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Amerika ve 
Avrupa -----Alımet ŞOKRO 

Amerika dünyanın aiyaai ve iklı· 
.. di müvazeneainde en büyük afır· 
hkbr. Gerçi Sovyet Ruaya ırerek vüa'· 
at ve gerek nüfua itibarile Amerika· 
dan büyüktür. Fakat aenret itibarile 
Amerikadan geri olduiu ııibi, ııerek 
amai ve gerek zirai iatihaalde teıki· 
li.tlanmamııhr. Bu ib"barladır ki A· 
merikanın takip edeceği ikbaadi al• 
yaaet. Londra cihan iktıaat konferan· 
aınm mukadderatı üzerine birinci de· 
recede iımil olacakbr. 

Amerika kendi yağile kavrulmalı: 
gayesini istihdaf eden bir aiyaaet mi 
takip edecek? Yok .. beynelmilel tet
riki mesai yoluna mı ıridecek 7 

Denebilir ki Londra cihan lktısat 
konferansının neticeai de bu sualle· 
re verilecek cevaba bağlıdır. 

Filhakika Londraya ııelen Ame· 
rika murahhaslarının sözlerine bakı· 
lacak olursa hu ıuallere cevap ver• 
mekte tereddüt etmemek lazımdır. 
Heyete riyaset eden Hariciye nazırı 
Mr. Cordell Hull, konferanım açıl· 
ma mcı·aaiminde söylediği bir nutuk
ta bir memleketin iktısadi dertlerine 
yalnız kendi tedbirlerile çare bula· 
mıyacağını aöylemi§lir. Denebilir ki 
Amerika heyeti murahhasaaıDJD üze
rinde en ziyade tevakkuf "itikleri 
nokta bu olmuıtur. 

Diğer taraftan Amerikada hüku· 
metin takip ettiği siyaaet. Amerika 
Hariciye nazmrun konferanata izah 
ettiği noktai nazar ile taban tabana 
zıt bir şekilde tecelli etmektedir. 
Ve gariptir ki Amerika hilkiimetinin 
Londrada söyledikleri ile V qington· 
da yaptıktan araamdaki tezat yalnız 
bu noktaya münhasır değil, belki pa· 
ralaıın kıymetlerinde istikrar temini 
noktaaındaki te7at daha bariııdir. 

Konferans içtima ettiği ııünden• 
beri Fransa, İngiltere ve Amerika 
merkez bankalarının müdürleri ara· 
aında dolar, frank ve İngiliz liraaı· 
nın muvakkat istikranna matuf mü· 
:zakereler cereyan etmekte idi. Çün· 
kü ıu kabul edilmitti ki, paralann 
kıymetlerinde nisbi bir iıtikrar te· 
mİn edilmedikçe, iktıaadi aahada 
alınacak tedbirlerin hiç birinden bir 
fayda beklenemez. Meaeli. ııümrük 
tarifelerinde tenzilat yapılmaaı bak· 
kında bazı devletler tarafından ileri 
ıüriilen teklif kııbul edilae dahi, para· 
larm kıymetinde niabi bir istikrar te· 
min edilmediği takdirde bir devlet 
kendi paraaını Eilmrük tarifeainde 
kararlaıtırılan tenzil.it niıbetinde in· 
dirmekle yapılan tenxilib hi~ meaa· 
besine kalbedebilir. Amerika murah
has heyetinin, bilihara geri alman 
bir teklifi vardı. Bu teklife ııöre bü
tün gümrük tarifelerinde ıiyaaeten 
yüzde on nispetinde tenzilat yapıl· 
ma11 ileri sürülüyordu. Bu teklif ka· 
bul edilmiı olsaydı bile, Amerika do· 
larm kıymetinde niabi bir istikrar 
temin edilmediği takdirde Amerika 

1 hükumeti doların da kıymetinde yÜz· 
de on niıpetinde tenzilat yaparak 
gümrük anlaımaımı biçe indirebilir. 

Bunun içindir ki, ııümrük mesele· 
leri ve saiı· ikbsadi itlerin muvaffa
kıyetle neticelenmeaini temin için pa
ra kıymetlerinde istikrar teminine 
çalııılıyordu. Bu meaeleyi müzake· 
re eden Amerika murabhaılan, Va
ıington'dan aldıklan talimat Üzeri· 
ne timdilik konuımalara nihayet 
vermiılerdir. Faka! itin garabeti şu• 
dur ki Amerika murahhas heyetine 
menıup iyan azasından Pittauan. 
paralann albn eaa.ama avdetini bir 
lcomiıyonda reımen teklif ebnittir. 
Binaenaleyh Lond.ra k:onferan.aı fU 
garip vaziyetler ve tezatlar karfıaın
dadır: 

Bir taraftan bir Amerika murah
haaı iktısadi sahada beynelmilel tef· 
riki mesai teklif ediyor. Difer taraf
tan V a§ington hükiimeti kendi iktı· 
.. di meselelerini kendi çarelerile hal
letmek yolunu tutuyor. Bir taraftan 
dolarm kıymetinde muvakkat bir ia
tikrar temini yolundaki müzakerele
re nihayet veriliyor. Diğer taraftan 
batka bir Amerika murahhası, b~
tün paraların altın eaaaına avdetlerı
ni, yani şimdi daha mii§kül ola~ he~
sinin bir arada iıtikrarmı teklıf edı· 
yor. 

lıin iç yüzü ıudur ki, Londra kon· 
feranaına rağmen Amerika hükiime
ti, iktıaat sahaaında m!lli bir aiyaset 
takip etmeğe karar vermiı bulunu· 
Yor. Reisi cümhur Rooaevelt'in iktı
sadi siyaseti aarihtir. 

Hoover zamanında iktıaadi buh· 
ranm Amerika haricinde bqladıiı 
•e sonra Amerikaya ııeldiği, binaen
aleyh buna çare bulmak i'Çln de evve· 
li. dıtarıdan baılamak llıım geldiği 
hakkındaki fikirler ııalipti. Şimdi A· 
merikada bu fikirler terkedilmiıtir. 
~eri~alılar, buhranın sebeı>_lerini 
. ha zıyade Hoover'in yanlı§ sıyase· 

tinde göriiyorlar. Binaenaleyh Roo· 
...... it'" '! __ ın bu hatalan tamir edeceğine 
ve....,. "k 
C 

,,.._ en aya eaki refahını iade edee ... e. 
yold b .~n~nıyorlar. Rooıevelt le bu 
lunu a uyuk bir tecrübeye girmit bu· 
hiyei0~0?greden aldığı vaai sali.
ki ' erıka reisi cümhunınu ea
bir zam~n Çarlarından daha kuvvetli 

vazıyete it k d 1 hiitün oyma ta ır. Rooseve t, 
tatör mi anasile iktısadi ve mali dik
L~-- o muıtur Am 'k -<7Jbetind .. · en a paraaının 

<De Yuzde elli nispetinde bir 
•vanu 2 İnci sahifede) 

Türk-Fransız dost v 

gunun inkişafına doğru .. 
T. Rüştü Bey Fransız Hari-! 

ciye nazın ile görüştü.. 1 

Fransa 
bu 

ile an'anevi 
mülakat bir 

dostluğumuzda' 
merhaledir 

Fransız gazeteleri Tevfik Rüştü Beyin görüşmelerine 
bilhassa ehemmiyet veriyorlar 

LE BOURGET, 1 (Milliyet) -
Türkiye Hariciye Vekili Tevfik RÜ§· 
tü Bey Londradan tayyare ile bura· 
ya vi.aıl olmuıtur. M. Boncour Ak
ıam üzeri Tevfik Rii§tü Beyi kabul 
ebnİ§tir. Mülakat çok samimi olmut
tur. 

Tevfik Rüttü Bey, uzan zamandır 
beklenen Türkiye • Fransa doatluk 
muabedeainin taatiki için M. Paul 
Boncour'un göıterdiği faaliyetten do
layı memnuniyetini bildirmittir. 

Mülakat çok samimi olmuıtur. 
Ga%eteler mülôkata ehemmiyet 

veriyorlar • • 
PARIS, 1 (A.A.) - Hemen he

men bütün ııazeteler, dünkü Franaız· 
Türk göril§melerini uzun uzadıya 
mevzuubahis etmekte ve iki memle· 
ket araaındaki iyi münaaebet bağlan• 
nm kuvvetlendirilmit olmasından do· 
layı ızbarımemnuniyet eylemektedir 
ler. 

Le Jonmal, bu münasebetle, diyor 
lı:i: 

M. Boncour 

Teıılik Rıiftü Bey 

"Tevfik Rüıtü Beyin Pariıte ikame 
ti, bundan böyle Fransa ile Türkiye
yi biribirine bağlıyacak olan aağlam 
doıtluk bağlarını kuvvetlendirmekte
dir . ., 

Malin ııazeleıi diyor ki: "'Son se
neler zarfında Franaa ile Türkiye a
raamda mütekabil uzlaıma aahaaında 
büyük terakkiler elde edilmiıtir. U. 
zunmüddetten beri Türk devlet adam 
lannm takip etmekte olduklan infirat 
ve bitaraflık siyaaeti mühim surette 
değiımiı ve nihayet Türkiye Avrupa 
zümreıine ııirmit ve l>eynelmilel ııö
rüımelere iıtirak etmiıtir. Halihazır
da Fransız • Türk münasebatında mü
him inki aflara ve bilhasaa 1929 ağua 
toıunda imza edilmiı olup geçen şu
bat ayında Fransa tarafından feahe
dilmit bulunan ve önümüzdeki ağua
tos ayında müddeti bitecek olan tica-

(Dcvaını S inci sahifede) 

Buhrandan kalkınma im
kanını nasıl görüyoruz? 

Londrada tezimizi bir daha teşrih ettik 
Döviz üzerinde spekülasyon 

beynelmilel bir 
yapılmaması 

kontrol.. 

. . 
ıçın 

LONDRA, 27 (A.A. ) - Anadolu 
Ajanımın huıuai muhabiri bildiriyor: 

lktısat konferanaınm iktııadi komi 
teainde Hariciye Vekilimiz Tevfik 
Rüıtü Bey tarafından söylenen nut· 
kun metni aıağıdadır: 

"Efendiler; 
"Bu ayın 19 unda Türk murahhaa 

heyeti tarafından lktısat komisyonu
na tevdi ed ilmit olan tekliften tekrar 

~~haetmek Üzere söz aldığımdan arzı· 
ıtızar ederim. 
. ''Heyetimiz, gerek heyetiumumiye 
ıçtlmamda gerek lktısadi komisyonun 
~a .yapılan müzakere eanaıında tek)j .. 
~mın eıbabımucibeainin ana hatlannı 
ızab. ve teırih etmiıti:: 

A. - Tediye muvazeneainin müb
rem zaruretleri, her memleketin tica

(Devamr 5 inci sahifede) 

Dr. Hakkı Şinafı Pı. resmi küıadı yapıyor 

Kadıköyde İş Bankası 
Tali şube dün açıldı ve Kadıköylülerin 

bir ihtiyacı daha karşılandı 
iş Bankası Ka.dıköy tali ş~~e~i 

dün akşam üzerı sa~t beşte huku
met, Belediye ve Tıcaret Odas~ 
erkini Kadıköy muteberanı v~. hır 

k halkın huzurile açıldı. Kuşat ı 
:erasimi şube şefi Salih Beyin n u t 

kile başlamıt ve veznenin onun
deki kordela İstanbul mebusu Hak 
kı Şinasi Paşa tarafından muvaf. 
fakiyet temennilerile kesilmistir. 
Müteakiben davetliler büfed~ ı-

(Devamı 5 inci sahifede) 

Reiaicümhur Hazretleri talebenin imtihanında hazır bulunuyorlar • • -.-------1 
ismet Pş. Hz. 
Samsuna gidiyor 

ANKARA, 1 (Telefonla) -
Başvekil lımet Paşa bu ayın ıo
nunda Sıva• tarihile Samsuna gi
clecektir. lımet Paşanın Samsun. 
elan lstanbula geçmesi muhtemel
dir. 

Üçte biri çıkıyor 
Darülfünunda yapılacak 

değişiklikler 

Pr. M. Malche 

Avrupadan gelecek olan profe
sörlerle muhabereye batlanm19tır. 
Kürsü almaları tekarrür eden ba
zı profesörlere davetiyeler gönde
rilmi9tir. Darülfünun 31 temmuz
da lağvedileceği için o vakte ka
dar ecnebi profesörler gelmq bu
lunacaktır. Hocalık için talip olan 
ve adetleri birkaç yüze baliğ bu
lunan diğer taliplerin vaziyetleri 
tetkik edilmi9tir. Bunlar meyanın· 
dan çok az kimse kadroya alma· 
caktır. Söylendiğine göre tedris 
vazifesinden alınarak kendilerin
den tercüme heyetinde istifade e
dilecek olan bocalar 50 kadardır. 

Bu rakkam Darülfünun hocaları 
adedinin üçte biridir., 

Pr. M. Malche Tokatlıyandaki 
dairesini terkederek Beyoğlunda 
bir pansiyon tutmu9tur. Öğrendi
ğimize göre Pr. M. Malche ders 
senesi batında bu pansiyondan da 
çıkarak İstanbul tarafında Darül
fünun mahallesine yakın bir pan
siyon tutacaktır. 

Bulgarlarla 
Ticaret muahedesi 
Murahhaslarımızla müza

kereler başladı . 
SOFY A 1 A.A. - Türk • Bulgar 

ticaret muahedesi müzakerelerine 
dün batlanmıftır. Türk murahhas
ları Tevik Kıirnil, Naki ve Cemal 
Rıza Beyler ba9vekil M. Mutanof 
tarafından kabul edilmitlerdir. 
Bulgar murahhasları hariciye ne
zareti konsolosluk itleri müdürü 
M. V açef, .ticaret nezareti müdür
lerinden M . Kalinof, Ziraat neza
reti umum katibi M. Kuçef ve güm 
rükler müdürü Mitkof'dır. 

Türk inkılabı ve 
inkılapçı sanatta 
Peyami Safa!. 
Yazan: ETEM iZZET 
Bugün 4 üncü •"hifede 

Gazi Hazretleri Ankara Hukuk Fakülteılİ talebetlİnin imtihanlarından 
çıkıyorlar 

Gazi Hz. Galatasarayda 
talebeyi imtihan ettiler 
Reisic.. ur Hz. 

sualler irad 
talebeye izzat 

buyurdular 
Gazi Hz.nin Darülfünun imtihanlannda da hazır 

bulunmalan muhtemeldir 
Reisicümhur Gazi Hz. dün saat 

15,30 a kadar Dolmabahçe sara
yında istirahat ettikten sonra sa
at 16 a doğru Galatasaray lisesi .ı· 

ne giderek 9 ncu sınıfm tarih, coğ
rafya ve yurt bilgisi imtihanların
da hazır bulunınu9lardır. 

(Devamı 2 inci sahifede) 

ltalyan tayyaresinin ta kip edeceği hava yolu . • 

Herkesin ğözü havada •. 
Yirmi dört Italyan tayyaresi hep 

geçiyorlar birden Okyonosu 
Bahrimuhitte ilk 24 lük uçuş 

[ltalya Hava Nazırı Ceneral Bal
bonun tertip ettiği Büyük Atlas De· 
nizi seyahatine iıtirak edecek yirmi 
dört tayyare hareket etti. Şikago aer
ııiııi münaaebetile Amerikan milletine 
lıalyanm ıeli.mını göriitilyorlar. Ce
neral Balbo, bu seyahate pilot olarak 
iıtirak ediyor. Heyetiaeferiyeyi tetkil 
eden dokıan allı kitidir. Her tayyare· 
de birinci ve ikinci pilotlar, bir maki
niat ve bir de radyo • telıırafçı var-
dır. ' 

Bunlardan genç bir pilot. hareket
lerinden bir ·iki ııiln evvel tayyarele
rin bulundufu adanm küçilk kilise
sinde bir ııenç kıııla avlenmittir. 

Hava filosunun takip edeceii İsti
kamet ıudur: Amıterdam, iri anda, 
Groenli.nd, Terre Neuve, Mitiııan gö. 
lü kenarında Şikaıro .• 

Bu suretle seyahatin arzettiii teh· 
likeler haddlasııariye indlrilmiftlt-. 1-
talya Hükdmeti bu filo ile ııönderile
cek mektuplar için huauai pullar çı· 
karmııtır. lrlandaya 25, Kanada ve 
Amerikaya 50 liret. 

Yedi merhalede katedilecek meaa• 
fe 9250 kilometredir.] 

ORBETELLO, 1 (A. A. ) - Bir 
tayyare sabaha kartı Alp dağları üze

(Devamı 5 inci sahifede) ltalya Hava Nazırı Ceneral Balbo 
-.. 
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Istanbulun geçirdiği bir tehlike 

-2-
Bluarha na.üuıt. - latanbuldalıi. barııf depolanna, mühimmat 

mahzenlerine, lifenkltanelere at., aıerilecek! - Abdülhamit fiddet 
li i-ibat tedbirleri aldırtıyor! - latanbula geçmif olsun! 

Bulcar çfieleriniıı. Makecloayada· 
ki faaliyetıl. ye bilh .... çete rüea ve 
efrada araımd• papu, ruhani reiı· 
ler n mektep muaıu.terile talim 
rörmiif aeker balv-ew, ......ı..ua 
lll&biptiaİ deilltiriJ"ar, Yalaaaetini 
uttınyonlu. 

Çete faaliyetinin, lılaked11D7aya 
•üniıaalr kabmyacal-. yer yer İn• 
rn&klar halinde -lebtia Wr çok 
tarafma Iİrayet edeceliai anlıyaa 
Sultan Hamit,, Eluarta Yaouf Efea.. 
diyi huzuruna çaiırmq: 

- Sadakat ye hümil aiyatiaiaden 
eminim. Size kıırtı tail c rihab ..ı.... 
aam olduiunu da bilininia. Erbabı 
feıat ve nifakm fU çirlıdn hal Ye hi.· 
diaelerinden dolayı !aban teaaiif· 
ten kendimi alamamaktayım. Kiliaa 
adamlarmm •tkiya Ye Üferaya reh· 
ber olmalarını, mabetlerin teeuiiale• 
rindeki makuııb ruhaııiyeyi çiine· 
mek ve tian rühbaniyeti biiabütün 
terketmek telakki ediyorum. Binaen• 
aleyh devleti aliyemiz badema o ri
bi ethaaı ııerire ve ıaJ<iyenin aıfab 
ruhaniyelerini tanmııyacak ve kad· 
rii kıymeti bilinmiy"" bir nimet
ten istifadelerine artdr: ıne,.dan ve 
imkan vermiyec:ektirl 

Tarzında pek müeuir ve manidar 
tebligat ve veeayada bulunmuıtu. 

Rumeli müfeUiti umumiti Hü.ae
yin Hilmi P&f&dan taraya ve Babıa
li ye ![Önderilen arizelerde korkunç 
haberler; dehşet, heyecan verici taf· 
ailat Yardi: 

Bulgar feaat ve ihtilal komitele
rı ilkbaharda en tiddetli ve kanlı ha
rekata karar nnniflerdir. Rumeli
de <"ıkanlacak olan büyük ihtilalin 
kıvılcımlar<, latanbulda da yangın· 
!ar çıkaracakbr: 

l - Balurköyündeki tahtezze. 
min büyük barut depolarma, 

2 - Kasımpatanm Okmeydaru· 
na giden tarafındaki mühimmat mah· 
zenlerine, • 

3 - Kasımpa§anm Beyoğluna çı· 
kan tarafında mühimmat mahzenle· 
rıne, 

4 - Top kapı sat ayının deciz ci
he inde bulunan yeni fitenkhanelere 
alet venlecektir. 

Rumeli müfettişi umumisinin bu 
ış'aratı Üzerine Sultan Hamit pek 
2ıyade endite ve teli.fa dÜflllÜ§tÜ. En 
ufak, en ehe:mmiyetaiz. şeyden ve
hımlenen, uykuau kaçan padifahın, 
bu mülhit haberi okudufu zaman 
geçirdiği helecanı taaaYYUr etmeli! 

Saray, Babıali korku ve ızbr-p İ· 
çinde idi. Kıh kak yaran, en zayif, 
çürük ihtimalleri bile heaap eden pa· 
ditah bu vaziyet k&l'§lunda eyyelce 
ald.rttıiı inzibati tedbirleri, kontrol
ları daha sıkı bir surette tenaik ettir
di ve şidJede harekete raçti. 

Balurköyiindeki eski barut depo
lannm ci .. anndalri boatanlarda bir 
kaç yüz Bulgar bahçivan çalıflllakta 
ıdi. Bunların oradaki meYCudiyetleri 
şüpheli görüldü, derhal uzaklatbnl
dılar. 

Kaaımpaşa oemtindeki mühimmat 
depolannm etrafı cayet Allf< kon· 
trol albna almdı. '· 

Topkap11arayi sahili claba ehem
Ci'iyetli inzıbati tedbırlerle kut uç
maz halinde W.b mullafazaya aldın!. 
mıştı. 

F eaat ve ihtilil komitelerinin mül
hit kararı, sarayın ve Babıilinin bey
ıııinde bomba gibi patlamıştı. Zabı
ta, aıkert Ye sivil tekmil inzıbat kuv
ntı.eri aeferber edilmiı, ıiddetli e
mirler Yerilerek ceeeli 1ündüzfü her
kuin vazifui bqında bulunması 11-

lo aıkı tenbih olunmuftu. 
Paditah, iti, ırayet ciddi tutuyor

du. Binlerce mebaniai, abidatı ve nü
fiiau ile koe koca lıtanbul tebri bü
yük ve muhakkak bir tehlike kartı· 
unda idi. 

Makedonyada program ve plan· 
la hareket eden Bulrar komiteleri· 
nin bu cür'et ve cesareti göaterecek
lerinde hiç ıüphe yoktu. lıin ud fe
nalıiı, Bulrar komitelerinin latan· 
buldaki faaliyet merkezleri hükG
metçe meçhuldü. 

Bütün taharriyata, taraHudata 
rağmen, Bulrar çetelerinin lttanbul
da ...... keai hakkında küçük bir ip 
ucu bile elde edilememitti. Her şey
den, her yerden ve herkeıten kutku· 
!anılıyordu. 

Zabıta, tehirdeki bütlin Bulgar· 
larla alakadar olmaktaydı. lstanbul· 
daki Bulrar mabafili, Bulgar kilioe 
ve sair dini makam ve mahalleri, Bul. 
gar tüccar ve esnafları, Bulgarlarla 
uzaktan yakından münaoebeti olan 
her yer, her teY ve herkea tarasgut 
ve gizli nezaret altında idi. 

Bahriye mühimmat daireleri reiai 
yaverandan Ferik Ahmet ve Topka
pı aarayi muhafızı Ferik Rıza Paıa
lar aynca tetkilat ile memur edil
IDİflerdi. 

lıtanbulu tehdit eden tehlikenin 
önüne ancak taruaut, takip, kontrol 
ve saire inzibati tedbirlerle ~eçilebi· 
leceiine kat'i kanaat baıd olmuftu. 
lnzıbatın gevtememeıi için kontrol 
üstüne kontrol konuyor ve muhafaza 
altına alınmış mahaller mütemadi .. 
yen teftit ediliyordu. 

Rumelii Şarki müfettişi umumili
iinin iı'ar ve ihban yanlq istihbarat 
yüzünden ve Babı&liyi teliıa düşür
miif olabilirdi. 

Bulgar çetelerini idare eden fe
ut ve ihtilal komitesinin blr biyleai 
bir manevrası olması da ikinci kuv
vetli bir ihtimaldi. 

Eier keyfiyet, hakikaten öyle idi
se, fesat ve ihtilil komitesinin zeki, 
maharet ve siyasetini takdir etme
mek eHen geh;ıez. Çünkü tam bü
yük ihulalin başladığı zamanda pa
di,ahı ve Babıaliyi korkutarak, la
tanbulla mqgul etmek istiyorlardı. 

Bu ciddi ve ıiddetli inzıbati ted
birler sayesinde, latanbulda mühim· 
mat deposu, mahzeni defil, tek kap. 
sül bile patlamamıştı. 

Fakat Hünkar, sonnuıtu: 
-•Farzı mahal olarak bu mü

himmat depolan berhaya edillrse ne 
olur? 

Paditabın aualine heyeti fenniye 
tarafından raporla cevap verilmit
t<: lnfili.ldarm eadematı mütb.İfeaİn· 
den lıtuıbul az ı;ok 1nlitee11lr .,. 
l,.,akbr. Fakat bilhaaea Balarköyiin· 
deki tahtezzemin banıt depolannm 
infillkından o civann tamamen mah
volacağında ıüphe yoktur. 
.1' (Arkatt var.) 

Yann: 

Abdülhamit ve Kanunu esasi 

-1-
Rum, Ermeni, Katolik pat rikleri ile Bulgar Ekuırhi ağız 

birliği ediyorlar. - Sultan Ha mit, bafı dara gelince, karakaplı 
kitabı raftan çıkarıy<'r! 

Gazi Hz. Galatasarayda 
talebeyi imtihan ettiler 

(Başı ı inci sahücdc) kiti idi ve içlerinden kaçı Türk, 
Reisicümhır Hz. nin refakatin· kaçi Arapti; bunlar önce nereye 

de Katibi Umumi Hikmet, Serya- ayak bastılar ve hangi istikamete 
ver Celil, yaver Şükrü ve Cevdet doğru gittiler ve ilk aldıktan tehir 
B. !erle Afet H. ve Polis müdürü nedir? ~evr ve Lausanne muahe
F ehmi B. bulunuyorlardı. Lisenin delerinin mukayesesi. Cografya 
ön kapısı kapalı bulunduğundan Ege ve Akdenizin farkları Hay
Gazi Hz. caddede otomobillerin- rullah Ef. den sonra Nejat Ef. im
den İnerek yankapıdan içeri gır- tihana girmİftİr. Reisicümhur Hz. 
mifler ve müdürlük oduına çık- bu efendiye de yurt bilgisinden 
mışlardır. Gazi Hz. bir kaç daki- kanunlar, te,rii kuvvetler? Şimen
ka kadar Müdür Tevfik 8. in oda- difer siyaseti ve 1914 den sonra 
sında istirahat ettikten sonra imti- yapılan ,imendifer hatları ne ka
ban odasını tqrif buyurmutlardır. dardır ve evvelkine nazaran ara
Burada tarih muallimi Cemil, co· da görülen tereklri neden ibare
ğrafya muallimi Necmettin, mual- tir? Devletçilik ve fertçilik araam
limlerden ilhan Şevket, Ratit, i- daki fark ııe dir 7 
kinci müdür izzet Zekici 8. ler ve Tarihten eıki medeniyetler ve 
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suikastçıler Selanik intihabı 
Hala aranıyor 

300,000 Drahmilik bir 
mükafat vadedildi 

ATİNA, 1 A.A. - Adliye ı:ıazırı 
M. ve Madam Venizelos'a karşı 
yapılan suikast faillerini haber ve
renlere verilmek üzere, müddei u
muminin 300.000 drahmilik bir 
mükafat vadetmesine müsaade et
mittir. 

Tuna grupu 
VİYANA, 1 A.A. -Tuna dev

letlerinin bir grup tetkil ebneaı 
fikri Avusturyada iyi bir ~ekilde 
kartılanmıfbr. 

Bremen vapurunun rekoru 

Kondilis ve Metaksas ta 
nutuk söylediler 

SELANIK, 1 - Dün Jeneral 
Kondiliı ve Metaksas Halk fırkası 
merkezinde birer nutuk irat etmit 
ler ve hükümetin, icraatında sa
botaj yapmak istiyen Ayan mecli
sinin lağvedeceğini söylemitler
dir. M. Venizelos'a yapılan sui 
kastan bahsederken Kifisya' da a
kıtılan kanların, çok zaman evvel 
Venizeli•tler tarafından akıblan 
karıJarı hatırlatması lazım geldi
ğini söylemitlerdir. Jeneral Kon
dilis ısözünü bitirirken demittir ki: 

"Halk hurriyetine kartı yeni bir 
tetebbüste bulunulmasmdan süp
he ediyorum, fakat bu defa bizi 
tehdit edenlerin kafalarım kıraca-. " ~z. 

Yedi zabit tevkil edildi 
BREMEN, 1 A.A. - Nevyork'- SELANIK, 1 - Yedi zabit tev-

dan dönmüt olan Bremen vapuru kif edilmiştir, yeni tevkifata inti
saatte 28,55 mil katetmek ıuretile zar ediliyor. B'b tedbirler zihinler
kendi rekorunu kırmıt old!.fğunu deki ~alf'yanı arbrmıthr. 
telsizle bildirmittir. Eski rekor aa- l•~------------
atte 28,41 mildi. . Amerika ve 

Berlin-Roma hava seferleri 
BERLIN, 1 A.A. - İtalya ile 

Almanya arasında bava seferlerı 
müzakereleri bitmi9tir. iki taraf 
hava müesseselleri arasında sıkı 
bir münasebet tesisi karıÜia,brıl
mıftır. 8erlin ile Roma arasında 
doğnıdan doğruya bir ekspress 
hattı yapdması dütünülüyor. 

Alman toprağı üstünde 
BERLIN, 1 A.A. -Volff Ajan

sından: Hava itleri nazırının al
dığı birkaç rapor&lan anl-.ıldığı
na göre bet Leh aakeri tayyaresi 
Pomoranya'da Muetov tehri ıle 
Baltık denizi sahili arasındaki sa
hada Alman toprağı üstünde bir 
saatten fazla bir müddet dolatmış
tır. Bu tayyarelerden biri ancak 
200 metre yüksekten uçmu9tur. Bu 
nun üzerine Alman hükumeti bil
hassa vahim bir mahiyette olan bu 
yeni tecavüzden dolayı Leh hükü
meti nezdinde tiddetli suretıe pro-
testoda bulunmuttur. 6 

-

Fransada verğile°i- -~ 

PARIS, 1 A.A. - 1933 rnayı· 
sında toplanan vergiler 2SV4 mil 
yona baliğ olmu,tur. Bundan 385 
milyonu bila'\l&llıta, 2189 milyonu 
bilvuıta vergiler:ndendir. Geçen 
mayısa nazaran bilavuıta vergi 
l~ 203 milyon artmıf, bilvasıta 
vergiler 17 milyon azalmıtbr· --Lehistan Başvekili 

Roman yada 
BOKREŞ l A.A. - Lehistan bat 

vekili ile zevcesi tatil müddetinı 
Köstence civarında Karadeniz u.
bUlerinde geçirmek iiJ:ere buglliı 
Roınanyaya ıeleceklerdir. 

muvafık cevaplar Termitlerdir; 
bazı suallerin cevabında mütfıtü
lit çeken talebeye yardım ebni,. 
!erdir. Zaten Gazi Hz. suallerini 
etraflı ve fUIDWlu bir tekilde sor 
duklarmdan imtihan için hazırlan 
mıt olan talebe cevabmı kolaylık
la bulabilmiflerdir. Talebeden 
Ahmet Et ')"e Mısır, Summer ve 
Etti medeniyetlerinden hangin· 
nin eski olduğu hakkında suale 
Ahmet Ef. Etti medeniyetinin es
ki olduğunu söylemit ise de Gazi 
Hz. Summer medeniyeti tekaddüm 
eder diye tashih buyurmu,lardll'. 

Avrupa 
(Başı 1 inci sahifede) 

enflasyon yapmak için de aalahiyet 
almış bulunduğundan Londrada bey
nelmilel konferansta verilecek karar· 
lar ile ellerini bailamak istemiyor. 
Doiaı·ın altından ayrılması üzerine 
Aınerikada bir fiyat tereffüü de gÖ· 
rüimüttür. Bu, malılm olduğu üzere 
daima enflasyonu takip eden bir ne
ticedir. Amerikalılar bu eahte ema
reye de aldanarak, bir çok dev· 
let1erin saptıkları enflisyon re
fahı yolunu tutrnağa tarar vermiş bu
lunuyorlar. Eaasen Londrada, para· 
ların istikrarı etraf•ndaki müzakere
lerin inkitaa uğraması, Amerikada 
enflasyonun açbğı çığırın makua bir 
netice venneğe ba~laması olmuıtu. 
Doların kıymetinde istikrar temin e
dileceği rivayeti Üzerine Amcrikada 
dolar fiyatı çıkmış ve kambiyo ve es
ham da, ıukut etmeğe başlamıştı. Bu
nu gören Roosevelt, para ıatikrarı 
etrafındaki müzakerelere derhal ni
hayet verilmeıi hakkında Londraya 
talimat gönderdi. 

Amerika kendi iktlaadi deı·tlerine 
yalnız kendi çare bulabilir mi? Bu, 
Amerikalılar arasında da çok ihti· 
laflı bir mevzudur. Şu muhakkaktll' 
ki Rooaevelt, Amerikanın milli bir ikh. 
aadi ıiyaaet takip etmek ıuretile kurtu
lacağma kanidir. Bu kanaatte bulunan• 
lar diyorlar ki, Amerikayı Avrupa
da anlaıddığı manada bir "memle
ket,. teli.kl.i ebnek doiru değildir. 
Amerika 123 milyon nüfutlu bir kıt'· 
adır. Bu kıt'anm 48 hükfuneti, yani 
48 memleketi vardır. Ve bunlar ara· 
sında aerbest ticaret uaulü caridir. 
Binaenaleyh Amerika m-leketleri 
kendi batlıırmm çaresine bakabilir
ler. 

1 

Bu, belki dofru belki de doiru 
değildir. Fakat Amerikanın mukad
deratmı idare edenlerin buriin takip 
ettikleri •iyaaettir. Binaenaleyh A· 
merikanın Avrupa devletlerile teıri· 
ki meaaiıi, bu zevata cöre, bir iktı
aadi zaruretten deii.I, belki de i111&• 
ni bir mülahazadan ileri geliyor. 

'4.htnet ŞVKRU 

Spor 

Tenis musabakalan 
Türkiye - Romanya beynelmilel 

tenis maçlarına F enerbahçe kort. 
larında dün devam edildi. Bugün 
programın çift-dabıl kısmı oynanı
yordu. ilk verilen ltararda b" mü
sabakalara Türk ekibi olaraic: Su
at - Şirin çiftinin girmesi kabul e
dilmitti. Fakat Şirinin ilk k&rfı
la.tmada Romanyalı Botez' e kar. 
tı uğradrğı ademi muvaffakıyet 
üzerine Sedat • Suat çiftinin bizi 
temsil etmesi muvafık görülm\ittü. 

Kongreye memleketin muhtelif şehirle& 
rinden gelecek doktorlar iştirak edecek 

ANKARA, l (Telelonla) - 5 inci milli Türk Tıp kongreai için 
hazırlrklara ba,lamnı,hr. Kongre Rem olan Sıhhiye Vekili Dr. Relik 
Beyle temas etmek ve direktif almak ü:ıere kongre umumi katibi Dr. 
Fahreddin Kerim B. Ankaraya gelnıi,ıir. 

Befinci kongre bu sene birinci tqrinin yirmi bqinci günü toplana
cak ve 28 birincitqrin cumaı·tesi günü alqamına kadar devam edecek 
tir. Her defa eylülün 11anunda toplanan kolllfTenİn bu aefer birinci ft!f· 
rine birakılması kongre aza!arında n bir çoklcuının cümhuriyetin onun 
cu yıldönümünde Ankarada bulu11mak ar:ıusu ı:ıhar etmelerinden ileri 
gelm~tir. 
• Beşinci kongrenin rapor mevzuları Türkiyede baraak parazitleri, 
ıçmeler, madenaulan, kaplıcalar ve devai tatbikatıdır. Bu raporlann ha 
zır/anması için Akıl Muhtar, Asım lsmail, Oaman Şerafeddin, Sedat ve 
Ziya B. lerden mürekkep bir heyet ayrılm,.ıtr. Bu aene serbeat mevzu
lar için de çok zaman bırakılmlftır. 

Memleketin muhtelif köşelerinden gelecek doktorlar gerek bıı ra 
parlar mevzuları ve gerekae aerbest mevzular üzerinde kongrede tebli
gatta bulunacaklardır. 

Kongrenindevamı müddetince yerli ve ecnebi müatalızarat, alat 
ve edevatuıhhiye ile tıbbi eaerler için bir •ergi açılacaktır. Bu sergide 
bir jüri heyeti vücuıla getirilecek ve kazananlara dipfoma ve madalya 
verilecektir. 

f lkmektep muallimleri maaşlarını 
ödeyemeyen vilayetlere yardım 
ANKARA, 1 (Telefonla) - ltkmektep muallimleri maaslarını ö

demekte sıkıntı çeken bazı vilôyetlere Maarif Vekliletince p~ra ikraz 
edilmek suretile yardım edilmeğe karar verilmiştir. 

Sene nihayetine kadar iade edilmek şartile bu vilayetlerden Kay 
seriye on yedi bin, Sıvasa on iki bin, Amasyaya sekiz bin, Gaziantebe 
14 bin, Tekirdağına 12 bin, Çoruma 8 bin, Kırfehire 16 bin, Gresun'a 
15 bin, Maraş'a 12 bin, Burdura 20 bin, Malatyaya 18 bin, Edirneye 12 
bin lira ikrazı tensip edilmiştir. 

Bu para veklilet emrinde bulunan idareihusulfiyeler yüzde onla
nndan verilecek ve bugünlerde gönderilecektir. 

Darülf Ün un kadroları 
ANKARA, l (Telefonla) - Darüllünun kadroları üzerinde ça

lı,an komayon henüz İfini bitirme mi,tir. Dr. Rt<fit Galip B. in riya.eti 
alhnda her gün uzun içtimalar yapıldığı halde tetkikatın bir müddet 
daha devam etmesine lüzum görülmektedir. 

Haber aldığıma göre komi•yon azalarından Avni ve Rüıtü Beyle
rin tekrar latanbula giderek bazı noktalar üzerinde tetkiklerini tamik 
etmelerine lüzum görülmüstür. 

• • 
Muhaf ızgücü bisikletçileri l zmirde 

IZMIR, 1 (Milliyet) - Muhalu:gücü biaikletçileri bugün geldiler 
ve bisikletçilerimiz taralından Menemende karşılandrlar. Biaikletfiler 
Karşıyakada misafir edilmişlerdir. Şerellerine Karf1yaka Kulübü tara
fından bir çay ziya/eti verilmiftir. 

BERGAMA, l ( A. A.) - Muhalı:ıgücü bmkletfileri dün •aat 22 
de Bergamaya girdiler. Alay zabitanı ve halk tarafından hararetle 
karfılandılar. Biaikletçiler bugü I zmire giılecelclertlir. 

Londra kon/ eransında heyetimiz 
şeker meselesine temas etti 

LONDRA, 1 A.A. - Anadolu Ajansının hmuai mrıhabiri bildiri
yor: Bugün konferansta şeker meseleaiııe temaa eden heyetimi& Tiirlıi.
)'enin ihraaııt için yeni Fabrika yapmamayı kabul ettiğini lakat kredi 
ilıtiyactnı temin için serbeırtii harekatını mulwılauı eyleyecefini bWfir. 
miftir. 

Dört şeririn tecavüzü 
IZMIR, l (Milliyet) - Torbalının Eierci köyünde dört ferir on 

beJ yapnda Beaime namındaki kıza,Jağa ktıılılırar«k, teca11üz etmifler· 
dir. Şerirler yakalandılar. 

Şerirlerden Hafimin annesi Fatma namındaki kadın oilunun Ad 
liyeye verilme•ine kuarak Beaime nin evini kundak koyarak yakmlf· 
tır. Yangında ahır ve çeriaintle bul rınan ilft aığrr yalUJllfhr. Atq köylii 
ler taralından sö:ılüriümüfmr. Fatm« da adliyece yakalanmlfhr. 

I zmir belediye reisi 
IZMIR, l (Milliyet) - Beledıye Reisi Behçet B. tetkikaUa bulun 

mak üzere Avrupaya hareket etmiştir. Behçet Beyin seyahati iki ay aü
recektir. 

E~:ılli_yetleri~ dini IB~~~.~i!.!.iy:il~~~ 
Muesseselerı mer, Himayeietfal, Milli lktıaat 

Gazi Hz. mektepte bet saat kaJ. 
mıtlar, dokuz buçukta Dolmabah. 
çe sarayına avdet buyurmutlardır 

Reisicümhur Hz. aralarında bir 
Musevi ve bir Rum bulunan 10 ta
lebenin imtihanında bulunmıqlar 
ve memnun olmu9lardır. 
rr !fPCAmh Frb'c üC Bdk 

Darülfünun imtihan/an 
Gazi Hz. nin dün Galatasaray

dan sonra Darülfünunu da teref
lendirecekleri fiyi olmu,tu. Büyük 
Reisin Hukuk fakültesi talebesi
nin hukuku düvel ve hukuku mede 
niye imtihanlarında bulunacakları 
söyleniyordu. 

Saat 18 de bathyan müsabaka· 
larda oldukca kalabalık seyirci 
vardı. 

ilk seti, bidayette anl&f&mıyan 
takımımızm gev9ek oynaması yü
zünden Romanyalılar 6/3 kazan
dılar. ikinci sette bizim oyuncular 
daha enerjik ve daha hikimdiler. 
Mütemadi ataklar aayesinde, seti 
vermemek için büyük bir gayret 
sarfeden Romanyalıların, yalmz 
her geym 'çin değil, her puvan i
çin çekitm'llsine rağmen, 7 /5 ka
zandık. 

ANKARA, 30 - Lausanne mu
ahedenameıile ekalliyetlere ait 
Patrikhane ve Hahamhanelerin i
daresinde esas olan nizamnamele
rin hükmen kaldırılımt bulunma
sına rağmen bugünkü fili bal bu 
müesseselerin eski tarzda idare o
lunduğunu göstermektedir. Hüku
met, bl.l fili hale nihayet vermek 
için ekalliyetlere ait dini müesse
selerin idaresi hakkında Meclise 
bir kanun layihası vermittir. 

ve Tasarruf, Türk Maarif ve Tür
kiye idman cemiyetleri ittifakı u
mumi merkezi mü.terek bir piyan
go tertip etmitlerdir. 

Piyangonun biletleri satıta çıka
rılmıjbr. En büyük ikramiye on 
bin lira kıymetinde bir emliktir. 
Kazanana istediği yerde bu kıy
mette bir emlik verilecektir. 

Diğer büyük ikramiyeler de •un 
lardrr: 

Romenler üçüncü seti de 6/3 
aldılar. 

imtihanda da talebeden Hayrul- Ettiba, coğrafyadan Garbi Anado-
lah Ef. bulunuyordu. Biraz sonra !unun ehemmiyeti nedir? sualleri
B. M. Meclisi Reisi K.izım P,. da ni sormUflardır. 
mektebe gelerek imtihan oduına Nejat Ef. den sonra Ahmet Ef. 
girmislerdir. imtihana girmittir. Gazi Hz. Ah-

Reisiciimhur Hz. tarih tedrisati met Ef. ye de şu sualleri sormut
hakkıııda izahat aldıktan sonra ta- ·-J;.rdır: Eski Türk medeniyetleri, 
!ebeye bizzat sualler irat etmitler- Etti, Mısır ve Summer medeniyet
clir. Hayrullah Ef. ye sordukları !erinden hangisi eskidir, intihabat 
sualler şunlardır: Attila'nın Ro- meselesi, bizde ve Al~anyada Ri
malılarla harbi, Afrikadan lspan- yaseticiimhur intihabati. 

Darülfü'lun emin vekili Tevfik 
Recep Beyle Fak;.ilte reisleri ve 
müderrisler her ihtimale kartr geç 
vakte kadar Reisicümhur Hz. ne 
intizarda bulunmutlardır. Bu me· 
yanda İmtihıından çıkan talebe de 
itleri kalmadığı halde Büyük Rei
si yakından görmek i,tiyakile Da
rülfünundan ayrılamamı~laraır. 

Bir kaybedi9, bir evvelki sette 
teniscilerimizin çok çalı9ması ve 
yorulmasından ileri ıelmiftir, de
nilebilir. Nitekim dördüncü seti, 
yine büyük bir çeki,meden ıonra, 
7/5 aldık. 

Dördüncü set, denebilir ki Tür
kiye • Romanya kartılqmasınm 
en heyecanlı safhası oldu. Çünkü 
her iki taraf da müsavi setler ka· 
zanmıfb, v son set kat'i avantajı 
tesbit edecekti. 

Meclisin Teşrinienel içtimaın
da müzakere edilecek olan bu la. 
yit- ... _,: göre, ekalliyet cemaatleri
nin hukuk ve imtiyazatrna taallUk 
eden bilcümle fermanlar ve irade
lerle ahki.m ve mukarrerat ve ni
zamat mülga olacaktır. Dini mü
esseseler münhasrran dini mera
sim ifasile İftigal edecekler ve ha
len mevcut cimıani meclisler kal
dll'ılacaktır. 

Bu kanunun ne•ri tarihinden 
sonra, muayyen bir müddet zar
fında hastane, eytamhane, mek
tepler ve saire gibi bilumum hayır 
müesseseleri ve dini müesseseler
den irtibatlarını fekkederek hesap 

Oç bin lira kıymetinde bir oto
mobil, bin lira kıymetinde sahibi
nin iıtediği yerli malı f!fya, beter 
yüz lira kıymetinde yine sahibin 
istediği yerli malı etya, 13500 bi
lete amorti vardır. Biletler birer 
lira kıymetindedir. 

Piyango 33 senesi ikinci te•rini· 
nin sonunda Ankara Halkevinde 
çekilecektir. 

!arını tasfiye edecekler ve isterler· 
se cemiyetler kanununa göre ayn
ca birer cemiyet halinde te.ekkül 
edebileceklerdir. Dini müessesele
rin idare tarzları ve reislerinin in
tihap suretleri ayrıca nizamname
lerle tesbit olunacaktır. yaya geçen ilk Arap or~su kaç Talebe bu suallerin ekserisine 

Gazi Hz. nin Darülfünun ziyare
tini batka bir :;üne bıraktıkları an
la,ılmaktadır. 

Nitekim Romenler bu setini ha
rükulade bir gız.yretle batardılar 
ve 6.13 bizim teniscileri yendiler. 



lm:;iCn:5J 
Bir belediye yasağı 

Dikkat etmiıseniz görmüşsünüzdür: 
iki üç ııündenberi tramvay kapılan

ma kapalı olınası hakkında tiddetli bir 
memnuiyet, gene hükmünü sürmeğe, 
boruıunu öttürmeğe başladı. 

Bu memnuiyette tıpkı ikbal düıkünü 
bir adanun azamet ve hodbini edası var; 
Bir eda ki itiyat sevkile ayağınızı atbğı
nız baıamairn üstünden sizi koğuyor 
veya inmeğe icbar ediyor. 

Tramvay kapılarının açık olmaması 
hakkındaki emir, §Üphesiz ki çok yerin
de ve cok isabetli bir tedbirdir. Fakat 
asıl m;razı tedavi ebnİyen bu gibi sun'i 
tedbirler, maalesef tatbik kabiliyetinden 
uzak ve bunun icindir ki ötedenberi su
kuta malıkiim oİagelmiıtir. 

Çünkü bu yasak, - hepimizce ınaliim 
dur ki - iki ayda bir tatbik sahasına 
geçer, iki üç gün ya d..vam eder veya 
etmez. sonra unutulup ,geçer. 

Halk, Belediyenin koymuş olduğu bu 
yasaklan hakkile tatbik ve idame ede. 
memesine okadar abımış, okadar kanık· 
saınıştır ki her defasında bu yasak Ö· 
nünde duyduğu his, mütavaat ve inin· 
yat değil, bir mubalatsızlıktır. 

Bir emir ki tatbik kabiliyetinden mah
rumdur, tatbik edilemez ve tatbik edile
mediği i~in gülünç olur. O halde bu ya
sağın tatbiki İçin Devlet mümessili olan 
polisi işe karıştırmak, ne abes, ne mina
sız, hatta devlet otoritesi noktai naza
rmdan nekadar hatalı bir iştir. 

Halkın kafasında maziden mütevaris: 
.... Devlet yasağı Üç .gündür!" mefhumu, 
eski hükumetlerden bugüne kadar ba
tından batma intikal ederek gelmiştir. 
Bu telakkiyi istibdat idaresinin meşru
tiyet devrine nakletmesini pek ehemmi
yeti haiz bulmayız. Fakat dünyaya yep 
yeni bir Türkiye olarak doğmaklığımız 
ve mazi ile bütün irtibatı kesmis bulun. 
maklığımız itibarile böyle bir teiakkiye, 
ne zaman, ne zemin, ne de imki.n veriJ .. 
memek lazımdır kanaatindeyiz. 

Tramvay kumpanyası, bu memleket
te her sene yüzbinlerce lira kazanan bir 
Avrupa müessesesidir. Bu müesseseden 
biz, böyle geçici ve devamsız emirlerle 
değil, otomatik tertibatla hu yasağın tat
bikini pekala talep edebiliriz. Cünkü ha
len kapıların kapalı olmasına nlğınen bu 
yasak. gene tatbik edilmemekte, tramvay 
basamağına ayak basan yolcu, kolaylık
la kapıyı acarak içeri girmektedir. Fa
kat otomatik tertibahn ikameoi halinde 
kapının açılmaması imkansızbğı, yolcu
yu bizzarure memnuiyele itaat etmeğe 
icbar edecektir. Bugijnkü halindeki bu 
yasak, halin tazip ve iz'aç mahyetinde
dir. Binaenaleyh, arabalara otomatik 
tertibatın konulınasını kumpanyadan ta
lep etmek, belediyenin en acil borcu, va
zifesi ve mecburiyetidir. 

Salahaddin ENiS 

Halkewlnde 

Tetkik gezintisi yapılacak 
Halkevi kurslar ve halk dersane

leri tubesi ilkmektep muallimleri 
için İstanbul içinde bir tetkik ge
zintisi tertip etmİflİr. Bu gezinti
ler pertembe günü b,..hyacak ve 
10 gün sürecektir. Bu gezintilerde 
müzeler, camiler, tarihi abidat ve 
saire gezilecektir. Şehrimizde bu
lun"n Anadolu muallimlerinden 
bir kısmı da bu gezintilere ittirak 
e~ecektir. Halkevi bu husus için 
bır program tertip etmiştir. 

60 mahkum kanundan 
istifade ediyor 

Ceza kanununu tadil eden ka
nundan istifade eden mahkumlar 
hakkındaki muamele ikmal edil. 
mittir. İstanbul hapisanesinde ye
ni kanundan istifade eden 60 mah 
kiim vardır. Bunlardan 20 mab
kfun tahliye edilmif, 31 mahku
mun cezası indirilmittir. 9 mah
kfunun da vaziyeti tetkik edilmek
tedir. 
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ŞEH R 

Ekonomi 

Sergiye hazırlık 
Şimdiye kadar 200 den 

fazla müracaat var 
1 ağustosta 15 gün müddetle a

çılacak yerli mallar sergisi hazır
lıklarına devam edilmektedir. Sa
nayi Birliğine müracaat eden mü
esseselerin miktarı 200 ü geçmi~
tir. Serğinin açılacağı Anadolu ti
caret merkezlerine tamim edil
mistir. Galatasaray Lisesi salon
lar~, dünden itibaren sergi komite
si emrine tahsis olunmuştur. Sa
lonlarda lazım gelen tadilat ve te
sisata başlanmak üzeredir. 

Sergiyi müteakip memleket sa
nayiinin eski ve yeni mamulabn
dan nümuneleri havi olarak Sana
yi Birliğinde bir müze açılacaktır. 

Şaı k şimendiferleri 
işletme hakkı 

Şark şimendiferleri ifletme hak
kının hükumetçe mübayaası der
pif edildiği, bu hususta eenei ma
liye sonlarına d.oğru şirketle mü
zakerata girifileceği haber veril
mektedir. 

Hindistanla ticaret 
Hindistan'm ileri gelen tacirle

rinden biri, Türkiye - Hindistan 
ticaret münasebatmın inkişafı im .. 
kanlarını tetkik için tehrimize gel. 
miş, bu maksatla Ticaret Odasını 
da ziyaret etmiştir. 

Sumer-Bank 
Sumer-Bank'ın kurulu9 hazırlık

larına devam edilmektedir. Nurul
lah Esat B. dün Bakırköy fabrika
larını gezmit ve yeni yapılacak 
fabrika binaları için tetkikatta bu
lunmuştur. 

Borsada 
Esham ve kambiyo Borsasında 

durgunluk devam etmekte ve Lon
dra Konferansının neticesi bek
lenmektedir. 

Çimento eıbamında bir aralık 
görülen yükselif durmuttur. Ana
dolu Demiryolları tahvilatında ha
fif bir tenezzül meyli görülmekte-
d• ~ 
ır. 

Çin heyeti 
Yakında lf<'hrimize gelecek Çin 

iktısadı he;vetinin Ankara'ya da 
gideceği haber verilmektedir. 

Fransadan gelecek heyet 
Yakında tehrimizi ve diğer bü

yük tehirlerimizi ziyarete gelecek 
Fransız tacirlerinden mürekkep 
heyetin istik balı için T urinğ klüp, 
Ofis ve Oda mümessillerinden mü 
rekkep bir heyet tarafından bir 
program projesi hazırlanmıfbr. 

Motör ve makine ithalatı 
Ticaret Odası, motör ve makine 

ithalatına dair lktısat Vekiiletine 
bir rapor göndermiştir. Bilhassa 
kömür istihsal mıntakaları için 
motör ve makine ithaline müsaa
de edilmemesi, diğer mıntakalar 
için de müsaadenin en az 5 tonluk 
teknelere konacak motörlere, 30 
beygir kuvvetine kadar benzinle 
işliyen motörlere; tenezzüh san" 
dallarına takılan motörlere ve ha
tebi mevatla müteharrik 15 bey
gir kuvvete kadar motörlere has
sedilmesi muvafık görülmektedir. 

Yeni giimrük tarifesindeki 
yanlışlıkları tashih 

Yeni gümrük tarifel~rinde ter
tip sehvi olarak Resmi gazetede 
çıkan hatalar, gümrüklere bildiril
mittir: 
1- 31 mayıs 1933 tarih ve 2415 

sayılı Resmi Gazetede münderiç 
2255 numaralı kanuna bağlı (1) 
numaralı cetvelin 1 - 11 B numa
rasına kadar olanların resim had
di (resinden) ve 694/ A,B,C 1 • 2, 
numarasında resim haddi (beher 
tonundan) olacak iken sehyen 
(yüz kilosundan) ibaresi yazılmıt 
ve (481/B - 3 te sehven 481/B) 
seklinde tertip edilmiştir. 
· 401 numaradaki ihtar 121, 122, 
145, ::194, 408, 427, ve 438 numa
ralara da şamil olduğu hal~~h
ven derç olunmamışbr. 

2 - (2) numaralı cetveldeki 
208 n~aranın (B) fıkrası olma
dığı halde sehven tertip olunınuf 
ve (465/A/ 1, B/1,2) numaraları 
yerine sehven (565/ A, 466A,B) 
ve 529/D/ 1 yerine sehven 529/D 
ve 569/ A,B yerine sehven 559/ A, 
B; olmuttur. 

3 - (3) numaralı cetveldeki 
23/Ç yerine sehven (23/D) ve ~92 
yerine (193) ve 315/B yer!ne 
(315/D) ve 370/1,2,3 yerme 

(370/1 2 3 4 5 ve 6) 465/ A/2, 
'· ' ' ' /C) ve 582 

Baledlyed• 

Şehir planı 
Kısa bir zamanda 
yapılması isteniyor 

Belediyenin, ,ehir planını yap
mak üzere davet ettiği dört müte
hassıstan her birinin vereceği ra
pordan batka Belediye de kendi 
noktayi nazarlarını hulasa eden 
bir rapor hazırlıyacaktır. Rapor· 
ların tetkikini müteakip hepsi mez 
cedilecek tehir pliiıımm ana hat
ları esasları ve Belediye istenen 
tesisat vesaire meydana çıkarıla
caktır. llan edilecek bu şartlara 
göre açılacak müsabakada en iyi 
yapılacak plan tercih olunacak 
ve nakdi mükafat da verilecel'.!ir. 

M. Agaş burada ilmi bir şehir 
planının ancak üç senede ikmal 
edilebileceğini söylemiştir. Bele
diye buk.adar u:ı.:tın müddet beklen 
meği doğru bulmamakta olduğun
dan daha çabuk planların yapıla
rak Belediyeye verilmesini istemi' 
tir. 

Beyoğlu hastahanesi 
Beyoğlu hastahanesinin üstüne 

bir kat daha çıkılması tekarrür et
miştir. ln9aata yakında başlana
caktır. Hastanenin yanındaki ar
sanın istimlak edilerek bahçe ha
line getirilmesi de mukarrerdir. 

Şehit çocukları için 
Kadınlar Birliği Belediye nez

dinde tetebbüşata girişerek bazı 
fakir çocukların sanat mektepleri
ne yerlettirilmesi için tavassup is
temittir. 

Kan fabrikssı 
Mezbahadan çıkan kanlardan 

istifade için yerli bir grup bir fab
rika yapmak için teşebbüsata giriş 
mişti. F abrikarun makinaları sipa
riş edilmiştir. Yakında gelecek ve 
yerlerine konacakbr. 

Terazilerin muayenesi 
Bu ay içinde terazi ve ölçülerin 

muayenelerinin ikmalı için Bele
diye şubelere bir tamim yapmışbr. 

Mahkemelerde 

Yeni idareler 
İşe başladı 
İskenderiye hattının ipka 

edilmesi muhtemeldir 
Cuma akpmmdan itibaren bü

tün tesisatile lağvedilen Seyriıe-
fain'in yerine kaim olan Devlet 
Denizyolları, Akay, Havuz ve Fab 
rika müdürlükleri dün sabahtan 
itibaren faaliyete geçmitlerdir. 

Devlet Deniz yolları idaresi Sey 
risefain'in Topanedeki merkezin
de, Akay idaresi Karaköy köprü
sü başındaki binada yerleşmişler
dir. Sadettin B. Devlet Deniz yol
ları ve Cemil B. de Akay müdür
lüklerinde dün vazifeye başlamış
lardır. Sadettin B. 11 temmuza ka 
dar Sanayi Kredi Bankası müdür
lüğünü de vekaleten ifaya devam 
edecektir. 

Yeni idarelerin tefler encümen
leri dün ihzaaı surette toplanarak 
faaliyet tarzını görüşmüşlerdir. 

Kılavuzluk idaresi de, dünden 
itibaren Seyrisefain' den ayrılmış
tır. 

/skenderiye hattı 
lıkenderiye hatbnın it'arı ahire 

kadar idamesi emredilmiştir. Cu
ma günü lskenderiye'den avdete
den (Ankara) vapuru salı günü 
hareket edecektir. Londra'da bu
lunan lktısat Vekili Celal Bf. nin 
bu hususta talimat gönderdiği an
laşılmıştır. Hallin idamesi için ya
kında kat'i karar verileceği mah
sustur. )$:eyfiyet, umumi bir mem
nuniyetle kartılasmıttır. 

Kı•• haberler 

:ı. Vapurlara kıymet takdiri için 
teşekkül eden heyet dün de top
lanmış ve muayene edilmek üzere 
vapurların sirasıru tesbit etmittir. 

:ı. Yeni Deniz Ticaret Müdürü 
Müfit Necdet B. dünden itibaren 
vazifesine başlamışbr. Deniz Ti
caret Müdürlüğünden yüksek Ti
caretibahriye mektebi müdürlüğü
ne naklolunan Zeki B. de dün ye
ni vazifesine müba~ret etmiştir. 

Eroinciler mahkemede 
İlk eroin kaçakçılığına bakan ihtısas 
mahkemesi dün iki kişiyi tevkif etti 

2313 numarab kanun mucibince uyuş
turucu maddeler kaçakçdığmdan müt0>
vellit cürümlere ait muhakemeler ihtisas 
mahkemeainde yapılmıya başlanılmıştır. 

Avukat olduğunu ııöyliyen Aııaf Bey. 
le Kumkapıda evinde eroin fabrikaoı bu· 
lunan Mm Afroditi dün zabıta tarafın· 
dan ihtisas ınahkemesi müddei umumi
liğine •evkedilmi!lerdir. Bunlardan bat 
ka Ali ve Katina isminde iki eroinci da· 
~ ihtisas müddei umumiliğine gönderil· 
nuılerdir. Ali ile Katinamn muhakeme
leri dün saat 18 de ihtis,., mahkemesin· 
de başlamıştır. Bu Adliye ihtisas mab· 
kem.esinde illr. görülen f.:'""oin davasıdır. 
iddia makamı Alinin ıabıkası-
nr sorulmasını ve cür-
mü me§hudu yapan polislerin §8hit 
olo,r~!<. celhini istemiş, muhakeme bu
nun ıçın _cumartesi .gününe bırakılmış, 
gerek Ali, gerek Katina tevkif edilmiş· 
!erdir. Bu muhakeme 18,30 a kada.. de
vam etrniıtir. 

~yoncu Kulluğunda bir fabrika iş. 
letıren yakalanan ve iki•i Avrupada bu
lu?a~, dö~dü. tahliye edilen 14 kişilik e
roıncı ka.fıJesı de dün ihtisa;s müddei u
mumiliğine tevdi edilınişlerdir. 

Müddei umumilik hu sebekeye ait 
evrak ve tahkikatı <'a ihtisas müstantik· 
liğine tevdi etmistir. ihtisas istintak 
hakimi Saffet Bey bu..Un tahkikata baş
lıyacaktır . 

Asat Beyle Mm Afroditi vaktin geç
~lmasına mebni bu.gün tekrar getirilmek 
uzere zabıtaya iade edilmişlerdir. 

Bahçekapıdaki yangın 
. Bahçekapıdaki tuhafiye mağazasmı 

11gorta hedeline tamah ec1erek kastan 
yaktığı iddiasıyla muhake. e altına alı
nan Vehbi Şakir Beyin muhakemesine 

yerine (583/ A,B,C) ve 584/C ye
rine (594/C) 71 l/Vl,2,3; Z yeri
ne (71 l/V /2) ve 774 - 794 yerine 
(774,794) ve 800-808 yerine (800, 
808) ve 814-820 yerine (814,820)" 
teklinde tertip edilmiş ve bu cet· 
vele dahil bulunan 402 numara da 
sehven konulmadığı anlaşılmıştır. 

4 - (4) numaralı cetvelde 64/ 
B yerine (64/A) ve 307/D/2 ye
rine (307/A/2) ve 657 yerine 
(557) ve 658 yerine dı: (558) ve 
mezkiir kanunun 3 ncu maddenin 
8 inci sabrmdaki her hükme göre 
ibaresi de sehven (bir hükme gö
re) şeklinde tertip edilmiş olduğu 
görülmüştür. 

dün Ağırceza mahkemesinde devam .._ 
dilmiştir. Dünkü muhakemede müdafaa 
§Bhitleri dinlenmiştir. -

Neticede Eminönü merkez memuru
nun şahit sıfatıyla celbi v,. yangında 
yanan eşya hakkında rapor tanzim eden 
3 tliccann dinlenmesi i~in muhakeme 22 
temmuza l>ıralaldı. 

Kaçak çakmaktaşı 
Fındıklıdaki dükkanınd" külliyetli 

miktarda kacak çakmak taıı bulunan 
baklnıl Kazım Efendi ile karde~i Meh· 
met Emin Efendinin muhakemelerine 
dün Adliye ihtisas mahkemesinde devam 
edilmis ve şahitler dinlenmiştir. 

Şevket B. tahliye edildi 
Beşiktaşta zevcesi lclal Hıınmn öldü. 

ren Güzel Sanatlar Akad-..nisi müdür 
muavini Sevket Bey evvelce Ağırceza 
mahkemesinde 12 sene .. npse malıkum 
olmuştu. Temyiz mahkemesi bu kararı 
3 noktadart bozmuş, Ağırcezada muha
kemeve yeniden başlarulmıştı. 

Nakzan rüyet edilen hu dava dün ne· 
ticelenmiş, Sevket Bey hidi~edeki tah. 
rik ve tıbbı P.dlinin mÜc!"İm hakkında 
47 inci maddenin tatbiki ican ettiği hak
kındaki mütaleası nazan c1ikkata alına· 
rak iki seneye mahkfım edilmistir. Şev
ket S..yin tevkifanede kaldığı müddet 
mahkumiyet mü<l-detini geçtiğinden dün 
tahliye edilmiştir, 

Polisin elinden kaçacaktı 
Dün Adliyede kapı albnda isticvap e

dilmekte olan Avni i<minde bir mevcut
lu ka~mak te!"hbüsünde bulunmuştur. 
Avni Ü'!;'.'Üncü ceza mahkemesi önünde 
durup mahkemede işi olan ~ene kadın
lara harfendazlık etmeye baılamı§, hu 
lıal k~dınların şikayetini mucip olmuş
tur. Bu şikayet üzerine polisler Avniyi 
yakalamışlar ve kapı altına vötürüp is4 

ticvaba başlamışlardır. Avni isticvap e
dilirken hirdenbire yerinden fırlamıs ve 
kaçmıy.I başlamıştır. -

Poliıler c1erhal Avniyi takihe başla
mışlar ve c::ümle kapısında yetişerek ya
kalamışlardır, Avni Alemdar polis kara
koluna te•lim edilmiştir. 

Limon ... davası 
Limon kralı Diyamandi Ef. ve ;üfe. 

kasinin muhakemelerine dün devam ~ 
dilmiştir. Mahkeme. adliyedeki ihtisas 
mahkemesinden bir c1ıva ;ı,. birleştiril
mek Üzere e-önderilen evrakın raddine 
karar vermiştir .. 

Dünkü cel•ede son limon kacakçılığı 
davasının rüyetine devam edilmiş, btt 
itin tahkikatını yapan e;ümrük müfetti
şi Re•at B. İn bazı noktalar hakkında 
yeniden mP1lümat1rı.a mü-acnat edilmesi
ne lüzum görülmü~tü1· 

Vilayette 

Halkalı mektebi 
Başka bir yere nakli 
münasip görülüyor 

Halkalı Ziraat Mektebinin bu
lunduğu yer tehirden uzak olmak 
la beraber, ayni zamanda topra
ğın mbat kuvveti de böyle bir zi
rai müesseseyi inkişaf ettirecek 
vaziyette olmadığı anlatılmıf. 

Mektebin bafka münasip bir 
yere nakli için tetebbüs yapı1mıt· 
br. 

Mektebin Kağıtane civarında 
münasip bir kasra nakli düşünül
mektedir. 

· Maa, verildi 
Temmuz umumi maatı dün ve

rilmiştir. 

Halk Bankası 
Merkezi Ankara' da olmak üze

re üç milyon liraya kadar ser
mayeli Halk Bankası ve Halk 
Sandığı tetkili hakkındaki kanun 
dün Vilayete bildirilmittir. 

Kanuna göre icabında bu ser
maye artbnlabilir. Maliye Veka
leti bankaya bir milyon lira ser
maye ile ittir ak edecektir. 

Halk Bankası, icap eden yer
lerde halk sandıkları namı albn
da ve Anonim tirket halinde kü
çük kredi müesseselerini tetkil 
ve bunlara yardım edecektir. 

Borç için gayrimenkul satışı 
Borç için gayri menkul satıtına 

dair' kanun Vilayete gelmittir. 
~~~~-~-<>---~-~~ 

Pollsta 

Zehirli sirke 
Bir aile efradı salata 

yeyip zehirlendi 
Karagümrük'te lpekkaytan soka 

ğında 23 numaralı evde oturan 
Sirkeci timendifer kumpanyasın
da çahtan Mahmut Efendi seyyar 
bir sirkeciden sirke' almışbr. 

Bununla salata yaparak yemit
lerdir. 

Bir az sonra altı kitide• mürek
kep aile efradı arasında zehirlen
m~ alametleri görülmüttür. He
men polise haber verilmit ve dok
tor getirilerek hayatları kurtarıl
mıtbr. 

Uluköydeki soygunculuk 
Uluköyünde kurabiyeci Şerif 

babanın evini soyanlar hakkında 
tahkikata devam edilmektedir. 

Bu soygunculuktan bazı kimse
ler nezaret albndadır. ikinci fUbe 
müdürü Demir Bey maballiıı.de 
tahkikat yapmaktadır. 

1500 kilo kaçak şarap bulundu 
inhisarlar idaresi lstanbul Bat 

müdüriyeti takibat memurları İili
yükada'da bir müesseseden 1500 
kilo kaçak f&r&P meydana çıka
rılmıt ve müsadere etmitlerdir. 

Muallimlik imtihanları 
Ortamektep muallimi olmak is

tiyenlerin imtihanlarına dün Da
rülfünunda Edebiyat fakültesinde 
başlanmıştır. 

imtihanlara orta tedrisat müdü
rü Fuat B. nezaret etmektedir. Bu 
•ene imtihanlara girenler geçen 
cenelere nazaran fazladır. 

Esnaf Bankası 
Esnaf Bankasının 4 üncü Vakıf 

hanı altındaki daireden başka ye
re tatmması tekarrür etmiftir. Bu
rası Afyon inhisarı idaresince ki· 
ralanmıtbr. 

GUmrUklerda 

Kararname tebliğ edildi 
Yeni kontenjan kararnamesi 28 

haziran tarihli resmi gazetede çık
mıt ve dün gümrüklere tebliğ edil
miştir. Bu kıı.ramame ile, Ticaret 
Odasına ihbar etmedeQ mal 11ipa
rit etmiş ve mal getirtmiş olan 
tüccar eski hükiimler dairesinde 
ithal hakkından istifade edecek
lerdir. 

Gümrükleri teftiş 
Gümrük Muhafaza Batmüdürü 

Hasan B. bugün Karadeniz mm
takasında bir teftiş seyahatine çı
kacaktır. 

Amerikanın istiklal günü 
Amerika Maslahatgüzarı, Ame• 

rikan kolonisini Amerikanın istik 
laline müsadif 4 temmuz salı gü
nü saat 5 den yedi buçuğa kadar 
Amerikan sefarethanesinde kabul 
edecektir. 
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lltlCLE~ 
Kulüplerin yavrulaması 
Şu günlerde spor mahafilile temas 

edenler lstanbulun iki büyu""k k" 
k l"b"" ve es ı 

u ~ ?~.d~ parçalanmak alametleri 
b'.;lırdıgını oezmişlerdir. Bu iki kulü
bun burada iıimlerini yazabilirim: 
Gala~aııaray ve Beıiktaı .. Bizim ıııem• 
leketin en kuvvetli içtimai teıekkülii 
spor teıekkülleri olduğunu aöyledik
ten sonra bu iki kulübün parçalan
maama parmak baaacağım. 

Galataaaray kulübü Türkiyenin en 
eski Türk kulübüdür. Uzun ve heye• 
~)-~ bir ıııaziai, terefli kazançları, 
buyiik taraftarı ve bir çok menauhu 
vardır. Bu kulüp bir çok yıllanmıf 
yanhıhklann ve çok defa kulüpleri· 
ıııizin düttüğü tahıi idare aiateminin 
kurbanı olarak aon oenede apor neti
celeri itibarile fena vaziyete girdi. 
Daha doğruıu futbol ıubeai çok za
yıfladı. Bu kulüpte futboldan daha 
çok anhyan ve futbol aleminde daha 
ziyade otorite sahibi olan bir zümre 
ıi~~!ki idarenin muvaffakıyetsizliği. 
ru gorerek onun aleyhinde bulundulaı 
B_u. muva!fak~y~~zlikler hep bu ye. 
nı ıdarenın mı ıdı? .. Bunu kat'i suret. 
te ııöyliyemeyiz, fakat kat'i olarak 
söylenebilir ki yeni idare muvaffakı
yetsizliklerle sanlı oldukça ciddi bir 
kalkınma yapmak enerjisine 
maalesef malik olamıyacaktı 
ve olamadı. Bu, bir ta-
li_h~zlik~r .. Bütün ~d:o-relerde olduğu 
gıbı kulup ıdarelerının de böyle ta
lihsizleri görülmüıtür. Bunlar zaten 
gelirken kendilerini kurban etmişler
dir. Bir futbol takmımm dünden bu
güne takviyesi, oraya yeni unsuriar 
aıılanması pek kolay bir ıey olmadı
ğı için Galatasaray bu sene hu fena 
vaziyetle mevsim sonunu buldu. 

Her hangi bir ekseriyet Önünde 
kulüpteki nüfuzlannı kayhetınis olan 
eski ve futbol sahasında futbolc~lura 
daha fazla emniyet vereceğini tah· 
min eden ve Galatasaray kaybettikçe 
nüfuzu artan bir zümre Galata~arayın 
bugiinkü vaziyetini elim bularak ora
daki kendi taraftarlarını da çekip 
(San • kırmızı) diye bir kulüp tesi•i
ne teıehhüs ediyor. Ve böylece Gala
tasaray kulübü ikiye ayrılıyor. Bn fi. 
kir ne kadar ali ve ne kadar iyi ni
yetlere bağlı olursa olsun tamamen a
leyhindeyim ve muhakkak bilirim ki 
bu, her iki taraf için de pek zararlı 
olacaktır. 

Kulüpçülük hayatında bugün çalı
şanlar da dahil olduğu halde hepsinin 
en e~kisi ve en çok çahşmışı !lfatil" 
diyebilirim ki; bir kulüp için en fena 
ameliyat ikiye ayrılma&1dır. Bir tek 
kulübe yetmiyen kuvvet ikiye ayrılır
sa bu iki züınreyi yaşatmıya na:!ıl ki .. 
fayet eder? 

Bilirim ki; teheyyüç zamanlarında, 
kat'i kararlar alınan hırs anlarında. 
münakaşa en tesirıiz bir çaredir. Bu .. 
na. l'ağmen ben bu hengi.mede en bi· 
taraf bir adam oıfatile müdahaleyi 
bir vazife bildim. 

Bütün kulüpler böyle had devirle' 
geçirıniılerdir. Galataaarayda yapı:a. 
cak hu tehlikeli ameliyede gene en 
zararb çıkacak taraf şimdiki Galatıı
saray ismini taşıyan zümre olacaktır. 
Zaaf ve tehlike -zamanında ikiye "Y· 
rılmak ölüm demek olduğunu bi'iı> 
bundan tevakki etmelidir. Nasıl? Or&· 
11n• bilmem! Belki idareyi yeni bir e
le- bırakarak; belki yapanz diyen .ve 

'\haz!' edenleri işhaıma getirere:.:. 
bil.,a.im?. Bir çare bulmalı ve bu 

ı .. ı!iği hirtaraf etmelidır. Ben bun<lan 
üç dört ay evvel bu sütunlarda Gala· 
taaarayın mağlubiyetlerinden bahse
derken bu kulüp için en büyük teh •. -
ke iki partiye ayrılmaudır, demittim. 
Korktuğuın bu tehlike bugün meyda
na çıktı .. talatasaraylılar! Aman dik· 
kat ediniz! Türk apor cimiasınm en 
kuvvetli ve en lüzumlu bir varhğJr.ı 
(yapalım) derken yıkaramız. -Sonra 
yeniden kurmak çok, ama çok, zer o
lur. 

Vaktile birinci kümenin ba:ı:ında 
giden, ismini söylemek istemeciiğim, 
bir kulüpte de böyle bir ikilik çıktı 
ve be§ or.:\sene iki taraf sümsük sÜ?n
sük bir hayat sürdükten sonra tekrar 
birl"§tiler de timdi yeni yeni daha 
birinci kümeye geçmeğe çalışıyorlar .. 

Beşiktaş kulübünde de bazı iı:bre 
mülahazalarından dolayı ikilik p~yda 
olduğunu iıittim ... Haydi Galat<ısa· 
ray zayıftı, idaresi fena idi. onu:ı i
çin yeis sevkile böyr., bir hareket olclu 
diyelim. Llikin İstanbul şampiyonlu
ğunun en tabii namzetlerinden elan 
ve şimdi bir saha 58.hibi, ltuv,;ctii bir 
kaç takıma malik, atletleri ve süreı
çileri mükemmel bir kulübün ikiye 
ayrılmasını neye hamletmeli? .. 

Yahu! Nereye gidiyoruz?. Hırs 
bizim, hiddet bizim, hmç bizimdir; a
ma kulüp denilen gençlik müessesele· 
ri memleketin malıdır.Onları kurmak 
elimizdedir, fakat canımız istediği 
zaman yıkmak hakkımız değildir. Ço· 
cuğunu peydahlıyan babaya onu döv· 
mek hakkı bile verilmiyor, öldürmek 
şöyle dunun! . 

"Bir Türk harikulade bir insandır. 
iki oldular mı?. biribirlerine dü~erler 
ve bir ~eye yaramazlar,, diye nakle
dilen kötü bir lngiliz sözü vardır. B~· 
nu lastik edecek hareketlerden çekın 
sek çok iyi olur. . . 

Görüyorum ki; kulüplere de, mıl· 
Jetlerde olduğu gibi, kadife eldiven\i 
birer demir el lazımdır. 

FELEK 

Veladet gecesi 
Müftülükten: 5 temmuz 193~ 

çarşamba günü Rebiulvvelin 12 s!· 
ne müsadif olmakla önümüzdek1 
Salı günü akşamı - çarşamba ı;:cce· 
si . Hazreti Peygamb~·ln vela<let
leri gecesi olduğu ilan olunur. 
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Söz arasında 

Türk inkılabı ve inkılapçı 
edebiyatta Peyami Safa 

Gene kartılıklı bir çekitmedir 
koptu. Sadri Etem, Yatar Nabi, 
Refik Ahmet, Behçet Kemal bir 
yanda; Peyami Safa ve kafadat
ları kartıda. 

San'at cemiyet için midir? .. 
Fayda için midir?. 
Fert için midir?. 
Türkiyede san'at ülküsü nedir, 

.ne olmalıdır? .. 
Peyami Safa eğer bahsin özün

den çıkıp ta politikaya girmesey
di münakata mevzuları aşağı yu
karı bu idi! 

Bu cümlenin bu sütunda yeri ve 
manası yoktur. Fakat, Peyaminin 
arzetmiye hatladığı hüviyetini ve 
dünyanın dönüt, giditinden, Türk 
inkılabının asıl benliğinden ne ka
dar gafil olduğunu tebarüz ettir
mek, konu.şacağımız adamın kim 
olduğunu okuyucumuza tanıtmak 
için bu cömertliği göstermekten 
çekinmedik. 

Bir noktaya dikkat. Bu sözleri
mizle Peyami için: 

- Cümhuriyetçi değildir .. 
Vatanperver değildir .. 
Milliyetperver değildir .• 

Demiyoruz. 

Dil anketi 
Liste 105 

ANKARA, 1. A. A. - T. D. T. cemiye· 

tinden • 
Karııhkları aranacak a.ra.pça ve far•ç.a 

kelimelerin 105 numıaraL listesi şudur : 

1 - Acile" - alelaçele, tacilen -

Z - Arzutalep 

3 - Bethuy - bedtiynet -

4 - Bednam 

5 - Beddua. 

6 - Hodpeael'lt 

7 - Hü•nÜ aW"etle 

S - Hüsnüınuamele 

9 - Hüsnü tesviye 

10 - Jnd!nde 

11 - Layuhti. 

12 - Layetenahi - namütenahi 

13 - Minveı:hin - minc;ilıetin -

L 

1 

"Bana kalırsa" sütunu muharri
ri karşı tarafın en başındadır. Fa
kat bu başlığa, bu görünüşe al
danmamak lazım. içi biten özü 
biten nice kof çınarlar vardır ki 
koyu yeşilliklerile uzaktan tapta
ze sanılırlar. Peyami inkılap PC?li
tika ve telakkisinde bu özdeki gö
rünüşlerden biri olmak ayrılığını 
göstermiye başladı. 

Peyami Safa ile ve onun dava
sında, onun inanıtında olanlarla 
konutulmaz. Bu ölü ve müflis fi
kirleri inkdapçı cümhuriyetçilerin 
hızı çoktan çiğnedi geçti sanı
yorduk. Ya bir hortlama var. 
Ya inkılap silindirinin altından 
fırlamıf, sadmeden bir kenarda 
topaçlaşıp kalmış bir kaç insan. 
Bunların hafızalarını uyandırmak, 
beyinlerini tazelemek, kafalarını 
yenilemek, onları yeniden güneşe 
çıkarmak için kendilerine bizim 
düsturlarımızı, inkılabın düsturla
rını ezberletmek lazımdır. Bu düs
turlar hem Peyami ve kafa yol
datlarile makalelerindeki kah a
çık, kah sinsi fikirlere ve cümle
lere cevap olur; hem de dumura 
uğrıyan ruhlara cila verir. 

14 - Minküllilvücuh 

14 - Veleyki 

ı l!,!l;;;tE53Eiii1Et;;;vl;;;e;;;v;;;;y;;;etl;;;e;;;;;;;;;;;;;ev;;;la;;;b;;;öt;;;t.a;;;r;;;ik;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ı,oı 

'f. 'f. 'f. 

Peyaminin bu davada üç yazı
cım okuduk. Üçünde de sinsi, eğer 
sinsi değilse sarsak ve "safdil,, bir 
inanışın politikası var. iki de an
lıyamadığımız nokta. 

Bir: "Sevgili Nazım Hikmeti 
tevkifhaneye götüren ifrat .. ,, Bu 
ne demek? .. Hangi ifrat? ... Bu if
rat ile neyi kastediyor? .. inkılap 
mevkiiiktidarını mı, Cüınhuriyet 
Müddeiumumisini mi, müfrit mil
liyetperver Türk inkılapçılığını 
mı?. 
Nazım Hikmetin sevgili oluşu 

da :ıyrı. Peyami için Nazım şah
~an mı sevgilidir, fikirleri ve ko
münizme inanışı ile mi sevgilidir? 
Bu noktanın ayırdı yerinde olur. 

Hem bir işaret yapmalıyız: E
[ier Peyaminin dediği gibi "Sev
gili Nazım Hikmeti tevkifhaneye 
nötüren ifrat, sevgili Behçet Ke
mali de tımarhaneye,. götürürse 
Peyami Safayı ve onun itikadın
dakileri de mahkum olabilecekle
ri akıbete götürür ve o zaman bu 
mukaddes bir ifrat olur!. 

!ki: Ağaoğlu Ahmet Bey bir ya
zısında "bana ne" cilikten bahset
mis. Büyük harpte ve Osmanlı 
!moaratorluğunun sonunda da 
"Y~ngeldizm" tabiri ile «hana 
ne» ciliğin benzeri ruha ve "itti
hat ve Terakkı,. ye hücum edilmiş. 
Peyami bu hatırasını kaydediyor. 
Bu hatıranın tazelenişindeki ima
yı, mukayese ve münasebeti hele 
bir türlü anlıyamadık. Ne denmek 
isteniyor? .. 

Biz inkılabın sonuna gelmedik. 
Başındayız. Tasfiye, yayım, yeni 
inanı yerleştirme ve bir ayıklama 
devresi içindeyiz. 

Acaba Peyami söylediğinin far
kında mı değil?. 

İşte, anlıyamadığımız bu iki 
fikrin düğürlüğünü yapan "Bana 
kalırsa,. muharriri Türkiye Cüm
huriyeti ve Türk inkılabı karşısın
daki siyasi hüviyetini de şöylece 
durguluyor: 

"Cümhuriyetin mukaddes kitabı 
TefkiUitıesasiye Kanunudur. Demok
rat ve parlômantarist bir kanun. Bu .. 
na rağmen bütün dünyada bugün ha
him olan rejimlere bakmıyarak koca 
Amerika.vı, koca Fransayı iliih.. hi
çe sayarak iki üc memleketin siyasi 
tecrübelerine istinaden demokrasinin 
ve parleimcntarizmin illlis ettiğini 
söyliyenler de aramızda bulunabilir.,, 

'f. 'f. ,,. 

Düstur ve cevap: 
1 - Sanat cemiyet için, fert İ

çin değil gaye içindir. Türkiyede 
gaye inkılaptır. 

2 - Mezbahada öküzün kesili
şi resmini yapan .san' atkar milli 
san'atkardır, e.seri de Türk san'at 
eseridir. Fakat bu resim inkılabın 
re.smi ve o san' atkar haşa inkılap 
san'atkarı değildir. Roman için, 
hikaye için, her şey için de böyle! 

3 - inkılapçı ııan'atkô.r milli
yetperverdir. Milliyetperver san'
atkar daima inkılapçı değildir. 
lnkıltip san'atktirı rejimi yayan, 
her şeye üstün bilen, onu haykıran 
gayeye fayda getiren ve e.serine 
vicdanını, icabında kelle.sini ko
yan sanatkô.rd rr. 

4-Türkiye Cümhuriyeti Peya
mi Safa Beyin özlediği rüzgtira 
tutulmuş haşhaf başı gibi kökleri 
sarsılan Amerika, Fransa Cümhu
riyeti değU; cihan birliği içinde 
yeni hüviyeti, yeni tutumu ve ken
di davası, kendi kurumu olan yep
yeni bir cümhuriyettir. Ve. . mu
hakkak ki Peyami Sala Beyin a
ğız suyu akıttığı o milletler birer 
birer hep bizim yola geliyor, Türk 
rejimini kendilerine örnek ediyor
lar. 

5 - Kemalizm gibi Kemalist 
san' at ve edebiyat ta bir kalıptır. 
Bütün insanlar hüviyet ve vicdan
larile bu kalıptan geçeceklerdir. 
Fikirlerde iz'ansız bir teşettüt, te
reddüt değil. . tam bir birlik ve 
beraberlik istiyoruz. Türkiyede bu 
beraberliğin seferberliği vardır. 
Türk milleti gibi Türk san' atı da 
gaye yolunda seferber olmak ih
tiyaç ve vaziyetindedir. 

6 - Peyami Salanın dediği gi
bi tıpkı tıpkısına: "Türk milliyet
perver ve. . insandır.,, Fakat, bu-

Milliyet'in edebi romanı: 20 

·y AYLA KIZI. 
- YAZAN: Aka Gündüz. -

- Öyleyse besleme veririz. 
- Besleme ne ki? 
- Gittiğin yerde seni yedirir-

ler, içirirler, sen de onlara it gö-
' rürsün. 

- Aah ! Gitmem oraya. 
- Ya nereye gidersin? 
- Kim para verirse oraya. Be-

nim anam hasta. 
Ben anaını bakılacağım. 
Odadakiler biribirlerine baktı

lar. 
Peteğin gözleri par par yanı

yordu. Kupğmm püskülünü bu
ruşturdu. Yemenisinin ucunu par
mağına doladı. Topuklarını biri
birine vurdu. Yerini deği,tirdi. 
Yere baktı, tavana baktı. Artık da
yanamadı. Çok bunalmıştı, dok
tora: 

- Efendi ağa! dedi. Beni da
mamı tıkacaklar. 

- Hayır kızım. 

- Ne bekliyoruz ya? Beni bı-
rakın. 

BJraksak nereye gidecek-
sin? 

- iş bulmağa? 
- Kolay kolay it bulunur 

mu? 
- Ne bilem ben. Koca Anka

ra bura. Herkesten it ararım, bir 
veren olursa o iti tutarım. 

- Ya akşama kadar bulamaz
san? 

- Ya gece olunca ne yapar
sın? 

- Az daha bekle. Nerdeyse 
reis Bey gelir. Ona söyleriz. Bir iş 
buluncaya kadar bizde konuklar
sm. 

Petek ses çıkarmadı. 
Doktor gazeteye şu ilanı gön

derdi: (Aylık vermek şartı ile do
kuz on yaşında bir işçi kız ara
yanlar dok~or Ali Vahit Beye te
lefon etsinler.) 

Himayeietfalin bu yaşta ço
cuklar İçin hazırlanmış bir yeri 
yoktu. Peteği Keçiürendeki ana 
kuca~rna fevkaladeden olarak iki 
üç günlüğüne misafir ettiler. 

Gelen karşılıklar 
Liste: (101) 

Efk~rı umumiye: Her kişinin düşün 
usi, hepsinin görüşü, duyuşu, heıp
birlik düşünüşü, topunun isteki, drle
ki. Vaz'iyet: konuş , duruş, kuruluş, 
kurum, kurulma, bulunuş. Dürendi~: 
uzak düşünücü, ileri'Sini düşünenl ar
kasını önünü -sayan, derin <lüşürten, so
mınu göz önünde tuta, eyi düşünen. 
Perdebirunane: Aıp açık, açıkça açık· 
tan açığa 1say.gısızça, andına önüne 
bakmaksizin, ç.ekinmeksizin, saygiyi 
bırakacak türlü, taşğınlıkla. Sarfina
zar: vazgeçmek, gözden düşürülerek. 
Noktai nazar: dilek,. bakış beneği, dü
şünüş görüş. Nazari dikkat : inceden 
inceye bakış, uzun uzadiya gözden ge
çiriş, gözü açarak, eyice araştırmak. 
Cümleden: bilcümle: hepsi, bütünü, to
pu, hep, büsbütün. Alenen, aleni: a.,çık 
tan açığa, göz önünde olarak, aşikir, 
meydanda açık, gizli k<tpaklı değil, 
duyu.lmuş. Muntazaman: sirasile, düz
ğii\'1 olarak saygi altında olarak, düzen
li. Muhtasaran: kısaca, kısaltarak, 
Münhasiran: başka nesneye değimi ol
mıyarak, başla başına. Bazen: l>azi 
kerre, bazisi, ara sira, keşik keşik, az 
defa, vakit vakit. birazı, bir kaçı, bir 
takımı. Kısmen: bir bölüğü, bir !Parça
sı. Tamameıı: eksiksiz olarak bitmiş o
larak. 

Gözte;pe Haznedar oğlu 
Baha 

nun fevkinde de inkıltipçı, teced
dütçü, Kemalisttir!. 
7- Türk milleti için padişah

lık, hilafetçilik, softalık ne kadar 
irtica ise liberal demokratlık, ni
zacı, panikçi, boğaz bojal.ii; -la
banca tabancaya ciimhuriyetçi
lik; Fransız, Amerikan, l!Lınan 
demokrasisi fikir ve tezahürlerine 
esirlik ve onu İslerlik te o kadar 
kötü ve o kadar mürteciliktir. 

8 - Dünya yeni bir nizam, ye
ni bir ilim ve kumandaya giriyor. 
Türk milleti tarihin her devrinde 
günefe çıkardığı yenilikler gibi 
bugünkü yenilik nizamının da ba
şındadır. 

Bu yenilik karşısında ilk ölüm 
döşeğine düfen de Harp önü de
mokrasisi oldu. 

'f. 'f. 'f. 

Peyami Safa sanki ağzını tıkı
yan varmıf gibi tenkit etmek, ser
best konuşmak, açık söylemek te 
istiyor ve. . buna da başladı, konu
şuyor. 

Kulağında bulunsun diye ve ak
lımızda iken onu da söyleyelim: 

Muhalif ve aykırı unsurların ho
,una gitmek için değil, yeni yetişe
ceğe yön verecek, öz inkılapçıya 
hız getirecek kalpten tenkide can 
kurban!. 

Etem iZZET 

Petek bu iki üç günü çok fena 
geçirdi. Sezilir sezilmez bir buh
ran içinde idi. Düşünüyor, sinir
li sinirli dola,ıyor. Yerden iki taf 
alıp biribirine vuruyor ve deli de
li mırıldanıyordu .. 

Ana kucağı müdürü Ayte Ha
nım bunu sezmifti. Kızı okşadı. 
Petek sırıtmadı bile. Şekerleme 
verdi, aldı, bahçeye çıkınca bir 
köteye götürüp attı ve gizlice ez
di. Yemiyor, içmiyor, konutmu
yordu. 

1, .. Para .. Ana .. 
Üçü de birer sivri çivi gibi ka

fasının içine saplanmıştı. 
Dördüncü günü sabahı dok

tor telefon etti. Petek'i tehre inen 
Anne Kucağının kamyonu ile mer-
keze gönderdiler. : 

- Kız! Dedi Doktor. Sana bir 
Efendi Ağa buldum, hem it vere
cek hem para. 

Petek karşısında oturan tanı
madığı adama baktı. Kılığı biçi
mi gerçekten efendiye benziyor
du. Ses çıkarmadı. 

- işte bu Beyle gideceksin. 
- Ne iş tutacağım? 

Efendiye benziyen adam: 
- Kahve getireceksin, su geti

receksin, hanım sana ne iş gördü
rürse onu yapacaksın. Bizim evde 
bir hanım var. bir ben. 

-Ya para? 

1 RADYO PROGRAMI l 
ISTANBUL ' 1 

18 Gramofon. 19 Alaturka aaz (Udi Refik 1 
Talat bey arkadatlan). 20 alaturka Belkia H. 1 

20,30 alaturka aa:ı; T anburi Refik bey arkadaı 
ları. 21,30 Gramofon. 22,00 Ajan• boraa ba .. 
berleri, aa.a.t ayarı. 

ANKARA: 
12,30 - 13,3D Gramofon. 
18 - 19 Salon. orkeatraar: Tbomaı ouverture 

Raymond. Beethoven Fantaiıie. Moıaique 
Kalma.n Potpourri Bayadere. 

19 - 20,15 Dans musikisi. 
20,15 Aja.nı ha.berleri. 

VARŞOVA 141l "" 
18,20 halk konseri, 19 pli.k, 20 monolol', 

21 t•rkılı orkestra konseri, 23 dans musikisi. 
BUDAPEŞ'TE 550 m. 

20,.20 va)• vo baletlerden mürekkep parça 
lar, 21,50 ıar.lular, 22,.50 haberler, 23 Berend 
ta.lamının konaeri. 23,20 sigan musiki•i. 

ViYANA SiS .... 
21,0S operet parçaları ( enfonik takım ve 

söyleyiciler ittirakile)- 23,40 Gustav Macbo 
takımının kona.eri. 

... 
MILANO - TORINO . FLORANSA ' 

21,35 Mulenin eserlerinden Daphne opera-

PRAC. 488 m. 
20 Harmonik~ piyano takımı tarafından 

valı ve tangolar. 20,35 Smetananın Dalibor 
operası. 23,35 Son haberler. 

BÜKREŞ 394. m 
13 p)Qk, 14,20 ahfjf musiki, 17 Şirai nefri 

yat, 20 der• 21 inci A•cHari İ•imli opera 
tem•İIİ (Studyodan). 

BRESLAU 325 m 
21,35 Hitlerin gençliğj unvanlı mu•ahabe_ 

23,35 Berlinden hafif musiki 

3 Temmuz pazartesi 
ANKARA' 

12,30 - 13,30 Cramo!on. 
18. - !9 Sa!on orke•trası: Offenbach Ouver

ture Orpheus. Christine, • fanta.iaie, Dede. 
chumann Nı.: Eto~ l!e. lvanoviç Valae 
La Re.:ne du Ma' .: 

19 - 20.!5 Alaturka Saz_ 
2Q, 1S Ajana haberleri. 

VAR~OVA 1411 m. 
J6,20 plak, 16,55 plak. balk muaikjai. 18 

franaı:ıca konfera.ru;, 18,20 pli.k, 18,35 piya 
no mü.aamereat, 19,35 plik. 20,45 tefrika, 21 
Yolıann Strauas'un Valdmeiater iaimli ope
reti 23 dana musikisi .• 

BUDAPEŞTE 550 m. 

20..55 piyano refakati1e tagannİ, 21,25 
Stüdyodan bir tJv.atro, 23,15 Liran muai.kisi. 

VIY ı';'IA 5!JI m. 

20:.:':\S Vi.yana._ O,Pereti iaimli bir radyo po
purisi Holzer takımı, 22,35 piyano parçaları. 
23,15 plak ile dans parç_aları. 

MILANO • TORINO - FLORANSA ' 
21 plak, 22 Berliaz'un opera eaerlerinden 

Fauat. 
PRAG 488 m. 

20,15 yaz kabaresi, 21 120 piyano ile sonat
lar, 22 net'eli ve Ha2~n !:.:r mara serisi,2120 
almanca Ahberler, 23,35 çift piyano konseri. 

BÜKREŞ 394. oı 
13 pl3k, 14,.20 ahf.if plB.klar, 18 radyo or· 

kestrası, 19,20 kez•, 20 der• 21 fantazi ve se 
renad parçaları, 21,30 Bando rnuı:ika, 22,20 
Bir konser nakil. 

4 Temml!z salı 
ANKARA, 

12,30 - 13ı30 Gramofon 

18 - !9 Se.!-:>n orkestraaı! Mozart Onveı:-
ture Figaro. Counod Fantaisie FausL 
Rücker Serenade Anda.tuz. Resey Valse 
Espanita.. 

19 - 20.15 Alaturka saz. 
20,15 Ajana haberleri. 

V ARSOV A ı411 m. 

18 karıtık konser, 20 ders, 21 radyo orkest
raaı , 21,45 taganin.i. 22 radyo orkestrası. 

5 Temmuz çarşamba 
ANKARA: 

12,30 - 13,30 Gramofon. 
18 - 18,45 Salon orkeatraaı: FlotoY Ouver· 

ture Martah. Lakome Suite Laferia. Ser 
ra.ne Seıudillas • 

18,45 - 19,45 Alaturka Sa:ı. 
19.45 - 20.15 Dana musikiai.. 
20,15 Ajana haberleri. 

V ARŞOV A ı411 m. 
20,45 Hindi•tan seyahat hatıraları 21 ha· 

fif mu.siki. 22,15 oda musikisi, 23 İngilizce 
konferans, 23,20 kahve konseri ve dana par
çalan. 

BUDAPEŞTE 550 m. 
Z0,30 igan musikili ıarkılar, 22 Keman 

refakatile kon•er, 22,35 haberler, 22,SO Royal 
otelinden: caz, 23,35 Patria kahvesinden: 
Sigan muaikisi. 

ViYANA 518 m. 
21 ,45 karııık neşriyat, 23,10 haberler, 

23,30 fran ın:ıca propaganda, 23,30 Gustav 
Macba takımının konseri 

MILANO - TORlNO • FLORANSA ' 
21 Haberler, sözler, 21,35 temsil radyo or

kestra.ar, 24 son ahberler 
PRAC. 488 m. 

20,35 pl.ik, 20,45 Bo9nak ıarkı1arı, 21ı10 
Patk'tan nakeln : karıtık konaer, 22,05 halk 
konseri. 

BÜKREŞ 394. m 
13 haberler, pla . ., 14,20 hafif plft.klar. 18 

radyo orkestraaı, 19,20 radyo orkestraaı, 
20 der.s, plak, 21,05 aak&'ofdn ile parçalar, 
21.35 piyano parçaalrı, 22 keman konaeri, 
22,35 bir yerden konser nakli. 

6 Temmuz perşembe 
ANKARA' 

12,30 - 13,30 Gramofon. 
l& - 18,45 Alaturka aaz. 
18,45 - 19,15 Viyolonsel kon•eri (Edip B. 

tarafmdan) 
ı~.ıs - 15 A!:ıtu.rka &.az 
2.0,15 Ajan• haberleri. 

V ARŞOV A 1411 m. 
21 karr,ık konaer, 23 da.n• mu•ikiai. 

BUDAPEŞTE 550 m. 
20,25 radyo orkestraaı, 21,26 Stüdyodan ti 

yatro, 2,25 a.hberler, plak. 
ViYAN ~ 518 nı. 

20,45 net'eli konser, 21,20 ahfta.nın vukua 
ll , 2.1,45 rad , İçin yapılan Köy hayatlnın 
sevilişi, isiı::nli m.uailPli temsil, 23,40 p1i.k. 

MILANO • TORINO - FLORANSA ' 
21 h•berler, plak, 21,35 Sly isimli Ferra

rlnin operası. 

PRAt. 488 m. 
21 Sokol klübünden naklen rapaodi vals ve 

f&rkılardan mürekkep hafif musiki kon•eri, 
23,20 fantazi parçalardan mürekkep kon•er. 

BÜKREŞ 391. m 
13 haberler, plak, 17,20 çocuk neşriyatı, 18 

icarı.şık konser, 20 ders, plik, 21 •enfonik kon 
ser, 21,45 taganni, 23 almanca propaıanda 
n~triyah · 

7 Temmuz cuma 
ANKARA' 

12,30 - 13,3~ Gramofon. 
18 - 19,4S Piyano konseri (Ferhunde Ulvi. 

H. tarafından) 
18,45 - 19,20 Franııı:ıca der&, 
19,20 - 20,15 Gramofon 
20,15 Ajans haberleri. 

V ARŞOV A ı4tt m. 
17 halk konsqi. 18 rnütalea •e zözler, 18,20 

aolist konae.ri. 18,35 senfonik konser, 23 caz. 
BUDAPEŞTE 550 m. 

20,45 Grand Hotel'den musiki konaresi i
simli ske.,. 21,30 ahrici siyasete dair konfe
rans, 21,45 Ernest Dohnanyi'njn idaresinde 
opera orkeatraaı, 23,15 •İsan muaikiai. 

ViYANA 518 m. 

1 ıunu 

Avukat ıvıenmet Asaf 
Beyin bir nıektubu 

1 

Diğer gazetelerde bahso.lunduğu gi
bi, Muhterem gazetenizin iki günden
beri intişar eden nushalarmda dahi e
roin kaçakçrları meyanında avukat A
saf Beyin de bulunduğu ve tevkif edil
diği ve saireden bahsolunduğu görü
lüyor, ve bendeniz de ismi Mehmet 
Aı;af ve meslekim avukatlık olduğun· 
dan ve meslekimde istikametle tanın
mış otuzbeş seneİik bir avukat bulun· 
-C:uğuman, bendeleri zannile ~ok kimse
lerin tereddüt ve te15şa düştüğü görü· 
lüyor. Halbuki, ümıi geçen Asaf B ey 
sekiz on sene evvel barodan ihraç o
lunmuş bedrihanilerden Süleyman A· 
saf Beydir. Kaçakçılık ile alii.kaar ol
madığım gibi, mümaileyh ile dahi beıı
de!erinin mahlas muşabehetinden baş
ka hiç bir münasibetim yoktur. 

MEHMET ASAF 

1 Is ve isçi 1 
Milliyet bu sütunda it ue iıçi i•tİ· 
)'enlerft tavaasut ediyor. lı ve iJçi 
istiyenler bir mektup!a lı büro• 
mu~ müracaat etmelidirler. 

f ı isteyenler 
12 senedenberi fabrikalarda çalışmış 

bon servisi olan birisi bir fabrikada ve 

ya her hangi başka bir işi yapamk ar
zusundadır. Şerait çok ehvendir. İste 

yenlerin İş bürosu T. S. rumuzuna 
müracaatları. 

terkind•r. Grumbach Da.nae Arapes. Zieh 
rer Valae Veaner Madlen 

18,45 - 19,45 Alaturka ıaz. 
19,45 - 20,16 Dans musikia: 
20,15 Aja.na haber!"ri. 

V ARŞOV A 141l m. 
20,05 pl&k, sö:rJer, 21,05 plak ile solist kon 

ıeri, 21,35 Ebranice ruhi tarlalar, 22.35 Cho~ 
pin'in e•erlerinden konse.r 

BUDAPEŞTE 550 m. 
20,25 Macar Halk ahva ve ıarkıları, 21,35 

alıbcrler, 21,50 Lirer perdelik atüdyodan iki 
piye• caz (Müntebap yeni parçalar). 

ViYANA 518 m. 
21 muhtelif semtleri taavir ede:n se.li: Eilm 

feklinde nakil 22,15 Hallatatt'an naklen or
ke•tra konseri, 23 son haberler, 23,20 Viya 
na senfonik takrmrnın operet Ye val•lar kon 
seri. 

MILANO-TORINO·FLORANSA , 
21 ahberl~r, pli.k, 21,50 operet temaili. 

PRAG 483 m. 
21,30 alıfif muaiki, 23 aon haberler, 21,20 

dana muaikiai •e hafif parçalar. 

BÜKREŞ 394. nı 
13 haberle:r, plalc, 14,20 lıafif pliklar, 18 

karıtdt kan•er, 20 dera, pli.k, 21 bey'et bıra• 
fından farlalar, 21,50 aakeri kon•er, 22 •keç. 

18,20 pİya~o - keman konseri, 19,35 taaan
ni, 20,10 plak, 21 Amer:.kalıalnn hürriyeti i
li.nlarınrn seneyi devriyesi tenlikleri, 23 
dana musiki•i. 

BUDAPEŞTE 550 m. 
21,05 Hayvanat babçe5inden, opera orkeıt

rası ile opera parçaları, 22,20 haberler, caz:
band. 

21,0S Vittiber. isimli köylü temıili, 22,55 
•on haıbe""leri. 23,15 dana muıikisi. 

MILANO • TORINO • FLORANSA ' 
21 a.hberler, plak, 22,20 hal>erler müteaki

ben ıenfonik koıuıe:r, dan• mua.ikiaL 
PRAG 488 m. ~• Uya~ık ve kimsesiz çocuklan yetiıti· 

ren Türk Maarif Cemiyetinin roze-

1 
tile 5 temmuzda göğsünü aüslemeği 

unutma. ViYANA 5ı8 m . . 
20AO orkestra konseri, 21,40 vatanr hatır

lama saati Viyananın 1683 senesinde muahsa 
aı müna•ebetile. 22 senfonik kon.aer, 23 abfif 
muıiki. 

MILANO • TORINO • FLORANSA , 
21 haberler, arzuya tab.i ko111.er, 21,40 ka

rıtık ne4riyat, 22,20 temail 23,40, dan• muai 
kisi, 24 •on haberler. 

PRAG 488 m. 
21,15 musikjli b.il· radyo temsili, 22,15 ak~ 

4arn konseri, 23,20 pl&lt nıusikisi. 
BÜKREŞ 394. "' 

13 haberler, pl&k, 14,20 hafif plak konaeri, 

20,30 karışık orkestra konseri , 21,25 
18 ci a•ra ait musiki, 21,45 keman kon•eri. 

BÜKREŞ 394. m 
13 a.hherler, plak, 14,15 hafif - mu•iki, 18 

rad70 orkestraar, 19,20 keza, 20 ders, 20,45 
Puccini'nin Madam Butterfly isimli opera•ı 
plak ile. 

8 Temmuz cumartesi 
ANKARA: 

12,30 • 13,30 Grauıo!on. 
18 - 18,45 Salon orkestrası: Urbiiı.i ouYerture 

Mirkala bohemienrı.e. Elis fantai•İe Miı-

Kaza 

Sigortalarmızı Galatada Ônyon Hamuda Kain 
ÜNYON SİGORTASINA yaptırınız. 

Tiirkiyede bilafanlı ıcrayı muamele etmekte olan •• 
UNYON 

Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta 
Telefo-ı: Beyoğlu 4.4888 

yaptırmayınız. 

4030 

' -. ·'3.::..,, ~;,. ,..:_, .. ~ • 
. ' '. - ). . ~ . ' 

- Haftada elli kuruş verecek. 
- Ydlığı ne eder? 
- Yirmi dört kayme. 
Parmakları ile hesapladı, bir 

türlü yirmi dördü tutturamayınca 
sordu: 

- Çok mu eder? 
-Çok eder. 
Efendi cebinden tek tek bet 

kağıt çıkardı, Doktora uzattı: 
- Bak peşin beıı kağıt verdi. 
Petek beşi biliyordu. Sekizi de 

biliyordu. Bini de. Amma bir ara-
ya getiremiyordu. Hemen aldı, e
virdi, çevirdi, yine Doktora uzat
tı: 

- Bunları anama gönderin mi? 
- Hemen şimdi. Söyle de ya-

zayım. Köyünü adını söyle. 
- Kılıçlarda Enüt ninenin a

hır damında Yaylalı Mehmet Ça
vuşun avradı Özügül kadına va
racak. istasyondaki Hacının oğla
na vermesinler. Alır da ırahı içer. 
Anama bir §ey vermez. 

Efendi ayağa kalktı. Petek'i al-
dı. Çıkar.larken Doktor: · 

- Affedersiniz, dedi. Adresi
nizi şuraya yazar mısınız? 

Efendi kızardı. Yere baktı. Ke
keledi: 

- Yazı bilmem Beyefendi. 
Söyliyeyim de siz yazın. Balık Pa
zarında Meserret Oteli karşısında 
bakkal Nuri. Kız için hiç merak 

etmeyin. Hiç evladı olmıyanlar 
için çocuk ne demektir? Değerini 
biz biliriz. 

Petek oda kapısından çıkarken 
batını çevirip Doktora baktı. Fa
kat ne sırıtarak, ne somurtarak .. 
Sadece baktı. Bu bakış bütün oda
dakilerin yüreklerine işledi. 

Doktor memleket hastahanesin 
de dahiliye ,efi Qoktor Yusuf Hik 
met Beyi telefonda buldu: 

- Bir fakir köylü kadın var. 
Yatırmak istiyoruz. 

- Şehir Emanetinden ilmüha
beri unutmayınız. Gönderiniz. 

- Ancak iki gün sonra. 
- Ne vakit gelirse yer hazır. 
Sonra Dahiliye Vekili Recep 

Beye telefon etti: 
- Beyefendi! !J:ıkarya şehitle

rinden birisinin karısı köyünde 
çok hasta .. Evet .. Köyde .. Kılıçlar
da. Liitfen Asiyoz!l'at Nahiye mü
dürüne bir emir yazar mısınız?Ka.. 
dıncağızı ilk marşandizle gönder
sin. Hastahaneye yatıracağız. 

- Şimdi telgraf çekeceğim. 
Telgraf havalesi ile de yirmi lira 
gönderiyorum. Kılıçlara atlı jan
darma çıkaracak. Yarın istasyona 
bir adam gönderiniz. 

Doktor çıplak kafasına bir ke
yif tokatı yapıştırdı ve sivri göbe
ğini fıkır fıkır oynattı: 

- Canına yandığımın hayatı 

• 

l\ırın umdesi " M 1 L L 1 Y E T " tir. 

ABONE 0CRETLER1 : 
TGı-ki7e iı;:in Hariç ;ı;:in 

L. K. L K. 
ll oyLit ·- ır -
il • 7 50 14-

12 
" ı4 - 28-

~~~~~~~~~~~~~~~·• 

Ce-len eıırrak seri •erilmez.- Müddeti 
•eçen nüalıalar 10 kuruttur.-- Cazet• •• 
matbaaya ait itler için müdiriyete mÜ· 
recaat edilir. Gu:etemiz ilinların mes'u· 
liyetini kabul ebnea. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Yeıilköy Aakeri Raıat Merkezinden 

verilen mallı.mata göre, buaün hava kıs
men bulutlu ve mütehavvil olarak rüzair 
h esecektir. 

1-7-933 tarihinde ha•a tazyiki 758 mi-
limetre, sıcaklık en fazla 25, en az 20 
(4erecP. olarak kavd~ı::Hltnistir. 

itte böyledir ! Bir beyefendi ıol 
küreğni yumrukla çürütür. Bir 
bakkal Nuri Ağa evlat diye bağrı
na basar. Bir Yusuf Hikmet yatak 
hazırlar. Bir Recep İfi, büyük bir 
devlet İfİ gibi tutar, yapar, kopa
rır. 

Telefon çaldı: 
- Allo ! Ben Recep. Demin 

söylemeği unuttum Doktor. Kad111 
iyi olup hastahaneden çıkınca ba
na gönder. 

• •• 
Bu satırları 1933 yılının 14 Mar 

tında yazıyorum. Bugün Petek 
yirmi bir Yatındadır. Kılıçlar is
tasyonunun karlı düzündeki Pe
tek gözümün önüne geliyor. Ben 
ona Çingen demittiın. Dilenci de
mittim. Ben .. Yaylalı Mehmet Ça
VUfUn kızma •• 

O Petek ki benimle hi.la dargın· 
dır. 

O Petek .ki. Tokatliyan gazino
sunda 1933 güzellik ecesi seçilir
ken kartonda, bir iki adım kar
şımda oturuyordu. Beni hiç tanı
maz görünüyordu. Ben seçimin kö 
tülüğünden söylerken, halk için, 
inkılap için, bilmem daha ne için 
haykırırken biteviye gülümsiyor
du. Bu gülümsemelerdeki manayı 
biliyorum. Demek istiyordu ki: 

( Devami var) 



Buhrandan kalkınma im
kanını nasıl görüyoruz 

Londrada tezimizi bir daha teşrih ettik 
(Başı 1 inci sahifede) 

ri aiyaaetine hi.kim olan prenıiptir. 
B. - Açıklannı kapatmak için il· 

zım olan sanayi ve vesaite malik olmı
yan milletler, müıteri ile iki cihetli 
itilaflar yapmak auretile ihracatları· 
nı mümkiin olduğu kadar yüluek ..,. 
viyede tutmak mecburiyetindedirler. 

C. - Türk Murabbaı heyeti, mu• 
ayyen iki memleket araımda teaiı e .. 
dilecek riyazi ve kat'i bir muvazene 
!ikrini müdafaa etmekten çok uzak· 
tır. Fakat diger taraftan adalet ve 
niafet esasına müstenit bir mütekabi
liyet olmadıkça ıimdiki ahval ve ıe· 
rait altında normal ticari münasebet
ler teıiıine doğru bir iki adım bile at· 
manın mümkün olmadığına aamimi ıu 
rette kanidir. 

D. - Tarifelere tatbik edilen eıki 
klaaik himaye mekanizmaaı, timdiki 
anormal vaziyette, ticari cereyanların 
tanzimine hiç de kafi değildir. En zi· 
rade mazharımüoaade millet madde
ıinin kayıt ve ıarta ti.bi olnııyarak 
:efsir edilmesi huıuau da, muhafaza 
re sahabet arzusunun tesiri alhnda. 
>torna.tik surette taammüm eder kor
<usu ile her tüılü kolaylıklan bahıet· 
neğe mani olan beynelmilel bir mad· 
le haline gelmittir. 

"Binaenaleyh Türk murahhas he· 
yeti, bu tezin Milletler Cemiyeti 1ktı-
1at Komi teoi Reisi muhterem Stuck'i 
nin üstadane müdahalesi sayesinde 
müzakerata ithal edilmiı olmasını 
görmekle bahtiyardır. Türk heyeti bi
rinci tili komite reisi ile komitenin 
mesaisine ittirak edecek olan azadan 
kantenjantmanların hakiki ve müspet 
b ir :>urette tedricen ilgası mesele~ini 
tetkik ve buna muvazi olarak gerek 
iktısadi ve gerek nakli aahadaki mu· 
vnzenesizliğin esaslı sebepleri araım• 
da bulunan ve Çekoılovakya murah· 
baaı tarafından pek mükemmel bi1• 
tarzda irae olunan müıküllerin halli· 
ni derpif etmelerini rica eder. 

" Fak at bil5.kis yalnız normal zaman 
ların ihtiyaçlarına tekabül edeıı na· 
zari kararlar ittihaz edilir ve bun1ar:n 
~imdiki zamanın anormal ıeraiti al
tında tatbik edilmeıi huıuıunda ısrar 
"lunacak olursa hasıl olacak neticeyi 
şı mdiden tahmin etmek müşkül Jeğil
c!ir. Ilu kabil kararların akıbeti 1927 
Lonferansı tarafından teklif edilmit 
ılan kararların &kıbetinin ayuı ola-
aktır. Tabiridigerle: Ya tatbik ve ic· 
a edilecekler veyahut bunları kendi· 
erine tamamen muhalif olan ef'al ve 
craat takip edecektir. 

"Eğer bir çok milletlerin iktıaadi 
hayatlarının şe'niyetlerini heaaba kat 
n"'lamıt olan kararlar, her ne pahasına 
olursa zorla kabul ettirilmek istene• 
cek olurıa bu milletler klaıik tarifeler 
tedbirile değil, fakat harici ticareti 
inhiıarlaıurmrya doğru bbıl olmut o· 
lan ve umumiletmekte bulunan tema• 
yül ile kendilerini gene müdafaa ede
ceklerdir. Zira dünkü müzakereler ea 
nuında Milletler Cemiyeti tktıaat 
Komite&inin muhterem Reisinin de 
tebarüz ettirdiği veçhile bu milletler 
her halde ölmeğe karar veremezler. 

Mütemadiyen buhranın neticelerini 
anlatmak ve izah etmekle iktifa ey· 
lemek doğru değildir. Buhranın ae· 
beplerini araştırmak ve onlara hücum 
etmek icap eder. Hakikaten bu kadar 
mühim bir konferana için, baııınızda· 
ki bütün musibetlerin yegane aebebi 
di.ye yalnız kontenjantman- tedbirleri .. 
nı bulmak, onları ret ve onlara kartı 
taarruza geçmek cezri bir teıhia ola
maz. Euhran umumi olduğundan ona 
umumi mahiyette beynelmilel bir mu
kavelename jle çare bulmak istemek 
bidayeti.emirde pek mantıki görünür. 
r akat buhranın akisleri her ne kadar 
hemen hemen wnumi bir tekil arzet
mekte ise de sebeplerinin müteaddit 
olduğunu ve her memlekete aöre de
ğitmekte bulunduğunu unu-amak 
lazımdır. Bundan fU netice hasıl olur 
ki bütün milletlere aynı §ekilde ka
bul ettirilecek mutlak ve inhina ka· 
bul etmez mahiyetteki bir karan tav· 
siye etmekle 1927 konferansının düt· 
müş olduğu hataya düıülmüt olacak· 
trr. Bunun söylemekle her türlü bey· 
nelmilel te~rikimeıai veya kararın 
kantenjan-anlann ve diııer tahdit 
tedbirlerinin tedrici surette ilgaaı 
makaadile aktedilecek iki cihetli ve 
hatta icabında bir çok cihetli itilaflar 
aktine esaa teıkil etmeıini arzu ediyo
ruz. 

''Türk murahhaaheyeti, evvelce Av 
rupa Birliği hakkında tet1?.kat ic.r~aı
na memur komiıyonda, mutekabılıyet 
ıiyaıeti ile iki cihetli mukaveleler 
hakkındaki mütaleasını söylemit ve 
bu meselede ltalyan heyetinin teklifi· 
ne iltihak etmiıti • ., 

Bir proje hazırlanıyor . 
LONDRA 1 (A. A. ) - Downıng 

Street'te to~lanmadan evvel Amerika 
Sefaretinde M. Moley ile M. Bennet, 
M. Young ve Sir Leith Roas buluş
muılar ve toplantıda verilecek olan 
•on projeyi gözden geçinniılerdir. 

Bu proje altın ölçü meselesi için 
bir uzlaımadır. 

Uzlaımada, döviz üzerinde ıpekÜ• 
liayon yapılmaması için beynelmilel 
b.~zı ~ontroller düıünülmüt v'e ileri sü 
;"lmuıtür. Bu projenin herkes tar~
bı.nd1!"kn kabul edilmesi husuıunda nık· 
ın 1 'Vardır. 

Rooaevelt'ten cevap bekleniyor 
t L~~.D.~A, (A. A.) - Paraları al
i ın. 0 çuıune bağlı devletler mümessil-

terı kalbtı.n nıeıelesine ait kısmında mÜ§ 
ere ır m t" 

lnrd B " ~ yapmıtlar ve anlatma· 
d .

1
•r.. ~ IDetın M. Rooıcvelt'e gön-

erı ını§tır. 

endisind• -n cevap bekleniyor. 

Paralan bugünkü vaziyette 
tutacağız 

PARIS, 1 (A. A.) - Havaı Ajan
amdan: 

Belçika, Franaa, Holanda, İtalya ve 
Javiçrenin Londrada yaptıkları ve A· 
merika heyetinin oltimatom diye taY• 
ıif ettifi beyanat hakkında lntransi
l'eant ıa:zetesinin Londra huauai mu
habiri M. Bennet ile görüımüıtür. 

M. Bennet ıunlan söylemiıtir: 
"Ben altın ölçüsüne bağlı beş dev

let namma söz söyledim. Uzun müna· 
kaıalardan ve bilhaıaa M. Y oung'un 
- halyaya - dün sabah döruneain
den sonra, noktainazarlanmızın aynı 
olduğunu gördük ve paralarımızı her 
ne pahasına oluraa olsun bugünkü va 
.ziyetlerinde tutmağa karar verdik.,, 

ltiUiltan yerine ihtilaflar çıktı 
NEW • YORK, 1 (A. A. ) - New· 

Y ork Herald gazetesi Roooevelt ida
resinin iktıu.t konferansı üzerinde 
yaptığı tesir hakkında tiddetli tenkit 
ler yürütmektedir. 

Bu gazete diyor ki: 
"Konferans bütün dünya milletleri 

için müıterek bir iktıaat programı ha 
zırlayıp teıpit edecek yerde bir takım 
yeni ihtilaflar, rekabetler ortaya çı
kannıf, kemmiyetler doğunnuıtur. 
Ufukta yeni bir iktısadi harp tehlike
ıi baıgöatermiıtir.,, 

Bu gazete Londradaki Amerikan 
murahhas heyetinin üstüne aldığı va· 
zifenin ehli olmadığını ihsaa etmek
tedir. 

Bu gazete yazısını f(iyle bitinniı· 
tir: 

"Karıdıklı bir anlaım.ıya doğru ile
ri adımları ablmaeına mi.ni olan teY 
M. Roo..,velt'in takip ettiği iktısadi 
ınilliyetçiliktir . ., 

Bir formül 
NEW. York, 1 (A. A.) - M. Mo

ley, M. Roosevelt'e merkezi bankala
nn ifrat derecede temevvüçlere mi.ni 
olmağa çalıımalanna dair olan bir 
formül kabul e-eaini tavıiye etmit 
olduğu haber veriliyor. Zannolundu· 
ğuna göre M. Rooaevelt, yarın bu_ hu· 
suıu tasvip edecektir. 

Litvinofl lngiltere ile anlaft• 
yor mu? 

LONDRA, 1 (A. A. ) - Litvinoff 
yolda§ ile Sir John Simon araaında 
yapılan müzakereler prensip itibarile 
anlaıma neticesine varmıftır. 

Gazetelere göre bu anla1ma lngi
lis mühendislerinin bırakılmasına mu 
kabil ln.gilterede Soviyet ithalatına 
konulmuf ambargonun kaldınlması 
§"klindedir. 

Tevfik Rüştü B. 
Fransada 

(Başı 1 inci sahifede) 
ret muahedenam.eıinin yenileıtirilme
eine intizar ebnek icap eder.,, 

Pelit Pariıien diyor ki: 
"Dünkü görütmeler alelade teıri 

fat ve merasim kabilinden değildir. 
Belki hakiki ehemmiyeti haiz bir te
nıaıtır. Son zamanlarda Franatz -
Türk münaıebatı tamamile değiımit' 
tir.,, 

Pelit Parisien, ilave ediyor: "itilaf· 
)ar biribirini takip etmif ve nihayet 
Fransız Sefirinin faaliyeti sayeainde 
aıırlardan beri iki memleket araıın
da mevcut olan ve yalnız umumi harp 
seneleri zarfında gölgeleruni§ olan 
ananevi dostluğa tekrar dönülmÜ§
tür. 

"'Bu böyle olunca Tevfik Rüıtü B. 
ile M. Paul Boncour'un yalnız doıtlu
ğun bu auretle yeniden ihya edilmi! 
olmaamdan dolayı yekdigerini tebrik 
e-ekle iktifa etmediklerini, belki 
bu dostluğun diplomasi sahasındaki 
mantıki inkitaflarını derpif etı:niı ol
duklarını farke-ek mümkündür. Ev
velce o kadar tenkit edilmit olan 
Fransız • Soviyet misakmdan beklenil 
miyen bir takım neticeler vermittir~ 
Soviyet Ruayaya sıkı bir surette bağlı 
olan Türkiye, Franaa ile ve daha umu 
mi bir surette garp ilemi ile ayni mu. 
karenet yoluna ginniıtir. Bütün bu 
vi.kıalar nazarıdikkate alınacak olur
ıa Tevfik Rüttü Beyin Paris ziyareti
nin manası tamamile anlaıılmıt olur.0 

Ere Nouvelle diyor ki: "Menteleri 
13 Üncü aıra çıkan Türk· Fransız 
doıtluğu zayıflamıt değildir. Gerek 
aiyasi ve gerek iktısadi noktainazar
dan iki cümhuriyet araamda münaoe
betleri bozacak hiç bir bulut yoktur. 
Bu münasebetleri ihlal edebilecek 
mahiyette olan bütün ihtilaflı nokta· 
lar, her iki tarafm menfaati dahilin
de tasfiye edilmiıtir. Franaarun Tür
kiyede vaziyeti kuvvetli olmakta de
vam ediyor. Harici siyaset sahaıındil. 
gerek Cenevrede ve gerek Londrada 
çok kere Türk tezleri Franaız tezleri
ne yaklafıyor, bilhaasa emniyet mese
lesi, mütearrızm tarifi meaeleıide. 
Bütün bunlar, iıtikbalde faydalı bir 
teırikimeaaide bulunınağa yarayacak 
olan un.surlardır.,, 

T evlik Rüştü B. Londraya 
döndü 

LONDRA, 1 (A. A. ) - Anadolu 
Ajansının hususi .muhabi~ bil~i~!or: 

Hariciye Vekilı Tevfik Ruttü B. 
bugün tayyare ile Pariıten Londra~a 
gelmittir. Müıarünileyh pazarteaı 
günü tekrar Pariae gidecek ve Fran· 
sız Reisicümhuru tarafından kab"?I. e
dilecektir. Ayni gün Fransız Harıcıye 
Nazırı M. Paul Boneour Vekil Bey 
ıerefine bir ziyafet verecektir .. 

Tevfik Rüştü Bey Fransada bır kaç 
gün kaldıktan sonra Vi~ana üzerin• 
den Türkiyeye dönecektır. 
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Herkesin gözü 
Havada 

(Bqı 1 inci sahifede) 
rindeki hava vaziyetini öğrenmek ü
zere uçmuıtu. Şafakla beraber dönen 
tayyare havanın iyi olduğunu bildir
di. ltalya filoau eski çizdiği yolu takip 
edecektir. Yani Cenova, Mili.Do, Bale 
ve Rhin'den geçecektir. Bir Fransız 
filoıu ona Alaaı Üzerinde refakat e· 
decektir. Öğle üzeri Amaterdama ge· 
leceği zannediliyor. 

Saat 4 te Ceneral Balbo ile erkani
harbiyeai sahaya geldiler. Daha ev
vel gelmit olan tayyareciler reislerini 
selamladılar. 

Bir kaç gazeteci ile tayyarecilerin 
akrabaları, polislerin motörlerle ge
zindikleri aahile dizilmiılerdi. 

Hareket dakikaaı yaklaşıyor. Bal
bo zabitlere "herkes yerine!,, diye e
mir veriyor. Motörlere binip tayyare
lerine gidiyorlar. Motörler, radyo ile 
verilen bir emirle harekete geliyor
lar. Biraz sonra aiyah yıldızlı kuman
danın tayyaresi havalanıyor. Saat 
5.39. Hareketler saat 6 ya kadar bi
ribiri peıiaıra oluyor. Filotilla ufukta 
kayboluyor. Uçan tayyareler grupa 
ayrılmıt 24 tayyaredir. Her tayyare
de iki gövde vardır. Pilotların biri i
kisinin ortasındadır. Her tayyarede 
iki pilot, bir makiniat, bir radyo • tel
grafçı bulunuyor. 750 ıer beygir kuv
vetinde iki motör, biribirlerinin aksi 
istikametinde dönen iki pervaneyi ça
hııtırıyorlar. Tayyareler 1100 tondur. 
Ve en yüksek ıür'atleri 280, vaıati 
sür'atleri 220 kilometredir. 4.000 ki • 
lometre uçabilirler. 

Balbo tayyaresine binerken "Kral 
ve vatan için!,, diye bağirmıt, 115 
tayyareci, F atiat toplanma parolaaı 
ile cevap venniılerdir. 

ROMA, 1 (A. A. ) - Balbo hava 
filosu Alp dağlarını aımıı ve 8. 40 ta 
Zuriche'ten geçmiıtir. Filo Bahrimu
hit uçutunun ilk merhaleıi olmak Ü· 
zere Amaterdam'a gitmektedir. 

ltalyan deniz tayyarelerinin 
yapmağa çıktıklan cevelan 

STRAZBOURG,1 (A. A.) - ltal
yan Hava 1ıleri Nazın Ceneral Bal
bo'nun idareıi altındaki ltalyan de
niz tayyare fil olan saat 1 O da Straz
bourg üatünde uçmuılardır. Bu filo
lar Fransız toprağı üstünden geçer
ken bir avcı tayyare filosu tarafindan 
kartılanmıt ve uğurlarunııtır. 

Kadıköyde 
İş bankası 

(Başr 1 inci sahifede) 

zaz edilmişlerdir. Salih Bey kısa 
nutkunda demittir ki: 

"Muhterem hanımlar ve beyler, 
«İt Bankası sevimli köyünüzde 

bir ajans açmakla çok kıymetli bir 
gün idrak etmit oluyor. 

Trakyada köylünün istediği 
TEKIRDAG, (Milliyet) - Ge

çen sene mer'iyete vazedilen buğ
day kanunu mucibince bazı ma
hallerde Ziraat Bankası tarafın
dan mubayaa merkezleri ve bazı 
yerlerde satıt mahalleri ihdas o
lunmuştu. Trakyamız için de Te
kirdağ Mubayaa merkezi ittihaz o 
lunduğundan burada Ziraat Ban
kası bu itle alakadar bir tetkilat 
vücuda getirmitti. 

Filhakika kanunun tatbiki do
layisile buradaki Ziraat Banka
sının buğday fiatmı koruma hu
susundaki murakabesi köylüyü zi
yadesile memnun bırakmıştır. Ge
çen hasat aylarında Bankanın 
borsamızda mübayaa için fırsat 
gözlemesi tücCIO'lar arasında iyi 
bir rekabet uyandırmıt olmakla 
Trakya buğdayları betbuçuk p
ru,tan &f'lğı düşmediği gibi yük
sek fiatlada satılmıt idi. 

Halbuki bu sene için böyle bir 

teşkilat burada kemafiasabık a

çılması hususunda henüz bir emir 

gelmediğinden vaziyet itibarile 

köylü endi'e içindedir. Sıcaklar 

başladı, oraklar biçiliyor. Pek ya

kın bir zaman zarfında köylü ma

imi piyasaya arzedeceğinden ge

ne burada buğday kanunu müci

bince bir mübayaat merkezinin 

açılmasını istiyor. Geçen seneden 

kalmıt stok buğdaylar bet kuruş 
üzerindedir • Bu hal yarın külli 

miktarda gelecek mahsul için da

ha noksan satılacak tüphesini ve

riyor. Bu hususta borsamız encü

menince makamatı aliye nezdinde 

teşebbüsatta bulunduğu haber a

lınmı,tır. 
---<<>---

Bakılan fakir hastalar 
TRABZON '(Milliyet) - Hal

kevi içtimai yardım şubesi tarafın
dan Halkevi binasında açılan Po

liklinikte bugüne kadar meccanen 
muayene edilen hastaların adedi 

muayene defterine bakılmıt ve 

440 hasta bakıldığı anlatılmıştır. 

Yeni koza 
• 

Ona bu kıymetli günleri 'Yatatan 
sizlerin timdiye kadar esirgeme
diğiniz teveccüh ve sarsılmaz iti
matlarınızdrr. Bankamız bu itima
dı sizlerden daima bekleyecektir. 
Çünkü it Bankası şimdiye kadar 
sizlerin kalbine güvenmif, kolları- ı I 
ruzda yükselmittir. 

D lZLt, 1 A.A. - Yeni mah
•ul ipek "kozası pazara geldi. İlk 
piyasa okkası elli kuruştan a
çıldı. Tedricen yükselerek 60 ku
ruıpa ~ıktı. Mahsul bol ve iyi, piya
sa istekli. 

"Muhterem hanımlar ve beyler, 

Yüksek nazarlarınıza arzederiz 

ki it Bankası sizlersiniz ona kar
tı göstereceğiniz itimat ve tetvik 
kendinize ve dolayısile memleke
tinize olan muhabbetinizin eseri· 
dir. Bu kıymetli günleri bize id
rak ettiren Ulu Gazimize tukran 
hisle~imizi tekrarlarken bu açılma Ll;.;:!M:7 

resmıne lutfen ittirakinizden do
layı müessesem namına arzı tük· 
ran eylerim, efendim." 

I~ ~an~ası Kadıköy tubesinin 
dahılı tesısatı herkesin nazarı dik
kat ve takdirini celbeden bir sade
lik ve güzellikte yapılmıttır. 

lst. Mr. Kumandanlığı 
Sabnaima kom. ilanları 

Merkez Kumandanlığnıa 
merbut kıt'at ve müeasesat ih
tiyacı için otuz bin kilo süt ve 
yirmi beş bin kilo yoğurt bir 
şartname ile 4-7 .933 salı sa
at 15,30 da kapalı zarf ile sa
tın alınacaktır. İsteklilerin 
Ş~~tnamesini görmek için her 
gu? ve ~ünakasaya girişecek
lerm belli vaktinden evvel tek
lif mektuplarını Merkez ku· 
mandanlığı satmalma komis· 
yonu reisliğine vermeleri. 

(664) (2660) 4055 

* * * Merkez Kumandanlığına 
merbut kıt'at ve müessesat ih
tiya.9 için on bet bin kilo süt 
ve on bin kilo yoğurt bir şart
name ile 4-7-933 salı saat 14 
te açık münakasa yapılacak
tır. İsteklilerin şartnamesini 
görmek İçin her gÜn ve müna
kasaya İştirak edeceklerin bel
li vaktinden evvel teklif mek 
tupJarını merkez kumandanlı· 
ğı sabnalma komisyonu riya. 
setine vermeleri.(6.66) (2662) 

4057 
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Merkez Kumandanlığına 

Andiflinin umumi görünü§Ü 

ANDIFLI, (Milliyet) - Kaza 
merkezi Andifli küçük bir iskele ol
makla beraber gÜzel ve tirin bir ka
ıabadır. 

Kalkan ve Demre nahiyeleri gibi 
ihracat iskeleaine malik olan bu kü
çük kaaaba ıahillenmize pek yakın 
bulunan Meiı adaıına ve aair adala· 
ra ıenevi 100 • 150 bin liralık ihara· 
cak yapmaktadır. 

merbut müessesat için otuz 
beş bin kilo koyun eti 24 
Temmuz 933 pazartesi günü 
saat 14,40 da kapalı zarfla 
satın alınacaktır. İsteklilerin 
şartnamesini görmek için her 
gün ve münakasaya girişecek 
lerin belli vaktinden evvel tek 
lif mektuplarını komisyon ri 
yasetine ve~eleri. (50) 
(3045) .. .. "' 

Merkez Kumandanlığına 
merbut müessesat ıçın yirmi 
bin kilo Sığır eti 22 Temmuz 
933 cumartesi giinü saat 
14,40 da kapalı zarfla satın 
alınacaktır. isteklilerin şart
namesini görmek ıçın her 
gÜn ve münakasaya girişe
ceklerin belli vaktinden ev 
vel teklif mektuolarını komis 
yor>. riyasetine vermeleri 
(51) (3046) 

Eskişehir köylerinde 
Halkevi gençleri köyleri dolaşıyor, 
köylerde her cuma bayrak çekiliyor 

Solda 95 yQfında Ha&an bayrağın 

ESKiŞEHiR, 14 <Milliyet) - G.,.. 
çen cuma gÜnÜ Karaca Şehir köy ve 
kalesine bir yaya gezintisi yapan Ea
kiıehir Halkevi gençleri bu Cuma da 
Mamaı:a köyüne gittiler. 

Evciler, köylüye hediye edilmek Ü· 
zere yanlarına bir de bayrak aimıı· 
!ardı. Bu hadiıeyi haber alan köylü
ler misafirlerini büyük bir sevinçle 
kartıladılar. 95 yqmdaki Haıan ağa 
köylü namına misafirlere 11Hoı geldi
niz" dedi .• Halkevi ve Frrka reisi Os
man Bey bayrağı Haaan ağaya verin· 
ce, içli ve uyanık ihtiyar dudaklarını 
bayrağa uzattr, sayğı ile Öptü. Bay
rak meraıimle direğe çekildikten son 
ra bir arkadat bu gezintinin ne mak
aatla yapıldığını izah etti. Sonra muh 
telif eğlenceler tertip olundu. Köyün 
ileri gelenlerinden Bektaf ağa miaa· 
firler ,erefine bet kuzu keıtinniıti. 
Evciler köylülerle birlikte yemek ye
diler. Akıam üıtü hep bir ağızdan 
köylülerin de iıtiraki ile, yüce bayra· 
ğımızm kar,ısmda lıtiklal marıı okun 
du. Gün batarken 150 Türkün kal
binden fıtkırıp yeıil bayırlara çarpan 

altında, <qağıda avcılardan bir grup 

bu kudretli ses herkesi heyecana dü
ıürmüıtü. 95 lik Hasan ağa bayrak 
direğinin yanında durmuı, tir tir tit
riyor, gözlerinden akan yaılan belir
ıizçe ailmeğe çalıııyordu. Bayrak me
rasimle indirilip Hasan ağaya teslim 
edildi. Mamuca köyü halkı bundan 
aonra bu merasimi her Cuma günü 
yapacaklardır. 

Pehlivan güreılerİ 

Spor mıntakaaı burada büyük bir 
pehlivan gÜreıi tertip etti. Gürq Ö· 
nümüzdeki Cuma günü yapılacaktır. 
Gürefe bütün Türk pehlivanları da
hildir. Bu gÜr"fte 1933 rekoru tesbit 
edilecektir. Mmtaka Milliyet vasıtası 
le Türk pehlvanlarırun davetini ben· 
den iıtemittir. 

Bundan başka, Eakiıehlrin ikinci 
tayyaresinin at konma meraıimi dola
yıaı ile 30 Ağustoıta 2 inci bir gÜreı 
daha yaptırılacaktır. Bu gür,..e de 
Türk pehlivanlanndan baıka &Yrupa 
pehlivanlannın iıtirakleri temin edi
lecektir. 

30 Ağustoıta bir 1ıtanbul klübü
nün de çağınlmuı dÜ§Ünülmektedir. 

• 
lzmit nasıl eğleniyor? 
Yaz güneşi İzmit halkını da deniz 

kenarına ve seyranlara döktü 
1ZMIT, (Milliyet) - Bir kaç 

gündür havalar yaza girdiğimizi 
gösteriyor. Gerçe meyve ve sebze 

' )erin çıktığını çoktan beri gör
mek, yemekle beraber, biz bura
da, yazın geleceğine inanmıf değil 
dik. 

Hanımlar, bilhassa genç kızlar, 
çefit çetit,renk renk yazlık elbise le 
rini giyip, erkekler oaanç viren 
paltolarını çıkarıp göründüğü va
kıt, inandık ki, y~ gelmif. Artık 
güneş bir lahza nurucemalını gös 
terip gayip olmıyor, artık tahta 
kuruları, pireler, sivri sinekler, e
fek arıları türlü türlü çarlıston fi. 
gürleri yaparak etrafımızda, canı
mızda dolatıyor. Demek ki, haki
katen yaz gelmiş ... 

Yazın gelmesiyle bir acayip 
renk modası da geldi, yetil ... Kü
çük hanımlar ahret kokan bu, tür 
be rengine o kadar 'hasretlermit 
ki, hepsinde yeşil bir rop ten, 
Jakrak dolatıyorlar. 

lzmitin tabii tekli çok güzel ol 
makta beraber bir parkı yoktur. 
Belediyemiz gerçe, hükiimet civa • 
rını bir çam ormanlığı yapmak is
tedi. Fakat dikilen çamların bir 
kısmı tutmamış ••• 

Akşamları az çok tehrin tanı
nan simaları, yorgun, argın vü
cütlarmı dinlendirmek, biraz in
san yüzü görmek için "Belediye 
Bahce" sine ızirderler. Bu. bahre 
I~ " 

deniz kenarında, bet on ağaçtan 
batka yetillik namına bir feyİ bu 
lunmıyan kuru bir toprak parçaaı 
bulıınmakla beraber, İdare edenin 
nazikliği, temizliği sayesinde otu
rulabilecek bir aile bahçesi olmak 
tadır. Bir noktaya if&l'et etmek is 
terim ki, bu yegane aile toplantı
sının daha nezih olmaaı isteniyor
sa içtimai terbiyesi kıt insanlar 
buraya bırakılmamalıdır. 

Eğlence yerleri iki sinemaya 
munhaaırdır, ve ikisi de yazlık yer 
terine geçmitlerdir. Bir kaç gün
dür burada konserler veren Aze
ri Musiki heyeti milli türkü ve 
fl\rkılar söylemesi itibariyle dik
kati celp eylemiştir. Vatan. atkım, 
onun sonsuz sevgisini, vatan se
ver İzmitlilere bir defa daha du
yuran heyet, bu, itibarla çok tak
dir edilmiftir. 

llugün, Muhlis Sabahattin 
Beyin reisliği. altında Süreyya ö
pereti buraya geldi. Halk sinema-

• sı binasında ilk temsil olarak ken 
diainin yazdığı, bestelediği " Mon 
Bey" i temsil edeceklerdir. 

Yaz güneti tem.J.IDiyle kızmağa 
Latladığı bugünlerde, kapalı bir 
yerd~, oturmak safa yerine, bir 
haylı cefa olacak. 
Geleaık bir mektubumda, bura

nın en fazla rağbet bulan mesire 
yerlerinden Değirmen Dere, Göl
ciikten bahsedeceğim. 

• 
Trabzonda Halkevinin teşkil et tiği yeni bando hükumet konağı ~ 
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İnhisa.rlar Umum Müdürlüğünden: 
Diyarbekir Rakı fabrikası taraçasının (Rüberoit) 

ı ile beton ve şap ve mozayık çini ferşiyatı aleni münakasa 
ile ihale olunacaktır. Taliplerin keşifnameve şartname 
leri gördükten sonra münakasaya iştirak edebilmek için 
(yüzde 7,5) teminat akçelerini hamilen 12-7-933 çarşam 
ha gÜnÜ saat 14,5 ta Galatarla alım, satını komisyonuna 
müracaatlan. (2800) 

Çanakkale Nafıa 
Başmühendisliğinden: 

Kale - Ezine tarikinin O +000 kilometroaundan 3 - 092 
kilometroauna kadar olan 3092 metro tulindeki kısmın ta
ıniratı esuiyesi Zl-7-933 tarihine müsadif perşembe giinü 
saat on bette ihale edilmek üzere 1-7-933 tarihinden itiba 
ren 27 gÜn müddetle ve kap alı zarf usulile münakasaya 
konmuştur. Bu İnşaatın bedeli keşfi 11728 lira 54 kuruş 
olup münakasa Çanakkale V iliyetinde yapılacaktır. Müna 
kasaya iştirak edecekler teklif mektuplarını ve muavakkat 
teminatlarını aynı giinde saat on beşe kadar Makamı Vi 
layete vermeleri ve evrakı keşfiye ve tafailat almak isteyen 
lerin Nafia Başmühendisliğine müracaatları ilan olunur. 

(3034) 

1 
1 3 üncü Kolordu ilanları 1 
K. O. ve 1. F. kıt'aları için 1 

75840 kilo Patates açık müna 1 
kasa ile satın alınacaktır. lha 
h:sı 8 Temmuz 933 cumartesi 
günü saat 14 tedir. Taliplerin 
şartnamesini görmek üzere 
l er gün ve münakasaya İşti 
rak icin o gün ve vaktinden 
evveİ Fındıklıda 3. K. O. SA. 
AL. KOM. nuna gelmeleri. 

(219) (2864) 4084 

• • • 
K. O. krt'aları ile l. F. ih-

tiyacı için 44,000 kilo kuru so 
ğan satın alınacaktır. İhalesi 
8 Temmuz 933 cumarteai gü
nü saat 15 tedir, Taliplerin 
şartnamesini görmek üzere 
her gün ve münakasaya İşti 
rak için o gün ve saatinden 
evvel Fındıklıda 3. K. O. S.ı\. 
AL. KOM. nuna müracaatla 
·ı. (217) (2865) 4085 

Niğde de ki kıt'at ihtiyacı i 
çin kapalı zarfla münakasaya 
konulan 13000 kilo sade yağı 
ihalesi 20 Temmuz 933 per 
şembe gÜnÜ saat 1 O da İcra e
dilecektir. Şartnameyi gör 
mek üzere her gün ve müna 
kasaya iştirak edeceklerin o 
gün ve vaktinden evvel temi
nat paralarile birlikte Niğde
deki Satmalma Komisyon< 
na müracaatları. (3121) 

(2890) 4090 

... "'4 
!zmit Fırka SA. AL. KOM. 

dan: 
Fırka lat'atı ihtiyacı için 

29,700 kilo sade yağı kapalı 
zarfla münakasaya konmuş 
tul'. İhalesi 18 Temmuz 933 
sah günü saat 10 dadır. İstek 
lilerin şartnameyi görmek Ü 
zere her gün ve münakasaya 
girmek için belli gÜn ve saatte 
İzmitte Fırka satmalma ko
misyonuna müracaatları. 
(3133) (2947) 4098 

.y. ~ .,,. 

1. F. ihtiyacı için açık mü
nakasaya konup ihalesi bir haf 
ta tehir edilen 20 ton kriple 
maden kömürüne teklif edilen 
fiat pahalı görüldüğünden pa 
zarlığa konmuştur. İhalesi 3 
Temmuz 933 pazartesi günü 
saat 11 dedir. İsteklilerin şart 
nameyi görmek üzere her gün 
ve pazarlığa iştirak için o gün 
ve vaktinden evvel Fındıklıda 
3.J(. O. SA. AL. KOM. nuna 
gelenleri. (228) (2464) 
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İzmit Fırka SA. AL. KOM. 
dan: 

Fırka Kıt'ati ihtiyacı için 
218,980 kilo arpa ile 125,100 
kilo yulaf kapalı zarfla mü
nakasaya konmuştur. İhale 
si 23 Temmuz 933 pazar gü 
nü saat 1 O ve 15 tedir. ltekli 
lerin şartnamesini görmek 
üzere her gün ve münakasa
ya girmek icin o gün ve vak 
tinden evvel tekl:f ve temi 
nat mektuplarile İzmitte Fır
ka SA. AL. KOM. nuna mü
rıı<'atları. (3143) <3043) 

Bornova Askeri SA. AL. 
KOM. dan: 

Fırka Kıt'atı ihtiyacı i
çin 32,400 kilo sade yağı ka 
palı zarfla münakasaya kon
muştur. İhalesi 22 Temmuz 
933 cumartesi günü saat 10 
dadır. İsteklilerin şartname 
sini görmek üzere her gÜn 
ve münakasaya gİnnek için 
o gün ve vaktinden evvel İz 
mir Bornovada SA. AL. 
Küh1. nuna müracaatları. 
\3144) (3041) 

* * * 
İzmit Fırka SA. AL. KOM. 

dan: 
Fırka Kıt'atı ihtiyacı i

çin açık münakasa ile 5, 160 
kilo sabun ıatın alınacaktır. 
İhalesi 22 Temmuz 933 cu
martesi giinü saat 1 O dadır. 
İsteklilerin şartnamesini gör
ınek w.~.re her gÜn ve müna 
kasaya girmek için o gün ve 
vaktinden evvel lzmitte Fır
ka SA. AL. komisyonuna mü 
racaatla~ı. (3142) (3042) 

• • • 
K. O. hayvanatı ihtiyacı 

için müteahhidi nam ve hesa
bına açık münakasa ile 500 a
det şaplı deri yular başlığı sa 
tın alınacaktır. İhalesi 24 
T ennnuz 933 pazartesi gÜnÜ 
saat 11 dedir. İateklilerin 
şartnamesini görmek üzere 
her gün Vt' münakasaya gir 
mek için o gÜn ve vaktinden 
evvel teminatlarile F mdıklı 
da 3. K. O. SA. AL. komisyo
nuna gelmeleri. (229) 
(3044) 

Edremit Aakeri SA. AL. 
KOM.dan: 

Kapalı zarfla münakasaya 
konan 12,000 kilo sade yağı 
nın ihalesi Kolorduca yapıla
cağından fırka satınalm ı;:o 
mısyonunca münaka-
sacian kaldırıldığı ilin olu 
nur. (3116) (2831) . "'"' 

İstanbul, Beyoğlu ve Üskü 
dar cihetindeki tekmil kıt'a
lar ve mekteplerin un, ek 
mek , erzak ve yemlerinin 
ambarlardan kıt'a kilerlerine 
kadar bir senelik nakliyatının 
pazarlığında teklif edilen 
fıat pahalı görüldüğünden 
ihalesi 6 Temmuz 933 per
şembe giinü saat 14,30 da
dır. İsteklilerin şartnamesini 
görınek Üzere her gÜn ve pa 
zarlrğa girmek için o gÜn ve 
vaktinden evvel Fındıklıda 3. 
I< . O. SA. AL. komisyonuna 
gelmeleri. (230) (2866) 

İstanbul üçüncü icra memurluğun

dan ' 

Beyazıtta Mimar Kemalettin mahalle 

sinde 1 No. lu hanede mahcuz olup 

satılması mukarrer bulunan karyola, 

gar.lrop, halı ve yazıhaneden ibaret eş 

ya 6-7-9 ~3 perşembe günü saat 12 den 

13 ka rlar satılar.ağmdan talip olar !arın 

mahallinde memuruna müracaat l:;ı rı i-

15.n ohınu (5112). 

. .. .. " 
MiLLiYET PAZA~ 2 TEMMUZ 1933 

İstanbul Gümrükleri 
Başmüdürlüğünden; 

Mahtellf Eıya Satııı 
928 senesi nihayetine kadar Gümrüklerde kalıp ubibi tarafından 

tesahüp edilmemesinden dolayı 1549 No. lu kanuna te·t'fikan gümrük 
rusumu aranılmakawn aıağıda eıki gümrük tarifeıine nazaran fasıl
lara ayrılmıt olan muhtelif eşya hizalarında gösterilen tarihlerde mli
zayede suretile aaWacaktır. Talipler buna ait prtnameyi İstanbul 
Gümrükleri Başmüdürlüğünde mllteıekkil ubf komisyonundan ala
bilecekleri gibi eşyaları da lstanbul, Galata Gümrüklerindeki mahalli 
mabsuslarında görebilirler, istekliler her faslın hizalarında göıterilen 
gün ye saatlerde kıymetlerinitt ~- 7,5 nisbetinde tem'nat akçeleriııi 
hamilen komisyonumuza müracaatlan. (3047) 
F. No. Kap adedi Tahmin edilen Müzayede glhıü Etyanın cinsi 

kıymet Ye saati 
Lira KuruJ" 

5 322 2825 65 29 Temmqz cumartesi Çay, Kahve, 

6 

n 

13 

· 16 

20 

21 
22 

23 

26 

27 

00 

127 

264 

868 

87 

203 

29 
749 

208 

292 

361 
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S. 15 Şeker, çokalata 

938 89 5 ağustos ,, '' 

4715 44 12 ağustos ,. '' 

4804 73 19 ağuıtoı ,, ,, 

1504 30 9 Eylu ,, . ' 

3001 15 7 teşrin Ev. ., ,. 

-
17 99 14 teşrin.i ev. 

4609 67 21 teşrini ev. " " 
" ,. 

3175 05 28 teırini ey, ,, ,. 

• 

3332 05 18 Tetrini Ani ,, ., 

1628 25 18 Tef'İDİ aaai ,, ,. 

• 

ve 1&İre 

Levanta, Loıyon 
ve sair ltriyat 
Muhtelif deri 
mamiıla tı çan· 
talar kundu
ralar iıkarpin
ler terlikler 
ve saire 
Sandıklar, çer
çi veler, tahta 
kunduracı çi
visi ve saire 
ağaç ve tah
ta efya 
Çadır bezi, çu 
val, s'.cim, ip, 
balık ağları 

ve Hİr ken· 
dir eşyası 
Muşambalar, 

lastik ökçeler 
listikli ••yalar 
lastik teker· 
lekler ve sa. 

Maden kömürleri 
Elektrik aksamı, 

levazımatı, am 
puller, eıyayı 
züccaciye, por
selen eşyalar 

muhtelif cam· 
lar e1analar. 
Ziraate ait 
alit edevat 
elektr·k aksa
mı makinebr 
demir kazan
lar çorap ve 
yazı makine
leri Ye Hİre 
Erazi mesa
hasmın tayi
nine m3hsus 
alet, dürbün 
alltı heklmiye 
ve cerrahi ıe, 
elektrik ve 
radyo aksamı 
oparlör ve 
saire. 
Kokulu ko
knıuıı: muh
telif sabun· 
lar iııparma
çet mumları 

228 95 16 Kanunu ev. ., ,, 
bal mumu 

Müstamel 
•tyayı zatiye 

1 l.taabul Belediye•l U4nları 1 --------=-' Temizlik amelesi için yaptırılacak 1 100 takını elbise 
kapalı zarfla münakasaya ko rulmuştur. Talip olanlar şart 
name almak ve kumaş numunesi görmek üzere her gün Le 
vazını Müdürlüğüne müracaat etmeli, münakasaya gİrmek 
için de 330 liralık teminat m 11khuz veya mektubu ile teklif 
mektupları 24-7-933 pazartesi günü saat on beşe kadar 
Daimi Encümene vermelidirler. (3038) 

Afyon Karahisar Vilayeti 
Ziraat Müdürlüğünden: 

Afyon Karahisar nümume fidanlığı için mübayaa olu 
nacak Motör ve tulumba ve borular (9-7-933) tarihin
de Afyonda ihale olunacağından şal'tnamesini görmek 
isteyen taliplerin İstanbul Vilayeti Ziraat Müdüriyetine mü 
racaatları ilan olunur. (3025) - ... 

Marmara U ssü Bahri Kumandanlığı 
Satınalma komisyonu reisliğinden: 
Sureti ihale Saat Münakasa tarihi Miktarı Nev'i 
Pazarlıkla 10 6 Temmuz 933 50,000 kilo Et 

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

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

4108 

Ankara Yüksek Ziraat 
Enstitüsü Fakültelerine 

Kayıt ve kabul şartll!n 
1933 ders senesi için Ankara (Yüksek Ziraat Enstitü 

sü) Ziraat ve Ziraat sanatları Fakültesine Skız ve45 erkek 
olmak üzere (50), Baytar Fakültesine(50),Yiikaek Onnan 
Mektebine (30) talebe alınacaktır. Müe11e1e leyli ve mec 
canidir. 

Kabul şartları şunlardır: 
1 - Türkiye Cümhuriye ti tabasından olmaJ 
2 - Lise bakaloryasını v ermiş bulunmak 
3 - Yaşı 17 den aşağı olmamak 
4 - Bu mesleklerin ica p ettirdiği bedeni kabiliyete 

malik ve hastalıklardan salim olmak, (tam teşekküllü basta 
hane aıbhat Hey' eti raporile tevsik olunur). 

5 -Tahsil leyli ve meccani olduğundan staj veya tah 
sil devresinin ortasında (arız olacak mazeretler 
dolayısile tahsillerine d evam etmek imkanı-
nıru kayb etmiş olanlar müstesna olmak 
üzere) staj veya mektebi ter kedenlerin veya cezaen çıkarı
lanlann hükiimet tarafından kendilerine yapılan masrafı 
tazmin edeceklerine dair No terlikten musaddak kefaletna
me vermek (Müessesece veri lecek nümuneye tevfikan). 

6 - Mahalle ihtiyar He yetinden veya polis merkezin 
den hüsnühal mazbatası ile 4 kıt'a fotoğraf vermektir. 

7 - Taliplerin miktarı kadroyu tecavüz edince şahadet 
name dereceleri ve müracaat tarihleri sırasile kabul muame 
lesi yapılacaktır. 

8 - Ziraat Fakültesine girecekler evvela 1 sene Gazi 
Orman çiftliğinde talebe na mzedi sıfatile staja tabi tutu 
lurlar. Talebe stajda bulunduğu müddetçe yemek ve elbi 
se bedeli olarak kendilerine ay da 40.- lira ücret verilir. Bu 
ücretten hiç bir tevkifat yapılmaz. 

Bu şartlan haiz olup An kara (Yüksek Ziraat Enstitü 
sü) Ziraat Baytar Fakültelerine ve Yiikaek Orman 
Mektebine girmek istiyenlerin 31 Eylfil 933 tarihine ka
dar yukardaki şartları gösterir vesikalarını bir istidaya rap 
tederek doğruca Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rek 
törlüğüne müracaat etmeleri ilan olunur. 

Daha fazla malfunat alrr ak istiyenlere müracaatları 
tRkdirinde Prospektüsler gönderilir. (3024) 

Barut İnhisarı Umum 
Müdürlüğünden: 

l Temmuz 933 tarihinden itibaren idaremize ait in
hisar maddelerinden Karabaru t, dolu ve boş av fitekleri, muh 
telif av kapsülleri ve tapalar ve av saçması daha ucuz fiatla 
satılacaktır. Bunlardan beIµ bathlarmın eski ve yeni fiat
lan şöyledir : 
Birinci av barutu kilosu 
İkinci av barutu kilosu 
Kara baruta mahsus ali 
boş av kovanı 

260 kuruş iken 220 kurut 

yüz danelik paketi 
· Kara baruta mahsus adi 
boş av kovanı 
yüz danelik paketi 

220 .. •• 180 .. 

220 .. .. 200 .. 
210 .. .. 150 .. 

5 ) Dolu av fişekleri adedi 8 
"onar danelik kutularda" 8 

) 
) 

9 ) 
10,50) 
11,50) 

kuruş iken 
6 ) 
7,50 )k""' 
8 ) 

Av sacması kilosu 
Bir ve- yarını kiloluk 
kutularda 

12,50) 
70 

- .. .. 
9 ) 
9,50) 

50 .. 
Av barutlan 1, 1/ 2, 1/4 ve 1/10 kiloluk kutular için

dedir. Yukardaki fiatlar bir kiloluk kutulara mahsustur. 
Ava ait tekmil maddelerin yeni fiatlarını gösterir res 

mi listeler Ankaradaki ve ls tanbul ' da Tophanedeki satış 
mağazalanmız ile memleketin muhtelif yerlerindeki de
po ve acentalıklarımızda mevcut olduğu gibi tekmil beyileri 
mizin dükkanlarının münasip yerine asılmak üzere her ta 
rafa gönderilmek üzeredir . 

Avcı birlikleri ve sair arzu edenler bir posta pulu gön
derirlerse bu listelerden bir adedi adreslerine gönderilir. 

Hqsusi evsafta dolu av fişeği tedarik etmek arzu e 
denler 50 O fişekten aşağı miktarda olmamak üzere sipariş 
verirlerse fabrikamızda yaptırılarak ambalaj ve sevk mas
rafı kendilerine ait olmak üz ere demir yolu boyundaki yer 
lerlc vapur uğrağı iskeleler de gösterecekleri adrese gön 
derilir. (3014) 

B~J~K TlYllRE PillNGI~~ 
15. ci tertibin 3. c6 ketldesi 

11 Temmuzdadır 
Bu ketide-de Büyük ikramiye 

100.000 L;radır 
Aynca: 25.000, 15.000, 10.000 Liralık 

büyük ikramiyeler ve 

50.000 liralık bir mükafat vardı il". 
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MftJ IYET PAZA.R 2 TEMMUZ im 1 

Zafiyeti umumiye, iftiha•ızhk 
ve kavvetaizlik balatında bü
yük faide v.e tesiri görülen F Osfatlı Şark Malt Hul.isa 

• 
1 

Kullan1nız. c:;
Her ,eczane ~ 
de satılır. !!2.. 

·Hava mektebine kayıt ve kabule
dileceli talebeler hakkındaki şerait 
Eskişehir Hava Mektebi Müdürlüğünden: 

1 - ikinci maddede de yazılı prtları haiz olanlar isti 
da ve vesikai lazime ile her sene Haziranın birinci giiniin· 
den itibaren Ağustosun on beıinci giinüne kadar Eskifehir 
hava mektebi kumandanlığma müracaat edeceklerdir. Ha
riçte bulunupta vaz'iyetleri f eraiti duhule tevafuk eden talip 
lerin dahi isbu vesaiki mektep kumandanlığma irsal edecek 
ler ve alacaklan ceYaba göre hareket edeceklerdir. 

2 - Şerait ıunlarcbr : 
A - Türle olacak. 
B - Taliplerin orta mektep (lise sekinzinci sınıf) tah

silini ilanal ve asgari (17) yaımı bitirmiş, azami (20) 
yaşında bulunmak, orta mekt ep tahsilini ilanal edenlerle or 
ta mektep tahsilinden yüksek tahsil görenler imtihans1Z ola
rak kabul edilecektir. Şehit, malul, asker evlatları ile ec 
nebi diline vakıf olanlar tercih edilirler. Mektebin kadrosu 
orta mektep tahsilini ikmal edenlerle dolmadığı takdirde 
orta mektep tahsilinden dun tahsil görenlerden usulü veç 
hile musabaka ile almacaktır ; 

c - Ahvali sıhhiyeler hava noktasında UÇUf vazife
lerinde istihdama elverişli olduğuna dair mutahaasısları 
tam olan askeri hastahane hey'eti sıhhiye raporunu hamil 
bulunmak, (hariçte bulunanlar mahalli askerlik ıubeleri 
ne müracaat suretile muayeneye sevk olunacaklardır. Tam 
teşkilli hey' eti sıhhiye olan şehirlerde en büyük askeri ma 
kama müracaat ile muayeneye sevk olunacaklardır. 

D - Ahlakı mazbut olduğuna hiç bir cihetle maznun 
veya mahkiim olınadığına dair hüsnühal varakası ibraz et
ınek, (mahalli polisinde tasdik şartır). 

3 - Mektebe kayt ve kabut edilecek talebeler gedik 
li küçük zabitler hakkındaki 1001 numaralı kanun mücibin 
ce muamele görecektir. Bu kanuna tevfikan mektepten ar
zusile çrkmak isteyenler ancak meccanen okudukları müdde 
teati bilumum masarifatı evvelce taahhüt ederek tediye et 
mek suretile çıkartlacaktır. 

Her llangi bir suretle mektepten çıkarılanlardan sin
leri onsekizden dun bulunanlar esnane duhullerinden ve on 
sekizini ikmal etmiş olanlar çıkardmalarlDI müteakip hava 
kılahna nefer olarak verilirler ve duhullerinden itibaren 
muvazzaflık hizmetlerinden fazla mektepte bulundukları 

her seneye mukabil altı ay hesa bile hizmet ederler. 
4 - Mektebi muvaffakiyetle ikmal edenler hava kıtaat 

ve müessesatında ( 12) sene müddetle hava gedikli küçük 
zabit olarak ifayİ vazife edeceklerine dair noterlikten musad 
dak senet şurutlarmı vereceklerdir. 

5 - Müddeti tahsil iki senedir. Mektep leyli ve mecca 
nidir. Askeri lise talebeleri gibi ilbaa, İaşe edilecek ve ders 
levazımı da verilecektir. 

6 - Musabaka imtihanı Eylülün ilk haftasında ve ha 
va mektebi binasında yapılacaktır. Bu cihet ayrıca gazeteler 
le ilan edilecektir. 

7 - Mektebe kayt ve kabul edilenler 15 Eylülden itiba 
ren mektebe alınacaklar ve birinci Teşrin bidayetinde dersle 
re başlayacaktır. Mektep bunlan ihtiyaca göre pilot, nışancı 
bombardımancı, fotoğrafçı, muhabereci, silabcı hava gedik 
li küçük zabiti yetiıtirecektir. 

8 - Hava gedikli küçük zabitlerinin rütbeleri ile maat 
ları aşağıda göaterilmiıtir. 

Kuruı 
Gedikli çavut 3 X 700 

Baş çavuş mua. 3 ~ 900 
Bq çavut 3 X 1200 
Bat gedikli 3 x2000 

Tahsisatı fevkaiadeleri maaı ücretlerinin üç mialidir. 
Gedikli küçük zabitlere gedikli çavuıluğa terfi tarihle 

rinden itibaren beş sene müddetle istihdam edildikten son 
ra sicilleri müsait olanlara bir nefer tayini zam verilir. Evli 
olan gedikli küçük zabitlere aile maaşı olarak her ay ilave
ten ve maktuan beş lira verilir, Yirmi sene hizmet edenler 
arzu ettikleri takdirde askeri tekaüt kanununa te~Ikan 
son aldıkları maaş üzerinden tekaüt edilirler. Bunlara teka
ütleri anında 500 ve kırk yaşını ilanal edenlere 700 lira ikra-
miye verilir. • 

Talip olanlar milli müdaf- vekaletinde veya müessesa 
tında , yer bulunmadığı takdirde devletin diğer devair ve 
müeaesatma tercihan kabul ile istihdam olunurlar. 

Gedikli küçük zabitanın muhtelif rütbelerae bulunabile 
cekleri azami yaş aşağıdadır: 

Gedikli vaçuş . 40 
Bq çavuş muavini 40 • 
BaşçaVU§ 45 
Baş gedikli SOdir. 

9 - Uçuşa başladıkları tarihten itibaren şehri onbeş 
lira ve mektebi ilanali müteakip de şehri otuzar lira tayyare 

cilik müteferrika11 verilecektir· Bu tayyarecilik zammına 
her iki senede bir de 10 lira ilave edilir. 

10 - Her hangi bir emir ve vazife dolayisile uçuş ya· 
parken gerek sukqt ve gerek uçuşun yerde ve havada esba 
hı sairesi hasebile malôl kalanlara ikinci mülazim rütbesi 
Üzerinden tekaüt maaşı tahsis olunur. 

11 - Vazife esnasında şehit olanların müstahakı maaş 
e~radı ailesine de yine bu rütbe üzerinden eytam maaııı tah 
sıs edildiği gibi kanuni miras çdarma İrsi hisseleri nisbetin 
de tevzi edilmek üzre 5000 lira nakdi tazmin~t verilir. 

(3022) 

IStanbul Sıhht Müe•ıeıeler Satınalma 
Komi•yonu RelıHğinden: 

t . J:!eybeJiada Sanatoryomu için yevmiye lüzumu olan 
erkte~agı 4-7-933 salı günü saat 15 te pazarlikla ihale edile· 

ce ır. 

İsteklilerin müracaatları. (3032) 

Istanbul ve Trakya Şek~r 
Fabrikaları Türk Anonim 

. 
Sadık Zade Aslan Kaptan 

BARTIN POSTASI 

KEMAL 
vapuru -

Şirketinden: 
Şirketimiz hissedar )ar umum hey' eti 26 şubat 933 ta. 
rihinde fevkalade surette vuku bulan içtimaında 
Şirket sermayesinin yeni hisse senedi çıkarmak su. 
retile üç milyon liraya iblağını ve eski hissedarları_ 
mızın malik olduklan hisseler ile mütenasip ola. 
rak yeni çıkarılacak hisse senetlerinden iştiray.a 
haklan bulunduğunu ve bu haklarını sic~lli Ticaret 
Gazetesile ilin tarihinden itibaren bir ay zarfında 
istimal etmeleri lüzumunu karar altına almış ve 
bu kerre tescil muamelesi ikmal edilen bu karar 
29 Haziran ve 1Temmuz933 tarihli Sicilli Ticaret 
Gazetesile ilin edilmiş olduğundan haklarını isti_ 
mal etmek isteyen hissedarların tarihi mezkôrdan 
itibaren bir ay müddetin sonu olan 1 - Ağustos - 933 
tat'ihine müsadif Salı günü akşamına kadar lstan_ 
bul'da Şirketin Babçekapı'da 4 üncü Vakıf Ha .. 
nındaki Merkezine veya Alpullu'daki Fabrika Mü.. 
diriyetine m··racaatla malik oldukları hisse se. 
netlerini kaydettirip iştirak taabhütnamelerini im. 
za ve rub'u bedellerini tesviye etmeleri lüzumu ve 
aksi takdirde haki rının sakit olacağı ilin olunur. 

2 Temmuz Pazar gUnil ııaat ıs 
0

de 
Siskeci nhtmundan Jıuekctlc (Eret
li, Zonguldak. Bartın, A~ra, Ku
rucaşile, Cide, İnebolu, Eft'Cllf'e, İli· 
JC ye Aba.naya azimet ve avdet ede. 
.:ektir. 

Fazla tawlit içi.o Sirlc(:ci Mey
menet Hanı altında acentalığa mü
racaat. Telefon: 22134, (5076) 

4051 

SADIKZADE BiRADERLER 
Vapurlan 

KARADENiZ POST ASI 

SADIKZADE 
vapuru 

3 T~uz puacteei günü sa.ıt 18 de 
Sia-keci nhtıınından haraketlc Zongul· 
dak, İnebo"Lu, Ayancık, Samswı, Ordu;' 
Gircsı•n, Trabzon, Sürmene ve Rize li
manlarına azimet ve avdet edecektir. 

Fazla tafsi11t için Slrloeci Meyınettct 
Hanı altında ..:entalığa ınür<ıcaat. Te
lefon: 22134. (5077) -Alemdar zade Mehmet 

Vapuru 

BÜLENT 
vapuru 3 Temmuz pazartesi gunu Zon 

guldak, İnebolu, Samsun, Ordu. Gi· 
r~aon, Trabzon, Rize:, :M.apavri, P..ız-ar 
ve Hope) ye azimet ve avdette ayni 
iskelelerle Süımcne, Vakfıkebir, Go 
relc Ünye ve Ayancığa uğrayarak 
a\'det edecektir. Acentesi ALiiyc 
han No .1 Telefon: 2103 7. (5135 ı 

-=-~~;d~.b~~~!~d~ 1~ 
kantıısı aıra•mda 33 numaraya 

T AŞINMIŞTlR. - C5oss) 

4042 

4034. 

• 

1 ' Evkaf müdiriye i · ıanları 1 
Kıymeti Muhammenesi 

Lira K. 
70 00 -35- arşın terbiinde bulunan Küçükpazarda 

Hoca Hayrettin nıahallesinde Yoğurtçu soka 
ğmda 30-22 No. h arsanın tamamı. 

591 00 - 430. arsın miktarında bulunan Arnavut 
köyünde y~ni mahalle sokağında 10-52 No. lı 
ahşap bir odalı hanenin tamamı. 

4496 00 - 562 . metro terbii'!lde ve Şehremaneti bina 
sı karşısındaki Şerefiye caddesinde eski 11 ye 
ni 5. 7 No. lı sin an ağa camii arsasmm tamamı. 

1095 00 Tahminen -3650 - arşın miktarında bulunan 
Cerrahpaşa ' da Hobyar mahallesinde yokuş 
çeşme sokağında atik 23 cedit 43-45 numara 
larla murakkaın meşrutahane arsasının tama 
mı. 

Yukardaki emlaki mahlulc yirmi ~;ün müddetle ilana 
konmuştur. Müzayedesi Temmuzun 17 inci pazartesi günü 
saat on beştedir. Taliplerin pey a 1<çeleri!e beraber mahli'ılat 
kalemine müracaatları. (2941) 

4123 

Askeri Lise ve Orta Me~teplere 
Muallim Tabip ve Dişçi Alınıyor. 

1 - Açık muallimlikler fU nlardır. 
Kuleli Lisesinde : l'abii İlimler, Fizik, Kimya, Riyazi-

ye, F ranaızça. Alman, Felsefe. · 
Maltepe Lisesinde: Tabii llirnler, Fiaik. Riyaziye, Fran 

sızca, 

Bursa Lisesinde : Fizik, Kiinya, Fransızca. 
2 - Bu derslerden her binne lüzumu kadar muallim ah 

mıı::aktır. 
3 - Konya ve Erzincan Ask.eri Orta mekteplerinde muh

telif ders zümrelerine de muallim almacaktır. 
4 - Bu muallimliklere ; istekli olanlar, aşağıda yaz~ 

vesikalan bir İstldaya iliştirecekler ve- hangi mektebin han;ıi 
ders muallimliğtne istekli olduklarmı da yazac•klardır. 

A - Tasdikli sıhhat raporu, 
B-Tudikli hüsnühal kağıdı, 
C - Resmi bir makam<"a ve evvelce Muallim olanlaı· i

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

D -- Şahadetname, Eh1iyetname, tasdikname ve sai.- ve 
sikafarmm tasdikli ve fotoğraflı suretleri, 

E - Noterden tasdikli taahhüt :.enedi, bu senede §un!aı: 
yazılacaktır, " Tayin edileceğim ... mektebiıün .•. muallimli 
ğinden her hangi ders senesi içinde çekilmemeği, şayet tatil za 
manında çekilecek olursam, çekilmeden en az iki ay önce bildi 
receğimi.,, böyle yapmazsam, alacağım ücretin iki aylığını taz· 
mınat olarak bir defaaa ödeyeceğimi, bundan başka tayin o· 
lunduğum halde kanunun gösterdiği zaman içinde vazifenıe 
başlamazsam yine ayni tazminatı ödeyeceğimi taahhüt ede· 
rim." 
• E - Bu vesikalar 1 O Temmuz 933 tarihine kadar Milli 

MüdafaaVekiletinde Askeri liseler Müfetti§liğİne gönderilmit 
ola<"aktır. 

5 - isteklilerden aranılacak ıartlar ıunlardır : · 
A - Muallimliğini istediği dersi okutınağa, menıei veya 

Darülfünunda imtihanla ehliyetnameyİ ve kanuni vaadlan 
haiz olmak ve yahut Maarif Vekaletinin aynı derecedeki mek 
teplerinde müseccel muallim bulunmak. 

B - Haftada 15 "Zaruret görüldüğü takdirde " en çok 
20 :\aat ders almağı taahhüt el mek, 

6 - Tayin edilecek muallimlere ayda 84 : 126 lira ücret 
verilecektri. 

7 - İstanbul, Konya, ve Erzincanda bulunan Askeri li 
se ve Orta mekteplerle Konya Gedikli Küçük Zabit Hazırlama 
mekteöınin tabip ve diıçiye ihtiyacı vardır. 

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

8 - Bunlara istekli olanlar, hangi mektebin tabip veya 
dişciliğini İstediklerini istidalarına yazacaklar ve lasaca hal 
tercümelerile beraber 4 maddede yazılı zamanda Askeri Lise 
ler Müfetti~liğine göndereceklerdir. (3097) (2719) 
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Ankaranın köylerinde 
Kızılırmağın suyu 

getirilemez 
4 

Ankara ya 
mi? 

'ANKARA, 30 Haziran temin edilecektir. Bir taraftan An. 

Bir tarafında Kızılırmak, diger 
tarafında Sakarya gibi iki büyük 
dereye sahip olmak Ankara için 
bir nimettir. Ve sonra senelerce 
Ankaranın susuzluktan kıvrandı· 

ğmı, su için her gün çareler ve ted 
birler dütünüldüğllnü hatırlıyorum 
da. . . . Irmağın kızıl suları öniin· 
de, başlıca çarelerden birinin ya
nında olduğumu görerek dütünce
ye dalıyorum. • • • Su, bir tehir f. 
çin muhakkak ki en büyük zinet, 
en büyük varlık. .. Ve hükOmet 
nerkezinin 80 kilometre ilerisin· 
le - kesti.rme yol - böyle bir de· 
·e akar da Ankaranm bir su me
ıelesi, bir su derdi olur mu? 

karanın bir kıaım arazisini aulamı- ı•-ıe--........... -'----_.-ll 
ya kullanılacak hu su, diger taraf. 

Bu mütaleaya: 

- Kızdırmak'm suyu '.Aııkara
ya getirlir, getirilir ama, çok para 
ıarfetmek lazımdır.! 

iddiasını belki serdedecekler 
vardır. 

Filvaki tahmini bir hesaba gö
re, arazinin gösterdiği &rızalar do
layısile bu ameliye için on, on iki 
milyon lira masraf gider. Fakat 
Ankara suyu için bugllne kadar 
dökülen ve daha da dökülecek pa· 
ranm yekilnu bundan az mıdır? 

Yakın bir zamana kadal' şeiırin 
suyu için iki buçuk milyon lira 
aarfedilmedi mi? Noksıı.nları ta· 
mamlamak için daha bir milyon il· 
ra gitmiyecek mi? Çubnk bendine 
üç buçuk milyon sarfedllmiyor 
mu? Ve böylece sarfedilecek yedi 
milyon lira ile hakiki gaye elde e
dilebilecek mi? 

Çubuk bendi senede ancak 
17.50 milyon metre milı:&hı su ve
rebilecektir. Ve istasyon caddesi
nin solunda, ileride yapılması mu
karrer sun'i gölün suyu buradan 

tan tehrin her gün artan au ihti· 
yaçlarını zamanla karşılıyahilec:ek 
mi? 

Bu münasebetle bir kaç gün ev
vel Ankarada bir konferans veren 
profesör Agache'm bent hakkında 
bir mütaleasmı kaydedeceğim. 

Perofesör hendi mahallinde tel· 
kik etmİf ve bundan takdirle bah· 
sederken ezcümle diyordu ki: 

"Dünyada b~ bendin bet yüz 
misli bentler yapılmıştır.,, 

Profesör bu itaretile bentlerin 
büyüklüğüne değil, toplıyac:ağı ııu 

itibarile; azametine işaret etmek 
istiyordu. ... İtte Kızdırmakta ya
pılacak bir bent, dünyada sayılı 

su bentlerinin temin ettikleri suyu 
fÜphesiz verebilirdi. . . Zira Kızıl· 
ırmağın kurak mevsimdeki sarfi
yab saniyede takriben 10. 15 met· 
re mikabıdır, ve kışın bu miktar 
70 • 100 metre mikabına kadar 
çıkmaktadır. 

Kızılırmak, Ankara ve civarı· 

nm; yalnız ıu cephesinden değil, 
ayni zamanda elektrik cephesin
den de ihtiyacını geoit ve ucuz 
miktarlarda temin edebilir. 

HükOmet, Kırıkkaledeki fabri

kalar için elektrik istihsali maksa· 
dile bir aralık ırmakta etütler yap
brmıfb. 

Ve ozaman ırmakta yapılacak bir 
bent, ve o bentten Kırıkkaleye ka. 
dar elektrik istasyonları tesis maıı
rahnı yüksek bulmuştu. Filvaki 
sadece Kırıkkaleye elektrik temi· 
ni için yapılacak masraf göze blJ. 
yük görünür ve hesapsız olur. Fa
kat genit bir program dahilinde 
Kızdırmaktan istifade, elektriği 

Altın Mekik kumaılarından 

Şantung YALOVA 
İpekli Kumaşların Kraliçesidir 

Şantung YALOVA 
Avrupada kibar halkın kullandığı 

en son moda kumaştır 

Şantung YALOVA 
Avrupada, en iyi 
spor kostümlerini 

kostüm tayyör ve 
diktikleri kumaştır 

Soa moda renkleri vardır 
Katlyea rengi atmas ve •olmas 

Yerli Mallar Pazarında: 
Fabrika flatına satılır 

lıtanbıılda: Babçekıpıda j Beyoğlunda: istiklal caddesinde 
(5114) 

İstanbul C. Müddeiumumiliğinden: 
lstanbul Adliye dairesi kalirüferi için mübayaa edi

lecek 290 ton maden kömürünün 29-6-933 perııembe gÜ 

nü yapdan münakaaasmda verilen fiatlar mütedil görül 
meınİ§ ve münakasanın bir hafta müddetle talikine karar 
verilmiı olduğundan taliplerin 6-7-933 perşembe günü saat 
14 te Defterdarlıkta müteşekkil komisyonu mahsusuna mü 
racaatları ilan olunur.(3028) 

Darülfünun Mübayaat 
Komisyonundan: 

Darülfünun merkez binasında ve Tip Fakültesinin Hay 
darpaşadaki ambarlarında mevcut istimalden sakit eski eş 
yaların 5 Temmuz 933 tarihi ne müsaclif çarşamba günü a
leni müzayede ile ihalesi ilan edilmiş ise de yevmi mezkfı 
run eyyamı tatiliyeye müsad if bulunması hasebile mezkur 
ihale gününün 6 Temmuz 93 3 oerşembe günü saat 15 te İ· 
halesinin İcra kıhT.?aca~· hsh~hen ilar. olunur. (3026) 

de, suyu da ucuza malettirebilir. 

Böyle bir ameliyeye teşebbüs 

takdirinde, Kızdırmakta vücuda 
getirilecek 30 • 35 metre irtifamda 
bir bent ile: 

1 - Kızılırmak civarındaki 

köyler elektrikle nurlanacak, bol 
su sayesinde toprakların verim ka
biliyeti artacaktır. 

2 - Ankara bol suya kavuta· 
caktır. 

3 - Kırıkkale'nin elektrik ihti
yacı kadar Ankaramn elektrik 
ihtiyacı da ucuzca temin edilecek
tir. Bu suretle inkılap merkezinin 
mes'ut sakinleri (30) kuruşa elek
trik yakmaktan kurtulacaklardır. 
Zira Ankara Elektrik Şirketinin 
hükiimetle mukavelesinde böyle 
bir kombinezon için müsait büküm 
ler vardır. Bu hükümlere göre, hü
kiimet veya hükfunetin ali.kadar 
olduğu bir fİrket Kızılırmak veya 
Sakaryanın su kuvvetinden elek
trik iııtihsal edecek olur da, bu e
lektriğin maliyet fiati Ankara e
lektriğinden yüzde 25 nispetinde 
noksan olursa; Ankara Şirketi bu
günkü tesisatını muhafaza ile be
raber bu elektrijti sabn almak 
mecburiyetindedir. 

Ankara, etsiz bir azim ve feda. 
karlığm meydua koyduğu mo 
dem bir tehirdir. Yakın yarının sa· 
yılı güzel şehirlerinden biri olma
fa namzettir. Bu tehrin etrafında 
mamureler görmek istediğimiz ka
dar, inkılap kabesinln çağlıyanlar 
ve göllerle süslenm~aini arzu edi
yoruz. 

Mec. S. 

- --
"Şantung Yalova., yıkanır, 
gayet sağlamdır, serin tutar 

Aslan ve Eıkihiaar Müttehit 
Çimento ve Su Kireci 

Fabrikaları Anonim Şirketin
den: 

iLAN 
Muvakkat hisse senedatının yeni his 

se senedatile tebdili muamelesinin 10 
Temmuz 1933 tarihinden ve 1931 sc· 
nesi temettüli olaıak, hi~se senedııtı:nm 
16 numerolu kuponunun kat'i mukabilin 
de, 30 kuruşun tesviyesi muamelesinin 
de 25 Temmuz 1933 tarihinden itiba· 
ren Galata'da Doyçe Oryentbanlı: gişe 
!erinden icra olı.ınacağr ilan olunur 

İstanbul, 1 Temmuz 1933 
( 4768) Meclisi İdare 

1 LAN 
Osmanlı 'Bankası'mn Galata, 

Y enicami ve Beyoğlu devairi, Ha
kimiyeti Milliye bayramı münase
betile T emınuzun 5 İnci çarşamba 
['Ünü kapı:ılı bu!tt::L.~caI~tır. 

~ . ' 1 t ~ '· ! ,. . •. '.. ..... .: . ~ . .... . - ' ••.. ·--
Ankara şarapları 
Zamanla dünyanın en iyi 
şaı<apları arasına geçecek 

ANKARA, 30 (Milliyet) - Mem 
leketimizin diger ıehirlerine nazaran 
Ankaranın bir hususiyeti de ıarap• 
haneleridir. Bunlann adedi vaktile 
biraz daha fazlaca idi. Fakat bugün 
!erde azaldı. Buralarda yalnız ıarap 
ve bazılarmda da bira da satılır. 

Şarap gark içkisidir. Bugün Iranda 
hala her içkiye rağmen tercih edilen, 
daüna içilen odur. Fakat nedense 
Türkiyede bugün ıarap yerini milli 
içkimiz olan rakıya terkebniıtir. 

Ankarada stad ve at koşu 
yeri yapılıyor 

Tecrübe edenler söylerler ki bize 
hacmi fazla içkiler gelmiyor. Biz 
keskin ve hacmi az içkileri daha zİ· 
yade seviyoruz. Meseli; rakı, kon· 
yak, hatta viski gibi. Şarapla biraya 
iltifatımız azdır. Belki de alışmadığı· 
mızdan olacak garabın verdiği baıaii:· 
naı kendiıine iltifat etınemekliğimize 
yegane oaik oluyor. • 

Italgan mühendisin eseri birinci Bu halere rağmen Ankarada §a· 

rap depolarının açtığı ıaraphaneler 
kısmen ecnebiler, kısmen de Türkler 
tarafından oldukça rağbet görüyor. 
Kadehi on kuruıtan baılıyan bu içki 
den ak§llDl eve giderken bir ka9 adet 
mezesiz, yahut oandoviçle yuvarhyan 
lar evlerinin yolunu zikzak göre gÖ· 
re kapılarını buluyorlar. 

ANKARA, 30 (Milliyet) - Hü- M. P. Vietti - Violi'nin plıinmın 
kômet merkezi bir kaç sene zarfın. resmini gönderiyorum. Plan, her 
da en asri ve güzel bir stadyom ve türlü ihtiyacın gözönünde bulun· 
at koşu yerine sahip olacaktır. A· 
çılan müsabakada birinciliği kaza. durularak yapdmıt muvaffak bir 
nan ltalyan mühendis ve miman eserdir. 

Bu Clükkinlann Maarif Vekaleti 
altındaki cadde üzerindekileri daha 
ziyade hususiyeti haizdir. Buralarda 
mevcut iskemle babası ıeklinde kübik 
taburalara oturularak tezgihbaıı ya
pılır. 

Sıra sıra bunlara dizilen akşamcı· 
!arın hepıi tanııin tanımaam yanında· 
kile behemehal ahbap olur, muhabbe
ti kaynatırlar. 

Buraya ayak Üzeri uğrayıp hemen 
bir tane çekerek gidenler, girip çıkan 
!ar akşamın alaca karanlığında dük· 
kim i!ayli ıenlendirirler. 

Şaraphanelerin bir kısını da bildi
ğimiz masalı meyhaneler teklinde· 
dir. Bunların bazılarında müzik te 
vardır. Ekaerioi ecnebi amele uğrağı· 
dır. Ötekilerin saat ondan oonra ten• 
balığına rağmen buralan aaat on iki· 
ye kadar kayna9ırlar. 

'Eytam ve Emllik Banluaının Merkez binan maketi Bu praphanelerln hepıinln de 
mamulatı yerli üziimdür. Ankara Ü· 
zümü p.raba fevkal&.de iyi gelmekte
dir. Ankara ıaraplan milteha111ıla· 
nnm ifad.,.ine göre dünyanın en iyi 
ıaraplarmdandır. Senelerden beri 
yerleıen hnal&.thanelerde bugün yıl· 
lanmıı neft! ne~leri muhtevi kavlar 
vardır. 

Emlak Bankasının geni binası 
ANKARA, 30 <!Milliyet) - Yeni 

emlak ve eytmn bankası binaaı Bankalar 
caddesinde, O•ınan!ı Bankuı kartıam
da, tütün İnhl•an yanındaki arsada ya
pdacakbr. 

binanm yüzü 32 buçuk, derinliii 22 
metredir. Uç kat üzerine yapdacak olan 
bu binanın asıl cephesindeki sütunların 
bulunduğu iki kah ihtiva eden parçaoı 
yan somaki ve yarı beyaz mermerden 

ieksayt isminde yeni 
usul Amerikan lastlğinl 

istimal edersen1z sıh hT . ..., 
~e asri surette zührevt 

' hastalıklardan mahfuz 
kalırsınız, 

•. 
eııamum; eczanelerde 
•ki muhtelli ~ekilde satılır. i 

' 

BURSA KAPL·ICALARI 
.Türk Anonim Şirketinden : 

Bursa kaplıcaları Türk Anonim Şir-
keti Hissedarlarının {24 Temmuz 
1933) tarihine müııadH pazartesi &il· 
nü saat onbirde Şirketin İstanbul'da 
Bahçekapnıı:nda Taşhanda (72) numa· 
rada ktin merkeainde fevkalade surette 
vulrubulacak lçtlmamda hazır hulun· 
malan rica olunur: • 

Müzakerat rüznameai : 
Mukavelenamei esasinin beşinci mad 

<ıesinin ilk fıkrasIDtD tadili 
Mezkllr fıkranın eski şekli: 

Madde: 5 - Şirketin sermayesi be~ 
yüz ellibin Türk lirasından ibaret ve 
beheri on lira kıymetinde ellibeş bin 
hisseye münkasemdir. 

Mezkllr fıkranın muaddel şekli: 
Madde: 5 - Şirketin sermayesi yedi 

yüz doksan bin Türk Lirasından ibaret 
ve beheri on lira kıymetinde yetmi§
dolruz bin hisseye milnlı:asemdir. 

(Hissedarlann içtimadan evvel mil· 
racaat ile dlihuliye varakası almaları) 
(5106) • Meclisi İdare 

111nıuıııııuumı1t111ıı11nnnnı111nıu•n11111111nnnı11111111111111ın1111,_ 

Umumi Neşriyat ve Yazı işleri 
Müdürü ETEM iZZET 

! Gazetecilik ve Matbaacılık T. '.A. S. 

ve öbür cepheler Ankara tqından ola
caktır. Binanın kurulduilu toprak çürük 
olduğundan temeli beton anne kazıklar· 
la sağlamlB§tmlacaktır. 

Bodrum katında kua ve "vrak daire
si ile memurlann yemek ıalonlan bu

lunacak, yer katı merkez müdürliiğfuıe, 
birinci ve ikinci katlar umum müdürlük 
ve idare mecli•l teşkilibna verilecektir. 

Ankara ııarap imal&thanelerl anla. 
yıılı çalıf1Dalarile ve hlmmetleri le 
zamanla Ankara §lll'&ı>lannın töhre• 
tini de dünyaca meıhur arkadaılan 
arasına behemehal •okacaklardır. 

Çanakkale Nafıa 
Başmühendisliğindenı 

Biğa Çanyolu üzerinde ah§ap olarak in§a edilecek olan 
35 metro açıklığındaki altı kulaç köprilsü kapalı zarf 
uııulile 20-7-933 tarihine müadif per§embe giinü saat on 
beşte ihale edilmek üzere 1-7-933 tarihinden itibaren yirmi 
gün müddetle münakasaya konmuştur. Bu inşaatın bedeli 
keşfi 6016 lira 86 kuruş olup münakasa Çanakkale vilaye
tinde yapılacaktır. 

Münakaııaya iştirak edecekler teklif melituplarını ve 
muvakkat teminatlarını ayni günde saat on beşe kadar ma 
kamı vilayete vermeleri Iazmı dır. 

Bu işe ait evrakı keşfiy e ve şartnameyi görmek isti 
yenlerin Nafia Baıımühendia liğine müracaatları ilô.n olu
nur. (3033) 

Nafıa Vekaletinden: 
Y olçatı • Elaziz hattı İn§ aat ve ferıiyatı kapalı zarf usu 

Iile münakasaya konulmuttur. Münakasa 22-7-933 tarihine 
müaadif cumartesi günü saat 15 te Nafia Vekaleti Mil§teşar
lık Makamında icra edilecektir. Münakasaya ittirak edecek 
taliplerin bu kabil Demiryolu inşaatını muvaffakiyetle ic
ra etmiş Mühendis veya şirket ve yahut talibin böyle bir 
mühendisle hissedar olınası ıarttır. Bu !eraiti haiz olmayanla 
rm teklifleri nazarı itibara alınmaz. Talipler bu huauıtaki 
tarlnaıneleri AJ;.'kara'da Nafia Vekaleti Levaznn Dairesin
den elliııer lira mukabilinde tedarik edebilirler. (2975) 

Çanakkale . Nafıa 
Baımühendlsliğinden: 

Ezine - Ayvacık yolunun 0+ 000 kilometroaundan 12+ 687 
kilometroauna kadar olan kısmın teaviyei turabiye, şose 
ve imalatı sinaiye inşaatı 27 -7-933 tarihine müadif perşem 
be giinü saat on beşte ihale edilmek ihere 1-7-933 tari
hinden itibaren 27 gÜn müddetle ve kapalı zarf usulile 
münakasaya konmuştur. 

Bu inıaatm bedeli keşfi 124811 lira 56 kuruş olup 
münakasa Çanakkale vilayet inde yapılacaktır. 

Münakasaya iııtirak edecekler teklif mektuplarım ve 
muvakkat teminatlarını ayni gilnde saat on beşe kadar Ça 
nakkale valiliğine vermeleri lizımdır. 

Taliplerin münakaa şartnamelerini Çanakkale, latan 
bul, lzmir Başmühendislikleri ile Ankara yollar Umum Mü 
dürlüğünde _ ~ütalea edebilecekleri ilan olunur. (3035) 


