
ve ihraç merkezlerindekiler 
bırakılmak suretile, tahdidi 
muvafık görülüyor. 

Sahip ve Başmuhaı.-riri: Siirt Meb'usu MAHMUT 

birer dağılmasını ve Hitlerin 
serbest kalmasını Fransızlar 
endişeyle karşılayorlar. 

FlAtI 5 KURUŞTUR 8 inci •• n• No. 2652 CUMA 50 HAZiRAN 1953 Tel: { Müdür 24318. Yası müdürü 24319 
ldu• -... Matbaa 24310 

tımtntlHlllilll!llHlll!nımmlmllll 

• bugôn 
L~ndra konferansındaJ'UI 
'fllrkiye'nin tezi İ G • H 

londra konferanımm ikinci h_afta. azı 
b~~ndaki mesaiıi çok ebemmıyeth 
it ilıtili.f tebarüz ettirmiftir: lktı-

~t. ~i.li komiteaiode tebarüz eden bu 5! 
lıli.f, kontenjanm tedricen kaldınJ. ı= 

...... . . "h . 1 k auı ·· h. .ıçın ı tiyar o unaca u un ma-
l 'Ydetındedir. Devletler ikiye ayrılmıt- -=
ar ır: kız talebeye 

ehri • iZi • 

sualler sordular. 
le~· - lki taraflı anlaımalarla kon • 

lanı tedricen kaldırmak iıtiyenler. ANKARA, 29. (Telefonla)- de bulunan mebuslar, devair B. Kolordu Kumandanı Şükrü nı emir buyurmuşlardır. 
2 - B lmil 

1 
b" taabb"" il ~eisicümhur Hz. maiyeti er- ve müesseseler erkanı tarafın- Naili P•. ve C. H. F. vilayet i- Gazi Hz. nin iıtirahatları İ· 1 

•e cd eyne e ır ut empo- ·ı b ' 
•rek b k "d dr k ı kini 1 e irlikte hususi trenle dan samimi bir surette tetyı" e- dare reisi Cevdet Kerim B. ta- rin Dolmabahçe sarayındaki 

d.tıtnı u ta yı atın te icen a • 1 lS d J " aaını teklif edenler. saat e ıtanbula hareket dilmitlerdir. rafından istikbal edilecekler- hazırlıklar ikmal edilmittir· 

•e l'iirkiye gerek umumi münakaıada. _;;;;; etmitlerdir. Büyük Reis istaa- 'f. 
4 4 dir. Gazi Hz.Hukuk Fakültesinde 

le :••ek ilk defa vermif olduğu teklif· """ yonda Başvekil, Vekiller, B. E. Gazi Hz. vilayet hududunda Reisicümhur Hz.tetrifleri do- ı ANKARA,29. (Telefonla) -

01 u~un kartıLklı anla§JDalarla kabil = A. reisi Fevzi Pf. Hz. tehrimiz- vali ve Belediye reisi Muhittin layisile merasim yapılmaması- Reisicümhur Hz. bugün saat on 

~~1'hvt;! ~:;:=:-.!:.:~~: BiillU 1 lllnllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll IHIDHllllllUUllnuııııııııııııııııııı 

:::2;it~~~~,::; ''t:::. Amerikalılar vaziyetlerini 
di!':,'•nda lngilterenin bulun~ut' • • d • d•ı ? .. h rrup iae beynelmilel umumı ır ..., • . ti 
...:. hii~le &uıı'ıarm tedricen kaldın!- nıçın egış r ı er . 

ııu ••!emektedir. 
l'iirı. · . . b k lii ı·· 1Yenin buauai vll%1yeti aı a 

ııı r u hareket etmekliie iDıki.n verme
li O,:t•dir. Malla~ ııenelerden ~e
k .. ı.""yYen mÜ§terilen •ardır. Bugun
nı u uı...a., tartlan içinde ithalat eua
d:=ı~uıılardan tedarik etmeyip biz
aı.,, Ç ınal aJmıyan veya pek az mal 
"1 ınenıleketlerden satın ahnıya 

•ddi inıkan yoktur. 

• l'~kiyedeo ikti&aden daha ~k kav
lı •Ilı ve muvazeneli memleketler bile 
u imki.nıızhfm kartıamdadır. Bun!"" on ay evvel lktıaat Vakiletinin 

rO:'llliyetini omu:ıılarma alan muhte
l.o !-f abmut Celi.! Bey umumi bir 
de~enJan tahdit liıteaile bu büyük 
"• e Çare bulunaınıyacaimı ııörmüı 
illi;~ 1•ribtenberi harici ticaretimizi 
lıı,ı •lca.biliyet esaıma mll.atenit karp
~hh .~l&§malarla tenalm etmeie te-

Ua etıniıtir. 

1ta!" •iyade mashanmüaaade devlet 
•llrachnın çıkardığı enııellere v• .. ll;':lni· 
hilnı {"iınen bu istikamette yuruye
~ne:. iınlı.i.nJan bulunmUf ve 1931 
lıi; oı'"deki tahdit tedbirlerimizin ta
leiJıit ":"~ sebebiyet verdiği mukabe
"'1y4 l>lııot hareketlerinin teıiri a:ıalt
beı-j ııı"''i.Yaffak olmuttur• llk ıründen 
>:ilııti, ul 1•tem lktuat Vekilimiz fU 
rtıı;ıı aİI • hareket etmiftir: allan
le a.I, •~ların mallarmı memnuniyet· 
de11 c;arız. Bu memleketlere elimiz· 
ii~ r •n azami kolaylıklan ııöaterece 
ıo.ı.;._, hracatunu:la muvazi olarak itba
l>ıi >ı llrttırmağa çabalıyacağız. De. 
'" 

1 Ye bütün faaliyet ve hareki.tını bu 
" Prenaipe baillUlllftır. 

ı/1~. radikal tedbire teveaaill ederk.en 
"• \,~r devlete kartı buaumet tevcihi 
tılı.,hi •nal muamele yapılma11 mevzu
eı..1 1' tb~~fb. Herk.,.. karıı ayıai 
feran: ı.. edıl1>1eğe bqlanmıftı. Kon· 
Yukufla~lzakeratı eanaımda lktısadf 
1 e te1>1aYÜ · Mill t er Cemiyet" Ik z etmiı ,... e • 
liğinde ve .' I ~ıat ltoıniteıinln reiı
lif ıahaiyet) z~ '8j;da bulunan mubte· 
!etler i · e"!' U YOiun bütün m.il
töate...!:: ::g~e çıkar yol olduğunu 
lıi>:iın için hu=·da!aa •tmit obnalan 
•ilesi olmuttur. ı hır memnuniyet ve· 

)(onferanıta karıılıld 
~klifini ilk defa Y•P•n' ~l~~adl~r 
~Otni . t. . .. ur .. ye ır 
t..;~. te nyaa

1
e ın1 e ."eril~n tabriri nok: 

..,_.-... :ı:arımız a ıvıçreyı temııı d 
;..'llet1er Cemiyeti lktuat koınite;;_ rt 
ı,~ ~. Skuti'nin kanaatleri ara•ında e~ 
Jı· dar ınutlak bir uyııunJuk vardzr ki 
~~ole noktalarında müdafa'." ~e ifade 
'Yııılleri bile a§lli• yukarı ~ırıbırinin 
tj e dır. M. Skuti komite muzakerele
ltaıı '"e.aında beyetimurahbaıamıza bu 
tiı,· ~•t birliğinden dolayı memnuniye
la~:.fade •tmittir. Bu fikir birliği do
•lca ıle M. Skuti'nin komitede yaptığı 
lleı~·e'yi diğer bir ıütunumuzda 

ıyoru:ı:. 

M. Moley'in konferansa yardım edecek 
bir unsur getirmediği anlaşıldı 

LONDRA, 29, (Heyetle bera
ber giden arkadaşımızdan) - A
merikcı Hariciye"müstefarı M. Mo
..------. ley'in geldiğini 

M. Moley 

bildirmiftim. M. 
Moley cümhur rei
si Roosevelt ' in 
f'Jhsi doıtıı ve ha
riciye nazareti 
miistf!farlanndan 
biridir. Evvelce 
Columbia Darül
liinununda iktisat 
profes8rli iken,o 
zaman Roosevelt' 
te Nevyork vali.i 
balanızyordu. Bu 
zamanlarda Pro

fesör ile vali arasında teeniis e
den miin<Bebet gittikçe •amiml bir 

fekil aldı ve nihayet M. Roose
velt cümhurreiri olanca profesö
rü de hariciye müıte,an yaph. 

Moley resmen hariciye müate
fan olmakla beraber, hakikatte 
cümhurreisi M. Roosevelt'e daha 
~ok yakındır. Roosevelt ile Mo
ley ar<Bında miin<Bebet, tıpkı es-

(Devamı 5 inci sahifede) 

Gümrük tarifeleri hak
kındaki noktai nazarı
mız konferansta takdir
le karşılandı. 
(ikinci telgraf son haberleri
mizdedir.? 

f stanhul bir köprü ile . 
idare edilebilir mi? 

Hamdi Bey fikrinde ısrar ediyor 
Belediye de Gazi köprüsünün yakında 

yaptırılacağını söyliyor 
Liman ıirketi müdürü Hamdi Bey, 

eıki bir kanaatioi dünkü Ak§AID ga-
zeteainde tekrar 
müdafaa ediyordu. 

Hamdi Beyin fik· 
rine göre lıtanbul 
tek köprü ile pek 
ala idare edilebilir 
ve bu tek köprü de 
Unkaparu köprilıü 
olmalı, Kara köy 
köprilıü limanın 
aellmeti namına 
Unkapanına nak
; ıdilerek yeri bot 
'>ırakılmalıdır. 
Diğer taraftal'I 

rlamdi Beyio fikri. 
~ göre Gazi köp-

N . rüaü için ıarf olu-
urı Bey nacak blr kaç mil-

rii ar d yon lira ile iki köp.. 
aaınab .. bld . 

ret olan h "&ün mez e e en ıba-

ı 

Seyrisefainin 
Son günü 

Yeni teşekküllerin kadro
larına geçenlere 

dün resmen tebligat yapıldı 

Hava ile deniz müatefQ1"1 
Sadullah Bey 

Bugün, Seyriaefain aon gününü id
rak ediyor. Y ann ıababtan itibanın 
Seyriıefain'in yerinde 4 yeni tetek· 
kül faaliyete geçecek. Bu buauataki 
bütün hazırlıklar bitirilıniJ, Seyriae
faio'den açıkta kalan ve tekaüde 
aevkedilenlere ve yeni teıekküllerin 
kadrolanna geçenlere dün vaziyetle
ri re1111en tebliğ edilmi§tir. 

Seyriaefaitl idare meclisi, dün son 
defa toplanarak taafiye iflerile met· 
gul olmuttur. Bundan sonra idarenin 
tasfiyesine &it itlerle tqekkül eden 
bir heyet meıgul olacaktır. 

Deniz ve bava muatetan Sadullah 
B. dün kendiaile görüten mubarrlri
nıize son vaziyeti §Öyle izah etmittir: 

-" Kanun mücibince cumarteain · 
den itibaren yeni müdüriyetler ite 
bı>tlJYacaklardır. Seyriaefain memı.: 
Janndan 65 kiti tekaüde sevkedilmit, 
bunl,ra idarenin tekaüt niıtamname
ıi miıcibioce baitlanma11 icap edeıı 
tekaüt maaılan, yüzde 40 zamla talı · 
ıiı olunmuıtur. idarenin eski mÜle-• 
kaitlerine de 1 Temmuzdan itibaren 
yüz ~il 10 zam yapıhru§tır. Bu sefer 
teka 'it edilenler meya111Dda Seyriııe· 
faio umum müdiir muavini Tahir, 

(Devamı 2 inci sahifede) 

Romaya ilk tayyare 
ra:!;: tniitterek tezimizin kuvvetine 
Pun :.~ lnrilterenin tenu.il ettiği gru· 
unı11ın;u~~akıp celaelerde beynelmilel 
den. tekJi~~e ~•hlıüt formülü ile yeni: 
bır ıhtiınat d ul~alan çok kuvvetlı 

cin iki ta:.,:;;• temizlemek ve Hali
bild" B da caddeler açmak ka-

ır. (Du •uretle _ latanbul ve Beyoğ
evanu 5 ınci sahifede) 

Liman Şirketi umumi müdürü 
HAMDIB. 

· Yarın İstanbuldan Romaya 

Bi2;_ •hilındedir. • ..... •aın· • 
~ı ve be:nı ınıı kanaatDDJzca: Umu· 
ili ile bu . ~lınilel bir taahhüt formü
~:Uhtelif :.!~~ İçinden çıkılmaz. Ve 
İ, ~~"'ile um "~erin buıuai vaziyetleri 

Ut altın ~· ve mutlak bir taab-
lfer•- a gınneleri de imki.nsızdır. "' .. e, k te . oıJ• l'ava ~~, nJan tedbirlerinin ya-

b tı~., f .:""'dınlmaaında müttefik 
d~"l· bııore, takip olunacak hattı
~....; e~ eYnelınilel ticaret aabaam-
"'lllda i e~leri evveli memleketler a
~ll lcaıd 4ı taraflı anlaJmalarla tedri-

11.,,.,11 "'1nak ve vaziyet bu auretle 
"'ile) lı ."'lih bulduktan sonra beyne). 

ır icar-ara varmaktır. 

......_____ Ahm«ŞOKRO 
-:----00----

l.oııd Bir tavzih 
lleleıı r .. :-dan yazılıyor: Londraya 
~ut Cet• ı"telerde lktısat Vekili Mab
ı. •ıı lcon~ Beyin lıtanbuldan geçer
.:kı.,.,d.,eran.,., muhtemel neticeleri 
d;1111~r oku':rulan aüale verdikleri ce
ı,.,~.,,., İf ';Utlur. Cevaplarının, ken 
fo~~elerı.," ;terinden daha kuvvetli 
tlu~. lil• "dildi":.)~ nikbin bir §ekilde 

•lhı söylemeğe mezu-

Londrada iki taraflı 
itilaflar yapıyoruz 

Konferans netice vermese de bu 
temaslar faydalı olacak .. 

LONDRA, 29. (Heyetle bera· J 
ber giden arkadafımadan) -
Haber aldığıma göre, murahh<B 
heyetimiz ticaret anlaşmaları 
yapmak için burada bazı mır
ra~h~s lı~yetleri ile tema•a ge~ 
"_!•fllr. Tıcaret siyasetimiz ma
lum~ur _hi, ik~ t~r'!llı anlaıma
lar ıl~ ticaretınuzı genifletmek. 

Bır taraftan konferans mü
zakeratına devam ederken, di
ğer taraftan da bu anlQfmaları 
yapıyoruz. Aldığım malUmata 
göre, Kanada heyeti ile temas 

tem~'! edilmi,tir. Kanada baş
v~kılı .M. Bennet, Tevfik Riif· 
tü B. ı kabul etmiı ve iki heye
tin ticaret arıla,ması temini i
çin temasa geçmelerini bildir
miştir. Diğer heyetler ile de te
maslar yapılmaktadır. Konfe
ran• bir netice vermese dahi, 
heyetimizin burada topla bir 
halde bulunan heyetlerle tema
sı çok faydalı neticeler verecek
tir. 

bir tayyare 
gidiyor ve posta alıyor 

1 Temmuz aababı (yann) lıtanbul
dan Romaya ilk tayyare poıtaaı hare
ket edecektir. 
Tayyare 1 temmu:ı: sabah ı tam saal 4.30 
da Büyükdereden kal 
kacak ve ayni ıii· 
nün akfamı Romaya 
varacaktır. 

Tayyare postaları 
ıimdiye kadar cuma 
ve pazartesi günle
ri hareket ediyor ve 
yalmz Birendiziye 
kadar gidiyoııdu. 

ı temmuzda kalka 
cak tayyare iıe ilk · . 
lıtanbul • Roma seferini yapacaktır. ISu 
münaıebetle Romaya tayyare ile ııön. 
derilecek mektuplar "latanbul • ~o"!a 
ilk .uçu§" ibaresini taıll'.an buıuu bir 
mühürle mühürlenecektır. 

ımımmıummınnını~nı 
Kontenjanlar umumi bir 
formül ile kaldırılamaz .. 

- 2 inci sahifede -
ınnıuıuuıuuınmtfflltmHn 111 

Londra mektupları 

Disiplinli hürriyet mi, hür 
riyetli disiplin mi ne? 

Şilini veren bülbül gibi Hyde Park'ın 
kanepelerinde ötüyor! 

fngiliz İmparatorluğunu sözle yıkan adam 
devam için toplanan bir parsa .. 

ve söze 

LONDRA. (Mllliyet) - lngiliz· 
!erin Week end yaııi haftasonu ta• 
tilini ifitiyorduk. Fakat lngilterede 
yaıamadıkça bunun mana ve ıümu
Iü anlatılmaz. Cumarteıi güniioün 
öğleden aonra saat biri olunca; Jn. 
g.ilterede it hayab durur. Yazıha
neler ve dükki.nlar kapanır. Fabri
kalarda it tatil edilir. lngillıler için 
arbk pazartesi sababma kadar eğ
lenceden ve ıpordan baıka bir dü

tünce yoktur. 

Konferans ta tabii bu lngiliz ta· 
amülüne uyınıya mecburdur. Cu
martesi öğleden sonra kapanır pa· 
:ıarteaiye kadar 168 murabbaı içio 
ôuhran diye bir mesele yoktur. Bu· 
nun içindir ki bu pazar günü ben 
de Londrada bir cevelan yapmıya 

çıktım. Asfaltlı caddelerden bayii 
yürüdükten aonra Hyde Park'a gel
dim. Bu park Londrarun ciğerleri 
vaziyetindedir. Şehrin en kalabalık 

Londra: AHMET ŞOK lO 

Bir sokak hatibi durmadan aöyliyor .• 
mahalleleri için teneffüa cihazıdır. 

Parka girer girmez dikkatimi cel
(Devamı 6 ncı sayılada) 

Müderrisler arasındaki 
tasfiye esaslı oluyor! 

En fazla değişiklik · Fen fakültesi 
müderrisleri arasında yapılacaktır 

ANKARA 29 (Telefonla) - Maa
rif Vekili Reti t Galip B. io riyasetin· 
deki komisyon bugün toplanarak Da· 
rülfünun kadroıu üzerinde çalııtı 
Komiayonda Müıtepr Salih Zeki, lb
ıan, Rüttü ve A~i B •. ler va~~·~· ~ad 
rolar üzerindeki tetkıkatın onümuz
deki hafta ikmali mukarrerdir. Van· 
lacals netice Heyeti Vekilede görü
ıüldükten sonra i.li taadika arzedi-
lecektir. . 

Kadro haricinde kalacak miioder
ria ve mualllmle,rhı adetçe pek az 
olmayacağı anlatılmaktadır. Bilhaaaa 
Fen Fakülteıi kadrolannda ehemmi
yetli tebeddülata intizar edilmekte
dir. 

"' "' 'f. 
Öğrendiğimize göre yeni kadroda 

bocalann vaziyeti ve alacaklan maaf 
lar üç tekil altında teapit edilmiıtir: 

(Devamı 5 inci sahifede) Müsteşar Salih Zeki Bey 

Sarıyer ilk mektepten mezun talebeye Halkevinde diploma tevzii 
- Yazısı Maarif haberleri sütununda -
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Londradan: HARİCi HABERLER 
Kontenjanlar umumi bir J 1 b. K k d apon ar ır ışa a ar 
formül ile kaldınJamaz Mesele çıkaracak Beklenecek 

Verdiğimiz muhtırayı Milletler Cemiyeti 
İktısat Komisyonu reisi teyit etti 

Cihan ild:ısat lıııı11feo_...ı. ıro.t.... 
janın ne ıekilde kaldırılacaiı hakkmda 
ehemmiyetli bir fikir ihtilifı tebellür 
etti. 

Bir defa kontenjanın niha;yet ve ted
ricen kaldırılmasında devletler ittifak 
etmişlerdir, Fakat umum devletlere ta· 
mil bir formül ile mi, yoksa her devlet 
paz3rJık suretile ~ bir dnletle an• 
!aşarak ır, ı,,; uıul kalkacak? 

Batta lngiltere olmak üzere l>azı 
devletler umuma f&mİ) li>rmül ile kallı:
masını, 1,ir zümre de iki taraftı anlat· 
malar il .. lcaldmlmuım iltlzmn edİ)'OI'. 

Bizim noktai nazarmıız konfenmaa 
tevdi edilen ve "f&iıda hüliaa edilen 
muhtıra ile izah edilmddedir. Nolttai 
nazanmızı teyiden Milletler Cemiyeti 
iktısat komiıyonu reiıi laTiçreli M. Stu· 
ki ta•ahndan söylenen nutku da e
hemmiyetine binaen aynen dertecliyoruz. 
Bu mesele hakkında batmakalemizde de 
Ahmet Sükrü Beyin mütaleası vardrr. 

Nok~i nazarımızı ıu ~ekilde izah 
etmiştik: 

•' T ediye müvazeneıin.in zaruretleri 
her ır•rt'lelcet ticaret politikasına ha
kim nrensihi teskil eder. 

Müvazene açıklarını kapatacak me
nahii olmıyan milletler, ihracat seviye
lerini müıterilerile iki taraflı itilaflar ya. 
parak mümkün olduğu kadar yüksek 
ıeviyede bulundurmağa mecburdurlar. 

T Üt k heyeti murahhasaamca adilane 
bir mütekabiliyet olmadıkça. bugünkü 
şerait dahilinde nonnal ticari münase
betlerin teessüsüne doğru hatti. bir kaç 
adım ~ımak bilamel mümkün değil. 
dir . 

Tarife bimayeciliğiniıı klasik meka· 
nizması hic te ticari hareketlerin tanzi
mine bu,.ü;. için kifi değildir. 

Türk murahbaı heyeti objektif ve 
realist bir tarzda kııoıtenjantmanların 
tedricen ilgası meaeleıinin tetkik edil
rıesini hi.jnci tali komite reiıliğinden 
rica eder~ 

Eğer ancalc normal zamanların ib
tiyaı;lanna cevap •erebilecek nazari 
tarzı haller kabul ediline, neticenin ne 
olacağını lceatirmelı: müıkül deiildir. 
Muhtelif milletlerin ilctıaadi beyatları
nın,şe'niyetlerini hesaba kabnayan ka 
rarlann hercihadabi.t tatbilcine kalla· 
ıılmak ist~irae, bu milletler her ıeye 
rnğmen kendilerini mildab.ya çalıp· 
caklar, kla•İlc tarif uıulleriııl deiU, ha· 
rici ticaretlerinde inhisara cloiru umu
mi bir temayül ııöaterecelderdir. Zira 
bu milletler ölmek kararını veremezler. 
Buhr1tnın yalnız tesirlerini tetrih et
mekle iktifa etmemeli, ıebeplerile uğ
raşmalı. 

Bu kadar ,..eniı bir lconleransın çıktı. 
ğımız fenalıkların yeğane sebebi adde-' 
derek konteojanbnan tedbirlerine hü
cum ve hunu mahkUm elıneli kat'iyyen 
cezri bir teshis teşkil edernez. 1927 kon
feransınclaki hatalara tekrar düımeye
lim. 

istediğimiz ıey, beynelmilel mukarre· 
ratın ijri taraflı itilaflar akti için esaı 
ihzar etmesidir. H~tti. kontenjantınao 
ve dii{er tedbirlerin tedricen lcaldırılma-
11 irin bir kar cihetli itilaflar dahi olsa." 

-Milletler -Cemiyeti lktıaat komu
yonu reiıi lsviçreli M. Stuki'nin nok
tai ı:ıazanmızı teyit eden nutku fU· 
dur: 

- lsviçre Heyeti murahhasası 
buhran devresinde buluncluğamuzu unu· 
tacak kadar gaflet gösteremez. Tabii 
şartlann hakim l>ulunduğu zamanla· 
ra ai t uıul ve lcaidoleri gayri tabii 
devrelerde bili. kaydütart tatbik et
meğe yeltenerek buhrana çareaaz ol
mak imkansızdır. Teklif' sahiplerin
d en olan Norvec h eye t i 1927 
konferansının teıbil etmİ§ olduğu me· 
tin üzerinde çalıf111ıamızı ileri aürmüt
tür. Ve bu meyanda normal ithali.im 
l.ontenjan metotlarile tayin edilmesi
nin beynelmilel bir itili.fla taahhüdü· 
nii müdafaa etınittir. Bu teklife çok 
mantiki ve yerinde olan ancak bir şar 
tın ilavesile ben de iltihak ederim. 
Şartım ~udur: Normal ithalatı tahdit 
ctmemeği, normal ihracatımı~ın vu ... 
ku bulabilmesine bağlı tutmalr.tn-. Ak
si takdirde ayakta durmak imki.naız
<1 ı r . Cemiyeti A_kyamın netretmit ot .. 
<lu ,;.u 1932 ıeneıine ait dünya ticare .. 
tinrn vaziyetini cöateren eaerden aldı
:;,m rakamlarla muhterem komiteyi 
t-erı vir etmek isterim. Dünya buhra· 
nı gibi tumullü bir derde çare bul· 
mak ve daha doğnlau bu derdi tahfif 
etmek için toplanan konferanım bÜ· 
tün felalcetlerinlizin yegane il.mili ve 
sebebi olarak kCfltenjantman usulüne 
çullanmaamı cayıi cidd'l telakki ederim. 
Dünya ticaı·et hacminin ve kıy
metinin azalmaımda batka imiller 
olmamıt mıdır? Size tarihi Yakalar 
sayıvereyim: 

1 - 1930 Amerika tarifesi. 
2 - 1931 İngiliz tarifeıi ve Ot

tava. 
:ı - J 931 lnsliz lirasının altın e· 

sasından aynlarak kıymetinin tenzili. 
4 _ 1933 Doların altm e1a1ından 

ayrılmaıı. • 
S - Muhtelif memleketlerde em

taa. takyidatının iodirect usulü olan 
döviz tahditleri. • 

Bütün bu ııebepler wten hir tara
fa bırakılarak kontenjan tedbirleri
n " kaldmlma-,ını istemek bazı tnlbı .. 

' , 
İtizar 

Yıldu:'dan Ordu lı:öıkü'ne 
adlı tefrikıımııı bugün koya· 

d •iz. 

lelr.etlerin elinden yaıamak için :zaru· 
rİ olan muvazene ıili.blarından en mÜ· 
hi:ınini almak ve diğer memleketler 
ayni kuvvet Ye derecede ve bazan da
ha çok müesıir silahlan bırakmak de
mektir. lsviçre kontenjan tedbirlerini 
men6 bir zihniyetle ve münhaarran 
ithalatı tensil etmek k.aatiyle tatbik 
e!m'Jkten çok uzaktır. Memleketler i· 
tibariyle bu sistemin tatbikinden ga· 
yemiz ticaretimize m.uvazenemizin 
iıtilzam ettiii bir lıtikamet verebil
mektir .. Malımızı alanlardan müaara
atla mal almak hiç bir vakit gözümü. 
zün önünden ayırmadıimuz bir pren .. 
aiptir. Görülüyor ki böyle bir zihni
yetle idare olunan kontenjan aiıtemi 
buhrarun gayri tabii ~ardan içinde 
ve karıılıklı anlatmalarla teveuiil o· 
luaahilecek yegine umumi ve müı .. 
mir çaredir. 

Buııün bu usule bilhaua hücum e· 
den belli batlı dört memleket heyeti 
murahhasası ıunlardır: lngiltere, A· 
merika, Almanya, Holanda, Belçika, 
Norveç. 

Buhranın ne garip bir tecellisidir 
ki kontenjan tatbik eden lıviçrenin 
kontenjan tatbik ebniyen bu memle
ketlere olan ihracatı yüzde 50 ili. yüz
de 70 nisbetlerinde ıukut ettiği halde 
bunların lsviçreye olan ihracatlan 
ancak yüzde 18 ili. yüzde 29 nisbe· 
tinde düşmüştür. Bu meyanda Holan
danrn ihracab ise, hatti. yüzde 13 nia .. 
betinde artınııtır. Bugün kontenjana 
dertlerimizin yegane sebebi olarak 
hücum eden bu memleketler lsviçre 
ile olan ticari münasebetlerinde aca
ba fena mı bir it yapml§lardrr? 

Görülüyor ki ihracat hacim ve bil
haua kıymetinin tenezzüllerinde yal
nız hu faktör mevcut değildir. 

Reisimizin ve muhterem Alman 
heyeti murahhasaımm kontenjan mü 
nakafaaı münasebetiyle döviz kon
trol ve takyitlerine dair bir kelime 
aarfetmemelerioi kendi cephelerin· 
den çok tabii bulurum. Fakat bizle
rin hu noktayı tebarüz ettiı;:neden 
ııeçmekliğimiz azim bir ııaflet olur. 
Döviz kontrol ve takyidatınm konten 
jan münakapamdan velev ki ruzna
me .sırasını takip etmek için olau.n ay
n tutulmaamı katiyyen tecviz edeme• 
yiz. Ve bu huauıta İtalyan teklifini 
bütün kuvvetimizle teyit ederiz. Bir 
memleketin kontenjanı tahfif etmeai 
veya kaldırmaaı diier memleketlerin 
döviz takyidatı baki kaldıkça ne ma
na ifade eder? Binaenaleyh daha §U· 

mullü bir _,hakeme ile ve resmi bir 
lisanla ifade ediyoruz ki kontenjant
marun tedricen lcaldınlmaaı meselesi: 
Döviz takyidatından, terifelerin tah
fifinden beynelmilel ticarette mühim 
rol oynıyan paralann iıtabilizaıyo
nundan katinen aynlamaz. 

"iine tekrar ediyoruz ki normal 
ithalatı kıamamatı taahhliw ederiz. 
Şu 19rtla ki normal ihracatımız da bi
ze lcarfı temin edilıin. Bu mahiyette 
beynelmilel kağıt Üzerindeki taahhüt 
!erin ne kıymeti olabilir? 

Muhterem Avusturya murahhaaına 
cevaben şu noktaları itiraf etmekten 
hiç bir vakit çekinmem. Bizim telakki 
ettiğimiz tekilde bir kontenjan aiate
mi nakit ve ticaret siyasetinin anah-

tarını teıkil eder. Kartılıklı anlaşmalar 
da bir p• zarlık zeminidir. Batka tür· 
lü kartıflklı anlatmaların tahakkuku· 
na ifa imkan yoktur. Mümkün olduğu 
kadar fazla mal şatabilmek için, müın 
kün olduğu kadar fazla mal almanın 
umumi yollarını at'14tıran bir sistem 
naaıl olur da müfrit Ye mutaa111p bir 
milliciliğin tezahürü olarak gösterile· 
bilir? 

Muhterem Amerikan murahhasına 
bir noktayi itaret etmek isterim. A· 
merikan ihracatının kontenjan tat· 
bik etmiyen memleketlerde daha de· 
rin niabetlerde diifup düımediiini tel• 
kik etsin. Binaenaleyh bu ıiıtemi tet• 
kik etmeden ve bilhassa tatbikatında 
bizim cibi hareket edenlerin hailan
dıkları zihniyet nazarı itibare alınma 
dan ulu orta kontenjan usulünü itti
ham etmek doğru bir hareket değil
dir. 

Samimi bir kanaat olarak ifade 
ederim ki, buaünkü hercümercin için .. 
den çıkabilmek için yegane yolumuz 
mütekabiliyet esasın~ dayanan kartı· 
hklı anlatmalar usulüdür. Umumi ma 
hiyette ve her millete ayni tarzda 
kahili tatbik beynelmilel taahhütler 
ve temennilerle olsa olaa, 1927 konfe 
ransının akibetine sürüklenebilir. Ve
kayiin tekzip ettiii ve yahut taban 
tabana zıt olarak tahayyül ettiii na
zari öfiitler vermek ııibi eülünç bir mev
ki• d!iıülür. Bu müııaaMetle yine buhra
m tahfif için arayacaimıız çareler a
raımda en mühimlerinden biri addet• 
tifim bir meseleye temas etınek iıte
rim: Borçlu memleketlerin alacaklı 
memleketlere kartı olan vaziyeti kon• 
feranaın tetkik edecefi en hayati 
meyzulardan biridir. Tediye mü e
nelerioi temin için ihracat menbaın
dan baıka imki.nlan olmıyan mem
leketlerin alacaklılarına borçlarım 
ne ıuretle ödeyebileceklerini dii§ün
mek lazımdır. Eğer bizim ııihi alacak· 
lı memleketler alacaklan mukabilin
de mal almaktan istinkaf ederlerse, 
vaziyet ne olacaktır? Bence netice 
pek ıarihtir. Ve her iki tarafın zara· 
nnadrr. 

(a) Alacaklılar hem borçlarını 
alamıyacaklar ve h.,m de bu yüzden 

Ruslar yeni bir hadiseyi 
daha protesto ettiler 

MOSKOVA, 29 A.A. - TaH Ajan· 
Si bildiriyor: Habarovsk'dan alınan ha
berlere göre Kamçatka prketine ait bir 
So•yet balıkçı remorlcörü Olga burnu 
yakininde bir Japon torpidosu tarafm
dan tevkif edilıniı ve içindekiler istiç· 
vap olunmuştur. Diğer taraftan Ol~a 
bumu yakioinde Kronıki mevziindeki 
hudut muhafızlarının akibeti meçhuldur. 
26 haziranda Kroekiye bir Sovyet komis. 
yonu gelmiıtir. Hadiıeler hakkmda tah
kikat yapacaktIT. 

MOSKOVA, 29 A.A. - Tan A;an-
11 bildiriyor: Tokyodaki Sovyet ıefiri 
M. lurenef, Japon hükumetine bir pro
testo notası vf!Tmiıtir. Bu notada Olga 
burnu yakininde Japon torpidosunun 
tıiritmit olduğu hareketler protesto e. 
dilmekte ve mücrimlerin •iddctle ceza
laııd'ırılması iıtenilmektedir. 

Japon hariciye nazır muavini, mevzuu 
baha torpidonun vazifesi ortadan gay
bolmuı olan birkaç Japon balıkçısının 
ne oldukla•ı hakkında tahkikat icraaın
dan ibaret bulunduğu ve torpidonun 
Sovyet icara sulann geçmemiş olduğu 
cevabını vermiştir. 

Tehlike büyüyor 
Fransızlar Almanyanın va

ziyetini beyenmiyorlar 
PAR1S, 29 A.A. - Hav .. bildiriyor: 

Gazeteler, Almanyadaki siyasi tehavvii
lii dikkatle takip ediyorlar. Hugenberg'
in jstifa11 keyfiyetinin Alman siyasetin. 
de gayet mühim bir dönemeç tetkil et
tiğini ve şimdi ı:ıui cereyanını kat'i ıu. 
rette harekette bulunma rztırannd°' bı. 
ralcacağını yazıyorlar. 

Radikal ıoıyıılistlerin Da!İri efki.n o
lan Oeuvre l!'azeteaİ diyor ki: 

"Simdi artık Hitleriıı elini kolunu ıu. 
tan kimse yoktur. iktidar mevkiinde di
lediği gibi hareket edebilir. ltlıar etme. 
Iİ de mümkün değildir. Şimdi HitlP.~in 
programının tatlıiki mevzuu bahiıtir." 

Bir sol cenah cazeteıi olan Ero Nou
velle diyor ki: 

"Almanyaya h• bansi bir harici -
ııüzeıte ancak bir kiti atabilir • .\lmanya 
ııitıılde Avrupa tefriki meaaiıi 7.İhniyotin 
den ıızalcl•ftyor, Tehlike artıyor." 

BERLlN, 29 A.A. - Volff ı\janam
dan: Almanya'da fırlcaların darıdılma
sı ve bir tek Alınan devleti vücude ge. 
tirilmesi makııaıılmı güden milli hareket 
vuzub Ye ıiddet peyda etmektedir. 

Mlliyetçi Aln.n cephesinin kendi 
iıteğile datılmumdan sonra diğer kü
çük burjuva fırblan daiılmışlardır, Bu 
hareket şimdi merkez fırkasına da sira• 
yet etmİftir. 

Almanların matem günü 
BERLIN, 29 A.A. - Volff ajansın· 

dan: Dün, Yenay muahedesinin imzası 
eünü yıldönümü münasebetile bütün Al
manyada resmi daireler ve husuıi bir 
çok evler hayraldaı'lru matem ali.meli 
olarak yarnn çelmıiılerdir, 

Tezahürler yapılırken birçok hatipler 
Almanyaya zorla kabul etfll-ilmiı olan 
muahedetıin Ahmnya, Avrupa, ve dün
ya için neticelerinden bahaetmisle1116r. 

Birçok müeueoelerde iı durdurulnıut 
ve nutuklar söylenmiıtir. 

Dançiğ ayan1nın Hitlerci 
reisi Varşovada 

V ARŞOV A, 29 A.A. - Yeni DanL 
zig i.yannvn ite batlamaaı dola)'JIİyle 
reis M. Rauschninıı ve reis velı:ili M. 
Greiıer V artova..,, ziyaret etmek arzu• 
sunu ııöstermitlerdir. Leh hükumeti ile 
ıerbest ıehir ayan meclisi arasında bu 
ziyaretin tarihi 8 temmuz olarak tesbit 
edilmiıtir. __ ,,___ 

Mattem sağ mı? 
MOSKOV A, 29 A.A. . - Sovyet ha· 

dut müfrezeleri ve birçok ııemiler, tay· 
yareci Mettem'i bulmak iizere arqtır· 
malanna devam ediyorlar. 

Bu itten anlar Sovyet tahaiyetl.-ine 
ııöre Mattern Amerikaldann arqtrrdılı:
lan "Aleoutienneı0 adalannda olamaz, 
çünkü Mattern aha cenuba ıı:iden bir 
yol takip ediyordu. 

IMattern'in yanında bir tüfek mühim· 
mat, halılı: oltaları ve yiyecek · ·ardı. 

lzvestia, Mattern ıeyahati...n feci a. 
kibetinden, bahsetmenin timdililc yersiz 
olduiu"" yazıyorlar. tayyareci belki ye
re inmeğe mecbur olmuıtur. Bu erazi 
çok ııeniı ve oralarda kimseler olmadığı 
için bir yere haber verem~ tir. Bu ih
thnal vardır. --

Saint Pierre kilisesine 
Kim bomba ath? 

ROMA, 29 A.A. - Anarıiıtlerle dü
§iip kalkan bir Yunanlı yakalanmııtrr. 
Y unanhclan Saint-Pierre kiliıeai- bom· 
ba atan adam olarak ıüphe ediliyor. 

varidat menbalarından mahrum kala· 
caklardır. 

(b) Borçlu memleketler mallarını 
aatmak imkanı maddi&i varken, dün
ya piyaııalarmda tezeb:ıüp ve ahenk
ıizlik yüzünden ıtoklarmı elden çıka
ramıyacaklar ve dolayıai.le muvaze
nesizliğin sebebiyet verdiii bütün 
akibetlere maruz kalacaklar. 

Sözlerimi bitirirken muhterem ko· 
miteden mesaisinde realiıt bir zihni
yetle hareket etmesini rica eder ve 
kontenjan tedbirlerinin tedricen kal
dırlmaaı için yepılacak karşılıklı an
la§malan kolayl<>ıtıracalc bir formül 

" 

Silahsızlanma konferan
sında son içtima 

CENEVRE, 29 A.A. - Silalıları a
zaltma konferansının umumi komisyo. 
nunda M. H.,nderson bazı beyanatta 
bulunarak konferansın talilı:i muvafık 
olacağı kl\na&tinde olduğunu aöylemiı· 
tir. Bununla bernbcr M. Henderson kon 
feransı sona enniş ,gibi gösterr;nek mak
sadını gören her türlü iddiaya kartı pro
teıtoda bulunmuıtur, 

Alman b3§ murahhası M. Nadolny 
konferanaın talik edilmesini kabul ede
cek bütün memleketlerin bu itibıırla si
lahları azaltma huausuoda hazır bulun
mağ:ı teahhüt ettiklerinin şüphesiz sayıl
ması gerek olduğunu aöylemif!İr. 

M. Nadoloy sözüne devamla konfe
ransın taliki teklifini tasvip edecek hü
kiımetlerin ağır bir meıuliyet altına gi
recelcleri fikrinde olduğunu da kaydet. 
miş •e demiıtir ki: 

"'Herhalde Almanya konferansın ga
yesine varmasını mümkün lalmalı: için 
elinden gelen herşeyi yapmıı olacak
tır." 

Macaristan küçük itilafa 
giremez 

BUDAPEŞTE, 29 A.A. - Çek hari· 
ciye nazırı M . Benes'in A vuaturya ile 
Macariıtanın Kücük itilafa girmesi me-
ıelesi etrafında .:erdiği beyanat müna
sebetilo Macar gazeteleri yazdar yaz. 
malı:tadırlar. 

Macar matbuatı, Macaristan bugün
künden daha feci bir vaziyette bile olsa 
kendisini aabniyacağını yazıyorlar ve 
diyorlar ki : 

"lktısadi anlaımalar ,.apılmadan ev
vel siyaıi meseleler halledilmelidir. Ya
ni, M. Muuoliini'nin projesinde olduğu 
gibi, muahedeler yeniden tetkik edilme
li ve silahlar bırakılmalıdır. 

--o-

De Valera mağlup 
DUBLIN, 29 A.A. - Dublin Beledi

ye intihabatmda, M. de V alera'nm fır
kası mağlQp olmuı, meırutiyetçi fırka 
22 azalık kazanımı, de V alera ftrka11 
ise 13 azalık kazanmııhr. 

Bu mağlubiyete oldukça ehemmiyet 
veriliyOI'. çünkü muvaffakiyet temini i
çin M. de V alera bizzat müdahele etmit
ti. Belediye reiıi, De Valera'nm namze
dini mağlup ederek intihap edilmiıtir. 

Seyrisefainin 
Son günü 

' • ~llfl 1 inci sahifede) 
zat Iıleri müdürü Hilmi ve muhase
beci Tal at B. lerle bazı memurlar 
ve mü tahdemler bulunmaktadır. 
30-35 kiti de - çoiu müıtahdemin
den olmak üzere -tazminat muka· 
bilinde taıfiyeye tabi tutulmuılardrr. 

Seyrisefain ile birlikte idare mecli· 
si de li.ğvedilmiftir. Yeni idarelerin 
birer (Şefler encümeni) bulunacak
tır. Yeni idarelerin faaliyetlerini ta• 
kip etmek ve diğer bazı itleri ııör· 
mek İçin bir müddet daha lata.nhul' 
da kalacağım.' ' 

V apurlarm yeni tarifelerine ııelin 
ce, kanuni müddet zarfında Vaki.Jet
te hazırlıyacağız. Müstetarlık teıki· 
li.tı, derdeıti ikmaldir, dün de iki 
memurumuz Ankaraya gitmiftir." 

Diğer taraftan yaptığımız tahki· 
kata ııöre, yeni tetekkül ebnekte o· 
lan idarelere celbi mukarrer ecnebi 
miitehauialar için Almanya ile mu
habere cereyan etmektedir. 

Akay idareai, dün Karaköy'de 
köprübatmdaki binada yerletmiıtir. 
Devlet Denizyolan idareıi, Seyriıe• 
fainin Topanedeki binasında çalıp.· 
caktır· d11n odalar arasında alqama • kadar nalu11er yapılrnqtır. 

Havuzlar fabrika idaresi, timdiki 
yerinde çatqacaktır. 

Kılaiuzluk müdürlüğü, timdilik 
Deniz Ticaret müdürlüiüııde yerleı· 
meldedir. 

Yann yeni idarelerin ıefler encü
menleri ilk toplantılannı yapacak
lardır. Sadettin ve Cemil B. ler ya 
rın resmen vazifelerine bqlıyacak
lardır. 

Seynefain'in son günü olınaaı do
layisile memurlar cuma olmasına rağ 
men bugün de çalıtacaklardır. 

Seyriselaine ait binalar 
Seyriaefaine ait binalardan Topa· 

nedeki bina ve acenteler Dqhatlar 
müdürlüğüne, Kara,Öy lı:Öprüaü ba
ımdaki bina, yatlar ve motörler A· 
kay idaresine intilı:al ebnektedir. 

idaredeki teavün aandıiınm vazi· 
yeti de derdesti tetkiktir. 

lakenderiye lıath 
Seyr~sefain'in lskenderiye hattının 

idame edilip edilmiyeceği hakkında 
henüz hiç bir karar yoktur. 

Yeni kanun, hiikUnıet iaterse, 
De•let Deniz yolları iıletme müdür
liifü ile hariç hatlara vapur iıletmek 
için mukavele yapacağını amirdir. 
Binaenaleyh, mesele, hükUnıet m<"se
leıidir. 

Devlet Deniz yollan idareıince ken 
diliğinden bu hattm idaresi için bir 
karar alınabilmesine imki.ıı gôriilme
melı:tedir. 

Vapurcu/ar anlafıyor 
Vapurcular arldındaki anla~ama .. 

mazlıklar halledilmit gebidir. Yerli 
şit"ketler komiseri Remzi B. ortaya r1 
kan bazı münakaıalarm tabii olduğu 
nu ve her şeyin yolunda gittiğ-ini !Ö)C· 
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Gümrük tarif el eri 

Türk tezi konferansta 
takdirle karşılandı 

• • •••••• 1 

Avusturya, ltalya, Yunanistan murah-
hasları noktai nazarımıza iştirak ettiler 

LONDRA, 29 (Sureti mahsus ada giden arkatla,ımızdan - gece 
yarısı)-Türk heyeti namına Sami B. tarafından müdafaa edilen 
gümrük tarifeleri hakkındaki noktai nazarımız bugün konferansta 
yeniden büyük takdir mevzuu olmuştur. Avusturya, ita/ya, Yunan 
murahhasları noktni nazarımıza ta kdirle İftirak etmi1lerdir. Sami B. 
in izahatı konferans heyeti üzerinde büyük tesirler icra etmi~tir. 

Türk tezi açık, ilmi, beynelmilel ve milli vaziyeti ta&rih ettikten 
sonra umumi tarife tenzililtının ancak iki taraflı ve karşılık esa•ına 
müstenit mukavelelerle kabil olacağını Uıbat etmekte, mukabil tezlerin 
ilmi, teknik noktasından cürüklüğ ünü açığa koymaktadır. 

Türkiyenin Sanayi ve ticaret mukavelesi hakkındaki noktai naza 
rınr anlatan k,sımlar haaseten azim akisler yapmıştır. 

AhmetŞUKRO .. .... 
LONDRA, 29. A.A. - Anadolu Ajansının husmi muhabiri tele

fonla bildiriyor : 
Konleramın bugünkü içtimaı nda murahhaslarımız gümrük taTife 

si siytaeti ile en ziyade mazharı müsaade millet usulüne dair Türk 
noktai nazarını müdafaa ettiler. Tarafımızdan verilen izahat büyük 
bir alaka ile dinlendi. 

Tezimiz gümrük tarifelerindeki ağır himaye resimlerinin ve her 
türlü takyit/atın izalesi mütekabiliyet esasına müstenit mukavelele1le 
kabil olabileceği merkezindedir. 

ltalyanlar, Avusturyalılar, Yunanlılar noktai nazarımıza takdiri
le iftirak ettikleri gibi diğer heyetler ıle alaka göstermi,lerdir. 

En ziyade mazharı müsaade millet usulünün bütün ihtiyaçlara uy 
gun bir ,ekilde kaytedilmesi de temenniyaturw: meyanındadır. 

Telef on ücretlerine dair karar 
ANKARA, 29. (Telefonla) - latanbul telefon ücreti ihtüôfını 

halletmeğe nıemur vekôlet hukuk mÜfa"İrlerinden mürekkep komis
yon tetkikahnı ikmal etmi~tir. Karar pazartui verilecektir. 

Cenupta gaka/anan kaçakçılar 
ANKARA, 29. A. A. - Haziranm •on haftası içinde cenap hudu

dumınula biri ölü olmak üzere alh kaçakçı tatalmUf 1504 kil.o gümrük 
kaçağı 831 kilo inhisar kaçağı efya ile 9618 defter sigara kağıdı ııe 
cinsleri ayrı 31 hayvan elde edilmiftİr. 

Sof yada Türk - Bulgar ticaret mua
hedesi müzakeratı başladı 

SOFY A, 29. (Milliyet) - Türk· Bulgar ticaret muahedesi miı:za 
kerahna iştirak edecek olan heyetimiz uta&yonda Balgar =kanı oe se
firimiz tarafından kar,ılandı. Heyet ,ere/ine ıelarethanede parlak 
bir ziyafet verilmiftir. 

Bagün a8"1ekil M. MufQnof selirimizle heyetten Naki, Cemal ve 
Ziya B. leri kabul etmiftir. M. Muşanol mullikat esnasında iki memle
ket araamdaki aamimi rabıtalardan, iktisadi münaaebatm ehemmiye
tinden uzun uazdiye bahsetmi,tir. 

Hemen müzakerata baflanmı, tır. ikinci toplantı pazartesi yapda
cakhr. 

Filgos- Eregli hattı elektrikli olacaA 
ANKARA, 29. (Telefonla) - Şimendifer mütahaasularırun i4ti 

rakile fehrimizde toplanan komi11yon Filyos - Ereğli hattının elektrikle 
işlemesi meselesini etüt! ederek hattın elektrikli olaralt İnfasına karar 
vermlftir. Bu Havzada yapılacak tek hatlı bir clemiryolu üzerinde bu
harla ifleyen lokomotillerin çektiği trenlerjn t(lftma kabiliyeti ancak 
bir milyon 300 bin tonu geçemez. Ereğli lımamndan yapılacak kömür 
ihracatı için bu miktar azdır. Ru makaatla lıath çiltlqtirmek 11uıetile 
verimini arttırmak lüzumu haıril ol ntllflur. 

Bu vaziyet karfı•ıncla hattın elektrikle işler bir fekilde yapılması 
ve ilk imkiinda elektrik aantralinin teıiıi kararllJfm'flu· 

Sıvas - Erzurum hattı yapılıyor 
ANKARA, 29 (Telefonla) - Sıva& - Erzurum ve Malatya iltisakı 

hatları İnfaat mukavelenamesi bu gün öğleden sonra Nafia Vekliletin
de ve noter huzurunda imza edil miftir. 

Mukaveleye göre Temmuzun b~inci günü etütlere ve Eylül blJfm 
da billiil iftfaata baflanacakhr. 

Maruf Mehmet timarhanede 
ANKARA, 29 (Telefonla) - Ankaranın Tüccar namlyle marul 

,,Mehmet" i timarhaneye göruleril miştir. Ri~~te göre. Tüccar p':!' 
çıplak bir resmini çıkartarak çı~ılı rasıya sevcl~fine ~ı. bulanduga 
bir kıza gönılermif, fakat resımzabıtanın elıne g~ıptir. 

Zelzelede;-250 kişi öldü ı Mesleki tedrisat müdürlüğü 
BAT~VIA, .29 ~.A. - 26 haziranda ANKARA 29 <Telefonla)- Maarif 

Sumatrarun ıimalinde olan zelzelede aleki ed·. "d"rl""" 
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ı.:.: "I .. t'" Avrupalılardan ölen me t nsat umum mu u uguna 
• ~ 0k mut ur. talim ve terbiye azalarından Rüştü B. 

kimıe yo tur. in tayini muhtemeldir. 

Lehistanda deniz bayramı inhisar resminden muaf 
VARŞOVA 29 A.A.-Pat Ajansından: 

Polonya hahamlar meclisi, bütün Yahu
di halkını deniz bayramına iştirak etme
ğe davet etıniıtir. 

Bütün ha.,,..a)arda hutWer okunacak 
ve hatipler denizin Polonya ~in ne ka
dar ehemmiyetli olduğundan bahsedecek 
!erdir. 

V ARŞOV A, 29 A.A. - Pat Ajanım· 
dan; Bütün Polonya lf!hirlerinde .tün 
akşam deniz bayramı kutlulanmaia &a,. 
lamııtrr. 

Vaqovada dün bir miting olmuıtur. 
Bütün halk ittirak etmiıtir. Sonra Viı· 
tule nehri kıydarma gidilmit, relsicüm
hurun önünden donana'lf yüzlerce va· 
pur geçmiıtir. 

Yeni İtalyan denizalhsı 
LA SPEZZIA 29 A.A. - Dün Zaf

fino denizaltı gemisi denize indirildi. 
61 o ton ıu ceken bu deniz altı cemiıi. 
nin uzunluğ~ 61 metredir 

ANKARA, 29 (Telefonla) - Tqn 
ki sanayi kanununun 13 üncü maddesi· 
ne ııöre inhisar resminden muaf olarak 
aatılmalanna karar verilen mevadı in. 
filakiye anuına teı barutunun da katıl· 
ma11na Heyeti V ekilece karar verilmit
tir. 

Bulgarlar muahedelerin 
tadilini isteyor 

SOFYA, 29 A.A. - Mıevcut muab& 
delerin tadiline taraftar yükııek tahı11 
talebesinin iıtirakile Sofyada topla~ 
beynetmilel konferanı mesaisini bitirrn-' · 
tir. 

Konferans dağılmadan önce kabul el• 
tiği bir karar suretinde ıimdiki hald_!' 
mevcut sulh muahedeleri aleyhinde fil~· 
cade1e hususundaki isteğini ve nznÜ11-1 
"-ildirıniıtir. 



ps 

SÖZ -- a.-
~arasın a 
)'akılacak kitaplar! .. 

. Peyami Safa belki f&ka olsun .• 
dıye fakat, yanlıt bir taktikle: 

- Mahter .•• 
Cehennem!. 
Yakılacak kitaplar .• 
Haydiiii ••. 
Diye heyecanla ite koyuldu. Ve •. 

her gün kucak kucak Türk aan'at 
eserlerini kapaklan ıayretle açı
lan cehenneminin fırınında ya)dır
trııya bqladı. 

l;vi ki ben, daha eYYelden atik 
dananıp romanımm birine: 

- Yakılacak kitap! 
Adını vermitim. 
Arkada,ımızın herkeı için her 

Y~rdhe daiına iyi dütündüğilnden 
fup . e edenlerden değiliz. 
Dıyemeyiz ki: 

.. - Peyami Safa, kendinden üa
~n töhretleri okuyucu1arın gözün-

d
en dütürmek için bu yolu tuttur
u ! 
Gene diyemeyiz ki: 

.. - Peyami, kendisi okunmadığı 
ıçın okunan muharrirleri çekemi
Y~r, uydurduğu liıte.leri cehenne
mıne attırıyor. 

. Böyle bir 'ey Peytmi için tilki. 
nın eritemediği salkıma: 

- Ek,i .. 
Demesi hikayesinden •Yn18 

lur. Peyami ınalUın b' "h ız o
hibid' B" ır t 0 retin sa
n dır. k oyle Vesilelerle kitapçı 
ın a, o UJUcun d h -

ke d' · un a, alkın da 
kı n ıs~ne verıni, olduğu o belli 

d Ylllhetın artınıyacağını bilecek ka-
ar em zekı' h ·d "h · la • • eın e fO retin as-

lı nd a_gzınd.an lokma alınır gibi a-
n ıgını bılenlerdendir. 

'f. 'f 'f. 

I Durmadan biribiri ardına sıra
t anan kara ve cehennemlik liste
erde en çok gözümüze fU isimler 
Çarpıyor: 

Falih Rıfkı 
Yakup Kadri 
Aka Gündüz 
Ruşen Eşref 
Faruk Nafiz 
Behçet Kemal ı . 

" "Yeşil gece,, ile Retat Nuri, 

CYüzbatı Cela,, i ile de Burhan 
ahit! 
Daha da çok. Fakat, bu sütun o 

kadar ismi almaz. Zaten üzerinde 
~urınak istediğimiz isimler de yu-
lll'ıdakilerdir.Sıraya koyduğumuz tu İsimler damar ,kan,ıinir ve •. ni-
ayet bqlarile bu inkılabın öz ço 

Cukları,bu memleketin öz sanatkar 
!arıdır.Bu bir avuç inkılap muhar
ririnin : 

- Bütün eserleri ile. • • 
Bütün kitapları ile! • 

Diye cehenneme atılmaları doğ
rusu insana biraz acı ve ağır geli
yor. Hem de bütün bu kara liste
ler bellisiz imzaların malı olunca. 

Önce de söylediğimiz gibi, Pe
yaminin bu ite taka. . diye batla
dığma inananlardanız. Fakat gü. 
lüm ve şaka yolunun fakaklarımızı 
çatlatacak kadar acı bir sona doğ. 
ru gitmesi ve bu muharrirlerin hır
palatılmaaı üzerimizde haklı, ye
rinde bir •üpheyi de uyandırmak
tan geri kalmıyor. 
A~ık söyl.iyelim: Türk okuyucu

sunun zevkıne ve nankör olmadı
ğına inandığımız içindir ki bu ce
hennemlik listelerden füpbe edi
Yoruz ve. • arkadatımızm iyi, eğ. 
lenceli düşüncelerle hız verdiği bu 
İtin bir kara propagandanın kö
rüklenmesi ile bitınemesi ne kadar 
İyi olacak diye dütünüyoruz. Her 
halde: 

- Şakayı tadında kesmek.: 
Daima en güzel ve en yennde 

olan •eydir değil mi?. • ET 
Etem ızz 

Maliye vekili Y alovadan 
Yaı döndü 

AbdiiJbva)a gitmiş olan Maliye ~ e'?li 
gelıni alile Bey dün akşam .ıebnmıze 

- f ve Perapalu oteline inmittir. 

t Müeaaif irtihal 
~ •bale Maarif ve Bahriye Nazın Meh
ll·· .~elaJettin Paııanm, evvelki ak§aID 
ı.:Yukadadaki köıkünde irtihali darıbe
ıı..et~iği teesıüfle haber alnmılfbr. Ce
lı "«!tı bugün aaat ıo da Bürikadadan 
ıı:','~•i bir vapurla Oıküdar iakeleaine 
""<ledilecek ve cenaze namaz1 Oıküclar 
'inde lolıııdıktan aonra Karacaahmet 
~lıiiında aile kabristanına defnedi-
1 ~lir. Şirketi Hayriyenin 52 nmnara
~-.. aı>uru hu ıabah aaat 9 da lrö'i'rüden 
;-ı-e1eeı: ederek Büyiikada'ya • ıııdecek 
e:ı. ~t 11 de Oıküdar iskeleuııe gel": 
..,_,tir. ~erhum Galatuaray Sultanı 
~l•biııden ve Hukuktan mezun ola. 
)i" A ~Pada ikmali tahıll etmİ! ve Ad
ııı'.i.ı >tıeıleğine intiaap ederek Hukuk 
ı....., •bi .rnuallimliğinde ve bir çok ~ab
da be {•ıslilderinde ve temyiz a;alıgın· 
... bi~· Utıarak bas müddeiumumı olmut 
"İye abare evveli. maarif ve sonra bah
>ıtu1ı tıazrrhklarını iıgal etmit afıf, "":" 
~.j• muktedir devlet ricalindendi. 
Y~lta eree iıııal ettiği hocalıklarda ve 
lti1tı1:." rnev!'iterde bir çok talebe ve ha
~Y•t Yetıştirmiştir. Aileıine beyanı 

ede~z. (5032) 

, 

• • 
ŞEHiR HABERLERi lfELE3\J 

Fenaya inanmak hastalığı 
Dikkat ediniz: Sizi biriai ıeiip de

seki: Ekonomi 

Ticaret odalan 
Yandan fazlasının tah
didine lüzum görülüyor 
Aldıimıız malUınata nazaran, Tica

ret odalarının yeniden alacağı ıekil teı
bit edilmittir. Yeni vuiyete cöre, mem
leket dahilindeki Ticaret ve ıanayi oda
ları büyük bir tahcliıd!e tabi tutulınakta. 
dır. Ticaret Odalanmn yandan fazlası 
tahdit edilecelı ve yalnız ittihsal n ih· 
raç merkezlerindeki Tıc:ant ve Sa...,i 
Odalan kalacaktır. Odalar bir mubıte 
bağlı Taziyette hulunacalıtır. 

SUngercilik tetkikatı 
.Balıkçılık ııemiıi, ıüngercilik tetllİlı.a· 

tı ıçin müteha1111 Dr. Sinpaon'un da it· 
tiraklle hugiinlerde Merıin'e gidecek ve 
Mersin' de bu tarafa doğru tetkikat ya
pa yapa dönecektir. 

Domates ihracatı 
Domates ihracatımızın tezyidi imkan

ları Ticaret Odıuınca tetkik edilmekte
dir. Odaca Romanya'da bulunan bir fir. 
maya, bir tadrimiz ahiren 800 kilo clc>
mateı ıöndermiıtir. Romanyaya doma
teı ihracatına devam edilecektir . 

lktısat vekaleti mUsavirligi 
' Berlin sabık ticaret müme1Sili Nec. 

det ve Triyeste eıki Ticaret mümesıili 
!Muhtar B. ler lktııat Vekaleti mÜta· 
virliklerine tayin edilmqlerdir: 

Zeytinyağ fiatları 
Zeytinyağlarnnızın fiatleri ıon aylar 

zarfında esaslı bir kriz ve tenezzül ge. 
çirmiıti. Geçen istihsal senesi baılangı
cından itibaren fiatler mütemadiyen dü
müı yirmi bet kuruıtan onnal ıatıılar 
yapılmııtı. 

Edremit ımntakasından gelen malü
mata nazaran ıon zamanlarda zeytinya
ğı fiatleri ıayaru memnuniyet derecede 
yükselmektedir. Otuz beş kuruı üzerin
den toptan salıtlar yapdma11 gerek fab
rikatörlerin gerek tüccarın yüzünü gül
dünnüıtür. Fiatlerin biraz daha yükıel
meıi ümidi de mevcut bulunmaktadır. 
Bugünkü ıerait içinde de buhran atlatıl
mıı addedilmektedir. 

Ozum rekoltesi az 
Eğe mıntakaımdan Ofise gelen ma

lUmata nazaran bu sene üzüm reko]te
ıinde bariz bir azhk göze çarpmakta
dır. Mahıul bazı mıntakalarda iyi ise de 
Manisa ve havalisinde azdır. Bu seneye 
geçen seneden hemen hiç ıtok clevreclil
memektedir. Geçen mahsul senesinin 
bütün rekoltesi az fıatle de olaa elden 
çıkarılmıı bulunmaktadır. Bu sebeple 
hu ıeneki fiat teraiti içinde bulunduğu
muz ıeneden büıbütün farklı olacaktır. 

Kömür ihracatımız tezyit 
edilecek 

Verilen haberlere ııöre Zonguldak 
kömilr havzamızdan kömür ihracatını 
tezyit için bazı tetbirler ittihazına ka-

l
rar verilnıiıtir. Teıbit edilen bu lıarar
arın tatbikine en yakın bir zamanda 

geçileceldir. 
Halen Zonguldağa kömür için ıelen 

Vapurların dörtte üçünü Türk vapurla
~. teılôl etmektedir. Ecnebi vapurları 
ıçınde en fazla kömür alan Yunan ge
mileridir. Yeni alınacak tetbirler daha 
ziyade yalıencı gemilerin Zonguldaktan 
kömür almalarını iıtihdaf etmektedir. 

Yeni teşekküller 
lıtanbul yeni Deniz Ticaret Müdürü 

Müfit Necdet B. dün Ankara'dan &el
ıniıtir; yarın vazifeye lıqlıyacakbr. Yük 
•ek Ticaret bahriye mektebi müdürü 
Celili B. açıkta kalmıtbr. Yerine tayin 
edilen lıtanbul Deniz Ticaret Müdürü 
Zeki B. yann iıe lıqlıyacaktır. Yeni te
tekkül eden kılavuzluk Müdürlüğünü 
de, Velcaleten Müfit Necdet B. ifa ede
cektir. 

[ BORSA 1 
(1, Banka11ndan alınan cetvelclir) 

29 HAZiRAN 1933 
Ak•aın Fiatları 

lıtilaazlar S Tahvilat 
lıtikraz dahili 98,25 
1933 lıtikrazı 95.
Şark d. ,.olları 2. 75 
n. M uvahhide 
Kupooıuı: 

Gümrükler 
Saydi maM 
Baiclat 
T. aıkerl1• 

51. 
B,7& 
1~ 

11.75 
7,75 

Erıani 
Elektrik 
Tram.••J' 
Tünel 
Rıhbmı 
Anadolu 1 

•• 111 
meııil lır.u~ 
ponıq 

ESHAM 

Telefon it Bankaıı Na• 
gen Bomonti .... ,.,.. 

Hamilin• 9,50 1 "'rko ı 
" • Müeııiı 102 Çimento 
'" " 25 10 ittihat dey Anadolu Hiıse · 
TramT•J' St. Şark de7. 
Reji 3,60 Bt.11• 
Şir, hari1• 16.- Ş...rlıc •· MU. 

ÇEK FIATLARI 

Pariı 12,00 ı Prai 
Londra 716 Viyana 
NGyorlır. 

a~,-Mila.no 
33982S Bet"lin Brülıı:ael 

Atina Viyana 

Cennr• 
81.015 Pette 

2,45,625 Belsrat 
Sofia 67.746 Bükrıe.t 
Amıterdam 1,18,40 Moılııo•a 

NUKUT (Satıı) 

X""'t 

20 f . Franaıa 170 1 Şilin, AT~ 
1 lıterlin 720 1 Pe:r.eta 
t Dolar 17:? 1 Mark 

20 Liret 219 1 Z•loti 
20 f. Belçika 116 20 Ley 

20 Drahmi 2!1.- 20 Dinar 

20 i. lı•içr• 815 l Ç•rnoTeç 
25.- 1 Albn 

20 L••• 84.- 1 Mecidi:r• 
1 Florin 

21 Kor. Çek 120 Banknot 

~ 

18.-
44.10 
44.-

47,20 

ıı-
21.10 
29.SO 
12.60 
20,90 

1,95 
2.ııo 
2,85 

15,94 
4,40 
5,61 

199125 
4,40 

3.7825 
:W,92 
79,97 

10905 

KtUut 

25.-
18.-
49.-
24-
24.-
55.-
~-

927 
J3.-

2.4& 

Pollate 

Bir haydutluk 
Beş kişi bir eve girdi 

500 lira soydu 
Evvelki cece Uluköy' de bir hırıızbk 

vak'a11 olmoııtur. LU kıyafetinde dört 
kiti kurabiyeci Şerif babanın nine cir· 
mitlerdir. 

Şerif balıQI •ılattmnıtlıır, ........ .... 
cellnini dölmütlenlir. Şerif babanm 
aöyledifine cöre 500 liraımı da almq
lardır. 

Soypncalar ceceden bilistifade kaç
nııtlardır. O civarda bazı ıüpheli kimae
ler nezaret altına almmıttır. Soyguncu
lar yakından takip edilmektedir. 

Zavallı kız 
Göztepecle oturan tüccardan Haydar 

Beyin lozı iki yqmda Ayten bahsede 
oynarken açık bulunan kuyuya dütttek 
boğulmuttur. 

Zincir hırsızı 
Galata'da Mehmet Elendinin mağa.. 

za11ndan 8 parça zencir çalan Oıman 
yakalanmıtbr. 

Belediye önüne bir çocuk 
bırakıldı 

Dün öğleden ıonra Belediyede iktı
sat müdürünün dairesi önüne 5 • 6 gün
lük bir çocuk hıralı:ılmııtır. Cooıığu bı
rakan kadın bulunamamıı, ve nevzat 
Darülacezeye gönderilmiıtir. 

Gayri mübadiller kongresi 
Dün !!'&yrİ mübadiller cemiyeti heyet 

idaresi toplanmış ve heyeti umumiye
nin ne zaman toplanacağını müzakere 
etmiıtir. Yalnız bu toplantıda heyeti i
dare azalanndan "ayri bazı zevat da 
hazır bulunmuttur. 

Heyeti ida't azalarından Ali Azmi B., 
hu toplanbmn ve vereceği kararın gay. 
ri kanuni olduğunu söylemi:ı ve cemiyet
ler kanunu mucibince e-erek hu toplan
tının gerekse kongre için vereceği ka
rann doğru olamıyacağını ilive etmit· 
tir. 

Ali Azmi Bey bir muharririmize şu i
zahatı vermiıtir: 

- Ben heyeti idaredenim, böyle bir 
toplantıdan ne benim ve ne de diğer he
yeti idare azalannın malüınatı yoktu. Bu 
içtimaa hariçten davet edilen zevat "he
yeti idare hükiimetle temas etmiı, ye
ni bono veya para verilecek,, diye ıevi
ne ıevine gelmiıler. Maatteeaüf hu iç
timadan hiç bir netice çıkamamıttır. Yal. 
ruz ko"!!'renin tehirine ıehep omuttur. 
Halbuki cemiyetler kanunu mucibince 
cemiyet kogresini yapmak ıztırannda
dır. 

Mahkemelerde 

Maarifle 

İlk mekteplerde 
Dün 140 talebeye şahadet

name verildi 
Sanytt mmtakaaındalıi ilkmektepler

den mezun olanlara dün 1ahah Halke
vinde meruimle diplomaları tevzi edil. 
mittir. 

Dün 140 talebeye tahadetn.ameleri 
clajJblmııbr. Şahadetname alan mektep
ler tnnlarda: 14 üncü mektepten 47, 
4ı inci mektepten 18, 30 uncu mektep
ten ıs, 28 inci mektepten 11. 29 uncu 
mektepten 29, 36 mcr mektepten 9, 27 
inci mektepten 9 talebeye tahade~e 
verilmittir. Talebeye §ahadetnamelerı 
dağıld'lıktan sonra muallimi~ ref~a~ın
de Y eıilköy tayyare ~·~!!'ahına gıdil
miı ve tayyareler C'ezılrruttir. 

" Tabii ilimler kursu 
Ankarada toplanacak olan tabii ilim

ler kursuna iştirak edecek muallimlere 
dün emirleri ııelmiıtir. Tahiiye hocaları 
bugün yarm hareket edeceklerdir. Kurs 
ıo temır.uzda baılıyacaktır. _..,__ 
oumrUklerde 

Yeni kararname 
Yeni kontenian ka•a..W'JlaJJlesi 

gümrüklere tebliğ edilmeıniıtir. 
gelmesi !>ekleniyor. 

" ihtar ., nedir? 

henüz 
Yarın 

2255 numaralı e-ümrük tarife kanunu
nun 401 nci maddesindeki "ihtar'' ın 
tehiri bildirilınittir. 

Gümrük tarifesinin 40ı numaraamın 
altında mevzu olup ı21, ı22, ı45, 394, 
408 407 ve 438 numaralara ~amil "ih
ta~ hükmü, kısmen veya tamamen ke
silmiş veya kısmen eli~ veya ~enar
lan baatırdmıt veyahut teyellerunıı ve
ya toplan nakı§ ve d~~le~i itibarile 
kullanılacağı maluadı goatenr tarzda 
dokunmuş olan kumatları da şümulü 
dairesine almı:ıtır. 

--<>-

Ziraat mektepleri mezunlar 
cemiyeti 

Ziraat mektepleri mezunlarının 

lıtanbul ıubesi idare heyeti intiha
bında reisliğe Zira.at Müdürü Tahsin 
Bey, katipliğe Zi~aat mektebi mual
limlerinden Necatı Bey ve azalıklara 
İbrahim Fuat ve Şevket Turgut Bey
ler seçilmiılerdir. 

İtalya sefiri bir ziyafet 
verdi 

ltalyan sefiri M. Lejacono dün Te
rabyadaki ikametgahında tehriınizdeki 
corpı diplomatique ıerefine bir öğle zi
yafeti venniıtir. 

Eroinciler ihtisas mah
kemesine verilecekler .. 
Kanun dün Adliyeye tebliğ edildi 
Evvelki gün müddei umumilikten AI. taj yapmak me Melek Hannnm ölümü-

bncı iıtintak hakimliğine tevdi edilen ne ıebep olmaktan suçlu Dr. Şirinyan 
ve Altıncı iıtintak hakimi tanıfmdan da Efendinin nakzen muhakemesine diln 
Dördünün gayri mevkuf, 8 inin de mev- devam edilmi!tir. Muhakeme tıblır adli-
kuf olarak haklarındaki tahkikatın deva- den bazı cihetlerin ıorulınasına kanır 
mına karar vttilen eroinciler hakkında- vennif, hunun için muhakeme batka 
ki muamele yeni bir safhaya ginnittir. güne bıralalmııhr. 

24 haziran 933 tarihli reomi gazetede 
intiıar eden 23ı3 numaralı kanun uyu:ı
turucu maıMeltt kanununun 27 ci mad
desinde yazılı ve ceza kanununun 403, 
404, 405, 406, 407 ve 408 inci madde
lerindeki ıu~lara ait muhakemelerin 
ı918 numaralı kanun hükümlerine tev
fikan ihtioas mahkemelerinde yapılma
ımı emretmektedir. Dün hu kanun Ad
liyeye tebliğ edilmittir. B~nun üzttine 
Altıncı iıtintak hakimi Salih Esat Bey 
müddei umumilikçe kendisine tevdi e
dilmiş olan ve sorguları yapılmıf ~ıılu
nan eroin kaçakçıları ile bunlara ~~ ev: 
ra.lo dün vazifesizlik karariyle mudde. 
umumiliğe ia~ etmiştir. Cümhuriyet 
müddei umumiliği de hu evrakı ve maz. 
nunlan ihtisas müddei umumiliğine ıev
kedecektir. 

Kim öldürdü? 
Geçen ıene Kantarcılarda Hacı Re

taj yapmak ve Melek Hanımın ölümü
Kürt Mehınedin muhakemesine dün a
ğır cezada devam edilmiştir. 

Dün dinlenen fahitlerden bir kısmı 
Mahmudu lh1an isminde birisinin vur
duğunu işittiklerini. Mehmedin vurdu
ğunu &Örmediklerini söylemiılerdir. 

Suçlu Mahmudu vurmadığını, asıl 
katilin ıerbeat dola,ıtığım, kendisinin bi
günah olduğunu ıöylemiıtir. Muhake
me diğer tahitlerin celbi için baıka &Ü
ne bıraloldı. 

Lalezar cinayeti 
Y enibahçede dere boyundaki bostan

da hemıehriıi Arnavut Ramazanı öldür
mekten ıuçlu Hüdai ile Hüdaiyi öldür
meye teıvik etmekten suçlu Karanfilin 
ve yalancı tahitlikten suçlu Haydar, 
Zeynel, Emin, Fethi, Hayri, Abdurrah
man, İbrahim, lslam, ve Kerimin mu. 
bakemelerine dün devam edilmiı, iki 
tahit dinleıım.iıtir. Bunlar Ramazanı Hü
dainin değil kard- • Rufatın öldürdüğü
nü söylemişlerdir.·• sduhakeme başka 
şahitlerin celbi için başka güne bırakıl
mıttır. 

Kürtaj ve ölüm 
Çocuğunu düşürmek maksadıyla kür-

Bir ihtilAs davası 
8 bin lira ihtiJiı ettijİ iddiasıyla eT

veJce Ağı.ceza malıkemeainde muhake
me edilen ve ı3 ay hapse mahkUın olan 
Belediye mutemedi Nail Beyin muhake
meıine dün • ~ezıııda naban batlan
mııtır. Nail B~ mabjaim.İyet müddeti
ni bitirerek tahliye edildiği için mahke
meye gelmemiıti. Zorla getirilmesi için 
muhakeme batka güne hırakılmııtır. 

Hayırsızadadaki esrar 
Hayır11z adada çuvallarla esrar sak. 

lıyarak ve bunları azar azar tehre geti
rerek aatmaktan suçlu Vasil, Niko, Os
man ve <;üleymanın duru!lnaları dün 
ağırcezıııo..,papılmıttır. 

Dünkü durusmaıla ıuçluların sorguları 
yapılmış, dördü de adaya balık avlamı
ya gittikleri zaman hu esrarları orada 
bulduklarını, ne olduğunu bilmedikleri 
için aldıldannı ve başkalarına gösterir
ken yakalandıklarını söylemişler. tah
liye iıtemi:ılerdir. Tahliye talebi redde
dJlıniı, tahitlerin çağrılması için muha
keme lıqka güne bırakılmıştır. 

limon davası 
Limon K~alı Diyamandi Ef. ve rüfe

kasının muhakemelerine dün gümrük 
ihtiaaa mahkemesinde devam edilmiıtir. 
Adliyedeki ihtisas mahkemesindeki ~a
va ile bu davanın birleıtirilip birleıtinl-
m emesi hakkında karar ittihazı için mu-. ____ ... Ef 
hakeme yanna kalmı§br· Dıy~~ . · 
23 bin lira teminat ııöstermedıgJ ıçın 
henüz tahliye edilmemiıtir. 

Delil bulunmadı 
Ofürükçülük ettiği iddiasıyla ~ke-

eril b-- Rahim Efendırun mu-
ıneye v en ..,__ ahk . 
hakeıneıine dün Ağtrceza m erneıın-

de batlanmı§lır. Rahim ~!en~İ ~fürü~
çülük yapmadığını .~endi~ı~e iftıra edıl
mekte olduğunu soyleıruıtır. Yapılan 
muhakeme neticeainde de suçlunun ü .. 
fürükçülük yaptığına dair delil olmadı 
ğından beraetine karar verilmiştir. 

ll•l•dlJ'•d• 

Teminat akçesi 
Emvali gayri menkule 

kabul edilemiyecek 
Münakasalarda emvali pyri menkule 

de teminat akçeıi olarak kabul ediliyor
du. Belediyeye ııelen bir tamimde ba
dema em...ti pyri menkulenin teminat 
olarak kalıal edilmemeai l:ıildirilmiştir. 

Evrak elde tutulmıyacak 
Muamelelerin uzadığına dair tikiyet

ler vaki olmaktadır. Belediye tubelere 
bir tamim ıöndemıiı ve e-nalon el4e 
tutulmıyarak günü cfuıüne çıkanlmaaı 
bildirilmiıtir. 

Sinemalarda sıhhat 
Sinema ve tiyatro gibi kapalı yerltt

de sıhhi şeraite riayet edilınediği yapı
lan teftitlerden anlatılmıtbr. Belediye 
tubelere bir tamim yapan.k hu huıusa 
dikkat edilmeıini bilclirmittir. . 

YIUlıyette 

Kaçakçı takibi 
Kaçakcılıiiın men ve takibine dair 

kanunun bazı maddelerinin değiştirilme
sine ve bu kanunun 58 nci maddesine 
bir fıkra ili.vesine dair kanun Viliyete 
bildirilmiıtir. 

Yunan mektep gemisi 
Alis iııninde bir Yunan mektep gemi

ıi yalanda limannnıza !!'elecektir. 

Evkaf umum müdürü geldi 
Evkaf Umum Müdürü Rüştü Bey, 

Ankaradan sehrimize gelmittir. Rüıtü 
Bey, dün B~rsa kaplıcalarmm ıslahı i
çin toplanan komisyona iştirak etmittir. 
Rüttü Bey maaılarm muntazaman ve
rilmesi için "'alaf paralar müdürü ile 
görütmüıtür, Iİızım gelen tedbirltt a
lınacaktır. 

Şimdiye kadar dört vapur 
muayene edildi 

Hususi vapurlara kıymet takdiri için 
teıekkül eden heyet, dün de toplan.-:mı
tır. İ ctllııada, vapurlara kıymet takdi
rinde -esas olmak üzere ltalyan Loidi 
M. Jonyo tarafmdan teklif edilen for
mül üzerinde uzun müzakerat cereyan 
etmiştir. Müzakerat lngilizce cereyan 

etmektedir. 

Heyet, şimdiye kadar 4 vapur mua
yene etmiştir. Vapurlarını muayeneye 
hazırlamakta firmaların istical etmedik
itti nazan dikkate alınarak heyet cumar. 
teıi içtimamda hangi vapurlıvm ne gün
leri muayene edileceğini bir liıte halin
de tesbit ve kumpanyalara tebliğ edecek-
tir. 

Afyon beyannameleri 
Uyuıturucu maddele lnhiaarı idare 

meclisi kali"olann ihzann1 lıitinnek Ü· 
zttedir. Ellerinde afyon bulunanlardan 
23 hazırana kadar Vilayete beyanname 
nnniyenlcrin mallan, ancak idarece 
harice sevkeclilelıilecektir. Beyanname
ıi verilmemit ve mukabilinde veaika a
lmmaıDJf afyonlann ancak clalıilde sa
tııı aerlıesttir. Valı:tm darlıiı baaelıile 
beyanname ..enımiyen baZI afyoncular. 
müddetin temclidini iıtemekte iaeler de, 
bu müddet kanuni olduğundan uzabl
ma11 mümkün görülememekte..ir. -

- Ali B. fil8.n müeaııeaeye ıoooo li· 
ra ...ernıiı. 

- Amma yapbn ha? inanmam! der
siniz. 

Bana hiriıi ıelse de: 
- Doktör Hüaeyin B. nreme çare 

hulınuı! dese, inanmaktıı ttteddüt ede
rim. Lakin her ikimize de lıiriıi: 

- Hilseyin Beyin ihtilisı çıkını§···· 
Veya: 

- Ali B. Veli Beyin ayağına karpı z 
kabuiu k07Jl1Uf., 

Yahut: 
- Veli B. hükümet aleyhine ağzı >a 

celeni IÖylemif... dese hiç delil ararM
dan n hiç iıtilmeden inanır, cayriıu
Ül'İ olarak lıis de lıqkalarma anlatınz. 

Ba, vahim lılr hastalıktır. Fenalığı i
nana deiiJ inanılan itin kahramanına
dır amma, ırüniin birinde mutlaka bu 
"fenalığa inanan" lar için de fena aöy
lenince onlar da ba!kalanrun inanııları
na kurban giderler. Bizim memlekette 
böyle aorguıuz, tetkiluiz ve delilıiz fe. 
na rivayete kurban ııibnit ve hakkında 
ıebepıiz fena kanaatler hasıl olmuı bin
lttce vatandaş vardır. Herbiri neV'i f 
ıma munhasrr l,ir iftinınm, bir yanlış 
tahminin, Teya bir benzetitin kurharu
drrlar. ArLk onlan bu ...Wyetten kur
tarmak çok gÜç olU?'. Çünkü "umumı 
:zanlar" kahbmda onlar icin gayrimu
sait ve cirkin bir beyU!i «lökülmüttür. 
O beyUii:yı eritip tekrar baıka bir kalı 
ba dökmek zor anıma ı;ok zordur. Al
lah bizi fenaya inanmak haatalığından 
kurtarım! 

Yataklı vapurlar 
Yataklı vagon olur d'a yataklı vapu 

olmaz mı? 
Boğazda oturan yalonlarımdan biri 

nin anlattığına göre: Boğazdan inen il 
ve oraya çıkan son vapurların alt kam 
ralan yatakhane h..Jini alıyonnut. Va 
(kamaralarda yatmak memnudur) diy 
moda11 gcçmİf bir lavha vardlJ' anım 
anlqılan hunu okuyan ve ald.ran yok 
iyisi mi, Şirketihayriye, bundan bir ka 
çıkarmayı dÜJÜnse iyi olacak. Şimdi 
yılı değil kar yılıdır. Eğer hu iki posta 
da yataklı biletler de ibda• edilirse he 
rahat uyumak isteyenlemen bir mik 
para alınmış, hem de bedava tekerlem 
yapmak iıtiyenler men'edilmi• olur. F 
na fikir değil, değil mi? · 

FELEK 

Yugoslavyada malları 
olanlar 

Yugoslavya' da emlaki olup ta bunla 
ra dair Hariciye V eliletinin talebi Ü 
rine beyanname vermiı olanlara Hari 
ciye V ekiıletind- a,.ft ayn zarflar cel 
mittir. 

Bunlar beyanname nrenlerin adres 
!erine gönderilmektedir. Adresleri ma 
lüm olmıyanların iıe Vilayet Mektu 
çuluk kalemine mfö·acaat etmeleri liiz 
gelmektedir. 

Balıkçılık enstitüsü 
Baltalimamndaki Balıkçılık Enstitü 

ünün Ortaköy'deki yiiluek Ticaretiba 
riye mektebi binasına ve yüksek Tica 
retibahriye mektebinin de Baltalima 
na nakilleri telmrrür etmiıtir. 

Kıe• h•berter 

• Poıta ve telgraf umum müdü 
Fahri B.in dün Aniraradan celdi!ini b 
nfikimiz yaznufla da Fahri B. gebn 
mittir. 

• Şehrimizde bul- Franıız mu 
harriri Mm Miryam Harry dün alc 
Marıilya'ya ı..reket ~tir. 

* Tapu sicil Muhafızlıiiı teıkila 
yapmalı: üzere Bursa'ya citmit olan 

1pu Te kadaatro umum müdürü Ceına 
Bey telırimize clönmüttür. 

Bursa ve Mudanp'cla tapu ıicil m 
hafızlığı teıkilitı yapılmııf, ite batlamı 
tır. 

Oün tahliye edilen 13 kifİ hapishane önünde .• 

Dün hapisaneden çıkanlar oldu 
k 

ta.dil eden kanundan dan istifade ettiklerine dair karar ve 
Ceza anununu • J • hu 1 d d ·· · b' k . . d bir kı.sıın rnahkum ann mıı, n ar an a mübım ır ıımı ta 

ıstı:.ade~dii.Jerini dünkü nüıhaınrzıla liye olunmuştur. Yeni kanuna ııöre c .. 
tah ıye tık. Dün de üçüncü ceza mahke- zaları indirilen diğer mahkümlar da g ;,,";:?s mahküm hakkında yeni kanun- !erini bitirdikçe tahliye olunacaklarclı 
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lstanbul gazefeci?eri Bursa'da 

·Bursa' da Belediye var 
ve hakkile çalışıyor 

Muhiddin Bey bu sene yapılacak 
anlatıyor işlerin programını 

Bugilnkü yazımda Burıanın beledi
reainden bahsedeceğim. llkin )C&nılma 
dığıına emin olarak §U kadarını söyli
yeyim : Buraada belediye var. Bu bele
diyenin yaptığı itler, elle tutulur, göz
le görülür ve hatta burunla koklanır. 

Buraa Belediye Reisi Muhiddin Bey, 
mükemmel bir it adamıdır. Makine 
gibi itler. Günün hiç bir ıaatinde, o
nun bo§ teylerle uğraıtığına teaadüf 
edilemez. 

Muhiddin Bey, odaaında bizi büyük 
bir nezaketle kar§ıladı. Şehir itleri 
hakkında biraz maJUmat vermesini ri
ca ettik. 
Sorduğumuz ıeylere §U cevapları 

verdi: 
- Efendim .. Yapılacak itler o ka

dar çok ki. . . Tabii hepsine birden. 
yetitmek kabil değil. Şimdilik, müa
pet sahaya giren i§lerden konuıalım: 
Evvela Buraada bir sıhhiye dairesi 
yaptırılacaktır. 

Bunun için belediye civarında bir 
araa istimlak ettik. 

"Diger taraftan bir de İtfaiye gara
jı vücuda getireceğiz. Garaj, yıkılan 
eski garajın yerinde olacaktır. 

Şehir haricinde bir hayvan pazarı 
teais edeceğiz. Bütçeye tahsisatı kon
du. Planlan hazırlandı, yakında inta· 
ata baılıyacaiız. 

Şehrin iç mahallelerinde bazı ao· 
kaklar, kaldırımsız ve lağımsızdır. Ba 
zılarında da ıtık yoktur. Uğımlan, bu 
aene çinde tamir ettireceğiz, lııluız 
sokaklara lambalar aatıracağız. Kal
dınmaız aokakl&ra dötenecek 300 bin 
parke tatı için münakasa açtık. Bu 
tatlar, dıtandan gelecek değildir. Bur 
aa civanndaki Kaplı kaya ve Ulu
dağ mallarıdır. 

Dorengeç suyundan maada bütün 
memba sularını tehir sularına kan§tır 
dık. Uludağ madensuyunu taze taze 
içenler çok memnun kalıy~rlar, bu ıu 
uzun müddet kapalı ti,elerde kalmıya 
gelmiyor. Kalına, bozuluyor. Ondan 
dolayı da lıtanbula ve diger tehirlere 
ihracat yapılamıyor. 
. _ Yazın, B~aamız çok 11cak olduğu 
ıçın buza §ıddetle ibtiyııç hissedilir. 
Bunu düıünerek eıki buz fabrikasının 
iatimlik ve tevıiine karar verdik.,, 

Spor 

!Julgar zabitleri 
ile müsabaka 
:ielecek misafirlerden 12 si 

müsabakaya girecek 
Bulgar ıüvari zabitlerinden bir gru

bun ıehrimizde yapılacak atlı müsabaka
lara iıtirak için geleceklerini yazmııtık. 
Bulgar zabitleri ı6 kitiden ibaret olup 
bir miralayın riyaseti altında bulunacak
lardır; ancak ız si müsabakalara ittirak 
edeceklerdir. Bulgar doıtlamnız 3 tem
muzda ıehrimizde bulunacaklar ve To
katlıyan oteline miıafir olacaklardır. 

Muıabakalar 7 ve 9 temmuz cuma ve 
pazar günleri saat ı6 da Takıim atad
yomunda yapılacaktır. Bizden müıaba. 
kaya 9 zabit ve ı6 at iıtirak edecektir. 

Müaabakalar hakkında bir program 
hazırlanmaktadır. 

1 LA. N 
Osmanlı Bankası'nın Galata, 

Y E'nicami ve Beyoğlu devairi, Ha
kimiyeti Milliye bayramı münase
betile Temmuzun 5 inci çartamba 
giinü kapalı bulunacaktır. 

Bursa Belediye Reisi Muhiddin B. 

Bura Belediye Reisi Muhiddin Bey, 
Buraanın yalnız belediyeciliğe temaı 
eden itlerile meıgul değil. Buroayı bir 
seyyah ,ehri haline getirmek endite· 
sile "Turinı klüp,, ün fahri Buraa mü
meıailliği vazifesini de üzerine almı§. 
Buraaya ait bro,ürler neırebnek, Ulu
dağın, Çekirge banyolarının, propa· 
gandaaıru yapmak, aeyyah celbi için 
tetebbüalerde bulunmak, Buraanm 
mahaulleri.ni, ipekçilik, havluculuk 
gibi mahalli ıan'atlerini tanıttırmak , 
Muhiddin Beyin gündelik meıguliyet
leri arasındadır. 

Muhiddin Beyin kaplıca ve otellerin 
temizliğile nasıl teker teker uğraıtığı
nı burada uzun uzadıya anlatmıya lü
zum görmiyorum. 

Yalnız ıunu söyliyeyim ki Muhiddin 
Beyin faaliyeti, yem.itini vermekte ge
cikmemit. Çekirge otel ve kaplıcaları 
Buraanın yüzünü ağartacak bir bale 
gelmiıtir. 

Bilmem bu alınan faydalı neticeler 
karııamda tebrik edilecek hangiai? 
Bursa mı? Bursanın Belediye Reisi 
mi? Yoksa Bursayı ziyarete gelenler 
mi? Kaplıce ve otel müatecirleri 
mi? Galiba bunda hepsinin ayrı ayrı 
hiıseıi var. 

M. SALAHADDiN 

Gülhane müsamereleri 
Gülhane tıbbi müsamerelerinin 25 

inci yıl sonuncu müsameresine 25-6-933 
tarihinde saat 17 de muallim M. Kemal 
Jky riyasetinde başlanmıştır. 

Doktor Şükrü Bey tarafından Ra· 
hirr sarkomu ve halip tefemmümü va
ka'"1, Doktor Celal Bey tarafından 
kalpte kist idatik vakası, Doktor Ke
~al be~ tarafından haker usulile şer
cı sunaı vakası, Doktor Hazim Bey ta
rafından terkuve k.crlerinde Osteusen· 
tez vakaları gösterilmiş, muallim ope
ratör M. Kemal Bey tarafından kendi 
usulile ya'Pılmış bir k<>kstektemi ve ka 
natı merarinin gömülmesi vakası tak
tim edilmiş ve sıhhi manevra filimi gös 
terilerek muallim Hasan Kadri Bey ta
rafından izahat verilmiştir. Münakaşa
lara Profesör Tevfik Salim Paşa ile 
o.pera~ör Burhan, muallim Abdülkadir, 
mualhm 111. Kemal, operatör İzzet Bey 
!er i~tirak etmişlerdir. 

Gülhane müsamerelerine meslekdaş
lar tarafından gösterilen affika ve mer
butiyete reis M. Kemal Bey tamfından 
ara teşekkür edilerek müsamereye saat 
19 da nihayet verilmiştir. , ' 
1 !:. ~ emmuza müsadif Hakimi- 1 

y.eti mil~iye .b'?yramı Türk Maa
rıf Cemıyetının Rozet günüdür. 

Milliyet'in edebi romanı: 18 

YAYLA KIZI. 
- YAZAN: Aka Gündüz. -

Nasılsa kendisini yokutun yan 
tarafına atabildi. Buradan bütün 
tehrin damları, istasyona kadar 
görünüyordu. Biraz kendini topla
dı. Baktı, baktı. Sonra ,a,akaldı. 
Ağzı tatımdan açılakaldı: 

Ankarada ne çok cami vardı! 
Her bucağı cami dolu. Galiba pa
raları yetmemit olacak ki çok a
zında minare vardı! O kadar ko- ' 
caman camileri yaptırdıktan son
ra tuncacık minaresini de yaptırı
vermeli değil miydi? Asıl tuhafı 
bütün Ankara cami amma hiç kim 
aenin ne kolları sıvalı, ne ayakla
rı çıkarılmıt ! Acep Ankarada ab
deaaiz mi namaz kılarlar ki? ! Ne
me gerek? Ben kendime bakayım. 
Diye mırıldandı. 

Petek'in Ankarayı camiden i
baret sanıtmda hakkı vardı. Çün
kü Petek ömründe kiremit nedir 
bilmezdi. Kiremidi yalnız bir de
fa ve bir köyde camiin damında 
görmüttü. Şimdi Ankara evlerini 
kiremitli görünce, hepsini cami 
sandı. Onun gözünde bu kırmızı 

nur. 

Biraz daha yürüdü. Kaldırım 
tatlarına ayağı çarpıyordu. Şehir 
yolunda yürümeğe alıtmaınıftı. 
Halka kızdı, bunca kiti olacakl.-r, 
taşlı yollara iki kağını toprak ol
s~n döküve!,?:'emitler diye teh
rın tembellıgı, beceriksizliği ile a
lay etti. 

Tiftik, desti, matraha, teneke 
satan dükkanların önünde ağzı su 
!anarak durdu. 

Bakırcılar pek hoşuna gitti. Pı
rıl pırıl, kırmızı bakırları tangır 
tangır dövüyorlar, sahanlar, sini
ler, ibrikler dizi dizi •• 

Onların da helkesi, sini, sahanı 
neyi vardı emme annesi.. itte •• E
tekli çerçiye verivermitti de bir 
toprak çanakla bir kulpsuz desti
ye kalnıı!lardı. 

Anası simdi ne yapıyor? 
J\hır sekisi, desti, dürüm, dö

fek ••e döşeğin içinde çukur gözlü, 
balmumu benizli anası gözlerinin 
önüne geliverdi. 

Önce içini çekti. 
kü ük mruklarını sık-

L~_,_t-tf-it,; .. _: 11 LD HiKAYE nm,~-
1=. oeuTLERJ - ~)) 

Dil anketi--,, l __ R_A_D_)' __ o _ _.I 
sıhhat Buda bir müsabaka Şarkı söylemenin 

üzerine tesir ve f aidesi 
Şarkı söylemek aıhhat için o kadar 

iyi ve faydalı bir ıeydiı ki bundan İl· 
tifade ebneye çalı§malıdır. Hiç olmaz
sa gÜnün müaait bir vaktinde bet da
kikasını farkı söylemeğe aarfebnekle 
eğlenen bir insan sıhhatine büyük bir 
hizmet etıniı olur. 
Sağlam vücutlu olmanın en büyük 

sırrı doğru ve yoluyla nefea almaktır. 
lıte §Arkı söylemek (ama aeıiniz iyi 
veya fena imiı bunun hiç bir ehemmi
yeti yoktur) en doğru yolda nefea al
mıya aebep olduğu için kıymeti bü. 
yüktür. 

Şarkı söylerken ciğerlerinizin en de
rin yer1erine kadar havayı çekmiye 
mecbur olursunuz. Başka türlü §arkı 
oöylemek mümkün değildir. Ayni su
retle ıarkı göğüaten durmuf havanın 
tamamile çıkın.asma da yardım eder. 
Halbuki lakırdı ve nutuk söylemek 
bunu yapamaz. 

Nefes ile ciğerlerimize giden (oksi
jen) kanımızı temizler ve kanm deve
ranını sür'atlendirir. Şarkı insamn yü
zünü, simasını parlatıp güzelleştirme-

1 

si pek tabiidir. 
Şarkı söylemenin sıhhat üzerine da

ha baıka faydaları da vardır. Ciğerle
ri kuvvetlendirir. Boğaz ve göğüs a
dalelerinin büyÜmesine hizmet eder. 
Bu itibarla ökaürük ve nezleye tutul
mak ihtimallerini kaldırır. Bahusus 
göğüı hastalıklarına iıtidadı olanlara 
çok faydası olur. 

Şarkı öğrenmek çin kendisine gön
derilen cm yedi on aekiz yatındaki kız
lann derae batlamadan evvel çelimsiz 
zayıf nahif olduklannı ve fakat altı 
ay kadar b ir müddet talimden aonra 
simaları güzelleıip gözleri parlak ve 
kuvvetli görünmiye baıladıklannı bir 
ıarkı hocası söylerdi. Eıki tipte §itman 
hanendeler bugün artık kalmadı. Ev
velki neslin büyük (priınadonnaları) 
hep besili ve ziyade vücutlu olurlardı. 
Sebebi; seslerini talim ve kullandık
tan &0nra her türlü hareketten meno
lunurlar. Yerler içerler ve istirahatle 
vakit geçirirlerdi. Hanendeler, faikı 
aöyliyenler bugün en ziyade narin ya
pılı ve çevik tavırlı olmaları daha zi
yD.de arzu edilir. Bu suretle sıhhatleri 
daha yolunda ve uygun gider. 

BugÜn vakti müsait olan ve kudreti 
yeten berkeı için ıarkı söylemek pek iyi 
bir ıeydir. Lakırdı eden her fert tar
la da aöyliyebilir. Konserde bir h.ın<-n
de gibi tarkı söylemek lazımge'.mez . 
Şarkı aöylemek öğrenın..,kle biç ol
mazsa kendi kendini eğlendinniye hiz
met etmit olur. Ayni zamanda bu ve
sile ile vücut ve sıhhatine de pek ziya
de. iyilik etmit bulunur. 

Şarkı derai alam..ıyanlar hiç olmazsa 
l!ecele:ri hanende konserlerine gitmeli 
buna da kudreti olamıyanlar canları 
istediği vakit kendi kendine şarkı sciy· 
!emelidir. Bu, aıla ayıp bir ,ey değil
dir Batkasrnın itilmediği bir zamau
<ta ıarkı söylemek iıtiyen kims-. hu· 
rn için daima vakit bulur. 

-

Büyükada 
Dr. ŞOKRU 

Himayeietf al balosu 
Himayei Etfal Cemiyeti Kadıköy 

şubesi tarafından 13 Temmuz 933 ta· 
rihine müsadif perşembe .günü akşamı 
Suadiye'de ıp!aj .gazinosunda bir kır ba 
loau tertip edilmiştir. Kadıköyiin ki· 
b~r hanım efendi ve beylerinden mü
rekkep tertip bey'eti tarafından idare 
olunan balo mevsimin en kibar ve nezih 
hal?su olacaktır. Davetliler jçin Suadi· 
ye gazinosu iskelesinden sabah oaat 
dörtte İstanbula vapur temin edilmiş· 
tir. 

İrtihal 
Sabık şehhenderle~den Şerafettin 

Beyin kerimesi Yıldız hanım tedavi e· 
dilmekte bulunduğu Alman Hastan<:· 
sinde duçar olduğu haatalıktan kurtula 
mıyarak irtihal etmiştir. 

Şerafettin Beye samimi taziyetleri
mizi ifade ederken merhumeye de al
lahın ırahmetini dileriz. 

tı. 

Benliğini, isteğini, gücünü top
lamak istiyordu. 

Zarar yok, biraz daha bekleye
kosun. 

Zarzavatçılar, kebapçılar, ka
saplar, basmacılar, çerçiler .. Hep
si, hepsi Petek'i biraz olsun önle
rinde alıkoyuyorlardı. Aman bu 
şehir dedikleri Ankara cennet mi 
ne? Döner kebe<pçının camı kırık 
penceresinden bir duman tütüyor
du. Ne tatlı kokuyordu? Gü!yağı 
mı ne dökmü~ler ocağa! Adamın 
ta karnına giriyor bu koku. Girin
ce de acıkıyor. Demin yediydi 
amma bunu da yese .• Hani.. Hiç 
te fena olmıyacak? 

Samanpazarında Mahmut Ağa • 
nrn büyük kahvesinin önüne gel
mitti. Asiyozgattaki kahvenin bel 
ki altı on beş büyüğü .. Efendi ağa
lar oturmu,lar, kimi çay içiyor, ki
mi ciğara.. Kimi hortum sümürüp 
gurul gurul bir 'eyler yapıyor. Na
file türkü yakmamıtlar. Anasın
dan kaç defa dinlemiftİ: 

Ankaranın damı, yolu 
Kazanç dolu, Ağa dolu 
Kahrolasın Yemen çölü 
Aldın ağamı salmadın. 

- Kız çekil! Kapının önünde 
durma! Girene çıkana yol ver! 

Petek iir::erek geriledi. G!r d a 
ha bakındı. işte bu sefer aialiaclı. 

- Franıızcadan -
Madam Mlabel Nevilly'deki kötkün

de e§e dosta bir öğle ziyafeti veriyor
du. Mevsim yazdı, ortalık cayır cayır 

yanıyordu. Mükellef ziyafet sofrası ge
nit bahçenin gölgelik bir yerine kurul
mu~tu. Yemek, buz dolu kovalarda ıo
ğutulmut bira ve §arapların verdiği 
net'e ile biribirine karışarak bahçenin 
kuytu köşelerinde akisler bırakıp dağı
lan içten gelme kahkahalar arasında 1 

yenildi. Sigaralar tellendirildi. /Misafirler 
bahçenin rahat hasır koltuklanna ya- ı 
yılmışlardı. Bunaltıcı sıcağa, şarapla
rın neı'eden sonra verdiği rehavet in- ı 
zimam ediyor, midelerini nefis ve mü. 
tenevvi yemeklerle doldurmuş olan mi
safirlere ıimdi bir uyu§ukluk çöküyor
du. Neı'e duruluyor, kahkahalar ya
vaı yava§ ıeyrekleıiyordu. Diller bağ
lanıyor, herkes aanki büyük bir müca
deleden çıkmı§ gibi mecalsizlik hisse
diyordu. Kimseye lakırdı ebneğe istek, 
gülmeğe arzu, lupırdamağa takat kal
mıyordu. Herkeı olduğu yerde kestir
mek istiyordu. 

Madam Mabet bu durgunluktan mü
teessirdi. Misafirlerini ataletten kur
tannak, net'eyi ve akislerini özlediği 
kahkahalan canlandınnak istiyordu. 
Gramofonda en iyi, en oynak havalan 
çalıyor, onları dansa tetvik ediyordu. 
Nihayet o da bir koltuğa yaslanıp on
larla beraber kestirmekten ba§ka çare 
bulamadı. Hizmetçi geldi, gümüt tep. 
ıiden Üzerleri buğulanmıı bardaklarla 
buzlu ıerbetler dağıttı. 

Şerbetler içiliyor, fakat konuşulmu
yordu. Zihni hep bu durgunluğu gide
recek bir vesile aramakla metgul o
lan Madam IMabel, birden uzun bir 
kahkaha salıverdi. Kendi kendine gü
lüyordu. Bütün misafirler merakla ken
disine döndüler: 

- Biliyor musunuz, aklıma çok tu
haf bir şey geldi. 

Gözlerde birer istifham belirdi. Ma· 
dam Mabet: 

- O kadar tuhaf ki, dedi, bizim 
bahçevarun bir tekeai var. Şimdi hep 
birden onun makamına gidelim ve eğ
lenceli bir müsabaka tertip edelim. 
Bakalım, içimizden hangimiz bu sıcak
ta tekenin kokusuna dayanabileceğiz. 

Bu teklif üzerine kahkahalar tekrar 
batladı. Hiç kimse gülmekten kendisi
ni alamamıştı. içlerinde hu gaıip boy 
ölçüşmeyi hakikaten eğlenceli bulan
lar vardı. Biraz ıonra on bir kitilik ka.. 
dmlı erkekli bir gurup bahçenin aıağı 
kısmına doğru konuıarak, gülü,erek, 
kaybettikleri neı'elerine bu akla gel
mez veıile ile tekrar kavuımak istiyor
lardı. 

Tekenin ahın önüne 
J-l~es biribirine: 

gelmiılerdi. 

ıır 
- Haydi, evvela ıen e-ir, diyordu. 
Uyuşamadılar, iş kur'aya bindi. 

Kur'ada tekenin yanına ilk girmek sa
adeti :<!) itriyat tüecan M. Annand'a 
nasip oldu. Dalma girİ§ti, boyqunu bük
tü, kahkahalar araaında tekenin yanına 
girdi. Kapıyı çekti, ıaat tutuyorlardı. 
M. Armand'nm kotilere, fojerlere, da
ha bin bir çeşit kokulara alışmıt olan 
nazil bumu tekenin ağır kokusuna an
cak iki dakika tahammül edebilmi,ti. 
Arkasından mühendis Roger girdi. Be, 
dakika son<a o da pes demişti: 

- Aman aağ olun Madam, bunu 
nerden icat ettiniz? diyordu. 

Arkvmdan §air Reinard P'irdl O 
üç dakika dayanabilmişti. cıktığı . za'. 
man herkes katılıyordu: -

- K.imbilir tekenin emaalıiz kokusu 
rakik ""Uhuna ne ilham!&!" vennistir. 

Matmazel Blanche' in girmesi ile 
çıkması bi, oldu. Sıra Madam Dur
and'a ıı-clm.işti. O da tekenin yanına 
girdi. Kapıyı çekti. Fakat az ıonra ka
pı aeıldı. O andc herkesin hayretten 
ağızlarını açık bırakan bi" manz;ıra gÖ
rüldü. Çıkan Madam Du•and değil, 
teke idi. Kaçıyordu. 

Madam Durand'nın methur alim 
olan tahammülfersa t~r kokusuna o bi
le dayanamamış, kaçıyordu. 

Bir koca yol sağa, biri aşağıya bir 
az arkadaki sola uzanıyordu. Han 
gisinden gitsin? 

Kahvenin kötesindeki basa
makta durdu. Düşünmeğe var<lt. 
Oraya dizilmiş, müşteri bekliyen 
kundura boyacıları vardı. Herkes 
sandığın üstüne basıyor, oturan 
çocuklar da basanın pabucuna fır
ça sürtüyor ..• 

Boyacılardan biri Petek'in yır
tık çaputlara sarılı ayağını göste· 
rerek alay etti: 

- Gel kız! Cilalıyalım ! 
Petek irkindi, boyacı bir daha 

alay etti: 
- Alafranga cila vuracağım, 

gel diyorum. 
Petek tehirde böyle yaparlar 

sandı ve çaputlu ayağını boya san
dığındaki yere bastı! 

Müşteriler de, boyacılar da Pe
tek' e güldüler. 

Petek fena halde alındı. öyle 
ya, o kimseye bir şey söylememit
ti, onu hani zorla gibi çağırmıftı 
bu oğlan. Sert sert söyledi: 

- Sen beni çağırdın. Neye zek
leniyorsun? 

- Kahpenin bebesine bak! Bir 
de adama çıkışıyor! 

Petek birden birP mosmor kesil
di, boyacı oğlanın suratına haykı
rıverci: 

- Kahpenin dölü senin gibi o-

Liste 103 -
Bugünkü proğram 

ANKARA, 29. A. A. - T. D. T. Co· 

miyetinden ; 

Karıılıkları aranacak arapça ve farıça 

kelimelerin 103 numaralı liıteıi ıudur ; 

1 - Sarahaten 

2 - Deli.leten. 

3 - Zimnen 

4 - frticaleıt - bilbedahe, biHrtical -

5 - Müteva.li7en - alettevali -

6 - MütemadİT•D - ~etteınadi, aled-

de•am, daima -

7 - K&ffeten 

8 - Mükerreren 

9 - Cidden 

10 - Hakikaten 

11 - Hi.ikm.ea. 

12 - Kaıten - ankaıt.in -

13 - AJ;yülila 

14 - Eıtaifurulla· 

ISTANBUL: 
18 den 19, kadar Gramofon. 
19 n 20 " Haaımlar Saı: he7eti. 
20 " 20,30 ,, O•man. Pehlivan. 
20,SC ,, 21,30 " Müıerre{ Haru:m (Saz) 
21.30 ,, 22 " Gramofon. 
22 " itibaren Ajaııs haberleri ye aaat 

ayan. 

ANKARA: 
12,30 • 13,30 Gramofon. 
18. 18,40 Keman konseri (Ek.rem Zeki B. 

18,40 • 19,30 
19,30 • 20 
20,-

!&rafından). 
Gramofon. 
Fransızca derı. 
Ajana haberleri. 

VARŞOVA ı411 m. 
8,05 cünnaatik 8,20 pli.k haberler. 13,10 

pli.k haberler. lS.SS plak haberler, 16.,35, 
plak, haberler. 17 popüler konser~ 18.20 ıo• 
liat konseri. 194 15 konferanı, 19~ plak 21 
senfonik konseri, 20 ca.z.. 

BUDAPEŞTE 550 m. 

15 - Şeferber 

a W 

20,45 siyaseti hariciye h. konferans. 21 o· 
pera orkestrasının konEeranıı, 22,45 aiıan mt 
ıikiai, 24 San'atki.rane piyano konser~ (Er· 
nest Dohnanyi'nin iıtirakile). 

ViYANA 518 m. 

Ge en karşılıklar 
Liste: (99) 

Bi!ihtiyar: ihtiyari: istiyerek, zoru
'!la değil, gönlü ile, istekte. Bilzzarure: 
z3ruri - ister istemez. Bilmünıa.vebe: 
nıünavebeten - mütenavi,ben : keşikle, 
keşikleme, siraile, keşikleşcrek. Mez
kiır : salifüzzikir : anılmı§, sözü, yazısı 
geçen, geçmiş, yukarda yazılı, şimdi a· 
nılması geçen, yukarda anılan. Mer
kum: yazılmış, anılmış anılmış olan. 
Mü:nail~yh : yukarda adi geçmiş olan, 
yukarda ke<ıdisine işaret edilen, yukar
da anılan. Müşarünileyh : adi yukar
da geeç.n, osmnnlıçada höyükler hak
kında kullanılır idi. Mücibince: yapıla, 
yazrla ola. Biıtabi: tabi'i: kendiliğin 
den, emekaiz olarak, oliğile, olivirerek, 
lıulunuşa göre. Ekseriya: çok defa 
(türkçesi aranmalı) olarak, pek. Pek çok 
vakitta (çağda), ekseri evkatta, sü
rekli çok günler, bulunmaması pek 
az. Ait: elişik: alınma, bu bana ait de
ğil, bu benim değil. Müteallik: elişki 
olan. Vakia: kerçekten, doğrusu. Ger
çi: eğerci: kerç.ek, (gerçi, cğerçi) 6ÖZ

lerinin türkçede kullanılmasına gerek 
yoktur. 

Göztepe Hazinedar oğlu 
Baha . " . 

Liste : (93) 
Ayni: benzeri. Ayni zamanda : A

ymla, aynen.: tqıı tqpına. Tıpkı: türk· 
çeleşıniştir. Zira: Amma, fakat: ancak, 
yalmz.Asla kata : kesimi olamaz. Ha
şa: tanrı ,göstermesin. Hatta: Bile. Ga
liba: sanmaktan, sanık. Belki: olabilir. 
Halbuki: böyle iken. H!Jla, el§n: Fa
raza: tutalım, sanalım. Farzımuhal:: 
olmuş olsa bile. Yahut: ya veya. 

Büyükdere 30 un.cu 
ilkmektep 

:{. :ı;. J!. 

Li.te: (101) 
Efkarı umumiye: topluluğa ilişik dü

şünceler. Vaziyet: duruş, koyuluş, ko
nuJuş, oluş, bu1unuş. Durendiş: ola.cak
ları uzaktan düşünen, gözaçıklığı gös
teren. Perdebirunane: utan mazça. Sar
fınazar: bakmakmaktan vazgeçme. Nok 
tai nazar: son bakış yeri, bakışın tut· 
tuğa durak. Nazarı dikkat: inoeden in· 
ce bakış, düşünceli gözatış. Cümleren, 
bikümle : hC1pbirden, hep beraber, bü
tün olanlarla. Alenen, aleni: açıkça açık 
olarak. Muntazaman: düzgün<:e, düze<ı 
lice, sıralanmış olarak, &iyi bozmak
sızın, karışık olınıyarak. Muhtasaran: 
Kısaca, uzatmaksızın. Münhasıran: bü
tün ayrılt§ile. Bazan, bazı kere, bazısı: 
Arada bir, ara sıra, bir takımı. Kıs· 
men: bir parça. Tamamen: h<ıı>si bir 
yerde olarak, bütün bütilne, bütün o.!u
şile, bütün varlığile, eksiksiz. 

Filorinalı Nazım 

KİRALIK MÜKEMMEL HANE 
Şiş li Bomonti Tramvay istasyonun

da (Dere aokak 34) numarada, terkos, 
elektrik, havagazi, banyo tesisatını ha
~e 2 aileye elverişlidir. Hergün 15 

ten 19 a kad;;;-ğezilebilir. . (50l3). 

!ur. Ben Yaylalı Mehmedin kızı
yım.! 

Bu karsılık boyacının onuruna 
dokundu.' Yerinden fırladı. Pa
bucunu boyatan bir efendi, boya

cıya hızverdi: 
- Defet biçi gitsin! 
Petek kendinden geçmitti, bu 

sefer efendiye, dişlerini göstere 
göstere haykırdı: 

- Piç senin bebene derler ke-

ranacı ! 
Efendi ile boyacı kızın üstüne 

yürüdüler. Kız kıpırdamadı, bir 

daha: 
- Bana Yaylalı Mehmedin kızı 

derler diyos ! 
Şak! Şaktak ! Pat küt! 
Efendi, Petek'in ensesinden ya

kalanııf, üç el, kızın vücudunda ta· 
mar idmanı yapıyordu. Petek hır
sından 11e ses çıkarıyor, ne yediği 
tamarların ac11ını duyuyordu. 

Etraftan kar1tacak oldular. E
fendi sert sert baktı. Neler söyle
diğini anlattı. 

Petek bir aralık ellerinden kur
tuldu. Karfıya fırladı. Gözleri ka
rarnııftı. Yere iğildi. Eline kırıl
mıt bir buz parçası geçti. ikisi bu
dur diye fırlattı. Buz parçası boya
cının burun direğine çarptı, sicim 
gibi kan bo,andı. 

O ~ırada karşı kulübedeki nokta 
polisi yetitli. Hemen bir kalabalık 

20,40 ıarkılı konser, 21,40, haftanın tefri .. 
kaıı. 22,05 orkestra. 23,20 plak ile akıam kon 
eri. 

MILANO • TORINO • FLORANSA 
21,05 haberler, miıi.ki, 2ltl<) Aiuatoa bÖ· 

ceji ve Karmca isimli operet. 

PRAC 488 m. 
20,30 Smelana salonundaki konseri nakil 

21 hikiye, 21,35 Stüdyodan bir opera tems i~ 
li Kuyuda. 22,35, Xuator konseri . 23.ZO 
Rusca netriyat. 

BÜKREŞ 394 m. 
13 haberler, plik, 18 karıtılc: konaer1 20 

der, 20,45 Pucci\ıi'nin La Bohem• opera•• 
pli.k ile, 21 taıannİ, 22 konserin devamı 23 
Rumanya hakkında almanca konferans. 

1
- Askeri fabrika

lar ilanları 

------------------------Balar köy Barut fabrikala· 
rmda biçilmiş (44100) kilo 
kuru ot açık arttırma ile satı 
lacaktır. Otları görmek isti
yenler her gÜn arttırmaya gir 
mek için 13 Temmuz 933 per 
ııembe günü saat 14 te fabrik;, 
ya gelsinler. (297) (2897) 

3898 

Türkiye iş Bankası 
Kadıköy ajansı 

(Kadıkliy: İskele civarı) 

1 Temmuz cumartesi giln il 
faaliyete geçiyor 

Ktiçllk cari hesaplar (kum· 
baralı ve kumbarasız tasarruf 

hesapları) cari heıaplar v '> 
havale muamelatı 

... ............ ı ... w:: 

,l~j~,~!!~ 
1 

. ABONE ÜCRETLERi : 
TGrlci7e için Hariç için 

L K. L. K. 
s a7hiı ·- 8-
8 " 7 "° ı• -

12 " 
14- 28 - · 

Celen c.•rak seri •erilmez:.- l\!üddeti 
seçen nüıhalar 10 lcuruıtur.- Gazete v• 
matbaaya ait itler için müdirıye~o mü· 
racaat edilir. Ca.zetemiz ilinların mea'u· 
liyetini kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y eıilköy rasat merkezinden verilen ma· 

lümala cöre bue:ün hava b~lu\lu ve mü· 
tehavvil olarak rüzg8rh ıı! evam edeceİt • 
tit, 

29·6·933 tarihinde hava tazr:•~ i 753 mi· 
limetre en çak aıcalc!ık 30 en az 22 dere • 
ce idi. ... ................ ... 

hepsini çevreleyiverdi. Bilen bilmi· 
yen lafa karı'tı ve aşa yukarı hep· 
si Petek'i suçlu çıkardı. 

Polis, Petek, efendi, boyacı ve 
arkalarında bir sürü insan Saman· 
pazarı karakoluna girdiler. 

Bir polis seyircileri içeriye sok· 
madı. Bu yasak, merakı bir kat da• 
ha arttırdığı için karakolun önü· 
doldukça doldu. 

Kavgacıları getiren polis, ikinci 
komiser Hasip Beye töyle, ne gör· 
düyse anlatmıya savaşırken efen· 
di sözünü kesti. Kartını uzattı. Ko 
miser yer gösterdi. Yalnız Petelı: 
ayakta kaldı. 

Boyacı kirli yazma mendili ile 
burnunu sıkı fıkı kapatıyor ve çolı:• 
tan dinen kanın hala akmakta ol• 
duğunu sandırmak istiyordu. 

Efendi çok sinirlenıni,ti. Bur• 
nundan soluyordu. Handise Petek'I 
çiy çiy yiyecekti. Petek karakol 
marakol bilmediği için korkusu•: 
du. Yalnız ne olduğunu, ne bittijt° 
ni, niçin dövüldüğünü bir türlü aJI" 
lıyamıyordu. Ne yapmı,tı? 

Efendi iti istediği gibi anlattJ. 
Komiser Petek'e sordu : 
- Ne oldu kız ! 
- Ne bileyim ben. (Boyacı i111 

efendiyi göstererek) bu keraıı•" 
ile bu diyos beni çok dövdüler. 

- Sus! Öyleler söyleme. BUJ1l' 
da deyyus yok. 

(Devami var) 



Aınerikada Alman filmle
~ne karşı boykotaj 

... ~•tler idaresinin Almanyada tees
susu, Aınerikada Alman filmlerine kart'. ıınsızın bir boykotaj ba§ta.,..ıma s.,. 

P olınuttur. Bu boykotaj bir letvik 
"" lertip eıeri olduiu ali.kadar mtea-
seseler· 1 d ın rapor arından anlatılmakta-

ır. 

ın k!Nevyorkun ecnebi filmleri göster-
e e ın•--' b"" ""k . ---• d biri . a.a '" en uyu sman.uarın an 
nın ınüdürü Alman filmi · 01 S0 d · > erme I D 
et"eceaınde az seyirci aeldlmn: .. 

rerek bu filınl . • -.- go. 
men ·ı . . en programından tama
ınan 11 Dııftır. Diğer sinemalarda AI
der ~!erinin ha&ı\atından % 15 -20 

ec:eaıııde dütu"'kl""k .. ··•--•~edir Aın . u goruuneon . 
nay.. "!,1kada. bulunan Alman film aa
Pek u ın~ıneaaıllerinden birisi vaziyeti 
lik • ~· olarak gördüğilnü ve ıimdi
ıneınıeı.. ~kaya film gönderilmemesini 

etine Yazınııtır. 
yir~~ filmlerinin Amerikadaki se-

.. k erının büyük bir kısmı oradaki bü
Yu Yahudi kü"tl 1 • "di H"tl . hd" eenı. ıerınya-
A~ 1 aleyhtarlığı sebebile bu halk tabü 

inan filmlerine boykot yapmıılardır. 

F'ranaız komik kadın artiatlerinden 
Therese Darny 

Eararengiz Greta Garba Mata Hari lilmınae 
böyle görünür 

Mahmur 

Bu iki kadın ainema aleminde gö 
hangisinin ötekine üıtün olduğunu 

Çins ve şöhret 
Sinemada kadın artistler mi, yoksa 

erkekler mi daha evvel ıöhret kazanı
yorlar? Stüdyolann angaje ettikleri er
kek artiıtler arasında, hemen erteai 
günü yıldız payesine eritenler çok az
dır. Halbuki Marline Dietrich, Ruth 
Chatterton, Greta Garbo, Janet Gay. 
nor, Mac west ilk filmlerini müteakip 
o payeye varmı!lardır. Erkekler ara
sında Maurice Chevalier bir istisna teı
kil ediyor. 

Clark Gable, Ronald Colman, Ga
ry Cooper, Wallace Berry bir hayli 
zahmet çekmiılerdir. Maamafih sine
ma ka&n artistinden ziyade erkek ar-

ze çarpan belli batlı iki afettir. Bun 
araıtırmayıruz. Çünkü ikisinin de çe 

Greta yabancılarla 
çalışama yor 

Greta Garbonun Metro Goldvin ile 
yeni mukavele yaptığı sırada ileri 
sürdüğü ıartlardan biri, bu..dan aonra
ki filmlerinin evvelce beraber çalııtığı 

teknisyen, elektrikçi ve saire ile be
raber çevrilmeaidir. Bu ıart kabul e
dilmiıtir. 

I• • 1 ,,11111111'"111111 ııı ıı u 11111111111 ı ııı ın ııı nıı •••-

tiıt kullanıyor, çünkü her filmde, o fil
min kahramam olan bir kadın için hiç 
olmazsa bir itık ve bir de vefasız er .. 
kek lazım.. 

Amerikalılar vaziyetlerini niçin değiştirdiler? 
l 

b (Başı 1 inci sahifede) 
cık cümhuneisi Wilaon ile Houııe 

"'asındaki münaaebete benzeyor. 
'k Söylendiğine göre, Rooaevelt 
ı tı.cıaı ve mali meaelelerde bu 
Profesörün tesiri alhnda bulun
fllcıhtadır. Profesörün iktuadi ka-
11acıtlerini bilenler konferansın 
flliiabet bir neticeye müncer olma
aı11cı yardım edecek haberlerle gel
mediğini söyliyorlar. Profesör A
merikanın iktısadi kurtulUJUnu, 
beynelmilel tqriki mesaiden ziya
de Amerikanın kendi b1Jfına takip
edeceği iktısadi siyaaette görmek
tedir. Deniliyor ki Proluör Moley. 
in tesiriledir ki, Roosevelt para 
meselesi hakkında son siyaseti ta
kip etmeğe karar vermİftİr. 

Amerikanın konferans hakkın· 
ta a?aızın takip etmeğe ba,ladığı 

u sıyaset her tarafta esrarengiz; 
tefsire uğramaktadır, Deniliyar ki 
~· Mac Donalcl Washington'd~ 
ı~erı Roosevelt böylebir siyaset ta
t'.P edeceğini söyleme"!i!ti: Bila-

11 Amerika Cumhurreısının kana 
qti baska türlü idi. 
ri ,Ddha garibi şudıı_r: lng~~z ha
;ıYeaine mensup bır zat dun be-

rıırıı/e konuşurken dedi ki: . 
dq :- Değil Mac Donald Ame_nka 

ıken, hatta Amerika heyetı mu 
rqfıı._ b'l 4 ·~cısı yola çıktığı zaman ı e, 
d ~~,"~cı111n siyaseti bu merkezde 
sı:g;/•· Böyle olsaydı, konferan
rn -~ç 10!'lcınıncımaaı llizımı#ı. A· 

erı,.cı ''Yas • . • b Yan b"' b·· etının aldıgı u cere· 
ua ut'" ol ' İn kon/ urı yenidir. Pr. M ey· 

ni bir hercınsa yardım edecek ye
iilim Bber getireceğine kani de
devcı' ununla beraber fimdilik 

A. 111 e~ eceğiz. 
de ı, merıhalıların mali mueleler
llör 11 •iyaseti takip etmediklerini 
ıli,;?.. f ransızlar geçenlerde, bil
dilnıılfını gibi, konferansın tatil e
rik eairıi ileri sürmüşlerdi. Ame-
l qrı,,. •••••• il t db. er· . gırıştıgı ın aayon e ır-

1 'tıı - . l ırı rı ne netice verecegı an a;n-
le,i"~cı kadar londra müzakere
liıı "1rı tehiri istendi. Fakat lngi
Af. ~buna mani oldular. Bilhassa 
~de cıc '!onald konferansın h~r 
lıq:va. bır rıeticeye varmasını bı; 
/~ e'l>et meııelui yapmıftır. _lngı
tice Clfvekili konferans hiç bır ne
'1te-~ermezae vaziyetinin kendi 
b "'"ek • ' _x. lli;v

0 
etırıde de zayıllayaC"lS•nı 

de eı;;ı 8unun içindir ki, her hal· 
:ıcıucıfı • 1 bir kcırar verilmue dahi, 
Ye ırl m h f • t' uq, ld u cı aza için bır ne ıce-
feL •ı 1 ıl>ı h• ' • l d k '<l le, 6" ıasını hası e ece 

1 
.• e;, 1 uluncıccıktır. 
ıırı ""ç .. d ·ı . Yt b· erı 1 1 Run enberi ısrarla ı erı 

ır ı~e::flerden biri, Amerika 
a bırakarak, ng'ltere 

ve Avrupa devletleri arasında 
bir iktuadi anlaşma yapılmasıdır. 
Fakat lngilizler Amerikaya kar1ı 
bir cephe manasını tazammun e
decek böyle bir siyaseti takip et
mek istemiyorlar. lngiltere Ameri
kadan çekiniyor, 

AhmetŞOKRO 

M. Mac Donald'a göre işler 
hayli ilerlemif 

bilr LONDRA, 29 (A.A.) - Konferans 
~ll1Utn bir tebliği M. Mac Doııa1d

m Tıyaııeti altında toplanarak konfenn 
sın ~u. güne kadar yaptığı işi.eri ıtetkik 
etınıştır. 

Konferans umumi katibi M. Ovonol, 
k~feransın işlerini nast.1 tanzim ettiği
~· ~telif meselelerinin bugünkü va
zı~etını gösteren bir r'IP<lr vermiştir. 
Büroıııu.n bir çok azalan işi« hakkında 
daha fazlamalfimat ürtemişlerdir. 

M. Mac Dooald demiştir ki: 
- Öyle zannediyorum ki tetkik edi

len me.ıeleLcrin çoklıuğu ve birbirlerin
den ne kadar başka ol<luklarıru görerek 
bizzat murahhaslar bile şaşıracakJar ve 
işlerin bir hayli ilerlemiş olduğunu ka 
bul edeoekLcrdir. , 

Avrupa devletleri de parayı 
düşürecekler mi ? 

LONDRA, 29 (A.A.) - Londranın 
~nka mehafili, bazı Avrupa devlet
ennı düşürmek tasavvurwıdan dolayı 

heyecana düşmüştilr. Çünkü Avnıpa 
d.evletlerinin .. d~ il'arala.rının düşürülme
"'• ~olar~n duşunilmesinden dolayı A
~rıka ihracatının c.J<leettiği istifa.dele 
n ortadan kaldıracaktır 

İı:ı,gi.liz murahhaslar; b"t·· bu d 
·11 · Ame 'k ' u un elı erı, rı a murahhasları.na a lat-

:nakla meşguldürler. n 

Jngiltereden teminat istiyorlar 
LO~D~A! 29. (A.A.) - lngiltere

nin iştırakı şımdı.den t~min edilmiş gi
bidir. Y:alıı.ız İngıt.~renın altın ölçüsü
ne Jt.ığlı kalarak mumkun olduğu kadar 
çabuk bir zamanda altı'.' ölçüs~. döne
ceğine, doların. kıymet~nden ~~şurmmc 
.u daha şiddetlı olsa bıle İn~z lırası
nı bu günkü ,piyasa-da tutacagına dair 
bir beyanat vermesi müşkül gibi görü-
nüy-or. . . 

Avrupa devletleri mümessıllerı In
gilterenin alacağı vaziyet hakkında ya 
ğmda kati malfimata sahip olacakları
nı ümit etmektedirler. 

Dolar gene düştü 
.. LONI>RA, 29 (A.A.) - Dolar 

dun de duşm.üştür. Piyasa bir İngiliz li 
rası 4•3o olarak açılmış 4,40 olarak ka
panmıştır. 

Para derdine ~are 
BUENOS AİRElS, 29 (A.A.) _ Lon 

dra konfer~n!""d~ki pa"' ihtilafı hak
kında kendisile gorlitcn bir gazete . 
büyük banka müdürlerinden birisi c;:ı
çaresi olarak ş~ göstermiştir, 

- Beynelmılel temsili bir altın para 
kabul etmelidir ""' bu altın bütün kam
biyo ntimwıelerine esas olarak ku.llarul 
malıdır. 

Von Neurath istila etmemiş 
BERLİN, 29,(A.A.) - Volf Ajan-

sında<>: · bad ·· - a·"' Salahiyettar bır men an ogren 'ı;• 
mize göre Hariciye nazın Von Neurth'-

1 ın istifa etmiş olduğuna dair Loodra
dan gelen haber asıl ve esastan aridir. ' 

Cihan iktısat konferansında ~ 
heyetinin reisi olan Ven Neurath'ın 
Londraya dönmesinin sebebi lren.disin.in 
orada bulumnaıına Jüzum olmaması
dır. Çünkü hali hazırda Londrada kon-' 
feran<ıın yalnız k.omisyoru1arı çalışmak
tadır. 

litvinof anlaşamadı 

LONDRA, 29 A.A.) - Söz söyleme
ğe .aı.aJıiyctar kimseler, Sir John Si
man ile Litvinof'un ikinci defa görüş
melerind"'1 de bir netice çıkmadığını 
bildiriyorlar. 

İngilizler, Thornton iLc Mac DonaM 
ın şartsız olarak serbest brralalmalarını 
istiyorlar. Sovyetler ise, bunları Rus 
ithalatına konmuş olan Ambargo kal<lı
rılmak şartiyle serbest bırakmak istiyor 
lar. 

Amerika glbi yapmalı imiş 

LONDRA 29 (A.A) - Amerikada 
işlerin tekrar açılmış olması hakkında 
M. MoLcy gazetecilere demiştir ki: 

- ı;lu kalkmma bütün dünyayı ala
kadar edecek ve hisaedilir bir mahiyet
tedir. Hakiki bir kalkınmadır. 

Reisicümhur M. Roosevelt'in inflati 
on siyaseti bunda bir amil olabilir, fa
kat daha bir çok başka amiLLcr de var
dır. 

Amerikalılar bu mesut hadiseye öt!'
ki memleketlerin de iştirak e1ımelerini 
istiyorlar. Bizim ku\landığımız kalkın
ma usullerinin kendileri tarafından da 
kullanılıp kullanılamryacağını kestir
mek şimdi artık öteki memleketlere ait 
bir iştir. 

M. Moley umumiyetle Amerikanın 
iktısat konferansı hakkında büyük ü
mitler beslediğini ilave etmiştir. 

Müderrisler 
Arasında tasfiye 

(Başı 1 inci sahifede) 
1 -.. Kürsiilerini muhafaza eden 

hocalar 
il - Tercüme heyetine ııirecek ho

ca lar 
lll - Tekaüde aevkedilecek ve 

kadro harici kalacak hocalar. 

Tercüme heyetine tefrik edilecek 
hocalar bugünkü maaşlarını aynen 
alacaklardır. Yatlan geçkin hocalar 
da tekaüde sevkedileceklerdir. Öğ
rendiğimize göre tercüme heyetine 
dahil hocalarla tekaüde sevkedile
cek olanlar bugünkü kadronun üçte 
bir yeki'ınuna baliğ oimaktadır. Ha
ber aldığımıza göre tercüme heyeti
ne dahil edilerek kürsüleri alınan ho 
calarm mühim bir ksuru bu yeni va
zifeyi kabul etmiyeceklerdir. Bu ııibi 
ler istifalarını vermek üzere vaziye
tin tavazzuhuna intizar etmektedir
ler. Yeni kadroda genç unsurlar mü
him bir mevki işgal etmektedir. Dr. 
ınfat ve payeaini haiz olmıyan bazı 
genç ve kıyın.etli unsurların yeni kad 
roya muavin ve asistan olarak kabul 
edilerek bili.hara tezlerini vermek ü 
zere kendilerine bir mühlet tayin edi .. 
leceği söylenmektedir. 

Marlene Dietrich (Casua) 
/ilminde böyledir. 
lara ııarpte (Vamp) denir. Bu ikiden 
ıidi batkadır. 

Sinemada ölen tayyareciler 
Son seneler zarfında 24 tayyareci, 

Kaliforniyada sinema için hünerler 
yaparken ölmüılerdir. 1922 de büyük
harbin tayyare yıldızlarından bir grup 
her uçuıta 50 dolar almak üzere Hol
livutta film hizmetine giriıtiler. Bun• 
lara (ittihat müfrezesi) ismi verilrniı
ti. lıte en büyük ve meşhur tayyare 
filmleri bu müfrezenin eserleridir. Va
kıa bu kahramanlar harpteki heyecam 
duymıyarak s..U. içinde çalışmışlar
dır, Amına içlenıden ölenler ayni kanı 
dökerek hayatlanna hatime çekmiıler
dir. 

Milton'un başına gelenler 
George Mil ton anlatıy<r: 
- Champs Elysees lokantaların

dan birinde bir dostumla yemek yiyor
dum. Garson ne istediğimizi sordu. O 
sırada yanıbatımızdaki masada oturan
ların uzaktan hoşuma giden bir şarap 
11marlamış olduklannı gördüm. Biz de 
bu ıarabı tecrübe etıneğe karar ver
dik. Garson henüz gitmiıti ki Metrdo. 
tel .,eldi ve nazikane bir serzenişle be
na dedi k:.0 

_ ~ Milton, bu taraptan iç
meyiniz. Bir kere çok tatlıdır. B~?. si
zin içki bahsinde gustonuzu ~·li~m. 
Çünkü sizi sinemada kaç defa gor~m. 
Sinemada içtiğiniz tanplardan ııetire
lim. 

Sinemada ne biçim ,arap içiyorum 
acaba? diye bendede bir merak hisıl 
olmuştu. 

- Peki, o markalardan bir tite ge
tiriniz, dedim. 

itiraf ederim ki, tavsiyesini dinledi
ğime aldanmadım. 

* * * 
Halkın tarudığı bir adanun bu ıöh· 

t 

Fransız komik kadın arti&tlerinde>. 
Margerite Moreno 

-~ ~ 
............ .ı:o.... .......... 

~~ 
~~? 

retinde mahzurlar da, faydalar da var. 
Bilhassa kaza tarafları da .. Bir ırün bir 
matineden çıkıyordum. Bir kadın ko
lunda tuttuğu çocuğunu bana uzattı: 
"Bou boule, Bou boule, Öp çocuğu
mu, Öp çocuğumu, uğurdur, uğurdur" 
dedi. 

Tabii kadıncağızın bu masum arzu• 
ıunu derhal yerine getirdim. 

* * * 
Mahzurlanndan da bir taneaini IÖy• 

liyeyim: Geçen mevsim Lauıanne'da 
iki gala müsameresi vermiıtim. ikinci 
ıüvareden sonra bir cl.oıtu~ otomobille 
ııelip beni alacaktı. Artistlerin çıkıt 
kapısının önüne büyük bir kalabalık 
yığılmııtı. Birden otomobilimizin etra
fını bir çok İnaanlar aldı. l'&ıtlnka eli. 
mi ııkınak istiyorlardı. Hava soğuk ol
duğu için, arabanın camlan kapalı idi. 
Açmağa vakit kalmadan, h~lk biribirile 
itiştiği sırada, camlar kırıldı. Bu kadnr
la kalsa iyi ... Kalabalığın içinden bazı
ları otomobilin üstüne çılmııtlar, bir· 
kaç kiti parıokun üstüne bazıları da 
basamağa oturmuılardı. Arab.'n"' bo
yasını ve hemen bütün camla1"ınt yeni
lemek lizım geldi. Az "onra otomob;
lin zavallı sahibinden bir mektup ~·
dun: ''Seni gördüğüme ":On dcrec~ 
memnunum. Fakat bj .. daha SPff"r seni 
almağa gelirsem, tankla geleceğim O 
zaman zararnn her halde daha az o
lur.,, 

* * * 
Buna mukabil komik oldueu kadar 

hoı bir hatıra daha .. Bir aksam bi•ik
let yarıtlannda idim. Orada, Daim:t.'yi 
gördüm. Şöyle bir bonıuvar demek i
çin yanma gittim. Daha henüz elini sık. 
mııtım ki, etraftaki halk bağırdı: 

- Bouboule ağzından öp, yüzün· 
den Öp .. 

Halkın iıteği. halkın isteği .. Bu iı· 
teği büyük bir mahzuziyetle yerine ge
tirdim.. latenilen arzu yerine g~tirilin
ce halk suıtu. Artık Madam Saint Gra
nier ile konuıuyordum. Bu d•fa hallı 
yeni baıtan: 

- Onu da Öp, onu da Öp! diye ba· 
ğınnaz mı? 

Onu da öptüm. Y anıbaşmda Rita 
Georg oturuyordu. Halkın emri gene 
yükseldi. Onu da Öptüm. Bereket ver
ıin ki, o akşam bütün bu kadınların 
hepsi blribirinden güzeldi. Ya nk•i ol· 
ıaydı._ 
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fi G • H b •• h • 5 Kastomonide orak gecikti a azı z. ugun şe rı- s KASTAMONU, (Milliyet) 

1 • • fi d• ki §5 Birtay~~1 beri yağ~~ y~ğmuhrlka-
z Şe e e rece er = rm esıny e zarar gormesı mu a • 

mı 1 . ~ . n . 1 i t~e"nt:a:e;~:~:~i~! .~~::ıı::.; 
:; . (BQfl ı .. ıncı s.a~ıfede) ı Sadrı M~udl B.: : la muhtemel zarar tehlikesinden 
:: Gazı Hz. Fakültede ikı buç~ -. ~a~ı Hz. kadml~ra ne : kurtulduğu görülmüttür, yalnız 
: saat kadar kalarak talebeye hız verd~.' D~ye ~~nDUf, ~ıse H. : mutahassıslarm ifadesine göre is-
:5 zat sualler sormutlardır. Hu- da Turk ınkilabınm Turk kadı- = tihsalatta azçok eksiklik olacağı-= zurlarmda imtihan olmak te- nına verdiği hakları saymıfbr• § anlatdmaktadır, her sene bu mev-
i§ ref ve saadetine mazhar olan Gazi Hz. bunun üzerine : :i simde Vilayetimizin birçok yer-= talebeler Hidayet, Akif, Kerim, - Pek ôlii, neye mebusluk u- : !erinde ekinler biçildiği halde bu a Kazım Ef. lerle Enise ve Omit teyorsunuz ~a askerlik ut~e- ~ sene daha onbeş gün teahhur ede-
; il. lardır. yorsunuz dıye sorunca Enıse = ceği görülmektedir. 
_ Reisicümhur Hz. bu talebele- H.: : Taı:ko··prU _ Daday yolu 
:! re mülkiyet hakkının mente ve - Bünyece zayıfız da ondan .. : T • • 
: tarihçesi, vaki itirazlar, sosya- demiftir. :; KASTAMONU (Mıllıyet) -
5 lizm, irsi hukukun teessüsü, ph Gazi Hz. bu cevaba itiraz e- E Oç senedenberi ihmal edilerek ha 
~ siyet~ hükmiye ve envaı nazari- derek : . • . § rap olan ve yağmurlu havalarda = yelerı, hakkı telif, teaddüdü - Şehırle~de_ belkı, bıraz. • · - gidip gelmek çok zor olan Tat-= zevcat, aile irtibatının istikba- Fakat köylerımızde kadınları- - k"" .. D . 
- J ·• t"" ı·· d 1 ·ı·k ah"tl"k mızın hepsi gu""rbüz ve kuvvet- opru ve aday yolunda tamıra-= ı, uç ur u ev etçı ı , f ı ı b l . • · . 

beyyinesinin tarihçesi, hukuk lidir; erkeklerile beraber çalı- ta .at anmıthr. Vılayet dahılın-
2 tarihi noktasından müceddit, şırlar, buyurmuşlardır. dekı yollardan İnebolu yolundan 
: Türk tarihinde meşhur ınüced- Reisicümhur Hz. talebelerin i sonra itlek yolJardan sayılan bu 
: diller, gayri kanuni hareketler, imtihandaki muvaffakiyetli ce- :a iki yolun bu yaz mevsiminde ta-= cürüm ve ceza hakkında naza- vaplılrından dolayı Sadri Mllk- S mamen tamir edileceği ümit edil-
i riyeler, milletlerin ırkile mede- sudl B. i tebrik etmitlerdir. = mektedir kereste ve kendir nak-= n;yet ve hukuku arasındaki mü- Talebelerden üçü tam nume- = ı· t 'b iki' il 1 - ·· ·· 9 b' · · 8 lmı = ıya mm u yo a yapı ması e-S nasebetler hakkında sualler sor ro, uçu • msı numero a f- = hemmiyetini artırmatkad B · -
- 1 1 b · ık cak tır = ır. ı : muş ar, ta e eyı s mıya • . = naenaleyh bu ehemmiyeti gozo-= tanda teşvik etmişlerdir. Gazı Hz. mektepten ayrdır- : .. d tut h""k' . . . b 
5 Türk ink;liibı ve kadın ken talebe kendilerini heyecan- = nuahn e taan u bumetimfızıdn u = · .. lkı 1 l d = m zun1 mamen ertara e ece-= Talebeden Emse H. kendısı- la a f amıt ar ır. = .. uhakkakbr = ııe 6Qrulan sualJerden Türk mü- Adliye, Maarif, Milli müda- = gı m ' = cedditleri hakkında malfuııat faa vekillerile H. F. umumi ka- e M. Mar'ın lzmirdeki konferansı - -5 verirken izahat mecrası Büyük tibi Recep B. imtihan esnasın- =: 
2 Gazi'ye intikal edince profesör da hazır bulunınutlardır. := 
..m.ııııııııııııııııııııııııııııııııııııuııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi~ 

İstanbul bir köprü ile idare edilebilir mi? 
(Başı 1 inci sahifede) 

lu taraflanndaki tramvay ıebekesi 
de Gazi Köprüsü ve yeni açılmıı 

caddeler istikametinde · §ehre yeni 
bir münakale cepheli verecek, iki 
k~prü araıına yeni bir nhtım yapıla
rak liman üç kilometrelik bir yanaı
ma sahası kazanacaktır. 

Hamdi Beye göre Halice bu tak
dirde tek bir köprüden geçileceği i
çin bu saha sanayi mıntakası olarak 
kullanılabilecektir. 

Hamdi Bey bu kanaatini 1930 se

nea.iQde latanbulun liman ve köprü 
meeeleaini halletmek üzre Ticaret O
dasında toplanan komisyona riyaset 
ettiği .zaman da uzun uzadıya teırib 
ve müdafaa etıniı ve bu fikrini ha
zırlanan rapora da dercettirmitti. 
Komisyonu te§kil eden (Furtunzade 
Murat, Ticaret Odaısı umumi kitibi 
Vehbi, deniz ticaret müdürü Zeki, A .. 
li, Ticaret mektebi muallimlerinden 
Muhlis Etem, Dr. Nizameddin Ali, 
Sadıkzade Riza, Makine mütehassısı 

Sırrı ve Ticaret Odası azasmdan 
merhum Şerif Zade Süreyya Beyle
rin de bu raporda imzalan yardır. 

Karaköy köprüıünün Unkapamna 
nakli ve lstanbulun bir tek köprü il~ 
idaresi etrafında ileri sürülen bu m~ 
talea hakkında Ticaret Odası unlumı 
katibi Vehbi Beyin ~r~i öğrenmek 
istedik. Vehbi B. dedı k.: 

_ Bu üç sene evvelki bir mesele-

dir. Ticaret Odasında Hamdi Beyin 

riyaaetinde benim de dahil olduium 
bir komiıyon toplanmıt ve konutulan 

18yleri bir raporla tespit etmiıti." 

Belediye reiı muavini Nuri Bey ise 
demittir ki: 

- Bizçe köprü meselesi diye bir 
ıey yoktur. Unkapanmda Gazi köp
rüsü mutlaka yapılacakhr. Köprü
nün planı evvelce bir zata yapbrrl
mıtb. Şartnamesi ise daimi encümen
dedir. Bazı mali noktalara ait tetki
kat bittikten sonra münakasa açıla
caktır. Benim bildiğim bundan iba
ntltir.'' 

IZMIR, (Milliyet) - P~ofesör ~· 
Mar evvelki akf&m Halkevınde dılı
mizin menıeJeri hakkında zengin bir 
konferans verdi ve tahliller yaparak 
yeni Türkiye rejiminin t~tkik. ıistem
lerinİ çok hararetle takdır ettı. 

Bu konferanai Leningratta bastıra 
rak gönderecektir. 

Profeaör ltalya bandıralı (ECEO) 
vapurile Yunanistana hareket etmiı
tir. 

Bilhasaa MlKEN, KINOS ve MI· 
NOS medeniyetlerini tetkik edecek
tir. İzmir muhiti profesörün konfe
ranaına büyük ali.ka göstermiıtir. 

Profesör on aenedenberi arayıp bu 
lamadı!ı LlDYEN vasikalarmı İzmir 
ve Bergama miizelerinde bulmuı •• 
fe"kalide memnun olmuıtur. 

Damızlık 
GIRESON, (Miliyet) - Şebinka

rahisar kazasmııı hususi muhasebesi 
tarafından Kara vili\yetinin Göle mm
takasından on beı damızlık boia ıa• 
tm alındı. Mahallnden yola çıkanlmıt 
olan bu boğalar çift hayYanatmın ula 
hı için yeni kazalarımızın müntehap 
nümune köylerine tevzi edilecektir. 

Samsun emniyet mUdUrlUgU 
SAMSUN, (Milliyet) -Yeki.Jete~' 

idare edilmekte olan Sa.maun Emnı
yet müdürlüğüne tayin edilen Adana 
Emniyet müdürü Hilmi Bey Samsuna 
gelmiı, ite baılamıtbr. 



Londra mektupları 

Disiplinli hürriyet mi, hür
riyetli disiplin mi ne? 

Şilini veren bülbül gibi Hyde Park'ın 
kanepelerinde ötüyor! 

lngiliz imparatorluğunu sözle yıkan adam 
devam için toplanan bir parsa .. 

ve söze 

<Batı 1 inci ..ııihde) 
bedeD teY, lılr ura hatip oldu. Hatip.. 
lorin her biri lriiçüll bir MDdık üz.ine 
çıkmıt, kzıaı tiddet 'l'e uabiyetle, ba
zıaı aaldn taTil'larla natuı.Jar aöyliyor
lardı. EUi kadar hatip biri diserinden 
dört bet metre uzakta 'l'e her biri etra
f,..a topla.Uiı bir kalababia bir feY· 
ler anlat.yordu. Hatiplerin birine yak
laflınn. Papaı kıyafetli bir adam: 

- Unutmayınız ki, diyordu, Hazre
ti laa sizin için ölmüttür. 

Kendi kendime : 
- ()yle ya, dedim. Pazar.... Kiliae. 

!ere gitnllyenler için papaalar park
larda vaaz ediyorlar. Fakat neden 
bu kadar çok papa•? 

Bir digerinin yanma aokuldum. Ha
tip bajmyordu: 

- Hitler denilen herif Almanyaıun 
mukadderatmı idare etmekte devam 
ettikçe •... 

Bu, batka bir mevzu. •• Hatipleri 11-
ra ile dolatmıya batladım. Her birinin 
birer mevzu hakkında aöz aöylediğini 
anladım. Biri, Amerikaıun Milletler 
Ce'»iyetine girmesini iıtiyor. Digeri 
Rooaevelt'in fena bir ıiyaaet takip et
tiğini aöyliyor. Bir üçüncüıü Katolik 
dininin dünyayı felaketten kurtaraca
iıru iddia ediyor. ltçilerin vaziyetinin 
bozuldujunu ve para faizlerinin yük
aek olduğunu aöyliyenler var. Yahu
diler Hitler'e aöğüp aayIJorlar. Hitler 
taraftarlan Yahudilerin mahvedile
cek bir millet olduiunu aöyliyorlar. 
Akla gelen her mesele bu pejmürde 
kıyafetli park hatipleri için münakaıa 
mevzuu. . . Bunlardan her birinin et
rafım almıt bir takım lngilizler pipo
lannı içerek lakayt bir tavırla nutku 
dinliyorlar. Hatibin aözlerini tasvip 
ediyorlar mı; yokaa o fikirlere İ§tirak 
etmiyorlar mı? Bura11 hiç belli def il. 
Yüzleri maıke gibi dinliyorlar •• din
liyorlar • ••. 

Çok hararetli nutuk oöyliyenlerden 
birinin yanma gittim. Bu, etrah en 
kalabalık olan hatiplerden biri idi. Bu 
da Mac Donald'a ve lngitiz lmpara
torlufuna abp tutu7or. Aynen tunlan 
• ~yliyor: 

- lngiliz lmparatorluiu medeniyet 
;in bir ,;lzkaraaıdır. Hindistaıun ka
mı em4.yor. imparatorluk JJkılmadık-

ça beferi7et için felih ümidi yoktur. 
Hatip aözlerinin - hararetli bir yeri

.. plince; arkadaD bir iinifomuılı ada
mm kimseye 'belli etm_. iater bir .,.._ 
:Iİyet.e hatiı.in ceketinin ucunu çektiii
ni sördüm. içimden: 

- ()yle ya, dedim. Bu kadan bile 
fazla idi. 

Hatip arkadan ceketi çeken adama 
bakb: 

- Bir aaniye, dedi. Son ıözümü 
aöyliyorum. itte bitti. 

Fakat üniformab adam ısrar etti. 
Hatip elini yeleğinin cebine soktu. 
Para anyordu. Fakat paraıı olmadığı
na delalet eden bir İfaret yapb. Bunun 
üzerine hatibi dinliyenler içinden pej. 
mürde kıyafetli ve itçiye benziyen a
damlardan birinin fapkaaını çıkardığı
nı gördüm. Paraa toplar gibi dinleyi
cilerden yarımıar, birer peni topladı. 
Ve bunu avucunda aaydıktan sonra 
hatibin ceketini çeken üniformalı ada
ma verdi. Hatip te tetekkür ettikten 
aonra imparatorluk aleyhinde nutku
na devam etti. 

Üniformalımn park müstahdemlerin 
den biri olduğunu, nutuk söylemek i
çin üzerine çıkılan küçük sandık için 
de her yirmi dakikaaına bir tilin kira 
vermek lizungeldiğini öğreninciye ka
dar bu Taziyet benim için esrarengiz 
olmakta devam etti. Anladım ki impa
ratorluk aleyhine söz oöylemek istiyen 
hatip, bir tilinlik aöylemİ§ Ye vaktini 
geçirince park hademesinden biri bir 
ıilin daha almak için geldiği zaman, 
hatibin tilini olmadığını anlıyan din
leyicilerden biri bu parayı temin et
mek için paraa toplamı§. 

Fakat benim en ziyade dikkate de
ğer bulduium nokta tııdur ki lngiliz 
imparatorluğunu çabr çatlr yıkmak 
iatiyen tok aözlü hatibin, yirmi daki
kalık nutuk için bir tilin tediye edil
meaini istilzam eden park nizamna
meainin hükmüne tabi olmamak gibi 
bir hareket ne kendisinin, ne de ken
diaini dinliyenlerden hiç birinin akıl
lanndan geçmemiı olmaaıdır. 

Disiplinli hürriyet mi; hürriyetli di
siplin mi nedir biJmlı'orum. Fakat ıu 
muhakkak ki tilini veren Londranm 
Hyde Park'mda aklına ııeleni .öyler ... 

AhmetŞOKRO 

A•k•l'I tebligat 1 ı 1 İş • ı 
UakUdar aa1terlilı: !fllı..:.indcn : ._ __ ş_v_e __ ç_ı __ 
Şat-e mmtılraemda buluoen 329 do

ğ1111•~ ve bunlarla mııaınel.eye tabi yer 
1i ve yabancılarla talıail ve ı-talık 
dolayıııiyla ertıcai 1eıu:ye terk edilmit 
olan mükelldJerıin eon yolı:lamalarma 
l Temmuz 933 tarihinden itibattn U• 
küdar askerlik 1Ubesinde mUtqeldı:il 
askerlik meclisinde batl-calrtır. 

Alilıadar eeııan erbabmın kayitl:i ol
dukları malıılle'lcre yapı.lıın <tıeblıiğat 
ve gönderiloeıı ceı.>lerde yazılan tarihlu 
de hüviyet cüzdanlanla blıııat §lllbeye 
gelerek ukerlik meclisine müracaat et 
me !eri ilan olunur . 

329 doğumlulara 
Eminönü askerlik ıııiı •NJen : 
l - 329 doğumluların l Temmw: 933 

tarihinden itibarefl ııon yoklamalaıma 
başlanacaktır. 

2 - Hangi günlerde lıaD.gi nahiyek-. 
rin son yoklamalaımın l'"lldacağı .:et
vclde yazılmıştır. 

3 - Muayene glirılerin.ıo umumiyet
le öğleden evvel yerli ve 811.eden eon
ra yabancıların yok.lamaları yapılacak-
tır. t 

4 - Tahsile dewm eden talebenin yer ! 
ti veya yabancı olduğuna :ııazaıan ö~e 1 

den evvel veya eonra haog:i güıı1cıde 1 

~cil muamelelerinin Y111>ıla.cağı cetft.1- 1 
de yazılmıştır. J 

5 - Tahsil dolayisile 1ıecil edilerek 
329 coğumlularla muameley<ı tabi oJ.anr 
lart!an terki tahsil edenler mcktıeptıen a 
lacaklan terki 1ahıril vealkalari.J.e mczu 
niyet suretile ikmali tahsil edenle.- ııa 

Milllyet'ln romaaı: 8 

Yazan: ANITA LOOS. 

Dorothy'nin dedıii ıribi, elliaine 
yaklapıuf nadan bir kadının izdiva
cında bulunmak için yİrmi kıırut ba
yılacak kabadayıların pek az çdona
aı da caba ... 

Bana setince, ben keneli heaabmw 
Misia Shaw'a kabahat bulmıyonım. 
Hakka.l'inaaf, Dorothy'nin baba .. da 
lıer halde &hım fihım bir teY defi.1-
mif. E'l'Veli, daha meni müskirat. kim 
ae rüJaamda görmemitken zil zurna 
ıarhot olmağı bir marifet aaıurmıı. 

Her halde onun için olacak ki Mi
sis Shaw mahut PanaJİr Kumpanya
sından "illallah!" demit· Bahusuı bu 
sırada otelinin fena bir ,öhret ka:ııan
mak Üzere olduğuna dair kulağına ba 
zı rivayetler de çahnmıf. Filhakika 
yüzüne bakılır derecede yakışıklı yol
culardan hiç biri Hazel'e otel Ücreti-

Y"'J ,, ---

Milli,,.ı lıu .at.ula it oe itçi iati
J!enlere toll<Ulaf edi)'Of'. lı <1• ~ 
idiyenr.r lıir mektupla lı lııiiro
mu.aa ıtaüı :cı ıc mllf etnM'*'irfer. 

lı l•teyealer 
Orta tahailimden i9tifack ederek, 1ro 

müıyoncu ve tücca.r mağualanııda ~ metı 
lele hizmetim dolayisile inşaat mimar 
lan ve mütıeahhitleri mezdinde çalışmak 
isteyorum. Şeraitim çok ehvendir. Mil
liyet Iş bürosu İ. Ş. 

hadetname aureti musadalralıaıile yedi 
iııe öğleden evvel yabanci iealar öğJe.. 
den sonra muaymeleri y;ıpıla<:aktır. 

Alemdar uabiyeıi : 1-7-933 cumarteal, 
3-7-933 pazartesi, 5-7-933 çaıpıııba. 

Fminönü merkez nahiyesi: ~7-933 per 
§Cntbe ' 8-7-933 cuma.rtaıi, 10-7-933 pa
zartesi. 

Beyazit nahiyesi: 12-7-933 çarşamba, 
13-7-933 pel)etllbe, 1>7-933 aımart:ıesi. 

Ktiçük pazar nahiyesi: 17-7-933 pa
zartesi, 19-7-933 çarşamba, 22-7-933 cır 
maıtesi. 

Kumkapu nahiyesi: 24-7-933 ıııazart<>
ai. 26-7-933 çarşamba,, 29-7-933 cumarte
ai. 

Muhtelif doğtımlU bil'umum yokla
ma kaçakları:: 31-7-933 pazarteei.. 

Tahail dolayıllile tecil: 20-7-933 per
§e1Dbe, 27-7-933 peqembe, 2-8-933 çar
§amba, 3-8-933 perpıbe. 

Tncüme: Kômran Şerif 

ni •ermez olmuf. Dorothy'nin üvey 
annesi kızının aabah kahvalb., aaati
ni aaat aiti buçuktan aaat sekize çe
'l'irdifini de haber alnıca, kendi ken
dine: 

- Artılı: iıin tadı kaçtı 1 • Demit
Miater Shaw'a mesleğini terketti

rip onu kendisile birlikte -e kapanıp 
oturmak üzere Modesto'ya dönmeğe 
mecbur etmif. 

Dorothy'yi de beraber götürmek 
iatemit amma Dorothy vaziyeti ıöyle 
bir ölçüp biçtikt- aonra, "gitmemi" 
diye ayak diremif. 

Dorothy diyor ki: 
- Çaresiz kalınca, Hazel' e, annesi

ne veya Modeıto'ya tahammül edebi
llrdiın. Fakat bunların üçüne birden 
katlanmak takati beter fevkinde bir 
§eydi ... 

1 Kari sUtunu 1 
Kooperatif için kesilen para 
341 enesinde Ankarada bulunduğum 

sıralarda memurin kooperatifi d iye bir 
şirke~ t c:cssii! ctmi~ ti. Ankarada bulu
nan büt ün hükUmct memurlarından ve 
zabitan<lan yarımşar maaş n ispetinde 
bir para ke6ilerek bir şirkete sermaye 
temin edildi ve işe başlattırıldı. 

Rendenizden de otuz beş lf'ra kadar 
bir para kesilmi!ti Bu şirketten on 
J>"ralık bile alış veriş etmemekle be
raber, bir kaç defa'lar paramın iadesi
ni talep ettiğim halde, ve kendilerine 
zahmet olmaam diye posta pulunu da 
leftıetmeme rağmen bir cevap bile ver
mediler. 

Bilmiyorum eğer şirket teberru sur<:
tiyle bu parayi mal etmiş i.,. bir deye 
ceğim yoktur. Şayet hakkım ise para
mı neden iade etmeyor? Bu ciheti an
lamak iıteyordum . 

Biga jandarma kuman<lanı yüzbaşı: 
Cevat 

1 LA. N 
1 Temmuz 1933 tarihinden iti

baren İstanbuldan saat 18,50 de 
hareket eden 32 numaralı katar 
her gün Küçükçekmeceye kadar 
temdit edilmiftir. 

İstanbul, 29 Haziran 1933 
Müdiriyet 

İstanbul birinci iflas memurluğun

dan : Müflis Kirope Diradoryan eferı<li 

alacaklılaıına karşı kongurdato teklif 

etmiş olduğundan bu teklif in müzakere 

si için T emmuzun beşinci çarşamba gü 

nü saat 14 te alacaklılarm nezdUı:ı izde 

toplanmaları ilan olunur. (5072) 

1 
3 üncü kolordu ı 

ilanları , __ 
Çorlu Askeri SA. AL. K01Y.1. 

dan: 
T ekirdağmdaki kıt'at ih

tiyacı için 16,000 kilo yerli 
malı toz şekeri kapalı zanla 
münakasaya konmuştur. Jha 
lesi 15 Temmuz 933 cumar 
tesi günü saat 11 dedir. İstek 
lilerin şartnamesini görmek 
üzere her gün ve münakasaya 
girmek için o gün ve vaktin
den evvel teklif ve teminat 
mektuplarile Çorluda Aske 
ri SA. AL. komisyonuna mü 
racaatları. (3106) (2756) 

3692 
• • • 

Çorlu Askeri SA. AL. KOM. 
dan: 

Çorludaki kıt'at ihtiyacı 
için 12,000 kilo yerli malı 
toz şekeri açık münakasaya 
konmuştur. ihalesi 15 Tem
muz 933 cumartei günü saat 
10 dadır. isteklilerin şartna 
mesini görmek üzere her gün 
ve münakasaya girmek için o 
gün ve vaktinden evvel temi 
natlarile Çorlu'da Askeri SA. 
AL. KOM. nuna müracaatla 

n. (3107) (2757) 3693 ..... 
Çorlu Askeri SA. AL. KOM. 

dan: 
Çorludaki kıt'at ihtiyacı i

çin 13,000 kilo gaz yağı açık 
münakasaya konmuştur. lha 
lesi 15 Temmuz 933 cumar
tesi günü saat 15 tedir. istek 
lilerin şartnamesini gömue< 
üzere her gün ve münakasa 
ya girmek için o gün ve vak 
tinden evvel teminatlarile 
Çorluda Askeri SA. AL-. ko
misyonuna müracaatlar. 

(3110) (2760) 3694 .... 
Denizli Askeri SA. AL. KO. 

dan: 
Denizlide bulunan kıt'alar 

itler bu kalıba dökülünce Dorot
hy hayatını kazanmak mecburiyetini 
duymağa bqlamıı. Panayir Kumpan
ya., o sırada toplanılan iane ile Do
rothy'nin imdadına yetitmif. lane ha
aılab ile kıza. içi meyveli bir nevi bö. 
rek yapmafa mahauı bir makine aa· 
tın almıılar. Direktör de: 

- Eline klfi derecede para geç· 
meğe batlasm da Kumpanyaya maki
ne için o zaman bir teY verinin, • de .. 
miı. 

Bunlan yapmakla beraber bir ta
raftan da Dorothy'yi ,,Sanat Mabedi" 
aahibi Mister Al Le Vino ile kanii 
Misis Al Le Vino'ya tealim etmiıler. 
,,Sanat Mabedi'' denilen ıey bir ça.Ur 
dan ibaretmit- Bu çacUrın içinde Mis
ter de Vino, kelebek kanadı gibi ke. 
niı kollu beyaz bir mayo giymit oldu
ğu halde yanında duran kanıma göz 
kat ederek tarkılı pandomimalar oynar
mıf. Le Vino ailesinin hususi hayati 
dostlar batma temenni olunacak dere 
cede tatlı geçermiı. 

Dorothy diyor ki: 
- Bazan kendi kendime dütünü

yorum, ,,Oh ne olur, fU Colony lokan· 
taımda yediğimiz mükellef yemekler 
bana Misiı Le Vino'nun piıirdiği etli 

Istanhul Sıhhi Müesse!:eler 
Satınalma Komisyonu Reisliğinden: 

Şişlide kain Çocuk hastahanesinin kalorifer kazanları 
run tamiriyesi olbaptaki keşif name ve şartnamesi veçhile ve 8 
Temmuz 933 cumartesi günü saat 16 da kapalı zarf usulile i
hale edilmek üzere münakasaya konmuştur. Bu baptaki keşif 
name ve şartnameyi görmek isteyenlerin Komisyona müra-
caatları. (2729) 3661 

•• 
Marmara Ussü Bahri Kumandanlığı 
Satınalma komisyonu reisliğinden: 
Sureti ihale Saat Münakasa tari~ Miktarı Nev'i 
Pazarlıkla 10 6 Temmuz 933 50,000 kilo Et 

Deniz Efradı ihtiyacı için münakasaya konulan yukarda 
miktarı yazılı etin pazarlıkla yapılan münakasaamda veri
len teklifler haddi layıkmda görülmediğinden hizasında yazı 
lı tarihte tekrar pazarlıkla münakasası icra edilecektir. 

Taliplerin yüzde 7,5 nisbetinde teminatı muvakkateleri i
le komisyona müracaatları ilan olunur. (2973) 

Devlet Matbaası Müdürlüğünden: 
Maarif Vekaletince bastırılmış ve bastırılacak olan her 

nevi kitap,mecmua ve sair neşr iyatm umumi satıcılığı kitap ve 
mecmuaların üzerine konan fiyatlardan en az iskonto ile bu 
işi üstüne almak İsteyen Türk vatandaşına üç sene için iha
le edilmek üzere kapalı zarf usulile münakasaya konulmuş
tur. Münakasa şartnamesi Devlet Matbaasından alınacaktır. 
Münakasa 18 Temmuz 1933 Salı günü saat 10 da Devlet 
Matbaasında yapdacaktır. Şartname mücibince yapılacak tek 
]if mektubile teminat mektubu veya makbuzunun münaka
sa gün ve saatinden evvel Devlet Matbaası Müdürlüğüne mak 
buz mukabilinde teslim edilmesi lazımdır. (2958) 

1 lataabal Beledlyeal ilanları 1 
Üsküdar Belediye Şubesi Müdürlüğünden: Üsküdar 

Paşalimanı caddesinde 69-1 69-2 yeni No. lı Adviye Ha
nım yalısının yola tesadüf eden ve istimlak edilen kısmmın 
enkazı pazarlıkla satılacaktır. İsteyenlerin 6 Temmuz 933 
perşembe günü saat 14 te Ene üınene gelmeleri. (3020) 

ADadohıdaki turnesinue buyü .. bır muvaffakıyet kaıanan 
Sahibinin Seıi meıhur artiıti 

FiKRiYE HANiMi 
Bugfinden itibaren 

PANORAMA BAHÇESiNDE 
dinliyeceksiniz. Meıbur dansöz 

GÖLDANE HANIMIN 
Anadolu oyunlannı her akıam teyredecekıiniz. • (5068) 

Eskişehir Evkaf Müdürlüğünden: 
Eskişehir'de Yirmi dört saatte 150 ili 200 kile Buğday; 

ekistra un yapan ve su ile müteharrik ve alektriği olan Evka
fa ait çeri başı Ali Bey namı diğer Nuri Bey un F abrikasmm 
senelik bedeli muhammini " 2000 " lira üzerinden bu se
ne Temmuz iptidasından itibaren nihayetine kadar bir ay 
müddetle yeniden müzayedeye çıkarılmıştır. Taliplerin ar
zusuna göre 3 senelikten 6 seneliğe kadar icarada verilebili
yor. Talip olanların Eskişehir Evkaf Müdürlüğüne müra
caatları. (2998) 

ihtiyacı için 315,712 kilo ku
n. ot kapalı zarfla münakasa
ya konmuştur. ihalesi 15 
Temmuz 933 cumartesi gii
nü saat 1 1 dedir .isteklilerin 
şartnameyi görmek üzere her 
gün ve münakasaya girmek 
için belli gün ve saatte teklif 
ve 1421 liralık teminatlariyle 
Denizlirle A.5keri Satınalma 
Ko. na müracaatları. (3129) 
(2909) 

3903 

• • • 
1. F. ihtiyacı için açık mü

nakasaya konup ihalesi bir haf 
ta tehir edilen 20 ton kriple 
maden kömürüne teklif edilen 
fiat pahalı görüldüğünden pa 
zarlığa konmuştur. İhalesi 3 

zerzevat yemeklerinin tadını unuttu
racak kadar nefia olabilseydi!" De
rim ..• 

Le Vino ailesinin b ir fena adetleri 
varmıf ki on yedi sene birbirlerile ka
n koca olarak yatadıklan halde hala 
aralarmda çocuk tivesile konuturlar· 
ıru,. 

Böyle bir feyİn de eninde sonunda 
Dorothy gibi bir kızın sinirine dokun· 
maaı pek tabiidir. 

Dorothy bu auretle Le Vino aileai
nin yanma yerleıtilrlen sonra baba ile 
kız vedalatmıılar. Kansı babasını Mo 
deata'ya götürmÜf. Adamcağız her 
gün türlü azarlar ifiderek ve meni 
müskirat devrinde elinden geldiği ka
dar ahlakım bozmamağa çalıtarak 
hala kansile birlikte Modesto'daki o
telde yatarmıf. Bu husuıta Hazel'in 
kocaıırun kendisine çok yardımı olur 
muf. Hazel de nihayet tamaınile ısla
hı hal etini§, yani evlenmit. Dorothy
nin dediği gibi Hazel'in yegane kusu
ru, bütün bir çok kimselerin yaptığı
nı onun daha o zaman yapmağa bat 
lamıı olmaııdır. Hazel Modesto şehri
nin en parlak gencine varmı§. Koca
sı gazete çıkarıyoımu§. Bütün abone
ler eazete ücretini ya üzüm ve---

Temmuz 933 pazartesi gunu 
saat 11 dedir. isteklilerin şart 
nameyi görmek üzere her gün 
ve pazarlığa iştirak için o gün 
ve vaktinden evvel Fmdıkhda 
3. K. O. SA. AL. KOM. nuna 
gelenleri. (228) (2464) 

* * * 1. F. nın Selimiye fırını i-
çin açık münakasa ile 1200 
çeki odun alınacaktır. İhalesi 
6 Temmuz 933 perşembe gÜ

nü saat 11,30 dadır. lsteklile 
rin şartnamesini görmek üze
re her gün ve münakasaya 
girmek için o gün ve vaktin-. 
den evvel temin .:larile Fındık 
lıda 3. K. O. SA. AL. komis 

yonuna gelmeleri. 
(2715) 

(204) 
3651 

ya ömürotu, olarak tediye ettikleri i
çin Misis Shaw damadile birlikte ga
zetenin neıredildiği dükkanın arka 
tarafındaki küçük odaya çekilip bu 
kadar üzümle ömür otundan ne suret
le istifade edebileceklerini düıünür
lermiı. Onun için Dorothy daha ge· 
çen ay, avuç dolusu para verip baba· 
ıma kaçak içki yapsın diye nefia bir 
inbik ııöndenniı. 

Gelelim Dorothy've... Direktörün 
siparit ettiği börek yapmağa mahsus 
makine gelince, içinden bir tarife çık 
mıf. Tarifenin içinde .,Bu aleti bir ço
cuk bile kullanabilir" diye yazılı imi§. 
Bu izahat üzerine Dorothy'nin aklına 
bir ıey gelmif. Makineyi orada bulu
nan bir çocuğa bırakıp gitme
ğe baılaııuı. Oğlan da bundan çok 
memnunmuf. Fakat bu itin neticesi 
§U olmut ki, ya makine bozuluyormuf, 
yahut ta çocuk satbğı böreklerin pa
raaım yiyormuı. 

Nihayet San Diego denilen bir fe
hirde Doc iaminde bir arkadaıları yü
zünden Kumpanyanın batı gene bela 
ya girmif. Doc denilen bu adam ,,Ha
rikulade leke sabunu" ismini verdiği 
bir ecza satarmış. Doç bu eczayı, kö. 
febaıı bakkalından beı kuruıa aldığı 

SADIKZADE BİRADERLER 
Vapurları 

SAKARYA •apurd 

ISTANBUL - IZMIR SORA'f 
POSTASI 

Müddeti seyahat 22 saattir 
Her hafta cumartesi günü saat il 

da Galata rıhtımından hareket, paza1 

günü İzmire muvasa!St, p~i hart 
ketle sah gilnU İ.ıanbula ..-det edC'l'· 

KARADENiZ POST ASI 

SADIKZADE 
vapunı 

3 Temmuz pazarteai gllnil saat 18 clt 
Sirkeci rıhtımından haraketle Zongııl· 
dak, İnebolu, Ayancık, Sımısu:n, Ord~ 
Gire.un, Trabzon, SiimM:oe ve Rize li• 
manlarına azimet n a•det edecektir. 

Fazla ta&ilit için Sirkeci Meymt<"
1 

Hanı altında ıu:entalığa müracaat. 'fe· 
lefon : 22134. (4911-5077) 

Sadık Zade Aslan Kaptan 
BARTIN POSTASI 

KEMAL 
vapuru 

2 Temmuz Pazar günü saat 18 de 
Sirkeci rıhbmından ba.reketle (Ereğ· , 
1i, Zong:uldalr, Bartın, Amasra, .ıcu· 

rucaşile, Ci.dc, lndxılu, Evrenye, lli· 
şe ve Abanaya azimet ve •vdet ede· 
cektir. 

Fazla tafsilat i<tin Sirkeci Mey
menet Hanı altında acentalığa mü· 
racaat. Telefon: 22134. ( S076ı-

l İat. Mr. Kumandanlığı 
Sabnalma kom. ilAnları 

Merkez KumandanlığıııD 
merbut müessesat için 1242~ 
çeki odun 2-7-933 pazar gıı 
nü saat 14,30 dan 15,30 1i 
kadar pazarlığa konmuşttıt 
İsteklilerin şartnamesini gol 
mek için her gün ve pazarlığı 
girişeceklerin belli vaktinde 
komisyonda hazır bulunma!• 
rı. (45) (2983) 

397~ 

• • • 
Harbiye mektebi ve Hast' 

hanesi ihtiyacı için 5500 kil' 
yoğurtun pazarlığı 1-7 -933 c 
martesi saat 14 ten 15 ıe lıf 
dar yapılacaktır. isteklileri~ 
şartnameyi görmek veya p3', 

zarlığa girişeceklerin be)~ 
vaktinde komisyonda h~I 
bulunmaları. (47) (3008 

399 . .. . 
Harbiye mektebi hayvaııı 

tından mürt olan bir ester~ 
derisi 1-7 -933 cumartesi gii 
nü saat 11 de nazarbkla satıı1 
alınacaktır. l~tiyenlerin gOI 
mek için Harbiye mektebi Ie
vaznnma müracaatları ve İf' 
teklilerin belli vaktinde kord 
yonda bulunmalan. (48) 

(3016) 
• • • 

Merkez Kumandanlığın' 
merbut müessesat için dört' 
yüz altmış ve iki yüz ton vıı 
iki şartnamede 8-7-933 cll 
martesi günü saat 15,30 dat' 
16,30 a kadar yapılmak üıe 
re pazarlığa konmuştur. 1• 
teklilerin şartnamesini got 
mek için her gün ve pazarlığı 
girişeceklerin belli vaktinde 1'1 

misyonda hazır bulunmaları· 
(49) (30t1l 

bir bula§ık sabununu bıçakla bir ço> 
parçalara bölmek suretile pek b••'1 

bir tarzda iıtibsal edermİf. Bu ps". 
çaları yaldızlı kağıtlara aarıp bebe(f' 
ni halka onar kuruta aatarmıf. Fak•

1 

Doc ciddi bir adam deiilmit. Kalifof' 
niya'nın bütün geniıliiince arkaıJt'' 
da bir aürü aldat.lmıı kocalar bıra1'1. 
rak gezermiş. 

San Diego' da bir bakkaldan bir "1'' 
rufa aabn aldığı ,,Harikulade ı..elı~ 
Sabunu" bir az sonra on kuruıa a)'~: 
bakkalın kans1Ba aabnaaı nih•>"'ı 
mahvine sebep olmuı. Çünkü D.,ç >'' 
ruz bununla kalmamıt, bakalın kafi"; 
nı ayarttıktan ııonra üstelik ad"ııı.lt 
komodin üzerinde duran aaati11i I' 

çalmıf. Saat yetmiı bet dolar ~J' 
tindeolduğu için bakkal fena h•l 
kızıp Doc'u polise ıikayet etmit· 

D D. ı· k · · D-~·~~ an ıego po ıs omıaen v- r 
peşine düıüp, kumpanyayı Sanla 8' 
bara kasabasında yakalamıf. " 

Anlatılan polis komiseri kibar f' 
zenğin necip nıhlu bir inaanmıt· > ~ 
ni zamanda aileai evlenme çağıD"' ~~ 
len kızlara göz kulak olup onlar• 
kuttan korurmuı. ) 

( A rkast ııcf 

-



B~lll Tl1llBE PillNGOSI 
1 S. el tertibin 3. c6 keılde•I 

11 Temmuzdadır 
Ba keıldede IHlyak ikramiye 

100.000 Liradır 
Aynca: 2s.ooo, ıs.ooo, ıo.ooo Liralık 

b yük ikramlyeler ve 

50.000 lirahk bir mükafat vardır. 

1'ürk Tayyare Cemiyetinden: 
Türk Tayyare Cemiyeti Merkez 

Binası Münakasa İlanı 
. Türk Tayyare Cemiyeti Merkez Binasının İll§&sı 28 Ha

tıran 933 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle miinakaıa
Ya konulmuştur. Şartname ve planlar Cemiyet Merkezinden 
elli lira ücretle aJmabilir. Şartname ve planlar ancak en az 
~oksan bin lira kıymetinde bir binayı taahhütlerini bihaklan 
lfa ederek yapmıt olduğuna dair vesika gösterenlere veri
tcektir .Münakasa 18 T ernm uz 933 salı gibıil saat on bette , 

l'ürk Tayyare ('.emiyetinin A nkarada Hacı Bayram mahalle 
&İndeki Merkez bmasmda yapı lacaktrr. (3012) 

Darülfünun Mübayaat 
Komisyonundanı 

Mülga Harbiye binasile Haydarpaşada Tıp Fakültesin 
de .. nıevcut istimalden sakit es ki qya 5 Temmuz 933 tarihine 
lllüsadif ÇUfAmba gibıü satılmak üzere aleni müzayedeye 
konulmuştur. Taliplerin qyayı görmek için öğleden evvel 
1-laydarpqada Tıp Fakülteain de ve öğleden sonra da Mülga 
1-larbiye binalan dahilinde mevcut ambarlara ve prtnamesini 
okumak i~ komisyon kitab etine ve pey sürmek için de yüz 
de yedi buçuk niabetinde temi nah muvakkatelerile birlikte 
mezkôr günde saat on bette M übayaat komisyonuna müra
caatları ilan olunur. (2730) 3662 

Ecnebi memleketlere tıiden t8ccar Ye seyyahlara 

Banka Kommerçiyale İtalyana 
Sermayesi 700,000,000 (İhtiyat akçesi: SS0,000,000 Liret) 

Travellen (Seyyahin çekleri) satar 
Liret, frank, İugiliz lirua veya dolan frank olarak sahlan bu 

çekler sayninde nereye gitseniz paramn kemali emniyetle taflJ' n 
h•r ıı:aman iateraeniz dlhıyanm her tarafında, tehirde otellerde 
'tapurlarda, trenlerde bu çekleri en kllçük tediyat için nakit ma· 
keııııııda kolayhlda iatimal adebilirsiııİL Travellera çekleri hakiki 
~binden bqka kimaeııia kullanamayacağı hir tekilde tertip ve 
ılıtaa edilmqtir. 3268 

Konya Belediye Riyasetinden: 
1 

Konya ıebrine 13-5. kil<?~~tre mesafede bulunan Dut 
~ lllenha suyunun şehre ısale sı ıçm · muktazi 200 m. m. 
b ltıında ve 13500 metre tul ünde santirifüj dökme boru ile 
h~7 ait vana, vaİıtuz ve dirsekleri 15 Haziran 933 tari
v:i;tt 31Tenunu~933.!aribine kadar .45 .. gün m~ddetle 
t idi Pah zarf usulile munakasaya vazedılmıştır. Taliplerin 
e. f edecekleri fiatlarm yüzde 7 buçuk nisbetinde te-
~hl?-ftla beraber 31 Temmuz 933 pazartesi günü saat 15 te 
. et 1 zjf}arını vermeleri ve daha ziyade tafsilat almak 

. ıs eyen erın Konya belediyesine müracaatları ilan olunur. 

--- ---- 3383 (2869) 

Devle t Denıiryolları idaregı ilan arı 

650 ton yerli kok könıiir.. .. .. ka 12 7 933 t . . 'd Devle unun muna •ası • - a 
rıhınde Ankara a t Derniryolları isletme Umum Mü-
dürlüğünde yapı~acaktır. • 

Tafsilat beşer liraya Haydarpaşa ve Ankara'da İdare 
veznelerinde satılmakta olan şart~elerde yazılıdır 

(2875) . 
3842 

. b 1 - Asgari 1 O kişilik Türk ve ecnebi fzci ve sporculara 
ış uirnak üzere seyahat edece k ırg~t~a, ' 

h ' 2 - Bilumum mektepler ve bırlikler, Turing klüpler ec 
:1e ~ rneınleketlerdeki seyahat şirket ve acentaları tarafından .ek ıp edilen tenezzüh veya tet kik seyahatlerine İştirak ede-
ce asgari 25 kişilik gruplara, , 
cl 3 - Haydarpaşadan Fevzipaşaya veyamü~ekabilen gi. 
ecek.:ı-sgari 25 kişilik seyyah gruplarına esas tanfeler Üzerin 

den yuzde 50 tenzilatı, 
• d, - Belediyeler, Halk e~leri umumi menfaatlere ha-

clırn cemiyet ve birlikler, m es1eki birlik ve tesekküller 
;e•rni ve gayri res?1i ~üessest"Jer "bankaİar, fahrik~lar gibi'; 
~afmdan tertıp. ~ilecek a "Yahatlere iştirak edecek 25 ki-

ı ş~~k yolcu gruplar ı ıçın esas tarifeler üzerinden yüzde 40 ten 
Zılatı havi 57 numaralı husus; tarifenin ı T 933 
t ~L' t tb 'ki emmuz 
r:" .. unden itibaren a 1 nt; • başlanacaktır. İstasyonla 

_ asılan ilan varakalarmda tafsilat ve şerait yazılıdır. (2878) 
3844 

İdaremiz için pazarlıkla satın alınacak olan (5) k 1 t~viye lavhası Döner koltuk, Ozalit ve saire gibi rnuhte~f~~ 
b:s .. ~alzeme~ pazarlığı 5- 7 :933 tarih~e 1?üsadif çar~ 
kil lllinu mağazada icra kılın~c a~d~ talıplerın yevmi mez
\>e rda saat 9 dan 11 e kadar ıs ba~ı vu~ut eder~ t~riren fiat 
d l'llleleri bu b taki malzemenın mufredat lıstesı mağaza 
. ~hilinde' asılımap }up ninnune getirilmesi icap eden malzeme 
ıcın ş o - . . L b . ·1 . .. · . Pazarlık ·· .. .. unelennın !;lera er getırl mesı numu-
l\esı:ı: t kJ• gunu num ~· ·ı· l (3019) e ıflerin kabul edilıneyecegı ı an o unur. 

SOGUK 
Sayealnd• 

Sıhhat ve Konfor 
CTJ 

ELEKT iıc BUZ DOLAPLARI-
42s liradan itibaren 
18 Ay vade ile 
A T 1 

Askeri Lise ve Orta Mekteplere 
Muallim Tabip ve Dişçi Alınıyor. 

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

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

sızca, 

Bursa Lisesinde : Fizi"- Knnya, Fransızca. 
2 - Bu derslerden lier birine lüzumu kadar muallim alı 

na.:aktır. 1 
3 - Konya ve Erzincim Askeri Orta mekteplerinde muh

telif ders zümrelerine de muallim alınacaktır. 
4 - Bu muallimliklere ; iıtekJi olanlar, aşağıda yazılı 

vesikaları bir istidaya tli§tirecekler ve hangi mektebin hangi 
del's ·muallimliğine istekli olduklarım da yazacaklardır. 

A -Tasdikli sıhhat raporu, 
B -Tasdikli hüsnühal kağıdı, 
C - Resmi bir makamea ve evvelce Muallim olanlar İ· 

çin Maarif idarelerince, tasdikli ve fotoğraflı fiş veya kısaca 
hal tercümesi, 

D - -Şahadetname, Ehliyetname, tasdikname ve saİl' ve 
sikalarının tasdikli ve fotoğraflı suretleri, 

E - Noterden tasdikli taahhüi: senedi, bu senede şunlar 
yazılacakbr, "Tayin edileceğiın ... mektebinin ... muallimli 
ğinden her hangi ders senesi içinde çekilmemeği, şayet tatil za 
manında çekilecek olursam, çekilmeden en az iki ay önce bildi 
receğimi .. böyle yapmazsam, alacağım Ücretin iki aylığını taz
minat olarak bir defada ödeyecegimi, bundan başka tayin o· 
lunduğum halde kanunun gösterdiği zaman içinde vazifeme 
başlamazsam yine ayni t:ızılıinatr ödeyeceğimi taahhüt ede
rim." 

E - Bu vesikalar 1 O Temmuz ·933 tarihine kadar Milli 
Müdafaa Vekaletinde Askeri liseler Müfettişliğine gönderilmiş 
olacaktır. 

5 - İsteklilerden aranılacak şart\v ıunlardır : 
A - Muallimliğini istediği dersi okutmağa, menşei veya 

Darülfünunda imtihanla ehliy dnameyi ve kanuni vasıfları 
haiz olmak ve yahut Maarif Vekaletinin aynı derecedeki m<!k 
tep1erinde müseccel muallim bulunmak. 

B - Haftada 15 "Zaruret görüldüğü takdirde" en çok 
20 '!aat ders almağı taahhüt el mek, · 

6 - Tayin edilecek mual liınleı·e ayda 84 : 126 lira ücret 
verilecektri. 

7 - İstanbul, Konya, ve Erzincanda bulunan Askeri li 
seve Orta·mekteplerle Konya Gedikli Küçük Zabit Hazırlama 
ın:?ktebinin tabip ve dişçiye ihtiyacı vardır. 

Taliplerin aylık ücretleri 80 : 90 dişçilerin ücretleri ise 
70 liradır. 

8 - Bunlara istekli olan! ar, hangi mektebin tabip veya 
di~iliğini istediklerini istidal arma yazacaklar ve kısaca bal 
tercümelerile beraber 4 maddede yazılı zamanda Askeri Lise 
ler Müfettişliğine göndereceklerdir. (3097) (2719) 

3627 -----
Hariciye Vekil .eti Mübayaat 

K 1>misyonundan: 
Hariciye Vekaleti için alına c~k otomatik telefon santralı ~e 

bazı teferruatının ihalesi tarihi 21 Haziran 933 flrşa~~aakgu· 
nü olacağı gösterilmiş ise de gÖ rülen lüzum üzerıne rnu~ a~ 
müddeti 1Temmuz933 cumartesi saat 16 ya kadar temdıt edıl
rniş olduğundan t::t ' ip olanların şartnamesini görmek üzere mez 
kur tarihe lıachr :P::ır-iciyc Vekaletinde Levazım l\JE:dürlüğüne 
ve lstanbul'da ,·1nk1r_1 ca.~ :~esinde Hazinei Evrak Mi'.dürlüğüne 
müracaa' ve lrn9::ıL ::.:-, r~ p~ li.i ile tekliflerir.i icra eyleme~eri i
lan olunm· (29r.2) 3935 

• 
Sıhhat ve içtimai 

Muavenet Vekaletinden: 
Bu sene İstanbul' da Fen Fakültesinin " F. K. T. " 

sımfma devam etmek üzere leyli Tıp Talebe Yurduna tam 
devreli lise ve tahsil itibarile buna muadil musaddak resmi 
mekteplerden en ıyı ve iyi derecede mezun olanlar ah 
nacaktır. Talebenin yemesi, yatması ve üstü bqı Y urtça te
min olunur. Ve ayrıca şehri muayyen miktarda muaveneti 
nakdiyede bulunulur. 

Kayıt ve kabul •uretl ve .. rtları palardır 
1-Talipler el yazılarile muharrer ve muvazzah ad-

reslerini havi istidalarını aşağ·ıda beyan edilen evrak ve vesai
ka raptederek nihayet" 1 Teşrinievvel 933 "tarihine kadar 
doğrudan doğruya Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekileti 
ne göndereceklerdir. 

A : Türkiye Cümburiyeti teb'asmdan bulunduğunu na· 
tık hüviyet cüzdanı aslı. 

B : Tam devreli liseden mezun olduldarmı mübeyyin 
mektep şahadetnamesi aslı ver~ imtihanl~mı tamam~n bi 
tirdikleri halde şahadetnamelermın tasdik muamelesı ge
cikmiş olanlar için mezun bulundukları ?Iektep. ~üdü_r
lükleri tarafmdan ayni zamanda derecelerı dahı gosterıl
mek üzere verilmiı fotoğrafları tasdikli resmi vesaik. 

C : Tahail etmit oldukları müesseselerden alınm•ı bal 
ve hareketlerinin mazbut ve kuıunuz bir derecede bulundu 
ğunu müş'ir hüsnühal varakasn 

D : Mütehassısları tam hastane heyetinden iıtihsal edil 
miş nümunesine muvafık ve musaddak resimli bir kıt'a sıh
hat raporu " bu rapor hastane Battabipliklerinin mühürile 
mühürlü ve mazruf olarak talipler tarafından diğer evrakile 
birlikte gönderilecektir", Bu hastaneler Ankara, Sıvaa, Er 
zurum, Diyarbekir, Nümunehastaneleri, İstanbul Çocuk 
hastanesi, İzmir, Bursa, Konya, Adana, Samsun memleket 
hastanelerinden ibarettir. Buralarda muayene olunmak 
için bu hastanelerin menııup oldukları valiliklerin Sıhhat ve 
İçtimai Muavenet Müdürlüklerine talipler tarafından bizzat 
müracaat olunacakbr. 

E : Sureti aşağıda münderiç Noterlikçe musaddak Veli 
leri tarafından ve velisi bulunnuyanlarm kendileri tarafından 
verilıııif bir kıt'a taahhüt aenedi. 

F : 4,5 X 6 eb'admda üç adet fotoğraf, 
2 - Yatları yirmi ikiyi geçkin olanlar ve tahsillerini ve 

ileride mecburi hizmetlerini ifaya mani bir hastalığı ve arızası 
bulunanlar kabul edilmezler. 

3 - Talipler tarafından V ckilete gönderilecek olan mez 
kfır evri.k ve vesailan alındığı adreslerine derhal bildirilece· 
ği gibi işbu evraka nazaran kabul edilip edilmedikleri dahi 
keza adreslerine vaktinde tebliğ olunacaktır. 

Taahhütname Suret;i 
Leyli Tıp Talebe Yurdu na kabul edilerek Tıp tahsil e

dip her hangi bir Tıp Fakülte sinden Tabip olarak neş'et ey
lediğinde " Eylediğimde " 9-6-932 tarih ve 2000 11Wnara 
h kanun mucibince mezkfır Yurtta geçirdiği " geçirdiğim " 
zamanın iki sülüsü kadar bir müddetle Sıhhat ve içtimai 
Muavenet Vekaletinin tayİ n eyliyeceği mahalde ifaıma 
mecbur olduğu " olduğum " hizmeti ~ul etmedi~ . " et~e 
eliğim" veya kabul edipte müddeti muayyeneamı ·. l,ıtar 
meden terkeylediği " eyledi ğim " takdirde kendisi cı ~en
dim "için sarfedilen paranın iki mislini ödemeği ve Tıp tah
silini terkettiği " ettiğim "ve ya sihhi sebepler haricinde Fa
külteden daimi olarak çıkar ıldığı " çıdarıldığmı " ve mez 
kfır Yurtta bir aeneden az bir müddet kalarak yurdu terkey 
lediği "eylediğim" takdir de keza kendisi "kendim" i: 
çin sarfolunan parayı ödem~ği müt~ahhit, 7'.~· . müteke~ıl 

- olduğumu natık işbu senedim tanzım ve muşarumleyh veka
lete tevdi ve ita kılındı. (2895) 

,..,,.,.... HEYBELİADA ~ 
DENİZ BANYOLARI 
Türkiyenin incisi, dtlnyamn en gilıel sekiz yeri•den biri 

Gınit ve temiz çam H b ı• d Şfü· ~e ~1ulyı 
ormanlarile allalü ey e ıa a koşesı ... 

H b I• d Renk rank karanfil tarlaları, gliller, Gl ı ey e ıa a yöl'ler, nadide çiçekler, çiçekler, çiçekler .. 
Bu çiçek bahçeainin sahilinde emHlsiz ve heryerden ucuz 

Heybeliade deniz banyolan ve gazin~s.u 
Roş vakitlerinizi sıhhat ve neşe kayn•ii'• olan bu yerde geçırın 1

• 

\ 4955 ) 
3~ 8 

ı Evkaf müdlrlyeti ilanları 1 
Evkaf Umum Müdürlüğünden: 

T d l SOn senelerde pek ziyade artan rağbet-
aş e en suyuna · T del 

t · t'f d lile bir takun suların aş en suyu namı al-en ıs ı a e eme . . 
d tıldığ d "ikayet edilmeaı nazarı dikkate almarak 

tın a sa m an "' 'im · · · d ~ b k t'i olarak önüne geçı eaı ıçın amacanaların agzı 
unEunkj a da bir kurşun vur ulmaaı muvafık görülmüş, tak-

na v ç l b üh'"l k r di ü kül, takibi kolay o an u m ur er arzuya tabi olma 
. ~ m !ru1ınağa başlanmıştır. Kurşun mühürler dört köşe
~d~;~ içinden tel dört defa dola§maktadır. Üzerine vurulan 
damğanın bir tarafında üstünde ufak bir ay ve altında "Ev 
kaf", diğer tarafında Taşdelen yazılıdır. Taıdelen suyu sa· 
bcılarımn ve behemahal Taşdelen suyu içmek zaruretinde 
olan ve sularından ıüphelenm ekte bulunan zevatın nazarı dik 
katine arzolunur. (2698) 3629 

Beykoz Malmüdürlüğünden: 
Anadolu Hisarında Göks uda 11 O lira muhammen kıy 

metli kirgir karakolhane enkazı 25-6-933 tarihinden itiba
ren 20 gün müddetle satışa çıkarılmıştır. 

15 Temmuz 933 cumartesi günü saat 13 te ihale edilecek 
tir. Taliplerin Beykoz Malmi.idürlüğüne müracaatları. 

(2898) 3910 



Ankaranın köylerinde 
Bir çok köylerde mahsul bolluk 

senesinden daha fazladır 

'ANKARA, 28 Haziran - Yol 
kenarlannda blf kümeleri, bunla
rın arasında senelerdenberi ayni 
vaziyette kalmıt olanlar da var. 
Bunlar günef, kar ve yağmur al
bnda neredeyse topraklatacak ••• 

Köpriilerin iki tarafında öyle 
yol parçaları gör-düm ki, seller bu
ralarını yalaya yalaya dar bir terit 
haline getirmif. Bugün bir araba 
zorlukla geçiyor. Bunlar tamirsiz 
kalırsa yarın bir kabrm bile geçe
bileceği füpbeli ! ... 

Kilometreleri gösteren eski ra
kamlı lafların çoğu devrilmit ve 
kırılmıf. Ayakta duranların üzerin 
deki rakamı okuyabilmek için ise 
lüpe ihtiyaç var. • 

Hayir sahipleri tarafından ya
pılmıt çetmelerin ekserisi hala 
imdada yetitiyor. İt bilen köylü
ler Çetmelerin yanında sebze 
bahçeleri yapmıtlar. Akan sular 
bu sayede ovada kaybolup gitmi-
yor .... 

Her öç kilometrede, köy değir
menlerine rutgeliyoruz. Bunlar 
ıu k_,ıarmda Anadolunun birer 
aöstı . . 

il 

EaJd devirden lialma ,,Tamira
b mütemadiye barakaları" mdan 
ancak birer iskelet kalmıt. Köylü
ler sahlpaiz bırakılan bu barakala
rın kiremitlerini, pencere ve kapı
larını zamanla köylerine tafımıt
lar, ve timdi de bu barakalar dört 
duvardan ibaret kalmıt· Yol siya
setine ehemmiyet verdiğimiz ve 
yakın bir istikbalde daha çok vere 
ceğlmlz fU sırada bu barakalar 
her zaman ltzım olacakbr. 

Hiç olmazsa duvarlarının yıkıl 
mamasını temin etmek lazım. 

Ellinci kilometrede: Bala yo
lu buradan ayrılır. Buradaki met
hur Pembe Han tanınmıyacak ha
le gelmi9. Ost katı yıkılmıt. Oto
mobil ve otobüs devrinde bu han
lara it kalmayınca kapısına büyük 
bir demir kilit takılmıf. Bu tarihi 
kervan yolunun eski yolculan tim 
di buradan geçerlerken, Pembe 
Hanı; ditleri dökülmüş, ihtiyarla
mıt bir sevgili gibi seyrediyorlar ••• 

Ekseri köylerde bu sene mah
sul geçen ıeneye nisbetle çok daha 
iyi. Geçen seneye nazaran iki mis
li. Bazı yerlerde iıe evvelki bolluk 
senesinden fazla. Yeniköy, Ömer
köy, Çelebiköy, Benzer ve Yenice 
bu meyanda. 

Sulubuktan Karaalımetliye kadar 
olan arazide bu sene mahsul çift
çiyi sevindirecek derecededir. Ka
raahmetliden Hacılara kadar olan 
kısımda ise hepsi yanıktır. Burala
" Kızılırmağın kenarına tesadüf 
ettiği halde, sulama tertibab ol
madığından ve bu sahadaki bilgi
sizlikten çiftçi böyle bir nimetten 
istifade edemiyor. Hacılardan öte 
ye mesell Babçeliköyün mahsulü 
mükemmeldir. 

Kara sapan buralarda hala es
ki hakimiyetini muhafaza ediyor. 
Ödeyememek korkusile köylü 
borçlanıp pulluk alamıyomıuf. Al 
mak isteyen de kolaylık göremi
yormu9. 

Sulubuk köyünde köylüyü uya
nık ve çalıtkan gördüm. Burada 
tamamen pulluk ile çalıtan köylü 
bilgi ve çalıtkanlığınm mükafab-
nı görüyor. 

Mec. S. 

Gazi Hazretleri imtihanlarında bulunduğu ismet Pa~a Kız Enstitüsü 
talebeleri arasında 

inkılap ve cidal günlerinin bir meş
hur binası daha yandı .. 

Ankara'da Aptullah Efendi lokantası 
ANKARA, 28 (Milliyet) -

Dünkü yangında Ankaranın bir ta 
rihi kötesi daha kayboldu. 

Merkez Kıraathanesinin kar,ı
sındaki sokak içinde ve Kuyulu 
kahvenin ta kartısmdaçıkan bu 
yangın oradaki eski ,,Aptullab E
fendi Lokantası" yerini de yaktı. 

Vakıa burası çoktanberi o lo
kanta değildi, yerini bir başka lo
kanta kiralamıtb. Fakat, o yer, 
Ankaramn ilk günlerinde, Anka
ranın en tutulmut lokantası, en 
methur mevkii idi. 

Denebilir ki inkılap ricalinden 
birisi gösterilemez ki, orada Ye
mek yememit olsun. Orası Merkez 
Kıraathanesi kadar töhretli bir 
birleşme yeri idi. 

Milli mücadele senelerinde bu
rası mevaddı iptidaiyesi en temiz 

ve servisi en iyi bir lokanta idi. 
Herkes oraya alıtmıftı. Hariç

ten büyüklerle temas etmek üzere 
gelenler, öğle ve aktam yemekle
rinde aradıkları zatı behemehal 
orada bulurlardı. Herkes daha ço
luk çocuğunu getirmediği için be
hemehal burada yemek yerdi. 

,,Aptullah Efendi Lokantası" 
senelerce bu töhreti ve rağbeti mu 
bafaza etti. Nihayet lokantanın sa 
bibi bundan üç dört sene evvel bir 
yeni bina yaptınp çıkbğı vakit te 
o eski rağbet azalmıftı, çünkü her
kes evinde yemek yemeğe başla
mıştı. 

Hülasa; dün sabahki yangm 
ilk inkılap günleri Ankarasının 
çok methur bir binasını daha kül 
şeklinde Ankaranm yakın sokak
larına savurdu. 

Ankara caddelerinin en tenha saati 

~ . 
~ • ıi • 1 

- . ' r 
i ı' ... 

' .... 

Çalışma saatlerinde Analartalar cadesi .• 

ANKARA, 29 (Milliyet) - Ankarada paydos zamanlarının harici, yani 
memur ve müıtahdeminin çahşbğı saatlerde caddeler çok tenhadır. Bu tenha
lık bilhassa yaz günleri, günetli saatlerde daha ziyade göze çarpar. Bu vakit
lerde öyle anlar olur ki koca caddeler de üç, beş ki~iye zor tesadüf edilir. 

Resmimiz Ankara caddelerinin bu saatlerdeki tenhahğını göıternıekte-
dir. 

Akasyalar beldealnde 

Asfalta çıkalım 
Akıllı bir dondurmacı ve 
şerbetçiye de ihtiyaç var 

ANKARA, 28 H<Uiran 
Asfalta çıkalnn ! ... 
lıte Yenıehir ve civarında oturan

ların her gece tekrar ettikleri söz. Fil
vaki Emniyet abidesinden Çankayaya 
uzanan genif cadde bu taraflarda o
turanların her aktam çıkıp hava al
dıkları, hQf vakit geçirdikleri bir mer 
kez olmuftur. Saat yirmi birden aonra 
kısa kollu elbiae giymit hanımlarla 
süveterli gençlerin Adada tura çıkar 
gibi bu caddeye uzandıklannı görütü 
nüz ... Etraftaki bahçelerden caddeye 
dökülen gÜ) ve hannneli kokulan ara 
smda yÜkıek f"D kahkahalar, Kolejli 
genç kızların bindiği piıikletlerin kor 
na gürültüleri, fiıkiyelerden ve hor· 
tumlardan fıtkıran su ıeıleri dıırğun 
havayı değittiren birer musiki nağme 
sidir. 

Bu cadde Üzerinde her gece biraz 
daha aıınan pisiklet !&.tikleri iki yÜz 
den atağı değildir. 

Onüne bakmadan, dÜ§mek, çarp
mak tehlikesi olmadan ta yukarıya 
kadar uzanan bu caddede gezinmek 
muhakkak ki sayılı bir zevktir. Ve 
zevk olduğu kadar da bir apordur. A
yaklarında laatik ayakkabılar aaat
lerce yürüYÜf yapan hanımların emel 
leri iıe zayıflamaktır. 

- Bir az daha yürüyelim. Hiç ol
mazsa Su depoşuna kadar •.• 

Diye ıararlannda hep zayıflaya
bilmek dütünceai hakinı değil midir 7 

Rua Sefarethaneıinin karııamdaki 
bahçe duvarı denebilir ki bir durak 
ve bir dinlenme mahallidir. Kırk elli 
metre uzunluğundaki bu duvarın Üze 
rinde her a)qam yüzlerce kimae mo ... 
la verir ve dinlenir. Hatti. duvarm ü
zerine boylu boyunca uzanıp bet on 
dakika yıldızlan saymaya ça]ııan 
sporcu gençler bile var... Buralarda 
basit bir aabf mahalli vücude ıretire
cek akıllı bir dondurmacı ve terbetçi
ye az it olmasa ırerek ..• 

Kağnılar tedricen 
kaldırılıyor 

ANKARA (Milliyet) - Vi1'Yet hu
auai idaresi, ziraat ·bütçe9İne koyduğu 

tahıiaat ile her sene köylerimize takaitle 
dört tekerlekli araba clağıtmaktadır. Bu 
aene de dağrtllacak araı..Jar male edil. 

mittir . 
Bu sene idarei hususiye bütçeaiııe & • 

rabalar için diğer aenelerden fazla tah
aiaat konmU§tıır. Şimdiki halde ihale 
edilen araba miktarı iki yüz kırk tan ... 

dir. Bunların 280 veya 290 a çıkanlma
aı kuvvetle muhtemeldir. Asıl ıraye, köy
)üyÜ kağnidan kurtarmak olan bu ara
ba verilme iıinde binnetice daha birçok 
faydalar basd olmaktadır. MIJum oldu
ğu üzere kağnı arabaları yollan bozdu
ğu ııibi hayvanlan da ezmektedir. Çün
kü kağnı arabalannda hayvanlar yalnız 
yükü çekmezler bir kısmının ağırlığını 
da boyunlarında taşırlar bu arabalarda 
ise hayvan yalnız çeker ve boynunda yük 
ta§ımaktan kurtulur. Aynca bu araba
lar beygir yetiıtirmeğe de veıile olur. 
Araba veoileaile bey&'.ir tedarik edebil
miı köylülerimiz ise çiftini de bu vası. 
ta ile yaparak sürat temin etmekte ve 
daha fazla iıtifaode etmektedir· d 

1 Şimdiye kadar verilen arabalar 0 a-

Pazan 
Hereke ve F eshane kumaşlarından l"uou~u 

l\KÖJ:lU iyi m~lzeme ku.lanmak ve iki prova yapm 
şarlilEı meşhur bir mnlrııstar dikecektir. 

22 1/2 Lira 

BAHÇEKAPI 

25 1/2 Lira 
27 1/2 Lira 
30 1/2 Lira 
34 1/2 Lira İ 

• 

Yüksek Baytar Mektebi 
Rektörlüğünden: 

Temmuzun ikinci Pazar unu Üsküdar At pazarında 
çifteler harası hayvanatmdan bir rees beygir alenen satılaca
ğından talip olanların yevmi mezkurda pazara gelmeleri i
lan olunur. 2999 

İstanbul 6 ıncı icrasından : Bir dey-
' nin t emini istifası iısin Sarıyarda Sa-

riyar çeşmesi karşısın<la 15 numeroda 

mahcuz ve satılması mukarrer bir a

det (Singer marka 96,12 son siıtcm 

ayaklı dikiş makinası) 2-7-933 pazar 

günü 10,30 den 11,30 a kaiar satıla<:ak

tır. Taliplerin mahal!ir.tl~k:i memuru-
. ~. 

YENİ ÇIKTI ••• 
İnhisar Satış Mağazalan 

2972 

Memleketimizin kıymetli magaaalye•I 

SAFİYE HANIM 
/'~:rm ÇiFTLiK PARKINDA 
~lu!ıteıem saz heyetine iıtirak etmektedir. • (S06S) -

-
Yeni binalar 

Hangi şartlara uygun 
olarak yapılacak? 

ANKARA. 29 (Milliyet) - Yapı 
ve Köyler kanununun intİ§an ha
biyle yeniden yapılacak binaların ka• 
nunun icabatma tatbiki hakkında AA 
kara imar müdürlüğü tedabiri lazime 
almaktadır. 

Bu kanunun yeni maddeleri arallJI 
da en ıröze çarpanları merdiven, ııık· 
!ık, hala ve banyolar hakkmdakiler
dir. 

Vakıa Ankara imar Müdürlüğü, 
ıimdiye kadar verdiği miiaaadelerde 
kendisine göaterilen projelerde bu ta 
dilatın yapılınaaını temin etmiıtir. 

Yeni kanun daha ziyade latan• 
bul ıehri gibi §İmdiye kadar nisbet• 
aizliklere düımüt olan yerlerde yeni 
bir kaide, bir usul tatbik edecektir. 

Yeni kanuna nazaran evlerin bi .. 
rinci kat merdivenleri bir metro on 
aantim geniıliğinde olacak ve katlar 
ziyadel"flikçe bu da bir niıbeti mu· 
ayyeıre dahilnde genitliyecektir. 

Ufacık bir anaya muhaltkak bir 
apartıman aıkııtırarak her fCY var, 
hiç bir fCY kullanılmaz bir kira geliri 
yapbnlııııuma müsaade olunmıyacak, 
yeni mektepler aann, fennin, günün 
icabatma göre ve hıfzıssıhha kadele• 
rine muvafık ölçülerle yapılacaktır. 

Saçaklardan inen au borularının 

zemine kadar indirilmesi, aoba boru• 
lannın dumanını dahilde yapılacak 
bacalara vermesi kanunun acele tat• 
bik edilecek maddelerindendir. 

Önümüzdeki kıt cadde Üzerinde 
hiç bir meakenin su borau görülmiye 
cektir. Bu kayıttan yalnız bahçe için• 
deki binalar iatiana edilmiıtir. 

Binaların ıtıklığı dört metro mu• 
rabalık olacak ve binnetice evler fe• 
rah bir hal alacakbr. Bu ıtıkhkların 
kifayealzliği hasebiyle timdiye kadar 
yapılan binalarda odaların sofadan ı
ıık alabilmesi oda kapılannın camlı 
olarak yapılmaaiyle temin edilmekte 
idi, bundan aonra mahzur da kal
kaldırılacakbr. 

Bilhassa 1atanbulda her vakit tika 
yet edilen ayni cadde üzerinde iki 
katlı bina yanında sekiz katlı bina ya 
pılması gıöi nisbetaiz1ikler de kaldırı 
lacakbr. 

Hül&.a; yeni Yapı ve ol r 
nu denebilir ki timdiye kadar bina in 
fUında Ankara imar Müdürlüğünün 
koyduğu usul ve ıekillerin tamimini 
temin etmektedir. 

yıalle köylülerimizin bir kmmnın işleri
nin olmadığı zamanda bunlarla yük ta
tımak suretile para kazandığı da görül
müıtür. Bilhassa köylerinden veya ka
sabalarından şehre getirilecek eşyayı 

ıretinnek ve şehirden ırötürecekleri gö
türmek auretile de arabaları kullanmak
tadırlar. 

Viliyetçe ısmarlanan arabalar üç ay 
sonra Ankarada teılim edilecek ve tev
z.iata i>a§lanacaktır. 

Vil.iyetimizin tuttuğu bu çok fayda
lı yolun diğer vilayetlerimize nümune 
olması savanı temennidir. 
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claki -yenehanesinde tedavi eder • 

Tel. 2,4131 (4917). 
3979 

Dr. A. KUTİEL 
Karaköy'de Abdullah Efendi lo

kantası aıraunda 33 numaraya 
TAŞINMIŞTIR. - (3993) 

-----------' 
Umumi NC!friyat 11e Ycw l,leri 

lıliiıliirii ETEM IZZE1' - - - .... 


