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·tıerin politikası 5=-~= Konf r n · w 1 i== 
Siirt meb'uııu: MAHMUT 

DERUN (Baımuharririmizden) - _ -
Almanyada milli ihtilal, her ıün da- 5 ~ = 
ha meraklı safhalar arzediyor. Hit- = = 
~:~~~~::Ti~d~~~~~r~::: i Komşumuz Rusya ile Londrada yeni bir misak imzalıyoruz ~ 
nii timdiden yıkıyorlar. Onun için 5 .... ~ 5 
kendi teıkilatları haricinde kalan ne ;; ........ = 
kadar cemiyet ve tqekküller varsa .. ,,., , .ç. .k R .. .. B n • , , R d k M D l' -1 = 
ya ilga, yahut ilhak ediyorlar. Şüp- ~ 1. ev J l uştu ey .rarısten sonra viyana ve omaya a uğrayara . o J uss = 
he yok ki, böyle bir karar ve programın • d :5 
::ıı:.t8~:1~~z~:.~:::.W:.ta=;ri!: i ve M. Mussolini ile memleketimizi alakadar e en meseleleri de görüşecek § 
dayanarak baıarmak ıüçtür. Örfi ve ı- LONDRA 3 (H 1 b • •. l l b h f l h . K f .. l J l K l ·1 • __ , • = idari kararlar lazımdır. Tutulan yol , eyet e era• mıyecegı an aşı an u on eran- yoktur. Fransız ar no taınazar- on erans son gun er e müşte- ıyor. om~u an e ım;;uuıyacagı = 
budur. ber giden arkadaşımızdan: "müs sın artık dağılmasını istedi. /arından kıl kadar inhiraf .et- rek bir anlQfmıya çalışmaktan mi.ahta biz de varız. = 

Hitler Almanya.u, memlekette taceldir,,) - Amerikanın istik- lngiliz Başvekilinin bu defa meh istemiyorlar. Amerikalılar ziyade, hazır Londrada toplan- LONDRA, 3 (Heyetle bera- S 
~~ !:a ::h!':!h~~!'f':,'~k ~~~:::;. ı!'a~: = rara yanaşmaması üzerine han- hanferamın saplandığı yeni çık- da istikrar bahsini nafile yere mtf muhtelif memleket murah- ber giden arkadaşımızdan). - ~-! ferans nihayet bilfiil inhıtaa uğ- mazı nasıl di.;zeltebüeceği cayi- unutturmıya çalıştılar. En niha- hasları arasında hususi anlQf- Tevfik Rüştü B. hareket etti. 
dırmak kararındadır. Umumi haya- = radı. Bugu··n tali komisyonlar fon. sual görülüyor. Söylendig"ine gö- yet ı·nhıta oldu. matara müsait bir zemin hazır- Paristen sonra Viyana ve Roma- S 
tın bugiinkü tere.iti içinde bu sisteme _ ,., = 
bir şey denemez. Hele Almanya gibi = landılar, lalıat hiç bir şey müu. re, perşembeye kadar hiç bir Ruslarla bir misak lamış oldu. da bir müddet kalarak bu mem- =: 
dahilde ve hariçte namütenahi zor- = here etmeden dağıldılar. Hatta müzakere olmıyacahtır. Bu müd- J Ruslar lngiltere ile anlaştık- lehetlerin siyasi adamları Üe de = 
luklar içinde çırpınan bir memleket = lsviçre Başmurahhası M. Stuchi Jet zarfında konferansın girdiği imza ıyoruz tan sonra, biri Küçük itilaf dev- görü~eceh ve Romadan Anha- : 
için her şeyden evvel aiyasi vahdet = tali komisyonda elini ~iddetle müphem safhanın tenevvür e- LONDRA, 3 (Heyetle bera- letleri, digeri de komfularile ol- raya dönecektir. =: 
lazımdır. Batlangıçta komüniat fır- = h. b. · b J •• .ı • t J b" l" t ber mJen arhadaşım--.ıan) - mah "•ere, ı·hı· mı·sah daha ı·m·a- Ahmet ŞOKRO = ka•ı ve teşkilatı aleyhinde alınan ted- - masaya vurup, ıç ır ış ecere- ecegıne uaır or a a ır a ame .,. ıza _ * _ 

birler, her tarafta, hatta memleket 5l ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ıı ıı ı ı ı ı ı ı ı ıııııııııııııı ı 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ıııımı11 llltHlfftllftlnlllllllllll nın 111111111 nı lll l l lll l l lll l l il lll il I n 111111111 ffi 
haricinde bile hüsnü telakki edildi. 
Şimdi komüniat teşkijitı artık yaşa- lnınmntll lttHUJlltUID ı 
mıyor; fakat komünistlerden sonra 
çelik miğferlilere, Alınan Milli fır- G • H 
kaama, Soayal Demokrat fırkasına QZl Z. 
karşı alman vaziyet; bir çok Alman 
vatandaşlarını birlik cepheıinden a
yınyor. Meseli Sosyal Demokrat fır. 
kaaı rei.Jeri doğrudan doğruya hain 
ilin edilmittir .. 

Şansolye Hitler, doğrudan doğru
ya tek fırka eaaaına gidiyor. Eğer bu
na muvaffak olursa, neticenin Al
man davası lehinde olacağına fÜphe 
yoktur. Müttehit, miifterek id-1 et
rafında toplarunıf, e1a1mda olğun bir 
millet halinde Almanya, harici poli
tikasında da daha çok müe11ir ola· 
bilir. Umumi endite; bu kadar geniı, 
tiddetli bir politikanın tatbiki halin· 
de bile arzu edilen neticeyi alama• 
mak ihtimali etrafında toplanıyor. 
Yoksa hiç bir zaman, hiç bir memle
kette ihtilil prensiplerinin, ı.Jahat 
programmm tatbiki umumu memnun • 
ebniş değildir. Almanya da batka Ruıya Haricıye Komiaeri M. Litoino I ln6ili:tt Hariciye Nazın Sir John Si-
türlü olamazdı. monla yaphğı illı temıutan '11ıhlıtan • onra gazetecilere beyanatta bulunuyor. 

• • • Burada Nasyonal • Soayaliatler; 
propagandaya çok ehemmiyet veri· 
yorlar. Propaganda ne:aaretİDİll tet
kilih geniıtir. Hitleriatler, mühim 
karar ve işlerini halka pek büyük bir 
gürültü ve heyecan ile anJatmağa ça· 
lışıyorlar. Bunlar, komilnRt tetkilitı
nı ortadan kaldınnakla iktifa etmi
yorlar, hu mezhep ve teıkilat aley
hinde daimi bir faaliyet aarfetmek
te devam ediyorlar. Mayı11n birinci 
ıünü, komüniıtlerin bayrıl.ınıdır. Hit· 
ler Almanyuı, her Mayıam birinci 
ıününü milli mesai ııüııü olarak ilin 
etmittir. . 

M. Hitler nutuklanıun birinde 
halka anlatıyor: 

- "Biııim bu "-1eketimi:a yalnız 
Naayonal delildir. Bl:ıı, ayni lllUllan
da Soayalist bulunuyoruz. Marldıtler 
bu triine kadar ameleyi aldattılar, bir 
çok vaiUerde bulundular ve bu.nla
rm hiç birini yapamadılar. Bis onlar 
aibi hareket edecek delillz. Biz sı
nıflar arasındaki mücadeleyi kaldı
racağız. Zengin, faldr, amele, pat
ron .• Bunların hepsinin teıriki me ... 
İsini temin edeceğiz. Almanyada yal
nız ite hürmet edilecek •. Burada yal
nız iı uiatolauiııi yapyac:ak.." 

Hükümetin evvelce ilin ettiği it 
proırramı mu ... affalriyetle tatbik edil
mektedir. Bu proırraından iıtihdaf 
edilen gaye yalnız ümran ve inkişaf 
değildir. Ayni zamaDda itıizlere it 
bulmak ta vardır. Geçen sene mevcu
du alb milyon adam olan iısizlerin 
miktan bu sene bet milyona inmiıtir. 

Hükilınet blr taraftan aaneyie it 
ve aipariı bulmak için çalııırken, di
ğer taraftan :ııiraat cephesinde mü
him kararlar almakta ve hazı 11lahat 
yapmaktadır: Bir çok :airai maddele
rin ıtlmrillderini arttırmak, çiftçi
lerin borçtan kurtarılması için bazı 
kararlar ve tedbirler almak, vatan
datm topraklan üzerindeki tasarruf 
haklarını daha ziyade takviye etmek 
ıibi tedbirler bu cümledendir. 

Hükümet, .. nayi ıipariılerinin 
artbrılmaaı için de bazı tedbi~ler ~lıruı· 
br. Bu it İ<;İn ayırdığı btr mılyon 
marklık tahsisat sayesinde yeni sipa· 
ritler temin etmiıtir. Yeni sipariş ve
renlere ıöaterilen vergi kolaylıkları 
iyi neticeler vermektedir. Demiryol
ları ve posta telgraf idareleri gibi 
Jı:iiyük müeueıeler de aanayie mühim 
~1Pariıler vermek suretiyle, iısizlere 
ıı bulmak ve sanayii ataletten kur
t'.'rmak yolunda hükUmetin faaliye· 
tine Yardım ediyorlar. Bütün bu ka· 
"~!ar ve tedbirlerin fayda ve tesirle
rın~ ıörmemek kabil değildir. Fakat 
!u ti• ;nııhakkak ki, bu kadar mahdut 
d:ı,:e b~r, :ı:amandan ve hadiselerden 
lan t ır ç~k teyler bekliyen Alman
zaktır ~amıyle tatmin etmekten u-

"' "' "' Reisicümhu H' d • haata ld • r ın <0nburg'un agır 
iıin ölfun~'b, '.'nlaıılıyor. ihtiyar re
li vaz" lınde Almanyada dahi
re M. 

1rı':~1 ne 0~ur? Anlaııldığına gö
ihtimali 

1
d:r, .~ıl~a~~ bu vaziyeti ve 

(D ıoz onune alarak ıimdi
evamı 5 inci sahifede) 

Ne Amerika, ne F ran .... _ 
dediklerinden şaşmıyorlar 
Mütearrızın tarifi anlaşmasında Tevfik 
Rüştü Bey M. Paul Boncour'u tebrik etti 

PARIS, 3. A. A. - Havas A
jansı bildiriyor : 

Mutaarnzm tarifine dair Lond
rada imzalanan anlatma hakkın
da yarı resmi bir tebliğ yapılmıt
br. Bu tebliğe ıtire M. Paul Bon
cour ile uzun bir görü9me yapan 
Türkiye Hariciye Vekili Tevfik 
Rüttü Bey, kendisini, anlatmanın 
yapılması için ııarfettiği gayret-

!erden dolayi tebrik etmittir. 
PARIS, 3. A. A. - Havas A

jansı, Sovyet Rusya ile, Balhk 
devletleri, Polonya, Küçük itilaf 
devletleri ve Türkiye araaında mu 
taarrızın tarifi hakkında yapılan 
bir anlatma üzerine yarı resmi bir 
tebliğ yapmaktadır. 

Tebliğe göre, anlatma, Fransız 
(Devamı 5 inci sahifede) 

Sümer-Bank hazırlıkları 
Kadrolar 

devir 
hazırlandı, 

muamelesine 
Sumer • Bank Umum Müdürü NuruJ.. 

)ah Esat B. dün akpmki trenle Ankııra
ya ıitmiıtir. Nurullah Eaat B. in kendi
ıile ıörüJen muharririmize verdiği ma
lümata nazaran, Sanayi Kredi Bankaaı
mn Sumer • Bank'a devri hazırlıklan 
bitmiıtir.Onümüzdeki pazar ıününden İ• 
tibaren Nurullah Eaat ve Darpane mü
ıti.irü Fuat B. ter devir muamelesine bil
fiil batlıyacaklardır. Ticaret umum mü
dürü Naki B. de Sofya'dan avdetinde 
bu meıaiye iıtirak edecektir. 
Bankanın kadrolan hazırlannuı ve Nu

rullah Esat B. tarafınllan lktısat Yeki.
Jetinin tasdikine aneclilmek üzere dün 
akıam Ankara'ya ıı;ötürülmüıtür. Sumer 
• Bank kadrosu, Sanayi Kredi Bankalı 
ve Sanayi ofisi kadrolarından bir az da
ha ıeniıtir. Bunun sebebi de, Sumer • 
Bank'm merkezi Ankara ve ıubesi la
tanbul'cla bulunacağı ve daha ıeniı itler
le meuul olacağıdır. 
Bankanın idare meclisi de ıeçilmiıtir. 

pek yakında 
başlanıyor 

(Devamı 5 inci sahifede) U. Müdür Nurullah Eaat Bey 

Uluköyde kurabiyeci Şerif Babanın gece evine girerek 500 lirasını •o
yan Bayram Çavuı, Emin, Demir Ali hakkındaki tahkikata devam edilmek
tedir. Soyguncu/arın bugün adliyeye verilmeleri muhtemeldir. 

Resmimiz bu ferirleri göstermek! edir. 

ISTANBUL, 3 A.A. - Re;sicümhur 
Hazretleri bugün saat 16 da Sakarya 
motörü ile Boğazda bir eezinti yapmıı· 
lar ve saat 19 da saraya avdet buyur· 
muşlardır. • • * 

Binicilik müsabakalarına İJtirak için 
bugÜn ıehrimize gelmiı bulunan Bul
ıar auvari zabitleri, Reiıicümhur Haz
retlerini arzı tazimat için Dolmabahçe 
sarayına ıritmişler ve defteri mahıuau 
im:ı:a etmiılerdir. · 

Sıhhat ve 
Nafia işlerimiz 

Her iki vekil bugünkü 
vaziyeti anlahyorlar 

Sıhhiye ve Nafia Vekillerimiz 
Relik ve Hilmi Beyler 

'ANKARA, 3. A. A. - Nafia Ve 
kili Hilmi Bey, yeni yapbrılacak 
demiryollariyle limanlarımızın in
patı ve Haydarpap • S~rkeci .a: 
rasında teıis olunacak frıbot ıtı 
etrafında bir muharririmize fU be
yanatta bulunmuttur: 

- filyos - Ereğli, Antalya • 
Afyon demiryollariyle Ereğli, Mer 
sin linıanlarmın intaab ve Hay
darpaf& - Sirkeci arasında fribot 
tesisi iti üzerinde müttehit alman 
inşaatı ve sanayi guruplariyle gö
rü,mekteyiz. Henüz bir neticeye 
varılnıamı, olmakla beraber, mev 
zuu bahiı itlerin yapılması ve 
bunlara ait malzemenin verilmesi 
hususundaki müzakerelerimiz nor 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Kılavuzluk 
{jcretleritarifesi 
Mülıa Seyriıefain'den ayrılan Kıla

vuzluk Müdürlüğü, Deniz Ticaret Mü
dürlüğü binasında 
faaliyete ıeçmit ve 
kılavuz ücretlerine 
ait yeni tarife de tat 
bika batlanmıştır. 
Şimdiye kadar 500 
1 ayri ııafi tonilato 
fevkindeki bütün de
niz merakibinden 
mecburi kılavuzluk 
sahasında kılavuz 
ücreti alınırken, tem 
muzdan itibaren tat 
bik olunan yeni ta
rife, 1000 !!'ayri ıafi 
tonilatoya ka.!ar m•
rakibi kılavuz Üe· 
retinden İ!tİsnt'!. t"l· 
mi~tir. Buna muka- M. NECDET B. 
bil 1000 ı>:ayfl ~ tonilatonun fevkinde 
ki m•rakipten alınan kılavuzluk ücreti 
bir az tezyit edilmiştir. 

Kılavuzluk Müdürlüiüoü de V eka
leten Deniz Ticaret Müdürü Müfit Nec
det B. ifa etm•ktedir. 

Londra mektupları 

Gümrük tarif el eri nasıl 
tetkik ediliyor? 

15 türlü 
Lordu 

çekilen Belediye 
sahneler .. 

şarapla 
ziyafetinde 

Maliye komisyonunda borçlu devletler hesabına 
yapılan dikkate şayan iki teklif 

• 
LONDRA (Konferanı aalonun· 

dan) - Kontenjantmanı tedricen 
kaldırmak için en muvafık formü
lü timdiye kadar tebellur etmit o
lan kanaatlerden mülhem olarak 
bir tahrir komiteai hazırbyacağını 
bildirmiıtim. Bu müstakbel 
mesaiye esas olacak bu formül ha· 
zırlanıncaya kadar ayni tali komi· 
te bu ıünden itibaren tarife me
selesini ciddiyetle tetkike baıla
mııtır. 

Tarifelerin 4 kuma ayrılarak 

tetkiki riyaaetçe teklif edilmittir: 
1 - Sanayii himaye eden tari· 

feler. 
2 - Ziraati himaye eden tari

feler. 
3 - Varidat teminini istihdaf 

eden mali tarifeler. 
4 - Borçlu devletler tarafın

dan borçlanıun tesviyesini kolay
laıtırmağa matuf tarifeler. 

Tarifelerin esbabı mucibelerini 
tamik ederek tetkiki usul olarak 
kabul edilmiıtir. Bu ıünün en mü-

Londra: AHMET ŞOKRO 

M. Mac Donald M. J. H. Tomaı 11e 

Ravengo ile gÖrÜfiJyor 

hiın blldiaeıi Amerika heyeti mu
rahha .. 11nm tarife meselesi hak
kında ikbsat komitesinde yapmış 
olduğn beyanatbr. 

(Devamı 6 na ıayılada) 

Mualirlerimiz Bulgar süvari zabitleri istıuyon ve Dolmabahçe sarayında .. 

Bulgar süvari zabitleri 
dün Sofyadan geldiler 

Misafirler hudutta karşılandılar ve 
beraberlerinde 16 at getirdiler 

Şehrimizde tertip edileıı mania
lı ath müsabakalara ittirak ede
cek olan Bulgar süvari zabitl'!ri 
dün sabah tehrimize gelmişler
dir. Bulgar zabitleri hudutta er
kani harbiye kaymakamı Kadri 
ve Binbati Avni B. ler tarafından 
karşılanmıtlardır. 

Bulgar dostlarımız Sirkeci istas 
yonunda da Süvari müfettiti Mur
sel Pf. ile Süvari Binicilik mekte· 

bi muallim ve zabitleri ve Bul
gar sefiri M. Antonoff tarafların
dan kartılanmıtlar ve T okatliyan 
oteline misafir olmu~lardır. 

Bulgar zabitleri süvari jandar
ma alay kumandanı Miralay Gil
koff'un idaresi altında 15 ki.iden 
ibarettir. Bunlardan ikisi jüri aza· 
sı olup diğer on ilcisi müsabakaya 
i~tirak edecektir. Jüri azası Kral 

(Devamı 5 inci sahifede) 
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Tarihitefrika:
49 HARİCİ HABERLER 1 

fllr!~!~ Tayyareler - Bir nutuk daha! / D~i 
·-Abdülhamit ve Kanu~~ :s:i' ~·- ikinci merhalede Hiller ;nkdôp için adam T. Rüştü B. in Paris seya 

-
2
- İ~ly~n::;aa bhe;-krleekyeotrliaçrin BERLIN~:~~t~!yo~oelkischer hati tezahu•• rata vesı•ıe old 

Sadrazam Halll Rilat P(lfantn hayreti. - Resmen "Mefruti bir Beobachter gazetesine göre Başvekil-
lıllkumet., gibi 11österilen bir "ldareimiistebide,,. - ŞC1fan f'lfana! LONDONDERRY, 3 (A.A.) _Tay Hitler, Bavyerada Reichenachall'de 

Patrikhaneler ye Ebarhlık Nüfwu· ı 
umumiye kammllllwı tadili için padi
taha müracaat etmİflenli. Bu müra
caat kal"f111nda, Meclüıimahıuau vü
kela, çok mütlriil bir Yaıriyete düımüt
tü. Mecliıihü, Patrilı:haneler ve Ek
aarhlıia kat'i ret ceY&bmı vennifti, 
Sultan Hamit, bu müracaati, acaba 
na11l kabul ve telakki edecekti? 

Unutulan, unutulmaaı matlüp bir 
feTİ hatırlatmak ise, daha bü:rük bir 
dirüm, bir günah, bir •uçtu. 

Bu cürmü ika eden de ikinci Sultan 
Hamitli. Matbuata, aair neıriyata, mü
ellifata aanaör koyduran, ağızlara ki
lit vuran, Kanunuesaai, hürriyet, ada
let, müsavat, vatandaılık hukuku ve
saire gibi yüksek mefhumları, 3iyaıi 
ve içtimai hakların birini tanımı yan; 
münakaıa•ını değil, kelime halinde 
konuıulmaaıru tiddetle yasak eden 

Abdülhamit, "aızıltıya meydan ver
meden idareimaolabat,, politikaomı 
takip edecek oluna, Mecliaivükelanın 
gülünç bir mnkie diifmesi ihtimali 
vard1. 

Ba,kitabet, Patrikhaneler ve Ek
oarhhia yazılacak cevap hakkmdaki 
iradeiıeniyeyi makamıaadarete tebliğ 
etmııti. • 

Sadrazam Halil Rifat Pata mer -
hum, pek.zarif, haliık. temiz kalpli bir 
zattı. Kendiai, babadan mevnıa bir 
hukukuailevi ile beni ..,verdi. Bir cün 
pata merhumu ziyaret elmİflİm. Pat
rikhaneler ve Eluarhlığa verilecek ce
vap hakkındaki iradeiııeniyeyi alıp o
kuduğu zaman duyduiu behtühapeti 
pa~anın kendi lisanından aynen arze
diyorum: 

- Oğlum, ıevk:etlü efendimizin 
Kanunuesasi ile ihticaç ederek nabe
ca bir talebi ret buyurmaaııı,daki isa
beti esaı itibarile çok takdir ettim. Fa 
kat tezkereihusuıiyedeki o tabirleri 
goriin.ce gözlerime inanmıyacak ka· 
dar taaccüplere düştüğümü senden 
ıaklıyamam. Ne olurdu, a devletli, bu
nu söylemek .için biz kallanna da mÜ· 
saade buyuraan da beyhude 11kmtı 
çekmesen! 

Halil Rifat Pata merhum hayret 
ve taaccübünü gizliyememekle bera
ber bu sözleri de içi sız1ıyarak söy
lemişti. 

Filvakı Kanunuesuiı her sene aal
namenin bat tarafına. dercolunuyordu. 
Bununla kanunun, hakikatte, esasen 
mevcut olduğu, yalnız bazı esbap do
layısile ve maniler haylületile muvak
katen veya kısmen tatbik edilmediği 
"111 • v~rilmek isteniyordu. 

Abdülhamidin "hileiter'iyeler", «hi
le.siyasiye,, leri vardı. Kanunueuai 
muktezaıından olan "Heyetiiyin,, 
.nt .. ·an1n1uhasebat• Reisi ve aza1an 
tam olarak meYcut ve mütetekkil bu
lunuyar, hatti hazinemaliyeden ma
a ıları da veriliyordu. 

Bu suretle bütün cihanimedeniyete 
karşı HükümetioaınanİJenin meıruti 
b:r hukümet .-.klinde bulunduiu res
mi liıandan beyan ve ilan ediliyordu. 
Sa!namelerde Kanunues&9i var. Heye· 
t:iyi.n ve Divanımuhasebat lamam, 
maaşları da veriliyor. HükUnıetin 
me~ruti bir hükümet olmaktan bir ek
s\$' l Mecliaimeb'usanm içtima halin
d~ olmamaaı, o kadar! 

Halbuki dicer taraftan Kanunue
•a.siden kimsenin .habaetmeaine mWa· 
ade edilmiyordu. Kanunueaaaiden hah 
setmek, onun mer'iyotiai, mefruİyeti • 
n1 :.:abul veya taatik e-k büyük bir 
cüniın sayılmaktaydı. 

Sultan Hamit, aıraaı l'elince bizzat 
kendi, o kanuna iıtinat ile her hangi 
bir suale cevap veriyor, mütkülün i
çinden sıynlıveriyordu. 

Rifat Paıa merhum, izhar ettiği 
hayrette haklıydı. Bununla beraber 
Mecliaimabıuıu vükelinm vaziyeti 
ıüphe, tereddüt ve iphamdan kurtul
muı, mevkii de sağlamlaımıştı. Bu 
harikuli.de jradeiseniye, Mecliajvüke
l&nm eski kararını teyit ve tevsik et-
mekteydi. 

Sadrazam Paıa, artık Patriklere ve 
Eksarha kartı . göğsünü gere ııere ret 
cevabını vennek suretile hiç ummadı
ğı bir muvaffakıyete erdiğinden dola
yı izbarımeaerretten kendini alamı· 
yordu. 

Bu hadiae, Halil Rifat Paıa m<ırh·ı 
ma merak olmuttu: Kanunuesasiden 
ihticaç etmek, padiııahın nereden al. 
ima gelmitti? Yoksa, bir aklına geti
ren mi olmuıtu? 

Bunu öğrenmek, cidden dikkate de
ğer bir mesele idi. Paditahın, sıraaı 
ve zamanı gelince dönekliği malfun 
ve meşhurdu. Lakin resmi bir mesele
de doğrudan doğruya açıkça Kanunu
esasiyi ileri :sürmeıi, ilt;rİ sürmeyi ali. 
ima getinnesi, kendi korkak, vehham 
siyasetine göre b ir cür'et, bir cesaret
ti. 

Halil Rifat Paşa merhum, bir gün 
Başkatip Tahsin Paıa ile görütürken 
söz arasmda bu meseleyi açbğını ve 
aralarında neler konu,tuklarmı ban& 
da aöylemifti. • 

Sadrazam Pafa, sormuş~ 
- Bu iradeiaeniye karihaiseniye .. 

den mi? Yoksa başka bir taraftan vu
kubulan maruzat üzerine mi doğmuş
tur? 

Halil Rifat Pa,a, Başkatip Patadan 
aldığı cevabı bana, şöyle anlabntftr! 

- Baıkatipten aldığım malümat 
Üzerine bizzat fevketmeabın kendi 
diifünceıi eseri olduğunu öğrenerek 
merakımı bertaraf ettim. lradeiaeniye 
yi hinitelikkide Baıkatip Paıa da, ıa
fırıp kalmıı bulunduiunu, hatta göz
lerine, kulaklarına inanamadığını. 
hila gideremediği bir ha,.....t içinde 
aulattı. 

Sultan Hamidin bu siyasi kolpoau
nu duyup ta ıatmıyan kalmamıfu; 
Abdülhamit, vükelaıına, kurenasına, 
ricali.ne, kendini yakından tanıyanla .. 
nn hepsine, partnak ısırtnırştı! 

( Arktuı uar.) 

Yann: 

Abdülhamit ve muhtelif unsurlar 
-1-

Muhtelil ırk ve wuurlcınn ida rui.. - Osmanlı imparatorluğu
nun eski, müzmin Jerdi. - Onl ar, Tiirlılere benziyeceğine; 
Türkler, onlara benumiye özeni yorlar! - Hükumetin ecnebilere 
karsı anlaplmaz miüamahaa. 

Londra - Istanbul yolu 
Beynelmilel Turizm İttifakı bu yol 

tetkikat yaptırıyor • • 
ıçın 

Beynelmilel Turizm ittifakı na
mına Londra • latanbul yolu hak
kında tetkikatta bulunmak üze
re otomobil ile seyahat& çıkan in· 
giliz gı.zeteci:erinden M. Brad · 
ley ve kızı dün lehrimize gelmi~
lerdir. M. Bradley'e refakat et· 
mekte olan kızı ressam ve hey
keltraştır. M. Bradley de taııınmıf 
bir spor muharriridlr. M. Bri\d
t~y •e kızı Anupada mütkülataız 
aeyahat etnıitler, fakat Türkhe 
hududuna gelince esasen çok bo
zuk '>lan yolu son yajmurlar dola 
yiaile buıbütün geÇilemiyecek bir 
halde bulm°'lardır. Bu yolun bir 
çok yerlerini au ve çamur kapa
dığmdan bazı yerlerde kızı ile bir 
likte yolun çamurlanm temizleme 
ğc meçhur olruuşlanhr. 

1 
dır. Türkiyede yol denecek bir 
1"Y yoktur. izah edeyim: 22 Ha
ziranda Londradan hareket et
tilı. Franaa, B~lçika ve Almanya. 
da yollar iyi olduğundan mü~kü
lit çekmedik. Avuıturyada da 
yollar fena değildir; ayni zaman.
da yenileri de yapılıyor. Maca
riıtandan geçerken dünyanın en 
iyi yollarının yapılmakta olduğu
nu gördük. Yugoılavya ve Bulga
ristanda yollar fena ise de, bura
da yeni yollar intası için çalışılı
yor, batta Bulgariıtanda in~ata 
başlanmıttır. Fakat Türkiye hu
duduna girince yol denilecek bir 
,ey göremedik. Edirneden lıtan-, 
bul'a kadar olan yol 240 kilomet
redir, 3-4 saatte katedilebilecek 
olan bu yolu ancak 18 saatte ge
çebildik. Bu Türkiye için çok e

yareler denize indikten aonra Ceneral verdiği nutukta tunları söylemiştir: 
Balbo tayyarecileri bir araya topla- - Inkılabımızın müspet ülküsü 
mıf, seyahatin ilk iki kısmında sarfet~ kuvvetimizin hariçte yayılması için 
tikleri gayretlerden dolayı kendilerini daha evvel dahilde intizamı temındir. 
tebrik etrnittir. Tayyarecilere akşam "Bir inkılapta esas iktidarı elde ct-
için izin verilmittir. Fakat bu sabah mek değil, fakat adam yetittirmektir. 
saat 8 de hazır bulunmaları bildiri!- İnkılap, fikriyatını ancak içinden geç 
miştir. Hava müsait olduğu takdirde, mi, olduğu tarih devresine kabul etti
tayyarelerin saat 9.30 a doğru uçma- rebildiği ve iz bıraktığı takdirde mu-
lan muhtemeldir. vaffak olabilir. 

ROMA, 3 (A. A.) _Haber verildi- "Siyasi burjuva reisleri, sadece ik-
ğine göre Amsterdam'a gelir gelmez tııadi malU.mata dayanan bir şekilde 
M. Balbo telefonla M. MuHolini ile yetittirilmışlerdi. Onların yerine ırk 
göriqmüş, seyahatinin ilk k.ısmı hak- ve kan esaslarından doğmuş yeni bir 
kında malümat vermi,tir. güzide sınıf getirmek lizımdır. Soaya-

Ikinci kmm hakkında şu malümat lizm, millete tabii kabiliyetlerine uy-
alınmı,tır: gun nizamdan başka bir şey değildir .• , 

Tayyareler kalkınca bulutlar ve -
yağmurdan dolayı denizden 30 metre 
yüksekten uçmutlardır. iki aaat bu su
retle dalgalar üzerinde uçtuktan son
ra bava açılmıı, sonra tekrar lakoçya 
ile lrlanda üzerinde sisler baılamıştır. 

LONDONDERRY, 3 (A.A.) - Ha
vanın fena olmasından M. Balbo ha
reketini tehir etti. 
-------·>-------

Rusya Amerikadan 

pamuk alıyor 
V ASHINGTON, 3. A. A. - Re

c.1nstruction Finance Corporation 
ile Sovyetler arasında Rusyamn 
pamuk satın alması hakkında mü 
zakerelerin devam ettiği bildirili 
yor. 

Corporation Amerika ihracatçı
larına, 60,000 den 80,000 denk ka 
<İar pamuk satın alabilmeleri icin 
kredi yapacağını bildirmiştir. . 

Hükfunet mehafili bu if için 
Londra'da Litvinof yoldllf ile M. 
Moley arasında yapdmıf olan mü 
zakereler hakkında maliimat ver 
mekten çekiniyorlar. 

Cosyns tecrübesini yaptı 
Saint • Amand - Mont - Rond,3. 

A.A. - Bir gün tecrübelerle ge
çirdikten sonra tayyareci demuy
ter ve Cosyns'in idaresinde olan 
Belciga balonu Cher vilayeti şi
mal şarkında olan Saint - Vitte' 
de yere lnmitlerdir. Akf&Dl üze
ri Brükıel'e dönmelı: niyetindedir
ler. 

Sarre'da Naziler kazandı 
SARREBRUCK, 3. A. A. -

Sarre'in 3 nahiyesinde belediye 
intihabatı yapılmıştır. Re}'ier 1932 
.sene.sine niıbetle Naziler lehine
dir, 3 nahiyede 17 nazi seçilmittir. 
Evvelce bu nahiyelerde hiç bir 
nazi seçilmemitti. Komünistler 
bet aza kaybetmitlerse de ekseri
yet yine onlardadır. Burjuvalar al 
tı azahlarmdan üçünü kaybet
miflerdi. Yeni müstakil fırka 1 a
zalık kazanmıttır. Soayaliatler ye 
gane azaltklarım kaybetmifler-

1 dir. 

TEŞEKKÜR 
Sevgili babamız Celıileddin P<i

,amn ani ufulü dolayısile gerek 
bizzat cenaze merasimine ittirak 
ve gerek telgraf ve yazile taziyet 
lutfunda bulunan zevatı kirama 
en derin te,ekkürlerimizin iblağı 
için muhterem gazetenizin tavas 
sulunu rica eyleriz efendim. 

Oğulları: Nizamettin, Kemal 
Kerimeleri: Münire, Zeynep 
Damatlaro: Muhlis, Ahsen 

(5185) 

Baron Testa bir 
Cemiyeti 

ANKARA, 3 A.A. - Vaktile uzun 
seneler memleketimizde y&f8yarak Türk 
lere muhabbetile ~öbret kazanmq ve on 
ciltten mürekkep bir muahedat mecmua
sı netretmiş olan Baron Teıtanın torunu 
Lahey avukatlarının tanınmıı simaların
dan baron T es ta geçenlerde ~emleketi
mize !l'elmişti. Bu sırada Maarif Vekili 
doktor Re~it Galip Beyfendiyi ziyaret 
etmİf ve bu mulikatta iki memleket ara
sındaki ilmi Ye iktısadi münasebetlerin 
inkipfına hizmet maksadiyle bir Türki
ye Hollanda cemiyeti kurulması görüşül
müttü. 

Cümhuriyet devrinin Türkiyede vü.. ı 
cude ııetirdiği terakki eıerlerini yakın- 1 

dan görmüı, melıteplerimizi ve Mı.arif 
müeaaeıelerinıizi tetkik etrni" bulunan 
bu zat, memleketine döner dÖnmez Türk 
ler ile Hollandalılar arasındaki ilmi, iç
timai ve sınai münasebetleri inki~af et-

Bordman öldü 
• 

fstanbul- Nevyork rekoru 

kahramanı kazaya uğradı 
NEYYORK. 3 A.A. - 1931 senesi 

temmuzunda Nevyork'tan lsta.nbula bir 
uçuşta gelmiş olan tayyarecilerden Bord 
man 1 temmuzda yapılan bir hava yan· 
şı esnasında kazaya uğramıt ve ölmüş
tür. 

Selanik intihabı 
Muhalifler nisbi bir ek

seriyet kazandılar 
ATINA, 3 A.A. - Ati- Ajansın

dan: Seli.nikte yapılan intihabat sükü
net icinde olmuştur. Hüküınet bütün ted 
birleri almıotı. Muhalefet namzetleri ve 
bizzat M. Venizeloı ta hükümetin almış 
olduğu tedbirlerden memnuniyetini bil
dirmiştir. 

ilk neticelere göre hükümet listesi 
hafif bir ekseriyet almıstır. 

ATINA, 3 A.A. - Atina Ajanaın· 
dan: Selanik intihabatı kat'i neticesi, 
muh~lefete nisbi bir ekseriyet vermek
tedir. Bu ekseriyeti. hüküm eti müotküt 
bir mevkie o;okacakJarı ümidile komünist 
ter temin etmitlerdir. 

Bu netice, intihabattan evvelki ekse· 
riyeti muhafaza eden hükUmet f1rkası· 
run vaziyetini değiştirmemektedir. 

Hükumet, umumi intihabat neticesin
de halkın büyük ekseriyetini kazanarak 
ve noa istinat ederek takip ettiii'i pro
gramın tathikında· devam edecektir. 

Kore'de nehirle taştı 
TOKlO, 3. A. A. - Seouldan 

Renter ajansına bildiriliyor : 
Kore'nin timalinden gelen ha

Lerlere göre müthit yağmurlar,bu 
mıntakadaki nehirleri tatırmıtbr. 
Rircok erazi sular altında kalmıt, 
ins:ınlar ölmüş, ve zararlar olmut 
tur. 

Re&mi haberler 1920 denberi 
böyle birtey oJmadığıru bildirmek 
tedir. Şimdiye kadar 19 kiti bo
ğulmut, 7 kiti kaybolmut, 10 ey Yl 
kılmıt, 102 evi sular sürüklemit, 
4600 evi su basmıftır. 4,500 acre 
ikılmı,, 30,000 acre sürülmüf era
zi sular altında kalmıttır. 

Tren yollan sökülmüştür. Bü
tün zarar ve ziyan 5 milyon yen 
tahmin ediliyor, hükumet yardım 
tertibatı almıftır. 

9 kişi ölümden kurtuldu 

llUDAPEŞTE, 3. A. A. - Dört 
gün geceli gündüzlü çalıtıldıktan 
sonra maden ocağı alhnda kalmıt 
olan l 1 işçiden dokuzu deri ola
r ak çıkanlmıftır. Öteki iki ki,inin 
sağ olarak kurtarılacağ-ı ümit e
dil-niyor. 

Türkiye-Hollanda 
teşkil etti 
tirnıek ve Cümhuriyet hükı'\meti tarafın
dan vücude getirilen terakki ve yenilik
leri Hollandalılara tanıtmak makıadile 
bir Türkiye Hollanda Cemiyeti kurmu!
tur. 

Türkiye dostu Hollandalılar tarafın
dan vücuıle getirilen bu cemiyet Türki
ye halıkmda Jmnferanslar verdirmek, e
tüt ve makaleler n~rettinnek suretile 
Hollandada memleketimiz tanmmağa 
çalı,masma karar vernıiı ve Türkiyeyi 
alakadar eden kitap, ne,riyat ve gazete
lerden müte,ekkil bir de kütüphan• tesis 
etmiştir. 

Perapalaa oteline miaafir olan 
M. Bradley Ye kızını ziyaret ede
rek seyahat intibalarını sorduk, 
M. Bradley bize dedi ki: 

hemmiyetlidir; Türkiyeyi Avrupa..-~ --------------

Maarif Vekaletimiz bu çok takdire 
değer teşebbüsü teşvik için Türkiye hak 
kındaki ne!rİyattan müteşekkil bir kol
leksiyonu m~zkUr cemiyetin kütüphane
sine hediye edilmek Üzere Lahey masla
hatgüzarlığımıza göndermiş ve Baron 
Testayi kıymetli teşebbüsünden dolayı 
tebrik etmiıtir. Bu cemiyetle memleke
timiz arasındaki münasebetle"i tanzim ve 
idare etmek üzere Vekalet talim terbiye 
azasından bir zat He iki muallimden mÜ· 
rekkep bir komita da teşkil edilmiştir. 

--- Londra - latanbul yolu 3500 
kilometredir. Beym;:lmilel turizm 
noktai nazarından pek mühim o
lan bu yol hakkında tetkikatta 
Lulunmak için seyahat ediycr 
rum. Elde ettiğim netice •udur: 
Avrupanın her tarafında yol

lar iyıdir. Balkanlarda yollar f<>na 

ya bağlıyan bu yolun bu halde bu- ya tarikile Londraya döneceğiz. 
lunması, Türkiyeye seyyah celbi- Bu seyahatta bar-~ refakat eden 
ne mani olmaktadır. Bu yol Lond- kızım Şarka ait bazı resimler ve 
radan başlıyarak Şimali Afrikaya krokiler yapacaktır.'' 
ve Hindistana kadar uzanmakta- M. Bradley, Türkiye T. ve O. 
dır. Yol iyi bir şekilde yapıldığı Klübü idare heyeti azasından I 
takdirde büyük bir transit merke- Şükrü Ali B. tarafından ziyaret 
zi olacaktır. lstanbulda daha bir edi!mi~ ve şeJrrin görülmeğe de
kaç giin kaldıktan sonra Roman- ~er yerleri gezdirilmistir 

lst~kholm maslahatgüz~rı 
ANKARA, 3 (Telefonla) - fs

tokholm Maslahatgüzarı Ragıp Ra
if Bey dördüncü derece Orta Elçi
liğe terfı etmiştır. 

Fransa, Almanya, İtalya ve Suriye ile 
ticaret muahedeleri aktediyoruz 

Fransız hariciye nazırının ziyafeti 
PARIS, 3. (Husuei muhabirimızden) - lktis.1t Vetnt• Celôl B 

t "• aref mu.1hc-desi ai<'; için Fraruı~ ı',i'kUmeti ile tnna.: etmektedir. 
Şimdilik Suriye ııe Fransa ile ayn ayrı muuakkat esaslar üzerimi 

u;yuşulacağı ümit edilmektedir. 
Almanya ile de bir ticaret muahedesi akti için Londrada görüm 

mesi mukarrerdir. ltalyayla konferanstan sonra Romada müzaker~I 
başlanacaktır. 

PARIS, 3 (Hususi. muhabirimizden) - Hariciye Vekili Teulik Rüs
tü B. in Parise gelmesi çok samimi tezahürata uesile olmu,tur. Fran.;. 
Hariciye Nazırı M. Boncour ile Teolik Rüftü B. in görüşmesinden an
lafılan hakikat fudur: 

Sulh meselesinde iki memleket arasında ayı·ılık yoktur. Paris ga-
teleri Türkiye ue Türk dostluğu lehinde nefriyata deoam etmektedir
ler. 

Bu akf'U'I Hariciye Nazın M. Paul Boncour Teolik Rüstü B. sere/i
ne bir ziya/et ııermiftİr. Ziya/ette burada bulunan lklısat Vekili Mah · 
mut Celal Beyle Paris Sefiri Suat Bey de hazır bulunmuşlardır. Ziya
fet çok samimi olmuştur. 

Hariciye Vekili Teulik RüftÜ B. tekrar Londraya dönmiyecektir. Aı 
dette Viyanada kısa bir müddet kalacak oe tedaoiıie bulunan refikası 
Hl. yi gördükten sonra Romaya lfÜ/ecektir. 

Roma seyahatine çok ehemmiyet oerilmektedir. Teulik Rüstü B. Ro 
mada M. Mussolini ile görüfecektir. . 

P.4.RIS, 3 (Hususi muhabirimizden) - Bugün Paris sefirimiz Sual 
Bey sefarethanede bir öğle ziyafeti uermİftİr. Ziyafette, Fransız Ad
liye ve Müstemlekiit nazırlarile eski F'azırlardan bazı zeuat, Fransanın 
Ankara sefiri, Ayan ikinci reisi, M. Franklen Buyyon, lktısat Vekil· 
Mahmut Celal, Teolik Rüştü Beyle görüsmeğe gelen Bern sefirimiz 
Cemal Hüsnü, mebuslardan Mahmut oe Fuat Beylerle Muammer oe 
Sami Beyler bulunmuşlardır. 

Ziyafet çok samimi geçmİftİr. 
• • 

idman Cemiyetleri ittifakı merkezi 
mühim kararlar verdi 

ANKARA, 3 (Milliyet) - İdman Cemiyetlel'i ittifakı Umumi Mer
kezi üç günden beri Aziz B. (Erzurum) un riyasetinde toplanarak mü 
him kararlar oermiftir. Bu sene alh ou sporlan mıntakası arasında bi
rincilik müsabakalan yapılacaktır. Bu müsabakaların fstanbulda ya
pılması mutasavoer İse de Ankaradaki Karadeniz hauuzunda da cüm 
huriyetin onuncu yıldönümü bayramında yüzme oe küçük yelkenli va
sıtalarla müsabakalar tertibi karad'lfmıştır. 

Futbol mıntakaları yirmi bire çıkmıştır. Mıntakalar birer grup halin· 
de toplanacak ve grup müsabakaları yapıldıktan sonra grup fantpi on
ları Ankarada, Muhalızgücü stadyomu o zamana ktular hazı,.lanabi
lirse, Cümhu-;:yet Bayramında Türkiye birincilik mÜ$abakalarını ya
pacaklardır. 

Ciimhuriyet Bayramında bütün kulüplen temsil eden birer sporcu 
kulüp bayraklarile resmigeçitle ~irak edecektir. Ankara için bir de at 
letik sporlar mütchanısı celbedilecektir. 

Telefon Ücretleri indirilecek 
ANKARA, 3 (Telefonla) - Miilte~rlar Komi.,,onu lıtanbul tele

fon İfİ hakkında kararını cıermiftİr. Bıı karal"a göre şirket ücı·etleri ten
zile, bugüne kadar mü.teri/erinden altlıiı fazla parayı iadeye davet e
dilecektir. 

Amerikalı mütehassıs dönüyor 
ANKARA, 3 (Telefonla) - lkhsat Vekıileti taralından memlelı~ 

miz iktısadiyatı hakktnda bir etüt yapmıya dauet edilen Amerikalı M. 
Hines ve muauini ferefine lkıısat Vekıileti Vekili Muhlis B. bir ziyafet 
oerdi. Müteha.ssıs lstanbala hareket etti. Muavini burada kaldı. Müte
hasaıs bir müddei sonra 11elerek hazırlanan raporlar üzerinde çallf<l
caktır. 

Selô.nik intihabının resmi neticesi 
ATINA, 3. A. A. - Seliinik' de yapılan tamamla)'lcı intihaba

tın rumi neticeleri muhaliflerin muvallakiyet kazandılılarını wö.
teı·mektedir. Bu muvaflakiyet sırf komünistlerin ı1erdiltleri reyler 
sayesinde elde edilmiftir. ' ,. 

Hükumet listesi 46602, muhalefete ait liste 41071, llOmunısıter 
1110, rey kazanm1.flardır. Geçen martın befintle yapılan intilıabatta 
komünistler 1441 rey alm,,,lardL 

Eğer komünistler dünki intih atta muhaliflerin namzetleri lehin
de değil de kendi namzetlerine rey uermİf olsalardı lıükrl.met listesi 
ekseriyet kazanacaktı. 

Muhaf ızgücü bisikletçileri Aydında 
JZMIR, 3. A. A. - Birkaç gündenberi fehrimizde bulunmak

ta olan Muhalızgücü bisikletcileri bugün Torbalı tarikiyle Aytlın'a ha
reket etmiflerdir. 

TEPEKôY, 3. A. A. - Muha fı.zgücü bisikletcileri saa:t 12 de Toı 
balt'ya geldiler. Yarın Aydrn'a 11eçeceklerdir. 

Gazi H z.nin Ankara lise/erile orta 
mektep müdürlerine iltifatları 
ANKARA, 3. A. A. - Ankara kız ve erlrek liselerile kız orta 

mektebinin tarih, coğrafya ııe yurt bilgisi ders zümresi mezuniyet 
imtihanlannı huzurlarile şerellend İren Reisicümlıur Hazretlerinin im 
ıihanlann neticesinden memnun kaldılılarmı Maarif Vekili Doktor 
Resit Galip Beylendi bir tezkere ile bu mektuplerin müdürlülılerine 
mJjdeleyerelı gelecek senelerde daha giizel neticeler almacafına e
min olduğunu ve o yolda 11ayretlerin artırılmasını bildirmiftir. 

Takdir kazanan bir talebe 
"ANKARA, 3. A. A. - Ankara erkek lisesi tarih, coğrafya, züm. 

resi mezuniyet imtihanlarında bulundukları sırada Reisicümhur Ga· 
zi Mustafa Kemal Hazretlerinin, imtihanda sorulmuş olan süallere 
cok gayretli ceuaplarla ;yüksek takdirlerini kazanan son sınıf talebe
;inden Aydın efendiye Maarif Ve kili Dr. Re,it Galip Beylendi bu kıy 
metli taltifi bütün hayatında türk milletine hizmet yolunda daima cır· 

tacak muııaflakiyetlerle yetifip ileri gitmesini dilediğini bildiretı 
bir tezkel'e ile tebliğ etmi~ir. 
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Terbiye düşkünlüğü .. ŞEHiR HABERLERi 
Türkçede: 
- Çirkefe taı abna .• 

Eımayı üıtüne sıçratma!. 
Edepıizden edep öğren .. 

Diyen kuvvetli aözler vardır. Bun· 
lann isabetini ve verdiği inanı dün bir 
kere daha aınamıı olduk. Temiz "Cum
huriyet,, in aütununu mütefesıtih, ma
lul, ılrret bir ruh ile kirleten ve muh
terem arkadaıımız Abidin Daver'in 
Neıriyat Müdürlüğünü mahkemelik 
edecek kadar ıuiiıtimal eden bir kü
fürbazla karıılqmak ne hazin bir ta· 
lihtir! 

Fakat, derler ki: 
- Küfür ôci~erin hüneridir 1 
- Küfür mağlübiyetin ilacleaiclir .. 
- Küfür lihre lihirle, nezahete ne-

J:ahetle hartı gelemiyenlerin harcıdır. 
Zaten mefUlç ve müfliı fikirlerin, 

rejime yampın duran emellerin yaren· 
liğini etmeyi itiyat edenlerin fikre fi. 
kirle cevap vermekten kaçınarak kü
für, hezeyan yoluna aapbklannı bilen· 
!erdeniz. Şimdi gazeteainde: "He· 
benneka, ıeraem, karacahil, ahmak, 
çirkef, hırpani, koca avare, münafık, 
curnalcı, ıefil, hödük, ilah . .,, gibi dai
ma aöyliyenin kendiaine ait olan bü
tün IÖvme kelimelerini kullanan bir 
yazmm çıkmaaına her halde cörme
diği, okumadığı öçin - yahut ta oku· 
yacaklar karıumda muharririnin kendi 
yazıaile kendiaini terzil etmeaini bek
lediğ.j için - müaamaha eden Yunus 
Nadi Bey de bir zamanlar cümhuri
yeti, Teıkilabeaaaiye Kanununu, reji
mi, yeni inam, Kemalizm prensipleri
ni o miitecavi:ıin ağabeylerine kartı 
müdafaa ederken bütün inkılapçı mu
harrirler gibi böyle taarruzlara az mı 
uğramııtı? • 

Biz, 
- Böyle adamlarla ve kafadarları 

ile konuıulmaz .. 
Diye vaktinde muhataplanmızın mü

nakata hüviyetlerini keatirmelde be
raber yalnız bir noktada yamlmıtız: 
Daha evvelleri ne olduiu bilinmeyip 
te Serbeat Fırkanın hııı:ı içinde öz 
hüviyetini dı§anYa vuran ve gömleği
ni değiıtirmeden evvelki aütununda 
Serbeatçiliğin tahrikçi!iiini, nqlrliği
ni yapan, bugünkü fikirleri ile de ka
ranlık ruhunun ifadesini taııran ada
mın yer ve aütun değiıtirmesine rağ
men huy deiiıtiremiyeceğini takdir e
dememiıi:ıı. Meler o hala kalem taki· 
ai ve Babıali külhanbeyisi imi1- Biz 
de in.aan ve milnevver aandık ta )afet· 
tik. Maıke diifünce çehre ve öz hüvi
yet hemencecik kendini meydana 
verdi! Fakat, bizim ona o dil ile kar· 
tılık vermemize ne terbiyemiz, ne de 
efendiliiimiz, ne de fikirlerimi%İ üze
rine koyduğumuz sütun müaaade et· 
mezl Tevekkeli değil aayııılı "Cwnhu· 
riyef;: bir aralık onu yaptıiı aaymz 
gaflar yüzilnden yazı yazmaktan u· 
zaklqbnnıı, Burhan Cahit Bey ve da
ha bir çokları da mahkemeye vermiı· 
!erdi. Bu ya:ııı yaaaiı ile o mahkeme
ye veriılerin in.bet ve manaıım ıim.di 
anlıyorua. Yazıyı teaadüfün Babılli 
caddeaine fırlattığı aarsak, terbiye 
düıkiiDü külhaniler değil, bütün hia 
ve hayaiyetleri ile efendi olan yazıcı
lar yazar. 

Terbiyeıi,.Jiği., tecavüzü, hayaiyet 
ve ıeref ıekaYetini kendilerine meo
lek edinen; baçla ya§amıya alıp.ıı tu· 
lumbacı reisleri gibi ağzından efendi
liğin tek kelimeai çıkmıyan Babıali 
kabadayılarına da Ankara caddeıin
de Türk rejiminin gazetecilik ve yazı 
terbiyeıini vermek için kuvvetli hü
kümleri taııyan bir Matbuat Kanunu 
vardır! 

• • • 
Yazımızda inkılap san'ati, inkılap 

aan'atki.n. Türk rejimi ve Kemalizm 
ı>r<•nsipleri için madde madde saydı
ğımız sekiz eaaatan bir tanesine bile 
cevap veremiyen, dÜ§tÜğü hatayı, uğ
radığı fikir mağlubiyetini, her yandan 
gelen hücum ve tenkit darbelerin; ı• 
ağırlığını anlıyarak küfür, çirkef, ça
nıur batağına aaplanan .. koca a•are,, 
karşısındakinin kendisi gibi imanilc, 
kalemile, beyni ile, fikirleri ile aıska 
olmadığını iyice bildiği İçin "Milliyet., 
e sığınıyor ve ondan beni sustunnak i
çin şefkat, himaye ve merhamet dile
niyor. 

"Milliyet,, özbeöz «IByik, cümhuri
yetçi, devletçi, milliyetperven ve •• 
bu itikadı daima en yükaek iman ha· 
linde tutan bir gazete ve müeaaesedir. 
Orada sütun ve yer alanlar da bu i· 
manın, Kemalizmin her öz inkılapçı 
ve cümhuriyetçi Türk gibi sanılmaz, 
müfrit inanlı çocuklandır. Ne bu miir 
essese, ne bu çocuklar Kemalizme yaıı 
gözle bakan ve kelimelerin hazan da 
iki yüzlülüğüne sığınan mürailere 
merhamet, himaye ve af bağıılamaz. 
Yazifeai onlan yere TIU111aktırl 

• • • 
. Büyülı: Erkaniharbiyenin tasvip ve 
ııareti, M. M. grupunun tıınsibi ile ls
tanbulu icabında silahla müdafaa için 
;;ı~il edilen ve Topkapılı Mehmet 
eyın Reialiği altında bulunan Amele 

Birli"'nde ·· ·ı ·ı.. ı·· "' - coıterı en teıvı._. ve u-zum ·ı ta ı e .. -; 19-20 yaıımızdayken va• 
lı:ı n, illkii, utiklaı çırpmmaaı yöniinde 
ar:. bi~ müddet için aldığımız "bugün 
liYeb·~·~ aır ~rafı kalmadıfı için aöy· 
"Yıı..:. rız,. bır vazifeyi bir zıunanlar 
bi aley~" «Yann> da yapıldıfı gi· 
&'aYl"etil zde bir hava yaratmak 
Yllacıame afzına alan ıeref ve haysiyet 
çin de .!'- .~u curnalcılığı ve tezviri i
Yanrna.':::ıu~e ~ir mum alıp derdine 

Her zam avaıye ederiz. 
lrarııaınd an, her yerde ve herkes 
ze.nnettiğ~ ~çık alnımıza, o gafilin 
ve her •atın hn çok daha ileri, müfrit 
ıta11 ola 

1~ e~ eaerimizde koyu dam· 
leke abn':,.k ~nl.ık ve inkılapçılığımıza 
kar11 bu Y 1~•tıyen terbiye düıkününe 
Yi küçiu.l'?k a kendimizden bahaetme-

u sayarız. 
o • * • 

ç makalesi ile içindeki tefessubu 

Ekonomi 

Kontenjan taksimatı 
Vekalete müracaatlar na

zarı dikkate alınacak 
lktıaat Vekaletine kontenjanın taksim 

ıeklinden ıikayet edilmiştir. 
Yapılan müracaatlar bilhassa iki eaas

lı nokta üzerinde toplanmaktadır. Bun
lardan birincisi kontenjan taksimatında 
bazı mıntakalara, daha ziyade lstanbul 
ve lzmire fazla ithal hakkı verilmeaine 
mukabil, diğer mıntakalara az tahsisat 
verilmesidir. Böylece bu mıntakalann 
iktısadi hareketinin azaldığı iddia edil· 
mektedir. 

ikinci şikayet noktası lstanbul ve fz. 
mir ithalat tacirlerindendir. lstanbul v~ 
lzmir kontenjan tahsisatının en mühim 
kıamını aldıktan balde buraların itha
lat tacirlerinin bunu da ki.fi bulmıyarak 
diğCT mıntakalann konten_;an tahaiaatı
m da c;ektiklerinden ve bu ithal ettikle· 
ri malı ken~İ mıntakalarına ııötürdük· 
!erinden §ikayet edilmektedir. Bunun da 
bir maim eaa• fiatinden iki. üç misli faz. 
la fiat almaaı ile pahalılıkta baılıca imil 
olduğu öne sürülmektedir. 

Müracaatlarda gelecek kontenjan tak· 
siminin adili.ne yapılması iıtemektedir. 

lzmir sergisi 
lzmir'm 9 eylill ıergiai için lktıaat 

Vekaletince 2000 lira tah•iaat gönderil
mittir. 

Bari sergisi 
Bari servisine hiç olmazaa gayrireami 

şekilde iıtrakimiz hakkında vaki olan 
müracaat, ihracat Ofüi tarafından lktı
aat Vekaletine arzedilmiıtir. 

Türk-Yunan ofisi 
Türk· Yunan ofisi teıekkülü için ha

zırlanan talimatname lktıaat Vekaleti
ne ııönderilmittir. Emir gelir gelmez, 
muhtelit ofi• kurulacaktır. 

Balıkçılık gemisi 
Balıkçılık gemiai, Akdenizde sünger

cilik tetkikatı için Ml:>rsin'e hareket et
miıtir. 

.... karanlığı dıı yapmıya, cafil avla
mıya, muhalif oqaınıya çabalıyan 
kalem takisine ve inaan terbiyeaizine 
kartı yaptığımız ekiz maddelik ihta
rımızın bir fıkraımda §Öyle demiftik: 

"- Tiirh milleti için padif"hlıh, 1ai. 
la/etçilik, softa/ıh ne kadar irtica ise 
liberal demokratlık, nizac:ı, panikçi, 
boğaz boğaza, tabanca tabancaya 
cümhuri;ııetçilih; Fransız, Amerikan, 
Yunan demokrasi fikir ve tuahürleri
ne esirlik ve onu İaterlik te o kadar kö
tü ve o haclar mürtecil,.ktir. 

"Dünya yeni bir nia:am, yeni bir ilim 
ve kumandaya giriyor. Türh milleti 
tarihin her devrinde güneıe çıkardığı 
yenilikler ııibi bugünkü yenilik niza
mının da baımclaclır. Bu yenilik har
fı•ında ilh ölümdiifeğine dü§en de 
harp önü demokrasisi oldu.,, 

Bu fikrimiz yanlıı bile olaa cevap-
11a kaldı "" ukala mutaarrızımızm 
hücumuna uğradı. Ve cene ona ten
bih ve ihtarlanmız araamda anlabnı
ya çalıtmıttık: 

- San'at cemiyet İçin, fert için de
ğil ııaye içindir. Türhiyede gaye 
inhılôptır. 

- lnhılôpçı aan'athôr milliyetpe. 
verdir, milliyetperver aan'atkir 
daima inlrılôpçı değildir. 

- Kf!mali:zmt gibi Kf!rnaliat san'at 
ve edebiyat ta bir kalıptır. Bütün 
insanlar hüviyet ve vicclanlarile 
bu kalıptan geçecehlerdir. 

Bu inceliği, bu ruh, bu hia, bu idra
ki kavnyamıyan ve kanaAtlerimizin 
uzağında, hatta dıımda kaldığını zan. 
nettiğ-imiz mütecaviz samimiyet ve ne
zahetin ifadesi ve kendi fi.kir, maka
lelerinin de lcartıbiı olan fikirlerimi
ze cevap vereceği yerde kalemini ve 
aütununu bir §eref ve haysiyet çeteci
liğine döndürdü 1. Küfür ve palavra de
ğil aütunu kendisine emniyet edilen 
bir İnkılapçı gazetede bu adamın ka
ranlık ve aerbeatçi hüviyetinin iyiden 
iyiye vuzuh bulmasını, ne olduğunun 
bilinmesini istiyoruz. Bu tavzihi iati
yen yalnız ben değilim, makaleleri ile 
kendisine mukabele eden muhterem 
fikir ve yazı arkadatlarım ve. . her 
,eyin fevkinde inkılap!. 

Ki4lefik Ahmet te dün "Yakıt,, te 
clnkılapçı edebiyat düımanlarına ce
•apx. diye yazdığı yazıda bu muharrir 
için: 

•• ..•• Likin savurduğu aiyaıi kü
fürler ağzına yakıımıyor! . ., 

Diye makaleaini bitirirken onun 
ıüpheli hüviyetine bizim duygumuzla 
parmağını basıyordu! 

• • * 
Ayni taktik ve tıpkı tıplı:ısma o ifade 

ile aöyliyelim: bi:zim için de teessüf edi
lecek l"Y yukarıda istemiyCTek bahsini 
yaptığım küfürbazın ve küfür edebiyatı
nın "Cumhuriyet,, cazeteainde yer bul
maaıdır. Yoksa o makale içinde tane
ai olmıyan fikirlere değil, neairde Ko
mik Haaan Efendiden ziyade imzası
na kahkaha toplıyan adama bu sütunda 
benim yer ve cevap vermem fuzuli· 
dir. Hatta çok iyi takdir ediyorum: 

- Hafiflik ••• 
tir. Bu ııazetede, bu sütunda ilk defa 
böyle bir yazı yazdığım için "Milliyet,. 
ten ve.. onun çok nezih, çok muhte
rem okurlarından af dilerim. Fakat, ne 
yapayım ki bir defa eamayı Üzerime 
sıçratmak ııafletine düttüm. 

"Bir aaniye kahkahanızı veya nef· 
retinizi tutun., ve affınızı baiıtl&.Yın 
size beni ve müdafaa ettiğim fikirle
ri kÜfre boğan ıu büyük küfürbazın, 
büyük ukala büyÜk kalem 1&kisi ve 
Babıali kab..'dayıaırun adını aöyleyive
reyim: Peyami Safa. 

Etem iZZET 

Yll8yatta 

Nahiyeler 
--~ 

Müdürlükler arasında 
değişiklikler oldu 

latanhul kaymakamı ve nahiye mü
dürleri a!'a~ında yapılan te~eidüller ve 
tayinler dün Viliıyete bildirilmi~tir. 

Catalca kaymakamlığına Ak•ebir kay
makamı Lutfi Bey tayin edilmi!tir. 

Nahiye müdürleri 
HeyhPliada n.:.,hivesi müdürlüğüne 

Burgazada müdürii Ahmet Hamdi, Bur
gazada'ya Beyoğlu merkez ilahivesi mü
dürü Cemal, Kı.,klı nahiyesi müdürlü
ğüne Anadolubiaarı nahiye müdürü Şük. 
rü, Anadolnbıııan'na Kıoıklı müdürü 
Mazhar, Küçükpazar nahiyesine Konya 
Ereğlisi Ayrancı müdürü Osman Bey
ler naklPn tayin edilmi~lerdir. 

Beyoğlu merkez nahiyeai müdürlüğü. 
ne Hukuk mezunlarından Suphi. Alem
dar nahiyeaine Mehmet Fahri, Dolapde
re nahiyesine lise mezunlarından Ah
met Fuat Beyler namzet olarak tayin o
lunmuşlardır. 

Yeni idare heyeti 
Yeni tetekkül eden idare heyeti aza

aından Enver ve Ferruh Beyler ıehri
mize ııelmişlCT ve i!e başlamışlardır. 
Heyet azasından Sabri Bey de yakında 
Ankara'dan celecektir. 

Pasolar ne olacak? 
Devlet Denizyolları, Akay ve Havuz

lar. Fal,rika müdürlükleri faaliyetlerini 
tanzime çalıtmaktadırlar. Yeni idarele
rin tefler encümenleri toplanarak bu hu
suata görüşmüılcrdir. 
Aldığımız malumata gÖre, Akay idare

si işletme !efliğine tayin edilen Bürha
nettin B. istifa etmiıtir. Bu vazife Naau
hi B. kaptan tarafından Vekaleten ifa 
edilmektedir. 

Mülıra Seyriaefain erkanı ve memuri
ni, Sevahili mütecavire vapurlannda mec 
canen seyahat ediyorlardı. Ahiren Akay 
idaresi teşekkül ettiğinden Devlet De
nizyolları idaresinde kalan erkin ve me
murinin kat'i bir karar verilinciye kadar 
hamil oldukları huviyet cüzdanlarile A
kay vapurlannda meccanen seyahatleri 
tensip edilmiıtir. 

Mahkemelerde 

Maarllta 

Laboratuvarlar 
Dünkü toplantıda yerleri 

tesbit edildi 
Darülfünun Tıp fakültesi meclisi dün 

toplanmııtır. Uıboratuvar müderrisleri 
de ictimada bulunmuslardır. Onivenite 
dahiİinde yerleşmesi t;.ı.,...rur eden Ji.. 
boratuvarlann yerleri dünkü toplantıda 
tesbit edilmiıtir. 

içtimada verilen kararlar fakülte reiı
liği vasıta•ile ıslahat müşavirliğine bil
dirilecektir. 

Muallimlik istiyenler 
Muallimlik meslekine !!'.irmek istiyen 

50 kadar eencın dün Darülfünunda im
tihanları yapılmııtır. 

Neticeler, imtihan evrakının tetkikin
den sonra anlaşılacaktır. 

EylOlde Hukuktan imtihana 
girecekler 

Hukuk fakülteai talebesinden önümüz 
deki eylul aymda imtihana ıı-innek iati
yen talebe birer beyanname ile imtiha
na eireceklerini bildireceklerdir. Beyan· 
nıune venniyenler imtihana kabul ediJ. 
miyeceklerdir. 

Dahiliye Vekili dün 
Ankaraya gitti 

Bir kac gündenberi şehrimizde bulun
makta ol~n Dahiliye Vekili .Şükrü Ka
ya B , dün aksam Ankara' ya gitmiıtir. 

Ankara vapuru bugün 
lskenderiyeye gidiyor 
Verilen emir mucibince Ankara va

puru bu~n lakenderiye'ye hareket ede
cektir. Celal Bf. nin avdetine kadar bu 
seferlere devam edileceği ve lktıaat Ve
kili"1izin avdetinde bu hat hakkında 
kat'i karar verileceği tahmin edilmekte
dir. 

Deniz Ticaret mektebinin nakli 
Ortaköy' deki Yüksek Deniz Ticaret 

IM*tebinin Balta Limanına nakline baı
lanmııbr. Baltalimanıdaki Balık:ılık Ens 
titüsü de QrtaköyÜne nakledilmektedir. 

''Yarın,, aleyhine bir dava 
Arif Orucun aranıp bulunamadığı 

Birinci Cezadan mahalline bildirilecek 
Sabık Kayaeri Yaliai Fuat Beyle Kay

seri noteri Anf Bey Y ann gazeteai aley
hine bir hakaret daTUı açmıılardı. 

Bu dava neticeıinde Arif Oruçla ga· 
zetenin meaul müdürü Süleyman Tevfik 
Bey 5000 lira manevi zarar venneğe, 
600 lira para ce-zasma ve ikiıer aene hap
se mahkum olmualardı. Temyiz mahke
meai bu hükmü ~tmistir. 

Dün birinci cezada bu davaya iıtina· 
be ıuretiyle bakılmış ve Süleyman Tev· 
f"ık Bey Kayseri mahkemeainden gönde
rilen talimatnameye tahriren cevabını 
•ermiıtir. Arif Oru~ aranıp bulunama
mııtır. Süleyman Tevfik Beyt:ı cevabı
nın mahalline ııönderilmeaine, Arif Oru· 
cun da bulunamadığım bildirilmeaine ka
rar verilmiştir. 

Bir suiistimal iddiası 
Marsilya ba~ ıehbenderi iken vazifesi

ni ı~i. iıtimal ettiği iddiaaiyle İ•ten el 
Ç ektirilen Ra!Pp Bakı Beyin Ankarada 
cereyan eden muhakemesi esnasında ı,,,. 
ledi>;e fen i~leri müdürü Yusuf Ziya B. 
le .. Lıman Şır~eti müdürü Hamdi Beyler 
m~daf~". ~~ludi ola•ak göste•ilmişlerdiı·. 
Du.n b~.rı~~. ceza mahkemesinde fen iş
len ~uduru Yusuf Ziya Bey istinabe 
suretıvl., dinlenilmiş: 

.- R~gı!' Bakı Beyin sui istimal yap
t~gını bilmıyorum, kendiıini ~eref ve hay 
aıye~°! bilir bir zat olarak tanıyorum, 
demıştır. 

Hamdi Bey gelmediğinden celbine ka
rar verilmiştir. 

Neşriyat davaları 
"Çifte İfade" i•imli hikaye matbuat 

kanununa muhalif "riiJ' d" • ·· · · 1 h ] . go uguıcınaey -
':"?" ~va ikame edilen Son Posta ..,. 
~ıhı Alı Ekrem ve ne•riyat müdürü Ha-
lil L 'tfü' B J · ' .... u.. ey cnn muhakemelerine dün 
j'çu?cu r~za m"!ı~enıesinde bakılmııbr. 
~dia makamı hıkaye 14 sene eveline 

aıt 0!~u.iiu .. cihe~e cürüm teşkil e<!M1i
yecegını soylemış, beraet istemistir. 
.. Müdaf:ıa vekili ele bu hikaye~in cÜ· 

rum teskıl etmiyeceğini aöyliyerek be
~a_et İstemiıtir. Muhakeme karar tefhimi 
ıçın baıtka güne bırakılmıstır. 

Asaf Bey teltrar mahkemeye 
verildi 

Eroin kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 
yakalanıp ihtiaas mahkemesine verilen 
ve hazırlık tahkikatı tekemmül etmedi
ği için ıerbeıt bırakılan Bedirhani Asaf 
Bey yeni bir i•le ihtiaas mahkeme•ine 
ikinci defa olarak sevkedilmist;r. 

Bedirhani Aaaf Beyde kaçak çakmak, 
taşı, oyun kağıdı ve ecnebi sigarası zu
hur etmiıtir. 

Bu husustaki evrak mahkemeye veril
miş ve Asaf Beye celp kesilmiştir. 

Eroinciler itiraz ediyorlar 
Kalyoncı Kulluğunda yakalanan 14 

kişilik eroinci sebekeıinin evrakı ihtisaı 
müddei umumÜiğinden ihtisas iıtintak 
hakimliğine tevdi edilmi~tir. Koıtantin, 
Marlco ve A--naki Efendile,.in Ağırceza 
mahkemesi tarafından tahliyesi Üzerine 
mevkuflardan Hirisoı t• hi• itiraz isti-

daaı vererek tahliye talebinde bulunmuı, 
Ağırceza müracaatı kabul edCTek bu iıe 
ait dosyayı ihtiıas iıtintak hakimliğin
den iıtenıittir. 

Novotni Ef. ihtısa.s mahkeme
sine verildi 

idare ettiği gazinoda kaçak ecnebi İç· 
kisi bulunan Yani Novotni Efendi ihti· 
ıas müddei umumiliğine sevkedilmiıtir. 
M. Novotninin evrakı müddei umınnilik 
ten mahkemeye verilmiştir. Muhakeme
ye yakında ba!lanacaktır. 

Kardeşi yaralayanlar 
Küçük pazarda bakkallık eden Murat 

Efendiyi yaralamaktan suçlu Vehbi ve 
!Muzaffer Efendilerin muhakemelerine 
dün devam edilmiıtir. Suçlular Murat 
Efendinin kardeşleriılir ve suçu Murat 
Efendi kendilerini evine kabul etmedi· 
ğinden m':'ğber olarak i_tl~mişlerdi~ .. ~~· 
rat: Efendı öz kard'e~lerı"•" le .. ..,~,~...,. • 
dürmek kastiyle yaraladıklarının ve 13 
yerinden vu~~uklannı s:iyl~~~tir. Suç• 
)u kardesler ?ıııc tecavüzün kendileri ta
rafından değil. Murat ağabeyleri tarafm 
dan vuku bulr!u!runu ve kav~anın Mu· 
rat ağabeyler!nin amelelerine haftada_ ya 
rıın liradan f~zla har-:lık vennemelCTın· 
den ileri e-eldiğini söylemislerdir. Mu· 
hakeme eelmiyen bazı ~abitlerin celbi 
için başka !!Üne bırakılmıştır. 

Yedi okka tütün 
Hendekte yedi okka tütün kaçrnrken 

yakalanan Mehmet oğlu Ahmet dün Ad
Jive ibtİ!WlS mahkemesinde muhakeme e
dilmiştir. 17 yaşında olan Ahmet cür
münü itiraf etmiş. tütünü ucuz bulup al
dığını ve sabnak istediğini söylemiıtir. 
ıNI· hakeme yaşının tahkiki için ba•ka gü 
ne bırakılmıstır. Ahmet tevkif edilmiı· 
tir. 

Esrar insanı ne hale getiriyor? 
Galatada Karaoğlan sokağındaki tÜ· 

tüncü lükkanında esrar aatan lran teba
asından 83 yaşında imam oğlu Hüseyin 
ile Galatada Aynalı kahvede oturan ve 
hama11ık yaptığını söyliyen lise ınezunu 
.,e eski adliye müfetti~lerinden Karabet 
Beyin oğlu teonun muhakemeleri dün 
ihtiıa• mahkemesinde yapılmııtır. Hü-_ 
ıeyin dükkanına esrarı emanet olarak 
Mustafa isminde bôr adamın bırakmış 
olduğunu söylemiıtir. 

Mahkemeye adeta çıplak bir halde 
gelen ve pek pejmürde bir kıyafette ve 
daima ağlar vaziyette bulunan Leon da 
evveldenberi esrar kullandığını ve niha
yet bu hale düştüğünü, yoldan bulduğu 
izmaritle bir eırarh sigarft sararken ya
kalandığını söylemiştir. 

Babası to.afmdan vaktiyle İtalyan li
seıinde tahsili ikmal ettirilen, daba ev
vel de Kuleli idadisinde okutulan bu 
Leon Efendi mahkemede e5rarı Hüsey· 
nin dükkanından aldığını da itiraf etmiı 
tir. Muhakeme yak~lanan esrar mikta
rının tesbiti icin başka P'Üne bırakılmış, 
her iki~inin c'e mevkufen muhakemesi
ne karar \'erilmi~tir. 

lnhlsarlarda 

Afyon düşüyor 
Halbuki bu düşüşe bir 

sebep yoktur 
Son ırünlerde afyon fiatleri muntaza. 

man diı., Ü yor. Bunun sebebi malum: El
lerinde mal bulunan tacirler vaziyeti bil
mediklerinden beyhude yere endiıeye 

düşüyorlar. Ve netice itibarile ellerin
deki malı çıkarmağa çalışıyorlar. 

Dün bu meaeleyi müzakere için afyon 
inhisarı mecliai idareai toplanmıttır. ln
hiaar, yeni mahsul ile ihraç vaziyetini 
tevzii için li.zun gelen tetbirleri alacak· 
tır. Mahsulü tahtı tem.inde bulundurmak 
ve himaye için müıtahıile avans da ve-
rilecektir. 

Dün içtimadan aonra bu yaziyet kar
ıumda inhiaar idareainin düıüncelerini 
anlamak için benüz teeHÜs faaliyetinde 
bulunan bu idarenin müdürü Ali Sami 
Bey! cörüıtük ve ıu malumatı aldık: 

"Afyon fiatlerinin &f&ğıya doğru git
meğe devam etmeai İçin hakiki bir se
bep yoktur. Müstahıille tüccarın müte
reddit bir haleti ruhiyede bulunmaaın· 
dan dolayı düıüklüiünü muhafaza eden 
fiatlerin aalaha doğru eitmeıi beklenme
lidir. Yeni kanun arz ile talebin - yani 
bu mevzuda ekim ile ihracın - tevzini
ne dair kayıtlan ihtiva ediyor. Afyoncu· 
lanmızın mallarını sür'atle elden çıkar
mak mecburiyetinde bulunmalarından 

doğa mahzurların önüne geçmeğe mü
aait mevat dahi mevcuttur. 

Afyon ticaretinin dahilde tamamen 
serbeıt kalması, alıcı ile münasebatm 
kuvvetlenılirilmesi, lnhisarın yapacağı 
stand..-dizasyonla Türk mahsulü üzeri
ne rağbet ve itibarın bir kat daha celbe
olilebilmesi, inhisar te.~kiliıtında ticari 
ruhun muhafazası gibi esaslann kanun
da gözetilmit olması bu mevzuda endi
şeye mahal olmadığım kafi vüzuhla göı
termektedir." 

Beledlyeda 

Sokak isimleri 
Yabancı isimler peyderpey 

değiştirilecek 
lnluli.bımızm ruhuna uymıyan ba:ııı 

sokak isimleri etrahnda Belediyece tet
kikat yapılmaktadır. 

Bu isimler peyderpey ve sıraaı düı· 
tükçe dejittirilecektir. 

Unkapanı köprUsU 
Unkapanı lröprüsiinün tamirine de

nm edilmelı:tedir. Döviz için icap ettik
çeoparca parça takaa müaaadeai verilmek 
tedir. Tamirin nihayet iki aya ka.tar ik· 
mal edilerek üzerinden otomobiller ge· 
çebilecektir. 

Aşıklar mezarlığı . 
Kasnnpll§adaki metruk aşıklar mezar

lığı yüzünden mezarlığın mütevelliai ile 
Evkaf araamda uzayıp giden bir ihtilaf 
olduğu maliiıııdur. Bundan maada Be
lediye m"2lll"lık araaamın ötedenberi be
lediyeye ait olduğunu ileri sürer. 

Belediye bu defa da mezarlık araaun.. 
da bazı intaat yapıldığını haber alımı 

ve arsanın belediyeye tealimini Evkaf i-
daresinden istemiştir. • 

Evkaf idaresi bu talebe henüz cevap 
vcrmemiıtir .. 

Yeni Bina Kanunu 
Bucünlerde Vali ve Belediye reisi ~

hittin Beyin riyasetinde bir toplantı ya
pılarak yeni bina kanununun tatbik şe
killeri görüıülecektir. 

Poliste 

Kaçakçı rahibe 
Mühim miktarda para 
kaçakçılığı yapacaktı 
Muhafaza kumandanlığı teşkilatı dün 

mühim bir para kaçakçılığını meydana 
çıkannııtır. Te!kilat memurları, ltalyan 
bandoralı Sirine vapuruna binen ltalyan 
hastanesi baş rahibeainden şüphe etmiı· 
terdir. Kadının hareketlerinden fÜpheye 
düşen memurlar baı rahibeyi takip edi
yorlardı. 

Bu fÜpheler kuvvetlendiğinden vapur 
kalkmadan evvel ~ rahibe üıerinde 
memurlar usulü dai!'eainde arattırma 
yapmışlardır. 

Bu araştırma neticeıinde bat rahibe
de 2297 Türk llraoma muadil İtalyan 
paraaı, onar bin liretlik iki çek, ayrıca 
3000 liret ve bir Türk, bir Franıız altını 
rıkanlmıştır. 

Paralar alınımı ve bat rahibe de yaka
lanmııtır. 
Teşkilabn takdire ıayan bir muvaffa. 

kiyetle meydana çıkardığl bu rahibe ih
tiaa• mahkemesine verilecektir. 

30 bin franklık döviz 
Dünkü nüshamızın son haberler sütu· 

nunda, evvelki ak§&m vümrük muhafa. 
za memurlan tarafından Sirkeciden ha
reket etmek iiaere bulunan ekspresin 
Paris vagonunda yapılan aramada şef de 
trenin üzerinde 30 hin frank döviz bu
lunduğunu haber vermiştik. Şef de tre
nin adı Dan yel Dasis'tir. Ka".'ak döviz
ler mü~adere ve Danyel Dasis tevkif e
dilmiştir. 

Danyel Ef. nin alakadar olduğu kim· 
seler de tahkik ve tesbit rlilmek üzere
diı 
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/lfs:a.Ekhl 
Bedii cerrahlık 

Bu aerleYha belki iyi tercüme edil
memiı olan chirurgie eıthetique tabi· 
rini anlatmak istiyor. 

Şimdi dünyada yeni bir cerrahlık 
var ki; çok para kazanıyor ve çok e
hemmiyet peyda etti. Garp gazeteleri 
her gün bize bu yeni cerrahlığın yeni 
yeni hünerlerini anlabyor •.• 

Meseli.: Biriıi gidip burnunu (Ra· 
mon Novarro) ya benzetiyormuı. Bir 
diger hanım gidip gözlerini (Marlene 
Dietrich) tekline koymak diliyormuı .• 

Tanıdığımız artiatler içinde meel& 
Marie Beli burnunu taalıih ettirmiıtir. 

Gazetelerde bu iıe dair neler yok 
neler? Hele Almanyada bir cerraha 
gelenlerin bepai orada güzelliğile ma
ruf bir arti~tin burnunu model olarak 
Termitler ve o tekilde burnu olan a
damlar o kadar çoğalmıı ki; nihayet 
asıl burun sahibi celip kendi burnu
nun biçimini değiıtirtmif. 

Bir diger gazete de diyor ki: 
"Eğer herkea iatediği tekle girmiye 

muvaffak oluraa diinyada yüz binler
ce (Greta Garbo) yüzbinlerce lRa
mon Novarro) ve saire olacak ve bun. 
lann tek olmak yüzünden malik ol
duklan kıymet kalmıyacaktır.,, 

Öyle değil midir ya? ... Hep bir •e
ye benzeyince inaan benliğini kaybe
der. Naaıl iıuanlar güzellikte falan 
veya filana benzemek istiyorlarsa eda 
ve taTirlarnnızda daima ba~kaaının 
kopyaaını yapm.ıya çok hevealiyiz. 

Büyük adamların kılık kıyafeti, a
det ve mitvarları nasıl model olmu~ "~ 
hatta söyleme ve el hareketleri .. e ka
dar taklit edilmektedir. Zanncdilme, 
sin ki; kibarlık, büyüklük, tavır ve e .. 
da aaaleti kopya edilir bir ,eydir. O 
bir Allah vergisidir. . . lnsamn bur
nu ameliyatla gÜzelleıir, mane' '" bur. 
nu düzelmez. it bunu düzelteh":r.:ıcJ.. 
tedir. 

(Akay) müdürü Beyin 
bir telefonu 

iki cün evvel (Akay) vapurlarının 
bacalanndaki forsun pek güzel bir ,ey 
olmadığını yazınııtım. Dün (Akay) 
Müdürü Bey bana telefon etti ve ya· 
zıına güzel bir cevap verdi. Dedi ki: 

- Biz timdi her şeyden e\'vel hal· 
km iatirahatine taalluk eden ektikle· 
ri tamamlamıya çalıfıyoruz. Baca ve 
fors gibi doğrudan doğruya i~e taal
luk etmiyen ,eyleri sonraya bıraktık. 
Yalnız size telefon etmekten ıralraa
dnn, yazılarınızın b0§8 gitmedictni ve 
cözümüze iliıtiğini göstermekt:r. Sı
raaı gelince onunla da menul olnc<'\
ğız. 

Doğru aöze ne denir? Madem ki; 

halkın tikayetlerini mucip olan ;eyler 
düzelecek, umarım ki; mahut B"":riik· 
ada vapuru en kalabalık postalara -.c. 
rilmez de herkes Adada oturmaL tan 
iirenmez •• 

FELF.K 

Vagon-Li dört Türk 
memuru~çıkardı 

Verilen habere göre Var-on • Li, şirke> 
tinin Beyoğlu ıubesinden dört Ti:r!.: me
mur açığa çıkanlmı§tır. Bunlar ömer, 
Hadi, Arif, Daki B. ICTdir. Bu.-ıin tir· 
ketin Beyoğlu ıube•İnde bir ltahan, 2 
Yunan, 2 Çekoslovak ve yalnız bir Türl 
memuru kalmı!br. Bu memurların kad· 
ro darlığından dolayı çıharıldığı beyan 
edilmektedir. 

-0--

Ereğli-Filyos hattı 
lıtanbul Sanayi Müdürü Tevfik BeJ 

Ankara'dan avdet etmiıtir. Mumaileyh, 
Ereğli • Filyos hattırun. elektr'lı.1 • iş!e· 
tilmeıi eaaaının Nafia Vekayctmdc !e$d 
kül eden komisyonca kabul cdildi!Cin; ve 
bunun Vekiletçe de tasvip olu:ıtuğnnu, 
10 milyon liraya yapılacak Zonguldalı 
a.ari limanının da Zonauldak'tn k uı?o. 
cak elektrik santralind~n i•tifode .~. 
ğini ıöylemiştir. 

1 B O-R SA 1 
(lı Bankaımdan alınan cc tvel..lu) 

3 TEMMUZ 1933 
Ak ıam Fiatları 

1 ıtikrazlar ı Tahvi!:ı.t 
l•tikru dahili 98 Er .. ni JJ,40 
1 latrı..r • 95.· Elektrik ~-

Şark d. 7olları 2.30 TramT&J' ~-

D. Mun.lıbid• Tünel 
Kupoaıuz 51.75 Rıhbmt ıs.-
Gümrükler a.7s Anadolu 1 44 10 
S.ycll mahl 1~ 

" 111 44-
Baidat 11.75 .,nes•il lı.u· 
T. ••k-'7• 7,75 pon•uz 47,20 

ESHAM 

lı Baaka•• Na- Telıtfoa 13.-
ma 9,50 Bomonti 21.10 
" ,, Hamiline 9,50 l'r!rlco• 29,50 

"" M ... ai• 102 f.imento 12.60 
Anadolu. Hi••• 25 ttihat de,. 20.!ıO 

Tram••Y Si. Şuk doy. 1,95 
lle}i 3,60 Bal:ra 2.50 
Şlr. bariye 1&~ Sark m, •caa 2,85 

ÇEK FlATLARI 

Pari• 12,0& ı Prai 15.94 
Londra 714 Vi:ran.a 4,40 

Nü7ork 62,50 M•drit &,et 
Mllaae 8117 Berlia 199 
Brük•el 339825 Viraa• 4,40 
Ati na et.01s P.,t• 3.7828 
Cea.e.,re 2,45.75 B.J1Tat 34.93 

Sofia 87.7411 Bük1'9' 79.97 
Amıterdam 1,18,40 Moılco.,a 1087.25 

NUKUT (Sabf) 

ıc .... ıc ....... - -
20 f. Fraaus 170 l Şilia, A-.. 25.-

1 l•tınrlin 72() 1 Pe:ı•ta ıs.-

t Dolar 16(1 ı Mark 49.-

20 Liret 219 ı Zolotl 24-
20 f. Bel~ika 116 20 Ley 24-

20 Drahmi 25.- 20 Dinar 55.-

ZO L lı-.lçr• 815 1 Çeruo•eç ~-

20 Jpe•a 25.- 1 Altıa 925 
1 Florin 84.- 1 Mecidiye :u. -

21 Kur. Çek 120 Banknot 2.45 
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r------------------------------~ 1 SANAT I 

Yine ayni mesele 
Yazıda çok hilekar bir un•ur te-

16.kki ettiği kelimelere ve tabirlere 
aldanmaktan korkan Peyami Se
fa, muhakkak ki fikirlerini aldatı
cı kelime oyunları ve teşbihlerle 
•Üıliyerek mantıktan ziyade sana
te rağbet eden bir muharrirdir. Ce
miyetçi edebiyat aleyhine yazdığı 
ilk makaleden sonra verilen ce
vaplara bir cevap olmak üzere net 
rettiği sanat ve gaye batlıklı yazı
aında muarızlarının birinci maka 
leaindeki esasa yanatmadıklarını 
söylerken bizzat kendisi - tuhaf 
değil mi? - serdedilen mukabil 
düfüncelerin sadece etrafında do
latmakla. veya bunlara kısmen ce
vap vermekle iktifa ediyor. 

Evvela Peyami Safa'nın fikirle
rini ilk makalesinde kafi derece
de sarahatle izah etmemit olduğu
nu ve memlekette cemiyetçi bir e· 
debiyatın doğmasını özlediğini öğ
renmekle çok memnun oldum. 

Bu ciheti kaydettikten sonra or
tada bir mesele kalmadığını ne
den nazarıitibare almıyor? 

Çünkü bizim de bu mevzu üze· 
rinde bugün yazdıklarımız kuv
vetli bir cemiyet ve memleket ede
biyatının doğmasını istemekten 
başka bir fey değildi sanıyorum. 
Böylece aramızda esasta bir anla
şamamazlık kalmadığını görmek
le seviniyor ve onunla beraber tek
rarlıyorum: Dilerim ki Türkiyede 
de milliyetperver, cümhuriyetçi,ga 
yelerimize göre bir edebiyat doğ
sun. 

Yalnız bu esasın bir de teferru
atı var. 

ileri sürdüğü inhisarcılık fikri
ni Peyami Safa nereden çıkardı? 
Fc~di edebiyatın men'i hakkında 
bir kanun yapılmasını teklif etme
dim. Ve esasen böyle bir fikri ile
ri sürmek, ekserisi ferdi olan ken
di eserlerimin hepsini birden mah
kum etmek olurdu. Kendi hesabı
ma, böyle bir inhisarı hiç bir za
m;ı.n bot görmeyeceğim fakat bu, 
bir gaye için, hem de kendi gayem 
için yazılmış bir sanat eserini ay
ni kıymetteki bir fertçi eserden 
daha kuvvetle alkışlamama mani 
teşkil etmez. 

Cemiyetçi edebiyat, daha bizim 
memlekette çok yenidir, asırlarca, 
divan edebiyatının infisah etmit 
ferdiyetçi estetigile beslenmİf o
lan bu menılekete biraz insan sev
gisi, biraz millet sevgisi getirecek 
eserler istiyoruz. Grrtlağına kadar 
fert~ilik içinde boğulmut bir mem
lekette arlık kopyacılıktan kurtu
lacak ve memleketi anlatacak ori
jinal eserler istemek bir cürüm sa
yılmaz. Cemiyetçi edebiyat, Peya
mi Safa'nın dediği gibi, henüz tec 
rübc edilmemit bir matah ta de
ğilclir, koca bir "Balzac" damı tec 
rüLeye ihtiyaç gösterir? 

Cemiyetçi edebiyat prensipleri
ni güden memleketlerin kullandı
ğı vasıtadan istifade edebileceği
mizi söylemİftim. Buna verdiği 
cevapta, Peyami Safa, bunların 
eeyelerini bırakarak vasıtalarını 
ala,nıyacağımızı tevsik için bir 
teşpih yapıyor: Büyükadaya va
purla gidilir otomobille değil, di
yor. 

Bir fikri müdafaa için bu ka
dar cılız teşpihlerden İstiane et
mek davanın kuvvetine delalet et
mez. Evet, lstanbuldan Büyükada-

ya vapurla gidilir, fakat Fransa
dan lngiltereye de vapurla gidi
lir. Bu neyi ispat eder? Çarpıtan 
milletler ayni silahla birbirlerine 
mukabele ederler. Gayeleri birbir
lerine dütman olan Almanlar ve• 
Ruslar sanat vadisinde ayni vası
tadan istifade ediyorlar. 

Cemiyetçi bir edebiyatın bizim 
memleketimizde doğmasını temen 
ni eden Peyami Safa, gayenin bir 
eseri gülünç edebileceğini söyler
ken bir tezat yapmıf olmıyor mu? 
Gaye, sanatin en öz unsuru olan 
heyecanı doğurur. Ve bir gaye uğ
runda yazılmış eserler geniş mik
yasta heyecan aşılıyabildikleri i
çin büyük bir alika ile kartılanır
lar. inkılaplar ve hareketler hep 
böyle eserlerin mahsulü olmuştur. 

Barreı ve Proust insanın te
refini yükseltmekte ayni derecede 
müessir olmutlardır, kabul ederim. 
Fakat doğdukları ve dilile yazdık
dıkları memleket içindeki tesirleri 
ayni olmamıttır. Proust hiç bir 
zaman Barres gibi kütleyi heye
can ve ihtirasla ayaklandırama
mıştır. Ben bunu bu iki muharri
rin ehemmiyetini kıyas için değil 
sadece aralarında cemiyet bakı
mından bir fark olduğunu göster
mek için aöyliyorum. 

Gaye uğrunda yazılmıt bazı e
serlerin de, pek çok fertçi kardet
leri gibi gülünç ve manasız olabi
leceğini kabul ederim. Ancak bir 
muharririn şahsında sanat ve ide
al yerle,tiği zamandır ki bekledi
ğimiz ve istediğimiz cemiyetçi ta
heserler doğabilir. 

Ben, seri halinde imal edilmit 
kötü bir standardizassiyon edebi
yatı değil, meınleketi anlatacak, 
memleketin ruhuna tercüman ola
cak ve memlekette okunacak bir 
edebiyat istiyorum. 

Cemiyetçi edebiyat lehine ileri 
sürülen dü~ünceleri fikir softalığı 1 
addederek Türk inkılabının buna 
düşman olduğunu söyliyen Peyami 
Safa, bu iddiasile, henüz inkılabı
mızı anlamamış olduğunu meyda
na çıkarıyor. Türk inkılabı dört 
kelime ile hülasa edilebilir: "Her 
fey memleket için . ., Bu her şeyin 
içinde sanat ta vardır. Memleket 
uğruna seferber olan ıanat inkı
lapçı sanattir. Türk inkılabı kendi 
esasına ve kendi ruhuna düsman 
olamaz. ' 

lnkılô.bıınız filhakika din sof
talığı gibi fikir softalığına da düt· 
mandır. Fakat inkılapçının naza
rında softa vasfına layİk olan fi. 
kir mistik ve septik fikirdir. 

Ya,ar NABi 
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1 .&•kert tebllgat 1 ---
Beyoğlu askerlik şubesinden 

1 - 329 doğumlu efradm son yokla
masına 1 Temmuz 933 tarihintlen itiba 
ren başlanmış olduğundan şubemiz mın 
takasın" mensup işbu doğumluların son 
yoklamalawu yaptırmak üzre şubeye 
müracaatları. 

2 - Sıhhi ahvalleri dolayisile 329 
doğumlularla muameleye tabi tevcllü-. 
datı sairenin <le vaziyetleri retkik ediJ.. 
mck üzre şubeye müracaatları. 

3 - 329 doğ_umlularla ve revellüda
tı saircden tahsil dolayısile mektep 
vesikası ibraz edeceklerin vesikalarını 
ı;ctirmelçri il~n olunur. 

Milliyet'in edebi romanı: 22 

AYLA KIZI. 
- YAZAN: Aka Gündüz. -

Bir jandarma güldü: 
- Sen .. bir kaç kayme.. buna 

verdin! 
Emüt hala bunu da değiştirdi: 
- Elden vermedim hay oğul. 

Seki kirası. 
- Burası saman pazarındaki 

Bahri dayının hanı mı hfı.la ! ? 
- Bir gün de bayramdı. Çerci

den bebesine boncuk almak için 
benden .• 

Muhtar Emüt halaya öyle bir 
bakıf bakti ki, 

- Çeneni tutar mıım cadıU 
Demek istediğini ihtiyar kadın 

anladı. Muhtar Emüş halanın bu 
sözünden fena halde kutkulanınıt
tı. Öyleya, nahiye katibi: 

- Bebesi mi nerede o? 
Deyiverecek olursa köylü ne

cevap verecekti. Petek kız bunca 
gündür görünmüyordu. Ölüsünü 
diri!ini kimsenin bildiği yoktu . 
Jandarmanın biri buna hemen 

mim lr::oydu: 
- B~beal mi dedin. Nerede o? 
Muhtar kekeledi. 

Bir köylü yetitti.: 
- Kaçtı? Bef on gün var. Çin

genlerle nahiyeye giderken istas
yonda görmütler. 

Batka bir köylü: 
- Zavallı bebe ne yapsın? Rız • 

kını aramağa gitmiftİr. 
Nahiye müdürü karıttı: 
- Evet .. Merkezde gördüm. O

nu da ararlarsa onu da bulur gön
deririz. 

Özügül yatağının etrafına top
lananların bu sözlerirıi bir türlü 
anlayamı;;ordu. Çok bitkindi. 

- Seni tehre götüreceğiz yen
ge? 

Buzlu cama benziyen gözlerin
de bunu da anlamıyan bir bakıt 
vardı. 

Muhtar eğildi: 
- Kız! seni şehirdeki hastaha

nede bakılmak için götürecekler. 
Para da göndermitler. Rahat ede
ceksin. 

Hasta mırıldandı: 
- Petek .. Petek •. 
Katip işi çabuk bitirmek için: 
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. . Hakkın sesi,, matbaasında Bahçe kıy af eti 

Dertleşmek ve derdını Bursada "Hakkın Sesi,, Matba-
dökmek iyi ve f aidelidir asındayız. Misafir ağırlamakta, 

Bir sırn saklamak ne kadar müş
kül olduğunu hepimiz biliriz. Bunun 
içimizde saklı kaldığma tahammül 
edemeyiz ve ba§kalannın da, onu bil
mesini ister ve bundan bir nevi haz 
ve zevk duyarız. Bütün his ve fikirle 
rimiz hakkında da ayni hal vakidir. 
Pek hafif ve sathi bir §ekildeki mü
nasebetlerimizde bile temas ettiği
miz kimseler bizi ferahlandırır. Bu 
içtimai fıtratnnızdan, cemiyet ile ya
§amak hilkatimizden ileri gelir. in
sanlar yekdiğerile tamamlanırlar. iş
te insan için en büyük azap cemiyet
ten rabıtasını kesmektir. Bir mektep 
çocuğunu cezalandırmak için arka· 
datlarından ayırmak onun için ne bü 
yük azaptır. Ne sebeple olursa olsun 
cemiyetten uzaklaıtırılıp ta uzun 
müddet sorulmaz ve aranmaz isek 
bayat bizim için tahammül edilmez bir 
zindan olur. insanlar arasına karı§
mak, kalabalık içinde bulunmakla 
da memnun olmayız. Onlarla asıl ru
ban yakınlık, manen rabıtamız olma 
lıdrr. Ruhumuzun bütün duyğularını 

göynümüzün en derin dertlerini can 
kulağiyle diniiyen ve anlayan birisi
ne dökmek iateriz. En hakiki ve sa
mimi ihtiyacımız bunadır. l~tc dost· 
luğa ve do•tlarnruzm sadakat ve ha
kikatine bunun için muhtacız. Bahu
sus karışık ve dağdağalı bir zaman
larda böyle bir dosta içimizi bu su
retle dökmek ve derdimizi açmak bi 
zi yalnız ferahlandırma.z, e.yni za
manda. ruh:ımuzun muvazenes~::.; te
min etmiş olur. Ruhumuzda yer bu-
lan ve içinlizde peyda olan fena his
ler, bozuk duyğular, infialler, hiddetler, 
kavğalar, süitefehhümlerin bir çoE'U fi
il sabasına çıkmadan evvel böyle bir dos
tun hakemliğine tevdi ve havale edil 
miı olsa pek 5.la önüne geçilmiı o
lur. 

Çok kimseler layikiyle kendilerini 
bilmezler. Hatta kendilerini yokla
yan ve tetkik edenler bile şahsiyetle
rinin bazı hususiyetlerini yakından 
göremezler. Her kalbin lc:enC.ir.!ne 
mahsus esrarı vardır. Çok .defa baş
kalarmın verdiği cesaret ve teşv:.ı.. :;n 
yesinde kendimizin hakiki hüvlyet 
ve varlı!Ilannı göstermeğe muv.:ıff:ak 
oluruz. 

Hayatımızda daha ziyade salıin 
ve m€s':u~ olmak için insan kendi.sini 
iyice bilmeli ve sıkı bir münasebetle 
birleştiği kimselere de bu hususiyet
lerini açık ve serbest nöylenıelidir. 
insan benliğini ili!'af etm~k ve içini 
açınakla açılır. Kalbindekini sakla
makla ruhu sıkılır, aklı bozulur. 

Büyükada 
Dr. ŞOKRO 

Ademi ik :_:dar ve 
bel gevşr g ik~ne 

kartı en müetıir d~va SERVOİN 
haplarıdır. Deposu, lıtanbulda Sirkeci
de Ali Rıza Merkez eczanesidir. Taş

raya 150 kurut posta ile gönderilir. lz
mir'de lrgat pazarındaki, Trabzon'da 
Yeni F erab eczanelerinde bulunur. 

(5091) 2411 

sahiden benzerleri olmıyan "Mil
liyet,, muhabiri Dcrvis ve Cumhu
riyet muhabiri Musa' Beyler or
taklaşa çıkardıkları "Hakkın sesi,, 
hakkında bizden fikir sordular: 

-- Ne dersiniz? daha nasıl ye
nilikler yapmalıyız? .. 

Ve hepimize birer "Hakkın se
si,, uzattılar. 

Gazete, münderecat itibarile, e
peyce dolgundu; tertibi, tashihi 
kusursuzdu: 

- Bir vilayet gazetesi için bun
dan iyisi can sağlığı .. dedik. 

Bu mütalı:aya bütün arkadaş
lar i~tirik ettiler. 

Yalnız Halil Lütfü Bey, bir ida
reci gözile "Hakkın sesi,. nin bat
lığını beğenmiyerek tavsiye etti: 

- Hemen değiştirin! 
Derviş Bey sordu: 
- Nesi var? 
- Hem uzun, hem karışık. 0-

kunmıyor. 
Derviş Bey, bu sefer bana da

nıştı: 

-- Sen ne dersin? 
l.azeteyi alıcı gözile bir daha 

ıetkika başladım. Havadislere şöy
le bir göz gezdirdikten sonra baş
lıkta saplanıp kaldım. 

Musa Bey sordu: 
- Başlığı nasıl buldunuz? 
- Vallahi, dedim, başlık fena 

degil, ağır bir başlık .. 
- Demek beğendiniz? 
-- Beğenmesine beğendim. Yal-

nı:.- bir kusuru var. insan bu baş
lığı okuyuncaya kadar gazeteyi 
baştan aşağı okuyacak zaman bu
labilir!.. 

M. SALA.HADDiN 
-~ ------

Türkiye İş Bankasından: 
Hakimiyeti milliye bayramı mü 

nasebetile 5 Temmuz 933 çar~am
ba günü İstanbul ve Beyoğlu ~u
belerimi:de Kadıköy ajanımız ka
p;ı.lı ~u!unacaktır. 

l'tevs'mlik 
Kürlrleri 

Rönar 
vesaıre 

mağazamızda 

6 f•ksitte 

ve kefalet
siz olar•k 
\ eri!iyor 

M3hmut 
paşa 

Kürkçü han 

BEYK~ 
Tel. 21685 

[ 5146 ] 

3434 

ittihadı ~lil 
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1 
Tiirk Sigorta Şirketi 

Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi icra eyleriz 

Sigortalaırı halk için müsait ıeraiti havidir 
Merkezi idaresi: Galatada Ünyon Hanında 

Acentası buh.ıımayan şehirlerde acenta 

Tel.: Be~·oğlu : 4887 

- O da şehirde, seni bekliyor. 
Hadi biraz davran bakalıın. 
Şimdi sıra ne ile götürüleceğine 

gelmİftİ. Bu bir mesele idi. Gelen
ler, kadını bu kadar hasta, bitkin 
bulacaklarını ummamışlardı. 

- Bize merkeze kadar bir kağ. 
nı! 

Bir jandarma sözün önüne geç
ti: 

- Kağnı ile götürmeğe kalkar
sak yarın akfama kadar merkeze 
varamayız. Yollarda biter bu ka
dın. 

- Atla götürelim. 
- Ata binebilir mi? baksana 

döfekte uzanacak gücü yok. 
- Hadi bir kağnı parası peşin. 
Muhtar: 
- Benimkiler oduna gitti. Kim

de var ki .• 
Sonra dayısı oğlu aklına geldi, 

bari o kazansın diye. 
- Kazımın kağnısı burada mı? 
- Saman götürdü. Benimki bu-

rada. 
- Benimki de bot. öküzün bi

ri biraz zabun emme. 
Jandarma gene karıttı: 
- Kağnıyı mağnıyı bırakınız. 

Dört tekerlekli bir at arabası yok 
mu? 

• • • • • • 
Katibin aklına geldi: 
- Yahu! hanın arkasında bir a-

raba gozume ilitir gibi olmuştu. 
Hele bir onun sahibini çağırın. 
Arabanın sahibi geldi. 
- Şu hasta kadını merkeze ka-

dar götürüver bize. 
Arabanın sahibi Özügüle baktı. 
- Götürelim ağa. 
- Kaç para istersin? 
- Ben bu kadını tanıyorum. 

Bunda ne para var ki versin. Se
vabıma bırakıveririm merkeze. 
Ben de oradan Karacahasana gi
derim. Zaten işim var. 

- Olmaz. Yol parası gönderdi-
ler. 

- Eh, ne verirseniz. 
- lki kayma yeter mi? 
- Çok bile. 
Araba ahırın önüne geldi. Ara

bacı: 
- Atların samanını arabaya 

döşeyim de biraz kaba olsun. 
- Döteği de var. Rahat gider. 
Tek gözü görünen pürkülü bir 

kadın: 
- Döşek onun değil. 
Dedi. Emüş hala: 
- Zarar yok. Benim olmuf ne 

çıkar? Beş altı kaymalık döşek i
çin mi çekiteceğiz? Ne verirlerse. 

Jandarma içerledi: 
- Koca nine! dedi. Sen kafa

na koymufun, şu yirmi be~ kayma
dan ille bir kaçını almak istiyor-
sun. 

Haset denilen his cemiyetin muhtelif 
sebeplerden dolayı takbih ettiği ıey
lerden biridir. 

Esma Cevdet Hanım acaba bunun 
için mi hasut değildi? Küçükken evde 
annesinden, mektepte hocasından ha
sedin iyi bir şey olmadığını duya du
ya Esma Cevdet Hanım hasedi için
den koğmuştu. Bu fena hisain verdiği 
azapları bilmiyordu. 

Onun için mektep ve çocukluk ar .. 
kadaşı Necile Dündar Hanıma talihin 
tebessüm etme~ini hiç kıskanmamış, 
ona karşı dostluk hislerinde bir deği
şiklik hasıl olmamı§tı. 

Halbuki talih asıl Dündar Beye 
gülmüş, asıl ona "Yürü kulum, yürü!,. 
demişti. 

Dündar ve Cevdet Beyler, her iki
si de birer şirkette muhasebeci idiler. 
Aralannda sıkı bir dostluk vardı. Bu 
dostluk hisleri değişmese bile, vazi· 
yetleri gün geçtikçe deği§iyordu. 

Dünar Bey muhasebecilikten ıirke
tin ikinci müdürlüğüne ve nihayet u .. 
mum müdürlüğüne yükselmitti. Cev· 
det Bey iıe hala muhasebecilikte ye
rinde sayıyordu. 

Muhasebeciliğin de her hangi bir 
mevki gibi ,erefi vardı. Yalnız sahi
bini umum müdürlük gibi zengin et-
miyor. 

Cevdet Bey ailesi yirmi beı senedir 
ayni evde otururlarken, Dündar Bey 
ailesi evden çıkıp bir sayfiyeye ta§ın· 
mıtlar, daha sonra bu sayfiyeyi satın 
almışlardı. Burada geniı bahçede çi
çekler arasında, çamların gölgesinde 
bayat daha neıeli ve cazip geçiyordu. 

Eu vaziyete rağmen iki dost aile 
gene eskisi gibi biribiri ile görüşüyor
lardı. Hatta §Öyle bir program yap· 
mı§lardı. 

Dündar Bey ve karısı salı akşamla
rı hususi otomobilleri ile Cevdet Beye 
gelip yemeğe kalacaklar, pertembe 
akşamları da Dündar Beyin otomobili 
gelip Cevdet Beyle karısını alacak v., 
sayfiyeye götürecekti. 

Günlerden bir gün Necile Hanımla 
Dündar Beyin evlendiklerinin yıldö
nümüne rastlıyordu. Esma Cevdet H. 
bir hediye götürmek münasip olaCf'
ğmı düşündü. Bir mağazadan Necile 
Hanım için basmadan bir bahçe •lbi. 
sesi aldı. Şöyle dört buçuk lira kadar 
bir paraya da kıydı. 

Necile Hanım paketi alıp açınca du 
daklarını büktü: 

- A, vallahi dünyada bu maskara 
ıeyi giymem, dedi. 

Maamafih peqembe ak~amı Esma 
Cevdet Hanım, sayfiyeye geldiği za
man, göıterdiği bu nezaketten dolayı 
yalancıktan teşekkür etmeyi de unut .. 
madı. Esma Hanım dedi ki: 

- Madem ki o kadar hoşuna git· 
ti. liazu.· bahçede oturuyoruz. Bari 
giyin gel de görelim. 

Necile Hanım peri~an bir ta vırla 
kocasına baktı. Maamafih e•ki dost 
misafiriıı arzusunu da yerine getir
mek lazımdı. Zavallı kadın ertesi ak
şama kadar bu azaba tahammül et
ti. Cuma akşamı misafirler gittikten 
sonra, Dündar Bey karısına dedi ki: 

- Sen merak etme! 
Eline bir kutu boya ve bir fırça al· 

dı. Bahçedeki madeni aandalyalardan 
birini boyamıya baıladı. Boyadıktan 
sonra: 

- Haydi, ıimdi gel, şu sandalyaya 
otur, dedi. 

Karısı ıaıırdı: 
- Ayol, dedi, sonra elbise ne hale 

girer? 
Dündar Bey gözünü kırparak: 
- işte onun için ya! dedi. 
Necile Hanım maksadı anlamıştı ve 

enrahat koltuklardan birine oturu
yormuş gibi taze boyalı sandal. 
yaya kuruldu. 

Hafta ic;,inde Esma Cevdet Hanım 
Necile Dündar Hanımdan bir mektup 
almıştı. Mektubun bir tarafında da ıu ı 
.satırlar vardı: 

" .. Başıma da hiç iıtemediğim bir 
kaza geldi. Dün bana hediye ettiğiniz 1 

o güzelim ropla bahçeye inmiştim. 1 

Sandalyalardan birine oturdum. Ko
cam bana haber vermeden sandalya· 

- Kimsenin parasında gözüm 
yok. 

Nahiye katibi: 
- Bunca vakit nasıl yattıysabir 

kaç saat daha yatar. Dedi. Bu dö
tekle bindiririz. Döteği arabacı 
dönüşte getirir. 
Emüş nine hangi derdine yan

sın? Kaymelerden ikiciğirıi olsun 
alamadığına mı? Gurbetteki kar
deşine sakladığı Özügül'ü kaçır
dığına mı? Ses çıkarmadı. 

Dört kiti döşeğin birer ucundan 
tutup saman döteli arabaya yer· 
leştirdiler. Boş arpa saman torba
larını, atların çullarını yorganın 
üstüne örttüler. Araba yürüdü. 

- Bizden önce varırsan hana 
gir, oda açtır, ateş yaktır bekle. 
Azime balayı da buldur. Biz ge
linciye kadar hastanın yanından 
ayrılmasın. 

Muhtar, Petek iti kolay kapan
dığı için mamnundu. Gelenlere 
kahvaltı hazırlatmağa gitti. 
Emüş nine bunca emeklerinin 

bota gittiğirıe sıkılmıştı. Kös kös 
evine döndü. Yolda biteviye mırıl
danıyordu: 

- itte böyle. lylik et kemlik 
gör.Kahpenin karısını bak,besle,bir 
dediğini iki etme.Sonra elinden 
uçuversin. Arabacı Akifin de yui
ka yürekleri kabardı. Döşeği geri 
getirecek mi bilmem ki. Satarsa 

-~· 
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1 RADYO 
Bugünkü proğram 

18 den 18,30 kadar Gramofon. 
18130 dan 19,00 Fransızca der• (lle 

olanlara mah•ua) 
19,00 cLa.n 19.30 kad.ar Alaturb ıaz (C 

banım). 
19,30 d;w.n 20,00 ka-!ar Alaturb ••z 

miye hanım) 
20,00 dan 20,JO kadar (Nihal T eTfik H 
20.30 dan 21,30 kadar Alaturka saz ( 

ya hanım lcema.ni Sadi Bey) 
21,30 dan 22,00 Gramofon • 
22,00 dan iLibaren Ajanı Borıa haber 

ıaat ayan. 
ANKARA' 

12,30 • 13,30 Gramofon 
18 - 19 Salon Qrkeatr .. ı: Mozart Oul 

ture Fiıaro. Counod Fant.a.iaie F 
Rücker Sereruıde Andaluı:. Reıey V 
Eıpa.nita. 

19 - 20.15 Alaturka •az. 
20,15 Ajanı haberleri. 

VARŞOVA 1411 m. 
18,.20 piyano - keman konseri, 19,35 ta 

ni, 20,10 pli.k, 21 Amerikalıalrın hürriye 
li.nlanrun •eneyi de•riyeai ıenlikJeri. 
dana rnuıiki•İ. 

BUDAPEŞTE 550 m. 
21,0S Hananat bahçe•inden, opera ork• 

raaı ile opera parçaları, 22,20 haberler, 
band. 

ViYANA 518 m. 
20,40 orke•tra konıeri, 21,40 ••lanı lıa 

lama ıaati Viyananın 1683 aeneıinde mu 
ıı münaaebetile. 22 senfonik konser, 2J a 
muıiki. 

MILANO - TORINO - FLORANS 
21 haberler, arzuya tahj konıer, 21,40 

rııık netriyat, 22,20 t•m•il 23,40, dans ın 
kisi, 24 ıon haberler. 

PRAC 488 m. 
21,15 muıilrili bir radyo temsili, 22,15 

ıam konseri, 23.20 pli.k muıikiıi. 
BÜKREŞ 394. m 

13 haberler, pli.k, 14,20 hafif pli.le kona 
18 kantık kon•er, 20 der•, 21 radyo orlı:e 
raıı , 21,45 taganini. 22 radyo orkeatrafl. 

ları boyamıı. Ben taze boyalı oldu 
nu ne bileyim? Sandalyaya oturu 
ell>isenin halini sormayın. Ne felak 
Robu bahçivanm kızına hediye e 
ğe mecbur oldum. Fakat bunun içi 
sıkılmayınız. Bahçe için daha ç 
roplarım var, bilirsin .. ,. 

Esma Cevdet Hanım: 
- Ne yazık! dedi. 
Cevdet Bey de feyleoofane: 
- Eh, ol ura, ne çıkar bundan! d 

di. 
Ertesi per§embe Cevdet Bey ve k 

rısı mutat veçhile Dündar Beyin ot 
mobili ile sayfiyeye gelmi§lerdi. Es 
Hanımın elinde bir de paket vardı 
Çam ağaçlarından birinin altma otu 
dukları zaman Eama Hanım paket 
açtı ve içinden tıpkı tıpkısına ötek 
basma rop gibi hir rop çıkmaz mı? 

- l§te Necileciğim, tıpkı öteki gi 
bi bir baıka rop daha buldum, getir· 
dim. -

Necile Dündar Hanımın gözleri bü 
yüdü ve birden bire kocasının omuzu 
na dayanarak ağlamıya başladı. Dün 
dar Bey: 

- Efendim, aevincinden ağlıyor, 
dedi, ehemmiyet vermeyiniz. Necile ö 
teki elbise harap olduktan sonra ade 
ta sinirli bir kadın olmu§tu. Öyle de· 
ğil mi Necile? 

Necilenin hıçkrrıklan fazlalaştı. 
Kendisini odasına götürmek mecburi .. 
yeti hasıl oldu. ilk defa bahçede, on
suz yemek yediler. Dündar Bey, Es
ma Hanıma: 

- Necileye öyle bir sürpriz yaptı· 
nız ki.,. diyordu. 

~lilliyct 
Aınn umdeti " M 1 L L 1 Y E T " tir. 
~~~~~~~~~~~~~~-

ABONE ÜCRETLERİ : 
TGrkiJ• için Hariç ;c:U. 

L. K. L. K. 
3 aylıiı 4- 8-
8 " 

7 50 14 -
12 14- 28-

" ~~~~.;;..~~~~~~~~~-

Gelen e•rak ıeri Terilmeır:.- Müddeti 
ıeçen nMıbalar 10 kuru1tur.- Ga:zet• •• 
matbaaya ait itler için ınüdiriyete mil
t'acaat edilir. Ga:zetemİz ilialann m••'u
IİJ•tini kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Yetilköy Askeri Rasat merkezindeu 

,.-erilen habere ıôre buıün ha•a bulutlu 
ve elektrikli olacakbr 

3-7 .. 933 tarihinde hava tazyiki 762 mi
limitre, en Ea:zla •ıcaklık 25. en az 19 de
rece idi. 

niderim ? 
Bir köy delikanlısı ötekine söy

liyordu: 
- Bu iş nereden çıktıbilir mi

sin? Ben buldum. Gelin almağa 
gelenlerin içindeki o çenesi basık 
adamdan. Petek çingenlerle Ha
sanoğlana gitti. Orada gördü. Kı· 
zı aldı. Anasını da bakıtacak. 

- Özügül'ün yalabık olduğu
nu nereden bilmiJ o efendi? 

- Öyleler deme ülen ! Herkeı 
kör nefiı için böyleler yapmaz. 
Baksana Akif ağama, bedava gö
türmek istedi. Ondan da itkille
nir misin ? 

Kadınlar bir fırının önüne top· 
lanmıtlar konu,uyorlardı: 

- Ama ben bilir gibiydim. Hep 
içime batkalar gelirdi. 

- Ne gelirdi kız? 
- Özügül sağlığında çok ha-

nım gibi idi. Kendime kendime 
bu gün görmüt bir eksikli derdim. 
Kimi neyi olmalı bunun •• umduk· 
larım çıktı itte. 

- Tayyare vurmasaydı kimini 
neyini görürdü. 

- Ne malim ki daha çok vur· 
du da şehirdekiler iç etmek için 
aldırdılar. Yirmi beş kaymaya a
dama jandarmalar, katipler gelir· 
mi hiç? Arabalar neler koşulur 
mu hiç? 

Arkası var -
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• 
ikinci Otomobil ve Birinci Motosiklet Yarış/arı 

le-" Bet on ııün yanıı hazırlıyanlara, 
bir ııün yanıa, bir kaç ııün de dedi• na• 
koduaunu yapanlara aynldıktan M>D 

Ne< ra, bi:ııe aıra ancak bugün gelebildi. 
Arbk düne kanımıı olan bu mev

~:~ zu etrafmda bizim yazacaklarımız, 
ne yanılarm yalnız Turing 
Klübü tarafından tertip edilmit oldu

lerô iunu yazacak kadar tecahülüarifa· 
nede bulunan bir iki gazeteye kartı· 
!ık; ne de haftalarca netredilen ya

•' nt talimatnameaini okuyacak veya 
••1•' okuyup ta anlamıyacak kadar bu it-
• ~, al erden uzak olan ve yanı arab an-

nın ne için boluörler, ııüreıçiler gibi 
sınıflara aynlmadıiına hayret eden 

. bir kaç amatör muharrire tariz ola
.;. cakbr. 
zı Bizim kalemimizin mecaz kina· 

ye, tariz ile iti yoktur. 
eıt· Biz, sadece yanı neticelerinden 

ca•· ve yanılardan beklenen gayelerden 
bahsedeceğiz. 

iki aenedenberi gazetemiz ile Tu
ring klübü tarafından tertip edilmek 
te olan bu yanılara halkın göatermit 
olduiu alaka bu sene, motosikletle· 
rin de ittiralriyle, bir kat daha art· 
mtfbr. 

Sabah daha ııün doğmadan latin
ye sırtlanna ycrleten ve yarıt saatine 

lr kadar yolun iki yanında bot bir yer 
bırakmıyacak kadar kalabalıklaıan 

,. halkın, memlekete yeni sokulan, bu 
t· spora karfı göıtermiı olduğu ali.ka 

fayanı dikkattir. 
Bizce, bu alakayı basit bir mera

u· ka hamletmekten ise harekette hız. 
el dan hoılanmaya atfetmek daha doğ-
11 rudur. .. Harekette hız! .. 

n Bu aenenin yarıılannda bu cihet
k ten alman neticeler hiç te fena değil 

dir. 
Y arıta giren otomobillerin ekaeri

ai geçen seneki rekoru kırmıt bulu
nuyorlar. Yeni rekor geçen senek.in

t den, takriben, 17 saniye avanslı. Son 

1 

ra, motosikletlerin kurduğu 5.'24" 
lik ilk Türkiye rekoru da var. 

il inci otomobil ve 1 onci motosik
let yarıılarının bu neticeleri zannedil· 
dilğinden çok da.ha ehemmiyetlidir. 
9000 küsur metrelik, yokuılu ve oert 
dönemeçli bir yol Üzerinde, vasati o
larak, saatte 100 kilometre katedil
diği dÜ§ünülecek olursa, bu neticele
rin ehemmiyeti kolayca anlaıılmıı o
lur. 

Dar, yokuılu, sert dönemeçli bir 
yolda, vasati 100 kilometre yapabil
mek yalnız makine kudretine gÜven
mekle mümkün olmasa gerektir. Böy 
le bir yarııta asıl ıeref hiaaeai, maki
nenin üzerindeki aürücünündür. 

Bu yanılarda, sürücüler sür'ati 
intikal, soğuk kanlılık, bilgi ve maha 
ret melekeleri üzerinde adeta imti
han olurlar. 

Görülüyor ki bu yarıılarda ara
nılmıt olan gaye bir kaç acentenin 
veya fabrikamn, memleketteki rekli 
mına hizmet değil; fakat güzel bir 
sporun henüz bizde tadılmamıı olan 
zevkini gençliğe aıılamakhr. 

Alınan muvaffakiyetli neticeler 
kartıımda, yanş mürettiplerinin 
memnun kaldıklarmı ve bu memnuni 

yelle daha vasi teıebbüslere geçecek
lerini ümit edelim. 

Daha vasi teıebbüsler! .• 
Maksadımız beynelmilel yanıları 

kastetmektir. 
Her sene milli yarııları müteakip 

tertip edilecek beynelmilel bir yan
ıın memleket sporuna, memleket pro 
pagandaıına yapacağı hizmetler hiç 
ıüphesiz ki büyüktür. 

Beynelmilel koıuculan memleke
timize getirebilmek meselesine gelin· 
ce: 

Biz bunu Avrupa bankalan üze
rine keıideli bir çek kağıdının mad
di kıymetinden ziyade sıhirli bir ku
panın ölçüsü bulurunıyan manevi kıy 
metinde görürüz. 

1stanbulda Beynelmilel yanılar !.. 
Beynelmilel koıucularla yan§&· 

cak Türk rekortmenleri! .. 
Bu cazip cümleler, hakikat kalıp

lannda sertleıtikleri gün, Türk spor
cusunun harekette hız hırsına yeni 
bir kanal daha açılınıı olacakbr. 

O hıra ki Türkü asırlarca koıtur
muf ve ona en şerefli medeniyet va· 
zifelerini gördürmüıtür. 

N. D. 

• Fransa otomobil kulübünün bügük mükô.fatc 

CAMPARİ'NİN ZAFERİ 
Fransa Otomobil Klübü tarafın

dan 11 haziranda Montlhery otod
romunda tertip edilen yarıtlarda 
ltalyan ko,ucularından Campari 
19 rakip arasında birinci gelerek 

müsabakayı kazanm19tır. 
Yarışların ilk turunda Campari, 

Nuvolari'nin tehlikeli rekabeti ile 
kar,ılafmıt ise de, Nuvolari maki
nesine arız olan fena çalıtma dca. 

Yarışlara hazırlanırken ... 

-M k" · a ınenızde bir arıza mı var 
- Evet ·1· d" •1 , 81 ın ırlerle pistonları 

Yag anıyor. 

elendim? 
arnJında boşluk varda ... bujiler 

1 layisile meydanı rakibine terk et
meğe mecbur kalm19br. 

Otodromun ilk turlarında, tur 

rekoru sıra ile evvela 5.' 30" ile 
Nuvolari tarafından, sonra 5.' 29" 
ile Campari tarafından, tekrar 
5.' 2" 54 ile Nuvorali ve 5.' 26" 
Campari tarafında kırılmıstır. 

Bu turda Campari'nin sÜrati va· 

sati 138, 036 kilometreyi bulmuştur 
Ntıvolari çekildikten sonra o

nun yerine Etancclin yetişmiş veya 
rı.'ın. nihayetine kadar zafer çelen
gı kah Campari tarafına kah Etan
celin tarafına temayül etmiştir. 

Y arıfın sonlarına doğru yağmur 
1 

ve makinesinin ambreyajindeki 
yolsuzluk, Etancelin'e mağlubiye
ti kabul ettirince Campari ) arışın 
yegane zafer kahrtı.manı olarak 
kalmıfhr. 

m Yarının bilğili milletini bugünün ço-
., cuğu doğuracaktır. Onun için 5 111 ı 
B Temmuzda, o çocuğu yetiştirmek i-m 
w çin yoksuzluklar için.de çalışan, il 

1 
Türk Maarif ... c~.miyetinin rozetini 

1 "' gogsune tak. ~· j 

Londra konferansı Almanyanın gidişi 
Müzakereleri Hitlerin politikası 

(Ba&c 1 inci sahifede) 

noktai nazarından, farki Avrupa 
da sulhun temellendirilmesi için 
esastır. 

Gazeteler ne diyor? 

P ARlS, 3. A. A. - Havas A
jansı bildiriyor : 

Gazeteler, Rusya, Lehistan, Bal 
tık memleketleri ve Türkiye ara
sında mütecavizin tarifine mü
teallik olarak imza edilmif olan i
tilafname dolayisiyle memnuniyet 
izhar etmektedirler . 

Petit Journal diyor ki : " Gerçi 
Londra konferansı, bir takım ha
yal inkisarlarma hais olmut ise de 
hiç olmazsa resmi müzakereler 
haricinde Avrupanın sulhunu te
mine matuf olarak murahhaslar 
arasında faydah mükalemelerde 
bulunulmasına müsaade bahşol
muttur. 

İngiliz • Sovyet ihtilafının hal
linden sonra Lehistan • Litvanya 
münasebatınm salahını derpiş et
meğe müsait olan ve bütün farki 
Avrupadaki gerginliğin mesut bir 
surette zail olmuf olduğunu gös
teren dünkü itilafnamenin imzası, 
bilhassa memnuniyetle kartılana
cak eyi bir hadisedir.'' 

Le Journal, sulhun kuvvetlend
rilmesine hakikaten medar ola
cak ve hatta Besarabya meselesi
nin hallini kolayla9tırmak suretiy
le tarki Avrupada sağlam ve de
vamlı bir sulhun temellerini ata
cak olan bu itilafın ehemmiyetine 
itaret etmektedir. Bu gazete, bu 
hususa müteallik müzakerelerde 
M. Boncour'un sarfetmif olduğu. 
mesaiyi hatırl.atarak Türkiye Ha
riciye Vekili Tevfik Rüftü Beyin 
Paris ziyaretinde mumaileyhi bun 
dan dolayı tebrik •.!tmit olduğunu 
ilave ediyor. 

Fransa eski fikrincl'e 

LONDRA, 3. A. A. - Havas Ajan
sı muhabirinden : 

Londı-a iktisat ko.ı.feransındaki Fra l 
sız murahhas heyeti dün sabah Parisle 
görüştü. Bu Londra konferansının dün 
sabahki bütün faaliyetinden ibarettir. 

Bu faaliyet hususi hiçbir karara, yo
ni hiçbir ;,adiseye sebep olmamıştır. 

Filhakika fransız tezi eskiden neyse 
ayni şekil<;le kalmış~ır , J'.a~i Ameri~a: 
'lm para -Oüşüıme sıyasetı ıle beynelmı 
Jel spekü1aayon prollagandalarını, bu
gün bütiin dünya devletleri i~in yegiın~ 
sağlam ~<!mel olarak buluıı:an mÜ<lJ
kar para iç-in bir tehlike teşkil edemi
ye<:eği mu)ıakkaktır. İktis,di kalkm
:na bu euretle elde edilebilir. 
Amerilrunın kararı bu hakikatı hiç 

bir suretle ... değiştiremez ve Frarısa~ 
nın buna bağlı kalmak iradesini boz.1-
maz. 

Bunun için Amerikanın bu beyanı.ta 
iştirak etmemesine teessüf etm•kle lı -
raber. Fransız_murahhas heyeti M. ~oo 
sev,ltin ret kararını sükilnetle kar~ıla
mı~ ve kararında sabit kalmıştır. 

Amerika da öyle 

l ONDRA, 3. A. A. - Amerikan ha
riciye nazırı M. Hull .gazetecilere yap
tığı btyoı.ııtta para işkrine ilişiğı o· 
lan teklifler hakkında Amerikanın va 
ziyttini izah etmek üzere M. Roosc
veltt•'n bir tebliğ aldığını söylemişıir, 

M. Huil bu tebliği Amerikan ınu· 
rahhaa heyeti sıfatile değil çünkü Ame 
rikan murahhasları bu meseleyi mı:?a il 

kere i~in <alahiyet almamışlar, 13· 
kat hariciye nazın .sıfatile neşir ve iliin 
ettiğini de bildirmiştir. 

M. Hoosvelt bu tebliğinde ilk ör.cc 
Londra kılnferansmın uzlaşmak i~tedi
ği g2yenin döviz kıyreetll!rindc m\ı~ 
vakkat bir İstikrar husul" getirmek yol 
!arını aramak olma.dığını fakat mil'ct· 
leri refaha kavuşturmak için gerek ve 
sürekli bir mali istikrar teminine ça 
Jışmakton ibar_et. bulunduğunu ehe-ni· 
yctle hydetmı~tır. 
· M. Roosevelt tebliğine şu suretle <.le 
vam <.tmiştir: 

« Sırf muvakkat bir mahiyeti haiz 
bir istikra~ aramak ve böyle bir istik
r.-• teminine çalışmak yanlış bir baro· 
ket olur. İktıaadi siste.ınde tevazün te~ 
mini milletler için Fransa yahut ln 
giliz lira,ına nisbetle bir veya iki :ıy
lık <;abit bir fiyat taininden daha de
gerli bir iyilik ve kazanç olur. 

« Ulaşması gerek olan umumi gaye 
her millete ;ıit dövizin devamli bir su 
rette ıstikrar ettirilmesinden olmak 
icap eder. Sarı madenin yeni baştan tev 
zii meselesinin müzakeresi için inti
hap edilen şu zaman müsait ve muva
fık değildir. 

« İlk önce tevazün ettrilmiş milli, 
bütçelere 9üzum vardır." Tebliğinin 
sonunda beynelmilel ticarete engel o
lan ambaroglann hafifletilmesi lehin
de bir davette bulunduktan sonra di-
1 •r ki: 

Rus - lngiliz itiltilı 

LONDRA, 3. A. A. - Bütün mat· 
buat, Sovyet Rusya ile müzakeratın n • 
ticck<UDC•ınden dolayi hükilmeti teb
rik etmekte, kul.larulan .uwll.erin miı3·
bet netıceler veımiş olduğunu kaydet
mektedir. 

Sun<lay 'fimes gazetesi, Iıı.giltere i
le Rusya müzakeratını hülfüıa edc<eic 
her iki devletin de memnun olmakta 
haklı oldu!,larını yazdıktan BOnra, bu 
hadisenin Sovy.ıt Rusyayi idaTe eden
ler üzerinde tesiri olacağını, bundan 
sema Rusya'da bulunan İngiliz telıaw
ların1n hukukunun temin edileceğini i~ 
lave etmektedir. 

Roosevelt ne yapıyor? 

NEVYORK, 3. A. A. - İndianapo-

(Başı ı inci sahifede) 
den tedbir ve kararını hazırlamıı bu
lunuyor. Bütün iktidarı, memleket 
dahilindeki bütün teşkilatı bir an ev
vel ele almak yolundaki faaliyete 
son günlerde hususi bir ehemiyet ve 
hararet verilmesinin belli batlı ae .. 
beplerinden biri de bu olsa gerektir. 

Alman hükıimeti, Londra iktıaat 
konferansından hiç bir netice bekle .. 
miyor. lktıaadi sahada hiç bir ıey ya
pılamıyacağına göre aiyaaet aahaam
da müabet bir ıey yapmanın daha 
müıkül olduğu da takdir edilmekte
dir. Bu vaziyet, Almanyanm tam bir 
vahdet halinde her ihtimale karıı 
kuvvetli bulunmasını daha ziyade i
cap ettiriyor. Bir taraftan milli hare
ketin dahilde, diğer taraftan umumi 
beynelmilel politikanın hariçte tev· 
lit ettiği fena hava içinde, fazla ola
rak ta siyasi ve ikhaadi bir sürü ted
birlerin tatbiki tazyikleri albnda, in .. 
sanların bedbinliğe, ümitsizliğe düı
memeai için çelikten sinirleri olmak 
Jizımdır. 

Şu muhakkak ki, biz Türkler, si
yasi ve iktısadi istikrarın .. niabi bile 
olaa • bir memleket için ne büyük ni
met olduğunu • baıka memleketlerin 
haline bakarak • düıünebiliraek, re
jimimize, ,eflerimize daha aamimi 
bir huzur ve emniyetle bağlanırız. 

Siirt Meb'usu 
MAHMUT 

Bulgar zabitler 
(Başı 1 inci sahifede) 

Hassa alayından Kaymakam 
Meçkaroff ve yüzbati Dobreff, 
müsabakaya girecek olanlar da 
Binbati Minçeff, yüzbati Doğra
maciyeff, yüzbllfi Savoff, yüzba

ti Lekarski, yüzbllfi Semoff, An· 
geloff, mülazım lvan Boyaciyeff 
ve Aleksandr Boyaciyeff, Petroff, 
Markovski ve Kafeciyeftir. 

Bulgar zabitleri dün Vali ve 

ltasyondan çıkı§·· 

Belediye reisi Muhittin B. i Ko
lordu Kumandanı Şükrü Naili 

Pf. ile Süvari Binicilik mektebini 
ziyaret etmitlerdir. Zabitler bu zi 
yaret esnasında üniforma ile ni
tanlarını takmış bulunyorlardı. 
Bu akşam Sipahi ocağında Bul
gar dostlarımız terefine bir ziya
fet verilecektir. Bulgar zabitleri 

beraberlerinde 16 at getimıitler
dir, bunlardan 12 i müsabakaya 
girecek 4 ü ihtiyatta kalacaktır. 

Müsabakalar 7 ve 9 temmuz cu
ma ve pazar günleri Taksim stad
yomunda yapılacaktır. 

Bulgar zabitlerinden bir kısmı 
türkce konusmaktadır. Kafile Rei 
si bu°lunan Miralay Gilkoff dün 
bize dedi ki : 

- Türkiyede tertip edilen bu 
atlı müsabakaya iştirak etmekten 
çok memnunuz; biz biribirine çol: 
yakın olan iki millet pek az tanı

fıyoruz. Bu kabil müsabakalar iki 

taraf ordularını birbirine tanıt
mak hususunda çok faydalıdır. 

Müsabaka hakkında şimdiden 
bir şey söylemek kabil değildir, 
Bu her feyden eve[ bir çalı,ma 
ve hazırlık, sonra at, sonra' da bir 
talih meselesidir. Neticeyi görüp 
anlıyacakamız." 

Gazi'ye tazimat 

Bulgar dostlarımız dün Dolına
bahçe sarayına giderek defteri 
mahsusu imza etmek suretile 
Gazi Hz. ne arzı tazimat etmif
lerdir. Zabitler Yaver B. ler tarv.· 
fmdan kabul edilerek sarayı gez. 
mitlerdir. 

Bir Bulgar gazeteci geliyor 

Bulgar gazetecilerinden M. 
Vassileff, atlı müsabakalarda bu
lunmak için bu günlerde tehrimi
ze gelecektir. 

!is harp gemisinde yapılacak olan top 
Jantının hususi mahiyette ola.cağı bil
dirilmiş olmasma rağmen resmi meha
fil Londra loonferaı>sı meocleleri, bil
hassa istikrar iti hakkında mühim gö
rüşmeler olac:ağmı söyliyorlar. 

M. Roosevelt aleyhtar vaziyetini a· 
9ka söyliye<:ektir. F•kat Federal 'Re
serv.e Rınk'ın mühinı do1ar tabavvUJa~ 
tına müdahele etmesine mani olmıya· 
ca~t z~nnediliyor. 

Maliye n:zaretinde M. Bernard Ba
ruch'un Nevyorkta bulunuşu, · İ!l-tikrar 
hakl<mda bir proje ya:'.)ılması ha'lrlığı 
gibi telakki ediliyor 

Sılıhat ve 
Nafia işlerimiz 

(Başı 1 inci sahifede) 

"ı 

mal bir şekilde devam etmekte
dir." 

Kara yollan 
ANKARA, 3. A. A. - Bu sene 

yaptınlacak kara yollariyle köp
rüler hakkında Nafia Vekaleti ta
rafından bize verilen malfunata 
göre, geçen seneden batlanmıt ve 
bu sene içinde de inp.atma de
vam edilecek olan yollar şunlar
dır: 

Hope • Borçka, Malatya - Ela
ziz arasındaki lsmetpaşa köprü
sü yollariyle Ankara - Çubuk kare 
jı iltisak yolu yakında ikmal edi
lecek yollardan mada bu sene için 
de Trabzon - Karaköse - Kızıldi
ze transit yolunun da tamirabna 
devam edilecektir. 

Köprülere gelince : 
Sutehri • Kuyuhisar yolunda 

Kelkit nehri üzerinde Akçaal,Be
hisni • Adıyaman kazaları arasın
daki Göksü, Siirt - Diyaribekir yo 
lunda Paşur, İzmir - Berçama yo
lunda Gediz köprülerinin intaatı
na devam edilmekle beraber, A
dan • Karaisali yolunda Adana vi 
layeti tarafından yaptırılmakta o
lan Gügün köprüsü in,aatına da 
Veki.letçe para yardımında bulu
nulacakbr. 

Yeniden inşa edile<:ek köprüler de 
şunlardır : 

Frat ııehri üzerinde Geban madeni, 
Kemaliye kazasında Şirji, İliç, Sultan
melek, Hope - Borçka · Ardahan . Kars 
yolunda Borçka, Ordu - Fatsa - Ünye 
yolunda Polaman köpr~I ri. 

Yakrnda inşaatı münakasaya konula
cak olan bu köprülerde" mada Ordu 
vilayeti tarafından da Ordu - Mesudiye 
yolunda Çatalkaya, yukarı Melet köp
rüleriyle Ordu • Fatsa - Tenne - Sam 
sun yolu üzerinde El:kçi, Ou,.i~lercğ, 
Cevizderc, Akc;aoğlan beto'1arl1'e k(i.p
rüleri yaptırılacaktır . 

Memleketin sıhhati iyidir 
ANKARA, 3. A. A. - 5ihhat v• iç· 

timal muavenet Vekili Doktor Rcw< 
Bey memleketin sıhhi vaziyeti, müc:ı· 
dele faaliyetleri ve yeni ya.pıla<:ak, .ş
lere dair süalleri.mize cevaıbı.:n Anado.u 
Ajansına şu beyc:.ncitta bu1urunuştur : 

- M.emleketın unıurtıı ~ıhhi va..:.ıytti 
iyidir. Bütün dünya memleketler.nrıc 
olduğu gibi belki arada, sırada mü fc 
rit sari vukuat olabilir, fakat bu hıç 
bir zaman umumi olarak verdiğim~z 
hükmü ihlal c-decek mahiyette d_ğiı
dir. Bu münferit vekayi karşısında da 
hi her vakit yaptığımız gibi liızım ge
len te<lbirleri almakta ve icap eden aşı 
v.: c!iğer fenni manialarla haot.ılıkla
rın çoğalmasını göğüslemekteyiz. 

Sıtma, trahom ve içtimai hastalıklar 
la mücadelede bu sene bütçemiz bir 
sene evvelkisine nazaran mahsüs dere 
cede büyümüştür. CenıJıP sahillerimiz 
de !:iıbna mücadelesini hemen zincirle 
me bir halde Antalyadan Mersine y k 
laştırdık ve bir taraftan da Eğe deniz 
sahillerine doğru büyütmeğe başladık. 
İçtimai hastalıklarla mücadele, tarama 
ve tc-davih hitam bulan kazaJaıd n 
proı:;ramımız vcçhile, diğer lüzumlu o
lan yer.Jere nakledilmiştır. 

Bu sene en ziyade Ankara nümune 
hastanesinin. büyük pavyonunu CUm· 
huriyet bayramı:ıa y~tLitirmek vem r
kez hıfzıssıhha rnüe!:ses~si-:1.in aşı ve 
rum kısmılariyle hıfzl!sıhha mekt bini 
açmak için tazım gelen tertibatla ıncş
gul oluyoruz. Bu sene tıp talLb. yur
duna yine 130 lise m~zunu a 1:r.a1t ka
rarındayız. Bu <-cıretle, İstanbul Tıp 
fakültesindeki t'}'lere yndu rr:ev u:u 
500 ü aşmış o!ataktır. Vanda b'r do
ğum evi aıyoruz. çBinası.cı t darik e• 
tik. Eşyası yola çıkmış~ı.-. Ta '>: 
yurdundan bu s·ne çıkan genç col:tor 
larımızı memleketin muhtelif k:s ,.,, ... _ 
nna tevzi ettik. Hareke e bışla1ılar. 

Vekil Bey, Hilfıliah n" remiy ti r · 
si oıfatiyle meske fal:ri':ıs: tosi i h•k
kında da şunları söylemiştir : 

- Maske fabrikası için tctkikıt ya
pıyoruz Yerini tayin ettikten Eonrn 
memleketb ihtiyacına mutabık şekil· 
de tesisat vücuda getirmek için mesai
ye başhyacağız." 

Sümer-Bank 
(Bası 1 irci sahifede) 

Sanayi Kredi Banka~ı idare. mecliıi rcitii 
Safa. azası Asim TurjJ'ut B. lerle diğer 
aza11, Sumer Bank idare mecliıine teıkil 
etmiılerdir. 

Sumer • Bank mürakiplerinden biri de 
tayin edilmiştir. Bu zat, lktısat Vekale
ti eski Müllefarı Şakir B. dir. Maliye 
Vekaleti bir. ve bankanın teşrini san ide 
toplanacak heyeti umumiyesi de brre< 
mürakip seçeceklerdir. Sanayi Kredi 
Bankasının iae bir murakibi vardı. 

Banka Umum Mücl'iirlüiünun iki mu• 
avininden ticaret kısmı muavinliğine o .. 
man B. tayin edilmiıtir. Sanayi K11mı 
muavini ile lıtanbul tubesi müdürü he
nüz tayin edilmeımİflerdir. _ 

Baba B. bankanın Ankara merkezi mu 
dürlüklerinden birine tayin edilmi•tir. 

Nurullah Esat B. cumartesi günü ban· 
ka kadrolan Heyeti Vekileden geçnllt 
olarak &Ydtt edecek, müteakiben 11 tem 
muza kadar memurlara tebligat yapda· 
caktır. Ankara merkezine tayin edilecek 
memurlara da derhal hareket emri veri• 
lecektir. 

Bankaya ait kanunun tatbikatına ait 
lktısat Vekaletince bir de nizamname 
hazırlanmıttır. 

Sanayi Kredi Bankası, fabrikalara. 
mevcutlannm teabitile Sumer • Bank'a 
devri icin hazır bulunmalannı tamim et 
mittir. 

Sumer • Bank, cok yeni esaslarla fa· 
aliyete ıı:eeecek -.e 10 temmuzdan itiba
ren Sanayi Kredi Bankası ve Devlet 
Sanayi Ofisi tarihe karıoacaktır· 
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Londra mektupları 

Gümrük tarif el eri nasıl 
tetkik ediliyor? 

15 türlü şarapla çekilen Belediye 
Lordu ziyafetinde sahneler .. 

(Başı 1 inci sahifede} 
Malfundur ki yüksek tarife çığı

nın ilk önce Amerika 1926 ve 1930 
senelerinde yaptığı iki tarife kanu
niyle açmıştı. Amerikan heyeti mu· 
rahhasa11 lsviçreli M. Stucki'nin sa• 
mimi ve açık olduğu kadar realist 
olan izahatından takdirle bahsettik· 
ten sonra 1930 Amerika tarifesini 
miidafaa etmek için buraya gelme
diklerini tebarüz ettirdi. Bu tarifenin 
muzır tesirlerini kontenjantm.an ile 
birlikte kaldınnak lüzumunu ileri 
sürdü. 

1930 tarifesinin bugün iktidar 
mevkiinde bulunan Demokratlann iti· 
razma rağmen Cümhuriyet fırkası tara· 
fından me~iyet mevkiine konul
duğunu ve Roosevelt ile fırkaaımn 
iae, mutedil ve makul tarifelere ta· 
raflar olduğunu sôyledi. 

Tarife mevzuundan Amerika hü
kiımetinin noktai nazannı ifade için 
son intihabat beyannamesinden ikti· 
basta bulundu. Ve tekrar Amerika 
hükfunetinin gerek tarife tenzili.tı
nın ve ~erek kontenjantmanlarm il
ğasının zaruretine kail bulunduğunu 
ve bu mevzuların tetkikinden çekin· 
mediğini bildirdi. 

Beyanatının sonunda Amerikanın 
bugün takip ettiği siyasetin milli bir 
siyaset olduğundan bahseden matbu
ata cevap vermek İ•tedi. Ve dedi ki: 

- Biz istihsali kontrol ederek 
muazzam bir imar programı takip 
etrneğe tevessül ederek mesai aaatle· 
rini indirerek ve amele Ücretlerini 
de tezyit ederek memleketin de iıti· 
ra kabiliyetini yükselbnek istiyoruz. 
Bu vadide bizi diğer memleketler de 
takip etmelidir. Bizim peşinde ko§tu
ğumuz hedeflere müteveccihen on· 
lar da yürümeğe çah§malıdır. Bi:ı; di· 
ğer memleketlerin mesa.iaine yülcaek 
tarifeleri indirerek Ye kontenjanla· 
rm kalkmasma müdahale ederek 
hizmet edebiliriz. Paralann muYakkat 
iatabilizaıyonuna gelince; bu meYZU ko
miıyonumuzun programma dahil değil
dir. Ve bilhassa Amerika heyeti murah
hasaımm salilıiyeti haricindedir. Fakat 
bu münasebetle de luaaca fikrimizi 
aöylemek isterim: temin edHmesi bi
hakkın matlup olan iltikrar yalnız 
mahdut bir kaç memleket değil, bü· 
tün memleketlerin paralarıdır. Yük
sek tarifeleri iİ<tiham eden Amerika 
teklifinin çerçevesi dahilinde kal· 
mak fArtiyle bir neticeye ulqılıraa 
biz de buna iltihak ederiz. Fakat aa· 
li.hiyetimiz ancak bu teklifin hudut· 
lariyle mukayyettir. Her ne kadar bu 
teklifimiz umumi mahiyette ise de 
bunun çerçevesi içinde müessir ve hu
susi kararlara varmak daima müm· 
kündür. 

Mr. Roosevelt'in aamiıni diifünce• 
feri hakkmda bir fikir edinebilmek 
için kongreye tevdi ebnek kararında 
bulunduğu bir kanuni tekliften bah· 
sebnek isterim. Eğer Y&kit müsait ol· 
saydı, Mr. Roosevelt halen mer'i olan 
Amerika tarifelerini kaJ'fılıklı ve iki 
devlet arasmda Ye yahut muhtelif 
devletler araundaki anlaımalarla ta• 
rifelerde tenzilat yapmak salihiyeti· 
ni istiyen kanuni bir teklifi kongre· 
ye tevdi edecekti. Fakat kongrenin 
tatilini tehir ebnemek için bu teklifi 
•imdilik kaldı. Sizi temin ederim ki 
burada tekarrür edecek esa.alara e· 
ğer hükfunet reisimiz iltihak ederse 
onun kabul ettiği huauaatı konııre de 
muh:ıkkak kabul ede<".ektir. 

Gerek tarife tenzili.tının ve gerek 
kontenjantmanm kaldınlmasının mu
ayyen ve müıtakar bir proırrıunıı tevfi· 
kan ve fakat tedricen yapılabileceği de 
unutulmamalıdır. 

Amerika murahhasmm bu izaha
tından sonra iktisat komitesi reiai ta
rife mevzuu üzerinde ve müfredatlı 
bir tarzda gayet açık olarak müna
kaşaya batlanmaaını teklif etti. Ga
riptir ki hiç kimse aöz almadı. Bunun 
üzerine reis dedi ki: 

- Eğer auaaraanız komiteye itli· 
rak eden her memleket murahhasını 
noktai nazannı ayn ayrı ifadeye da
vet edeceğim. 

Belçika murahhasınm mevzua ha· 
zır1anmak üzere celsenin yann saba-

Milllyet'fn romanı: 11 

Yazan: ANITALOOS. 

O zaman Carley: 
- Ben de kumpanyada kalıcılar· 

dan cleiilim, demlf. Yılan yemekten 
insana hiı; bir hayır gelmiyor. Efer 
bunu daha evvel anlamıf olaaydım, 
ben de ıevditlm bir kıza: "Eler ka· 
rmı olursan §Öyle bir mevkiim olur,, 
diye bilirdim. Kansaı City'ye mektup 
yazıp üç dolar ırönderdim. Bana bir 
bileğila§ı ırönderecekler. Bunu alınca 
ben de baınnm çarealne bakacağnn, 
kendi kendime çalıııp meydana çıka· 
eağım. 

Carleyin de Dorothy kumpanyada. 
kalmıyacalını öfrenince Panayır 
kumpanyumdan nzluıun keaildllhai 
anlamıf. Araııra Carley de biraz tu• 
haflık yapıp "-diıini eğlendirmese, 
Le Vino ailesine tahammül etmesine 
imkan yokmuı. Onun için her teY bir 

ha tatilini teklifi kabul edildi. 
Tarife meselesi malfundur ki her 

devlet için en hayati bir meseledir. 
Bir çok devletler kontenjantrnanı 
muvakkat tedbir olarak kabul etrnif 
olmakla beraber, gümrük tarifeleri 
ehemmiyetli bir iktısadi siyasettir. 

Bu itibarladır ki iktısadi komisyo
nun tarifeler haklundaki mesaiai her 
tarafta ali.ka ile takip edilmektedir. 

Konferans harici siyasi temas1ann 
en ehemmiyetJisi, Rus Hariciye nazı
n Litvinof ile lngiliz Hariciye nazm 
Sir John Simon arasında bugünden 
itibaren ba~lıyan müzakerelerdir. 
Bu müzakerelerin mevzuu Rusyadan 
lngiltereye yapılan ithalat eıyau Ü· 
zerine konulan memnuiyetin kaldın) 
ması ve iki memleket arasında yeni 
bir ticaret mukaveleJinin imzasıdır. 
Malfundur ki geçen Nisan ayı zarfın
da iki İngiliz Mühendisi bir Rus mah 
keme•i tarafından mahkfun edildik
ten sonra İngiltere Rusyadan gelen 
ithalat eşyasının yüzde seksenini 
memnuiyet altına almıştır. Ruslar da 
mukabelei bilmisil olmak üzere ayni 
memnuiyeti lngiliz etya11 hakkında 
koymuılar ve lngiliz gemileri içinde 
Rus C§Yaoı naklebnemeğe karar ver· 
mitlerdir. Binaenaleyh geçen Nisan· 
danberi İngiltere ile Rusya ara•ında 
ticaret münaaebetleri kesilmiş bulu· 
nuyor. Cihan iktıaat konferan•ı bey· 
nebnilel ticareti tahdit yollu bir ta· 
lom tedbirleri kaldınnağa çalııırken 
iki büyük memleket arasında ticaret 
münasebetlerinin büsbütün kesilmiş 
olmaaı aykırı bir vaziyet olduğun· 
dan, M. Litvinof, Londrada bulundu
ğundan bilistifade lngiliz Hariciye 
nazıriyle temas etmiştir. ilk temasta 
nokti nazarların taati edildiği bildi
rilmektedir. Müzakereler müteakip 
günlerde devam edecektir. 

Maliye komiayonunda.~ borçlu 
devletler dikkate pyan iki teklifte 
bulundular: 

1 - Borçlu devletler müıküli.t İ· 
çindedirler. Alacaldılan ile müzake· 
reye ıririımek iatiyorlar. Halbuki a· 
lacaklılarm teıkili.tlan yoktur. Borç 
lular her iıtedikleri zaman alacaklı
lan ile müzakere edebilmek için ala
caldılarm kendi aralannda beyne!· 
milel bir teşkilat yapmaları li.znn· 
dır. 

2 - Borçların para ile tediyesi 
miifküldür. Belki de imkin11zdır. Bi
naenaleyh eşya ile tediyeıi esbabmı 
araıtınnak lazımdır. 

Bu tekliflerin her ikiai de alacak· 
lı devletler arasında iyi kabul ırönne 
eli. lnıriliz Maliye nazırı bazı memlo
ketlerde ecnebi memleketlere para ik
raz eden tahvilat sahiplerinin tqki· 
li.tlan olduğunu, lnıri!tttecle de 1860 
sene )erine kadar geri giden böyle bir 
cemiyet mevcut olduğunu, bunun 
çok faydalı itler gördilğünü, ancak 
böyle milli teıkili.tlara beynelmilel 
bir mahiyet vermek doğru olmadığı. 
nı söyledi. 

Diğer murahhaılar da borçlann 
para yerine eıya ile ödenme•i aley
hinde söz söylediler. 

Irak murahhas heyeti konferansa 
tevdi ettili kısa bir muhtırada lrak'm 
iktıaadi vaziyetini izah ebnektedir. 
Muhtırada İrak'm bir ziraat memle
keti olduğu, sanayiin henüz iptidai 
bir devrede bulunduğu izah edildik· 
ten •onra ziraat mahouli.tınm fiyat· 
!erindeki tenezzül memleketin iktı
aadi vaziyetini sarstığı beyan edil· 
mektedir. Hurmanın fiyati 1929 ae• 
nesinde on dinarken (bir dinar bir lngi. 
tiz lirasıdır) 1932 senesinde 5 dina· 
ra dütmiiftür. Diğer hububatın da 
fiyatleri vasati 5 dinardan 3 dinara 
aukut ebnittir. Irak mamiil eıyayı ha 
riçten temin eder. Ve Süveyiş kanalı 
yoliyle eıya celbettiğinden bu yolun 
ağır masrafları eıyanın fiyatleri üzerine 
zammedilir. 

Buna rağmen lrak'ın gümrük ta· 
rifeleri yüksek delildir. Henüz itha
latı da tahdit ebnemittir. Maamafih 
eğer bir çok memleketler lrak'm zi· 

Tercüme: Kamran Şerif 
hedefte toplanıyonnuı. 

Bunun üzerine Dorothy Carleye söz 
vermit: 

- Komiserin annesi ırelsin, hele bir 
ıröreyim. Eler tahammül edebilece
lim gibi bir şeyae tahammül ebneğe 
çalıımm.. demi9. 

Nihayet polis komiserinin anneıi 
ıreldiği ırün Carley, Dorothy, Le Vino 
ile kansı, bir de polia komiseri iatasyo 
na gidip karşılatmı§lar. Kompartıma· 
nmdan ufak tilfek, kimseye zaran do
kunmaz gibi duran, yaıh baılı bir ka
dın inmif. Komiser annesinin boynuna 
sa.nlıp onu tapır ıupur Öpmeğe baıla· 
llllf· Dorothy: 

- Komiserin o hali yanında irfan 
dalı bir tenör nankör ve hayıraız bir 
evlat kalırdı ..• Diyor. 

Bütün kumpanya halkı kadıncağı• 

..... t,., 
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raat mahsulitı Üzerine konulan tah
didatı idame etmekte devam eder· 
!erse o halde Irak ta tahdidat koy· 
mak mecburiyetinde k~lacaktır. 1-
rak'ın bu muhtırası konferansı i.deta 
bir oltimatom karşısında bırakıyor 
demektir. 

Londra cihan iktısat konferansı 
eğlence ve ziyafet noktasından ge
çen asırdaki Viyana kongresine ben
zemege baıladı. Gün geçmez ki mu· 
rahhaslara ziyafet verilmesin. Dün 
akşam da Londra Belediye dairesin
de Belediye reisi tarafından bir ziyafet 
verildi. Bu Belediye dairesinin ziya
fetleri debdebe, tantana ve ihti~am 
noktasından meıhurdur. Dün ak~am 
da sırmalı üniformalarla ba•ta Bele
diye Lord'u olmak üzere bir çok ln
giliz Lordlan, 700 misafiri kabul et
mişlerdir. Ziyafetin mahiyeti hakkın 
da bir fikir verebilmek için on be~ 
türlü şarap içildiğini söylemek kafi
dir. Bir rivayete göre, Alman heyeti 
murahlıasasının Londra Hahamba
şm ile, Litvinof'un da lngiliz Başve
kili ile Öpüşmelerine ancak ziyafetin 
çok sıkı olan merasim k2.İ deleri :nani 
olmu§tur .. 

Akay İşletmesi Müdiriyetinden: 
Şimdiye kadar gece saat 23,30 da Kadıköyünden Köp 

rü' ye; saat birde Köprü' den Kadıköyün'e haftada 3 defa 
yapılmakta olan gece seferleri bu giinden itibaren aynı saat 
lerde her gece yapılacaktır. 

Moda - Kalamış Hattının 
Cumadan maada gÜn}ere mahsus tarifesindeki 10 nu

maralı sefer: 4 Temmuz 933 sah gününden itibaren Suadiye 
den sonra Bostancıya gidecek ve 9 No. lı eferde saat 19,35 
te Bostancıdan başlıyacaktır. (3089) 

iSTANBUL TRAMVAY ŞiRKETi 
TARİFESi EVKAT 

1933 senesi Haziran 26 günün den itibaren ilanı ahire kadar 
No. Hudut 

ŞiŞLi · TÜNEL 

KURTULUŞ rü:~EL 

Harek@t 

Şitliden - Tünele 
( Tünelden • Şiıliye 

( Kurtuluştan - Tünele 
( Tünelden - Kurtulu~a 

Fasıla 

3• 6' 
7' 

20' 

l:k. Son 
Hareket llareket 

Saat Saat 
5.•o 2 ı.to 
6.01 24.35 

21,30 23,50 
21.50 2.U5 

Ahmet ŞÜKRÜ ·~ 

10 

11 

12 

14 

15 

16 

HARBiYE • FATiH ( 
( 

Harbiyeden - Fatihe 
Fatihten - Harblyeye 

6' a· 
12' 

5.58 24.45 
6.04 24.20 

-

111.. !ur. l-..umand nh{ı-:ı 
Sabnaima kom. i fuıları 

Harbiye mektebi için beş 
bin beş yüz kilo yoğurt 8-7 -
933 cumartesi günü saat on 
üç otuzdan on dörde kadar 
pazarlıkla satın alınacaktır. İs 
teklilerin şartnameyi görmek 
için her gün ve pazarlığa gİrİ· 
~eceklerin belli vaktinde Mer
kez Kumandanlığı Satınalma 
Komisyonunda hazır bulun-
maları. (52) (3063) 

3 üncü kolordu 
ilanları 

İzmit Askeri 
KOM. dan: 

SA. 

4173 

AL. 

.. ., 
.ıı: ., 
..a ., 
{/). 

-

MAÇKA - TÜNEL 

TAKSIM - SiRKECi 

MAÇKA . BEY AZIT 

MAÇKA - E. ÖNÜ 

17 ŞiŞLi - SiRKECi 

TAKSIM-AKSARAY 

19 KURTULUŞ-BEYAZIT 

KURTULUŞ - E.ÖNO 

22 BEBEK • EMINöNO 

23 ORTAKÖY-AKSARAY 

34 BEŞiKTAŞ. FATiH 

( Maç.it.adan - Tünel~ 
( Tünelden - Maçkaya 

( 
( 

' ( 

' ( 
( 

( 
( 

Tak.imden - Sirkeciye 
Sirkeciden - Taksime 

Maçka.dan - Be7azıla 

Beyazıttan - Maçka7a 

Maçkadan · E. Önüne 
Erninönünden • Maçkaya 

Şiılide.-ı - Sirkec:iye 
Sirk@ciden - Şi1liye 

( Taksimden • Aksara7a 
{ Akaarıı;ydan - Taksime 

( Kurtuluıtan • Baya:uta 
( 
( 

( 
( 

Beyazıttan - KurtuJuıa 

Kurtulu,tan • E. önüne 
E. önünden • Kurtuluıa 

---•o--·--

(
( 8. T aıtan - Beheie 

" E. önüne 
( Bebekten .. 
( 
( 
( 
( 

( 

~ 

Eminönünden • Bebei• 
Bebekten • B. T q• 
E. önünden • B. Tata 

Ortaköyden • A!.:.ıara7a 

Aksa.raydan • OrtakÖ7• 

( Bqiktatt•n - Fatihe 
( 
( Fatihten • B. Tat• 

20' 

1' 
9' 

s· 
il" 
13" 

il" 
14 

7' 
9' 

12' 

7' 
9' 
12' 

9' 
16' 

6' 
10' 
15' 

10' 
ıs 
20' 

9' 
12• 
14' 

22.20 24.00 
22.40 24,25 

1.00 
7.22 

6.00 

6.33 

6.44 
7.12 

6.58 
7.12 

7.07 
7.07 

6.00 

6.45 

6.50 
7.21 

5.28 
5.38 
5.50 

5.58 

-.-
5.50 

6.34 

6.30 

7.12 

20.09 
20.31 

22.06 

21.57 

20.12 
20.40 

1956 
20.28 

20.10 
20.lll 

21.:?2 

22.07 

20.0.ı 

20.35 

-.-
24.00 

24.05 
24.43 
24.37 

20.45 

21.29 

20.37 

21.19 

~ 

Fırka lot'atı için 77,520 
kilo sıgv ır eti münakasaya kon · ; 
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( Akaaraydaıı - T opkaınya 
( T opk.apıdan • $rkecİ7• 
( 

' ( Sirkec.iden • Topkapıya 
T opkapıdan • Akaaraya 

6' 
13' 
ıs• 

5.30 
5.45 

6.16 
-.-

2352 

24.22 
24.52. 

muttur. ihalesi 8 Temmuz ol( 

933 cumartesi gun·· Ü saat 15 te J: 
( 
( 
( 

Akıaraydan • Y edikuJ.,-• 
Y edikuleden - Sirkeciye 

5.26 
5.45 

~-

dir. İsteklilerin tartnamesi-
ni görmek üzere her gÜn ve 
münakasaya girmek İçin o 
gün ve vaktinden evvel İzmit 
te Fırka SA. AL. Komisyonu-
na müracaatları. (3112) 

(2805) 4081 

• • • 
Ezine Askeri SA. AL. 

KOM. dan: 
Ezine ve Bayramiç'teki kı

t'alar hayvanab ihtiyacı olan 
480,000 kilo kuru ot ve 
422,000 kilo saman kapalı 
zarfla münakasaya konmuş
tur. Kuru otun ihalesi 31 
Temmuz 933 pazartesi günü 
saat 15 ve samanın ihalesi 1 
Ağustos 933 sah günü saat 
lci tedir. İsteklilerin tartna
me.sini görmek üzere her gün 
ve münakasaya girmek için 
o gün ve vaktinden evvel tek· 
lif ve teminat mektuplarile E 
zinede Askeri SA. AL. Komis 
yonuna müracaatları. (3115) 
l2804) 4096 

*** 
İstanbul, Beyoğlu ve Üskü 

dar cihetindeki tekmil kıt'a
lar ve mekteplerin un, ek 
mek , erzak ve yemlerinin 
ambarlardan lot'a kilerlerine 
kadar bir senelik nakliyatının 
pazarlığında teklif edilen 
fiat pahalı görüldüğünden 
ihalesi 6 Temmuz 933 per· 

za karşı büyük bir hÜ•nÜ kabul göı
tenniıler. Böyle bir kumpanyada bi· 
rinin "anne" ıini görmek kadar mü.
heyyiç bir hAdise tasavvur edilemez. 
Al Le Vino o baraka •enin, bu bara
ka benim, dolatarak polis komiseri· 
nin annesini: 

- Aman ne kadın! Amin ne ka· 
dın 1... Diye methediyormu§. 

O ırün öğleden aonradıo. komi•er 
de nihayet Doc'u tevkif hususundaki 
karanın kuvveden file çıkarabilmiş. 
Ertesi ırün hareket için bütün hazır
bldar tamam olmuf. 

Fakat bu gidiı Panayir kumpanya
aını hüzün içinde bırakmıı. Ne kadar 
olsa Dorothy ıenelerdenberi arala· 
nnda imiı. Genç luzın 1Crefine bü· 
yük çadırda büyük bir müsamere ter 
tip edilmiı. Madam Le Vino kendi 
eliyle paıtalar, limonatalar yapmıf. 
Bir Panayir kumpanyasında ne insan 
lar bulunabilecelini komiserin anne• 
ıine ıröatermek i9in Dorothy'ye bir 
de inci! hediye ebnitler. 

Herkes hüngür hüngür ağlıyor, 
Dorothy'yi kucaklıyor, "anne" sinin 
luymetini bilmesi hakkında ona ten• 
bihlerde bulunuyormuı. Herkes bil
haaaa ıu noktada ısrar ediyormuş: 

23.55 :. 33 YEDIKULE-SIRKECI 

~ 
Sirkeciden • YedikuJey• 
Y edikuleden ... Akıara7a 

6' 
14' 

16' 6.111 
-.-

24.27 
24.58 

( 
( 
( 

Akıaraydan - Edirnek•P'J'• 
Edirnıekapıdan ... Sirkeciye 6' 

8' 
ıs• 

5.22 
5.45 

-.-
23.58 
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' ' 
Sir'keciden • Edirnekapııya 
Ed.irnekaptdan. - Alda.ra7a 

8.14 
-.-

24.24 
24.52 

4038 

Konya Belediye Riyasetinden: 
Konya tehrine 13-5 kilometre mesafede bulunan Dut 

lu menba suyunun şehre isale si için muktazi 200 m. m. 
kutrunda ve 13500 metre tul ünde santirifüj dökme boru ile 
buna ait vana, vantuz ve dirsekleri 15 Haziran 933 tari
hinden 31 Temmuz 933 tarihi ne kadar 45 gün müddetle 
ve kapalı zarf usulile münaka saya vazedilmittir. Tali pi erin 
teklif edecekleri fiatların yüzde 7 buçuk nisbetinde te
minatla beraber 31 Temmuz 933 pazartesi günü saat 15 te 
teklif zarflarını vermeleri ve daha ziyade tafsilat almak 
isteyenlerin Konya belediyesine müracaatları ilin olunur . 

(2869) 4119 

şembe günü saat 14,30 da
dn· .. İsteklilerin şartnamesini 
görmek üzere her gÜn ve pa 
zarlığa girmek için o gün ve 
vaktinden evvel Fındıklıda 3. 
K . O. SA. AL. komisyonuna 
gelmeleri. (230) (2866) 

4143 

Çatalca Mst. Mv. Kıt'atı 
ihtiyacı için Müteahhidi nam 
ve hesabına pazarlıkla 4,500 
kilo kuru fasulye satın alına 
caktır. ihalesi 8 Temmuz 933 
cumartesi günü saat 15,30 da 
dır. İsteklilerin şartnamesini 
görmek üzere her gÜn ve pa· 

- Sakın olmaya ki annenin sÖ· 
zünden dışan çıkasın! 

O sırada Dorothy dikkat etmiş: 
Komiser o kadar çok konuıuyormu§ 
ki annesi oğlundan fırsat bulup tek 
bir kelime söyliyemiyormuş. Maama 
fih Dorothy de düıündüklerini söyle
yip herll:esin keyfini bozmak isteme· 
mif. Onun için dilini tubnuş ve hiç 
farkında olmadan San Dilgo treninin 
hareket zamanı olmuı. O zaman Car
Jey'e veda ebnek zamanı geldiğini 
hiasetıniı. 

Carley de: 
- Gel biraz dıtarı çıkalnn, de

m.İ§. 
Beraber barakadan çılup biraz ko 

nutmU§lar. 
Evveli Carley, hiç belli etmeden 

kızı yılanların durduğu çadıra doğ· 

ru götürmü§. Orada Dorothy'ye bir 
sepet hediye ebnİf. Sepet Texas'ta ya 
fayan bir hayvamn kabuldarmdan 
yapılmı§mıı. 

Dorothy oenelerdenberi can attı· 
ğı böyle bir sepete kavuftufunu gö
rünce sevincinden ne yapacağını bil
memi,. 

Bana ıoraraanız, ben sepet yap
mak için ufacık bir hayvanı öldürme 

zarlığa girmek için o gün ve 
vaktından evvd Fındıklıda 3. 
K. O. SA. AL. KOM. nuna 
gelmeleri. 231 (3082) 

* * * 
Izmit Fırka SA. AL. KOM. 

dan: 
Fırka kıt'atı için açık mü 

nakasa suretile 18,200 kilo pi 
rinç satın alınacaktır. ihalesi 
22 Temmuz 933 salı günü 
saat 15 tedir. Şartnameyi gör 
mek üzere her. gün ve münaka 
saya iştirak edeceklerin tayın 
edilen günde lzmitte Fırka 
SA. AL. KOM. nuna müra
caatları. (3145) (3083) 

ği pek zalimane hareket bulurum. 
Hayvan öldürecek olduktan sonra 
insan bari İ§e yarayacak bir şey, me
seli. nermim bir kap yapar! Yoksa ka
buğundan sepet yapmak için mağ
mum bir hayvanı öldünneğe aklım
ermez ! 

Dorothy Carley'y't hediye ettiği 
sepetten dolayı çok teşekkür etıniı. 

- Sen de yadiıı;i.r olarak benim 
börek makinemi kabul et! Börek sat 
ınağı öğrenirsen ileride bileği taıları 
ru da daha kolay satarsın! demi9. 

Buna kartı Carley: 
- Sen beni ne zannediyorıun? ... 

Dem.İf. Ben kadmdan hediye kabul 
edecek adam mıynn? •.. Benim niye
tim batka... Ben bileli taılannı ev
.eli. kaldmm üzerinde satınakla ite 
bqlıyacağnn, sonra yava§ yavaf yük 
seleceğim ..• 

Onlar böyle konuıurken birden· 
bire her taraftan: 

- Dorothy •.• 
- Dorothy •.. 
diye sealer duyulınuf. 

Tren hareket etmek üzere lmiı. 
Bunun üzerine iıtasyona kadar 

koşmağa mecbur olmuşlar. Dorothy 
paketlerile sepeti ırüç halle tatıyor-

..... ~·· ··~ -

KARADENİZ POST ASI 

Samsun 
Vapuru 6 Temmuz 

PERŞEMBE 
günil akşamı hareketle Zongul.dak, 
İnebolu, Samsun, Ordu, Gireaun, 
Trabzon. Sürmene, Rizey<> azimet ve 
avdet edecektir. 

Fazla tafsilat için Sirkeci Yel
kenci hanındaki acentalığına müra
caat. Tel: 21515. 5181 

- ·-----
Oeniz yolları itletmes 
İıletme Şefliğinden; 
İSKEN DERiYE POST ASI 

ANKARA 
417/933 SALI GÜNÜ saat 11 de 
Galata rıbbmından İzmir-Pire
İakenderiye'ye kalkar. 
3064 4181 

KARADENiZ POST ASI 

KARADENiZ 
5/7/933 ÇARŞAMBA GÜNÜ 

SAAT 18 DE 
Galata Rıhtımından kalkar. Dö
nüşte Tirebolu'ya uğrar • 
3065 4182 

Devredilecek ihtira beratı 
« Tayyareleri idareye mahsus vesaitte 

iılahat » hakkındaki ihtira için istihsal 
edilmiş olan 9 Temmuz 1931 tarih ve 

1291 No. 1u ihtira beratı üzerindeki 
hukuk bu kere başkasına devir veya ica 
ra verileceğinden, bu buıuııta .fazla ma· 
)(\mat edinmek isteyen zevatın, fstan· 
bııl'da Bah~kapu'da Taş Hanında 43-
48 numaralarda idin vekili H. W. Stock 
efendiye müracaat etmeleri ilan olu
nur. (4970) 4050 

Üsküdar 2 inci sulh hukuk mahke

mesinden : Uakilclarda Tenbel Hacı 
Mehmet mahallesinin earmaşık sokağın 

da 23 No. 1u hanede mutaee.rrıfan saki
ne iken 5+933 tarihinde hilbclet ve 

bilazevç vefat eden Sebile Fikriye ha

nım hali hayatında m:ıtasarrıf olduğu 

(2000) lira kıymeti mt•bammeneli mez 

kur 23 No. lu hanesini ve derununda
ki eşyayi beytiye v~ .ıatiyesini ve na
kit ve mücevheratını kendisine ölün· 
ceye kadar bakmak ve görüp gözetmek 
ve beslemek şartile noterlik~ re'sen 
tanzim edilmiş bir kıt'a vasiyetname i 
le Emin efendi kuı Bedriye hanıma 
vasiyet eylemi~ oldui!u anlaşılmış ol 

malda mczkftr vasiyetnameye kar§ı bir 

itirazı o.lanların veya iptali vaaiyyet 
veya t<:nki•i dava ~ç=k üzre aelfilıi· 

yettat olanların n:saiki kaıı.uniyelerile 
birlikte üç mah zarfında Usküdar ikin 

ci sulh hukuk hakimliğine müracaat 
eylemeleri i1in o1unur. (5182) 

fERZI KARAMURSELLI 

Selimi Arif 
Şilrekkından bulunduğum yeni Ah
ter terzihanesile alikamı kat'.,,derek 
Yeni postahane karşısında Velora 
Han 10 numeroda müstakilen açmı§ 
olduğum teı-zibanemde teveccühle
rini kazanmış olduğum muhterem 
Hanım ve Beyefendilere ilan eyle
rim. 
Terzi Karaınüraelli Selami Arif 

.................. 1 .... 
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muş. Bunlann teli.ti ile etrafına hiç 
dikkat edememit. 

Yalnız oesnada Carley'in koırı· 
partnnanm basamağına brmandığınf 
hayal meyal hatırlıyormuş. 

Bu esnada. Carley: 
- Allaha emanet yavrum ... Eğer 

seni bir daha ıröremezaem hatınnd" 
olsun ki sen Şeytan'm ta kendisi• 
sin! 

Bu •Özleri söyledikten •onra yere 
atlamağa mecbur olmuı. Çünkü tre" 
hareket ediyormut. 

Bu esnada Carley ırarip bir ıurel• 
te yüzünü buru§turmut imi§. Dorol• 
hy vagondaki yerine oturunca düfÜI' 
meğe batlamıt-

0 zaman birdenbire anlamıt l<i 
Carley kendiıine iııktır. Fakat et'. 
kekçe faikiyetini daima takdir ettii1 

bir inaanı Le Vino kadar yüfka yii· 
rekli görmek kızcağızm bayalı içine 
dokunmuş! 

FASIL V 

Dorothy nihayet küçük bir ıe!ıir• 
yerletip maziyi unutmak imkinın1 

hlılabilmiş. Bu yeni muhitte hayal 
gayet aaf, inaanların düıünceleri de 

(Arkası ıJOf J 



MlLLlYE.T SALI 4 TEMMUZ 1933 

~-;-;p-~~ıalı~ri il~-Şehity~timlerine Askeri Lise ve Orta Mek-
~I dağıtılacak ikramiye paraları J T ) b ) 
~ hakkında ilin tep ere a e e a ınıyor 

'· '· 

l 

l 

k 

M M V k A ı • d 1 - 1933-1934 ders senesi için l stanbulda bulunan e a etın en: Kul~li ~e Maltepe Liseler~le Bursa'da bulunan B_ursa Aske-
• • ri Lısesıne Konya ve Erzıncan'da bulunan Askerı Orta mek 

1 - 1485 numaralı kanuna tevfikan Harp malullerile şe- teplerine talebe almacaktırı. 
bit yetimlerine verilecek ikramiye parasından şehit yetimleri 2 - Liseler 9, 1 O ve 11 " 1, 2, 3 " üncü. Orta mektepler-
ne ait olan kısmının 21Haziran933 tarihine tesb!.t edilen de 6,7 ve 8 " l,2,3" üncü sınıfları muhtevidir. 
38997 şehit yetimlerine d.ağıtbrılamsma başlanmıştır. 3 - Liselerin muhtelif smıflarma 600 ve Orta mektep 

2 - Bundan başka 930, 931,932 senelerinde ikramiyesi lerin muhtelif sınıflarına da 300 talebe alınacaktır. 
ni alanuyan 6332 şehit yetimlerine deo senelerde emsaline ve 4 - Almanca okuyan talebeler tercihan alınacaktır. 
rilen nisbette ikramiye verilecektir · 5 - Liselerin 11 inci sınıflarına iyi Almanca bilen la· 

3 - Bu ikramiyelere ait havaleler Ziraat Bankası tara- lebeler alınacaktır. 
h ndanicap eden mahallere gönderilecektir. ı- ' Bu talebeler Liseyi ikmalden sonra yaPdacak müsaba-

4 - 22 Haziran 933 tarihinden sonra ikramiye talebin ka imtihanını da kazandıkları mkdirde Askeri mühendis .,e 
de bulunan şehit yetimlerinin hakları 934 senesinde yapıla Fen memuru yetiştirmek üzere Almanyaya gönderilecekler ve 
cak tevziat ta verilecektir. müsabakayı kazanamadıkları takdirde harbiye mektebine gi 

5 - Malullere ait ikramiye ı>aralan tefsir kararma göre derek zabit qıkacaklardır. 
Harp maliilleri teshil edildikten sonra iki ay zaı:fmda verile- 6 - Mektepler leyli ve meccanidir. Talebenin iaşesin 
cek ve keyfiyet ayrıca gazeteler ile ilin olunacaktır. (3130) den başka giydirilmesi, techizatı ve kitapları hükiimete ait 

(2910) 4094 olduğu gibi ayrıca talebeye her ay bir miktar maq ta verilir. 

Maarif Vekaletinden: 
Ankarada Y enişebirde yaptırılacak Maarif Veki.leti bi 

nası 29-6-933 tarihinden itibaren 19-7-933 tarihine kadar 21 
'!tin müddetle ve kapalı zarf •• sulile münakasaya konulmuş-
tur. 

Münakasa liakal 500,000 liralık iş yaptıklarına dair eh 
liyet vesikası ve iktidarı fenni malisini isbat eden talipler işti 
rak edebilecektir. Binanın proje ve şartnameleri 40 lira mu
kabilinde her gün öğleden sonra Maarif V eki.leli İnşaat 
Dairesinden tedarik edilebilir. Münakasa 19-7-933 tarihine 
müsadif çarşamba günü saat 15 te Maarif Veki.letinde ic
ra edileceğinden talipler mezkiir saatte müzayede, münakasa 
ve ihali.t kanununa göre tanzim edecekleri teklif mektupları
nı İnşaat komisyonu riyasetine tevdi edeceklerdir. (2965) 

4131 

Türk Tayyare Cemiyetinden: 
Türk Tayyare Cemiyeti Merkez 

Binası Münakasa ilanı 
Türk Tayyare Cemiyeti Merkez Binasının inşası 28 Ha

ziran 933 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle münakasa
ya konulmuştur. Şartname ve planlar Cemiyet Merkezinden 
elli lira Ücretle alınabilir. Şartname ve planlar ancak en az 
doksan bin lira kıymetinde bir binayı taahhütlerini bihakkın 
ifa ederek yapmış olduğuna dair vesika gösterenlere veri
lecektir .Münakasa 18 Temmuz 933 salı günü saat on beşte 
Türk Tayyare Cemiyetinin Ankarada Hacı Bayram mahalle 
sindeki Merkez binasında yapılacaktır .(3012) 

4125 

1 l•taabal Beledlyeal llAnları 1 
Fatih belediye şubesi müdüriyetinden : Davut Paşada 

bıyıklı Hüsrev mahallesinde 7 numaralı hane ankazı bilmü 
ı:ayede astılacağmdan talip o lanlarm yüzde yedi buçuk pey 
akçasmı yatırmak üzere her gün daireye müzayedeye iştirak 
etmek içinde 22-7-933 tarihine müsadif cumartesi günü 
saat 14 te daire encümenine müracaatları ilan olunur. 

(3079) 

Silivri tahsildarlarmdan Şev ket efendi mühürünü iade et
meden tegayyüp ve kaydı 10 Ağustos 932 tarihinde terkin 
edilmiştir. Binaenaleyh bu tarihten sonra (Silivri tahsilda 
rı) mühürünün üstünde mü maileyhin İmzaile kesilen mak 
buzların hükmü olınadığı ili. n olunur Efendim. (3081) 

BÜY~K TlYIABE PiYANGOSO 
1 S. ci tertibin !. c6 keıldeal 

11 Temmuzdadır 
Bu keıidede Büyük ikramiye 

100.000 Liradır 
Ayrıca: 25.000, 15.000, 10.000 Liralık 

bftyük ikramiyeler ve 4037 

50.000 liralık bir mükafat vardır. 

Bursa Mıntaka San'at 
Mektebi Müdürlüğünden: 

7 ·- Liseyi muvaffakiyetle bitirenlerden arzu edenler 
müsabaka imtihanına giderek kazandıklan takdirde Beşinci 
maddede olduğu gibi askeri mühendis ve Fen memuru ye
tiştirilmek Üzere Aimanyaya gönderilirler. Buna arzu etmi
yenler Harbiye mektebine giderler. 

8 - Bütün mekteplerle kaydü kabul mekteplerin bu-
lundukları yerlerde 1 Temmuz 933 tarihinde baş 
lar ve Ağustosun birinde biter. Bunwda be 
raber kadroda münhaller kalına det-s se 
nesinin devamı müddetince sivil lise ve orta mekteplerden na 
kil suretile talebe almmağa devam olunur. 

9 - Mekteplerin bulunduğu yerler haricinde askeri 
lise ve orta mekteplere kaydedilmek istiyenler l Haziran 
933 tarihinden Temmuz sonuna kadar bulunduktan yerlerin 
askerlik şubelerine müracaat etmelidirler, 

10 - Mekteplere ginnek için 19.znn olan şartları muh
tevi kaydü kabul şartnameleri ve muhtaralan bütün asker
lik şubelerinde mevcuttur. Talipler askerlik şubelerine ve aa
keri lise ve orta mekteplere müracaat ederek mezkür tart-
ları öğrenmelidirler. (2232) 4053 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

20000 Metro Amerikan bezi: Aleni Münakasa: 19 Temmuz 
933 çarşamba saat 14 te 

5 kalem boya fırçaları : Aleni Münakasa: 19 Temmuz 
933 çarşamba saat 15 te 

50000 adet Zımpara kağıdı : Aleni Münakasa: 20 Temmuz 
933 perşembe saat 10 da 

20000 Metro Salaşpur : Aleni Münakasa: 20 Temmuz 
933 perşembe saat 14 te ' 
4000 Adet Güverte Fırçası : Aleni Münakasa: 20 Temmuz 

933 perşembe saat 15 te. 
200 kilo sünger; Aleni Müzayede: 20 Temmuz 933 per

şembe saat 16 da 
Deniz kuvvetleri için münakasaları icra edilecek olan yu 

karda cinı ve miktarları yazılı 6 kalem malzemeye ait şart 
nameleri gönnek isteyenlerin her gÜn ve İtaya talip olanla
rında hizalaramda yazılı gün ve şaatlerde K.asnnpaf8da De 
niz Levazım Komisyonuna muvaklıat teminatları1 • ile müra
caatları. (2938) 4097 

Sı~hat ve içtimai Muavenet Veklleti: 
lzmir Sağır Dilsizler ve Körler 

Müessesesi Müdiriyetiaden: 
Aşağıda yazdı vazifd'!" için aşa~-ı:da yazılı şartlarla a · 

dam aranmaktadır. 
.A. :- - Mürebbiye aylığı kesiksiz 37 lira. 33 kuruşi:•n-. 

Y emek içmek yatmak müeı;se seye aittir. 
Şartlar: Lise mezunu olmak bir mektep veya müe~s<'se 

de çahşmış bulunmak. Yaşı 2 5 ten aşağı 45 ten yukarı o'.ma 
mak. 

B : - Terzi" Usta" ayhğr kesiksiz 48 lira 87 kuruştur. 
Şartlar : Bir mektep veya biçki ve terzilik müesse

selerinden mezun olınak yahut başh ba ına bir terzihane ida · 
re ettiğine dair tasdikname ibraz etmek. 

C : - Demirci ustası : aylığı kesik.iz 60 lira 42 kuruş
tur. 

Şartlar : Döküm, tesviye, çilengirlik itlerinde mütahas 
sıs bulunmak üzere san'at mektebi mezunu olmak ve belli 
başlı işlerde müstakillen çalışmrs bulunmak " Çilengircilik 
dahildir "bu üç vazife için mu <lyyt"n şartları haiz olanlar : A
ğustos nihayetine kadar bilumum vesikaları ye iki fotoğraf 
larile Karşıyakada müessese müdürlüğüne müracaat edecek 
lerdir. Talipler fazla olduğu takdirde yapdacak müsabaka 
günü taliplere mektupla bildirilecektir. (2824) 
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Kocaeli Vilayeti Daimi 
• Encümenindenı 1 - Bursa San'at mektebinin (8480) lira 67 kuruş ke

şifli betonarme döküm atelyesi inşaatı 31-7-933 pazartesi 
günü saat 16 da ihale edilmek üt:ere kapalı zarfla münaka Kocaeli Vilayet Matbaasında mevcut ve hali faaliyette 
ı k bulunan 4 Beygir kuvvetinde gaz ve benzinle müteharrik aya onulmuştur. .. . • G 

2 - Talipler müzayede ve munakasa ve ıhalat kanu- roslay markalı bir adet Motor ile 57-82 eb'adında Alman ma 
nunun 10 ı 1 rinci maddeleri ne uygun olarak yüzde 75 mu- mulatmdan tablo makinesi ve matbaaya ait Alat ve Edevat 
vakkat .teı'runat akçe ve evrakını havi t4:k}if znrfl~r11~1 ve ~hli ve hurufat ve saire ihaleyi müteakip ilk taksiti peşin ve diğer 
Y~t :vesıkalarını mezkfu gün ve saatte vılayet daımı encume iki taksiti birer sene fasıla ile üç müsavi taksitte ödenmek 
nı rı şartiyle Temmuzun 19 uncu çarşamba günü saat 15 te iha Yasetine vereceklerdir. 1 d d 

.3 - İnşaata ait keşifna meyi v~ şartnameyi g.?~e~ ~ ~e e e ilmek Üzere kapalı zarfla müzaye eye çıkarılmış. 
daha faı;la malfunat alınak istiyenlerın mektep mudurlugu- tır. Talip olanların mezkur tarihte 423 
ne müracaat edeceklerdir. (3 067) liralık teminatla teklif mektuplarını münakasa kanundaki ta-

------_:_:.:.::.::=::.:...:::~_:_ _ _: ___________ rifat dairesinde Kocaeli Vilayetine vermeleri ve sartnamesini 
görmek ve tafsilat almak isteyenlerin Kocaeli ,, E.;cürnen Ka
lemine müracaatları. (2968) 4133 

Umumi Ne~rivaı ııe Yazı işleri Miidürii ETEM iZZET 
Gazetecilik ve Matb=cılık T. A. S. 

Ankara Y6kaek Ziraat Enatitüaii 

Ziraat ve Baytar Fakül-
telerile Yüksek 
Orman Mektebi 

Kayıt ve kabul fartları 

1933 ders senesi için Ankara (Yüksele Ziraat Enstitü 
sü) Ziraat ve Ziraat sanatları Fakültesine 5 kız ve 45 erkek 
olmak üzere (50), Baytar F akültesine(SO),Yüksek Orman 
Mektebine (30) talebe alınacaktır. Müessese leyli ve mec 
canidir. 

Kabul şartlan ıaalarclırı 
1 - Türkiye Cümhuriye ti tabasmdan OlmaL 
2 - Lise bakaloryasını v ermİ§ bulunmak 
3 - Yaşı l 1 den aıaiı olmamak 
4 - Bu mesleklerin icap ettirdiği bedeni kabiliyete 

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

5 - Tahsil leyli ve meccani olduğundan staj veya tah 
sil deYresinin ortasında (ara olacak mazeretler 
dolayısile tahsillerine devam etmek imkiru-
nuu kayb etmiş olanlar müstesna olmak 
üzere) staj veya mektebi ter kedenlerin veya cezaeo çıkarı
lanların hükUmet tarafından kendilerine yapılan masrafı 
tazmin edeceklerine dair Noterlikten muaaddak kefaletna
me vermek (Müeasesece verilecek nümuneye tevfikan). 

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

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

8 - Ziraat Fakültesine girecekler evveli l sene Gazi 
Orman çiftliğinde talebe namzedi sdatile staja tabi tutu 
lurlar. Talebe stajda bulunduğu müddetçe yemek ve elbi 
se bedeli olarak kendilerine ayda 40.- lira ücret verilir. Bu 
ücretten hiç bir tevkifat yapılmıu:. 

Bu şartlan haiz olup Ankara (Yüksek Ziraat Enstitü 
sü) Ziraat Baytar Fakültelerine ve Yüksek Onnan 
Mektebine girmek istiyenlerin 31 Eylw 933 tarihine ka
dar yukardaki şartlan gösterir vesikalarmı bir istidaya rap 
tederek doğruca Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rek 
törlüğüne müracaat etmeleri ilan olunur. 

Daha fazla mali'imat alrr. ak istiyenlere müracaatları 
tıtkdirinde Prospektüsler gönderilir. (3024) 
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Askeri Lise ve Orta Mekteplere 
Muallim Tabip ve Dişçi Alınıyor. 

1 - Açık muallimlikler §U nlardır. 
Kuleli Lisesinde : Tabii İliınler, Fizik, Kim:Ya, Riyazi

ye, Fransızça, Alman, Felsefe . . 
Maltepe Lisesinde: Tabii Uimler, Fizik, Riyaziye, Fran 

sızca, 

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

nıt.:aktır. 
3 - Konya ve Erzincan Askeri Orta mtkteplerinde muh

telif ders zümrelerine de muallim alınacaktır. ' 
4 - Bu muallimliklere ; iıtekJi olanlar, el§· ğrda yazılı 

vesikaları bir iatidaya iliştirecekler ve hangi •nekt bin han;:i 
ders muallimliğine istekli olduklarını da :ıazacaklardır. 

A-Taıdikli sıhhat rapcru, 
B -T aadikli hüanühal kiğıdı, 
C - Resmi bir makamc.-a ve evvelce rttuallim olanla.· i

çin Maarif İdarelerince, tasdikli ve fotoğraflı fiş veya kıs3o.:a 
hal tercümesi, 

D - Şahadetname, Ehliyetname, tasdilmame ve sair ve 
sikalarmm tasdikli ve fotoğraflı suretleri, 

E - Noterden tasdikli taahhüt senedi, bu senede şunla• 
yazılacaktır," Tayinedileceğiın ... mektebinin ... muallimli 
ğinden her hangi ders senesi içinde çekilınemeği, şayet tatil za 
manında çekilecek olursam, çe kilmeden en az ilci ay önce bi!di 
ı ·eceğimi.., böyle yapmazsam, alacağım ücretin iki aylığını ta z
ıa\nat olarak bir defada ödeyeceğimi, bundan başka tayin .ı · 
Junduğum halde kanur.un gösterdiği zaman içinde vazife11ıe 
başlamazsam yine ayni taznlİnatı ödeyeceğimi taahhüt ede· . " nm. 

E - Bu vesikalar 10 Temmuz 933 tarihine kadar lVlilli 
MüdafaaVekiletinde Askeri liseler Müfettişliğine gönderilm;'J 
olacaktır. 

5 - İsteklilerden aranılacak şartlar şunlardır : 
A - Muallimliğini istediği dersi okutmağa, menşei veya 

Darülfünunda imtihanla ehliy dnameyi ve kanuni vasıfları 
haiz olınak ve yahut Maarif Vekaletinin aynı derecedeki mck 
teplerinde müseccel muallim bulunmak. "' 

B - Haftada 15 "Zaruret gönildüğü takdirde " en çok 
20 saat ders almağı taahhüt etmek, 

6 - Tayin edilecek mual liınlel'e ayda 84 : 126 lira ücrl.'t 
verilecektri. 

7 - İstanbul, Konya, ve Erzincanda bulunan Askeri li 
seve Orta mekteplerle Konya Gedikli Küçük Zabit Hazırlama 
mektebinin tabip ve dişçiye ihtiyacı vardır. . . 

Taliplerin aylık ücretleri 80 : 90 ditçilerin ücretlen ue 
70 liradır. 

8 - Bunlara İstekli olanlar, hangi mektebin tabip veya 
dişciliğini istediklerini istidalarına yazacaklar ve kısaca lt•I 
te~ümelerile beraber 4 maddede yazılı zamanda Askeri Lise 
ler Müfettişliğine göndereceklerdir. (3097) (2719) 
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Barem'i kaldırmak lazım! Ankarada yapılacak stad 
Kanunun şimdi yalnız ileri . atılışlara planı kabul edildi 
karşı duran bir iskeleti kalmıştır 

ANKARA, .2 Temma.a 1 
Barem kanunu bundan dört yıl ön

te mem.urlann hayatını nizamlamak 
... e n.ileınelerial lrolaJlaıtırmak ılbi 
yÜkaek maksatlarla konulmuttu. Ka
nun, normal bir terakkinin uaUllerini 
ve sebeplerini tayin etmlt. maqların 
tutarını küıuratu• ve tevkifauız mu
ayyen rakamlarla ııöıtermİ§ti. 

O günden bugüne geçen tecrübeler 
ve ihtiyaç üzerine yapılan kanunlar , 
barem itinin bizim için henüz vakitaiz 
olduğunu filen ortaya koymU§tur. 

Barem Kanununun memurlara ver
diği haklardan bir çoiu flliyat aaha
ıında tatbik edilememiıtlr. Bir kere 
baremin koyduiu derecelere ait ma
aılarm rakamlan, bütün vergi ve te
kaüdiye aidatının tenzillle heaap edil
mişti. Bunlardan artık hiç bir tevkifat 
yapılamıyacağı kanun maddeme teyit 
olunmuttu. Aradan çok ııeçmedi. Büt
çe açığını kapabnak için bu maaılar
dan %5 ten %9 a kadar nispetler al
bnda kazanç vergisi tevkifi için bir 
kanun çıkanldı. Bu maddenin hükmü 
kalmadı. Daha aonra buhran vergisi, 
muvazene vergili bu tevkifab gittik
çe artbrdı. Bir ıurette iri baremin hiç 
bir tevkifata ti.bi değil dedifi maaf
lar Üzerinden %20 den %30 a kadar 
tevkifat yapılımt oldu. 

Barem konunu, memur]ara men§e
lerine göre her iki veya üç senede bir 
derece terfii de vermitti. Fakat her 
yılın bütçelerinde görülen zaruretler 
Üzerine yapılan tenkihler, bu terfile
rin de muntazam bir yolda icraaına 

imkan bırakmadı. Vekaletlerde ve da· 
irelerde terfi tartlarını tamamlamıt 

memurlardan bir takımı bütçenin mü
saadesine göre terfi etti. Bir takımı 
ertesi seneye kaldı. Bu da memuriyet
lerde gözetilınek iıtenilen yeknesaklık 
ve adaleti aarab. Çünkü aynitartlar 
içinde bareme girenler araımda büt
çe zaruretlerile biri iki üç sene ileri
ye geçip digeri iki Üç aene aeride ka
lanlar görülmeğe baıladı. 

Hülasa, baremin iler tutur yeri kal
madı. Vekaletler her sene hazan büt
çelerile, hazan teıkilat kanunlarile 
baremin fU veya bu maddeaini değiı
tirmek, yahut ona fu v~ya bu iatiına
lar koymak mevkiinde kaldılar. 

Şimdi barem kanunundan elde ka
lan fey, yalnız memleketin bele bazı 
sahalarda pek muhtaç olduğu hamle
li atılışları durduran bir iskelettir. 

Biz bir inlulip memleketiyiz. inkı
labımız bitmemiıtir. Bilakiı her adım
da yeni bir hamle ile inkılabımızı her 
sahada ileri ııötürmek zaruretindeyiz • 
ihtiyaca ıöre her gün yeni kurulu~lar 
vücuda ııetireceğiz. Küçük memur i
çinde yÜkaek kabiliyet ketfedince o
nu meratip ıilailesine çok bakmıyarak 
kolayca ve çabukça ileri çıkaracağız. 
Bu

1 
inkılap ruhunun bir zaruretidir. 

tıte barem, memurlara verdiği re
fah ve emniyet tartlarının her birini 
bir ıuretle ortadan kaldırdıktan son
ra, yalmz bu inkılap zaruretine kartı 
bir mania olarak dikilip kalmııbr. 

Buııün meıela yeni bir tetekkül ku
ruyorsunuz. Bu tetekkülün ruhuna 
ııtire çalıtabilecek ııenç, müateit, ka
biliyetli elemanları turada burada bul
dunuz. Bunlara o tetekkülün içinde 
aörecekleri vazife ile mütenasip mev
ki vermek iatiyoraunuz. 

Barem kartınıza çıkıyor: 
- OJmaz, diyor, bu eenç henüz 

bilmem kaçıncı derecededir ve kanu
nun filan maddesine ııöre bunu ıu ka
dar zamandan evvel terfi ettiremez
siniz. 

Yalnız bu kadar da değil. Mühim
ce açılan makamlara değerli adam a .. 
rarken, bir de o makamın maaşına 
terfü mümkün olup olmadığını dütün
mek ıztıranndaamız . Bu şartı haiz 
namzet bulamazsanız kendi kendini
ze oyun edeceksiniz. Ücret, munzam 
maaf, bilmem ne gibi vesilelerle o 
namzede o makamın maaşım türlü 
tedbirler bularak verebilecebiniz. 

Halbuki bütün bunlar, inkılap hızı· 
ru kesen, büyÜk bir it yaparken bii
rokraainin bin bir kangalı içinde a· 
yakları dolattıran şeylerdir. Barem 
rıibi arkı istikrarcı kanunlar, ancak 
inkılabını tamamlamıı, hamlesini bi
tirmit. normal hayat ııeçiren yerlerde 
İte yarar. inkılap memleketleri sıkı 
bir kıdem eaaaından ziyade kenarda 
kÖ§ede kalmıt istidatları ortaya at
mak, kendini gösteren kabiliyetleri İ· 
leri götürmek eıaaına riayet etme1i
dirler. 

IJte bütün bu mülahazalarla zaten 
bir çok maddeleri batka kanunl ... rla 
ortadan kalkmıt olan barem konunu· 
nun bütün bütün ilııa11 daha münasip 
olacağı kanaati ııünden güne ileri git· 
mektedir. 

Mec. s 

iŞÇİ ARANIYOR 
Büyük bir fabrikada derhal ite baılamak 

üzre mtlteaddit daimi ltçlye ihtiyaç vardır. 
işçiler; Türk •• •ıhhatl tamamen yerinde 
olacak, herhaasrl bir san'at mektebinden 
mezun, liakal iki •eae bilfiil çabtmıı, aı
kerllğinl ikmal etmlt balunacak, yaıı 30dan 
yr.karı olmıyacak, b• evsafı haiz olanlarıa: 

Adlarını • • • : 
Babalarının adlannı • • : 
Doğdukları yeri • : 
Doğdukları seneyi : 
Bilfiil çalııtıldarı yerleri ta
rihlerile beraber ı 

Şimdi çalıştıkları yeri • 
Daimi adreslerini . : 
Evi! Ye çocukları olup ol
uıadıldarını , : 
Esas san'atlarını . 
En az istedi ki eri glindeliği : 

Yukarda sıra ile, tiç adet yeni çekilmlt 
fotoğraf, aüfus tezkeresi sureti ve mektep 
. c,iehadetaameleri sur~tlerile, 10 Temmuza 
kadar latanbul poata kutusu 84 adrealne 
müracaatları Uaa olunur. 

İte abnacakların, telgrafla it batına ça
~ ırı · drkları tarihte• itibaren 6ç gün zar
fında yola çıkmaları ıarttır. 

Ye\lnız bekirlar için mtleaseae tarafın
dan ikametglh temin edflecektlr. Yol maı

f1 f'alıri ~a tarafından ödenmez. (5186) 

FİKRiYE HANIM 
Panorama Bahçesinde 
Bu defa büyllk munffaklyetlerle Anadolu 
ve Suriye turnelerinden avdet eden SAHİ
BiNiN SESi artisti Fikriye Hanım 5 Temmuz 
Çarşamba gününden itibaren bahçemizde 
t a,;11nni edecektir. [5161 J 

İT AL YAN MİMARIN BEYANATI 
ı sin ismet Pa~ Hazretleri namına Tür

kiye Roma sefiri Vasıf Beyfendi tara
fından davet edilmek aerefini ihraz et
tikten sonra aylardan beri ihzanna has
rı nefs ettiğim eserdir. 

Hakikaten Gazi Hazretlerinin ve Tür
kiye Cümhuriyeti hükumetinin münev
ver eayretleri memleketin her sahada 
asriletme.i aayesini istihtaf ediyor; ve 
bu vadide bir milletin ahlaki ve bedeni 
ııhhatı demek olan beden terbiyelerine 
ait terakki tezahür ve hamleleri diğerle-

1
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rinin hiç de sonunda gelmiyor. 
Bu eser bir defa ikmal edildikten aon

ra Türkiye hükiimet merkezi dünyanın 
diğer hiç bir büyük şehri veya merkez.in 
de eşi bulunmıyan en asri, en mükemmel 
ve bir tek tesisat içinde bütün spor §U· 

be]erine ait kiffei teıisab, at sporlan, 
insan sporları bahusus her şeklinde ha
fif atletizm sporlarını, futbol, böıildet, 
tenis, mestur ve eayri mestur yüzme ha
vuzlarını elh toplayan emsalsiz spor te
sisatına malik olacaktır. 

Binaenaleyh, ltalya'nın do•tu bu bü-
M. Viyotti Viyoli yük mı;ınleketin ihya ve teceddüdü vadi-

ANKARA, 2 (Milliyet) - Ankara ıinde vuku bulan ırayretlere benim de 
yanf yeri ve atadyomuoun plBn mü- mütevazi bir surette iştirakim beni cid-
aabakuınr kazanan Mösyö Viyotti Vi- den bahtiyar ve mağrur ediyor." 
yoli ile görüttüm. Bana dedi ki: 

- "A•ri hazırın en ba!lı hususiyetle- 1 Okuyucularımızın mektupları 
rinden biri çalıtma tarzlarında olduğu 
kadar, makine fenninin ve bahusus bü
tün san';;;ıt ıubelerinin müta!eaıında ih
tisas vaı'isi~de yiirümektir. 

itte bunun içindirki, kendimi mima
rinin her kısmında vukua gelen hayret. 
feza terekkiyatla alakadar kılarak on· 
ları takip ile beraber, meslek hayatımın 
batlanıırcından itibaren iradi kuvvetleri
min en büyük kıımını mimarinin her 
cinsten sporlara ait kısmına hasrettim. 

Filhakika, buııüne kadar teknik nok
tasından en aıri yedi at koşu meydanı, 
bir hayli stadyum, veloıipet kotu mey
danı. futbol, teniı, polo, ııolf, elb. saba
lan, projelerini yapmak ıuretile inıa et· 
tim. 

Bu ihtisas sayeıindedir ki son 25 sene 
zarfında inşa edilen bütün spor ve al 
koıu•u aahalannın tesisine ait projeler 
huıuıunda bana danıtılmak terefini ver· 
di; filhakika yalnız ltalya'da değil fakat 
lıpanya, Fransa, Hindi lnglizi ve Cenu· 
iM Amerika' da yapılacak spor tesisatı i
çin projeler arz ettim. 

Fakat vücude ııetirdiğim eserleriiı en 
mütek.imil ve en mütecaniıi, b•len ta
kıırriir ettirilen Ankara spor ~isatı i-

Muhterem e fendim, 
Ankara, eskisine nispetle çok az ol

makla beraber, gene tozludur. 
Bir çok kimseler bu tozun intaat 

yerlerinden geldiğini söylerler. Bu id
dia b ir dereceye kadar doğru olmak
la beraber asıl tozun Jehrin her tara
hna yakın bir çöl olan itfaiye mey
danından ııeldiğini de ben haber ve
reyim. 

Az rüzgarlı bir günde bile bu mey 
danda bir saatçik oturmak ıehri toza 
boğan yerin burası olduğunu derhal 
anlatır. 

Burada oturan bizler şimdilik bu
raya masraf edilmesini rica etmiyo
ruz. Yalnız orada oturan itfaiyenin 
gÜnde üç defa birer arozoz göndere
rek burayı sulamaıını iıtiyoruz. Gö
rülecektir ki şehrin caddelerini uzun 
uzun sulamaktanaa bu toz deposunu 
sulamak §ehri tozdan daha esaslı ve 
pratik bir tekilde kurtaracakbr. Bu 
mektubumun netrini rica ederim e
fendim. 

itfaiye meydanında mukim 
Nami RAŞIT 

AHUDUDU 
LiKô~ü 

YE 
İnhisar 

ÇI Ti ... 
Sabş Mağazaları 
4124 12972) 

Gümüşhane vilayetinden 
Bayburtta 33651 lira bed eli keşifli bir ilk Mektep yapda 

caktır. Ancak 33 bütçesinde 20 bin lira tahsisah olduğundan 
her mucibi keşif 21652 liralık birinci kısım işi 1-7-933 tari 
hinden itibaren 20 gün müddetle ve kapalı zarf usulile mü 
nakaaaya vazolunmuştur. İhalesi 20-7-933 perşembe gü 
nü saat 16 da daimi encümence icra lalınacağmdan taliple
rin kanunun tarifi dairesinde zarflarını ihale aaatmdan 
evvel encümen riyaaethıe vermelerinin ve daha fazla malu
mat almak isteyenlerin encümen Kalemine müracaatlan. 

(3068) 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaleti: 

İzmir Sağır Dilsiz ve Körler 
Müessesesi Müd6rlüğ6ndea: 

• 

Kör Çocuklar 
Bu sene kadrosunda yeniden beş kör talebe alınacaktır. 

, T alipledn kayt ve kabul şarclarını öğrı>nınek üzere Ağustos 
nihayetine kadar Karsıya.ka'da müessese müdiriyetine mJ-
racaatlarr. (2823) 4114 
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Ankarada gece hayat 
Geceler 

ler 
nasıl geçer, gezmek istiye 
ne yapar, nerede yürür? 

Hükümet merke~inin en z.arif 
mağazası: /PEKiŞ 

ANKARA, 2 (Milliyet) - Aktam 
herkesin iti ııücü bittikten aonra An· 
kara caddelerinin tekli de değiıir. 

Herkeı bir telitla pazara ve cad
delere dağılır, evinin lüzumlu etya ve 
yiyeceğini alır. işsizler Anafartalar 
caddesinin iki tarafında piyasa eder, 
yahut kahvehanelerde geçenleri sey
reder. 

Bu parti bittikten sonra saat doku
za kadar caddeler biraz dinlenir. Her 
kes evine, yahut lokantasına çekilmiş 
tir. Saat dokuzdan aonra gene bir kı
mıldanıt baılar. Herkes sinemaya, be
kirlar caddelere ve zevk yerlerine, 
artiıt1er de barlara vazifeleri başına 
gitmek Üzere caddeleri doldururlar. 
Bu da muvakkat bir zaman içindir. 
Nihayet herkes vaktini geçirmek için 
karar verdlfi yere ııider ve caddeler 
arbk hava alınak için Üç &§ağı be§ yu. 
karı dolatan bir kaç kiıiye kalır. 

• • • 
Eğer siz de bu bir kas kiıiye kab

lırsamz tam Karaoğlan dörtyol ağzın
da behemehal bir kaç sarhoş görür ve 
merakla onlan biraz .seyredersiniz. 

Atağı doğru yürüyÜnÜz; gene dört
yol ağzında taksilerin kornaları ku
laklarınızı yırtar. Biraz daha atağı
da 11Samanpazarı,, diye bağıran oto
büsçülerin ııürültüsü ile Şölen gazino
sunun sazı bir halile halinde kulak
lannızı bkar ve nihayet poıtahane yo
lunda da bahçeden çıkmıt bir grup 
yahut "Şen Ankara,, ya giren bir ka
labalıkla karıılatınmız. 

Bacaklarınıza güveniyor da Yeni
ıehire doğru §Öyle bir kolaçan ede-

~ de deneniz, bu enfeı olur. 
iyi bir hava almıt, hem de kol 
yürüyen çiftleri uzaktan aeyretm 
lursunuz. 

• • • 
Ankarada caddelerin elektrik 

viratr mükemmeldir. Hele ıinem• 
pılarile bazı mağazalarmki çok 
vetlidir. 

Bunlardan "lpekif'' mağazasını 
ta sayabiliriz. Maarif Vekaleti al 
daki bu mağazanın &ece manz 
Si hakikaten mükemmeldir. R 
renk kumaılar şık bir vitrinde hol 
ya albnda gözleri kamaıtmcı bir n 
zara arzetmekte ve hele oradan g 
kadınlan önünde muhakkak bir 
det oyalamaktadır. 

• • • 
Ankara caddelerinde gece ge 

Geceleri Anafartalar caddesi 

·uzun sti.rmez. Yalnız şehir cadde leri 
de gezecek ve Yenitehire doğru sa r 
mıyacakıaruz, iıiniz azami bir çeyr 
saatte bitmi,tir. Sonra tekrar yuvanı 
za girersiniz. Yok eğer bir eğlence y 
rine gibnek, yahut bir gazinoya gir 
mek niyetindeyseniz bu batka .. 

Çünkü tehrin anaçartıaı ve gec 
kalabalık k11mı Karaoğlan caddesi 
ve etrafıdır. 

Buralan iae nihayet bir kaç yüz 
metreyi ceçmez. 

Bu gece gezmesini hava almak 
kaıtile yapıyorsanız o zaman bol bol 
yer vardır; Yeni,ehir, jataıyon, Keçi 
ören yollarını tavsiye ederiz. 

S. R . 

A kara Vilayetinden: 
Birinci Madde - Bedeli keşfi (226096) lira ve (22) ku

ruştan ibaret olan Ankara'da 4 yerde yapdacak ilk mektep 
İnşaat mukavelename tarihin den itibaren şartnamedeki 
müddet zarfında ikmal edilmek üzere ve kapalı zarf usu 
lile 29-6-933 tarihinden 20-7 933 tarihine kadar 20 gün 
müddetle münakasaya konul muştur. 

ikinci Madde - Münak a&jlya iktidarı fenni ve itibari 
malilerini isbat edenler kabul olunur. Bunun için münakasa 

ya dahil olmak isteyenlerin : 
A - Bedeli keşfin yüzde yedi buçuğu olan (16957) 

lira (20) kuruşu Viliyet 1 darei Hususiyesi heaabma Ban 
kaya tevdi ettiklerine dair m akbuz senedini veya Milli Ban 
kalardan birinin teminat mek tubunu yahut Milli esham mu 
kabili Muhaaebei Huıusiye<len . alınacak ilmilhaberi ibraz et 
meleri lazımdır. 

B - Ticaret odasına mu kayyet olduklarına ve itibari 
malilerine ait bir vesika göstermeleri icap eder. 

C - Y etlerindeki ehliy eti fenniye vesikalarını yevmi 
ihaleden en az sekiz gün ev vel Viliyet Başmilhendisliğine 
göstererek münakasaya dahi 1 olabileceklerine dair ya bir 
ehliyeti fenniye vesikası almal arı ve yahut ellerindeki vesika 
nm zirine şerh verdirmeleri . iktiza eder. 

Bu üç şartı tamamen ha ız olmıyanların münakasaya iş 
tirakleri şayanı kabul olamıy acağından teklif zarfları açıl
nuyarak kendilerine iade edil ecektir . 

Üçüncü Madde - Mün akasa evrakı keşfiye ve şeraiti 
mahsuıasma tevfikan İcra edilecektir. 

Dördüncü Madde-Ta ]ipler 661 numaralı münakasa 
ve ihale kanununun onuncu maddesi mücibince ihzar edecek 
leri kapalı zarfı 20-7-933 tarih ve perşembe günü saat 15 
e kadar Vilayet Daimi Encümeni Reisliğine makbuz muka 
bilinde tevdi edeceklerdir. 

Beşinci Madde- Münakasa 20-7-933 tarih ve perşem
be günü Ankara Vilayeti Da İmi Encümeninde yapdacakhr. 

Altıncı Madde - Evrakı keşfiye ve projeyi görmek ve
ya daha ziyade malfunat almak istiyenlerin her gün Ankara 
Vi.Jiyeti Nafia Başmühendisi iğine veya Encümeni Daimi ka 
lemine müracaatlan ilan olun ur. (3091) 

DARÜLACEZE 
MÜDÜRLÜGÜNDEN: 

18 Ağustos 933 tarihinden itibaren bir sene içinde her 
giin Dariilicezeye ıartnamesine göre alınacak muhteli
fülnevi sebzenin kapalı zarf u sulile münakasası 17 Temmuz 
933 pazarteei günü saat on dörtte İcra olunacak ve bu ıaatte 
teklif zarfları açılacaktır. Taliplerin yüzde yedi buçuk ku
ru§ ilk teminat akçelerile Darülacezeye müracaatları. (2882) 
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