın parıltısı b .. t" k bak ı l k u un ay ırı ıt-
arı avuran bir . 'b' dd' ı . fua gı ı ma ı-
eşınış olmalıdır. 

Türk inkılabı b h . . d d' 
H d 

u ız ıçın e ır 
ız a bir' · • d •. . . ıııcı •art uyamamak 

IJ egıl, ıle~ı~e geçmektir. 
Onun ıçındir ki: 
- And · · 

tept d • • nıçın yalnız ilkmek-
.; g" ·1., e e orta, yüksek mektepte de
tJ' 1 .. 

ı; Diyoruz? .. 
G" .. h unun er sabah ve akşamında: 
- ~aşasm cünıhuriyet! •• 

. a~ın Mustafa Kemal Tür-
kiyesı .. 

e ,, 
•.n.d Türk çocuğunun ve Türk vatan
,-, atının hem .. h 

n • cunı uriyete tazele-
en Yemıni hem de kalbind k' • 

dilin d'I' d • e mı 
• ~ e, ı ın ekini kulağına ulutı 

ran andın h -.. -· ,.ı Ad ana tarı olmalıdır. 
V em babanın d" d 

fey deği•ebil' F unyasın a her 
ır. akat T" k 

fonun andı daima b ' _ur 've • • 
~ tır: u ve hır olacak-

- Yaşasın Cüınh . 
• 1 urıyet T" k• 

sı.. ur ıye-

1 
Etem iZZET 

_ BORSA 1 
- (iş Banka51n~an alınan cetveldir) 

1 HAZiRAN 1933 
j Akşam 
~ istikrazlar 

istikraz dahili ku-
J POnS U7. 96 50 
~ 1933 latikraxı ıg'.45 

V Şat-k d. yollan 2.80 
D:. Muvahhide 52,25 
Gumrükler 5 75 
Saydi: mabi i 

Fiatları 
ı Tahvilat 

Erıani 
E1elı:trik 
Tramva y 
Tünel 

B"idat 11;s 
T . aske.-iye 7 75 ". 

• llıesai.1 

Rıhtımı 
All4do1u 1 

ili 

ESHAM 

19,40 

18,25 
44.40 

46.25 
55.40 

i ş Bnnkası Na- ı B 
m a 9,45 T ornonti 21,10 

Ha miline 9 so 1 erkos ku('totı-., ., • au't. 
·u ., Müessis 102 Çi 29""30 
Anl\dnlu Hit se 25,10 ftt~ento 12.20 
Tram•ay 51.30 ?oıı •t de1. ko-
R ·· 3,55 ş '"• 2 · 0 0 eJt •rlt d ı • . 
Şi.-. h•rİye 15.- BaJylil ey, 2.20 
T elıı!!fon 13.- ŞarJ.. 'Ti 2.SO 

ç E K F 1 A T L A R.·;· 2
·85 

12,06 Pra( 
710.- Viya na 
56.35 Madrit 

9.13.88 Berlin 
3.40 VarfO't'a 

80.20 Pett• 
245.50 Bel erat 
68.29 Bükre, 

ıs.uı 
4,43,25 
S.54,65 
2,oıs 

4;Zıs 
3,75,25 
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ŞEHiR HABERLER ı 

~::::~:----=;,...----------------------------' _____ _.· ıoo liralıklar kalkıyormuş" 
t.konomi Mahkemelerde VllAyatta Cemlyetlerde Sahteleri çıktığı zaman ne ka-

dar endişe ettim ise şimdi de o ka
dar alakadarım ... Dün bunu bizim 
matbaanın önünde dolatan bir kil
feciye söyledim. Gözlerini açarak 
yüzüme baktı: 

Borsalar 
Nizamnameleri yeniden 

tanzim edilecek 
Aldığımız malfunata göre lktısat 

vekiletince borsalar nizaıı:nameıini 
Yeniden tanzim eden bir proje hazır .. 
~anmııtır. Bu proje ile borsalar asrın 
ıcabatma uygun bir hale konulmakta
dil'. Borsalar için elde 320 •eneainde 
Y~pılmıı bir nizamname vardrr. Bu 
nızamnameye birçok kararlar ili.ve e· 
~il~i§se de gene ihtiyacın korunmMı 
ırnkanı olmamııtır. Gerek Ticaret ve 
~erek hayvan borsalarının bugünkü 
ıcapJara göre tanzimi ihtiyacı her za
ınan hissedilmiıtir. Yeni nizamname 
hazırlanırken lstanbul Ticaret borsa
aından bundan iki sene evvel vekalete 
gönderilen proje bilha .. a nazarı dik
k':'te alınmı§tır. Gelen haberlere ·göre 
"fıcarct borsalarmda boraa resminin 
~~et Üzerinden değil, mikdar 
~ennden alınması esası yeni pro· 
Jetle. kabul edilmi§tir. Bugünkü e§kil
de Tıcaret borsalarında resim muame· 
le gören malın kıymeti üzerinden ahn
maktadır. Fakat bu şekilde borsalarm 
geliri masrafı bile h:orumamalctadır. 
En geniş iş yapan lıtanbul Ticaret 
borsası bile masrafını konımak için 
ıon senelerde Ticaret odasından kırk 
bin lira almıştır. Yeni şekilde Ticaret 
boraalaıile beraber hayvan boraalan
nın da Ticaret odalarına raptı düşünül 
ınekte ise de bu husus kat'iyet kesbet
ınemiştir. 

iyi cins meyve göndermeli 
Mısır yaş meyvelerjmiz için hemen 

yegane denilebilecek bir mabreçtir. 
Yaş meyvelerimi?: lokenderiye piyasa
aında büyük bir rekabet görmektedir. 
Bunun sebebi Türk meyvelerinin atan 
dardize edilmiş vaziyette olmaması
dır. lskenderiye Türk Ticaret odası 
bunun için bu sene Mısıra meyve ihra
~atına ait mühim bazı tavsiyelerde bu 
lu~uştur. Oda gönderilecek meyve
lenn behemehal İyi cinsten ve piyasa· 
da yüksek fiatle satılabilecek neviden 
olmas~ itina edilmesi lüzumlu görül 
mektedır. Gümrüklerde resim, dara 
~ıka~lmıyara.k malın gayri safi sikleti 
uze~ınden alı.ndığı için ambalftjlarm 
hafıf olınası ıcap etmetkedir. ihracat 
ofisi bu sene meyve ihracatında bu 
noktaların tatbikine çalışacaktır. 

Zeytin ve zeytinyağı ihracatımız 
Son senelerde zeytin ve zeytinyağı 

ihracatımızda bariz bir durgunluk 
görülmetkedir. Ticaret odası bu hu
susta tetkikat yapmı;ı ve dikkate şa• 
yan bazı noktalar tesbit edilmiştir. ih
raç edilen zeytin taneleri umumiyetle 
karışıktll'. Bunun için sair memleket
lerin mallarından aşağı fiyat almak
tadır. Hariç piyasalarda bu nevi zey
tinler makbul tutulmamaktadll'. Ayni 
zamanda zeytinlerimizin temizlenip 
ihraç edildiği takdirde rekabet imkan 
!arı tesbit edilmiştir. Zeytinyağlarımız 
ıae ekseriya temizlenmemiş fıçılarla 
ve bazan evvelce başka mayiler için 
kullamlmış haplara konularak ihraç 
edilmektedir. Bunun neticesi olarak 
zeytinyağlamnızda ekseriya zeytin 
yağlarına bas olmıyan koku ve lezzet 
haaıl olmasıdır ki maim sürümüne ve 
iyi fiyatle •atılabilmesine mani ol
maktadır. ihraç edilen yağların ba
mız nisbeti yemeklik için üç dereceyi 
geçmemesi icabederken '.>u nokta na
zarı dikkate alınmamaktadır. Halbu
ki bu dereceden fazla bamızı ihtiva e
den yağlar ekseri memleketlerde bo
yanarak sanayie tahsis edilmektedir. 

Türk • Yugoslav afyon 
iti ! afına karsı 

' Son zamanlarda bazı yabancı te-
şekküller Türkiye ile Yugoslavya ara
s.ı~a mevcut afyon itil8.fnamesine kar 
şı tl0 Ymak ve akim bırakmak için kuv 
~:led hareJı:ete geçmişlerdir. Bu müca
tan bie Yeru afyon müstahsili Bulgaris 

r Vaoıta a'b' .. .. k d' B nelmilel f ı:.• 1 gorunıne te ır. ey 
a Yon p' d - 3 bin kilo g"b· . ıyasaaın a senevı -4 

1 1 Zaıf b • "h J k 
alan Bulaar: t ır 1 racat a mev i 

., ıs an T"" k 
goslav afyon itilaf ur - Yu
cılar tarafından b~na karşı ah-

ır tehd't ' b · 
kullanılmaktadır •. Bu h k 1 gı 1 

· k bal" are et tesiri-
nı ya pma tan

1 
ı kalınaınıştır. Af-

yonlarımız ay ardan hf'rİ elde k 1 
ve fiyatlar yerinden kımıldanın a mh~ş 
hl 1 .. Ank azır 

a e ge mıftır. ca son zaına ı 

da piyaoa~a görülen kımıldayış ':u::; 
vermektedır. 

Japon ampulleri 
Son günlerde Japonlar Türkiye pi

yasnsında elektrik ampulü üzerinde 
adeta bir damping yapmağa teşebbüs 

.Ağır tahrik 
Mahkumun cezası yan 

yarıya indirildi 
1930 senesi temmuzunda Beşiktaşta 

köy içinde Vaıilin meyhanesinde Laza
riyi öldürdüğ;i, Ahmet ve Vasi! isminde 
iki kişiyi de yaraladığı için evvelce A
ğırceza mahkemesinde 15 sene, 9 ayı 16 
gÜn müddetle hapse ve 2000 lira tazmi
nat vermiye mahkfun olan Balıkçı Aziz 
hakkındaki ka•ar temyiz mahkemesince 
nakzo)unmuş.tu. Azizin yeniden yapılan 
muhakemesi dün neticelemnittir. Bu i
kinci muhakemede cinayette ağır tahrik 
bulunduğu f'a1'it olmuı, Azizin 7 sene 6 
ay 16 gün hapse konulmasına ve 2000 
lii-a tazminat vermesine ka!"B.!' veril.mit
tir. Aziz hüküm tefhim edilince '"var ol
sun Cümhuriyet adaleti" diye haykırmış 
tır. 

Kaska cinayeti 
1931 senesi Cümburiyet Bayramı ge

cesi Koskada dükkanına rakı almıya ge
len Orhanı öldü•mekten, Aziz ve Edibi 
yaralamaktan su':'lu Arnavut Hasanla, 
Arnavut Hasanı yaralamaktan suçlu 
Mehmet Alinin muhakemeleri dün Ağır
ceza mahkemesinde neticelenmittir. 
~navut Hasanın l?. sene 8 ay 6 gün 

muddetle ağır hapse konulmasına 1500 
lira Orhan veresesine 800 lira da Azize 
tazminat vermesine, Mehmet Ali'nin de 
6 lira ağır para cezası vermesine karar 
verilmiştir. 

Hazineyi ızrar 
. !ekalifi harbiye komisyonunda sahte 
ımubaber tanzimi ve defterdeki kaylla
nn tahrifi suretile hükumeti binlerce li
ra ızrar ettikleri iddia edilen Ahmet 
H'!"'di, Rl'Jit, lsmai Hakkı. Y aminocda 
~· Galip, Halim, Mehmet Ihsan, Hit.' 
mı, Mustafa, lsmail Hakkı, Kaçaridis 
~mer Lutfi· Karabet, Halil lbrabim, o_' 
m_k, Andon., Nuri, Ali Faik, Belçikalı 
Pıka ve §ÜrEkası, ArnavUt Kamber 
Mustafa Şevki, Serafim şürekası Azrail ' 
Benosyan, Ali Cemal, Arif, Nevzat B'. 
ve Efendilerin muhakemelC!'i dün yapı
lacal:riı, fe.kat maznunlann hepsi mah. 
~~meye gelmemişlerdi. Teşkili tarafeyn 
ıçın muhakeme ba•ka güne bırakıldı. 

Cebren esrar isteyenler 
. Beyoğlunda k-,hveci Koçoyu tehdit 
ıle. cebren e!'<ra!' isti yen Süleymanla 
Saun ,_,e Münürün evvelce Ağırceza ınah 
k~esınde muhcı kemeleri yapılmı~ ve 
Suleyman 6 ay hapse 25 lira para ceza
sına mahkum olmuş, Saimle Münür be
raet et~tti. ~üddei umumilik bu kara
n .temyız etnut, temyiz mahkemesi de 
Saımle Münürün suçlan cfa sabit oldu
l1,u kaydı il.-. onla•m da mahkUmiyetleri 
lazmı geldiği mütaleaaıyla bu karan 
bozmuştur. Diln IMabkemede temyizin 
kararına .. uyulup uyulmaması mevzuu 
~e.oldugu zaman maznun vekilleri tem 
yız!n. bu .bozma karannı mahkemenin 
salahıyetıne tecavüz mahiyetinde adde
derek bozmaya uyulmamasını ve eski 
karı_ırda ıs.rar edilmesini istemişlerdir. 
lddıa makamı uyma talebinde bulunmuş 
tur. Mahkeme heyeti uzun bir müzake
reden sonra temyizin bozma kararma u
yulmasına karar vermi§tir. 

Bundan •onra maznun vekili bu hadise 
nin bir latifeden ibaret olduğuna dair 
müdafaa şahidi dinletmek istediklerini 
söylemiş, muhakeme bu müdafaa şahitle 
rinin celbi için 7 eylUle bırakılmıştır. 

Kaçakçılar filmi faciası 
Kar.akr.ılar filmi almdığı e•nada aktör 

Karakaş Efendinin ölümüne ve Sait E
fendinin ağrr surette yaralanmasına se
bep olmakta su~lu Darülbedayi artistle
rinden ~för Talat Efendinin muhakeme 
sine dün Ağrrceza mahkemesinde de· 
vam <><!ilmiştir. Fakat mel:.kemeye dava
cı v< killeri ırelrncmişti. Mubekeme bun
ların celbi i~in 6 temmuza bırakılmıştır. 

Yeni damga pulları 
Yeni harflerle basılmış olan damga 

pulları dünden itiba•en piyasaya çıka
l'ıhruştır. 

150 doktor icraya verildi 
Etıbba Odasına aidatlarmı vermiyen 

150 dokto~ icraya verilmiştir. 

Mısır sefiri geldi 
Mısı· ct'ffri Ahtül'l'elilt Hamza B. dün 

Da;ı'a vapuru ile hkenderiyeden şehri
mize J?.e. r.Uşt!r. Yarm akşam Ankaraya 
gidecektir. 

Balkan lmurahhaslan 
döndüler 

Balkan konseyine iştirak için gelen 
Balkan murahhasları biri müstesna 
olmak Üzere, k&milen memleketlerine 
dönmü~lerdir. 

etmi§lerdir. Japonlar lstanbula güm- mevkii old • b'ld' ·ı k 
rüksüz bı'r elektrı•k ampulünü 3 kuru- k' ugu 1 ın me te ve yılan sev ıyatınd b I"' · • . . 
şa mal etmişlerdir. Bu ampuller piya- edilmemi• a amb 8

1• ~1Jın ".e ıyı tasm~ 
'- d k k J ti b"" ·· ~ am A ? .! -a'f denınundakı 

saya yancm a çı aca tır. spanyo ar uyuk yılanlann küçükleri yuttuğun-
da ampul ithal etmek için Ticaret oda dan bahsedilmetked' 

Umumi aylık 
---- -

Dünden itibaren veril
meğe başlandı 

Defterdarık, dün sabah telefonla Ma· 
liye Vekaletinden aylığı vermek için e
mir istemiştir. Vekaletten de emir veril
diği cihetle maaşlar verilmiştir. 

Veni te~kilat 
Defterdarlık kadrosu gelmemittir. Ye

ni t"§kilat kanunu çıkacağmdı.n dalıa 
bir müddet gecikmesi ibtinıalı vardır. 

Yeni layihaya göre Defterdarlık bir 
baş mürakip ile ilç mürakipten ibaret 
bir heyet tarafından idare olunacaktır. 

Bu suretle baş mürakip Defterdar ye
rine k11im olacaktır. 

T absil ve tabakku k şubeleri müdür
lüklerile de malmüdürlükleri me§gul o
lacaktır. 

Sıhhiye kadrosu 
Sıhhiye iMüdürüyetioio kadrosu 

miştir Bir değişiklik yoktur. 

111 aıırlfte 

gel-

Temmuza kadar 
Darülfünun için muvakkat 

bir bütçe 
Darülfünun emaneti bir aylık bir mu

vakkat kadro ve bütçe yapmıştır. Tem
muzda DPrülfünun ilga edileceğinden 
bu muvakkat bülçe ve kadro ile o va
kite kadar ida•e edilecektir. Bu muvak
kat bütçe Vekiilete gönderilmiıtir. 

Türkçe ve edebiyat imtihanları 
Bu sene ortamektep son sınıf bakalor

ya imlibanlannda türkçe ve Edebiyat 
imtihanı tahriri yapılacak ve 17 haziran 
da bütün memlekette olacaktır. Sualler 
Maarif Vekaletinden kapalı zarflarla 
mekteplere gelmiştir. Zarflar imtihan 
sabahı .aat dokuzda açılacaktır. 

Ortam<ktcp müdürleri bir i~tima ya
parak bakaloryada hazır bulunacak mÜ· 
meyiz]eri tesbit etmittir. Mümeyiz ola
cak %evata tebligat yapılmaktadır 

Yeni hukuk mezunları 
Bu sene Hukuk fakültesi son sınıf ta

lebesi 300 kadardır. Bütün talebe imti
handa muvaffak olduğu takdirde bu ka
dar mezun ver2'tektir. 

f mtihanlar basladı 
' Darülfünun fakültelerinde imtihanlara 

başlanmıştır., imtihanlar~ 15 temmuzda 
nihayetlene~ktir. 

Yeşil gün 
içki aleyhtarlan yaz 

faaliyetine geçtiler 
Y etilhilal cemiyetinin faaliyeti hak

kında ceıniyeljn umumi katibi Dr. F ab
rettin Kerim Bey ile dün bir muharriri
miz görüşmüştür. Fabrettin Kerim Bey 
diyor ki: 

- Kış faaliyet devresine nihayet v~ 
ren Y eşilhilfil Cemiyeti timdi yaz çalıı
malarına başlamııtır. 

9 haziran cuma giinü Y eşilgün Bay
ramı yapılacaktır. 

Bu bayramdan maksat; içkisiz de eğ
lenildiğini göstermek ve içki düşmanlığı 
ülküsünü toplu tAr halde ve mÜ§terek 
heyecan içinde kutlulamaktır. 

Sokaklara içki aleyhinde vecizeleri ha
vi afişler yapııtırılacaktır. 

Boğaziçi ve Adalara bir vapur gezin
tisi tertip edilmiştir. 

Bu gezint:de i~ki düşmanı gençler ta
rafından bayramı canlandıran oyunlar, 
temsiller yapılacaktır. 
Azamız çoğalmaktadır. Anadolunun 

b:r çok yerlerindeıı. şubeler aı;ılması için 
müracaatlarla karşılaııyoruz. 

Şimdilik faaliyetimizi bir merkezde 
teksif ebnek istediğimizden henüz şube
ler açmak niyetinde değiliz. 

Edirnekapı dışında Ziya Bey isminde 
müteşebbis hir zat tarafından cezri bir 
surette tesis edilen bağ i~ki düşmanları
na tahsis edilmiştir. içki düşmanları ta
til günlerini orada geçirecek ve bu ba
ğın mahsulatı içkiye verilmiyecektir. 

içkinin köylere kadar yayılmaması hu
susundaki neşriyat ve konferanslamnız 
inhisarlar Vekaleti tarafından büyük 
bir alaka ile karşılanmış, inhisar idaresi
nin biç bir vakit köylere kadar propa
gandayı teşmil etmediği bildirilmiştir. 

inhisar idaresinin bu karan i~ki aleyb
tarlannı sevindirmi§tir. 

Biz mucadelemizde bir gaye takip e
diyoruz. Memlekette bedenen ve ruhan 
sağlam brr nesil yetiştirmek. Bu husus
ta yegane istinatgahnmz fen ve bilgidir. 

in hisarlarda 

Kayıtsız esnaf 
İcrayı ticaretten menedil

mesi düşünülüyor 
Verilen maili.mata göre, esnaf teıek 

küllerinin ve küçük tacirlerin ı.ıaziyeti 
ni tesbit eden yeni kanun projesi ehem 
miyetli bir maddeyi ihtiva etmektedir. 
Bu madde mucibince cemiyetlerine 
kaydedilmiyen esnaf bu kanun meri
yete girince icrayi ticaretten menedi
lecektir. Kanun Eanaf bankasının e
saslannı da ihtiva edecektir. Bu ıera
it içinde esnaf cemiy..ıleri çok inkişaf 
edecektir. Cemiyetler mürakabe büro
su bu zamana kadar cemiyetlerin va· 
ziyetini tanzim ile metrul olmaktadır. 
Şimdiye kadar tevhit edilen cemiyet
lerden maada zebzeciler, kabzıınaller, 
ekmek yapıcılar cemiyetlerinin birle§ 
tirilmesi eaasları bazll'lannuıtır. Bu Üç 
cemiyet yakında bir arada çahşmağa 
baıhyacaktır. inşaat ustaları, sıvacı
lar ve marangozlar cemiyetlerinin de 
birleştirilmesi için tetkikat yapılmak· 
tadır. 

------
Tüccar memnun 
Bazı eşya ucuzlayacak 
bazısı pahalılaşacak 

Oktruva resminin ilgası, ticaret ile 
minde umumi bir memnuniyetle kar
şılanmıştır. Bunun sebebi, oktruva res
minin külfet ve zahmeti ı:ıucip olma
sı, hazan tüccarla belediye arasında 
ihtilafları intaç etmesi ve hazan da 
mükerrer vergi abnmaaı gibi hallerin 
vukuudur. Yeni tekilde ise, eşyar~n 
gilmrük resmine yüzde on zam sure
tile oktruvaıınm tahsili halinde, eıya 
fiyatlarının, bu resim nisbetinde far-

. kedeceği ileri sürülınetkedir. Bu mü
nasebetle piyasada, vaktile oktruva 
resmi vazedileceği sırada gerek tica
ret odasınm ve gerek mııhtelif erbabı 
ticaretin bu resmin ıanayi ve ticareti 
tazyik edeceğini ileri sünnüı olduk
tan, bu mütalealarm isabeti sabit ol
duğu kaydedilmektedir. Diğer taraf
tan gümrük reamine zam suretil<: alı
nacak yüzde on belediye bi.,.eıinin, 
yüksek gümrük reamine tabi bazı e1-
ya fiyatlannm babahhğına sebep ola
cağı ihtimalinden bahsedilmektedir. 

Belediyede 

Oktruva 
Kaldınldığı için eski işler 

tasfiye edilecek 
Oktruva vergisinin ilga edildiği kara

n dün Belediyeye gelmittir. Fakat eski 
zamanlara ait tahakkuk etınif, fakat tah 
sil edilememİ§, bazı vergileri takip ve it
leri tasfiye için Belediye oktruva müdür
lüğü daha bir müddet faaliyette buluna
caktır. Oktruva müdürlüğünün faaliyet
te bulunacağı bu gayri muayyen müd
det içinde dar bir kadro ile çalışılması 
muvafık görülmektedir. E•lri işler tama
ınen tas~ye edildikten son!'a oktruva 
müdürlüğü lağvedilecektir. 

Yalnız sinema filmi 
Belediyenin sinema filimleri hakkında 

vücude getirdiği talimatnamenin fotoğ
raf filmleri için de müıtehez olup olmadı 
ğı soruJmuttur~ Daimi encümen bu ta .. 
limatnamenin yalnız sinema filimleri i
çin tatbik edileceğine karar vermiştir. 

Haziran maası , 
Belediye haziran ınaatmı dün verınit

tir. 

Yanmıyan lambalar 
Bazı yerlerde tenviratı umumiye lam 

balarının .ık sık bozulduğu ve yanma
dığı hakkında ıikiyetler vaki olmu§tur. 
Belediye şubelere bir tamim göndererek 
polis karalcollannm liimbaları kontrol 
etmesini bildirıniıtir. Belediye yanmıyan 
liimbalann parasını şirkete venniyecek
tir. 

--o---

Hilaliahmer haftası bitti 
Hilaliabıner baftaaı dün bitmiştir. Bu 

hafta içinde bir çok aza yazılmış, teber
rüat toplanmıştır. Eminönü nahiyesi a
za mevcudu 2723 Ü bulmuştur. 

Tayyare ile 
Kollej'de bugün yapılacak atletizm 

müsabakalanna ittirak edecek ol~n Yu· 
nan atletleri bu sabah şehrimize tayya
re ile geleceklerdir. ------
Kısa haberler 

* Zehirli gazlar hakkında halkımızın 
tenviri için muhtelif .. zamanla~d~ konfe
nmılar terlibi tekarrür erlemıştir. 

- Vay! dedi. Şimdi ne olacak?. 
Evet! Yüz liralıklar kalkarsa ni. 

ce olacak?!. 

Ucuzluk bahsi 
Görüştüğüm adamları iki sınıfa 

ayırıyorum. Bir kısmı ucuzluk var. 
Hayat ucuzladı fikrindedir. Bir kıs 
mı da bunun birkaç maddeye mün
hasır olduğunu söylemektedir. Beo 
her iki tarafın sözlerini de yazaca
ğım: 

1 - Ucuzladı diyenler: 
Geçen sene et 80 kuruş idi, bu 

sene 50 ye. Kalkan balığının ok
kası 40 kuruşa ibadullah. Çiroz on 
para. Peynir 80 kurut, ekmek se
kize. Mangal kömürü üç kuruş. 
Daha ne istiyoruz?. 

2 - Ucuzlamadı diyenler: 
Ucuzlayan maddeler bütçede bü 

yük rakamlar yapan maddeler de
ğildir .. Ekmek sekiz kuruşa olma
yıp on kuruşa olsa günde bir okka 
ekmek yiyen dört kişiiik bir aile 
ayda altmış kuruş istifade eder 
Lakin elektrik, su, hava gazı, nakiİ 
vasıtalan, kundura, elbise, ~apka, 
mektep ücretleri, hizmetçi ücretle
ri kok kömürü, sade yağ, şeker, 
petrol olduğu yerde duruyor. Bun
lar ucuzlamadan, fasulye ucuzla
lamıt bize ne •. Her gün fasulye yi
yip fasulye giymiyoruz ya! .. 

Siz bu iki fikrin ortasını bulur
sunuz .. Benden yazmak!. 

FELEK 

Pollst• 

Sahte maliye memuru 
Şevki isminde birisi Beyoğlunda biı 

apartımana giderek kendisinin maliy• 
tahsildarı olduğunu söylemiş ve para i• 
temiştir. Hadise zabıtaya aksetmiş ve 
kendisi yakalanmıştır. Tahkiket netice
sinde bu adamın daha baıka yerlerde dı 
bu !ekilde dolandıncılık yapmakta oldu
ğu anlaşılmı§tır. 

Katil bisiklet 
Kuzguncukta 12 yaşında Harun Mar· 

ko bisikletle Hikmet Hanıma çarpmış 
haımdan yaralaım§tır. Kadın hastaı:ıe
de ölmü~tör. Harun Marko yakalanmış
tır. 

Burnundan yaralamış 
Beyoğlunda !olÖr Karakin ile Haçik 

para meselesinden kavga etmiş.ler. Kara• 
kin burnundan yaralanmıştır. 

Yeni teşkilata kimler 
getirilecek 

Deniz, H»va Ticareti Umum Müdürlü· 
ğü te!kili hakkındaki kanuna göre Sey· 
ri•efain idaresi yerine dı§, iç hatlar mÜ· 
dürlülderi, bir havuzlar müdüriyeti teı
kil edileceğini yazmıthk. 

Dıt hatlar müdürlüğüne acentelik 
işleri müdürü Ziya veya Fazıl Beylerden 
birinin tayini çok mu)ıtemeldir. Dıs hat· 
ların teknik islerile meşgul olmak Üzere 
sabık bahriye kaymakamı Yusuf Ziya B. 
in söverte mütehasıııJığına tayini mev· 
zuu bahaolmaktadır. 

iç ballar: Haydarpaşa, Kadıköy, A
dalar, Yalova ve Yeşil köy batlam:!ı ih
tiva edecek ve '"Akay hatları" is.mini ala 
caktır. Bu bat müdürlüğüne sabık bah
riye müste!an Hüsameddin veya Seyri· 
sefaio levazım müdürü Zekeriya, Yalo
va kaplıcaları ve işleri müdürlüğüne de 
Muzaffer Beylerin tayini söyleniyor. 

Havuzlar lmır.ıı müdürlüğüne sabık 
bahriye kaymakamı olup b1'1Pn havuzlar 
muamelatını idare eden Yusuf Ziya Be
yin fabrikalar muamelatı şefliğine de 
Cemil Beylerin getirileceği söylenmek
tedir. 

--o---
Gümrükte maaş 

Gümrük ve inhisarlar vekô.letinden 
dün öğleden sonra lıtanbul gümrükle 
rine gelen bir telgraftan, 1 haziranda 
müstahdem bulunan gümrük mem~?"
]annm hazİıran maa§larınm avans su .. 
retile ithalat gümrüklerince lüzumu 
tesviyesi emredilmiştir. ithalat gii:m
rükleri, muhasebe teşkilatı lağvedilen 
lotanbul gümrükler baş müdürlüğü 

"''J.rlannın da haziran maa§larını 
'1~nDl§Dr. 

---o-

Bir Fransız romancısı geldi 
Paria 
Londra 
Nüyork 
Milano 
Brüksel 
Atina ,, 
Cenevre 
Sofia 
Atnatıerda.m 118 Moskova 

N U K U T (Satı§) 

Kurut j 

79,85 
10.90,75 

ınndan malllmat İstemişlerdir. ~ · 1. ır. 
. lskenderiyede Türk malı sergisi ıyana ıca.ret orla!arı _kongresi 

I k . lstanbul T ıcaret odau ıştirak t 
• enderıye Ticaret odaoı Türk ib- mediği Viyı.nada toplan:n be ı e ." 

Lüks sigaralar 
~--

yapılacak tenzilat mik-

ilk konfeı an• S hazıran perşembe 
giinü saat 14 de Darülfünun konferanıı 
salonunda mülazım Neı'et Bey tarafın. 
dan verilecektir. 

* Fransamn Lima Orta elçiliğine ta
yin edilen lstanbul konsolosu M. de 
Saint - Jouan dün aktamki ekspresle 
şehrimizden Parise hareket etmiştir. 

Fransız muharrirlerinden M. Georges 
Simenon dün tehrimize gelmit ve Pe
rapalas oteline inmiştir. M. Georgu 
Simenon son zamanlara kadar :zabıta ve 
sergüzeşt romanları yazmakla ~amnmı,. 
ti henüz pek gen• olmasına ragmen hır , , s· 
çok zabita romanı yazmıştır. M. ıme-
non son zamanlarda mesleğini değiştir
miş ve edebi romanlar yazmağa batl•
mı~tır. Son yazdığı eser "'Le coup de 
Lune0 dür. 

20 f. Franaıx 
1 lıterlin 
1 Dolar 
~ Liret 
2o f. Belıı;ika 
20 Drahmi 
20 • 1 . 
20 

L •vıçre 
Leva 

2! Florin 
ıc .... ç.ı, 

165.-
710,S 
ın 

215 
ıı5 

25.SQ 
815 

26.-
85.

l?O 

1 Şilin , Av. 
l Pezet a 
1 l\tark 
1 Z eloti 
1 Penıra 

20 Ley 
20 Dina r 

1 Çrırnoveç. 
1 Ahın 
1 M~cidiye 

Banknot 

Kurut 

2·1.-
17.-
49.-
24.-
33.-
2 3.-
55.-

935 
]'.~.-

2.-

raç mallan d .. kk b' d . • I yne mı-serg' t . n an mur~ ep ır aımı le Ticaret odaları kongresi mukarr _ 
bu •~r e_rtıp ~~mektedır. ihracat ofisi ratından, Viyana muhabiri tarafında':. 
zin nügıye gı ~c~k ihraç maddelerimi- haberdar edilmektedir. 

muny:j~;1 :;~1k~~~t~tadır. Bir ispirto fabrikası 
Y 1 

Romanyadaki bir İspirto fabrikası 
.. 1 an sevkiyatı hakkında bir ecnebı" 1 ' tesis:ıtını stanbula nakletmek istedi-

~ue~sescai t~rafından ticaret odasına ğini Ticoret odası a bildirmjştir. Oda, 
hır rapor gönderilmi,tir. Bu raporda, İ Epİ!-to inhi:ıarına n it ç::rati, mez~-:.Ur 
lapanyaııın yılan ilıracatmcla müb:m m~c:seccyc bi!dirmi~~ir. 

tarı tespit edildi 
Lüks sir.:ara fiatlarında yapılacak ten .. 

zili.tin ıckJ.j tckarrür etmiştir. Verilen 
karara göre Sipahi Ocağı 60 tan 50 
kuruşa, kalın Gazi 45 ten 40 kuruşa, in
ce Gazi 41) tan 35 e, Yaka 40 tan 35 e, 
Ankara' 38 den 30 a , Boğaziçi 30 dan 
2[ kuruşa iııclirilmi~tir. Bu tenzilat ln
lıi· ~rlar Vekaleti tarafından tasvip edil
dikten sonrn tatbik edilecektir. 

Japonya maslahatgÜzarı M. Muraka
mi evvelki akşam M. de Saint-Jouan 
şerefine Perapalas otelinde bir resmi ka
bul vermiştir. 

* Posta idareıi, Haydarpaıa - Sir
keci arasında posta nakliyabnı temin 
için seri bir motör yaptırmıştır. Ciabili 
servislerin de daha ziyade siiratle İt· 
lemesi için tedbirler alınmaktadır. 

Muharrir 15 gün kadar şehrimizde 
kalacak ve burada siyasi ve içtimai bazı 
tetkikat yapacaktır, intibalarım da Pa
riste çıkan "Paris • Soir" gazetesine Y• 
zacaktır. 

Mbharrir Türlriyeye ilk defa olarak 
gelmektedir, 
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• ( Haftalık Siyasi icmal ) 
Londra cihan iktısat konferansının ı 

açılmasına on gün kaldı. Bir iktısat 
konferanamdan ziyade bir sulh konfe
ransı olacağı anlaşılan bu İçtima için 
her tarafta hazırlıklar başladı. Bazı 
uzak memleketlerin murahhas heyet
leri yola çılmuılardır. Haber ve~ildi
fine göre İngiliz murahhao heyeti Ma· 
fiye Nazın Chamberlain'in reisliği al
tında olacaktır. Çünkü Başvekil Mac 
Donald konferansın reiai olacakbr. 
İngiliz murahhas heyeti arasında reis 
Maliye Nazırmdan maada, harbiye, 
hariciye, müstemlekeler, ticaret ve zi
raat nazırları da bulunuyor. Yani a
ıağı yukarı İngiliz kabinesinin heye
tiumumiyeai bu beynelmilel konferan
aa aza olarak gireceklerdir. 

lsviçre heyeti doğrudan doğruya 
Cümhurreisinin riyaseti altında ola· 
cak. Amerikada Roosevelt, heyete mu· 
halefette olan Cümhuriyet Fırkasın
dan da bazı murahhaala.rm girmesini 
iltizam etıniştir. Fakat iki haftadan
beri bu vazifeyi kabul için yaptığı tek· 
lifler Cümhuriyet Fırkasının erkanı 
tarafından reddedilmiıtir. Ancak 
Roosevelt bazı cümhuriyetçileri bu va
zifeyi kabule imale etıniştir. Öyle an
laşılıyor ki Cümhurreisi Londra kon
feransını fırka ihtilaflannın fevkinde 
ve haricinde tutınak istiyor. Fakat bu· 
na muvaffak olacağı şüphelidir. 

Murahhas heyetlerinin hazırlıkları 
yolunda gidiyor ama, konferansın mü .. 
zakerelerini kolaylaştıracak hazırlık
lar pek geri. Bir defa 15 haziranda 
vadesi gelecek olan borçlar taksiti 
hakkında hiç bir karar verilmedi. 
Cümburreisinin hiç olmazsa bu taksiti 
tecil için Amerika Meclisinden salahi
yet istiyeceği söylenmişti. Roosevelt 
bu salihiyeti istememİ§tir. Binaena .. 
leyh 15 haziran taksiti galiba bu defa 
hiç bir devlet tarafından verilmı~ecek. 
Yani konferans içtima ettikten üç gün 
sonra bir çok Avrupa devletlerinin 
borçlarını tediyede acze düşmeleri gi
bi bir vaziyet kar§ısmda kalınacakbr. 
Filhakika geçen 15 kanunuevvelde 
Fran3a da Hacze düştükten,, sonra ar
tık huna alışılmıştır. Fakat ne de ol
sa, bir cihan iktısat konferansı içinde 
böyle bir hal iskanda) olacaktır. · 

İngiliz Başvekili Mac Donald, cihan 
iktısat konferansı için Waşington' da 
zemini hazırlamadı diye Lortlar Ka
marasında Snowden'in çok ağır hü
cumlarına maruz kalrnı§ttr. Snowden 
lngiliz Başvekilinin çok eski fırka ve 
mefkure arkadaşıdır. Ve aralarında 
büyük bir şahsi dostluk ta vardı. Mac 
Donald, Snowden ve Henderson, Me
sai fırkasının üç rüknü idiler. Şimdi 
Mac Donald hakikatte Muhafazakar 
olan milli hükılmetin ba§vekilidir. 
Snowden Lortlar Kamarasına aza ol
du. Henderson ise Mesai Fırkasında 
kalmıştır. Fakat geçen intihapta kay
bettiğinden meb'us değildir. Cenevre 
sjl8.hsızlanma konfera.ııaının reisidir. 
Snowden tarafından yapılan bu hü
cum tarihi bir dostluğun sonu telakki 
ediliyor. Çünkü Snowden tenkitlerini 
yalnız başvekilin siyasetine tevcih et· 
memiş şahsına da hücum etıniştir. Ez
cümle demiştir ki: "Mac Donald, ge
rek kendi şahsı ve gerek memleket na
mına tıbbi müşahede altına alınmalı
dır.,, Diger bir cümle de ıudur: 0 Bat00 

vekil her ağzını açtıkça cehaletini İs· 
pat ediyor.,, 

• * 
Cihan iktısat konfern.nsı ıçın zemi .. 

ni hazırlıyacak olan silahsızlanma 
konferansı da ilerliyor. Hafta zarfın
da konferans ba§Jıca emniyet mese
lesile meşgul olmuştur. Bunun da iki 
ıafhası vardır: 1 - Mütearrızı tarif 
etınek. 2 - Mütearrıza karşı devlet
lerin alacaklan tedbirlerin mahiyeti
ni tayin etmek. 

1 - Mütearrızın tarifi etrafındaki 
müzakere mühim bir ihtilaf tebarüz 
ettirdi. lngiltere, ltalya, Almanya, 
Macaristan ve Bulgaristan mütearrı
zın nasıl tespit edileceğini evvelden 
tarif etmek İstemiyorlar. lngilizler di
yorlar ki her mesele karşısında kal
dıkça bu mesele hakkındaki kararı 
veririz. Diger taraftan Rusya, Fran
•a, Küçük itilaf devletleri, Türkiye 
ve Yunanistan bir devletin ne zaman 
mütearrız telakki edileceğini tarif et
mek istiyorlar. Bu zümre Rus teklifi 
etrafında toplanmıştır. Ruslar da bir 
devletin şu beş hareketten birini ya
paraa, mütearnz telakki edileceğini 
teklif etin işlerdir: 1 - Harp ilan e
der-ı.e. 2 - Bir memleketi istili. eder
se, 3 - Bir memleket sahillerini ve 
J1manlarını ab1uka ederse, 4 - Kara-

-

dan, denizden ve havadan baıka bir 
devletin arazisine, hava ve deniz kuv
vetlerine taarruz ederse. 5 - Çetelere 
yardım ederse. Bu nokta hakkında 
Cenevrede henüz bir itilafa varılama
mıştır. 

2 - Müteamza karıı alınacak ted
birlere gelince; bir defa Milletler Ce
miyetinin misakı vardır. Fakat bütün 
devletler bu teşkilata dahil değiller
dir. Bunun için yeni baştan bazı hü
kümler koymak lazımdır. Devletler 
bu meselede üç zümreye ayrılıyorlar: 
1 - Fransızlar. 2 - İngilizler. 3 -
Amerikalılar. 

Fransızlar en sıkı bir mütekabil 
emniyet misakı istiyorlar. Bu, emniyet 
meselesinin en dar halkasıdır. 

lngilizler Lokarno muahedesi ve 
Milletler Cemiyeti misakı ile giriştik
leri taahhütlerin çer'i.evesi içinde kal
mak istiyorlar. Bu taahhütleri daha 
ziyade genişlettinniye taraftar değil
lerdir. 

Amerikalılara gelince; Mr. Norman 
Davis geçen hafta söylediği nutukta 
Amerikanın ne kadar ileri gidebilece
ğini anJatmı§tır .. Amerika ancak mü
tearrız hakkında alınan tedbirleri İş· 
kal ebniyecektir. Amerika tedbirlere 
İştirak ebniyor. Fakat başka devletler 
bu tedbirleri aldığı zaman, bunları iş
kal etmiyecektir. 

İşte emniyet meselesi bu merkezde 
görülüyor ki d""letler henüz bu nok
talar etrafında bir karara varmaktan 
uzaktırlar. Bu müzakerelerde dikka
te şayan olan bir nokta, Fransanın ln
giltereden aynlarak Rusy'.ıya doğru 
yaklaşmasıdır. Emniyet meselesinde 
Rusya ile Fransa ayni cephede bulu
nuyorlar. 

* • • 
Dörtler miaakı esrarengiz bir safha

dadır. Misakın imza edilmek Üzere 
bulunduğu iki haftadır haber verili
yor. Fakat henüz ortada miiapet hir 
şey yok. Ancak misakın bir defa 
Fransanm tetkik, tefsir ve tadiline ma
ruz kaldıktan sonra eski şeklinden 
hayli farklı olduğu anlaşılıyor. Ma
lômdur ki dörtler misakının en ehem .. 
miyetli noktası muahedelerin tadili 
meselesidir. Denilebilir ki dörtler bu 
nokta etrafında karar vermek üzere 
toplanıyorlardı. Dörtler misakının ga
zetelerde çıkan metni bu tadillerin 
yalnız dört devlet tarafından yapıla
mıyacağıru gösteriyor. Metnin hüli
sası §udur: 

1 - Dört devlet kendilerini alaka
dar eden meselelerde biribirile istişa
re etmeyi ve Milletler Cemiyetinin mi
sakı dahilinde sulhü idame maksadile 
teşrikimesai eylemeyi taahhüt ederler. 

2 - Cemiyet misakının onuncu, 16 
ncı ve 19 uncu maddelerini Avrupada 
tatbik etınek lazımgelirse, Milletler 
Cemiyetinin bu mesele hakkında ve· 
receği karara karşı hareket etmemek 
şartile, bu maddelerin tatbiki için ya
pılacak teklifleri müştereken tetkik 
etıneyİ kabul ederler. 

3 - 11 kanunuevvel 1932 tarihin
de Almanyarun silahlanma hususun
daki müsavatı tanınmış olduğuna gö
re, bunu tekrar teyit ederek Mac Do
nald silihsızlanma projesini sili.hsız
lanma için bir müzakere zemini olarak 
kabul ederler. Şu şartla ki Almanya
nm müsavatı tedricen temin edilecek .. 
tir. 

4 - Akit devletler Avrupayı ve 
bilhassa Avrupa iktısadiyatınm ihya
sına matuf meseleleri müşterek tetkik 
ederek müştereken halletıneyi kabul 
ederler. Ancak bu meselelerin Millet
ler Cemiyeti teşkilatı tarafından halli 
için hükümler mevcut olmaması ıa ... 
zımdır. 

5 - Misak 10 sene için aktedilmiş· 
tir. 

6 ·- Misak tastik, teati ve Millet
ler Cemiyeti tarafından tesçil edile
cek. 

işte dörtler misakının metni budur. 
Görülüyor ki ikinci maddedeki tadil 
meselesi tamanıile Milletler Cemiyeti 
kadrosu içine alınmıştır. 19 uncu 
madde tadil hakkındadır .. ~u ~ad~e J 

aynen şudur: "Heyet tatbıkı mı.ınıkun 
olmıyan muahedeleri, sulh ve müsale- 1 

meti tehlikeye ı:lü~ürecek olan beyn.,1-
ınilel vaziyetleri yeniden tetkik için 
cemiyet azasını vakit vakit İçtirnaa da
vet edebilir. Fakat tadil hakkındaki 
19 uncu madde cemiyet azasının ta
mamiyetimülkiyelerini kefalet altına 
alan 1 O uncu ve buna rjayet etmiyen· 
]er hakkında bir takım müeyyidelerin 
tatbikini istilzam eden 16 ncı madde
ler ile mukayYettir. Bu itibarladır ki 

'A KEDONY A 
Aşh, /{in, Politika, ve Kan .• 

Müellifi: Nizamettin Nazif 

Manastır çetesi zabitleri erkanı 
harp binbaşısı Hasan Tosun Bey Ni
yaziyi yarı yoldan kar,ılamıştı. Halk 
ikisini alkışlıyordu: 

- Yaşasın! Yaşasınm! 

Alay yavaş yavaş Lokanta cadde
sinden kışla meydanına akıyordu. At·
navut ihtilalcisi Çerçiş'i görünce halk 
ba~ırıyord .. ı: 

- Yaşasın kardeşlik! 
Bulgar ihtilalcisi Apustolu görünce 

halk gene bağırıyordu: 
- Yaşasın kardeşlik ... 
V~ ".'. a.·dar güneşi Apustol şahlanan 

atı ustund.;, neşeli, güler yüzlü bakış· 

••••• ,,,,,, ,,,,,,,,t,.,...,. 

larla etrafı selamlıyarak Niyaziyi ve 
Hasan Tosunu takip ediyordu .. 

Abdülhamit Han düşünedursun Ma 
kedonya kanunu esaaiyi çoktaaan i
lan etıniş bulunuyordu. 

Dramada da hal böyle idi. Orada 
da Nazif Bey nutuk söylüyordu. 

Uhride de hal böyle idi. Kayma

kam Kani Bey gözünü yummuı, ağzı
nı açını§, bağırıyordu: 

- Yaşasın hürriyeti 
- Yaşasın Hürriyet! 
lskeçede de vazivet böyle idi .• 
Serezde de .. 

MiLLiYET CUMA 2 HAZiRAN 1933 

HİK YE 
ACABA HANGiSi 

Sabah saat dokuz .. F erıt çıkmak için 
giyinmiı, karısı Süheyla ile karşı karşıya 
sabah kahvaltısını bitinnek üzere idi: 

Bitişik odad"" telefon ç<ıldı. Süheyla: 
- Dur, ben bakayım, dedi. 
Çıktı ve az sonra gözü bilyümüş yü. 

zü perişan bir halde geldi, iki elini şa
kaklarma götürerek: 

- Korkunç şey! dedi, Meliha intihar 
etıniş. 

Tam sigarasnu yakmak Üzere olan F e. 
ridin kibrit kutusu elinden düştü: 

- Ne diyorsun? 
- Raci telefon ediyor. Hizmetçi kadın 

saat sekizde deli gibi koşup gelmiş. «e
fendi, hanım uyanmıyor" demiş. O da 
hemen Melihanın odasına fırlamış, ne
görsün? Meliha yatakta cansız yatıyor
muş, masanın üzerinde de bir veronal 
şişesL. 

- Ölmüş mü? 
- Allaha şükürkü ölınemiş. Bereket 

versin apartımanlanrula bir de doktor 
oturuyor. Hemen çağumışlar, doktor 
kurtarabileceğini ümit ettiğini söyliyor
muş. Ben derhal giyinip gidiyorum, a
man, sen de benimle gel •• bir otomobille 
beraber gideriz. Ay deli olacağun .. 

- Aceba neden bu işi yaptı? ıen hiç 
şüphelenmedin mi? 

- Ah, sus! bana anlatb. sana da bir 
şey söylediğimi istemiyordu. Üç sene
dir bir münasebeti varmış ... 

- kiminle? 
- Nihat Faruk'la .. hani şu genç mü-

hendis canım .. haydi ben hazırlandım. 
çabuk gidelim. 

- Aksi gibi benim de bu sabah öyle 
mühim işlerim varki .. hem üstelik geç te 
kaldnn. Ben seni apartımarun kapısında 
bırakırnn, fakat yukanya çıkmam. yazı
haneden telefon ederim. 

Oturdukları sokaktan Melihann koca
sı Raci ile oturduklan sokağa kadar olan 
mesafeyi otomobil hir solukta alıverdi. 

Süheyla Melihanrn apartmıanında fe
laketin uyandırdığı bütün telaş ve kar
ma kansıklıkla karşılaştı. Hastayı yat•k
ta hala baygın bir halde görünce ağladı. 
Fakat kurtulacağına dair t<"min verdik
leri zaman sevindi. Raci de sat.:ları kanna 
kanşık, perişan bir halde idi, Süheylayı 
çalışma otll\•ına aldı: 

- · Müthi~ şey, dedi, zavallı Meliha, 
zavallı Meliha,. 

- Evet, müthiş şey .. 
Süheyla, 'Mi:liharun bu hareketine giz

li bir aşkın ~aik olduğundan Raci'n.in 
şüphelenmemesi için: 

- Anlaşılmaz şey, dedi, Meliha neden 
bu işi yaptı, herhalde bir nevresteni 
buhranı olacak. Zaten bir kaç zaman
danberi .. 

Sonra da endise ile so.rdu: 
- Aceba siz n-e «düşünüypr,sunıız?.» 
Raci izdiraplı ve ağır bir :•~slC: 
- Ben sebebini bilmiyofum, dedi, 

Süheyla, sana hepsini anlatacağun. Han; 
bu da bir nevi günah temizlemek gibi 
bir şey olacak. Melihanm bu i~iı yapma
sına ben sebep oldum. Bilirsin ki, ne sa
dık, ne vefakar, ne muhabbetli bir kadın.
dır. Halbuki ben ona ihanet etmek a). 
çaklığında bu1undum. Eh, sekiz sene iz .. 
divaçtan ~onra böy1e şeyler oluyor. Bu
nu bir mazeret olsun diye söylemiyorum. 
Bizim daktilö kızı bilirsin. Şen ve cazip 
bir kız.. Üç aydır münasebetimiz vardı. 
Bir gÜn herşey belli oldu. Hatırlarsın, 
bir ay evvel işine nihayet verdiğim başka 
bir daktilö vardı. Bütün bunlan o gidip 
Melihaya söylemiş. Süheyla hu itiraf 
karşısında şaşırp kalmışb. Halbuki o, a
sıl sebebin bu olmadığını biliyordu. An
cak: 

- Yaaaa! diyebildi. 
Raci devam etti: 
- Rica ederim beni itham etmeyiniz. 

Zaten vicdan azabı beni kafi mikdarda 
itham ediyor. Bu sabahtanberi duydu-

Küçük itilaf tatınin edilmiş g;;:runüyor. 
Misakın dördüncü ma6d~sinde 

"Avrupa iktiaadiyatırun ihyasına ma
tuf,, tedbirleri cümlesinde harpten ev
velki iktisadi emperyalizm kokusu 
vardır. Gerçi hu da Milletler Cemiye
ti misakile takyit edilmiştir. Ancak 
Fransa hu noktada muahedelerin ta
dili meselesinde olduğu kadar şekil
perest olmıyabilir. Bununla beraber, 
bu noktada anlaşmak ikinci ve üçün· 
cü maddelerde anlafmıya bağlıdır ki 
bugünkü vaziyette misak imzalansa 
dahi, misakın çerçevesi içinde bir iti .. 
lafa varmak müşkül görünüyor. Unu
tulmamalıdır ki misak bir itilaf değil. 
iti18fa varmak için anlaşmadır .. 

Ahmet ŞOKRO 

Hele Selanikte ... ihtilali kanla bas
tırmak emrini alarak İzınirden getiri
len avcı taburları rıhtıma çıkar çık

maz hep bir ağızdan bağınşmağa baş 
lamışlardı: 

- Yaşasın Hürriyet! 
Makedonyarun 924 tenunuzu unu

tulur ay mıdır? Hey gidi günler hey .• 
324 temmuzundaki alkı§lann, lıay

kırııların manasını ittihat ve Terakki 
anlayabilmiş midir? 

Ne gezer .. Bir insan kütlesinin nab .. 
zında böyle coşkun bir vuruş pek az 
ihtilal fırkasmın talii olmuıtur? Bet
bahttır o ittihatçılar ki bir iş yapama
dılar, bu vecdi anlayamadılar. Bu 
dinamik kuvvetle ancak hareket ka
biliyetlerini öldürmek için meşgul ol
dular .. 

Elfatiha 

Kıyılarında öbeklenen top top ağaç 
)arla Uhri gölü, rönesans bir çerçeve
ye geçirilmiş bir aynaya benziyordu. 

ğum teessürü ben bilirim. Dünyanın en 
iyi kadınına, ona ölümde sükun arattrra
cak kadar izdirap verilir mi? ah, ben bi
liyorum ki Meliha beni seviyordu. Fakat 
bu derece sevdiğini zannetmiyordum. 
Şimdi kendimi affettirmeğe ve onu elim
den geldiği kadar mes'ut etmeğe çalışa
cağım. Artık kat'iyen ona ihanet etmiye
ceğim. lnan bana Süheyla, Ömrümün ıo
nuna kadar kendini ona vakfedeceğim 

Süheyla öğle yemeğinden sonra gele
ceğini söyli.yerek, apartımandan çıktığı 
zaman, bir sual zihninde canlandı: Gidip 
meseleyi Nihat Faruk'a da söylemek la
zım mı? çünkü Melihanın, kocasının i .. 
baneti yüzünden kendini öldürmek iste
yeceğine inanmıyordu. Bilakis onun Ni
hat Faruk'u hili sevdiğini zannediyor .. 
du. Bir müddet tereddüt etti, sonra ka
rarını vererek otomobile atladı. Doğru 
Nihat Faruk'un evine gitti, 

Güzel yüzlü, hoş sözlü, mütenasip vü .. 
cutlu genç mühendis atelyesinde cetvel
lerin, pergerlerin, parşümenlerin arasın
da meşguldü. Hizmetçi kadın, genç bir 
kadının kendisini görmek istediğini ha .. 
her verince şaşırdı, derhal salcna gitti. 
Süheyla kendisine vakayı anlatınca, d<>
nup kaldı. Başı iki ellerinin arasında bir 
koltuğa yığıldı: 

- Yaşayacak değil mi? Allah aşkına 
doğrusunu söyle, yaşayacak değil mi? 

Süheyla teminat verdi: 

- Doktor kat'iyen kurtulacağuu söy
ledi. 

- Allaha şükür. Yoksa hayatım S<>
nuna kadar yeisten ve vicdan azabından 
zebir!erJrdi. Mclihayı ne kada• sevdiği
nizi bilirim. Onun irindir ki size hak!ka 
ti söylemek isterim.· Meliha benim basİ· 
retsizliğim yüzünden kendini ölclünneğe 
kalktı. Bi• kac haftadır otomobilimde 
komşulardan .;,adam Eva isminJe bir ka
dım gezdirmiştim. Yemin ederim ki ma· 
sumana bir gezinti .. fakat mad~m Eva 
gen,, dul ve !J'Üzel bi• kadındır, Onun i
çin dedikudular olmuş. hatta benim ku
lağın:.~ kadar C"el-li. Gfiya ben madam E
va ile evlenecekrnidr.ı. Eğo>" Melihayı 
sevmeseydim, belki '.. )yle bir şey aklmıa 
gelebilirdi. Artık bundan sona böyle cle
c!ikudulara da meydan vernıiyeceğir.ı. 
Muhalı.kak Meliha c~ söylene" şeyleri 
işitti ve doğru zannetti, kendini öldür
meğe kalktı. Zavallı, zavallı Meliha .. ar
tık hundan sonra ebediyen nefsimi ona 
vakfedeceğim. 

Süheyla zihni kanna karısrk bir halde 
eve döndü~ Bu düğümü ~öuTiek için Me
liharun biran evvel iyile~mesini bekliyor
du. Or.unla konu§up, n.e<len böyle nefsi. 
ne kastettiğini ağzından öğrenmek isti
yordu. 1 ntihara sebep kim? kocası mı, 
işıkı ını? 

Meliha, iyileşip e~ki'li eibi rahatca ko .. 
nuşmağa başlayınca, zihnin! kure~layan 
suali sordu. Meliha o zaman uzun uza
dıya Süheylaya baktı: 

-Sana bir şey söyleyim mi? dedi, ben 
kocamın daktilosu ile müııa•eheti oldu
ğunu vallahı bilmiyordum. Ol•a da hiç 
umurumda değil.. So=a Nihat Faruk'. 
un de- madam Eva ismind~ hi~ karıyı o .. 
tomohilinde gezdirdiğindcn haberim 
yok. Gezdirse de o,la umurumda değil .. 
Ben hatta kocamı veyahut Nihadi ne de· 
receye kadar sevdiğimin veyahut sevme.. 
diğimİn farkında bile de/iilim. Evet, 
kendimi öldürmek istedim. Cünkü Ali 
Hikmet Bevlerin çayında bi; adamla ta· 
mşmışhm. iste onu bütün kalbimle, tam 
mani.sile hakiki bir aşkla sevdim. O da 
lstanbuldan ayrıldı, bir daha da dönmi
yecek .. 

Meliha bir müddet durdu: 
- Simdi eğer ~u iki budala vicdan a

zabı duyuyorlarsa, oh ol•un, ikisin.in de 
bana karşı yaptıkları yakış:ır mı? 

Veni nefrlyat 

Mülkiye mecmuası 
Mülkiye mecmuası iki buçuk sene

den beri şayanı takdir bir sebatla 
her ay muntazaman ve mütekim.il bir 
ıuretta intişar etmektedir.. Mi\lkiye 
mecmuasının son çıkan mayıse nüsha .. 
smda üstat Ahmet Hişimin ••yemek" 
isimli fevkalade nefis bir yazısı bulun 
maktadır. Bundan başk:ı Macit Şük
rü, Doktar kilisli Rifat, K. Naci, ls
kender Nafiz, Nemli zade Etem, Dr. 
Muhlis Etem, Hasan Şükrü, Fuat Bay
rami, Mehmet Ali ve Ömer Rıza bey
lerin de iktısadi. siyasi, içtimai yazı .. 
lan vardır .. Sahai intişarını gittikçe 
geni;:Jeten bu değerli ilmi mecmuayı 
bütün karilerir.ıiı:e tavslye ederiz. 

Papasla imam kolkola geçtiler, dü. 
ğün evinden uzaklaşan en son kafile
ye katıştılar. 

Gaydaların tulumlan patlamış, ut
ların telleri kopmuştu. Bulgar ve 
Türk ne§e&inin en çılgın rekoru bugün 
kırılmıştı. 

Ayın ışığı Usturuga'nın tarlalarına. 
maverai bir renk veriyordu. Göl kena 
rında yanan son li.ınbalar da söndü. 
Şimdi yalnız, geç gelen bir katır ker
vanının çıngırakları ötüyordu. 

iki ~vgili o zaman gözgöze bakı§tı• 
lar .. Konu~madan yaklaştılar. 

Artık kimseden ve hiç bir şeyden 
çekinmeden sevişebilirlerdi. Camiyet 

onlara aşkın bütün salahiyetlerini ver 
miş.ti. Yaratacakları esere çocuğumuz 
dur diyecekleri anda karşılarında ve
to hakkım kullanacak hiç bir kuvv;et 
kalmamıştı. 

Ayın ışığı U•turuga tarlalarına ma
verai bir renk veriyordu .. 

Ohri gölü, kıyılarında öbeklenen 
top top ağaçlarla rönesans çerçeve ge-

DİL ANKETİ • 

79 uncu liste ve gelen karşılıklar 
77 inci liste 

Memleket: ülke, şehir, kasaba, il, 
Memnuniyet: yasak. Mevsim: çag. Mev 
suk: kerçek, ina"lılmı§. Mevzu: lronul
muş, kotarılmış, tertip ve tanzim edil
miş, kararlaştırılıp, yapılmış (nizarna
ti mevzua) söyleşilen, nes.rıe, (mevzuu
bahis, it.mi .sarf in mevzuu), mantikta 
mübtedaye denir, (mevzu ve mahmul), 
öz. Mevzun: düzğün, dartıJmış, dartilan 
şey, fenni artZıCa rv.ezinli, vezne muva
fık, (Kelami mevzun, dartili söz, akva 
li mevzune), boyca mütenasip, mütedil, 
dürüst, güzel, (Kameti mevz,u.n, mev
ıounüllihye ), boylu boşlu, yakışıklı, a· 
!imli anlı. Meydan: geniş, açık yer, a
çıklık, mahal. (at meydanı, ok meyda
nı, meydani harp, meydanı intişar), 

meydan istemek, ·izin ve müsaade ve 
:nebil, dilemek, (meydana çıkmak
zahir ve aşikar olmak), mey·dana çıkar
mak - izhar ve ihraç etmek, meydane 
komak, göstermek ve i$pat e<tmek, mey 
d•ne getirmek l:ıüyütüp yetiştirmek, 
meyd~nda aşikare, he!li. Meyva, mive: 
yemiş,_ meyvei huşk - kuru yemiş, mey
ve 1ıoş tabiri amiyan·esi bun.tın galati
tir. Mide: kursRk. Mikdar: bir nesne
nin değeri, ke~iyeti, endazesi, zen
gini;. ıc, güç, patC(a. cüzi, Mikyas: ölç•l, 
Mimar: yapıcı, yapı us.tası. Mizaç: bu
Jun\.LŞ, huy, tabiat, namizaç, hasta, mi
zackir, mizaca ögre hizmet eden vü~ü
dü beşerde vezayifi uzviyeden birinin 
sayırlcd ürerine galebesinden hasil o
lan keyfiyet: (mizaci demevi, mizaci 
;:ısabi, mizaci safravi, mizaci Jenfvafi). 
Mualı: maskaralık, şaka, mezzah şaka
ci, JS.tifeci. 

Göztepc Haznedar oğlu 
Baha 

* * * 
74 üncü liste 

Mefahir: böbürlenmek. Mefhum: an
laşılmış. Meftun: Bıygın. Mehcur: U
zak'atılmış, ayrı .clü~müş. Mehtap: ay 
aydınlığı. Mc/,tep: Okuma evi. Mek
tup: yazılmış, pitik. Molek: güzellik ö 
zü. l1elfuf: bağlan-nı ,. içiçe konmuş. 
Melhuz: .düşünülebilen. Menfaat: ka
.zanç. Menfur: Iğ.renç, sevimsiz. Men: 
Yasak. Menşe: Çıkış yeri. 

P.. Kavağı 41 inci mektep 
mttaUimJer.i 

* *- * 
71 inci liste 

Mağrur: Böbürlenen. Mahabet: Ma
haret: bilgiçlik. Makale: Makam: Otu 
rak. Makar: orta. Makbul: İstenilen. 
Maksat: Maktu: kesilmiş. Makul: us
ça. Mamur: yapılmış. M;na: Manzara: 
göze çarpan. M asıım: Suçsuz. 

Beyoğlu 2 ind mek1"P 
mu al timleri 

• * ıt. 

68 inci liste 
Maarif: Mabet: toplanacak yer. Ma

cım: Maden: ustalık. bilgiçlik. Maruf: 
tanırunıŞ,. Maslakat: İş. Masumiyet: Be 
ri!ik. Matbuat: yazı başağı. Mazbata: 
söz toplağı. Mazbut: Alınmış. Mazeret: 
M aznıın: seçilmiş. Mazmun: alçalmış. 
Mazhariyet: Üstünlenmek. 

Beyoğlu 2 inci mektep 
muallimleri 

'I' 'I' 'I' 

69 uncu liste 
Tehalük: Tenbih: hatırlatmak. Ten

sikat: ağırlamak. Tevahhuş: korkmak. 
Tevali: artarda gelme. Tevatür: Ağız
dan ağıza. Tevazü: Alçak gönüllülük. 
Tevazün: -:lenkleşme. Tevbih: Tevcih: 
çevi·rmek. Tevehhüm: korkaklık. Tev
kif: tutma. 

Beyoğlu 2 inci mekte{p 
muallimleri 

• * • 
70 inci liste 

llca: llbam: duyğulanmak. iltibas: 
karışıklık. Jitifat: okşamak. J/tihak: bir 
!eşmek yanaşmak. iltimas: lltizam: seç 
mek. Imkfin: olan. imtihan: yoklama. 
lmtiyaz: Jmza: ad. itina: Özenmek. 
itiraz: karşılamak, karşı söykmek. iti
yat: alı§ıkiık. 

Beyoğlu 2 inci mekteıp 
muallimleri 

* • * 
78 .inci liste 

Tagallüp; zorla_ alınak, istediğini y~ 
mak. Hakyıt: Baglamak, düğümlemek, 
bağaltına almak. Taltif: İyilik etmek, 

------
çirilmi§ bir aynaya benziyordu. 

Tahiatin bu gü:ı:el görünüşüne hay
ran hayran bakan Li'ıhinska sevgilisi
ne sarmaşırken nefesi Ali'nin kulak· 
lannı ılık bir meltem gibi yaladı. Gü
zel kız mırıldandı: 

_ Kak Sturuga nema druga ( 1) 
ooh ne m.es'udunı! .. 

Ali, kasabadan on dakika uzaklar
da, tatlı bir meyille yükselen bir tepe· 
ciğin eteğinde, etrafı genit bir bağ ile 
çevrili minimini bir ev satın almıştı. 

Hürriyetin neşesi jçinde kaynapn 
bir halk, Bulgar, Arnavut, Türk, Rum 
ve Ulah, bugün bu minimini evceğizi 
çeviren geni§ bağın içinde saatlerce 

gülmii§ler, oynamı§lar, yemişler içmiş
lerdi. 

Manasbrlı kaçakçı Ali ve Petriçli 
Li'ıbinska evlenmişlerdi. Ve seven bir 
kadınla seven bir erkeğin arzusu Oh· 
ri'nin bir imamile Oatroganın bir pa
pasını yeni bir insan birliğinin kudsi .. 
yetine iman ettirmiıti. 

1 1 79 uncu liste 
ANKARA, 1. A.A. - T. D. T. Cem;. 

yetinden ı 
Ka,ııhkları arana<:ak arapça ve faraça 

kelimelerin 79 numaralı Hıstesi ıudu.rı 

l - Millet, Milliyet 

2-MINNET 

3-MINTAKA 

4-MlSAK 

8-MUAMMA 

9-MUASIR 

10-M\İClZE 

11 - Mükadderat 
1 ı 5 -MUADiL 12 -MUKADDES 

1 
6-MUAF 13-MUKAVVA 

7 -MUAMELE 14- Mülk, Mül-

L kiyet 

1 = 
iyilikte bulunmak, iyilikle gönülokşa· 
mak. Tamam: eksiksiz, büsbütün, son. 
Taviz: karşılık, koymak. Tayip: sı.ıç1ıı
lamak1 yara§ıksrzJamak, yüze vurmak, 
sözle çarpmak. Tefavüt: ayrılık, baş· 

kalık. Teferrüç: şen e,gzinme, eğlenişli, 
dulaşma. Teferrüt: Tekleşme, biricik· 
Ieşıne, eşsizleşrne, tek kalma. Tefrika: 
ayrılış, arabozuculuk, iki yüzlülük. Tef 
rit: pek indirmek, çok yeriletımek, ye
rin dibine geçirmek. Tefsir: kaıpalıyı 

açmak, kısaltıyı genişletmek, Tekdüt: 
kazanlı oturuş, dinlen.celi kazantı, çalış 
ma.dan aylık alış. Tezat: birbirine uy· 
mayış, başkalık, benzemeyişlik, terslik, 
uyuşsuzluk, ayrılık. 

Florifl_e1i NV.ırn 

RADYO 
Bugünkü program 

ISTANBUL 
18,00 den 19,00 kadar Gramofon.. 
19,00 " 20,00 kadar Alaturka saz: (Mü4er 

ref Hanım). 
20,00 ., 20,30 kadar Alaturka •az (TanbU 

reci Osman Pehlivan). 
20,30 n 21,30 kadar Alaturka saz: Ülkü H• 

nım). 
21,30 ,, 22,00 kadar Gramofon. 
22,00 " itibaren Ajans, Borsa haberleri 

saat ayan. 

ANKARA 
12.30 - 13.30 Gramofon. 
18.- - 18.40 Keman konseri (Ekrem Zek 

Bey tarafından), 
18.40 - 1,30 Gramofon. 
19.30 - 20.- Fransızca der•. 
20.-· Ajans haber!eri. 

V ARŞOV A, 1411 m. 
13,lS: Pli.k. 16,35: Plak. 18: Hafif musik 
19: Dans mus:kisi: 21: konferans. 21.20: sl!l 
fonik konser. 23,20: danı muıil<lıi 

BUDAPEŞTE, 550 m. 
19,35: Ders. 20,15: Pli.k. 23,35: akşam lıab 
!eri. Sigan musikisi. 

MÜNIH. 532 m. 
21,05: Tabiata dair bir mugiki ve ,arkıb te 
sil. 22,25: Senfonik konser. 

ViYANA, 518 m. 
21,SO: Ric::hıu-d Wagner'in aenc::lik %amanuı 
b stelediği op@ralardan parçalar 23.SO: -P 
ile dana m sikisi. 

MlLANO • TRlNO • FLORANSA 
21,05: Haberler. - karııık konıor. 22, 
Senfonik konser. 

PRAG, 488 m. 
20,30: Köylü bando munkası. 21,20: Stüd1 
dan: Vilbel~ WeFnerin eserlerinden (kome 
siHermelin)isimli temsil. 

ROMA, 441 m. 
21,50: Karı~ık kon&er. 

BÜKREŞ, 394 m. 
13,05: Plak. 14.20: Plak. 18: radyo orkest 
&ı. 19,05: radyo orkestraaı. 20: ders 20 
PISk. 21,05: Plik ile (Rigolentto) opera••· 

~illiy~t 
~~~d~"M1LL1YET"* 

ABONE OCRETLERl : 

3 ayhğı 
6 

12 
" 

Türki1e için 
L. K. 
4-
7 50 

14 -

Hariç: için 
L. K. 
8-

14 -
28-

Gelen evrak geri verilmez.- Müddeti 
geçen niiılıalar 10 kuruıtur- Gazete •• 
matbaaya ait itler için müdirıyete mü
racaat edilir. Guetemiı: ilinların mu'u· 
liretini kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
"feşilköv askt>?'İ raaat merkezinden ve• 

rilen 111nh'.ın1ata gQre huı.ün hava las.men 
Dıılut:u ve sakin uJ..:ı·&k devam edecek• 
til'. 

1-6·33 tarihiı,Je hdVl\ tazyiki 754..!:!iw 
Jimetrc en ç(llt s···a)ıhk 17 en az 16 de· 
T~Ç~ jd,;, 

lsa'nın rahmetinden elli dirhem 
Muhammedin şeFaatinden yüz dirh 
satın almıılardı ve anlam.ıılardı ki 
alışveriş epeyi pahalı bir şeydir. 

Fakat ziyanlı da çıksalar verdik! 
para ne erkeğe ne kadına çok gö ·· 
memİ§tİ. 

Nihayet biribirlerinin olmuşlar 

Yanan şon lamba da söndü. 

Binbaşının beynini kurcalıya 
muamma .. 

Bir tarafta mızıka çalıyor, bir tar 
ta halk bilmem hangi hürriyet ka 

manmın kaç saattenberi devam ed 
ve tekrar edile edile adamakıllı ezb 
!enen heyecanlı bir nutkunu dinliy 
du. : 

(Devamı var 
~~~~~~~~-

(1) Kak Sturuga nema druga 
"Struga gibi şehir yoktur!,, 
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Douglas Fairbanks Hollyııood d'" d"' ..... a on u .. 
gu zaman vapurdan böyle çıktı. 

Naşit ve sinema 
• Bir kaç zamandanberi kıymetli sanat

kanımz N aşidi filmde görerek memnun 
olmaktayız. Vakıa bu filmlerde Na9it 
tam kıymetini ııösterebilmek fırsatını el
de etıniş değilse de film çevirmeğe bat-

dlamış olması da sanat namına bir kar-
ır. 

Ben Na9idi yirmj ı..... senedenL--' • ,.. ..,.... uerı ya-

Halkın 
Dediği 

Pariıte sinema müdürleri arasında 
bir anket yapılmıttır. Anketten maksat 
hangi artiıtin ve bangi filmlerin sinema 
salonlarına daha ziyade mütteri celbet
tiğini anlamaktır 

Film bahıiı>de halkın zevki P~risin 
muhtelif mıntakııloırma göre deği9iyor 
Fakat artistler ara11nda tercih edilenler 
tebarüz ediyor. Tercih edilen bu artist
ler listesinin batında Albert Prejean 
var. Onclnn sonra Lilian Harvey, Henry 
Carat, daha sonra Raimu, Greta Garbo, 
Charlea Boyer, Murat, Bach, Annabel
la, Gaby Morlay, Victor Francen, Mll
ton, ıMarlene, Joan Cranoford Lucien 
Barour, Victor Boucher, F er.....:d Gran
vey, Brigitte Helm, Florelle. 

Halkın zevkine göre, artistler ne 
çabuk paye değiıtiriyorlar. ---
Jean Gravford boşandı 

Nev-Yorktan gelen malıimata göre 
Los Angelea talak mahkenM1i reisi J.,: 
an Cravoford ile Douglas junior arasııı
da 12 Mayısta talak karan vermiştir. 
Eskiden mesut addedilen Jean kocası 
hakkında -'Çok fena huylu ve kıskanç" 
olduğunu ileri sürmüt ve dava11111 ka
zannuıtır. 

nı um".mı sanat hayatına ilk atıldıfı gün 
denberi. t~n~. Naşit yaradılışı itibarile 
sad~e ıyı hır mukallit değil zeki bir te
te~bü a~amıdır. Ruın, Ermeni, y ahudi 
~urk! Uz v.s. ıribi ırk taklitlerini emsaİ ı ~~J~~-s]°'."'";f]I'-,~~~~..,,.,,.--, 
s~z bır ~uvaffakıyetle yaptığı kadar si- li 
zıy n, benım yani tah11lann da taklitlerini 

apar. 
. N a~it ötedenberi serazat yatamayı se- 1 

cıyesıne uymayan bir baskı altında bu
lunmaya tercih ettiği içindir ki; bir tu-
luat kumpanyası ba•ında ve .._ L • d 
halk b k • . ' ~ana zıya e 

A 
ta daa ~sı ıçın~e çalıımaktadrr. Natit 

• .,rupa • kı em•alıne nazaran bir mukal
lıt _ve degerli bir komiktir.Naıit İyi terli 
e~ılen (skeç) leri (muzik hol) sahne!: 
nnde umulmayacak kadar b"'yük' bl ı aff ki ı u r mu-h ~ ybe.et ~ başarabilir. Bizde bu çetit L:·-(:~~ı'. 
d

e':.'u': şlamamış olduğu i•in maalesef 
egen • ·· · " • nı goateremıyor ve anlayamıyoruz. 
. ~·~di film çevirmeye başlayınca Na

tıt ı~ın yeni bir hayat açılıyor. Aına bu 
da hır takım ,artlara bağlı .. En yük I 
artistlerin bir filmde pek muvaffak :J' 
ğu halde bir diğerinde hiç muvaff..':. :;_- 1 
la~dığınt görüyor ve şaşıyoruz. Ara
~aki fark •ahne vaziinin de~mesinden / 
ıbarettir O · · d' ki · · nun ıçın ır ; artıstler kendi 
kıymetlerini ortaya koyabilen bir sahne 
\ı'azıına r 1. ı N 

. asge ınce ondan aynlnuyor lş- 1 
e, atıtd böl . 

le b' e Y e hır sahne vaznru bek-

T~enk f'lır artisttir. Umalım ki; onun ve / 
uı ı mcili" · · 1 

b ld 
gının talıi bu sahne vazıını 

u urur d T" k' 1 
T ·· . a ur ıye ıinemalan bir de M z . . • ••rk (Mılton) .. .. ar ene Dıetrıclı Parıse bu siyah 

u gorur l"k · u ııe erkek elbisesile çıktı 
göz-1 

(Lapa Vele:z) güzel Meksikalı artist 

Hollyııoodda yeni fUml•r çeııirmeye 

baflamıfhr 

Opera sahnesi sinema 
oluyor 

New-Yorkta mqhur bir Camegie Hail 

vardır. Buraıı kl&ıik m.uıİkİ!Iİn tarihi 

bir kalesi sayılır. laanye, Menuhin, 

Mengelberg, Toıcanini, Weingartner, 

Paderevski hatta methur Caruso bura

da çok defa parçalar çalmıtlardır. 

Şimdi Carnegie Hall'in de sinema 
salonu haline getirileceği söyleniyor. Ti 

yatronun müdürü gittikçe azalan müt
terilerini tutmak i~in aon zamanlarda 
hayli mü~külat çekiyordu. Müıteri cel-

betmek için tiyatroya bir bar, bir de lo
o<anta ilave edilmi9ti. Fakat nafile .. 

Bu sebepten tiyarto müdürü, sahne
nin yerine beyaz perde germek istiyor. 

1 Kiiçlik Sinema Ha~erler i 

* Jeanetıe Macdonald Haziranda 1 
metro hesal)ına '·Kedi ve Keman" ismin 
de bir film çevirecektir. 

* Raquel Torres Apandisitten müs
tarip bulunmaktadır. Bunun için ,.Ya· 
parsaın. kendimi asamn" filmdeki rolü 
Conchita Montenegro'ya verilmiştir. 

• lngiliz gazeteleri Alman sanayii 
hakkında şu istatistikleri neşrediyorlar: 
Erkek yıldızlardan yüzde yirmisi, ka
dın yıldızlardan yüzde otuz yedisi, film 
mütebuııslanndan yüzde kırk dokuzu, 
senaryo muharrilerinden yüzde seksen 
altısı Yahudidir. Almanya Yahudi aleyh 
tarlığı Alman sinemasının barabisini mu 
cip olacak mı? 

• Alınanyada N8.7.ır Goebbels propa
ganda için Hitlerin dahil olduğu bir çay 
ziyafetine bir ço' artistleri davet et
mişti. Bunların ekserisi davete icabet 
etmemi9lerdir. 

• Gustav Froelich ile Annabella 
'-Gün qıkları,, isminde bir fılm çevire
ceklerdir. 

• Almanyada Hars filmleri bu sene
nin ilk üç ayında yüzde yinni beş azal. 
mıftır. 

* Victo~ Boncber, Jeanne Cheirel, 
Pierre Braıseur, ~uzanne Danteı: Mar
gueritte Moreno, J~se Nogulro "Ci~! 
JAtif,. piyesinde tıyatrodakl rollenru 
filmde de alacaldardır. 

* 1933 Nisanında Fnnııada Air • Uni 
on 9irketinin tayyereleri 231,509 kilo
metre katetmitler ve 3207 yoku latımış 
!ardır. Geçeı; sene nisarunda 218,251 ki 
lometre katetmitler ve 2391 yolcu taşı· 
mqJardL 

* Olga Tııclıekova'run kızı Ada 
Tschclrow• Berlinde annesinin yanında 
sahnede artistliğe başlamıştır. 

• Alınan gazeteleri "C.,hennem M&
lekleri,, filmini evvelce mencdip timdi 
göateriJınesine müsaade ettiği için alet 
püskürüyorlar. 

* Avıııturya sinemalarındaki hasıla
tın yüzde otuz biri Amerikaya gidiyor. 

• Guatemala hükiirueti komşusu 
Melcsikanın aleyhinde olan bir filmi me
netmiştir. 

* Bütün Hollanda firmalan Alman 
filmlerini boykot etmişlerdir. 

* Viyanada "Cinsiyetin esrarı" ismin
de muhtelif cinsi meseleleri ihtiva eden 
bir film gösterilmektedir. 

• Alman Paramunt şirketi feshedil
miştir. Bu firmanın bütün memurlanna 
yol verilmittir. 

* Milanodaki sinema haftasında -'Va 
purdaki sekiz genç kız,, ve "Anna ve 
Elizabeth,. filmleri altın madalye almıt
tır. 

• Almanyada Kamera stüdyolarmda 
-'Siyah heıntire" isminde bir film çevri
liyor. Bu filmin bütün artistleri Zenci
dir. 

* Snzanne Despres ve Camille Bert 
''Muhtetern Lourdea faciası" isminde 
bir film çevireceklerdir. 

• Lübnandaki Şato Sahibesi" romanı 
filme alınacaktır. Mümessilller araımda 
Alice Field, Pierre Blanchard, George• 
Tourrreil, Grossmitb vardır. 

* Douğlas Fairbanks yeni bir film 
hazırlıyor. Maceranın bir kısmı Çinde 
geçmektedir. 

• Takriben iki milyon franga mal o-

(Hanri Gara) yorgunluğunu çıkarmak 
için Amerikadan Fransa.~·., dönmüıtür. 

lan "S. O. S. lceberg" filminin negatifi 

ç -------
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Josephine 
Bak er 

Joıephine Baker'e bir film çevinMti 
için teklif vaki olmu9tur. Hatta kenıll
sine mahsus orijinal bir de senaryo ha
zırlanmıftır. Fakat müzıılı:ereler bir neo 
ticeye bağlanamadıfı için Josephine 
film çevirmiyecektlr. 

Benzerler 
Orijinal bir müsabaka saye.inde Gre

ta Garbo'lara, Marlene Dietricb'lere, Je
anne Harolow'lara beruciyeıılerin zanneo 
d.ildiğinden çok daha fazla oldutu anla• 
tılmıştır. Biraz da boya ve saire gibi 
sun'i yardrmlarla bu artistlere tıpatıp 
benziyenler olmuttur. 

Bundan asıl artistler endişeye ve te
laşa düşmü9l.,,.dir. Bu sebepten şahısla
n için tedbirler alıyorlar. Hatta Jean 
Grawford gibileri taklitlerin kanunen 
cezalandcrılmalarını istiyorlar. Jean 
Grawford'un yüzünün hatlanna, gô:a:le
rine· hatti sesine kadar benzeri olan 
Adrienne Amea'ı mabkerıcye hile ver~ 
ceği söyleniyor. 

"Mücrim değil., filminde Victor Mac 
Laglen ile Edmund Love'a eş olan Ad· 
rienne Ames, tabiat bir sanat eserini iki 
defe. yarattı diye mahkum edilir mi? 

Almanlar Amerikan film
lerini istemiyorlar 

Eğer hadiseler muhtemel seyrini ta· 
kip ederse Pa._.;ı sinema dünyasınrn 

paytahtı olmak üzeredir. 
Millici Almanya Amerika filmlerini 

gayri ahlaki buluyor. Fakat Almanyayı 
bu noktadan memnun etmPk mümkün 
olmıyacak. Çünkü Amerikada büyük f r 
malarm sahiplerinden çoğu Yahudidir. 

Alman propağanda nazın Groebbels 
Amerikan filmlerinin Almanyada göste
rilmesini menetmeği dü5iinüyor. Ameri
kalılar da buna mukahil tedbir hazırlı· 
yorlar. Alman topr~n~aki bütün sine
malarlru, Muzik hallerini ve film te\·zi 
tubelerini kapatacaklar. Tahir bütün 
bunlar o zaman gelip Pariste k~ pılannı 
açacaklar. 

* Viyanada Sascha film stüdyolann
da Annabella, Gustav Froelich "Gün ı· 
şıkları,. ismindeki filmin Fransızça, Al
manca ve fngilizce verıiyonlannı çevir
mişlerdir. Filmde iki işsiz var. Birisi ha 
yattan bılıan bir genç kız .. Fakat a~k kı
zı kurtarıyor. 

Berlinden lıviçreye gönderilmiştir. ! ... ----------------

* Anny Ondra yeni filmi Viyanada 
çevirecektir. Filinin ismi -'Hofman hi
kayeleri" dir. 

* Metro şirketi Lupe V elez-i beş se
ne için angaje etmiıtir. 

* Gloria Sivanson yeni bir film çevir
mek için Radyo ve Kolumbia ile müza
kerededir. 

* "Gece kuşları" filmini Clarke Gab
les Lionel Barrgmore, John Barrymore, 
Helen Hayco, Mima Loy çevirecekler
dir. 

* Son haftalar Pariste bulunmakta 

olan Ramon Novarro ile Jeanette Mac
donald Ağusı .. sta Hollivodda "Kedi ve 
Keman" isminde bir film çevirecekler
dir. 

• Antoine Roıini ~inema1araa eni 
bir proğram filmi bulmu,tur. Bir kaba 
re revüsü, hileli günün haberleri, komil, 
konferan&lar ve .saireden mürekkep olan 
bu yeni formülün tatbikina ı:-eçecektir 

Nakil hazırlığı 
Başladı Yeni tarife karşısında gümr ·· kler .. EKET 

Konyada soğuklar Oç çocuğu sel aldı 
d

.
1 

(Baş• 1 inci Mhifede) 
e 1 mektedir Fak··ı ed ge e • u t e en son olarak 
dırç 8° sene aKçılan fiziyoloji laboratuvan-

. ura11 enıaı C • 
ndır ve ı ~ 1,. • en";!' B , laboratuva-
tir .. Şehir h~•.~aya ~cude getirilmiş. 
mesel . nclenne yatak tevzi 

esı temame "kmal . . . 
rendiğimi .. n 1 edılmı9tır. Öğ. 
hastaı.aneİ! .!f0Je Cerrahpa4a ve Haseki 
tifadesine a.~:d~l IOO ':'" yatak talebe is
rnu:obaki 400 ecektır. 600 yataktan 1 
ler <rasınd, ya.tak da diğer hastahane 
tııh~neai d~ t~~~m olunacak. Etfal has. 
alacaktır. y a'ı:'k •m bir .miktarda yatak 
larında görütülii:J:CSelesı k~mite içtima
\'e Neşet Ömer B eni Dr. Akil Muhtar 
•·· .. ak ey er ar da uır mun asa cı'-- t aıın •iddetli . • ounış il' 'M" ' 
ce devam etmiştir. · unakaıa epey-

I<onferans 
Çıkmaza girdi 

(Başı 1 inci s..hifrdeJ· 
k . 
omısyonun toplanın ı "hi • d h uzatma " a arı nı a a 

ga mezun olacaktır. 
3 - Um • k 

mu"dd t" u~ omiıyonun tehiri 
e ınce buro h . . . 1 1 · ~ · · k ' • uauıı ıçtıma ar a 

ı ıncı ıra-t iç" b' . cak 1 ~ ın ır metın hazırlaya .. 
• ve ta ı komis 1 'I El.t•n ba k Yon ar vasıtası e 0 ). 

n: •. ' k ş a vaııtalarJa olsun, icap eden 
uz.:ı 'erata girişebilecektir. 
'! - Hale 1 

komi•Yonlar n ç:' •,makta olan teknik 
cdcccklerd. munakatalarma devam 

ır. 

5 - Miinokaıalara c 1 
bul edilmiş olan saa o arak ka0 

muahede · · t lı simdi müatakh 1 proJesı, ar-
. e muahedey 

olarak tutulacaktır. Bu kabul e. ~·a~ 
1 • .-aatinde ve bilhassa 1• • ıkıncı 
i·naJ8tı milli müdafaa b .. ıcaret, ailih 
'. , . .. t.ıtçeleri tahd. 
o.ı nıeıelelerıne .. mu~eallik ili.ve ol 1 

cnk maddeler uzerınde tadil ... t una. 
le_ klifat yapılmasına mani ola~ak'~: 
hıyette olmıyacaktır. 

Murahlıaıılar nasıl kar,ıladı 
CENEVRE, 1 (A.A.) - Silahları 

bırakma konferansı umumi kornisy0 • 

"~.nda lran, Türkiye ve Yugoslavya 
tnumeaıllleri tarafından konferans bii 
roau tarafından umumi h:omisyonun 
n:ıc • • • k d 
d

. :o.aısının 27 hazirana a ar tehir e-
ı!mesi b"' " k · . • . ve uroya umumı omısyonun 

ıkıncı müzakerede tetkik edilmek Üze
r b" 0 1~ ?'uahede metni httzırlanıaaı va 
zıfesını vermemesi husu.sunda dün ak
~aın ~ab.ul edilmiş olan usul için ku. 
yudu ıhtıraziye bildirmi~lerdir. 

~orveç ile Fran5a, lngiliz projesini 
~ akaşa)•a esas olarak kabul etıne

ı evv 1 rn "nci müz:)'c:ratin bitiril-

(Başı 1 inci sahifede) 
m~afiy_eı listesine dahil mevaddı ipti
daıyenm her zamanki gibi imrarına 
devam edilmiştir. Öğleden sonra da 
tebliğ edilecek yeni tarifenin vürudW: 
d~, gümrük resmi olarak tayin edilen 
mıkdar neyse o kadar meblağ tesviye 
edileceğine dair banka teminatı ibraz 
eden veya depozito yatıranların efya
larının İmrarına da müsaade olun
muftur. Diğer tüccar mallarına gelin
ce; henüz gümrüklerde yeni gelenle
rin tesellümü icra edilmİ§, muayene 
ve sair aıuamelei rüaumiyeleri yapıl
mı§tır. Bunların muameleleri, gWnrük 
resimlerinin tesviyesi için vezneye ge
lince orada kalmı§tır. Yeni tarife ge
lir gelmez, bunlann da resimleri bil
hesap alınarak imrarına müsaade olu
nacaktır. Yeni tarife kanunu ve cet
vellerinin dün akşam postaya tevdian 
Ankaradan gönderildiği ve bugün şeh 
rimize geleceği muhakkaktır. Bu iti
~arla yann sabahtan itibaren, gümrük 
er~e yeni tarife üzerinden gümrük 
reaırnte . . . 

b. rı tesvıye edılecek. eşyanın 
• •tıe.bi ko t . d h'I' d · na t k 0 en1an a ı ın e - ımrarı-

güm~k.~r başlan~caktır. Bu suretle 
bir gün e~ C:şyanın ihracı muamelesi 

e ınhı•ar eım· 1 k E sen ekser ı·· 1f o aca trr. sa· 
Uccarlar k t . d h' ]inde hissel . •. on en1e.n a ı-
erıne tefrık d'! .. "k 1 d k' · e ı en gumru er e ı eşyayı • Yeni tar'f . . 

kanuniyet cdece'"'i ..... ı enın kesbı 
.. .. .. g mulahazasile son 

gunlerde gumrukten çıka 1 d l 
t b 1 .. "ki . nıu~ ar ı s an u gumru erı baçnıüd .. .. s" 
f ' B d" k d' · uru ey-ettın ey, un en l!ıle gör·· 
1 . . . . • uşen mu-
ıarrır-unıze, yenı taı·•fe kan unu ve 

cetvellerinin anbean viirudü beklendi 
ğini ve cumartesiden iti.haren eskisi 
gibi gümrüklerde muamele cereyanr

nıı. ba~layacağı ümidinde olduğunu 
söylemiştir. Güm,."k ve lnhi•arlar ve. 
kaleli, diğer müstacel bir telgrafla, 
oktruva mukabilinde belediye hissesi 
olarak gümrük resimlerine yüzde on 
zammedildiği hakkındaki layihanın 

resinin muvafık olacağı fikrindedir
er. 

Amerika, İngiltere, lıalya ve Çin mu 
rahlıaslan, bu işin M. Henderson'l hı· 
~a~ılmaaım teklif etmi~lerae de bu da 
. okonya, ispanya, Portekiz ve lsveç-
m tıyUdu 'ht" · d l . ı ırazıye ermeyan etme-
er~~c sebep olmuştur. 

ı ıhayet komisyonun 3 temmuzda 
lop allarak pr . . 'k" . .. k • . OJCnın ı ıl'cı muza ere· 
s~nın yapılmasına ve büroya mctinle
rın ~azırlattırdı:::tnfiı vazifesinin vcril
mesıne ve M. Hender ~onun müzakera 
ta c~~van1 etmesine knrPr vcr!lıniştir. 

da kesbi kanuniyet ederek meriyete 
girdiğini vilart ve İstanbul gümrük
leri baş müdürlüğüne tebliğ etmit ve 
yeni tarifeler üzerinden alınacak 
gümrük resimlerine yüzde on zamme
dilmesi lüzumunu hildirrnittir. Güm
rük tarife kanunu ve husuai kanunlar
la gümrük resminden muaf tutulan 
maddelerin bu yÜzde on zam alınma
yacaktır. Bu suretle tahsil edilecek 
yüzde onlardan hi.sıl olacak varidat, 
Dahiliye vekiletince nüfuılan nisbe
tinde belediyelere taksim ve tevzi o
lunacaktır. Dahiliye vekaleti de, bu 
yeni kanunu belediyeye tebliğ etmit 
ve dünden itibaren artık belediyeler
ce duhuliye resmi tahsiline nihayet 
verilmiştir. Yalnız yeni gümrük tarife 
kanunu ve cetvelleri gümrüklere he· 
nüz vürut ebniş olmadığı cihetle yeni 
tarifelerde yazılı gümrük rüsumu mik 
darları Üczrinden dün muamele yapıla 
madığından yüzde 1 O belediye hiaae0 

si de bittabi tahsil edilememiştir. Ya
rında nitibar.!n gümrüklerden yeni ta 
rifeye göre çıltardacak eşyadan güm· 
rük resmi mikdarının yüzde on beledi 
ye hissesile tahsle ba,;lanacaktır. 

Yeni tarifenin esasları 
1 - Bir haziran 929 tarih ve 1499 

numaralı gümri,;k tarife kanununa 
ait ithala~ umumi tarifesinde, bu ka
nuna bağlı bir num ralı cetvelde gös
terilen deği~ikli!clcr yapılmı~tır. 

2 - Gümrük tarife kan11nunun, şe
raitine tevafuk ettiği halde gümrük 
resminden n-ıuaf maddeleri heıabat 
he~inci maddesinin 8 inci (altı ay zar 
fında iade edilmek şartilc oergiler, 
J.;.anayırlar, tiynl~o ve sirlı-
lcr, kosu ve yarıslar için 
muvakkaten ithal edilen memnu 
"tYn (hayvanat) fıkrasına §U lrnyıt i!a 
,.c edilmiştir: "Sert'!"İ ve panayır için 
bu ınüddet icra vekilleri heyeti lıara
rilc bir seneye kadar uzatılabilir." 

Yeni ve eski maddeler 
3 - Gümrük tarife kanunun 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ve 26 ıncı 
maddelerinin yerine §U hükümler kon 
mu§tur: 

« R~sim, metre siS~i ile gayri saf, 
kamını saf veya saf sıklet üzcrinr!cn 
tarh ve tahsil olunduğu gibi diğer met 
rik mikya3lar sayılır ve eşya kıymeti 
üzerinden de tayin olunur. Taifede ya
z-ı lr her hülmne göre resme esas olan sik 
let ve vahitler ya tam veya ihtisar edil 
miş olarak gösterilir. 

Tarife maddelerinde baoka tllrlil ya
zılı <>1,-:nadrkça .sik1ct üzerin.den res.me 
t:ıti alan eşvanın resim haddi 100 kilo 
üzerinden hea3ip edilir. 

Resme esas olan gayri eaf siklet, bu 
gibi eşyanın milletler arasındaki tic-.
rette emniyetle nakli için kullanılma·;ı 
mutat olan iç ve diş amabalaj, sargı, Cir· 
tü be-.1diye ve saire dahil edilm:k Ü· 
z.r~ eşyarun naklidir. Başka başka tari
fe nwn3.rasına ait bulunan gayri ::ınf 
siklet üzcrın:ien resme tabi olan eşya 
ayni ambarın içerisin<le geldiği takdir 
de her tarife numarasına isabet eden .!Ş 
yanın rc'bl'Di kanuni saf sik.Let üı~rin~.en 
hesaplanır ve tahakkuk eden resım yuz 
de ••irmi fazlasile alınır. 

Gavri saf siklete tabi olan ile olm·· 
yaiı c"~ya bir ambalaj içinde bul~u~u 
takUirdc birincisinin gümrük resmı ka
nuni ::ef siklet üzerinden hesaplanrr ve 
tahakkuk eden re5im yüzde yirmi iazl:ı 
sile alımr. Gayri saf sik1cte tabi olan 
eşya ambalaj için.ele gelmediği :~kdirde 
hakiki sikleti üzerin.den re<;me tabı olur. 
Düğüm halinde gelen eşyayı taşıyan 

vagon ve saire nakil vasrtalarrnrn sikle 
ti «g:ıyri saf siklete"' ithal edilmez. 

Rrsmi gayri saf siklet üzerinr1en alı 
nan eşyanr.1 ambalajı milletler arasında 
ki ticarette bu gibi eşyanm emniyet ve 
sel5metle nakı; için kullanılması mu
t•! a'llbalajlardan olduğu ve murufu
nun resminden daha yüksek resim ver 
diği takdirde, zarfla m'2ruf kendi ~e
simlerine tabi olur. 

Bu sebeplerde\~ dolayı ayrı ayrı tari 
fe pozisyonlarına giden •arf ile maz
ruf un resiml~ri s<;lf ·ikletleri üzerin
dcP tahakkuk ettirilir. 

Kanuni aaf siklete milletler arasında
ki toptan ı>1tışa bu J"ihi. eşyanın emni
yet ve selametle nakli için içine kroul
duğu, örtüBüğü. yerle tiriLdii(i, tesbit 
e~:Miği, sarı 1 dığı veya muhafaza edildi 
ği. sarıldığı v1'ya muhafaza edildiği iç 
zarflar ambalaj, <rargı, bendiye, örtü. 
ttnekc, tahta kutu, şişe, hasırlı, mu
kavva, tahta, hobin, makara, vesair em 
6ali madde:erin ağırlıklarının ita.vesile 
elde edilen siklettir." 

Kan'11l<la kaıwni saf siklete ait ve saf 
siklete ait dii(er hükümler olduğu gi
bi. adet veya kıymet üzerinden resim 
veren veya resimden muaf olan eşya 
nın ambalaJI 11akkında da etraflı ahk.am 
vardrr. Kanuı1un diğer bir maddesıne 
göre el• saat ve mücevherat kon.ulan 
deriden veya dni tald'.di kfti(ıttan ve
ya iyi tahtadan yaıpılmı~ .kılıf: kutu ve 
mahfazalar .saf sikletl.erı uzerın.~en ve 
ait o1tluktarı tarife maddesine gore res
me tabi olacak1ardrr. 

İç ambalajlardan ayrıLa;1>ilen :şyan~n 
tarifedeki mevkiini bulabılmek ıçın sık 
Jetini tartmak icap ettiği takdirde eşya 
run saf siklet hesapla.,. r'.'lkt!r. 

Zuruftan ayrılmıyae k e-yanın tari
fcdel.::i yerini tayir.. içi :ı bu esya içinde 

KONYA, 1. A. A. - Dört gün 
den beri devam eden tiddetli so
ğuk ve rüzgarları müteakip bu ak
~am baflıyan yağmur kısa fasila
larla 12 saat yağdı. Eiraftaki dağ
lara kar dü,müştür. Halk sevinç i
çindedir. 

Konya sergisi 
KONYA, 1. A. A. - Konya ikia 

ci yerli mallar sergisi hazırlıkları
na faaliyetle çalışmaktadır. Şim
diden bir çok fabrikalar kaydol
muşlardır. Sergi günü sabırsızlık
la beklenmektedir. 

Uşakta yağmurlar 
UŞAK, 1. A. A. - 15 günden

beı i hava yağmurlu gitmektedir. 
Dün bir eve yıldırım düşmüş ve 

evin e~yalarmı yakmıştır. Yağ
murun bundan sonra devam zarar 
lı telakki ediliyor. 

Kesme ,eker fabrikası, mensucat 
fabrika_sı, yollar ve mektep inşa
ları yagmurdan tatil edilmiştir • 

Akhisarda dolu 
AKHiSAR, 31. - Bir müddet

tenberi burada havalar hep yağ
murlu devam ediyor. Dün bazı 
mmtakalara dolu yağmıştır. Dolu, 
ekinlere mühim za~ar vermittir. 

bulur duğu zarf iie birlikte tartılacak
tır. Hanig cşya•ı:n saf veya gayri saf 
veytt k?nuni ciklc-t üzerinden resne ta
bi olacağı kanuna bağlı 3 ayrı cetvel
de ögsterilmistir. 

Kanunun bc~inci madd~sine !igre hU
kfımet bu kanunla kabul edilmiş olan 
azami gümrük t'esimlerini memleket da 
hi1ind1.• sinai mlicssesel::rin himaye de
recelerine .göre tedricen arttırarak tat
bike salahiyetlidir. 

Ahdi tarifelerle tenzilat icrası kabul 
edi.lmiş olan maddelerden bu kanunla 
re<>İm hadleri tezyit edilmiş olanlar 
hakkındaki hükümler taalluk ettikleri 
ticaret muahedeJerinin m..:ri ~ulunduk
Jarı müddetçe m;iteber olacaktır. 

Bu kanunun hükiimleri 1499 m:maralı 
tarife kanununıın on besinci maddesin
de tayin rr.:ımis olan ..;,iid1et kaydin: 
tabi olmaksızın 31 mayıs 1933 tarihin
den itibaren ~n1jteberdir 

LÜLEBURGAZ, 1. - Devam 
eden tiddetli yağmurlar bir dolu 
sıı.ğnağı ile neticelenmiştir. Bütün 
sebze bahçeleri, bostanlar, afyon 
ve ekinler mahvolmustur. 

Yağmurlar hala de~am etmekte 
dir. Bu yüzden mısır ve pancar ça 
palama itleri yapılamamıştır. 
Yağmur muhtelif yerlerde se\ 

yapmı,, 3 çocuk, birkaç manda se 
le kapılarak boğulmuşlardır. 

Zonguldakta su tesisatı 
ZONGULDAK, 1. A.A. - Zon 

guldakta ~u tesisatı yapılmak üz

re bcleJiyenin Emlak bankasın· 

dan yapacağı 100 bin liralık istik 

raza maliye vekaleti kefalet etm!~ 

tir. Cümhiiriyet idaresinin vila} e
timizde kültür ve umran saha~m· 
da her gün yeni bir feyzini gören 
halkımız bu haberden de büvuı. 
bir sevinç duymuştur. Belediyıı ta 
rafından maliye ve dahiye vek!l. 
letlelerine ~ükran telgraftan çekil 

Köylü gecesi 
ZONG!JLDAK, 1. A. A. - Halke 
vi 3 haziranda yapacağı köylü 'l'e 
cesi iı;in lıazırlanmaktadır. Bay
rak sevgis;ni uyandırmak için h .r 
köyde onar metre uzunluğundaki 
direklere büyük bayrağımız biıtün 
köylülerin topluluğu ve şenliği ı
çincle asılmaktadır. 

Demiryolu mütehassısı 
KONYA, 1. A • A. - Devlet de 

miryolları tarafından celbedilen 
mütehassıs M. Belve muavini, mü• 
dıirü umumi Rifat Beyle birlikte 
tetkikat yapmak üzre tehrimize 
gelmi,lerdir. 

Bir jandarmamız şehit edild' 
Cebelibereketten bildiriliyor it'' 

Sehre yakın bir yerde iki hırsız ta -
~afmdan bir iandarmamız şehit 
edilmittir. B~gün cenazesi ihtifa
lat ile kaldırılmıştır. K lltiller te .. 
his olunmu~tur. Takibat devam et 
mektedir. 
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Osmanlı 
(Dünlıü nü.ahadan mabat) 

Harbi umumi ec-nelerinde düyunu u
mumiye kasalarında tqplaıımış olan pa
raları Versay mualıede&i alrtolunduktan, 
Almanvarun talii ve markm mukaddera 
tı anı,.Şıldıktan eonra 150 milyoıı.luk 
mark t111tın alarak Alman bankalarında 
depo e~k tN?etiyle az bi~ zaman &0J1,

r:ı mark kıymeti sıhra düşmcııinden 
düyunu umumiye m~se6İ hem müek 
killeri olan hamillere ve hem de Türk
lere hizmet mi ettıi, yoka vazifemi yaıp 
u ... Hatta bu 150 milyon mark henüz 
kıymetini muhafaza ederken tevziatta 
bu parayı kullanmayip da o devrede üç 
sene zarfında İstanbul piyasasından 3 
milyon İngiliz ve 54,5 milyon frank mu 
bayaa etınelcff.türk .p-.na ve piyasa 
sır.a kasit değil midir? Bizim vergi 
ve re,;imlerimiz.de<ı topladığı paralar
dan ve henüz hamiJJere tevzi etmeden 
evvel t stanhul işgal kuvvetleri ~n
daniıgı ern:ine yüzde 2 faizle bir defa
da 7 milyon ikinci defa da 3 milyon 
turk lirası ikraz ettirmek selahiyetini 
nerede" almıştı? Türk hükumetinden 
rni yahut adedi 250 bini tecavüz eden 
ve butün Avrupaya yapılmış olan hamil 
]erden mi müsaade almıştı? Bu misaller 
sayılmıyacak kadar çoktur. 

E•asa avdet ediyorum: 
1928 mukavefesi yapılmaWıın evvel 

bıze ayrılmış olan borç müterakim faiz 
leriyle beraber 107 milyonu tecavüz e
~ıyorrlLI. Esas istikraz mukavelelerine 
\1'C muharrem kararnamesine göre sene 
lik mürettebat düyunu umumiye maaş 

ve ma.rafları 1 ariç olarak 5,300.000 li
rayi gemiriyordu. Bu esasa göre 86 se
ne müddetle ve 210,221.000 lira ödem.ek 
üzr.:: teıdr'.ttn azzlm.ak suretiy1e borç ka 
panmış olacaktı. 1928 mukavelefil ilk se 
nc•erch iki milyon mürettebattan başlı 
ya k tedricen yükselmek suretiyle en 
çok 3,5 milyona baliğ oluyor ve itfa e 
dilen miktarlarına göre azalmağa baş
lıyordu. Bu mukaveleye göre de takri
ben 120.000.000 altm öc miş olacaktır. 
1\fözakerc edilmekte olan yem mukave· 
leye göre senelik mürettebat 700,000 al 
tın hesabiyle ve azami 50 senede hesa
ben en çok 35.000.000 a ltmdır. Buflldan 
evvelce verilip de henüz tevzi edilnıi
yen takriben yarım milyon altın çıkarıl 
dı~ı halde memleket 34,5 milyon vere
rck•ir. Bu dahi kat'i değildir. Kambiyo 
far'!tları bas pan. amortismanlara tahı:tis 
edileceğinden elli seneden daha çok ev 
vel borç hitam bulacağı ve bu suretle 
bir sülüsün kazanılm""ı ihtimali mevcut 

buh.mdu,:unu kaydederim. 

1 ~~8 mukavelesi iki mühim netice ifa 
de eC:cr: 

Biri emrivaki haline gekn düyunu 
um miye müe....,...,siyle verg; ve resim 
mua::ven 'erinin hazincy~ intikalını hu 
kukan da te.pit ederek düyunu umumi 
ye müessesesinin ebediyen denedilmiş 
olması. 

Diğeri de borç miktarmı vasati heMp 
la yarıya indirrneıidir. Hakikatte bizim 
idcafüt fırka ve hükumetimiz için de 
bir konak başı olmuştur. Bu konak ba 
sıncan sonra ikinci müzakere hükfunet 
Reisimiz bizzat düsünmek ve açmak is 
tirarındJ kalmış ve. bunu çrık büyük 
rnuvaffakiıretle idare etmiştir. Tafsiılıl.
tınr evve1.ce acJılhiyetli zevat defatla i
zah ettiler, Burada en çok alacakları
mız olan kadını FraJl6ız dostlarımızın 

da gösterdikleri hiiMıuniyet ve samimi
yeti kaydetmek isterim. 

Yukarda işaret eylediğim umumi har 
bin dahili borç!arına geılinoc 18 milyo:t 
o!Jn dahili istikraz vaktinden evvel tam 
faiziyle başabaş ödedik. Hazine alacak 
lanna da n•kit gibi kabul etmekle bu
gün piyasada takriben iki milyon kade 
rı k:ı!mı tır. 

Ziraat bankasma ve diğer mikssesata 
ohn muhtrlif borç.lan temamro venniş 
hulun.,yoruz. Halkla olan intizamsız 
borçlardan tekalifi harbiye ve vesaıtı 
nakliye iaşe, maaş, masraftan takriben 
45 milyon liralık eski idare 00.-larını 

tJsfiye ederek tediyeye mahsup ve niha 
yet 1,5 milyonluk tasfiyeyi düyun tah
vili vermekle bitirdik,. Karşılıkıuz al
<irğrmız evrakı nakdiyeyi de tedrici da 
hi olsa sağlam C6i!Slara bağlıyacak ted 
bırkri ve teşkilatı yaptık. 

Biiyük Reisimiz ve Gazimizin kurdu 

Mi Jiyet'in romanu 18 

borçları 
ğu C. H. Fırkası ve Meclis hükumeti 
açık alınırnızla ve iftiharımrzJa millete 
ve tarihe diyebiliriz ki çok fena miraa 
lan <lahilde ve hariçte temamen halet
tik v~ azami menfaatinizi de temine mu 
\affak olduk. Bütün varidat menbaları 
nı·. hiç bir kayit ve şarta bağlı olmıya 
rak elınize ve emrinize hazırdır. Borç 
işleıinde hiç bir imtiyaz kalmamıştır. 
a:acakltlar aylnız 8 milyon altını sizin 
mert sözünüze ve dürüst harek3.tınıza 
bıraktılar. 

Vatan ..ağ olsun. Bunu da ödemeğe 
çalıs~cağız. 

Hasan Fehmi Beyin beyanatını mütea 
kip Kürsüye gelen Emin B.(Eskişehir) 
müzakerel<;ri eyi bir surette neticelen
dirmiş olan Saraçoğlu Şükrü Beye te
şekkür etmiş ve dün ile bugün arasın 
ôaki farkı bilmek için her türkün Ha
sa!. Fthmi Beyin izahatlarmı okuma
sını tavsiye etmiştir. 

Bundan sonra Saraçoğlu Şükrü Bey 
izahatta bulunmuştur. 

Saracoğlu Şükrü Beyin 
Meclisteki beyanatı 

i-NKtı.RA, 28. A.A. - B. M. Merlisi 
borçlar itil3.fnamesinin müzakeresi sı
rasında Pariste' alacaklılarla itilafı im
zalamış olan Adliye Vekili Saraçoğlu 
Şükrü Bey şu beyanatta bulunmuştur : 
Sarnçoğlu Şükrü Bey (İrmir): 

Muhterem arkadaşlarım, Osmanlı borç 
lan meselesi hakkında daha bir iki ke
l~m~ 1ıöylEmeme müsaade buyurmanızı 
ric.a edeceğim. 

Hasan Beyefendi bu borçları rnesele
•ınin Emin Beyefendi tarafından ifade 
edildiği veçhiyle tarihi mahiyetinin 
memlekete yaptığı fenalıkları derin ve 
ciddi hir tetcbbuav istinaden bizlere an 
~attılar. B~ndeniz bu mevzu üzerine ye 
niüen avdet edecek değilim. Ve Ha
sar Beyefendi tarafından söylenmiş <>
lan kelimelere ilave edecek sözüm yok
tur. Yalnız o sözlerin bir ker<. daha siz 
Jer tarafı.:-.dan hatırmamasrnı rica ede
ce.ği"ll. O sözler hatırlanınca görülüyor 
ki bu ınemelkette yarım asri te<:avüz e 
den bir mıiddet zarfın.da iki dev Jet yan 
;·;n ~ :vaşamış Türk milletinin ve Türk 
topraklarının üstünde yan yana yaşa
rnağa başl .. yan bu iki devlet her sene 
geçtikçe birisi ihtiyacına binaen diğeri 

para.sına istinaden aralarm.daki varlığı, 
hukuki mevcudiyeti, serveti birbirine 
naklctr.lcğe başlamışlar ve her geçense 
ne bunlard•n birisi mütemadiyen kuv
vetini Jrtınnış diğeri de mütemadiyen 
zafa girıflar olmuştur. Öyle ki bu iki 
k-.ıvvetten bu iki saltanattan, bu iki dev· 
Jetten hangisinin daha kuvvetli olduğu 
nu bulmak için çok düşünmeğe ihtiyaç 
kalmamıştır. Fakat istiklal zevkini ta
nı-nı~ olan hayat hakkını bütıin hakla
rın üstünde bulduğuna iman etmiş btır 
lunan ~uurlu vicdanlı maksatlı şeflerin 
d" iciaresinde memleketi kurtarınağa 
azmetmiş ve bu.ı:ıa muvaffak olmuş bu
~unan 'l'ürk milleti nasıl osmanlı salta
natını yıkmışsa, Osmanlı borçları sal
tanaıına da o günden bugüne kadar ö
',ürünün gittiği yere göndermiştir. 

(Alkışlar). 

Bu mesele hakkında muhtolif vesile
ler!e sizle.re arzı malumat etmiştim. O 
mcsel.!ier üzerine yeni baştan avdet e
decek değilim. Ancak son verdiğim i
zaha:Ja bugünkü kabulünü rica ettiği
miz itilafname araamda meV<:ut olan u
fak tefek farkları arzetrneğe çalışaca
gım. 

Biliyorsunuz ki daıha burulan dört beş 
ay evvel sizlere ma.!Omat arzettiğim za
man borcumuzun yekOnunu 926 milyon 
frank olduğunu ve bunun 8,5 milyon 
dltın lira ettiğini ilave etmiştim. Bu 
mclıliiğ yine mukavelenamenin son defa 
tetkik ed:ildiği zaman ögrülmüştür ki 
tak:iben yüzde yedi milyon lira bir 
b<>rcun istihalesi mahiyetinde görülL'
yordu. Bu borcun tediye akçesi Fransız 
frangı veyahut intihap edilecek diğer 
bir paradır. 

Bu para istilirazlarda olduğu gibi ha 
millerin arzusuna intihabına bırakılmış, 
arzu ettikleri zaman her hangi birin
dro tccliye ettirecekleri bir para değil
dir. Yani mukavele-:in iki nevi tediye 
akç"'i yoktur. Bir nevi tediye akçesi 
va:dır. B<l tediye akçcei altı aylık tak-

ERKEK KISMI 

SARIŞINA BAY/LiR 
Y2.SGn: Anitaloos 

ellerine ıreçirebileceklerine kani olur
lar. Böylelikle mütemadiyen mağaza
lara ıridip ufak tef6k aatın almz. Bir 
a:ı meyua olmağa batladılar mı, bir 
çantamı açarım, taklit tacı ııöriirler, 
ııeae ümide düşerler, ırene para aarfe 
derler. Nihayet taklit tacı çaldınraam 
da bir fey lizım gelmez, çünkü Louiı 
ile Robber cidden çok hoı inaanlar .• 
Ne de ol&a onlara biraz yardım 
etmek liizım._. Sonra Lady Franci• 
Beelunan'rn kucak doluıu para aar-

dip tacı çaldrrdıkt&A aonra onun ya 
!ancı olduğunu anlama11 cidden pek 
eğlenceli bir f"Y olacak. Çünkü Lady 
Franeiı Beekman ömründe elmas taç 
20rmemittir. Onun için elmaa taklidi 
taç onu mükemmel aurette aldabr. Bu 
auretle Louis ile Robber de çektikleri 

Tercüme: Kamran Şeri# 

bunca zahmete mukabil bol bol para 
almıt olurlar •• Taklit taç, haydi olıun 
olaun da 65 dolar olıun. .. Halbuki dük 
kiin dükkiin dolaııp birçok güzel §ey
ler satın almak İçin 65 dolar feda et
mitiz, çok mu? •• Babuıua aatın aldığı
mız ıeylerin paraıı, Lady Franci. 
Beekman'dan çıkacak olur&a ••. 

Bu auretle Lady Franeia .lileekman 
~a ellerinde kendilerini müdafaa ede
cek bir erkek olmadan Paris gibi bir 
yerde tek hatlarına kalmıf iki Ameri. 
kalı kızcağıza ağzma geleni söyleme
nin ne demek olduğunu anlar ve ağzı
nın payını alır ... 

Ben bu fikrimi Dorot!w'ye söyleyin
ce Dorotby yüzüme bakir, baktı: 

- Senin kafan hakikaten bir mu
cize! dedi. 

MiLLiYET CUMA 2 HAZİRAN 1933 

itilifı: Büyük Millet 
ve Saracoğlu 

Meclisinde Hasan Fehmi 
Şükrü Beylerin nutkları 

sitıcrin huluooen mukaddem maliye ve 
kilctlne tevdi edilmek suretiyle sureti 
kat'iyt: ve nihayedc o semestr yani altı 
ay için te•bit edilmiş bulunacaktır. E
ğer ikind para intihap erlilecek olursa 
bu da vaklind• .. 1 evvel haber verilecek 
provision bununla yapılacak, tediye bu 
nunla olacaktı!". Sonra arzu edi!-diği za 
mın birinci cins, arzu edildiği zaman i
kin .... i cins para istenilmez. Zaman zar
fında bir tek para vardır. Ve o zam~m 
tahuit eden ayni cins para başka cins 
para iI~ ikame edilrniyecektir. Bu ge
çen dör• he' ay için.de mukavele?e en 
<(Ok nnzarı ôikkati ce4> edecek bır şey 
mo•uliyt:t m:ıddesidir. Muhtelif ~ezi
lerı: ncticen-in ve heS8ipların tabının e
di'digi »eı a görüldüğü gibi çık!llaması 
ihtirr" hne l.arsr derpiş edilmesi İcaJ>"
den mesuiiy~'tler bu!u•.1uy-0rdu. 

Biri~cid ŞJ idi. Ş~yet eski tahviller 
yani tahv; l1crel tebdil edilirken defter
lerde yJzrlmış olan yeki\n fazla bir ye 
kıin çikaroa ne olaraktır. Fazla bir ye
klın çıksın veya çıkmasın üzer1erjnden 
30, 40. 50, 60 ~ene gibi mühim zamJnlar 
geçmi~ blı!una.-:1 ve hatta bir kısmı mak 
b·ız ha;iode bulunan 1914 istik:;..'lZi bu 
cüml•<lendir . 
Danbrın hatta umumi olarak taklit 

edilmiş ve doğrusundan eğresini tefrik 
etmı:k mü~kül bulunan vaziyetledo da 
hi i5tr.dik ki devletin üzerine bir me1;u 
liyet terettüp etmesin. Eski tahviller 
yenilcrile tebdil edilirkC<ı. h rhangi bir 
ı;ekilde hata1ar vaki olursa bunların me 
Sulivc~i kativen Türkiye hükiimetinin 
ve .furkiye .milletinin değildir. İkinci 
n'esu!iytt madckbi de bu tedbirler hi
ta--ı bulduktan -sonra ve borcumuz had 
di aıamide tesbit edildikten sonra tes
bit edilen nisbet olduğu tebeyyün ettik 
tc.·il sonra bu münasebetle şurasını arze 
devim ki. Rski tahviller yenilerle de
gişhe çok ümit ettiğimiz gibi eski tah
villerin yanması, yakılması, IJ12hvolma 
:iI gibi ilıtim:ıll<'rin verdiği nisbet ve 
yehun n'! olur<;.ı olsun bunların kaffesi 
sa~ tahvil olarak mtikabili için 10 sene 
tayin olunlluğu için son senenin hita
mında tehjil dovetine icabet etmemiş o 
Jan]a!"ın vt·künu nıtıkabili üzerinc!en ber 
h"yat k;ponlar!a beraber maliye vekille 
tine tevtli ed<ilecektir. Binaenaleyh bu 
rarla yazılrnıs olan 962 milyon franklık 
borcun kaffeai behemehal hamillere gi 
decek değildir. Üzerlerinden birçok se 
neler, birçok harp seneleri geçmiş olan 
bu tahvilJerin t;.hmin edilebiJir ki yüz 
de oldukça nazarı dikkati celbedecek 
kadar bir miktC!.rı noksan çıksın. Birke 
re tahvıl!c- verildikten sonra diğer iki 
çesit me<uliyet mevzuu bahis olmak i
cap ediyordu. Bunlardan birisi, biz pa 
rayi bankalara, hamillere tevdi edilmek 
üzre tevdi ettikt(;n sonra herhangi bir 
vaka, herhangi bir hadise neticesi ha
mi!:n hı• parayi almaması ihtimali var. 
Bu ihtımal kupon için ve irnllli edilecek 
amortisman miktarına tekabül ed n tah 
vil miktarı için mevzuu bahistir. Bıı gi 
bi vaka;-i karşısında da memleketi ç'ün
kü birkoç misali vardır, bu misallerde 
paras~nı v(;r<lıgimiz halde borc.:urnuzun 
ödenmemiş olmo>İle bizi karşı karşıya 
bırakıyordu. Bu aci tecrübeleı den bir 
k.'re d'lha ders almasını tatmış '.mlunu
yord.ık. Bankaya yatırdığımız günden 
itibaren altı aya faabet eden mücY.iet zar 
fır.cia devleti tarr.amen borçtan ibra edil 
m'~ teJak~i tdilecek dıemiştik. Bunu da 
kabul ettiler, Eski mukavelenamede bir 
de Ajan maddesi vardı. Samimiyetle hu 
zururı·uzda haysıyetine ve izzeti nefsine 
taallük ede<• mesıilde gösterdiği büyük 
h•ssasiyct artık hudutlar haricinde de 
layık oldugu dıemmiyetle takdir edil
meye başlanmıştır. Bu mevzu Üzerinde 
uzun münakaşaya lüzum hasıl olmaksı 
zın Türk mi11etinin haysiyetine hümıet 
göstermek zarureti teslim edildiği için 
A]anm artık mukaveleden tayycdiJrne
si esosr k.:ıbul edildi. (Alkışlar). 

Mukavelenarr.ece Hasan Fehmi Beyin 
ufak bir münasebetle işaret buyurdu
lar. Ben.deniz o zaman mevzua bir ke 
re daha avdet edeceğim tediye akçası 
denilen para elyevm mevcut olan frank 
tır, veya onun yerine ikame edilecek 
olan herhaııği biı tek paradır. Muka
vele sarahaten derpiş ediyor ki, eğer 
fransız frankı sukut ederse veya o:eıt
m"n kıymeti kaybettirilirse hasıl ola
cak menfeatin yeklınu wnumisi tama 
men borcun imha-sına tahsis edilecek
tir. Borcun anasını ödernt:ye ta.h6is edi
lecektir. Bilmukavele yukarı çıkar ve
ya sıkartılırsa bundan bize hiçbir mesu 
liyet i•abet etmiyecektir. Verilecek <>-

Sonra fikrini İzah etti: 
- Senin kafan tıpkı radyoya ben• 

ziyor. . . Günlerce dinlersin, dinlenin. 
Adamakıllı bir fey ititilmez. N>hayet 
meyua olmıya baılaraın ... Tam aya
ğının altma alıp parçalanuya hazır
landığın aırada bir f"Y duyulur: O du
vulan ıey bir ıahe&erdir !. • 

Derken LoW. geldi. Dorotby: 
- Yarın Robber'le birlikte gelip 

bizi sokağa çıkanr mıamtz? dedi. Bir 
az öteberi alacağız .... Geliraeniz pek 
iyi olurl 

LoW. babaama sordu. Babaıı da: 
- Peki 1 dedi. 
Sonra bizi bu gece The f o ley Ber

gere ( 1) denilen bir tiyatroya davet 
ettiler. 

- Pariste oturan bütün Franıızlar, 
aralannda Amerikalı görmekten çok 
haz duyarlar. Bu da bizim için Foley 
Berger'e gitmek için bir mazeret olur, 
dedi. 

Biz de : 
-Gideriz, dedik. 
Şimdi Dorothy ile sokağa çıkıp el

maa taklidi bir taç ıatın alacağız. Son
ra, yarın Louia ile R".bber ufak tefek 
almak için bizi sokağa çıX,ardıkları za
man neler alacağımızı ıimdiden taıar· 

lan fran~t nıtktarı tenzil edilecektir. 
Binac~aleyh, ıki çeşit tediye akçasının 
yukarıya d~f.ıu çıkmasından bu mem-
1,.kı.:t için borct:ın süratle ödenmesi yo
lunun tutulması demektir. En son bir 
nokta da 928 mukavelesine göre tan
zim t dilmi~ olan banka komisyon ve 
masraflarının bu mukavele ile tertip ve 
tanz;.m edilen rrouhtaç ve yüzdeleri ara 
sında hükıimet ehi-:ıtle büyük bir fark 
v.ı.rJır. Y.c:Inız. bütün bu rakamlar ara
sında heyeti celilenin büyük bir fark 
üzerine nazarı dikkatlerini celbcderim. 

Hasa~. Bey6endi vaktile yapılmış o 
lan terhidi düynn muamelesi bu devlet 
ha.li 11esine bir :ni1yon 460 bi·.ı ·altına ma 
!edildiğini ifade buyurdular. Bu rakam 
doğrudur. Bendeniz de birkaç kere rast 
gelnıi~tin1. Bu dtfa bizim borcumuzun 
es'k:i osn·~nlı bor4iJarından ayrılarak ye
ni bir Tiir~ borcu olara:.:: tevhidi ve bu 
tevhit için tadH~! tevzii masrafının ye 
ltUnu , 1an1an kabul edilmiş, oJa·;ı mas.
raf yclninLınun bizimki haddi azami bir 
milyo!l ~·ür~< ~irası tutuyordu ki, eski
den b:J miktar 14 milyon idi. Bütçe 
encümeni ıeisi Hasa". Fehmi Bey (Gü
mÜ!:?hnne) yani orı beşte biridir. Şükrü 
Bey dev=ınıla, son bir nokta olmak üzre 
bcı nıüzake!v.ıin muhtelif safhalarında 

inşanı talıiatiJe zevk duyduğu, istirap 
dt!y<lııi,ı. anlar olduğunu arzedeceğim. 
Benım içi:t maddi bir kıymeti olmamak, 
la Lerııber fakat meselelendirilmiş bir 
mtvzn o~~ak üzre nazarı dikkatinizi cel 
betmek isterim, 1928 senesi mukave1esi 
ni iki :neclis derpiş ediyordu. Biri borç 
lar mt:clisi, diğeri hamiller meclisi. 

Bc.rçlar meclis i5 kişiden mürekkep 
buluryordu. Bunlar arasında bir tane 
dl! 'füı k aza vardı. 

Hamiller meclisi, 6 kişide<ı terekküp 
ediyor. Aralarında Türk yoktu. 

Bu defa cmirnamme, harici mi.lhar
rcm kararnameıi, dahili ve hariei deye 
istıkraz kalmadı. Bu iki meclisil"I bir 
tek meclise tahvili kabul edilmesidir. 
Fak~t. iiza yekununun 11 veya 5 olma
sı lfl.zımdı. Bu mesele münakaşa mevzuu 
oldu. K:ıedi aralarında daha ziyad' mü 
nakaşayi mücip olan bir mesele bazı 
nıemleket mümessi11erinin o meclise a
lınması iktiza ettiği idi. 8 Sandalya 
ve 9 ozalrk bir mevcutla geldiler. Yani 
~l ;;,;. yodi sandalya vardı. Sekizli bir 
Fransız, bir Belçikalı tarafından birer 
sene münaçvebe ile işagl edilecektir. 
Demek ki şu şekil.de 8 sandalya ve 9 il 
zatı yeni meclis terekkü etmişti. Bu 
meclisi bir yarım azalık hakkımız oldu 
f.unu an!arak müdafaa ettik. Bu müda
famın verdiği netice bize her sene 1000 
altın liralık bir ~eblağrıı orada okuya
yacak Türk gençlerine tahsisi suretile 
bankaya tevdi edilmesini bir mektupla 
r.<·tirelendirdik. Bu hadise beni memnun 
ctmistir. Sizi de memnun edeceğini um 
duğumdan bu küçük hava<lisi idealist 
olan hüyük meclis azalarına büyük kür 
sidm vermek ceoaretinde bulundum. 

Emin Arslan Bey (Denizli) : 
Maalesef bu itiliifnameyi kabu 1 ve tas 

dik etmek temayülünde ol<luğunu bize 
böyle bir ağır yük bıraktıkları için ec
dadımıza gücermek lazrrn geldiğini 
söy:emiştir. 

Saraçoğlu Şükrü Bey, tekrar kür
tiye gelerek dedi ki : 

Efendim, maruzatım arasında küçük 
hir notunı vardı. Onu arzetmeğe unut
muştum. Şimdi söyleyeceğim. 923 muka 
velesi iç'in Osmanlı borçlarından bize 
isabet eden borçların yekiimı umumisi 
halledilirken bu borç bunların içinde 
kalmıs bulunuyordu . Ve onun haricin 
de. kaller avanaları denilen avans, Lo
zan muahedesinde geri kalan ve behe
mehal bir müzakıere neti.cesi.nde bir şek 
lihalle raaıt«lilmC6i iktiza dn bu borç 
dahi bu de.fa 928 mukavelesinin içinde 
yeri olmadığı halde yeni mukavelenin 
için:lr. yer almasıdır. Ve sizlere arzedi
kn muk3ve,]elerin içinde vesaik te 
mevcuttur. Bunu böylece arzıettikten 
son;a müsaade buyu.rıırsaruz Emin As
lan Bey arkadaşıma ceva'P sa.dede değil 
hasbihal sadedinde bir iki kelimecik 
söx!eyeceğim. 

Filvaki biz ve bizden evvel bize yük 
bırakmış olanlara karşı kalbimizde bir 
infial ooyduk. Yalnız Emin Aslan Beye 
fendi korkuyor, istikbaldeki bizim ço
cuklarımız ve çocuklarımızm çoc:ııkları 
da bizim için de ayni hisat duymasınlar. 
Ben kendilerini temin ederim ki, ıböyLe 
bir his olanlara gelmeyecek ve belki 
de makOsen bir his gelecektir. 

Emin Aslan Beyin söylemekte hakkı 

lamak için mağaza camekinlarını sey
redeceğiz. 

Doğrusu itler hep tıkınnda gidiyor. 
Çünkü ne de olsa, Mister Eiaman Pa
rise ııelinciye kadar birlikte sokağa 
çıkmak İçin inıana ihtiyacımız var. 
Sonra Miıter Eiamar. daima ister ki 
ben aklı batında İnaanlarla sokağa çı
kayım. . . Sonra Louia ile Robber pek 
aklı başında olmaaalar bile Mister 
Eiıman'a: 

- Ne yapalım, onlardan fransızca 
öğreniyorduk. deriz. 
Vikıi franaızca öğrenmiyoraak ta 

Robber'in konuıtuğu İngilizceyi bayll· 
ğı anlamrya başladım, Onun için Rob
ber Miıter Eiıman'm önünde konuıtu
ğu zaman ne dediğini ben anlıyacak 
olursam, belki ;:le Miater Eiaman beni 
fransızca öğrenmiı zannedecek 1 

2 Jl#ay"' 
Dün gece Foley Gergere'e gittik. 

Cidden ilahi bir yer! Cidden çok- ar
tiatik bir yer: bütün kızlar çıplak oy
nıyorJar. Kız1a~dan biri Louiı'nin ah
pabı imiş. "Çok iyi kızdır,. diyor. Hem 
daha 18 ya§ındaymış. Dorothy bunu 
iıitince: 

- Louis, - dedi - bu kız aana kı-
tır atmıt ealib" .. On sekiz ynşında 

vardır. Hasan Bey tarafından alındığı 
söylenen bu paraların nereye ve ne şc
ki!de sarfedilecegin bugün düşünmek 
bile hakikaten büyük bir istitap verir. 
Ve kafaları döndürecek bir mahiyette
dir. Fak::ıt bizim üzerimi;.e aldığımız 
borç yekunu 72 milyon kağıt parasıdır 
ki b~ruı mukabil elimize geçen Bağdat 
dem;ryolunun bugünkü kıymeti bin 
kilcmetre olduğuna göre 100 milyon 1i 
rcya çok yakındır. Bu işte hissedarlar 
hi•se•inden başka Bağdat meselesi de
ye bir mesele kalmıyor. Elyevm Türki
ye Cümhuriyetinin toprakları içinde 
bulunan kısmı 1000 kilometreyi tecavüz 
etmektedir. 

Bir de Konya ovası istikrazı deo:ıilen 
bir istikraz vardır ki bir milyon altın 
liraya malolmuş bulunan bu işin ala
c:ı!~ sencti elyevm Cü.mhuriyet Merkez 
Bankasrnın çantasında bulunuyor. O
M mukabil dr verdiğimiz mütedavil bo 
nolar gerek frak, gerek İtalya ve gerek 
Suriy<.nin borçlarını şu veya bu şekil
de halletmis bulunan bütün devfotlerin 
verecekler( -meblağdan altmış küsur bin 
•!tın lira kadar bir meblilğ sadece mer 
kez bankasına itibar sıfatile bu muka
velenin kesbi katiyet ettiği tarihten iti 
haren girecektir. 

Bir milyon lira borcumuz vardı. Ala 
raklı bir olduk. Vereceğimiz 962 mil
yon küsur lira milyon küsur bin frank 
l<-.iiğıt içinde, onlara isabet edenler doğ 
rudan doğruya merkez bankasına veri 
Jecrktir. 

Bunun haricinde meclisin elinde Lot 
türklerin C. seriainden almış oldukları 
n:üted1vil bGnolar nuıkabiline isabet e 
decck miktar kezalik maliye vekaletine 
ve hazineye ait olarak v.ere.ctkler. 

Bütün bunlara bizim mururu zaman 
mi'nasebetile veya kaybolması, yanma
sı, yakılması itibarile mevcut olmaması 
dolayisile vermeyeceğimiz miktarda bir 
meblftğa bağlanacak olursa görürüz ki 
bu is istirap cephesinde değildir. 01-
ü::ıkÇa mütedil ve iyi bir cephede bulu
ııuyoruz. Ve böyle bir mukaveleye işi
mizi raptetmiş bulunuyoruz ki devlet 
için de, alacaklılar için de saadetin baş 
lanucı telakki edilebilir. (Alkışlar). 

Bu mukaveleye «Rumeli Şimendife
ri" meselesinin dahil olup olmadığı 
hakkında ı;orulan bir süale cevaben Sa
ra~'lğlu Şükrü Bey; 

Bu m,_C'lenin d• mukaveleye dahil ol 
duğ.ınu soylerniştir. 

Miiteakiben maddelerin müzakeresi
ne geçilerek kabul edilmiştir. 
İti!Sfnamenin tasdikıne aıt bu muka

vce'-:ıamenin müzakeresi esnasında büt 
çe encümeni reisi Hasan F-ehmi Bey 
tarafından verilen izahatın aynen neşri 
ve borçlar işindeki yülosek faaliyetleri 
le Tür~ mi'leti memleke6 faydasına bü 
yük bizrret görmekle muvaffaki;etle 
temsil etmis olan Saraçoğlu Şükrü Be 
ye B. J\L Meclisinin takdirlerinin izha 
?ıar.:: dilmeEi hakkında Vet'i!cn iki tak
rir kabui tdilmiştir. 

Mecb yarın toolana.caktır . 

ıı:n aa para il• 
ıı:n 9oaeı hediye 
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1 Hın No. Ji 
ltt•n•ıtt, S.ltuı Hımam Hıc.,. o 

Telıkrı : 20620 

Birinci iflas memurluğundan 

Bir müflise ait Sirkecide Türkiye 

h'\llında 51 numaralı yazı1'ane eşyasının 

ikinci artırma&• 5 Haziran 933 ıpazarte

si günü saa~ •_ n dörtte icra !<1~1nacağın

dan talip ,,!at"l!J.rın o gün ve o saatte 

mahallinde hazır bulunmaları ilan olu-

nur. (4108) 

bir kızda bu kadar kirli bacak naaıl 
bulunur? 

Bunun Üzerine l..ouis güldü, hele 
Robber cidden çok fazla güldü. Hiaı
h Dorotby'nin Foley Bergere'de çok 
arsızlığı üatündeydi, Burası cidden 
arti&tik bir yer. Onun için ben kendi 
heaabıma, F oley Bergere gibi böyle 
artiatik bir yerde bu kadar ırülmem 
doğruau .. 

Foley Bergere'e giderken yalancı el 
maa tacı takmıştım. Yalancı taç bir 
elma• mubamminini aldatacak kadar 
aahici duruyordu. Onun için Louia ile 
Robber gözlerini ondan güç ayınyor
lardı. Maamafih beni hiç rahatsız et
m~diler, çünkü tacı ıımaıkı baııma 
bağlamııtnn. Eğer onlan dükkan dük
kan gezdirip bir çok şey aatın aldır
madan tiici kaptırırsak pek fena olur
du. 

Artık bu sabah öteberi almıya gidi
yoruz. Robber erkenden geldi, misa
fir odaaında Dorotby ile oturuyor, Lo
uis'yi bekliyoruz. Elmas tacı ne kadar 
mühimaemediğimi gö~termek için onu 
misafir odaı;ında masanın üstünde bı· 
raktırn, bıraktım ama Dorothy de Rob
ber'i gözhapsine aldı. Louis'nin misa
fir odasına geldiğini Robber'i Öperken 

Spor 

Muhafız gücü 
Yıldönümü müna;ebetile 

şenlikler yapıldı 

ANKARA. 1. A.A. - Muhafız 
alayı muhafız Gücünün yıldönü· 
mü münasebetiyle bugün tehk i
çinJe tezahürat ve spor sahasın 
da ŞPnlik yapmıfbr. Saat dokuzda 
piyade alayı ve süvari hölüklel'İ. 
bataryalar ve alay toplanma ma
hallinde kutlulanma merasimi yap 
mış ve bu münasebetle alay lrn· 
mandam kaymakam İsmail Hakk• 
Bey alaym tarihçesinden bahisle 
bir nutuk fôy!cmittir. Saat 12 de 
bütiin spor ~ubeleri tehir dahilin
de gecit resmi yapmış ve zafer a
bidesine çelenk koymu' ve hu n•u 
nasebetle alay zabitlerinden Şefik 
Bey bir hitabede bulunmu,tur: 

M:U.r ve Gazi ~ere/ine 
istiklal mar,ı ile başlayan bu 

merasiru s;>oıcuların Millet ve Ga
zi şerefim' iiç defa çok yaşa tem.-n 
nisile nihayet bulduktan sonra a· 
lay karagahıne. dönülmü' ve saat 
15 te Gücün yeni binasının aç•l
ma merasimi yapılmı,tır. Saat 16 
da spor ~alı asında muhtelif şeni ik 
ler yapılmı~ bu meyanda soyuna 
geyinme, çuval yan,ı, iple yoğurt
lu simit yimek müsabekası , alay 
bölükleri <ırasında yüz metre su
rat ve halat müsabakaları 4 ' J 00 
bayrak ve alafranga, ve yağlı gü
reşler yapılmış ve oniki kitilik sü
vari takımı tarafından muhteiif 
binicilik hardı etleri gösterilmitlir. 
Saha çok kalabalıktı, Adliye Ve
kili Saraçoğlu Şükrü B., gümrük 
ve inhisarlar ,·ekili Ali Rana B., 
büyü erkanı harbiye ve milli mü
dııfa erkanı, bir çok zabitan hazır 
bulunmuştur. Davetlilere limona· 
talar ikram edilmi,tir. Muhafı..: 

alayı kumand~nı Kaymakam Is. 
mail Hakkı B., bir hitabede bulu. 
narı:ık gösterilen sevgiye ve değ~r
li yardıma tefekkür ettikten son. 
ra Muhafız Gücünün sporu zorluk 
lan kendine eğlence edenlerin işi 

olarak yaptıgı ve kuvvetli ve sağ
lam ve ıı~şeli yafamanın özü ve 
h{;kkmın bir desteği olarak İsledi 
ğini söylemiş ve sporun gençliği 

nizam çeıs;eveaine aldığnn ve on 
büyüklerini ~ııyınayı, onların huy 
ruklarma vmı;yi ya,aıına tapmayı 
se,dirdiğini ve böyle nizamlı bi' 
gençliğin elite dir ki, vatanın yan .. 
nına emniyet edilebileceğini i!ii.ve 
etmittir. 

Bugiin alayın bölükleri araı.m
da yapılan müsabakalardan son
ra dokuzunc.u bölük mangası a-0-

Y•inma geyinmede birinci gelmi,. 
tir-

] 00 metre süratte dördüncü bö
lükten ihsan birinci gelmittir. 

Taburlar ve süvari grupu ara
sında yapılan halat müsabakasını 
üçüncü taburun takımı kazanmış
tır. 

4')(100 metre bayrak yarıtında 
süvari grupu birinci gelmittir. 

Alafranga güret gösterit için ya. 
pılmıttır. 

Alaturka giiref de Halit İbra
him ile Nuri batkalarıla gürette 
kazaı.ımış ve aralarındaki karıtılaş 
mada berabere kalmıtlardır. Ba
,altı da Hüseyin birinci, Mustafa 
ikinci, batla, İsmail biriı?ci, Hü
seyin ikinci gelmitlerdir. 

Muhtelif bpor sahalarında çoli 
canlı ve varlikli olan Muhafız gü
cünün yıldönümü bütün sporcular 
ve ~poru ~e' • nler tarafından ha
raretle tebı·ik edilmittir. 

çıkardığı şapurtudan anladım. Sahi 
Louia her zaman Robber'i öper. Do
rothy bu işe de epeyce ıinir~eniyor. 

Ben de timdi !'nların yanına gidece• 
ğim. Elmaı tiicı çantama koyacağon 
ki Louia ile Robber onun uzak bir yer
de olmadığını anlasınlar. Çarııya gi
diyoruz. Lady Francis Beekman'ı ha
tırladıkça gülmemek için kendimi zor 
zaptediyorum. 

3 Mayıır 
Dün cidden nefis bir gündü. Louiı 

ile Robber bize bir çok güzel hediye
ler aldılar. Ustlerindeki bütün frank
ları aarfettikten sonra meyus olmıya 

batladılar. Onlann meyus olmıya baş
ladıklarını gjrünce hen bir blüzu pro· 
va etmek için prova odaaına gitmek 
bB hanesile çantamı Robber'e verdim. 
Bu harelretim onlan epeyi keyflendir• 
di. 1-"akat Dorothy yanlarında kaldı, 
bir hiyanetlik yapmasın diye Robber' 
den gözünü ayırmadı. Fakat ne der
siniz, çantayı ellerinde tutmak bile on 
l:ırı bayağı sevindirdi. 

(Devamı var) 

(J) F olie Bergere 
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Muhterem 
Vatandaıı Asipin Kenan 

Komprimeleri Sıhhat Vekaleti Celilesinin müsaadei mahıusasile imal edilen bu 
müstahzar seni Avrupadan gelen ve patalı 1&tılan muadillerinden kurtaracaktır. 
BAŞ AGRISI, NEZLE, SOGUK ALMA, GRİP gibi hastalıkların en birinci ilacıdır. 
Kıymeti ve faidesi olmadığını isbat edene 10,000 lira ikramiye verilir. (3943) 

--~~~l!lm ............ . 
Sadık Zade Aslan Kaptan 

BARTIN POST ASI 
• 

ADAPAZARI 
TÜRK TiCARET 

BANKASI 
ANON.M ŞIRKETiNDENı 
Hiuedarlar umumi heyetinin verdiği karar ve ae

lahiyete istinaden sermayemizin daha üçyüz bin lira 
tezyidi için yüz elli bin .liralıih na,ıt;ıa ve yüz elli bin ~İra
hğ1 hamiline mahıus hine senedi ihracı İdare meclısin
ce karar altma alındığından taiip olanların Hazi
ranın onbqine kadar ~zm. merkez . ve ıua
batma müracaat eylemelerı nca ve eski hiaae
darlarrn satışta tercih olunacaklan ilin olunur. (4075) 

B~l~K TllllRE PillNG~I~ 
y eal tertibin 2. el keılde•I 

11 Hazirandadır 
Bu ketfdede Böy6k ikramiye 

35,000 Liradır 
Mükafat 50,000 Liradır 

KAPPS Alınan kitap~ı. Alınan kitapları en u
cuz itar, Beyoğlu, İstiklal caddesi 
~:·7 noeç sefareti lı:arşısında. 

---------------· 2686 

3 üncü kolordu 
ilAaları 

39. A. Satınalma Ko .. dan: 
Tiredeki kıt'atm ihtiyacı 

olan 107604 kilo un kapalı 
zarfla mUnakaııaya konmuş
tur. İhalesi 8 Haziran 933 per 
tembe gijnü. aaat 14 todir. Mü 
nakaaa §arlnameai İstanbul 
3. K. O. ve lzmirde Mst. Mv. 
SA. AL. Komiayonlannd11 
mevcuttur. Taliplerin günün 
de tepıiqat ve teklif mektupla 
rile 'tire' de SA. AL. Komisyo 
llUJıa müracaatları. (3063) 

(1217) 3301 

K. O. merbut lat'alarile 1. 
~ · ihtiYacı için açık münakasa 
de 4.800 kilo zeytinyağı aatın 
alınacaktır. ihalesi 19 Hazi
ian 933 p;.zartesi gÜnÜ saat 

l dedir. İsteklilerin şartna
rneıini görmek üzere her gÜn 
Ve rt\Ünakasaya girmek için o .. 
d tltn 'Ve vaktinden evvel F ın 

1
• ltda 3. K. O. SA. AL. ko

nı;!!~0nuna gelmeleri. (183) 
-..r;l) 3326 

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

t . tanhoı d ki kıt'alar ih-•Yacı. . u a 
ti ka~iln 60,000 kilo Sığır e 
konrn,,:t Z<l"Ha münakaaay~ 
r.ın 933 l{r. İhalesi 22 Hazı-
15 t~iı· .'1:Şenı~e . günü saat 
mesıni gö tekiılerın şartna-

l'lnek ·· h ·· ve münaka
1 

uz:ere er gun .. ay._ . k .. 
gun ve vaktin girme ıçın o 
r•\nboluda Sat den evvel Saf
ın\.i ... acaatları lll(3alrrı.a Ko. na 

. 078) 

.... * (2515) 

4. cü F.sA 
cbn: . AL. KOM. 

Edremit'telci kı , 
natı ihtiyacı İçin 2~;t hayva
kuru ot kapalı zarn COQ kilo 

il Ilı .. 
~aya konmuştur. lh 1 ~aka-
Haziran 933 çarşarnb: eaı.~1 .. 
~aat 14 tedir. Jsteklileri trunu 

· · ·· k n Şart namesını gorme üzer h 
ı.,.riil' latanbulda 3. K. O. Ankr 
rada M. M. Y. Balikesirde K a 
O. SA. AL .. K<?~· .Iarına nıÜ 
nakasaya p,ırmeK ıçın o gijn 
vaktinden evvel Ticaret Od ~e 
sr lastiknamesi ve teklif rn k 
hıplarile EdremİUe Frrka SA 
A( L.KOM. nuna n1i.irncaatlar; 

3067) (2392) . 

İat. Mr. Kumandanlığı 
Sahne.ima kom. ilanları 

Harbiye ve merbutu bulu
nan mektepler ihtiyacı için 
yirmi bin kilo koyun eti ve 
on bin kilo sığır eti 18 Hazi 
ran 933 pazar günü saat 
14,30 da kapalı zarfla aatm ; 
lınacaktır. İsteklilerin şartna 
meyi görmek i~in her gün 
Vf' münakasaya giriıeceklerin 
belli vaktinden evvel teklif 
mektuplarmı komisyon riya 
setine vermeleri, (641) 

(2254) 3300 

••• 

Eyüp Sulh ıcrasından : 
Adot C in s i Kıymet 

1 Büfe 20 lira 
l • gözlü kon>0I !() .. 

Etrafı çerçevelı ayna ·• •• 
İçerısi cevizden mamlll 
gramofon 8 ,, 

l Yer halısr 3 ., 
Divar halısı 2 ,. 

Göbekli konsol saat;. ., 
~ " 

Büyük üuvar halısı 3 .. 
İki kişilik karyola 15 .. 

Balatta ki>prü başı karabıs maı.aııe,.; 

bereket ~kak 17 numaralı hanede mü
ktın Leylek Koçonun lıorc..uudan dcıt.

yı tahta hacrza alman balada cin!. ve 
•1e.1:ıeri ve takdir olu-.ı.an kıym.ttleri 
ı:ilsteriıe-n eşyaların Eyiip ıcra dairesin 
el! paraya ~evrileceğinden ve s3.tış gü

nü bu'un.:ın haziranın S inci pazartesi 
~~ı·ti Şchrı::mai."'~ti sanda~ b!.!dtst(nin hil 
mil?ayeti.: satılacağından talip olanların 
ycı .... mü mezklırda mezkl!r brd-:.:>+cp<f~ 

iıa, 1 : bulunmaları ilin o1U'l'lr (4i.1lJ 

Devı-cciilecek ihtira beratı 
i.Ji~ai ,, tuzL• ıstıh~a:iac mahsu;, ciha:: 

hakk;n hkı ihtira İÇ!'1 ;, rilos.al edilmiş o 
la 9 Hızird·l 192€ tadlı ve 1480 nu
rnarah ibtiı·a berati i~1 · rindeki Hukuk 
tı~, kt.:c ba~ktsına citvir '~ya icara ve ... 
rilecc~inJcn bu bapt.ı fc. 7. P malt.imat e
dinmek isteyen zevatın İ'ltanbul'da, 
&ahçekap~· ıa : ·~ ı l•,•ndı 43-48 nu
mualarda kain vekili H. W. Stock <· 
fcn~hyc miiracaat ct~·_.11.:ri ilMı olunur. 

(4096) 

.. ,. . .... ,. ,. ........ : : ~ KEMAL 
iş Bankası kumbara ikramiyelerini bir ı 
misli çoğaltarak 10.000 lira va cıkardı ı 

vapura 
he: hafta pazar günü - 18 cı. Sir
keci nhtımmdıan hareketle (Ercf.li, 
Zonguldak, Bartın, Amaara, Kuruca 
şile, Cide, Inebolu, Evn:n~, 1Utc ve 
Abanaya azimet ve avdet eöecelotir 

Bundan •onra laer 
keıidede 5000 lira 
ikramiye verllecektiı 

Her ketidede " 207 ,, 
kumbara •ahlhl ikramiye 
alacaktır. 

Mükafatlar 
[ Her ketldede ) 

Blrlaci mtiki.fat 1000 L. 
ikinci ,, 2so ,, 
10 kitlY• ( 100 erden) 1000 ., 
20 ,. ( SO t•rde• ) 1000 ,. 
17S , ( 10 ardan) 1750 ,, 

5000 L. 

[ Kuralar e•ki•I albi 1 ai
•aa ve 1 teırinievvel ·i -
rlhlerlnde çekilecektar.) 

-· •• --;.<!, : • .,:: o 1 ' A. ' 1 ~ • 

3274 

Fazla tar.i.llt için Sirkeci Mey· 
menet Hanı altın.da ae»ntalıga mü· 
racut. Telefon: 22134. (4115) 

1 

Alemdar Zade Mehmet 
vapuru 

BÜLENT 
Vapuru 1 Haıiran Pazar günü Zon

guld<'.k İnebolu, Samaun, Ordu, G.
resun, l'rabzon, Riı:ıe, Mapavri ve 
?azara azim~t ve avdctıtıe ayni i•'ke 
lelerle Sürmene, Vakfıkbir Gi>rc· 
lıc, Unyıo ve Ayancık'a uğrıy....,k av
det "deccktir • 

Acentası A'aiye han No. ı. Tele· 
fon. 21037 (4056) 

I 

SEYR1SEFA1N - _____ ...;.;;..;;..,;;..;...__.!. 

Mn• -ta• Galata l:lprllktr 8. 2312. 

Şaı.. A. sırı...ı MU...._. -· H. J,S7ta. 

2 - Haziran - Cuma Mudanya 
postası yapılmıyacaktır. 3342 

........... ! ........... , , 

KOCAELi 
VA::>UR ŞİRKETİNDEN : 

5 Huiran 933 pazartesi güniiııdcn itt 

haren 4 ay devam etmek üzre yaz siı

r'at tarifesinin tatbikine ba~lanacakt<r. 

Tafııiliit için el il.anlarma ve acentele

re miıracaat odikneııi. Telefon· 22043. 
(4079) 

Dr. A. KUTIEL 
Karaköy'de Abdullah Efendi lo· 

kantası sıra.rnda 33 numaraya 

TAŞINACAKTIR. - C3993) 

Istanbul Ziraat Bankasından: 
Sıra Semti 
No. 
457 Feriköy 
458 Beyoğlu 

459 il 

460 il 

461 
" 462 Kasım paşa 

Mahallesi 

Kuyulubağ 

Hüı~yiaaga 

Firuzağı 

Kamerbatuıa 

il 

Camii kebir 

Sokağı 

Altı:ı bakkal 

Fesligen 
Karnavola 

Gedikpaşa'da Jandarma 
SatınaUma Komisyonundan: 

Cinai 

Ahşap bano 
Kagir ,, 

,, apartıman 

va daire 
Ahpp hane 
Arsa 

altı kat 

Kagir hane ve ahır 

Hissesi 

Tam 
14196 

114 

Tam 

" .. 

Emlak Hisseye göre mu-
No. hammen K. 
76 10110 .. 
ıs 2044 .. 
1 10000 ,. 

36 1000 il 

56 200 .. 
2117 1500 .. 

~-- Milli Müdafaa Vekaleti Hava Müstetarlığından: --11111ı 
Kıaım: 1 

lstanbul - Eskişehir _ Ankara 
27 Mayı• 933 ten itibaren 

Türkiye hava postaları 
Şarka doğru Garba doğru 

İstanbul - Ankara JST ASYON Ankara · İstanbul 
Hareket Mavaul:tt Hareket Muvasalat 

8:30 Yetilköy .. lataabul .. 17:40 
9:40 16:30 

10:00 Eakifebir 16:10 
11:10 15:00 Kumaşı anbardan verilmek suretile (2500 ila 2750) ta-

kını serpuş ve tozlukla bera her kışlık elbise imaliyesinin Ankara 
kapalı zarf münakasası 17 Haziran 933 cumartesi gı.inü Taşbandan ıaat 14:30 da hareket edecek olan bava hattına 
saa~ onbeşte yapılacağından iateklilerin ~artname ve nümul · ait hususi otomobil " Ankara Palb ,, oteline uğrayarak yol-
neyı görmek üzere her gün ve münakasaya girmek icin ilk •--cuları ücretsiz olarak Tayyare meydanuıa getirir. - 2408 

1 

teminatı maliyeye yatırarak alınacak makbuzla mezkiir gÜ- 3325 

nün muayyen saatinde komia yonumu:ı:a müracı.atları. 
(2398 3324 

lı------~·~------------------~----~~----l İ•tanbal Be:edfyo•I Utın!ıırı 
-· ---------=-

Beşiktaş Belediyesinden : Beşiktaş Vişnezade mahalle 
sinin idadi caddesindP Belediy <-'Ce istimlak edilen 161149 No. 
h hane enkazının 30-5-933 ta ı·ihinrlc yapılan müzayedesin
de verilen fi:ıtm haddi layıkmda görülmediğinden 15-6-933 
perşembe günü saat 14 te tekrar nıüzayedeye konacağın
dan talip olanl:ırm Encümene m\ir;tcaatlar:. (25 ! 2) 

•• 
Usküdar malmüdürlüğünden: 

M<0vkii Mahal~i Sokağı Cimi No. Muhammıın H' 
kıymeti 

Üsküdar Gülfem KR.Ahmet Dükkiıt 120/140 4320 Tamaını 
,, Yeni Maha. ~ caddesi Hane 183/157 254 27/100 
,, İcadiye Çamlıca " 79 937 SO 300/481 

Yukardaki emlake talip zuhur etmediğinden bir ay zar: 
fında satılmak üzere müzayedeye konulın11Fur. Müzayedet' 
22-6-933 perşembe günü sa.at on bette pazarlıkla Oalı;iiclar 
malmüdürlüğünde. (2346) 
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Edebiyatta Ankara 

~Hayatmeselesi mi, hissiyat meselesi mi? 

Balık çekiliyor 
İstanbul' da çifti 5 kuruş 

Ankara'da tanesi 20! 
ANKARA, 31 (Milliyet) - Anka 

rada balık artık oon günlerini Y8§a• 
mağa baıladı. Son günlerde Ankara
ya en çok gelen balık palamuttur ve 
tanesi yirmi kunııa verilmektedir. Ka 
yanın okkaaı yüz, kefalin aeksen, kal 
kanın yüz, gümüıün altmıf, barbun
yanın ise iki yüz elli kunql;ur .. Geçen 
lerde birkaç gün vstüate fazlaca ge
len bir buçuk okkalık torikler de sek
aen kurufa satılmııbr. 

Ankarayı anlatmıya kendini veren bir 
muharrir T agordan şöhretli olabilir! 

' Hükumet 
3 Şubat 1921 

Hükumetin teklifi, kuvvetli se
beplere istinat ediyordu: lstanbul, 
tüphe yok ki, misakı milli hududu 
nun içindedir. lstanbulu, her ne 
pahaya olursa olsun, yabancılara 

e bırakınak, akla gelmez. Yalnız 

1 bugünkü vaziyette anlqılan haki
kat, misakl milli hududu içindeki 
bütün topraklarımızı aldıktan son 
ra bile hükiimet merkezini lstan
bulda bırakınanın doğru olmıya-

t cağıdır. Sebepler; siyasidir, aske
:11 ridir, idaridir. Burada yeni bir hü
a kumet kurduk. Ankarayı da mu-

vakkat kaydiyle merkez ittihaz 
ettik. Mücadelenin ne kadar süre-

• ceği belli değildir. Hükiimet tek
lifinin esasında, derhal bütün te
ferruatiyle yeni bir ,ahir, yeni bir 
paytaht kurulmaaı dütünülmiyor. 
fakat mademki, mücadelenin de

~ vamı müddetince hükiimet merke 
\d zi Anadoluda bulunacak, bu ye
li rin 'imdiden tayininde fayda var

dır. Devlet bütçeıinin yeni intaa
e ta müsait olmadığı doğrudur. Fa -

kat, hiç olmazsa müıtakbel mer
kezin planı "imdiden hazırlanabi
lir. Hatta bu'gün yatamalı: ve otur
mak için yapmağa mecbur olduğu 

"~~muz bina ve müeaaeseler, pl&n da
e bilinde yeni merkezde kurulur. 
':;, Bu fikirde iddia edildifi ııibi i... 

\<1 raf değil, tasarruf vardır! 
,1 Eğer meseleye hi11iyat cephe-

ıinden değil, hayat cepheıinden 
\l bakılsa idi, hükfu:netin teklifi mut 

laka kabul edilirdi. Maattee11üf 
öyle olmadı. 

"' "' ,,. 
Müzakerenin cereyanından an-

lqıldı ki, Hiildbnetle Mecllı ara
ımdaki ihtilaf eaastadn: Hü
kumet merkezini Anadoluda te
sis etmek, lazım mıdır, değil mi
dir? Hükfunet, evet, diyor; Mec. 
lis ise aksini iddia ediyor. Bazı 
mebuılarm fikirlerine g&re her 
hangi bir tetkik heyetinin mesai
ıinden fayda beklenemez. Çün
kü böyle bir hey'et, tesire kapıl-

l maktan kurtulamıyacak; hangi 

J 

merkezi İstanbulda 

Kayıori ıııieb'uaa Ahmet 8. 

memleketin beyleri ve ağaları bu 
heyeti ağırlarsa, onların memleke
tini iltizam edecektir. Esasen 
memleketin bilinmiyen tarafları 
da yoktur. Burada toplanan (He
yeti celile), memleketin her ki>Je
ıini bilir. Karar znmam geldiği 
zaman, en iyi yeri bulmakta müt
kô.lii.t çekmez ! 

Kayıeri mebusu Ahmet Bey; 
hi11iyattan tecerrüt ettiğini ıöyli
yerek, 'bu mevzu etrafında diltün
düklerini anlatıyor, Bünyan 9ela
lelerinden, havaımm güzelliğin
den, memleketin vaaabnda l:ıulun
duğundan bahsederek, yeni hüka
met merkezinin .Kayseride kurul
masını teklif ediyor. 

Konya ve Sivaa mebusları da 
kendi memleketlerini hatırlatıyol'
lar. Rejiyonal mUlalıazalarla orta
ya sürülen bu teklifler; taka, han
de ve neticede ret ile kartılanıyor. 

Hakikatte hUkOmetin istediği 
,ay, iptidai bir tetkikten ibarettir. 
Esbabı mucibesinde izah f'ttiği 
gibi, lıtanbulu istirdat ettikten 
sonra da. böyle hir zaruret kartı
smda bulunacajtızı "Memleketin 
ba,ka yerinde bir hükOmet mer-

PARA 
YALNIZ KUMBARA iLE 

,q İRİKMEZ 

Ev ldare•lnde iktı•adl hareket •izi 
rahata ve refaha kavuıturur. 

ANKARADA Şehir Lokanta. 
sındaki Ev idaresi 

Geziniz! 

İstanbul 4 Üncü • 

Sergisini 

icra memurluğundan 
Emniyet San<btı namına birinci derecede ipotekli olup 

•amamı 1467 lira kıymeti mu lıammeneli Edirne Kapısında 
liaci Muhittin mahallesinde camii şerif sokağında eski 30 
)'eni 68 numaralarla murakka nı maa mahçe bir bap hane
.Un tamamı açık arttırmaya konnıut olup tartnamenin 1-6-
&33 tarihinden itibaren dairemizde herkes tarafından görü
lebileceği gibi l 0-7-933 tarihi ne müsadif pazartesi günü saat 
14 ten 16 ya kadar dairemizde açık arttırma ile satılacaktır. 
Arttırma bedeli muhammen k ~ymetinin yüzde yetmiş be§ini 
l>l'lmadığı: takdirde en son ar thranm taahhüdü baki kalmak 
üzere 25-7-933 tarihine milsa dif salı giln Ü yİne aaat 14 ten 
l 6 ya kadar dairemizde yapılacak olan arttırmasında gayri 
menkul en çok arUırana ihale edileceğinden taliplerin mu
hammen kıymetin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçesini 
veya milli hir Bankanın teminat mektubunu hamil bulunma 
İarı li\zımdır. Mütı~rakin vergiler ile vakıf icaresi ve Belediye 
ye ait tenvirat ve tanzifat rüsuınları müşteriye aittir. 2004 
numaralı İcra ve iflas kanununun (126) maddesinin dör
dlinci\ fikrasma tevfikan bu gayrımenkul üzerinde İpotekli 
alacakhlar ile diğer alakadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin 

kalacak!. 
;cezi aramak, lstanbuldan vazgeç 
mektir !" hükmünü nereden çıka
rıyorlar? Bu meselede Tunalı bi
le co,uyor: "lstanbulu nasıl bıra
kıyoruz? Batka paytaht aramağa 
lüzum yok.. lstanbul daima pay
taht olarak kalacak ... " diye bağı
rıyor. Bir aralık Ferit Bey (Ma- ' 
liye Vekili) yerinden söz atıyor: 

- İstanbul, İstanbul.. Niçin · 
timdi gidip lıtanbulda oturamı
yoruz? .. 

Bu sözler, Meclisi daha ziyade 
asabiyete aevkediyor. Salahattin 
Bey (Menin), Ziya Hurtit Bey 
(Lazistan) söze karıtıyorlar. Hü
kiimet teklifinin aleyhinde bulu
nuyorlar. Ziya Hurtit Bey diyor 
ki: 

- Efendiler, bu mesele yeni 
değildir. Bulgar orduları Çatalca
ya geldiği zaman bazı zayif kalp
li insanlar, latanbuldan paytahtı 
naklebnek istediler. Ferit Bey de 
o zaman "lfham" gazetesinde ya
zı yazıyordu. Hakiki vatanperver
ler bunu reddettiler. Bugün düt
man kart11mda muvalıh bir yer 
aramak iıti)'oraak Merihe gide
lim ... 

Ferit Bey - Silalı fa'i:ırikaları 
ovakit nakledilmit olaa idi, timdi 
bu kadar sıkınb çekmezdik. 

Hurtlt Bey (devamla) - Evet, 
Merihe gidelim. Dütmanlarımız 
görmeeinler, kaçalım. Büyük Pet
ro, Ruayayı teaiı ettiği zaman, hat
ta muharebe devam ettiği bir za
manda Neva nehri sahilinde Pe
teraburg'u yapmıftır .... 

Maliye Vekili - Bugünkü pay
tahtları nerede? ... 

Hurtit Bey - Moskovaya gel
mesi bqka bir sebeptendir. Petro 
diyordu ki, benim milletim geri 
gitmiyecektir, daima ileri gide
cek ... 

Müzakere, saatlerce devam et
ti. Neticede alman karar menfi ol
du. Mevıimslzdir, hatalıdır, siya
sete uyğun değildir; diye hükiime
tln teklifi reddedildi. Bu netice
den müteessir olan bazı mebuslar, 

---<O---

Ankara'da çilek 
ANKARA, 31 (Milliyet) - Anka

ra haline mevsimin en makbul iki 
meyve ve aebzeai geldi. Bunlardan 
biri çilektir. Dün gelen bu meyvenin 
okkaoı iki yüz kunıttur. ikincisi do
matestir ve çilekten de bahahdır. Ok
kası üçyüze verilen domates yÜzer dir 
hemlik parçalar halind6 kapı§ılm&§hr. 

Cuma ruhsatiyeleri 
ANKARA, 31 (Milliyet) -Ankara 

belediyesince alb amıf Üzerinden Üc· 
rete ti.bi olmak Üzere verilen cuma 
ruhsatiyelerinin daha muntazam bir 
eıkle ifrağı için badema her ruhsatiye 
ba§langıcının haziranın bi.ri olmaaı 

kararlattmlmıt ve ruhaatiyeler bu e
ıasa göre tanzim ve hesap edilmeğe 
baılanmıtbr .. 

kendi aralarında diyorlardı ki: 
- "Kabahat hükiimette .. Eğer 

teklifi Meclis Reisi Mustafa Ke
mal Pata, yahut icra Vekilleri He
yeti namına lii.yihaya imza atan 
Fevzi Pata müdafaa etse idi mut
laka sökecekti. Keskin zekasına 
rağmen, mebuslar, Ferit Beyi bir 
türlü sevemiyorlar onu hiç çeke
miyorlar. 

Meclisin kararı, tam bir kana
at mah,ulU müdür, yoksa atefe do
kunmaktan çekinmek gibi bir mü
lahazadan mı doğmu,tur? E
ğer ikinci sebep, hükumetin tekli
finin reddine sebep olmu~sa çok 
acınmak lazımdır. Çünkü giritti
ğimi:ı mücadele, yarın öyle büyük, 
tehlikeli, radikal kararlar, tedbir
ler, almayı icap ettirecek ki, bu 
karar ve tedbirler, ancak demir 
iradeli insanlardan, ihtilıil meclis
lerinden doğar! 

MiLLiCi -

ANKARA 31 (Milliyet) - Eğer 
Falih Rıfkı Ye Aka olmasaydı, Anka
ranın edebiyatımızda yeri olmayacak
tı deaek yalan olmaz. On on bet yıl
dan beri her ıeyimizde en büyük his
aeai, en yÜluek yeri olan Ankaranın 
edebiyatımızda böyle büyük yeri yok. 
Hot, battan baıa dirilmemiz demek 
olan latildil mücadelesi de edebiyat
taki bq yerini yeni yeni almaya bat· 
ladı ya •• Bizde, bilmem, kendi ürkek
liğimizden mi yokaa frenk taklitçiliği
mizden mi nedir, öteden beri, roman· 
larda, memleket, kaaaba ve köy iaim
leri nokta nokta geçilir: B .••• tehri, 
* * • viliyeti, ... köyü gibi. Romancı ... 
)arımız, tasvir kudretlerine mi güve
nemezler, tasvir kudretlerine mi gÜ· 

venemezler; gÖrgÜleri mi arzdır ve 
değersizdir? Bilinmez. Muayyen bir 
mek8.n ve zaman içinde cereyan etmi ... 
yen, cereyan ettiği tesbit edilmemi§ 
olan hangi vak'anrn İptidai bir hayal 
mahsulünden farkı kalır?. Yakup Kad 
rinin Yabanında bir tek köyün adı 
yoktur, çünkü o her köydür. Falih 
Rıfkının .. Roman" ı yalnız lstanbulu 
eline almakla, yalnız eaki klaaik ro
manlann bariz ekaiği olan meki.n ve 
zaman dekorunu çizmekle batlı baıı
na etaiz derecede güzel ve kudretli 
bir ronıan olmuttur. Tabiatile, kendi
min birkaç manzumeaini bahıin hari
dnde tutarak söylüyonım ki: Şiirleri
mizde Ankaramn adı henüz geçme
miı sayılabilir. Kemalettin K&ıninin 
bir §İİrİnde onun bir mıaraının sonuna 
kafiye getirilmit oldufunu hatırlıyo
rum •• Halbuki: Ankar.., bütün bir ye
ni Türklük değil de nedir? 

Falih Rıfkı, daha bundan aekis se
ne evvel ''Yetil Ankara" terkı'bini bul
mu§ adamdır. O zaman, bu terkibi ya 
zmna koyacak imanı içinde Y"fert
mek, o zamanki imki.tıaızlıklar ve i
nanrnamıuılıklar içinde, Ankarada bir 
çam büyütmekten daha alımlı ve :zor• 
lu bir it olsa gerektir. 

Sonra Aka Gündüz, romanında An 
karadan bahsetmek değil; birçok ro
manlarını Ankara için yazmıttır diye
biliriz .. Fakat ne çare ki: Ankarayı 

bir kül halinde, bütün hayatı, hayati
yeti, manzaraaı ve aakinlerile canlan• 
drran bir romana, bir piyeae, bir man• 
zuıneye henüz kavutmuı değillL. 

Bütün Avrupanın bir yeni ufuk dl-

Beykoz 
Kun oraları 

Ucuz 
ve 

Sağlam 
Yerli Mallar Pazarı 

Ankara'da ı 
Çocuksarayı caddesinde 

l•tanbul'da 
Bahçekapı'da 1 Beyoğlunda lıtilrlll caddealnde 1 Sam•un'da ~ 

Bankalar caddeıinde $ 

bu haklarını ve hususile faiz: ve ma.ıarife dair olan iddialan
nı, ilin tarihinden itibaren yirmi giln içinde evrala müsbitele 
rile bildirmeleri, aksi halde hakları tapu sicillerile sabit ol
madıkça satış bedelinin paylaşınasmdan hariç kalacakla.n ci
hetle alakadaranm işbu maddenin mezkôr fikrasma göre ha
reket etmeleri ve daha fazla malfunat almak isteyenlerin 932· 
2403 dosya numarasile müracaatları ilan olunur. (2513) 

DOKTOR 
HORHORUN 

Her ırü• •kıa- kadar lııutalarnu 
Eminllnl Valide kıraathaneoi ,......... 
daki -ymel.ea•i-de tedari ect.. 

TeL 2,4131 (3707). 

1 ye gözünü diktili engin Rus edebiya
tı, bir atep, bir bozkır edebiyatı oldu· 
ğu için öyle her etinden baıka, her 
edebiyattan olgun, geni§, ihatalı v.e 
kıvamlı olmu§tur.. Ve Ankara, oriji
nal bir bozkınn üatüue kanat germiş 
bir kartaldır. Edebiyatta; Ankara, o 
kadar bakir, o kadar harcanmamış 

bir mevzudur ki: Ankarayı anlatmıya 
kendini veren bir İnsan, Hindiatandan 
bunak ve sıkıntılı Avrupa zevkine ye
ni bavacıklar getirmekle beynelmilel 
olan bir Tagordan daha meıhur ola
bilir ve bir Makainı Gorki gibi hatırı 
sayılacak kadar çok okunur. 

Daha geçen gün, Maarif vekili, An· 
karanın civannda eski ve etsiz bir 
Türk medeniyetininbafciyelerini bulup 
çıkardı; bunlann birkaçı, öyle metreler
ce qm<kle ve günlerce aramak
la çıkmadı; bir tarla duvannın dibin
de, bir kulübe etiğinin yanında görül
dü ... Ve bet altı ay evvel; bir mühen
dis arkadaıla Ankara civarında bir 
yeni maden aahaaının ke,fine gittiği
miz zaman molibren cevherini az çok 
havi tatlan bir bekçi kulübeainin du· 
vanndaki ta§ kınklarmda, göz önün
de bulduktu .• 

itte; Ankara, edebiyat için böyle el 
aürülmemit bir hazine, i§lenmemit bir 
cevher gibi gözönünde duruyor •• 

Yalnız edebiyat için değil ı resim 
için de öyle ( •). Falih Rıfkmm dediği 
gibi reamlmiz hlll Kutdili çayırında 

natür mort otluyor .. Ankarayı bir fo. 
totraf gibi, yalnıs en b6yiliÜniln rea
mi ile, yalnız kaJeainfn g&Gnütlle tea
bit edip ıeçen realm, hilkatin ilk za• 
manlannda bu g&,ıil ile mevcut ol
aaydı ne çıkardı Ye bu gGn fikirlerin 
cennetine kavupa ne yapabilir 1 

Be~etKEMAL 

(*) KaleminJ aıe lrn;tUUU ayni •ısi1 
maharetle kullanma.,,., bil- Elli Na• 
cl1tin bu bahsi =un IHl aal8hiyetll ola
raJ.. dqmc•ini b•kl..-ls. 

v idaresi sergisi 
ANKARA, l (Telefonla) - E

lektrik ve Havagazı tlrketinln te
hir lokantaımda tertip ettiği ev i
daresi sergisi bugün meraıimle a
çıldı. Bu faydalı sergi 9 gtin devam 
edecektir. 

l<rtanbu.1. ...Uye mıı.hıam-J. birinci 

hukuk da!raıl tkaret bomm&m ı 

s. s. c. ı. ht1kQmetl ~ een.,.. 
ral komo1oalutur>a izafeten ...,Jr:at halı: 
Sege1 Bey tarafından müelı:Jdllnin Bey 

oğlıll'nda Ttır lal:ıqmda Macar .caddesin 

de Agut Hmıında mllkılm Hafıs Allllıet 

Efendiye kMaladılı Büylllı:detede ıpiya 

aa caddesinıdc aov,.et ıefarethaneabün 
İktiealinde klin Blllblll ımn gu!naun 

bedeli !can olanlı: 1Q31 "" 1932 ıreneJb. 

rinden g&yft H tıedfye aJeeatı o.lan 625 

liranın ta.haili Ue meuOr gıulnorwn tah 

liyeıi 

nan 

kılınan 

tal~bıı.ı lbms olu-

(annın giyabt ı kra 
ımııhıııı....,_i nttlceıindft 

mezkQr p.rinomın Uıar "" ı..tı.carll'.Wl mil 

tealik. bukınan 1-4-929 tarihli mukave 

lenin feahlne w meskltt guinoıwrı bit 

tahliye davacıya teslimine "" fcrağa
ta mebni l>rdeli i<:ardan mlltevellit ala 

cak baklunclı'.ki talebin reddine 20-5-
933 tarlhincl.o '9'erilen hlllıme mUtre.dair 
u.dır olan ilAmın mllmal!A>yh Hafı% Ah
met Efendinin U..-tglhı hazırınm 

meçhul bul..-ı haııebile hukuk u~u 
IQ muhakemeleri kııNınuaun 141, 142 
ve 144 ılncll maddeleri mUcibirwe ilan 
tebliğine lıamr verilmlt alduğundan 

llAmın td>lltl malaımına kaim olmak 
Usre keyfiyet il&n olunur. (4105) 

Devredilecek ihtira berab 
c Nıp.drr ruhunun tahmizinden itiba 

ııen mUtıelrWf hanısı azot i.tihaaline 
malı..,. 1*111" haklnndaW ihtin için 
ı..tilıea1 e.dllmlt olan 19 May• ~9218 ... 
rlh .,. 770 aumar&lı ihtira beratı tı.ıerih 

deki hukulı: bu loenı b8fkauıw. de-ttr ve 
yahut )C81'a -..erikceitlnden bu bapQ ıfu 
Ja ma.ta.nat edinmelr i.ııeyıeo)erin 1«oo. 
bul'da Behrlrapu'da Tllf Hmımda 43-
45 numaralal'de lr1ilı. vektU. H. W. 
Stıoclr BfıendiJ'8 mll.....-t eylemeleri 1- ı 

ıan <ılıımır. ( 4095) 

Umumi Nefrİyat ve Yazı ı,ım 
Miidürli ETEM IZ7ET 

Gazetecilik ve Matbaacdık T. A. Ş. 
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