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Çivrildeki son zelzeleden 226 
evin yıkıldığı, diğer evlerin 
de oturulamıyacak hale gel
diği bildiriliyor. • 

Sahip ve Başmuharriri: Siirt Meb'usu MAHMUT 

• 

M. Venizelos' a yapılan • 
suı-

kastten dolayı Atinada biri 
yüksek rütbeli iki zabit tev-
kif edildi. 
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İşsizlik meselesi 
l9aizlik meaeleai. sık itidilme

je bafladı. Cenevredeki itaizlik 
kongresinde ve Londradaki iktıaat 
kongresinde itsizlikten çok bah
aedildi. lttifakla söylendiğine göre 
dünyada 30 milyon ipiz var. Aile 
üzerine hesap edilirae, 100 m iyon 
kitinin mengene içinde bir hayat 
aürdüğü anlaşılıyor. Mengene· sö
zü tiddetli değildir. Çünkü itsizli
ğin üç nevi var ve hangi neviden 
oluraa olsun itsizin sürdüğü bayat 
emin değildir. Bir sigortadan pa
ra alan ipiz var ki, sigortanın ne 
kadar devam edeceğini bilmez. 
Bir muvakkat ve zoraki icat olun
mut nafia itlerinde boğaz toklu
ğuna çalı'8n itsiz var ki, ailesine 
bakamaz. Bir de düpedüz sigorta
sız ve muvakkat itsiz var ki, en 
fecii budur. 

Buhranın kalkmasını itsizliğin 
kalkmasile mümkün gören iktisat
çılara çok tesadüf olunuyor. Bu 
görü9e göre buhran demek i9sizlik 
demektir. Eğer bugün buhranı tid
detJ.; hissediyorsak, bu, itsizliğin 
genit ebat almasındandır. Harp
ten evvel de buhranlar vardı ama 
o zaman itsizler bir kaç yüz bin
den ibaretti, ictimai &ıkıntı diye de 
bugünkü derecede bir ıey duyul
mazdı. Bugün öyle değil, itsizler 
her memlekette milyonlarla sayı
lıyor ve içtimai sıkıntı timdiye ka
dar duyulmıyan tiddette duyulu
yor. Bu sebepten, buhranı kaldır
mak istiyen evvelbeevvel i,aizliği 
kaldırmalıdır, yani 30 milyon it
ıize ne yapıp yapıp it bulmalıdır. 

Oxford Darülfünunu iktisat ho
caıı Pigou itsizlik nazariyesi adın
da yeni bir eser çıkarmıttır. B e
serde, işsizliğin asıl sebebini, "üc
ret,, ile "it,, arasında ötedenberi 
mevcut görülen tevazünün bozul 
maaına atfediyor. Ücret, yani a
melenin aldığı para; i9, yani ame
lenin verdiği istihsal vasıtası, har
be kadar tafınıyan bir arzütalep 
kaidesine tabidi. Harpten sonra 
arzütalep sun'i müdahalelerle. mü
ellife göre bir taraftan amele sen
dikalarının diğer taraftan devletin 
müdahalelerile · bozuldu. Bu se
bepten i~sizlik çıktı. A9ikar olarak 
görülüyor ki, bu bir serbest iktisat 
görütünün mevludu nazariyedir. 
lhtizar eden ve hatta yerinden oy
nayan serbest iktisat nazariyecileri 
İşsizliğin mevzuunu bqka türlü 
mütalea etmezler. 

Nazarlarımızı iktisadın ilmi ile 
metgul alimden iktisadın pratiği 
ile meıgul politikacıya çevirelim. 
lngiliz Ticaret Nazırı Mister Run
ciman Londra konferansında ce
reyan eden itsizlik içtimaında, İf· 
sizliğin zoraki nafia inpatı çıka
rarak bertaraf edilemiyeceğini söy 
lemittir. İngiltere, ipizliğe kartı 
nafia inıaatı ile mücadele etmek 
tecrübesini en büyük mikyasta tat
bik eden mem1ekettir. Fakat bu 
mem1ekette, nazırın ifadesine gö
re, son senelerde 100 milyon lngi
liz lirası nafiaya tahsis edildiği 
halde bundan fayda çıkmam19tır. 
Çünkü hesap edilmi9tir ki sarfedi
len her 1 milyon lngiliz lirası an
can dört bin ki9iye it temin ediyor. 
Nazır diyor ki, bu usul kadar pa
halı usul yoktur, İngiltere i9sizliğe 
kartı artık bu usulü kullanamıya
caktır. 

O halde nedir? Alim müdahale
nin aleyhinde, politikacı miidaha
lenin aleyhinde olunca harpten ev
velki serbest İf arz ve talebine 
dönmekten ba,ka yol gösterilmi
yor demektir. Böyle olunca da 
buhranın batı bot bırakdmıt ola
caktır. 

Buhranın garip bir tecellisi var. 
Büyük bir tırpanla muttıµıl itliyen 
buhrana kartı tasarlanan her hü
cum kırılıyor. Şimdiye kadar bir 
çok hücum te,ebbüsü oldu. Kah 
kredi bollattırmak, kah efya fia
tiııe dokunmak gibi yollardan gi
derek buhrana kartı koymak İsten
di. Şimdi sıra işsizlikte. Bir de İf· 
ıizliğe çare bulmak yolile buhra
mı yenmek isteniyor. Bu maksatla 
ıöylenen sözlerin, ortaya atılan fi
kirlerin hesabı yok. Yukarıya nak
lolunımlar . hunfard:ı.n yalnız ikti
sada pişva olan bir memlekette, İn
giltere' de, dola,anlardır. Fakat ne 
lngiltere ve ne de diğer memleket
lerin hiç birinde i9sizliğe kartı ne 
nazari ve ne de ameli ihticaca la
yık bir tedbir gösterilememiştir. 
Son zamanda Almanya'da bazı 

"------

iz bütün ko ularda birinci 
Maarif vekili dün Ankara

dan şehrimize döndü·' 
Neşrolunan isimler Üniversite muhi

tinde iyi bir tesir yapmadı 
Vekil Bey aybaşına kadar burada kalacak ve 

yapılacak içtimai lra nezaret edecektir 

--.. ... 
/· 

Maarif Vekili Dr. Reşit Galip B. 
dün sabahki trenle Ankaradan 
rimize gelmi,tir. Reşit Galip B. öğ 
led*'n sonra Darülfünuna giderek 
ıslahat komitasına riyaset etmit
tu Dünkti içtima akpm saat 20 
ye kadar sürmüttür. Mevıukan
ögrendiğimize göre üniversitenin 
bir senelik muvakkat kadrosu ta
mamen ikmal edilmittir. Bir gaze 
lenin kadroya dahil olacak, ve çı
kacak müderrislere ait neırettiği 
bir yazı, Darülfünun muhitinde 

• Cüreşçileri ile, atletleri ile Rusyada büyük bir muvaffakıyet kazanan ııporculanmız Odesada deniz
ciler tarafından karfılanırken ve nhtımda . • 

ve ıslahat komitasında asabiyet ı, 
uyandırmıştır. izzet Melih Beyin • D n· zıı· 
Garp edebiyatı tarihi müderrisli- e I zelzelesi 
ne getirileceği haberi ise tekzibe _9 ____ l 
değmeyen kati imkansız bir '8Yİa 5 ÖlÜ, yara ı Var, 
olarak telakki edilmektedir. An- 226 ev yıkıldı 
cak evvelce de yazdığımız. gibi 
miiderrisliğe talip olan yüzlerce 
,.,;;racaat vardır. Bu müracaat es
habının büyük bir kısmının evra
kının bile tetkikine lüzum görül
miyerek hıfzedilmittir. Maarif Ve 

Maarif Vekili Refit Galip B. (Devamı S inci sahifede) 
1 
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lktısat konferansının defni
1 

· hazırlığı bitmek Üzere.. · 
Komisyonlar ellerindeki meseleleri 

pamuk ipliğine bağlamağa çalışıyorlar f 
LONDRA, 22 (A. A.) - Anadolu kanaat getirmemi§tir. Bir kaç gün j 

Ajansının buauai muhabiri bildiriyor. geçtikten aonra Cenevrede batti. Va· 
Konferansın tasfiye devrinde bulu- §ingtonda tekrar içtimaa davet edile

nuyoruz. Hazırlıksız toplanan ve zıt ceği kehanetini gösterenler eksik de-
menfaatlerin çarpı§maıile pek çabuk İl ğildir. Fakat bu ilk celselerin verdiği 

tikametini kaybeden bu ağır makaniz- menfi neticeler karşnsmda ikinci ve 
ma yava§ yavaf can çekiterek bir kaç hatta üçüncü konferanslardan fayda 
gün ıonra gözlerini bütün bütün yu- beklemek için pek geniı bir nikbinlik 
macakbr. Buna herkes henÜz (Devamı 5 inci sahifede) 

Sirkecide feci bir çarpışma 
Bir tramvayla bir otobüs 

ölen ve yaralanan 
çarpıştılar, 

yoktur 

Kazadan sonra yan tarafı tamamile uçan ile k• .a,a fırlıyan otobü• . • 

Dün öğleden sonra ıaat ikide Sir- ra11nda itliyen tramvay arabasına 
kecide bir otobüsle tramvay arasında çarpmıştır. 
tiddetli bir çarpı§ma olmuf ve bir ka- Çarpışma çok ıiddetli olmuı otobü-
dın da yaralannuıbr. ıün ıağ kısmı boydan boya parçalan-

Sirkeci • Kocamuıtafapaf& arasın· mış ve uçmuıtur. 
da iıliyen 3549 numaralı otobüs, fO" Bereket venin yalnız bir yaralı var· 
för Nüzhetin idaresindedir. dır: 50 yaşında Münevver Hanımın 

Bu otobüs Sirkecide Emirler cadde- kınlan camlardan ıağ ayağı keıilıniı 
sinden geçerken 837 numaralı vabna· hastahaneye kaldırılnuıtır. Tahkikat 
nın idaresinde Sirkeci • Edirnekapı a- devam etmektedir. 

tedbirler sayesinde işsizlerin yarım 
milyon kadar azaldığı iddiasına 
gelince, bunun da istatistik mes
netleri münaka~aya layık görül
mektedir. 

Hülasa, sık sık itidilmeğe bat
lanan issizlik meselesi, buhran 
mevzuu'nun şimdiye kadar bir çok 
cephelerden tetkik edildikten son
ra bir de işsizlik cephesinden tet
kikine sıra gelmiş olduğuna delil-

let etmekten başka bir manayı ha
iz değildir. Bu mesele ile daha ilk 
kartılaşmada, en salahiyetli bir 
memlekette "aman müdahale o
lunmasın !,, Tarzında bir akaisada 
duyuluyor. Bundan tu anlaşılmak
tadır ki, i~sizlik meselesinin tetki
kinin de sırası savulmuştur. 

r.elecek yeni meseleye bakalım. 
Müderris 

Nizamettin ALI ; 

DENIZLJ, 22 (Milliyet) ~De
ni:dinin Çivril fıazası ile köylerinde 
19 t~mmuz gecesi vukua gelen zel

zeledeki zarar 11e zayiat hayli mü
IUmdir. Son tetkikattan anlaııldığı
na göre, insanca .zayiat 5 ölü, 5 ajır 
yaralı, 4 hafif yaralıdan iba,ettir. 
87 sıjiır, 31 at ve me,kep ölmüıtür. 

226 ev 11e 142 ahır yıkılmıı, 371 

'"' ue ahır mailiinhidam bir hale 
gelmiıtir. Köylüye yardıma baı

lanmıfhr. 

Museviler ve türkçe 
- · 

Şehrımizdeki Museviler 
ne yapıyorlar? 

Ankara Musevileri bir kültür bir
liği tqkil etmiıler ve Türkiye Muse· 
vilerinin türkçe konu§ID.alarını her 
tarafa tamime karar vermişlerdir. 
Şehrimiz Musevileri araımda da öte
denberi türkçe konuımak için bir ce
reyan vardır. Muhtelif Musevi Cemi
yetleri ve teıkilatı azası aralarında 
türkçe konuımak ve türkçeyi Musevi
ler araunda tamim ebnek için çahı· 
maktadır. Dün bu hususta Hahamha
ne Ciıoani Meclisi azaımdan Soria
no Bey ile konuıtuk. Soriano Bey bi
ze dedi ki: 

- Biz esasen bir program dahilin
de türkçeyi tamim ebnek için çalı§· 
maktayız. Mekteplerimizde türkçe 
tedrisabna ehemmiyet veriyoruz. 
Gençler araımda haftada bir defa, 
hazan ikbsadi, hazan içtimai ve ilini 
olmak üzere muhtelif zeminler üze· 
rinde görüımeler tertip ediyoruz. He
defimiz gençlerdir; yakm bir atide 
türkçenin tamimi için takip ettiğimiz 
gayeye eriteceğimizden, Musevilerin 
türkçeyi ana lisanları gibi konuıacak 
tarından eminiz. Anadoluda muhit da 
ba müsait olduğu için orada yaılıla
nn da türkçe konuımalarmı tavsiye e
diyoruz. Ve bu tavsiyelerimiz iyi ne
ticeler veriyor. Bu hususta ilmi bir 
tekilde çalııılna iyi neticeler alınabi
leceği ıüphesizdir.,, 

Hangi vapur? 
lskoçya sularında bir Türk 

vapuru yanmış!! 
Yeni lakoçyada Halfidax'tan Lond

ra gazetelerine çekilen bir telgrafta 
§Öyle bir haber veril-
miştir: 

Türk bandıralı Mil
let vapuru, geçen ge
ce deniz ortasında ma
kinelerinin esrarengiz 
bir surette patlaması 
yüzünden yanınıt ve 
vapur bir kaç saat i
çinde batmıtbr. Müret-
tebat bir lngiliz pet- • 
rol gemisi tarafından 
kurtarılmııtır.,, 

Bu haber Üzerine tahkikat yaptık. 
Millet vapuru Alemdar zadelerindir 
ve bir müddetten beri L.tinyede tamir 
edilmekte ve elan da tamirine devam 
edilmektedir. 

Yanıp battığı bildirilen vapurur. 
hangi vapur olduğu anla§ılamanuıtır. 

Hacim Bey 
lZMIR, 22 (Milliyet) - Fırk" Re

ici H5..cim Bey Ankaraya gİtmİ§Iİr 

'Yüzümüzü güldüren haber 
Atletlerimiz de Rusyada bütün 

kategorileri kazandılar 
Sovyetler müsabakalara güzide atletlerini seçmişlerdi .. 

MOSKOVA, 22 
(Sporcularla bera• 
ber giden arhada
ıımızdan) - Rus· 
yanın muhtelif üç 
yüz ıehrinde teıhi
lôtı bulunan Dina
mo kulübünün o
nuncu yıldönümü 

möncuebetile ter• 
tip ettiiii "Souyet 
ittihadı Birincili
ği,, müsabakaları

na İflirak eden at
letl<ır ara ınJan se
çilen en iyi oyun-

• 

.. 
ı:alarla atletlerimiz lll temmuzda ı 

atadyomda karııla§tılar. Ônce yapılan 
uımimi mera~imclen sonra, müsabak 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Daha yaza gelmedik! 
Mevsime göre yazda yız ama hakikatte 

haziranda ve "Hut burc,, undayız! 
Bir alimimizin izahab Fatin Beyin bir türlü anlata
madığı havanın biçimsizliğindeki sebepleri ve 

mevsimlerin değiştiğini gösteriyor 
Herkea görüyor ki bu sene havalar

da gayritabii bir hal var. 
Temmuzun sonlanna geldiğimiz 

halde yağmurdan göz açamıyoruz. in
sanın içine kaavet veren aisli, pual11ı 1 
havalar devam ediyor. 

Herkes biribirine: 
- Yaz gelmiyecek mi? diye soru· 

yor. 
Bir iki ay evvel bahar için de ayni 

ıeyi sormuıtuk. 
Fatin Beyden ümidi kestikten son • 

ra Astronomi ve kozmoğrafya ilimle· 
rimizden M. izzet Beye havaların 
bu gayritabiiliğindeki sebepleri bize 
izah ebneaini rica ettik. 

/:z;zet Beyin beyanatı 
lnet Bey, bize §U malümatı verdi: 
·- Havayı ketf ve tahmin etm~lc 

(Devamı 5 İnci sahifede) izzet Bey 

, 
Cümhuriyetin lıtanbulda onuncu yılı nı tes'it İfİn program hazırlıyacoh olan 

komisyon dün de belediyede toplandı . . 

En az 1000 konf era s ve 
500 temsil verilecek .. 

Cümhuriyetin onuncu yılı görülmemiş 
bir surette kutlulanacaktır · 

ANKARA, 22. A. A. - Cüm- 1 yükıek komisyonunun daveti Ü· 

lıuriyetin onuncu yılını kutlulama 1 ILutfen sahifeyi çeviriniz) 
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Konferanslarda Türkiye\ HARİCİ HABERLER 
Her konferansta olduğu gibi yapıcı Büyük uçuşlar 
teşebbüsleri umumi dikkati celbediyor Balbo filosu Nevyorktan 

hareket etmek üzere .. T emps gazetesinin latanbul mu· 
bahiri yazıyor: 

" Bir çok konferanslarda oldu· 
ğu gibi, Türkiye Londradaki ikb· 
sat konferansına da umumi dik· 
kati celbeden yapıcı tetebbilsleri 
ile İftirak etti. 

Mamafi 9u noktayi it-ret etme· 
lidir ki tarife ve gümrtik maniala
rının indirilmeai çarelerinin Lond
rada müzakereal arifeainde, Tiirk 
!erin Ankaradaki meclisi ba-
zı malların reaimlerlni yll.z· 
de betten :r(bıde yil-
ze kadar çıkaran yeni ııilmrük ka
nununu kabul etti. Amerikanın 
gümrük tarifelerinin indirilmesi 
teklifinin umumen kabulil ihtima
Ii kartısında bu bir tedbirdi. Za
ten ithali.tın daralblması ve kon
tenjanteman ıiıtemi dolayiıile a. 
zalan gümrük varidabru koruma. 
ğı istihdaf ediyordu. 

Tlirkiyenin Londrada bir çok 
defalar müdafaa ettiği iki taraflı 
"nlatmalar tezi, Fransa, İtalya ve 
diğer memleketlerin tezlerile de 
uygun dü~iiyor. 

Londra.da Türkiyenin en ziyade 
canını sıkan şey milli dövizlerin 
kıymetten düşürülmesi idi. Türki-

zerine bugün saat 17 de Halkevin 
de, bu İf için yardımları beklenen 
kimselerin i•tirakiyle büyük bir 
toplanma yapılmıştır. 

Yüksek komisyonun reisi C. H. 
Fırkası katibi umumisi Recep 8, 
toplantıyı açarak yüksek komisyo 
nun tespit ettiği ana fikirleri ve 
hazırlık çerçevesini, kua ve vazıh 
cümlelerle anlatmıştır. 

Recep Bey bu izahabnda, Cüm 
huriyetin onuncu yılım kutlulama 
isini, alemşümul ehemmiyetine li.
lık bir 9ekilde, yapmak lüzumunu 
tebaruz ettirmiştir. 

Türkiyede Cümhuriyet kurulu•u 
nun ve bu kuruluştan geçen on 
yrl içinde yapılan büyük i'flerin, 
memleketimizdeki tesirleri ka
dar, Türk ırkının tarihteki rolü i
tibariyle de dünyanın dört kö"'
sinde akisler bırakınıt olduğuna ve 
bu bakımdan değeri olan kıymet 
ve ehemmiyetiyle kutlulamak va
zifesine işaret etmiftir. 

Recep Bey, yüksek komisyona 
bağlı olarak merkezde veki.letler
de ve vilayetlerde çalıfllcak heyet 
lede komitelerin teşekkül ve ça
lışma tarzlarını, kaza, nahiye ve 
köylerde de ayni tarzda komiteler 
yapılacağını, yedi sekiz aydan be 
ri vekaletlerde ve fırkada on yıl i 
çitıde ba,ardan itl~rin genif bir 
hlifasasının tespiti ile de uğrafıl
ı>1akta olduğunu izab ettikten son 
ru, bütün kutlulama itine bakim 
olacak ana fikirleri sıralamıttır. 

Bu kutlulama iti, milletin bün
yesine uygun ve hadisenin ifade et 
tiği büyük mana ile mütenasip bir 
hacimde olacaktır. Yapılacak me
rasime, ordu, gençlik, mektepler, 
kasabalara ve mühim merkezlere 
çağırılacak köylülerle en az bir bu 
çuk milyon vatand&f iftirak ede
cektir. 

Kutlulama hadisesi ve bu hi.di-
5eoin en büyük tehirlerden en kü
çük köylere kadar yapılması, ses
li, hareketli, renkli, ziyalı, manalı 
"e fikirli olacaktır. 

Fikir ve kültürün bütün vurtala 
rı bu itin emrine &'innit buluna
cak ve hadisenin büyük heyecanı
nı halka duyurmak için her vası- · 
tadan istifade edilecektir. 

Bu bayramda, memleketin her 
tarafında en az bin konferans ve 
500 tem.il verilecektir. Büyük mey 
danlara radyo ne,riyatnu dinle
mek için ahiaele.- konacak, bütün 
sinemalardan ve toplandabilecek 
büyilk aalonlardan iatifade edile
ceği &'ibi gazetelerde, nakil vaaı
talan üzerinde inkdibm mana•ı 
ve büyüklüğünü anlatan vecize
ler, grafikler, temsili reıinıler ko
nacaktır. 

Bu bayramda bütün Türk matbua 
tı büyük hacimde çıkacak ve Cüm 
huriyetin on yıllık feyizli eserleri
ni gösteren yazı ve resimler Defre
decektir. Gerek radyolarla, gerek 
gazetelerle yapılacak n~riyat, 
memleketin dıtında da, inkılabın 
büyüklüğünü ve mahiyetini anla
mayanlar açıkça anlabr bir tarzda 
olacaktır. 

Bu bayramda spor faaliyetleri 
de esaslr bir yer tutacaktır. Anka
rada Türkiye birincilikleri için mü 
zai:ıakalar yapılacaktır. 

1 ye filvaki parasını daima sağlam 
tutmağa çalr9maktadır. Cümhuri
yet merkez bankasını tesis etmek 
le de uzak ve yakın bir atide altın 
,..aımr lesi~ etmek fikrindedir. 
Türk dövüzinin sağlamlığı zahiri 
d,.ğildir. Zira para tedavülü ihtiya 
ca ki.fi olmasa da mütevali enfla.s 
yonlarla maliyelerini zi.fa dütü
ren diğer memleketlerden üstün
dür. Diğer taraftan Türkiye ıçın 
ağır bir yük tetkil eden harici borç 
lan, mühim mikdarda hafiflemis
tlr. Dahilt borçlan ise hemen h.;_ 
men yok &'ibidir. Hariçle ıiyaai 
münasebetleri son derece pyanı 
memnu yettir. 

Türkiyenin Londra konferansı
na ittiraki sUlh içinde ve umumi 
ikbsadi kalkınmada diğer devlet
lerle tefriki mesaiye hazır olduğu
nu bir defa daha göıtermiftir. 

Türkiy~nin harici ticareti aza. 
lıyor ve mübadele f&l'llan gittik
çe mütkülletiyor, fakat heyeti 11-

nıumiyeıi itibarile Türkiye diğer 
müstahsil büyük devletlerden her 
halde daha az müteessir olmuttur. 
Türkiye harici ticaretindeki tena
kusu kapabnak için bir çok dev
letlerle ticaret mukaveleleri ak
tebnektedir." 

komite teşkil edilmiştir. Bwılar: 
l - Konferanı ve intat, 
2 - Matbuat, 
3 - Dekorasyon, 

4 - Tenvir, tezyin ve merasim, 
5 -Temsil, 
6- Radyo. 
Aynca inkılap için çahtan ve An

karada bulunan sanatkarlardan bu
gÜn için bir marş yapmalan iatenmit
tir. 

Toplanma üç aaat aünnüt ve mevzu 
lar üzerinde faydalı fikirler teati e
dilmittir. 

Kom.iteler yarından itibaren faali
yete geçeceklerdir. 

Yardımcı komitalar 
ANKARA, 22 (Telefonla) - Yük 

aek Komisyona yardımcı komite ola
rak §U zevattan mürekkep heyetler 
seçilmqtir: 

Konlerans ve inıot komitesi: Ha
tan Retit, Reşat, Mümtaz, Cevdet Na
suhi, Aydozlu Sait, Şevket Mehmet 
Ali, Milat Refet, Enver Behna.n, Beb 
çet Kemal, Kemaleddin Kimi ve E
min Süleyman Beyler. 

Matbuat komitesi: Hakkı Tank, 
Mecdi Sadreddin, Aka Gündüz, Natit 
Hakkı, Netet Halil ve Behçet Kemal 
Beyler. 

Dekoraayon komiteııi: lomail Hak· 
lo, Ahmet Rüttü, Hakkı, Mahmut, 
Vedat Nedim, Hayrullah, Malik, Şi
nasi, Saip, Sabit, Burhan Ümit ve Ra
sih Beyler. 

Tenvir, tezyin oe mercuim kamil• .. 
si: Ankara Valiai Nevzat Bey, Apti 
Pata, Demir lbrahim, Demir Ali, Dr. 
Şuayip, Rahmi, Salihaddin, Adli ve 
Salih Beyler. 

Temsil komitesi: Reıat Nuri, lb
n.irrefik Ahmet Nuri, lbrahim Necmi, 
Halil Vedat, Enis Behiç, Servet Şe
fik, Nahit 511T1, Yatar Nabi. 

Radyo komiteoi: Hakkı Tarık, 

Poata telcraf Umum Müdürü Fahri, 
Mühendis Mazhar, Şevket Süreyya, 
Hilmi Malik Beyler. 

Aftan kimler jstifade edemiyecek 
ANKARA, 21 - Cumhuriyetin onun

cu yıldönümü münasebetile ilan edilecek 
umumi af için bir layiha lıazırlanac:aktır. 

Layiha le!rinievvel İptidasmda mec
liae verilecek ve mecliste müzakere edile 
celdir. 

Affı umumiden istisna edileceı.Jer ırı: 
ve namus cürümlerinden dalayı mab
kiim olanlardır. Yüz ellilikler de aftan 
dtifade edemiyeceklerclir. 

Genç kızlar katili 
V ARŞOV A, 22 A.A. - Pat Ajansın· 

dmı: VArfOVa civamıcla •enç IDzlara ta
arruz ederek katletmekle miiıtelıem En: ı 
ateİa Uminde birisi, kurtuLua lıurbanla
.....ıan bazdarile karplqtll"ılnoq ve on
lar tanfmdan tanmmqtır. 

Hapiaaneye nakledilen Enstein'i halk 
az lralım parı;ala)'aaıktı. 

- Kan emici • iam.i verilw. Enııteia'i 
polis iki haftadır JU'fyordn, ı.-diaini de
li doktorları muayene edeceldet-dir. 

M. Mussolini bir nezaret 
daha aldı 

ROMA, 22 A.A. - Stefımi Ajansının 
YWcliii lıir lıabere •ör. lıaı4ııiye nazm 
M. Gazzıen. vazifesinden affini iıtemiı
tiı-. 

Batvekil, M. Gazzen'nın İstifasını ka
bul etmiıtir. 

NEVYORK, 22 A.A. - Balbo ile 39 
tayyare zabiti dün sabah Wachinğton'· 
dan tren ile !!elcliler. Belediye binasında 
verilen büyük bir kabul resmine İştirak 
ettiler. 

NEVYORK, 22 A.A. - 60,000 kişi
nin alkııları arasında Balbo ile 96 arka
daşı Nevyork'un başlıca caddelerinden 
otomobillerle geçmitler, Belediye bina
sına gitmiılerdir. Orada Belediye reisi 
bir nutuk söylemiı, tayyarecilere birer 
madalya ile birer me~İn jaket hediye et
miştir. intizamı 1,500 polis temin edi. 
yordu. Bir hadiıe olmamışt1T. 

Balbo'ya gümüş hediye 
ROMA, 22 A.A. - Jeneral Balbo, 

faıist fırkası reisi M. Strace' a çektiği 
bir telgrafta Salt Lake madencilerinin 
50 librelik gilmilş hediye ettiklerini bil
dirmiıtir. 

Jeneral bu hediyeyi madenciler tara
fından ltalyan olmak gururile yapddığı
ru gözönüne getirerek kabul etmiştir. 

Balbo hediyeyi Roma'ya hayır cemi. 
yetlerine verilmek üzere göndenniştir. 

M. Strace bu parayı F ernıra hayır ce
miyetlerinin emrine veI"dİ.rmİ!tİr. 

Mattern yoluna devam ediyor 
NOME, (AJaıka) 22 A.A. - Anadyr' 

den 600 millik bir uçuı yaparak gelmiş 
olan Mattern, dünya etrafındaki seyaha
tine devam İçin bu seyahati tertip eden· 
terden talimat beld.,.,..ektedir. 

O da mı düştü? 
DAKAR, 22 A.A. - Küçük bir tayya

re ile Atlas denizini cenuotan Pernam~ 
bouc istikametinde geçmek Üzere per· 
ıembe gÜnÜ Dakar' dan hareket eden 
Alman tayyareci Wiı·bchaft'ten heıfÜz 
bir haber aknamamı•br. 

Postun tayyaresi 
FLAT. (Alaska) 22 A.A. - Tayya· 

reci Je Crossin_, Willy Post'un tayyare
sinin yere inerken zedelenmiıı olan per
vanesinin yerine yeni bir pervane getir
mittir. 

FLAT, (Alaska) 22 A.A. - Mahalli 
saat ile 7,30 da Post yoluna devllm et
mek Üzf!'!"e u-;tu. 

F AIRBANKS, 22 A. A. - Buraya 
mahalli saat ile 10,42 de inen Post, 
17,45 de Edmonton iıtikametinde uçtu. 

NEVYORK, 22 A.A. - Tayyareci 
Post şimalı Amerika'ya gibnek üzere 
ıaat 10,41 de Kanada'daki Edmonton'
dan havalanmqtır. 

Düşen tayyare 
T orpitolar artık aramak

tan vaz geçtiler 
ATINA, 22 A.A. - Yunan torpidosu 

1 talyan deniz tayyaresini artık ... amaı.. 
tan vazgeçınittir. 

RoMA, 22 A.A. - Falero'dan Ro
dos'a 18 temmuzda giden deniz tayyar&o 
sinden biç bir haber ahmnamıttrr. 

Tayyare iki yolcusu ve 4 tayfası ile 
tamamen mah•olmut telakki ediliyor. 

Almanlar eski müstemle
keleri unutmiyorlar 

BERLIN, 22 A.A. - Alınanlara es
ki denizB!ın müstemlekelerine kavut· 
mak lüzumunu hatırlatmak için yapılan 
müstemleke s ... giıi dün Bertin' de açıl
mrıtır. Berlin belediye reisi Aln..ıya i
çin müıtemlek .. erini eeri almanın ikb
sat cihetinden ne kadar ehemmiyetli ol
duğunu söylomiıtir. 

İtalya - Romanya dostluğu 
PARIS 22 A.A. - T~s ırazeteıi 

günün yazısında ltalya - Romanya dost
luk muahedesinin altı ay uzatılmasından 
babsetınektedir. 

Gazete iM. Titulesco'nun tedbirli ve 
ciddi ıiyasetini methediyor. Dörtler mec 
tisi havası i~inde iki nıemleketin dostluk 
mitalmu uzatmalan, h..,. iki tarafın hüs
nü niyetini ispat ediyor ,.., ltalyarun Kü
çük itilaf tarafından açık bir kapı bulun 
durmağa dikkat ettiğini ıröateriyor. 

Gazete, Fransa, diyor, muahedelere ri
ayeti teahhüt eden ve kolaylıkla tecdit 
edilmit ol~n bu misaktan ancak memnu
niyet duyabilir n Küçük itilaf devlet
lerinden bjriainin lıalya ile iyi münate
batta bulmımaamdan sevinir. 

Fransız kabinesinde 
PARIS, 22 A.A. - Havas Ajansın

dan: Kabine, reisicümhur Lebrun'ün ri
yaseHnde 16.30 dan 19 a kadar toplan. 
mıftır. 

M. Daladier umumi vaziyet hakkında 
M. Paul Boncour'un, beynelmilel usul
let"e eöre alakadar devletlerin taıvibin

den sonra katiletecek olan mühim siyasi 
hareketlerle harici vaziyet hakkındaki 
izahatlarını dinlemittir. --Alman gençliği teşkilab 

DANZIG, 22 A.A. - Pat Ajansmdan: 
Alınan gençlijti teıkılab dağılmağa 

karar vermiıtir. ırenç azalar hücum kıta
larına, daha Y•tblar milli sosyaliıt fır. 
kasına alınacaktır. 

Harbiye nezaretini kendisi deruhte e
decektir. 

Bu suretle M. Musıolini hatnkilliği 
hariciye, dahiliye, harbiye korporasyon: 
lar nazırlıklarını ve hava isleri nazır ve
killiğini uhdesine toplaıruş • bulunmakta
dır. 

Amerikalı doktorlar Fran
sız kaplıcalarında 

--

Atina suikastı 
Biri yüksek rütbeli iki 

zabit tevkif edildi 
ATINA. 22 A.A. - Gazetelerin bil

dirdiklerine göre M. V cnizelos'a karşı 
suika.stan maznun ol~n birdi yüksek 
rütbeli, iki zabit hakkında tevkif müzek
keresi kesilmiştir. 

ATINA, 22 M. Venizelos hükumet 
gazetelerinde ne~redilen hPbe.ri tekzip 
ederek kendisine kar.ı sui kastta bulu
nan kimselerin affını- kahul etmediğini 
söylemi§ ve: «- Mevzuu bahsolan si
yasi bir cinayet değil, hukuku umumiye. 
ye kar~ı irtikap edilen bir cürümdür." 
·demiştir. 

Amerikada İş 
Roosevelt ile patronlar 
arasında bir mukavele 
VA$1NGTON, 22 A.A. - Reisicüm· 

hur M. Roosevelt tarafından imzalanan 
ihtiyari umumi İ! kanunu patronlarla 
M. Rooaevelt arasmde bir nevi mukave
le mahiyetindedir. Bu kanuna göre pat
ronlar, 31 Ağustostan 31 Kanunuevvel 
1933 e kadar §U şartlara uymağı kabul 
etmiıtir: 

1 - 14 yaıınclan aşağı çocuk çalııtı· 
rılmıyacaktır. 

2 - 14 yaşından 16 yaşına kadar ço
cukların İ! gÜnÜ azemi 3 saat olaç&ktır 

3 - Memurlar haftada azami 40 sa
at çalışacaklardır. 

4 - Fabrika iıçilerinin haftalık me
saisi 35 saati P:ecmİyecektir. 

5 - Hiç bi; sebep ile itçiler günde 8 
.aatten fazla çalrşmıyacaklardır. 

6 - Mağazalann acık duracakları sa
atler haftada 52 .aatten fazla olmıyacak 
tır. 

1 - Ücretli memurar icin haftada 12 
dolardan 15 dolara. İ§çil.,;. için 14 dolar 
olacaktır. 

Bundan baska oatronlar mallarını 1 
temmuzdaki fiatle~den fazlasına sabna· 
mağı ve fazla kiir yapmamağı teahhüt 
etmektedirler. 

Bu i! kanunu, sonradan bir batkaıile 
deyiştirilebilecektir. Buna da sanayiciler 
yapacak ve Reisicümhur imzalayacaktır. 

M. Mihalokopulos 
ATINA, 22 - Hükumet mehafilin

den alınan habere eöre, sabık Hariciye 
nazırı M. Mihalakopulos'un halk f1Tka· 
sına iltihakı iôn calı,ılmaktadır. iM\. Mi
halakopulos'un bu hu•ustaki hattı hare
keti henüz malum değildir. 

De Chamberun için agre
man istenecek 

PARIS, 22 A.A. - Havas Ajansı teb 
liğ ediyor: 

Münhal bulunan diploması vazifeleri
e münhaııran hariciye nezareti memur
annın tayin edilecekleri ve ayanda M. 
Besnaı-dın Roma sefaretine tayini artık 
mevzuu bahis olamıyacağı malum ise de 
Romada M. de Jouvenel ve Tokyoda iM. 
Demartele nazırlar meclisince kimlerin 
halef tayin edilmif olduklan bilinmemek 
teclir. 

Siyasi mahafilde devel'Bn eden ve bü
yük bir ihtiyatla kartdanma11 icap eden 
§:ayila-ra göre Fransanrn Ankara :seEiri 
de Chanılmınun ltalya bükiimetinin ve 
hariciye nezareti ecnehi memleketlerde
ki Fransız asarı servisi şefi M. Dila için 
.fe Japonya hükumetinin agremanı iste
necektir .. 

Macar Başvekili Romaya 
gidiyor 

BUDAPEŞTE. 22 A.A. - Macarit
tan haşçelrili M. Goemboes hariciye na· 
zm M. Kania ile !'!"elecek hafta ba!mcla 
Romaya gidecektir. 
BUDAPEŞTE, 22 A.A. - ·M. Goem

boes ile M. Kamya'nm Roma'ya oeya
hatleri münaaebetile iyi haber alan kim
seler, bu seyahatin ı:üniln meseleleri ile 
billıaua alakası olmadıfuu söylemekte
dirler. Seyalsat. iki memlebt lll'llsmda 
mevcut dostluk ınünaaebetlerinin tabii 
bir neticesidir. 

Macar loqvekili R-'da 3 pn kala
caktır ve M. Munolini ile pniln iktua
di meseleleri siyasi vaziyet üzerine gö
ril tec:olıtir. 

M. Lehrun'un Chc:rbourgda 
CHERBOURG, 22 A.A. - Havaa A~ 

jansmdan: Cumhur reisi M. Lebrun ya
mnda bahriye, deniz ticareti nazırlarile 
nafia misteprı olduğu halde 30 t-
muzcla Clıemourır'a gelecektir. Bu mü
nasebetle büyük mer.ııaim ve ıenlilder 
yapdacaktır. 

M. Lelının bu ziyareti esnasmda de
nız kenarında yeni yapılan istasiyonun 
ve yeni limanın açılış l"esimlerini yapa
cakt.1r. --
Ludendorff'un gazetesi 
BERLIN, 22 A.A. - Eoki Alman or

dulan erkanı harp ikinci reisi tarafından 
neıredilen Lu.dendorff V olluwarte gaze 
tesi üç ay müddetle tatil edilmiıtir. 

Şiddetli bir yangın 
BUENOS AIRES, 22 A.A. - Rio Se

la Plata'da çok büyiflı; bir yanğın çıkmıt 
br. Burada bulunan büyük ticari antre
poların hepsi bütün bütüne yanmak teh 
likesi kar§ısında kalmı§tır. 

-o--

Recep Bey, makıada ermek için 
Yüksek komisyonun dü~ündüğü teşki· 
lat \•e tertibatı hlilt.ıa etmlstir. Yük
sek komiıyonda i~ bölümü y~pılmış ve 
yardımcı azaların da i~tiralti1e nltr 

Litvanya nazırı Roma' da 
ROMA, 22 A.A . - Başvekll, Litvan· 

ya hariciye naz:rı M. Zammiı şerefine 
bir ziyafet vermiştir. Nazn· Aeerho, müş ... 
teşar Swich •re biı-~ok şahsiyCtler de 
ziyafette hazı~· bulunnıusl:. ..- ..: .... 

NEVYORK, 22 A.A. - 3S Amerikalı 
doktor Fransa kaplıçalarıru ziyaret et
mek üzere ile F ayette vapuruna biıuniş
lerdir. Bunların ara11nda Amerika Mu
sevi tababet cemiyeti reisi ile Fransa 
kaplıçalarında tetkikat yapmak istiyen 
bir taknn Musevi doktorlar bulunmakta
dır. Bu seyahat Amerikalı doktorların 
Fransa kaplıçalarma yaphkları üçüncü 
SeY; .. 1..•tl!r.~ 

ispanya Sovyetleri tanıyor 
MADRIT, 22 A.A. - Kabinenin ge

luek perşembe toplantısında Sovyet 
Rusyanm ispanya tarafmdan tanırunış 
olmasl resmen ~ilıfl··ileccktir 

-
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Cumhuriyet vapurunun maki

nası bozuldu 
INEBOLU, 22 ( A. A.) - Denizyollan işletmesi MüdüTlüğüne 

ait olup dün limammıza gelmiş olan Cümlıuriyet vapurunun makinesi 
bozulmuş, bu gece Kerempe açıhlannda kalmıştır. Gemi bu sabah li
mana avdet etmiştir. lstanbuldan hareket etmiş olan Eğe ve Kızdır
mak vapurlar1m beklemektedir. 

Çivril felaketzedelerine gardım 
ANKARA, 22 (A. A.) - Denizlinin Çivril kcucmnda zelzeletleı 

müteessir olanlara Hilaiiahmer Cemiyeti taTalından ilk 11e acele yar
d_•m olarak 300 lira ve bugün de 5 bin lira ve 150 çadır gönderilmİf
tır. 

Cemiyet, yardım işlerine nezaret için felaket yerine hususi b r 
müfettiş göndermiştir. 

Ali iktısat meclisinin içtimaına 
nihayet verilecektir 

ANKARA, 22 (Telelonla) - Ali lktuat Meclisi bugün heyetia
mumiye hqlinde toplanarak iş kanunıı ile meclisin teşkilatı etrafında 
alakadar komiayonlarrn hazırladıkları raporlarr müzekere eylemiştir. 

Meclis pazarteai günü ormanlarımızdan istifade çaTelerini göste· 
ren raporu da müzakere etlecek ile ayni gün içtimaına nihayet 11erecel 
tir. 

13 yaşında bir çocuk 60 yaşında 
bir adamı bıçakla yaraladı 

IZMIR, 22 (MUliyet) - Aydında iki çocuğun kavgasına karrşan 
60 yaşında Mustala El. ka11gaeılardan 13 yap:nda Mehmet taralınJan 
biçakla kalbinden yaralanmıştır. Mustafa El. kavgaya tut~an diğer 
çocuğun babasıdır. 

• 
I zmirde bir zabitim iz kaza 

neticesinde boğuldu 
IZMIR, 22 (Milliyet) - Bir yelkenli kayrkla deniz sporu yapan 

tayyare yüzbaşısı Zeki 11e mülazim Balıi Beylerin •andallan Yenikalt 
önünde de11rilmütir. Kazazedeleı:d en yü.zbası Zeki B. kurtarılmıs iıı~ 
de Baki dalgala; arasında kaybolmuştur. Ce;edi aTanmaktadır. ' 

• 
I zmir liman ve rıhtım şirketleri 
IZMİR, 22 (Milliyet) -Nakit işleri Müdürü Sırrı Bey burada Li· 

man Şirketile rıhtunın tevhidi 11e bir ldareiinhuariye alhnda idaresi 
seklinin esaslarını hazırlamaktadır. Sırrı ile Avni Beyler buna dair ve
kalete bir ı:apor vereceklerdir. Tevhit işi yakında yapdacaktır. 

T. D. T. Cemiyetinin umumi merkez 
heyeti dün toplandı 

ISTANBUL, 22 A.A. - Türk dili tet
kik cemiyeti umumi katipliğinden: 

Osmanlıcadan türkçeye kaf'!dıldar 
ldavuzunun bir an evvel çıkanlmaar ve 
umumi merkez heyetinin yaz tatilinden 
evvel çalışmalanna devam etmesi cem.iye 
tin hami reisi Gazi Mustafa Kemal Haz
retlerinin emir ve arzulan üzeri.ne ta .. 
karrür etmiıtir. Domabalıçe sarayında 
bir büro cemiyetin toplanınalanna ve 
çahpnalarma tahsis edilmi~tir. 

Umumi m ... kez heyetinin lstanbulda 
bulunan azalan bugün umumi katip 
Ruten Esref Beyin reisliği altında top· 
lanmış, çalışma tarzının tayini ve bütün 

veaaikin ihzarı için icapeden kararlan 
ittihaz eylemiştir. 

Maarif vekaleti müfettialerinden Ali 
Canip, Reşat Nuri. DarüÜüniln edebiyat 
fakültesi Türk lisanı tarihi milileniıi 
muavini Cafer oğlu Ahmet ve Türk dili 
tetkik cemiyeti azalanndan Abdülkadir 
Beyi.,.. de bu mesaiye ittirak edecekler
dir. ' 

Heyet ıimdilik cumarlesi, Pazartesi, 
Çarşamba ve perıembe giinleri saat 14 
te muntazaman toplanacakt1T. Ankara~ 
bulunan arkaclqarın bir kı11m1 henüz ga 
memİf olduğundan önümüzdeki ilk iç
tima 25 temmuz 933 salı ırünü saat 14 

Kendini kurtaramadı! 
Ebulıslah vapurunun Kızkulesi önünde 

kayalara oturduğu anlaşıldı 
Kereste hamu

leaile Kızkuleıi 
önünde karaya 
oturan Ebulıı
lah vapuru, kur
tulamamış ve tah 
liıi için Türk Ge
mi Kurtarma ,ir
ketile bir muka· 
vele yapllllfbr. 

Bunun üzerine 
Sezar tahliviyesi 
vapurun tahlisi a 
meliyesine bat-
lamrthr• Vapur, Kız.kulesi ap.ğuada oturan ıJapur 
kayalar üzerine oturduğu ıçın 1 bir hakem heyetince kararlaftın
tahlis ameliyesi milfküli.tla cere- lacaktır. 

Ebul11lah vapurun kurtarmıya 
yan etmektedir. Mamafi vapuru çab,,an Sezar tahlisiyesinin de ka-
bugün olmazsa yann kurtarılabi- raya oturduğu dün tayi olmllfS& 
leceği ümit edilmektedir. Tahlis ela, bunun doğru olmadığı anlatıl
iicreti vapur kurtulduktan sonra mı9tır. 

Lindberg 
CARTWR1CH1 22 A.A. - Lindbergh 

ile kan11 Groeland'a u~tular. 

V agner ihtifali 
• 

BAYREUTH, 22 A.A. - Volff Ajan-
sı bildiriyor: 

Richard Waıı-ner ihtifali dün batlamıt 
br. Üstadın ölümünün ellinci yıl dönÜ· 
müne te.adüf etmesinden dolayı bu ih
tifal hususi bir ehemmiyet ve parlaklık 
almıştır. 

Başvekil M. Hitler birinci devreye da
hil bütün konserlerde hazır bulunacak
tır. Bir Alman basvekilinin Wagner ih· 
tifalinde bulunınas; ilk defa olarak gÖ· 
rülmektedir. 

IMAıhtelif Alır.an hükiimetleri bu kon· 
serlere gitmek için bilet alabilecek vazi· 
yette olınıyan değerli gençlere dağıtıl· 
mal< üzere birçok bilet tedarik etmişler
dic. 

Avusturyaya bir propa
ğanda taarruzu 

ViYANA, 22 A.A. - Bavyera'dan 
gelen 5 tayyarelik bir filo Salzbou11t 
mıntakasile T yrol tehirleri üzerinden uç
mut M. DoHuas ile arkadatları aleyhimı 
hücum dolu riaaleler atmqlardır. AYUs· 
turya avcı tayyareleri, hududun pek ya
kın olmasından dolayı bu tayyareleri, 
takipten vazıreçmiflerdir. 

Viyana'da Milletler Cemiyeti misakı· 
nın himayesinde ve teahhüdünde bulu
nan Avusturya'mn istiklaline ve hudut
lannın emniyetU... karşı yapılan bu pro
pağanda taarruzundan dolayı büyük bir 
infial vardır. Kabine derhal Almanya'ya 
kart[ protesto çeltmiştir. 

Berlindeki Yahudi ajansı 
BERLIN, 22 A.A. - Yahudi Ajan 

sının Berlindeki merkezini polis kapa'· 
mıştır 



IFıKiiN 
Patates meselesinde hava 
oyununa müsaade edemeyiz 

Gazetelerde okuyoruz: 
lzmiıte patatesin okkası bir kuruşa 

lııadar diiJmüı. 
Bu baYadis iıtihannı tahrik etmesin, 

sevinmekte istical etmeyiniz. Çünkü: 
Bu itle uintan lstanbuldaki patates 

kralları, aralarında bir anlqma yapmış· 
lar: Patates fiatlerini düşütmemel< ve 
balkı kolayca istismar etmek İçiı>..-

y ani bu adamlar müıtahıilin, köylü
nün elinden patatesi 20 paraya, 30 para
ya $oklar, Türkiye bsılkma • U'bk in 
saflan- - 8 kuruta mı, 1 O kuruta mı, 
tutturabildiklerine yerecekler-. 

Patates, yüksek ı~ olduğu kadar 
hallı ıınıfmm da müıterek sıcluıdır. 
Yani kuıkonmaz, bıldırcın eti, Kanıku
lalıı ıuyu gibi yalnn müreffeh ıımfın 
gıdasından madut değjldir. Yani pata
tes, Şitilinin, Ayazpatanın, Taksimin 
yüksek konforu haiz apartımanları· 
nın emaye havagazı fırınlarında ken 
disine yer bulduğu kadar; Edirneka
pıdaki, Kocamuıtafapatadaki çökük 
çatılı ku1ubeleri11 marsık kokuıu net 
reden mangalları üstündeki yamrı .. 
yumru tencerelerde de mevki almıt· 
tır. 

Karanlık sokakta · karmanyolacı 
yolunuzu keser, kaınaıını çıkanr, "Pa 
ram sökül! '' der. Bu itle mutazarrır 
olan bir ferttir. Kezalik bir hırsız, 
damdan dama atlıyarak, yahut kapı· 
nıza maymuncuk uydurarak evinize 
girer, yükte hafif pahada ağır ele ge 
çirebildiği bir lcıaım e§yanızı çalar; 
bu itte de zarar gören bir evdir. 

Ferdin gibj görünen bu zarar. ha
kikatte cemiyetindir ve cemiyetin ol
duğu içindir ki, devletin adli. inzi
bati tetkilab derhal müdahale eder. 

Zengininden fakirine kadar koca 
bir balkın haYayici zaruriyesile oyna 
rnanın da hakikatte bir hırı.ız veya 
karmanyolacırun filinden ne farkı 
vardır?. Birizisi cebinizden, diğeri 
rızkınızdan çalmaktan baıka. .. 

Alı"'1" rakı sofraamda bol tere· 
yağlı İnce francala dilimi üıtiine ka
lın bir tabaka havyar aüren bir ada
ınm havyar fiatinin ıs lira oluşundan 
ıikiyeti haluızdır; ona pekala ya 
beyaz peynirle iktifa etmesini, yahut 
lüks bir gıda olan havyar fiatinden 
şikayet etmemesini ihtar edebiliriz. 

Sonra akide tekerini beğenmiye
rek früiglise yiyen ve fiatiniıı pahalı 
olutundan şikayet eden insanı da il
zam etmek kabildir. Li.kin patates, 
ha..yar değildir, balıkyumurtaaı de
ğildir, früiglase değildir. 

Ait olduğu merciin bu it üatünde 
ciddi bir tetkik yapmaaını, ve halkın 
mütterek ~-· olan bu madde üstün 
de eğer lıakikaten bir hava oyunu 
oynanıyorsa derhal müessir müdaba
Jede bulunulmasını talep etmek hak
kımız ve vazifemizdir. 

SalahotLin ENiS 

Polfst9 

Kalp seklesinden 
Karasümrükte oturan 55 ya,ların

da Mediha Hanım ekmek almak üze
re sokağa çıkrnq ve üzerine fenalık 
gelerek kalp sekteainden ölm;qtür. 

Yatak örtülerini tutuşturdu 
Tıbbıadli daireainde mütahede al

tında bulunan Ihsan yatakoclaamdaki 
örtüleri tutuJturm- da aöndürül
müttür• 

Sandal devrilince 
Balatta oturan Mustafa Efendi ve 

42 uci mektep hademeai Emine ve kı
zı Memnune Hanımlar Beykozda ıan 
dalla gezerlerken aandal devrilmittir. 
içindekiler kurtanlmııtır. 

Avusturya Akademisinden 
50 kişi geliyor 

Avuıturya akademi azasından ve pro
fesörlerden 50 lıiJilik bir ıırup yarm kon
vansiyonel ti-eni ile Viyanadan ıelırimi
ıe ıreleceklerdir. Seyyahlar t""'2ziih i
çin -iki sün ıehrimizde kalacaklardır. 

1 BORSA 1 
(l ı Bankasınc!an alınan cetveldir) 

22 TEMMUZ 1933 
Akta m 

istikrazlar 
Jılikraz dahili 97,50 
1933 latilc.razı 95.
Şarlc d. 7olları 2,35 
D. Muvahhide 53,FO 
Gümrülıl•r 3,75 
Saycfi mabi 5 .60 
Baidot 10 
T, wm,.. ıo 

Fiatları 

Tahvilat 
Elektrik 
Tram••J' 
Tünel 

!Uhtım 

Anadolu 1 
ili .. 

Mümeıai.I 

ESHAM 

it Ban.kaıı Na- T e]efoa 
ma. a,10 Bomonti 

18,20 
45.-
44.-

48,90 

• ., " Hamiline 9,65 T erkoa 

14.SO 
21,10 
27,75 
12,30 
21,-

1 

.. u Müeıaiı 11)2 Çimeılto 
Tramwa:r Sl),65 lttihet dey. 
Anadolu Hiıı• 45,56 Ş.rk da7. 
Reji 3,60 B._.,.a 
Şir. b.ri7e 15,25 Şark m. ecza 

ÇEK FlATLARI 

Pariı 

Loadra 
Nüyorlr 
Milano 
Brükıel 
Ati n:ı 

c.n,.. 
Sofia 
A•ıterdam 

12,06 
710 

615,85 
8,9175 

3.375 
82.09 

2.44.125 
67,935 
1.14172 

1 Prai 
J Viyana 

Madrit 

Berlla 
Viyana 

Peıte 
Belsrat 
Bükret 
Moılı:o'tlla 

N U K U T (Satıt) 

20 f. Fransız 
l laterlin 
1 Dolar 

20 Liret 
20 f . Belçilı:a 
20 Drah ni 
20 1. lavi· r r 
2 J L<.Y'\ 
21 Vu 0 re· 

1 rı ,, "' 

Kurut 

170 
710 
14!! 
219 
116 
25 

815 
25.-

120 t 
81.- - i 

1 Şilin, A:y. 
1 Pezeta 
1 M. rk 
1 Zeloti 

::a Ley 
:'!O Dinar 
1 Çernoveç 
1 ,\.ltın 

1 ftfecidi7e 
Ba -. !f.not 

1.90 
2,75 
3.-

15,94 
4,245 

5,66 
1.9740 
3,8925 

:J,89,25 
34.605 
19.965 

IOl!S,75 

Kurut 

25.-
18.-
50.-
24.-
24.-
55.-
- --

9,35 
9,377 

2,44 
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ŞEHiR 

Ekonomi Vilayette Maarifte 

Sergide pavyonlar Altı çocuklu Onuncu yıl! 

Bitirilmek üzeredir. Bu sene Annelere nekadar ikramiye Program komisyonu dün 
toplandı, sergi yapılacak sergi pek parlak olacak verilecek? 

1 ağustosta Galatasaray lisesinde açı· 
lacak Yerli Mallar Sergisine büyük mik
yaıda iıtirak eden müesseseler pavyon· 
larmı bitirmek üzeredirl..-. Bu sene ser
giye ittirak edecek olan firmalar ara· 
unda biri dekorasyon ve diğeri de vit
rin birinciliği olmak üzere iki müsabaka 
yapılacaktır. Bu müsabakaların birincile
rine gayet kıymettar birer vazo verile
cektir. Bu münasebetle büyük firmalar 
dekor ve vitrinlerini biribirlerine göster· 
meden yapmaktadırlar. Geçen sene ya
pılan dekorasyon birincüği müsabaka11n 
da yeTli mallar pazan kazamnı§b. Sü
mer Bank bu sene de birinciliği muhafa· 
za için sergide iıgal ettiği gayet muaz· 
zam pavyonunun tanz:imi ve çok ehetn
miyet veo euıelı:tedir. 

Zınğal ıirketi de Galatasaray lisesi halı 
çeıinde kücük küçük evlerden mürek
kep ufak bir mahalle halinde muazzam 
bir pavyon vücude ıretirmektedir. Bütün 
müeıaeaeler pavyonculukta digerlerin.. 
den qağı kalmaınak için çalııınaktadır
lar. Bu sene mektebin muhtelif sokak
lara acılan altı kapısından istifade ede
cektir." SerP.ide bu ıene de hallmı ve kü
çüklerin eilenebilmeleri i~in bir Luna 
Park ve bir de eazino bulunacaktır. 

Heyeti tertibiye bugÜn toplanacakLn 

Yunanistanın tutun ihraç 
ettiği memleketler 

Yunanistan, iıtatiıtikl..-inde (muhte
lif memeketlere) serlevhası altında tü
tün ihrac ettiği memleketlerin nereleri 
olduğunu te•hit etmi~tir. Yunaniıtan'm 
tütün ihraç ettiği bu muhtelif memleket
lerin Çin, Cenubi Amerika, Süriye, lı
tonya, Cezayer, Arjantin olduğu anla
ıılmıftır. 

Odanın bir anketi 
Muhtelif ticaret evlerinin levbalarm· 

da şirket, terik komisyoncu ve &a.İre gİ· 
bi tabirler kullanıld~ı görülmektedir. 
Ticaret Odası, bu tabirlerden en mütc;a· 
mil olanlarının kullanılmasım lemın 
makıadile bu hususta bir anket asmıt-
tır. 

Yeni şekerler 
Alpullu fabrikası, yarın yeni sene faa

liyetine ıı:eçecek, 24 s-t sonra yeni te
kerler çıkarılmıya başlanacaktır. Bu su
retle ay sonunda piyasanın teker ihtiya
cı kartılanmı, olacaktır. 

UfBk fabrikası da ıo - ıs llüne kadar 
yeni ıene şeker istihsalatma haşlıyacak
br. 

Çay 
Şekerin olduğu !JIDİ çayında mahdut 

eller tarafmdan ithali ic;in muayyen kiın
ıelere takaı hakkı verilme!& üzere tayin 
olunan müddet 31 temmuza kadar 10 
gün uzatılmııtır. 

Ihsan Rifat Bey 
Osmanlı Bankası heyeti uınumiyesine 

iştirak eden Boraa komiseri Ihsan Rifat 
B. Londra' dan aYdet etmittir. 

Adanadan alınan buğday 
Ziraat Bankası, Adana nuntakaomdan 

timdiye kadar 600 bin okka bufday oa• 
bn almı,tır. 

Koçuk bankalar 
Banlıalarm aae-ari sermayelerini bulun 

duldan tehirlerin nüfusuna göre tayin 
eden hüküm, 5 ağuatoata meriyete cire
cektir. Bundan dolayı, muayyen mikdar 
da sermaye temini için bazı küçük ban
kaların birle,mekte olduldan anlaşılmak 
tadır. Adapazan Ticaret Bankasının ael"
mayesini tezyit edeceği söyleniyor. 

Bir iki ecnebi bankanın da faaliyetle
rini tatil edecekleri haber verilmekte
dir. 

Yılanları kim satın alıyor? 
Cekmece'den Tevfik Ef. isminde bir 

zat. elinde ve koynunda 5 yılan olduğu 
halde dün matha&m1za gelmit ve hiddet
le, kanıık bir sesli! demiıtir ki: 

«- Y danlar para ediyor, diye yazıl
dı; bir çok yılan tuttum; Ticaret Oda
aına gittim, buhayvancıldan nereye aa
tayim dedim; !'8.Zetelere aor. deçt;,ı ........ 
Eczanelere ~ötürdüm; odaya sor. dedi
ler. Bunlan tutmak kolay, bu .,cakJar
da beslemek P,'Üçtür, rica ederim, kim 
bunlan alacaksa oraya götüreyim!» 

Ayni zat ofise de müracaat etmiıtir. 

Tavuk fiatları 
Tavuk fiatlerinin yükseldiğinden tika

yetler yapılmıya batfamıttır. 

Liman tarifesi 
Liman Tarife Komisyonu, bugün top· 

!anacak liman tahmil ve tahliye ve san· 
cak ve remörkör tarifelerini tesbit ede
cekti. 23 temmuz bayram tatili münase
betile hu içtima tehir edilmittir. 

Kahve çekme makinesi 
Hamburıı'ta çalıf80 bir müessese, mem 

leketimize kahve cekme makinesi gön· 
dermek istediğini ·bildirmiıtir. 

lhlamur ihracatı 
Bulııariıtan'dan son zamanlarda ihla· 

mur ihracatı çok artmı!lır. Bizim de ih
limur ihracatı için her noktai nazardan 
°!üsait vaziyette bulunduğumuz nazan 
dikkate alınarak bu maddenin ihracatı
m tezyit için tetkikat yapılmaktadır. 

Ali iklısat meclisine gidenler 
Ankarada toplanan Ali lktısat Mecli

sine lıtanbuldan i!tirak eden aza yarın 
Ankaradan ayrılacaldarclır. 

Yeni mahsul fındık 
GIRESON, 22 A.A. - Yeni mahsul

den bir va-:on fındık içi bugün borsada 
65 ku"U..•t•n ıaldllllttır. 

Bir eazete altı çocuklu annelere ikrami 
ye verilmesi için emir geldigini yazmıştır 
Halbuki ikramiye verilmesi kanun iktiz 
asından olup bir kaç seneden beri veril
mektedir. 

Bu sene devlet bütçesine bu husus i
çin 7,000 lira konmu!tur. 

Bu !!ibi annelere elliıer lira ikramiye 
verilmekte idi. 

7,000 lira ile bütün memlek~tte 140 
kadar altı çocuklu anneye ikramiye ve
rilebilecektir. 

Bağcılık konferansı 
Ziraat Oda11 namına Necatı Bey, ToP

çularda bağcılara bir konferans ve..ecek
tir. 

Fatih malmUdürlüğU 
Fatih malmüdürlüğü bina., Darülfü

nuna verildiğinden malmüdürlük kısmen 
defterdarlığa taıınnvftır. 

Ziraat Vekili gelmedi 
Bir ııazete perıembe gijnü Ziraat Ve

l<ili Muhlis Bey şehrimize geldiğini yaz 
'1uş iıe de doğru değildir. 

1 O - 23 temmuz bayramı 
Bugün ıo 23 temmuz bayramıdır. 

Daireler kapalıdır. Himayei Etfal rozet. 
le..i dağıtılacaktır. 

----<>----
OUmrUklerde 

iki bin defter sigara kağıdı 
Cuma günü lskenderiyeye hareket 

eden Ankara vapurunda lzmire uğra· 
dığı zaman, diin, gÜmrük muhafaza 
memurları tarafından yapılan arama
da baş tarafta safra kumları içine giz 
lenmiş 2 bin defter kaçalı: Aigara kağı
dı ye bir miktar eırar bulunınuttur. 
Bunların aahibi olduğu anlatılan am
barcı Kahraman Ef. tevkif edilmi§tir. 

Bu kaçak maddelerin, lskenderiye
den getirilerek burada karaya çıkan
lamamıf olduğu anlatılmıttır. 

Antrepo buhranı yok 
Son haftalarda tüccann fazla mal 

getirilmesi yüzünden antrepo buhranı 
bafsöatermi§ti. Gümrük Baımüdürü 
Seyfi B. bize, bunun doğru olmadığı
nı, bekleme yerinde dolu bir tek mav
na kalmadığını ve Betiktaı antrepo
larında 45 mavnahk eşya almıya mü
sait yer bulunduğunu aöylemitlir. 

Mahkemelerde 

Cümhuriyetin onuncu yıldönümü· 
ne tesadüf eden 29 teıırinievvelde ya
pılacak merasim programını tespit et
mek üzere teşekkül eden komisyon 
dün belediyede Hamit Beyin riyase
tinde üçüncü içtimaıru yapmıştır. An
karada toplanan büyük komisyonun 
vereceği d irektif ve esaJılar beklen~ 

mektedir. 
Programda inkılap propaganda<ı ve 

reklam birinci mevkii i§gal edecektir. 
Maarif Müdürlüğü bu hususta ge

nit bir program hazırlamaktadır. 
Cümhuriye"tin ilanından beri geçen 
on sene içinde maarifte ycpılan ısla
hatı ve vücud,, getirilen eserler çok 
canlı bir aerııi halinde Halkevinde 
teşhir edilecektir. Serside mücesaem 
tekilde bir çok tarih ve hidiaelerin 
izah ve tasviri bulunacaktır. 

Lehli talebe dönüyor 
Şehrimizde mi•afir bulunan Lehli 

talebe dün Asarıatika ye Askeri mü
zeleri, Çinili kötkü, gezmişlerdir. Öğ
leden t!Onra da Floryaya gitmiılerdir. 

Lehli talebe bugün memleketlerine 
döneceklerdir. 

Fazla elektrik 
Bazı i)Junekteplerin fazla elektrik 

aarfettikleri anlatılmıştır. Fazla elek
trik yalı:an mekteplerin tenyiriye mas
rafları mektep ba~muallimlerine öde
tilecektir. 

Emniyet Umum müdürü 
geldi 

Bunaya gitmiş olan Emniyet U
mum Müdürü Tevfik Hadi Bey gel
mit ye Emniyet Müdürlüğüne giderek 
Emniyet Müdürü Fehmi Beyle görüı
müıtür. 

Tevfik Hadi Bey tetkikat ile met· 
gut olmaktadır. 

Bir ıazete, mütefe-rrikad:ı yap.lan 
teftişte bir memunın itlen çıkarıldığı
nı yazıyordu. Böyle bir şey yoktur. 

Bursa şakileri 
Buraa ıakilerini himil Cümhuriyet 

vapuru bugün zevalde limanımıza 
gelecektir. Vapur, lnebolu civannda 
küçük bir i.nza dolaywle yolda gecik 
mittir. 

Bir şahide tehdit mektubu 
Mete Mehmedin muhakemesinde tevkif 

edilen bir şahit tahliye edildi 
Kendi çalııtığı, fakat bilihare çıkarıl· 

dıiı sandalda İJ aldığı için Süleyman İ$
mincte bir ı:enci öldüren Mete Metmetle 
bu cinayetten dolayı mahkemede yalan 
ıabadet eden Nikonua mııhalı:emeleri
dün ağırcezaya vekalet eden ikinci ceza 
mahkemesinde bakılmııtır. 

Yalan ıehadetten suslu Nikonun vekİ· 
ti Mete Mebmedin aziçik dı§&rl çıkarıl· 
masını ve Nikonun ondan sonra iaticvap 
edilmesini, o;ünkü Metenin teeiri altında 
olduğunu ııöylemiı, 

Mete dıfUI çıkanlmıt!"'· . . 
Bundan sonra Niko İ•hcvq eclilmit ve 

ilk ifadesini Yerditi zaman hasta ~~~
nu sonra da ifadesini değiftirmesı ıçın 
tehdit mektubu aldığını söylemittir- . 

Bundan •onra Mete içeri getirilmit. 
malı.tulün karde•i Mehmet Ali de ~
kemeye bir istida vererek 10,000 linı 
tazminat taleo etmistir. 

Bundan so;,,... iddia makamım işgal 
eden Kiıif Bey iddiasını serdederek Me
lenin 448 inci madde ile cezalandmlma· 
.,nı, Nikonun tehdit ile ifadesini değİt· 
tirdiii ve &eh.adetinin esas cürme müea
sir olmadığı için tahliyesini ve beraetioi 
istemiıtir. Maznun vekili Ankarada bu· 
lunduğu i~in müdafaaaının tehirini ta· 
lep etmi!tir. Mahkeme müdafaa için mu· 
hakemenin 9 eylüle talilana, .Mehmet A
linin verasetini İspat etmesine ve Niko-
nun tahliyesine karar vermiştir. 

Unkapanındaki hırsızlık 
Unkapanında bir gece demir parmak· 

Wdannı kırarak Zeynep Hanımın evine 
giren ve çalclıklan 09yayı kaçırırken ve · 
kayığa yüklerken yakalanan Ihsan, Ah· 
met, Kürt Hüseyin, ve lbrahimin muha· 
kemelerine dün 1 kinci ceza mahkemesin 
de batlarulmıftır. 

Mevkufen muhakeme edilen suçlular 
cürümlerini inkir etmişlerdir. Muhake
mede dinlenen şahitlerde mühim bir şey 
söylememişlerdir. Muhakeme diğer ta· 
bitlerin ve yakalanan 09yanm celbi için 
baıka gÜne bırakılmıştır. 

Mevkuf maznunlar da gayri mevkuf 
muhakeme edilmek Üzere serbest bıra· 
kılmıılardır. 

Beyanname dağıtanlar 
Bir mayııta beyanname dağıtarak ko

münistlik propağandası yapmaktan suç· 
fu Mehmet oğlu Besiın, lbiı, Hulusi, 
Mustafa, Osman, Ramazan ve Mümi
min muhakemelerine dün ikinci c~ 
mahkemesinde ııizli olarak devam edil-

miıtir. 

Eroin, esrar 
Eroin, esrar, afyon, morfin. kokain ve 

saire istimal etmekten ve aa~tan suç 
lu Ihsan, lbıahim, Ahmet, Tahsın, Mu
harrem, Şükrü. ve Ar~ak ile Elefterya 

hanımın mubakemeleriae dün dokuıtUn· 
cu ihtisas mahkemesinde bakılmıı, hep. 
sinin davası adliye vekiletin.in aon em· 
ri mucibince :tümriikteki ibtisas mahke
mesine nakledilmiıtir. 

Şoförler arasındaki cinayet 
1 ki Üç ay evvel Ak.sarayda Y uıufpa

ıada toför Bürhanettini öldüren ye Hay· 
dan yaralıyan tofor Enverie bu kaYgaya 
sebebiyet veren Ye iıtirıılı eden toför 
Reıadın muhaknnelerine dün Ağırceu· 
ya vekilet eden ikinci ceza ınahk..,..
sinde balıılmııtır. 

E yraka nazaran kaYea bir kadm ku
kançlıiı yüzünden çskmrftır. 

1 smet Hanım isminde bir kadmın §Qför 
Reşatla arka~k ettiğini ismet Haru
muı ze..cine ihbar etm'*ten çılmutbr 

Şoför Enver Burhanettinle Haydann 
kendilerine tecavüz ettiğini, istimdat İ· 
çin silah attığını, havaya aıkbğı kurtun 
lann nasıaa Bürhaneddine isabet ederek 
öldiirdüğünü, yere sıktığı kurşunlar;m da 
Haydara isabetle yaraladığını söylemiş
tir. Reşatta bu yavgaya kendisi sebep 
olmadığını, davacıların kendit'enne te
cavüz ettifini söylemiştir. 

Mahkemede dinlenen şahitlerden bir 
kısmı maznunlan, diğer bir kıamı da 
davacıların •Özlerini teyit etrni,Jerdir. 
Maznun vekilleri müdaffa !ahidi göster 
mişlerdir. 1 

Muhakeme gerek bunların. gerek di
ğer hukuku umumiye şahitlerinin celbi 
için başka gÜne bırakılıruıtır. 1 

18 aya mahkümiyet 
Kaçak kumaşla yakalaıup muhafaza 

memurlarına 2ı lira rüşvet teklif eden 
Yunanlı Simon 8 inci ihtisas mahkeme
ıince 18 ay ha1>ae mahkıim edilmiıtir. 

lngiliz kaplanı hakkında 
karar yarın 

1 ogiliz bandıralı Baktriya vapurunda 
derdest edilen ka!;&k: mü•kirat ve tıbbi 
eczadan dolayı Vaı>ur kaptanı Mr. Çarlı 
ve kaçak içkileri satın almakla maznun 
Mehmet Ali Ef. nin 8 inci ihtisas mah
kemesinde dün muhakemelerine devam 
eclilmiıtir. Dünkü celsede, Mehmet Ali 1 
Ef. müdafaası tahriren tevdi etıniı ve 
Mr. Çarls'in müdafaası da avukatı tara
fından yapılmıştır. Karar tefhim edil
mek üzere muhakeme yanna kalmıtlır. 

Kaçak ipekli 
lngiliz bandıralı Mihla vapurunun ikin 

ci makinisti Yunanlı lstrati, Kabataı 
sahiline çıkarken gümrük muhafaza me
murlan tarafından üstü aranmıı n be
line sanlı kaçak ipekli kuma§lar görüle
rek yakalanmıştır. Kaçakçı Adliyeye 
teslim edilmittir. 

B•ladtyad• 

Fırınlar 
---.---

Asri olanlar bırakılacak, 
üst tarafı kapahlacak 
Belediye ıelırimizdeki fırmlarm ade

dini tahdit etmeie karar Yermiıtir. Bu 
hususta tetkikat yapılmaktadır. Tahdit
te a.srj ve fenni tesis.ah haiz. olanlar na
zarı dikkate alınacaktır. 

Fırınlar tahdit edildikten sonra sıhhi 

şeraite daha iyi bakılabilecek ve ekmek
lerin muralııaba11 kolaylaşJDJf olacakbr. 
Yeniden fırm açmalı iıtiyenlere semti 
Belediye tayin edecek ve sermaye hak
kında da as~iri bir hat teabit edilecek
tir. Şehir mecliıi teşrinievvdde içtima 
edince bu mesele ırörütülecek ve bir ka
rara bağlanacaktır. 

Ayasofyadaki kahve 
Belediye Ayaaofya camii nlusun.dalıi 

kahnyi seyyahlara lıaJ'!ı çirkin manza
ra arzediyor, diye kapatmıfb. Bunun ü
zerine de kahve sahibi Şurayı Devlete 
müracaat etmişti. Öğrendiğimize göre 
Şurayı Devlet bu huıasta karanm Yer· 
mit ve Belediyeyi sali.hiyetli bulmuştur. 

Başka yerlerin otomobilleri 
Belediye memurları dün şelırin muh

telif semtlerinde otomobilleri ani olarak 
muayene etmiılerdir. Yapdan muayene
de birçok yanlıt numaralı ve civar B&
lediyelerin plikalannı taııyan otomobil
le.. bulunmuştur. Batlıa Belediye hudut 
f&rV>dan tehrimize ırelen otomobillere 
plaka değittirmekten Yerilen seyriisefer 
mühleti 15 ~ndür. Birçolılannm bu 
müddeti geçirdikleri halde pliıka afma. 
dıklan anlatılmıştır. Bu gibiler cezalan
chnlacakbr. 

Nekadar ihtiyaç var? 
Belediye şubele..e bir tamim göndere

rek önümüzdek kı!" devredlen teshin 
vesaiti kalıp kalmadığını, ihtiyacın 

ne kadar olduğunu sormuftur. 

Zeynep Kamil hastahanesi 
yarın açılıyor 

Üsküdar Zeynep Kamil hastahanesinin 
açılma merasimi yarın saat ıo da yap1-
lacalıtır. Haıtabane !imdilik 40 yatak
lıdır. Zeyn.ep Kannl haatahaneei Oıkü
darda büyük bir ihtiyaca ce'fap olacak
tır. 

Ekmek fıatları 
latanbul Bel.,diyesinden: Temmu

zun on dokuzuncu çarşaınba günün
den itibaren ekmek yedi buçuk ve 
francala on iki kuruştur. 

Zabıtai ahlakıye merkez 
memurluğu 

Emniyet Müdür

lüğü zabıtaahliki

ye nıerkez ıneınu

ru Kazım 8. ken

di arzu.su ile te
kaüt edilmiştir. 

Yerine Hukuk 
Fakültesi mezunla
rından Mazhar 
Bey tayin edilmiş
tir. 

Mazhar Bey yan 
keaicilik kıamma 

~a bakacaktır. 

Çamı devirmeli mi, 
dikmeli mi? .. 

Çnm ağacının hayatımı zdaki tesi
rini iyi tetkik edersek , bunun m eseli. 
a~ut ~ağacından, k ira z. ağa c ındCl.n, 
e~ık agacından fazla olduğunu görli· 
ruz. DarbımeselJerc k::ıddr :;:- irc n ça1n , 
dan başka ağaç hatırlamıyo •-um. Bu
nunla çam devirmek diye mecnzi m<l
nada hir de fiil çatınıtız. . . Eolı:i çam
ların bardak olduğunu hilmiyen kal
dı mı? .. 

Dünkü gazeteler bize çam ağacına 
dair yeni bir haber verdi: 

H Erenköy ve civanndaki bazı köşk
/.,rd., çam ağ~larının tahrip edildiği 
ağaçlara musallat olan kuı·tların te.' 
mizlenmiyerelt çamlarm bakımsız 61 ... 

rakıldıiı belediye zabdosı tarafından 
görülerek bu kö§klerin sahiplerinin 
iaimleri teapit eJilmiıtir. 

04 Ba listeler iizerine ağaçlarma baR
mıyanlardcın ce- alınmaauun kanu
ni imkanları sıkılıkı ar4fhrmahta· 
dır.,. 

Evet! Afacma bakmıyor diye ceza 
alacaklar. . . Ama çocuğuna, karıama 
bakmazaa ce:za istiyen yoktur. 

Ben bu haberin ııerçek olup olma
dığını bihnirorum. Lakin eğer ger
çekse lstanbul bahçelerinde bir tek 
çam ağacı kalmıyacağına ve dikilmi
yeceğine kalıbımı basarım. 

Yahu! Bir taraftan mekteplerinıiz
de çocuklarımızı cezasız okutmak ve 
terbiye etmek usulünü tesise çalışıyo
ruz, öte tarafta belediye hususi bah
çelerdeki ağaçlara üşen kurtları te
mizletmedi diye ceza a1marun yolu
nu arar. • Bu ne garip tezathr. Kü. 
çüklere ceza vermiyen insani pedago
jiye büyükler liyık değil mi? .. 

Erenköy ve civarmdalı:i köıklerin 
ne halde olduldarmı bu liateyi yapan
lar görmüyorlar mı? .. Aıenıin, dünya.
yı aaran bu buhran aıraımda çam a

ğacını temizletmiye verecek parası 

ve sarfedecek zamanı mı var? Eğer 

paruı olaa köşkünü tamir eder, bo
yar. Eğer belediye bu çamların ha· 
rap olmamaAlll iatiyoraa kendiıi a· 
dam tutar, çamları temizletir. 

Vaktile "itfaiyeye yangın haber ve· 
rilir de itfaiye geldiği :zaman yangın 
aönm;q bulunana 25 lira ceza alına
cakmıf,, diye bir §&yia çıkardılar. Bu 
yüzden yangın baılangıçlan haber 
verilmedi ve yansınlar büyüdü idi. 
Sonra belediye bu rivayeti ilanla tas
hiha mecbur oldu. •• 

Şimdi de ba ce:za riYayeti çıkınca 
alem baıına bela olup ceza vermiye 
sebep olan çam ağaçlarını hir yolun~ 
bulup birer birer kmutur, yenuını 
de dikmez. O zaman belediye eski
den mevcut haatahklı çaml .. n da bu
lama:ı<. V aktile çam deYİrmek bir ka
bahat diye sayılırdı, şimdi de dikmek 
kab&bat olacak ıralibal. 

Havalar! 
. . 

Bir müddettenberi lstanbul n civa. 
rmın havumda sörülen intiz ..... :alık 
ve ittıratuzlık latanhul ..ili.yeti daimi 
encümeninin gözÜne ilitmit Te ma
kamla istifareden aonra havalan lau· 
zim için Avrupadan bir müteba.a.u& 
celbiııe karar nrmitlerdir. 

Temin ediJdiiine nazaran selecek 
mütehaNJ• ı.. .. alan tanzm için fehİr 
planının yapılmasını beklemiyecektir 

FELEK. 

47 tamirden çıktı 
58 numaralı vapura çarpan Şirket 

bayriyenin 47 numarab vapuru, ta· 
mirden çılı:ııut ve dün seferlerini yap 
mıya başlamqtır. 

Galatasarayın antrenörü 
Antrenör dün İngiltereden şehrimize 

geldi, İşe başlıyor 

Ant-renörii karplama 

Galatasaray kulübü uzun zaman 
danberi lngiltereden bir antrenör 
getirtmek için uğraşmakta idi. llk 
zamanlar lngilterede bulunan Ta
rık Sabur Beye Alek Cekson ile ko
nutması için direktif verilmitti. 
Sonra bu adamın hususi ahvalin
de bazı gayritabii halat duyulmuf 

ııe (X) Ant-renör •• 

bunun üzerine batka bir antrenöı 
aranmıya baslanmı!tır. 

Nihayet bugün fehrimizde bulu 
nan Padifut ile mutabık kalınmıt 
ve getirtilmittir. Antrenör Galata 
saraylılar tarafından kartılanmıs

tır. Yeni antrenöre muvaffakıyet 
temenni ederiz. 



4 

( Tarih bahisleri l 
İsa yaşamamıştır 

lsa'nın yaşadığını iddia edenlerin hiç, 
hiçbir delili yoktur 

M. Eiıler'in ,,Mesih laa, vaftizci 
lsa ... " adh kitabının bizde uyandır· 
dığı hayretlerden biri de, §İmdiye 
kadar kıymetaiz sayılan Acta Pilati' 
!ere, yani laanın muhakeme, iıkence, 
nihayet idam edilmesine dair Hıristi
yanların Pontiuı Pilatüı'e isnat et
tikleri rapor veya zabıtlardan, çıkar
mak istediği neticedir. Roma impara
torluğu hazinei evrakında lsanm mu 
hakemeıine ait resmi rapor bulundu
ğunu iddia etmekle bizi hayrete dü
ıünmüı, fakat muhterem muanzımı· 
zı da bundan ıüpbe caiz olmıyan im· 
naate götürmüı olan M. Eiıler'in a• 
caba ne gibi kuvntli delilleri vardır? 
Bu yazımızda Ömer Riza Beyin M. 
Eisler'den naklettiği bu delillerin e· 
hemmiyetıizliğini ~östereceğiz: 

Birinci delil: Ecesebius, Tertullien, 
Justin gibi kiliae müelliflerinin böyle 
bir rapor vardır, demeleri. ikinci de
lilleri de, Roma imparatoruiiu dahi
linde verilen her idam hlikmüne ait 
reanıi kayıtJar bulunmaaı ve bunların 
hükümet tarafından muhafaza edil
mesi. Bundan dolayı "Mühim bir ha 
reketin baırna geçmiı büyük bir Ji. 
der olan lsayi Pilate muhakeme et
tiği ve hüküm verdiği zaman ayni fe" 
kilde harekete mecbur olmaaı" imif. 

Hıristiyanlık tarihinde, lsanın mu 
hakemesine ait resmi bir zabıtname 
bulunması icap ettiğinden ilk defa 
bahsedilmeğe baıanmaaı, milattan 
sonra ikinci asrın ortalarında, yani 
Yahudi ayin ve itikatlarmdan bir de
receye kadar kurtulan Hıriıtiyanlı
ğm Yahudiliğe karıı koymasından 
dolayı, Hıristiyanlık ile Yahudilerin 
arasında imana dair münakaşalar çık 
tığı zamandan batlar. Antakya pisko 
posu, St. fgnace ikinci asrın baıJa .. 
rında yazmıı olduğu mektuplar, Hı
riatiyanlar tarafından Jaa muhakeme 
si zabıtlarının hangi cebreden zaru
retler altında uydurulduğunu bize a· 
çıkça göstermektedir. St. lgnace bu 
mektupannda bir çoklannın ıu mÜ· 
him itirafını kaydetmektedir: "Hazi
nei evrakta görmediğim, bulmadığım 
ıeye lncilde inanamam. 0 Diyorlar
mıf. Koca Antakya piskoposunun bu 
itirazlara verdiği cevaba bakınız: 
"laanm doğum ve ölümünden bu dün 
yanın hükümdan olan ~ytanın • Hı
ristiyanlıktan gayri dinler aalikleri 
ni anlayınız • haberi olmamıp ( !! ! ) . 
itte İsaya ait zabıtnameler hikayesi
nin tamam çıkması tarihi de, edilen 
itirazlan; Antakya piskoposunun 
böyle çocukça cevaplarla susturama
dığı devirden biraz sonra batlar. Bu 
meıelenin kısa bir yer tutan tarihi de .. 
ıudur: 

Mili.ttan sonra ikinci asır ortasın
da St. Justin, ''Müdafaa Apologie" 
adlı kitabının üç fıkrasında (1,32,38, 
48) lsanın göıterdiği mucizeler, i
dam olunurken duçar olduğu işkence 
leri anlatırken laanm muhakemesine 
dair zabıtnomeden bahseder. Fakat 
bu zabıtları gördüğünü, okuduğunu, 
bundan iıtifade ettiğini söylemez. 
Her halde böyle bir zabıtnamenin bu 
1unmaıı icap eder, der. St. Juıtin'in 
buna dair aöyledikleri bundan ibaret 
tir. 

Zabıtname meselesinden bahse
den ikinci Hıriıtiyan müellifi, üçüncü 
asrın ba§larında •••Merdiye yahut mü 
dafaaname Apolegetique• adını ta· 
ııyan eserinin iki fıkruında (5,21) 
bundan bahaetmit olan Tertullien'dir. 
Tertullien'in söylediği muhakeme ra· 
poru ise, zabıtname olmaktan ziyade 
Pili.te tarafından Hrristiyan dinin i.
deta hakikaten bir müdafaası imiı. 
Pilate'in İmparatora gönderdiği bu 
müdafanameyi, imparator 44 Meaib"in 
resmen Allah tanınması için Statüye 
havale etmiı imiş, Tertullien'in ta
savvur ettiği bu hülya dolu evrakın, 
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bir Hıriıtiyan uydurması olduğu mey 
dandadır. 

Buna mukabil yine ayni devrin Hı 
ristiyan müellifleri olan ve lsaya da
ir bilcümle vesikaları toplamıf olan 
Origen ve lskenderiyeli Clement'm 
böyle zabıtnamelerden haberleri 
yoktur. 

Pilate'e istinat edilen laarun le
hindeki bu uydurma zabıtlar, mek
tuplar, raporlar yanında, yine Pilate' e 
atfedilmif baıka bir ıekilde bir za· 
bıtname ortaya çıkanlmıttır ki, Euae 
bius'un "Mesih aleyhine iftiralarla 
dolu" diye bahsettiği zabıtname bu
dur. Bu zabıtname mütrik imparatör 
Maxim Daja'nın emrile nqredilmif, 
herkeı tarafından okunmaımı temin 
etmek İçin her tedbire teveaaül edil. 
mit, ilanlar yapıfhnlmıı, mektep ho· 
caları talebelerine okutturmak emri
ni almıılardır. Euıebiuı Bu zabrtna• 
menin aahte olduğunu, zabıtnamede 
verilen tarihte Pilate'in Yahudiyede 
bulunma~ığını göstererek isbat et
miıtir. 

Verdiğimiz bu kısa malumattan, 
bu muhakeme zabıtnamelerinin, Jn .. 
cil ananelerine itiraz edenlere kartı 
naaıl bir mecburiyetle uyclurulduğunu, 
Maxim Daja'run neşrettiği, laa aley
hindeki zabıtnamenin de Hıristiyan 
propagandasına mukabil bir müırik 
propagandası olduğunu, binaenaleyh 
her ikiıinin de tarihi kıymetten mahrum 
olduklannı anlatınaya ki.fidir. 

M. Eiıler'in ikinci iddiasına, yani 
Roma İmparatorluğu dahilinde veri
len her idam kararının, imparatorluk 
merkezinde resmi bir dosyası bulun
duğuna gelince: Elimizde bulunan 
bir vesika hem bu iddianın çürüklü
ğünü, hem de laanm Pontius Pilate 
tarafından idam edilmiı olduğu hi
ki.yeıini kökünden çürütür. Bu vesi
ka Yahudi krah birinci Agrippa'nm 
Pilate aleyhinde imparatora verdiği 
ıikayetnamedir. Bu ıikayetnamede 
Agrippa gerek muhakeme edilmeksi· 
zin, gerekse haksız olarak Pilate ta
rafından öldürülmüı olan kimselerin 
uzun bir listesi vardır. Bu uzun liıte
de de laanın iımi yoktur. 

Şimdi laarun idam edilmesini ay
nlmaz surette Pilate'e bağhyan Hıris 
tiyan ananesinin sonradan uyduruldu 
ğunu gÖıtermekten baıka yapacağı· 
mız bir fey kalmamııtrr: Mata incili· 
ne göre, laa milattan evvel 4 üncü ae 
nede doğmuıtur. Luca incili ise, lsa
run Roma İmparatoru Auaust'un yap 
tırdığı umumi tahriri nüfua günlerin· 
de, yani milattan sonra 6 mcı senede 
doğduğunu kaydediyor. Yine bu Lu
ca inciline nazaran, lıa Vaftizci lsa 
tarafından, imparator Tibcre'in on 
betinci saltanat aeneıinde, yani milit 
tan sonra 29 senesinde vaftiz edilmif, 
lsa bu tarihte iae otuz yaılarında i
miı. Luca incili bu tarihi milattan 
sonra 36 senesinde vukua gelen bir 
hadiseden dolayı Vaftizci lsarun ida
mından bahseden Joaephuı'un bir fık 
rasmdan (Ant. XVlll, V, 2) almıı· 
tır. Vaftizci hanın vi.zetmeğe batla
maaından bu hadiae araaında yedi ae 
ne geçtiğini söyler. Luca İncili !sanın 
bir buçuk aene vazettiğini söylediği 
halde Jean İncili bu müddetin üç bu
çuk aene devam ettiğini kaydediyor. 
Yine bu incile göre, Yahudiler lsa i
dam edildiği tarihte henüz elli yaıı
na baamamıı olduğunu söylemiıler, 
bundan da eski kiliae laanm 49 yaıın 
da idam edildiğini kabul etmittir. 
Fakat laa !Mata incilinin söylediği tarih· 
tte doğmuı iae, yukarıda verdiğimiz ma
lumata nazaran 45 yaıında idam edil
mit olacaktır ki, bu tarihte Roma İm· 
paratoru Tibfre değil, Claude'dur. 

Pilate Filiıtinde değildir. ((Pilate 
Filistinde milattan sonra 18 Agustoı 
27 tarihinden Şubat 37 tarihine ka
dar Pracuratear'lik etmiıtir). Diğer 

Milliyet'in edebi romanı: 37 

YA YLA KIZI. 
YAZAN: Aka Gündüz. -

Büyük Gazi, dün gece bana 
bir sevler notettirdi. Dedi. Onu si

ze beİleteceğim. Batınız dara gel
diği zaman onu bir Türkün bbsnnı 

. olarak icinizden okuyunuz. ilk 
hamlede- size biraz müphem görü 

necek. Fakat okudukça ve dütün· 
dükçe göreceksiniz ki bu tılııım 
nedir. 

Ben.zigül bu anı ile Gazinin o 
sözlerini içinden söylemeğe batla
dı: 

( • • • -Ben, ben kendimin ne ol
. duğunu anlamak Üterim. 

~'Ben neyim? 
'Hasta, ölmeğe mahkum iken 

dirilen ben, ben neyim? 
(Türkiye ••• 
(Türkiye •• bu yeni ad nedir? 

anlatır mısın bana? 
rTürkiye! Türkiye! tarihin yük

sek evlô.dı, gunun yavrusu, 
geleceğin ulusu Türkiye! 

(Biz .. . 
(Biz .. . 
(Biz ... Dünyanın Türk çocuk-

ları biz! 

(Bizi görmek uteriz, bizi gör
mek 

(isteriz. 
(Dünya ulu•uyuz. 
(Ayağımız toprağıdır 
(cihan Ulus! 

bütün 

(Biz Türküz! biz Türküz bil 
Ulu11! . 

(Dünya bilsin: "Ulumuz,, Bü 
yük 

("Ulus,,un Ulusu! 
(Mustafa Kemal bizimdir; 
(bu •Öz "Ulumuz,, undur. 
(Mustafa Kemal nerede? 
(Onu arayan Ulıu, . kendini a-

rar 
(gibi . buldu Onu kendinde! 
(Buluştuktan sonra bu ülkün 
(iki Büyüğü; neler olacak 
(bilsinler, neler olacak bilsinler: 
(insanım, diyebilenler) 
Benzigül gözlerini açtı. içinde 

bir yeniklik, demin atef yanan al
nında bir serinlik, dudaklarında 
bir gülümseme sezdi. Eğildi, Pe
tek'in saçlarını öptü. Uyandırma
dan kaldırdı, koynuna çekti, sa
rıldı. 
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k•&...ıııt..ll . ............. ; 
Allah beğenmemiş!. 

_ı _R_A_D_Y_O_P_R_O_G_R_A_MI __ ı ~,i,,, ıliyct 
ikinci mevki tramvay arabasın 

dayız. Yolumuz da az değil. Har
biyeden Fatihe gidiyoruz. Köprü 
üstünden sırbnda semeri ile genç 
bir hamal arabaya atladı. 

Demindenberi gelen yolculara 
yer açan olmamıftı. Semerli hama
lı görünce, herkes birer adını geri 
çekildi. Semere sürünen kolunu te
mizlemek için batını öte tarafa çe
viren bir yolcu, hiddetle mırıldan
dı: 

- Ne de piı kokuyor ya .... 
Sonra etrafındakilere: 
- Efendim, böylelerini tramva

ya almamalı ... 
Hamalın kulağı kiritte imit. bu 

sözün kendisi için söylendiğini an
ladı. Semerini, fÖyle bir omuz dar
besile titiz yolcunun burnuna ha
fifçe dokundurarak: 

- Ne o, Efendi ağabey, dedi, bi
zi beğenemedin galiba? 

Yolcu, fena halde sinirlenmitti; 
batını azametle çevirdi: 

- Beğenmezsem, ne lazım ge
lirmit? 

Hamal münasip bir cevap bula
madı: 

- Hiç! Sorduksa günaha girme
dik ya .. 

Yolcu hıncını alamamışb: 
- Ben beğenmifim, beğenme

mitim.. Ehemmiyeti yok! insanı 
Allah beğensin .. 

Hamal, ağzını çarpıtarak sor-
du: 

- Allah beğenmemit mi, bizi? 
Yolcu, güldü: 
- Beğenmemit ya .. Besbelli ki 

beğenmem it .. 
-Nerden anladın beğenme· 

diğini? 
Yolcu, somurtarak cevap verdi: 
- Beğense hamal yapmazdı! 

M. SALAHADDiN 

DOKTOR 
Rusçuklu Hakkı 

Galatasarayda Kanzü.k eczabanesi 
karımnda Sahne ıokağmda 3 numa

ralı apartnnanıttst 1 numara. .... ) .................. ~ 
4026 

taraftan Luca İncilintri söylediği gibi 
lsat imparator Aguatoa'un tahriri nü
nuı günlerinde dolmuı iae, 55 sene
sinde idam edilmiı demek olacaktır 
ki, bu da imparator Nfron zamanıdır. 
Filistinde yine Pilate yoktur. 
lıkenderiye piıkopoıu Alexandre'm 

210 yıllarında iıtinaah ettiği eski 
bir vesikaya iıtineden, lsa mi-
18.ttan sonra 9 uncu senede do
ğup, 46 senesinde vaftiz olduğunu, 
58 tarihinde (imaparator Neron) İ· 
dam edilmit olduğunu söyliyor. Bi
zans müellifi Cyncelle de "sahih ve 
eski el yazmalar''ından iktibaı etti
ğini söyliyerek laanın milattan sonra 
9 uncu aenede doğup 58 inci senede 
idam edilmit olduğunu kaydediyor. 
Bütün bunlardan lsanm Pilate tara
fından öldürülmüt olduğu ananeıinin 
sonradan uydurulmuı olduğu açıkça 
anlatılır zannederiz. (lsanm idam e
dilmeıi hikayesinin menıeleri için 
"laa Allah'' eaerimizi okuyunuz •• 

M. Eisler'in "Mesih lsa ve Vaftiz· 
ci lsa ... " adlı eserini yazmak için oku 
duğu eserlerin çokluğundan dolayı 
ıarfettiği gayreti takdir etnıemek 
elden gelmez. Fakat bu genit tetkik
leri kendisi il&hiyatçılığın karanlık 
hududundan öteye maalesef götür&
memİ§tir. 

A. Hilmi ôMER 
Darülfünun dinler tarihi 

müderriı muavini 

SON 

Ve iki kimsesiz. 
Bu toprağın iki kızı. 
Bu toprağın kimsesiz sanılan iki 

yavrusu, Büyük Gazinin, büyük rii
yalarını göre göre ve mıtıl mıtıl 
uyudular. 

Rahat bir uyku, canlı bir uyku, 
uyanık, bir uyku ile inananla
rın, inanmıtların uykusu ile uyu
dular 

:. 
Eylülün gözü ya,lıdı .. 
Bunu bilmiyen yoktur. Ve edebi 

bir laf oyunu olıun diye bunu - yer 
li yersiz • çoğumuz böyle söyleriz. 

Fakat bilinmiyen bir eylül yatı 
daha vardır: Çok kere eylülde 
Yayla kızlarının da gözleri yatlı 
olur. 

Yaylalı Mehmet çavuf bir eylü
lün batında tayyare bombası ile 
parçalandı. 

Yaylalı Mehmet'in karısı Özü. 
gül bir eylülün ortasında satlıcan 
olup ahır sekisine yattı. 

işte Yaylalı Mehmet' in kızı Pe
tek te bir eylülün sonunda terlik, 
ma,a, toplu iğne, yumruk yemeğe · 
ba,ladı. 

ilk önce topuksuz mercan terli
ğin ökçesi ile iki küçük elinin ter
sine çarpıftırı çarpıttırıverdiler. 

Bu terbiyeyi Perihan Hanım ver
di. Çünkü Petek bir kahve finca-

Pazar, 23-7-933 
ISTANBUL: 

18, : Grafomon: Odeon, W, T. O. 32 Oae. 
<'n, O • 4506 Kolombia, CB 354 Sahibinio. .,... 
si, IC. 6468 Kolombia., SB 304 Kolombia, D 
19, : Müıerref Hanım. F~k B. •• arkadaı
larr. 
20, : Saz (Belk.is Hanım,) 
20.30 : T anburi Refik B. ve arkadaılarL 
21,30 : Gramofon. 
'll,30 : Gramofon Kolombia, DC 97 •• Satı;. 
binin aeıi DB 1281 sahibinin aeai K 6716 
22, : Ajanı, Borsa haberleri a .. t a7arı. 

ANKARA: 
12,30 : Gramofon. 
18. : Salon orkeıtraaı: Adam ouve.rture Si 
Jf'.taiı Roi Leopold Fantaiıie Ruııi.chea Ecbe, 
Breı Valse Arc en Ciel. Fuçik Marcbe Flo>
rantiner, 
19, : Alaturka •az. 
20,15 : Ajan• haberlori. 

V ARŞOV A 1411 m.: 
18,20 Leh mu•iki•İ., 19 halk havalan, 20 

Teahhütlü mektup, İ•imli •keç, 21 orke•tra 
konseri, 22 neteli neıriyat. 23 kahvehane 
muıikisi, 

BUDAPEŞTE: 
20,35 piyano kon•eri, 21,10 monoloi, mü

teakiben: ıigan muıikisi, 
ViYANA 518 m. • 

21,15 Liebe••haukel isimli ti1atro tem•ili 
22,45 haberler veıaire. 23 Gustav Macho ta
kımı tarafından akıam konıer~ 

MILANO - TORINO - FLORANSA: 
21 haberler, 21,35 Venedikte Mayıı İ•imli 

Rito Sel-...a«i n.:n operası , 
PRAC 488 m. 

20 .lır.arııdc netriyat • 21,10 promenat ma
abllinden konıer naktiy 22,10 opera muıikiıi, 
23,35 hafif musiki. 

BÜKRı:;Ş 3:M m. 
11,30 kon•er, 13 plik i.le •enfonik konıer, 

13,45 hafif ve romen muıikiıi, pli.k 19,20 
konıerin de-...anu, 20 .. 20 pli.k, 21 operetlerden 
ıarkılar, 21,25 a•keri kon•er, 22_20 de-...anu.. 

Pazartesi, 24-7-9a3 
ISTANBUL : 

18, : Gramofon: Odeon, 250.122 - Odeon 
197.107 • Odeon 250.229. 
18,30 : Fransızca d.erı (acemHere mabıuı). 
19, : Saz (Hikmet Rıza Hanım). 
19,45 : Oıtüdyo ıaz heyeti . 
20,30 ı Bedayii muıiki. 
21,30 : Gramofon: Sahibinin ıeıi, C 1799 .. 
Kqlombia O 15255 Brun. 40434. 
22, : Ajanı. Borıa haberleri ıaat ayan, 

ANKARA, 1538 m. 
12,30 : GramoEon. 
18, : Salon orkeıtra•ı: Auber ouverture 
Lar.uette de Pertici. Szulc fantaiıie Flo•ıİe 
De mas Tandire•ıe. Strauı va!.se Yucend Li
ebe. 
ı9, 

20,15 
: Alaturka ıa.z. 
: Ajanı haberleri.. 
VARŞOVA 1411 m.: 

20,45 müı•babei 21 plil:, 21,30 No, no Ma
nette ismindeki amer; tan opereti. 

BUDAPEŞTE: 
21,20 Crie•'i.n e•erlerinde-n ıarkılar, haber-

ler, 22,10 Kuator konıeri, 23,ZO haberler, 
23,20 haberler, 23,30 •İK•n musikiıl. 

ViYANA 518 m. : 
20,40 n•ı'eli mu•iki, 22,50 plak, 

MiL NO • TORINO • FLORANSA: 
21 haberlor, pli.k, ZZ.SO oda musikisi, 

23,20 Mandolin konıeri , 
PRAG 488 m, 

20,15 eıki dans •• operet parçaları, 20,45 
VoJdan'ir:ı e.aerlerinden konıer. 21.05 Mima· 
ri netriyat, 21~ Keman be•teleri. 22,20 
Smetananın eserlerinden Satılmıı ze•ce ope-
.raıı. 

BOKREŞ 394 m. 
13 haberler, plak ile orkeatra ınu•ikiıl. 

13,45 hafif plaklar, 18 hrıtık kon&er, 20.25 
pli.k ile ıarlular, 21 pl&k ile oda l"Quıikiıi. 
21,SO çift piyano kon.•ri, 22,20 bir koaıer 
nalli. 

1 Salı, 25-7-933 
ISTANBUL : 

IS. : Gramofon: Sahibinin aesi K 6S83 • 
ıahibi.nin ıeı~ K 6598 - Kolomb,;a DW 2006 
18,30 Fransızca derı (ilerlemiı olanlara). 
19, : Sa.z (Cenrıet Hanım). 
19.30 : Saz (Necmiye Hanım). 
20, : Sanz (Nihal Te.,.fik Hanım). 
20,30 : Eftalya Hanım, Sadi Bey •• arkadaı
ları. 
21,30 : Gramofon: Salı.ibinin ıeN. C 1319 Po .. 
lidor F 4047 - Odeon O .. 11294. 
22, : Ajanı. Bor1a haberleri •e ıaat aJa.rı 

ANKARA, 1538 m. 
12,30 : Gramofon. 
18, : Salon orkeıtrau: Balfo ou-...erture Dic 
Ziecunerin Szulc fantaiıie Couchette Strauı 
yalae Kaun1er Liebea Popy Marcbe Pup7 
18,45 : Alattırka •&.Z-
19, 4S : Danı muıikiıi. 
20,15 : Ajanı baberleri. 

VARŞOVA 1411 m.: 
21 orkeıtra konıeri., 22,10, deYamı 23 elanı 

m.uıikiıi. 
BUDAPEŞTE: 

20,46 mütalea, 21 fran11z operalarıodaa 
parçalar, 22,46 haberler, •isan. mu•ikisi. 

21,35 denizi taıyir eden ıenfon.ik bir tarla
lı konıer, 22.SO •on haberler~ 23.10 Caz. 

MILANO • TORINO • FLORANSA: 
21,15 Arzuya tabi konıer. 21,35 temıil, 24 

Son h.aberler. 
PRA~ 488 m. 

20,40 plik 21 Tataamı 3irea. isminde bir 
.lconferan..a, 21,15 Salcıofon ıolo, 21,35 rad .. 
70 popuriai, 23,20 çek eıerlerindeu danı par 
~alan. 

BÜKREŞ 394 m. 
13 haberler, plak, 13,45 karıtık pli.klar, 18 

nını yıkarken elinden dütürdü. 
Fincan kırılmadı. Ama Naıreddin 
Hocanın testi hikayesi hanımefen· 
dinin aklına geldi. 

Bir gün de çıplak baldırına kız. 
gm ma,a yapıftırdı. Öyle ya, gözü
nü açsın, kör gibi çocuğun eski pa· 
tiğine basılır mı hiç? ! 

Bir gün de testileri alınıf, çef
meden su getiriyordu. O kadar yo
rulmuttu ki iki testi arasına, top· 
rağa oturuvermişti. Bu tenbelliği
ne, bu edepsizliğine ceza olsun i
çin kıçına toplu iğne batırdı. 

Petek her terbiyeden sonra ey
lülleşiyordu. Ve göz yatlarını Ben
zigül siliyordu. Odasının kötesin
de, gizli gizli. 

Hele bir gün çok acı, hepsinden 
acı, korkunç bir fey oldu. Petek'in 
bilinmez ne büyük suçundan ötürü 
hanımefendi öyle kızdı ki ense kö
küne iki şamar yapıştırdıktan son
ra avazı çıktığı kadar haykırdı: 

- Orospunun doğurduğu! Göz
lerim kör olsun, evlatlarımın hay
rını görmiyeyim ki seni pas gibi 
ayırırım. 

Küçük Yayla kızı, atetlenmiş bir 
Anadolu kaplanı kesildi. Beyaz dit 
!erini göstere göstere,sivri parmak 
lı pençelerini uzata uzata kükredi: 

- Sensin o! 
Ve ana avrat, kız kısrak, salma 

sıyıı ma yürüdü. 
Herkes, Beyfendi bile tatkın-

konıer, 19,20 devamı, 20,20 pl&k 21 taıanni. 
21.25 konıer, ( orkeıtra ile), 22 ,20 operet 
popurilerile ıerenatlardan mürekkep konıer. 

Çarşamba, 26-7-933 
ISTANBUL: 

18, : Gramofon: Kolombia, DF 61 • Ko-
lombia DF 878 .. Sahibinin ıeai, OB 928. 
18,30 : Doktor Ali Şükrü B. tarafından ( ço• 
cuk büyütmeıi hakkında) konferans. 
19, : Saz (Mahmure Hanım). 
19,45 : Hazırn Bey tarahdan karagöz.. 
20.JO : Udi Sala.haddin B. ve Nubar SEendi
nin refakati!e Ham.;.yet Hanım. 
21,30 : Gra.mofon: Sahibinin ıeai, K 6624 -
Odeon W .1".0. 16 - Odeon O - 706. 
22, : Ajans, Borsa haberleri ve ıaat a1an 

ANKARA, 1538 m. 
12,30 : Gramofon. 
IS. : Salon orkeıtra•ı: Roııini ouverture 
Semiramis verc!i · fantaia.ie La Tra-...iata. Strau• 
-...alse Du und du. PadiJla Serenade, 
19, : Danı mu•ikiıi. 
20,15 t Ajan• haberleri. 

VARŞOVA 1411 m.: 
20,10 pli.k, 20,45 Şiirler, 21 taaanni, 22,10 

piyano ile taıanni, 23~4 dans muıikiıi. 
BUDAPEŞTE : 

20,45 Le!:.ar ve Kalman'ın operetlerinden 
parçalar, 22,20 Balo'dan naklen balo musiki 
ıi. 

VI YANA 5ı8 m. • 
21,45 Auıu•t Lux'un kendi ••erlerinden kon 

ıeri, 22.25 ıon haberler, 22,40 pli.k ile akıam 
konıeri. 

ıil'4 

MILANO • TORINO • FLORANSA: 
21,05 haberler, sözler~ 21,45 operet tenı 

PRAG 488 m. 
20,15 ıolo flüt, 20,SO İlk buhr !ırbnaıı 

iıimli ıarkılı tem•il, 22.25 Sablmtı ze•ce o· 
peraıırun ikinci perdeıi (Pli.k). 

BÜKREŞ 394 m. 
13 Haberler, plil:, 13,45, pli.k 18, caz, 20,20, 

Romen muıikiıi, 21 piyano besteleri, 21,25 
Keman konıeri • 22,10 ıolo boynuz aleti, 
22,40 caz. 

t'erşembe, 27-7-933 
ISTA!'.dUL : 

IS. : Gramofon: Kolombia, DF 866 • Ko-
lombia 4325 Sahibinin ıHi K. 6233 
18,30 : Fran•ızca derı (ilerlemit olanlara). 
19, : Saz (Kemal Niyazi B. ve arkadaıları) 
20, : (Nebiloilu lımail Hakla Bey). 
20,30 : Kemani Re,at B. va arkadaılaruun 
refakatile Vedia Rıza HanDD. 
21,30 : Gramofon: Sahibinin ıPai, 1224 ıah.i .. 
binin ıeıi DA 891 - kolombia 5290. 
22, : Ajanı, Borıa haberleri •e ıaat ayarı. 

ANKARA, 1538 m. 
12,30 : Gramofon. 
18, : Alaturka ıa.z. 
18,45 : Viyolonael konıeri (Edip B. tarafın• 
dan.) 
19,45 : A!aturka saz. 
20,15 : Ajana haberleri, 

V ARŞOV A 1411 m.: 
21 Ka.lman'ın uerJerinden mürekkep kon

ıer, 22,10 devamı, 23 kah•ehan• konıeri. 
BUDAPEŞTE: 

21,40 haberler, caz, 24;JO ıiıan musikisi. 
(Donapaluta otelinden), 

ViYANA 518 m. • 
20 •enfonik konıer, 21,20 haftanı:n haber

leri, 21.50 aıkeri kon•er, 23 ltal7anca propa .. 
ıanda konferanıı, 23,30 a.lı:-1a.m konıeri • 

MILANO - TORINO • FLORANSA: 
21 haberler, pli.k, 23,45 Barilli'nin Ami-

ral operaıı, müteakiben Caıa•ola.nın Haljfe· 
nin kanburu O.Peraır, Müt-.kiben: Lualdi .. 
nin: Kule üzerindeki 1e7taıı iıimli opera. 

PRAG 488 "'· 
21,0S neıeli trio 'konıeri, 21,30 proınenal 

konseri, 22,30 piyano konıeri. 23,20 konıer. 
BÜKREŞ 394 m. 

21 taıanni ,21,25 ıenfon.ik konıer. 22 d• 

Cuma, 28-7-933 
ISTANBUL : 

12,30 : Gramofon (Türkçe pli.kla.r) Odeon 
202978 - Odeon, 202965 • Kolombia 17189 
Kolombia 17170 - Sahibi.nin ıeai Ax. 1655 • ıa .. 
hibinin ıeıi_. Ax 1634. 
18, : Gramofon: Sahibinin ıeıi, D 1445 .. 
Sahibinin ıeü Ax 1442 - Odeon K. T.O. 3S .. 
odeon O - 4949 - Kolomb::ı DF 940 - Kolom .. 
bia OF 9946. 
19, : Saz (Handan Hanım). 
19,30 ı Fayda Hanım. 
20, : Tanburacı Oıma.n PebliYaa. 
20,30 : Ülkü Hanım ve inci h.anımla.r. 
21,.30 : Gramofon Pate, 77016 .. Beka 8 6945 
Kolombia D.T. 2S -
22, : Ajan•. Borıa haberleri •e saat ayan 

ANKARA, 1536 m. 
12,30 : Gramofon. 
18, : Piyano lconıeri (Ferhunde Ul-...i H. 

Harik 

Asrm umdesi "M 1 L L 1 Y E T" tir. 

ABONE ÜCRETLERİ: 

3 aylıiı 
6 .. 
ıı 

Türkiye için 
L. K. 
4-
7 50 

14-

Hariç İçia 
L. K. 
8-
14-
28-

Gelen evrak &eri Yerilmez.- Müddeti 
aeçen nü.balar 10 kuruıtur.- Gazete •• 
matbaaya ait itler için müdiriyete mü
racaat edilir. <la:z:etemiz ili.n1ann mea'u
liyetini kabul etmez. 

BU G o N K-0.,,.._H_A_V_A_ 
Yeıilkö,. Aıkeri Raıat merkuinden •• 

rilen malUmata l'Öre, busün lu..,.a u bu
lutlu ve müteba-...-...il olarak rüzaArlı de
•am edecektir. 

22-7-933 tarihinde ha-...a l:a.zJ"iki 762 
milimetre, sıca.Jd.ık en fazla 26 .. en az 22 
derece idi. 

Darüşşaf akalılar gezintisi 
Darünafakalılar Cemiyeti bugün 

Şirketihayriyenin 70 numaralı vapu
ru ile bir tenezzüh tertip ebnitlerdir. 
Vapur •aat dokuzda köprüden hare
ketle Boğaziçinin muhtelif iskeleleri. 
ne uğrıyacak ve Sütlücede bir müd
det tevakkuftan sonra ayni iskelelere 
uğrıyarak Moda ve Adalar etrafında 
bir cevelandan sonra saat 22 ye doğ
ru köprüye dönülecektir. 

tarafından.) 
18,45 : Fransız derı_ 
19,20 : Gramofon. 
20,15 : A,?ans haberleri. 

VARŞOVA 1411 m.ı 
18,20 la•ann.i •e soJo Kemaa. 19,40 plJ•

no konser~ 21,05 ıenfonik konıer, 22 Mü· 
ıah.abe, 22,10 ıarki •e fanta&i parçalar 23 
caz, 

BUDAPEŞTE: 
21,45 harici ıiyaıiyat. 23 lt.aberler, 23,15 

lnıili~ce L:onferanı, 23.35 orkeıtra lconıeri, 
VIY ANA Sı8 m. • 

20~0 ıeaft1nilc radyo ork01truı.. 21,45 
1) Afrika maceraları, 2) Skeç.. 23,30 danı 
pli.kları. 

MILANO • TORINO - FLORANSA, 
21 haberler, 21,35 operet tema.ili. 

PRAG 488 m. 
20,15 tarlalar, 20,JS Vatanını tanı lı:o•fe· 

ranı, 20.90 muıi&tili poe:z:i, 22,25 opera.. 23,.20 
Ru•ça neıri.yat. 

BÜKREŞ 394 m . 
13 haberler, plak, 13,40 kua. 18 caz. 20,40 

plik ile Marina iıimli Arietta'nın oper .. ı. 

Cumartesi, 29-7-933 
ISTANBUL' 

18, : Gramofon: Odeon, 250129 ~ Odeon 
197111 - ıahibinin aeai Ax 1162. 
18,30 : Franın:ca der• (acemilere malaıua). 
19, : Udi Refik Tali.t 8. -...e arkadqlan 
20,15 : Bedayii muaikiye ha7eti. 
21.,30 : Gramofon: Sahibinin ıeıi, C 1638 -
ıahibinia aeü DB 258 Odeon 197184 • 
22, : Ajana, Borıa haberleri. -...e ıaat ayarı . 

ANKARA, 1538 m. 
12,30 : Gramofon. 
lS. : Salon orlr.eıtraıı: Boield.ieu. oa-...erture 
Le Calife de Baıdat Maııenet fantliıi.e Wert
ber. Faure Bercauıe. Strauı yal•e Ninetta. 
18,45 : Alaturka aaz. 
19,45 : Dan..s muaikit.i. 
20,15 : Ajanı haberleri. 

V ARŞOV A 1411 m.ı 
21 hafif musiki, 22,30, Le~i eıil'termaen 

konıer, 23 danı muailtlıi. 
BUDAPEŞTE: 

20,l!S p)&lıc, 21 Stüdyoda bir temsil, Sican 
ViYANA 518 m. • 

muıikiıi, 23. cas. 
20,20 Salzburı'tan na.kle.a, FIDELO iıüali 

Betho•en.'in opera••, (Richard Strauı•'un ida 
reıinde), 23~15 taıannili caz mu.siki•i, 

MILANO • TORINO • FLORANSA: 
21 haberler, plü, 21.SO lcanı•k pli!Jar, 

22,30 Romada.n orkeıtra konıeri. 
PRAC 488 m. 

20,20 Ban.do muz.ika. 21 Çarın mili:ı:ımi 
iıimli operet, 23,20 taa~:nni. 

BÜKREŞ 394 m. 
20.35 p)i.k, 21 tarlular, 21,20 orkutra, 

22,50 koaıer. 

Sigortalarınızı Gabıtada Ünyon Hanında Kain 
ÜNYON SİGORTASINA yapbrmız. 

Tiirkiyede bilafaaıla icrayı m::ıamele etmekte olan 

Ü NYO N 
Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta 

Telefon: Beyoğlu 4.4888 
yaptırmayınız. 

4030 

hktan dona kaldı. Ağızlar açık, a
caba çıldırdı mı? diye gözler fır· 
lak, Petek'e baka kaldılar. Hanı
mefendi ha.tını kollarını kaldırark 
haykırdı: 

- Aman Allahım ! Y etiiiittf ! ! 
Yerdeki bacak kadar kız için 

gökteki koca Allahı çağıra bağıra 
tarpadak düştü bayılır gibi yaptı. 

Bayılır gibi .. Evet .. Çünkü böy
le dütüP bayılan Hanımefendile
rin yüzde doksan dokuz onda do
kuz buçuğu yalandan bayılırlar • 

Sonra gene kendiliğinden fırla 
dı. Kudurmuf gibi etrafına bakın
dı: 

- Nerde dikit maka11 ! 
Petek'in dudaklarını, dilini ke

secekti. Keser mi? keser! Böyle 
Hanımefendiler böyle kızdıkları 
ve bayıldıkları zaman her haltı e
derler. rıer naneyi yerler. Çünkü 
kocalarının adreslerine güvenir· 
ler. 

Benzigül makası yavatça aldı, 
iskemleye koydu ve üstüne otur
du. Petek bu fırsatı yitirmedi, kö
mürlüğe kaçıp saklandı. Perihan 
Hanım yırtınıyor, çırpmıyor, bağı
rıyor, çağırıyor, ayılıp ayılıp bayı
lıyor ve bayıla bayıla gene kendi 
kendisine ayılıyordu. 

Kocası odadan çıktı. Dosya çan
tasını koltuğuna sıkıttırdı. Redin
gotunun düğmelerini iliklerken : 

- Neye üzülüyorsun Hanım? 

dedi. Madem ki bu kadar terbiye
sizdir savalım gitsin. Herhangi bir 
meıelei adliye çıkarıpta hukuku 
umumiye maznunu sıfatile ... 

- Eh suuuı! 
- Öyle ya. Kavanini mevzuaya 

biz daha çok riayetkar olacağımız 
yerde ... 

- Eh suuuuı ! Diyorum sana! 
Gene baygınlıklar geliyor üzeri
me. Kız Benzigül ! Bana bir kaç 
damla Nevrol Cemal ver. Çabuuk! 

Sonra kocasının arkasından: 
- Saymak mı ? Asıl timden son 

ra pençemin altında tutacağım. E
ğer bu piç kızı terbiye edemezıem 
bana da Kazasker kızı demesin
ler. 

Büyük Hanım bir yandan kızma 
acıyordu, bir yandan kıza. 

Kıza daha çok acıyordu. 
Ama bütün hakkı kızma verdi. 
Bu arada Benzigül de ablasın· 

dan bir tekme yedi: 

- Kaltak! Hep sen tımarbyor
ıun bu terbiyesiz kızı. Benzigül 
se~ çıkarmadı. 

Perihan Hanım odasına kapan
dı. Karyolasına uzandı. Nefes ne
fese homurdanmağa batladı. Ma
kası bulamadığına memnundu. A
ma ondan aşağı kalmıyacak bir 
ceza bulmuştu. Büyük çocuğu be
şinci defa karamel, fıstık parası 
almak için sokaktan geldi. 

(Bitmedi) 



Daha yaza gelmedik! 
'Mevsime göre yazdayız ama hakikatte 

haziranda ve "Hut hurc" undayız! 
(Bagı 1 inci sahifede) 

mühim bir mealedir. Hava tahmini 
iılerinde fenni uaüller haricinde, me· 
ıeli. havanın kendileri için biiyük 
menfaat temin eden köylü ve gemici 
11nıflarından bazı tecrübeli kiımele
rin de mütalealanndan iatifade edile· 
bilir. 

Meıeli. yazın bulutsuz havada yıl
dızlar sararır gibi bir hal alıraa, yakın 
da fırtına zuhur edeceğine ip.rettir. 
Yıldızların mutattan qok bilyi!k gö
rünmeleri havanın defiıeceğlai bildi
rir. 

Yazm, hava bulutauzken ufukta 
ıimıekler görünmeai havanın iyi ola· 
cağma, ve kıtın görülen ıimıekler de 
kar ve fırbnaya ali.mettir. 

Kıım poyraz veya yıldız rü:ııglrile 
baılıyan bir kırağı, ıoğuğun pek aert 
olacağına iıarettir. Yağmurlu bir kı· 
11 ekaeriya kuru bir bahar takip eder. 
Kuru bir kıttan oonra, gelen bahar 
da rütubetli olur ve bazan yaza ka· 
..:in havalar hep bu halde devam e
c'H. 

Sabahleyin kargaların bağnımala· 
n havanın iyi olacağma İ§arettir. Ya
zın, anlann kovan etrafında pek ay
nlmamaları, boraya ali.met sayılır. 

Güneı battıktan sonra, aineklerin u 
ÇU§maları da iyi havaya itarettir. Si· 
neklerin ısırmaları da bora alameti 
sayılır. 

Günet battıktan sonra, sineklerin u 
çuımalan da iyi havaya i§arettir. Kur 
bağalann mutattan fazla ötüpneleri 
yağmuru bildirir. 

İzzet Beye, eakilerin meteoroloji ile 
mefgul olup olmadıklannı sorduk. 

Şu cevabı verdi: 
- Cev hadiaeleri çok eskidenberi 

tetkik edilmektedir. Eskiler kendi 
memleketleri dahilinde iyi ve fena 
havalan kaydederlerdi. Her yerde, 
gerek kara ve gerek denizde sayılı 
frrtınalar teapit edilmiı, ali.imiaema
lar, riizıi.rlar, ay ağılları, yıldız ağ. 
malan tetkik olunarak türlü türlü ah
kam elde edilmiıtlr. 

Hatta bir zamanlar, bu ahkam ile 
amel edenler bile zuhur etmiıtlr. 

Bu itlerde aatroloji yani yıldız il
minin de büyük hizmeti olmuıtur. Na
ııl ki yalancı kimya (alchimie) den 
( chimie) ilmi doğmuıaa, aatrolojlden 
de aıtronomie bilgisi ha11l olmuıtur. 
Altronomie ilminin 3000 ıeneden faz· 
la bir mazisi vardır. Mevcut ilimlerin 
en eokiıi budur. Hava ve takvim iıle
rinde biz, Türkler de bot otunnamı
ırz. Bir Türk Darülfünunu olan Se
merkand mektebi ile rasathanesinin 
muhitindeki mesai ve Uluğ Bey ve 
ar.kadaılarının ve bilhaaaa Türk rasıt· 
larmdan AI Kuıçu ve sair Türk ilim· 
lerlnln asan aıraaında aöylenebilir. 

Diyeceğim fU ki: Gerek meteorolo· 
j~ ve gerek astroloji lılerinde biz de 
az çok meıgul olmutiiz. Memleketi
mizin muhitinde vukua gelen sayılı 
fırtmalan ve cevvi hadiseleri tespit 
etmitiz. 

Eski Beyoğlu rasathanesi, M. Kum
bari ve hocam Emil Lakuvan'ın him
metile 40 seneden fazla tetkikatta bu· 
lunmuı ve bir hayli eserler bırakmı§· 
tır. Namlarını hayırla yad ederim. 

M. Emil Lakuvan Beyoğlu rasatha
neıinde hesap yaparken ekseriya §ÖY· 
le derdi: 

"Avec ces venta dominant; il n'ya 
paı Jeı moyenı pour Conıtantinople.,, 
Yani ''bu hakim rüzgarlar varken İs
tanbul için vasati erkanı yoktur . ., Se
n<'lerden beri yapılan tecrübelerin 
mahsulü, hocamın aözüne kıyınet ve· 
recek mahiyettedir. M. Lakuvan, İs
tanbulun en fena rüzgarlan, garp rüz
girlandır, derdi. Bu noktainazardan 
vasati kıyınetlerden bir hüküm çıkar
makta İstanbul için pek fayda gönni· 
yorum. 

Tarih sahibi Cevdet Pata merhu
mun Bebekteki yalısında küçük bir 
ı asat odaaı vardı. 

Bir müsahabe esnasında bana ıun· 
ları söylemiıti: 

·- İstanbulda yalnız sayılı fırtına· 
ların zamanları mazbuttur. Yaz ve 
kı§ı yapan lodoa ve poyraz rüzgi.rları
dır. Eski rical, dut ağacı yapraklan· 
dığı zaman kıılıklarmı çıkarır, ve dut 
yı>praklarmı döktüğü zaman kı§lıkla· 
rını giyerlerdi. Erbaayne büyiik kıy. 
me-t verir ve ideta bir rejim takip e· 
derlerdi • ., 

Cevdet Paıa da bu aözlerile Emil 
Lakuvan"ın mütaleasını lastik etmit 
oluyordu. 

Bugün, yokluk içinde varlık tesisi· 
, çalı§an Fatin Bey biraderimizin 
himmetile Kandilli rasathanesi de 
tedrici tekamülle bir çok muvaffak•· 
yeti er elde etmiıtir. Fatin Beyin tel· 
lrikatı da seleflerinin tetkikatını te· 
yit eder mahiyette olduğunu tahmin 
ederim. 

- Havalardaki ittırat11zlık hakkın 
da umumi mütaleanızı öğrenebilir mi
yiz? 

İzzet Bey bu ıualimize cevaben de· 
di ki: 

- Yeryüzünde yaııyanlar, hayatla· 
rını güneıe borçludurlar. Hayat ve 
muhitimiz güne§in faaliyeti ile alaka· 
dardır. Astronomi ilminin bugünkü 
letkikatma göre güneı sathında sÜ· 
kün ve faaliyet devirleri ve bu devir
lerin arz Üzerinde tesirleri vardır· 
Vaktile güneıin harareti sabit zanne· 
diliyordu. Halbuki son tetkikat ile 
anlaııldı ki bu yıldızın harareti de de· 
ği~mekte, vasati her on bir senede bir 
defa, gÜneı sathında görülen lekeler 
artmaktadır. 

"Güneı sathında lekeler ve facule 
denilen beyaz şuleler görüldüğü za· 
manlarda sıcaklığı daha müessirdir. 
p,, 2 ın meteorolojisi Üzerinde güne§
lf'n maada, müessir olan diger &mille· 
ri dt> şöylece hülasa edebiliriz: 

ı 1 - P-.na kanalı açıldıktan son
ra Şimali Avrupa havaaında tahavvül
ler vukua galmiıtlr. 

2 - Arzın mahrelôle s...,..vi Hat
tıiırtilvanm tekatu noktaama Bahar 
nokıa11 (Point vernal) denir. 

Bu noktanın her aene (50) ıanlye 
kac ar geriye gittiti ve neticede mev
•İtnlerin ahengini defiıtirdifl muhak
kaktır. 

3 - Yeryüzündeki bazı radiotion' 
lar da arzm meteorolojisi üzerinde 
müeaıir olmaktadır. 

Meıhur Ruı jeoloğu ve tabiiyecisi 
Çehaçef'in (1812 • 1890) Bosphore 
namı altında bir kitabı vardır. Ruı a• 
ilmi, bu kitabında İstanbulun tabit ah 
valinden ve meteorolojisinden bahse
der. 

Bu kitapta okuduğuma göre Süveyt 
\<.analı açılmazdan evvel Bahrisefit 
havzaoı timdiki kadar mutedil delil
di. 

Bunun ııibi son zamanlarda ( 1904 • 
1914) açılmıt olan 80 kilometre u
zunluğundaki Panama kanalı da At
llntik denizinin oularile Ocean Paci
fique dediğimiz büyilk bahrimuhit 3U· 

lannı ltirleıtinniıtir. O suretle ki fi. 
zikte Hydroıtatique dediğimiz mayi
lerin muvazene kanunu mucibince her 
iki denizin ıulan aeviye yapmak Üze• 
re bir taraftan direr tarafa akıtmak
tadır. 

Arzın deveranmdan dolayı Mekıi· 
ka körfezinde teıekkül eden ve aıcak 
olarak Avrupanın timaline doğnı a· 
kan ve bütün lngiltere ve Norveç oa· 
bitlerinin iıkln kabiliyetini temin e
den meıhur Golf ıtream yani körfez 
akıntısınm suları da zikrettiğim ka
nalın açılmasmdan beri hararetlerinin 
bir miktarını kaybettiğinden Avrupa
nm §İmalini eıkiai derecesinde ıııta .. 
mamaktadır. Bu sularla temas eden 
havayinesimi de hararetinden bir mik 
tarını kaybettiği için Kutup tarafların 
dan gelen buzlu bulutların hamulesini 
çözmeğe kifayet edemediğini ( Osea
nografl) alimleri bildirmektedir. Ne
ticede arzettiğim sevahilin cevviyabn· 
da vukua gelen bu tahavvüller dola
yısile o memleketler muhitinde ıimdi
ye kadar emsali görülmedik hava ha· 
diaeleri vukua geldiği gibi Kutpun 
mezkür havalide parçalanamıyan bu
lutları rüzgarlarla Avrupa karası üze· 
rinde dolatarak her yerde ufka ve ra
kıma göre mahalli cevviyabnı müte
eaair etmektedir. 

Bahar noktaımm geri hareketine 
gelince ı bu noktanın vaziyeti zaten 
itibari olan mevıimlerin tcraitini ta
dilde mühim bir amildir. 

Bir kere mezkür noktanın geri ha
rokeıi Milattan 130 ıene evvel anla
~ılmı~trr. Baılıca teıirleri: , 

A) Semavi Kutupların yerlerini de· 
fittirmeaidir. Astronomi tetkikatı göa 
teriyor ki mihveriilem bize nazaran 
yerini değiıtirmekte ve takriben 26 
bin de bir devritam yapmaktadır. 
Bundan 6000 aene evvel Kutup Yıldızı 
ıiınaldeki Dragon dediğimiz Ejder 
grupunun bir yıldızı idi. 13000 sene 
oonra (Syre) dediğimiz bir grupun 
en parlağı olan Vcga yıldızı olacak ve 
bu tahavvül devam edecektir. 

B) Bu hareket neticesinde 13000 
sene aonra arzın mihveri timdiki vazi .. 
yetinin mütenazın bir vaziyet almıf 
olacağından mevaimler de tahavvül 
edecektir. Nitekim tedricen de tahavvül 
etmektedir. Bugün timalde de bahar 
ile yaz en uzun mevsim olduğu halde 
bunlar külliyen makus olacak ve bu
na mukabil cenubi nısıf kürede sonba
har ile kıı kıaalmıt olacaktır. 

Şimdi ıöyle bir düıünelim: Bahar 
noktaaı senede 50 saniye gerilemesi 
yüzünden 20 a11rda 27 derece kadar 
yani takriben bir burç miktarı geri· 
lemittir. Bunun rıeticesi fU oluyor ki 
arz güneı etrafındaki hareketinde 
mesela martta Koç (Hamil) burcuna 
girerek Nevruz olduğunu zannettiği
miz halde hakikatte daha biz 27 dere· 
ce gerideyiz. Açıkça11 henüz Balık 
(Hut) burcundayız 1 

Bir de bugiinü düıünelim: Vakıa 
temmuzun 22 sindeyiz ama burçlara 
nazaran da henüz haziran içinde bu
lunduğumuzu da hatırlamalıyız. Ra
diatino'ların tesirlerine gelince; arz 
heyetiumumiyeaile ciheti muayyen 
bir mıknatıa gibidir. Yeryüzünde e· 
lektriki, §uai bir çok radiation faali· 
yetlerile atmoafer dahilinde lnisation 
lar vukua geldiği §Üphesizdir,. 

Binaenaleyh gerek güneı ile ayın 
tesirleri ve gerek yer yüzüne beyaz, 
sarı, mavi, kırmızı. . • ziyalar gönde
ren bazı yıldızların bu intialarının te
airatımuhtelifesi ve burada sayıp dö
külmesine imkan olmıyan daha bir 
çok tabii ve cevvi esbap ve avam.il her 
yerde mahalli §eraiti tadil suretile 
hava muhiti dahilinde botumuza git
miyen bazı hadiselere aebebiyet ver
dikleri ve bunun da ihtimal ki bugün
kü hayabmızın icabatrndan mütevellit 
bulunduğu kanaati üzerindeyim.,, 

Maarif vekili geldi . 
(Ba:. 1 irci sahifede) 

kili B. ay başına kadar lstanbulda 
kalacak, islahat komitasına riya
set ve diğer bazı itlere nezaret e
decektir. 

Dün edebiyat ve ilahiyat fakül
telerinin nakil iti ile Cerrahpafa· 
da inta edilecek anfinin münaka· 
~a ve ihalesi yapılmıştır. Yeni in
saat ve nakil işlerine ay başından 
sonra kati ~ekilde başlanacaktır. 
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hazırlığı bitmek üzere .. Sök ede 
Polis teşkilatı 
Faaliyete başladı, bik çok 

eyi işler yaph 
SöKE, (Milliyet) - Sökemiz-

de de bu ıene polis !etkilatı yeni
den ihdas edildi. 
Polis kadrosu şim 

dilik bir komiser 
ile dört polis e

fendiden mürek

tir. 17 mart 933 
cuma gününde 

Aydın Emniyet 

Müdürü Şükrü B. 

in ve yüzlerce hal 
kın huzurunda ve 

polis dairesi önün 
de pnlı bayrağı. 

Komi.er Hayri B. mız çekildi. Po-
lis tetkilatı Söke 

Kaymakamı Sadı ve jandarma ku
mandam yüzbatı Muammer Beyle
rin müzaheretlerile derhal faaliye
te geçti ve vazifesine başladı. Ev
velemirde tehirde aleni bir surette 
kama, saldırma ve tabanca gibi si
lahlar alındı. Çarfıyı battan başa 
istill eden ve halkı iz'aç eden di
lenciler kaldırıldı. Külhanbeylik 
ve ü,era kısmı ıslah edildi. Han, 
hamam, otel, pansiyon ve bekar 
odası ve emsali yerlerde tahkikihü 
viyet kanunu tatbik edildi. Bir çok 
yankesici, papelci, falcı ve niyetçi 
cürmümethut halinde yakalanarak 
adliyeye teslim olundu. O tarihten 
bu tarihe kadar sirkat vakası kay. 
dedilmedi. 

Genç çocukların kahvehaneler
de ve umumi mahallerde gezmele
ri menolundu. Şehirde batakhane 
halini almı! ve dört tarafa hastalık 
atılıyan bir kaç randevu evi ile 
mülakathaneler kanun dairesinde 
seddedildi. Şehrimiz zabıtası me
murlar ıevkederek yukarıda sayı
lan itleri nahiyelerde de tatbik et
ti. 

Uç yolcuyu öldUrdUler 
AKCEDA~ - Virantdıir nahiyesine 

bağlı elmalı köyünde feci bir cinayet iı
lenmiıtir. 

Köy muhtan Osman Ağa yanında ka· 
n11 ve gelini oldutu halde ağıldan ev
lerine dönerken Sür&'Ü çayı g.eçidinde bir 
puıuya dü§ürülınüılerdi. Cinayet pek 
feci olmuı, puıuyu kuranlar her üç vol
cuyu öldürdükten ıonra Osman Ağayı 
ayrıca bı~.aklarl• da parçalamıılardır. 
Cinayet yerine ~denler bir mucizenin 
de tahidi olmuflardır: 

Atılan kurıunlarla cesedi delik dC§İk 
olarak ölen gelin Hanımın kucağındaki 
iki aylık yavruya hiç bir kurıun isabet 
etmemİ§, bu ıüt yetimi yavrucuk her 
tarafından kanlar ıızan anacığının meme 
sini emer bir vaziyette görülmüıtür. 

Vak'a duylur duyulmaz Viranıehir 
nahiyeıi müdürü Muıtafa Bey bizzat ta· 
kibata başlamıı ve kı•a bir zaman zar· 
fında katilleri teıbit ve derdest etmiıtir. 
Bu katiller elmalı köyünde Kezer oğul· 
lanndan lbrahim, Mlehmet, Nuri, ibra· 
him, Hacı, kara Mehmet ve Mamodur. 

Katiller cürümlerini itiraf etmişler, 
v~a~ mü~eakip silahlamu gömdükle
nnı soylemııler ve yerini tarif etmiıler, 
oraya götürülerek silahlarını çıkarıp 
teslim etmiılerclir. 

İtiraflarına göre cinayetin sebebi eski 
bir kin meseleoidir. Katiller Kezer oğul
larından Hacı İsminde bir adamın vakti· 
le Oıman ağanın tahrik ve ICfvİkile öl
dürüldüğünü ve bu cinayeti bu eoki ki· 
nin intikamını a!mak i~in İ§]ediklerini 
söylemiılerdir. 

Bir duyun evinde on üç yaralı 
lzmire tabi Sultanhisarda bir düğün 

evinde eski bir dargınlık yüzünden kan· 
lı bir hi.dise olmu! ve 13 kişi ağır ve ha
fif ıurette yaralarumıtır. 

Hadise şudur: Sultanhisann Eskihi
sar köyünde Ali isminde bir ırenç evle
niyor ve bu münasebetle yaptığı düğü
ne bir çok arkadaşlannı ve köyün ileri 
gelenlerini dav,.t ediyor. 
Düğünde bulunanlardan ve evlenen 

Alinin akrabasından Hacı Hasan oğlu 
Mehmet ile Ali oğlu Melımedin aralan 
ötedenberi bi!- kız meselesi yÜzünden a· 
çıkmıı. Düğünde biribi•lerile karıılaıın· 
ca eski kin alevlenmis, Hasan oğlu Meh
met, Ali oğlu Mehmede çifte ile endaht 
etmİ§tİr. Çifteden çıkan ıaçma on üç ki
şiyi yaralamııtır. 

Etrafa dağılan saçmalar Alo oğlu Meb 
medin ~öğsünde mühim bir yara açmış 
ve civarda bulunan en büyüğü sekiz ya
şında olan çocuklardan beşi ağır diğer
leri de hafif surette yaralanmışbr. Mre
ruhlar Aydın memleket hastaneoine ge
tirilmişlerdir. Carih yakalanmıfbr. 

Leylekler hastalık mı getiriyor? 
Bu senP. Adana ve havalisine gelen 

leyleklerc!en bir ~oldannın ötede beride 
öldükleri !!Örülmekte ve bunlann bir 
hastalık getirdikleri aıılaşılmaktadır. 
Çift olarak ya§ayan ve beraber seyahat 
eden leyleklerden bir çiftin dişisi topcıı 
kıılası arkasındaki tarlalardan birinde 
ölü olarak görülmüitÜr. Dişisinin ölme
sine rağmen erkek lcy)c!{in günlcrrl~n
beri ölü di!İnin etrafından aynlmndığr 
vo araııra on"' yal:!a~:ra1< kok':lı- p,ib~ 
hareketlerde bulun~u'!,u hayreti:'.! ve p(k 
yakından görü1mü;tLir. 

Kuşadasından 
İhracat 
Şehrin mükemmel bir is
keleye çok ihtiyacı var 

A YD iN (Milliyet) - Vilayetin Ku· 
ıadaıile iktısadi ve ticari münaıebati 
gün geçtikçe ilerlemekte ve geniılemek
tedlr. 

Geçen ıene Kuı adasında Aydın mah
ıuli.tından 4 buçuk milyon okka zeytin
yağı, 6000 sığır hayvan ihraç eclilmiıti. 

Söke meralannda otlıyan kasaplık •Ü· 
rülerin mühim bir kısmı da Kutadaom• 
dan İstanbula gönderilmiıtir. 

Bugünlerde Sökeye bir Türk ticaret· 
haneıinin memurlan 4,5 kurut balda, 
2,5 kurut arpa ve 4 kuruı yulaf alarak 
Kuı adasmdan IMaltaya gönderiyorlar, 
bu arpalarm Maltadan Hamburg piyasa• 
ıma gönderildiğini öğrendim. Bu ıuret
le Söke müıtahsillerinin eline İzmir sa
tıı fiatlerinden fazla para geçiyor. 
Aydını Kuıadaıma bağbyan yol maa

lesef çok bozuktur. Bu yolun Söke ile 
yeni yapıl•n Moralı köprüıü arasına bir 
kısnn §Öoe yapılmıı, iki kıınnla köprü· 
ler müteahhide ihale olunmuıtur. Mora
lı köprüıünden Genneneige kadar olan 
kıımın bazı yerlerinin kııdan evvel top
rak düzeltme ameliyesi yapılır ve batak 
yerlerde döıenıe yaptınlabilirıe kıırn a· 
nzaıız olarak bu yolda gİdİf geliş temin 
edilmiı olur. 

Bu yolun kıttan evvel bitirilmesine ça· 
lıtılıyor, çünkü bugün Aydm gaz Ye 

benzin ihtiyacını da Kuıada11ndan te
min ediyor. Bir ecnebi kumpanya11 Ku
tadasında gaz depolan yapmak üzere 
arsa almıfhr· • 

Yalnız tüccar Kuıadasırun ıskeleıi ol
mamasmdan tiki.yetçiclir. Me•cut iıke
lenin denize doğru biraz uzanılarak va
pur ve mavunalarm yana§maamı dileyor
lar ki Kutada11 belediyesinin belediyeye 
mühU:. bir gelir getiren ve ıebrin ikb
sadi inkitafını temin eden bu iş Üzerin
de ali.kadar olacağını ümit ederiz. ·------0--

Sökede fırtına 
SÖKE (Milliyet) - Bir haftadan be

ri mütemadiyen esen kuvvetli Poyraz 
gittikçe ıiddetlenmiı, furtuna halini al
mııtrr. Bir çok evlerden ve yülraek bina
lardan kiremitleri uçurmuıtur. 

Aydında ltalyan cinsi buğday 
SÖKE (Milliyet) - Buğdaylarda bu 

sene fey;,ü bereket pek fazladır, hatta 
tecrübe için bu sene ekilen İtalyan cin
ıi Buğdayın gÜzel bir ıemere bıraktığı 
görülmüıtür. İtalyan buğdayından 28 
çuval tohum atan bir rençber kaldırdığı 
bir hannandan 1075 çuval buğday almq
br. 

Sökede gUzel bir maç 
SÖKE (Milliyet) - Söke C.H.F. 

Spor klübü 18-7-933 salı gününde Aydı
nm Kara Binar nahiyesinden gelen 
Spor gençleri ile bir maç yapılmııtır. 
Sökeliler büyük bir ııli.ka ile oyunu ni
hayete kadar takip etmiılerdir. Bir çok 
Halk ve esnaf mağazalarını kapatmak. 
la, hanımlar evdeki islerini terk etmek
le ve hatta seksen -yqmdaki ihtiyar 
nenelerimizde deynek)erini ellerine al
malda koşa kota futbol sahaaıılaki büyük 
meydanlığa ııelmiıerdir. Maç büyük bir 
heyecanla başladı . .Şökelilerin aleyhinde 
eoen ruzgann ıiddetli muhalefetine raf· 
men Sökeliler sıfıra karar üç "ol ile galip 
gelmişlerdir. Saat yinnide nihayet veril· 
di ve aziz müsafirlerimize bir yemek zi
yafeti verildi. Yemekten sonra Fırka bi
na11nın çatısı altında gençlerimizin oy
nadrklan Milli ve Zeybek oyunlArı iki 
gençler aıa•ındaki ııamimiyeti bir kat 
daha takviye etti. Gece saat yinni üçte 
balkın alkı~ları arasında Karabınara ha
reket etti. 

Kütahya çamlıcasında kamp 
KOT AHY A, (Milliyet) - Es

kişehir lisesi Kütahya çamlıcasm
da kamp kurdu. Bu yıl çamlıcaya 
çok ziyaretçi geliyor. Şehre bet ki 
lometre mesafede bulunan bu zen 
gİn çam korusunda bu yıl bir as
keri hastahane tesis edileceği, Ma 
arif Vekaleti sanatoryomunun da 
burada kurulacağı itidilmektedir. 

Pehlivan gUreş~eri 
KOTAHYA, (Milliyet) - Cu

ma günü burada Musalla mevkiin 
de Halkevi menfaatine büyün peh 
livan güre,leri yapılacaktır. Vali 
Sahip Behiç Beyfendinin himaye
lerinde tertip edilen bu güre,e 
Türkiyenin tanınmış güç erleri ça 
ğırılmıttır. Çağırılanlar arasında 
Türkiye bafpehlivanı Kara Ali ile 
Dinarlı Mehmet, Kara Ahmet, Na 
mık pehlivanlar da vardır. Birinci 
mükafat 50 liradır. 

-o-

Define meraklıları 
AYDIN, - Eski tuhafiyecilerden Ta· 

vaslı Osman Efendi tarafından Sarayiçi 
mahallesinde eski Yahudi ıinemaaı ye
rinde define gömülü olduğu ihbar olu
narak aramak i~in müsaade iıtemiı ve 
kendisine müsaade olunarak arama •· 
meliyatına başlanılmııtır. 

---o---

KUtahyada mahsul 
KOT AHTA, (Milliyet) - Sı

caklar ba~ladı. Buğday, arpa mah 
sulleri çok iyi ve bol görünüyor. 
Her iki mahsul de geçen seneye 
ni~bet'e % 25 • 40 bir fazlac ır o
luyor. Köylü Ziraat Bankasının 
veni yıl için catın alma i'ine bat· 

Komisyonlar ellerindeki meseleleri 
pamuk ipliğine hağlamağa çalışıyorla: 

(Ba~ı 1 inci sahifede) 
lazımdır. Bu aebeple umum cihan 
vaziyetinde pek büyük değiıiklikler 
olmadıkça konferansı burada defnet
tiğimizi farzedebiliriz. Tasfiyenin bu 
ağırlığı muhtelif komisyonlarm tlli 
komiıyonların raporlarını beklemeıin· 
den ileri geliyor. Konferanı reiıl 27 
temmuzda toplanacak heyetiumumiye 
için bütün heyetlerin azami 25 tem
muza kadar mesaisini bitirmeaini. ve 
raporlarını tevdi etmesini istedi. Şimdi 
her taraf faaliyet içindedir. Raporlar 
kıamen hazır, kıımen hazırlanmak Ü· 
zue. Bunlara bir gözatmak konfe· 
ransm 1 2 hazirandanberi na11l ı.avan 
da su dövdüğünü göstermek itibarile 
ıayanı ibrettir. 

İıte en mühimlerinden biri olan 1 
numaralı ticari aiyaaet komiıyo'lunun 
ı nporu. Bu komiıyon yapbğı mülrad
dit içtimalarda bilhassa ıu iki mühim 
meselenin müzakereoile iıtigal etmiı
ti: 

A - Eıya mübadelatındaki tahdi
datm ilgaaı veya tahfif!, ecnebi döviz
lerinin aerbeıtiıi. 

B - Gümrük tarife ıiyaoeti ve en 
ziyade mazharımüsaade millet uaulü. 

Komisyon raporunda bu meaelelerin 
bir neticeye bağlanabilmesi için bida
yeten para istikrarının hiç olmazsa 
bile mevcut bulunduğu nazariyesine 
istinat edildiğin~ halbuki hadisat bu 
nazariyenin doğru olmadığını ortaya 
çıkarınca bazı hükümetlerin, p.nj ta
havvüllerini görerek, gerek tahdidat 
ve gerek döTiz ve gerek tarife meae
lekrinde tam bir serbeotiihareket mu· 
hafazaoma karar verdiklerini, diger 
bazı heyetlerin de bir para iatikrarı 
t.• hakkuk ettiği takdirde tatbik edil
ı .,.; lazım gelen tedbirleri timdiden 
•2sin huıuıunda gösterdikleri meaa.iye 
rağmen itilaf husulünün kabil olma
dığını taarih etmektedir. 

Mübadeleye karıı mevzu tahdida
bn doğrudan doğruya veya bilvasıta 
olıun, sür'atle ilgaıı lizrmgeleceğinde 
bütün heyetler mutabıktır. Maamafih 
bunlardan bazıları beynelmilel istihsa 
lal tanzim edilinciye kadar zirai mah
ıulata kartı mevzu kontenjanların 
muhafazaıında kuyuduihtiraziye ileri 
ıürmüılerdir. 

Bir kıann heyetler iee, bazı nevi tah 
didatın muhafaza veya yeniden ihda
sı, ihtiaal ve aabf araıında bir muva· 
zene teaiaini temin için tanzim edilen 
programların icra vuıtalanndan biri 
olduğunu ileri ıünnii§lerdir. 

Kemisyona yapılan muhtelif teklif 
er ıunlardır: 

1 - İthalata kartı mevzu olan tah
c. i.datın kontenjanlann ve aair aıkı 
ın•hiyetteki uaôllerin bili.kaydüıart 
sür'atle ve tamamen ilıuı, 

2 - Umumi mahiyette iki mukave
le• ame akti suretile ithalat konten
i· nlarile döviz tahdidatmm ortadan 
kaldırılması. 

3 - Tahdidat tedbirleri hakkmda 
L iı mütareke ili.nı. 
Komiıyon bunlardan baıka ticare

tin normal ıeraite ircamı temin zım .. 
ı ında kaleme almmıı bir projenin de 
n•üzakeresine baılamıt ioe de daha 
bidayetinde para iıtikran meoeleıi 
ortaya çıkarıldığı için tetkikat mu
t· ldimeden ileri gitmemiıtir. Tarife 
ıiyaaeti meaelesinde de komİlyon ay
,.; müıkülat karıısmda kalmıı ve bi· 

lamasını dört gözle bekliyor. Af

yon, çok az, evelki yılların befte 

biri kadar bir fey, buna rağmen 
fiyat yok. Alıcı ve satıcı tereddüt 

içinde, devletin afyon tetkilitı bu 

tereddüdü izale edecek. Son gün

lerde tiftik fiyatleri yükseldi. Ok 

kası 60 kurut ediyor. Methur Kü

tahya vifnelerinin erme zamanı 

geldi. Şimdiden alıcılar görünü

yor. Henüz fiyat kararlatmadı. in 

hisar odasının likörlük mübayatı

na intizar ediliyor. --KUtahyada lise 
KOT AHY A, (Milliyet) - Kü 

tabya orta mektebi önümüzdeki 

ders yılından itibaren liseye çevril 

di. Muhtelif te,eklcüller namına a • 

lakadar makamlara tefekkür edil 

di. Maarif Vekaletinin bu lul!ü 

halkı çok sevindirdi. Bu meyanda 

Simav kazası ikmal mektebinin or 

taya çevrilmesi de memnuniyeti 

mucip oldu. ---
Aydında incir vaziyeti iyi 

AYDIN, (Milliyet) - Vilayetimi
zin baılıca mahıullerniden olan incir 
!erin vaziyeti de çok iyidir. Yalnız İn· 
cirlerimizi ıiındiden düıündüren İz· 
mir piyaaaım.m vaziyetidir. Jzmirde 
incir ticarethanelerinin alıcı ve aatıcı 
simsarları ayni adamlardır. Bu, müa
taohsili çok zarara soktuğundan bu 
hale bir nihayet verilmesi incircilerin 
bugün baıta gelen dilekleridir. Alaka
dar makamların buna şimdiden bir ça 
re arayacaklarına ve ali.kadar olacak 
tarını tabii görürüz. Maamafih buna 
bulunacak en İyi çare satı§ kooperatif· 
!erinin tez elden kurulması ve hiç ol
mazsa haı· mmtakada bir kooperatif 
diriltilmesidir. 

1 
dr yette de bütün heyetimurahhaoal 
L.rifelerin tenzili hususunda mutabı 
ı.i'rünürken tatbik uı(\)leri taharriıi 
da mühim ihtillflar bqeöotermiftir 
ileri türülen fikirler araomda tenzil· 
b" bütün devletler tarafından imz 
edilecek bir tek mukavelename ile t 
ınmi, iki taraflı ve mütekabiliyet e 
oma müotenit mukavelelerle iera11 ' 
bu i!.I teklifin bir arada tatbiki ıu 
ıile ifaoı etrafmda bir 90k münakq: 
lar cereyan etmlt ve hiç bir fikir üz 
rinde tam bir itili.f temini kabil ol 
mamııtır. En •lyade mazharımüsaac 
millet muamelesi düıturuna gelin 
Ekseriyet bunun hiç bir tarta muall 
olınıyaralı. gayrimahdut tekilde m 
fazaımı ve ancak kli.ıik istisnai 
aynen ipkasmı müdafaa ebniılerae 
bir çok heyetimurahhaaalar yenid 
bazı iationalarm kabulüne temayül 
derek bu usulün keyfi muamelata 
ni olac:aiı fÜpheoiz olmakla berab 
tevıiine ve daha mülayim bir hale 
tirilmeoine müsaade edilmediği 
dirde kendisinden beklenen fayda! 
buhran zamanlarmda temin edemi 
ceğini ileri ıünnüılerdir. Maamafi 
yeniden kabulü iıtenilen iıtiınalar 
ıusunda da fikirlerde tehalüf vardı 
Komiıyon bu muhtelif tekliReri etr 
file tetkik için İcap eden vakti bul 
mamııtır. 

Bu izahat ta gÖıteriyor k~ ticari 
misyon bir çok müzakere ve mü 
§alara rağmen müspet hiç bir neti 
ye viaıl olmadan raporunu tanzim z 
ruretinde kalmııtır. Bu aebeple ko 
feranım bu teıkildeki mesaisi tam 
le akim addedilebilir. Diger rapor! 
hakkında malümat alındığı zaman 
ticenin her madde hakkmda ayni çı 
)aklığı ile kendini gösterdiği de gö ·· 
lecektir. 

Maamafih bütün bu müzakerele • 
heyetimurahasalar Üzerinde 
büyük tesirleri olmuıtur. 

Evveli. bütün milletlerin iktıoad 
meıail huıusundaki içtihat ve tema· 
yülleri meydana çıkmıı ve herkeı b 
umumi himayecilik devrinde kendi 
yaaetinin ne kadar doğru olduğun 
anlamııtır. Saniyen mutelif mesa 
hakkmda dünyanın en büyük iktısa 
ilimleri tarafından denneyan ve m ·· 
dafaa edilen nazariyeler konferano 
salonuna, maaleoef her vakit değil 
de vakit vakit bir ilim kürıüoü hal" 
ıetinniıtir. E~onomi dirije, mone v 
rije, gol Jtandard, enfli.oyon, defl • 
yon nazariyeleri konferam müzaker 
tmm ruhuna hi.kim olmut ve binne 
ce akametlne aebebiyet venniıtir. 

Gitinrük mütarekui • 
LONDRA, 22 (A. A.) - Amerik 

heyetimurahhaaaoı, iktisadi komisy 
na, meYcut olan aümrük mütarekea 
bitince y..-lne yeniden bqkaoı yapıl 
maımı teferrüatile bildiren bir mek· 
tup göndenniıtir. 

Bu mektupta beynelmilei ticare · 
inlı:iıafı, mevcut gümrük duvarlannı 
kaqılıklı veya bir çok taraflı anlaı 
malarla azaltıma11 ve en ziyade m 
oaadeye mazhar devetler maddesini 
tatbiki için yapılabilecek iotisnalard 
bahaedilmektedir. 

Komisyon Reisi M. Colijin bu mek 
tubun konferans azalarına dağıtrlaca 
ğıru fakat konferansm bu toplantıar 
da münakaıaya konmıyacağmı söyle 
mittir~ 

Aydında tutun 
AYDIN, (Milliyet) - Bu senevi 

!ayet tütün mahsulleri ekiıi geçen ıe 
nelere ni .. petle az olmaama rağme 
mahıül iyi ve bereketlidir. Ayni za• 
manda iıtihsal masraflarının azalma· 
ıından maliyet fiatleri de geçen aene 
ler kadar kabannamııtır. 

lnhiaar idaresi çabuk davranarak 
piyasaya hakim olur ve kumpanyala 
nn uyuıma ve kapatma oyunlarına 
meydan verilmezse müıtahıilin yüz·· 
gülecek ve iki ıenedir vilayetimizd 
azalan tütün ekiti gene eski halini 
bulacaktır. 

Aydında fazla pamuk ekildi 
AYDIN, (Milliyet) - Bu sene vi

layetimizde pamuk ekimi geçen oen 
ye nazaran 3 misli fazladır. Japonla· 
ı·ın lzmirden pamuk almaları yüzün .. 
den pamuk piyasada bu hafta 55 ku
ru§& kadar yükaeldi. Ve stok mallar 
umumiyetle lzmire gönderilerek ıabl 
dı. Ekit fazla olmakla beraber pa· 
muklann vaziyeti de çok iyidir. Piya 
oa bugünkü mevkiini muhafaza eder 
"' nelerdir zarar ırören pamukçuları 
mızm yüzü bu sene gülecek ve zarar
larını kapıyacaklardır. 

Aydında zeytin 
AYDIN, (Milliyet) - Bu aene vi· 

li.yetimizin zeytinyağı rekolteai 8 mi 
yon okka tahmin edilmiıtir. Fakat 
havalarm kurak gitmesinden, zeytin
lerin yağ dereceoi azalmıı ve 6 milyo 
okka yağ elde edilmittir. 

Bunun 4,5 milyon okkası Kutada· 
ıından Avrupaya ihraç edilmiı, yar.1 
milyon okka11 İ:ı:mire gönderilmiı v<> 
bir milyon okka11 dahilde sabuncular 
tarafından sarfedilmiı ve edilmekte· 
dir. 33 kuruıa kadar yükselen piyao 
bu hafta 29 kuruta düımüttür. Piya· 
sanın müsait gitmesi noksanı telifi et 
mit ve zeytincileri güldürmü9tür. Ye· 
ni sene mahsulü de çok iyidir. Şim• 
diden çekirdek büyüklüğünde zeytin 
görülm ...... dir. 





1 i.t. Mr. Kumandanlığı Sa. Kom. ilanları 
Bir hafta müddetle temdit e 

dilen Y eşilköy Hava Makinist 
Mektebi Talebeleri ihtiyacı i

çin alınacak 2500 kilo Sığır eti i 
Le4000 kilo Koyun eti 27-7-933 
perşembe günü saat 15 ten 
15,30 za kadar münakasa ile 
satın alınacaktır. Münakasa- 1 
ya girişeceklerin belli saatin
de Merkez Kumandanlığı Sa 
tın Alma Komisyonunda ha
zır bulunmaları. (101) 

(3547) 

• * * * Kuleli Askeri Lisesi Ta-
lebelerinin ihtiyacı için 
1700 adet yastık yüzü ile 1700 
adet yatak çar4afı 13-8-933 
pazar günü saat 15 te aleni 
münakasa ile satın alınacalC 
tır. İsteklilerin §IU"tnameaini 
görmek için her gün ve mü
nakasaya girişeceklerin belli 
saatinde Merkez K. Satmal 
ma Komisyonunda hazır bu-
lunmaları. (99) (3545) 

Kuleli Ask~ri Lisesi Ta
lebelerinin ihtiyacı ıçm 
1700 takımı pijama 12-8-933 
cumartesi günü saat 15 te a 
çık münakasa ile satm almaca 
ğından isteklilerin şartname
sini görmek için her gün ve . 
münakasaya girişeceklerin bel 1 

li saatinde Merkez K. Sah• a! 1 
ma Komisyonunda hazır bulun 
malan. (95) (3541) 

• • • 
Kuleli Askeri Liaeai Ta-

lebelerinin ihtiyacı için 
1700 adet yüz havlusu 12-8-
933 cumartesi günü saat 14 
le acık münakasa ile 
satın . alınacaktır. İstek . 

Kuleli Askeri Lisesi Ta- ı 
lebelerinin ihtiyacı için 
3400 adet fildekos fanila 12-
8-933 cumartesi günü 
saat 16 da aleni müna
kasa ile satın alınacak 
tır. İsteklilerin şartnamesini 
görmek için her gün ve mü
nakasaya girişeceklerin belli 
saatinde Merkez K. Satmal 
ma Komisyonunda hazır bu-
lunmaları. (96) (3542) 

"' . . 
Kuleli Askeri Lisesi Ta

lebelerinin ihtiyacı ıçm 
3400 adet fildekos don 13-8-
933 pazar gunu saat 
15 le açık münaka-
sa ile satın alınacak-
tır. İsteklilerin şartnamesini 
görmek için her gün ve mü
nakasaya girişeceklerin belli 
saatinde Merkez K. Satmal 
ma Komisyonunda hazır bu-
lunmalan. (97) (3543) 

• • • 
Harp Akademisi ihtiyacı i 

çin 800 kilo taze Kabak, Bin 
kilo Taze Ayşe kadın Faauly~ 
sı ve Beşyüz kilo Domates 
24-7-933 pazartesi günü saat 
11 den 11 ,30 za kadar pazar 
lıkla satın alınacaktır. İstekli 
lerin belli vaktinde Merkez 
Kumandanlığı satın alma Ko 
misyonunda hazır bulunma
ları. (106) (3552) ...... 

Y e§İlköy Hava makinist 
mektebi ihtiyacı için on altı 
kalem erzak 13-8-933 pazar 
günü saat 14,30 da açık müna 
kasa ile satın alınacaktır. İs 
teklilerin şartnamesini gör
mek için her gün ve münaka 
saya girişeceklerin belli saa· 
tinde Merkez Kumandanlığı 
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}ilerin şartnamesini görmek ı 
için her gün ve münakasaya 
gİrE'Ceklerin belli saatinde mer 
kez K . Satınalma Komiayo 
nunda hazır bulunmaları. 

Satın alma Komisyonunda ha ----

(94) (3540) 

* * '* Merkez Kumandanlığına 
merbut kıt'at ve müesaesat ih 
tiyacı için iki bin beş yÜz ki
lo toz şeker 24-7-933 pazar 
tesi gÜnÜ saat on altıdan on 
altı otuza kadar pazarlıkla sa 
tın alınacaktır. Pazarlığa gir 
mek isteyenlerin belli saatinde 
Merkez K. lığı Satmalma ko
misyonunda hazır bulunma-
ları. (86) (3438) 

Merkez Kumandanlığına 
merbut kıt'at ve müesseaat ih 
tiyacı için yirmi bin kilo gaz 
}ağı 6-8-933 pazar günü saat 
on altıdan on altı otuza kadar 
acık münakasa ile satın alma
c~ktır. İsteklilerin şartname 
sini görmek için her gün ve 
münakasaya girişeceklerin bel 
li saatinde Merkez Satın Al 
rtıa Komisyonunda hazır bu-
lunmaları. (71) (3316) 
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Merkez Kumandanlığına 
bağlı kıt'at ve müessesatm 
ihtiyacı için alınacak İkiyüz 
ton kok kömürü 6-8-933 pa 
~ar günü saat on beşte kapalı 
·arAa satm almacaktır. İstek 
lilerin sartnamesini görmek 
için her. gÜn ve münakasaya 
i!İriseceklerin belli saatinden 
~vv;l teklif mektuplarını Mer 
ke:r. K. Satm Alma Komisyo
nuna vermeleri. (73) 

(3317) 447 0 

zır bulunmalan. (100) 
(3546) 

Kuleli Askeri Lisesi Ta
lebeterinin ihtiyacı için 
5200 adet tire çorap 13-
8-933 pazar gunu saat 
16 da açık müna -
kasa ile satın alınacak-
tır. . İsteklilerin şartnamesini 
gönnek için her gün ve mü
nakasaya girişeceklerin belli 
saatinde Merkez K. Satmal 
ma Komisyonunda hazır bu-
lunmaları. (98) (3544) 

... + ... 

Halicıoğlu İhtiyat Zabit 
Mektebinde teraküm eden 70 
Araba gübrenin müzayede 
gününde talibi zuhur etmedi
ğinden 29-7-933 cumartesi 
günü saat 17 den 17 ,30 kadar 
aleni müzayede ile satılacak
tır. Görmek isteyenlerin her 
gün mektebe ve müzayedeye 
İştirak edeceklerin belli saatin 
de Merkez Kumandanlığı sa· 
tın alma komisyonunda hazır 
bulunmaları. (102) (3548) 

~ * • 
Harbiye Mektebi ihtiyıacı i 

çin alınacak 500 kilo Zeytin 
yağının pazarlığında verilen 
fiatlar pahalı görüldüğünden 
24-7-933 pazartesi günü saat 
16 elan 16,30 za kadar pazar 
hkla aatm almacaktır. Pazar 
l1 ~;ı gİl'İşeceklerin belli saa
tinde merkez Kumandanhğı 
Satın alm2 Komisyonunda ha 
zn bulunmaları. (103) 
(3549) 

Gedikpaşada Jandarma 
Sa-.ınalma komisyonundan: 

Satm alınması mukarrer aşağıda cins ve miktarları ya 
zrb ( 4) kalem (Eşya ve malzemenin) ayrı ayrı kapalı zarf 
münakasaları isimleri hizalarında gösterilen tarih ve saatler 
de yapılacağından isteklilerin şartnamelerle nümuneleri gör 
mek üzere her gün ve münakasalara gİrmek için talip ola 
cakları kalemlere ait ilk teminat ve teklifnamelerile beraber 
mezkur günün muayyen saatlerinde komisyonumuza müra
caatları. (3383) 

Cinsi ve Miktarı 
20000 takım kısa kol ve ba

cak çamaşır 
8100 adet kilim 

1 1500 Ekmek torbası 
71800 metro yazlık kumaş 

Münakasa tarihi günü 

13 Ağustos 933 
13 Ağustos 933 
13 Ağustos 933 
13 Ağustos 933 

pazar 
pazar 
Pazar 
Pazar 

saati 

10 
11 
15 
16 

Radyolio 
~adyolfo 
Radyolio 
Radyollo 

R d I• Her yerde par-

a Yo in makta gö•terilen 
dit macunudur. 

Halkın bu itimat ve teveccühü bofuna değildir: RAD· 
YOLIN bilkimya takim eılilmiıtir. RADYOLININ bir 
tüpü diğerinin üç tüpüne muadil olacak derecede teksi/ 
olunmu,tur.Bunun içindir ki RADYOLIN Jimdiye kadar 
18 diploma ve 42 altın madalya kazanmıfhr ve dif ma
cunu denince hemen hatıra RADYOLIN gelir. RAD
YOLIN dif macunu kullanınız,çok mem~olur•unw:. (5622) 

4595 

Gedikpaşa'da Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Mevcut nümuneai gibi 3748 çift yerli sarı yemeni ka-
palı zarf münakasası 7 Ağustos 1933 pazartesi günü saat 11 
de yapılacağından istek~ile;·in şarbıame ve nümuneyi gör
mek üzere her gün ve münakasaya girmek için teminat evve 
liye makbuzu ve tek'ifnameieriyle beraber mezkiir günün 
muayyen saatinde komisyonumuza müracaatları. (3377) 

4551 

Gedikpaşa'da Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Mevcut nümune ve evsafına göre 2000 arka çantası ka
palı zarf münakasası 7 A.ğu~tos 933 pazartes~. giinü s:aat .~o 
da yapılacağından 1steklılerın şartn~e ve. ~umun~yı gor
mek üzere her giin ve münakasaya gırmek ıçın temmatı ev
veliye makbuzu ve teklifnameleriyle beraber mezkilr günün 
muayyen saatinde komisyonumuza müracaatları. (3378) 

4652 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaleti 
Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğünden: 

İstanbul Limanı Bakteriyoloji Laboratuvarı için sahil 
sıhhiye merkezi binasının yukarı katında yaptırılacak daire 
nin kapalı zarf usuli ile 29 Temmuz 933 cumartesi günü 
saat 14 te merkezimizde müteşekkil koimsyonda miinakasa 
sı yapılacağından ta.liplerin şartname ve pilanlarını görmek 
üzere Ankara'da Hudu' ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlü 
ğü ayniyet muhasip'iğiııe ve İstanbul'~a mezkiir merkez 
Levazım Memurluğuna mürac.ıatları. (3094) 

4290 

- - ...-
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K«M&ı~ 
KARADENiZ POST ASI 

Erzurum 
Vapuru 24 Temmuz 

PAZARTESi 
günü akşam• hareketk Zonguldak, 
I~bolu, Ayancık Saımıın, Ordu, CM
._..., Trabzon. Sürmene, RlZcyc a
zimet ve avdet ede«ktir. 

Fazla tıafeU.t için Skkeı:i Yel
kenci hanındaki acentalığma mİll'll
c.ut. Tel. 21515. (5728) 

4651 

TA VlL ZADE VAPURLARI 
İZMIR POSTASI 

S...S~~~~T r- PAZARTESi 
18 de Sirkeciden hareketle 
Gelibolu, Çanakkale t'e lımire 
azimet ve Çaııakkaleye uğra· 
yarak avdet edecektir. Yolcu 
bileti vapurda da verilir. 

Adrea: Yemİfh Ta•ilzade 
Mustaf biraderler. 
Telefon: 2.2210 (5751) 

Deniz Yolları işletmesi 
ACENTALARI: 

Kanköy - Köprübaşı Tel. 42362 
Sirkeci Mühürdar zade han 

Telefon: 22740 

lsKENDERlYE POST ASI 

EGE 
Vapuru 25 / 1/933 salı 11 de 
Galata nhbmından fzmir - Pire
lııkenderiyeye kalkar "3519,. 

KARADENlz POST ASI 

GÜL CEMAL 
Vapuru 26n/933 çarşamba 18 

de Galata rıhbmmdan kalkar. 
.. 3518 .• 

BiR MEMURE HANl~l 
ile bir çocufa ihtiyaç Yardır. Cafal
oğlunda Uğur piyanıro kiteaine acel a 
müracaattan (5765) 

Maliye Vekaletinden: 
Y enişehirde yaptırılacak Maarif Vekileti binası için a

.:ılan münakasada teklif edilen fiyatlar haddi layik görülme-
' d.iğinden ihalenin pıu:arhkla ve 26 Temmuz 933 çarşamba 
~ınü saa on beşte icrası karar lc.ştırılmıtbr. İsteycnJere Mali 
ye ve Maarif fen hey' etlerinden tafsilat verilir. Talip olanlar 
mezkiir tarihte teminat akçeleri ve diğer matlup evrak il 
Maliyede müteşekkil komisyona müracaatları. (3485} 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye 
Merkezi Baştababetinden: 

Merkezimiz için 1500 il a 2500 teneke benzin ile varil 
içinde 20 ton gazoil Te ayrıca 220 teneke gazoil kapalı zar f 
uaulile mubayaa edilecektir. Münakasa 3 Ağustos 933 ;; ! "· 
şembe günü saat 14 le Galata' da Kara Mustafapaşa sokağın 
da İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezindeki Komisyond' 
yapılacağından taliplerin şartnamelerini görmek üzere An -
kara'da Hudut ve Sahiller sıhhal Umum Müdürlüğü Ayni
yat Muhasipliği ile İstanbul' da mezkiir merkez Levazun 
memurluğuna müracaatları T e münakasa günü saat 14 ten 
evvel teklif mektuplarmm komisyona getirilmesi ilan olu -
nur. (3175) 4-11?. 

Gedikpaşa'da jandarma 
Sa.bnalma Komisyonundan: 

Mevcut numunesi gibi 20000 çift yerli tire çorap ka
palı zarf münakasaaiyle 7 Ağustos 933 pazartesi günü saat 
15 le yapılacağından isteklilerin şartname ve nümuneyi gor 
mek üzere her gün ve münakasaya ginnek için teminatı evve 
liye makbuzu ve teklifnameleriyle mezkiir günün muayyen 
saatinde komisyonumuza müracaatları. (3376) 

4550 

Edirne Erkek Liıeıi Müdürlüğünden: 
Mektebimiz bahçesinde yapılacak 19500 lira keşifli ka 

pah teneffüshane binasmm in §Ut 12 Temmuz 1933 tarihin
den itibaren yirmi gün müddetle kapalı zarf usulile münaka 
saya konmuştur. Münakasa 2 Ağustos 1933 çarşamba gü
nü saat 15 le Edirne Lisdinde müteşekkil komisyonca yapı· 
lacaktır. Taliplerin ehliyeti fenniyeyi haiz mimar veya mü 
hendis olmaları, yahut mimar veya mühendis istihdam ede 
ceklerine dair Noterlikten musaddak vesaik ibraz etmeleri 
lazımdır. Talipler proje ve şartnameleri görmek üzere her 
gÜn lise müdürlüğüne müracaat edebilirler. (3240) 

4416 



Ankara bağlarında 'Milliyet,, 
"Dikmen ,, ve dikmenliler -

olur mu? 
Kırk 
Olur .• 

okkalık halka bağı 

ANKARA, 21 <Milliyet) - cDik 
men" Ankara sayfiyelerinin hava, au 
...., manzara itibariyle en baıta ııelen 
lerinden biridir. 

Dikmenin bütün bu tabii ııüzellik 
!erine ila•eten hot bir tarafı da otu
ranların -rumiyetidir. 

DenebHir ki dikmenliler, yerli ve 
müıtecir hepai bir tek aile halinde 
...., bir zerre gibidirler. O kadar birbi
rine merbut, o kadar Dikmene aadık 
..., o kadar dikmenliliiie bağlıdırlar 
ki onlara bir nevi Ankara arapkirlisi 
demek münaaip olur. Dikmenliler bir 
birilerinden sevgi ile, Dikmenden aşk 
ile, dikmedilikte de &Ururla bah
sederler. 

Dikmenin elektriği yoktur, fakat 
tabiatin bütün bahıayiıine maliktir. 
Dikmen öyle bahtiryar bir sevgilidir 
ki ona hikiyeer, romanlar, tiirler bi
le yazılınıflır. 

Onun bağınnda yerleıebilenler 

Ankara bağların da bir gezinti .• 

kendilerini mea'ut addederler, her 
hanııi bir aebeple bu aaadete eri§emi
yenler Cuma ve Pazar fevç fevç ke
narından, kıyısından olaun bu saadet
ten birazcık naıibedar olınağa kotar 
lar. 

• * • 
Dikmenin havası serttir derler, 

bunu bilmiyenler söyler. Bilakis, o 
en mutedil havaya maliktir. 

Onun bir kaç çeşmesi tam mana
ıile abıhayattır. Ahmet Beyin Havuz
lu bahçesi, Aka Gündüzün Çivili is
mindeki çe§meai ve tepedeki Horoz· 
lupınar çeşmesi Dikmene lıer gün ta
ze hayat veren kaynaklard>r. Hele 
bu günlerde Ajans muharrirlerinden 
Kerami Beyin mütevellisi bulunduğu 
son ÇCtme bir cok ilelü emrata da iyi 
gelmektedir. 

Dikmen deyip geçmeyiniz. Onun 
çarıı denecek bir yeri bile tetekkül 
etıniıtir denebilir. Çünkü burıo.dn üç 

" 

baLkal, iki kahvehane, iki han var
dır. Araba ve beygirlerle gezen aeb- , 
ze ve diğer yiyecekçiler de evlerin za
ruri havaicini aynca temin ederler. 

Bu aayfiyede gençler bir tenis ye
ri, küçük çocuklar bir kütüphane yap 
mı§lardır. Bu kütüphanenin masalan 
nı maaraf olmasın diye Aka imırl et
miştir. Bunlar Viyana mamulatı ka
dar kuvvetli değilae de, gördüğü hiz 
met dolayısiyle ehemmiyetlidirler. 

• • • 
Dikmenin meşhur si.malan ara

sında; Tekfürdağı Mrb'usu Cemil, 
Rize Meb'uıu Atıf, Kırk!elıir Meb'usu 
Haz•m, Ankaıa Meb"usu Aka Gün
düz, Tayyare Müfettişi Sami, Binbaıı 
Ki-.mil, Çiftçi Saffet, Emniyeti umu
m!ye müdürlerinden Abdurrahman 
Naci, §"fleyinden Halil, Polis fotoğ
raf çı!ı /'ı.dil, Ziraat cnstitülei·İ muha
sebeci~i At-_ let, Birinci noter Reşit, 
Ajan~ muh ı.ı·rilerindcn Kerami, Yazı 

IS BANKASI • , ,, 
KUMBARA SAHiPLERiNE 

HER SENE l0.000 LİRA .. .. . 
MUKAF AT VERMEKTEDiR 

HER 
• HER 

• 

cı zade Celal, Doktor Ragıp, Gazete
ci Celili Davut, Avukat Hwnü Beyler 
vardır. 

Bu zevattan pek çoğu tavla oyunu 
meraklıaıdır. Her gÜn hararetli maç
lar yapılınaktadır. Bu meraklılar ara 
smda ııazino sahibi Arpacı zade Ha
lil Efendi, Tayyare müfettiıi Sami 
Bey, Muhasebeci Ahmet Bey en bat
ta gelen uatalardandır. 

Aka Gündüz Bey ustalık iddiaaıu
dan hiç bir zaman geri durmamakla 
beraber en ziyade o mağlup olmak
tadır. 

• • • 
Bugün Dikmenlilerin hepsini İf

ııal eden büyük bir merak vaı·cin-, 
Mebu11 • Hazmı Bey, tohumu mebus arka 
daılanndan Şahin Bey tarafından ve
rilen bir aail kabak cinsinin yelİ§lİr
meaile mqğu]. Rivayete nazaran bu 
balkabağı kırk okka olacakmıf. 

Dikmenliler çoluk çocuk her da
kika bu kabağın baımdalar. Fakat, 
o da inadına büyümiyor ve henüz leb
lebi cesametini bir türlü geçemedi. 

Onlar bunun kırk değil, Dikmenin 
feyziyle belki elli kilo olacağına da 
§İmdiden iman etmitlerdir. 

- Olacak diyorlar; balkabağı na 
aıl olur aleme göstereceğiz. 

Buna ciddi bir miaal olarak ta me 
bus Atıf Beyin geçen aene Eakişehir
de bu tohumdan kırk okkalık bir ben 
zerini yetiıtirdiğini aöyliyorlar. 

• • • 
SabP.hleyin mevcut iki gazinodan 

birisinde toplaıma Dikmenlilerin bir 
zeTkidir. Buradan Ankaraya, yahut 
Ankaradan Kayaeri, Kırtebir "e Kon 
yaya ıreçen otobüsleri seyrederler. 

Polis bu otobüalere iatiabına göre 
adam almasını tenbih ettiğinden te· 
birden çıkarken bunlar az kimae ile 
hareket eder, Dikıİıene a:elmede:o Kı
:.ıl yokutun altına kadar gelip durur 
lar. Arkadan on dakika aora bir k.un 
yoa tekrar bir sürü yolcu, üçüncü bir 
kamyon da bir alay yük getirir, bun
lara ilave ederler. Bu tıklım tıklım do 
lu otobüılerin Dilmıen kahvehanele
rinin önünden geçiti bir hayli alaylı 
olur. 

Bu otobüslerin pencerelerinden 
kah ayak, kah baı, kah baldır go<ül
mesi içeridekilerin ne kadar rahat(!) 
oturabildiklerini anlatır. 

içindeki yolculanndan tutunuz da 
arabanın crvatalanna kadar ıstıraplı 
ve gayri tabü sadalar çıkaran bu ker 
varun geçişisini seyrehnek az mı eğ
lencelidir? . 

Dikmeni arıyacak karilerime ko
layhk olaun diye §Unu da yazmaktan 
kenıJimi alamadım. Onlara Dik'lleni 
sağlık vereyim: 

- Yenişehirden Müdafaa cadde
siJJi tutunuz, orayı ve Erkiruharbiyeyi 
geçiniz. ileride yalçın kayalı, aert 
bir granit tepe göreceksiniz, bu "epe 
DikJnenin tepesidir ve Üzerinde de 
bir tek ahlat ağacı vardır. 

hte bu ağaç yeıil rengile Dikme
nin uğurluğu ve nazar boncuğudur .•. 

S. R. 
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M. T roçkinin 
Teşekkürü 
ANKARA, 22 (Telefonla) - M. 

Troçki lıtanbuldan hareket eder
ken Hariciye Vekiline bir telgraf 
çekerek Türkiye Cümhuriyeti top 
rakJarında ikameti esnasında ken
diıine gösterilen misafirperverliğe 
te,ekkür etmekte ve bu misafirper 
verliğin iıtikbalde kendisinden e
ıirgenmiyeceği ümit ve temennisi
ni izhar eylemektedir. 

Su azaldı 
ANKARA, 22 (Telefonla) 

Şehrin suyu son zamanlarda sıcak 
!ar hasebile birden bire azalmıttır. 

Belediyeler 
Kongresi 

ANKARA, 22 (Telefonla) -
Belediyeler kongresinin tepiniev
velin onu ile yirmisi arasında top 
lanması kararlatmıttır. Kongre 
ruznamesinin altı maddesini vari
dat ve bütçeler meselesi itgal et
mektedir. 

Yeni Belediyeler rüsumu hakkın 
daki proje de bu kongrede konutu
lacaktır. Ruznamenin bir maddesi 
Belediye Birliği meselesidir. 

Belediye, bu vaziyet kartısmda 
mecburi olarak münavebe usulünü 
tatbika batlamıttır. 

1 3 üncü Kolordu ilanları 1 
Haydar paşa ve Gümüş su 

yu hastaneleri ve birinci fır 
ka ihtiyacı için 318 Ton Krip 
le maden kömürü kapalı zarf 
la münakasaya komnuştur. 1 
balesi 14 Ağustos 933 paz.arte 
si günü saat 11 dedir. İstekli
lerin şartnameyi görmek üze 
re her gün ve münakasaya gir 
mek için o gün ve vaktinden 
evvel teklif ve teminat mek
tuplarile Fındıklıda uçuncü 
kol ordu Satmalma komisyo
nuna gelmeleri. (269) 
(3528) 

• * * 
Kol Ordu ve birinci Fırka 

kıt'aları ihtiyacı için 728 Ton 
Kok kömürii kapalı zarfla mü 
nakasaya komnuttur. ihalesi 
14 Ağustos 933 pazartesi gü 
nü saat 11,30 dadır. istekli
lerin şartnameyi görmek ü
zere her gün ve münakasaya 
girmek için o gün ve vaktin 
den evvel teklif ve teminat 
mektuplarile Fındıklıda üçün 
cü kol Ordu Satın alma kornis 
yonuna. müracatları. (268) 
(3525) 

Gümüş suyu ve Haydarpa 
şa Hastahaneleri ihtiyacı i
çin 745 Ton lave marin kömü
rü kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. ihalesi 14 Ağus
tor. 933 pazartesi günü saat 
10,30 dadır. İsteklilerin tart
nameyi görmek üzere her gün 
ve münakasaya İştirak için o 
gün ve vaktinden evvel teklif 
ve teminat mektuplarile bir 
likte Fındıklıda 3. K. ordu sa
tın alma KOM. nuna gelme-
leri. (270) (3529) 

• • • 
Çorlu Akeri Satın Alma 

Komisyonundan: 
Fırkanın Tekirdağ kıt'atı 

ihtiyacı için pazarlığa konan 
16,000 kilo koyun etine talip 
çıkmadığından ihalesi 26 
Temmuz 933 çarşamba günü 
saat 10 a bırakılmıştır. İstek 
lilerin pazarlığa girmek için 
o gün ve vaktinden evvel Çor
luda Askeri Satmalma komis 
yonuna mi!racaatlarr. (3198) 
(3534) 

edilen gÜn ve saatta Çorluda 
Askeri Satın Alma Komisyo
nuna müracaatları. (3196) 
(3532) 

• 
* * * 

Çorlu Akeri Satın Alma 
Komisyonundan: 

Çorlu Kıtaatı için 120,000 
kilo ve Tekirdağı kıt'atı için 
160,000 kilo Ekmeklik una 
teklif edilen fiat pahalı görül
düğünden pazarlığa komnuş
tur. İhalesi 27 Temmuz 933 
Perşembe günü saat 15 te 
dir. lateklilerin pazarlığa giı 
mek İçin tayin edilen gün ve 
saatta Çorluda Askeri satına) 
ma komisyonuna müracaatla 
n. (3195) (3531) 

Denizli Askeri Sa. Al. Kom. 
dan: Denizlideki kıt'at ihtiya
cı için 93, 177 kilo sığır eti ka. 
palı zarfla münakasaya kon
muştur. ihalesi 10 ağustos 
933 pertembe günü saat 1 O da 
dır. isteklilerin şartnameyi 
görmek üzere her gün ve mü
nakasaya girmek için o gün 
ve vaktinden evvel teklif ve 
teminat mektuplarile Denizli
de Askeri Sa. Al. Kom. nuna 
müracaatları. (3176) (3341) 

4504 

Haydarpaşa Hastahanesi 
ihtiyacı için müteahhidi nam 
ve hesabına pazarlığa konan 
12406 kilo Yoğurda talip çık 
nıadığmdan ihalesi 26 Tem
muz 933 çarşamba günü saat 
1 1 e bırakılmıştır. lsteklılerin 
şartnameyi görmek üzere her 
gün ve pazarlığa girmek için 
o gün ve vaktinden evvel 
Fmdıldıda·3. K. O. Satınalma 
komisyonuna gelmeleri . 
(271) (3530) 

• • • 
Kayseri Askeri Satın Alma 

Komisyonundan: 
Kıt'at için 200,000 kilo 

ekmek kapalı zarfla münak&sa 
ya konrr,uştuı. İhalesi 14 
Ağustos 933 oazartesi günü 
saat 10 dadır. İsteklilerin s~ırt 
nameyi görmek üzen her gdn 
ve münakasaya gİi r. ... !· için 
o gÜn ve vaktinden. cvvc' teklif 

"' "' "' ve terrinat mckt:ı'O aı'İlc Kay-
Çorlu Akeri Satın Alına seride Askeri Satın alma ko-

Komisyonundan: mısyonuna müracaatlar.:. 
Fırkanın Tekirdağı Kıt'a (3199) (3536) 

tı için pazarlığa konan koyun * * * 
etine talip çıkmadığından i- Balıkesir Askeri Salın alma 
halesi 27 Temmuz 933 per- Komisyonundan: 
şembe günü saat 14 te hıra- Bur~'. Askc~ Hastahane
kılmıştır. İsteklilerin pazarlı- siyle Askeri Lise için 55,000 
ğa girmek için tayin edilen kilo koyun eti ile 5,000 kilo 
günde Çorluda Askeri Satın kuzu eti kaoah zarfla. münaka 
alma komisyonuna müracaat saya konmuştur· İhalesi 20 
l (3197) (3533) Ağustos 933 pazar günü saat 
arı. • "' ,. 11 dedir. İsteklilerin şartna-

Çorlu Akeri Satın Alma meyi görmek üzere her gün 
Komisyonundan: ve münakasaya girmek için o 

Çorlu Kıt'atı için 110,000 gün ve vaktinden evvel teklif 
kilo arpa ve 110,000 kiloyu- ve teminat mektuplarile Balı
laf ve Tekirdağı kıt'atı için kesirde Askeri SA. AL. KOM 
60,000 kilo arpaya teklif edi nuna miiracaatlarr. (3190) 
len fiat oahalı görüldüğünden (3497) 
ihalesi 25 Temmuz 933 ıalı flllllllUlll•lll•t1nı1111111nu1111nıınnm1111n11ın111-11nınttllOl-

gÜnÜ Çorlununki saat 15 ve Umu~~ ~er.riyal ve Yazı lfleri 
Tekirdağınmki saat 16 ya hı Muduru ETEM iZZET 
r-akılmı!!tır. İsteklilerin tayin Gazetecilik ve Matbaacılık T. A . .Ş. 


