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mızın maliyet fiatını azaltmak 
lazım geldiğini düşünerek ba
zı tedbirler almak üzeredir. 

Sahip ve Başmuharriri: Siirt Meb'usu MAHMUT 

suikast üzerine Nazilere karşı 
şiddetli tedbirler alınmasına 
~ntizar ediliyor. 
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Konferansta 
İngiltere 

----
londra konferan•• baıladı. 66 ~e'?'

ı.ı.et bu konferanata te..,.il e_dılmıf 
huı Dünyanm iktısat muteha•-unuyor. d boy 
lııları hu beynelmilel sahne e d 
<lçütecel<lerdir. Konferans e~a~ a 
biıı bir tezadın sindiği . d~hlızld~ :; 
tordamlıyarak geçmek ıktıza. e ;; : 
il;,. buçuk veya iki ay ıürece~ ta ~ın 
Olunan konferansın müıpet hır netıce .. 
:te varması arzu olunur. k 

Konferans lngiliz Payitahtı~d·~ı ah: 
do)unuyor. Bu, calibidikk~t goru e ı
ı;,., Bu itibarla, lngiltererun konfera~• 
~kkmdaki noktainazarlannm ?e : -
duğunu öğrenmek faydalıdır. Brr ~ ç 
tiin evvel lngiliz Parlamentoa~n da 
>-1aliye Nazrrı bazı beyanatla bu untl~ 
~. konferansın makaadını izah eb 1

' 

llu İzahat tamam olmamakla bera er 
h,~ı sarahati ihtiva ediyor. 1 · 

.. . - N 'il Chamber am nıalıye Nazın evı e D'ger 
~Utkuna şu aurette baflıyor: . 

1 
ret 

~•ınleketler lngiltereye kar~ t~arbe 
"rhi açmıılardır. lngiltere e. aM 

ı . d d r a-~artı harp açmak zaruretın e 1 • d 
ı· · h tın an 1)e Nazırının yalnız fU ıza a d .. 
•ııl ı · ı· · kıymetten u.. atı ıyor kı, Ster ıngın . tının 
IUrülmeai üzerine fngiln ıhraca d' - · b .. '"k . • beklen ıgı b uyu mıkyasta artacagı diger 
alde artamamıı olmasının, k 

lııeınleketlerin İngiliz eşyanı~~. e ı::: 
aldıkları vaziyetten neşet ettıgın b' 
ıı . . kam ıyo 
aat vardır. Bu vazıyetın, kyidatr 

~·· k . k · ~an ta • ~•ura abesı, ontenıanu:- d Filha-
l~~kas usulü olduğu malUJJ? ur;.ıdıklan 

~::<er memleketlerın • 'h b ...., . dugu ı ra-
u tedbirlerle, lngıltere, O'? emiştir. 

tat inJc;•afmı tahakkuk ettır~"! t'care 
~ IThancıı. 

. Oiger taraftan ngı ız l den çe
tııı;n istikametini baıka yer er k r 
~ıip imparatorluğa tevcih ':tmk el • -
, k tt ıatbı o una'Uau da parla aure e d Ot 
lııaıruıtır. Halbuki, hatrrlarda rr, -
lawa konferanaı bu maksatla akdolu
"nrken istikbale büyük ümitlerle ~akıl 
lııııtı. Bugün lngiliz lmparatorlugunu 
'•ıkil eden toprakların parça olarak 
•dedi 50 kadardır. Fakat bunların a
~aanıda bir tasnif yapmalıdrr. Umu
lııiyet)e kabul edilen taanif şudur: d.?
~inionlar müstemlekeler, yarıın mua· 
1•ıııle&ı:ele~, mandalar. imparatorluk 
0 kadar dağınıktır ki, arzın her ta~
f11ta •erpiştirilmiı bu topraklar üzer;;
de güne, batınaz. Harpten evvel 1". : 
l>ıil lnıı:iliz ihracatının yüzde 37 sını 
lıı;paratorluk alıyordu. ı928 de (b~h
~ ndan bir •ene evvel) bu miktar yuz
~e 42 ye çıktı. imparatorluğa yat~:: 
ihracatı bu aurette ilerletnı-;kte d . 
bıu''•kül' •t .. ··ı·· r Filhakika, omı-• a goru uyo · J't'k 
bionlar geçen aarın aerbeıt po ! ı a 
llıevliidudurlar, •erbeat kalmak ıater
ler· .. t 1 kelerin irtibat derecele-, muı eme .. .. .. . .. 
l"İ tetkike muhtaç gorunu~~ nım~us 
te-l k ve· mandalar henuz yem ve 
~ e e .. 

tecrübe edilmemııtır. 
Denebilir ki, gere!<. imparatorluk 

'a . . erek dahil• memleketlerle " rıcı ve il • • I k . 
kolay kolay ticareh genıf etme ım-
ı.- 1 bulunamaınaaı, Londra 

an anrun d tk'k imek 
konferanaıru yakın an le 1 e. 
i ı· 1 • • u"'zerinde ehemmıyetle a ıyen er ıçın., d 
tevakkuf edilecek noktalardan ır. 

lngiliz Maliye Nazırının nutkuna 
llvdet ederek, mumaileyh, konfül~r:-n
•ın makaadıru şu üç noktada h .asa 
e..._, ı· ı "'- f' .:_:_ yük" seltılme .....,, ır: - ..,ya ,....,... . 
•i, 2 - Para vahidiloyaaiai, 3 - T~ca
~et manialarının kaldmlmaaı. Malıye 
~•zınna göre birinci nokta en ehem
lrı.iyetJiaidir. l..ı.inci nokta, yani altın 
~ iadeai meııeleai, bir zaman 
llıeııeleaidir •. Bu gayeye viiaıl olmak i
çin her §eyden önce aağlam tedbirler 
''ınmahdır. Yokaa acele ile hareket 
~luııuna bir müddet sonra altın uau-
1~ yeniden ydnlabilir. Nazırın üçüncü 
lıokta baklandaki mülahazaaına ge
lince, kambiyo mürakabelerini berta
~e.f tmek için en müe .. ir uaiil, beynel
lııile) ikraz ve iatikraz ilemini yeniden 
Canlandırmaktrr· 

Londra konfcranama tahsia olunan 
evvelki bir yazmıızda efya fiatlerinin 
Yükselmeai ile altın ıtandard arasın
daki teknik rabıta izaha çahıılmııtı. 
llu nıevzua dönmiyoruz. yal.ruz tunu 
sÖylemekle iktifa ediyoruz kı, Londra 
ı · · k'I 1tonferansının ııklet merkczını tef 1 

edecek olan bu mesele halledilmeden 
ticaret manialarının hepsi kalk8'?'ıy~
Caktır. Cihan umumi bir stagnatı?.n ı
Çİııdedir. Bu halin devamm':,a• munfe
~İden lngiliz ticareti mahsus surette 
lı.azanamaz. I . 
. C.eçen senenin sonuna doğru ngı
lı~ ihracat rakamları artmıya. ~a~la
dığı zaman, tatbik olunan lngılız iktı"'t politikasının isabetinden bahsolun
llıuııu. Fakat bu aenen.İn ilk ~_Yları~
da lngiliz ihracat rakamları du,mege 
! ·i:ı: tutunca bahae devam olunama .. 
dı. latatistik. rakamlarının ani veya 
lrıahdut tagayyürleri bir §ey ifade ed~
ll>iyor. Beklemek, arkasını görmek la
:ı:ungeliyor. Onun içindir ki, hem tek-

ııuıoııııııııııııuıııııııııııı ıııııı ııııı11ımuuııuıw11111WN1ııu11muw111111111' 

Dünya iktısat konferan
sı çalışmaya başladı i 

i M. M~c. Don~ld; dünyayı iktısadi bir 1 
bırlık halıne getirelim, diyor 

"Bütün dünyanın 
yeniden 

beklediği fırsatları, ümidi 
canlandırmalıyız,, 1 Devlet mürahhasının iftirahile dün 

ya iktısat konferansı /ngiliz. Kralı 
Befinci George Hz.. tarafından bü
yüh meraırimle açılmıştn. Konfe
ransın açılmasından saatlerce ev
vel bina etrafında halabalıh top
lanmııtı. 

Saat ihi ihi buçuktan sonra mu
rahhaslar konlerana binasına gel-
diler. • 

Kral George Hz.. tam şaat üçte 

sekiz. dahika süren bir nutuhla kon 
leransı açtı. Kral Hz.. nutkunda 

murahhaslara beyan ettikten son

ra konferans İçin muvallakiyet di
ledi ııe nutkun terceme•İ biter bit
mez konlaan• salonunu terketti. 

Bundan .sonra hür.süye çıkan ln
giliz Başvekili M. Mac Donald yir

1 -= E 

mi dakika deııam eden bir nutuh -
- söylemiştir. 5 
~- M. Mac Donald nutkunda dün- =_§= 

yanın halini betbin bir liaanla an-
= lath. Fiatlar düfmÜf, ticaret dur- -

== 
-==

= M. Mac Donald muı, bütçeler müııa:ııenesiz, 30 mil-

LONDRA, 12 (Sureti mahwaa- yon iısiz.. Feliihet içindeyiz. Bütün 
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Vapurcular şirket yaphlar 
Vapurların tayin edilecek kıymetleri 

yeni şirkete sermaye olacak 

Milli vapurcular birliği heyeti umu
miye.si dün toplanmış ve yeni kanun 
mucibince teşekkülü icap eden ıirke
tin ıimdiden mi, vapurlara kıymet bi
çildikten so~.ra mı kurulmaSJ muvafık 
olacağım munakaşa etmişlerdir Ge
çen hafta ~apıl~n t?pl~nbda seçilen 
ncümen, ıırketin şımdıden seçilmeai

e • teklif etmişti. lçtimaa riyaset eden 
;' Ik ncizade Liitfi Beyle birlik ikin-

.e ~ · Hakin Bey hu busuıtaki filôr
cı reıaı d' A d b' 'k' . 
l . . .. lemiıır.ler ır •. za an ır ı ısı 
ennı soy ' el dil . • 
• k t' t kilinde ac e e memesıru 

ıır e ın eş • • b' 'ki ·· .. 1 • ve kat'i karar ıçm ır ı ııwı soy emıt • . .1• ım· l 
d .. .. k iatediklennı ı ave e ıı er· 
uşunme . . k 

d. F ka bü ük bir ekaenyet, ıır e-ır. a t y ...• 
• . • kil" taraftar gorun-tin ııımdıden le! ıne . 

mÜ§ ve mütereddit duranlar da ~·
yet ekaeriyete iltihak ebnİştir. Ne~ce
de, şirketin derhal teşkili için ~u-;s
aisler seçilmiş ve heyeti ~~esınsenm 
hemen beyannamesini mercııne ve~?'" 
ai kararlatmıştır. Müeaais heyetim, 
bütün poata vapurcuları teıkil etmek 
tedir. Müeuiıler, ağlebi ihtimal per
ıembe günü toplanarak yeni ıirketin 
idare mecliainin aeçeceklerdlr. idare 
Mecliıi de, müteakıben reisini seçe
cek ve yeni şirketin umum müdürünü 
tayin edecektir. Şirket kadroları ida
re meclisince teabit edilecektir. Dün· 

mil dünyanın kül olaral< ve hem de 
her memleketin ayrı ayrı iktisat müş'· 
irelerinin devamlı surette kazanması, 
buhranın bertaraf olmasının §arb o
larak kabul edilmelidir. 

Müderris 
Nizameddin ALI 

kü toplantıda, şirketin sermayesi de 
gÖriİ§Ülmüştür. Bu huıusta cereyan 
eden müzakerat neticesinde sermaye .. 
yi karşılık olarak mevcut vapurların 
gösterilmesi, ve bu vapurlara biçile
cek kıymet kanunen vücudü İcap eden 
500,000 lirayı bulmazsa, üat tarafının 
hükUınete karıı idare meclisine aeçi
lecek vapurcular tarafından taahhüt 
edjJmesi kararlathrılmıttır. 

"'"'"' Hususi vapurcular, vapurlarının 
evsafına ait beyannamelerini Deniz 
Ticaret Müdürlüğüne venneğe de
vam etmektedirler. Beyanname ver
mek muhleti, perşembe akşamı bite
cektir. 

Bir vapur alınacak 
Teıekkül e-ek Üzere olan vapur· 

cular Türk Anonim Şirketi hesabına 
münasip tona ve sür'atle Yapur al• 
mak için te..,bbüste bulunulmuıtur. 

Armatörlerden birinin de bir tilep 
mübayaasına teıebbüs ettiği anlaııl
mıştrr. 

Bir vapurumuz da demir yükile 
Cenevreye gitmiştir. Orada bu vapur 
da bozulacaktır. 

Ticaret filomuzun son vaziyeti ıu
dur : 

218 parça 112,110 aafi tona. 

Talihliler anlaşıldı 
Büyük ikramiyeleri kimler 

kazandılar? 
Tayyare piyangosunun 15 İnci tertip 

ikinci keşidesi ikmal edilmiştir. 35 bin 
liralık ikramiyeyi lıtanbulda 3 kiti ka
zanmıştır. Bunlardan ilı:iıi Topkapıda 
Degirmenci ve bakkal Kazım ve Etem 
Efendilerdir. Kazım ve Etem Efendiler 
bu bileti Servet giıeainden müıtereken 
almıılardır. Diğer talihli Milyon gi§eıi 
müıterilerinden Amerikan garaji uıtaba 
şm An don Efendidir. Bu. bil~tin de ga
rip bir macerası vardrr. Bıleti geçen ke
ıidede Milyon gişesinin karşısındaki A
merikan fotografhanesi almıştı, fakat i
kinci keşidede almadı, bilette e-işe tara
fından Andon Efendiye satıldı. Şimdi A
merikan fotoe-rafhanesi aahibi ba§mı dov 

(Devamı 2 inci sahifede) 
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Gazi Hz. 
Büyük Reis Ön~müzdeki 

hafta geliyorlar 
ANKARA, 12. (Telefonla) -

Gazi Hz. önümüzdeki hafta ba
tında lıtanbulu tereflendirecek

lerdir. 

Yıldız sarayı 

yakında tamir ve tefriş 
edilecek 

B. M. Meclisi ikinci reİ•i. ~asan B. 
dün sab~h Ankaradan ıehnmıze gel· 

HASAN BEY 

mit tir. Hasan Bey 
Yıldız aaraymda 
yapılacak tamirat 
işlerile meşgul ola 
cak ve bu maksat
la teıkil edilecek 
komiayona riyaset 
edecektir. Hasan 
Bey dün bize bu hu 
susta demİ§tİr ki: 

- Bugün Milli 
Saraylar müdürlü
ğünde komiayonu 
tophyarak İşe ba§
ladık Maksat Yıl
dız sarayının veri
len tahsisat dahilin 
de tamir ve tefriı 

etmektedir. Cumar 
teıi günü Ankara ya döneceğim." 

Vali Bey geliyor 
ANKARA, 12 (Telefonla) -

lstaribul Valiai Muhittin Bey lstan
bula hareket etmiştir. 

Yunan talebesi şerefine 
ANKARA, 12 (Telefonla) -

Balkan cemiyeti tarafıı_ıdan Yu
nan talebeleri terefine bugün bir 
çay ziyafeti verilmittir. 

• 
ır a 

• 
ı 

Millet Meclisi teŞrinievve
le kadar tatil edildi 

Gayrimenkule tecavüzün kaldırılması 
kanunu ile diğer layihalar kabul edildi 

ANKARA, 12 (A.A.)- B. M. 
Meclisi bugün reis Kazım Paşa Hz. 
nin riyasetinde toplanmıttır. 1928 
senesi hesabı umumisine dair olan 
mutabakat beyannamesi hakkında 
ki kanun layihası ile şirketlerin mü 
nıru zamana uğramıt kupon, tah
vilat ve hisse senedi bedellerinin 
hazineye intikal edeceklerine dair 
kanun layihası müzakere ve kabul 
edilmittir. 

Şirketler bu tahvilat ve hisse se 

net!erinin bede~l~rini _müı:uru z~
man mi;ddetlerının netıcesınden ı
tibaren üç ay içinde mahalli mal 
sandığına vermeğe mecburdurlar. 

Kabul edilen kanunlar 
İzmir Rıhtım tirketinin imtiyazı 

ile tesisatının satın alınmasına ve 
Türkiye cümhuriyeti ile Sovyet Rus 
ya arasında hudut ihtilaflarının tet 
kik ve halli hakkındaki mukavele
name ve buna müzeyyel protokol 
müddetlerinin in.kızası tarihinden 
itibaren altı ay müddetle uzatılma
sına dair kanunlar tasdik edilmit
tir. 

Gayrimenkuller 
Çubuk barajı ve Bursa ovalı ıs

lahat ve intaat itleri müddetleri 
zarfında bitirilmesini temin ıçm 
900 bin liralık bono ihracına ait ka 
nun kabul edildikten sonra gayri
menkule tecavüzün kaldırılması 
hakkındaki kanun müzakere ve ka 
bul edilmittir. 

Bu kanuna göre bir kimsenin ye 

.~1eclis Reiai Kazım Pafa Hz . 

dinde bulunan gayrimenkule bat
kası tarafından tecavüz ve müda
hale olunarak ihdasıyet edildikte 
yatJ'llan tecavüz vali ve kaymakam 
ve nahiye müdürü tarafından defi 
ve eski hale iade olunur. Tecavüz 
eden gayrimenkul üzerinde terciha 
şayan bir hakkı olduğunu iddia et 
se bile mahkemeye müracaat ey
mesi lüzumu tesbit olunur. 

Tecavüzü defedilen kimse mah-

(Lütfen sahifeyi çeviriniz) 

,.,. .... ,, ,, .......... ,,,,' ., ...... ' '"'" 

Ankara yolundaki leci tren hazasına ait resimleri yerinde çehen fotoğraf muhabirimiz.in gönderdiği intibalar:. (l) 
kaza mahallinin umumi görünüfii. ( 2) parça parça olan yolcu vagonu, (3) facia gece.i lra;ııaya uğray~n, tr~~ın ra
ziyeti (4) kaza mahallinde yolu açmalı için çalııılıyor, (5) yolcular aktarma ediliyor, (6) kaburga he~.~h e~r. ;;' ;,;: 
ıefdötren hastahanede (7) devrilen lokomotif imdat düdüiü çalmakta devam ediyor (B) hareket ru etl•f• u 

Be.y vagonda (9) Nafia Vehili Hilmi Bey gece ltiiJİae yerinde makinistten i:what a ıyor. 



Yazan: S. N. Hor bakla (Millôyot) indir, 

PATRİKHANELER MESELESİ 
-7-

Patrikhane, kiliseleri kapayarak hükumeti protesto ediyor. - Ab
Jüllıamit te lıızmı~tı, tatlıya bağlamadı! - Yağlı ipini cebinde gez
·İiren bir metrepolit! 

Rum Patrikbaneıi müddei,..tıncla 
ıarar etti. Hüküm.etin 111\lkarreratım 
kabul etmemekte taannüt ve temerrüt 
gösterdi. Alb yedi ay kadar bütün ki
lioeleri kapatıp fili mezhebi bir pro
testo yapmıt oldu. 

İbadeti terk ile bülnimeti protesto, 
o zamana kadar Oımanlı toprakların
da görülmemit bir nüma:r&fti. 

Ecnebi hükUınetlere, eflı:arnı.mami
yeye karıı: 

- ~kıruz! Biz, Oımanlı Hükiime
tinin pençesinde ne hallere dü§tiik ki 
aziz, mukadde. kiliaelerimi2i kapat· 
mıya, iyinlerimizi ifa edememek cibi 
muıibetlere mecbur Te •aruı:: kalryo .. 
ruz! 

Demekti. 
O tarihte, Patriklik -ka•mdr t.u .. 

1unan Oiyonİl:roa Efe..cli, Patrikhane
den çıkarak MakrikÖyÜne çekilmit, 
kendi başına ihtiyarriizlet ebniıti. . 

Saltan Hamit bu çirkin aiimayqler
den çok sıkılmıştı. Fakat Babıi.lnin 
yaptığını bozmak ye ifi tatlıya harla
mak !'iı.İ yumaıaJ< bir bal söatenne. 
di. Hatta başta Ruı Sefareti Baştercü
manı Maksimof olduğu halde Avus· 
turya, Fransa Sefaretleri baştercÜ· 
manlarınm Babıi.li:re Ye aaraya müra
caatlarmda, "hükUmetia, mezhebi it
lere taallük ve temaı etmiyen hukuku
imme ve i.diye mesailin.de, ecnebi de .... 
letler tebaaıının bile mutaYaat ettik
leri ahkimıkanuniyeyi tatbikten ve 
beynenni.a mtıhafazaiintzam ve temi
n.imen.afi vazifesini ifadan yapmadı· 
ğ ., ifha.m olunarak. yapdan hareketin 
manasızlığı ortaya koııulmoıtu. 

Sarayın ve Babıalinin göıtenliği, bu 
:n nılmaz tecellüt karıumda Patrik
hane apı~mış kalmııtı. Artık haşbaJa 
verip bu itin içinden çıkmanın yolunu 
arıyorlardı. 

Bunun Üzerine Patrikhanede ciama .. 
ni , ruhani rüeaa ve azadan mürekkep 
olarak büyük bir içtima aktederek 
meselenin halli çaresini düşündüler. 

Bu fevkalade içlima pek gürültülü 
vo heyecanlı olmuıtu. içtimada, Adliye 
ve Mezahip Nezaretinin gönderdiği 

lahiyettar memuru da hazır bulun
maktaydı. Söz alan hatiplerin heye
candan sesleri titremekte, her zaman
ki vckar ve temkinlerini kayb.,tmekte 
ı dil l! r. 

Bunların arasmda Kadıköy Metre
polidi YermaJ>OS Efendi ile Terl<oa ba
valisi Metrepolidi S: Vasiloa Efendi ı 
!Aşkınlıkta pek ileri citmişkrdi. 

Yermanos Efendi ilr Vasilos Efendi; 

en küçük, .,n ufak bir fedakarlığa, bir 
feragate bile razı olmıyorlardı. Onla
rm makaatları, Patrikhane imtiyazla
rmm. harfi.yen ve tamamen muhafaza· 
unı iıtcınek ve müteferri taleplerinin 
kabulünü talepte ısrar ile ifi, içinden 
ç.dalmaz bir mazlakaya aürüklemek, 
cfütürınekti. 

Salô.hiyettar bir hükiımet memuru· 
Dtlll da bulundup bir içtimada, lıu i
ki Metrepolit Efendinin :rapmak iıte
diği mugalata, küatahhk hududunu 
da atıp geçiyordu. 

içlerinde bir c;ok filim, f&zıl, dejerli 
kirnaeler de bulunan ve ekaeriyetini 
din ve mezhep adarnlarmm tetkil et
tifi bir içtimada, bu mugalata ve taı
kınltk huaalaya sıimaz bir f"Ydi. 

O, din, mezhep adamları ki ellerin
deki kitapları phit göıtererek, vaaz
larile, naaihatlerile avamınua, vekar 
ve temkin; halmüsiikün, mülayemet, 
tefkat, bilhaua inaaf, merhamet tel
kin ederlerken nihayet, maddi dünya 
umuruna. adi para İflerine taalliik e.. 
der bir meaelede taşıp çddırmaları, 
üstlerindeki kisveler ve bulwadukları 
mevkilerle acı ve gülünç bir tezat teı· 
kil ebnekteydi. 

Kadıköy Metrepolidi Yennanoı E
fendi, cür'et ve taşkınlıkta, herke3;, 
hatta arkadatı V aailos Efendiyi bile 
geride bırakmıfb. 

Bakınız, nasıl? 

Vak'a, aynen saraya arz Ye ihbar 
olunm.Uflur; 

Y ermanos Efendi, hiddet ve heye· 
.;andan tıkanmak raddelerine gelmıı, 
sesi kısılmıya baılamıttı. Son kozunu 
oynı:ran bir adam ta vrile ayağa kalk
b, geniş cÜppcainiıı cebinden büyücek 
bir zarf çıkararak göıterdi; 

- İtte benim, ıon sözüm ve reyim 
budur! 

Diyerek ortaya fırlatıp attı. 
Zarf açıldı ve içinden yağlr bir si· 

cim ç1ktı! 
Metrepolit Efendi: 
- Ben, bu iple asılmayı kabulede· 

rim, dediğimi derim, geri dönmem! 
Demek iıtiyordu. 
Maamafih, Patrikhanenin diger rü

esayinıbaniye vesairesi iti hüınüsuret· 
le ve tatlılıkla . hitirmeyi arzu ettik\.,. 
rinden bütün bu ~iddetli muhalefetle
re bakılmıyarak Adliye ve Mezahip 
Nezaretinin gönderdiği aalihiyettar 
memuru ile aralarında konuşup bir au .. 
retihal ve te•viye bulmuşlardL 

( A.rkcuı var.) 

Yarın: 

PATRİKHANELER MESELESİ 
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Nmıl halletrnislerdi? - Abd iilhamit, gerilemiyor, 
; yor! - Bef Jevleİin Midilli ve Sa kız adaları sularında 1 may~leri. - Gene cevabı aldılar! 

dayanı
bahri nü-

keme karariyle kendisine teslim e 
dilmeksizin o gayrimenkule tekrar 
t~vüz ederse tecavüz defedilmek 
le bareber sulh mahkemesince bir 
aydan aJtı aya kadar hapis veya 
ağır para cezasına mahkum edile
cektir. 

Muallim ~!arı için vilayetle
re ikraz yapılmuı hakkında ka
bul edilen kanunla da bir kısım vi 
!ayetlere 200 bin liraya kadar ik
ra.zatta bulunmak huausunda Maa 
rif vekaletine mezuniyet verilmit
tir. Bu ikrazlar miinhasıran mual
lim m~larma sarfolunacaktrr. 

Tıbbi afyon miHtahuırat ve mü
tekkatuun ithal ve ihraç Yemem
leket içerisindeki aatqınm sıhhat 
ve ictimai muaYenet ..-ekileti tara 
fın~ mürakabesiae dair kanun 
müzakere ve kabul edilmiftir. Ka
nunun diğer bir madcleaine göre 
de afyon ıµukavelenaınesmde tarif 
edilen ve mmtahzar afyon naını 
verilen maddenin ihzar, ithal, ih
raç ve sabfl ;_mnudur. 

Merlteı:B-1rosı 

erkez Bankası hakkındaki ka
nunun ikinci maddesinin tadiline 
dair kanun layihası kabul edilm~ 
tir. Buna nazaran Merkez banka-
3ı kanununun 14 ünc:ü maddesi fU 
,ekilde tadil edilmiftir. 

istikrar kanunun meriyete vaz'
ına kadar banka, befinci madde 
mucibince uhdesine aldığı evrakı 
nakdiye mikdarını arttırmıyaca.k
tır. Ancak albn ve döriz i•tirasma, 
ticari ve zirai senetlerin iskonto
~una senedat ve tahYilit mukabili 
kredi ve avanslara dair yani 29, 35, 
36, 37, 38, 3, 40 mcı maddelerde 
glıs\erilen .-rtlar ve hatler dahilin 
deki emisyon bu hükümde müstes
nadır. 

Ayni kanunun kırkıncı madde
•i ~u ~kilde değittirilmi,tir: 

Banka devlet, vilayet ve beledi
yelerin borsada l'°le tahvilitlarına 
:rıuk:ıbil azami yü:ıde 80 nisbetin-

de ve diğer kote edilmit sağlam 
tahvilata mukabil azami yüzde 70 
nisbetinde ve üç ay vade ile banka 
lara avans verebilir. Ancak banka 
muameleleri beşinci maddenin son 
fıkrasında mezkur hazine borcuna 
mahsup edilecek mebaliğin bet mil 
yon liraya baliğ olduğu tarihinden 
itibaren iade edilebilecektir. 

Banka bu avanslar mukabilinde 
emisyon yapabilirse de emisyon 
mikdarı yukarıda zikri geçen ha -
:ıine borcuna mahsup edilınit me
baliğin yüzde 50 sini tecavüz ede
mez. 

Meclisin tatili 

Bundan sonra meclisin bir tqri 
nie..-vel tarihine kadar içtimamı te 
bir etmesi hakkında Ali Bey Af. 

.JOll Ye Cemil Bey Tekirdağ tara
fından verilen takrir reye konula
rak kabul edilmit Ye reis Kazım Pa 
ta Hazretleri fU sözlerle içtimaı ta 
ti! etmittir: 

Şimdi Yerdiğiniz karara göre 
bugünden itibaren içtimaı tatil e

diyoruz. T etrinieyyelin birinci gü
nü toplanacağız. Tatil euıasında 
iyi vakit geçirmenizi, memleket i

çin faydalı tetkikatı. bwunmanızı 
temenni eder, hepinize ulurlar di 
lerim (Alkıtlar) 

Meclisin tatilinden eYYel Yerilen 
bir takrir üzerine meclis namına 
Gazi Hazretlerine Reis Pata tara
fından Allaha ısmarladık denilme 
ai kararlattırılmıftır. 

• 
Gazi Hz. nin Emlalri 

ANKARA,12.(Teleh..,la) -Mec: 
liste Gazi Muştafa Kemal Hz. nin 
kanunu medeninin 452 inci mad
desi dairesindeki tasarruflarını 

mahfuz hisseler hakındaki hüküm
ler müstesna olduğuna dair kanun 

liyihasi görüsülmüt ve kabul edil
miştir. 

İki suikast 
Avusturyada şiddetli 
tedbirlere yol açacak 

ViYANA, 12. A. A. - Avus-
turyanın tanmmı' iki adamına kar 
91 suikast yapılmıttır. Tirol hüku
meti erkamndan müşavir M. 
Steidle ile Ti.rol mahalli Heimveh 
ren'leri reisine karşı lnsbruck ci
varında bir otomobilden ateş e
dilmiftir. M. Steidle kolundan ya
ralanmıştır. Nazilerin umumi ka
rargihında araştırmalar yapılmış
tır. Bir çok kimseler tevkif edil· 
miştir. 

ViYANA, 12. A. A. - lnabruck ' 
da Tyrol Heimvehrenlerinm rei
si M. Steidle'ye evinin önünde o
tomobilden inerken yapılan sui
kast Avu.sturyada büyük bir he
yecan uyandırmıştır. J:Su hareke
tin, suikast taratıarından yapıldı
ğı zannedilen nazilere karşı ağır 
bir akaüli~l uyandtrmasınaan 
çekiniliyor • 

Tyrol hükUmeti memurları polis 
ve jandarma mücıürlerı ııe geç vak 
te Kadar içtıma ederek~ aıınacak 

1 
tedbırler hakkında görufm..ışıeruır. 

Heımvelıren ıerin teşKıl <0tu.-.eri ' 
yarauncı bır polis murrezt!Sı , &e
ce ttıtler cilenn merkezını ••gal 
ederek 3 hıtlerci tevkıt etltt<ıerı 

söyleniyor. Diğer tarartan Jancıar
maıar nıtlercııerin topıan<ukıan 

bir oteli abluka edip bırçoıc.arını 

tevkil' etmişlerdir. bu ge 1..e, bıi ttın 
Hitlerci reısıerinin evterinde at·aş
tırmalar yapılmıştır. 

VLY ANA, 12. A. A. - Heim. 
vebren,lerin Krems'de yapbK.J;,ırı 

geçit resmınde prens de .)ı.ahrem. 
beTg bır nutuk soylemiş ve 'unıa 
rı demi,tir : 

- A vusturyanın tekrar doğu. 
şuna \Mlhit oiuyoruz, ve nı tlercııe. 
rin hareketlenne aynen rnukaoe.e 
etmeğe hazırız icap ederse kimse 
ye danışmadan hareket edeceı; .z, 
Alman oirligi yapacak olan uçun 
cü Reich değildir. 

Tek başına tayyare ile 
oevnaı~m 

NEVYORlC, l:l. A A. - Mos
kovaaan Associated t're6 'e bitdi
rıhyor : 

ıvıattern saat 1,3 da Habarovsk 
ye tamamen bıtgin bir haıcıe geıcıı 
ve derhal uyudu, yarı yolda yoıu 
nu kaybetmı,, Habarvsk'den t 10 
mil ötede Sotinsk'e inmi•ti. Geç 
kalması bu yüzdendtr. ' l'llattern, 

' po•t ile Gattu'den tahminen 3 1 

gün geridedir. 

MOS. OVA, 12. A. A. - Mat
tern uzun müdaet UÇIIlactan fevı<a 
iade yorulmuş olduğu halde r...ha 
karovsk"a gelmİJtir. Ma,ouat mıi
messilıerıoın süallerine cevap ve
rememİf, otele yerle9ir yerleıımez 
uykuya dahn1'lır. Bunaan sonraıci 
uçma içı9 tayyarenin noksanları
nm ikmaline çah9ılmaktadu. Mat 
tern hali uykuda olduğundan ne 
vakit hareket ede«:eği belli değil
dir. 

MOSKOVA, 12. A. A. - Mat
tern'm Rukh.tovo ile Khakarovsk 
arasındaki uçması hakkında tafsi
lat ahnmqtır. Mattern Rukh!ovo
dan sonra yolunu kayhem,,, oldu 
ğundan JeiJa nehri bo}'Unca ı1erle
mit ye Amour nehrinın dahui mec 
rumda kiin Sotiıuk'de göriilmü' 
Ye orada yere inıniıtir. !>onra 
Khakarovsk istikametıne dönmüs 
Ye buraya Udar olan mesateyi Ü~ 
saatte almJfbr. 

İspanyol kabinesi 

ABE 
Avusturya 
Ve Almanya 

Dolfuss Avusturyanın va
ziyetini tespit ediyor 

LONDRA, 12. A. A. - Bir mü 
lakat verirken, Avusturya başve
kili M. Dolfus, Avusturyanın dört 
yüz seneden beri, şark milletleri i 
çin Avrupa medeniyet merkezle
rinden birisini teıkil, fakat Al
man milleti ile olan tarihi bağla
rın da varlığım pek ili kabut et
tiğini söylemiJtir. 

M. Dolfus: 

" Avusturya, demittir, orta Av
rupa siyasi, iktisadi ve medeniyet
çi bir rol oynamağa yine davet e 
dilecektir. Küçük Avusturya arazi 
sinin Almanyaya ilhakı ile Alman 
meselesinin halledileceğini zannet 
meyoruz. Bütün ko~ularnnızla 
gayet dost münasebetler yapıp de 
vam ettirmek iıteyoruz. Çünkü, 
yalnız böyle bir siyasetin A vustur
yaya istikbalde siyasi olsun, ikti
sadi olsun bir emniyet verebilece
ğine eminiz. 

Almanya ile aramızda olan muh
telif hadiselerden dolayi şiddetle 
müteessifiz ve bu teessüflerimiz 
sadece kelimelerden ibaret değil
dir. 

Atina suikastı 
• 

Tahkikat neticeleri son 
derece ketum tutuluyor 

Azledilen Atina polis müdürü 
Polichronopulos 

A TlNA, 11.-M. Venizelosa ya 
pılan suikast tahkikatı etrafında 
büyük bir ketumiyet muhafaza e
dilmektedir. Yeniden üç tevkif mü 
zekkeresi kesildiği öğrenilmiştir. 
Fakat tevkif müzekkerelerinin 

kimler aleyhinde olduğu mallım 
değildir. Muhalef~t fırkaları reis
lei ne,rettikleri yeni bir tebliğde, 
kabineyi devirmek niyetinde bu
lunmadıklarını, fakat emniyeti u 
mumiye müdürünü intihapta a
cemilik göstermi• olan dahiliye 
nazırı M. Rallisin istifa etmesi la 
zım geldiğini beyan etmektedır
ler. 

Muhalif gazeteler tahkikatın ? 
yüksek tabakada bulunan şuikast 

mü,evvikleri aleyhine tevcih e
dilmesini tiddetle ve ısrarla ta
lep ediyorlar. 

Suikast faillerinden e,kiya reı
si Karatanatrn derdesti için ya
pılan taharriyat, şimdiye kadar 
neticesiz kalmıtbr. Kara Tanaşın 
Selinikte saklandığı ~yiaları de
veran ettiğinden, hükiimet mer
kumun derdesti için Selinik vali
sine tiddetli emirler vermiştir. 

Casus 
BELGRAT, 12. A. A. - Belg

rat polis müdürü dün, iki seneden 
beri askeri casuslukla meşgul o
lan Avusturya Macaristan ordu
sundan mütekait kaymakam M. 
Mitzitchsi tevkif ettirmiftir. 

Kaymakamın evinde yapılan 

MADRLD, 12. A. A. - M. Prie 
to kabineyi tqkil ebnekten ...azıeç 
tiğinden M. Zamora bu vazifeye 
' . Marcelino Domingoyi memur 
etmqtir. Fakat wayalistlerin radi 
kallerle tqriki mesaiden imtina et 
meleri üzerine mümaileyh de ka
bine lCfkilinden sarfınazar eyle
mİftİr. M. Zaıııora sabık b...,e.kil 
M. Azanayi davet etmistir. Mü
maileyh az çok istifa ed~n kabine 
~; andıran yeni bir kabine lCf
kil edeceğini bildirm;_,tir." 

115 pilot hazırlandı 
ROMA, 12. A. A. - Jeneral 

Balbonun SeYk ve idareai altında 
Atlas Okyanoı'unda bir ce..-elan 
yapacak olan 115 pilot jeneral 
Pellegrini tarafından hava i'leri 
•azmna tanmlmıftır. 

arastırmalarda birçok vesikalar 

1 

bulunmıqtur. Bu meselede alaka
dar olan sivil ve asker bet ecnebi 
de tevkif edilmitlerdir. 

Jeneral Balho bu gezintiye ayrı 
lan 24 tayyareyi tetkik ve muaye
ne ehni!tİr. 

İngiliz, Amerika ve 
Fransa maliyeleri 

LONDRA, 12. A. A. -Bu sa
bah, maliye nezaretine Fransız, 
İngiliz ve Amerika Maliye nezaret 
!eri mümessilleri yeniden bir da
ha toplanmışlardır. 

D 
Sıvas - Erzurum halının İnşası 

milli grupa ihale edildi , 
'ANKARA, 12 (Telefonla) - Sivas - Erzurum hattının insası içirı 

kapalı zarfla yapdan münakasa neticesinde inşaat en müsait" şart:arı 
gösteren 4 milli şirketten mürekkep bir grupa ihale edilmiştir. Bunlar 
Hatlı Has, Yol Yapı Limited Şirke ti, Nuri ve Naki 'irketi, Ömer, Raif 
Hulusi firketidir. Bu grupa karşı. münaka.aya iştirak eden Abdurrah 
man Naci Bey keışil bedeli olan 55 milyon liradan 3 milyon 400 bin lira 
tenzilatla bir fiyat teklif ettiği halde dört ışirketten müteşekkil grup 1 
milyon 970 bin lira tenzilatlı yani 47 milyon 630 bin liraya hattın inşa· 
sını deruhte eylemİftir. 

Beynelmilel idari ilimler kongresi 
ANKARA, 12 (Telefonla) - Dahiliye vekaleti vilayetler idaresi 

umwn müdürü Sabri ve mahalli qler umum müdürü Naci Beyler Viya· 
naıla toplanacak beynelmilel idaıi ilimler kongresine hükümetir.ıİ~ 
namına İftirak etmek üzere lstanbu/Jan hareket ettiler. Kendilerine 
müaerris Mıulihiddin Adil Bey de refaka.t edecektir. 

Meclis idare müdürlüğü 
ANKARA, 12 (Telefonla) - Millet Meclisi daire müdürlüğüne 

Meclis Elektrik mütehaasuıı Rü1tü Bey tayin edilmiftİr. 

Kazım Pş.Hz. perşembeye geliyor 
ANKARA, 12 (Telefonla) - Meclis Reisi Kıizım Paşa Hazretleri 

çarfOmba akfamı lıtanbula hareket eaecektir. 
• 

Mebuslar Istanbula geliyorlar 
ANKARA, 12 (Telefonla) - Yaz tatili münasebetile birçok meb· 

uslar bu akfa.mki trenle lstanbula hareket etmişlerdir. 

T. D. T. cemiyetinin bülteni 
ANKARA, 12 (Telefonla( - Türk Dili Tetkik Cemiyetinin birin· 

ci bülteni çıkmıştır. Bültenin ismi (Türk Dili) dir. Cemiyetin bütürı 
çal1fmaları bu bültende gösterilmif tir. Ayrıca bir Fransızca kısmı ve 
merhum Samih Rilata tahsis olunan sahifeler vardır. Birinci bülten 
200 sarifelik bir kitap halindedir. 

Ankaranın 206 senelik bir resmi 
ANKARA, 12 (Telefonla) - Maarif vekilimiz tetkikatı arcuında 

'nkaranın bundan 206 sene önce yapılmış bir resmini ele geçirmiştir· 
Bu resim 1727 senesinde Lyon :şehdnde basılmış bir kitabın içindedir· 

Reşit Galip Bey bu resmi büyüttürerek Ankara belediyesine hediye 
vermiştir. 

Kupon bedelleri tediye ediliyor 
ANKARA, 12 A. A. - Borçlar itilafının Büyük Millet Meclisi ta.· 

rafından kabul Ve ttUdiki üzerine Pariste bulunan düyünu umumiye 
idaresi 20 haziran 1933 den itibaren tahvilat hamillerine mukavele mü
cibince birer kupon bedelini tediyeye b~layacaktır. 

T ediyata ba'!lanmasi ile hamiller mukaveleyi kabul etmİ1 ad dolu 
nacaklar VI' kabul nisbeti yüzde elliyi bulunca mukavele temamen me 
riyete girmiş bulunacaktır. 

Bunun üzerine tahvillerin yeni türk tahvillerile mübadelesine 
başlanacaktır. Türkiyede hamillere tediyat Merkez cıe Osmanlı banka
ları tarafından yapılacaktır. 

iWalige vekili mezuniyet aldı 
ANKARA, 12. A. A. - Maliye vekili Abdülhalik Bey istirahat 

etmek üzre mezuniyet almış bugünkü trenle sehrimizden ayrılm~tır. 
Müfarünileyhe mezuniyeti esnasında sıhhat ve İçtimai muavenet Ve· 
kili Refik Bey Vekalet edecektir. 

Altın maddelerinde tetkikat 
ANKARA, 12. A. A.- Memleketimizde mevcut altın madenleri· 

nin işletmeye elverişli olup olmadıklarını tespit etmek üzre mühendis 
Hadi Beyin ı·iyasetinde Amerikalımütehassıs Van Siçlen ve mühen
dis Nedim Beyde nmürekkep heyet bugünlerde Kagızman'a gidecek· 
fir. Heyet mevsim müsaade ettiği müddetçe mahallinde tetkikatına de 
vam edecektir. 

Cevat Eyüp Beyin riyasetinde ve Mister Sidney Paige'den mü
rekkep petrol heyeti de bir haftaya kadar Mardine hareket edecektir. 

T. avuk kolerasına karşı geni aşılar 
ANKARA, 12. A. A. - Memleketimizde tavukçuluğa verüe11 

ehemmiyeti nazarı dikkate alan baytarlard.an dört baktiriyolog tavuk 
ko!era.sına karşı bugün tatbik edilmekte olan aşıdan daha kuvvetli cıe 
daha uzun müddet maafiyet verici üç muhtelil yeni aşı hazırlamuflar
dır. Bunların birbirine rüçhaniyeti haktndalıi mukayeseli tecrübelere 
_yakında ba,Jacaktır. 

Yeni Leh sefiri 
Ankarada 

ANKARA 12 (Telefonla)- Ye 
ni Leh sefiri geldi. Bugünlerde 
Reisicümhur Hazretlerine itimat
namesini verecektir. 

'" "' '" 
Leh sefirinin tercümei hali 

Vefat ed~n Lehistan sefi_ri M. Olızowa 
ki'nin yerine tayin edilmit olan Comte 
Georces Potocki, iyan azaıından ve Le .. 
hiıtan •·eisicümhuru Hz.. jle Marep.I 
Pilıduski'nin itimadini kazanmış bir dip 
loınattir. 

Lehiıtan hükumeti Türk doıtlufuna 
ehemmiyet vermekte olduğundan Anka
ra acfil'liiinin uzun müddet münhal lıal
maıma meydan vermenıittir. Comte Ce
orges Potocki, 188-q senesinde Viyanada 
doğmuıtur; Lwow da bakalorea<mı yap 
tdı:tan ıonra Hukuk T" H~lle Darülfü. 
nunda ziraat tah<il etmistir. 1917 de gö
nüllü olarak orduya eirmi§, 1919 da bir 
aıkeri heyetin r~isi olarak Budapette'ye I 
gitmiştir. ~ :vdetin~e m~~al. Pilsudski'- I 
ni.n yaverligıne tayın edılrnıJtır. 

Coınte Georııes Potocki 1930 ela ayan 
azaığına .intihap edilmiştir. 

Comte Potocki Lehistanın mll!"Uf bir 
ailesine mensuptur. Lehi,tanın birinci 
defa tak•iminden evvel Lehiıtanın lıtan 
bul sefiri prens Potocki idi. Diee... bir 
prens Potocki de Xll Charle,'in dostu 
>larak bi.-likte Bend.,,. d .. harp etmişii. 

Düyunu umumiye 
komserliği 

ANKARA, 12 (A.A.) - Aldığı 
mız malümata göre düyunu umu 
miye komiserliğine Maliye yeki}e 
ti müsletarı Ali Rıza Bey tayin e
dilmi9tir. Ali Rıza Bey bu hafta 
nihayetinde yeni vazifesine başlı· 
yacaktır. 

Talihliler anlaşıldı 
(Başı 1 inci sahifede) 

tnekte Amerikan ~arajı uata""'m ela se
vinmektedir. 

10 bUı linlık ikramiye Kader citeai 
müıterilerinden Kalvoncu kulluğunda 
Madam Eleniye ve Milyon ııitesi mü~te 
rilerinden Panaaltıda divarcı uataıı Ar .. 
manak Efendiye isabet etmiş, bu biletin 
bir parçası .ı,. Bulgariıtanda aatılmııtu-. 

20 bin liralık ikramiyeyi de Kader ı:i· 
şe.ii müşterilerinden Sultan Hamamında 
aaatçi lbrahim Efendj ile Se•·vel gifeoİ 
müşterilerin~en ve Kabataş lise~i ikinci 
sınıf tal~ınden '!6 Cemal Efendi ka
zanmıştır. 

Ankarada talihliler 
ANKARA, 12. (Telefonla) -

Tayyare piyangosundan Ankarada 
tapu umum müdürlüğü muhuebe 
mümeyyizi Ömer Beye 20 bin lira, 
lise mııallimlerinden l •fan Beye S bin li 
nlılt ikramiye itabet ebniştir. 
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• • LÇıKii§J 
Mazhar Osman Bf.ye 

ŞEHiR HABERLERi 'lfıcLE~ 
350 bin borçlu 

- Dikmttndttn Mektuplar -
z ~İz, içkiciler, size ve ağızd~.tını~ ~r. 
atı Beyefendiye kartı çok gucenığız: 
içki lehine propaganda ediyorau· 

tluz. 

Ekonomi 

Ofis teşkilatı 
hiııYanlış söylemedim; evet, içki aley
d' e değil, içki lehine propaganda e
'Y0rıunuz. Hem 0 kadar ıatalatlı, 

tonturaklı bir propaganda ki bir içki 
fabrikacıları Derneğinin Reisi ~Iaay;· 
~ •İze "dileyiniz bizden ne dılenı
~?" diye emirlerinize açık bono ve
l'ırdim. 

Her madde için bir ofis 
teşkil edilecek 

içki lehinde propaganda etmek ü
"~üze ıanmıza yakı§ır mı? Uıunuza 
hilginize uyar mı? 
1
_ l>elileri veli eden bir üstatla içacı-

~ ""' ııideTen bir üstat ağır ağıza ver
:İf•iniz habre içkiyi yiriyorau.nuz. 
, ilınez miainz ki bir çok yerde yırme 
0Vnıenin ta kendisidir.? 

.. Siz; içki ıöyle kötüdür, böyle köt~
d..,., bir damlasında bin batman zehir 
~ardır, yarım damlaaı bu dünyada da 
•büründe de haramdır, fa.landır feı
IDekandır dedikçe içkinin ne olduğunu 
lıenüz bilmiyenler araaında bir merak· 
br uyanıyor. Acaba gerçekten öyle 
ini 7 Hele bir aınaaak nasıl olur? di
)orlar ve yaradana aığınıp ilk kadehi 
)Uvarlıyorlar. Halbuki bu - .~i~ce -
lıınzır şeyde bütün düğüm, butun me
Sele 0 "ilk kadeh,, tedir. O bir defa 
SÖzülüp yuvarlanmıya görsün. Arbk 
_,.kası silahaızla.nma konferansları 
tibi n~ biter ne de bitim umudu gös-
terir. · 

Siz muhakkak ki ortalığa (Sec) ku
ru bir iyilik yapmak iıtiyon~nuz. yal-
1\ız yapıf avadaıılığınız eıkı ve ~tum 
)'olunuz patikadır. Bu yüzd~~ır .~ 
lıend· h b ''t"''~:nüz ıçki dut· 

ı esa uuza gu ·--· b" . ki 

l 
lnanlığı (neılihazır) hesabın~. ır ıç 
do~tluğu ortaya çıkarıyor. Kitı yasak 
edildiği §eye düıkün olurmuf. .. .. 

.. Patırtılı giirültülü, tehditli sovun· 
• ~İi propağandalara baıladığmızdan bu
~e kadar kaç içkici peydahladınız 
dır ınlıiniz? Bizi bir yana bırakınız. 

E;.k tükür Tann ne verdiyse akşam· 
I İiç bet kıvınyonız. Ama bir d~ ~e~ 
';l' arasında bir anket açınız, dıyınız 
~: Ey nealibizır! içinizde kim ~aı:sa 
bı:ı:e içkiye baıladığı tarihi bildırım. 
\re geecek tarihlerle aizin dalaiız ve 
dıtlkaleın propagandaya baıladığ!"!z 
~hleri kartılaıtırmız, göreceksınız 
liı o batlangıçlar hep sizin b":'langıç 
~ibinizden sonraya düıecektir. 

.. 'Yolunuzun çıkmaza varaca~nı ben 
'<iyleıniyorum, tarih haber venyo~. 
llaramcı vi.ız on üç aıırdanberı ce· 

h•nneme koymadığı kimse kalmadı: 
liafile ! • . 

l'tfekke Kralı fU dakikada içkı ıçen 
!Öyle dunun, içki lafını edeni cenbiye
"•ıı geçirtiyor: Nafile! 

Yüz on milyonluk çok ileri Amerika 
lltler yapmadı: nafile! 

Cinkokteye bayılan, viskiye canve
~ • ., lngiltereye cahil mi diyeceğiz? 

İçki dolu, koca kafalı Biamark Rei
•lıstag küraüıünde dünyayı kafese ko
Yarken ağzı kurudu mu çizme kadar 
bardakla bira içmiş. Vay ahmak vay 
lııı? 
""F'ranaayı yeryüzünden traı edelim. 
"l'le ya, en gÜzel fBrapları yapıyor 
•e Yatı mekteplerinde talebeye sofra 
k11ıb1 veriyor: au yerine! 
d inhisar idaresini Sarayburn~~dan 
•ııize yuvarlıyalun. Öyle ya, du?y~
~ en nefia içkiai olan iki çekilnıı' u .. 
~ rakıaı çıkanyor. • 
• ~'?'lan söylemekle içki dostlugu 
ttıgun a.nlaıılmasın, gerçi kırk yıldır 

•ıı aadık doatum odur ama, ba§kalan 
lıeoabına zararlı yol göıtermiye ha~: 
kını yoktur. Ben demek.. ~~~r~~m 1 

l'u.ttuğunuz ve tutulan yuS:Uyu'un tem
Poıunu değiıtirip asrileıtırmek gerek
tir. Adem oğlu dünyaya g~~ekt~? a
lla, gerçekten baba yetıı!ırebılıyor 
ınu? s· ona bakın. Tırtıl agacın ta .• 
lep~ıi~~eyse, asıl kurutucu kurt kö
künd d'r Kökü ıslah edemez olduk
tan S:n:a· zatlarınızın liflan .da palav ... 
radır benim Jiflarun da rea!ıt~. 

ikinizin ünlü adına kadehim• kaldı
l'ıyorum: 

- Toıt! 
Aka GONDOZ 

Romanyadan 2~ kız 
talebe geldi . 

Roınanya Yüksek ev ı,ıeri mekte!" 
talebesinden 22 genç kız müdür ~u.al_lim 
•e tedrisat müfettitlerinden 11 kiıı ıle, 
teııezzüb için ıehrimize gelmitlerclir • 

l'tfektep müdürü Mm Sylna N. Petre
<u Zoita dün bize dedi ki: 

-.. lstanbul'a tenezzüh için geldik, 
~ileri, müzeleri geziyoruz. Pttteınbe 
~~nüne kadar l>urada kalacağız. Çartam 
"'il günü Galatasaray liıeıini ziyaret e.. 
de,,•ğiz. Mektebimiz bir ilk, diğeri de 
IDtajiim kısmı olmak Üzere iki kıann
daıı mürekkeptir. ilk kıoım dört, muallim 
kısrnı da iki senedir. Bu son lnıma liae 
IDezunıarı alınır. Romanyada 30 ilk ve 
3 tane de Yükıek ev ltl""i mektebi var-
ılu-. 

Sir George Clerk 
lngiliz sefiri Sir Georges CI~k ~.nka-

~dan . . ı · tı' Sefir Bruksel ·" tehrmuze ge ınıı r.. . •. 
8.üyiik el ili"ine tayin edıldıg~nden A
• ç g ı·ı · pdalarında 
«llıtoı sonunda veya ey u ıp 
IDcınieketimizden ayrılacaktır. 

Odada 

Midillide sergi 
l\1idillidc temmuzda bir Sanayi V"; Zi

j!lat ıcrgisi açılacaktır. S•~gi .h~yeb? a
·~•darların iştirakini temın ıçın Tıca· 
~·t . . '" Odasına müracaat etmı!tır. 

Buğdaylar yağmurlardan 
müteessir oldu 

lıtanbul Zi•aat mıntakR,.n,da .•on yağ 
'.!'urlardan buğdayların mütee•"r oldu~ 
~\J. anla!'{dmal<tadır. Tica~et Borsası, dı .. 
ller Zİ!aat mınl•kalanndan da bu huıua 
t • • 

Verilen haberlere göre yeni ofis te§ 
kilab hakkında henüz verilmiı bir 
karar yoktur. Yalnız üzüm, incir, tü
tün ve zeytinyağı gibi dört esaslı mad 
de için birer ofiı te§kilitı Üzerinre ka 
rar verilmit gibidir. Komtu memle
ketlerde, bilhaaaa Yunaniıtanda bu 
şekilde ve hemen hemen ayni madde
ler üzerinde ofisler vardır. Bu ofisle
rin Ankarada tesisi mukarrer büyük 
ihracat ofisinin şubeleri halinde faa
liyette bulunmalan muhtemel görül
mektedir. Ozüm, incir ofiai lzmirde, 
tütün ofisi lsta.nbulda, Zeytinyağı ofi. 
ai Edremitte olacaktır. 

Tüccar malı tayyare ile 
nakledilecek 

Yeni deniz ve hava itleri müıtefar .. 
lığınm teıkilile memleketimiz ticare
tinde hava yollanndan da istifade şek 
!inde yeni bir ıube açılmaktadır. Bu 
kıaım bizim memleket için yep yenidir 
Böyle olmakla beraber memleketimi
zin yollarının çok az olması itibarile 
bu kısma büyiik bir ehemmiyet atfe
dilmektedir. Yeni müateıarlık bu itle 
eaaalı surette meıgul olacaktır. Hava 
ticaret iılerile kabotaj ıubeaine mer
but bir müdürlük metırul olacaktır. Bu 
ıube hava ticaretini tanzim ve teaia 
edecek, yolsuz yerlere bava seferleri 
tanzimine çalııacak ve bir kıınn ihraç 
e§yamızın hava yollarile yapı1maıı im 
kanlannı arayacaktır. 

Maliyet fiatlerini indirmek için 
Aldığımız malfunata nazaran lktr

sat vekaletince yapılan eaaalı bir tet
kik neticesinde büyük ve ba§lıca iatib. 
aal ınaddelerinin maliyet fiatle
rınm indirilmesi için bazı esas
lar teabit edilmiıtir. Bu huaus te
min. için yakında muhtelif kollardan 
te~b.ırler.~lmacaktır. ihraç maddeleri
mızın mustakbel vaziyetini temin için 
bu yolda bazı fedakarlıklar yapılma
••. da ~ukarrerdir. Bunu temin için ta .. 
kıp edılecek tekil bir proje ile teabit 
edilmiıtir.Büyiik ihraç maddelerimizin 
maliyet fiyatlerinde yüzde itibarile ne 
mikdarda tenzili.t yapılabileceği na .. 
zariyattan uzak olarak tetkik ve tea
bit olunmu§tur. Beynelmilel ticaret a
leminde yeni bir çığrrm açrlmıı olmaaı 
maliyet fiyatlannda esaslı tenezzül 
yapmağı artık bir za ruret haline ge
tinnittir. Bu meyanda alelumum ibra 
cat navlunlann tenzili için alınmış o
lan kararlar da tatbik Hhasına konu 
lacaktır. 

Afyonu tağşişten vikaye için 
Yeni afyon inhiaarının bir an evvel 

te§kili ve ite batlayabilmeıi İçin çalı
ıılmaktadır. Diğer taraftan afyoııları
mızın cihan piyaıaıına §Öhre tlerile mü 
tenaıip bir tekilde çıkarılmaaı için 
b~z~. ye.?İ .~ertibat alınmasına lüzum 
gorulmuı~~· lktrsat vekaletince af
yonun la!ft•tten vikayesi için bir mü
rakabe nızamnaıneai çıkarılması ka .. 
rarlaımıttır. Bu nizamnamenin projesi 
hazırlanmı.t .'"!e ~!k tetkiki yapılarak 
?'uv~.fık gorülmuttür. Bu nizamname 
ıle Turk afyonlarına öteden beri bazı 
menf~atpereıt eller tarafından sürül
mek ıstenen leke bertaraf edilecektir. 
Afyonlarunız bütün hassalarını muha 
faza ederek temizlenmiı tekilde dün
ya piyasalarına çıkarılacaktır. Türk 
afyonları dünyanın müstağni kalamı
yacağı bir maddedir. Afyonlanmız 
çok defa en yüksek morfin derecesini 
vermektedir. Yeni inhisarın, yeni ni .. 
zam?ame ile teeaaüs edecek cemiyetin 
ve nıhayet B. M. Meclisince de tasdik 
edilen Türk· Yugoslav afyon itilafna. 
~eai.nin afyo1!lar~ıza yeni ve meıru 
bır t'.caret ve ınkişaf yolu açacağı ka· 
naatı vardır. 

Temiz mahsul 
ZiFaat vekaleti yeni mahsul sene

sine girerken bazı tetbirler alınm.aıunı 
lüzumlu görmüıtür. Bilhassa hükü· 
metçe hububat ihracatının teşvilt ve 
tanzimi için ihraç noktasından nhnmo. 
11 icap eden tetbirler de ayrıca tetkik 
ve tesbit edilmiıtir. Bu tetbirlerin tat
bikatına bugünlerde geçilecetkir. Ter 
tibat yeni mahsul vaziyetine göre 
mıntakalara nazaran ve bir de umu
mi olarak alınacaktır. J:fu1bubat~ me-

dd ecnebiyeden temız enmesı key-
va ı . d d 1 
fiyeti üzerinde en zıy~ e urn an me 

1 • t •kı'I etmetkedır. Bu hususu te-se eyı e, d"I . . . . h bubat ihraç e ı en ıstaayon mm ıçın u • S 
!ardan lstanbul, Eskişehı~, am~.un, 
İzmir, Sıvaı gibi büyükle~ne moto~le 
ve diğer küçüklerine elle ıtler temız
leme makinelerinin acilen konulması 
takarrür etmiıtir. Silolar itine de ~il· 
haasa ehemmiyet verilmekte •e sılo 
ihtiyacının temini için bu it üzerin· 
de mqgul olunmaktadır. Silolar hu
bubat itinin tanzimi için baılıca amil 
olarak görülmektedir. 

Yunanistana hayvan ihracatı 
Yunanistana kasaplık hayvan ihraç 

edenlerden bazılarının orada komia .. 
yoncular tarafından bir takım miifkü 
lata duçar edildiklerine dair tikayet
ler olmuıtur. Buna mahal kalmamak 
üzere, alikadarların daha evvel Yu
naniıtandaki ticaret mümea.ailliğiınize 
müracaatla her türlü izahat alabile
cekleri haber verilmetkedir. 

Balık konserveciliği 
Balıkçılık enstitüsü tahsisatı yeni 

bütçede arttınlmıştır. Balık konserve
ciliğinin inki§Bfma •e konserve ibra-

MalmUdUrlUAUnde 

Eminönü 
lzmirden fazla varida.t 

temin ediyor 
Bu sene lstanbulun vergi tahsilatı ge

çen seneye nisbetle daha çoktur. Bu me
yanda Eminönü kazasının 1932 mali ıe
neai içinde umumi varidat tahakkukatı 
5,723,523 liradır. Tahsilatı 5,633,105 li
radır. 1933 mali senesine devrettiği baka 
ya miktarı iıe 90,418 liradır. 

Bu bakayanın 52 bin irası öteki kaza. 
lara gönderilip henüz hükümleri yerine 
getirilip getirilmediği meçhul bulunan 
haciz, satııları ile tehiri icra kararlarına 
aittir. 

Bu yekı'.in indirildiği taktirde Eminö
nü kazasının 1933 mali senesine devret
tiği hakiki bakaya 38,000 liradan ibaret
tir. Geçen sene ile bu ıene aratında tah
ıilat itibarile baliyeden 1,300,000 İira, 
aabıkadan 107,000 lira ki, cem'an 1 mil
yon 4 yüz küsu• bin lira tahsilat ve ta
hakkukat farkı mevcuttur. 

1931 mali senesinde tahakkukatı umu 
miyenin yüzde 94 du, 1932 de yüzde 98 
zi tahsil edilmiıtir. Varidat ve tahailit 
itibarile lstanbul'dan ıon!'a öteki Vili
yetlerin birinciliğini alan lzmir Vilaye
tinin varidat ve tahakkukatından Eıni
nönü kazaımın varidat ve tahakkukatı 
iki yüz küsur bin lira fazladır. 

Fransız romancısı 
Ankaradan döndü 

!Memleketimiz hakkında tetkikatta bu
lunmak iiz.,,.e Ankara'ya ıritınit olan 
Fransız romancısı M. Georges Sinıenon 
dün lstanbula dönınüttür. M. Georgea 
Simenon diyor ki: 

- Ankarayi çok beğendim. 8 - 10 se
nede bu kadar çok itler görülmüt olma
•ına hayret ettim. Ankara'da hakikaten 
•on sistem modern binala!' var. Türkiye 
ınerkezinin Ankara'ya naldindedi iıafıe. 
ti, orayı gördükten ıonra bir kere daha 
takdir ettim. 

Pertttmbe günü Rusya'ya gideceğim; 
orada bir ay kadar kaldıktan aonra tek
rar buraya geleceğim ve o zaman Y alo
vaya .eiderek Gazi Hz. ile gÖrÜ§meğe ça
lııacağim. Türkiyede görd\ıklerime dair 
Fran.sız. gazetelerinde bir çok yazıla
nın ıntitar edecekti. 

--<>--

Esnasın kayıtlan 
. ~snafın 933 senesine ait kayıt ücretle 
nnın cezasız tahsili müddeti Ticaret O
dasınca haziran sonuna kadar temdit e
dilmittir. 

Evkaf kadrosu 
Evkaf müdüriyetinin kadrolan henüz 

gelmemi§tir. Bu yüzden maaılar verile
ınemittir. 

Mahkemelerde -

Bele diyede 

Bankaya para 
lstanbulun 600 bin 

lirası var 
Belediye bankası için Meclisten kanun 

çıkması üzerine lıtanbul Belediyesi şim 
diye kadar biriktirdiği 600 küsur bin li
rayı yeni bankaya sermaye olarak yatı· 
racaktır. Belediyenin parası şimdilik it 
Bankaaında durmaktadır. Yapılan hesap 
lara göre bütün Belediyelerin şimdiye 
kadar banka için 1,5 milyon lira biriktir 
mişlerdir, Bankanın sennayesi 15 mil
yon lira olacaktır. Sermaye tamamlanın
caya kadar Belediye h.,,. sene varidatı 
gayri safiyelerinin yüzde betini birikti
recelılerdir. 

Konservatuvarın ıslahı 
Belediye lıonservatuvan ıalab için 

mukavele yaptığı Viyanalı Pr. M. Markı 
bugün tekrar tehrimize gelecektir. Pr. 
ıalahat için raporunu ikınal etmiıtir. 
Raporu Belediyeye verecektir. Pr. bu 
sene konservatuvar imtihanlannda ha
zır bulunacak ve ilerde konservatuvarda 
yapılacak teıkilata göre talebeyi kısnn
lara ayıracaktır. 

MalOllerden yol vergisi 
Malul gazilerden ıimdiye kadar yol 

vergisi alınmıyordu. Önümüzdeki ıene· 
den itibaren mali vaziyeti müsait olan 
malullerden yol vergisi alınacak, fazla 
muhtaç vaziyette bulunanlar mual tutu· 
lacaktır. 

Cihaz var, elektrik yok 
Verem mücadele cemiyetinin Eren

köydeki sanatoryomunda elan elektrik 
yoktur. Bu itibarla müessesede, bir aıh
hat evinde liznn olan fenni tesisat yapı
lamamaktadır. Ezcümle cemiyetin iki 
sene evvel aldığı rontken cihazı elektrik 
cereyanı olmadığından kullanılamamak
tadır. Ve•em mücadele cemiyeti bu hu- . 
ıuataki te§ebbüslerden bir netice çıkma
dığım gördüğünden hükı'.imet nezdinde 
teşebbüsata giriımeğe karar vermiştir. 

Kadro henüz teblig 
edilmedi 

İstanbul Posta ve Telgraf Baımü· 1 
dürlüğünün yeni kadrosu henüz tebliğ 
edilmemi§tir. Yalnız müdürler araaın 
da bazı tayin ve terfiler hakkında e
mir gelmiştir. Buna nazaran baımü
dürlük muavinliğine müfettiılerden 
Rahmi, lstanbul posta müdürlüğüne 
müfettiılerden Ahmet, Beyoğlu poata 
müdürlüğüne baımemurlardan Kenan 
Galata posta müdürlüğüne paket poa 
tane&.İ müclürii Nuri ve paket poıtane
ıi müdürlüğüne de Galata posta mü
dürü Tayyar Beyler tayin edilmiıler
dir. 

Limon kralının davası 
Efendinin kefaletle Diyamandi 

tahliyesine karar verildi 
Limon kralı Diyama.ndi Ef. nin 145 

ıandrk limon kaçakçılığından dolayı mu 
hakemesine dün 9 uncu ihtisas mahkeme 
ıinde devam e<lildi. MPvkuf Diyamandi 
Ef. ve vekilleri mahkemede bazı~ bulun
dular. G~en celsede kacakçılık itinden 
hakkında tahkikat yapılmakta olan me
murlara ~it tahkikat hangi safhada bu· 
lunduğunun sorulmasına karar verilm.i~ 
ti. Dünkü cel&ede i•tintak hakimliğinden 
gelen cevap okundu. Cevapta memurlar 
hakkındaki tahkikata devam edildiği bil 
diriliyordu. Gün:oriik vekili bu cevap Ü· 

zerine tahkikatın ikmal ve evrakın se
kizinci ihtisas mahkemesine tevdi edil
diğini, Diyamancli Ef. nin kaçakçılık su
çundan sekizinci ihtisas mahkemesinde 
daha hazı davalan olduğunu, ayni esa
sa taalluk eden meıelele•den sudu olan 
kimsenin ayn ayn mahkemelerde muha 
kemeıi caiz olamayacağını söyledi. 

Hakim, mevzuu baha 145 sandık limo
nun diğer ke~.ak limonlarla alakası olup 
olmadığının tahkiki ve memurlar hakkın 
daki tahkikatın neticesi hakkında Müd
deiumumiliğe müzakkere yazılmasına ka 
rar v.-di. Davaya 27 haziranda devam 
edilecektir. 

Diğer taraftan mevkuf bulunan Diya
mandi Ef. nin kefaletle tabliyesi takar
rür etmiıtir. 

ğer Recep, pastacı Yusuf Ef. ye ait ba
. vulu açmak ve içinden yÜz lira kıymetin· 
de bir altın bilezikle elbise çamatır ve 
ipekli bazı CfYatını çalmakla suçlu idi. 
Davacı Yusuf Ef. bavulunu arkadaıı 

kebapçı K•dri Beyin dükkanına bıraka· 
rak Yalovaya gittiğini, dönüıte bavulu
nu acılmı§ ve eıyasıru aımlmış bulduğu 
nu ~nunun poliste yaptığı hırsızlığı 
iti;af ettiğini söyledi. Suçlu bu ifadeye 
karşı bir ıey deyemedi. Mahkeme kebap· 
çı Kadri Beyin tahit olarak celbi için 
duruımayı bafka güne bıraktı. 

Şahit dinlenecek 
Haliçte motorile kayıjiına carparak i

çindeki kayıkçı Muıtalarun boğulması
na gebep ol•n kaptan Salih Ef. nin du
rufmBSIDB rlün Ağırce2Ada devam ~~~
mittir. Su~lu Salih Ef. ıM..stal~~ın .olu
müne sebep olduğu hakkındaki ıddıalan 
reddetmiıtir. BiT dalgıçm ıabit çağınl
maaı için muhakeme başka !'Üne bırakıl-
mııtır. 

Duruşmaya kaldı 

M••rlfte 

Tıp fakültesi 
Zeynep Hanım konağı 
Askeri Tıbbiye oldu 

Tıp Fakültesinin Darülfünun binası
na yerlqmesi için teıekkül eden komis
yon raporunu ve pli.mnı ikmal ederek 
11lahat komitesine venniıtir. Darülfünun 
binasının birinci ve ikinci katları kimi
len Tıp Fakültesine tahsis edilecek, Ü· 

süncü kat fen fakülteai_ne tahsis _edile
cektir. Zeynep H. konagı bu vazı1"'tte 
tamamen tahliye edileceğinden buraya 
askeri tıbbiye nakledilecektir. 

Nakile l:ıir ay sonra başlanacaktır. 

Not nasıl verilecek? 
Tarih, coğrafya, yurtbilgisi dersleri 

bir zümre addedilerek bir numara atıl
maktadır. Fakat şimdiye kadar talebe 
bu denl.,,.de ayn ayn bocalar tarafından 
imtihan edilmekte ve son!'& neticeler 
birlettirilerek bir not veriliyordu. Maa
rif Vekaleti gönderdiği bir tamimde ta
lebenin bu derslerin hepsinden ayni he
yet huzurunda imtihan vermesini •e bu
na göre not verilmesini bildirmiştir. 

Askerlik talimleri 
Or&amektep talebeıi askeri kamı:ıa çık 

madığı için her sene sonunda bu tal~ 
benin 15 gün mektepte askeri talim gör
meleri tekarrür etmi~tir. Askei talimle-
re ba~lanmııtır. • 

imtihanlar sıkı olacak 
Bu sene ecnebi mekteplCl'inde türkçe 

imtihanları daha sıkı yapılacak, muval
fak olamıyan talebe yalnız türkçeden de 
olsa sınıfta ipka bırakılacaktır. 

Kuleli lisesi gezintisi 
Kulei askeri lisesi yann sabah 

koza hususi bir vapurla gezinti 
caktrr. 

Ahmet Hasim için 
' Yarın Gaatasaray lisesinde 

Haşim merhum için bir ihtifal 
caktır. 

Pollsl• --
Kesik gövde 

Bey-
yapa-

Ahmet 
yapıla-

Kafa, bacak ve kollar 
da Eyüpte bulundu 

Cumartesi günü Haliçte Feshane ci
vanndaki bali arsada bir çuval içinde 
batıız ve kolsuz, bacaksız bir ceset bu
lunmuttu. 

Zabıta bu iti ebemmiy~le ara,tırma
ğa baılanuı ve neticede gene E yÜpte 
Otakçılar civannda hali bir arsada bu 
ceıede ait bat ve kollarla bacaklar bulun 
muttur. 'Maaınalib cesedin hüviyeti • 
lan anlqılamamııtır. Cesedin hüviyeti 
ile katiller araıtırılmaktadır. 

Bir eroin kaçakçısı yakalandı 
Eroin kaçakcıla.rınm tabkibine tiddet

le devam edilmektedir, dün de gümrük 
muhafaza teıhilatı memurları, Beyoğ
lunda Yazıcı sokağında Miço namında 
birisi elinde bir paket içinde yarım kilo 
eroin olduğu halde yakalanuıtır. Miço· 
nun bir kaçakçı ıebekeaine mensup oldu
ğu zannedilmektedir. Tahkikat dttVam 
ediyor. 

Bir adamı öldürdüler 
Arapcamiide kör Mustafa isminde 

birisile Abdullah kavga ederken Musta
fa bıeakla Abdullahı yaralamııtır. Yara
lı Beyoğlu Zukı'.ir baıtahanesine kaldı
nlmıtsa da orada ölmü,tür. Katil Muı
tala kaçnuf fakat sonradan yakalannuı
tır. 

Kaçak et 
Beıiktaıta Muradiye mahallesinde 76 

numarah hanede oturan bağcı T omanın 
evinde kacak et kesilirken cürmü met
hut yapıl~ş ve 124 kilo et yakalarunıt· 
tır. 

Kapıyı karıştırırken ... 
Cibali tütün fabrikası kartıaında 66 

numaralı binada hamalların yattığı oda
ıun kapısını açmağa uğratan ıabıkalı lı
mail Hakkı yakalanmııtır. 

M. Bellet Parise döndü 
Osmanlı Banlıaaı ile aktedilen itilifna

meyi imza etmiı olan murabbaı M. Bel· 
let ve Banka Umum müdürü Vekili M. 
Red ve huauıi kalem müdürü Aınn B. 
ler dün sabah Ankaradan ıelırimize gel
mişlerdir. IMı. Bellet dün akşamki eka
preale, Pariıe dönınüıtür. M. Bellet dün 
bize fU beyanatta bııluıunuıtur: 

Eskiden bir darbı mesel iıitirdik: 
- Borçlu ölmez benzi sararır •• de

ninli. Şimdi bunu: 
- Alacaklı ölmez benzi sararır .• 

şekline sokmak daua doğru olur. 
Ben rakamlardan korkarım. Haki

ki rakamlann ifadeleri en dehşetli 
nutuklardan daba keakin ve ınüeı&ir
dir. 

Gazetelerde okudum ki; latan bul da 
350 bin kiti borçlu olarak icraya ve• 
rilmif. Bu ne demektir? 

Bu, o demektir ki; lıtanbulda kim
ae borcunu aönül nzaaile vermiyor. 
icra vaaıtaıile tahsil edilain istiyor. 
Şimdi !turada bir mesele var. Acaba 
bu 350 bin kiıi (bu rakam lstanbul 
nüfusunun yansıdır) nın hiç birisi bor 
cunu vermek kudretinde değil mi? •• 
Buna "evet!" diyemeyiz. Çünkü bunu 
kabul ederaek icra daireleri '"borçlu-

ı nun malı olmadığından" do.ayaları İp· 
tal eder ve kapılannı kapar. Demek 
istiyorum ki; bugün borca kartı olan 
sadakat bundan evvelki zaınanlann te 
likkiıine nazaran çok ekailmittir. Es
kiden üstünde batkaamın hakkı bu· 
lunmak bir insan için tahammül edil
mez bir yük idi. Bugün seve aeve borç 
ödemek aptallık telakki olunuyor. A
zacık hoşa gitmiyen alacaklıya •erilen 
cevap bir kliıedir: 

- Ey! Uzun etme! Vermiyeceğim. 
Mahkemeler açık!. 
Arkadaılanmızdan bir gazete l&tan 

bulda 350 bin borçlunun icrada bu
lunu§unu lıtanbulda buhran olduğu
na delil addediyor. lstanbulda belki 
buhran vardır. Fakat bunun delili 
borçlu adedinin çokluğu değildir. 
Borçlunun çokluğu iki ,eyi gösterir: 

1 - Alacaklının ve binaenaleyh ve 
rilebilen ıeyin •arlığını; 

2 - Borç ödeme telakkisinin gev· 
şediğini. 

işte bu ikinci şeydir ki; . buhranı 
tevlit etmiıtir. Dünyanın her yerinde 
işler yüzde 75 itibar üzerine yürürdü., 
Şimdi borçlu borcuna karşı ıu söyledi 
ğim vefaaızhğı gösterince kim-
se sağlama bağlamadan para 
vermez oldu. Paralı adamlar 
da elinde yüz lirası varsa ellisini ne 
olur ne olmaz diye saklayıp 
elliıile çalı§lllaya başladı ve işte dün
yada buhran bundan doğdu. Ne va• 
kit eekisi gibi itimat , amına her ıeye 
resmi ve huıuai mevzuata kartı itimat 
teessüs ederse buhran da kalkar .. 

Cemal Nadir'in karikatürleri 
Şu Cemal Nadir ç~k -~uvv.~t~.i ço• 

cuktur. Güre§ kuvveti degıl, goruş ve 
gösteri§ kuvveti. Son .. günlerd<; ge~e 
karikatürlerinden murekkep bır cuz 
neıretmiı, enfea bir şey .. 

Cemal Nadirin son zamanlarda mu
vaffakıyetle yaptığı "Erloeklcr kadm 
kılığına girerlerse'' aeriıinde bazı ~c
nebi simaların karikatürlerini gor
düm. Cidden muvaffak olmu~tu. Eğer 
beynelmilel mevzular üzerine de çalı
ııraa Cemal Nadirin beynelmilel k~. ri· 
katürler araamda eserleri .sayılmama
sına hiç bir sebep görmem. 

FELEK 

Deniz ve hava müste
şarlığı teşkilatı 

Seyriıefain idaresinde yeni tetkilat ve 
memurin tasfiyesi hazırlıklarına devam 
edilmektedir. Tetekkül eden komisyon 
dün de Sadullah B. in riyasetinde top
lanarak geç vakte kadar meşgul olmuı· 
tur. idare ve meclisi idaresi 30 haziran 
akpmına kadar mesailerine devaır. ede· 
cekler ve ı temmuzdan itibaren Devlet 
Denizyollan, Akay, havuzlar ve fabri
ka müdürlükleri, faaliyete batliyacaklar· 
dır. 

Yeni müdürlükler ıeflerinin tayini, ev· 
velki akfam Londraya hareketinden ev
vel lkbsat Vekili Celiıl Bf. nin tasdikin• 
ihtira etıniıtir. 

Deniz ve Hava Müıtetarı SaduU b B. 
dün Deniz lıletme Müdürü Sadettin B. 
le yeni tetkilat hakkında görüımüştür. 

1 BORSA 1 
(lı Bankasından alınan cetveldir) 

12 HAZİRAN 1933 
Ak tam 

istikrazlar 
l.tikraz dahili ku· 
ponsu.s 96,50 
1933 latikrazı 97,.25 
Şark d. yollal'ı 2.70 
D Muvahhid• 54.7S 
c6mrükl•r l, 75 
Sa,..di mahi 7._ 
Baidat 11 ·

1
"' 

T ... keriy• 7,75 

Fiatları 

Tahvilat ı 
Er.ani 
Etelrtrik 
Tramvay 

Tünel 
Rıhtımı 

Anadolu l 

.. ili 
muıi1 

ESHAM 

Jı &aka•• N•-
m• 9,50 
,. ,., Hamiline 9,50 
., " Müeaaia 102 

18.25 
44,60 

46.25 
>6.40 

Başka gUne kaldı 

Hükumetin manevi tahsiyetini tahkir 
edici sözler söylemekten ıu~lu Beyler
beyinde bakkal Mustafa Hasan Ef. nin 
dün Ağırcezada muhakemesine lıqlan
nu§br. Haoan Ef. hükiimet hakkında 
fena bİ• lif söylemediğini beyan etınit. 
fBhitlerin cağınlmaaı için duruıma kal
mıttır. 

Fethi mi vurdu? 

- Hükı'.imet merl<ezinde geçirdiiim 
ırüııl.,,.den çok memnunum. Yapıl.~ it!~ 
18.fnamenin B. M. Meclisinde taıdılıı ~u· 
nasebetile Bqnkil lamel Pı . . ~~: nın 
1Öyled$ aözler bence pek .. buyük ve 

Aaadola Hiııe 25.05 

Telefon 
Bomonti 
Terlc:os 
Çimento9 
Jttib.at dey 
Şark dey. 
Balya 

13.-
21.ss 
29,50 
12.90 
218.0 
2.-

irfan isminde birinin dün 2 inci ceza
da muhakemesi yapıldı. irfan, namı eli-

catına ehemmiyet verilmektedir. 

Afyon piyasası 
Afyon pyasaaı, yeni kanun çıktıktan 

sonra iki gündür ca.nlanmııtır. Dün 
de oldukça hararetli alıt verit ve 825 
kuruıtan muamele olmuıtur. Tiftik ü
zerinde canlı hareketler görülmekte
dir. 

Kaplumbağa ihracatı 
Kaplumbağa ihracatı meselesine ait 

Ticaret odasında tutulan doıya az za
manda çok büyük bir hacim almııtır. 
Memleketin muhtelif taraflarından 
kaplumbağa tutup aatmağa hazır bu
lunduklarını bildiren bir çok kimse
ler odaya müracaat etmiılerdir. Kap· 
lumbağa alıcıları da az değildir. Tet
kikata devam edilmektedir. 

Fethi isminde birinin dün Ağın:ezada 
muhakemesine batlanmııtır. Fethi, Muı· 
tafa iıminde bir genci yaralamaktan auç 
)udur ve hadise Osküdarda olmuıtur. 
Davacı mabk~e nasıl yaralandığını 
ıöyle anlattı: 

- Sinemadan çrkmıı eve gidlyordum. 
Baktnn ki iki kiti boğaz boğaza kavga 
ediyor. Aralanna girip ayırmak istedim. 
içlerinden yalnız Fethiyi tanıyordum. 
Oteki çocuğu hiç gönnemiıtim. Kavga· 
cılar benim aralanna girmemden ~~Jan,. 
maddar. Tanımadığım gençle bırlıkte 
bu Fethi birdttnbire üıtüme atıldılar. Ye
re düstüm. Kendime geldiğim Z"'?"". ya 
ralanmıf oduğumu anladım. Fethı elın
de bıçak bafucumda duruyordu. Her
halde beni vuran Fethidir. Oteki çocuğu 
bir daha görmedim. 

Asıl garibi maznun Fethinin ifadesi 
idi. F etbi dedi ki: 

- Mustala Ef. nin yanında bir çocuk 
vardı. Kendisini o vurdu! 

- O çocuk senin yanında değil mi 

.. il L-'-dir ve muzakttat el· 
ıumu u manayı ,._ b ber 
nasında Saraeoilu Şükrji. ~.çalle .,,.. bir 
'daima göaterdiğjıniz aamımı ııma • 
li •.. "fad e·-·-'-tedir. Oıınanlı Banka
gını r e JTIJC"' kadr . 

Cümh. ariyet kanunlarııun oau ı-
aı, ""b" bi 1 · çinde Türkiye de mu ım r ro oynıya-

~~ fırsattan !•tifade. ed~k Saracoğlu 
Şükrü B. in haız oldugu 111 haıletler ve 
müstesna bir müzakereci ııfatile bende 
buıule getirdiği hürmet ve dostluk his
lerini ilade etmekle bahtiyaaim." 

idi? Sualine maznun: 
- Hayır, cevabını verdi, ben yalnız 

baııma yoldan geçiyordum. Muatafa Ef. 
ile bir çocuğun kavga ettiklerini gör
düm. Ben onlara bakarken Mustafa Ef. 
nin yanındaki çocuk birdenbire onu bı
rakıp bana sal dırdı. 

Davacı ile maznunun ifadeleri biribi
rini tutmuyordu. 

Evrakın iddia makamınca tetkiki için 
durufma başka güne bırakıldı. 

Tram•ay 151.30 
Reji 3,55 
Şir. hari7 e ıs.- Şark •· ecza 

2.50 
2.85 

ÇEK FlATLARI 

Paria 12,03 i Prai 15,D2,50 
Londra 713,5 Vi7anA 4,28 
Nüyork 58,<40 Madrit 5,54,75 
Milaııo 9,105 Beri in 2.02 

Brülcıel 3.40,15 Varto•• 4,21 

Atina 82,21 Pette 64.75 
Cenevre 24!1,375 Bel~at 35 

Sofia 68,04 Bükreı 79,97 

Amıterdam 118 Moıko•a 10,8!1.75 

NUKUT (Satıt) 

Koruı j Kurut 

166.- 1 Şilin, Av. 2-1.-
20 r. Fran1111: 1 Pe%ela 17.-

t lıterlin 720 
1 Dolar 17~ 1 Marlı: 49.-

20 Liret %1& 1 kloti 24.-

20 f. Belçiıka 115 1 .Penp 33.-

20 Drahmi 25.SO 20 Ley 23.-

20 i. Jıviçr• 815 20 Din.r 55.-

20 Ln• 26.- 1 Cernoveç --
l Florin 85.- 1 AhJn 933 

21 Kur. Çak 120 l Mecidiye 'jJ. . 
Banknot 2.-
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933 deniz manevraları ve bunlardan 

alınan dersler 
Almanya ve Japonyadan baıka 

m.emleketJerde deniz manevralarını 
halktan aaklamamak adettir. Bu ae· 
hepten her yıl ilkbaharmda yapılan 
deniz manevraları hakkmda malfunat 
almak ve bunların neticeleri hakkın
da da yapılan neıriyattan utifade et
mek mümkün oluyor. Bu yıl, baıhca 
Fransada ve Amerikada yapılan de· 
ruz manevralarından çok babaediJmit· 
tir. 
• Fransız deniz manevraları için 1. 
Akdeniz filosu ile il. Brest filosu 1 S 
mayısta Oran'da toplanmıılardır. Ma
nevra, Afrika timal kıyılarmda yapıl· 
mıt ve 40 kadar gemiden ibaret olan 
her iki filoya 1 filo kumandam Via 
Amiral Dubois kumanda eylemİftİr. 

Birinci filoda Lorraine, Provence, 
Bretagne, Jean Bart saf gemileri ile 
birinci yengi! fırka vardı. Bu yengi! fır. 
kada 4 adet 1 O bin tonluk kruvazör 
(beherinde 8 adet 20,3 tük top) vardı. 
Baıkaca beıinci ve yedinci yengi! fır. 
kalar da vardı, ki beheri 3 adet büyük 
muhripten mürekkepti. Bundan bqka 
üçüncü denizaltı filotillası (8 büyiik 
denizaltı gemisinden mürekkep) var
dı. Ayrıca 13 gemilik bir muhrip filo
su, 2 uçku taınna eemiai, su gemisi 
benzin ve yağ&emiıi ve u.ireden mü
rekkep ağırlık gemileri de katılmııtı. 

il. filo, birinci filoyu berkileınİ§tİr. 
Bu filo, beheri 2 kruvazör ve S muh· 
ripten mürekkep üç yengi! fırkadan 
ve denizltı filotillaaından kurulmuıtu. 

Bütün bu gemiler, fırkalar ve filo
tillalar ehemmiyetli bir deniz gücü ça· 
tarlar. Bunlardan bilhassa yengi! kru
vazörler değimli bir güç amilidirler. 
Bu güçler, yalnız İtalyaya kartı değil, 
Jngiltereye karıı bile savat yapmak İ· 
çin kendilerine güveniyorlar. İngilizce 
"Askerlik ,,., denizcilik rekoru,, adlı 
mecmu&"bunu fU &Özlerle itiraf ediyor: 
"Eğer İngiltere ile Fransa arasında 
bir aavaş çıkacak olursa ne Fransa j .. 
çin ve ne de İngiltere için kendi deniz 
bağlatmalarını (1) ve yollarını emni
yet altında tubnak mümkün olmıya
caktır. Yani, nasıl, ki İngiliz donanma .. 
aı ana Fransa ile timal Afrikaıı ara
sındaki bağlatmayı keserse, Fransız 
donanması da Cebrüttar ile Mısır ve 
Hindistan arasındaki gidiş geliti kö
türüm edebilir.,,. Ayni dÜ§Ünce, Fran
aa ile İtalya için de vardır. Yani, iki
si de biribirlerinin Afrika müatemle
kelerile alış veriılerini menederler. 
Bundan anla§ılıyor ki, Akdeniz, zama .. 
nımızda tarihin her hangi bir devresin 
den daha fazla bir sevkulcen ehemmi 
yeti yaşatmaktadır. Bu münasebetle, 
Fransız deniz askerlik yazıcılarından 
Gautreau'nun düşüncelerini okuyalım: 
"Bizim bağlatma yollarımıza karşı 1-
talyanlar tarafından yapılacak bir sa· 
'aş ve saldırım halinde biz, refakat 
Vt" koruma gemilerimizin karşı koy· 
maıı ve aavmaıı ile iti idare cdcmC' ... 
yiz. Bunun çok iyi bir misalini, Büyük 
harpte, 1914 yılında Goben ve Breılau 
gemilerinin bizim §İmali Afrika kıyı
·Jarımızı bombardıman eyledikten "" . 
ra aavutmalarında gördük. Bu harckP.t 
bize çok zararlar venniıti. Biz, en iyi 
olarak, düşman savaş viııtalarrnm ytt· 

valarına doğrudan doğruya vuruşlar 
yöneltıneliyiz. ( Korsika) daki ve (Tu
nus) taki dayanak noktalarımızın el· 
verisli bulunumu bize bu yolda hare
ket için fırsat ve imki.n da veriyor,,. 
Görülüyor, ki Fransız denizciliği daha 
ziyade •aldırım ruhu ve dütüncesile 
be•lenmektedir. 

Bütün bunlardan ıonra bu yılın Frl\n 
sız deniz manevralarında tetkik edi· 
len ıncvzuun Tolon ile şimali Afrika a 
rasındaki bağlatma yolunu yani Bü .. 
yük bir Avrupa savatı ihtimalinde, 
Fransaya renkli askerleri emniyetle 
getirtınek için aradaki gidit gelişi sağ
lama bağlamaktan ibaret olduğunu 
söyliyelim. Fransa bu emniyeti, yalr.ız 
ltalyaya karşı değil, lngiltereye karşı 
dabi ve hatta bir (İngiliz • İtalyan) 
müıterek hftreketine karıı da kurma
yı düşünmektedir. 

Amerikan deniz manevralarına ge• 
lince, bunlarda tetkik edilen mev •u, 
Japonya tarafmdan ansızın Amerikan 
bab kıyılarına, Panama mıntakaıına 
ve Cava'ya bir saldırım halinde ne 
yapılacaktır.? Böyle b ir halde, ölke
nio bütün batı kıyılarının dÜ§man ha
va güçlerine karıı müdafaa edilmek 
gerek olacaktır. Çünkü Japonya, uç· 
ku tatıma gemileri ile getireceği bom· 
bardıman uçkularile Amerikan batı 
kıyılarına, buralardaki doklara, tersa
nelere, fabrikalara, elektrik ve sair 
kuvvet iataayonlanna saldırabilir. i
kinci derecedeki amaçlar iae Ameri
kan ıavaf gemiler;, ticaret gemileri ve 
ticaret gidiş geliıidir. 

Bu manevrada kara renkli itibar e
dilen düıman taraf (Japonya) 2 uç
ku tatuna gemisi, 7 kruvazör, 12 muh
rip, 2 pek hızlı gider ( 32 ırıil) yağ ge
misi ve 175 uçku ile temsil edilmiıtir. 
Dost (mavi) müdafaa tarafı ise 10 aaf 
gemisi, 9 kruvazör, 41 muhrip, 2 eski 
uçku gemia.i, denizaltılar, mayn ara
yıcılar ve aair yardımcı gemilerden ve 
150 uçkudan mürekkepti. 

Kabul edilen faraziyeye göre, bas· 
kın tarzında ve çabucak yapılmak 
tartile, hızlı ı:ider kruvazörlerin koru
ma11 altınea ~cvkedilen hızlı gider uç· 
ku taşımn r;emileri ile götüri.ilen uç
kulaıla Amerikan batı kıyılarına Ja
ponyarun bir saldırımı mümkündür. 
Vakıa, böyle bir akın hareketi kat'i bir 
netice elde etınez. Birka~ bombanın ver
direceği zayiat ile koca Amerikanın 
sendeliyeceğini düıünmek tabii gülünç 
tür. Fakat bu akın hareketi tekrarla
nır ve devam ettirilir ve Amerikanın 
buradaki kudreti zayıflabnak İstenir. 

Müdafaa tarafı bunu düşüomüt ve 
kendi açkı (2) işini bütün bu çevrele
ri içine alacak ıurette düzmüttü. 

Şimalden saldıran kara (Japon) 
kuvvetler hakkında açkı sayesinde va
kit ve zamanile sav alınmış (3) ve ka
ra tarafın gorek uçku ta§ıma gemileri 
ve gerek~ bunları koruyan kruvazör
leri, nıavinin çobucak topladığı saf 
gemileri tarafından yokedilmi§tİr. Fa

kat kara >aldırım grupu, savlanmaksı
zın uçkularını yakla,tırmağa ve uçur .. 
mağa ve bütün San Diego kıyılarını 

ve çevresini havadan bombalamağa 
muvaffak olmuştur. Fakat buradaki 
hızlı gider uçku taıuna gemisi ancak 
yapma sia ile kendi.ini Amerikan ge· 
milerinden kurtarnıış, kaçmış, ve erte
si sabah tekrar, ve bu defa San Fran
sisko üzerine bir hava saldırımı yapa
bilmiştir. 

Bu manevradan alınan derıler de
ğerlidir. En birincisi, gerek müdafaa 
ve gerekse aaldırunda saf gemilerinin 
kıymet ve ehemmiyetlerini hala sakla
makta olduklarını göstermesidir. Bil
hassa zırhlılardan ziyade, Japonya ve 
lngilterenin malik oldukları biçimde 
hızlı gider büyük kruvazörlerin değe
ri çoktur. Saldırım için, akın hareket
leri için ve hava giiçlerile birlikte ça
lıtmak için ıae on bin tonluk hızlı gi
der kruvazörler çok elveritli posatlar· 
dır. Fakat deniz krnmları ve bunlar
daki sıklet merkezleri hala büyük 
dritnotlarla kazanılacak ve kurulacaktır. 
caktır. 

(1) Bağlaıma: irtibat 
(2) Açkı: Keıil 

CINOGLU 

(3) Sav: Malumat. haber. 

İstanbul ikinci ifJa.s memurluğun

dan : 
Müflis Panayot Kazakya ve şirketi 

masasına müracaatla 31 İ'ı'.lC .siraya kayt 
olunan Lasois Sigorta şirketinin talep 
ettiği 7Z lira 20 kuruşu alacağın sigor 
ta bedeli olmak itiba.rile birinci siraya 
\'e m~mtazan {<a.bulüne idare heyetince 
karar verilmiş ve sıra defteri bu suret

le d~eltilmiş olduğu bilinmek üzre 
ilan olunur. (4447) 

Milliyet'in edebi romanı : 6 

YAYLA KIZI. 
- YAZAN: Aka Gündüz. -

- Kara Efe! Galiba üstüm üze 
geliyorlar. Kıpırdama ! b en de atef 

edeceğim! 
Boğuk boğuk yalvardı : 
- Aman B eyim etme ! Mahvolu-

ruz. 
Ben iki e l alet ettim. lki el daha. 

Kartdık verdile r. Artık aeıler, nal 
gürültüleri yaklattı. Birdenbire 
korktum Kara Efeden; bayılır ma
yılır, ödü mödü patlar da üstümde 
kalır diye •• 

- Kalk Kara Efe ! korkma ya-
bancı değillermif. Bizi aramıya 
çıkmışlar. 

Güç inandı. Zangırdıyarak kalk

tı. 

- K ara E feye uılu bir at veri
n iz. H em bindiriniz. 

Dört delikanlı beygire saman 
çuvalı aktarırlar gibi K ara Efey i 
atın üstüne yükle diler. B e n de b ir 
ata bindim. Kara Efe n in aklı b a
şına gelince yanındakilere so r du : 

- Bu at köyün yolun u b ilir mi? 

- Bırak basım kendi gider. 

- Kot a kota da g ide r mi? 
- Dörtnala bile g ider. 

- Kara Efe dizginle r i bıraktı. 
Eğerin O..ına ııkı sıkı yapıştı, to
puklarım atın karnına hızla vurun
ca yallah! köyün yolunda uçtu git-
ti ••• 

B en d avul se slerini i•itinciye ka
dar, S insin oynanan alanın ıtıkla
rmı görünciye kadar Yaylalı Meh. 
medi, ale g ö zlü, kara saçlı Petek'i 
ve tek döteğini sırtlanuf genç dul 
anneyi dütündüm. 

O gece güvey evin in tatkın cüm · 
b~ü, sözleri sazları, oyunları eğ
lenceleri. • hiç, hiç biri içime sin
m e di. Boyuna içtim, boyuna sus
tum, boyuna dütündüm. Herkes 
beni yorgun sanıyordu. Kimse içi
mi bilmiyord u . Sabaha kadar içim
d e; Anadolu Yaylasının bütün 
M e hmetle ri, M e hmetlerin b ütün 
P e t ek ' leri, P e tek'lerin b ütün a n n e
leri k an seli, kahramanlık seli, fe
ragat seli, yoksulluk seli, ce vher 
seli olarak lata t -.a aktı k ö p ürdü. 

-- PERŞEMBE 

H İK 
1 HAZiRAN 

90 nıncı liste , l, _ _ R_A_D_Y_o __ 
ANKARA, iZ. A. A. - T. D. T. C.· 

miyetinden : , 
Karf1hklart aranacak arapça "e farsça 

kelimelerin 90 numerolu listesi fUdur : 

Bugünkü proğram 
1 S TAN BUL: 

KÖŞKÜN ÖNÜ 1.- MEŞRUTiYET 7.- MUAHEDE 

2~ MUBAH 8.- MÜDAFAA 

18: Gramofon, 18.30 : Franaı•<' 
ders (ilerlemiş olanlara mah•ua). t9 
Cenne t Hanım, 19.30 : Necmiye fi•· 
nım. 20 : Nihal Tevfik H., 20.30: f.f
talya H., Kemani Sadi B. ve arkad•\ 
ları, 21.30: Gramofon, 22 den itibar<' 
Ajanı, borsa habe-.ı.·leri ve ıaat ayarı· 

- Ne manı;,....,.! Bak, Adalar boğu 
İçinde, hayal gibi görün;;yor. 

- Gruplar da fevkalade .• 
- Ya mehtaplardll? 

Genç kadın, köşk-;;., balkonunda, 
batını kocasının omuzu~ dayamıf, 
gözlerini ufuktan ayırmıyarak, lıti~ya. 
lı bir sealP. konuıuyc.-du. 

Evleneli daha bir aT bile olmamış
tı. Damarlarında ayni hararet kaynı
yor, kalpleri ayni tiddetle ça~pıyordu. 
Genç adam kansının bütün aı:'2uları
nı yerine getirmek için çalışmıt, çır
pınmıf, elindt:n geleni yapmıştı ve ya 
pıyon:lu. 

Yazı lstaobulun sıcak, boğucu, 
tozlu mahallelerinde geçirmek iat~me 
mişlerdi. Maltepedeki bu, kuş yavası
na benziyen köşkü sahn aldılar. Köşk 
sahile çok yakındı. Manolya, lcirAz, 
teftali ağaçlan, gardenyalar, mt'nek
teler, mineler, sünbüllerle bezenmiş, 
tirin, zarif bir bahçeleri vardı. 

Köıkü almaları günlerce, haftalar 
ca süren bir dert olmustu. Kö,kün 3a· 
bibi olan Karamanlı Bodosaki Efen
dı, çok müstağni bir adamdı. Her gün 
hir müıkülat çıkarmış, genç karı ko
cayı fazla üzmüıtü. Bahçeden snhile 
kadar uzanan yirmi, otuz ı.netrelik 
kumsalı satınakta inat etmişti· 

- Buranın zati size bir lüzumlu .. 
ğu yok .. Ben vağit vağit galir, balıh 
tutarım.. latagoz için sepet sallarım. 
Siz de yabancı değülsünüz ya .. Gon
şuluk bağını elbetten iğram iderim. 

Yeni evJiler bunda bir mahzur gör 
memitlerdi. Köşke yerleştiler ve ilk 
günlerde güne§ doğarken başka bir 
zevk, batarken başka bir haz, meh
tapta ayri fİİr duyarak nihayetsiz bir 
hayal aleminde yatadılar. 

Genç kadın bahçeye çıkıyor, ma
nolyanın gölge.sine oturuyor, güneşin 
Marmaraya işlediği ipek seraba dalı
yor. li.: ·ndinden geçiyordu. 

Bir sabah gıcırtısı yük arabalarını 
hatırlatan tekerlek sesleri ile uyandı. 
lar. Civarda tutulmamı§ kiralık köşk, 
sahipleri henÜz taşınmamı~ ev, Y:'!lı 
yoktu. 

Genç kadın sırtına penyuvarını ge
çirerek süratle balkona koştu. Bahçe
lerinin önündeki kumsalıo. iki araba 
dolusu tat getirilmişti. Köşkün eski 
sahibi Bodosaki de arabaların başın
da idi. Genç kadın kocasına seslendi: 

- Macit .. Macit .• Gel, bak .. 
Macit te balkona gelınişti: 
- Ne var Ferihan? 
- Bak, ne olduğunu görürsÜn. 
Macit evvela taaccüple bakb. Fa

kat yavaş yavat çehresi buruttu. Ak
lından bin bir ihtimal geçiyordu. F e
ri han onu kolundan çekti: 

- Git, anla.. Bo os ki ö~iize 
ev yaptıracak galiba .. K §"kütı manza 
rası bitecek. 

Macit Bodosakinin yanma gitti: 
- Keyfler iyidir inıallah Bodoıa

ki Efendi. 
- iyi deyelim de iyi olaun. Sizin 

geyifler nasıl? Madama da iyidir ya? 
- Te§ekür ederim, bu hazırhk ne 

kuzum? 
Bodosaki omuzlarmı kayıtsızca 

silkti: 
- Bu yaz Adadaki köşke gidece

ğidiın. Giracı iyi fiyet verince daya
namadnn. Eh, değiz havasına alışmı· 
ıım. Şuraya bir ev çıkmak isteyorum. 

- Nasıl olur Dodoaaki Efendi, pa
zarlığımızda bu yoktu. 

- Goşk içün tağrir verirken, bu
raya dayir bir kayt geçtüğümüzü he
tirlemeyorum. 

Macit meyus bir halde köşke dön
dü. Feri ban hırsından tırnaklarını ı
sırıyor, dişlerile mendilini çekip kopa 
nyordu. 

Kocuı onu teselli etti: 
- Kaç arıınlık yer? Çıksa çıkoa 

bir katlık bulübe çıkabilir. Bahçenin 
manzarası kaybolsun. Balkondan uf
ku ferah ferah seyrederiz. 

Feri han bu teselli ile avundu. Üç 

Gazi! Bu Anadoluyu sen buldun 
sen bildin, sen anladın, sen kurtar
dın ! Çünkü sen osun. 

G azi! B u PetPk'leri, bu anaları 
d a sen bulacak.sın, sen bileceksin, 
sen yükselteceksin. Ç nkü onlar 
send edir . 

Y eni Türk iye için he r Hak Yay
lalı M ehme din, a le gözlü Petek'in , 
ve ıırtı döt ekli n inenin; yani se
nindir. Ç ünkü sen onlardasın. 

Gelin almıya gidiyoruz .. 
Kdıçlar' dan gelin almıya gid i

yoruz. Her teY hazır. Davullar dö
vülüyor. Kıvrak delikanlılar gidip 
geliyorlar. Damlarda beyaz pürg ü
lü, renkli talvarlı kadınlar, kızlar 
düğün alayını seyrediyorlar. Ço
cuklar sokaklar a İp geriyorlar ve 
gülü9erek baht it bekliyorlar. Bah
•iti alınca ipi çekip alaya yol açı
yorlar. 

Yiize yakın atlı ikiterle en önde. 
Onların arkasında Evliyanın ku
rumlu çalımlı kumanda etti ği 
Ford •• h er yanı kırık dökük Ford .• 
B ir Rols ro ls Limozin olsa bu ka
dar çalım satama z . Küçük, büyük, 
o r tanca dağları b e n yarattım! der 
g ibi kornasından ses veriyor. G e li· 
n i, d a h a şatafatlı o lsun diye buna 
bindireceğiz. 

D aha arkada yaylı arabalar ve 
açık arab a lar. Küçük Y ozgada 

gün sıra ile arabalar kumsala taş ta
fıdılar. Dördüncü gün duvarcılar gel
mişlerdi. Bahçenin önüne duvar çık· 
mağA baıladılar. 

3.- MUHAL 

4.- MÜHIT 

5.- MÜSAFAHA 

6.- MUTLAK 

9.- Mülhem et 

10.- Mülhak, m.ül· 

ha.kat 

Ne Macit, ne Ferihan buna mana 
veremiyorlardı. Y apdan duvar ev te .. 
meline benzemiyordu. Kalpleri endi· 
fC içinde beklediler. 

11.- MÜSAVAT 

12.-MÜŞAVERE 

ı~;;;;;;;;;;~s;;;;o;;;;; N~~.~I 
ANKARA, 1538 m. 

12,30 : Gramofon. 
18, : Flarmonik orkestra: Adam ouvert•'' 
Gilnlda Holmea F .. ntaisie Le Lontarne No· 
rie D' Ambroio Rave Les 

Duvar bir haftanın İçinde dört 
metre yükaelmitti. Değil yalnız bah
çenin man.zarası, balkon da tehlikeye 
giriyordu. 

Feri hanı müthiş sinir nöbetleri tut 
mağa batladı. Koca•ına yalvardı: 

- Git, bu adamın fikrini anla.. 
Yoksa çıldıracağım. 

Macit, Bodosakiye fikrini açıkça 
söylemesini rica etti. 

O, elleri cebinde, her zamanki gi .. 
bi lakayt, sakindi: 

- Benim bir tabiatım var. Ev yap· 
madan duvarını yaptırırım. l\ılera.ğ i§· 
te .. 

- Kaç metro duvar? 
- Sekiz, doğuz metre, ne olacak? 
Macit hiddetindan dili tutulmuş, 

verecek cevap bulamamı~tı. Köşke 
döndüğü zaman kansı vaziyeti onun 
halinden anladı: 

- Macit, ne yap, ynp, buna mani 
ol.. Ne isterse ver, orayı sa.tın al.. Yolc 
sa lstanbula dönelim. Burada bir dı:.· 
kika duramam artık .• 

Macit karısını seviyordu. Kö§ktcn 
de memnundu. Güneşin doğuıunn, ba 
tııına, mehtaplara veda ebnek pek 
güç gelecekti. Tekrar Bodosakiyi gör 
dü: 

- Şimdi bu ev, duvar maıahnı hı .. 
rakınız, buraya ne istiyorsunuz? 

Bodosaki hep o ayni sükünetle ce· 
vap verdi: 

- iği bin lira! 
- Ne diyorsun? Mendil kadar yer 

bu zamanda iki bin lira eder mi 1 
- Ne telif ediyorsun a gozum? 

Parayı zorla cebinden almnyorunL 
Gonul İ•teğüyle .. 

- Fakat bu ihtikar. 
- Herke~İn bir hesabı va!". 

Macitin ıöz anlatamıyacağına ak· 
lı kesmişti: 

- Peki, kabul ettim. Duvarcılara 
söyle, artık çalı§maoınlar. 

• * * 
Bodosaki kaparoyu alıp senedi İm· 

zalarken: 
- Gule gule otunın, dedi, fayet 

gunun birinde divarı yığtırmah, daş· 
tarı da datıbnah dilerseniz, bağa bir 
haber iletin. Size yob pahasına bu İ§İ 
goriveririm. Dostlar arasmda bu ga
dar hizmet, zahmet değül, vazifedir. 
İnaanlığımızı ne gun goatereceğiz. cİ· 
ğerim? 

İstanbul ikinci icra memurluğundan: 
Bir lıorçtan dolayi mahcuz ve paraya 

çovrilme.>i mukarrer müstamel yazıha
ne mobilyasi ve kasa 22-6-33 perşembe 
giinü saat 17-18 itibaren Beyoğlunda 

Galatada Karaköydc Halil Paşa sokağın 
da !vianokyan hanında 4 üncü katta 
<S/6) :nı.maralı yazıhanede açık artır

ma ;uretile ıparaya çevrileceğinden ta
liplerin yevmi mezkurde ve saatta ma
hallinde hazır bulunmaları ilan olunur. 

(4438) 

Gelen karşılıklar 
Liste: ( 86) 

Mühim: tasalandırıcı, gam verı<:ı, 
kaygulu düşü,~dürücü, ehemmiyetli, la 
z.ım, gerek, geciktirilmesi cayiz olma
yan şey (umurü mühim.me, mesayili mü 
himme, emri mühim, evrakı mühimmc) 
cem'i olan mühimmat muhtaç ve muk
tazi bulunan şeyler manasında ve ek11e 
riya asker ve harp için lazım olan es· 
laha ve cebhane hakkında kullanı-lır, 
(mühimmati harbiye, mühimmati aske 
riye, mühimmati kirtasiye) mühimme 
iş. Mühlet: bir şeyin icrası için vade
den sonra verik;ı zaman (çağ). mey
dan, müddeti muayyene, ara Uyarlık, 
yarlık, Mühmel: başlanılmış, oluşu Ü· 

zere birakılmış vazgeçilmiş, noktasız 

h.ır~· beneksiz yazı (tarihi mühmel) ma 
nasız, bir manaya delaL•t etmeyen ke
lime saçma sapan sözlere mühmelat 
derler, bakımsız bakılamamış, asarılma 
mış, ovarılmamış şenliksiz unudı.ılmuş, 
işlenmemiş kör1eşmiş. Mühür : mihr, 
mehir, kadın almak karşılığı (mehri 
muaccel) aikah kıyıLdığında kız tarafı
na (yönüne) ağırlık adile verilen akçe 
(mehri müeccel) nikah (bağlantı) bö
zu!duğunda ve yahut kocanın öldüğün 
de kadına verilmek üzere bağlantı ça
ğında ( csnayi akidta) heUi edilen meb 
lağ mikdarı. Mühir: güneş, sevki aşk 
mühür üstünde adlar yazile kazınmış 
olup kağıtlara basılan madeni veya taş 
tan yapılmış nesneye denilir ki cümle
ce bilinir (mührü süleyman, mührü 
rC5'Ili, mührü zati) gibi ad tamgası, 
damğa. mühürlü damgalı. Mühendis: 
hendea.c fennine aşi-na olan, yerleri ve 
yapıları ölçüp haritasını alan, yapan. 
Müstahzerat: müstahzerin cem'i olup 
istihzar olunmuş, hazırlanmış, huzara 
(meydona) getirilmişler, önceden ya
pılmışlar, bulundurulmuş nes·acler, bu
lunanlar. zebinde var olanlar, hazır olan 
!ar, bilkiler, öğrenip tutulanlar Y'IJlll· 
mış ilaçlar. Müstehase: taşkcsilıniş taş 
olmuş, nevi yok olmuş, olup toprak al
tında maden kesilmiş, taş olmuş meva 
di hayvaniye ve nebatiyeye denilir. 
Müstesna: istisna edilmiş ayrılmış ya
şadan dışarda bırakılmış, üstün tutul
muş, (her kaidenin bir müstesnası var
dır), ıpek güzel pek değerli başkalık. 

Müşahede: bir nesıneyi gözile görmek, 
görme göze görünme, görüş, görülmek, 
görmek. Müşahhas: teşhis edilmiş, ta
nılmış, şahıs haline getirilmiş teces· 
süm ettirilmiş, kılıklµşmış. Müştemi
lat: müştemil, iştimal eden, bürüyi.W 
örtmüş, içine almış, kablarnış olan, 
miiştemelin cem'i o1CJ!1 müştemctat bir 
şeye tabi ve mütıealik olan nesne1er, 
dilimizde bir evin levahiki ve fer'ileri 
makamında kullanılır, müfredi olan 
müştemel kullanılmaz, beraberliki. 
Müyesser: kolaylanınış, kolaylatılmış, 
kolaylıkla yapdmış, meydane gelmiş, 
zorluksizce. 

Göztepe Hazn•<la~ oğlu 
Baha 

ttihadı illi 
Türk Sigorta Şirketi 

Harik ve hayat üzerine sigori:a muamelesl icra eyleriz 

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

bulunmayan şehirlerde acentı ara:ım ıktıdır. 

____ ,.. Tel.: Be~·oğlu : 4887 3265 I! 

doğru yollandık. Atlılar yolda bi
nicilik oyunları, yarışlar yapıyor
lar. Yamçılar, atkılar birer bayrak 
olmuş açık ve ayazlı h ava d a dal
galanıyor • • Atla r kişniyor, For d 
kişniyor, yaylılar gıcırdıyor .• 

Küçük Y ozgadı g eç tik. 
Kılıçlar'ın bin b ir dönemeçli, 

bin b ir uçurumlu hayırından in e r 
ken bir iki k iti a r abadan atladık. 
H e m k eseden ineceğiz h em biraz 
avlanacağız . Nasıl olsa Kılıçlar is
tasyonuna alaydan önce ulaşıp 
yine arabalarımıza binebiliriz. 

Öyle oldu. istasyona yarım saat 
önce vardık. Memur bizi tanıyor
muş. Birer kahve yaptırdı. İstasyo
nun arkuında güneşleniyoruz. Sol 
tarafta bir kaç çingen çadırı var; 
elek örüyorlar, maşa, sacayak dö
küyorlar. M-.a bacaklı çocuklar 
sıska e teklere su veriyorlar. 

Alay göründü. Şöyle köy yoluna 
doğru yürüdüm. Telgraf direğinin 
arkasından pis, yırtık entarili, kar
makarışık saçlı bir kız çocuğu çı
kıverdi. Bir ayağında yırtık bir 
lastik, öbür ayağında bir çarık e s-
kisi vardı. Biraz sırıtarak, biraz 
boynunu bükerek yanıma geldi. 
i yice ezberlendiği besbelli olan 
bir ifade ile : 

- Efendi Ağa! dedi. 
Bunlar hep böyledir. Anaları e

lak örer, babaları beygir, tavuk ça-

lamazsa mata döker ve çocukları 
ya eşek güder, ya (Efendi ağa!) 
diye d ilen ir . 

- N e va r ? ne İstiyorsun? 
- E fendi ağa! babam yok . A-

nam çok hasta. Ban a ••• 
- M iskin! D ilencilik edeceğine 

çalışıp kazan sana ! 
- Efendi ağa! Şey .• hen .•• 
- Hadi hadi ! git başımdan. Al 

şu kuruşu! Dağ başında hile bu di
le ncilikte n kurtulamıyoruz. 

M e mur seslendi: 
- Çay hazır, buyurmaz mısı

nız? 
Dilenci kızın kibrine dokundu! 

Kuruşu almadan koşa koşa köy yo
lunda uzaklaştı. Çay bitti. Alay 
çattı. Köy yolunu tuttuk. 

Boğazı geçtik. Kılıçların bahçe
leri ve köy göründü. Yolumuzun 
solu bayır, sağı bahçe hendeği. A
lay birdenbire durdu. Baktık. Y o
lu diklemesine kağnılarla ve bir 
kaim iple kapamışlar. Ha! dedik , 
delikanlılar bahtiş İstiyorlar. Gü
vey sağdıcı atını sürdü. Bir kaç ko
yunla bahtiŞ vermek istedi. Razı 
olmadılar. Meğer bir iki yüz lira 
istiyorlarmış! Herkeste bir hayre t. 
Düğünlerde adet ise d e böyle bir 
iki yüz lira olur mu h iç? Tuha f 
tey! Yanlış olmasın? Hayır. P ek i, 
misafirle rimize ayıp olmasın, bıra
kınız geçelim! Bunları alınız onla-

18,45 : Alaturka aaz. 
19,30 : Dans musikisi. 
20, : Ajana haberleri 

VARŞOVA, 1411 m. • 
8,05: Sabah cimnastiği. 8,25: Pl&k 13,05: pi~ 
16: plik. 1655: keza. 17: Şarkılı keman 1ı:o 11; 
seri. 18,15: Senfonik konaer (Mozart, Liıt 1 

21,0So Beynelmilel dana musabakalarıoın 'f'' 
pıldığı mahalden nakJen: dans musikisi. Zi,JD ~ 
Şarkılar. 23: dans musikisi. 1 
BUDAPEŞTE, 550 m. 

19,35: .Şarkılar. 20,45: Macar milli netrİJ•tı 
23: haberler. - DonapaJuta otelinden nakltf 
Sil'an musikisi. 24,15: Royal otelinden n•lde' 
dana musikisi. 

VIY ANA, 518 m. 
19,30: Ricbard Waenerin eserlerinden bür'i• 
Viyana operasında oynanacak (Sieıfried) o· 
peresini na.kil. 

MILANO · TORINO - FLORANSA 
21: Habe:rler, - Müteakiben dinleyicilerin -1 
zuauna tabi konser. 21,35: Kalmanın eaerlr 
rioden (Şikaco diife.İ) isimli operet tenısilı 

PRAG 488 m. 
19>35: Musikili Almanca neıriyat. 20,30: 8~ 
parkta çalınan askeri takımın konserini oak~ 
23,15: Son haberler. 23,30: Çek halk dan•bıf1 
(iki piyano ile). 

ZORIH 459 m. 
22: Haberler. 22,10: D ana muikiıi. 22,30: rad· 
yo orlı:eııtran . 23: Cazband. 

BÜKREŞ, 394 m. 
13: PIAk. 14,20: Plik. 18: konser. 19~0: Ro' 
men halk konse:ri. 20: Dera. 21: Hella tor•· 
fından t•rkılar. 21.25: Radyo orke•trası. 2z: 
konıer. 22,20: konserin devamı, 

BAHR1SEF1T FELEMEN1' 
BANKASI 

İstanbul Şubesi 
Amsterdam'da kain BAHRİSEFİ'f 

FELEMENK BANKASI ile uBanqtl• 
Hollandaise pour l'Amerique du Sud " 
İda~e heyetleri hakkında Amsterdaııı' 
da inikat edecek olan heyeti umumiye 
İ~timalarında mezkur bankalarıo 
« HOLLANDSCHE BANK UNİE 
N. V. " (HOLANDA BANKA BİR· 
LIÔ:İ A. Ş. namı tahtında birleşmele· 
ni teklif etmeği kararlaştırdırlar. 

Bu yeni müessesenin kuvvetli dahili 
ih~iyat akçelorinden başka tediye edil 
mı~ Hf;, 6.000.000,- Holanda Florini 
sermaye ile Hfl. 3.000.000,- Holanda 
Florinlik ihtiyat akçesi olacaktır. 

Bzbrisefit Felemenk bankasının İıı
t~nhul şube.si, Yeni müc9Sesenin şube· 
sı olacak ve eskisi gibi faaliyetine de· 
vam edecektir. (4440) 

.illiy~t 
Aırın umdesi " M ~ L L l Y E T " tir. 

ABONE ÜCRETLER! : 
Türkiy• içi• 

L K. ,_ 
7 50 

... -

Hariç için 
L. K. 
8-
14-
28-

Gelen e ... rak •eri •erilmez.- MüddetJ 
geçen nli:shalar 10 invuıtur.- Ga&ete •• 
matbaaya Ait İfler için müdiriyete mü· 
racaat edilir. Gazetemiz il& nların mea'u· 
liyetini kabul etmea. 

BUGONKO HA V A 
. Y eıilköy aıkeri rasat ınerkezinJen ••· 
rılen ha.bere göre buıün ha ... a bulutlu o· 
lacak ... e rüzıi.r müte:havviJ olarak eıe
cektir. 

12·3·1933 tarihinde ha•a tazyilci 760 mı· 
limetre en fazla sıcaklık 22. en az 20 de· 
rece idi. 

• 

rı da göndeririz. Böyle olacağını 
bilseydik tedarikli gelirdik. • • 01· 
maz !. • F akat b öyle şeyin eşi ör· 
neği görülinemiştir ! Atalar danberi 
bildiğimiz. • • • Olmaz ! iş takayı, 
ade t i, türeyi Aftı. Aşayukarı, ma· 
nası anlatdmıyan bir zorbalığa 
bindi. B ir kaç atlımız indi, kağnı· 
ları çekiverdiler, yarı hatır, yarı 
zor alay geçti. Köy meydanına ge
lince bizi kartılıyan kimsecikler 
yok! Böyle geçitim iz kızgınlık ını \ 
uyandırmıt ne ? Ne merhaba diyeıı 
var, n e de bir göz oda açan. i t b il· 
yüdü kçe büyüdü. Çok çirkin bir 
hal alacaktı. Yüz atlı büyük hamil 
kapısını bir omuzlayışta açtılar. 
H e pimiz hana dolduk. it gelini al· 
mamıya kadar vardı. Anan yakşi ! 
baban yakşi ! Aah ! İki taraf ta heııı 
hayrette hem hiddetle. liri taraf ta 
i'in İçyüzünü bilmiyor. Yalnız or• 
tada bir hırçınlıktır gidiyor. lt Ali 
Şuuri Beyle Ihsan B eye dayandı. 
Hakem oldular •. Tut &fa, vur yuka· 
rı İf anlaşıldı. Meğer yabancı bir 
ağanın gelin tarafına mı, güvey ta· 
rafına mı bir garazı, yahut eski bir 
vazgeçtisi varmış ta bir takım de
likanlıları kandırmış, böyle bir ta t• 
sızlık çıkarmıJ. 1~ anlatılır anlaşıl· 
maz hepimize odalar da açıldı, e"' 
ler d e, gönüller d e . • artık vur pal· 
lasın! Erte si sabah hazırlandık· 

(Devamı vnr) 



Gene tayyare ve gaz için 

YARIN 
1914 te büyük devletlerin 

kudretleri ıu rakamlarla ifade 
bilirdi: 

hava ı 
eclil .. 

Fransa: 138 tapare; 
lngiltere: 150 tayyare; 
Amerika: 20 tayyare; 
Avusturya : 40 tayyare; 
Japonya: .. 
1923 te rakamlar çok değiımııtı: 
Fransa: 1350 tayyare; 
lngiltere: 385 tayyare; 
Amerika: 420 tayyare; 
ltalya: 250 tayyare; 
Japonya: 250 tayyare; • . 
Bu değiıiklik, 1930 • 1932 dekinin 

)anında solda sıfır gibi kal~ı. Bu ta· 
··hı d b" .. k devletlerın hava ·• er e, uyu 1 kudretlerini ifade eden ıu rakam ara 
bakınız: 

F ransa: 3000 - 4000 tayyare; 
Inı:iltere: 1000 - 1200; 
Amerika: 1?.00 - 1300; 
ltalya: 1000 - 1200 tayyare; 
Ja.,0 nya: ı;oo - 800 tayyare. 

Ufak bir mükayese, 1928 • 19~9 da 
ki askeri tayyareciliğin 1914 .tekin~en 
15 ila 20 defa daha kudre~!•. 01~.~gu
nu gösterebilir. Bu adet degıtıkhg~ı,"a 
l'lıında evsaf farkını da nazan ıtı a-

' ra almak lazımdır: . 
U • harbin son senelerme na

mumr · b tı' de art 
zaran sürat yüzde 60 nıı e n 

1
. t. 

' 1 · d faa ıye ınrıtrr. Avcı tayyare e~ın ': d bü ·· • 
nısıf kutru yüzde 70 nıabetın e yu 
-·· t" V h't zamandaki bomba en
~.us ur. a ı . .. f k .. 
dahtı dört misline, nıakinelı tu e au· 
rati altı misline çrkmrıtır. ft .. 

T ·ı· · . d tte ve evsa a gos a.yyarecı ıgın a e 
tennit olduğu bu terakki on':':•J!'~'i:"' 
harplerinde oilahların en mu ıtı a-
ı· ' •ne getirmiıtir. .. k" kudre-
. Bu müthit silahın. bug~ . u u kii· 
tın; daba iyi anlatabılmek ıçın ~ . ' ' Çıik misali alalım: eleri 
. Umumi h a rpte, Al~_an ~yya:. dır· 

nın l ngiliz toprakları uzerıne Y • g 
drkları bomba lar 280 ton sikletı f''.f 
tnemişti. Bugün Fransa bir haın e e 
b ' d ·· "ne ataunun on misl ini Lon ra uzerı 
bilecek kudre ttedir. '18.h 

Bir Alman mütehassuu, hava 31 
.. 

1 . . .. 1 d' "B'ır avuç tayya· 
arı ıçın foy e ıyor: . 

1 t. ıdare mer-
re, h erhangi bir dev ~ ~n bir avuç 
kezlerini birkaç aaat ıçınde 
küle kalbedebilir." .. .. .. bu aozunu Alman mütehassısının 

··ıdi kabul etmemek kabil degı r. 1 • 
Yarrmn harplerinde! .talyyarealerm 

. . ... . h aılah arı Y mz 
ıatımal edecegı 8 " 8 • 1 .. ler ve 
tahr ip bombaları, ınıtra yoz 

toplar değildir. Bunlardan daha a· 
manıız olan ıazlardan ve bakteriler· 
den de istifade edilecektir. Gazlar ve· 
bakteriler 1 

Geçen sabifelerimizin birinde gene 
''Yarın" baılığile yazdığımız bir yazı· 
da gazlardan bir nebze bahsetıniıtik. 
Bir gazetenin sütunlarına arğamaya
cak kadar geniş olan bu mevzu Üze
rinde muhtaaar bir etüt bile kabil de· 
ğildir. Böyle olmakla beraber bir fikir 
verebilmek için birkaç satır yazalım. 

Alman gaz mütehaaaıslarmdan bi
ri, gazlan tesirlerine göre l'ltı sınıfa 
ayırıyor: 

1 - Göz yaıartıcı gazlar; 
2 -Boğucu gazlar;: 
3 - Tahrit edici gazlar; 
4 - Aksırbcr gazlar; 
5 - Zehirleyici gazlar; 
6 - lıtial edici ve yangın çıkarıcı 

gazlar. 
Göz yaıartıcr gazların en dokunak

l~larmın bir m.etre mikabı havaya m'
lıgramrn on bmde üçü nisbetinde ka 
ntmalan kafidir. 
Boğucu gazlardan klör bir litre ha 

vaya ~ç. miligram niabeti~de karıtın
ca, tesırıne maruz kalanları 20 ila 30 
dakikada boğar. 

Ayni sınıftan foıien'in zehirleme 
kudreti, klö..Unkünd~n 8 3 defa daha 
büyiiktür. ' 

Tahriı edici gazlardan büyiik harp 
te en çok kullanılımı olam iperittir. 
Havaya 14 milyonda bir nisbetinde 
karııtığı ~kit bile gözlere teıir eden 
hu gaz ~cutte d~hilen ve haricen te
mas ettıgı yerlerın hüceyratını öldü
re:ek yaralar meydana getirir. Bulaı-

Btıgı yerlehrde uzun müddet gizlenir. 
u gaz, erbalde, öldürücüdür. 
Aksırtıc:r _ga~larm en tehlikeli olan. 

!arından_ brn Dı~~nil klorarsim'dir. Bu 
run, bogaz ve cıgerleri tahriş eden bu 
gazla~ın müessir olabilmesi için hava .. 
!.a.: lı~e b~ırna • miligramın yÜzde 
uçun ~·s~etınde kan§masr lazımdır. 

1 
Zehır!ı gazlarla yangın çıkarıcı gaz 

ara gelınce: 
Bunların diğerlerinden d h ... th ' 

b' .. 1.. a a mu '' 
ı~er o um vasıtası olduğundan şüphe 

edılemez. 

yarının harplerinde, tayyarelerin 
kullanacaklan bu tahrip vasıtalarına 
bulaırk hastalıklar basillerini de ilave 
edecek olursak hava silahlarmın kud 
retleri hakkında iyi bir fikir edinebi
liriz. 

Necip Dürrü 

Kabilisevk yeni bir Amerikan balonu 

Amerikada, yenı ınta edilen Tc • 13 kabilisevk balonu 50 dakika süren 
ilk uçuıunu muvaffakıyetle yapmıttrr. 375 er beygirlik iki motorla mücehhez 
bulunan bu yeni balon helyom gazı ile titirilmittir. 

Sahilleri tarassut için kullanılacak olan bu balonun üssülharelıcsi Lang
ley • Field'dedir. 

Soldaki birinci resim, balonun kumanda dairesini, sağdaki resim de ba .. 
!onun ilk uçufunu göstermektedir. 

İTALYAN HAVACILIGI 

İtalya havacılığa çok ehemmiyet vermektedir. Hava sanayiini Y~~·_elt
mek, hava kuvvetlerini ıslah etmek, it alyan gençliğine havacılık sevgısın~ .... 
tılryarak aivil hava tetkilabnı geniılet mek için çok çalııılmaktadrr. Resmımız ı 
mühim bir ke§İf filoaunun, alc§am gurubunda manevradan avde tini ve İtalya 

kralmr Ceneral Balbo ile beraber göstermektedir. 

DENİZ Mİ, 

Avrupayı Amerikadan, Amerikayı As- ı 
yadan ayıran büy?k deni~ler ka."ll tay
yarelerile a§ıldı dıye denız atın hava 
yollarına kara tayyareleri tahsisi düşü
ünfüyor. Bu cereyanı körükliyenlere na· 
zaran, kara tayyareleri: 

Seyir sürati; 
Sefer intizamı; 
Emniyet; 
Ucuzluk 

cihetinden deniz tayyaelerinden üstün
dür. 

Bu cereyana muhalif olanlar ise tama· 
men ak<ini iddia etmktc ve dPniz tayya· 
relerinin kara tayyarelerine kl\t kat faik 
olduklannr ileri aürmcktedirler. Bunla
rın iddiasına göre: 

Deniz tayyarelerinde, seyir aürati
nin düşük olmasında iki ıebep vardır. 
Sebeplerin birisi deniz gövdelerinin 
kara gövdelerinden ağır oluıudur. 
Diğerisi kalkıtlardaki emniyet endi
şesidir. 

Fillıakika, d-iz tayyarelerinin kal· 
kıt ~ürat1eri karalarinkilere nazaran 
daha dütüktür. Tayyarelerin seyir aÜ· 

Hava Sanayiinde 
FRANSA: 
Farman fabrikalarında dört motor

lu, beş rakipli yeni bir bombardıman 
tayyaresi hazırlanmaktadır. Bu tayya· 
renin temmuz vey a ağustosta tecrübe 
uçutlan yapılacaktır. 

INGILTERE: 
lngiliz mühendislerinden D:ovaney, 

4500 devirde 180 b~ygirlik bir kudret 
veren 4 silindirli 2 zamanlı bir motor 
imal etıniştir. Bu motorun beygir kud· 
re ti başına siki eti O, 750 kilogramı geç· 
memektedir. 

ALMANYA: 

., Argus fabrikalarında Y rldız _J"klin· 
de hava ile soğuyan, 800 beygır kud
relti yeni bir motor imal edilmekte .. 
dir. 

, . .. -
,--·-. .,, ,--''· 
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KARA MI? 

ratleri ise, kalkıt süratlerine tabidir. 
Binaenaleyh, deniz tayyarelerinin se
yir ıüratlerindeki noksanlık bu iki se· 
bepten ileri gelmektedir. Ancak bu 
vaziyet, ilanihaye böyle gidecek değil. 
dir. ileride esaslı tetkikler ve tecrübe
lerle deniz gövdelerinin hafifletilece· 
ği şüphesizdir. 

Bugünkü deniz gövdelerinin ağır 
yapılı olmaları, maruz kaldıkları hid
r<>dinamik tazyiklerinin, dahili, hari
ci yorgunlukların hesap edilemeyiıin
dendır. Tehlikeli bir gövdenin endişe
sinden ise sağlam bir gövdenin ağır .. 
lığı tercih edilmektedir. 

Bugünkü deniz gövdeleri deniz in
ıaatrndan farksızdır. Halbuki, gövde
lerin hem deniz evsaflı ve hem de ae
rodinamik evsaflı olmaları lazım gel
mektedir. 

Deniz gövdeli tayyarelerin ilk inta· 
atındaki tecrübeler deniz havuzların
da yapılmrıtr. Alçak süratli tesisat Ü· 
zerinde yapılan bu tecrübelerin, ae· 
rodinamik bazı hidiseleri meydana 
koyamadığı ıüphesizdir. 

Yeni Hareketler 
iSPANYA : 
Madritten gelen haberlere göre, 

lspanyol mühendislerinden Don Fer· 
nando Garrido yeni bir tayyare mey· 
dana getirmiıtir. Bu yeni tip tayyare 
tazyikli hava ile hareket etınektedir. 
Garrido, tayyaresinin takuli bir tekil· 
de havalanabileceğini ve stratosfere 
kadar yükselebileceğini ümit etınekte· 
dir. 

AMERiKA "Birleşik Detiletler,,: 
" Pratt - Whitney Aircraft Co.,, mü· 

esseseleri, çift yıldız şeklinde yeni bir 
motor meydana getirmektedir. Hava 
ile soğu1an ve 18 ailindiri bulunan bu 
motor 800 beygir 'kudretinde olacak
tır. Bu motor, halen Amerika havacı· 
lığında kullanılmakta olan motorların 
en büyiiğüdür. 

Dünya iktısat konferansı çalışmaya b şladı 
M. Mac Donald; dünyayı iktısadi •bir birlik haline getirelim, diyor 

1 KADIN ve MODA 1 

(Başı ı inci sahifede) la hını artırmak suretiyle idare etmi 
J olacaktrı. f 

bu meseleleri elbirğile halledelim. n· 0 k 1 k 
. . . .. 1 d d • kı'· b• emle o uyar . . i _bi.z beynelmr'le! ll'•liz Bn•tiekılı e:z;cum e e ı · . 

~ l ır an aıma temını açın burada bulu-
0Takip ettiğimiz gayele~e. ~er~: nuyoruz. 

ehemmiyet bu konferansa ıftır~lı 'f BU. kendi tiazifemi%i yaphkt 
3'<>phğımı:z; datieti her hükum,,tın filen ht rf h "k • an so,.. 
4 b b "tt. ,, ra "!u. e ı u. umetlerin dahili ve ae 

a ul etmiş olmasiyle sa 1 ır. ld '.'ayı.sıyasetlerıne ait meselelere_ 
Bu aözl,,rden sonra M. Mac Donİlı' ımlıan veya lü:z:um hasıl ol 

ll'eçen aeneler :zarfında dünya ~a ~- b l ·ı l uraa -
nın çektiği sıkıntıları beynelmÜe~ tı· deynel mı e mesai bürosiyle bir ara-

' • i,Ie- a ça ışarak karfı koymaları 1 • caret makanizmasının ağır agır gelı"r. a.zım-
d .• . · h • / manın ıgını ahrlatmtf bu agır aı M M 

' tle say· · ac Donald, krami tedbı'rler-ayrı ayrı tezahülerini fU •ııre b -
mıştır . - '!§ tiurma~ suretiyle esaslı bir terak-

. . b ·fiyatlarda go- kı elde edılmesine imkan ol d • 1929 senesınden ert d.. .. k l d .. ma ıgı 
t'İilen ve borç yükünü ağır_l01tı~a'! uşu yo un a mutehassisler taralından il 
lük beynelmilel ticaretın tabı oldu- ri sürülen fikri hatırlattıktan sonre 
i her türlü takyıtler, altın esasından fu sözleri iltive etmiıtir: a 
h~men hemen umumdi ıuk~~tt~ 1 v~zg3e0• Refaha kavufmak için 

·ı · bütün dünya a r ıpız erın " H k . 
çı mesı, er eaın devamlı eyili.ği umu .. 
milyon ki§iyi bulması... "!un sürekli eyiliğine tabi olduğunu 

Harp borçlan bıle!"e_k, .. "•ki refahın tazeleıerek ati 
M. Mac Donald bu muh~eklif teza· dehnı mumkün kılacak itilaflar ha-

hürleri bu suretle işaret etht en ao~- zırlamaya el birliğiyle çalıımaya 
ra sözüne şu suretle detiam etmlf• azmederek buraya gelmiı isek, mut-
tir . laka mutiallak oluruz. Bu suretle 

,; Bu hal böyle sürüp gidemez. ~~- bütün dünyanın ümit tie inti%arı da 
si takdirde hayatın sıkınhya ııe i%ti· haklı çıkarılmış olur. 
raba ayaklandığı, ümitsizlik ~u~vr " ilk içtimaımrzın bütün dünyaya 
tinin maziye ait kazançları auruk e• arzedeceği en canlı ifade mutiaflak 
Yİp götürdüğü eıki detiirler avdet ede olmaya azmetmİf olmamıulır. 
bilir. Bu aaydığım meu:z;u ve mesele· " AnlOfma husu•unda gösterilecek 
lerirı arkasına birinci derecede ehem· siirat mutiallakiyet için en esaslı şart-
miyeti haiz; bir meule ()ardır ki bu tır. 
konferan•ta tetkik edilmuine imkan " Bir takım mücerret iktisadi naza 
Yoktur. Çünkü bu konferan• bu İf İ• riyeler t)e umumi mütalaalar üzerin-
fin datiet edilmiş değildir... de münak"f'I yapmak için değil, fa-

lıaret ettiğim bu iı harp borçlan kat müstacel mahiyette bir çok ihti-
"1eselesidir. Umumi vaziyetin eaki yaçlara karı• koymalı için pratik 
lıttline gelmesine mani olan her en· teklifler yapmak maksadiyle bu kon-
ll'el kaldırılmadan önce harp borçlan feransa gelmİf olduğum~zu .•~ylemek 
rrıeaelesinin halli icap eder. Alakadar l mürahhaalann ekaerıyetının arzu· 

b l e . 1 • 
"1illetlerİn u meae eye tiakit geçirme sunu ifade etmlf o acagrmı •anryo. 
den tema& etmeleri lô.ı:ım gelir. 

" Bu konferan• Lo:ı:anda aarfedilen 
"1e•aiıinin bir neticeaidir. Aurupa., pek 
yakın bir mali illa.tan bu mesai aa
Jleainde kurtulmuıtur. 

Va:z;iyettelıi t)ahametin bir kat da 
ha artmasına ait son safhaların ubep 
lerirıden biri milletlerin bir milli hi
maye siya.eti takibi huınuunda •e~
beat bulunmuı olması t)e karplaıtıgı 
mı;z; günler bu auretle çoğaltmıı olma 
oıdır. 

lktısadi birlik 
" Hiç bir millet öteki mü/etlerin ~ 

B "t" dun ,.Qrrna olarak zenginleıemes. u un 
:Vayı iktisadi bir birlik haline '!e ka· 
r#ar erken ll'etirebilirselı her mıllet 0 

4Qdar çabuk tie fazla rahata lıatiUf· 
"'"ı olacaktır. • . . 

"Milletler arasındaki meşaı ıştıra-
4; milli kalkınma hedefine götji~e
~ek en iyi yoldur. Ke~di,kendısm". 
beynelmilel :ı;ıhniyet daıre•ınde takyıt 
eden her millet bütün dünyayı, - yal 
llız ona doğru )'olu gÖ•termekle de
iil ayni zamanda onun iyliğini tic re· 

rum. . , k' lı f 
" lıte bunun içmdır ı, gere eti-

lıalôde hal tie ıartlar ve gerek d?.ha 
de1Jamlt gayeler için alınması m'!"!" 
lıün tadbirleri tiakit k-ıybetmeksızın 
tetlıilıe bQflayabilmemız için müral~
haa heyetlerden her birini yapa~ag! 
teklifi kati tie tia.:z;ih metinlerle ılerı 
.sürmeye davet edeceğiz. 

"Bu konferansın bütün dünyaya 
yeni bir gayret ve itim.at temin eyle
mecini, zararlı aiycuetler ve keneli ha 
raraulıklarımız çin bir nihayet teılıil 
etmeaini temeni ederim. 

0 lıimi.zi bitirip dağılmadan ev
vel bütün dünyanın beklediği müsait 
lı.rsatları , azim ve kuvveti, ümidi ye
nıden canlandırmalıyı.%. Bütün bun .. 
lara vücut vermek ise bi~im elimiz;
dedir. " 

fA. Mac Donald'ın nutkundan son
ra encümenler ayrılm.ı§h.r. 

M. Mac Donald'ın nutkunda kul
landığı bedbin lisan dikkatı celbet
miıtir. Konferans mehalilinde M. 
Mac Donald'ın tehlikeye iıaret et-

mehle tiaziyetin ciddiyetini tebarüz; 
ettiı-diğini. söyleniyor. 

AHMET ŞÜKRÜ 

Kral Hz.nin nutku 
LONDRA, 12 A.A. - Cihan lktısat 

konferansının açıhı mera5imine ve ceı .. 
sesine riyaset eden Kral Hz. su nutku 
söylemiştir : . 

"Umumi bir i ktısadi ~1kınt1 ve darlı· 
ğm hüküm •Ünnekte old :.ğu şu zaman· 
da Büyük Britanyaya "e!meniz dolayı
siyle hepinize, F-- ir mes'uliyet duygusu 
içinde, "hoş geldiniz" diyorum. 

Yer yüzündeki bütün milletlerin i§li· 
rak ettiği bir konferansın açalış merasi- ı · 
mine ve celsesine her hangi hir hüküm .. 
dann riyaset etmesinin cihan tarihinde 

1 

ilk <'<>fa ol3"ak vuku bulduğunu sanıyo-
rum. 

Böyle bir büyük toplantı yapılmasının 
mümkün olmafl;ından doğan memnuniye
timi ve bu müşterek gayretin kazandı 
neticeler vereceği hususundaki itimadı
mı bildirmem irin içimde bir istek duyu 
yorum. 

Milletler Cemiyeti aza<r devletlerin 
mümessillerine hoşamedi beyan ederim. i 

Milletler Cemiyetinin çalışmalarını ve 
müzakerelerini her vakit çok büyük bir . 
takdir ve alaka ile takip ettim. Milletler 1 

Cemiyeti konferansı top1anmağa davet 1 
etti ve mütehaasıslar komitesinin kıy
metli hünnetlen· vasıtasiyle bu konferan 

1 

sm toplanmasına yol açtı. 
Milletler Cemiyeti ve bu cemiyetin i

dealleri <>lmasaydr l>u büvük toplantının 
günün birinde vuku bul~bj)eceiinde §Üp I 
he ederdim. 

Milletler Cemiyeti azası olnuyan dev· 
letlerin mümessillerine de ayni derecede 
samimiyetle hoıamedi beyan ederim. 

Bu müzakerlere ittirake kendilerini 1 
•~k ed~n faydalı mesai ittirakı zrhniye 
bnı takdır ediyorum. 

Bu sözlerden sonra kral nutkuna, 
franıızca olarak, tu ıuret1e devam et
miıtir: 

"Bu muazzam meclisin hu kadar bü· 
yük ve genit oduğunu gördüğümden 
dolayı çok derin bir heyecan duyuyorum. 
~u kadar .büyük olan bu meclisi nihayet 
s!z ~e~ebilecek derecede büyük bir te
lak~r' .ve m~umu yani bütün dünya• 
nın umıt ve dileklerini temıil etmekte
dir. 

Endişeli bir hal 
Bütün dünya enditeli bir hal içinde 

bulunmaktadır. Ve sizlerin, murahhas 
efendiler, uhdenize düten vazifede ağır 
ve çetindir. Bu vazife el birliği ile çalıı· 
ma hu~usunda samimi bir hüsnüniyet 
gösterilmezse sona erdirilemez. 

Hepinize elimi uzatır, mesainizin ve 
emeklerinizin hütün dünya hallonrn sa
brrarzlıkla beklediği muvaffakiyetli neti
ceye ula~maıını kalbimin P,iitün kuvveti
le dilerim." 

diğini söylemit, itsizlerin gittikçe artan 
sayısının kendi, ini de~ hu konferans~ 
hazır bulunanlar eibi, ~ürekli s~rette ~~· 
şündürüp üzdüğünü beyan etmış ve bu· 
tün dünya halkının nıhai hayır ve men
faatr uğrunda el birliği ile çalrımağn her 
kesi davet etmittir. . . 

Kral dünyada hiç hir veçhıyle eksılme 
mit olen genit servet membaları bul~n
duğunu, milletlerin bu se-rvet ve vandat 
ınembalanndan medeniyetin ve maddı 
tcrakkrnın nefine olarak istifade etmeğe 
muhakkak surette muktedir olduklannr 
ka~,rdettikten sonra şu ~özleri ili.ve etmiı 

tir;'lstiheal bolluğu kendiliğinden bir 
tak:m me•eleler ortaya çıkardı .• Aynı 
zamanda milletlerin biribirine baglı oldu 
ğu ve el birliği ile çalrtmalar~nın ne de-
rece değerli bir teY bulund~~u da ~ 
v"sile ile yeniden takdir e<"ildı. ~u. Yfe' 
takdir duy!'1Jsunu insanlık alemının . : 
binde kullanmak fırsatı ıimdi kendını 
gösterdi. ... • 

Kral konferansın sarfedecegr mesaı· 
nin, vereceği neticeler~n bütün dünyayı 
refah ve düzenli trekki yol~','4 ~a~ıtur 
masını dileyerek nutkunu J--ıbrmı!tır. 

Salon naııd hazırlandı 
LONDRA, 12 A.A. - Ciban iktısat 

konferansının toplanacağı .,,)onda 1000 
kişilik yer hazırlanmıstır. K,..,.Ja mahsuı 
olarak c~viz ağacından yapılmıt yaldızlı 
taht ile bunun yan tarafların~a .. sıralan· 

b'ır vaziyette duran 3 kucuk taht, 
mı§ · B k' h kralın arzu"u üzeıne u ıng ~ '!1-r~-

dan konferans salonuna getınlmıştrr. 
yın . . d h 

Konferansın açı1ış mera~ımın e er 
urabhaı heyetten yalnız iki murahhas 

m k. 
hazır bulunaca tır. 

Salonda otunılacak yerler, fransrzca 
alfebe sıra•ına göre milletlerin isimleri 
yazılı olmak üzere yerleıtirilmit bulun
duğundan lıirinci sırada en ziyade göze 
çarpB'! ilk yer, A..rnavutluk hükumetine 
ait bulunmaktadır. 

Konferanıta mevzuu babaolacak mese 
lelerin müzakeresine hemen baflamak 
huıuıunda murahha•lar arasında kuv
vetli bir meyil vardır. 

Ancak son haftalar zarfmdaki ticari 
vaziyet büyük bir nikbinlik hasıl etınİJ 
gibi görünmektedir. 

Londradaki Cenevre bina•ı 
LONDRA, 12 A.A. - B""' kimıele

rin ''Bütün konferanılan sona erdirecek 
konferans;, ft.dını verdikleri cih1'n iktısat 
konferan11nm bugün batlacağr Sou~ 
Kenıington jeoloji müzesini tllm vaktı'!· 
de hazırlamak i-:in cumartea~nd.en J>et:• 
dunıp dinlenmeden uİ"'!'tan ~tçıer eru 
konu '1ıir ha•ika göstıerınııler~ır •. 

Cihan iktısat konferansı §ımdıye ka-
d J...ond'"'a' da toplanan konferanslarm 

arb'" .. ~ ·· en ehemmiyetiıi olacaktır. en uyugu ve hh 
Muhtelif roilletlere mensup m~rLa das

larla "'azeteciJer bu konferan-.a on ra 
daki Cenevre bjnasr' Pdıru koymuş]ar .. 
dır. Kral, nutkun fransızca olan bu kısmı 

bittikten sonra sözüne ingiljzce olarak 
devam etmi~, hir anla!ma neticesine var ı 
mak buc;uıunda Mkiki bir llı""Zu gösteril. 

Günün en mühim meselesi 
PARIS, 12 A.A. - Hava• Ajansı bil

diriyor: Londrada dünyanın ha•ta oldu-

Çekoslovak usulü Zarif bluzlar 

Bluz için kan eva modeli 

Çekoslovak tertibi bluzlar' dan 
da isterseniz yapabilirsiniz. Bu 
tertip bluzlar renkleri kontrastlr 
olduğu için göze pek cazip görün· 
mektedirler. Sade ve itlemesi ko· 
!ay bir model takdim ediyoruz. 
Bunun için kaneva kullanırsınız. 
İs~me bitince kanevayı kaldırır· 
s;nrz ;· O zaman broderi kabartma 
gibi kumatm üzerinde durur. On
dan sonra rağlan tertibi olarak 
kolları dikmeli. Bluzun ön ~raJa 
p.elen kısmı muhtelif deuennkler 

1 
e 

d 1 b ·ı· Contrastlı re er e e o a ı ır. .. d 
ton üzerine ton yapılırsa goze a 

. .. .. .. ı 
ha cazıp gorunur. 

Son zamanlarda ba,ka milletle-
• n milli kıyafetlerinden ilham ala;:.x bu tip tuvaletleri tahsi zevkle

re ~yduranlar coktur. Bizim Ana
dolumuzun muhtelif yerlerinde de 
mahalli kıyafetlerden ilham ala
rak, lstanbul kadınının zevkine a
dapte edecek zeki terzilerimiz yok 
değildir. Koyduğumuz model on
lara bir misal olabilir. 

ğundan ve dünyayı tehdit etmekte olan 1 

ölümden kurtarmak zaruretinden batka 

bir ıeyden l>ahsedilmemektedir. Filhaki
ka dünya hali hazırda hastadır ve aklise 

Bluz dikildikten sonra 

lim eksikliğinden muztarip bulunmakta .. 

dır. Akliselim eksikliği iyi niyet eksikli· 
ği ile karışmı§tır. Tedavi edilmesi İca" 
beden aldıselim ile iyi niyettir. 



• 

Tayyare piyangosu çekildi 
Dünkü keşidede kazanan numaralar 

35 bin lira k=ananlar 
40544 

10 bin lira kazanan 
30334 

2500 lira kazanan 
9485 

1500 lira kazananlar 
695(\ 26682 42945 47432 

1000 lira kazananlar 
4651 10168 23305 23646 
28154 38975 47004 

500 lira kazananlar 
887 3070 3098 3938 4708 4978 
4978 5561 5833 6365 6647 6919 
7304 7437 7524 7542 8058 9630 
9853 10249 10635 11284 11794 12122 

12353 12596 13202 13723 14731 15057 
15580 15975 16400 17710 18394 18403 
19514 19788 20220 20741 21057 21702 
21910 22172 22402 22607 24994 25054 
25073 '4!7433 2&700 29687 29943 29985 
30082 30336 30771 32644 32982 33170 
33484 33632 34447 34760 35318 35688 
35810 35888 35986 36333 36898 37314 
38566 38714 38724 38783 38955 39111 
4"059 41878 42257 43187 43294 43617 
44014 44277 44480 44520 44784 45192 
45606 45733 45837 46718 46875 46919 
49357 49646 

150 lira kazananlar 
276 927 3300 3453 4482 7735 

7843 8893 9022 9984 11988 13376 
16403 17283 17401 17862 19619 21235 
27489 27762 28582 31129 31347 32236 
32573 33547 33801 33939 34357 37808 
39958 40723 42162 46688 47928 

50 lira kaz.ananlar 
123 242 955 1435 1818 3127 

3640 3812 4115 4410 4470 5527 
5896 6045 6534 7300 7613 7754 
7770 8273 8440 8720 8792 8878 
9376 10399 10469 11671 12297 12724 

12935 13496 13589 15006 15979 16507 
16814 16900 17303 17817 18505 18779 
18818 19005 19742 20109 20444 21223 
21585 21699 21764 21840 21976 22029 
22029 22556 22951 23024 23264 23547 
23956 24395 26717 26826 26843 27028 
27384 27638 27684 28169 28925 29003 
29506 30054 30364 30850 31433 32322 
32413 32686 33625 34033 34144 34199 
34209 34765 35007 35172 35007 35172 
35204 36312 36641 36947 37288 38801 
39541 42432 42547 42674 42961 43834 

44248 44271 45550 45683 45765 46464 
46612 47439 47625 47962 38113 48457 
48627 48890 49049 

30 lira kazananlar 
169 496 604 692 1028 1072 

1119 1231 1236 1350 1356 1580 
1668 1682 1875 2051 2070 2314 
2404 2455 2530 2677 2771 2831 
2839 3918 2966 3191 3457 3862 
3994 4143 4487 4492 4580 4617 
4649 4813 4990 5466 5512 5724 
6190 6334 6675 6762 6878 7178 
7215 7332 7410 7443 8280 8334 
8413 8994 9211 9303 9456 9504 
9527 9673 9712 9869 9876 10061 

10545 10545 10727 10853 11155 11186 
11267 11427 11535 11668 11686 12226 
12536 12570 12643 12656 12670 12882 
12943 13236 13680 13930 14089 14201 
14239 14329 14348 14443 14538 14570 
14852 15202 15338 15338 15341 15674 
15795 16000 16014 16015 16281 16519 
16537 16739 16780 16920 16986 16997 
17142 17168 17239 17428 17456 17731 
17877 18092 18106 18447 18718 19116 
19179 19347 19399 19476 19510 19784 
19809 20022 20046 20057 20143 20225 
20409 20421 20425 20451 20628 20677 
20729 21121 21403 21903 22056 22153 
22190 22267 22300 22655 22731 22835 
22933 22946 23367 23523 23758 24028 
24130 24222 24369 24445 24667 24700 
24850 24900 25034 25255 25348 25421 
25935 26085 26123 26223 26359 26363 
26458 26608 26606 26861 27033 27131 
27170 27348 27421 37424 27935 28304 

28386 28396 28596 28601 28870 28878 
28890 28924 28931 28951 28973 29062 
29212 29570 29681 29699 30012 30358 
30359 30518 30819 30851 30966 31105 
31260 31829 31946 319!1!> 32131 3tl96 

32365 32526 32542 32710 32945 33202 
33566 33627 33669 33760 34005 34233 
34361 34420 34532 34549 34571 34676 
34774 35160 35268 35581 35585 35873 
35997 36161 36308 36524 36680 36720 
36760 37038 37128 37179 37197 37387 
37435 37442 37465 37719 37762 38753 
38762 38771 39073 39182 39184 39266 
39411 39529 39623 39681 39852 39967 
39980 40409 40504 40537 40666 40786 
40941 41158 41415 41819 41866 41901 
42095 42335 42486 42490 42533 42535 
~2904 43420 43468 43490 43552 43606 
43926 44672 44693 45292 45300 45674 
45749 45764 46594 46633 46873 47201 
47727 48216 48539 48753 48928 49087 
49610 49719 49727 

· stanbul Sıhhi ıüesseseler 
Satınalma Komiayonu Reisliğinden: 

İstanbul Akliye ve Asabiye hastanesinin 1933 
mali senesi her nevi erzak ile mekôlah hayvaniye, 
mahrukat, sebze, gaz benzin ve saire ihtiyacı olbaptaki şart 
nameleri veçhile ve kapalı zarf usulile münakasaya korunu§-. . 
tur. 

Bunlardan : Et, elonek, süt, yoğurt, sade yağı ve her ne
vi kuru erzak ile mekülah hayvaniye 4 Temmuz 933 salı gÜ

nü saat 14 le ve her nevi yaş sebzeler ile mahrukat, gaz ve 
benzinin 8 Temmuz 933 cumartesi günü saat 14 le münakasa 
ları yacdacaktır. 

l~teklilerin §artnameleri görmek ve fazla izahat almak 
İstiyenlerin komisyona mürac aatlan. (2622) 

lstanbul Bc§in<:i icra memurluğun

dan : 
Beyoğhında Asmalnnescit'te 39-41 

No. İttihadı Milli apartımanında 12 
No dairesinde mukim iken elyevm ika 
metgfilıı meçhul K. Gaytano Efendiye: 

İttihadi Milli Türk Sigorta pketine 
bir kıt'a mukavelename müeibinıce 169 

lira 50 kuruı ile maarifi ic.raiye ve 
ücuti vekaletin tıemini tediyesi zım
nında namını.za doldur.ulan ödeme em
ri nin ikamet~mum meçbuliyeti ha
sebile tebliğ edilemedeği mübaşiı"in şer 
hiode:ı ve zabitaca yapılan talılôkat nıe 
ticesin.den anlaşılmış olduğundan öde

me emrinin tarafıoı.za bir ay mliıd<lıetle 
ilanen tıcbliğine lı:arar wriJmiıtiır. Tari 
hi ilandan itibaren yi1mi gün g~kten 
aonra on gün için.de dairemizin 933-
1834 numaralı dosyasına bilmüracaa ka 
nunen şayanı kabul bir itiraz veyahut 
tcsviyei deyin etmeniz icap eder. Aksi 
takdirde bi.r ayın hitamından aanra gı
yabınızda icranın .deftm edeceği ma
lUm ve ödeme emri rmbmrna kalın 

olmak üzre ilincn tebliğ olunur. 
(4445) 

Milliyetin romanı: 29 

İstanbul ikin<:i tiearct mahkemesinden: 
Galatada Çinili Rıhtım hanın<la 

Walter Se-ager ve Şürekası şirketi ve 
c-y.ıi yazıhaneyi ikametgihı kanuni it
tıhaz eden Norveç bandıralı Fiyolt va 
puru kaptanı Apsol Lüdvig efendi ve
kili Avukat Bensiyon ve Jak Hatem 
efendiler tarafın.dan mahkemeye müra.. 
caat edilerek: müvekkillerinin süvarisi 
bulunduğu vapurun Anvcr.s limanın

dan İstanhula nakil eylediği şekerleı"in 
bir kımıının yol.da maruz kalman fu.r 
tunanın te<ıiri altın.ela hücum eden 
deniz sularının gövcrtedcki Sintine is 
kandil borusu vidasını sökmek suretile 
3 numerolu anlıarı suJarm istilaaı ııcti
cesmde eriyerek kabili ekil olmayacak 
derecede hasarzede olması üzerine ueu
len tanzim edilen raporun almması i
çin muktazi ilanat ve merasimi kanuni
yonin ifası talep olunduğU!!ldan mah
keme günü 26 Haziran 933 pazarttti 
saat 13,30 olarak tayin olunmuştur. 

Y cvmi mczkOrde ra:por alınırken .gemi 
veya yükle kazadan zararlı herkesin ve 
yahut vekillerinin mahkemede hazır 
bulunmaları lüzumu Ticaret kan.unuruın 
l06S inci madde4ıine tevfikan ilan oltuıur 

(4448) 

ERKEK KISMI 

SARIŞINA BAYILIR 
Yazan: ANITA LOOS. 

Son defa babasıru yalnız kiliseye 
yolladıkları zaman yolda biri ııöynünü 
ebniı. E Ye clöndüfii zaman babasının 
cebinde bet para kalmamıı imif. A
damcağız bütün paraıını l<iliaede iane 
!epsiaine koyduğunu aöylemİf amma 
ınanmamışlar. Çünkü aon elli aene zar 
fmda onun on paradan fazla İane ver
diğini gören yokmUf .. , 

• Meğer H'.'"r:ı(~in babasının Henry 
ile evlenmemıze ıtıraz ebneıinin asıl se
bebi fU İınİf: 

Henry iıtediği gibi gezip eğlendiği 
halde babasına göz açlırmazmıı. Adam
cağız şöyle biraz gezip eğlenmek istese 
Hcnry "Olmaz!" diye kart11ına dikili
yonnu,. Hatta kendi haline kalıp istedi 
ğini }apar diye ffcnry babasının haata .. 
haneye yatmasına bile izin vermiyor· 

Tercüme: Kamran Şeril 

muı. Adamcaiız hastalandığı zaman 
Henry erkek bir baıta bakıcı bulup ba· 
~•.ı'?n başına dikiyormuı. Oyle yaptı
gı •çın babası da onun evlenmesine jzin 
nnniyonnuı. Fakat Henry: 

- Babamın itirazlanmn uzun sürme 
sine imkan yoktur. Çünkü kendiıi ne de 
ol~ .~ yaşındadll'. ve tabiat ergeç bük
munu ıcra edecektir, diyor. 

Dorothy bunu itidince: 
- Ayol, dedi, ıen cidden çok budala

!ın... ~dam böyledir ne diye Henry 
ıle vakit kaybediyorıun?.... Ben senin 
yerinde olsam Henry'nin babasına varı .. 
nm. Bir iki ay içinde her şey olup biler .. 
Aşağı yukarı bütün Penıylvaina hükü
meti de bana ı.ı.ıır ! 

Fakat hen Dorotby'nin hu sözünü 
dinlcmiyeceğim.Evvela Henrynin baı...aı 

N 

LEKET . 
............ ~A-•=- RLElli 

Irak kralının Gazi Haz- j M d• d •f h 

Spor --
Tiirk dağcılık, yürüyücülük 

ve kış sporları kulübü 
Vali ve Belediye reisi Muhittin Beyin 

İttirakile Uludağa giden bu klüp men· 
supları spor faaliyetlerine yÜrÜyÜ§ler ter 
tip ederek <levam ebnektedir. 

retlerine hediyeleri ar ın e maarı ayatı 
ADANA, 12.- Irak Kıralı Fey 

sal Hz. tarafından Gazi Hazret
lerine hediye edilen altı at bugün 
T oros ekspresi ile buradan geçti. 
frak kıralmm hediyesi yarın An
karaya gönderilmit bulunacak
hr. 

Şimdiye kadar Rumelifenerine, Ana· 
dolu bentlerine, Alibey suyuna, Anado
lu fenerine ve Y akacıkla Aydos dağına 
gidilmitti. 

Aydınlılar lzmirde 
IZMIR, (Milliyet) - Aydın kırmızı 

ay cemiyetinin tertip ettiği denizli - Ay
dın - lzmir tenezzühü yapılmıftn'. 
Carıamba günü tertip heyetinden 

Mazhar, Seyfi, O•man Beyler l<ydm 
Halkevi bandoıu ile Denizliye gibnısler 
ve Denizli istasyonunda Denizli sıhhat 
müdürü ve kırmızı ay cemiyeti reisi 
Cevdet Beyle H ilaliahmer erkanı tara
fından kartılanmıttı. IMuzika akşam Be
lediye parkında geee yarısına kadar la
tif havalar çalmıttır. Parka 2000 den 
fazla h•lk gelmiştir. 

Türk ve Hililliahmer bayraklarile Ye 
defne dallarile süslenen tren saat 12,30 
da Denizliden muzika lzmir martını ça
larak ve istasyonu dolduran 5000 den 
fazla halkın alkışlan arasında kalktı. 
Tren lzmire kadar h<r istasyonda parlak 
tezahüratla kartılandı ve uğurlandı. 

Seyahata, denizliden 250 Şarayköy ve 
Buldandan 50. Nazilliden 100, Aydının 
ve Aydına bailı nahiyelerden 700, Sö
keden 100 kişi iştirak etmiıtir. 

Seyyahlan Ahancak istasyon~nda iz. 
mir valiıi kizun paıa Hazret'f<,rile C. H. 
Fırkası reİ•i Balıkesir meb'usu Hacim 
Muhittin Beyefendide hazır hulunmu,. 
tur. Ziyafette Aydın Halkevi musikası 
latif havalar çalmıştır. Kazmı P~sa Hz. 
lerile Hacım Muhiı:ldin Beyelendı 6 ay. 
da yetiştirilen muzikayı taktir ebnİ§lcr
dir. 

iki idam kararı 
Urla yolunda otomobil yolcu

nnı ~oymak ve arkadaşı Osman 
pehlivanı adliye nezarethanesin
de öldürmekle suçlu Dinarlı Bat
tal ile Cumaovaaı nahiyesi civa
rında bir dere i~inde Hımhım Hü
seyin'i parasına tamamen onse
kiz kurtun atarak öldürmekten 
suçlu Osman ve kendisine yardım 
eden Ahmet ile arkadaşları IKlii 
ve Salih'in Ağırceza mahkemesin 
de cereyan etmekte olan muhake
meleri bitmittir. 

Kararda, Müddeiumuminin ta
lebi veçhile Battal, Osman ve Ah 
met'in idamlarına, Ahmet'in, hım 
hım Hüseyin'i öldürürken yar
dım ettiği ve Adliye nezaretane
sinde Battal'a bıçak vererek Os
man pehlivanı öldürtmiye. ııebep 
olduğundan idam cezasına hıu
kabil 29 sene ağır hapsine, Ha
lil'in on sene ağır hapse mahkiim 
edilmesine ve Salih'in de suçu sa 
bit görülmediğinden beraetine ka 
rar verilmittir. Reis, kararı tef
hinı edince suçlular yerlerinde sal 
lanmıya ve titremiye batlamıtlar
dır. Jandarmalar kendilerini alıp 
hapisaneye götürmüşlerdir. 

Maden ocaklarında çocuk 
bahçesi 

ZONGULDAK, 12. A. A. -
it bankası tarafından maden ocak 
larında tesis edilen çocuk bahçe
sinin açılma resmi yapılınıtbr· Vi
layet ve fırka erkim ile kalabalık 
bir halk ve türk it tarafından bir 
örnek geydirilmit 70 itçi çocuğu 
bahçenin açılıtında hazır bulun
mutlardır. 

Baba katili 
Çankırı, (Milliyet) - Çeçenlerde 

llgazm Kızılsın karyesinden Bekir A
li namındaki adamın oğlu Osman ba· 
baııru 18 yerinden bıçaklayarak vah
ıice öldürdüğü gibi aralannı bulmağa 
çalı§Bn o köyden Yunus ismindeki di
ğer bir tahaı da yÜzünden l-e omuzun
dan yaralamııtı. Çankın ağır ceza 
mahkemesi bu cinayet hakkındaki ka 
rannı vermiı, baba katili Osman baba 
aıru öldürdüğünden dolaYJ' 12 seneye 
ve diğerini cerheyledifi içiu 5 seneye 
mahkiim edilmiıtir. 

na ıı:öz açbrmıyorlar, sonra bizzat Hen
ry babaımm veki.letini haiz oldufu için 
baba11na varmaktan hiç fayda haııl ol
mıyacak. Hem bütün Avrupayı dolaştık 
tan sonra -ıeketine kötü bir bilezikle 
dönen Dorothy ıı:ibi bir kızdan naıihat 
almağa ihtiyacım mı "111'? 

Henry o akıam apartımanda benim
le konuıtu. Sonra baJe binip Panıyl
vania'ya gitti. PerıemJ>e sabahı orada 
bulunmak mechuriyetinde İdi. Çünkü 
her Perıembe .. ·· b"..::~ · · .. .. . gunu, u1.u..1• ııı gucu ne 
kadar 1ınema filmi •arsa biHr birer aan 
sör. ~ekten ibaret olan bir tirkeıteki 
vazifesı bqmcla bulunmak mcchuriyetiı> 
de imit. Orada filmlerin halle tarafından 
görülmesini ~likeli buldukları kıımJa
rmı keserleımıt. Sonra bu tehlikeli Jo
ıımlan birbirine ekleyip tekrar tekrar 
çevirir, seyrederlermİf. Onua için Hen
ry'yi PerJembe sabahlan bir yerde zap
tebnek cidden müşkül bir İş oluyordu. 
Adamcağız zaten bir P erfC!Dtbeden öte
ki Perıembeye zor aabredermiı. Çünkü 
anlatılan, film llUlSÖr elmffl kadar ho
ıuna ııiden hic bir iı yokriıuş, fakat her 
ne hikmetse fimler ııansör edildikten 
ıonra naza,.ında biitün eheınmiyetJerini 
kaybediyorlannıı ... 

Henry eittikten sonra hizmctcim Lu 
lu ilP. uzun uzadıya konuştum. -

Bu sefer de 15 haziran perıembe ve 
ıs cuma 11ünü, iki kafile olarak, Polo· 
nezköyüne gidecek tir. 
Proğram şudur: 
1 inci kafile - Perşemb~ !ÜRÜ saat 

17, 15 le köprü Boğaziçi iıkelesinde bu
luşacak ve saat 17,30 da hareket eden 
vapurla Paşa.bahçeye ve oradan da yürü 
yerek Polonezköyüne gidecektir. Saat 
21,30 a doğru orada bulunacaktll'. 
' Cuma günü dönÜ§le kürüyerek Paşa· 
bahçe'ye ve oradal\ vapura köprüye ııa
at 21 de varacaktll'. Polonez'den h:ıre
ket ıS,30 <]•dır. 

2 inci kafile - Cuma eünü saat ye
dide köprüden hareket. Paşal>ah~e'de va• 
purdan çıkılırken, köyden gönderilecek 
kirnae tarafından tanı)maları için, elde 
mendil tutulacaktır. Polonez'c varış 11 
,otuza doğru. 

Muhafızgücü bisikletçileri 

Mardin yatı mektebi talebesi ve müdürleri Nureddin Siret B. (1) Muallimlc?I'• 
den Şefik (2), Süleyman (3), Münür (4) Fethi (5) beyler 

BOLU, 12 A.A. - Muhafız gücü bi
sikletçileri gece saat 2 de Boluya rcldi
ler. Bisikletçiler alay zabitanı, jandarma 
kumandanı, Belediye ve H~lk fnkası 
reisleri tarafından kartılandılar. Bisik· 
)etçilere ziyafetler tertip edilmi,ıir. 

MARDiN (Milliyet) - Mardinin memlekete yaptığı hizmetleri de baş-
Maarif hayatı çok iyidir. iki seneden ta aaymak lazımdır. 
beri maiyetini idarede yüksek bir mu- Ana vatanın bu köşesinde feragat-

Şikago sergisi vaffakıyet gösteren ve muallimler a- kirane çalışan muallimlerimizin :rşat 
raaında derin bir sevgi ve tesanüt vü- ve tenvirleri hususunda genç müfettİf, - ~ 

Yatı mektebi mü
dürü Nurettin Siret 

Bey 

Maarif müdürü 
rü Hü•nü B. 

cude getiren Maarif müdürü Hüsnü 
Beyin bu sahadaki faaliyeti cidden 
takdire layıktır •. Muallimler birliği il
mi sahada devamlı bir mesaiye aevket 
meai, müaamere koluna milli ve tarihi 
piyesler temsil ettirmesi, halka müte· 
addit konferanslar verdirmesi ıuretile 

Konya Halkevinde 
KONYA, 12. A. A. - Halkevi 

temsil komitesi cuma aktamından 
beri halka büyük Özyurt piyesini 
temsil etmiştir. 

Temsiller büyük bir rağbet gör
müt ve çok kalabalık bir seyirci 
hazır bulunmuştur. 

Tesmillerden evvel Halkevinin 
temsil şubesi reisi Mühlis Bey, 
Türklerin orta Asyadan Anayur
da doğru akınlarını ve bu akınla
rın tabii ve içtimai sebeplerini i
zah ederek aydınlatmıttır. 

Halkevinin her tubeıinde büyük 
bir f~liyet görülmektedir. 

--o-
Kastamonu bütçesi 

KASTAMONU, 12. A. A. -
Belediye meclisi okturva resminin 
kalkması dolayısiyle bütçenin ye
niden tanzimi için fevkalade bir 
toplanb yapmıt ve yeni sene bütçe 
sini 46 bin lira olarak tespit etmit 
tr. Belediyenin bu sene yapacağı 

itler arıJıında bir süt ve çocuk 
muayene evi ile lsmailbey mahal
!eıinde yapılacak betinci yangın 
havuzu vardır. 

Zonguldak yolları 
ZONGULDAK, 12. A. A. 

lntası ihale edilen yollar için her 
tarafa mühendisler ve itçi başlar 
gitmektedir. Vilayetin her tarafın 
da göze batan bir yol faaliyeti gö 
rülmektedir. 

Ben ıeyahatte iken Lulu huracla ka
lıp apartımanıma balmu!tı• Lulunun fik 
rince ben derhal Miıter Spafford'a var
malıyun. Hizmetçim diyor ki: 

- Bavullannızı boşaltırken bir ta
raftan da Miıter Spafford'a baktım. Si
zin idn bundan rahat koca olamaz. Ba
tmd;n aavmak iıtedin mi, önüne sanaör 
etıin diye f(iyle biraz açıkça ıoyundan 
bir deste Franıız kartpostalı koy. Bak 
bir daha baımdan kalkar mı? ••• 

Henry, bu hafta sonu Penıylvania
ya ıı:idip aileıi ile tanıflDlllD için zemini 
hazırlıyacak. 

Henry'nin bütün efradı ailesi Henry 
kadar erbabı namuılan ise aralanna 
girmek benim ıı:ibi bir kız için bile halı
n sayılır cesaret olacak! 

15 HAZiRAN 
Dün kendini bilen bir kız İçin cid

den f- bir ıründü. Bütün ıı:azeteler 
Henry ile nasıl nişanlandığumzı yazı
yorlardı. Yalnız, bir gazete müıteına 
olmak şartile, bütün gazeteler benim 
bir sosyete kızı olduğumdan bebıebni
yorlarch. O gazete de, benim Elk karna 
valında cemiyet hayatına girdiğim hak
kında Dorothy'nin söylediği sözleri ay
nen tekrar ediyordu. Bunun üzerine 
Ritz otelinde Dorothy'ye telefon ettim: 

- Kırdığın potu beyendin mi? Bari 

Sabri Beyin mesaisi de arkadaşlarım 
1 çok memnun elmi§tir. Derin bir sevgi 

ve saygıya istinat eden mualJimlerimi
zin yaıayıı1arı cidden muhitte derin 
bir gıpta uyandırmıttır. 

Merkezde mevcut metkeplerin hep 
sinin de bu seneki faaliyetleri müsbet 
sahada lealli ehniştir. Muhtelif ta
lebe temsilleri verilmiş ve çocuk ve· 
lilerile de birçok zamanlar hasbühal
ler yapılmııtır. On seneden beri vila
yetin ciddi müzaheretile ya§Bhlan bir 
köy yatı mektebi var. Geçenlerde im
tihanlar dolayısile bu mektepte mü
meyyiz sıfatile bulundum. Leyli kad
rosu 90 ve umumi mevcudu 150 yi te
cavüz eden talebeyi tabii faaliyetleri 
İçerisinde gördüm. içlerinden bir çok
larile de görüştüm. Çok zeki olan bu 
köylü ,yavrularla vaki görüımelerim
den çok memnun oldum. Onlann 
bir ıene içinde yaptıklan elitleri sergi 
sini de gezdim. intizamı ve mesaisinin 
yükseklği noktasından sergi cidden 
takdire layıktı. Büyük bir ihtimamla 
yetiştirilen bu köylü yavrular muhit
lerine büyük hizmetler yapacak şekil· 
de yetiıtirilmektedirler. 

Malatya yolları 
• _, 

MALATYA, -Valimiz Tevfik 
Bey kazaları teftite çıkmqtır. Pe
türke kazasının ihtiyaçları tetkik 
edilmi9tir. Arapgir ve diğer kaza
ların da yol meseleleri mahallin
de tetkik olunacaktır. Keferdiz 
ile Siverek arasındaki yolun Ke
ferdiz kısmında ohız kilometre
lik yer tesviye edilmi,tir. Ameli
yeye devam edilmektedir. Diğer ta 
raftan Malatyadan Kahtaya kadar 
yapılan ve geçen sene Kahta ci
hetinde 40 kilometrelik kısmı bi
tirilen yolun da ameliyatına de
vam edilmektedir. 

Kemaliye, Divrik yolunun da in 
şaatına başlarunıtbr. 

iki cami tamir edilecek 
Mimar Sinanın asarından olan 

Manisada Muradiye ve Babaeaki
de Cedit Ali Pata camiinin tami
rine yakında başlanacaktır. 

Epeyce talip var, program 
hazırlandı 

Amerikada beynelmilel Şikago ser
gisini ziyaret için hususi bir teşkilat 
ile ihzaralta bulunan Türk - Romen 
seyyahin tertip heyeti seyahat prog
ramını tanzim etmi~ ve lstanbul mü
messili bulunan Beyoğlunda Pasrapit 
şirketine göndermiştir. Şirket bu prog 
ramı tercüme ve tabettirerek dağıta
caktır. Aldığımız malfunata göre bu 
program çok mükemmel tanzim edil· 
miş ve Amerikada geçec:ek günler için 
hazırlanan ziyaret numaralan her sı· 
nıf halk için istifadeyi mucip olacak 
tarzı ihtiva etmekte bulunmuştur. Bu 
güne kadar Eskişehir, Ankara, Balı· 
kesir, Konya gibi §ehirlerimizden bir 
çok müracaatlar vaki olmuftur. Seya 
hat 660 lira gibi ucuz bir fiyata tan
zim ve her türlü teshilat temin edil
diği için istifadeli olacaktır .. 

Pasrapit acentesine müracaat eden
lere, acente lstanbul iş Bankasına hi
taben bir mektup vermekte ve verile· 
cek aeyahat Ücretleri tamamil iş Ban
kasına yatmlmaktadır. Bankanın ve
receği makbuz mukabili olarak Pas
rapit acenteıi seyahat biletini verecek
tir. Kayıt müddeti temmuzun başına 
kadar olduğu cihetle yer temin etmek 
için müracaat edenlerin ietical ebne
leri lazım gelmetkedir. Seyahat k fi
lesi e•aaen mahdut mikdarda olacak 
ve bu mikdarı aşmayacaktır. 

İstanbul ikinci ifHis memurluğun-

dan : Mahkeme-ce iflaslarına karar ve· 

ri'cn İstanbulda FincancıJarda Yw;uf

yan h3nmda 26 No. da Bükrü Za<lc 

Haci Musa ve Mahturolan şirketi ile 
İstanbulda Balık ıpazannda Hava ha

nmJa Komisyoncu Çehreli Zadeler şir 

ketinin bir malları olmadığından icra 

!flia K. nun 217 inci maddesi müci
bince tasfiyenin tatiline karar veril-

miştir. Alaka.dar alacaklıların 30 gün 

zarfında müracaatla kanuni masrafları 

peşin vererek ifJllsa mütıeaallik mua 
melelerin devam ve tatbiki isrenilme

diği takdirde iflasın kapatrla<ıağı bilin 

mck üzere iları olunur. (4446) 

Ankar~ Nümune Hastanesi 
Baştabipliğinden: 

Hastanenin on bir aylık ihtiyacı olan (800) ton kok kö 
mürü ile (22000) kilo korun eti ve (24000) kilo süt ve 
(21000~ kilo yoğurdu kapalı zarf usulile ve yirmi gün müd
detle münakasaya. konulmuıt ur. Talip olanlar yevmi müna
ka~a olan 29 Haziran 933 perşembe günü saat 2 den evvel has 
tanede müteşekkil komisyona teminatlarile birlikte teklifle
rini vermeleri lazımdır. 

Şartnamesini görmek is tiyenler lstanbulda Sıhhat ve 
içtimai Muavenet Müdürlüğü ne ve Ankarada Hastane idare 
memurluğuna müracaatları il an olunur. (2692) 

bundan ıonra gazetecilerin yanında di
lini tut! •.. Dedim. 

Meğer bütün gazeteciler Dorothy'ye 
telefon edip bana dair süaller soruyor
larmış. Dorothy: 

- Hiç birine bir fCY söylemedim, di
yor. Yalnız bir bazeteci aenin için: ''Pa 
ra yerine ne kullanır?" Diye sordu. Ben 
de: "Düymel" dedim. 

Fakat Dorothy bu aözü cidden söy
lememeli idi. Çünkü, Miıl<r Eisman'ın 
benim tahıil ve terbiyemi deruhte etti
ğini, ~ıter Eisman'ın Şikagoda Düy· 
me Kıralı me!hur Mister Eisman oldu
funu pek az kimse bilmekle beraber ıı:e
ne de söz olabilir .... Şu 'undan bu bun
dan derken herkeoin hatınna bir tey ge 
lir. 

Dorothy diyor ki: 
- Merak etme, hakkında gazetecile 

re bir §ey söylemedim. Y alruz Little 
Rock'ta ıoayete, hayatına ıı:irdiğini söy
ledim. 

Fakat Dorothy cemiyet hayatına 
Little Rock'ta girmediğimi pek ala bi
lir. Çünkü orada lam ıosyele hayatına 
gireceğim ıırada bizim Miater Jenningı 
vuruldu idi. Mahkeme olup la jüri heye
ti beni ıcrbeat bıraktıktan sonra o ka
dar yorııun bir halde idim ki sosyete ha 
yatına ıı:innek aklımdan bile geçmezdi. 

C2!!2 ·--
Bunun üzerine Dorothy'nin aklına 

bir f<1Y geldi: 
- Ben senin yerinde olsam timdi 

mükellef bir davet yapanın, cemiyet ha 
yatına da bu auretle ıı:irmiı olurum. O 
zaman bütün bu dedikoduların arkası 
alınmıt our ·-

Anlllfılıın Dorothy'nin canı eğlence 
iıtiyor. Nerede iıe duet, ziyafet diye 
ölecek... Doğrusu ilk defa olarak Dorot 
hy'nin akla yakın bir ıey teklif ettiğini 
iıidiyorum. Doğruıu da o ..• Henry gibi 
kibar bir alieye mensup bir gençle ni
tanlanan bir kız sosyete hayatına yeni 
ginniı bir kaz olmalı. Bunun üzerine 
Dorothy'ye telelonda: 

- Hemen bana ıı:el, dedim. Sosyete 
hayatına girmem münasebetiyle çekece 
fİın ziyafetin proğrammı hazırlıyalım. 
Ziyafeti ıı:ayet gizli tutalım, hem muhak 
kak yarın ıı:ece verelim. Eğer Henry b, 
nim sosyete hayatına girdiğimi işidirı 
hiç üıenmez, Pensylvania' dan kalkıp b" 
raya ıı:elir ve ziyafeti berbat eder ... Ma· 
IUm a, Henry'nin bir ziyafeti berbat et· 
meıi için ziyafete gelmesi kifidir. 

Bunun üzerine Dorolhy hana geldi 
ve ziyafetin proğrarnım birlikte karar .. 
laştırdık. Evvela davetiyeler bastırma
ğı dü§ündük, fakat davetiye bastırmak 

(Devamı var) 



Süt 
veren 

annelere 

Nakit mukabilinde satılık emlak 
Beyoğlu Kazası Defterdarlıtmdan: 

Kapı Muhammoa Mahalleai Sokağı Cinai 
No. sı kıymeti 

İhale 
tarihi 

Hasköy Abdüııselim Hane 62 300 00 17-6-933 
Cezayirli 

1'30 zürra 29/31 780 00 17-6-933 
Galata Bereketzado 

blllbUI araa 

Bereketzade Horoz Cilaciyan 1 22000 0() 17-6-933 
apartımanı 

Nakit veya m6badil honoau muka
bilinde aatıhk emlak 

Kuımpat• Eyyühüm Hane 1 700 00 17-6-933 
Kiralık emlak 

Berelı:etzade Horoıı 

.. " 

İcarı 
1 No. lı aparbmaııın 23 00 
4 üncü dairoai. 
1 No. lı apartımanıa 25 0() 
2 inci dairesi. 

Müddeti 
1 sene 

.. 
17-6-933 

17-6-933 

Balida evıafı muharrer emvalin satın ve icarı lı:mrar tarihinden 
bir ay müddetle pazarlı~• ~al0esi icra . kılınacaktır. ihale tarihleri 
gösterilmif olduğundan tal'.~lerı ~ 7,5 temınat.akçelcrile saat 00 beıte 
Beyoğlu mıldaireıillde oıuteşeklı:ıl satış komıayonuna ve daha fazla 
malümat almalı: Ôsere eınlilı: kısmına müracaatları. (2582) 

1 
Evkaf müdlrlyetl illnları 

1 
Mahalle ve Mevki'i Cadde ve so- No. sı 

kağı 
Cinsi D.No: 

Si~keci Hocapaşa. Aziziye caddesi 96 Dükkan ve fev 434 
kinde altı oda 

Snltanahmet Helva Suteraziai Dergahın ta- 96 

cıbaşı l11kender 
Babıali Nallimesçit 
Samatya Hacıkadm 

Beşiktaş Türk'ali. 
Haseki Başçımah· 
•nutağa. 
Kadıköy ZühtüpaŞa 
Üsküdar Kazasker 
,. hmet efendi. 
Ü ·küdar Atikvalde 

BL yezit Sekbanba· 
şr Yakuhağa 
P.alııt Tahtaminare 
Ileyoğlu Kamerha· 
tun 
Galata Şahkulu 

rvx~· rdivenköyi.i Ma-
11•?. 

Ce'ebioğlu Alaettin 
Dsküdar Rummeh 
n;ei:pasa 
Kasımpaşa Seyit A
I.:çelebi 
(elebioğlu Alaettin 

(arsı 

Bc'ğaziçi Büyükde
re 
l]ıunçarşı Sarnan
"i~aI'. 
'f ahtakale Rusteır. 
pasa . 
üskü~ıı: Mıra~or 
Celebıoglu Alaettin 
{)ayehatun 

Cağaloğlu 8 
Tramvay 272-314 
caddesi 
lmanı'ali 98 
Haseki cad- 63 
desi 
Bağdat 2 

30-32 

Simitçi 7-9 

Kürkçü çeşmesi 
Papatya 2 

Caddeike- 518-848 
bir 

Havuzbaşı 1-2 

Marpuççular 
Balaban 

Cami altında 

16 

41 

Y enicami av- 89-53 
luau. 

Hacdıasan 19 
54 

32 

Papaszade ha- 12 
nt altında 

7 
Çavuşbası 12-14 
ÇaktnakÇılar 1 ve 20 

ınamı 

Hane G . 421 . 
. 90 . 

Bayrampaşa tek 
kesi odaları. 
Hane 
Salıtekkesi 

Dergah ve Sil· 

mahane 
Hane 

Oda 
Dük:can 

: 

. . 

. . 

. . 
: 

: . . 
Dük kin 

Mağaza 

107 
37 

75 

555 

44 

146 

83 

142 
7 

98 

401 

362 
321 

164 

93 

He'a mahalli 149 
Han 47 

Valde harurun 
Nısıf hisse O- 489 
dabaşılık ve 

yukarda yazdı Vakıf 1 ~._ iki dükkan. 
. ern o.ıc 934 . M "h . d r kıraya verilmek ii=er .. senesı ayııs nı ayetıne 

ka. ~aZiran'm 17 ci cumaert °.'~~Yedeye konmustur. İhale 
lerı,.. . esı gunü s t 15 . tla k 
•
1 

tJ11;ık ısteyenler Evkaf Müdi~iy t" da te yap ca tır. 
u · .. c g-elmeleri. (2380) e ın e Vakıf Akarlar Ka-

le•l'I'" .:::.:;,--- 3318 

• PAZARLIK lLANI 
5,.yJJtloc,agmda T a§kiiprü ve eski cesnıe . . 

da cem an 44 dönüm tar l .1 k ·ı.· ınevkilerınde 6 
~re• b . a ı e an cesme c·· .. 

~· Yıldız ~~ddıyatlcıvar5mda ceın 'an 80 dönÜ~ tarı .. ~~ku~suyu 
ve • yır'u e eve -6-933 t "h' d _,_,,. ı t sene 
yedı~ ıarfmdapazarlıkla ~rı ın en.4-7-~_33 tarihineka 
dar b•~ -~stanbul Evkaf müd" ~ra~a venlec~gınden taliplerin 
her ~:caatları .(2681) ırıyebnd~ Varıdat Müdürlüğü 

n~ıl'lu -:;;::::Jh:~::::;::;~:--:--;-~~~~~~~~~~~-~ikapı haricindeki vakıf "f . .. 
. 

3
3 tarihinden 2-7-933 tarih. çı ktlik uç ~ene müddetle ve 

3.:,.9
1 

JciraYa verileceğinden t llel •~ar hır ay zarfında pa 
zarlı:A~diriyetinde Varidat M üd:rfü C:.~ her._g-ün İstanbul Ev 
[<af l" gune muracaatları. 

~!{ ttlSSE SENEOATI 

~ 
1 

;;irinti Ticuet mJbloeme-
. tanlıll l> 
itil : 

>ill- olup m 3hkrmece satılması 
' ~1ech 00 

449 
adet (Adapazarı Türk Ti 

k.Jrrer rııu 
1 

Hisse sencd3tı) r.ı al-
1330 "" c:ırt.'. ıl. in ı 7 ııa~iran 1933 cu-
tey~·L ı.:r 

n•ak " .. , 10 3o dı 4 iıntii Vakıf ha 
• fl'UOU • 

nıaıtc 
1 

-t~ n rsa dairesi önünde hazır 
d 

ı:,ın ,,o 
o1n , . ·ı·n o'unur. (H39) 

... 1;1rt ı .ı 
lıU ü-~'1 ,... 

(2682) 

latonbul iki · . 
d 

ncı ıcra mcmurlug-un-
1.•·ı. B" 
. . , ır borçdan dolayi mahcuz ve 

l'• "'Ya""" ·ı :r-Yrı ınesi mukarn- .. m ,lı" ı · · .r muatamel 
. 1 y.:ı 17-6-933 . .. •. 

17-1(! ·ti·b cumarresı gunu o;ut 
1 aren B ... 

citte 31 eyoglunda Asın.ali Mcs 
numaralı ıı·ı acık "rt mo 1 ya dükkiinnıda 

·· .. ırma su · ı 
ı;ınd~ . retı e paraya· ı;<:vrilece-

n tali.p.lerin . 
oaatt;ı mıh 

11
. yevmı mezkürde ve 

a ındc h b . 
1
- azır ulunmatarı ı· 
an <lbn~r. (ii37) 

asası 
Kullanınız sütünüzü arttıı'ır 

Çocukların kemiklerini 
Kuvvetlendirir (3990) 

• Istanbul Ziraat Bankasından: 
SADIKZADE Biraderler 

Vapurları 
. KARADENİZ POSTASI 

KaryHİ Sokağı Cinıi Numarası Kıymeti mubammeneai 
Pendik Cavitpaşa Hane maa bıbçı 94,S 6000 Dumlu Pınar 

ihale bedeli ve yüzde yedi buçuk pey alı:çeıi nakden nya gayrimtıbadil bonosile ödenmek llzerı 
balada yazılı gayrimenkul puarlıkla aatılacaktır. Kat'i ibaleıi 19-6-933 pazartesi gllnü aaat on beıtıdir. 
Şartname bankamız k:ıp111na asılmıştır. Seneihaliye vergisile belediye rusumu müıteriye aittir. (2440) 

vapuru 
15 Haziran Per,ıembe günü saat 18 de 

Sirlreci rıhtımından baraketle Zongul
dak, İnebolu, Samsun, Ordu, Giresun, 
Trabzon, Sürmene ve Rize limanların« 
azimet ve avdet edecektir. T~RKiYE Fazla takiııt iÇİill Sirkeci Meymenet 
Hanı altmda acentalığa müracaat. Tele
fon: 22134, (44Z3) Z:I R.6.6T 
_§EYR!SEFAlN 

-BANKA51 M•k• ..,.. .. , Gala• x....-ı.." B. Z3ıU. 

~- A.. sı..---~ U"/4& 

, 
fH•P .. 
14ua.v.ıı 

"fV 
ıs~&u~ 

~~ ~"''~ 

3267 

TRJ\BZON POST ASI 

Cumhuriyet 
14 HAZiRAN ÇARŞAMBA 18 
de Galata nbbmmdaıı. 

iZMIR - MERSiN POST ASI 

ANAFARTA 
16 HAZiRAN CUMA 10 DA 
idare rıhtımından kalkarlar. --

Derecesi SO --
Fıçılarda dinlendirilmiş 

w 
QD 
c:ı 

~ .. 
• 

HARİKA 
RAKISI 

. ... .. 
" .. .. ·-..:ı 

Temizliğile, lezzet ve 
tile eski şöhretleri 

3279 bırakmıştır. 

nefase· 
gölged 
(3~911 

35 Liraya 
BİSİKLET 

60 lira kıymetindeki İngiliz markalı 
tenezzüh ve P.atric marka kurs Fran· 
sı- b!ıikletleri taısfiy.e dol•yrailc za 
rarına o!arak 35 liraya toptan ve p 
rak~nde sat&.lma.sına karar vcrilmı • 
tir. Mıktarı 50 adettir. 

Adres: Gal.ata Mahmudiye cad· 
desi . No. 17. A. Murat (38%) 

3345 

1 •--i- l . l. • b.. t:.ü" u n a ·~ı ~~ b <ı mı k om. ıt• 1 I Lı __ o_e_v_ı_e_t_D_e_m_ır_y_o_ı_ıa_r_ı_i_d_a_r_e_sı_i_ıa_ ... _n_.a_r_1-:I 

Yolcu ve efya nakliyatında mühim ve 
umumi tenzilAt 

Harbiy e mektebi ihtiyacı ··ekli'erin belli vaktinrte ko
için 2000 kilo tereyağı ve misyonda hazır bulunmaları 
175000 adet yumurta 15-6- (659) (2G65) • 35

7
3 

933 perşembe günü saat 14 "" " "" 
len 17 ye kadar ayrı ayrı acık IV!cr'l'ez Kumandanlığına 
münakasa~rı yal)ılacak:ır. merbut kıt'at ve müesse3:ı.t n 
Şartnamesini görmek için heı· , ihtiyacı için yirmi üç !c.alem 
gün ve mü~akasaya girişece' : 1 yaş ı;ebze bir ::a.rtname ı le 6-
lerin belli ya.lttinde komİv7011 ' 7-933 persembe günü S'\at 
da hazı; bulunma~arı. (6f:6) 14,30 .la kanalı zarfla ı:atın a 

' ?349) 33 ıs hnacaktır. İsteklilerin şart-
,, '' "' nan-esini görmek icin her gün 

T uphane Askeri fırını için · · k' · ve nazarlığa gırı~ece er1•.~ 
alınRcak 2400 çeki odunun ı t k f bel!i vaktinden evve e -
kapalı 7arfla yapılan müraka- mektuplarını Merkez kuman
sasmda verilen fiatlar pah~!r da.nlrğı satınalma koırisvonu· 
görüldüğünden 13-6-933 Salı leri. (15) (2695) 

.. .. lS b k 17 ı na verme 
gunu saat uçu tan ye 1 • 

kadar pazarlıkla satın alıı:aca.k f M k Kumandanlığına 
t kı 'l . . . er ez 

hr. ste ı erın şartnamesını h t kıt' t ve müessesat 
.. k. . h .. mer u a 

gorme ıcın er gun ve pazaı-- "ht" ac icin 23 kalem yaş seb 
1 - . . ki . h ili kt' 1 ıy 1 

• ıga '!lr1~ece enn e va ın· b" sartnaem ile 6-7-933 
d l "lk k ·' K ı:e ır ':n evve ı pey a çesıle O· per·e~be gi.inü saat 16 da ka 
nusyonda hazır bulumra 1arr. alı. zMfla satın alınacaktır. 
(663) (2659) 3567 p ı klil . . • ste erın şartnamesını 

Harbiye Mektebi Süvari bö- I 
lügü ile Nakliye kıt'asmda ve
ı·ile-:ek yevmi 500 !la 600 ki
lo arpanın kırdırılması 15-6-
933 Perşembe giinü saat 1,5 
da pazarlığı yapılacaktır. İs-

görmek için her gün münaka 
saya giriıteceklerin belii vak· 
tinden evvel teklif mektupları 
nı Merkez Kumandanlığı sa 
tmalma komisyor..una verme-
leri. (14) (2694) 

Hariciye Veka~eti Mübayaat 
Komisyonundan: 

Vekaletimizce alınacak <..~oınatik te!efon santralı ve da 
lıili l~isatı yirmi gün müddetle ve ka'>alı zarf usulile müna
kasaya çıkarılmıştır. İhalesi 21 H3zİran 93Z çarşamba gün~ 
:ı.evali saat 16 da icra edilecektir. Teminatı muvalckatesı 
<260) liradır. Sartnamesi Haric.:\.e Vekaletinr!e Levazım Mü 
dürliiğünden v~ lstanbulda Ankard caddesinde Hazineyi 
Evrıık Müdürlüğünden ~rannı:\Iıdır. (2410)_ 

3336 1 

15 Haziran 933 tarihinden itibaren Devlet Demiryolarmd..ı 
(Erzurum hattı hariç) vasi mikyasta tenzilatı havi D. D. 170 ve 
D. n. / 71 numaralı hususi tenz illi tarifeler tatbik edilecek lir. 
T enzilit uzun mesafelere yapılacak nakliyatın muayyen mes · 
felerden ilerisine ait ücret hissel erine raci olı ,, yolcu, bağaj, se)' 
tiseri ve seyrihafif birinci sınıf eşya için ( "'1 kilometreden iti
baren 07

0 
60 ve 801 inci kilometreden itibaren o/o 80 ve doku

zuncu tarifenin ikinci sınıfı için 902 kilometreden ve üçüncü 
sınıfı icin 1197 kilometreden iti haren % 70 raddesindedir. o: O. 10 numaralı tarifeye tevfikan 600 kilometreden faz 
la mesafelere sarnıçlı vagonlar la taşınacak m.ayİat ve D.D. ı 40 
numaralı tarife ile 600 kilometreden fazla mesafelere gönderil 
}ecele meyvalarla 1572 kilometreden fazlaya nakledilecek sebze 
lere de O.O . .'70 numaralı tarife tatbik edilecektir. 

1 temmuz 931 tarihinde ta hı ve neşredilmiş bulunan yoicu 
ücret cetvellerinde yazılı ücretlerin 600 kilometreden f~ ·lame 
saf eye ait tam ve çocukalra mahsus olanları 15-6-93~ tarihin-

den itibaren hükümsüzdür. 
Damga ve nakliyat resimleri dahil.oldu~ h~de ~ı mü-

him istasyonlara ait yolcu ücretleri aşagıda gosterilmıştır. 
- Tam 

il nci III üncü 
K.urwı Kuruş 

Haydarpaşa - Sıva• 2446 1552 
- Malatya 2661 1692 

" - Mersin 2420 ' 1535 
- Samsun 2677 1702 
- Kayseri 2302 1459 

" 
" 
" - Adana 2407 1527 
" ,, - Niğde 2363 1499 

Ankara - Samsun 2301 1458 
,, - Malatya 2624 1669 

Fazla tafsilat icin istasyonlara müracaat edilmesi mercu· 
dur. (2675) 3579 

İstanbul C. Müddeiumumiliğinden: 
İstanbul Adliye dairesi için muktezi ~dun ile ki~iple. ma· 

den kömürü münakasaya vazedilmiş oldugund.m t~ple~ın şart 
nameyi görmek üzere her g~ Adliye Levazım Daır~~~e v~ ~ 
münakasaya iştirak edeceklerın. 29-6-.933 Perş~mbe gunu -~~a ~ 
14 de Defterdarlıkta müte.şekkıl komısyona muracaatlarr ı 
o~unıır. (2621 "I 



Bekir Sami Beyin hususi anlaşmaları 
Mustafa Kemal Paşa anlatıyor! - Hariciye 

ettirilmesi .. 
Vekili 

Bekir Sami Beyin istifa 
:Ankara; Mcıyu/1921 

Londra konferanaı bir netice 
vermedi. Sevr muahedesinin eaaah 
ıurette tadilini bekliyorduk. Ol
madı. Demek it, gene cephelere, 
askerlerimizin süngülerine dayan
dı. Bekir Sami Bey de avdet etti. 
Batmurahhasunız; İngiltere, Fran
ıa, İtalya Devletlerile husuıi an
latmalar yapmıf .. Bu anlatmalara 
istinat edecek bir sulh teklifile gel
mis .. Habrlamadığımı bir sebep
le bu hususi anlqmalara dair def
terimde tafsilat yok .. Milli Müca
delenin siyasi tarihinde mühim bir 
yer tutan Londra konferansınıı fU 
'ksik taraflarım Gazi Hazretlerin
den dinlemek daha enteresan ola
~.k ... Gazi diyor ki: 

- "Bekir Sami Bey, kendiliğinden 
lngiltcre, Fransa, ltalya ricaliaiyasi
ye•ile temas ve mükalemelerde bulun
muş, ayrı ayrı mukaveleler im.zalamıı
tı. ' 

Bekir Sami Beyin, /ngiltere ile İmza
ladığı bir mukaveleye göre elimude 
bulunan bilcümle lngili% uirlerini i
ade edecektik. Buna mukabil, /ngi. 
li:z.lcr de bize esirlerimizi iade edecek
lerdi. Yalnız Türk e•irleri araauıda 
Ermenilere ve /ngili.z esirlerine %ulüm 
veya ouimuamele etmİ§ olduğu iddia 
edilenler iatisna edilecekti. Hükrimeti
miz, bittabi böyle bir mulraueleyi tas· 
vip ue taadik edemezdi. Çünkü böyle 
bir mukaveleyi taavip etmek Türk te
baa.,nın, Türkiye dahilindeki harekatı 
üzerinde, ecnebi hükUmetinin bir nevi 
hakkıkazasını taadik etmek olurdu.Bu 
mukaveleyi ta.dik etmemekle bera
ber /ngiluler baJ<ı Türk üaeraaını aer
be•t bıraktıklarından bu de bilmuka· 
bele elimizde bulunan /ngilu üaera
•ından bir kamını •erb.at bıraktık. 
Sonraları 23/tefrinievvel/337 •. 921 
tarihinde Hilaliahmer Reüüaniai Ha
mit Beyle lstanbulda lngilu kom.eri 
ara•mda yapılan itilaf üzerine Malta
da bulunan bilcümle Türk mevkufla
rile bizde bulunan bilcümle lngiliz 
mevkuflarınm mubadeleıri kararla,tı
rılarak tatbik edilmiıtir. 

Bekir Sami Bey, reami müzakerat 
ve mükcilemat haricinde sırf ıahai ola
rak da Loid Corç ile bir mülakatta bu
lunmuı, beyinlerinde •Öylenen sö:ııler 
ataıografiye edilmif .. Bu zabıt İmza 

da edilmif .. Bekir Sami Beyin elinde 
bulunan nüıhanın muhteviyatına mut
tali edildiiimi dnhatır etmiyorum. 

M. Bricınd 

Son :zamanlarda Hariciye Vekaleti 
vasıtaaile Bekir Sami Beyden bu nÜ•
hayı talep ettirdim iae de Vekalete 
gönderdiği bir mektupta, ol .zaman bu 
nüaha tercümelerinin bana gö.~t :- ''di
ği gerek aolının ve gerek tercümeleri. 
nin Hariciye Vekciletinden in'-'"•• , .... f! 

ait olduğu dosyasında bırakıldığını 
bildirmi§tir. Dosyalarda bu vesika bu
lunamamqhr. Hariciyede kimse bu 
rJeailıadan ue muhteviyatından malU
mattar bulunmuyor. 

Bekir Sami Beyle Fransız Baş

vekili Mösyö Briand arasında da 
ll/mart/921 tarihli bir mukavele 
imza edilmiştir. Bu mukaveleye 
nazaran Fransa ile Hükiimetimilli
ye arasında muhasemata nihayet 
verilecek. Fransızlar, müsellah çe
teleri, biz de, mücahitlerimizi si
lahtan tecrit edeceğiz .. Kuvayıza
bıtamıza Fransız zabitleri idhal o
lunacak Fransızlarca tetkil olunan 
zabıta muhafaza edilecek. Fransa
nın tahliye edeceği yerlerle Mamu
retülaziz, Diyarbekir ve Sıvas vi
layetlerin inkitafıiktisadiıi için 
yapılacak tetebbüaatta hakkırüc
han ve Ergani maden imtiyazı da 
F ranaızlara verilecek.. V .a. Hükii
metimizce, bu mukavelenin de a
demikabulü esbabını tadade hacet 
yoktur zannederim. 

Bekir Sami Bey İtalya Hariciye 
Nazın bulunan Kont Sforça ile de 
12/mart/ 337 - 921 de bir mukave
le in:ıza etmit.Buna nazaran da hal 
yanın İzmir ve Trakyanın bize i
adesi zımnmdaki metalibimizi kon 
ferans nezdinde terviç ebnesine 
mukabil, biz de İtalya Devletine 
Antalya, Burdur, Muğla, Isparta 
sancaklarile Afyonkarahiaar Kü
tahya, Aydın ve Konya sancakla
rının bilahare tayin edilecek aksa
mında tetebbüsatı iktisadiye için 
hakkırüchan verecektik. Bundan 
batka, itbu menatıkta Tü.rk hüku
meti veya Türk sermayesı tarafın
dan yapılmıyacak olan iktisadi iş
lerin İtalyan sermayesine verilme
si ve Ereyli madenlerinin 'bir ltal
yan - Türk tirketine devri kabul 
edilmekte idi. Bittabi bu mukave
le de, hükfunetimizce redden baş
ka bir muameleye maruz kalamaz. 
dı. İtilaf Devletlerinin, Londraya 
tesisioulh için gönderdiğimiz heye
timurahhasamız reisi Bekir Sami 
Beye imza ettirdikleri mukaveleler 
muhteviyab, Sevr projesini ~üte
ak'ıp beyinlerinde aktettiklerı ac
cord tripartite tesmiye olunan ve 
Anadoluyu menatıkınüfuza tak
sim eden itilafnameyi, başka nam
lar altında, HükiimetimilJiyemize 
kabul ettirmek maksadına matuf 
olduğu pek atikardır. hilaf ricali
siyasiyesi bu maksatlarını Bekir 
Sami Beye kabul ettiı·meğe muvaf. 
fak ta olmu9lardır. Bekir Sami 
Beyin Londrada konferans müza
kerabndan ziyade münferit mü
kalemelerle meşgul edildiği anlaşı
lıyor. Hükfunetimilliye p~nsİple
rile, Hariciye Vekili olan zatın ta
kip ettiği meslek arasındaki tefa. 
vüt, maatteessüf gayrikabi.li izah
tır. Bekir Sami Bey, bu itilafna
melerle Ankaraya avdet.ettiği za
man fevkalade nazarıdikkat ve is
tigrabımı mucip olduğunu itiraf 
ebneliyim. Bekir Sami Bey vaz'ı 
imza eylediği mukavelenameler 
muhteviyabnın menafiialiyei mem
lekete mutabık olduğu kanaati
ni izhar ve bunu Mecliste de mü-

10 uncu sene 
M. Suriç'in onuncu senesi 

bugün tes'it edilecek 
Sovyet büyük elçiıi M. Suriç, bükU

metimiz nezdin<le 10 senelik kıdemli bir 
ıefir olarak bulunmaktadır. Çok kıymet 
li bir elci olan M. Suriç'in onuncu yd 
dönümü bugün Ankarada teıit edile
cektir. 

Mbsyö Suriç Yakof Zaharoviç 1881 
tarihinde doğmuş ve tahsilini (Kiyef) 
Hukuk fakültesinde ve Almanyada ik
mal etmistir. 19 uncu aınn sonunda ih
tilal hariketine ittirak ederek bapiı ve 
nefyedilmiıtir. Bilahare büyük ibtilile 
iıtirak eylemiıtir. 

Teırinievvel ihtililinden sonra Sov
yetler tarafmdan Danimarka ıefaretine 
tayin edilerek 1919 Martına kadar ora
da çalışmıştır. 

Bilô.lıare yoldaı Kranisle beraber aa 
nayi ve ticaret murakal:ıa komisyonun
da çalıtmıt ve daha ıonra Efganiıtan 
hükumeti nezdine fevkalade mümessil 
tayin ..dile«k 1921 tarihine kad;ır .xa
da kalmı!lır. 

Bilô.lıare merkezj komitenin Türkis· 
tan müınesailliğine tayin edilmit ve o
radan da N orver. sefaretine nakledile
rek 1922 - 192J Norvc-;te çalıımııtır. 

19:>.3 tarihinde Ankora sefaretine ta 
yin e<'ilenk Cümburiyetin ilanından 
evvel, 13 HazirAn 1923 tarihinde itimat 
namesini Büyük Millet Meclisi mümes
sili Gazi Muotafa Kemal Paşa Hazretle 
rine lC"kdim etmi!tir. , 

M. Suriçin İ!tirakile aktedilen baılı
ca muahede ve itilafnamcler funlardır: 

1 - 17 Kanunuevvel 1925 tarihli 
ademi tecavüz misakı. Bu miaak Muıul 
meselesi münasebetiyle Türk • lngiliz 
ınün"oıebPtlerinin gerginleştiği bir ııra· 
da aktedilmit ve Sovyetlerle diğer dev· 
letler arasında aktedilen bu gibi muahe
delere nümune teşkil etmittir. 

2 - Tevfik Rüttü Bey • M. Çiçerin 
mülakatı <Odesada 1925 Teşriniaani.) 

3 - M. (Karaban)ın Ankara zjya
reti ve 1921 tarihli Ankara protokolu
nun l"kti. 

4 - Bahri protokol. 
S - M. Litvinofun Ankaraya muva

salab 1931. 
6 - l•met Pa!'l Hazretlerinin Rusya 

ıeyahati 193:>. 
7 - 10 sene zarfında iki memleket 

arasında biç bir arazi ihtilafı zübur et
memiştir. 

8 - Türk - Sovyet Ticaret muahe
denamesinin tecdidi. 

9 - Mler'alar ve sıhhi meselelerle 
hudut mmtakıuma ait münaziünfih me
ıelelerin halline dair aktolunan muka
velename. 

dafaa ve iıpat edebileceğini iddi
a ediyordu. Kanaatinde isabet, id
diasında mantık olmadığına şüp
he yoktu. Mütalealarının Mecliste 
mazharıtasvip olamıyacağın
dan batka Hariciye Vekaletinden 
isltat edileceği de muhakkaktı. O
nun için vekaletten çekilmesini 
teklif ettim. Kabul ederek istifa 
etti.,, 

MiLLiCi 

Askeri Lise ve Orta Mek- ._I ___ 3 
ü-n.c_ü_k_0_10r_du_n,_n1_a" __ _..I 

K. O. ve 1 F. için 9000 ki-

tep)ere Talebe alınıyor :a~~~a~;:~a!ı9za:ıf~~:a~ 
933 saat 14 tedir. İsteklilerin 
şartnamesini görmek üzere 
her gün, münakasaya girecek
lerin o gün ve vaktinden evvel 

teminatlarile 3. K. O. SA. Al. ' 
komisyonuna gelmeleri. 

1 - 1933-1934 ders senesi için lstanbulda bulunan 
Kuleli ve Maltepe Liselerile Bursa'da bulunan Burııa Aske
ri Lisesine Konya ve Erzincan'da bulunan Askeri Orta mek 
teplerine talebe alınacaktır. 

2 - Liaeler 9, 1 O ve 1 1 " 1, 2, 3 " üncü. Orta mektepler
de 6,7 ve 8 "1,2,3" üncü sınıfları muhtevidir. 

3 - Liselerin muhtelif sınıflarına 600 ve Orta mektep 
lerin muhtelif ıımıflarına da 300 talebe alınacaktır. 

4 - Almanca okuyan talebeler tercihan alınacaktır. 
5 - Liselerin 1 1 inci sınıflarına iyi Almanca bilen ta

lebeler alınacaktır. 
Bu talebeler Liseyi ikmalden ııonra yapılacak müııaba

ka imtihanını da kazandıkları takdirde Aııkeri mühendis ve 
en memuru yetiıtirmek üzere Almanyaya gönderil~ekler ve 
müııabakayı kazanamadıklan takdirde harbiye mektebine gİ 
derele zabit çıkacaklardır. 

6 - Mektepler leyli ve mec:canidir. Talebenin i&.§esin 
den h8.§ka giydirilmesi, techizatı ve kitapları hükfunete ait 
olduğu gibi ayrıca talebeye her ay bir miktar maaş ta verilir. 

7 - Liııeyi muvaffakiyetle bitirenlerden arzu edenler 
müııabaka İmtihanına giderek kazan~kları takdirde Beşinci 
maddede olduğu gibi aıkeri mühendiı ve Fen memuru ye
tiştirilmek üzere Almanyaya gönderilirler. Buna arzu etmi
yenler Harbiye mektebine giderler. 

8 - Bütün mekteplerle kaydü kabul mekteplerin bu-
lundukları yerlerde 1 Tem muz 933 tarihinde ha§ 
laı· ve Ağuıtosun birinde biter. Bununla be 
raber kadroda münhaller kalırııa derıı ııe 
nesinin devamı müddetince ııivil lise ve orta mekteplerden na 
kil ııuretile talebe alınmağa devam olunur. 

9 - Mekteplerin bulunduğu yerler haricinde askeri 
lise ve orta mekteplere kaydedilmek iııtiyenler 1 Hazirar. 
933 tarihinden Temmuz sonuna kadar bulunduklan yerlerin 
aıı1'-erlik şubelerine müracaat etmelidirler. -

10 - Mekteplere girmek için lazım olan şar ları muh
tevi ka.·dü kabul §arlnameleri ve muhtaraları bütün asker
lik §Ubele.-inrb mevcuttur, Talipler aıkerlik subelerine ve as
keri liaP. ""' -.>!'la mekteplere müracaat ederek mezkUr şart· 
ı "l öğrt!nmeli<liı·ler (2232) 3303 

( 184) (2439) 3328 

• • 
Sv. Alayı. SA. AL. KOM. 

dan: 
Ayvalrk'taki kıt'alar ihtiya 

cı için 140 ton arpa kap~lı 
zarfla münakasaya konmuş
tur. İhalesi 1 Temınw: 933 
carsamba günü saat 15 tedir. 
ist~klilerin şartnamesini gör 
mek üzere her gün ve müna 
kaııaya girmek için o gün ve 
vaktinden evvel teminat ve 
ieklif mektuplarile Ayvalıkta 
Askeri SA. AL. komisyonuna 
n1üracaatları. (3084) 

(2597) 3464 

Haydarpaşa ve Gümüşııu 
yu hastahaneleri ihtiyacı için 
açık münakasa ile 6000 adet 
piliç alınacaktır. lhaleııi 28 
Haziran 933 çarşamba günü 
saat 11 dedir. lııteklilerin 
şartnameııini görmek üzere 
her gün ve münakaııaya gir
mek için o gün ve vaktinden 
evvel Fındıklıda 3. K. O. SA. 
AL. komiııyonuna gelmeleri. 
(195) (2609) 3489 

.,. .,. .,. 
K. O. kıt'aları ihtiyacı için 

pazarlıkla 2700 kilo sade ya
ğı alınacaktır. lhaleııi 15 hazi-

ran 933 Perşembe günü ııaat 
11,30 da dır. Taliplerin §art
n'ameııini görmek üzere her 
gün ve pazarlığa girmek için 
o gün ve vaktinden evvel F m
dıklıda 3. K. O. SA. AL. Kom. 
nuna gelmeleri. (199) (2667) 

3574 

* * * lııtanbul Beyoğlu ve Üııkü 
dar dhc!inde': tekmil kıt'a 
lar ve mekteplerin un, ekmek, 
erzak ve yemlerinin i.>.lllbarlar 
dan kıt'a kilerlerine kadar 
bir senelik nakliyeııine kapalı 
zarfla talip çıkmadığından pa 
zarlığa konmuştur. ihalesi 17 
Haziran 933 cumartesi günü 
ııaat 1 1 ,30 dadır. lııteklilerin 
şartnameııini görmek üzere 
her gün ve pazarlığa girmek 
için o gün v~ vaktinden evvel 
Fındıklıda 3. K. O. SA. AL. 
KOM. nuna gelmeleri. 
(198) (2666) 

* * * 
Aydın Aııkeri SA.AL. KOM. 

dan: 
Kapalı zarfla münakasaya 

konan 112,000 kilo una teklif 
edilen fiat pahalı görüldüğün 
den pazarlığa konmuştur. i
halesi 17 Haziran 933 saat 16 
dadır. lııteklilerin şartnameııi 
ni görmek üzere her gün ve pa 
zarlığa girmek için o gün ve 
vaktinden evvel Aydında Aıı
keri SA. AL. komiııyonuna 
müracaatları. (3096) (2210) 

* * * 1. F. kıt'atr hayvanları i-
çin pazarlığa konan 25,000 ki 
lo ota verilen fiat pahalı gö 
rüldüğünden ihaJesi 15 Hazi-

Okuyucu diyor ki.. 
• 
Istanbul radyosundan is-

tediğimiz değişiklik 
Şirketin programında yapmaya başladı
ğı değişiklik iyi karşılandı, dahası var ... 

Epeyce bir zaman evvel lıtanbul 
radyo programından ıikayet etmiıtim. 
Radyo ıirketi bu ıikayetime ehemmi
yet verdi. Cevabının arkaaından prog
ram da yavaı yavaı düzelmiye baıla
dı. 

Şirketin ite daha ciddi bir tekilde 
sanlarak programı esaslı bir halde 
tebdile gayret ettiğini geçen gece abo
nelerine verdiği İzahattan ve abonele .. 
ri arasında açbğı anketten anladım.. 

"Milliyet" gazetesinin bu ite ehem
miyet vererek ali.kadar olmasından 
dolayı ııazeteye teşekkürle başlıyan 
bu anketi, mevzuu itibarile ciddi ve 
entereasan buldum. 

Bir radyo meraklısı sıfatile bu ıual
lere verilecek cevapları gene 0 Milli
yet,, imizin karilerine ayırdığı sütun .. 
da yazıyorum. 

1 - Şirketin evvelemirde esas pren· 
sip olarak en başta tutacağı düıünce; 
radyonun bir propaganda müeııeıeıi 
olduğunu unutmamaktır. Radyomuz, 
inkılibnnızm en müessir bir propagan 
da aleti bulmak için ne lazımsa yap
malıdır, 

2 - Güzel seslerden, İyİ çalgılar· 
dan, ıen aözlerden, inkıl ,; p propagan• 
dalanndan baıka her fCY program için 
füzulidir. 

3 - Franıızca ders gibi üç kitinin 
bile istifade etmediğini tahmin etti· 
ğim zevaidi çıkarmalıdır. 

4 - Ankara radyosu sekizde bitti
eine göre lstanbul programının bu sa
atten baflamaaı birçok cihetlerden fay
dalıdır. 

5 - Cuma günleri saat yarımda 
ba,lıyarak bir buçukta bitmek Üzere 
yan alaturka, yan alafranga bir se
ans arzu edilir bir şeydir. 

6 - Gece programının alaturka 
faslı müddeti bil ihazırda kafidir. A
lafranga da bundan fazla olmamalı
dır. 

7 - Alaturkadan yeni ıarkılar mü
reccahtır. Fakat bazıı.n yapıldığı gibi 
peırevile ve beatesile biletrnf bir fa•· 
lı da gönül arzu eder. 

Milli havaları programda çoğaltma• 
lıdır. Hele milli hialerimizi COfluran 
Osman Pehlivanı kısa da olsa her ge
ce biraz dinlemek isteriz. 

Maahaza arasıra mesela bir saatlik 
tam ve ıüınullü alaturka fasılları ih
mal edilmemelidir. Yalnız taksimler, 
gazeller cansıkıcı olmaktadır. 

8 - Programda musikiden maada 
H8.zun Bey ve Halide Hanımı araııra 
dmlemek insana neıe ve ferah veriyor. 

9 - Umumi mahallerden nakli tec
rübe etmek faydalı olacaktır. Bunun 
her teklini de ayrı ayn tecrübe etmeli 

BOTON AVRUPA'fı 
EVİNİZDE DiNLEMEK 
ve Radyo istasyonlarının 
neşriyatını muntazam ta· 
kip edebilmek için, tek 
bir duöme ile idare edi· 
len ışıklı otomatik ıskala 
ile milcenhezTelefunken 
ahizelerlni tercih ediniz. 

ran 933 perşembe günü ııaat 
14,30 bırakılmıştır. İsteklile
rin tarlnamesini görmek üze
re her gµıı ve pazarlığa gir 
mek için"o gÜn ve vaktinden 
evvel Fındıklıda 3 K. O SA. 
AL. komisyonuna gelmeleri. 
(202) (2629) 

* * * 
K. O. Merkez ve 1. F. Kı

t';ıları hayvanatı ihtivacı icin 

ve ıonra gene aboneler arasında bu hu 
susta bir anket yapmalıdır. 

10 - Sevilen hanende ye ıazen
deler bellidir. Son günlerde tadil edi
Jen program zararaızdır. Bütçenin mü· 
saade•İ nispetinde Eftalya ve Sadi B. 
den de iıtifade edilmelidir. 

Benim §İmdilik düşündüklerim bun· 
!ardır. Bu münasebetle söz ve §ikayet 
dinler bjr müessese olduğunu göstere'n 
Radyo Şirketine teşekkürü bir vecibe 
bilirim. 

Ankara: 9.6.933 TUNÇER 

527 NoJu Kaptıkaçtıdan şikayet 
Ankaranın otomobil ve otobüsçüleri 

hazan sapıtırlar. Dün gece gene böyle 
bir tanesile de ben karşılattım. Ak~ın 
saat sekiz sıralarında Samanpazarına 
gitmek Üzere Halk Fırkası önündeki 
otobüs durağına geldim. Burada hiç o· 
tobüs yoktu, bekledim. Beı dakika 
sonra bir kaptıkaçtı geldi. Ben bin
mek istedim, arabanın sahibi biz sıi-a· 
da değiliz, onar kuruı verirseniz bi
nersiniz, dedi. Bu arabanın numarası 
527 dir. Lif bitmeden bir taksi geldi. 
Benimle beraber bekliyenler de derhal 
onu doldurduk. 527 numaranın ada· 
mı bizim şoföre, aıkolsun, diye sitem 
ediyordu. Bu aitemile sarahaten an
latmak istiyordu ki eğer bu taksi de 
bizi almasa onar kuruş verip binmiye 
mecbur olacağız. Muhterem gazeteni
zin bu tikayetimi Ankara Belediyesi· 
ne tikiyet sütununuzda bildirmesini 
rica ederim, hürmetler efendim. 

Karilerinizden: SAMiYE 

Himayei hayvanat cemiyeti lazım 
Geçen günkü gazetenizin Ankara 

•ayıfasında ibadullah camü içindeki 
tavuk kümeslerinden bahsederken 
buradaki tavukann yumurtalannı ye· 
diklerini yazıyordunuz. 

Bir tavuğun yumurta yemeıi için 
çok aç olması liznngelir. Gerek bura
daki tavuklar, ııerekse köylü ellerin
de, merkep aırtlarında ba§&§ağı, ya
hut, kamyonla tel kafeıler içinde üst 
üste getirilen taV1Jklar hakkında be
lediyenin nazarıdikkatini celbetmenizl 
rica ederim. 

Bana öyle geliyor ki Ank~.rada bir 

Himayeihayvanat Cemiyetinin d' &I'• 

tık teeuüs zamanı gelmiıtir. Hürmet
ler efendim. 

Hacımuaa mahallesinde Raif 

Umumi Nepiyat ue Yazı ı,teri 
Müdürü ETEM iZZET 

Gazetecilik ue M cıtbcıcıcılık T. '.A. .Ş. 

pazarlığa konan 227 ton ota 
teklif edilen fiat pahalı görül 
düğündf>n ihalesi 15 Haziran 
933 perşembe günü ııaat 14 
le bırakılmıştır. İııteklilerin 
şartnamesıni gönnek iizere 
her gün ve pazarlığa g:nnek İ· 
çin o gün ve vaktinden evvel 
Fındıklıda 3. K. O. SA. /\ T,. 

komisyonuna gelmele• • 

(201) 


