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Anıerikada bir 
Mali iskandal 
.A.ınerikadaki siyasi hayatın hu· 

k~İYetl.,rinden biri de şudur: Hü
d~et iktidarı bfr fırkanın elınden 
,
1ter fırkanın eline geçer geçmez, 

hıy~~i ve mali iskanda! şe~inde te
ı:ruı eden bir takım tet~k~~ baş
ı..llıııası. Herkesin gözlerı onunde 
ıı;ır)' h" · 
d 1 Çamaşır yıkamak ma ıyetın· 
/ alan bu tetkikatın hedefi, ekse-
'Ya galip fırkanın intihabatta 

llıa.g') • çal . . 1 r' Up olmasına ış~m zumre e-
lrı teıalandırmak, yani intiha~atta 
d~an fırka aleyhine tecellı e· 
~~ ~areketlerden dolayı intikam 
~n ibaret olmakla beraber, 
ıı. •• ~Ya her iki tarafın da lekelen· 
""' ile neticelenmektedir. 
~ ltaasevelt devri de Amerika.da 
bi Yle bir iskanda! ile başladı. Har· 
t~andığı devirdenberi Aıne· 
ı~ beynelmilel istikrazlarına 
~ita olan Morgan namındaki 
~/!Jf banker grnpu hakkında bir 
~ an tetkikatına başlanmıştır. 
d Organ hakkındaki tetkikatın ne 
~~tecey~ kadar son intihabatta bu 
d ~enın faaliyeti ile ala.kadar ol
~ı:u m~lfun değildir. Şu muh~k
C .. tır kı eğer Roosevelt yerme 
d 

11
;:11unyetçiler kazanmış olsalar

ııha.h- tetkikatın yapılması mevzu· 
b 1' olmazdı. Morgan Bankası 
"arlı· ti · Ya 'lllııumide İtilaf devle enne 
~,)da?. istikrazlara vasıta ol~~~ 
~· n!l"llı.ı Hükfimetinin bankerlıgı· 
~.raPmıştı. Bu yüzden müesse~e 
ti 1 

Y0nlarla dolar kar temin etm•t-r, 

~ .\ııcak tetkikatın hedefi, banka· 
ltı~ meşru fekilde kazandığı ko· 
ı.t'•Yonları hesaplamak değildir. 
" eınıekette nüfuzlu adamların 
•ard k · ·n ban k ıınını temin etme ıçı • 
~llın kullandığı vasıta}arı anloi: :::a 'le vergi kaçakçılıgı olup 
dığını meydana çıkarmaktır· 

lı A.yaıı Komisyonun~ .tetkikatı 
d aıtka feriklerinin her iki nokta
tı.f~ dıı. ıuçlu olduklarını gösteriyor. 
' ıll>onJarla dolar vergi kaçakçılı
iı 1 ık ld • . Li o duğu meydana ~ ~rı ıgı gı-

~ bankanın müşterılerı arasında 
~~leveffa Cüınhurreisi Coolidge' • 
:~, Cenevre silahsızlanma konfe

ı~ında Amerika murahhası bu
~- hn Mr. Norman Davis'in, timdi
~1 •nal iye Nazırı Mr. W oodin'in, 
lı eııeral Pershing'in, Miralay Lind
b;rg'in isimleri bulunmaktadır. 
~.'kkate şayan olan nokta fudur 

1 lıanka "hatırı sayılması lazım· 
~el .. t ·ı Lu en mu' erı er,, namını verdiği 
d h.ıevata, borsadaki fiatlerden 
Sa a aşağı fiatlerde esham satmış. 
ıe0?1'a. bunları yükseltmiş ve müş
~ rılerıne külliyetli paralar kazan
~ 1rını,tır. Filhakika defterlerdeki 
,aYıtlarda bu muamelelerde bir 
~~kırılık olmakla beraber isimle
~ e~emmiyeti itib~ile ~uamele
ı. dikkate şayan telakki edilmek
~dir 

~..\yan tetkikat komisyonunun 
ı e_aaisi beynelmilel borçlar mese
ı''•ni tenvir edecek mahiyette bazı 
~jkikatler meydana çıkarmıttır. 
ı 'nanyaya yapılan hususi ve kısa 
ııı'de)i istikrazların mühim bir kıs
~ııın geri alınamıyacağını anhyan 
~~ h_ankerler, Amerika HükUmeti 
lıı~rıne nüfuz istimal ederek, ta· 
f~ at borcunu affettirmiye muvaf
~ 01.ınu,lar ve bu suretle hususi 
lar~sların tahsilini kolaylaştırmış
~rı,İ' Bu itibarla beynelmilel 
tıı • ar meselesi Amerika Hüku
lıa~in Amerika bankerleri namı· 
liJıdillacakJarından vazgeçmesi şek
)a e tecelli etmiş görünüyor. Dün
~ efkarıumumiyesi şimdiye ka
~r, hu borçlar meselesinin yalnız . 
~ hlelınilel safhasile mefgul olu
~ rdu. Ve meseleye nüfuz edilemi-
1 rdu. Amerikanın dahili politika-
• 110ktainaıarından bakılıncadır 
e~es':lenin mahiyeti. te~a__rü.ı et

~tl ~dır. Görülüyor ki ltılaf dev
·ıt:rıle olan borçların affı, Ame
etti 1ıların nazarında şundan iba
-~ r: 1-Iükfunetin alacaklarından 
'tı!tçn1esi ve bankaların alacak
~1 ~tahsil etmelerini kolaylattır 
a4 a~i harice yapılan istikrazl~r 
eriııdagacak yükü, bank:ıJarın u: 
erıı· den alıp ta hükumetın, yanı 
İ. V ashabının sırtına yüklenme· 

rçte hu bakımdan görülünce 
u,~r meselesinde Amerikanın 
ahıı. it Pesent olmasının manası 

olay anh,şılabilir. 

AhmctŞVKRO 

Saracoğlu Şükrü B. D" n Me li izaha rdi 
Osmanlı bankası ile ya- · · ı veni kadrolar 

J • t ·ı Af J Hazırlanıyor 
pı an ı ı a ın eSaS arl Deniz ve Hava müsteşar-

Saracoğlu Şükrü Bey itilafın esas
larını Mecliste anlattı 

İsmet Paşanın mecliste beyanatı 

I 
I 

Başvekil ismet Pa§a Hazretleri 

ANKARA, 10 (A.A.) - B. M. Mec 
lisi bugün reis vekili Refet Beyin ri
yasetinde toplanmışhr. 

Osmanlı Bankası imtiyaz müddeti
nin uzatılması hakkındaki kanun mü· 
zakere ve kabul edilmiştir. Kanunun 
müzakeresine başlanırken söz alan 
Adliye Vekili Saraçoğlu Şükrü Bey 
şu beyanatta bulunmuştur: 

"- Muhterem arkadaşlarım, beş 
altı aydanheri banka ile devam ede
gelmekte olan müzakerelerin verıni§ 
olduğu netice şu kağıdın üzerinde mu 
kavele şeklinde tertip ve tanzim edil
miş. hükUmetin ve encümenin tetkika
tından geçtikten şonra sizlerin naza
rıtasvibinize arzedilmi§ bulunuyor. 
Müsaade buyurursanız bunun ihtiva 
ettiği maddeler Üzerinde kısaca tevak 
kuf ederek, esasen maliim olan malô
matmızı, yeni ilB.ve edilmi§ olan şey
lerle bir kere daha sizlere hatırlatmıı 

(Devam; 5 inci sahifede) 

Londra konferansı yarın 
saat 11 de açılıyor! 

Hummalı bir hazırlık var, konferansı 
kral açacak, T. Rüştü Beyin temasları 

Londrada murahhaslara konan ad : "Dünyaya 
refah getirecek melekler .. ,, 

LONDRA, 10 (Suretimahsu•ada 
gönderdiğimiz arkada§ımızdan) -
Londra tehri Cihan iktısat konferansı· 
na g elecek olan murahhasları kabul 
için bütün hazırlıkları yapmıştır. Tev
fik Rüştü Bey İngiliz siyasi mehafili
le temaslarına başlamıştır. Diger 
devlet mu~ahhasları da peyderpey 
ge)mektedır)er. ilk Londraya Vasıl O• , 

lan heyet Çin heyeti olmuştur. Lond
rada bu konferanıa büyük bir ehem
miyet verilmektedir. 

Konfer:on• pazartesi günü (yarın) 
... at on bırde Kral Beşinci George ta
rafından South Kenington' da bulu
nan Jeoloji müzesinde açılacaktır. 

Konferansa İştirak edecek olan mu
rahhas ve miişavirlerin miktarı (2000) 
e baliğ olmaktadır. Bunlara Londra
da şimdiden şu isim takılmıştır: .. Dün
yaya refah getirecek melekler.,. 

Murahhas heyetlerin kendi memle
ketlerile telefon vasıtasile görüşebil
meleri için Posta ve telefon idaresince 
tertibat alınmıştır. 

Alman Heyeti Dorchester otelinde 
bir kat işgal ediyor. Bunlar Alınanla
ra mahsus hazırlıkla gelmişlerdir. San· 
dıklar dolusu evrak, istatistikler ve 
bir alay ki.tipler. Posta idaresinden 
otelin bu katı için hususi bir uzak 

lngiliz Kralı Hz. 

memleketlerle görüşülecek telefon 
santrali konulmasını istediler. Posta 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Şark vilayetlerinde bir 
yardım sandığı açılacak 

Umumi mü/ eftiş Hilmi B.in beyanatı 
Mıntaka tabii istidatlarına göre hakkı 
· olan umrana kavuşacaktır 

Umumi Mülettİf Hilmi Bey 

DIYARIBEKlR (Milliyet) - Umu
mi müfettiş Hilmi B. Vekaletle temasta 
hulunma_k ve .Şark Vilayetleri ihtiyaçla
rını tenun etmek üzere iki aydanberi 
~ada. bul~~uyordu. Uç gün evvel 
Dıyanbekıre dondü ve büyük merasimle 
karıılandı. Kendisinden Millı'yet · · h" "Tk . d" ıcın ır 
mu a at ute .ım. Beni nezaketle -kabul 
ederek sordugum suallere şu ceva ) 

d
. P an 

ver ı: 

"- Umumi müfetti!lik mıntakası da
hilinde ne gibi imarat yapılacaktır? Bu 
husustaki tasavvuru alileri nedir? 

- Mıntakanın tabii istidatlarına gö
re hakkı olan refah ve umrana kavuşma
sı Umumi Müfetti§likin esas hedefidir. 
Devlet ve Vilayet bütçelerinin tahammü
lü nishetinde her sene hu yolda munta
zam adımlar atmakta devam edecektir. 
933 mali yılı için her vilayette bir çok 
medeni tesisata girişmeye h~lanrrut 
bulunuyoruz. Bunların vücut bulması i
çin Vilayet bütçeleril\İn tastiki akehin
de faaliyete girişilec~ktir. 

Devlet bütçesinden bu seneki faaliye
timize kifayet edebilecek kadar tahsisat 

(Devamı 5 inci sahifede) 

lığı teşkilatı için bir 
komisyon faaliyete geçti 

Deniz ve Hava Mü•teşarı Sadullah B. 

Ankaradan avdet eden Deniz ve 
Hava Müsteşarı ve Seyrisefain Umum 
Müdür vekili Sadullah Beyin riyasetin 
de dün öğleden evvel bir içtima ya
pıl~ıttır. Bu toplantıda, Akay Müdü
rü Cemil Devlet Denizyolları Müdürü 
Sadeddi~ B. ler bulunmuılardır. İçti· 
mada 30 haziran akşamından itibaren 
Seyri;efain'in tatili faaliyetile yerine 
kaim olacak Akay, Devlet Denizyol
ları ltletme ve Havuz - Fabrikalar Mü
dürlükleri teşkilat ve kadrolarının tes
pitine batlanmı§tır. 

Ayni maksatla öğleden sonra da 
tali bir l..omiayon toplanarak çalıımış· 
tır. ' 

Klavuzluk itlerinin 1 temmuzdan 
sonra lstanbul Deniz Ticaret Müdür· 
lüğüne devredileceği anlaşılmıştır. Bu 
müdürlüğe lktısat Vekaleti Deniz 
Ticaret Şubesi Müdürü Müfit Necdet 
B. tayin edilmiıtir. 

Havuz ve Fabrikalar Müdürlüğüne 
kimin tayin edileceği de bugünlerde 
belli olacaktır. 

Diger taraftan Seyrisefain'in mev .. 
cut memurları arasında yapılacak tas

(Devamı 2 inci sahifede) 

İkkhsat vekili bugün 
geliyor 

lktısat Vekili Celal Bf. bugün saat 
8,5 - 9 da Ankara'dan Haydarpa~a'~a 
vasıl olacak trenle Ankua'dan şebnını· 
ze gelecektir. ...... 

ANKARA 10 A.A. - Londra'da t?P· 
!anacak para ve lktısat konferansına •t· 
tirak edecek murabhaslarınuzdan lktı· 
sat Vekili Celal Bey_ bugün 12,30 d~ 
hareket eden muhtelıt katarla Londra • 
ya gitmek üzere ıehrimizden aynlmış_; 
istasyonda İktısat V ekfileti erkanı ve bir 
çok dostları tarafından uğurlanmıştır. 

Gazi heykeli 

lzmitte rekzedilecek Gazi heykeli 
heykeltra§ Nejat B. tarafından ikınal 
edilmiştir. Heykel tunçtan yapılmı§tır· 
Mermer kaidesile beraber 6.SO metre· 

dir. d'" 
Gerek modeJZ..ji, gerekse t~nca ?"' 

k ··ı . • ykeltraş Ali NeJat Beyın u mesı ne 1 d"I . . 
atölyesjnde ihzar ~~ .. ~.k~a. e ı mı~tır. 
Resimde de görüldugu gıbı heykel. Ga· 
zi Hazretlerini kumanda eder vazıyet
te göstermektedir. Yarın Izmite nak
lolunacaktır. 

ı ,ıuııınıııııınııııııııııııuıuı111111UM111&11uı11tW1111111ıwtH1HIR!ffllllAllMUltlllll ~ 

1 Tren kazasının dehşet 1 
fi verici tafsilih geldi! 1 
E : 

~Sular. üzerinde yüzenler, sel ile akan-~ 
~ lar, parçalanan vagonlar, ölen ve ~ 
İ yaralananların feci hikayesi 1 
1 Nafia Vekilinin gazetemize beyanatı ~ 
- 5 
1§ ANKARA, 10 (Telefonla) - kadar suya dalmış buluyornz. Mü· = - -§ Dün geceyarısına kadar tren kaza· him bir felakete doğru ilerlediği- iE5 
§ sı etrafında alabildiğim haberlerin miz korkusu içimize çöküyor. Fa· § 
§ umumi hatlarını bildirmiştim. Bu- kat ne yapılabilir? Feci bir emri· 
-ı gün de kazaya uğrıyan trenden An- vakie doğru ilerliyoruz. Yağmur 

karaya gelmekte olan bir gazeteci ve dolu, toprağı boyuna kamçılıyor. 
arkadaşunızın "Türk Sözü gazetesi Sel, artık biribiri ardı '1ra kopup 
İdare Müdürü Coşkun Beyin., kaza gelen seyyal kaya parçaları önüne 
mahallinden aldığı notları bildiri- gelen her şeyi devirerek, kopara· 
yorum: rak ve ezerek yuvarlanıyor. imla 

Saat 15.20: Tren, Sazak'a kadar hattını dolduran suda sürü sürü ko· 
yunların yalnız baıları görünüyor! 
Mevzii bir kıyamet. 

Saat 15.20: Bir köprüden geçi· 
yoruz. Birden şiddetli bir sadme i· 
le bütün tren sarsıldı. Çetin bir gü
rültü, müthiş bir felaketi haber ver
di. Lokomotif ve hemen arkasında-:= 
ki furgon ile ikinci mevki yolcu ;;;; 

(Devamı 5 inci sahifede) E 

irızasız geldi. Sazaktan sonra tu
fan halinde bir yağmur başladı. O
vanın her tarafında bir gürültü var. 
Gök gürültüleri şekilleşmiş ve yere 
inmiş sanılıyor. Bir yarmadan geçi
yoruz. Etrafunıza kendiliğimizden 
bakmıya meydan kalmadan hatırı 
sayıll1' bir sadme ile pencerelere 
koşuyoruz. Lokomotifi dingillerine 

;ıınııııııımııı1111111111111nm111111111111111ınıummınıııımn11ııu1111UH1111111UH nııın~ 

İstanbul, hasta şehir 
Şimdiye kadar hep teferrüatla uğraşıl

mış, esasa bakan olmamış 
lstanbul'un planını yapmak üzere mü

tehassıslar arMında açdan müsabakaya 
girmiş olan Fransız ıehircilik mütehas
sısı M. Alfred Agacbe lstanbul'da tetki
katına haşlamıştır. 

Mütehassıs tetkikatını bu ay sonuna 
kadar bitirerek raponınu yazmak üzere 
Parise gidecektir. 

Dün Perapalas otelinde M. Agache'i 
ziyaret ederek lstanbulu nasıl bulduğu· 
nu ve yapılacak şehir planın da ne gibj 
eı~lar nazarı dikkate alınmak lazım 
geldiğini sorduk. M. Agache bize dedi 

ki'._ lstanbul ıehri bir hasta ise bir şe
hir mütehaısısı da bir hekimdir. Hasta· 
lık ne kadar tehlikeli olursa vak'a da he
kim icin o kadar enteresan olur. Bu se
beple "Istanbul şeh? ~e bi~ ş~hir müte
haasuıları için çok ıstifadeli bır mevzu
dur. 

Şehrin latanbul kısmı hakkında tet-
kikata batladım. Bu hastayı şimdilik 
muayene ediyorum nabızını, sinirlerini, 

\ 

M. AlfTed Agache 

kalbini yuklıyor, hararetini ölçüyorum. 
(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Suikast, zannedildiğinden 
çok daha şümullü .. 

Yunanistanda siyasi vaziyetin birden 
bire karışması ihtimali vardır 

Mürettipleri kralcılar olduğu anlaşıldı 
ATlNA 10 A.A. -

M. V enizeloaa suikast 
meselesi dolayısile em 
niyet müdürü ile bu 
daire memurlarından 

iki mühim ıahsiyetin 

tevkifi, ve buna ben· 
zer daha ~ka tevki· 
falın yapılmak üzere 
olduğu haberi büyük 
bir heyecan uyandır

mıştır. 

Hükiimetin istifa et· 
tiğine ve Condylis ta· 
rafından diktatörlük 
ilan edildiğine dair bir 
çok şayialar Ç'.""':'ş~a 
d tekzip edilınıştır. a • 
Hükfunet bu meseleyı 
tamamen meydana çı .. 
karmak istiyor ve ga
yet şiddetli tedbirler 
almııtır. 

Meselede kral taraf. 
tan çok mühim zeva
tın alakadar oldukları 
söyleniyor. 
Şurası muhakkaktır 

ki, suikast geni§ bir 
Madam Vcni:z;elos hasta yatağında .. 

teşkilat, birçok §eriki cürüm ve bilhassa \ 
çok para ile yapılmıştır. Bu itibarla tah· 

kikat mühim ve h<klenilmcycn hak:kat· 
(Devamı 6 ıncı rohifeıG-e) 
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PATRİKHANELER MESELESİ 
-5-

Rus Başkumandanını tebrik ( ! ) eden Ermeni Patriği! - Ahmet Ve
l ik Pa~amn mukabele.i ve Abdülhamide verdiği sert cevap. - Rum 
Patrikhanesi de Ayastafanosa tebrik ve temenni(!!) heY,eti gönderi· 
yor! 

1877 - 1293 Ruı muharebeai, Türk
ler ve Türkiye için, hakiki bir felaket 
olmuştu . Türk ordusu, hemen her cep
hede yeniliyor, ya esir düşüyor, ya a:eri 
çekiliyordu. 

Sarayın. ordu ve kumandaya müda
halesi bu kahkari hezimeti daha ta
cil ve daha teshil etmekte idi. Şerefile 
dayanan bir "Plevne" -..ardı. Fakat ni .. 
bayet o da silihlarını teslime mecbur 
olacaktı . 

Rus ordusu. her taraftan ilerliyor, 
t ehlikenin önünü almak, dÜ§mant dur· 
durmak kabil olamıyordu. Saray da Ba
bıi.l i de telasta idi. Milletin eli böğrün
de k'llmı ş, yÜreği, kan ağlıyordu: 

La.kin hu vaziyetten sevinenler de 
'· ardı: Pa trikhaneler ve onun tevabii ... 

Asırlarca biribirlerine komtuluk hak
kı gecerek yaıanuş vatandaşlann, bir 
kısmı,;ın ' ci sızlarken, kalbi yanarken, 
bir kısmını,; da keyiflerine, neıelerine 
haddü payan olmıyordu. 

Rus ordusu Ayastafanosa (Yetil· 
köy) girmiş, ordu baJ kumandanı Gran· 
dük Nil<ola, Barutcu basılarm meşhur 
köşkünü karargah ittihaz etmişti. 

Artık patrikhaneler için gün doğmuı 
tu. Eskiden bir az haya edip çekiniyor· 
lar. hislerini açığa vurmayıp ya korku 
, -eya ınaolahat icabı, gizliyorlardı. Rus 
ordusu Ayastafanosa dayanmca bütün 
haya ve riya perdeleri yrrtılmıftı. 

Ermeni Patriki Nerses Efendi riya
setinde bir Ermeni heyeti mabsusa11 Ba 
rutçubaşılann kö~küne giderek: hüku
meti malbualarına kar!ı: i.hzar ettiği za
ferden dolayı Grandük Nikolaya arzı 
tebrikat! ! ettikten başka, kdi mukar
rer muoali.hada kendilerinin rehalan! 
esbahma itina olunmasını temenni eyle
n11'ti. 

Patrik Efendi bu suretle vazifei ta
biiyetini makusen ifadan sonra 1stan
bula dönmüş ve ertesi günü patrikhane 
de cemaati muteberanma Grandükten. 
aldığı vaitleri müjdeleınifti. 

Bu tebriklerin, müjdelerin, alda dur-
unluk veren bir mabadi var. Patrik E

fendi, hir ka~ gün sonra patrikhaneye 
ait mühimce bir işten dolayı Babıaliye 
gidiyor, Bas vekil Ahmet Vefik Paşayı 
ziyaret ediyor. 

Ahmet Vefik Paşa, patriğin, patrik
h anenin marifetini duymuş, biliyordu. 
P~trik Efendinin han~ yÜz suratla bat 
vekalete müracaat edebildiğine hayret 
ve taaccüp etmi~ti. 'Ahmet Vefik Pa~a 
merhum, sert bir adamdı; patrik efendi 
yi karıııına alrnq, açnııt ağzını, yum
muş gözünü bir temiz hqlıyarak, ettik
lerini mukabelesiz bırakmaınııtı. 

Bu acı mukabele Üzerine Patrik E
fendinin ne yaptığı, nasıl bir tavır, va
ziyet takındığı tasavYUr olunur. Uta
nacak, edebile önüne bakacak değil 
mi? Nerais Efendi, evveli ,a,ırır gibi 
olmuş. Çünkü kendilerini o kadar 
kuvvetli buluyor ve deYaynasında gö
rüyorlardı kj böyle bir mukabele gor· 
mek hatırlanndan, hayallerinden bile 
geçmiyordu. 

Patrik Efendi, Ahmet Vefik Paf&• 
dan bu zılgıtı yiyince doğru saraya 

a:itmiı ve Başvekil Paıadan hakaret 
gördüğÜnÜ beyan ile şikayette bulun
mak cür'et ve küstahlığını .göıtermiş
tir-

Şiınanklığa bakmalı ki akalliyetler· 
den bir cemaatin ruhani reiai, düıman 
ordusu batkumandanını tebrik ediyor, 
bizi kurtann ! diyor, sonra batvekili 
ziyarette biç bir beis görmiyor. Haka
rete maruz kalınca da b"§vekili şik~. 
yet eciıyor. 

Hünkar, daima ırzıltıya meydan 
vermemek siyasetini takip ettiği içın, 
Patrik Efendinin hatırını bot edecek 
sözleri bilvuıta aöyletmit ve Ahmet 
Vefik Paşayı çağırarak Patriğin şika
yetini tefhim etmiıti. Çok değerli ve 
büyiik yürekli bir Türk veziri ., lan 
Ahmet Vefik Pa§a merhum, cevaben 
padişaha: 

- Metbuunu düşmana şikay<'I e
den bir herife kar§ı yaptığım muame
leyi hüsnütelakki ve takdir buyunna· 
dığın1za teeasüften zaptmefs edemem. 
Makamıvekaletten affımı istirham e
derim! 

Demişti. Bunun Üzerine padi,ah, 
pqanın gönlünü alacak bir takım be· 
yanatta bulunarak istifaııoı kabul 
etmedi. O tarihte, Rum Patrikhanesi 
Ayastafanosa suretimahsusada böyle 
tebrik ve temenni heyeti göndennit ve 
Rusların manen merbut bulundukları 
Şark Ortodokı kilisesini ziyaret için 
bazı zabitanın Patrikhaneyi ziyaretle
rinde, mutantan bir &yinirubani icra 
edilmifti. 

Patrik ve Patrikhanelerin bu ,ima
nklık ve taşkınlıklannı gösteren, anla
tan deliller. misaller, hadiseler, bir i
ki değildir. Türkün batına ne vakit 
bir felaket gelmipe, patriklerin se
vinçten etekleri zilçalmış, patrikhane
lerin yüzü gülmüştür. 

Onlar, daima Türkün yaraaına tuz 
ekmek suretile bu vatanda, Türk top· 
raklannda yedikleri tuzekmeğin hak
kını ödemişlerdir. 

Daha uzaklara gitmeğe ne hacet? 
~n mütareke zamanında Patrikhane· 
nin timarıklıkları, taşkınlıkları unutul
du mu?. . . Hatırlardan kolay silinir 
mi? Patrik Efendi, Patrikhanenin oto· 
mobiline siyah kartallı kınnızı Bizans 
bayrağını çekerek gezer, dolaıırdı. 

Bununla, Patriğin sadece ruhani bir 
reis, dini bir makam ve Patrikhanenin 
sadece dini, ruhani bir müeuese olma· 
dığını, eski Bizana İmparatorluğunun 
varisi olduğu anlatılıyordu. Hem Pat
rik, hem Bizans imparatoru!!! 

Eski ve yeni bütün karaa:iinlerin 
bu acı hidiıelerini bizzat gören mu
harririaciz, asil Türkün kendi milli 
lıi.kimiyetini eline alarak binlerce asır· 
lık şeref "" şanını dostuna, düşmanı. 
na tanıtmtf ve yurdunda tam bir istik-
181 ile yaşamak ve büküm sürmek hah· 
tiya.rlığına ermiş olduğunu görmekle 
bua:ün bihakkin fi.bir ve ıi.kirdir. 

(Arkası var:) 

lı 
J. 

1 
PATRİKHANE~ER MESELESİ ~ · 
Patrikhanelerin köhne imtiyaz lan. - Adliye ve Mezahip Neza- ı ' 

reti ile Rum Patrikhanen arasındaki ihtilal. - Patrikhane, Ada
lara sahip çıkıyor! 

Yarın: 

23 Haziran cuma: 
Otomobil yarışları 

Yarış hazırlıkları hararetle devam ediyor 
23 haziran cuma günü yapıla

::ak ikinci otomobil sür'at yantla
rına girecek amatör ye profesyo
neller arasında timdiden heyecan-
11 bir dedikodu batlamıftır. Bu se
neki rekorun kimin tarafından kı· 
rılacağı merakla münakıı.Ja edil· 
mektedir. 

Geçen yıl kendi rekorlarını te
sis edenlerin bu sene daha kuvvet
i i otomobillerle yarıf8 girecekleri 

anla,ılmı,hr. Bu otomobiller için
de 75. 85. 100 beygir kuvvetinde 

makineler vardır ..• Bunlard;;:;-bat
ka kura serisine dahil olmak üzere 

bir amatör Fransa.dan hususi bir 
ycı.rış otomobili getirmittir. Bu iyi 
bir yarış arabası olmakla beraber 
yarı~a girecek seri otomobiller 

çinde bundan daha kuvvetlileri 
:.lduğuna nazaran bu yarışın çok 
ddialı ve heyecanlı olacağı anla,ı· 
ıyor. 

Y arıf günü sabah saat dokuzda 
Şi.li ile Büyükdere yolu belediye 
ve zabıta tarafından kapatılacağı

na nazaran yarıfı seyretmek isti

yen meraklıların daha erkenden 
kordonu geçmeleri lazımgelecek
tir. 

Geçen yıl yarışa 14 otomobil gir
mİfti. Bu yıl bu yekfmun çoğalaca
ğı anla,ılıyor. 

Bunlara ait tafsilatı peyderpey 
vereceğiz. 

MILL YE 

HARİCİ HABERLER 
Sovyetler 
Ve Amerika 
Amerikanın resmen tanı

yacağı bildiriliyor 
PARIS, ıo A.A. - Nevyork iktısadi 

ve mali ajansı huıuıi muhabirinin, iyi 
haber alan mali mehafilden öğrendiğine 
göre, Amerika büktimeti, birkaç güne 
kadar Sovyet hükümetini resmen tanıya 
caktır. 

Amerikada sıcak dalgası 
NEVYORK, 10 A.A. - Üç günden. 

beri Amerikada şiddetli bir sıcak dalga
sı vardır. N evyorkta hararet 34 derece
dir. lllinois hüklımeti içinde sıcaktan 23 
kiti ölmüştür. Philadelphialı 30,000 ta
lebe evlerine gönderilmittir. Halk plaj
lara dökülmektedir. Birçok kitiler bu 
yÜzden boğulmuştur. 

KAHiRE, 10 A.A. - iki güncknberi 
Mısırda, bir sıcak dalgası vardır. Dün 
Kabirede sıcak göla:ede 46 derece idi. 

-o--

Roosevelt ve kongre 
VAŞiNGTON, 10 A.A. - M. Roose

velt kongrenin derhal tehirine mani O· 

lan başlıca müskillerin önüne a:eçmi~ 
gibidir. Kongr~n reiıicümhura isyan 
etmif bir vaziyette olduğunu söylemek 
mübalağa olur, fakat kongrenin reisi. 
cumhurun phsi faaliyetinfo bir hududu 
olduğu hakkında vaziyet almamıt oldJ
ğunu da söylemek doğru değildir. M. 
Roosevelt, en büyük mukavemeti beyne! 
milel siyasette buluyor. Bu milli parti
cularist tamayüllein yeniden baı göıter
meıi gelecek ayların siyaset inki§aftnda 
ağır basmak tehlikesini gösteriyor. 

-o--

Mattem yoldaı 
NEVYORK, 10 A.A. - Mattern'nın 

dostları Port ve Gatty rekorunu artık kı 
ramiyacağmı aöyliyorlar, filhakika on
lardan 1,400 mil geride lıalmıttır. 

· - ·o--

Romanya kıratının kardeşi 
seyahata çıkıyor 

BÜKR~, 10 A.A. - Romanya kra
lı Karol'un kardeıi prens Nikolanın Ro
manyalı tayyareci Opreiı'in idare ettiği 
bir tayyare ile yakında A vrupada bir 
hava seyahatine çıkacağı söylenıliyor. 
Ayni tayyare ile Prens Amerikada da 
bir seyahat edecek ve Roman yaya, 1 tal. 
ya ile Yugoslavya uğradıktan sonra dö
necektir. 

Prenı Nikolas, bu seyahati, Romanya 
krallığı prenıi unvanile yapmaktadır. 
Siyasi muhafil bu hadiseyi, preaaiıı kar· 
deş i kral ile banşması olarak tdakki et
mektedir. 

-o--

Çekoslovakyada Hitlerciler 
PRAG, 10 A. A. - Yüksek Silezya 

hududunda Helucin de Hitler'ciler kar
gala§alık yapmakta devam ediyorlar. 
Dün sabah, Lüd..,arovice'de iki delikan
lı Alman bayrağını çekmişler ve kaçmış 
!ardır. 

Son a:ünleı-de kargaıalık yapan dokua 
kişi tevkif edilmiş, ve Alman nazi fırka
sı katipliğinde taharriyat yapılmıştır. 

--o--

"Siyah Gömlek ,, filmi 
PARIS, 10 A.A. - "Siyah Gömlek" 

adlı ltalyan filimi buıı:ün Pleyel sinema
sında gösterilmiştir. ltalyan elçisi ile je
neral konsolosu, birçok diplomatlar ve 
siyaset alemine mensup büyük adamlar 
ve 3,000 e yakın kimse filimi seyretmiı
lerdir. Bu filim bütün seyirciler tarafın
dan hararetli surette alkışlanmıttır. 

- -o--
Milliyetçi sosyalistlere 

yeni iltihaklar 
BERLIN, 10 A.A. - Volff Ajansın

dan: Milliyetçi Alman cephesinin tanın
mış simalarından olan Kolonya Darülfü
nunu tarih müderriıi M. Ma.-tin Spahn 
ile ''Milliyetçi Alman mücadele birliği" 
adlı teskilatm liderlerinden ilci kişi mil
liyetçi Alman cephesinden ayrılarak 
Milliyetçi ıoıyalist teıkililtına ginniıler
dir. Bu 3 kiti bu hareketlerine sebep o
larak demişlerdir ki: 

"Parlimentarizm ıiıtemt, de'9let ve 
fırkalar ölmüılerdir. lıte bunun içindir 
ki, Hitler hareketine iıtirak ediyoruz.'' 

İkinci 5 senelik plan 
MOSKOVA, 10 A.A. Tau Ajanım· 

dan: Üç milyar ruble olarak ı mayısta 

ikinci beş senelik plin için yapılmq o
lan istikraz 20 cünde 3 milyar 50 mil
yon ruble ile kapanmıttır. 

Gandhi'nin gözleri . 
gormıyor 

BOMBAY, 10 A.A. - Doktorlar 
Candhi'nin göz adelelerinde dermanıız ... 
Irk g?~dükleri için, Mabatma ıazeteleri 
kendist okumaktan vazıeçmiştir oğluna 
okutup dinliyor. ' 

Hint şahs~~~eri~in siyasi mahpusla
rın affı ve hükumetın Gandhi ile t.,.riki 
mesaisi i\,jn yaptıkları teşebbüs müsbet 
bir netice vennemi!tir. Hindiatan kral 
vekili, sivil itaatsizliğe bir nihayet veril 
medikçe hiç bir müzakereye cirmek ia
tememektedir. ltaatsizl;k hareketinin 
son eür.ü salı günüdür. Candhi'nin ne 
vaziyet alacağı merakla bekleniyor. Zan
nedildiğinc göre hapıe girebilmek için 
vücutçe r:ıhatsız olduğu müddetçe yeni 
bir teşebbüse giriımiyecektir. 

BOMBA Y, 10 A.A. - Gandhi'nin oğ. 
iu bu ayın ~I) sinde evlenect·ktir. 

Amerika 
Taksiti istedi 
İngiltere biraz verecek, 

Fransa hiç bir şey .. 
VASHINGTON, 10. A. A. - Ame

r ika hiildJıneti bocç.lu dev.lctlerc ıs ha 
ziran taksitinin geldiğini hatırlatan bi 
re r nota göndermistir. 

B undan evvelki taksitte de bu usul 
tatbik edilmişti . 

Hepnni mi? 
VAŞİNGTON, 10. A A. Ingiliz 

kabinesinin 15 haziran taksit inin öden
mesi için bir karar almış olması, bu 
gün kati surette bu mesele hakkırula bir 
kara r verilmiş olmasını bekleyen siya
si mabafili hayretler içinde bırakmıs· 

tır. 

Fransam n pe rşembe günü hiç bir te 
diyatta bulunmayacağı zat.nediliyor, 
zi r~. meclisin ~nun evvelde vermiş 
olduğu karardan dönmek ih timali ol
madı ~ı kaydediliyor. Esasen Frans.anın 

bu vaziyeti Va~ingtonda malUm idi ve 
nazarı itiba ra alınıyordu. 

Birazını mı? 
LONDRA. 10. A. A. - Kabinenin 

toplanması neticesi olarak Amerikanın 
İngiltere sefiri. Amerika hükümetine 
15 hazi ran taksiti için açık bi.r teklifte 
bulunmak üzre talimat almıştır. 

Bu talimat hakkında hiçbir haber ve 
r:Jmi~ olmamasına ra_ğmen iyi haber a
lan kimseler. İngilterenin borçlar me· 
sl:lesi hakkında müzakerelerin neticesi
n : intizaren 15 haziranda Amerikaya 
- kii4'iik bir~ey - vermesini teklif e
deceğ~ni söyleyorlar . 

Sanki ödedim 
LONDRA. 10. A. A. - (Manches

ter Guardian) gazeteşi l5 haziranda 
gelecek olan taksit için İngilterenin A 
m<"rikaya yaptığı teklif münasebetile 
snnları yazıyor : 

« İngili z hükılmeti kabul etmemiz 
l azım gelen tedbirli bir hareket Y"<P· 
mı~tır,,.Böyle bir hareket, kongrenin 
müdahalesi olmadığı taktirde M. Roz
ve!t'in borc;.lar meselesi için bir hal ça 
resi teklif edeceğini bilen Amerikada 
f<na bir şekilde karşılanamaz Yap
!Ylaktan çckinrnekliğimiz 13zım gelen ye 
gano şey, geçen tak&itte yaptığımız gi 
bi hareket etmemek, yini, .sanki son 
taksiti veriyormuşuz gibi istemeye rek 
tediye yapıyormuşuz gibi .görünmemek 
t ir. Çünkü böyle bir hareketi ha klı 
gösterecek hil( bir sebep yoktur. 

Dörtler 
Toplanıyor mu? 
Dör başvekilin Romada 
toplanacakları bildiriliyor 

ROMA, 10 A.A. - Gazeteler, M. 
Mussolini, M- Hitler, M. Daladier ve 
M. Mac Donald arasında Roma'da bir 
konuşma yapılması mevzuu bahsolduğu
nu bildirmektedir. 

Roosvelt ve misak 

VAŞiNGTON, 10 A.A. - M. Roose
velt, dörtler misakının imzalanmasını is
tikbal için iyi bir fal olarak cörüyor. 

Avrupanın, diyor, baılıca devletleri a
rasında sulhun idameıi için yapılmıf o
lan bu misak, Cenevre ve Loodra konfe
ranslarının muvaffak olmalan için gay· 
ret sarfedenl...-i cesaretlerini tazelemeli
dir. 

A1nerika hükümeti~ biribi .... ine zıt :nil
li ülküler yerine beynelmilel bir anlaş
manın yerle~mesini herkesin menfaati 
iç.in ve memnuniyetle kartdar. 

On sene sulh 

LONDRA, 10 A.A. - Manchester 
Guardian gazetesi, dörtler miııakmm ana 
çizğilerine bakılırsa, diyor, bunların ge
lecek 10 senede Avrupa sulb11 için esaı
lara sahip olduğu görülüyor. Misakı im
za edenlerin bu esaılardan istifade ede· 
ceklerini ümit etmek lazondır. 

Beyaz ve mavi kitaplar 
PARIS, 10 A.A. - Hariciye nezare

ti, dörtler misakının muhtelif metinleri 
ile devletlerin bu hususta yaptıktan tel> 
liğleri toplıyan ma.=i bir kitap netretmiı 
tir. 

ROMA, 10 A.A. - Londra'dan &&
len bir habere cöre lnıı:iliz hariciye ne
zareti dörtler misakı bakkuıcla bir be. 
yaz. kitap hazırlamaktadır. Bu kitap, 
gelecek hafta i~inde Avam kamaraaında 
verilecektir. 

M. Daladier'ye itimat 
PARIS, 10 A.A. - 245_ reye ka11ı 

247 rey ile parlamento M. Daladier'ye 
itimat reyi vermittir. 

Hitler nereye gidiyor? 
BERLIN, ıo A.A. - Bqvekil Hit

ler tayyare ile hareket etmiıtir. Nereye 
gideceği belli değildir. 

Şarki Çin demiryolları 
MOSKOVA, ıo A.A. - Tass Ajan· 

omdan: Japonya sefiri M. Otta Japon 
hüklımetinin ·Mançuri hükUmetine, ,ar
ki Çin şimendiferlerinin satJması ve bu 
husustaki müzakerelerin 25 haziranda 
Tokio'da başlanılması hakkında Sovyet 
Rusya hükumetinin muvafakatini tebliğ 
ettiğini, hariciye komiserliğine bildir
miştir . ..... 

-~· 
1 stanbul - Eskişehir hattında bir 

kazanın önüne geçildi 
'ANKARA, 10 (Telefonla) - Bugün kaza yerinden aktarma edile~ 

yolcular Eskifehir istikametinde yoluna devam ederlerken hat üzeritı· 
de yeni bir hiidise duyulmuştur. Haydarpaşa istikametinde Eskişehfrde~ 
10 kilometre ileride sel hattı basmış ve bir menfezi götürmü~tür . . 

Nafia Vekaleti seyriseler emniyetini temin için katarları tutmu.;, ve 
sel çekilmeden hareket etmemelerini emretmiştir. (Sel) in bu gece çe· 
kilmesi ve tamir yapılarak açılması muhtemeldir. 

B. Millet Meclisinin yaz tatili 
ANKARA, 10 (Telefonla) - Büyük Millet Meclisi bu halta zarfııı· 

da her gün toplanmak suretile belki de salı günü yaz tatiline karar ve· 
recektir. 

• 
I stanbul treni Ankara ya vardı 

ANKARA, 10 (Telefonla) - lstanbul yo[culannı aktarma suretilt 
getirmekte olan tren bu geceyarısından sonra buraya varmıştır. Mecli• 
Reisi Kazım Paşa da bu trenle gelmistir. 

Maliye vekili mezuniyet aldı 
ANKARA, 10 (Telefonla) - Maliye Vekili Abdülhalik Beyi.ki aY 

mezuniyet almıştır. Mezuniyetinin bir kısmını Yalovada geçirmek ütt
re bugünlerde lstanbula gidecektir. 

Devlet şurasının yeni azaları 
ANKARA, 10 (Telefonla) - Bugün MecliBte Devlet Şiirasınılıı 

münhal bulunan dört azalık için intihap yapılmış ve gösterilen namz~I 
lertlen Bursa Valin Fatin, Bilecik Valisi Emin Beylerle Dr. Kilisli Rı· 
fat ve sabık istatistik Müdürü Nuri Beyler seçilmi'!tir. 

Ali Fuat Pş. Mecliste alkışlandı 
ANKARA, 10 (Telefonla) - Konya meb'usluğuna intihap edile~ 

Ali Fuat Paşa bugün Mecliste tahlil edilm4 ve alkıflanmıştır. 

Mecliste reddedilen bir teklif 
ANKARA, 10 (Tele/onla) - Bazı meb'usların imzasile kantariye 

resmi hakkında verilen kanun teklili,!)ahiliye Enciimeninde görüpil· 
müş ve bugün heyetiumumiyeye sevkolıınmuftu. Müstacelen müzalıe· 
re.i istenen bu teklif reddolunma, tur. Teklife göre ithalat ve ihracat 

iskelesi olan beldelerle nüfusu 50 binden ziyade bulunan beldeler arıt' 
ettikleri takdirde ve hükumetin muvafakati almarak ihtiyari olan tar· 
tı ve ölçü resmini mecburi resme tahvil edebileceklerdi. 

Reddedilen bu teklifin yerine oktruvanın kalkmasile mutazarrır 
olan bazı belediyeler lehine Meclise yeni bir teklif yapılması muhte
meldir. 

M. Daladier mühim bir nutuk söyledi 
PARIS, 10. A. A.- Hükumetin umumi siyasetine ait istihzah takrir· 

lerinin müzakeresi M- Daladier'ye mühir.., !>ir nutuk söylemek fırsatı· 
m vermiştir. 

Mümaileyh nutkunda, hükiim etin Londra konferansında alacai' 
vaziyeti tasrih etmis ve dörtler m isakt hakkında tasrihatta bulunmılf 
tu•. 

Mebusan meclisi Londra mümessilleri bulunan bütün milletlere 11e 

bilhassa M. Daladier'nin gayet büyük biı uuzuh ile tasrih etmiş olduğıt 
dörtler misakını imza etmis bulunan devletlere samimi tesriki mesai· 
de bulunmak siyasetinin gdye ve v asılalarını büyük bir ekseriyetle ttAl 
vip eylemiftir. Küçük itilafın dost devletlerine ve Lehistana hitabeti 
söylenilen sözler ve I tal ya ile l ng il tereye karfı teşekkür melıamıtılJ 
sarfedilen cümleler heman heman meclisin heyeti umumiyesi taralırı· 
dan alkışlanmı.;ıt•r- M. Daladier, hü kiimeti tarafından kabul edilmis tr 
lan itimat tahririnin reye konman ııı istemiftir. M. Marin, M- Flandifl 
ve M. Franklin Bouillon gibi mebuslar bir takım ihtirazi kayıtlar ser• 
detmişlerdir_ 

M. Daladier'nin b~yanatını bu sabahki gazetelerin ekseriyeti oe 
bilhassa sol cenah gazeteleri harar elle selamlamıştır_ 

Yeni kadrolar 
hazırlanıyor 

(Baş• 1 inci sahifede} 

fiye hazırlıklarına da başlanınıttır-
Runun için de bir komisyon tetelı

kül etmektedir. 120 küııur memurun 
bir kısmı tekaüde sevkedilmek suretile 
tasfiyeye uğrıyacağı anlaşılmaktadır. 

Diger taraftan Devlet Denizoylla
rı İşletme MüdürlüğÜne geçecek seva
hilibaide vapurlarının bacalarındaki 
forsun. Seyrisefain'in timdiki forsu o
larak kalma11 kabul edilmittiı-. 

Akay vapurlannın bacalarında da 
kırmızı bir kutak ortasında beyaz ay'. 
dan ibaret bir fors bulunmaıu teka1"
rür etmiştir. 

' ısümerbank umum müdütıl 
ANKARA, 10 (Telefonla) ,.... 

Sümerbank Umum Müdürü Nurııl· 
!ah Esat Bey bugün öğleyin hare
ket eden trenle lstanbula harel<e1 

etınittir. 

Yeni Leh sefiri 
Geliyor 
VARŞOV A, 10 A.A. - Pat Ajaıl'ı" 

dan: Polonyarun Ankara sefirliğine 1.1' 
yin edilen M. Georceı Potocki dün #,.

1 

leden sonra Var!Ovadan hareket etıı>İf 
tir . 

modeli F ord' un yeni 
~;I 

meraklıları yeni sistcn1 arabaları tel Ford fabrikasnıın ı933 V 8 modeli o
larak çıkardığı otomobiller i<:in Taksim
deki acentesinde tertip ettiği ıergi dün 
açdmııtır. Bu sebeple bir çok otomobil 

etmişlerdir. Bu müna~cbctle acente t~,, 
fından da\'e!!İler şerefine b:r de büfe 
tip edilmi!ti. 



Yemişlere hasret 
l\ı~~ ıe~e kış, şiddetli şöyle dur· 
ltıı;i ~fı.f bile geçmedi. Hatta kış, 
~ I ın~zın kapısının tokmağına bi
ı~h surmedi. Bütün bununla be
do .er bugün haziranın ortalarına 
bıı&rll geldiğimiz halde yaşadığı· 

n I~~ ınevsim bahar mıdır yoksa 
iıç[11' onu da anlayamadık. A
d12 ar!~ yapraklarındaki ye,il yal· 

Ji hala açık renk filiz yaldızıdır. 
~n kharın ilk müjdecisi olan eri
te . ızardığı, kirazın kurtlandığı 
~t'~~in narin sakı üzerinde son 
htneaını verdiği bu ayda, yemitler, 
i't uz ~amlıktan olgunluğa bile 
d~lııt;dıler. Henüz }O - 15 gün· 
llıa kı erik, it portaya dütmiyerek 
'<~nh dükkanlarında satılan, ki
te.' enüz dallardan ancak sepe· 
b;.".1en bir yemi•tir. Hele rayihası, 
"1 .. y il( •unuş sofrasından taşan bayıl-
,/ ıtırlar gibi şammemizi tenbih 
~~ olgun, etli, rayihalı çileklere 
\;.~l çarfıda pazarda değil, ye· 
'i""' dükkanlarında bile yeni ye· 

1tıtgeliyoruz. 

~· rengi göze mahmurluk ve 'su beyne uyufukluk veren 
~ ilk iriliğinde ateşi sarı renkli 
~'Isılarla her ısırışımızda baygın 
~dıılu ve tekerden tatlı usaresi 
~ aklarımızın kenarından çene
dıı ~e doğru sızan ,eftalilere ne hu· 
~.lallz, ne uzuuuun bir hasretle 
~lehassiriz. 

doıonra bıçağın ucile kabuğuna 
Nk ll~ur dokunmaz çatlıyan kü· 
lo •ıyah çekirdekli bir avuç kar· 
teP'ha benziyen karpuzlarla hep 
ı,: 

0
er, hep usare ve hep rayiha ?· 

sa nefis kavunları ve emsalsız 
eıı? kehlibarları hatırlatan o 
ta. eı Üzümleri, bu giditle kıt or· 
bi:ınqa yiyeceğiz? .. Bu sene bahar, 
ıe e Yemitlerini ancak yazda ve
lel ~:.acayip bir bahar oldu; ne 
litı ~~?•~in farkında olduk, ne de 

ıgını anladık •• 

Baharın kirazını çileğini, çağla· 
11tıı e ••· • d .,.fta· ı· . rıgını yaz a, ve yazın y-

'•ııı· k k vu ~ ı ayısısmı, karpuzunu a • 

ı' ~il kış sonunda yedikten sonra 
:fle yazda gelen baharla kıtta 
~ d b ecek yazı, felek, alsın a atına 
'><llaın. 

Salahaddin ENiS 

Çıplaklar 
n .. 0Yle bir cemiyet kanunen 

teşkil edilemez 
1,ı,Ceçen pertembe günü Vilayete bir ıa· 

••glmi k • 'tıııi e '' alf'm odasına uğnUDIŞ, 
ı_,: Yetler kanunu mucibince bir çıplak· 
'o cemiyeti kurulup kurulanuYacaiını 

l'tııuttu. 
Fakat bu !fthıa tekr .. .. emi•tir. 
Dün bi L--.•• ar go~nm '· · 

Ali Rıza r R1Urnurınmiz Vah nıuavını 
taat 1 Beyi .!!Örerek böyle bir müra· 

e Alt Up olmadığını sormuştur. 
Rıza Bey demittir ki: 

" - Böyle bir müracaat yoktur.n 

' -d Pı'.ıub~irimiz müracaat olursa müsa
/\/ Redilıp edilmiyeceğini de sormuttur. 

1 ıza Bey: 

ıf 

il' 
··ı" 

t -:-- Kan~ni m~vzuatmuz ahlaka mu· 

Ç~Yır cemıyetlenn teıkilini meneder 
~Plaklık İ•e ahlaka mugayırdır. Bin~
~11aleyb mügaade verilmez.,, 

r BORSA 1 
(I~ Bankasından alınan cetveldir) 

10 HAZİRAN 1933 
Akta m Fiatları 

ı latikrazlar ı Tahvilat 
•tikru dal ·r k Erpni 19,40 

Jıo ll ı U• 
l llauz 96,50 Elektrik 
933 1 'k Tram••Y ş,., st,; razı 97,25 -.-

[) rJc d. yolları 2.80 Tünel 
c;,:. Muvahhido 53,75 
S:ttırükler 5,75 

Rıhbmı 18,25 

~ >d' h. Anadolu [ 44.55 
t• 1 ma ı 7.-

l td•t 11-75 .. ili 46.25 
' '•keriye 7,75 mnsiJ !16.40 

S Bomonti 21 65 
9,45 T erkoa kupo.a· ' 

11 
.. liamiline 9,55 su• 29.50 

~ .. Müessia 102 Çimento 12,85 
l'tıadolu Hiııe ZS,40 ittihat deJ. ,k0 • 

-_ranıvay Sl.30 poı:ısuz 21P.O 
~·eji 3,55 Şark dey, 2.-
'tır, bariye ıs.- Ba.l1a 2.50 

elefon 13.- Şark ın. ecza 2.85 

ÇEK FIATLARI 

12,03 i Pr•i 15,92,75 
713 Viyana . 4,28 

58 Madrit 5.54.SO 

9,07 Berlin 2,01,175 

3.40,15 Varıova 4,23,50 

82,07,50 Peıte 
3,43,725 

24!i,37S Belsrat 35 

68,04 Bükret 79,97 

ııs Mo•kova ıo,89,75 

NUKUT (Satıt) 

Kuru• ı 
Kurut -~r -

1 f F:'ran11:z 165.- t Şilin, A•· 24--

1 terlL1 "20 1 Pe:ıeta 17.-

2Q Dolar 17~ 1 Mark 49.-
<:o Liret 21~ 1 Zeloti 24.-

20 Ü Belçika 115 1 Penıa 33.-
~ . ı--.hrni 25.50 20 Ley 23.-

<:o l. lı,..içre 8l!j 20 Dinar 55.-
1 e"a 2'3.- 1 Çernoveç -.-

~l Flnrin s;;,,.- t Altın 934 
kur, Çek 120 ı ı M~-idiya 3.1.-

Banknot 2.-

-
• 

ŞEHiR H AB ERLE Rİ • 
ltcLıcm 

Oktruva! 

ı konoml 

Takas işleri 
Bir kıs~m tüccar müraca

atta bulundular 
Geçen marttan evvel takasa dahil mad 

deler ihraç ederek mukabillerinde getire 
cekleri malları bildirmiye mecbur bulun 
~ıy~n vey_a yünl!-i mensucat gibi umumi 
hır ıfade ıle getirecekleri mallan tayin 
eden tacirlerin bu ithalatı tatil edilmiş
ti. Alakadar tacirlerin vuku bulan mü
racaatlan üzerine lktısat V dmletince 
mesele tetkik edilınit ve bu tacirlerin 
hukukunu teminen yeni bir kararname 
hazırlandığı haber alınmıştır. 

Plasyeler 
Simsarlar ııibi plasyelerin de Ticaret 

Odasına kayıt mecburiyetinde oldukla
rına Oda meclisince karar verilmiııtir. 

Gayritabii yükseliş yol< 
. Tic~r~t Müdü~l~ğü,. yeni gümrük ta
rifel~nın ta~h;kı u~erıne piyaıadaki fi. 
at vazıyetlerını tetkik ettirmiş ve ilk ra
porunu lktısat Veka!etine göndermiıı· d k ır. 
!u 1s0apo~. a, ·~- truva. resmi yerine alınan 
-1,..... • ı:umru~ resmınin mucip olduğu 
degışıklıkten başka eııya fiatleri ü · 
de yükseliş görülmed;ği bu hususzterıı~
kiı t at< 1 d • ' a şı· 
b 

ye ht~h'! ı o ma ıgı, yalnız bir mat-
aa •a ı ı tarafından kağıı fiatler' . 

yüksekliğinden şikayet edilmişse d ınbn 
kağıtların 4 haziranda gümru"k e ~ .

1 
k .. resmı 

verı erek çı arıldıgı ve gayri tab'• b. 
"k ı· t düf' dil 

11 ır yu se ıte esa e mcdiği bildirilmek-
te ve bununla beraber alınan em' .b. . , ır mu-
cı ıknce fdıy~sanın adım adım takip edil
me te o ugu arzolunınaktadtT. 

Kahve yumurta 
. PiY.asada to?tan kahve, yumurta fiat

len dusmektedır. Zeytin ve sabu f. ti 
. d t eff" h n ıa e-nn e eT u ma sustur. 

Selanik panayırı 

milıo1 eylulde Selanikte açılacak beynel
e panayıra müesseselerimiz iıtirake 

haz1ırl~damakt.adırlar. Bu meyanda inhi
sar ar ı resı rlP. bulunmaktadır. 

Gülyagı 
l~tıs~t. Vekaleti gül yağı istihsalatını 

tanzı~ ıçın l_sp!'nyaya iki kİ§ilik bir he
Y,"~ gondermıştı. Vekalet gülyağının tağ 
şışıne me~dan vermiyecck tedbirler ala
caktı_r. <?u!yağı müstahsilleri arasında 
da hır bırlık leskiline calı~ılmaktadır 

Mardinde petrol · 
lktısat Vekaleti tarafından Amerika 

d~ bir petro! m?tchl\•Sl"t getirtilmi~ti. 
Muteh~ssıs, §tmdıye kadR• Türkiyenin 
n~elennde petrol bulunduğuna dair tet 
kikat yapmıştır. Net icede Mardin civa· 
nndaki petrol madenlerinin cok zengin 
ol~uğu kanaati bıml olmu§tur. Petrol 
!"uıe~as~~aı, kendisine refakat eden bir 
ıeoleıı mutehassısı ile birlikte, bir iki gÜ 
11;e kadar Ankaradan Mardine gidecek
tir. 

lktısat Vekaleti petrol araştırma dai
resi müdürlüğüne, Amerikada petrol 
mühendisliği tahsili yapmış Cevat Eyü 
Bey tayin edilmiıtir. P 

Fransız ithalatı 
Fransaya 933 senesinin ilk 3 

zarfında yapılan ithalat kıymet ·r:yı 
rile 7,810,000,000 Frank tubn ı ıt a
Ayni müddet zarfındaki ibracautış ~r. 
4 

.
1 

f ıse 
mı yon ranktır. 

Şikago seyahati --Sergiye gitmek için epeyce 
müracaat var 

Türk • Romen gruplarının İştirakile 
Amerikada Şikago'da açılan beynel
milel büyük sergiye iştirak etmek İ•· 
tiyenler Bcyoğlunda, Galatasarayda 
Pasrapit seyahat tirketine müracaat 
ederek iaimlerini kaydettirmiye başla
mışlardn. 

Sergi hakkında son gelen haberlere 
nazaran aergide aanay1 ve yirminci a .. 
aır Amerika fennini ali.kadar eden e
~I~rde? başka tababet ve miibendiı-

1 • aleınmde de Amerikadaki yenilik
ler t~ş.hir edilmektedir. Şimdiye kadar 
sergtyı yarım ·ı . . . A . mı yon ınsan gezmıştır. 
v~padan •ttirak eden seyyah kafi· 

!elen hakkında gerek . 'd . . sergı ı areaı ve 
gerekse Amerıka HükUın ti. b"' ·-k 

h ·ı· .. e uyu 
tes ı at go!termektedir. 

Şimdiye kadıır t&nzim edı·ıe 
b

. n seya-
hatler kır.a ır programla yap ı 'k ı ır ve-
scyYahlar Ar.ıerı ada daha faz! k ı 

d 1 d
. a a. 

mak arzu e er er ı • 
Bu mühim noktayı naaznitibara a

lan Türk • Romen Seyyahin tertip he
yeti Amerikada il<am".t mü~detini on 
wkiz gün olarak teapıt etı_n~. ve tan
zim ettiği programda sergı ıçın fazla 
günler koymuştur. 

Bundan başka, Anverste~ h~reket 
.,decek olan büyÜk vapur; tınıdıye ka
dar münhasıran seyyahlar ve seyahat
ler için kullanılan büyük bir Tr~n~t-
18.ntiktir. Vapurda kamaralar kamılen 
güverte üzerinde ve çift yataklıdır. 
Kamaraların dışarıya pencereleri ol: 
duğu gibi içlerinde bütün konfor tertı
batı vardır. Seyahlar kamilen birinci 
mevki olarak seyahat edecekler ve Is· 
tanbuldan itibaren Amerikaya azimet 
ve avdet ve bütün yemek, içmek, gez
mek ve görmek masrafları da verecek· 
!eri (660) liraya ithal edilmiştir. 

Maarifte 

Osmanlı borçları 
Tarih hocaları bu mesele 

ile de meşgul olacak 
Maarif Vekaleti lise ve ortamektep 

!ere mühim bir tamim göndermiştir. 
Bu tamimde 0Bmanlı borçlan mesele
sinin Cümhuriyet Hükümeti tarafın
dan nasıl büyük bir muvaffakıyetle 
halledildiğini izah etmekte ve tarih 
muallimlerinin bu meselenin batlangı· 
cını, ıimdiki vaziyetini talebeye &eri 
konferanslar halinde anlabnasmı bil
dirmektedir. 

Gelenbevi Ortamektebinde bu mü
nasebetle bir merasim yapılmı§, tarih 
muallimi Baha Beyin verdiği konfe
rans mektep muallimleri ve talebe ta
rafından dinlenmiştir. 

Müderrislerin fişleri 
Darülfünun ıslahat komitesi müder

rislerden gelen fi~leri tetkike devam et
mektedir. Maarif V<kaleti ıslahat komi
t~si ı:iyas.etine bir tezkere göndererek 
fıılenn hı~ Pn evvel tetkik ve Ankaraya 
yollanmasını bilidrmiıtir. 
Tıp fakültesinin Darülfünun bina•ına 

ı.~~ınmaıı işlerile uğra-,mak üzere teşek
kul eden yerle!me komisyonu yeni bi
nanın büyük bir plan hazırlamaktadtT. 
Hazırlanan planda yeni teıkilat ve teıi
s~t e-ö.~terilecek ve plan Maarif Vekale. 
tıne gonderilecektir. 

Ahmet Haşim için 
. Merhum Ahmet Haşim icin dün gece 
saat 21 de yüksek muallın; mektebinde 
samim_i bir toplantı yapılmıştır. Toplan
tı<la birçok muallim, talebe, Edebiyat ve 
sanat müntesipleri hazır buJunmusJar
dır. Merasim yük•ek muallim mektebi 
talebesinden açılmış, müteakiben lsmail 
H'.'~İp, Nurullah Ata Beyler tarafından 
şaıi·ın hayatı ve eserleri hakkında bita
bcl.er İrat edilmiş, talebe tarafından şiir
lerı. ~kun~uştu~. Toplantı Hıtiimin ru
hu ıçın hı,. dakika sükut eıiildikten son
ra •amimi bir şekilde nihayet bulmuş
tur, 

Kitapçılara tamim 
Maarif Vekaleti bütün kitapcılara bil" 

tamim zöndererek elde mevcut ne ka
dar ~eldep kital:ıı olduğunu sormuştur. 
Maarıf Vekaleti ac!etleri azalan veya 
kalmiıı:an kitaptan li•teden çıkaracaktır. 
T.ek kitap u1ulü hu seneden itibaren tat
bıka. başlandığından, bu sene bütün ki
t~pçılardan tedricıat zamanıntl'a bütün 
~taplan memleketin her tarafına yetiş
tirecekler;ne dair k.,faletnamc alınacak
tır. 

Kız kolleji binası 
Kız koleji ittihaz edilecek ol'lll Dü

yunu .. umumiye binasında tetkikat yap· 
~~ ~~". t~ekkül eden komisyon mc· 
s~sını bıtımut ve diin bu busu~a dair 
hır rapor hazırhyarak iMharif Vekaleti
ne göndermittir. Raporda binanın için
de ~ahili. İ•t!fad". olpn eşya ve tesisat 
tesbıt edılmış, lazım gelen tadilat gös
terilmiştir. 

Vekalet yakında binada lazım gelen 
tadilatı yapmağa başlıyacaktır. 

---0---

Mahkemelerde 

Komünistlik tahrikatı 
. Bir_ mayısta komüni•tlik beyanname

., dagıtarak tahrikat yapmak istiyen 
Ma~mu_ı oğlu Besim, ibiş oğlu ibiş, 
Salıh oglu Hulusi, Mehmet oğlu 1Mı11ta
fa, Osm_an, Ramazan ve Müminin muhn 
kcme1erıne dün Ağırceza mahk~eainde 
başlanılmıştır. Muhakeme hafi olarak 
devam etmektedir. 

Esrar 
Kurbalı de•edeki e~in~e ""'ar içir· 

mckten surlu Mustafa ıoınınde bir adam
la bu evde esrar irmekten su~lu Kadı
köylü Mehmet, Aral-acı Muaır.mer, san
dalcı Kemal, Lutfü ve Mehmet dün A
ğırcezada muhakeme edilmişlerdir. Suç
lular cü•ümlerini inJ:Br etmislerdir. Fa
kat sur dinlenen ~alıitlerle si.bit oldu
ğundan ldlio. mak•mı ceZll istemiştir. 
Heyeti hakime müzakereden son•a Muı· 
tafanın fl ay, diğerlerinin de ikişer ay 
müddetle hapse konulmalarına karar 
vermiştir. 

Kumar 
Beyoğlundaki ~vini kumarhane itti

haz eden ve hir ~ece kumar oynatırken 
cürmü meşhut halinde yakalanan Dimis
toklinin muhakemesine dün AğtTcezada 
başlanmıştır. Dimi,tokli cürmünü in kir 
etmiştir. Muhakeme cürmü meşhudu ya· 
pan memurların şahit sıfatıyla celbi için 
başka güne bırakılmıştır. 

Yaz tatili 
Adliyenin mutat yaz tatili 20 temmuz

da .. batlı!acaktır. Bunun İ<İn Ağırcezayı 
juatelzım olan fakat mü~"ıacel mevattan 
~k:uyaban muhakemelerin teırinievvele la· 
ı na. şlanılmıttır. 
Tatıl 5 eylülde bitec kt' e ır. ----,o,----

G Um rU k le rde 

Beşiktaş antreposu 
Gümrük idaresinin göıterdig" · r· · 

.. , Rıhtı . k . ı uzum 
uzenne . m !lr etınce Beşiktaş'ta 8 .. 
çılacak ,Ye~ı ~!repoların hazırlıkları ik
mal edılınıttir· Orada mevcut binanın 
yan kısımlarının üstlerine saç çekilmit 
sahilde bir de İ•kele yapılmıştır. Bu an'. 
trepolann yarın açılması muhtemeldir. 
Elyevm limanda 20 mavna antreposuz
luktan eşya yükile beklemektedir. 

Kaçakçılıkla mücadele 

Seyahatin bu kadar ucuz olarak tes· 
pil edilebilmesi bu hususta ait olduğu 
yerlerden teahilat temin edilmek su· 
retile haııl olmuttur. Türk ııeyahlan 
için Amerikada bilhaua sergi dairele
rinde şayabıdikkat istifadeler temin e
dilmiıtir. Bilhassa iki hüki'imet arasın· 
da son zamanlarda aktedilen ticaret 
mukavelesi Amerikada müsait bir su· 
rette karşılandı3ı cihetle Türk ticaret 
aleminin sergiden çok istifade edecek-
leri beyan edilmektedir. 1 

Gümrük muhafaza teşkilatı kaçakçı
lıkla daha ciddi mücadele tedbirleri al
maktadır. Limandaki muhafaza sandal
larına motör konulacaktır. A~ık deniz
ler için de süratli bir kaç takip vapunı 
almacağı söylenmektedir. 

Allah rahmet etsin mi diyelim. 

Bele diyede Poliste 

Dil mesiresi Müthiş bir cinayet 

Toprağı bol olsun mu diyelim. Ni
hayet senelerce yatadıktan soma 
oktruva çorbacı da vefat etti. Hazi· 
ran batından beri yoklar dünyaıt
na geçmit bulunuyor. Artık lstan
bula giren çıkan yerli mahsullerine 
ili~eı:ek değildir. 

Belediye burasını satın 
almak istiyor 

Başsız, kolsuz, ayaksız kok
muş bir gövde bulundu 

• Latife bertaraf, oktruva belki 
be_lediye veznesine biraz para te
mın elmıfti ama, çok Kurunuvüsta 
vergis.i idi, O zamanlar bir şehir· 
den dıger bir tehre mal girerken 
o~anrn D~rebeyi baç aldığı gibi 
bızde ,ehırlerde de belediyeler gi
renden baç alırlardı. Şimdi bana 
bunun belki Avrupanm filan ve 
f'.':la? tehirlerinde de alındığını 
soylıyeceklerdir. Ama bu hal ok
truv~n~n b_~de zararlı olduğu ka
naatını degıftiremez. inanmamız 
lazımdır ki; Avrupada iyi ve fena 
modeller müsavi şekilde val'dır. 
İyisini bırakıp fenasını aldıkça za
rar muhakkaktır. 

Emlak ve Eytam Bankasına ait bulu· 
nan Büyükadadak.i Dil mesiresinin sa
tılmasına karar verilmişti. Halbuki Be
lediye burasının qhas eline geçmesini 
İstememekte olduğundan satın alarak 
gene mesire halinde halka tahsis eyle
mek tasavvurundaclır. (fonun icin ban· 
kaya müracaat ederek mesireni~ müza
yedeye çıkarılmamasmı teklif etmiıtir. 
Fakat banka nizamnamesi buna müsait 
olmadığından mesire mahalli müzayede
ye çıkanlmııtır. Belediye de müzayede
ye girecek ve burasını satın alacaktır. 

Otobüs isi 
' ldarei hususiye ve Belediyeye ait İt· 

!er hakkında alakadar makamlarla temas 
etmek üzere Ankaraya gitmiş olan Vali 
ve Belediye rei•İ Muhiddin B. bilhassa 
otobüs işite meıgul olacaktır. Mukavele
name mucibince Belediye otobüs imtiya
zını J..enc!i isletmek mecburiyetindedir. 
Halbuki bu.;un bir ıirkete devri de ihti
mali olduğundan mukavelenamenin bu 
maddesinin tadili için teşebbüs yapıla
caklır. Bu cihet halledildikten •onra o
tobüs isine verilecek kat'i ıekil tesbit o· 
lunacaktIT. 

itfaiye mütehassısı 
BeIMliye tarafından celbedilecck itfai

ye mütebassısından gelen son malüma .. 
ta nazaran, mumaileyh bu ayın sonları· 
na doğru şehrimizde bulunacak ve der
hal tetkikata batlayacaklIT. Bu tetkikat
tan alınacak neticeye göre icabeden ısla
hat yapılacaktır. 

Su masrafı 
Suların acil ihtiyacına sarfedilmek ü

zere geçenlerde münakale suretile bir 
tahsisat verilmişti. Gerek bentlerde ya
pılacak tamirat ve gerek tamiri icabe
den çeımeler teshil edilmiş, ıartnamele
ri tanzim olunmuıtur. Pek yakında işe 
başlanacaktır. 

Kablo için en kısa yol 
Anadolu cihetine ve<ilen elektrik cere. 

yanı i-::i.n mevcut kabloların uzun mesa
felerden geçtiği nazarı dikkate alınarak 
kablonun en kı•a yol olan Saraybumu 
ile Kadıköy arasından beçirilmesi karar· 

Iaımıştrr. 

Cerrahpaşada istimlak 
Cerrahpnşa hastanesi civımnda yapıl

makta olan Hiınlak muamelesi bitmiştir. 
Ha: ' anında yüz bin lira sarfile 
asri bir çamaşırhane ile bir de mutbak 
yapılacaktır. Bu husustaki projeler ha· 
zırlanmıı plup yeni bütçe gelince işe 
başlanacaktır. 

Bütçe tasdik edildi 
Belediye büt~esi Dahiliye Vekaleti ta• 

rafından tasdik edilerek heyeti Vekile
ye gönderilmi~tir. Heyeti V<kilenin büt· 
çeyi yakında tasdik ede•ek lstanbula 
göndermesi beklenmektedir. Bütçe ge· 
lir gelmez birçok yeni işlere giriıilecek· 
tir. 

Yüzde otuzu geçmiyecek 
Belediye bütçelerindeki maaş ve üc

ret yekônunun );nasraf y~~n_un';1n. yüz
de otuzunu geçmemesi bıJdirilmıttir• 

Ekmek fiatları 
(gtanbul Belediyesinden: Haziranın 

yedinci çarşamba gününden itibaren ek
mek sekiz kuru~ francala on iki buçuk 
kuruştur. 

vııııyettr, 

Kaymakamlar 
Yeni değişikıikler Veka

letten bildirildi 
)stanbul kaymakamları arasında fU 

deği~iklikler yapıldığı Dahiliye Veka
letinden vilayete bildirilmittir. Mün
hal bulunan Adalar Kaymakamlığına 
Beykoz Kaymakam• Ki.mil Reşat, Bey 
koza Şile Kaymakamı Ihsan, Şile'ye 
oabık kaymakamlardan Vekalet Hu
kuk müş1>viri şefi Ihsan Bahir, Bakır· 
köyiine Fatih Kaymakamı Veli, Fatihe 
Belediye mektupçusu Haliılı: Nihat 
Beyler naklen tayin edilmitlerdir. 

Tirebolu Kaymakamlığına Küçük
pazar Nabiye Müdürü Muzaffer, Çiv· 
ril'c Heybeliada müdürü Eıref, Reta
diyeye Alemdar Müdürü Fuat, Cihan· 
beyli'ye Dolapdere Müdürü Abdullah 
Fehmi Beyler tayin edilmişlerdir. 

MUnhaller için 
Duhuliyenin k-.!dmlmaııı üzerine 

Oktruva Müdürlüğünden açıkta ka
lan memurlar münhallere yerleştirile· 
cc.ğinden açıktan memur alınmaması 
dün vilayete bildirilmiştir. 

Kaçak inhisar maddeleri 
Kaçak inhisar maddeleri istim.al e· 

dilmiyerek bir heyet huzurunda un.ha 
edilecektir. Bu tebligat bazı yerlerde 
yakalanan barut1arın yol intaatında 
kullanılması üzerine yapdmıttır. -----
Emlak bankası müdürü 
Emlak Bank••• lstanbul şubesi Müdü

rü Ziya Tahsin Bey terfian umum mü
dürlük muavİnliğine tayin edilmitti. 

Yerine lzmir l!VIJdürii Muhiddin Bey 
tayin edilmiş ve İ~e b:l~!aTıJtır. 

Dün polis ve Adliye yeni ve çok es
rarengiz bir cinayetten haberdar edilmiş 
!erdir. 

Bu cinayete polisin muttali oluıu bir 
ihbar iledir. 

Feshanede Dabakbane arsasmdan ge
çen bir adam dayanılmıyacak kadar müs
tekreh bir koku duymuf etrafn. bakın
mıı, bu kokunun bir çu•aldan intitar et
tiğini anlayınca, kota koşa gidip polise 
haber vennittir. l>olis gelip çuvalı açtı· 
ğı zaman çuvalın içerisinden dizlerinden 
atağıaı ve göbeğinden yukan11 olmıyan 
çürümüt bir ceset çıkmıtttT. Feci bir ci
nayetle karıılaıan polis keyfiyeti derhal 
nöbetçi müddei umumisi Ubeyit Beye 
bildirmiş, Ubeyit Bey de vak'a mahalli· 
ne giderek tahkikata baflaımştır. 

Cinayetin 20 gÜn evvel olduğu tahmin 
edilmektedir. Cesedin hüviyeyni isbata 
medar olacak aksamı, batı, kollan, ayak 
!arı kesilmiş olduğu için ~imdilik hüvir 
yetini teshil etmek .imkiını olmamıttır. 
Bu parçaların da civara atılmıı olmaaı 
ihtimali vardır. Polis civarda arattırma 
yapmaktadır. 

Gizli paket verirken .. 
Herant isminde birisi evvelki gün 

Kalyoncu civarında kahveleTe girip çı
karken polisler görerek takibe başlamıı 
lar ve Herant bir kahvede müşterilerden 
birisine gizlice bir paket verdiği sırada 
kendisini yakalamışlardır. 

Herantın bu adama verdiği paketin 
eroin olduğu anlaşılmıttır. Eroincinin Ü· 
zeri aranınca koynunda laiğıtlara sarılı 
53 paket eroin bulunmuıtur. 

Çalınmış pandantif 
Hasan isminde bir kapıcı Kapalı çar 

şıda elinde kıymettar bir pantantif sa
tarken polis ikinci şube memurlan gör
müşler ve Hasanın vaziyetinden şüphe 
ederek kendisini yakalamışlardır. 

Bu adamın elindeki pantantifin çalın
ma olduğu anl&Jılmış memurlar Hasanın 
evinde araş.brma yapmı:ılardır. 

Bu araştırmada evde kıymetli bir yü
zük, iki altın lira, bir taballca ve daha 
bir çok eşya bulunmuştur. Hasan verdi
ği ifadede bu eıyayı Necati Bey isminde 
birinin hizmetçisi madam Aleksi ile genç 
hizmetçi V efiye Hanonın oatmak üzere 
kendis.ine verdiklerini söylemittir. Za· 
bıta madam Aleksi ile Veliye hanım is
minde kadını yakalıyarak tahkikata baş 
lamı§tır. 

Gramofon hırsızı 
Eyüp'te sütçü Boris'in evine Ali gir• 

miş, gramofonu çalmış yakalanınıttır. 

Vapurda hırsız 
Rıhtımda bağlı Kemal vapurunda tiic

cara ait eıyayı çalmakta olan Mustafa, 
Mahmut, Ekrem,_ Hüseyin yaJ<alanmıf• 
tır. 

Bir çocuk kuyuda boğuldu 
Mlecidiye köyünde Tahsin isminde bi

risi birikmit olan su1ann üzerinden at
larken kuyuya düımüt ve boğulmuıtur. 

Denize düştü 
Kasımpaşada Cemal Efendinin oğlu 

10 yaşında Fikret denize dütmüıse de 
kurtarılmıttır. 

Sahipsiz kaçak ipekli 
Cuma günü lakenderiye'den limanı

mıza gelen bir vapurda 15 metre kaçak 
ve sahipsiz ipekli kumaş ve mendil bu· 
lunarak müsadere edilmiıtir. 

Eroin mi? 
Beyazıt'ta bir eczanede bir miktar e

roin bulunmuf, sahibi bunların eroin ol
madığını iddia ettiğinden tahlili gönde
rilıni' ı ir. 

Piyango bugün 
15 inci tertip tayyare piyangosunun 

ikinci keıidesİ" bugün öğleden sonra mu
tat vechile Darülfünun konferans salo
nunda açılacaktır. Bu kes idenin müka
fatı 50 bin, en büyük iı.;amiyesi de 35 
bin liradır. Diğer büyük ikramiyeler bir 
tane 20 bin, bir tane 10 bin, iki tane de 
beş bin liralıktır. 

-0--

M. Mülzerin konf erans1 
Şehrimizde bulunmakta olan Ham· 

burg Darülfünunu Profesörlerinden 
M. Mülzer dün Gülhane hastahane· 
sinde cilt ve zührevi hastalıklar hak· 
kında bir konferans vermiş ve akfam· 
ki trenle Berlin'e hareket etnıitlİr· 

İtalyan misafirler 
Limanmıı;ı:da misafir bulunan ıı.~lyan 

d . altı geınileri 1<umandanlan dun re
f:ı..'::tlerinde ltalya a!.aıe n~v~! 1!"1~ndu
ğu halde Pap~ık mumessılligıı:u zıyaret 
etnıişlerdir. Ogleden sonra Socıeta Ope
raya Jtalyan cemiyetinde bir resmi ka· 
bul yapıl111ıştır. 

--<>--

M. Sommervel 
lktııat Vekileti tarafından memleke. 

tiınizin iktısadi vaziyeti hakkında tet
kikat yapmak için celbedimiı olan mü
tehassıs M. Sommervel evvelki ııün tay
yare ile Ankara'ya gitmiştir. 

---<>---

Uyuşturucu maddeler 
Uyuıt'urucu maddeler inhi!'arı mü .. 

dürlüğü için Sanayi Kredi Bankasının 
şimdi bulunduğu binanın üst katı ki
ral~nmak istenilmektedir. 

Bir kaç ay evvel gene bu sütun
larda balıklardan alınan oktruva 
yüzünden balıkçılığın nasıl bat
makta_ olduğunu izah etmittim. E
sasen o paraların alınması da ka
nuni değildi. Çünkü o balıklar şe
hir hudutları dahilinde tutuluyor
d,u.. Oktruva, dühuliye resmi de
me~ ~lduğuna göre hariçten tehre 
getirilen mallardan alınması la· 
zımdı. Ama kime anlatırsınız. Her· 
kes itini gücünü bırakıp balık ok
truvasının gayrikanuni alındığını 
mı ispata uğraşacaktı. Bu if böyle· 
ce ve hayırlısile bertaraf edilcli. 
Oktruvanın kalkması dahili ticaret 
ve sanayi~- büyük yardımdır. 

Eşekle Avrupa seyahati... 
Gazeteler yazdı, elbette oku-

mutsunuzdur. Bazı müteşebbis ze-
. vat bizim (Turing Klüp) e müra

caat etmişler. Eşekle Avrupa seya. 
hali etmek için muavenet ve bazı 
gümrük vesikaları istemişler ••• 

Otomobil ve- hatta tayyare ile 
seyahat edildiği bu devirde eşekle 
seyahate çıkmayı çokları garip 
bulmuş ve bu hareket o kadar a
çık olmuş ki; nihayet bazı e~ekler 
bundan müteessir olmuşlar. içle· 
rinden ~irisi bana fU mektubu ya· 

zıyor: 

"A . . f d. zızım e en ım; 
"Hilkattenberi insanlara /ıizmcl 

etmekten başka ne kusuru olduğu· 
nu anlıyamamıs olan esekler son 
günlerde yeni bir hakar~te cğroclı
lar. Bcu.ı kimselerin eşekle Avru
pa seyah~ti yapmak istemesi istİğ· 
rabı mucıp olmuş. Tabii bu istiğ
rap işe bizim karışmamızdan do
layıdır. 

"Beyefendi! elinizi vicdanınızq 
koyun da söyleyin. Avrupaya seya· 
hat eden ilk eşek bunlar mıdır ki; 
bu kadar şaşıyorlar. Asıl şasılocak 
şey burııdan Avrupaya esek

0 

'1'ÖtÜr· 
miye kalkılmaı1tdır. Orada kı.•lığı 
mı var? r 
"Şu varakamın dercini hakikat 

namına rica ederim. Kardeşane 
hürmetler. 

Efekler Kahyası namına 
ÇEMENDE.R 

FELEK 

Müzelerimiz 
Üç yeni salon daha 

açılması mukarrer 
Evvelki gün Avrupadaki tetk;katınr 

ikmal edip 'ehrimize dönen müzeler nıÜ· 
dürü Aziz Bey dün müze binnsınd:ı rıet .. 
gul olmuş ve .gaybubeti e~na .. ındaki İ$· 
!er hakkında malumat almıştır. Aziz B. 
kendisiyle görüşen muharririınize mÜ·lc· 
lerin varidatının müzelerf' birakrtacağr 
hakkındaki karardan haberdar olınadıi:ı· 
nı maamafih Avrupa müzelerj:ıde hu u
ıuİün böyle olduğunu söylemi$ ''C • 

_ Raporumu hazırlamak1• me$Jlll• 
tüm, bir kaç güne kadar VekiJet~ tak· 
dim edeceğim. Müzeler kad•o<u lıenuz 
tebHğ ediJmemistir. KPd.,.omuz ve tahsi· 
satımız &elince ikiıi ~arkı kadim müzesin 
de biri de Topkapı sarayında olmak Ü· 
zere yeniden 3 "alon acacağız. 

Henüz bütçemiz gelmediği icin bu se. 
neki talııisatnmzın miktarını -bilmiyo· 
ruz. 

Seyahatim elli gün kadar devam et
miştir. Bu müddet zarfında Viyana, Dres 
den, Berlin, Amsterdam, Londra, Paris, 
Münib Venedik, Filoransa, Roına, Na· 
poli, Atina müzelerinden - ,J,. Roma 
civarında Ostiya ile Pompe: Hergüla· 
nom ve Atina civarında yapılan Rsan •· 
lika hafriyatını tetkik ettlır-· Dresd<n 
ve Berlin ile Londranın Birili~ müzeoın 
ve Pariıin Luvr müzelerinde yeniden ye 
niye inşaat ve iliveler yapılmaktadır. 

Ankarada mu&Z23JJ\ bir Hitit müzesi 
inşa edilmek üzeredir. Arkeoloji ilimle-o
rinin bu haberi büyük bir sürurla karşı
ladıklarına şahit oldum. 

Seyahatim, yeni müzeciliğin mevcut 
asarı tet-hjr ve tanzim hususunda kullan 
dığı u<~I ve kaideleri tetkik icindi. 



. . --
Sıhhat işleri ) ll[Ul.A.& .............. ; 

Kayan böbrek .. Yüzen böbrek .. Kum! .. 
Kıymetli tıp üstatlarımızdan doktor 

Rusculdu Hakla Beye, kendisini muay&
ne ettirmeğe ııiden bir arkadat anlattı: 

Belki de böbrekler kaymı§br; belki 
karnınızın içtnde yüzüyor, yuvarlanıyor. 
Sıkıntı icinde idiniz. Bu sıkıntıların se
bebini bilmediğiniz için büsbütün sıkı
hyordunuz Sebebini öğrendiğiniz için 
sevinirsini;,, Bir çok hastalıklar bir ba
kıtla ııöze çarptığı halde böbrek kayma 
sı cok kere ve uzun müddet anla,ıla
~ Aranırsa bulunur. Ancak düşünü
lürse, akla gelirse aranır! Ve çok kere 
de aranmaz .. 

Kayan böbrek,. yüzen böbrek olur 
mu? - Evet. Sanırmısmız ki bi>brek 
yerinde •ım •ıkı tutturulmuştur. Böb
rek liften yapılınıı bir kın içinde bulu
nuyor ve kının İçinde hafifçe gidip gel
me hareketleri yapar. Bu ba.eket karın
la göğıü ayıran etten perdenin nefes al 
d:kça inmesi ve tenessüf verdikçe çık
ma11ndandır. Bu lan kolayca kmlır bir 
tarzda yapılmııtır. Her nedense tabiat 
ana Öyle istemiı, böbreğin alt ucunu bir 
yere ilittirmemiı açıkta bırakmıt·· Böb
reğin ön yüzüne kuıak gibi dayanmrf 
olan barsaklarm bir düzüye sıkııtmna
ıı onun yerinde kalmasına uyğun gel
mez. 

Karın etleri gevıer, karın içindeki 
uzuvların gerginliği anklarsa destek
siz kalan böbrek yerinden oynar, fırla
maya yeltenir. Kann etleri arıldamıt ve 
gevşemis kim•enin böbr-ti düıüktür. 
Bunlat"ı..; ve cok kere mideleri ile barsak 
ları da beraı,<,,. düter. 

Ne icin en ziyade kadınların böbrek 
]eri düşÜyor? Bir zamanlar ııkı korsala 
rın münakatası vardı. Bir tarafta bekim 
]er sıkı korsalann böbreği dütürdüğünü 
oöylerlerdi. Öbür tarafta istatistikçiler 
sarsılmaz kanaatleri ile çene kavgasına 
giritirlerdi, yüz Arap kadınından kırk 
üçünün böbrekleri düşük olduğunu gös
terirlerdi. Nerede kaldı o münakaıalar? 
Modalar değiıti onlar da ortadan kalk 
tı. 

Lakin böbrek yine ortada. Kayan 
böbrek, yÜzen böbrek ne için kadın
larda ziyade? Kadınlarda birbiri ar
dınca gelen gebelik teairi ile etten ya 
pılmış olan karın kuşağı gevşer. Gev
feyince karnın içindeki uzuvlara Ji.yi~ 
kiyle desteklik edemez. Onlar "da yer 
!erinde tutunamazlar, kayarlar. 

Ne için sağ böbrek daha ziyade 
diqüyor? - Karaciğer üstüne yaaJa .. 
nıyor, aşağıya iniyor da ondan .. 

* * * 
Karnın içinde iyice yerleıem.iyen, 

boşlukta asılı kalan böbrek kasıklara 
doğru sarkar. Sarkarken kendisine 
kuyruk gibi yapı§ık olan damarları 
da beraber çeker. Ve çekerken bu da
mardan kuyruk kendi mihveri üstün
de burulur. Böbrekle mesane arasın· 
daki ince idrar yolu kıvnlır, dirsek 
yapar. Bunların neticesi olarak damar 
larda kan li.yikiyle dolaşamaz, idrar 
tamamiyle çıkamaz. Sarkan böbrek 
yolu raatgeldiği uzuvlara zahmet ve
rjr, Bunlardan bir çok aldatıcı alim.et 
ler, arızalar doğar. 

Bir hasta mide hazimaizliğine, in
kıbaza, barıak iltihabına, yalancı ve
ya hakiki apandiste duçar olmuı gi
bi görünür. Bir baıkası türlü eziyet
ler çeker: Gece geçen, gündüz gelen 
yan, böğür ağnları. Bu airılar hazan 
(S.yatik) i andırır. Bazan kalçalara, 
oyluklara, bacaklara yayılan bir sinir 
ağrısı olur. 

Gününbirinde bir patırdı kopar, 
böbrek dolaşır, böbrekten mesaneye 
giden ince boru kıvrılır, böbreğin ağ
zındaki kısım geni,Ier, idrar kolaylık
la geçemez. Şiddetli buhran ki kum 
aancraına benzer. 

Ne yazık ki bu hastalarlJ'.l hepsi 
"sinirli'" olarak görünürler. Ve böyle 
gôrünmekte haklıdırlar. Çünkü yor
ğun, ezğin, düşkündürler. Çünkü bu 
daimi ısbrap bipokondri ıetirir ve si
nirleri zayif düşürür.. Çünkü bu ka
dar senpatik siniri de araya girme
ıin ve bundan doğan bir takım sinir 
rahat&ızlıb:lan araya girmesin. 

işte uzaktan uzaga araya giren bu 
küçük rahatsızlıklar esasen güç olan 
hekimin itini daha ziyade güçleıtirir. 

... Ne vakte kadar böyle gider bi
lir misiniz? Hekim henüz bir ıeye ka
rar vermeden apandisitten mideye 
yumurtalıklardan safra kesesine; si
yatik ~inirinden senpatik sinirinin ka-

nn içindeki günete benzeyen agına ka
dar elini dolattırırken, derinden deri
ne karnın içini yoklarken birdenbire 
kayan, ve yÜzen böbreği iki elinin a
rasında yakalayıncaya kadar •• 

İtle o, ta kendioi "kaymıf böbrek, 
kann içinde dolatan böbrek .... El ile 
11kıttınlmca yukanya çıkıyor. Böbre
ği aramak hazan çok zor olur. Hele 
karın içinde kaybolmuf ise ... 

Hastalığı yakaladık, !ilin son sö
zü henüz söylemedik. Kann içinde do
latan böbrek mütee11ir olur. İfrazatı 
bozulur. İdrar muayenesi böbreğin 
iltihaplandığını gösterir. Vazifelerini 
görüp görmediklerini anlamak için her 
iki böbreğin ayn ayn arqtınlması la 
zımdır. Böbrek fena vaziyette midir? 
Böbrekten mesaneye kadar giden in
ce yol kınlınıt. yorulinut. burulmut 
mudur? Radiyografi ile anlamak la
zımdır. 

Feneri yaktık. İtık elimizde. Han
ııi yoldan gideceğiz? Şimdi onu kes
tirmeli ..• 

• • • 
Bıçak mı? - Asla. .. Onu isteınezsi

niz. Şüphe yok, cerrahlığın bir usulü 
var. Düımüt böbreği mümkün oldu
ğu kadar yukarıya kaldırıp yerine yer 
!ettirmek. Tehlikeaiz olan bu it umu
miyetle güzel giizel neticeler veriyor. 
Yerine konduktan sonra böbreğin tek
rar düımeai pek az oluyor. 

Böbrek var ki, ku9akla yerinde dur 
durulamıyor ; yahut o kadar oynak 
ki sonunda, bir tehlike yapacak. Bu
nu hemen ameliyata götürüyoruz. Bir 
böbrek te var ki hiç zaran yok. Şöy
le böyle itini görüyor. Ağrısı yok, sı
zısı yok. Onu cerraha vermiyoruz. Sa
dece tedavi ediyonız. 

Ağrılı, hazimsizlik teklinde, sinir 
Arızalan gösteren dü~ük böbrekler 
var. Bunlar öçin biraz düıünürüz. Bu 
ağrılar, bu hazimıizlikler, bu sinir, 
beyin rahatsızlıkları hakikaten böb
reğin biçimsiz vaziyete dütmÜJ 
olmasından mı ileri geliyor? Yok
sa bütün karın içindeki uzuvlar dÜf
mÜf te duyulan anzalar onun netice
si mi? Y abut e&asen bu &rızalar var 
da böbrek sonradan mı ite kan§mıt 
bulunuyor! •. 

Böyle olursa yok yere kan dökül
müt olmaz mı? 

Böyle hallerde iyi bağlanmak ıar
tile bir kuıak pek ala it görür. 

Böbreğin dütmemeıi için ne yap
malı? Bunun için usluca, akıllıca ya
pılan bir jimnastik türküsünü çağıra
cağız .. Spor? Yapmalı .. Lakin jimnaa 
tikle yan§a kalkmamak 9artile .•. 

Dr. Rusçuklu HAKKI 

Bir resim sergisi 
Halkevi Müze ve sergiler şubesi bu 

mevsimin son sergisi olmak üzere kıy
met tar ressamlarımızdan Zekai paşa
nın resimleri ile bir se"gi tert~p etmek 
tedir. Şimdiye kadar biç bir aergick 
teşhir edilimyen bu eserleri gidip gör 
mek güzel sanatlar müntesipleri için 
büyük bir fırsat olacaktır. 

İki film birden 

Yarasa ve Vahıiler Kralı 

- Doktor, evveli uzun uzun beni din
ledi. Sonra vücudumu dinledi. Benden 
aldığı izahat ile kalbimin, göysümün, mi
de ve böbreklerimin anlattıkları galiba 
birbirini tutmıyordu. Muayene bittikten 
sonra telaşlı telaılı sordum: 

- Neyim var, doktor? 
Tetbisi çok kuvvetli olan Ruacuklu 

Hakkı Bey, güldü: 
- Hastalığı elimle koymu§ gibi bul-

dum! Kum. .. 
Ve ilave etti: 
- Karaciğer, bir parça kum yapıyor!. 
- Şimdi ne olacak? 
- Hiç, dedi, bir toz vereceğim. Onu 

alacaksınız, geçecek! 
O, bunları anlatırken arkadatlardan 

biri kendisini mahzun mahzun seyredi
yordu, nihayet dedi ki: 

- Vah, vah .. Demek kum var sende .. 
Boynunu büktü: 
- Öyle! .. 
- Çok acıdım doğrusu ..• 
- Alakana tesekkür ederim ama, o-

kadar ehemıniy.,-tli bir hastalık değil.. 
-Ben ona acımıyorum .. 
- Ya neye acıyorsun? .• 
- Ciğeri bq para etmez adam oluıu-

na •• 
Yüzüne hayretle bakınca izah etti: 
- Kum döken ciğerden insana ne ha

yır gelir a birader? Arabasını on kuruta 
satıyorlar. Ciğer dediğin altın dökmeli
ki ben onun ciğer olduğunu anlayayım .. 

M. SALAHADDiN .................................... -•....•. , .... 

87 ve 88inci 
listeler 

ANKARA, 10. A. A. - T. D. T. Cerni· 

yetinden : 

Karıılıklan •ranacak a.rapça 'fe farsça 

kelimelerin 87 numerolu liateai ıudur: 

ı.- ABiDE 
2.- AHLAK 
3,- AKiDE 
4,- Ahi - Ati -

5.- BUHRAN 
6.- CEVHER 
7.- CiDDiYET 

8.- Cll-IAN 
9.- Cümhuriyet 

10,- Devir - Devr- .. 

11,- FEN 
ız.- FEVERAN 
ı3.- FEZLEKE 
14.- FUHŞ 

* * * 
ANKARA, 9. A. A. - T. D. T. Cemi-

yetind~ : 

Kartıhklan aranacak arapça •• fuıça 

kelimelerin 87 numerolu liateai ıudur: 

1.- HARF 
2.- HORIYET 
s~ HÜLASA 
4.- HUSUSl 
5.- HUZUR 
6.-KESAT 
1.- Küfr -Küfür-

8.- KOL 
9.- KÜTLE 
ıo.- KÜSURAT 
ıı.- LAHZE 

12.- NAFAKA 
13.- Nefsaniyet 

14.- Ömr -Ömür-

ARTİSTİK 
Sarışın Kızlar Ticareti 

Almanca heyecanlı film 

(4326) 

ı ı 

Hayat Kaza ve Otomobil 

Hanmda Kain Sigortalarınızı Galııtada Ünyon 
ÜNYON SİGORTASINA yaptırınız. 

Türkiyede biliifaııla icrayı muamele etmekte 

ÜNYON 
olan 

Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta 
Telefon: Beyoğlu 4.4888 

yaptırmayııın:. 

3266 

Milliyet'in edebi romanı: 4 vermek için küçük bir püf bekliyen 1 

ford'unu bazırlamıt, Maarifin kö
tesinde duruyor. 

YAYLA KI.ZI. 
- YAZAN: Aka Gündüz. -

- Balıkesir Ali Şuuri Bey, An
ara İhsan Bey, Müddeiumumi mu
vini Nazım Bey, Dayı Bey, eğer 
en kandırabilirsen Dayko'yu da 
ötüreceğiz. Ben, sen, falan, filan, 
adi çabuk ol • 

- Hemen timdi mi gidiyoruz? 
- İki saate kadar yola çıkmak 

izım. 

- Uzak be yahu! 
- Merak etme, iki otomobil bul-

uk. Birisi Kalemimahsus Müdürü 
ayali Beyin methur Ford'u, öte

i de müteahhit Hamdi Beyin bil
em ne arabası. 
- Hayati Beyin toförü Evliya 
ı götürecek? 
- Evet, ötekini de toför Kara 

fe. 
- Hem Evliya, hem o mahut 

ord ! ölüm Allah gitmem! 

Haykırıtımda haklıydım. Haya
i'nin Ford'u, gerçekten Ankara
ın en methur arabası idi. Kaç ye
inden yamalı, çivili, ekli değildi 
i? Radyatörü su kaçırır, manye-

tosu almaz, 18.stilı:lerin~ delikleri 
çaput tıkalı, kapı11 zırt, zırt açılır. 
Saymakla tükenmez. üstüne üst
lük te Evliya! Bastı mı gaza ne i
nit tanır ne yoku,, ne rampa bilir 
ne viraj ! O mendebur araba da 
Evliyaya itaat eder! 

Hadi Bey zar etti, zor etti kan
dırdı. 

- Ama ben Hamdinin arabası 
ile giderim. 

- Nasıl istersen öyle olsun. Yal
nız davran azıcık düğüne armağan 
alacağız. Armağansız gidilmez. 
Biz bir liste yaptık: bir leğen ib
rik, bir hamamtası, bir itlemeli na
lın. Bir bakır saban takımı. Sonra? 
Dur bakayım. Şey, iki konsol lam
bası. Kahve, teker, çay. Bir kaç 
poşu, yemeni. Falan, filan itte ..• 
Okuyucuların bahşişlerini verdik. 

Hnmdi Beyin yazıhanesinde 
toplanacakmışız. 

Kı,a inat, öyle güzel bir hava 
var ki. 

Evliya; her tarafı birden dağılı-

.. - el 11 "'slüncle ur 

Kara Efe iki saattenberi maki
nesini çalıştıracağım diye kantere 
batmış uğratıyor. 

- Sakın yolda kalmasın? 
- Kim demiş onu beyim? Bana 

Kara Efe derler. Geberik öküz ol
sa boynuzlarına yapıştım mı, sek
sen kilometre sürerim! 

- Yaşa be Kara Efe. 
- Siz hiç merak etmeyin. 
- Sen o yolları bilir misin? 
- Bilmem. Ama ne çıkar? Yol 

olmasa da giderim. 
Bu fen ve ibtısas kabadayılığına 

can mı dayanır? Herkesten önce 
geçtim Kara Efenin araba.ıma, bir 
köşeye yangeldim. Bekle de bekle! 
Biri gelir, ikisi gelmez, dördü ge
lir, üçü yok •.. 

Ali Şuuri Beyi Evliyanın araba
sına zar zor bindirebildik. Dörtte 
üçünü kapladı. 

-Ya İhsan Bey?! Ona başlı ba-
şina bir alb kişilik ister. 

- Sığışırız. Ama nerede o? 
Koydunsa bul İhsan Beyi. 
Çok •ükür ı:-eldi. Geldi ama ne 

gelit ! Harbe hazırlanan Yavuz 
ılritnotundan bir numara üstün. 
Kalın pa!to, tiftik battaniye, diz 
örtüsü, kürklü gocuk, çorap 
üstüne çorap, lastik üstüne lastik 

E 1 HAzfRAN 10".I:"> 

1 RADYO PROGRAMI 1 
İS TAN BUL: 

18: Gramofon, 19: Udi Refik B. 
ıırupu, 20: Belkıs Hanım, 20.30: Tam
buri Refik B. ve arkadatları, 21.30: 
Gramofon, 22 den itibaren: Ajans, 
borsa haberleri, saat ayarı. 

ANKARA, ı538 m. 
12,30 ; Gramofon.. 
18. : Flarmonik orkutra: Beethovea. Ou
verture Leonore De•chau&e Fao.tai11ie Sur Lea 
rivea Bre• Valse Ark en çiel 1 
18,45 ; Alaturka saı. ] 
19.30 : Gramofon. 
20, : Ajans haberleri. 
VARŞOVA, ı411 m. 

13,15: Hafif musiki. 15~: Konferanı - kon• 
aer. 17: Gençlere mahsus ne4riyat. 1730: Pli.k 
17,45: muhtelif. 18: Sözler - konıer. 20: (Sint
flük ismindeki skeç..) 21: HalkT•rİ bir neıri
yat. 23: Dana musikisi • 
BUDAPEŞTE, 550 m. 

21: Dom kiliaeai.nden naklen: Kilise kon.seri. 
23,35: Haberler - müteakiben S,igan muılkiıi 
24,10: Lune - Parktan: Da.na muıikiıi. 

ViYANA, 5ı8 m. 
19,40: Viyana büyük operaıından naklen 
Wa.gnerin eserlerinden (Die Walküre) opera
ıı. Takriben 22,25: teki bir iatirahatte Belçi
ka - A•usturya futbol maçının neticesi. 24,05: 
konuıan kağıt (ki.iıda çekilen sadayı nakil). 

MILANO . TOINO - FLORANSA 
21,35: (Ekkebunun aÜ•arileri) isimli opera. 

' temsili. 
PRAG, 488 m. 

20: Halk konseri. Zl: Stüden operet: (Üç 
musketierler) ( Alexandre Dumasının eaerle
rindeo). 2.3: Son haberler. 23,25: Plıf.k. 

ROMA, 441 m. 
21.05: (Bir vala rüyası) ismindeki aıker St
rauaıun opereti. 
BÜKREŞ, 394 m. 

10: Ayin. 11,30: Dua. 11,4S: Amele aaati. 12: 
konser. 13: Pli.k. 14: Pli.k. 17: Zirai neıriyat, 
18: Karıtılı: konser. 20: derı ve pli.k. 21! 
(Çikolatadan mamul matmazel) isimli stüd
yodan naklen operet temıilL 

12 Haziran Pazartesi 
1 S TAN BUL: 

18: Gramofon, 18.30: Fransızca 
ders (müptedilere mahsus), 19: Hik
met Rıza H., 19.45: Zeki B., 20.30: 
Safiye H. ve arkadatlan, 21.30: gra
mofon, 22 den itibaren: Ajana haber
leri, saat ayi.rı. 

ANKARA, 1538 m. 
12,30 : Gramofon. 
18, : flarmonik orkestra: Beethoveo. ou
verture Leonore Elis F antaiıi.o Mister Cinder 
D'Ambroaie Napulitenella 
18,45 : Alaturka Sa.%. 

19,30 : Gitar solo (Sadrettin B. tarafından). 
20, : Ajana haberleri. 

BEKLiN - KÖNIGSV, ı635 m. 
21: Sözler. - mü.tealciben: Hilveraumdan nak
len Felemenk muıikiıL 
BUDAPEŞTE, 550 m. 

20: Hilverıumdan naklen umumi Avrupa lı:on
ıeri. 22,35: Plik. - haberler Siaan muıikiıi. 

VIY ANA, 518 m. 
20,45: Askeri konser. 21,05: Zamana ait söz
ler. 21.25: konferans. 21,50: memlekete ait 
neıriyat. - Tarihi aktam muaikiai. 23,35: son 
haberler. 23,50: Plak ile hafif musiki. 

MILANO . TORINO - FLORANSA 
20,25: Haberler • Pl&lc. 21,.35: oda musikisi 
22.35: oda musikisi. 23,35: T email. müteaki
ben orkestra, 24: haberler. 

PRAG, 488 m. 
20: Hilverumdan: umumi Avrupa konıeri 22, .. 
15: Brünodan (Çirkin Kli.vn) isimli radyo 
temsili. 23: haberler v.a. 

ZORIH 459 m. 
20: Hilverıumdan: umumi AYrupa konseri 
21,05: Radyo orkestrası. 

ROMA, 441 m. 
21: Haberler, plak. 2250: sözler. .23: Hafif 
musiki. 24: Haberler. 
BOKREŞ, 394, m. 

13: Pla.k. 14,15: keza. 18: Yeni musiki parça
ları. 20: Hilveraumdan: umumi Avrupa kon
seri. 21: Oda muaikiıi. (piyano İftira.kile) 
21,05: solo harpa. 22,15: koro müsamere•i. 

13 Haziran Salı 
ISTA N BUL: 

18: Gramofon, 18.30: Fransızca 
ders (ilerlemiı olanlara mahsus). 19: 
Cennet Hanım, 19.30: Necmiye Ha
nım. 20: Nihal Tevfik H., 20.30: Ef
talya H., Kemani Sadi B. ve arkada§
ları, 2 l.30: Gramofon, 22 den itibaren 
Ajans, borsa haberleri ve ıaat ayarı. 

ANKARA, 1538 m. 
12,30 : Gramofon. 
18, : Flarmonik orkeıtra: Adam ouverturo 
Gilalda Holmea Fantaiıie Le Lontal'ne No .. 
rie D' Ambroio Rive Lea mimoıaa 
18,45 : Alaturka ıaz.. 
19,30 : Danı muaikiıi. 
20, : Ajana haberleri 
VARŞOVA, 1411 m. 

8,05: Sabah cimnaatiii. 8,25: Pl&k 13,05: plik 
16: pli.k. 16.55: kexa. 17: Şarkılı keman kon
seri. 18,15: Senfonilıı: konaer (Mozart, Liazt). 
21,05; Beynelmilel danı muıabakalarının ya
pıldığı mahalden naklen: danı musikisi. 22,30: 
Şarkılar. 23: dana musikisi. 
BUDAPEŞTE. 550 m. 

19,35: Şarkılar. 20,45: Macar milli netriyatı 
23: haberler. - Donapaluta otelinden naklen 

Sigan musikisi. 24,15: Royal otelinden naklen 
dana musikisi. 

ViYANA, 5ı8 m. 
19.30: Richa.rd Waenerin eserlerinden büyük 
Viyana operasında oynanauk (Siegfried) o
peresini nakil. 

MILANO - TDRINO - FLORANSA 
21: Haberler. - Müteakiben dinle1icilerin ar
zusuna tabi konser. 21,35: Kalmanın eserle. 
rinden (Şi.lcaıo düıeai) isimli operet temsili 

PRAG 488 m. 
19,35: Musikili Almanca neıri7at. 20,30: Bir 
parkta çalınan askeri takımın konserini nakil 
23,15: Son haberler. 23,30: Çek halk danalan. 
(iki piyano ile). 

ZÜRIH 459 m. 
22: Haberler. 22,10: Danı muikisi. 22,30: rad· 
10 orkestrası. 23: Cazband. 
BÜKREŞ, 394 m. 

13: Plik. 14,20: Plüc. 18: konser. 19,20: Ro· 
men halk konseri. 20: Ders. 21: Hella tara
fından tarkı1&1", 21,.25: Radyo orkeıtraar. 22: 
konser. 22,20: konserin devamı. 

14 Haziran Çarşamba 
İS TAN BUL: 

18: Gramofon, 19: Mahmure H. 
19.45: Karagöz (Hazım B. tarafın
dan), 20.30: Udi Salahaddin B. ve ar
kadaıları. 21.30: Gramofon. 22 den 
den itibaren: Ajans, borsa haberleri 
ve saat ayi.n. 

ANKARA, ı538 m. 
12,30 : Gramofon. 
18, : Flarrnonik orkestra: Brahma ouver
ture Akademiache Feıt. Leopold Fantaisie 
Praha Czidulk.. Valse Songe Damour apreal 
18,45 t Gramofon. 
19,20 : Dana musikisi. 
20, : Ajana haberleri. 

V ARŞOV A, ı44ı m. 
8,.20: Pli.k.- Şen sözler. 13,10: Pli.le. 16: pl&k. 
16,30: plik. 17: Halk muıikiıi. 18: müıahabe. 
- PJ8.k. 19,35: Taıanni. 20,15: plak. - muh· 
telif. 2045: Mütalea. 21,05: Hafif musiki. 22,30 
Polonyalıların eserlerinden mürekkep konser. 
23: Dana muıikiıi. 
BUDAPEŞTE, 550 m. 

21,05: Milli muajkj mektebinden nakJan: or• 
lı:eatra musikisi. 23,20: Haberler, - Siaan mu· 
aikiai ve Macar tarkılan. 

VIY ANA, 5ı8 m. 
20,35: Tap.nnili büyük konser. 21,05: Hali. 
hazıra ait neıriyat. 22,10: (Mehtap ıece.leri) 
iıimH lirik bir mu•ikili temıil. 23115: Danı mu 
aiki•i. 

MILANO - TORINO - FLORANSA 
20,35: Bir tiyatro temsili. - Müteakiben: 
kartık konser. 24: Haberler - Dana musikisi. 

PRAG, 488 m. 
20,.35: Maaaenet'nin eserlerinden (Don Kitot) 
opereıi. 

ZORIH, 459 m. 
20,15: Plik. 21: Teain Şehrinde bir saat. 22: 
Haberler. 22,15: Zürihten naklen radyo or• 
keıtra•i. 

ROMA, 44ı m. 
21,05: Haberler. - Plak. 21,45: lcarıtık kon· 
ıer. 22,35: Bir temsil. 23,35: Danı muaikiai. 
BÜKREŞ, 394 m. 

13,05: Pli.k. 13,20: Pli.le:. 18: Radyo orkeıt· 
raıı 19~0: Radyo orkestraaı. 20: Darülfünun 
dersi. 21: Piyano müsameresi. 21,45: Taıan
ni 22,20: Solo musiki. 23: Halk konıer..i. 

15 Haziran Persembe 
' İS TAN BUL: 

18: Gramofon, 18.30: Fransızca 
ders (ilerlemi~ olanlara mahsus) 19: 
Kemal Niyazi B. ve arkada§ları. 20: 
Nebil oğlu lamail Hakkı B., 20.30: 
Kemani Reşat B. ve arkadaıları. 
21.30: Gramofon, 2:l den itibaren: 
Ajana, hona haberleri ve saat ayarı. 

ANKARA, ı538 m. 
12.30 : Gramofon. 
18, : Alaturka aax. 
18,45 : Viyolonsel kanseri (Edip B. taraf111• 
dan). 
10,15 : Alaturka saz. 
20, : Ajana haberleri. 

VARŞOVA, ı441 m. 
11: Sabah duaıı. 13,15: Senfonik matinal koa.
ıer. 15.20: koro konseri. 16,10: Tenor mu· 
ganni.'nin konaeri. ıG.35: Plü. 17: Çocuk 
prosramı. 18: Halk kon•eri. 23: Dana muai
kiıi 

BUDAPESTE, 550 m. 
21,05: Operet parçaları. 23,35: Haberler. _ 
Siıan muaikiai. 

ViYANA, 518 m. 
19:Büyük Viyana operasından nakle.o Riahald 
Waınerin eserlerinden (Götterdacmnıerun•) 
isimli opera temsili. 23,55: pJi.k ile aktanı 
konseri. 

MILANO - TORINO - FLORANSA 
21,35: (Garnaıt:alli) iıi.mli Laecetinin eserle
rinden opera temsili. 

PRAG 488 m. 
20: Brünodan naklen: Sanat ve kriz. 20,20: 
Kür mahallerinden nakJen: hafif musiki 21,15: 
Ruı tarkıları 21,20: Brünodan Sözler. 22: 
Radyo orkestrası 23,20: Salon orkestraır. 

ZORIH, 459 m. 
20,lŞ; Plik ile ltalyan operalarıa.dan parçalar 
21,35: Mandolin takımının konaeri. 22 10: 
(Wilhelm T ell) iıimli Şiilerin eserlerinden 
tarihi temsil. 
BÜKREŞ, 394 m. 

13: Pli.k. 14,15: Pl8.k. 18: karıtık konser 20· 
Derı. - Plak. 21: Şarkılar. 21,25: Senfonik. 

ve saire. . • Hala da: 
- Eksik bir şey olmasın! 

1 ben: 1 
- Siz yavat yavat yürüyedurun, 

biz arkanızdan yetitiriz. Dedim. Diye dört yanına bakınıyor. 
Sabah karanlığında baflıyan iş, 

ikindi sonu bitti. Bir sürü alaycı 
arkadat bizi yola koydular. Onlar 
önde. • Dayıbey, Hadi Bey, ben 
Kara Efe ile arkada. Ver elini Ha
sanoğlan köyü! 

Bizim araba Cebeci 
nın yokuşunda biraz 
gibi oldu. 

mezarlığı
mızıklanır 

- Merak etmeyiniz, gideriz. 
Peki, gidelim öyleyse. Mamak'ı 

selametle geçtik. Kayaf istasyonu
nu geride bıraktık. İyi. Keyf yerin
de. Kara Efe türkü mırıldanıyor. 
Ihsan Bey: 

- Aman Evliya! demis. Gece 
ayazı basmadan rahatça Hasanoğ
lana varalım. 

Evliya basmış gaza. Uçtu gitti. 
O yollarda nasıl bin parçaya dağı
lıvermedi hala ,aşarım. 
Avcı fampiyonu Molla Efendi

nin bahçesini de geçtik. Arabamız 
bir daha mızıklandı. Bu seferki 
yarım saat kadar sürdü. Gene yü
rüyebildik. 

- Merak etmeyiniz beyim! ba
na Kara Efe derler. 

Arıkşeytan değirmeni önünde 
zınk! 

Kara Efe atladı. Kapaklar açıl
dı. Sifonlar yoklandı. Bu sırada 

Yürüdüler. Kara Efe ile ben kal
dım. 

Yürüyenler, arkadakiler ha tim
di gelecekler, ha geliyorlar diye 
habre yürümütler. Biz ha timdi ol
du, ha timdi olacak diye habre ça
lıştık. 

Bu seferki de bir saati geçti. Ve 
ortalık adamakıllı karardı. 

Şoför birdenbire, bitkin, boğuk 
bir sesle: 

- Çalıtmıyor beyim! 
Demesin mi? Ya şimdi ne yapa

cağız? Yarı yoldan çok daha bu ta. 
raf tayız. 

- Hiç mi işlemiyecek? 
- Hiç. 
Bilmem nesinin nesi 

neden ötürü ne olmuf •• 
ğım bir sürü laf. 

olmut ta, 
anlamadı-

- Ne yapacağız şimdi? 
- Bilmem. 
- Hani sana Kara Efe derler-

d· ı ,_ 
- Gene öyle derler beyim. Mo

tor işlemedi diye adımı değiştirip 
Yetil Zeybek, Mor Kızan, Sarı Os
man diyecek değiller ya. 

Kara Efe inceden inceye değil 
de açıktan açığa benimle alay edi
yordu. 

- Geri dönmekten batka ne ça-

kon•er. 22.2!>: Konserin devam~ (Beeth0",ıı 
Debuısy). 

16 Haziran Cuma 
İ S T A ~l Il U L: ı 

18: Grumcfcn, 19: Müşerrcıf ıı.,~ 
Osman Pehlivan, 20.30: Hanımlar 
yeti. 21.30: Gramofon. 22 den itib 
ren: Ajans, borsa haberleri, saat 31 
rı. 

ANKARA, 1538 m. 

12,30 : Gramo(on. ır 
18, : Keman konseri (Ekrem Zeki Bet 
rafından). 
18,40 : Gramofon, 
19,30 : Fransızca derı. 
20, : Ajanı haberleri. 

V ARŞOV A, 144ı m. 
1
,. 

8,05: Cım_naıtik. 8,20:. Pl&k. - Ne!eli •~'ıu 
ı3,ıO, Plak. ıs, ıs, Plak. ı5,50, Plak. ı7. of 
fif musiki. 18: Zan1ana ait neş riyat. 191" 
konferans. - Taıa.nni. 21,05: Senfonik kol' 
aer. 23: Dana musikisi. 
BUDAPEŞTE, 550 m. ıl 

20,35: Keman ltonaeri. 21: Temsil . 23: Akt~ 
haberleri. - Muhtelif sözler, - MüteakıD""" 
Opera orkeıtraıı tarafından konaer. 

ViYANA, 518 m. ,) 
20,40: Halk konseri. 21,20: Zamana ait sôıl" 
21,35: Orkestra konseri. 22,45: Londra k:: 
feranıı vaziyeti baklanda maili.mat. 23r 
Gu•tav Macho takımı tarafından aktarn k0ır 
aeri. 

MILAND - TORINO - FLORANSA 
21,20: Dinleyicilerin arzusu mucibince baP: 
lanan proıram. 21,35: Senfonik konser. '" 
karııık konser. 

PRAG, 488 m. 
20,30: Aktam konseri. 21,30ı Radyo ık~ 
21,45: Yarım saat halk ıarluları. 22,25: &ı' 
do muzika. 23: Son haberler. 23,20: flu'çf 
netri.yat. 
BÜKREŞ, 394 m. 

13: Pli..k. 14,1.5: Plak. 18: Radyo orkestr•~ 
19,15: Radyo orkeatraıı. 20: Darülfünun de 
- Plik. 21,05: Maııenet'nin eaerlerifld~ 
(Pli..k ile) "Werther., isimli opera te111•11 

17 Haziran Cumartesi 
İS TAN BUL: 

18: Gramofon, 18.30: Fran11ı.~. 
ders (müptedilere mahsus), 19: sıu 
ya heyeti, 19.45: Vedia Rıza Hanıt"" 
20.30: Bedayiimusikiye Heyeti. 21.30· 
Gramofon. 22 den itibaren: Aja"" 
borsa haberleri ve saat ayi.n. 

ANKARA, 1538 m. 
12..30 : Gramofon.. 
18, : Flarmoni.k orkestra: Beethoven Siıs'' 
phonie Eroique. 
18,45 : Alaturka ıaz. 
19,30 : Dana muai..kiıi. 

20, : Ajana haberleri. 

VARŞOVA, 1441 m. 
8,05: Cimnaatik. 8,20: Plüı: - Şen aöıl~ 
ı3,05' Plik. - Muhtelif. ı6,20, Plik. 17,ll 
Hastalar proıraın. 17,35: Halk konıerL 191 

1 Beethoven ve Dvora.kin eserlerinden oda dJ 
ıikiai. 21,05: Orketra konseri. 
BUDAPEŞTE, S50 m. . 

20,35: Karııık neıriyat. 21,45: Spora d~ 
haberler. 22,20: Opera orkeatraaırun aoli' 
sanatkarlarının iıtirakile konseri. 23,05: ... ~. 
ıam haberleri. - Müteakiben Pannonia otr' 
linden naklen: Siı•n musikisi . 

ViYANA, 5ı8 m. 
21,05: Askeri konser (200 le.itilik bi.r aake,.t 
takım ve 400 ıarla ıöyli7en koronun iıbti' 
le.ile). 23,05: Şark.ıh dan• muıikiıi. 

MILANO . TORIND - FLORANSA . 
21: Haberler. - Plak. 21,50: Operet muıik'" 
ai. 23: Karııık neıriyat. 24: Haberler. - D•"' 
muıikiai, 

PRAG,488m. · 
20,10: Brünodan naklen: Haberler. - Ask•~ 
musiki. 21,20: K.arıtık netriyat. 23: Son bJf 
herler. 23,20: Neteli musiki. 

PARJS, Poataıı 328 m. 
21,35: Oda muıikiai. (Geora Sporck'u.a. eaet" 
lerinden.) 22,20: Sonora '-ndoıunun d•"' 
muıikiıi. 
BÜKREŞ, 394 m. 

13: Plak.. 14,15: Pli.lı:.. 18: Kanıık musiki. zt.· 
05: Sc.lırammel kuator musikisi. 21,45: Rad1' 
orkestrası. 23: Bir kahvehaneden naklen ko11" 
aer. 

Asrın umdeıi " M 1 L L 1 Y E T " tir· 

ABONE ÜCRETLERi : 

S a1biı 
8 

" ız 
" 

T8rki1'• içia 
L K. 
4-
7 50 

14 -

Harİ4; içiıı 
L. K. 
8-

14-
28-

Celea. e.....J.: a•ri vetilnı .. .- MGddeti 
seçen nüshalar 10 kuruıtur - Caseta •• 
matbaaya ait itler için mü.diriyeh mü• 
racaat edilir. C • etemiz ilin.lann .... •a· 
liyetia.i kabul etmea:. 
~~~~~~~~--~· 
BUGÜNKÜ HAVA 

Y eıilköy Askeri Rasat merkesinden 
verilen malt.mata &'Öre, buaün hava az bu· 
lutlu ve mütehaYril olarak rüzei.rlı de· 
vam edecektir. 

10-6-933 tarillınde tazyiki neaimı 756 
milimetre, sıcaklık en çok 22 ve en as 
18 derece idi. 

--~ 

re var? diye sordu. 
- Bir çare var: ileri ıı.itmek. Di· 

ye kartıladım. 
- Çok karanlık. 
-Olsun. 
- Yollar pek ıssız. 
- Olsun. · 
-Ya? 
- Ne yası? 
- Hani şey, dağ b8'1arında .• 

gece vakti. • yok mu ya. • bin tür• 
lü. 

İçimden hımm ! dedim ve Kar• 
Efenin korktuğunu sezdim. Anlat· 
sın alay ebneyi Kara Efe! 

Yol bekçisine bir yüzlük kağıt 
vererek arabayı emanet ettik. Beli 
çifteyi omuzladım. 

- Bari öndekilere yetitelim. 
- Yolda hiç tehlike yok mu? 
Bekçi kulübesinden uzaklatU• 

rıncıya kadar "hiç bir tehlike yok•• 
dedim. 

Lalahan'a doğru yürüyoruz. Beti 
yolları biliyorum. Kulübeden ya· 
rım saat kadar uzaklaştık. BirdeJI 
bire durakladım ve telaşla yanları 
dinlemiye batladım. Kara Efe eıı• 
dişeyle sordu: 

- Ne var? 
- Bir takım sesler duyar gibi 

oldum. 
Sonra başladım atmıya: 

(Devamı var) 



Tren kazasının dehşet 
verici taf silah geldi! 

Sular üzerinde yüzenler, sel ile akan
lar, parçalanan vagonlar, 

ölen ve yaralananların feci hikayesi 
(Başı ı inci sahifede) d~. -ı:ren.den Nafia Vekili Hilmi B. İn· 

•agonu devrildi ve paramparça oldu. dı .. Bır 1'!-hzada bütün vaziyeti tetkik 
~ .. Onların arkasındaki A. B. vagonu e!tı. Emırler verdi, Yaralıların birer 

0 Prünün üzerinde sulara doğru yat• bırer hatırlarını •ordu. Yaralıların ar· 
~§, iki tekerleğinden takılarak dere· zularma vo; •ı~hi vaziyetlerine göre 
ilin İçine sarkık kalmıttı• Köprünün al bunlar Eskıtehır ve Ankara için hazır· 
11lıda üç buçuk metre yüksekliği ve al· lanan trenlere nakledilmeğe baılandı 
lı - tr . 1··· 1 ra-~ d"ıbın" . tar. d ... e e genıt ıgı o an mec u.o...... ... 

• akan çay birden gelen seller ve U· 
~ . • tınlı" d •rırıde bir metre kadar ka gm a 
~~l'.~li bir buz tabakası yapan dolu ile 
Ulun imli hattını kaplamıt. 300 met· 

re ııeniıliğe yaydmıt bulunuyor. . 
Saat 15.35: Bütün yolcularda hır 

[•balama, bir kalkınma var. Kurtulan 
ar taıkın ve memnun kalını§ değiller. 
fferkes biribirine yardıma kotuyor. 
~adınıarın çocukların imdadına ye· 
ı • .. 
I •tıııek için sırsıklam olmayı. goze a· 
aıtlar, hafif yara ve berele"?<; atdn;· 
lııı:vanlar yolcuların ekseriyetını tetkil 
•diyor. Köprünün üzerindeki A. ~· va· 
rorıuna au dolmıya bqladığmı goro;n
er, devrilen vagonlann çarp!21asıle 
~arçalanan kapıyı kopararak dige.r 25 
•agonun üstüne çıkıp bir sıra te~kıl e
~en arkadaılarını elden ele venP 6!'" 
1"'1ete çıkarmak üzere kurtaracak. ın
"-n arıyorlar. Bir taraftan da devrılen 
~ nci mevki vagonunun yolcularını 
•tıkaz arasından ve su içinden çıkar• 
lıııya çalııarılar var. Hem kuaz<;d.e. 
heın de kurtarıcı olan bu iyi kalplı ın· 
'anların içinde bilhassa Ankara ista•· 
Yoııu polis memurlanndan 200 numa· 
ralı Hüsnü Efendi ve Devlet Demiryol 
1aı-ının memurlan baıta geliY?':• . 
. Saat 15.45: Kurtarma itlen ıyı ne• 
tıceler veriyor 2 nci mevki yolcu va· 
10tıunda 2 kadın, bir erkek, bir kaç 
ÇDcılk ilk hamlede enkaz arasından 
l•karıldı. Bu vagondan geldiği a~~
!ılaıı seslerle tekrar harekete g~il : 
Acıklı kadın ve çocuk feryatları uzen· 
tıe vagon kınklan, demirYolu anahtar 
ları ile parçalandı ve içlerinde~ bay· 
lttıı ve boğulmak üzere olan hır çok 
Yolcular kurtarıldı. 

Enkaz arasmdan kurtu ldukta:" son· 
ra sulardan öteye geçmek te_ b~ ar'. 
llıesele idi. Bir metre kalınlıll'n a ı 
l'İkmiş dolu, ayaklann altında .kay~n 
tehlikeli bir mesnet tetkil edıyor .u. 
llu defa vagonun parçalandığı yerm 
200 k d .. · den kenardan metre a ar oteııtl ' 1 • 
l... • • :-dat aes erı 
"'Oteden yenı ve keskin -
teliyor. Devrilen vagonda olup ta "t 
1 ııra atılan ve selle pençeleıe pençe e
"' birer tutunacak yer bulan ~ş as· 
lıer, ya bir ağaç üstünd.e, .Y• hır kaya 
l>arçası dibinde iındat ~tıyo~. • 

Saat l5.50: Askerlerm ımdadma 
lıo,m nın imkanı yok gibi. Sel, bütün 
fİdde~le akıyor. Meydandaki yegane 
llıelceleri onlar tutınuşlar. Bir yere tu
tunarak yüzüp geçerek yanlanna git· 
llıek imkanı da yok. Bulunsa bile ge
ti dönmek için onlarla birlikte bekle
lılek 1 azım ..•. Bu sırada uzaktan bo· 
İiuk ve hırıltılı bir ses duyuldu. İhti
:Var bir kadm, öleceğini bile bile ~ay· 
kırıyor, imdadına koşulmak üzere ıken 
~aybolduğunu görüyoruz. İmdad~ ge· 
en köylüler, bir aralık selin bafıfle· 
lneıini fırsat bilerek atlarile askerle
ri? _.ğındıkları adacıklara kotuyorl~r. 
~~r kaçını sırtlarında, bir kaçını at u• .. 
tünde getiriyorlar .. Devrilen 2 nci va
gondan son defa kurtarılan yolcular, 
bir atıne ile iki kızamıklı çocuiudur. 
Korkudan ve bunalıştan ölmek üzere 
olan çocuklara sun'i teneffüs yaptırı· 
lıyor. Bu sırada düdük mütemadiyen 
Ötüyor ve imdada yeniden bir çok köy
lüler geliyor. 

Scat 15.55: Devlet Demiryollarııun 
Yazifesever memur1anndan biri Biçe
re, biri de Sazağa koşuyor; digeri An· 
karaya, öteki de Eskiıehire haber ver• 
dirip imdat ve sıhhiye treni iıtiyecek .. 
r elgraf ve telefonla muhabere etmek 
iatiyen memurların emeği boşa gidi
Yor. Telefon ve elektrik sandıklan pa. 
tamparça. 

Saat 16.30: Hiç dunnadan dev~ 
eden çabalamalardan sonra elde edı
len netice ıu: Ölmek üzere olan 12 
Yaralı, birer kenarda çırpınıp d'!ran 
5 asker, sağ salim S • 10 yolcu selame· 
te çıkarıldı. 

Devrilen vagonların bütün .Y~I~~: 
larından biri kadın, biri erkek ıkı olu 
v.ar. Erkek, vagon devrilirken elekt
tık lambası beynine giren ve eşya rafı 
{Öğsüne çarpan ali.tiziraiye tüccar~ 
•kiıehirli Abdurrahman Bey. Ötekı 

~· askerlerle beraber sulara atılıp se• 
111 •Ürükleyip götürdüğü bir kadın ki, 

••aedi bile bulunmadığı için hüviyeti 
teıpit edilemiyor. 

Saat 16.40: Şimdi Biçer istasyonun- 1 
dan, İstasyon Müdürü, yanında seyyar 
telgrafla ve bir kaç yardımcı memur· 
la geliyor. Ankara ile muhabereyi 
teıninc muvaffak oluyorlar. Devrilmi
Ycn vagonlarm birindeki soba yakılı
Yor. Isıtılan vagonda yaralıların isti
•ahe.tleri temin ediliyor. Yolcular he
Yecan içerisinde imdat trenini bekli
Yorlar. 

SC'at 18: Hcrke•İn yüzü güldü. Es· 
ki~elıirden bir imdat treninin gelmek
te olduğu müjdesi verildi .. Ya!8:lılara 
karşı bütün yolcular kendılermın ça· 
'llıur içinde sırsıklam oldukta~ ba~
'lladan devamlı bir ihtimam gosterı
l'ortar. Elden gelen bütün tedbirler 
l'apıJdı. 

Saat 19.15: Sivrihioar ve Mihah~
(1ktan kaymakamlar, müd~eium~ı· 
•>, hiikümet tabipleri geldıler. Bır ta· 

raft1n vaziyet tespit ediliyor, yaralı
, .. ra ilk tedaviler yapılıyor. Birden ıs
ilk elbiseleri içinde büzülüp uyumıya 
Çalı,,.nlara yeniden can geldi. Herkes
te toplu bir sevinç cıiilığı: 

Yolun ucun& A.~ -- ,..-. 

Umumi vaziyet 
ANKARA, 10 (Telefonla) - Bu 

aabaha kadar istasyonda tr d _, I b' en e y.,.. 
c,.usdu o an 1 ır çok aileler kaza mahal
m en ge ecek haberleri ani ak . 

çin beklemiılerdir. Bunlardan "::r ço~
ları bekleme salonunda uyuklamıştır. 
s~~doku~d~a ~aza mahallinden birin
cı D S~ ı. ( U trende kazaya uğn
yan tr.;'."'.: Y~ cuları ve hafif yarahla
nHilmvaı: B •. yd~ı tBr~nden Nafia Vekili 

"' ı .. ın ı. utün yorgunluğuna 
ragmen muhterem vekil gene . t d al 1 ıs asyon-

ahyarbni. .. ı an.n nakli ve yolculann isti-
ra a temm edecek emirl . 
d Y 1 1 

er venyor-
u. o cu arm hepsi Üzeri • d ku 

ıb . 

1 
enn e • 

rumut e ıse erle bili bir k . . d . . ib' b.. . aza ıçm e 

Eım,bı~ gı ı b uzulmüı görünüyorlardı. 
ıae er aıtan bata çamur i • d 

Hemen hemen hiç kimae · çını e. 
nkt . . . nın nası ve 

neNref. eVgıky·mı· dıği belli olmuyordu. 
a ıa e ı ı Hilmi Bey k h k 

kı d ·· d''kl · aza a • n a gor u . erıni §Öyle anlattı: 
- Kaza bır dereyman h.d. "d" B b ... a ııeaı ır. 

1 
unak ae 

1
ep d?grudan doğruya ani o

ara ge en bı~ seldir. Orada bulun. 
mut olarıların ıfadelerine göre sel he
men hemen vagonların penceresine 
yaklatmııtır. 

~nl-:tıl.'Y~r ki ael bet bet buçuk met 
relık hır ırtıfa göatenniıti"r B' k 

halı. • ız aza 
ma me vardığımız vakit p k 
t k kil · · orau . 8! ·~ .~e mııti. Fakat tesiri belli 
ıdı. Butün sahayı fındık bü .. k1 ..... d b .. yük b' d yu ugun. e u ır olu yığını kaplamııtı. 
Kazaya sebep ( ael) İn balastı bo 
ve gö~nnüı olınaaulır. zmuı 

Tetkıkahmızda mes'uliyetı' • b" .. mucıp 
ır §ey gormedik. Trenin tertibi ni-

zamname.y~ ~uvafıktır. Bir ölüm, bir 
kayıp ve ıkı agırca yaralı ile neticele
n~n ve bizi müteesir eden bu acı b8 .. 
dıae o kadar ani olmuıtur ki bu neti
ceye de ancak bir hüsnütesadüf eseri
dir, diyebilirim..,, 

Yaralılardan biri hareket Müfettit
lerinden Hulki Beydir. Ve o ani hadi
se kartıamda asabi bir buhran geçir
miıtir. Ve hilla bu buhranın tesirleri 
altındadır. Tedavi için Eıkişehire gön
derilmiıtir. 

Yaralılardan ikisi Eskiıehirden ge
len imda( treninde bulunan ve trezin
le kazaya uğrıyan trene yaklaşmak İ· 
çin gayret gösteren iki ıimendifer me· 
murudur. Trezin yolda devrilerek bi
risinin kafasını, digerinin de ayağmı 
zedelemi~tir. 

Yolu açmak için 
ANKARA, 10. (Eskişehi;r muhabiri

mizden) : Şimdi kaza mahallinden 
Ankaraya geldim, tam kazanın vuku 
bulduğu yerde aktarma ya;pıldı. Tiren 
pek kalabalıktı kaza mahalHnden Bi
~~e .~a~.suyun.kenarında şişmiş insan 
olusu gorulmuştur. Ölen yolcunun Es
kişehir tüccarlarından Hafız Abdür
ralıman B. olduğu söylenmektedir. 

Hareket müfettişi uıuavini Faruk 
Beyin yarası hafiftir. Kaza mahallin
de geceli gündüzlü çalışılmaktadır. 
Hareket dairesi reisi Nüzbe1: Bey ser 
müfettişi Adem, de.po müdürü Hasan 
ve Seliimi B. !er kaza maballindedi.r. 
Yol açılması 48 saat sonra kabil olaca
ğı tahmin edilmektedir. Şefdötren Ne 
diın Bey de ağır yaralıdır. 

Bahaettin 

lstanbulda alınabilen malumat 
Biçerle Sazak arasındaki tren kazası

na ait dün Haydarpaşa dcıniryoJ.lar ida
r~sine yeni malilmat gelmiştir. Bu ma 
lumata göre kaza hattın 42S-288 kilo
metresinde ve Sazak istasyonuna S ki 
lometre mesafede olmuştur. 

Son ya~an yağmurlardan husule ge
len se.llerın balastların istinat ettiği 
toprak tabakalarını çökertmesi kazaya 
~ebep olınuşt~r. Trenin müthiş ağırlı
gma tabammul edemi yen balastlar boş 
Jukta kalmıs. ve lokomotif, makinistin 
fren yapmasına rağmen durdurulamı
yarak }'.'Oldan çıkmıştır. 

Bizim mevsuk olarals aldığımız malil 
mata göre kazaya ait gelen haberler ol 
dukça mubaJağalıdır. 

Bir refikimiz kaybolanların adedi 
ni 51 e çıkarmıştı. ~a~buki bütün tren 
deki yolcular 25-30 kışıden, fazla değil
di. Esasen katarda Y.alnız ıkı yolcu va
gonu bulunmakta idı. 

Kazada 15 kişinin ekserisi. hafi.f ol
mak üzre yaralandıkları_ teSiP•t edılmış 
tir. Bunlardan dördü agrr yaralı.dır. 
Ölen de bir kişidir. O ?:.". ~'.13 bogu~
muş ve yüzmek bilınedıgı ıçın kendı
ni kurtaramamıstır. Suların vagonların 
pencerelerine kadar yükseldiği haber· 
!eri de mübalağalıdtr. 
Vakıa seller kaza maballinde su bi

rikintileri yapmışsa da yüksekliği hiç· 
bir yerde 1 metroyu bulmamıştır. Ka· 
zada gaip olan d.a 51 kişi değil yalnız 
1 ki~ir. • 

Dün Ankaradan Ijaydat'paşaya tren 
gelmemiştir. 

Evvelki gün öğleden ooma saat 12,.30 
da kalkan muhtelit katar Biçer istasyo 
nuna vardığı zaman hatim ilerisini ka 
za dol.ayısile kapalı bulmuş ve olduğu 
yerde kalmıştır. 

Bu trende bulunan yolcııl.arın Eski 
şehirden Adana trenine yetiştirilmeleri 
de mümkün olamamıştır. Öğrendiğimi 
ze göre bu sabah bir muhtelit katarın 
~ya munalitı be!elermelcte 

·'·- ~~~;~~.~ ,.b~~:.~~~ .. !.~P~!:~~!~:~~!:·.~·~:· \ 
n Beyefendinin iıaret ettiği ınaddeler Sırn Bey arkadaıımız bu maddenin kanın Türkiycde cari olan bilcümle ka-
hakkında maruzatta bulunayım. niçin iki buçuk aene zarfında hitam nunlara, bilcümle nizanıata tamamen t:i 

Bankanın imtiyaz müddeti mukave- bulacağını ve bunun 1941 tarihine ka- bi olduğu ve bunların keı:di hakkında 
lenin ilk maddesinde yazılı olduğu dar tecdit edilmesine lüzum görüldü t~tbik edileceğini banka kabul etmit-
veçhile 1952 aenesine kadar bundan dediler. Bendeniz arkadatımın ye- tır. Bu madde bu yazılın'I vazan bir 
sonraki gelen maddelerin tartlan da- rinde olsaydım, burada bir temdide yazıdır. Anca kbirisi yazıl..;asa da o-
hilinde tecdit edilmittir. değil bir taksir görür ve bunun böyle labilirdi. uB mevaddr kanuniye kendi-

İkinci madde, bankanın hıuusi re· olmasından memnuniyet duyardım. sine tanınmıı olan buradaki haklara 
jimine müstenit bir tekilde hayatının Bankanın imtiyazı temdit edildiği hal- muanz olmamak ıartile esasen bu mu 
ve İ.ltatüsüne istinaden faaliyetinin de, bankanın evrakmaktiyesinin son akvelenin yapılmıı olması bu hakkı 
devam etmesi yazılı bulunuyor. Bu günü tespit edilmiş yeni evrakınaktiye- kendilerine tanıtıyordu. Burada fazla 
madde ayni zamanda bankanın ista- sinin haiz olduğu hukuki sühuletler bir vuzuh istedikleri için bu vuzuhata 
tüaüne dahil mevzuubahisten bir mad- mahdut bir yere kadar gidiyor. Ve o- bir zarar görmedik. İkincisi bir tem-
de olduğu ve bankanın istatüsü eski rada tevakkuf ediyor. Binaenaleyh nat, lazımgelen bu temnatın kredi yo-
devirlerde yazılmıt ve şu kanun ma- bu madde imtiyazla beraber uzaması tunda heaap edilebilmesi yolunu açık 
hiyetinde bulunduğu ve ilk teıekkül lazım gibi bulunduğu halde bankanın bırakılmasıdır. Bunların haricinde 
ettiği zaman bir Merkez Bankası ola.. gösterdiği aamimiyet ve ayni zaman.. Türkiyenin bilcümle kavaninin ve ni-
bilmek gayesini istihdaf ederek yazıl- da bizim gösterdiğimiz mukavemet zamatına tabi olacaktır. Bunu takip 
mıt olduğu için bilhassa müzakeratı- neticesinde 1941 senesinden itibaren mızın en büyük kısmını beleden mad- her dakika da artık ortada kalmaması eden madde de ıimdiye kadar imtiyaz 
de bu madde olmuıtur. Banka azam"ı . d'I . b 1 d mukavelelerinde gönniye alıımıı oldu-

h

.. esasının temın e 1 mış u unması ır. ğumuz maddesi tamamen makusudur. 
ıunüniyet ve samimiyet göstererek Tekrar edeceğim: 

bu istatüde mevcut olan ve Merkez Burada imtiyaz temdid edildiği bal- Ş~diye kadar yapılan mukavelen&· 
Bankamıza ait olması kanun ve mem- de, evrakı naktiyesinin ve Merkez ban m~ erdbe bu husustaki madde aynen ha 
leketin menfeatiumumiyeai icabından kasına geçmiş olan evrakı naktiyemiz- tır ıya iliraem §Öyledir: 
bulunan bütün kuyudatı birer birer le yan yana tOO..vül .iınk3n da~de İıbu mukavelename ile temdit veya 
kaldırmıı, sadece nizamnameye ticari görülemezdi. Burnı nıhayet kıymetı o tadil edilmemit bulunan imtiyazatı 
bankalann elyevm nizamnamelerinde tarihten itibaren bir sene içinde mü- sabıka ve mukavelitı sabıka hüküm-
mevcut olan aali.hiyetler ve vazifeler racaat edecek olan veya yanmasından, teri bakidir. Burada bulunan tamamen 
ve faaliyetler bırakılmııtır. Binaena- kaybolmasından '1aşi müracaat ~tmc;ıi kz~dı olarak yazıyoruz ki, banka ile hü 
leyh ikinci maddenin ihtiva ettiği kt· ihtimali bulımmaya<ı evrakı naktıyenın umet araamdaki mukavelename bun-
snn nizamnamesinde yazılmıt olan ta- mukabi.linık olan altınlarda hazine em dan ibarettir: ve bundan evvel yapıl-
dilitı gösteriyor. Ve bankanın mevcu- rine terkedilecektir. Esasen pek küçük mıı olan bilcümle mukavelenamelerin 
diyetini bugün kabul edeceğimiz ka- bir meblağı ihtiva ediyor. 230,240 bin hükümleri mülgadır. Bu maddenin 
nunla teeasüs edecek olan hususi reji- lica icincl.edir, bunların da muayyen kabulü vesilesile bankanın gösterdiği 
me istinat ediyor. müdckt zarfında müracaat etmiyecek hüsnüniyeti tekrar etmek isterim. Bun 

Üçüncü madde, elyevm, bilirsiniz olanların bıraktıkları meblağ ba<taka- dan başka hakem maddesini tayyettik 
ki Osmarılı Bankasmm tedavüle koy- dan hükumet hazinesine .devredilmiş ve yerine mehakimiumumiyemiz kaim 
mut olduğu kavaimi naktiyelerden bulunacaktır. Ondan sonra Balkanın oluyor. Eaasen §İmdiye kadar hake-
yani evrakmaktiyelerden bankaya şimdiki büklıme~ hesabın a~:ı.ğı .hesabı me gidecek kadar tiddetli bir ihtilafın 
kalmıt olan takriben 200 bin liralık cari kredisi şeklinde yadettıgımız kre- olmaması bu meddenin bertaraf edil-
bir miktann 1941 senesine kadar te· diyi tesbit eden madde geliyor. Bu.~ mesi için gerek bizim, ve gerek ban· 

1,250,000 isterlin J.iradır B.unu faızı ka içı'n ka"fı' bı'r te-:-a tela"kkı' edı'lı'· 
, ...................................... -.................. k AAJLl..O.• 

Şark vilayetlerinde 
Yardım sandığı 

(Başı ı inci sahifede) 
alındı. Vilayet bütçeleri de arz ve iş'a
rımız vec,:hile taatik olunursa bu yoldaki 
faaliyeti ayrıca takviye edecektir. iMlın
taka dahilinde doğacak yeni yeni köy
ler ve kasabalar bu faaliyet programınm 
başında yer almaktadır. 

- Toprağa sahip edilen köylülerimi
zin yeni ziraat makineleriyl~ ziraatçilik 
yapmalan için bi.r teıebbüs var mıdır? 

- Toprak •ahibi olan köylüler her 
sene toprağa bir az daha bağlanmakta 
ve Cümhuriyet idaresinin kendilerine te
min ettiği feyizlerden müstefit olmakta
~ır· .. z.i.raatta makine faaliyeti bizim için 
ulküdur. Bu hedefe doğru maddi ve ma
nevi imki.nlann müaaadeai nisbetinde 
tedrici de olsa muntazaman gidiyoruz 
Ş_imdilik ilk ihtiyaçlara cevap vermek i. 
çın kara sabanların pulluğa tahvili ve 
bugü?e k;adar yalnız ölcüzle yapılan zi
raat ışlerınde atlardan da istifade edil
mesi.ni t~mine çalıııyoruz. Hangi sahada 
makınenın kullanılma11 zamanı gelirse 
derhal insan İ§İ makineye bırakılır. Bu
n~ bizim yani hükUmefin yapmamızdan 
zıyade halkın yapacağını ve yapmağa 
hazırlandığını görmekle haz duymakta
yım. 

- Umumi müfettişlik mmtakasına 
dahil dokuz Vilayet idarei husuaiyesinin 
iştirakiyle bi~ yardım bankaoı acıtacak
tı, Bankanın açılması neye kalm~ştır e
fendim. 

- 'r ardım banka'! faaliyeti tevekkuf 
e~edı !e e~~mez. Bu sene vilayetler 
butçelerıne luzumu kadar tahsisat koy
dul~r depoz!to mikta"I tamam olunca 
tastık muamele•i ikm11I ettirilecek v~ fa
aliyete geçecektir. Cok pratik bir suret
te ~ıntakanın iktı<adi faaliyetini inkişaf 
ettırccek olım bu bankaya yüksek ümit
lerle bağlanmış bulunuyoruz. Ve onun 
teşekkül~ne ",!~~eallik çalıımalardan asla 

yüzde 4-7 arasında o]aoaktır. ye il. yordu. Meclisiilinin hakem mııddele-
ser.e için yüzde altı olarak tesbıt edıl- me kartı biraz hassas olduğunu bilen 
miştir. Bu müddetin hitamında maliye banka bizim istememekliğimize rağ-
vekfüetiyle ba~a bu faizi 4-7 arasında men bu maddeden vazgeçmiıtir. 
bulunan rakkamlardan biri ile tesblt e 
ciH:eklerdir. Eski ımıkavel<>de faiz ay 
ni idi. Ancak 4-7 arasında değil, 5.7 a 
rasmd~ olacaktır den_ijiyordu .Buna ait 
olan maddede, bankanın Türkiyedeki 
hususi işleri için sermayesinden bir 
milyon isterlin lira tahsis edeceğini 
bildirmektedir. Bilalı,ara .neşretmiş ol
cluğu mevduatı koruma kanunurul!1 is
tilnru ettiği ıneGburiyeti de bu mad· 
denin içine almak zaruretini duyduğu
muz için bu meblağın 3 buçuk milyruı. 
lira olarak aureti dahilde Türkiyede 
buhmmaısı esbabı aynca ilave edilmiş 
bulunuyor. Bunu takip eden madde, 
de bankanın Türkiyede Jaakal 30 şube 
si buJıına<:.ağı musarrahtır. Binaenaleyh 
bankanın vaziyeti umumiyesi ne olur
sa olsun imtiy<1.1.müddetince Türkiye· 
d~ki sube adedini 30 dan aşağı indire 
miyecektir. !ndiımek ihtiyacında bulu 
nurs.ı maliye vekfileti ile tı:masa gere
cek, vddlet tarafeyn menfaati olup 
oimadıiJnı tetkik edecek:Ur. 

Bunu takip eden diğer bir madde 
vardır ki, o madde merkez ıbinasmın 
imtiyz," hitamın.da inşası için sarfedil 
miş para hükumet tarafından verilmek 
şartiyle binanın hükumete intikal ede 
ceği yazdı idi. Filhakika eski jmtiya 
z3t ve mükave13.t ebkamında, imtiya~ 
zİn bi tamında binanın inşa arsasının 
hül:iirnet tarafın.dan verilmiş olması do 
Jayısiyle vaki oluyor. Bunun hakkı bi 
yar olarak ipka ettirdik. Bu hakkı hi· 
yar ~udur : 

Türkiye mehakimi banka için, bütün 
Türkiyede yaşayana vatandaşlara ol
duğu gibi bir merci olacaktır .Yine bu 
~aya yazı olarak konamsı JazımgeJen 
bir ıparça vardır ki, Hasan Beyefendi
nin işaret etmiş oldukl.arı maddei kanu 
nuiyenin ta.dilini ical;ıeder. O da ayni 
yeni açılmış olan Sumer Banka bir mil 
yon liralılı: kredinin açılınası, bankanın 
muvafakat etmesirlir. Bilınukavele bu
nun kabul etmiş olduğumuzu kendileri 
ne bildirdik. Bil.muk~vele bunun kabul 
etmiş olduğumuzu kendilerine bildir
dik. Bundan d.olayidir ki, Haaan Bey, 
işaret etmiş olduğu tadilatı kanun layi 
hasında yaıpmak lazımdır. Bir milyon 
2~0 bin i.sterlin statu kredisi haricinde 
daimi hesabi car_i haricinde diğer bir 
milyon 250 bn liralık bir döviz kredisi 
vardır ki, buna da son senelerdeki dö
viz sıkıntılarına bir d«eceye kadar kar 
şı koyabilmek için banka tarafından 8 
BCne müddetle açılını§ bir kredidir. An 
cak bu krediden istifade edebilmek için 
mukabil olan Türk ,parasının Merkez 
bankasına konması lizımgeliyor.Mer
kez bankasında bu suretle birikecek o 
lan Türk paralarından gerek banka, 
gerek hükUınet kar~ı karşıya gelerek 
işletme çaresini bulacaklar ve bilvasıta 
hükumete o yoldan kredi aıwak imkan 
de istihsal edilecektir. Şayet merkez 
bankası konmuş olan bu paralara her
han.:;i bir faiz alacak. olursa bu faizin 
yüzde bir çeyreğini banka alacak, üııt 
tarafı da tamamen bazinenin olacaktır. 
Bir milyon 250 liralık döviz kredisi 
tam sekiz seneliktir Fakat şu r.akkamla 
rı gözümüzün önüne almak ıazımdır 
Dört sene müddetle tam kredi olarak 
devam edecek, dördÜJlcÜ senede<ı itiba 
ren borcum.uzun her sene rubunıu öde
mek sartiyle bu kredi sekiz senede hi
tam bulunacaktır arkadaşlar. 

vazgeçmıı degılız. 
- Diyarıbekir Halkevi icin bir 

yapılacağını duyduk acaba doğr 

1ır.ıiyazm hitamında ya hüklımct in· 
sa:ıt için sarfedilmis olan ,parayi vere 
;ek bi~ayi alır, yahut araayi" bankaY,a 
vermek suretiyle binayi satın almak kul 
fetindcn kendini kurtarır. Bankanın 
:r.eclisi idaresinde üÇ türlü azırnm bu 
!unacağı yazılrdır. Bu eski maddenin 
aynidir. Bu değişikHk yapılmamıştır. 
Bundan sonra gelen madde, ~kanın 
fimabat Türkiyedc bulunan b".tU'll. ~u
belerinin iadesine zat ve mevkıın Jsım 

bina !erinin olduğu gibi yadedBmesidir .. 
Yan Türkiye ziraat ve sanayı şubelerı 
pmum müdiirlü~ü gibi bundan ;wnra ge 
len mad.de de vergiler mese1"sı vardır~ 
Osmanlı Bankası Türkiyede kazanç 

Gerek muka velenameyi, gerek zey lini 
hülasatan sizlere arzettim. Öyle ümit 
ediyorum ki bu mukavelename gerek 
bankanın, gerek memleketin ileride inki
tafmı ümit ettiğimiz münasebetlerin ne
ticesi olarak her iki tarafa en ufak bir 

dur? , u mu~ 

. - !'falk~vi~n yükse~ vazifesini yapa 
bilmege musaıt ve şerefine layik bir bi· 
naya sahip olmaoı düşünceler başında· 
dır. Bizi bu hedefe kavuıturaoak tedbir
leri almak üzereyiz. Kararlanmızı ve
rince bunu heyecanla bekleyen halka da 
duyuracağ~. Büt:ün işlerimiz gibi bun .. 
da da düsturumuz şuclur: (Az masrafla 
çok iş). 

Bu düstur ayni zamanda almakta ol
duğumuz tedlıirleri de izah eder kana
atmdayım. 

- Müfettiılik merkezi muvakkaten 
b~ sene de EIB.ziz'e gidecek midir efen
dım. 

- Müfettitlik merkezinin daimi veya 
muvakkat Diaynbekirden aynlması mev 
zuubahio değildir. 

Hilmi Beye teşekkürle yanından ayni 
dım. 

Aziz Nami 

dir. Evvelki gün Ankaradan hareket e 
dcrek yollarına devam edemiyen yol
cular. bu trenle geleceklerdir. Müna
k~lenın. ya~ın da aktarma suretile te
mı~ edılebıleceği anlaşılmakta.dır. 

~.;,z~telerde kazaya dair yazılan ha
berler, ~rende hısım ve akrabaları olan 
l~rı endışeye düşünnüştür. Dün bir ok 
kımsekr, telefonla telgraf! Ha dç 

d 
k' . 

1 
• a y ar-

J?.3Şa ~ t ış etme dairesinden malilmat 
ıstıemışler ve aldıkları izahat .. . 

··~ 'h 1 k . uzerıne 
rr.u~1.er1 o ara ışlerine dönebil . 1 
d

. nıış er 
ır. 

Birçok kadın ve çocuklar da bizzat 
Haydaıpaşaya kadar l:"lerek ağlaşıp 
bağın mışlar ve kazanın mahiyetini öğ 
reninceye kadar telaş ve he-
yecanlarını gideremcmişlerdir. 
Kazaya düçar olan katar 
Toros katarı değil, Toros muhteli ka~ 
rı ismini olan v.e iki vagon ilavesile 
ccşel:kül eden maşrandiz treni olınası 
!aliiıı !ıir ICıtfu teliikki edilmektedir. 
Kaza Ekspres treni geçerken vukua gel 
miş olsa çok daha vahim 1'urette 
neticelenecekti. 

Yol.un yarına kadar açılması için bü
yük gayretler aarfedilmektedir. 

ver~isi verecektir. . .... 
Osmanlı Bankası Türkiyede bılumum 

Posta telgraf ücretlerini verecekti.r. Qs .. 
manlı Bankası mahalli idarelere aıt ver
gileri verecektir. Bunu har~c~nde h~r
hangi bankacılık şubesi barıcınde telak
ki edilecek bir sanat icra ederse o erb .... a .. 
bı sanayiin vermekle mükellef oldugu 
vergileri verecektir. Diğer milli ba~
lar gibi bunun haricinde kalan vergiler
den de Osmanlı bankası muaf addedil-

miştir. 
İbrahim Bey (Isparta) Hangileri ka-

lıyor? 
Saracoğlu Şükrü Bey: Çok birşey kal 

mıyor efendim. Diğer bir madde vardır 
ki, bu madde Osmanlı Bankasının milli 
bankalar gibi müsavi muamele göreceği
ni yazan yazılan ihtiva ediyor. Ancak 
bu yazılan bir noktadan mutlak ve bir 
noktadan mukayyettir. Milli bankalarla 
müsavi muamele görecektir maddesi bil
hassa şurada mukayyettir: 

Gerek o milll bankalar kendi icra et
tikleri husus ki, sanatrn istilza :ettiği ka 
nunen kendisine verilmiş veya istikbal-

de veriLecek o]an muafiyet .imtiyazı varsa 
banka bunlardan aynen istifade edeceği
ni iddia edemiyecektir. Fakat bunların 
haricinde alelumum Türk bankaları için 
istifade edecektir. 

Bittabi ziraat bankasının hususiyeti 
vardır. Emlak ve sanayi bankasının hu
susiyeti vardır. Bu hususiyetlerin istil
zam ettiği kanunen kendilerine verilmiş 
veya verilecek olan hususiyetlerden. mLJoot' 
afiyetlerden Osmanlı Bankası müstefit 
olamıyacaktır. Merkez Bankası gibi bir 
kanunla teşkil edilmiş olan bankaları
mız, kendi istemekte oldukları işlerin is .. 
tilzam ettiği hususiyetleridir.. Kanunen 
verilmiş veya istikbalde kanunen verile
cek muafiyetlerden istifade etmek iddia
sını Osmanh Bankası yapamıyacaktır. 
Ancak bunun milli bankalarımızla mü .. 
savi tutm~k vadinde bulunmuş oluyoruz. 
Onu takip •den madde de, komiserlik 
maddesidir ki, bund•n evvelki mukave
llitta bulunduğu şekildedir. İlave edile-

can sıkıntısı vermek ıöyle dursun, bili
lôı her iki taraf için çok faideli. Gerek 
ticari ve gerek memleketin inkişafı ve 
nafia işleri için mesut bir ba§langıç ola
caktır. Çok ümit ederiz ki istikbalde Ü· 
mitlerimizi daima takviye edecektir. 

Ad meselesine gelince: Osmanlı ,Ban
kası, emin olabilirsiniz ki, bu isim aııkı 
değildir. Onun sadece aşık olduğu bir 
fey vardır. Memlekette çalışmak ve pa
ra kazanmak. Nihayet herhangi bir isim 
bunun yerine geçmemiı İse, bu o iıim 
bulmakta müşkülat çekilmi§ olmaktan 
ileri gelmektedir. Bu isim onlar tarafrn
dan da beğenilmiş ve behemehal istimal 
edilmesini İcap eden bir bayrak telakki 
edilmemiştir. 

Kamil Bey (lzmir) - Osmarılı Ban
kası memlekette mevcut olan milli ban
kalara, kanunlara verilmi§ olan imtiyaz
lardan menafiden müstefit olacak mıdır? 
Milli bankaların tüccarlara gösterdiği 
kredi tahsilatını yapacak mıdır? 

Saracoğlu Şükrü Bey devamla: 
Arkadatımın sorduğu suale maalesef 

bendeniz cevap verecek vaziyette deği .. 
lim. Bu bankanın bileceği bir ittir. Fa
kat zannediyorum ki, ınüıterilerinin men 
faati hilafına hareket etmiyecek kadar 
Osmanlı Bankası akıllıdır. 

Süleyman Sırn Bey (Yozgat) - Me
mur ve müsdahdemlerinin Türk olacak
larına dair birşey konuşuldu mu? 

Saracoğlu Şükrü Bey devamla: 
Memur ve müsdabdemini hakkındaki 

mad~_':Yİ ~r~a§ım hatırlatdılar. Süratle 
geçtıgım ıçın hatırlıyaınamışım. Eski 
madde aynen ipka edilmiştir. yal ruz fU 
kayıt vardır ki, orada konmuş olan nis
betler ~t'i ve nihai idi. Bu defa konmuı 
olan nısbetler haddi asğari olarak kon
muttur. 

Reiı - Söz Başvekil Paşa Hazretle
rinindir. 

ismet Pasanın izahatı • 
Başvekil ismet Paşa Hazretleri - Ar-

kadaşlar, arkada~ıın Saracoğlu Sükrü B. 

Şark Demiryolları 
Yaz Tarif esi 

İstanbul - Edirneşehir arasında 
ve mütekabilen yolculara mahsus 
seri bir münakale servisi tesis e
dilmiştir. Kırklareli hattı ile de ir· 
tibatı vardır. (Edirneye gidecek 
ve Edirneden gelecek katarlada 
Büfe servisi vardır). 

15 Haziran Per4embe ırününde itibare• 
31 Te4rin EYVel 1933 salı ıününe ka.daT ... 

tideki tarife mücibince her •Ün Yolcuiara 
mahsus seri katarlar tahrik edilecektir: 

ISTANBUL • EDIRNEŞEHIR 
Katar No 6. 

1ttanbul 
Kumlc:apı 

Yedikule 
Bakırköy 

Y eıilköy 
K. Çekmece 

f•pa.rtakuie 
Hadım köy 
Çatalca 
lncejiz 

Kabakça 
Kurfallı 

Sinekli 

Çerkeıköy 

Çorlu 

Muratlı 

Se7itler 
Lüleburıu 

Al pullu 
Mandra 
Pehli-.ankÖJ 
M. J. 
U::sunköprü. 

Pit7on 
Edirne 

har. 9,00 

.. 9,10 .. 9,21 

.. 9,32 

• 9,42 

" 9,51 

• 10,18 .. 10,47 

• 11.17 

• 11,36 

.. 11,46 

.. 12,13 
12,34 

• 13,11 .. 13,45 
14,20 .. 14,42 

• 15.08 .. 15,40 

" 15,49 .. 16,13 

• 16,26 

" 
17,02 

• 17.27 

" 18,40 
Ediraeıelıir ., 18,45 
EDIRNEŞEHIR • ISTANBUL 

Katar 
Edirneıehir 

Edirne 
Pityon 

Uzunköprü. 
M.J. 
Pebli-.ankö1 
Mandra 
Al pullu 
Lülebur•u 
Seyitler 

Muratlı 

Çorlu 
Cerkeakö• 
Sinekli 
KurfaUı 

Kabakça 
lnceilz 
Çat&lca 
Hadımköy 

lapartakule 

K. Çekmece 
Yetilköy 
Bakı-rköy 

Yedikule 

N o. 7. 
har. 

• .. .. .. 
• .. .. .. 
• 

.. .. .. .. .. 
• 
" .. .. .. .. .. 
" 

8,30 
8,42 
9,51 

10.31 
10,48 
11,03 
11.2s 
11,44 
12,11 
12,36 
13.03 
13,44 
14,28 
15,09 
15,24 
15,42 
15.49 
16,08 
16,49 
17,08 
17,31 
17,40 
17,50 
18,00 

Kumkapı " 18.10 
l.tanbul 18,17 

ALPULLU • KIRKLARELI 
Katar N o. 3 2 4. 

Al pullu har. 16,00 

Mandra .. 16,13 

Babae•ki • 16,SS 

Taıaitl .. 17,19 
KaYalı:h " 17,52 
Kırklareli ,. 18,15 

XIRKLARELl.ALPULLU 
Kata ııt 

Kırklareli 

Ka•akh 
Tataiıl 

Babaeılcl 

Mandra 
Alpullu 

N o. 3 2 3. 
har, 8,50 

" 9,10 

• 9,36 

• 10,20 
,, 10,40 

" 10.SO 
6 •• 7 No. lı katarlarda Beynelmi.lel Yataklı 

va .. onlar idaresi ta.rafından temin edilen büfe 
ıen'İıi Yardır. 

Bu Seri müo.akalibn te&iai münaaebet:le la 

tanbul ile Ed.irne arasında ve mütekabilen İt· 

liyen 104-105 ve 5()8..509 No. L Yolf.:u va ~1uh 
lelit katarlarla Alpullu - Kırldareli arasında 

seyreden 321-322 No. lı Muhtelit katarlar ı:; 

Huiran 1933 tarihinden itibaren 1.iıivedi!e
cektir, 

ISANBUL iLE EDiRNE ARASINDA VE 
MÜTEKABILEN TENZILATLI AZiMET. 

AVDET BiLETLERi IHTASI 
Şömendöfer ldareıi tarafından 31 Tetrin 

EYYeJ 1933 tarihine kadar fatanbul ve Edirn• 
me•kiflerinde Btideki aeferlere mahaus elm,'\k 
Ütere il inci ve 111 Üncü mevkiler içiıı •on · 

zilith azimet • avdet biletleri •erilecekı:.r: 
lıtanbul - Edirnekaraaiaç ve av-1et 

İstanbul - Edirneıehir •e avdet 
Edirnekaraaiaç • lıtanbu! ve avdet 

Edirne,ehir • lata.nbul ve &Tdet. 

MERIYET MÜDDETi: 6 Cün, Bayram 
•• Cuma gü.nleri bu müddete dahil edil. u. 

Bu biletler S. O. E. Lüks katarlanud.ıın 

maada bilumum Yolcu kat.arlarında mütebcr• 

dir. 

latanbul 10 Haz~ran 1933. 

MÜDİRİYET: 

"_ .......... " ....... _.. ............................ . 
Kari ,ık:tyatlerl 

Rıhhm şirketinde 
haksızlık 

bir 

Rıhtı~ şirketinde gece bekçiliği ya
pan ve şımdi işinden çıkarılan Salih Ef 
diyor ki: 

« Haksız ve sebepsiz olarak işimden 

çıkanldım. Kimseye derdimi anlatamı· 
yorum. Uzun müddet çalıştığım bi.r 
mÜC11SeSenin bana bunu reva görmesi 

hak mıdır? ,, 

in, maddelerin ber birini ayrı ayrı bize 
izah eden beyanatına bir iki kelime de 

ben eklemek isterim. 
·Müzakere ettiğimjz mukavele uzun 

müzakerelerin mahsulüdür. Ciddi hir sa· 
mimiyetle çalıımak arzusu bu nıukavele-
nin İmzasına saik olmu!tur. Biz memle
kete dürüst ve ayni niyetle çalışaçak ban 
kanın kazanmasım ve inki~af etmesini 
arzu ve himaye ederiz. Böyle çalışan Os· 
manlı bankaoı memlekete cok faidoli ola 
bilir. Son zamanlardaki temaslarını·z· 
dan ve tamtma1arırnızdan memnun oldu· 
ğumuzu h.M'ı.urunuzda beyan cdcbi1iriın. 
(Alkışlar) 



' Venizelosa suikast Londra konfe:raıısı 1 Istanbul, hasta şehir 
Y ı ı (Başı 1 inci sahifede) 

ıst. llılr. ~umandanlığı 

SabnaTm:ı kom. ilan1'ln (Başı 1 inci sahifrde, 
lar meydana çıkaracaktır. arlll açı iYOT Bunun için şehrin yüksek yerlerine çıka 

rak heyeti umumiyeyi gözden geçiriyor, 
şehrin kapılannı limanı ve sahilleri tet
kik ediyorum. 

Siycui vaziyet karışık 
ATINA 9 - Vaziyeti siyasiye çok 

kanşık olmakla devam ediyor. Kabine
nin mCTkii, bilhassa cumhuriyetçi fırka
lar rüesasının ıbikaıtçılar meydana çıka 
nlarak yakalanamadıklan takdirde ken
disioi me<ul addedecekleri hakkındaki 
beyanatından sonra sarsılmış bulunmak
tadır. 

Bir takım hadiseler vukuu ihtimali 
tamamen ortadan kalkmış değildir, Son 
suikastta meıuliyeti ve iıtiraki tahak
kuk ebnİş o1an emniyeti umumiye mü
dürü Polihronopulun biraderi de bugün 
tevkif edilmiıtir. Rivayete göre emniyeti 
umumiye müdürü, suikastçılara birer 
milyon drahmi vadetmi•tir. Emniyeti u
mumiye müdürü dün ~ece sorguya çe
kilmiş ve i~ticvabı dö'"t saat sürmüştür. 

Bu trece musırran deveran eden riva
fetlere göre suikut faillerinden etkiya 
·eisi Kara Tanas ifsaatta bulunmamak 
ıçin •uikast ıebekesi -tarafından öldürül
müştür. 

Siıaya diz.eceklermif 
ATINA, 10 - M. Venizelosa karşı 

yapı1an cür'etkirane suikast hidiaesinin 
tahkikatı tamamen denilecek derecede 
inkitaf etmi•tir. Pa•a ve si!Bh tedarik e
derek Venizeloı fırkamıın liderlerini öl
<!ürmek icin gizli bir suikastcı cemiyeti 
lturuld .. ğu a.;ıa,ılmıştır. - • 

Cemiyetin maksadı ayak taknnmdan 
anlı 'erirleri para ile tutarak ileri ge
len Venizelist diplomatlan ortadan kal
dmnakh. ilk cür'etkirane hareket le 
biziat Venizelosa karş ı irtikap edilmiş
tir. 

iki otomobil daha 
ATINA, 9 - Suikastçilerin bindikleri 

otomobilden ı.a.ka gizli cemiyete ait iki 
otomobil daha musadere editmi,tir. ilk 
otomobilde bir kemer bulunmuftur. Ke
merin tokasında Halkis'de yakalanan 
bir arlamın isminin ille harfleri vardır. 

Kim oldukları anl~ıldı 
ATINA, 9 - Yüksek tabakaya men· 

sup kimselerin de suikast ıebekesine 
dahil bulundukları kanaati lıi•ıl olmuş
tur. Şimdiye kadar yüzlerce kişi istic
''ap edilmistİT. Son dakikada şüpheli i
fadeler veren birkaç f<i~i tevkif edilmiş· 
tir. 

M. Ver.izelosa kur5un sıkanJann isim 
ve hüviyetleri de ta~en belli olmuş, 
bunlardan birkaçı yakalanmıştır. 

ATINA, 9 - Dost Türkiye devlet 
ricali tarafından suikast karfmnda gös
terilen samimi teessür, halk arasında de. 
rin bir memnuniyet uyand.ınruşbr 

M. Çaldarisin ismet Pf'ya cevabı 
ATİNA, 10. A. A. - Atina ajansı 

bildiriyor: 
Başvekil M. Çaldaris, M. Veniu.los'a 

yapılan suikast clalayısiyl.e Y'\IJ18Il mil
letinin savuşturduğu kua karşıam<la 
Türk millet ve hükumetinin Yunanis
tan hakkında duyduğu d<ıethık ve sev
gi hislerini bildiren Başvekil lsnet 
Paşa Hazretlerine şu cevabı gönder
mistir. 

« M. Venizelos'un :ıaJısma ~ı ya-
' pılaıı menfur suikast hakkında zatı 

devleti.eriyle Türk milleti tllNfm.dan 
izhar edilen hissiyat ve dostluk tıemi
natın.dan ·pek ziyade mütehassrs bulu
nuyorum. Hükfunetimin süldlnu ve 
kalkuımayi temin yolunda sarfettiği e 
mekleri halle.dar edecek mıı.hiyetteki bu 
caniyane hareket karşı&mda Yunan 
milletinin duyduğu nefret hislerine in
zimam tıden yükııck alSlı::ırdan dolayi a
zim tesekkürlerimi arzeck:r, Ywıanis
tana v~ Y= siy3""j adamlarına kar
şı Türk bükfunet ve miUctinin beele
dikleri dostana hislerinin hu yeni te
zaburunun Yunan hülr:GmetJıııi.D 1$.yı
kiyle takdir ~kte olduğuna itimat 
b \Jyurmanızı rica eylerim." 

Bir gazeteci de tevkil edildi 
ATİNA, 10. A. A. - Fnıniyeti umu 

miye müdürü ile erkiirundıan iki kişi
nin tevkif edilmcııi dolaymiy.le ııcılfilıi.
yettar mahafilde tevkif emrinin M. 
Venizd06.,un bir takımı halıere.leri ibti 
va ~den ifadesi üzerine verilmiş olduğu 
ve ciheti adliyenin mümaileyhin şiki
yeti üzerine bu yolda ba.reket etmeme 
•inin mümkün olmadığı beysn edilr 
mektedir. Şimdiye kadar bunların me 
sul olduklarını teyit eden bir delil bu
lunamamıştır. 

Hükfımet her türlü tmrildta karşı 
§iddetle harekete geçmeğe azmetmiş
tir. 

Hükiimet taraftarı Eliniki gazeteai 
müdürü muhalefet gazrt'olerinin ı;id
d<tli hücumlarına ~ı Qtbir şiddetle 
muamele yapılması i.oin te~vikatta bu 
h•n<lueundan dolayi tevkif edilmiştir. 
H ükümet dahil.de sükünü tesis etmek
ten ibaret olan proğrammr soı:ıuı:ıa ka
dar tatbik etmeye karar venmştır. M. 
Çaldarisin iş başında bulıunma~ı hı:' ga 
yenin elde edileceğil}jn kat'i bır zıma
nıdır. 

Milliyetin romanı: 2 7 

(Başı 1 inci sahifede) 
idaresi bunu yapmışbr. Bu servis için 
aynlan santral memurlan da almanca 
konuıuyorlar. Alman Heyeti için ote
lin bu kabna 80 telefon konulmuttur. 
Bu telefonlann bir kısmı doğrudan 
doğruya konferans binasına merbut
tur. 

Amerika Heyeti 80 kqiden mürek
keptir. Bular Claridge otelinde yerleş
miılerdir. Ayni otelin bir katını r'!~ 1-
talyan Heyeti iıgal ediyor. 40 kitiye 
baliğ olan Fransız Heyeti Savoy ore
linde bulunuyor. Bu otelde Fran&1zlar
dan mi.da Cenubi Afrikalılar da yer
leşmiştir. 

Haziran ayı Londranın aoayete ha
yatının en civcivli mevsimidir. Murah
hasları eğlendirmek için bir takrm zi. 
yafetler tertip edilmiıtir. Her halde 
lngilizlerin bu içtimaı debdebe nokta
sından da tarihi yapmak İstedikleri 
anlaıılıyor. 

Ahmet ŞUKRU 

Nutuklar kısa olacak 
LONDRA, 10. A. A. - Dünya kon 

feransmm ilk celsesinin altı haftadan 
fazla sürmiyeceğiıre dair yapılan tah
minler teeyyüt etmektedir. 

M. Mac Donald ile M. ATenol müza
keratı süratlc bitirmek ve nutuklarla 
merasimi kısaltmak için anlaşmı~ Iar
dır. 

Esasen reis, 15 dakikaddan fazla söz 
söylemiyecektir. Umumi katiplik mu
rahhaslar için 15 Hazirandan öteye geç
miyen bir proğram hazırlamış~"!'. M. 
Mac D<mald konferanstan sonra de
vam edecek bir teşkilat yapılması için 
bir teklifte bulunmak niyetindedir. 

Konleran• toplanırken 
LONDRA, 10. A. f'ı.. - Sabah gaze

te !erinin çoğu Londra konferansı hak 
kında uzun yazılar yazıyorlar. Müna
kaşa edilecek meııeleleri tetkik ederek 
elde edilecek neti<:eleri münakaşa edi 
ycrlar. 

« Nevs chronicJıle" « Sir Valter Lay
• tan" gazetesinde şöyle yazıyor: 

M. Rozvelt, otoritesini temin edeme 
di ve biz Amerika tekliflerinden bir 
muçize beklemiyoruz; Almanlar için 
borçlar -1esi daima birinci pliinda 
kalacaktır. Fransızl~r mütereddittir. 
Ve İngiliz heyeti murahasası İngiltere 
nin harici ticaretini yilkseltmeğe, ka
binenin hİJilayecilik usülüne imapı ara 
smda mütereddittir. Eğer bu müşkille
re rağmen muaffakiyet elde edilirse, bu 
kimsenin bir mu.affakiyyetsizlik neti
celerini göz önüne getirmeğe cesaret 
edemeyişinden Dlacaktır. 

Murahhaslar kati bir iktisadi milliyet 
cilik yolun.u bırakmak cesaretini göı
termelidirler. Zira, tali bir kaç mesele 
üzerinde anlaşmakla veya müşfik ka
rar1"rja dünyayi içinVe bulunduğu ikti 
sadi barbalıktan kurtarmak kabil de
ğildir. 

Murahhaslar 
PARİS, 10. A .A. - Fransız heyeti 

murahasası ile M. Daladier Londraya 
yarın öğfeyin gideceklerdir. 
VİYANA, 10. A. A. Başvekil 

Dolfuss, saat 5,55 te Londra konferan
sına gitmek üzere tayyare ile hareket 
etmiştir. Tayyaresi alman erazisi üze
rinden uçmıyacaktır. 

ROMA, 10. A. A. - Lorı.dra konfe
ransında İtalya heyetj murahasası dün 
11130 <la hareket etti. 

PRAGUE, 10 .A. A. - Loıı<ka kon
feransında Ç<>k heyeti murahbasai dün 
hareket etmiştir. Heyette M. Benes, 
mitli banka umum müdürü M. Poııpisil, 
sııbık ticaret nazırı M. Dörauk, ticaret 
mukaveleleri mü.dürü M. Frieoman ve 
hariciye, ticaret, ziraıtt, maliye nezaret 
ler mümessilleri vardır. 

Cihan iktisat konferansına iftirak 
edecek Alman murahhaıı heyeti 
BRELİN, 10 .A. A. - Volff ajanaı 

bildiriyor : 
Cihan iktisat konferaruıma iştirak e 

decıek olan Alman .murahhas heyıetıi 
• Londraya gitmek üzere bu akşam Ber 
!inden ayrıle.cak!ır. 

Muai bürosunun raporu 
Lonı!ra'da açılacak Ohan iktisat 

llonferansmda, beynelmilel mesai bü
rosunun ~oru da te,tkik edilecektir. 
Bu raporda, iktisadi buhranın 1907 ve 
1921 seneleTindeki buhranlar gibi ~ 
çici qlmadığı, bilhassa buğday .fiatla
rınm 16 mcı asırdanbcri göıiilmemi,, 
derecede düıtüğü, beynelmilel har.i.ci 
ticaretin umumiyetle, çok azalmış oldu 
ğu, 1932 ae<:ıefıinde yalnız kahve ve 
~trol fiatlarmda mühim tenezzül olma 
dığt, istihsal işlerinde görülen bazı 
hareketlerin istihlak derecııine tekabül 
etmediği, halkın ve hususile zürraın iş 
tira kabHiyeti iJıya edilmedikçe umu
mi buhranın zail olması bekleııemiye
ceği beyan edilmektedir. 

ERKEK KISMI 

SARJŞINA BAY/LiR 

Yazan: ANITA LOOS. 

- Size şapkalarımdllll birini vere
yiın, dedim. 
Şapkamın üstünde oldukça büyük 

bir de gül vardı. Gülü çıkardım. Fa
kat taPka batma uymadı. Saçlarım ke 
sik olduğu için ona ufak geliyordu. Bir 
aralık maka11 altp saçlarmı kesmek 
klnna geldi. Fakat sonra kendi ken-
ime: 

- Bugünlük hu kadan yeter! diye 
U~ündüm. 

• d • Bunun üzerine ka ıncagız: 
- ilk defa olarak güne-. nuru gibi 

hayatımı aydınlattın. . • dedi. 
Hcnry ı:elip almak istediği zaman 

du<ı-.a g;tmrk bt-medi. Fakat niha-
ı-

Tercüme: Kamran Şerif 

bana telefon etti. Gayet heyecanlı i. 
di. 

- Size son derece mühim bir feY 
soracağım, dedi. 

- Sizi bu alqam söriirüm, dedim. 
Fakat timdi de Mister Eiaman'ı gör· 

mek li.znn. Son derece mühim bi.· it 
yapmak niyetindeyim. Bu iı derhal 
yapılmalı. 

31 Mayı• 
Mister Eisman, Dorotby, bir de ben 

trenle Budapeıte denilen yere giJiyo· 

ruz. Viyanadan ayrılmadan evvel 
Henry'yi bir daha görmedim.. Bir mek
tup bıraktım. Çünkü bana sora·;~gı te· 
yi şifahen aomıaktansa mektupla ya· 
zıp sorması her halde daha hayırlı o
lacaktı. Halbuki ikimiz de ayni aehir-Rir m · .. ı ' ... ~ -· . rinı. .. .. nde dıırıın , 

lıtanbul'da biribiri üzer:ne çıkan yan 
gınlar şehri harabeye çevinnittir• Bu, 
bir ıebir mütehaııısmın vazifesini kolay 
!aştıran bir feydir. Fikrimce lıtanbul'un 
planıru yaparken tehre asri bir tekil 
vermekle beraber bazı kısımlarda esasen 
mevcut olan güzelliğini mulıafaza etmek 
kabildir. 

~:ı noktai nazardan lstıınhul'un pla
nını yaparken iki mesele karıısmda bu
lunuyoraz. Bunlardan biri htanl-ulu bu
günkü İçtimai hayabn icaplarına göre 
asri bir "ehir haline getirmek, diğeri de 
mevcut "'ÜzellikJeri ve sanat eserlerini 
muhafaz~ etmekle kahnı;'11'ak onl••ı iyi 
bir ıek;lde göstermek ve kıymetlerini ar
tırmaktır. 

Bunlar biribirinc muanz ve halli of. 
dukça güc iki mc.eledir. Ben bu müşkü. 
lü yenebileceğimi zannediyorum. 

Şurasını cin söyHyc:;-im k; lstanbul 
plan ve le!kilattan Il'.ııbrurn bir şehirdir. 
Bu şehirde §İmdiye lıadar teferruata ait 
bazı ıeyler yapdmı~, Fakat e'."8.8 ve Uinu
miyet ihmal edilmi~tir. HPJJ.,uki bir şeb. 
rin pliı.nını yaprr.zk ic,:in cvvdi umumi
yetleri ~ôz önünde bulundurmak, SO!>ra 
da hususs;yete geçmek lazımdn-. 
Şimdiye kadar lstanbul tarafını tetkik 

ile metı:ıul oldum. Pazar eünü Boğaziçi
ne gideceğim; sonra Beyoğlu ve ondan 
sonra'da Üsküdar ve civa."'1 bakkmdn tet 
kikat yapacağım. Bu tetkikat esnasında 
-ağlebi ihtimal gelecek cl'.ma gÜnü -
iki !!Ün kalmak üzere Ankar,,ya gidece
ğim. 

- lstanhul'un planını yaparken göz 
önünde bulundurulacak esa'h noktalar 
nelerdir? 

- Bu hususta tafsilata ıririşmek ia
temem. Bunlan Pariste har.rlıyaca. 
ğim raporuma saklıyorum. 

Bana tudi edilen vazife bi• proğrarn 
yapmaktır. Bu proğram raporumu teşkil 
edecektir. Bu raporda tehrin planının 
ne suretle yapılması liıznn geldiğini i
zah edeceğim. Planın esaslan pro~am
da izah edilmelidir. Proğram ne kadar 
iyi olursa plan da o kadar iyi olur. 

lstanbul'da tetkikat yaparken bilhas
sa tükranla tu noktayı zikretmek iste
rım: 

Belediye erkanından gördüğüm hüsnü 
kabul beni cok mütehassis etti. Beledi
ye erkanı ac~k fikirli ve hüsnüniyet sahi
bi zevattan -mü...,kkeptir. Fııkat iyi bir 
rehbere ihtiyaçları vardır. Kendileri ile 
iyi bir fekilde çalıfacağunı zannediyo-
rum." 

M. Agache'in bir konferansı 
M.. Alfred Aıırache bu hafta içinde Gü-

zel Sanatlar Akademisinde şebirçilik 
hakkında bir konferanı verecektir. 

İstanbul asliye mahkemesi üçüncü 

hukuk dairesinden: Şevki Beyin He
diye Zehra hanım aleyhine açtı" bo
sanma davasının tahkikatı hitam bul
muş ve evrak heyeti müçtıemiaya tevdi 

kılınmakla yevmü mıılıakeme olarak 1 

temmuz 933 cumartesi saat 14 te ta

yin edilmiştir. Mezkur günde gelmedi 
ği taktirde gıyaben muhakemeye de
vam olunacağı iJan olunsır. (4364) 

Istanbul _yeiliru:i icra memurluğun

dan : Bir borçtan dolayı mahooz ve pa 

raya çevrilmesine karar verilen 75000 

tuğla 14-6-933 tarihine müsadif çar
şamba günü saat 10 dan 12 ye kadar Si

lihtarada Haşim beyin Tuğla harmar 
nında açık artırma suTetile satı1ecağın

U<ın taliplerin mahalli mezkfırda hazır 
bulunacak memura müracaatları illin o 
lunur. (4359) 

İ&anbut ycıdin.ci icra <nemruhığun-

dan : 
Bir borçtan .dolayi mahcuz ve paraya 

çevrilmesine karar verHeo 75000 tuğ
la 14-6-933 tal'ihine müaadif çarşamba 
günü saat 10 daıı 12 ye kadar Silihtara 
da Naşim beyin tuııa harmanında a
çık artırma suretile satıla.cağın.dan ta
liplerin mahalli mezkilr.da bazı:r bulu 
nacak memura müracaatları ilan olu• 
nur. ( 4358) 

Topçu Atış mektebinde te 
raküm eden 150 araba giibre 
12-6-933 pazartesi giinü saat 
16 da müzayede ile satılacak 
tır. Görmek istiyenlerin her 
gün mektebe müzayedeye gi 
rişeceklerin belli günün saatin 
de Merkez K. Satmalma ko 
misyonuna müracaatları. 
(653) (2324) 3310 

Kuleli askeri lisesinde mev 1 

cut 205 kalem muhtelif cıns ı 
•!ŞYa müzayede ile 12-6-933 
pazartesi gÜnÜ saat 15 te ya 
pıla.'-aktır. isteklilerin eşyala 
n görmek için Kuleli Lisesine 
müzayedeye girişeceklerin bel 
li vaktinde komisyona mu 
racaatları. (652) (2325) 

3311 
• ~ * 

Halıcıoğlu lhtiy2.t zabit 
ınektebinde teraküm eden yet 
mış araba gübre 12-6-933 pa 
zartesi günü saat 14 te mü
zayede ile satılacaktır. Gör
mek istiyenlerin her gün m·· 
tebe ve müzayedeye girecekle 
rin belli vaktinde Merkez Sa
tmalma komisyonuna mura 
caatları. (654) (2326) 

3312 ,,. ,,. ,,. 
.Topçu Atış mektebinde te 

rak•Jm eden 600 adet boş ben 
zin tenekesile 300 adet boş 
sandık 12-6-933 pazartesi gÜ 
nü saat 1 O da · müzayede ile 
satılacaktır. Görmek istiyen
lcrin her gün mektebe müza
yedeye girişeceklerin belli 
vaktinde Merkez satınalma 
koır.isyonuna müracaatları. 
(651) (2327) 3313 

,,. ,,. "' 
Topçu ve Nakliye mekte

binden satılması icap eden 35 
tırnak numaralı bir reis hay
vanın 14-6-933 çarşamba gÜ 
nü saat onda Fatihte at paza 
rında satılacağından isteklile 
rin belli vakitte bulunmaları. 
(659) (2620) 3512 

* ... 
Harbiye ve merbutu bulu

nan nıektepler ihtiyacı için 
yirmi bin kilo koyun eti ve 
on bin kilo sığır eti 18 Hazi 
ran 933 pazar günü saat 
14,30 da kapalı zarfla satın c: 
lınacaktır. İsteklilerin şartna 
meyi görmek için her gÜn 
ve ınünakasaya girişeceklerin 
belli vaktinden evvel teklif 
mektuplarını komisyon riya 
setine vermeleri, (641) 

(2254) 3300 
ol!' 4 ,,. 

Harbiye ve merhutu mek 
teplerin 9 kalem sebzesi 14-6 
933 çarşamba gÜnÜ saat 13,30 
da alınmak üzere münakasa 
temdit edilmiştir. İsteklilerin 
§artnamesini görmek için her 
gün ve münakasaya girişecek 
lerin belli vaktinde komisyon 
da hazır bulunmafan. (660) 

(2648) 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Satınalma komlayonundaa: 

Mektebimizin Mayıs 934 gayesine kadar bir senelik ihti 
yacı olan (33000) kilo eJoneğin 5-6-933 tarihli münakasası 
na da talip zuhur etmediğinden 13-6-933 tarihine müsadif ıa 
1ı gÜnÜ saat 14,30 da pazarlık icra edileceğinden taliplerin 
yevmi mezkUrda komisyona müracaatları ilan olunur. (2592) 

de bulunacak olursak bana nasıl mek
tup yazabilirdi 1 Kendiaine: 

"Beş dakika sonra hareket etmek 
mecburiyetin kaldim. Dorothy'nin bu 
yakınlarda pek llavallllldıiınm farkı
na vardnn. Eier onu buradan U2aklaı
hrmazsam bütiln emeklerim heder o
lacak. Bana ne soracaksanız yazıp 
posta ile Budapettede Ritz oteline gön 
deriniz. "Sözün varsa yaz,, aözünü her 
zamllll çok bejtenirim.,, diye yazdım. 

Mister Ei1111an'ı Viyanadan uzak
lqtınnak çok kolay oldu. Dün adam
cağız düğme fabrikaama gİbnİf- Bir 
de bakmıı ki herkes fabrikada çalıta
cak yerde azizlerden birinin terefine 
tertip edilen bir ziyafete gitmif.. Me
ğer Viyanada azizlerden birinin do
ğum günü oldu mu, herkea itini aücü
nü bı:rakıp ziyafete kotarnnt. Bunun 
üzerine Mister Eiaman merak edip tak 
vimlerine bakmıf. Bir de ne sönün: se 
nenin hemen her haftasında aşaiı yu
kan bir aziz doğmuı. O zaman kendi 
kendine: 

- Anlatıldı, beni ancak Amerika 
paklar! demİ§. 

Henry peıimden Budapeşteye gele
miyecek. Çünkü annesini Dr. Froyd te
davi ediyor. Onun hastalığı galiba be-

.. pasa L: e aha 1" 
\Ur • ·.. '"' C • 
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nimkinden daha kantık. Dr. Froyd 
her halde çok sıkıntı çekecek. Çünkü 
kadıncaiız rüya ile hakiki vakalan a
yırt edemiyor. Kadın ona her teyi ol
duğu gibi aöyliyor, o da aöylediklerin • 
den muhakeme kuvvetile mana çıkar
mıya çalıııyormuı. Mesela kadın: 

- Bqlnci Caddede gayet güzel bir 
delikanlı benimle flirt etmek istedi! 
dediği zaman doktor bundan mana 
çıkarabilmek için bjr çok muhakeme 
yüriitm.ek mecburiyetinde kalıyor-
mut. • • 

Budapeıtede de tekrar kendimizi 
Ritz otelinde bulacaiız. Orta Avrupa• 
da Ritz oteli bulabilmek doğrusu pek 
keyifli bir teY 1 

1 Ha>riran 
Dün Henry'nin mektubu geldi. An· 

nesinin timdiye kadar benim gibi bir 
kıza raatgelmediğini aöyliyor ve bana 
izdivaç teklif ediyor. Henry'nin bu 
tahriri teklifini derhal bir fotoğrafçı
ya götürüp bir çok kopyalannı çıkart
tım. Çünkü, olur a, belki mektubu kay 
bederim ... Peki o zaman bende biç bir 
hahraaı kalmaaın mı? Dorothy: 

- Aman mektubuna göz kulak ol. .• 
diyor. Fotoğrafçılara hiç güven ol-
maz ..•• 

"'--

SATILIK EMVAL 
Emniyet sandığından: 
Musakkafatın ihale bedelinin 

''YÜZDE ELLİSİ,, 
İkraza kalboluna bilirJ> 
Mevkii Cinsi Numarası Mulnmın~n 

Eski Yeni kıymed · 
L'ra 

Beşiktaşta Tcşvikiye mahalle Yekdiğerine mak- 6 44,46 
3430 sinde Hacıeminefendi sokağında li'ıp 2 arsa 6 4446 

10 1/31,18 
Kartalın Maltepe karyesinde 

Ağılyolu sokağında 

Kartalın Maltepe karyesinde 

Ağılyolu sokağında 

Kartalın Maltepe karyesinde 

Ağılyolu sokağında 

Tophanede Sakabaşı mahalle
sinde Defterdar caddaeıinde 
Tophanede Sakabaşı mahalle
ıinde Defterdar caddesinde. 
Üsküdarda Sulaksinan mahalle
~inde Topaneli oğlunda 
Paşabahçede Köyiçinde iskele 
caddesinde. 

Kagir han 

Kagir hane 

Ahtap köşk 

Ana 

Arsa 

Maa bahçe hane 

538 706 1 
10 lJ 
8 2 

5313 707 
10 
8 

538 

10 
8 

17 

19 

12 

10 
2 

81 

83 

14 3000 

Maa oda bahçe 1,2 62,62 4500 
ve fırın 

Üıküdarda Tabaklar mahalle
sinde Toptaşı sokağında 

Maa dükkan ha- 336 336,336 40J) 
mam ve hamamın 336 372 354 

odun ve bahçe mahalli ' 
Sandığa ait yukarıda yazılı gayri menkul emval 1 temmuz 933 

tarihine müsad·f cumartesi gllnü saat on dörtten on altıya kadar 
Emniyet Sandığı binasında açık arttırma ile satılacatır. İsteyeo;eriıı 
% 10 pey akçesi ile birlikte müracaatları lazımdır. [2513] 

Türk Farmakolog Birliğinden: 
Merhum üstat. EtlıA:m Pertev Beyin v efatmm senei devriyesine müsadif 12 Ha 

ziran pazartcı;i günü kabrinde her sene ınutat merasim yapılacağından muhterern 

mulekdaşların yevmi mezkfırda saat 10 dd Köprüde Eyüp iskelesinde JUtfen ha· 

zır bulunmaları rica olunur. (4394) 

Heyeti İdare 

1 3üncü kolordu ilanları ] 
K. O. Merbut kıt'alarile 1. 

F. ve Çatalca Mst. Mv. kıt'a
ları için açık münakasa ile 
8000 kilo arpa şehriyesi satın 
alınacaktır. İhalesi 17· Hazi
ran 933 cumartesi giinü saat 
11 dedir. İsteklilerin nümu
ne ve şartnamesini görmek 
üzere her gün ve münakasaya 
girmek için o gÜn ve vaktin
den evvel Fındıklıda 3. K. 
O. SA. AL. KOM. nuna gel-
meleri. (179) (2389) 

3319 

5. K. O. SA. AL. KOM. 
dan: 

Konyadaki lat'at ihtiyacı i 
r,in 22 Mayıs 933 tarihinde ka 
palı zarfla münakasaya ko
nan 213,000 kilo unun ihale
si 15 Haziran 933 perşembe 
günü saat 14 te tehir edilmiş
tir. isteklilerin şartnamesini 
görmek üzere her gün ve mü
nakasaya girmek için teminat 
ve teklif mektuplarile Konya
da K. O. SA. AL. KOM. nu
na müracıaatları. (3068) 
(2393) 3321 

"'"'. 
4. cii 

elan: 
F. SA. AL. KOM. 

Edremit'teki kıt'at hayva
natı ihtiyacı için 260000 kilo 
kuru ot kapalı zarfla münaka
~aya konmuştur. ihalesi 21 
Haziran 933 çarşamba günü 

Bu aktam Henry'den telgraf al
dun. Telgrafta baba11nın New-York
ta ağır surette bıutalandığıru, derhal 
Nev-York'a gitmek mecburiyetinde 
kaldıklanru, beni tekrar göremedi
ğinden dolayı çok üzüldüğünü, New
York'a müsterih bir surette gidebil
meıi için cevabımı telgrafla bildirme
mi yazıyordu. Telgraf çektim ve tekli 
fini kabul ettim. Bu gece bir telgraf 
daha geldi, Henry kendisinin ve anne 
sinin kabul cevabımdan dolayı son de 
rece mes'ut olduklarını yazıyor. Anne 
ai arbk Misa Cbapman'a güç taham
mül ediyormuı. Henry: "Artık doğru 
dan doğruya Nevv-York'a gelip anne
min yanında bulunacağınızı ümit e
derim. Dorothy'yi Nevv-Y ork'ta her 
yerden daha İyi ıalah edebilirsiniz. A
merikada içki yasağı var. Amerikada 
kimse bir damla içki bile bulamaz." 
diyor. 

Artık timdi dütünınek sırası geldi: 
Hakikaten Henry ile evlenmek İstiyor 
muyum? Çok ıey bildiğim için iyice 
dÜ§ünÜp t&§mmadan Henry gibi bir 
adamla evlenmek itime gelmiyor. Çün 
kü, doğrusunu söylemek lazım gelir
ae, Henry insanın fena halde sinirine 
dokunan erkeklerden biridir. Bütün 

'd 

Eaat 14 tedir. İsteklilerin şart 
namesini görmek üzere her 
giin İstanbulda 3. K. O. Anka 
ı·adıo. M. M. Y. Balikesirde J{, 
O. SA. AL. KOM. larına ınü 
nakasaya girmek için o gün 'f/C 

vaktinden evvel Ticaret Oda· 
sı tastiknamesi ve teklif mek 
tuplarile Edremitte Fırka SA. 
AL.KOM. nuna müracaatları. 
(3067) (2392) 3362 

ş "' "' 

1. F, Kıt'aları hayvanatı 
ihtiyacı için pazarlıkla 25,000 
kilo ot alınacaktır. İhalesi 
12 Haziran 933 pazartesi gÜ· 
nü saat 11,30 dadır. isteklile
rin _ rtnamesini görmek üze 
re her gün ve pazarlığa gir 
ınek için o gün ve vaktinden 
evvel Fındıklıda 3. K. O. SA. 
AL. KOM. nuna gelmeleri. 
(197) (2629) 3515 

Haydarpll§a ve Gümüşsu 
yu hastanelerile 1. F. için a· 
lınacak olan 68,000 kilo ko· 
yun etine talip çıkmadığın· 
dan ihalesi 15 Haziran 933 
perşembe günü saat 11 de ya· 
pılacaktır. İsteklilerin §artna 
mesini görmek üzere her gün 
ve pazarlığa girmek için o giin 
ve vaktinden evvel Fındıklı
da 3. K. O. SA. AL. komis
yonuna gelmeleri. 
17.630) 

( 196) 
3535 

iti gücü inıaru sinirlendirmekten iba· 
ret olan bir erkekle geçinmek te pek 
o kadar kolay bir feY olmasa gerek ... 
Çünkü, malfun a, dünyada her şeyin 
bir haddi vardır. Bizim. bildiğimiz her 
erkeğin bir iti olur, bir yazıhanesi o
lur, ve kendiıi de daima ora .. 
da itioin batında bulunur. Fa
ka! bir erkelin bütün iti gücü baş· 
kalarının itine gÜcÜne kanımak olur~ 
sa o erkeğin bir ayağı evde demektir. 
Bu terait dahilinde de kan için kendi 
haline kalmak imkanı yok demektir. 
Şayet Hençy'nin bir ayağı evde olma· 
aa bile annesinin bir ayağı evdedir, 
çünkü ben kadının nazarında bayatı· 
nı aydınlatan bir günetten başka bir 
teY değilim. Hasılı mühim bir mesele.•· 
Ben de biı· türlii içinden çıkamıyorum· 
Şayet şimdi Henry evlenmekten va:ı· 
geçse, fikrinden cayıp benden kaç· 
ça ne isabet olacak! O zaman vadin .. 
de durmadı diye aleyhinde bir davıo 
açmak yerden göve kadar hakkırn 
olmıyacak mı? 

Fakat ne olursa olsun Dorotby ile 
bir an evvel Nevv-York•a dönmernis 
hayırlı olacak. Bakalım Mister Ei•· 
man bizi geri gönderecek mi •.. Fakat 

(Devamı v r) 
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KARADENİZ POST ASI 

Erzurum 
Vapuru 12 Haziran 

PAZARTESİ 
güniı ak!!"mı hareketle Zonguldak. 
İnebolu. Ayancık, Samsun. Ordu, Gi
resun, Trabzon, Sürmene, Rizey~zi
met ve avdet edecektir. 

.U.m'" .. , ......... .4043) 

Fazla tafaili.t için Sirkeci Yel· 
kenci hanındaki acentahğına müra· 
caat. Tel: 21515. 4344 

eniz Banyoları Açıldı r42241 

... 
ş ATİ AG S 

610 Liradan İtlbareta 

DAHA UCUZ 
DAHA ZEVKLi 

Seyahat yap111ak mümkün olur•a 

BunuNATT A Yapacakhr 
NATT~ 

GALATASARAY 
Tel: 44914 

[4331] 

Devlet Deadryollar• idare•i llAnlan 

' l 10000 ton kömürün ha vzai f~~iyeden muhtelif liman 
lara nakli münakuası 24-6•933 tarihinde Ankara'da Devlet 
Demi yolları lşletıne Um um Müdürlüğü binasında 
yapılacaktır. Fazla mal~at Haydarpaşa ve Ankara'da lda 
re veznelerinde i>qer liraya !'atılmakta olan şartnamelerde 
yazılıdır. (2508) 3384 

110000 ton köınlir~ münakasaaı 24-6-933 tarihinde 
Ankara'da Devlet Denııryolları İşl~tme Umum Müdürlüğü 
binasında yapılacaktır .• Fazla m~umat Haydarpaşa ve An
kara' da İdare veznelermde beşer lıraya satılmakta olan şart 
namelerde yazılıdır. <2509) 3385 

Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vekaletinden: 

Ankara Nümune hastahanesi yeni paviyonu için müba
yaa olunacak dört kalem yerli iia!:"k ve ~~taniyeler kapalı 
zarf uaulile 5-6-933 tarihinden ıtı~ar~n .. munakasaya konul
rnustur. İhalesi 26-6-933 paza r~esı gunu saat onbeşteAnkara 
da Vekalet binasında huıui komısyonu tarafından yapılacak 
tır. 

Şartname "beş lira muka ~ilinde verilir" ve nümuneleri
ni görmek ve almak istiyenler ın Ankarada !çtimai Muavenet 
Umum Müdürlüğüne, lıtanbu lJa .Sıhh.at ve içtimai Muavenet 
Müdürlügun".. e müracaatları ve talıplerın şartnamesi ve h·ı 

· ·k t klif · ç 1 e tanzim olunmuş vesaı ' .e nam~ ve temınat akrı:>lerini mu-
ayyen zamanın~~ e~~l ıhale ~omı~~onuna tevdi etmel" 
kendi veya sahıbı salahiyet vekıllennın de hazır bulunmala· 
ilin olunur. ~2534) 3421 

f lataabal Beledlyeal Hanları ı 
Bebek belediye bahçe ve gazinosu pazarlıkla kiray 

rilecektir. Bebekte Bebe~_?ahç~si namile maruf (Bebek ~v~ 
ce ve gazinosu) iki seneligı kat'ı ve ÜÇÜncü senesi belediy ~ 
~rzusuna t'abi olmak üze~e iht İyari olarak ve pazarlrkla hl~~~ 
ya verilecektir. Talıp ol anlar şeraiti anlamak ü-
zere Levazım müdürlüğüne,, pazarlığa girmek 
ıçın de 936 liralık temınat makbuz ve _ 
ya mektubu ile 19-6-933 pazartesi günü saat on beşe kadar 
daimi encümene müracaat etmelidirler. (2643) 

Ankara Mıntakası Ziraat 
Müdürlüğünden: 

AnJCara Vilayeti çiftçileri ne dağıtılmak üzere (240)) a
de sap arabası l Haziran 93 3 tarihinden itibaren 27 gün 
müddetle kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

::}artnameyi anlamak üzere taliplerin Ankara, Eskişehir, 
Bursa, İstanbul, İnegöl, Adapazarı Ziraat müdür ve memur
larına müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. (2553) 

3441 

Gedikpaşa'da Jandarma 
SatınaJma Komisyonundan: 

KumılŞI =~~rdan verilnıck ııuretil<· serpuş ve tozlukla 
beraber \11500 ıla 11750) tak~m ya;:lrk t:ibise imaliyeainin 
kapalı ~!arf münakasası 22 Hazıran 933 perşembe günü saat 
( 152 te yapılacağından İsteklilerin şar!na!Jıe ve nümı.:;neyi 
görn1ek üzere her gÜn ve münaka ... aya girmek için ilk temina
tı malilreye yatırarak alınacak nıakbuzia mezkiir günün muay 
Yen aaalindc· komisyonumuza müracaatları. (2397) 

.DAOA 
BiRiKTiREN 
RA~AT--~D~Q. 3267 

3526 

SEYRlSEFAlN 
Merlı:a ace11ıbıı C.,Jata Klprtn,.,, B. 2362 

!5ab• A. Slrk.d MGhGrclar sade H. 2..374'\ 

İZMIR - PiRE - ISKENDE
RİYE POST ASI 

EGE 
13 HAZiRAN SALI 11 DE 

TRJ\BZON POST ASJ 

Cumhuriyet 
14 HAZiRAN ÇARŞAMBA 18 
•le Galata rıhtımında" kalkarlar. 

im ................ ..... 

KADIKÖY 
Havagazı Şirketi 

12 Haziran Pazartesi günü 
saat 15 te KadıköyDade Sllreyya 
Paşa ıiııeması salonunda veri
lecek olan ameli yemek ve pasta 
pifirme deraiae bütün Hanım
efendileri davet eder. (4285) 

3541 

Istanbul Ziraat Bankasından: 
Sıra 

No. 
27 
26 
35 
73 

90 
118 
178 
197 
266 

490 
254 
491 
492 

Semti 

Galata 

" 
" 
" 

Mahallesi 

Şehit Mehmetpsşa 
.. 

Okçu Musa 
Kemankeı Karamustafa 
paşa 

,, Bereket zade 
Beyoğlu Sarı Lütfü 
lı. Balı'.c pazar Ahiçelebi 
Beyoğlu Kımer ~atun 
Galata Kemanke7 Kara Mustafa 

" Yeniköy 
Fener 

.. 

pata 
Hacı Aman 
Yeniköy 
Abdi suba71 .. 

Sokatı 

lstopeçiler 

.. 
Sadeci çıkmaıı 
Kara oğlan ve 
Şeftali 
Kcmeraltı 

İsveç ve Sofyalı 
Yoğurtçu 
Ka!yoncu kulluk 
Havyar han 

Çeşme meydanı 
Köy bışı 

Fener 

" 

Cinıi Hi11eıi 

Arsa 
Dükkan 
Kagir bina 
Kagir 3 hane ve bir diikkln 

Kagir haııe ve dOkkıin 
Kagir hane ve 2 dlikkıia 
Kagir mağan ve lbtG oda 
Klgir hane 
Kagir oda 

Arsa ziraı 44, parmak 16 
Sahilbane ve arsa 
Kalafat yeri 
Arsa elyevm çivi 
fabrikası derunu 

Emllk Hisseye göre mu· 

No. hammen K. 
516 14,16 400 
9/16 29 500 
Tamımı 5 50000 
14196 13,15,16, 18 3000 

9/64 33,35 800 
9/96 13,9, 9/l 1000 

Tamamı 6 3500 
9132 129 40JO 

Tamamı 33 2003 

6 eıki 17 yeni 756 
Tamamı 

213 
2/3 

17,17/l 4000 
280/282 14657 

284 4535 

T. 
.. 
" .. 
.. .. .. 
" .. 
.. .. .. 
•• 
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317 Bakırköy teytinlik 
Baruthane Ah,ap hane ve bahçe Tamımı 26128 4000 

b J il · ekten veya gayrimübadil bonosile ödenmek üzere yukarda evsafı yazılı gayri 
Yüzde yedi buçuk pey akçclc:-i!e il:a!e e ... e erı ° K • · aJ ı · 22 6 933 

men ı · u'.lerdao 35 491 ı k ı fi dig"erleri açık arttırma auretile sahta çıkarılmıthr. at 1 ıh e arı - - p~ • • ~ ve sıra num:r.! ısı apa ı zar a . elli l d Ş 

b 
.. . ı fi t l:e•e kadar bankamızda mlltetekkil satıf komısyonuaa teY Azım ır. ırtnJll'e 

şem e gllnu caat on l:eştedır. Kapa ı zar arın ~ra 00 • Y _ • • • i (2547) 
Bankamız kapısına asılmııtır. Senei h:ıliye vergis le beledıye rusumu muşterıye aıtt r. 

Deniz harp mektebi ve 
Lisesi kumandanlığından 

1 - Liseye kayt ve kabul J Temmuzda başlar, nihayeti
ne kadar devam eder. 

2 - Güverte, makine. hava sınıflarına talebe kabul o
lunur. 

3 - istida ile müracaatta 2 inci maddedeki sınıflardan 
hangisine talip bulunulduğu ve M~arif Or!a me~tepl~ri şa_ha
detnamesini haiz olmıyanlarm imtıhanla gırmek ıstedıklerı ya 
zılmabdır. 

4 - lstidaya iliştirilmesi ic:lP eden vesikalar : 
A-Tarihi bir seneyi tecaviiz etmemiş aşı kağıdı. 
B - Fotoğraflı nüfus cüzdanı. 
C - Ailesinin ve kendisinin sui hal ve şöhret sahibi bu. 

lundu~arına ayrı ayrı ve polisçe musaddak hüsnühal ilmü
naberı. 

D - Mezun bulundukları mektebin fotoğraflı sahadet· 
namesi veya teferruatlı tasdikname. . 

E - Kabul şartnamesind<' yazıldığı gibi velisinin noter 
likce musaddak taahhjı: senetli. 

· F - Kabul şartnanıesinde yazıldığı gibi velisinin ve 
irendisinin taahhütnamesi. 

5 - Mufas.sal kayt ve kabul şartları Kasunpaşada De· 
niı matbaasında beş kuruşa satılmaktaçlır. 

6 -Taşradan müracaat edip fevkalade ihtiyaç ve zaru
ret dolayısile mektepte ibate ve iıu;e edilmeleri mecburi olan
ların 15 Temmuzdan sonra mektepte bulunmaları ve bu va
zivette bulunduklarına dair nıult>ber vesika getirmeleri lazını 
dır. 2591-3461 

~-· 47 derecelik --ııııı 
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Memleketin en nefis içkisidir. 
Çünkü fıçıluda dınlendi-

3280 rilmektedir. (3492] 

İstanbul bırinci ifla memurluğun-

dan : • 
Bevoğlunda İstiklal caddcsınde 443 

num~rah magazada tUccar terzilikle meş 
gul iken iflasına karar verilip evvelce 

i!in oluaan D. Bereziner ve D. Kamis 

ki kollektif şirketile sürekanın ahiren 

akd<yledikleri konkurdatu mahkemece 

2i Mayıs 933 tarihinde lastik ve 8 Ha 

ziran 933 tarihinde ifl.ism kaldırılma 

sına karar verilmi~ olmakla ilan olu

nur. (4374) 

ZAYİ - Galata İthalat gümrüğünden 
23135 numero ve 26-4-33 tarihlı beyan
nameye ait alınan 60;99g numero ve 
21-5-933 tarilıli gı.imrük makpuzu ıayi 
o!mu~tur. Nü sh:ıi saniyesi alınacagın· 

d:u; hükmli yo!~~ur. 
l \3GI) "1ıi ve Franko 

Kocaeli Ta,pu müdüriyetinden 
tzmitte ômera mahallesinde m:ıg z3 

!ar içinde kiin tevsiı intikalli P iev 

Mehmet paşa vakfından yedi yüz s k· 

sen arşın atik bir bap kargir m· ğaza 
ve yine yedi yüz seksen arşın atik ar» 

Ka. evvel 326 daimi ve 129 <Sıra No 1;.. 

bir kıta tapu eenedile Türkiye Ciımlıu· 
riy.cti tabasından Natan Sarafati efeJ1 

dinin u}ıteaindc iken 1327 scnesind~ v 

beş yüz adet madeni türk altmı bedd 
makbuz mukabilin.de İzmitin lcpeul< 
mahallesinden haci Murtaza zade Ah· 

met efendiyç adiyen beyi teslim ettiı:ı 
ve Mümaileyh Sarafati efe-ndinin el
yevm ıkametgahı meçhul bulur.dugu 

ve 327 senesindenberi Ahmet efendinin 
zilyet ve halende isgalinde oldugu ol• 
haptaki evrakı müspitesi rnilnde ·C3-

tından müsteban olmasına ve 1515 No. 
lu kanun mücibincc senede raptı ta P 
edilmesine binaen bu bapta mahallen 

tetkikat ve tahkikat icrası muktati ıu· 

lunmus olduğundan 933 -senesı hazir·ınr 
nın 26 ıncı pazartesi günü faat on lıird.: 
mahallinde tahkikJt icra kılınacagı~· 

dan hukuku temellllkc ait bir guna ıd 
dia ve itirazları olanların yedJcrin 

veaaikile birlikte yevmi n ezkiırda nı • 
hallinde veya daha evci lzmi. Tapu 
resinde ispati v·· t cyiem 1cri Iı.izurn ı 

i'an olunur. (~378) 

Umumi Neşriyat ve Yazı lfleri 
Müdürü ETEM iZZET 

G!ı:;clecilik ve Matbaacılık T. A 
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PROPAGANDAMI, İRŞATMI? .. 
"İllustration,, un bir makalesi - Mareşal Fon 

ANKARA: 20 - NiSAN -1921 
Büyük Millet Meclisi hükfuneti 

her gün biraz daha canlanıyor. 
Ankara hükfuneti kurulduğu za
man, memleket dahilinde baf gös
teren isyanlar, tamamen sönmüt
tür. Şimdi, Memleket dahilinde 
nisbi bir asayİt hüküm sürüyor. i
dare makinesi intizam dahilinde 
yürüyor: Mücadelenin istikbali 
hakkında kafalar; daha müsbet, 
daha salim dütünüyor. lş yalnız 
bununla da kalmıyor. Yeniden VÜ· 
cude getirilen Milli ordu; harp 
cephelerinde kuvvet ve mevcudi
yetini hissetirmeğe bafladı. Müda 
faa ve mukavemet sahasında e
hemmiyetli zaferler kazanıyor. 
Bu netice, sevindirici bir feydir. 

Yalnız bir teY kalıyor: Acaba 
harici politika alemi, bizi olduğu 
gibi tanıyor mu, maddi ve manevi 
kuvvetlerimizin derecesini biliyor 
mu? Ankarada kurulan hükumeti
mizin mahiyetini herkes öğrendi 
mi? Teşkilatı Esasiye Kanunumu
za temel olan halkçılık prensiple 
rimizi herkes öğrendi mi? En ni
hayet sulh ve harp meselelerinde 
Büyük Milli Reisimizin, Büyük 
Millet Meclisinin gayeleri her ta
rafta malfun oldu mu? .. 

Sanders ne diyor? .. 
1 1 makal~sinin tercümesini, buraya 

geçiriyorum: 
"Müttefik nôzırlar ve sefirler Lon

drpda toplanıp 1453 tenberi halledile
miyen Şark meselesile bir kere daha 
meıgul olurlarken T ürkiyenin talihi 
hakkında fel•efe yapacak birisi var
sa o da şüpheaiz Mustafa Kemal Pa
şadır. Fakat Mustafa Kemal Paşanın 
felsefe yapmıya vakti yoktur. Başka
lan lôlla vakit geçirirken o hareket e
diyor. iki sene evelisi mağlüp ve yıkıl
mıı memlekette cisi sayılan Afustafa 
Kemal, bugün, T ürkiyenin ıanlı reisi 
bulunuyor. Şüphesiz /stanbulun reisi 
değil. Esasen oradaki memlelletsiz i
daireihükiimet eden, tebaasız hüküm 
siİren, veh.GletsU müzakerata giren o 
hükümet heyulôsının ne ehemmiyeti 

Mare,al Leyman Fon Sonder• var? Hakiki Türkiye artık Boğaziçin-
de bulunmıyor. Ankaraya iltica etti. 

Zavallı Tunalı Hilmi, beyhude Milli Meclis, emreden baş, idare eden 
yere çırpınıyor. Her vesileden isti eller hep orada, Mustafa Kemal Pa
fade ederek irtat encümenini u- şa da orada, o yalnız müttefiklere de
yandırmağa çalışıyor. Propagan- ğil, talihe isyan etti. Memleketi başka

larının hatalanna ebediyen kurban ıı-i
da için dahilde ve hariçte teşkilat derken ve talihe boyun iğmitken 0 ct-
yapıl:nasını teklif ediyor. Bilmiyo rafına son mukavemet kuvvetini top. 
rum, hükfunetin bu itte kullana- /adı. Hiddetli, cesur, azimkôr imamn
cak vesaiti, parası mı, pek az, yok- dan môda hiç bir kUV11eti olmadan 
sa propagandanın lüzumuna kani dünyaya karşı çıktı. Nüfuzuna giren
mi değil? .. Çünkü bu lüzumu his- /er, yavaı yavaş çoğaldı. Evvelö par

makla gösterilen münferit kimaeler, 
sedince, Milli müdafaa tedbirleri sonra bir fırka haline girdiler. Türkiye 
arasında propağandaya mühim Umumi harpte mağlüp olmakla bera
bir fasıl ayırmamak imkanı ol- ber, lzmiri, Edirneyi, Trakyayı kay. 

betmiyecektir. Mustafa Kemalin Türk maz. 
leri; Sevr muahedesini yırtmak zah-

Mecliste, zaman zaman propa- Propaganda tedbirlerine, tetki- metini ihtiyar etmediler. Çünkü elle-
gandadan, propagandanın lüzu- )atına ehemmiyet vermediğimiz rine alıp okumadılar bile . .. Hakları
mundan bahsediliyor. Fakat pro- muhakkak ... Fakat yeni Türkiyeye nı almak için bir ordu yaptılar. Şimdi 
pagandııyı anlayıf tarzı, büsbütün dair olan hakikatlerin de yürü- harbediyorlar. Onlara karşı lngiltere 
başkadır. Hele bazı mebus efendi- mekten geri kalmadığı da ayni de- lrakta, Fransa Kilikya ve Suriyede 
!er, propaganda sözünü bile recede muhakkak ... Güne~in ''ığı birer ordu tutmıya mecbur oluyorlar. 

•· 1 tın" 1 O · ı· zorla, sun'ı" tedbı'rlerle o""rtu··ıu··r mu··?. Bir çok yerde m~fler oldular. Bizi s:>y e ıyor ar. nun ıs amcası, Maraotan, Urladan koğdular. Son da-
( İrşat) varken niçin frenkçe keli- Son zamanlarda Avrupa matbua- vet ü;,e,-ine Ankara Hükümeti murah
me kullanalım? Diyorlar. Bu zat- tmcla yeni Türkiye ve Mustafa Ke- has/arını Londraya gönderdi. iki se
l rın nazarında irtadın manası, mal hakkında çok güzel yazılar çı- nedenberi ne terakki? Mustafa Kemal 
camilerde, malum olan esas ve for kıyor. Pa,,,, için de ne büyüklük, ne sevinç? .• 

ı "Bu isıiklôl kahramanı henüz kırk 
müller dahilinde, vaz ve nasihat şte bir kaç gün evvel elime ge- '"'+ındadır. Yenqehirli hakiki bir Türk 

tmektir. Sarıksız propagandacı çen fransızca lllustration gazetesi- aileaindendir. Uzun boylu, olduk~ 
lamaz ! nin "Mustafa Kemal,, b~lıklı bir 1 gt:niı omuzlu, küçük elli, küçük tıyak-
~----=-mma:mmıı:ııızmı .. :::ıııııı::ı::c=ı:ı:c::ıım1B•lm! ............ .. 

Yeni V-8 Ford Otomobilleri 
112 parmak dingil mesafesi 

Ford Motör Kumpanyası yeni V-8 otomobillerini muhterem müşte!'i .. 

ıerine takdim eder. 

Bugün piyasaya arzedilen bu yeni' Ford'lar her cihetten P.msallerine 

faiktirler. Karoseri geniş, uzun, siklet merkezi alçak, dış hatları gayet 

güzeldir. 112 parmak dingil mesafesi. Etekli çamurluklar. 75 beygir kuvvetin· 

de gayet düzgün çalışır V-8 tipi motör. Lastik motör mesnetleri. İşleyişte bir 

yumşaklık temin eden 25 tane rulman. Fevkalade akselerasyon. Saatte 130 

kilometre sür'at. Yağ ve benzinde son derece idare. Otomatik şerare kon

trolu. Sessiz ikinci vites. Sessiz ve sinkronize edilmiş vites'değiştirme. Tam 

muvazeneli 65 libralık krankşaft. Aliminyom pistonlar. Sessiz· ters karbüratör. 

Gayet hafif direksiyon. Dört tekerlek- üzerinde çalışır müessir. fı:_enler~~Dö 

Lüks tiplerde bütün camlar triplekstir. 

Taksimde OTOMOTÖR F ord Acentesi salonunda teşhir edilen 

bu yeni Ford'ları bugün görmenizi rica ederiz. 

FORD rJlOTOR C~MPANY EXPORTS lNC. - İSTANBUL 

E'f PERŞEMBE 

lı ve gayet çeviktir. Çok iyi meç kul
lanır. Şahsiyetinin kuvveti ve ehemmi
yeti, yüzünde okunur. Alnı zeka ile 
parlar. Gözleri, maviliklerinden bek
lcnmiyecek keskin bir ıule ile bakar. 
Fakat her şeyden ziyade, yüzünün 
geniş hatları, ruhunun, büyük müca .. 
delelerini söyliyor. Bazıları, kaplan 
yüzlü de dediler. Belki. Fakat ekseri
ya, umulma.z derecede tatlı bir çocuk 
tebessümünün aydınlattığı bir çehre. 
Her halde manasının tcnevvu ve ta
harrükü ile nazarıdikkati celbeden bir 
sıma ..• 

"Mustafa Kemal Paıa, hakiki bir 
askerdir. Harbiumumi Unasında bil
hassa Çanakkalede müste&na bir ha· 
b:liyet gösterdi. lngilizlcri yenen Ana
fartalar kahramanı odur. M ustafa 
Kemal Paşa kabiliyetli bir kumandan 
olduğu kadar, kelimenin bütün yük
sek manasile de hakiki bir amirdir. 
Sanki, insanları idare etmek için doif· 
muştur. Ba:z.ı insanları digerlerinin ba .. 
şına geçiren ve herkes tarafından 
muta' eden isimsi~ kuvvet, hiç şüphe
siz., onda bol bol var!,, 

• • • 
Büyük Alman gazetelerinin bi

rinde de Leyman Fon Sanders'in 
bir makalesi çıktı. "Yeni Türkiye,, 
batlıklı bu makalesinde, Maretal 
Fon Sanders, lstanbuldaki hükU
met taslağının, hiç bir nüfuz ve 
kuvvete malik olmıyan bir hayal
den ibaret olduğunu, paditahın 
millet nazarındaki sevgisini kay
bettiğini, asıl milli kuvvetin, An
karada, Nasyonalistlerin elinde bu
lunduğunu izah ediyor. 11/laretal 
Fon Sanders, bilhassa, Mu .. afa 
Kemalin yüksek şahsiyeti üzerinde 
durarak ondaki yüksek meziyetle
ri anlattıktan soma fU hükmü ve
rıyor: 

"Ba,ında böyle bir reisi olan, 
müttehit bir milletin mukavemeti, 
İşgal ve tehdit gibi tedbirlerle kı
rılamaz!,, 

Anla,ılıyor ki, milli Türkiyeye 
dair olan hakikatler, yalnız dahil
de değil, hariçte de yürüyor. Bi
zim bu i,lerdeki heyecanımız, te
liifımız; bu hakikatlerin cereyanı
rta biraz daha vüs'at, biraz daha 
aür' at vermek arzusundan geliyor! 

MiLLiCi 
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Siyah gömlek. ve külotta 
frak ve simokine 

A nk ara' da Paris bulvarları 
ANKARA, 8. (Milliyet) - Bu

günkü Ankara caddelerindeki kı
lık ve kıyafetler, en medeni tehir
lerle kıyaa edilir bir haldedir. ü
tülü elbiseli ve tertemiz yakalı ki
bar efendiler, son moda giyinmit 
gayet tık hanımlar Avrupanın en 
modern caddelerinde yürüyen in
sanların aynıdır. 

Daha pek çok zaman geçmedi, 
on , on iki sene evvel Ankara cad
delerinde kadın görmek bir mese
le id i. Erkekler külot ı;>antalonlu, 
siyah yahut haki gömlekler giyer
lerdi. Hemen herkes yakası paça
sı bir tarafta, elbiseleri burufuk, 
derbeder bir halde idi. O zaman 
büyük bir itin peşinde idik ve an
cak onu dütünmeğe vaktimiz var
dı. Fakat bugün artık normal 
vaziyete düştük, tabii günler yaşı
yoruz. Medeniyet aleminde mevki
mizi aldık ve onu takviye ediyo-
ruz. 

• * • 
Bıraktığımız derinliklere adeta 

bakamıyor ve daha ziyade yamaç
lara tırmanıyoruz. Eski çukurlara 
bakmak başımızı döndürüyor. Bu
günkü ile dünkü giyinitlerimizi bi
le mukayese etmek insana hayret 
veriyor. Eski fotoğraflarımızı giz
li albümlere kaldırdık. Bunlara bir 
daha bakabilmek için ancak mü
him bir hatıranın tevsiki zarureti 
saik olabiliyor. 

Bütün bu inkılap mevzuları a
rasında unutulmamalıdır ki fap
kanın da çok mühim bir mevkii 
vardır. Batımıza geçirdiğimiz bir 
fapka bütün telebbüs tarzlarımız
da rututl~r yaptırdı ve artık giyi 
nit zevkimiz bugün kemalini bul
du. 

• * * 
Şapkadan,giyinit deyitikliklerimiz 
den bahsederken frağı giydiğimiz 
ilk günleri ve o günlere ait bazı 
tuhaf hikayeleri dahi hatırlama
mak kabil değildir. Yaşayı' bün-

1 yemize medeni alemin bu müte· 
kamil kisvesi girdiği bu ilk günler· 
de hepimiz az çok yanlıthklar, a
cemilikler yaptık. 

Frak ne zaman giyilir, bunuıı 

yelek ve boyun bağlarından siyahi 
ve beyazı ne zaman kullanılır, 

smokin hangi saatlerde ve hangi 
işlerde giyilir? .. Bir çok sualler ki 
bunlar kitaptan ziyade hayattan 
öğrenilecek teylerdi ve nihayet öğ 
rendik. 

Merkez kıraathanesinde silindir 
batta ve frak sırtta nargile içtik. 
Çaylarda smokin giydik, frakla 
siyah boyunbağı taktık.. Evet, 
bunları ya~tık, bu acemilikler ta
bii idi. Kaldı ki bugün bu potları 

kırmıyoruz ve bu elbiselere sırtı
mız babası frak gişmişlerden daha 
ziyade alıtık. .. 

. * 
Ankara caddelerinde kılıklar 

çok medenidir dedim. Dün kapalı 
çar~aflı zevceıile sokağa çıkmayı 
ayıp sayanlar, bugün çıplak kollu, 
günün modasına çok uygun ha
nımlarile Paris bulvarlarında ge· 
zer gibi serbesttirler. On sene ev
vel Karaoğlandan geçen bir ha
nım sokakları dolduran bütün er
kekler İçin bir düşünce fUrİfİne 
vesile ve bir hadiseye mevzu idi. 
Bugün yüzlerce hanımın caddeleri 
doldurması bir fevkaladelik bile 
sa yılmıyor. 
~ugün Ankarada erkek v,. ka

dın sanki ayrı birer cins değildir
ler ve Ankara caddeleri de bugü
nün en medeni şehirlerinin cadde
lerinde görülen manzaralardan ve· 
lev ufacık olsun bir aykırılık gös
termhez.Biz fesle beraber traşlı sa 
kallarımızı, derbeder kılıklarımı
zı da Osmanlı devri gibi tarihin en 
derin uçurumları dibine gömdük. 

S. R. 

•• 
SMARLAMA OSTU 

Hereke ve F eshane Kumaşlarından 

1 
2

Lira 

1 
2

Li a 

1 Lira 
2 • 

2Lira 

Hereke'nin 
Kumaılarıaı tercih ediniz 

Fresko 

Lira 1 
2 ._ Serin t~tar 

/ 

Sağlam malzeme _ Usta makastar - iki pruva 

Yerli Mallar Pazarı 
lnanbul : Bahçekapı 


