
Bulgaristanla da iktısadi bir 
itilaf için Sofyada müzake· 
relere başlanıyor. 
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I<onferans 
Açılırken 

l.ondra cihan iktıaat konferan-
11 lngiliz Ba9vekiJi Mac Donald'~ 
~ vaziyetini isah eden bır 
~lltlriyle açddı. lnıiliz ~veki-
1ıtıiıı bu vesile ile aöyledıitı nut
lııı, bundan evvel bu nevi mera
•iınde söylenen nutuklardan ayı
ra.il lıuııusiyet 9udur ki Mac Do
llald hiç bir kayıt ile mukayyet ol
llııyarak hakikati olduğu gibi ifa
de etoıil}tir. Batvekil, ikh~adi_~at: 
llıll şirazesi bozulmuş bır duny 
la.ıııı.vvur ediyor: . • . 

1929 senesindenberı ıstihsal 
% 30 azalmrf, devletlerin ~rid:"
lı Vasati olarak yarıya mm•t· 
lleYneJmilel ticaret ve mübade
le dörtte bire inmiş, en sağlaın pa· 
talar alhn esasından ayrılmrtlı>:r • 
l)İiııya işsizlerinin miktarı 30 mıl
)oııa baliğ olmuş. 
. .ı\merikanm maruf cum~~ re· 
11İ Wilson sağ olsaydı da ı~ın~e 
llıureffeh olarak ya9anacak hır dun 
~a. ıneydana gelsin diye müdahale 
ederek itilaf devletlerine kazan· 
~~rdığı harbin neticesini görsey· 

ı ... 
. londra konferansı bu kar~t!k 
•ktısadi vaziyeti düzeltmek. ı~ın 
10Planıyor. Haftalardanberı ~un
Ya gazeteleri konferansın tanhte 
en büyük bir içtima oldujtunu ya· 
~ıp duruyorlar. Mac Donald da 
1111tkunda bunu söyleıneği unut
lllaınıttır. Filhakika Londra kon
feransı tarihin en büyük konferan-
11 oldu" 'bi tarihte en çok miit
k·ı gu gı ' k nf rans· il at ile karşılanan bir o e 
lıı· y ·ıı konferanamın b · ersaı es d 
azı devletler için a-

~il hayati meseleleri bal· 
1,ltiği iddia edils.e dahi, L~n
dr11 konferansının Versaille~ ~e 
ııı .. 1 • bile caiz değıldır. 
"l<ayesesı 

Vetsailles'de galip devletler masa 
ha.,ına oturdular ve mağl6~ olan 
ı\Iıııanyaya tahmil edeceklerı;rt
~ aralarında kararlattır ~· 
l~tıdrada altmış alb devletin bır~ 
hırine uymıyan altmıt alb noktaı 
lla:zan vardır. Bazı meselele~de 
lloktai nazarları birbirine uygun 
olan devletler varsa da hiç bir 
devletin her noktada ba,ka dev· 
letJe anlaştığı nokta yoktur. 
. Büyük devletler arasındaki ih
lılaf çok derindir. Amerikadan 
llıaada her devletin üzerinde an· 
laştığı bir mesele şudur: Beynel· 
~ilel borçların ilgası... Devletle
tın bu noktada anlapbUmelerine 
s~bep te hepsinin bir arada Am~
rikaya borçlu olmalarıdır. Amerı
kaya gelince: Bu ı;neselenin Lon
drada müzakere edilmesine bile 
ltıuvafakat etmemittir. 

Konferana ruznamesini tetkil 
eden meseleler hakkında da bü
Yiik devletlerden her birinin bir 
lloktai nazarı vardır. 

Mali meselelerde Fransa, her 
'4!yden evvel Amerika ve lngilte
reııin altın esasına a.vdet etmeleri. 
ili istiyor. lngiltere bir takını fart
larla altın esasına avdet etmeği 
kabul ediyor. "Altın esasından 
tekrar ayrılması sebeplerini izale 
edecek şartlar" diye tarif ettiği bu 
~aziyetin hiç bir zaman tahakkuk 
etıni.yeceği i.9ikiirdır. 

"lktııadi meseleler" namını 
herdilderi gümrük tarifeleri iti da-

a lı:ıı.nşıktır. Ziraat memleketleri 
j"tanlerinin inkitafmı da istiyor· 
-r~r: Sanayi memleketleri ziraatle-
11~1!1 de inkişafını istiyorlar. Sa-
1'1\ Yı memleketleri ucuz a
)' ~e iicretleri sayesinde ucuz fi. 
ha . ere istihsal eden Japon reka
J.fetıne kartı himaye istiyorlar. 
lı; eııı ziraat, hem aanayi memle-
etleri istihsal vaı~taları damping 
)aPnıağa müsaittir diye Sovyet 
llusyaya kartı himaye istiyorlar. 
h Londra konferansının vazifesi 
~ Yalnız birbirine uymamakla 
d lnıayıp birbirile tezat ~eşkil e-
ell hedefleri telif etmektır · 

Mac Donald tarafından ıöyle
~ell nutkun bir cümles} üzeri~~e 
~~akkuf etmek isterız. lngilız 
diJVe~li diyor ki: "Hiç bir ~ill~t 
h lfer hır milletin zararına ıla m
.... ••Ye zenginlefmekte devam ede
-..ıe~'" 

lint~~ı- bu hakikat daha evvel bi
~:1f ?!saydı, dünya bugün, Mac 
~ t\i,~ .. •n tarif ettiği şekilden baş· 
.,:"lif u olurdu. Ve eğer Londra 
~'nsı rııüsbet bir neticeye 

• 0lrııazaa, yalnız bu haki-

e ·k Rü tü Bey ntenja t a 
tedricen bazı sartlarla kaldınlmasm 

• le 
ra 

(Talsillit son haberlerimizde) 

Amerika para mütareke
sine yanaşmak istemiyor 
Gümrük tarifelerinin yüzde on nisbe

tinde tenzili teklif edilecek 
telkin edilen Av
rupa para iııtikra
rı teklifinin kabul 
edilmesi kabil ola 
mıyacağına dair 
Vashington ' dan 
gelen telgraf 
Londra ' da ol· 
dukça inkisar u
yandırmıştır. 

Fransız, Ame· 
rika ve lngiliz 
heyeti murahha
saları para mü• 
tarekesi hakkın· 
da Vashington ' 
dan bir cevap al
madıklarını söy
lem.eğe karar ver
mitlerse de mese
lenin ancak bir
kaç günde te
keımnül edebile
ceğini kabul et
mektedirler. 

Haber verildi
iinEI göre, V as
hington sadece 
emtea fiyatları
nın dütmesinden 
dolayi fena bir te-

Lonılra sokaklarınila milli kıya.leti ile ·dola- sir alhnda kalmıt 
fan konleranstaki Çin murahhası olınaundan değil 

bilhassa dolar is-
LONDRA, 19. A. A. - Dün ak- tikran için teklif edilen dar hu-

şam konferans muhiti nikbin idi. dutlardan dolayı 3 taraflı telkin-
Londra mütehassısları tarafından (Devamı s inci sahifede) 

Sofyada yeni müzakereler 
Yunanistanla olduğu gibi Bulgaristanla 
da iktısadi münasebetleri diVelteceğiz •• 

. ~emle~etimi:de Bulgaristan arasında
ki iktısadı münasebab komıumuz Yuna
nis~'la olduğu gibi, 'yeni esaalara göre 
tanzım etı:nek ve bu münasebetleri inlö.. 
pflı bir seyre uydurmak için bugünler
de Sofya' da cereyan edecek olan müza. 
kerata, lktısat Vekil eti Ticaret umum 
müdürü Naki ve Şirketler müdürü Ce
mal Ziya B. ler memur edilmiıler, ve 
dünkü trenle Ankaradan ıehriınize gel
mi§lerdir. 

Bir hafta ıonra Sofya'ya ıridecek olan 
bu heyete Sofya •efirimiz Tevfik Kamil 
B. riyaset edecektir, 

iki memleket arasındaki ticari müna
ıebetlerden doğan müıkülleri ortadan 
kaldmnak için her iki hükmet tarafından 
pek samimi arzu izhar edilmiıtir. Bul
g~ ~aıvekili M. MuiSDof ta geçenlerde 
Turkiye hakkında söylediği büyük siya. 

(Devamı 5 inci sahifede) Cemal Ziya Bey 

Şeref ihtifali dün yapıldı 
Sporcular arasında bu mümtaz sima -
n~~ ~~~.aktığı teessür devam ediyor 

Vakıtaız olumu Türk spor aleminde tifal ld 
derin bir teessür d B ik yapı ı. ... . 

. uyan ıran e§ tq Federa!!yon erkanının ve Beııkta§ 
klübu kaptanı Şeref için dün akşam klübü azasının ve Şerefi sevenlerin 
saat 17 de Halkevi salonunda bir ih- (Devam: 2 inci sahifede) 

katin her devlet tarafından anla
~ılması iıtikbal için. ümit verici 

bir kazanç olacaktır. 
Ahmet ŞOKRO 

Tadilat ne zaman 
Yapılacak? 
"Bekirağa bölüğü,, teşrih-

hane ittihaz edildi 

Prol. M. Egl 

DarüIEünun Jalahat Komitesi Profe· 
sör M Malche ve Maarif Yeki.Jeti mü
ıaviri ·Profesör M. Egl ile birlikte Cer· 
rahpafa hastahanesine giderek pavİ· 
yonlarda yapılacak olan anfitea~I-~ 
İçin tetkikatı• bulunmuılardrı. Butün 

(Devamı S inci sahifede) 

Köprüde tabanca 
Sesleri •.. 

--<--
Halk hirihirine karışb, 
bir manav yaralandı 

Dün aktam saat sekize doğnı. köprü· 
de halk anlımda heyecan ve tela§ uyan• 
dıran kanlı bir vak'a olmuı, taban~ ~es· 
)erine bağırıımalar kanımı!!.""• .. ~a'!!se . 
Ada iskeleıinde başlamıı, kopnı ustün· 
de bitmittir: 

Cinayetin faili Galatacla ll§Çı Emin Ef. 
(Devamı 2 inci sahifede) 

Altın, petrol 
Alhn arama mütehassısı 

yarın gidiyor 
lkbsat Vekaletince celbedilen '.Ame· 

riaklı altın arama müteha11111 M. 
Vonaiclen, Altın Arama İdaresi Mü
dürlüğünü teruhte eden eıbak Maadin 
Umum Müdürü Hadi ve mühendis 
Nedim Beylerle birlikte Ankaradan 
§"hrimize gelmiıtir. Amerikalı müte· 
hauıaı ve Hadi ve Nedim Beyler ya
nn Trabzon tarikile Kars ve Kağız
man bavalisine müteveccihen §ehri· 
mizden aynlacaklar ve o havalide teı· 
rinievele kadar tetkikatta bulunacak
lardır. 

lktısat Vekaletince teıkil edilen Pet 
rol arama idaresi Müdürliiğüne tayin 
edilen Cevat Eyüp Bey de Amerikalı 
petrol mütehassısı M. Peyç ile _birlikte 
bugünlerde Ankaradan Mardıne ha• 
reket edeceklerdir. . 

Evvelki gün ıehrimize gelen Ame· 
rikalı ziraat mütehaasıaı M. G.ar~ner 
ile birlikte çalıpcak olan Amerıkalı 
mütehaaaıs M. Hen• le •Y sonlarında 
tehrimiıı:e gelecektir. 

yeni tertip listelerin neşrine baş· 
landı. 93 .üncü listeyi bugün 
4 üncü sahifemi:ıde okuyunuz 

ltlllBlllll~ 

Londradan mektuplar 

Konferans ilk inkıta 
tehlikesini atlath .. 

M. Litvinof'un beyanatı niçin bir 
çok murahhasların gözlerini 

fal taşı gibi açtı? 
Amerika-İngiltere-Rusya karşıkarşıya · 

LONDRA: Ahmet ŞÜKRÜ 
WNDRA (konfe

rans salonundan)-
1922 senesinde Ce
nova' da harpten 
sonraki ilk iktıaat 

konferansı İngiliz 
Batvekili Lloyd Ge
orge•un daveti üze
rine içtima ettiği za
man, Rusya da da
vet edildi diye Ame· 
rikalılar konferansa 
ittirak etmemiılerdi. Amerika, Rus, lngiliz Hariciye Nazırları . . 

Hadiselerin garip teaadüfüdür ki 11 
sene sonra Londrada toplanan iktı· 

ı sat konferansında Amerika ve Rus· 

ya murahhaslan aıra ile nutuklannı 
söylemiılerdir. Binaenaleyh Ameri· 

(Devamı 5 inci sahifede) 
1 • 

ltalyaya esrar kaçıranlar! 
• 

Dört kaçakçı ltalyan tayfa dün vapura 
girerken tevkif edildi 

Peynir satıcısı kılığındaki tütün kaçakçıları da tutuldu 

t \ 

\ 
1 

Dün tevkil edilen kaçakçılar ... (Bel lerinde görülen paketler esrar ka
çırmıya mal.. us kufaklardır) 

Muhafaza teıkilatı, uyuıturucu madde ı 
lerle çok esaslı surette mücadele ve ka· 
çakçı1an sıkı bir ıekilde takip etmekte
dir. Bilhassa limannruzdan kalkan ~-· 
bi vapurları ve bunlann mürettebatı il· 
zerinde çok dikkatli davranılmaktadır. 

Bu tedbirler neticesi olarak dün de 
dört esrar kaçakçısı yak.ılıanmııtır. İtal
yan bandıralı Viyena vapurunda kama. 
rot olan Moro, Bortaloı, Vorko, Golivo
roni ismindeki kimselerin ıüpheli halle
ri muhafaza tqkilab memurlanmn gö_ 
mnden kaçmıyor. 

Bunlar f"bl~ vapura ııeliyorlar ve 
-urlar da kendilerini takip ederek Ü
zerleri aranıyor. 

Bu eraıtırmada iç ç.aınaşırlannm al
tına ve bellerine sanlmıt, ayakl<abı man· 
tan seklinde yirmi sekiz paket esrar • 
hulunmuıtur. Bunun üzerine bu esrar· 
kaçakçılan hemen yakalanmıı ve lbtiıa• 
Mahkemesine verilmiıtir. 

Esrar müsadere olunmuıtur. 
Efekli kaçakçılar . 

Muhafaza ıeıkilitı latanbul' da Wrın· 
ci defa ııörülmüı iki etekli kaçakçıyı da 

yakal·"":'t;duhittin isimde iki me§h~r 
Arif e _. .. tün teneke ve bu· 

kaçakçı bir eşegın uı e . _ 

yük şeker sandığı yükletmiıtir. Bunla· 
rm iginde 30 okka kaçak tütün vardır. 
Bu kaçakçtlıiim anlaıılmaması için ka
çakçılar, oldukça kurnazlık göstermiş. 
ler, tiltünlerin üstüne yaygı koyarak te
nekelerin kapaklanna doğru üç parmak 
kala lorpeyrurı kalıplan dizmiıler ve 

(Li'ıtfen sahifeyi çeviriniz) 

J'enekeler içinde kaçırılan tütünler .• 

Kız San' at mektebi bir sergi °'h ve meromn yapıldı d 
_ y ..,., Maarif aüt111>1anml• • -



Tarih'i tetnka: ~' 

•ıcmmmmm:m• 
·y . S N Hor ı..kla (MIJll79l) laollr. _, .. 

Jön Türklerin beyannamesi 
/ön Türlrla, beyamıame dajlf mlf/ar! - Padifaha hücum. - Ab

lülhamit cevap verdirtiyor. 

21/Temmwı/1313 tııribiade Mabeyin., 
ci Arif a.,.ı- lıılr te1cnı-- aldım 
p1ıu1ı -:ra .-• rtl• U.diıini aörmem 
iradeiıenlye mukteuıundım olduifu telı
lig olunuyordu. o.bal lıanlı:etle saraya 
gidip .-ı..,uı .wr..ın.ı. odıwncla &iir
dilın. O ııllne laıdar Arif Bay ila m..
,_ yokta. Şala- tmurdım. Dııimıı. lıq
kitabet dairesine devam ederdim. Azjf B. 
genç centilmen,, nazik, okuınllf bir zat, 
beni teklifsizce hüsnükabul etti davetin 
sebebi olan iradeUeniyefi ıu suretle 
tebliğ eyledi: 

- Şevketmaap Efendimiz, size selim 
buyurdular enelce Yunan muharebesine 
dair bazı ,eyler yazdmııqlar ve lütfen 
tahsin buyurmutlar §İmdi gene öyle bir 
1ey fakat pek miihlm bir madde haklını· 
da etraflı bir makale yazdmnak için ça
ğırttılar. Yazılacak makale velinimet 
efendimizin düpnanlan tanıfmılaa J11ZI• 
lıp tat baımanle basılan ..., bazı ,.erler
de ahaliye bahuıua askere dağıtdırken 
tutulan müfsidane, hainane kağıtlara ce
vaben ı·eddiye olacaktır. Iıte o hezey
ıuımelerdeo bii!J budur. Okuyunuz İcap 
eden cevaplannı kemali ihtimam ·ve itina 
ile yazınız. Müsvedde manzunlili ola.. 
cak ve sonra tabı ve netftdilecektir. 

(Kciğulın sureti) 
Sultan Hamit bu sefer de Osmanlı or. 

duıu diliverlerinln mubarelı: kanlarnu 
heder ediyor. 

1293 Ruı seferinde oldılğu gibi har
ı.in kumanda ve idaresini ....tür, mukte
dir, mütehassıs, giizide erkin ve ümera .. 
yıaskeriycmize bırakmıyaralı: n c:enahı· 
hakkın emri mucibince iti ve emaneti e
hil ve erbabına tevdi etmlyerek gene or
dunun kumandasını keadi cııloil ve cebin 
zatına haırettiiinden f&ll Ye ıerefifi· 
ranesi dünyada dillere destan olım kah
raman Ol"dumuzun evsaf Te huaili ile as
la nisbet kabul etmiyecelı: bir lıalimezel
lette bulunan Yunan ordu111 karf111nda 
bir kaç defalar miiıkilat:ı uğramasına se
ltebiyet verdi. En ruhayet Türk aslanları 
cusu hunqa geldiler, ihtiyar Jebit Ab
dülezel Pa1anın alkanla boyanan bembe· 
yaz, mubarek sakalını öperek müıtehit, 
cebin hükümdarın ileri hareketi meneden 
hususi iradesini işitmemiı olarak Y•nan 
süı·ülerini tepelediler eski hududun ta iç
lerine sürdüler. 

Dömekeden, Tennopilden Atinaya ka· 
dar kovalamağı, büsbütün mahvetmeği 
azmettiler, tam bu gayeimukaddese ere· 
cekleri sn·ada "müstebit Rus Çar111JD 
Abdülhamidi yıldız talgrafhanesinde ma
kine başına dave'..:le vukubulan temenni· 
si üzerine ns1an Türk ordusu Paditahtan 
mulesef "geri!" emrini aldı, galip, mu· 
zaffer askerimiz murRdtna eremeden 
donr"cV,c ınecbur edildi ki bundan büyÜk 

felaket; musibet, fecaat olamaz. 
Şimdi de bundan lıi11 bt düa beter 

•• ııa olarak öireniyonız ki Türk oilu
nun kanile yuğnılan, süngüsile bihakkın 
kazandan ve eoaıen bizim olan Y eaitebir 
Tırbale veaair bir çok mübiın, mamur, 
z-.ia yurtlannu:o sulh masası baıında 
s- Ywwıldara veriyor. Bizi galip i
ken mağlup derkeıine düıürüyor aziz 
Türk evladının kanlarını, emeklerini he
der ediyonnuı ! 

Ey aslan yürekli! Çelik bilekli Türk! 
Artık sen hu felakete kaTtı lakayit kal· 
_,.ı .. ını 

Müstebit hükümdarlara boyu.n eğerek 
m1111kariz olan milletlerden ibret almalı
sın~ 

Milletin haklarını istihsal için gidile
cek hayırlı yolları ıröstennek üzere ce'11İ. 
yetimizin memur ettiği 1-·2--3 num~rah 
.. esikaları ha.iz rehberlerin malıreniane 
vnlı.ubulacak vesayasma tevfilıihareket
etmenizi, aziz vatanın121, ıavgili ana. ba .. 
lııı, evlitlarmızı kurtarmanızı temenni 
eyleriz, . 
Hünkarın hu kağıttan çok sinirlendi

ii, canı sıkdıp telata düıtüğü Arif Beyin 
ifadeoinden anlaıılıyordu. 

Mumaileyh aynı zamanda bir kaç de
fa •uzura &idlp ırelerek v" Yıldız telgraf 
hanesine uğnyarak hu ite a.it iradeleri 
dakika ıeçirmeden iııfaza kotuyordu. 

Orduda bilbaua istidiat ve istihbara· 
ta memuren bulunan hünkar yaverlerin
den ferik, liva paıa)ara, miralay, binbaşı 
beyJ.,..e hususi emirle!' veriliyor. !Mahut 
hezeyannameleri daiıtanlarm ve alelhu· 
suı ahaliye fesat rehberi olacağı keyde
dilen •• 1 -· 2 - 3 numaralı vesikayı ha
iz kimıel<;rin buldurulması, tutulması 
bermutat bol bol mükafatlar vadile ten
bt'h ve tekit olunuyordu. 

Ben de: Cavalıi makaleyi yazmakla 
mqgul bulunuyordum makalenin henüz 
yansı yazılmamı§b. Huzurdan bir mu
sahip gelerek yazının bitip bitmediğini 
sordu, ve tacil buyrulduğunu tebliğ etti. 

Mevla rahmet etsin Sultan Hamit bu 
gibi işlerde aceleci idi,kaç kereler başıma 
geldi, zatına ait huauıların sa.ati saatine 
neticelendirilmesini isterdi. 

Bu adetini bildiğimden yazıyı tacil et
tim. Şöyle böyle müsvedde halinde bitir
dim. Bazı silintiler olduğundan beyaz et
mek istedimse de Arif Bey hacet yoktur 
diyerek aldı götürdü. 

Beş on dakika sünneden avdet etti. 
Şahanenin pek memnun olduklarını ve 
bilhassa makalenin başlığını çok beğen
diklerini tepşir il<!' beraber acizlerine 
"Yunan muharebe,, madalyası ve bir 
zarf derununda atiyeiıeniye ihsan buy
rulduğunu teblig eyledi. 

(Arka5' var) 

ı- Yarın: 

1 Jön Türklere cevap ı 
Eski Yunan harbinde, alınan yerler, niçin yeri uerilmiş?- Mu-

lll ~alehanın faydalan.- Fakat yine, harpten dönen ordu efradı, 
11 

ı 
J.l lstanbula uğralılmıyor! 

A 
Müstemleke • • 

ısterız 

Almanların talebine İn
gilizler ne diyorlar? . 1 

LONDRA. 19 (A. A. ) - M. Hu- 1 
genberg'in Londra konferansına son 
müdahalesi lngiliz matbuatını me~gul 
etmekte devam ediyor. Time• gazete
si bundan bahsederken bunun faydalı 
neticeler alınmak istenildiği takdirde 
çekinilmesi lazımgelen şeyler için bir 
misal olduğunu yazıyor. 

Daily Telegrapb, A!manyanm müs. 
temleke istemek için yapbğr teşebbüs. 
!erin fena bir :zamanda patlamı~ bir 
bomba tesirini yaptığını yazıyor. 

Harp borçları 
Yakında Amerikada bir 

konferans açılıyor 
WASHiNGTON, 19 (A. A. ) 

Resmi mehafil, yakında Washington' 
da harp borçları meselesi için açıla
cak olan konferansa, ki.nunuevvel 
tak~itini hiç, 15 haziı·an taksitini de 
kısmen olsun ödememiş olan Fı·ansa
nın kat'iyyen İştiral' ettirilmiyeceğini 
telakki eder gibi gözüküyorlar. 

Bundan baıka, İtalyan Hükumeti
ne verilen cevapta1 Amerikanın hazi
ran tediyatmı kifi görmediğine dair o .. 
lan kısmı da kaydediliyor. 

Müzakerabn hatladığı, kısmen Ö· 
Neus Chronicle, muhtıranın nefret 

ve endi!" uyandırdığını bildiriyor. 

Times Almanyaya müstemlekeleri
nin iadesi mevzuubahis ol~nııyacağını, 
Almanya manda istediği takdirde hu 
tıılebi tetkik edecek yegane müessese 
olan Milletler Cemiyetine müracaat 
ebnesi icap ettiğini ilive ediyor. 

' deme yapnuş olan milletlere sırası 

Matbuat, Alman muhbrasmın hiç 
te. yerinde olmamakla beraber, bütün 
milletlerin hatırasında kalacağını 
kaydediyor. . 

Macar Başvekilinin Al
manya seyahati 

BERLIN 19 A.A. - Volff Ajansı bil 
diriyor! 

Budapeşte'ye dönmek üzere dün ak .. 
· tam Berlinden aynlan Macar başveki,li 

M. Goembos, Almanya'da bulunduğu 
müddet zarfında edindiği intibalardan 
hararetli ve takdirkar bir lisanla bahset. 
miıtir. 

Berlin'deki siyasi mahfiller ecnebi ga. 
:zetelerin M. Goemboa'in Almanya'ya 
yapbğı seyahate siyasi bir ehemmiyet 
vermekte b?klı olduklannı kaydetınelc. 
tedir. Bununla beraber bu mahfiller M. 
Goemhoes'in Almanya ile A vuıturya a
rasında bir mutavassıt rolü oynamağı dij 
tiindiiğü hakkındaki rivayetin doğru ol
madığına dikkati celp eiliyorlar. 

Lehistanın bir protestosu 
DANTIZG, 19 A.A. Volff Ajansı bil

diriyor: 
Leh hükumetinin Dantizg'deki ıiyaıi 

müme•sili ıv;netler Cemiyetinin Dan. 
tozg ali komiseri nezdinde ,bir protesto
da bulunmuştur. 

Leh mümessili hu protestosunda "'Dan 
tizg hükumetinin - Leh hükumetinin ta
vassutunu temin etmeksizin • bazı ecne .. 
bi hükıimetlerle bircok kereler müZa.ke
relere girişmiı oldu°iunuu ileri sürmüş
tür. Leh mümessili Dantizg hükômetinin 
bu yolda ba•ekette bulunmakl~üt. 

!erine riayetsizlik ettiğini, halbuki Dan
tizg :ıehrine ait harici ve siyasi münase
betlerin idaresi J eh bükfunetine ait ol-· 
duğu hakkındaki ahkama Dantizg hikü
metinin riayet etmesi li.zun geldjğini be
yan etmiş ve Milletler Cemiyeti ali ko· 
miserinden bu halleri kendi'5inin de gör· 
düğünü bildirmc.;İni rica etmittir. 

--o--

geldiği zaman bildirilecektir. 

Müzakerelere Mr. Roo.evelt bizzat 
İştirak edecektir. Fakat hiç bir zaman 
konferansa muhtelif milletler davet 
edilmiyecektir. 

Washingtontda :zannedildiğine göre 
bol'çlar meselesi Londra konferansın
da gümrük meselesinde milletler biri
birlerine yapacakları tavizat müzake
re edildiği sırada tel<rar :nevzuubahis 
olacaktn. 

Gandhi'nin sihhati 
BOMBAY, 19 A .A. - Gandhi'nin ver 

diği- talimata göre hareket eden kon· 
gre reisi, sivil itaatsizlik h.ardr:eti müta
rekesini temmuz nihaYetine kadar uzat· 
mı ıtır. Zannedildiğine ~Öre bu tuzatma, 
Gandhi'nin sihhatmm ıiyasi hareketlerin 
faaliyetine mani olacak derecede iyileı
mq olmasındandır. 

Bundan baıka, l\<lahatma, bu hareketi 
ile Londra konfe!"ansından iyi net9celer 
beklediğini göstermekte i•tiyor. 

-
İspanyada fena havalar 
MADRlT, 19 A.A. - Son günlerdeki 

fena havalar, ispanyanın şimali garhisin
de büyük zararlar yapmıı_tır. 

Saint - Sebastien'in sanayi mahaUesi 
olan rentaira' de damlar çökmüı, birçok 
ağaçlan devirmiştir. Fabrikaların uğra
dığı zararlardan 20000 işçi işsiz kalmış
tır. 

Fırtınadan birçok balıkçı kayıkları par 
çalanmıgbr. Bu havalide IO kadar insan 
ölmüştür. Madritten lruna giden demir. 
yolu sakatlanmıştır. Ancak bi• iki gün 
sonra tabii ~ekilde işlıyebilecektir. 

Avrupa ile olan telgraf ve telefon hat
lan tlllllİr edilmiıtir. 

Bir zenci beyaz oldu 
1' ARiS, 19 AA. - Matin gazetesi

nin haber verdiğine göre, bir zenci ne
fes darlığına kullanılan ve haitiroiry de· 
nilen nebatın tohumlarını ilaç olarak al
mış ve rengi beyaz olmuştur. 

Köprüde tabanca 
Sesleri ..• 

Colonel Sarrou gitti Romanyada hava bozuldu 

Zenci kendisine tavsiye edilen miktar 
dan fazla almış, baygın bir halde uzun 
müddet kalmış, kendine geldiği zaman 
gözleri k'ör olmu§tur. Fakat iki ay sonra 
gözleri açılmıt ve rengi, bir Avrupalının 
ki gibi beyaz olmuştur. 

---o--

(Başı 1 inci sahifede) 

nin kardeşi Arnavut Faiktir. Faik dün 
akşam Ada iskelesine geliyor, orada ilk. 
bahar meyvecisi Mehmet Ef. ile bir ala
cak yüzünden kavgaya bqhyor. N.iha
yet gittikçe kızıfan kavgada hiddetini 
yenemiyen Faik üzerinde bulunan taban· 
ca$tnı çekerek hasmının üzerine ate:ı et .. 
meğe baılamıştır. • 

Tabanca sesleri bu sırada evlerint' 
dönmek üzere vapur beldıyen yolcular 
araeında büyük bir heyecanı mücip ol
m1.11, kadınlar baiınnağa, çocuklar fer
yada ve herkes lcaı;qmağa lıaılamqta. 1 

Bu karkaşalıktan istifade etmek isti
yen Faik te elinde tabanc:ur oldaiu hal
de köprü üstüne fırlamq, kotınaia bat
lamıttır. 

Faik polisler tarafmdım talrip edildi
ğine görünce silahını zabıta memurları
na doğru döndürmü, ve böylece 20, 30 
adım kadar ilerilemiftir. Nihayet o ııra· 
da köprüden geçen lramvaydım atlayan 
poliı11'ri birdenbire karımnda cören Fa. 
ik tabancasını yere doğru indirerek tea
lim olmuıtur. 

Faik'in tabancaıından çıkan kurşunlar 
dan biri manav Mehmet Ef. nin kolunu 
hafifce yaralanuı, fıstıkçı llırahim Ef.irui 
de arkasından sıymruftır. Tahkikata de
vam ediliyor. 

peynir satıcısı Ye ta1ıyıcı11 ıüıünü ver· 
mitlerdir. 

Fakat muhafua t.,.ıali.tı meınurlan 
bunları inceden inceye- bt1ııp etmitler ve 
Yenicami'de yakalamıılardır. 

Kum<JJ k~aleçısı 
ftal,.a bandıralı Viy- ....,..ru yolcu

larından Yani iıminde lıirinin üzerinde 
bçak kootümlük kınnaı buhınmuıtur. 
MemurLınn kaçakçılıkla mücadelesi tak
dirle prülınektedir. 

Kaçalı efya mizai 
>Muhafaza miidürlüğünde müdür Ha

ıan Bey büyijk bir itina ile hir kaçak eı
ya müzeoi vücude getirmektedir. Müze· 
de hllhaısa eırar ve uyt1!turuc11 mllddele 
rin ne ıelril ve Tasıtalıırla kaçn-ıldığını 
göstel'en ve !,3çakçd.ardan yakalanmıı 
aletler vardi\', 

Bunların çoju pek mahirane tedip e
dilmiı ıe:ylerdir. llu müa,, bütün kaçak 
eşy~larıllfl\ ce ,ıibi suretlerle kaçınldtiı
n ı nı u.b te-vi "111 •en!iıı ol•calrttr. Hasan 
Bcr "'"-e h...tnde biuat çal14makla
dır. 

-----
Türkleri sevmiş, kendisini 
sevdirmiş bir ataşemiliterdi 

Tekaüde sevkedihni§ olan Fransız 
Sefareti Ataşemiliteri colonnel Sarrou• 
nun yerine tayin edilen Kayınakaın 
Maurice de Courson de Villneuve şeh
rimize gelmiıtir. Bugün Ankaraya gi
decektir. Colonnel Sarrou da Fransa' .. 
ya dörunüııür. Colonnel Sarrou mem
leketimizde çok tanınmış, Türk dostu 
bir askerdi. Türkiyeye bir asıra yakın 
bir zamandanberi merbut eski bir 
Fransız ailesine mensuptur. Amcala
nndan ikisi 1854 Kırım harbine işti
rakt etınİftir.Kardeşi M. Achile Sarrou 
nafia mühendisi sıfatile, sabık idare 
zamanında şimendifer İnşaatında hiz
met etıniştir. Colonnel Sarrou, çocuk
luğunu pederi ile beraber latanbulda 
geçirmi§tir. Tahsilini Saint • Benoit 
mektebinde yapmı§ ve türkçeyi Öğren• 
miştir. Fransaya dönerek zabit olduk 
tan sonra jandarma tensikatına me .. 
mur olan heyetle beraber Türkiyeye 1 

gelmiş ve uzun müddet Makedonya. 
da kalrru§tır. Bilahare mel'hum Cemal 
P,. ile beraber lstanbula gelınif ve 
lıtıı.nbul, Edirne, Bursa, Ankara, Kas
tamonuda ja.ndarmanm ıslahı işlerile 
m-,cu~. olmu,tur. Jandarma mektep
l«;n Mufetti~liğinde bulunduğu zaman 
bır ?rma~ Jandanna mektebi te§l<.ilini 
teklıf etmış ve teşkilata gene kendisi 
memur edilmişti. 

Colonnel Sarrou Umumi harpten 
sonra evvelce jandarmanm ıslahına 
memur edilmiş olan Jeneral Foklon ile 
beraber latanbula dönmüt ve teltrar 
ayni iıle meşgul olmıya b&41amıştır. 

1921 de Milli Hülı:ı'.imetle Fransa a
ra11nda ilk itili.fm müzakeresine me. 
mur edilen M. franklin Bouillon'la 
Ankaraya gitmiı ve itilafın aldinden 
sonra Adana ve havaliıinin tahliyesi· 
ne nezaret etmittir. 

Colonnel Sarrou, milli ordularımız 
1zmire girdiği zaman tekrar M. Frank· i 
tin Bouillon ile beraber lzmire gide
rek, Mudanya ınüta.relr:esi esaslarını 
hazırlamak için cereyan eden müza• 
kereye i,tirak etmi~tir. 1925 senesin
de M. Albert Sarrant Ankara Sefiri 
bulunduğu zaman Ataıem.iliterliğe ta
yin edilmiştir. 

Colonnel Sarı·ou, sekiz sene .süren 
ata§emiliterliği esnasında Türk ve 
Franl\JZ ordu!aı-ınr bjribi1·ine tanıtmak 
hu.suıunda çok hizmeti g~çmiştir. 

BUKREŞ 19 A.A. - Yaş hJ.valisinde 
beş köylü yıldınrn düşmesi neticesi ola
rak ölmüşlerdir. 

Fırtınalar çok ehemmiyetli nıaddi za
rar ve hasara sebep olmuştur. 

--o--

Japonlar çeteleri 
dağıtacaklar 

LONDRA, 19 A.A. - Harbinden Re· 
uter Ajansına bildiriliyor: 

Japonlar Kirin vilayetinde faaliyette 
hulunaıı haydutlara kar!• büyük mikyas 
ta bir hareket yapmak Üzere hazırlanı
yorlar. 

Resmi Japon membalanndan verilen 
haberlere göre, bu mıntakada bulun•.n 
çetelerde Sovyet silıilılan vardır. 

--o--

Bir tayyare kazası 
PARIS, 19 A.A. - Nancy'de bir ha

va bayramında, alçaktan uçan bir tayya
ı·e bir ha.ne-arın damına çarpmıştrr. Tay .. 
yarenin l,.,nzin deposu patlanu§, pilot 
ölmüı, dördü ağır olmak Üzere 25 kişi 
yaralanmı,tır .. 

--o--

Mattem kayboldu 
VAŞiNGTON, 19 A.A. - Tanareci 

Mattern'i aramak üzere Alaska'dan - A
louette adalarma tayyareler kallonı§tır. 

Vaterloo'nın yıldöniimü 
VA TERLOO, 19 A.A. - Her sene 

olduiu gibi bu sene de Vaterloo meydan 
muharebeıi hatırası anılmı,tır. 

- Y a<ah kartal - heyikeli ve muhare 
bede ölenler alMdesi önüne çiçekler yı. 
ğdmı§tı. 

Merasimi N apoleon11111ın aıkerlennin 
kahramanlıklumı yadettirmek iıtiyen 
Vallon cemiyetleri tertip etmiflerdir. 

--o--

Kral Alphonse'unoğlu 
PARIS 19 A.A. - Pariıteki ispanya 

kralhk m~hitinin haber verdiğine göre 
prens deı Asturieı ile madmazel San 
Pedro Yoceja'nın evlenmeleri Lausanne' 
da ayın 21 inde yapılacaktır. IM.l!rasim
den gonra, evliler ile dostları, Meurice 
otelinde hususi bir ziyafette bulunacak
lardır. 

ltalya aleyhinde nümayiş 
BELGRAD 19 A.A. - Stefani Ajan 

sı bildiriyor: Haber verildiğine. ~öre Za
gabriadan tesit edilen "' Adriyatik günü" 
tesmünasebetile 1ehrin muhtelif sokak
larında yapdan geçit re&Minde, bir Yu
goslavya Adriyatik denizi lehine nüma
yişler yapılmıt ve (kahrolsun ltalya, 
kahrolıun Mussolini, lzonzo'ya kadar 
hududun yeniden tetkikini İstiyoruz.) 

diye bağınşmalar olmuttur. 

ltalyan gazeteleri, ltalya aleyhinde o· 
lan bu haberleri verirken ltalyantn, Av. 
ruparun sulh ve intizammı bozabilecek 
her türlü tf:febbüslere mitli olınağa ha
zır bulunduğunu kaydediyOl"lar. 

Şehit Ali Ağanın aile
sine hediye 

BURSA, 19 (eTlefonla) - Cuma 
günü Halkevinden bir beyet Orhaneli 
yolundaki soygunda şehit düten Ali 
Ağanın çocuklarile ailesini ziyaret et. 
mit ve kendilerine muhtelif hediyeler 

dağtmu§br-

Müessif bir ölüm 
ANKARA. 19 (Milliyet) - Haki

miyeti Milliye gazetesi muharrirlerin• 
den Süreyya Beyin habaıt mütekait 
Ziya Bey bugün vefat etmiftir. 

Arkadaıımız Süreyya Beye ve aile
sine taziyetlerimizi beyan ederi.z. 

Fahri müfettişlik 
ANKARA, 19 (Mill.iyet) - Tekaüde 

ıevkedilen Maliye Baımüfettiti lsmail 
Beye f ahl'f Müfettiılik ÜnTanı veril· 
miıtir. 

Erkek Kısmı 
Sarışına Bayılır ... 

birkaç güne kadar bitiyor. On
dan sonra romanın ikinci kısmı 

olan 

.. .fakat esmerle evlenir! 
geliyor. Sanşın Amerikalı kızın 

ruznamesinin devamı! 1 

. . ' . . · ~ . . - .. ,.. . ·. 

Dünya iktısat kon/ er ansı 

Tabii ticaret vaziyetine 
avdet çareleri aranıyor 

Tevfik · Rüştü Bey kontenjantman 
tedbirlerinin tedricen kaldırılmasına 

taraftar olduğunu söyledi .. 
Mali ve iktısadi komisyonlarda 

LONDRA, 19 (Suretimahsusada giden arkadaşımızdan) - Ko
misyonların toplanması ile konlera ns ciddi mesaisine baslamıstır. Bu-
gün mali ve iktısadi komisyonların ikisi de toplandı. , . ' 

Komisyon da iki tali komisyona ayrılmıştır. Bunlardan birincisi ma
li vaziyetin rslalıı için acil tedbirler, ikincisi de daimi çareler bulacak
tır. 

Konferans harici mali müzakereler, Amerikanın dolar kıymetinde 
istikrara taraltar olmaması yüzün.deri teıJakkul salhaaındadır. 

-lktısadi komisyonun bugünkü toplantıııında ise tabii ticaı·et vazi .. 
yetine avdet için .kambiyo tahdidatının, kontenjantmanın hafifletilme
si etrafında müzakereler olmuştur. 

Yunan, ltalya, Lehistan, Belçika, Almanya ve lngiltere murahfuıs
lan mütalealarını söyt,diler. Neticede tahdidatın sebepsiz konulmadı
ğı, mümkün olunca tedricen kaldırılması lüzumu tebıırüz ettirildi. 

· Türk Heyeti Reisi Teolik Rüştü Bey tle kontenjantman tedbfrleri
nin bazı sartlar altında tedricen kaldırılmasına taraftar olduğunu söy-
ledi. , Ahmet ŞOKRtt 

Gazi Hz.nin Gazianteplilere iltifatı 
GAZiANTEP, 19 ( A. A.) - Reisicümhur H«Zretlerinin, Ankara

Ja bulunan Belediye Reisitnizi kabul buyurarak memleketitnizin kah
ramanlık ve tarihinden sitayişkara ne bir lisanla bahis ve halkımıza se· 
lam ve iltifatlarının tebliğini ar:z:u b uyurdukları öğrenilince co,kun bir 
seuinçle şehir hamilen donatılmıştır. 

Saat onda belediye önünde on binlerce halk karfnında buna ait 
telgraf ~iddetli alklflar artUında okunmuştur. Fırka Vilayet Rem Ömer 
Asım B. bu teveccühün kıymetini izah ederek arzıt"fekkür edilmesi 
teklifinde bulunm"' ve alkı,larla bu teklif kabul eılilmİ1ftİr. Şehritniz 
bayram yapıyor. 

Muhafızgücü bisikletçileri 
ViZE, 19 ( A. A.) - Mııhalızgücü bisikletçileri bugün saat yedide 

Çatalcadan aynlarak 17 de Vi:z:eye geldiler. Bisikletçiler, 130 kilomet
re yaparak iyi bir muuaflakıyet göstermi,lerdir. Yarın Ku·klareline gi
deceklerdir. 

Uludağ eteklerinde doksanlık bir 
ihtiyar önüne çıkan ayı ile boğuştu 

ANKARA, 19 (Telefonla) - Evuelki gün Refika malıallesinden 
Settar isminde doksanlık bir ihtiyar lasulyaları için çubuk toplamak 
üzere Uludağ eteklerine kadar çıkmıf ue ~ada bir ayı ile karşılaşmlf• 
tır. Ayı derhal Settarın üzerine hücum etmiş, aralarında müthiş bir bo
ğuşma olmuştur. 

Ayı, Settarın çenesini tamamen ve vücudunun muhtelif yerlerini 
ısırdıktan sonra kaçmı1tır. 

Kestiği çubuklardan va:z:geçemiyen Settar doğru Polis Müdürlüğü
ne gelerek vak' ayı anlatmış ue kendisi hastahaneye gönderilerek teda
vi altına alınmıştır. 

Antalya ve Bilecik valileri 
ANKARA, 19 (Milliyet) - Ordu Valisi Nôliz Beyin Antalya Va

liliğine, Beyazıt Valisi Ali Kemali Beyin de Bilecik Valiliğine tayinle
ri iili tastika iktiran etmiştir. 

Yeni Bursa valisi işi başında 
BURSA 19 (Telefonla) - Yeni Valitniz Zeynelabidin Bey bugün 

Karaköy yol~ ile geldi. Belediye Reisi Muhiddin IJe mektupçu Şeuket 
Beyler Karaköyden, Fırka Kumandanı, Halk Fırkaaı erkanı şehir hari
cinden Vali Beyi istikbal ettiler. Asker ve jandarma tarafından seliim
lanmıştır. 

Vali Bey otomobili ile doğrucahükümete gelmiş ve kendisini ma
kamında tebrik eden zevata teşekkiir etmiştir. 

-

Şeref ihtifali dün yapıldı 
Sporcular arasında bu mümtaz sima
nın bıraktığı teessür devam ediyor 

(Başı 1 inci sahifede) 
hazır bulundukları bu hazin toplantı
yı Futbol Heyeti Reisi Zeki B. açmı§ 
ve merhumun spora yaptığı hizmet .. 
!erden bahsetmi§ ve Hakimiyeti Mil
liyede Şeref için yazılan bir yazıyı o

kumuıtur. .. .. . . 
Bundan sonra Betikta! ldubu rem 

Abdülkadir Ziya Bey, kürsüye gele-
k Şerefin doğumundan ölümüne ka

~e r •ayatınm muhtelif safhalan hak
k:.da malıimat vererek 310 tarihinde 
Betil<tatta doğan merhumun ilk tahsi
lini 8efikt&§ Rüıt\yesinde yaptığını, 
bundan sonra Mercan idadisine ora• 
dan da Kabaftıt 1dadiaine geçerek 325 
tarihinde şahadetname aldığım, fa· 
kat yaıı henüz 15 i geçmediği için Da
rülEünuna kabul edilmediğini, edebi
yat tahsiline çok hevesli olan Şerefin 
ŞUrayidevlete kadar müracaat ede
rek 116 yatında kendini Darülfünuna 
kabul ettirmağe muYaffak olduğunu, 
Şerefin tahsi~ini ikmal ~tmeden me~
leket ıiyasetıne karqtıgını, va Darul-
flinunda bizzat açtlfı klübün baf<Da 
aec;tiğini ve 326 senwn~e Betikt_':"t!:" 
V aldeçefllleainde ilk Beııktat ldubu· 
nü açarak futholü buray~ soktuğunu, 
bu vaziyetin Harbıumunnye kad':"r 
devam ettiğini, nihayet ~~refın 
asker olduiunu. R.naı.anya .V aluaake· 

risinin ıifre katipliği gibi çok mahrem 
bir vazife deruhte ettiğini, terhiıten 
sonra bir aralık Trakya Maarif Müfet
tqliği yaptığmı, ve bu vazifeden çeki· 
lerek tekrar BeJiktaı klübüne döndü
ğünü anlahnı§ ve Şerefin ıereflerle 
dolu hayatında daima kıymetli bir tc~
kilatç.ı olarak kaldıiıru, bulunduğu 
yerlerde kendine muhit yaptığını aöy
liyerek Fırka Umumi Katibi Recep 
Beyin Şerefe hastalığı esnasında gös
terdiği yillı;sek ali.ka ve ihtimamdan 
dolayı klüp namına tetekkür etmiıtir. 

Abdülkadir Ziya Beyden SODPa mu
harrir Mehmet Nureddin Bey söz ala
rak Şerefle beraber ,geçen giinlerine 
ait çok hazin bazı habralan hüyiik 
bir teessür içinde anlatmqtır. 

Müteakıben Fethi Tahsin Bey Şe
refin tefkilatçıhğından bahsetmiştir. 

lbtifalin sonlarında baziruna Şere
fin hatıraama hürmeten bir dakikıı 
sükut edihnesi ıeklif edilmiı ve her
kes ayağa kalkarak umumi teessüre 
iştirak eylemiıtir. 

Şeref için asıl büyük ihtifal ölümü
niin yıldönümüne teaadüf eden gün 
yapılacaktır. Ölümü üzerinden hcniiz 
bet günlük kısa bir zaman geçtiği için 
kendisini sevenlerin teeasürü ihtifalde 
bulunmalarına mini olmuttur. 
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Bir macera! 
Geçen gün bir ihtilas iddiasile 

llıahkemeye verilen bir memurun 
lllaceraamı dinledim. 

' • • ~'LE ~\~ 
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Meerlfte Belediyede Vlllyette değil!. . Ülker fırtınası diye takvimle

Bir belediye dairesinin muhase
besini idare eden bu memur otuz 
bin liralık bir ihtilas töhmetile it
ten el çektirilerek mahkemeye ve
tilnıif. Tahkikat, istilam, tekit, ta
hit vesaire gibi kıh krrk yaran, a
daletin mehabetle tecelli etmesini 
leıııin eden derin tetkikattan son
ra bu memurun otuz bin lira değil 
0 tuz para bile irtikap etmediği ta
hakkuk etmit mahkeme hükmünü 
Vernıit, beraat kazanmıf. 

Antrepo ücretleri 
Eşya fiatlannın yükselme

sine mi sebep oluyor? 
Güm_rük tarifelerine yapılan tadiliıt,. 

konten)llllda maddelere verilen tahsisa
tın değitt.irilmesi dolayısile qya fiatle
rinde iht.ikiıra yol açacak bir ıekilde yük 
ıelmq olmaması, vaziyetten iıtifadeye kal 
kıfllcaklana piyasada oyun aynamama11 
için Ticaret Müdürlüğü büyük bir tÜcCll_ 
nn arzuıuna tiıhi oJ.n bir malı buırün 
tahdit dolayıaile eskisine nazaran çok 
daha uzun bir müddet antrepoda beklet
mek liızım ııelmektedir. Bu talıtirde ant
repo ~ereli bazen ve bir kıımm mallar
da dauna malın kıymetini ııeçmektedir 
Bu halin dahildeki fiat ı-=· ·· d ı...: 

Kahvehaneler 
Talebeye yasak edilecek, 

tahdit te isteniyor 
Maarif Vekiıleti kahvehanelere de

vam eden talebeyi tecziye için polis 
ve mektep idareleri vasılaıile takibat 
yapılması için aıkı emir vermİ§tir. 

Kadınlar Birliği de Dahiliye Veka
letine müracaat ederek ıehrimizdeki 
kahvehane adedinin tahdidini İılenı.İf
tir. Kadınlar Birliğinin yaptığı tetki
kata göre mesela yalnız Edirnekapı, 
Karagüınrükte 7 mahalleye isabet e
den kahvehane adedi 59 dur. Birlik 
vekiılete müracaatında kahvelerin git
tikçe çoğaldığını, bunlann gençlik Ye 
talebe Üzerinde çok fena tesirler yap
tığını izah etmiıtir. 

Ceza zabıtları 
Memurlar ceza zabıtlannı 

iyi tutamıyorlar mı? 
Belediye cezalan kesilirken evrakın 

İyi tutulmadığı hakkında müddeiumunü
lik Belediyeye ıilriıyel ebniıtir. '.Zabitla
nn noksansız tutulmasriçin 111belere ta
mlın yapılmııtır. 

Belediyeye teşekkür 
Koç horoz •esaİ•e gibi hayvanlann 

dövüıı'iirülmesi menedildiği için Hima
yeyi hayYanat cemiyeti Belediye riyaae
t.ine bir teıekkür mektubu yollanmııbr. 

Nahiye müdürü 
Kipılerin olacağı hakkın

daki kanun geldi 
Nalı.iye müdürleri, Mülkiye ve Hukuk 

mektebi veya liae mezunlaruıdan ve po
liı komiserlerinin keza lise tahsili ıör
müı olanlarından tayin olunur (yedi ıe
nelik idadi mezunlan da liıe mezunu hu
kukunu haizdir.) 

Nahiye müdürlüklerine komiıerlikten 
tayin olunanlar Emniyet itleri Umum 
Müdürlüğü kadrolarındaki ıımf ve dere
celerini ve haklarım muhafaza ederler. 

rin bahsettiği sayılı ru~gar için de de
ğil, .. Fakat §U mahut kaldınm para-
11 için bütün lstanbullulara geçmiı ol. 
aun •• 

Vaktile yapılmıt bir belediye kanu
nunda "müceddeden yapılan aokakla
nn yan paraaı o aokağm iki tardın· 
daki mülk sahiplerinden alınır,. diye 
yazılı imiı. lıtanbul Belediyesi bunu 
Şürayidevlette tehir ettirmiı. Şürayi
devlet le: "ıokak mevcut olup ta kal
dınml~n yeniden yapılırsa gene yarı
"?'' mülk aalıipleri verir,, diye bir tef· 
11r yapmııtı. Bu tefsir ile belediyeye 
ıün doğdu. Ltanbullularda da kann
airm baıladıydı. Miiceddet kelimı!
ainden kaldıran tamiri manaaının na
aıl çık~i~a berkeı hayret edip durur
k~n Bu!""k ~.illet Mecliıi bu iti ikinci 
bır tef11rle duzeltti .• 

Devlet hazinesinden bir ıantim 
hile irtikap edenlere kartı kanun 
tayet ağır cezalar kaydeder. Böy
le ınea'uliyetli vazifeleri deruh~e 
edenlerin tam bir istikamet ve dık
ltatıe çahtmaları evveli ~buri 
Sonra vicdani bir meseledır. 

Yalmz bir nokta var. Yukarıda 
llıacerasmı kaydettiğim muhasebe
ci vicdanını tüpheye terefini tered
düde ve hayatım sefalete dütüren 
hu ittihamdan yakasını tamam se
kiz senede kurtarabilınittir • 

Yani irtikap ile ittiham edilerek 
hlllckında mülki ve adli tahkikat 
ha,Jadıktan sonra tamam sekiz yıl 
teaıni dairelerde, mahkemelerde 
~idinip ,erefini, namusunu, istikba 
lıni kurtarmak için çalıtmıttır· 

Bugün cemiyet içine yüzünün a
kı ile çıkabilen bu memur tamam 
•ekiz sene bet paraalZ, yalnlZ mes
lekinin ve tahunm terefini ~a
tabilmek için mücadele etmıflil'· 

Muhakkak ki endite, ıstıraP ve 
~faletle geçen bu sekiz ıene tev
kıfbanede geçecek bir kaç yıldan 
daha az elim değildir. 

Hazine ve memleket aleyhine 
tapılan suiistimallere kartı kanun
larnnız çok haaaaatır. Ve böyle ol~ 
llııuı da elzemdir. Fakat herhangı 
bir tüphe ve tereddüt üzerine İf· 
len el çektirilen bir memurun ·~
kiz yıl sefil ve perif8D sürünüp gıt
llıeıine kartı da idari tetkilabmı
~ııı hassas olma11 lazımdır. 

Çok geç tecelli eden bir adalet, 
l>ek çabuk hükme iktiran eden ce
~dan daha acıdır. 

Bana öyle geliyor ki bu ıneıele 
llıahkemelerimizin değil teftit ve 
llıürakabe tetkilitımızın hallede
teği bir meseledir. Memuru ıuiiati
llıalden sonra takip edecek ağır 
nizamlardan ziyade memura suiis
~ınal fırsatı vermiyecek nizamlara 
1htiyacımız var. 

Burhan CAHIT 

Rusyada bulunan 
heyetimiz 

Rusyada, Anadoluda kurulacak o
lan fabrikalann makinelerini HÇD>ek 
Ye fabrikalara ait projelerin ihzann
d,. bulunmak üzere, bulunmak~ olan 
heyetimiz gelen bir telgrafa ııore bu 
•y aonunda memleektimiZ-e avdet et
IDİt olacaktır. 

Heyet makinelere ait mesaiıini ik-
ID•I etmiıtir. . . 

Heyet gelirken berabermde fabrıka
ların kuruluıuna ait projeleri de be
•aber getirecektir. 

1 BORSA 1 
(lı Bankumdan almsıı cetTeldir) 

19 HAZiRAN 1933 
Aktam Fiatları 

istikrazlar ı 
!;tiluu dahili 96,50 

Tahvilit 

33 1 ııtikrazı 95.
ı•rk d. yollan 2.75 
le· "1uvahhide 

Eraani 19,.fO 
Elektrik -.-
Tramvay -.-
Tünel -.-

C~Pon•ua 51,25 

S 
\ıttırii.kJer !,75 

Rıhbrnı ıs,-
Anadol u J 44,35 

•Yeli nsahi 7 --
~•id•t ıı.75 

.. 111 44.
messil ku. 

• ._ıllıı:eriy• 7,75 ponsua 49.-

ESHAM 
1 
' B•nkası Na~ T •leforı 
~._ 9,SO Bom on ti 
~ ., liamiline 9,50 Terlr:oa 
•• ..... · 102 Çimento A. •• •'+'ıueaaıı lı 
't nadolu Hisse 25.10 ttihat dey 
b "~_mvay 51.30 Şark dey. 
"•Jı J,55 Balya 
Şir. bariye ıs.- Şark nı. eaa 

13.-
21,65 
29,SO 
13,20 
218.0 

2.-
2.50 
2,85 

ÇEK FIATLARJ 

12,06 
713,50 
57,875 

9ll 
3,39,67 

80,18 
2,45,50 

68,04 
11,781 

t Prai 
i Viyana 

Madrit 
Beri in 
Viyana 
Pette 
Balırat 

Bülcr., 
l\.foako..-a 

N U K U T (Sabt) 

Kurut t 
170 
720 
173 
220 
115 

l Şilin, A•. 
1 Pez.,ta 

1 Mcrk 
1 Zeloti 
1 Penıa 

20 Ley 
20 Dinar 

IŞ,93,SO 
4,3775 

S.54,75 
199,83 
4,375 

3.7825 
38 

79,97 
10,89 

25.-
18.-
49.-
ZA.-
30.-
23.-
57.-

.:a·a-nıun e -,-
lıCll iımil olduğu kanaati Yardır. Bu ıe
beple bu vaziyet ııöz önünde tutularak 
antrepo ücretlerinde tadilat yapılma• 
lüzumu Öne ıürülmektedir. 1 

Japonlar pamuk alıyor 
. Türkiye ile Ja.ponya arasında mevcut 
ti~ m!'"!'edeSJ aiti ay müddette tem
dit edilmittir. 

B!' ~le yakında bir Japon heyeti 
lzınir'e gıderek 150 ton ı>amuk alacak
br. B': Pllll';~. doğrudan ~ğruya Ja
ponya ya ııonderileceğinden Liverpuld 
bulunan Nippon Yusen Kaiceha vapur: 
bu panmuklan almak için lzmir'e uğn
yacaktır. 

Yaş meyye ihracı 
Ticaret Odaaı aon birkar ••ned' ecil . • • ~ ~ ır mey 

v '"enmızkl . a1ın.l~ meY'Ve ihracatı içiıı, göı 
teruı en ....... "" .iıteği nazan dikkate l 
alarak Y•t ~eyn ticaretinin bu sene a). , 
makta oldugu ve alabileceği v · eti 
tetkik ebniıt.ir. Bu tetkikatın net~~ . I 

ed . ıceıı ı-
cap en yerlere bildirilmistir 

Oda YA§ meyvelerimiz için ~eni malı 
reçler tedariki ve onlarla t-· ed ek-

-~ -- er tı;cru ~ Y~P~k gibi uzun tetkikten 
zıyade Turkiyenın yetiıtirdiğ• . 
veleri yetiıtiren bqka memlek a~nı, meihy
raç ıe"'11 . alı e enn -
kik bni "? ve m. reçlerini, seraitini tel 

e flir. ~ynı t artlar dahilinde bu 
~eketlere ıhracat yapılırsa muvafık 
netice alınabileceği kanaati vardır. 

Halılarda itilaf 
Transit halı tacirlerile Rıhtım Şirketi 

arasında yapılan ilci senelik mukavelenin 
tatbikana baılanmıı ve tekarrür eden o/c 
30 tenzil~t, nis~ bidayetinden it.ibaren° 
antrepo ucretlenne teımil edilmittir. 

Harp akademisinden bir 
heyet odada 

Harp Akademisindeki ümera bi 
tandan bir heyet, dün Ticaret vOedza • 
• • ı;· BllDI 

zıyaret etim§ r. 

Dün gelen buğday 
Dün Anadouldan ıehrimize 15 'Va 

ve Tnıkyadan 1250 çuyal buğday J°'! 
tir. g iDi§ 

Beşiktaş antreµosu 
Beıiktqta noksanları ikmal edil 

yeni antrepolar, bu sabah a ıl cak en 
mavnalardaki e§Ya bu antrepofa a naklve 
clilecektir. ra .,.. 

Dahiliye Vekalet hu meseleyi tetkik 
edecek, lüzum görülürse kabyeler tah
dit edilecektir. 

Kız sanat mektebi sergisi 
Şehzadebaımda Maarif Vekiıletinin 

tesis ettiği Kız San'at mektebinin yıl
dönüınü Vali ve Belediye Reisi Muhit
tin Beyin de ittirakile parlak merasim
le leıit edilmiıtir. 

Mektep Müdürü Ayte Hannn mek
tebin faaliyeti hakkında davetlilere 
izahat vermiı, mektebin muhtelif aan'
at ıubeleri gezilmiıtir. 

Misafirlere büfede mektebin pasta
cılık ıubesinin yaptığı pastalardan ik
ram edilmit ve çok takdir olunmuıtur. 

M~k~eple bir de serııi açılmıflır. 
Sergı hır hafta müddetle açık buluna
caktır. 

Yunan talebesi Darülfünunda 
Şehrimizde bulunan Yunan Darül

fünun talebesi dün Darülfünunu ziya
ret etmiılerdir. Misafirler Hukuk Fa
kültesi Reisi Tahir B. tarafından ka
bul edilmiılerdir. 

M. Malche'in bir tavzihi 
Dün intip.r eden gazetelerde benim 

Darülfünun Emini olacağım veyahut 
Edebiyat Fakültesinde bir kürsü ala-
c -agun Yazılmııti. Bu havadis hakkın-
da, nıüsaadenizle, mütali.amı arzedi ... 
yorum: 

Böyle bir mesele mevzuubahis bile 
olmamıştır. Ecnebi profesörleri meae ... 
lesine gelince; bir çok darülfünunlar
da olduğu gibi lsta:nbul Darülfünu
nunda da ecnebi profesörleri zaten 
vardı. Bittabi ıslahattan sonra da bu
lunacaktır. Hülasa, bu mevzua dair 
İntiıar eden havadisler hakkında hiç 
bir malüınatım yoktur. 

Hürmetlerimin kabulünü rica ede
rim, efendim. 

Darülfünun Islahat Müşaviri 
Albert MALCHE 

Mahkemelerde 

Geçen·· sene azl 
Yapılan tetkikat neticesinde kontrat 

resminin ıreçen sene az tahsil edildiği an
lqılmı§br· Belediye hududu dalıilinde 
bütün emlak sahiplerinin kontrat yapma
ları için alakadarlara emir verilmiııir. 

Radyo ile reklam yap
tırılmayacak 

Bazı nıağaza önlerine hoparlör kona
rak rekliım yapıldığı görülmüttür. Bn 
vaziyet hem gürültüye sebebiyet ver
mekte hem de mururu ubura mani ol-

' maktadır. Bu tekildeki radyo tertibatı, 
menedilecektir. 

Yedikulelilerin teşekkürü 
Y edikule mıntakasında oturanlar beıı

yÜze yakın imza ile vali Beye verilmek 
üzere Fatih kaymakamlığına bir tetef<
kürname tevdi ebni!lerdir. Evvelce bu
rada Terkos yokken, idare Belediyeye 
ııeçince Terkos ııelmiıtir. 

Yeclikııle sakinleri bunun İçin Vali 
Beye teıekkür etnıiılerdlr. 

Dükkanı yıktırdılar 
Aksaray karakolu karımnda istimla.. 

ke tiıbi sahada tek bir dükkan kalmııtı. 
Son zamanlarda buraaı maili inhidam bir 
hale gelmİf ve tll§ları dökülmeğe ba§la
mıştı. Belediye dün, tehlikenin önüne 
geçmek için bu dükkanı yıktırmııtır. 

Tetkikata başlandı 
Uluköy halkı buradaki fınrun fena ek

mek cıkarmasından dolayı vakı ıikayet
leri ü;,erine Belediye meseleyi ehemmi
yetle mahallinde tetkike ba§latmışlır. 

-
Çengelköye elektrik 

Çengelköy civanndaki elektrik tesi
&ll!ı bitmek üzeredir. Ay nihayet.inde 
cereyan verilecektir. ---

Paris Himayeietfal 
kongresi 

Pariste toplanacak olan beynelmi
lel Himayei Etfal kongresine İ§Iİrak 
etmek Üzere Himayei Etfal Cemiyeti 
Reisi Fuat Bey dün hareket etmiıtir. 

Elyevm müstahdem Nahiye müdürle
rinin müktesep bakları ınahfuzdnr. Bun
lardan eYaafı matlubeyi haiz olanlar doğ 
rudan doğruya komiserliklere almabilir· 
ler. 

Küçük sanatlar 
Tadil edilen kanun dün Viliıyete biL 

dirilmiştir, Buna göre: 
2007 sayıb kanun ile Türk valandat

lanna tahıiı ecfılen sanat ve liizmetler
den yabancılann el çekmeleri mezkıir 
kanunıın bqinci maddesinde yazılı müd
deti bitmesinden itibaren iki ıene için
de temin edilir. 

Bu müddet içinde kanunda yazılan 
i§lerden hanııilerinin hangi tarihten itiba 
ren yabancılv ta.rafından yapılamıyaca
ğı icra Vekilleri Heyetince kararlaıtın
lır. 

iskan kanunu 
886 numanılı lakin Kanununun 3 ün

cü maddesine "hudutlardan uzakaıtınl
maıı" cümlesinden sonra aşağıdaki fıkra 
ilave edilmittir. 

''Ve memleketin nüfus kesafeti olan 
yerler halkından olupta nüfusu az olan 
mmtakalarda yerle§mek talebinde bulu
nanlann o mıntakalara nakil Ye iskan· 
lan •. " 

Askerlik mükellefiyeti 
Askerlik mükellefiyetleri kanununda 

yapılan tadiliıı Vilayete gelmittir. 

Madde 1 - 1111 numaralı CAıkerlilı: 
Mükellefiyeti) Kanununun otuz dördün. 
cü maddesinin ilk cümleleri ile (A) fık
raaı llf"ğıdaki ıekilde tadil edilmiıtir: 

Madde 34 - Afllğıda yazılı ıartlan 
haiz olanlar aşağı&ki fıkralarda göste
rilen kısa hizmetlerden birile muyazzaf 
hizmetlerini yaparlar: 

A • Kanıınu mahsus mucibince ihtiyat 
zabiti olacaklar için tahsil ve askeri eh
liyetname derecelerine göre hizmet müd
deti 6, 8, 10, 12 aydır. 

ihtiyat zabitliğine liyakat göıteremi
yenlerin kıaa hizmet baklan refedilerek 
muvazzaf bizınetleri iıbu kanuna göre 
tamamlattırılır. Orta mektep ve muadil
lerile tali derecedeki meslek mektepleri 
ve muadilleri mezunlarından orta asker 
ehliyetnameyi haiz olanların ıınıflar~ 
mahsus muvazzaflık hizmet müddetlen 
nihayet.inden iki ay tenzil olunur. 

Ordu ikramiyesi 

"l - Yeniden aoka.k açılırsa; 
2 - Toprak bir aokağa hiç yoktan 

kaldınm yapılıraa; Y•n parası halktan 
alınır,, dedi ve latanbullular .. da yarım 
milyon liralık bir P•radan kurtultlu-
lar. • · 

• Ben her yeni kaldınmdan geçerken 
yüreğim aızlıyor, iç~den: 

- Kim bilir bu l<aldınm kaça mal 
olmuıtur. . diye dütünüyordum .. , 

Bu vaziyet karııaında latanhullular 
yeni kaldınm iıtemez olmuılardı. 
Herkes: 

- Şimdi para verecek hal var mı? 
diyip çamurda yÜrümeyi tercih ediyor
lardı. 

Allah Bilyük Millet Meclisinden ra• 
z~ olıun. Bi;<e de böyle korkulu rüya 
hır daha göıtermesin 1. Allah fakiri 
~vindireceği zaman eıeğini kaybetti• 
np tekrar buldururmuı. Biz de ona 
benzedik. 

FELEK 

NIŞANTAŞINDA CEVDET SAIT 
Beyefendiye 

Mektubunuzu aldım. lltilatını= te• 
pkkür •derim elendim. . . .. 
KAR1LER1M1ZDEN BEDRED

DİN BEYEFENDİYE 
Her papa• gördüğünüz %Gmon biri

nin omuzuna dokunmak itiyadmdan 
ıika;yet etmenizi haklı bulurum. Fakat 
buna da mütefekkir olmalıaınız. Çün
kü ne dl! olsa, papaslar pek kalaba· 
lık bir tayla değildir. Ya bu itiyadı
nuı meselci ktulm gördüğünüz. zaman 
yapaanu; elinizi omu.zunu:za bağlamak 
la:zımg•lirdi. . Hürmetler. 

• * • 
KADIKöYONDEKt KARILERl

MIZDEN DEMiR TAŞ Bf. ye 
Elendim; geçmİf olaıın. Hastalık 

•ailık hep bizim için. Bendeniz de bu
günlerde midemden ve sinirlerimden 
rahatnzım. Zaten ba.ıı doktorlara gö
re İnsanın ilk ua:zifesi haata olmak, i· 
kinci l)Qzileai de doktora para uer
mekmİf .•. 

Şirketlerde 

Haliç şirk.eti Ana aşıkını öldürenler 
Madde 1 - 1493 numaralı Ordu iki'a

miye, kanunu Jandarma hakkında da 
meridir. 

Madde 2 - Ordu ikramiye kanunu 
mucibince Jandarmada verilecek ikrami
yeleri Jandarma Umum Kumandanlığı 
kendi bütçesinden verir. 

Latife bertaraf I Biribirine uymıyan 
termometr•l•rden hep ıikôyetçiyi:z. 
Lôkin dünyada biribirine uygun ne 
kaldı ki; termometreler bundan i&tis· 
na teıkil et.sinler. Arıulığınu; termo· 
metreyi ancak tecrübe edi/mİf bir iki 
termometre ile miıkayeae etmeden se• 
çeme:uinUı ... Elini:zJeki biribirine uy
mıyan termometrelerin İçinde en doi
rusu en a:a: göstereni olduğuna fÜphe 
etmeyin/ Maahaza onu da kontrol i
çin ha.ta olmıyan birisinin koltuğun
da on dakika bırakımı. Orada bula· 
cağmı:z dereceyi normal yani 36.5 ad
deJinis ve kendi derecenizi ona göre 
tadilôtla bulunuz. . • ID§Qllah görme· 
mi§lf! dönersiniz elendim. 

Vazi!etinin ıslahı için 
ye~ı çareler aranıyor 
Aldıgıınız malıim 1 .. b 1 d. . a a gore, e e ıye-

nın Haliç Şirketinin vaziyeti hakkın-
da uzunca bir d . • • zaman anben yaptıgı 
tetkı~~I ~n safhasına gİrmİ§t.İr. Şehir 
Mechaı ıırketin belediye hissesini ve
rememesi dolayısile bu tetkikata lü
zum gösterdiği zaman Vali Muhiddin 
~.yin _bu mesele ile meıgul olmasını 
munasıp görmüştü. Bu itibarla yapılan 
tetkikle Vali Bey yakından alakadar 
~lm~f hatta bu huıusla bizzat temas
ar ~ Yapmııtır. Bundan sonraki kı

::;; bır karara visıl olmak için geçe-
aafhayı teşkil edecektir. 

Edindiğimiz malümat .. H 1• . .. agore aıç 

Şırkehnm hakikaten b 1 d' b" . . . e e ıye ıaseaı-

nı verenuyece.k .bir vaziyette olduiiu 
tahakkuk etmııtır. Şirketı·n v . 1• • 

azıye ıwn 

iyi zamanlarında 36 bin liraya kadar 
çıkmıt olan bu hissenin bugün 18 bin 
lira raddesini geçmiyeceği tahmin e
dilmektedir. Yalnız bu geçen sene için 
değil, bu ve gelecek seneler için de 
ıirketin vaziyetinde bir salah üınidi 
görülmemektedir. Bu vaziyete ııöre 
belediyenin kontrolü altında tirkelin 
vaziyetinin ıslahı veya Haliç vapurla
nrun hü~bütün belediye tarafından it
letilmesi lüzumlu görülmektedir. 

Şirketin vaziyetini en ziyade saroan 
otobüı rekabetinin tesirinden kurtula· 
bilmek için muhtelif tedbirler alınmıı, 
e~~üınle doğru postalar yapılmıt. ten
z_ılatlı sabah postaları tertip edilmiş· 
lir. Fakat bunlardan beklenilen netice 
a~amamııtır. Şirket belediyeye vazi
yetin ıalahı için §Öyle bir teklifte bu· 
l~_nm.~ı.!=: . Nakliye, belediye Gazi 
k:opruau reaam.lerinin vaziyetin ıılahı
na kadar bilet Ücretlerinden kaldınl
ması. 

Bu teklifin kabul edileceği pek ·· _ 
mit edilmemektedir. u 

Bir Yunan talim gemisi 
geçecek 

Reşat'Ia Ahsen 'in 
başlandı, 

muhakemelerine 
anlatıyorlar cinayeti 

Annelerinin kolD§uları inekçi Mbhmet 
ağa ile gayri meıru münasebette bu1un .. 
duğunu zannetikleri İç.İn bir gece saba
ha karıı Mehmet ai{anın yolunu bekle
mek ve ~ehre kada• hP. adun batında 
bıçak aaplıyarak kovalamak ve öldür
mekten ııuçlu Mahmut Aziz Bey oğulla
n Reıat ve Ah5enin muhakemelerine 
dün Ağırceza mahkemesinde başlanılmı~ 
lır. Okunan istintaknamede cinayet.in ai- / 
lenin cevheri narr:usunu korumak için 
itlenildiği cihetle muhakemeleri netice
ıinde tahlifi cezalan icao eti.İği yazılmak 
ta, more raporu da maktulun 22 yerin
den yaralanarak öldürüldüğünü tasrih 
etmekte idi. Maznunlardan Retal bu cı
nayeti na<ıl işlediği sorulduğu zaman 
demiştir ki: 

- Ben demirciyinı. evimi~n civarın
da bir cöplük vardı, o çöplükte demir 
parçala~ arıyordum,. Mehmet a'ğanın 
geçtiğini gördüm. Bu Mehmet ağa ile 
annemi kardeşim IS gÜn evvel bir odada 
ve hemen hemen çıplak bir vaziyette gör 
müıtü. Mehmet ağayı görünce bu vaka
yı hatırladım ve kendisine: 

- Mehmet ağa nedir bu i,, yar&Jır 
mı sana, çoluk çocuk sahibisin, benim 
50 yaşmdaki anamı neden battan çıkar
dın dedim. 

- Haydi ordan Pu .• - diye bağırdı ve 
ilave etli: 

- Şimdi mi aldınız baıınıza geldi, bir 
senedir ben ananla beraber yafıyorum. 

Bu tekildeki mukabele beni hiddetlen 
dirdi, yanımda eski bir tabanca vardı, 
hemen cıkardun, kabzasıyla Mehmet ağa 
nın kafa~ına Yurdum, IMtohmet ağa he
men benı ayaklarının albna aldı ve döY
miye batladı bir müddet dayak yedikten 
sonra üzerimdeki yükün hafiflediğini his 
setlim, kafamı çevirdim baktım, karde
şim gelmiş ve Mehmet ağayı bıçaklamı
ya bqlamışb. 

- Vurma Ahsen yazıktır, ölür de
dim elinden bıcağını aldım Ye yarab 
Mehmet ağanın bir kolunu ona tuttur
dum, bir kolundan da ben tuttum, sürük
liyerek Topkapıya şehre kadar getirdik, 
bekçiye raat geldim: 

ağayı nasıl yakaladığını anlatmııtır. 
Bundan sonra §Bhitler dinlenmiıt.ir. 

Bu §ahitlerden bir kıımı cinayeti işlenir 
ken bir kısmı da iki kardeti kaçarlarken 
görmüılerdi. Bunlar gördüklerini, bildik 
!erini anlattılar. Asıl şahitlere tebligat 
yapılmadığı anlaşıldı. Maznunlann anne 
si ile Mehmet ağa ile bir odada yakalan 
dıklannı gördüğü iddia edilen Fatma 
Hanımın ve daha bazı adamların buku
ku amme tahidi ııfat.ile celpedilmeleri i
çin muhakeme 31 temmuza bırakılmıflır. 

Eroin kaçakçılığı 
Eroin kacakçıltğı yapmaktan suçlu A

ram, Aristidi ve Armandonun muhak6' 
melerine dön ağırcezada devam edilmiş
tir. 

Annando ile Altın Maluıı terzihanesi 
sahibi Aristidi haıta olduklanndan mah· 
kemeye rapor göadermitlerdir. Muhake
me bunlann iyileıerek mahkemeye gel
meleri için 2 teşrini evvele bırakılmıştır, 

Bir cinayetin yeni davası 
Beşiklll§la bir kız islemek ve ret ce

vabı almak yÜzünden istenilen kızın er
kek kardeşi Celaii öldürmekten suçlu 
Hacı ile kardeşi Hakkı evvelce muhake
me edilmişler ve mahkum olmuşlardı. 
Hacının idamım Hakkının da 24 sene 
ağır hapse konulmasını tazammun eden 
bu mahkümiyet temyiz mahkemeıi tara
fından nakzedilmiıt.ir. Dün bu muhake
meye Ağırcezada yeniden başlanmıfbr. 
Dünkü celsede temyizin iliıt.iği bazı ..,. 
bitlerin ifadeleri okundu. Maznunlar 
adli muzalıareı talep ettiler mahkeme bu 
talebi kabul etmiı ve bunlara bir vekil 
tayini icin baroya tezkere yaznuya karar 
vermiştir. Muhakeme 31 temmuza bıra
kılmışbr. 

Yeni Japon sefiri 
Vefat eden, Japonyarun An.kara_Se· 

f .. M y n•hida'nm yerine taym edilen 
ın . -· ·ı·ht b M. Muahakajo Vicomte, •• a an 1'" 

"Müceddeden,, kelimesi 
423 numaralı Belediye vergi ve re.İm 

)eri kanununun (41) inci maddesindeki 
(müceddeden) kelimesindeki mana ,<yok 
iken yepyeni yapılan) kaldırun ve liığım 
lara matuftur. 

Ali ikbsat meclisi için 
hazırlıklar 

Ali lkbaat Meclisinin on temmuzda 
baılıyacak olan bu devresi için hazır· 
lıklar ikmal edilmiştir. Meclis ruzna· 
meainde bulunan it kanunu 18.yihaaı 
hakkıDdaki mütalealar Ticaret Odaaı 
ve diger alakadar mahafil tarafından 
Ankarada Meclisin Umumi Katipliği
ne gönderilmiıtir. 

Bu devrenin ruznamesinde bulunan 
ormanlanmızm iıletme ıeraitine ait 
maddeye büyük bir ehemmiyet atfedil 
mektedir. Bu meselenin ruznameye 
alınması lam bir ihtiyacın karıılı te
liıkki edilmektedir. 

Vapurlara kıymet tayin 
edecek heyet reisliği 
Hususi 'Vapurlara kıymet takdiri İ· 

çin teıekkül eden heyete kimin riya· 
set edeceği lkbsat Vekaletinden ao~I· 
muıtu. Vekiı.let, heyet azasından mu· 
tekait bahriye maki.ne m~te~ilij~{J,:i" 
n Be.nn heyete ""s tayın .. b·ı ,. · M .. d .. r·iUfte 1 " 
dün Deniz Tıcaret u ur u .. d f . ·k· ·· U"Jn e adirıniıtir. Heyet, bır ı ı ııun •y 

aliyele batlıyacakbr. 

Kıs• hebert•r 

* B s komiseri Ihsan Rifal B. Ot
anl Bankaaı heyeti umumiyesinde bu-

;::mn:ı. üzere yann Londra'ya gidecek-

tir. ·ı .d Mme. * Fraıııız muharnr enn en Mir-
yam Harry ıehrimize ıı_elmiıtir. Mm 
Miryam Harry, bundan bır kaç ay ev
vel şehrimizden geçerek Suriye ve Iran'
• gitmiıti. Fransız muharriresi dün ıa
hah Buraa'ya gitmiııtir. 

Mersin Emniyet Müdürlüğüne ta• 
yin edilen ikinci Şube Müdürü Ata B. 
dün gitmiştir. ' 

FELEK 

Poliste 

Bir çocuk duvardan düştü 
Samatyada oturan hamal Kalos'un 

sekiz yaıındaki oğlu deniz kenarında 
kale üzerinde oynarken müvazeneai
ni f&flTllllf, yere düıerek yaralanmı§· 
tir. 

Çalınmış eşya 
Küçükpazar c:İ'Varmda Mehmet İs· 

minde birinin bazı hırsızlarla müşle· 
rek olarak çalmmıf eıya alıp sattığı 
zabıta tarafından haber alrnmıf ve 
tahkikata baılanmıştır. Evvelki ııün 
polisler Mehmedin dükkanında araş· 
tmna yapmıtlardn. Bu araştırmada 
dükinda çuvaUann arkasında üç tane 
tabanca fitekler, bir kama ve saire 
bulunm~ıtur. Bun]ar müaadere edil
miıtir. Zabıta bunların dükkana ne ;. 
çin konulduğunu ve çalınmıı olup ol
madıfmı tahkika baılamııtır. Mehmet 
iıticvap altına almmııhr. 

Parayı kapıp kaçtı : 
Sabıkalı hnaızlardan Rqit evvelki 

gün Betiktaıta pazar yerine giderek 
alııveriı etmekte olan rençper Lütfi 
iaminde birinin yanına sokulmuftur. 
Rençper Lütfi aattiğı eıyanın bedeli 
olan bet lirayı elirıe alıp sayarken 
Rqit birden bire üzerine atılmış ve 
adamcağızın elinden beı lirayı kapıp 
kaçmııtır. Rqit kalabalık ara•ma ka· 
nıarak izini kaybetmiı iae de bir müd· 
det aonra polisler kendisini yakalamıt 
!ardır. Açıkgöz hıraız evrakile birlik
te adliyeye teılim edilmiıtir. 

Emniyet müdürü rahatsız 
Emniyet müdürü Fehmi Bey r~at.snı 

olduğu için bet ıründen beri vazifesme 
gelememektedir. 

--<>--

iane toplayorlar 
25.-

815 
25.-
84.-

120 

1 Çeyno•cıs 
1 Altın 
1 Mecidiy• - . 

934 
33.-. --

Aris ismindeki Yunan talim gemisi 
Varna ve Köstenceye gitmek Üzere 
• ·· • - · · zdan aececektir. 

- Şunu hastaneye götür, biz de ııi
dip karakola teslim olacağız diye Meh
met ağayı bekçiye teslim ettim, biz de 
gittik karakola te•lim olduk. 

Ahsen de ifade~inde .ıığabevisinin ifa
desini teyit etmit ve annesi ile Mehıret 

rakma konferansında Japon murah
haaı bulunduğundan timdi Cenevre'
dedir. M. Muahalıı:ajo, Japonyanm fg .. 
veç, Danimarka ve Fenlii.ndiya _Sefiri 
idi nezdinde memur bulundugu bu 
hükumetlere vedanamesini verdikten 
ronr& eylüle doğru şehrimize gelecek
tir. 

*Irak Sefiri Emin Zeyyit, Romanya 
Sefiri M. Karp yazı geçirmek üzere 
Ankaradan tehrimize gelmiılerdir. 

Bulgar Sefiri M. Antonoff, Sofya
dan §ehriınize gelmiıtir. 

Bazı kimselerin halktan mubtelif 
tekillerde iane topladıklan haber alın
mt§tır. Bunların men'i için alikadar 
makarnata emir verilmittir. 



~--~------------------------, 1 Sıhhi bahisler 1 
Yarım akıllılar 

Akıl hastalarının akiın bırakılma· 
ıından bahsediliyor, Bu, icrası kabil 
veya gayri kabil bir fikir olabilir. Fa· 
kat bu fikirde olanları mazur göre
lim, kendi menfaatlerinden ziyade ya 
rmki nesillere ait tatlı bir hayal pefin 
dedirler: 

"Çektiklerimizin çoğu kendi aklı
mızın ezası olduğuna göre, hiç olmaz 
ıa ~abuk çocuğunuza, kendilerini da· 
ha az betbaht edecek salim bir dimağ 
miras bırakalım" diyorlar .. 

Öyle ya.. Bin zahmetle dünyaya 
evli.t getirip, sonra da onların idrak
aizliklerini ve kabiliyetaizliklerini ıa
laha uğraımak.. Oh, ne müılriil, ne 
nankör it ! Küçüklükte anasına baba· 
ama bir dert kaynağı olacak, büyüdü
ğü zaman da cemiyetin omuzlarında 
b ir angarya gibi kalacak böyle yarım 
maanlann dünyaya gelmemeai daha 
iy i değil mi? 

Hayat devamlı bir mücadeleden i
b arettir. Tam akıllılıı.rm bile bıı.ta çı· 
kamadıklan bu ezeli aavaıta yarım a· 
kıllılann hali ne olur? Evet, yqamak 
mücadele etmek demektir, kuvvetli· 
ler yqar, zaifler mahvolur. Tabiat i
çinde zaife hiç merhamet yoktur. Ta
biat ferdi değil, nev'i dütünür ve nev' • 
in sıhh,__t v~ a~lameti i~in zaifleri or .. 
tadan kaldırır. Bu tıı.bii bir istifadır, la· 
bii bir kanundur. 

Fakat, bir de bizim kanunumuz, 
cemiyetlerin kanunu var. Medeniyet, 
beteri münasebetlerin arasına mühim 
bir tart koydu : Şahaa hürmet. Hak ke 
l imesi, kuvvet kelimeainin yerine geç .. 
ti. Hak iatiyor ki, her inaan, gerek ııh 
hatli gerek malul, hepsi de ayni imti
yaza aabip olsun. 

Dünyaya en aptal bir yavru getİ· 
ren talisiz bir ana, onu en zeki bir ço .. 
cuk gibi nazü naimle büyütür. 

Cemiyet te böyledir. Zaif ve aciz 
olan her ferdine, bir ana gibi ıefkat 
ve ihtimam göstermeğe mecburdur. 
Raşitikleri, aıracahlan, körleri ve sa .. 
ğırlan hep ayni itina ile muhafaza e
d er. Bu suretle, kuvvetliyi arayan tıı.· 
b iatin yanında, medeniyet elini uzata 
rak zaifi de korur. Bu insanlığa yakı
şan bir iştir. 

Fakat, cemiyetin bu ülüvvü cenabı 
karımnda, lazım gelmez mi ki bu zaif 
insan da bjra z hatşinas olsun? Kendi 
n in bugün bBr olduğu cemiyet üzeri
n e, yann öbürgün de bozuk bir nesil 
zinciri boyuna tevali edip gitmeli mi· 
dir? 

Hele izdivaçların bugünkü ıeklin· 
de, arzuya §ayan bir zürriyet ne ka .. 
dıı.r azalıyor. izdivaç, artık nizama 
uymak için ikmal edilen bir formali· 
leden ibaret kaldı. 

Bahrı muhitlerin derinliğindeki, 
orrn!'lnlann içindeki hayat mücadele-

ıi, kartı karııya gelen fertler arasın· 
da, kendi güzelliği, kendi zeka ve kuv 
veliyle galip &'elenin lehine olarak de 
vam edip giderken, biz içtimai kayt
laroruz, içtimai kıymet ve nisbetleri· 
mizle beterin ııtıfıı.smı baltıı.lıyoruz. 

Tabiat kendi e:ı:eli kıı.nunlariyle 
yalnız zinde ve zihayat unsurları de .. 
vam ettiriyor, biz, içtimai mevki, he
sap, nesep kayguaiyle birbirine hiç et 
olmıyacak çiftleri birlettirerek, onlar 
dan müfsit, mabuı bir zürriyet toplı
yoruz. 

Haliaüddem kotu atlan, av köpek· 
!eri bile kim bilir kıı.ç neaildenberi 
türlü türlü itinıı.larla ıılah ve ikmal 
edile edile bugÜnkü kıymetlerini aJ. 
mıılardır ve bu cin• unaurlar bugijn 
inaanlığın hedef olduğu muzır teair
lerin hiç birine maruz değillerdir; ne 
alkolizm, ne verem, ne firengi onları 
tehdit etmiyor. Batımıza musallat o· 
lan bu zehirler, arbk doğuılan muka 
vemetsiz olan tohumu bozuk bir neail 
üzerinde ne tahribat yapmaz? 

Zamanın yüzlerce nazik ve muğ
lak itlerini batıı.ran bu insanlar, biraz 
da kendi mevcudiyetlerini, kendi ati
lerini dii§ünürlerse çok mudur? 

Ama, bu dütünce nüfus davasına teva 
fuk etmezmitl Kimsenin bilmediği bir 
§eyden bıı.hsetmiyoruz. Aileler içinde 
bir tüfeyli gibi Y•tayan, efradı aile a· 
raaında fü:ı:uli bir yük gibi birinden 
diğerine devredilen ite yaramaz, ne 
uzuvlar ve nufuslar C!) var. Bunlardan 
kendi aileleri ne istifade gönnütler 
ki, cemiyet, millet görecek .. Zararla· 
n, yalnız ailenin ve cemiyetin mahsu
lü sayini paylatmaktan ibaret kalsa 
yine ehemmiyeti yok. Haatahaneleri, 
tımarhaneleri dolduran, mahkemeleri 
ve hapishaneleri icat ettiren kahra
manlar, hi.diae ve facia kahramanla
rı hep bu acımak istediğimiz yarım 
tertiplerden çıkmaktadır. 

Acrnz, bugün mevcut olanları hi
mıı.ye etmekle, insanlar inaanlık gÖı· 
termit olurlar. Fakıı.t bunlann nesil 
ve zürriyet yetittirerek istikbalin de 
keyfini kaçırmalarına müsaade etme· 
li midir? 

Her şeyde İyiliğe ve güzelliğe .. mü 
tebassiriz. Sıhhat ise, tahaasürümüzü 
celbeden en hakiki iyilik ve en mü
kemel güzelliktir. Hakikaten sıhhatli 
olan bir insanın hayattaki geçişini 
bir göz önüne getiriniz. Onun yürüyü
tünde de, bakıtında da •.. Onun dütün 
cesinde de, duyğuıunda da ne kuvvet, 
ne asalet vardır! Bugün nadiren raa
ladığnnız bu kıymetli insanlıı.rın, ya· 
nnki neailler içinde çoğalma11nı te
menni etmek.. Bu acaba pek mi ma· 
nasız bir emeldir? 

Doktor: Muhip NURETTiN 

isi:. R,r. Kumandanlığı Sa. Kom. ilanları 

Merkez Kumandanlığına 
merbut kıt' at ve müessesatm 
ihtiyacı için yirmi üç kalem 
yaş sebze bir şartname ile 6-
7 -933 perşembe giinü saat 
l 4,30 da kapalı zarfla satın a 
lmacaktır. İsteklilerin şart· 
namesini görmek için her gün j 
fe pazarlığa girişeceklerin ı 
belli vaktinden evvel teklif 1 

mektuplarını Merkez kuman
danlığı satmalma komisyonu
na vermeleri. (15) (2695) 

3599 .,. .,. .. 
Merkez Kumandanlığına 

merbut kıt'at ve müessesat 
ihtiyacı için 23 kalem yaş seb 
ze bir şartnaem ile 6-7-933 
perşembe giinü saat 16 da ka 
palı zarfla satın alınacaktır. 

İsteklilerin şartnamesini 
görmek için her gÜn münaka 
saya girişeceklerin belii vak
tinden evvel teklif mektupları 
n~ Merkez Kumandanlığı sa 
tınalma komisyonuna verme-
leri. (14) (2694) 

3600 
.,. .\< 1(. 

21-6-933 çarşamba günü 
lazarhkla alınacağı ilan etti 
rilen 12 mahruti 5 açık çadır 
la l 7 büyük çadır eteklerinin 
tamiri ve 250 metre çadır ger 
me İpi 21-6-933 tarihindeki 
pazarlığından müstaceliyetine 
binaen sarfı nazar edildiği. 
(20) (2826) 

* * * Merkez Kumandanlığına 
merbut müessesat için 8160 
rclti o'lurı 22 61933 

be günü saat 1 1 de pazarlığa 
konmuştur. İsteklilerin şart 
namesini görmek için her gÜn 
ve pazarlığa girişeceklerin 
belli vaktinde komisyonda 
hazır bulunmaları. (29) 
(2837) 

Harbiye mektebinin 100 
ton eşyası Ayazağadaki kam 
pa naklile bir ay sonra Har 
biye mektebine taşınılması 
21-6-933 çcrrşamba gÜnÜ saat 
15 te pazarlığı yapılacaktır. 
İsteklilerin izahat almak için 
her gün ve pazarlığa girişe 
ceklerin belli vaktinde komis 
yonda hazır bulunmaları. 
(28) (2828) 

* * * 
Harbiye Mektebi ve mer· 

butu mektepler ihtiyac1 için 
seıci?: lcaleuı taze sebze 16-7-
933 pazar giinü saat 14,30 
da aleni münakasası yapıla
caktır. Şartnamesini görmek 
icin isteklilerin her gÜn ve 
münakasaya girişeceklerin 
belli vaktinde komisyonda ha 
zır bulunmaları. (26) 
(2827) 

••• 
Harbiye ve merbutu mek 

teplerin 10,000 kilo sığır eti
ne verilen fiat pahalı görüldü
ğünden 20-6-933 salı giinü 
saat 15 t~ pıu;arlığa konmuş 
tur. T aliplerın şartnamesini 
görmek için her ~ve pazar
lığa girişeceklerın belli vak 
tinde komisyonda hazır bulun 
maları. (26) (2812) 
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ittihadı illi 
Türk Sigorta Şirketi 

Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi icra eyleriz 

Sigortaları halk için müsait ıeraiti havidir 
Merkezl idarel!Iİ: Galatada Ünyon Hanında 

bulunmayan şehirlerde acenta aranm!lkhdır. 

__ $ Tel.: Be!•oğlu : 4887 

ICUlı..A.lll ı - ............. . ·1 . 
\ · ·.- . \ .. ... .. " Hlkt.ye 

Yorgancının dediği .. 
Mahallede, ihtiyar bir yorgancı 

vardır. Araııra eve uğrayıp atıla
cak pamuk, kabartılacak şilte var 
mı diye sorar. Dün gene gelmiş. 

Kapıda beklettiklerini görünce: 
- Alın içeri ... Dedim. Girdi. 

Belli ki hoş sohbet adamdı. Bir si
gara ikram ettim. Yaldızına baka. 
rak kulağının arkasına iliştirdi. 

- Neye yakmadın? Diye sor-
dum. 

- Yemekten sonra içerim ceva
bını verdi. 

İçeride kendisine verilecek şil
teyi hazırladıkları sırada biz de de. 
reden tepeden konuşmağa başla
dık. 

Bir aralık: 
- Yorgancılık aleminde işler 

nasıl gidiyor? diye soracak oldum. 
Yü~~ünü ekşitti: 
- Nasıl olacak beyim .•• Kesat. 

lık, gün günden artıyor. Eskiden 
altı ayda bir yorgan diktirenler, 
şimdi senelerce semtimize uğramı
yorlar. 

En fakir adamlar bile vaktile 
yamalı yorgan kullanmazlardı. 
Şimdi, öyle mi ya •• 

- Yeni evlilerden filan da bir 
parça iş çıkmıyor mu? 

- Evlenen nerede ki? Hem ol. 
sa da onlar, bize gelmezler. Ala·. 
franga yorgan dikenlere giderler. 

- Vah, vah ... 
- E ..• ne yaparsın? •. Hangi işte 

kazanç kaldı ki .. Prinç para etme
dikten sonra .. Zeytinyağının okka
sı otuz bete düştükten sonra •• 

- Peki ama, yorgan en lüzumlu 
şey •. Yaz, kış onsuz edemeyiz. Na
sıl oluyor da işler bu kadar azalı
yor? 

ihtiyar yorgancı içini çekti: 
- Elbette azalır ya.. Eskiden 

herkes, yorganına göre, ayağını u
zatırdı. Şimdi, ayağına göre yor
ganım uzatıyor! 

M. SALA.HADiN 

Şikago seyahati 
Bir çok avukat, doktor, 
mühendisler gidiyorlar 
1atanbuldan Şikago sergisine iıtirak 

etmek istiyenler için Beyoğlunda Paa
rapit Seyahat Şirektinde açılan defte
re memleketimizin münevver tabaka .. 
larma mensup avukat, mühendis ve 
tüccarlarımız isimlerini kayd ttit"lne• 
ğe başlamışlardır. Seyya hlarm Aıne· 
rikada bulundukları müddet zarfında 
buradaki ailelerile muhabere edebil
meleri de temin edilmittir. 

660 liraya yapılacak olan bu aeya· 
hat için tanzim olunan programın bir 
kısmım afağıya dercediyoruz: 

Bir seyyah için en mühim nokta aü. 
kiin ve istirahat ve mükemmel bir 
programla dütünmeden, yorulmadan 
ve zevk ile gezmektir. Türk • Romen 
aeyahat heyeti her feyden evvel bu 
noktaları nazandikkate almıt ve her 
türlü tedbirleri alarak seyyahların bü· 
tün istirahatlerini temin et.mittir. Türk 
aeyyahlar latanbuldan hareket edecek 
leri zamandan müvaaalat edecekleri 
zamana kadar yemek içmek; yatmak 
eğlenmek, güzel vakit geçirmek için 
hiç bir §eyi dütünmiyeceklerdir. Evve
la latanbuldan Romanya vapuru ile 
Köstenceye gidecekler oradan Bükreş.• 
te güzel bir iatikbalden sonra birle§e· 
cek kafile ile bir aile gibi seyahate 
başlıyacaklardn. 

Seyahatin cazip noktalan: Gerek 
trende; gerek vapurda eğlenceler, ıu
vareler, huıuıi umumi toplantılar, 
danslar ve zevkler i~inde geçmesidir. 
Romanyanın en kibar aileleri, ilimle .. 
ri, hatta Fransadan dıı. iıtirak edecek 
olan nezih ve temiz seyyahlar bu kafi· 
leye bir bahar buketi gibi revnak ve· 
receklerdir. Eıaaen bu seyahatin en 
güzel ciheti de böyle bir aile gezintiai 
teklini almıı olmasıdır. 

Vapurda, radyo, konser salonları, 
her nevi konforu haiz: tertibat olduğu 
gibi aeyyahların her emirlerine ıı.ma· 
de mükemmel bir aervia ve bu servis 
harici olarıı.k arzu edenlere alakart 
hizmetler de temin edilmiıtir. 

Şurası dikkate fa yandır ki: Kama• 
ralar hep güverte üzerinde ve hakika
ten her türlü istirahati havi ve iki ki· 
ıiliktir. Meselil, yolda küçük bir de
niz dalgası zuhuru halinde kamara
lar hep havadar olduktan gibi huıu· 
ıi tertibatı olan ve dıtarıya açılan pen
cereleri olduğundan adeta püfür pÜ· 
für tatlı bir seyahat yapmak, gijrültÜ• 
ıüz, rahat uyumak kabildir. Bu vapur· 
da seyahat etmek muhakkakhr ki hu· 
ıuai bir tenezzüh transatlantiki ile &e· 

yahat etmektir. Bir kere ıeyahat ıı.r· 
kıı.daıları hep A vrupanm zevk ve eğ• 
lence memleketlerinin monden insan· 
lan olmaları itibarile yolculuk mu· 
hakkak pek latiftir. 
Ka.~3:~alarda aıcak ıu, aoğuk ıu ve 

her türlu konfor olduğu gibi yataklar 
da üstüste olmayıp kıı.rtı karııyadır. 
Adeta evde yatar gibi ve her türlü 
rahatı camidir. Vapurun husuai ban
yoları daima aeyyahlara hazırdır. 

Vapurda parasız olarak dört övün 
yemek verilecektir. Sabah kahvaltım 
lngiliz usulü kahvaltı, tereyağı, mey• 
va, komposto, yumurta, jambon, pey· 
nir, reçel, soğuk etler, kıı.hve ve çay, 
kakao ve saire ... 

Öğle yemeği: Dört kap olup, çorba, 
balık, aebze, et, meyva ve tatlı ve sa
ire. • • ikindi çayı ve aktam yemek
leri de çok nefis ve mütenevvidir. 

Bir günlük beylik 
Hikmet Muhtar kq§kün kapııma 

doğru yürüdü. Daima cebinde tatıdı
ğı anahtarı çıkardı, kapıyı açtı. Ka
ranlıkta el yurdamı ile bir masanın Ü· 
zerinde, böyle her hafta sonunda geldiği 
zaman bulduğu lambayı aradı. Lilm· 
ba yerinde değildi. Maamafih batka 
bir tarafta buldu. Yaktı ve bu aırada 
elini de yaktığı için, limbanın yerini 
değittiren bekçi Ömere aöylendi. Sa
lona girdi. Burasını havalandırmadık
ları, girince kokudan belli oluyordu. 
Hem de aiğara da kokuyordu, hiç si
ğara kullanmıyan bekçi Ömer bu se· 
fer Hikmet Muhtar Beyin siğaralan
na da mı dadanmıştı? Bir masanın Ü· 
zerindeki tablada yarısına kadar yan· 
mıt siğaralanndan birini gördü. Hala 
yanan bir siğara .. Demek bir az evvel 
bu salonda biriıi oturmuttu. Halbuki 
o kadar itimat ettiği bekçi Ömer, §İm· 
diye kadar böyle bir §ey yapını§ bir 
adam değildi. Yere baktı. Çamurlu a· 
yak izleri gördü. Allah allah .. Vazi
yet acayip bir tekil alıyordu. 

Yemek odasına geçtı. Kapı açıktı. 
Sofra mükemmelen kurulmuttu. Hat
ta bir de ıarap şi§esi açılmıttı. iki kon 
serve kutusu da açılmıı, masanın ke· 
narında duruyordu. Evet, biriai bura· 
ya gelip karnını doyurmuf. 

Hikmet Muhtar gayri ihtiyari eli· 
ni arka cebine götürerek tabancasını 
aradı. Cebi bo§tu, tabancasını alma
ğı unutmuftu. Acaba bu adam bala 
kötkte miydi, bir şey çahnmı§ mi idi? 
Alt katı dolaıtı. Mutfağın penceresi
ni, kilerin kanadım açık buldu. 

. Salonda siğara, kurulmut sofra, 
çam.urlu ayak izleri, hepsi gösteriyor· 
du ki bu herif hala kö,kte idi. Belki 
de üst katta yükte hafif, pahada ağır 
§eyler arıyor. Yavafça merdivenleri 
çıktı. Ost kata varınca. durdu ve etra 
fmı uzun uzun dinledi. Ne sea var, 
ne bir nefea.. Acaba gidip bekçi Ö· 
mere haber vermeli mi? Bunu yiğit
liğine yediremedi. Yürüdü. Odalara 
baktı. Bir odanın kapalı kapıamm al· 
tından dışarıya çıkan bir ıtık gördü. 

Ayaklarının ucu ile yürüyerek ka· 
pıya yıı.klaftı. içeriye kulak verdi. 
Heryet sükun içinde .. Bu adam kim? 
Burada ne yapıyor? Bu sessizlik ne .. 
dir? Acaba kendisinin geldiğini his
setmedi mi? Etti ise neden harekete 
geçmiyor. Bu derin ve ağır gece ma· 
cerayı daha muamma engiz bir hale 
sokuyordu. Bir müddet sonra aydın
lık odadan hiç sea gelmediğini gören 
Hikmet Muhtar, kapının tokmağını 
yavaıça çevirdi. Evvela yatağı gördü. 
Yatak tertemiz ve hiç bozulmamıı. 
bir a z daha açtı, içinde mücevherat 
ve sair kıymetli eıya bulunan küçük 
masa zorlanmışa benzemiyor. Bir az 
daha açb, odada avizenin bütün Ji.m .. 
balarını yanmış gördü. Başını uzattı. 
Genit kanepenin Üzerine atılmıt bir 
battaniyenin altından iki bacağın 
ıarktığını gördü. Bir adam, Hikmet 
Muhtarın en güzel pijamalarındıı.n bi 
rini giymiı, uyuyor. 

Omuzuna dokandı, uyuyan adam 
genit bir nefes aldı ve, dudaklarında 
bir tebeıüm, öbür ta.rafa döndü, uy
kusuna devam etti. Sarhot olduğu bel 
li idi. Hikmet Muhtar meıeleyi anla· 
yınca odadan çıktı, atağı ıalona indi 
ve herifi uyandığ> zaman enselemek 
için beklemeğe hatlıı.dı. 

Hikmet Muhtarın göz kıı.pakları 
uykusuzluktan ağırlatmağa batlamıt 
tı ki, ortalık ağardı. O sırada merdi
venlerden ağır ayak seıleri duyuldu. 
Hikmet Muhtar hemen yerinden fır
ladı ve merdivenden inen adamı gör
dü. 

Perişan kıyafetli, yağlı kasketli, 
yamalı iri kunduralı, aaç ıakal birbi· 
rine karıımıf, iki küçük gözlü, keskin 
bakı§lı bir adamdı. 

Merdivenin alt kısmına gelince, 
kötkün aokak kapısının ıı.çık olduğu• 
nu gördü. Evveli. tereddüt etti, sonra 
sanki hiç bir §ey olmamı§ gibi aakin 
aakin bu kapıya doğru yürüdü. 

O vakit Hikmet Muhtar herifin 
karşısına çıktı: 

- Hey bana bak! Bizim kötkte 
senin ne itin var? 

Serıeri adam döndü ve Hikmet 
Muhtara baktı. • 

_ Söylesene, buraya ne yapma~~ 
geldin? Evvela dur da, §U ceplennı 
bir yoklayalım. 

Serseri adam hiç sea çıkarmadan 
ceplerinin yokl~ası~a ~üs~ade et
ti. Üzerinde kemiklerı duımuı, paslı 
bir çakı, yağlı bir nüfus tezkereıi ve 
bir de ekmek parçasından baıka bir 
teY çıkmadı. 

Hikmet Muhtar maceranın bu ga· 
rabetine tattı. Bu adam köıke ne yap 
mağa gelmiıti? Neye kendi pijaması· 
nı giyerek, yukarda uyumuftu ve ni
çin hiç bir §ey almadan, bir ıey çal
madan gidiyordu? 

Serseri adam: 

- Görüyorıunuz ki bir şey alına
dım, dedi, bütün ceplerim bof. Ben 
hırıız değilim. 

- O halde neye buraya geldin? 
Serseri adam giilümsedi: 

- Mutfağın kapıımı açık gördüm. 
Sesaizlikten köıkte kimsenin olmadı
ğını anladım. O zaman .. Fakat ne söy 
leaem, ıiz beni anlamazamız. Bir ak
ıam yeyip, içip, §Öyle rahatça yatmak 
ve kendimi zengin inaan gibi görmek 
iıtedim. 

Sonra tekrar kavuftuğu ıefaletten 
memnun imiş gibi, omuzlarını silkti 
ve yürüdü. Hikmet Muhtar, geriye bi 
le dönüp bakmadan uzaklaşan bu a· 
damın arkasından hiç ses çıkarma· 
d""n öylece daldı. 

Spor 

F enerbahçe-Beşiktaşmaçı 
Cumhuriyet gazetesi muharriri bütün 
hakikatleri yazarken Sarılaciverdin 
şampiyonluğunu neden unutuyor? 

Bu cuma günü Kadıköyündeki, Fener. 
bahçe stadında Fenerbahçe ile Be,iktaıı 
takımı karıılaştılar. Maçın ertesi günü 
çıkan bütün eazetelerin, mecmuaların 
yazdıkları ve maçı seyredenlerin gördük 
)eri gibi Fener bahçe fena bir oyun oyna • 
mıştır. Bu bir hakikattir yalau: bunu te
emmül ederken insanın, maçtan evvelki 
her iki takımın haleti ruhiyesini göz ö .. 
nünde bulundurması lazımdır. Ancak 
ondan sonradır ki hu şeklin neden ta
haddüs ettiğini daha vazıh bir surette 
anlayabilir. 

Cumartesi günü Cumhuriyet gazete. 
sinde çıkan spor yazısını yazan bey, yazı 
sını hakikaten bir ~airin bile güçlükle 
bulabileceği teşbihlerle aüılemiııtir. Mu· 
harrir beyin görüşüne nazaran Beşiktaş 
takımı Fenerbahçeyi bir aaatten fazla 
hil!ıi.-niyeti altmda, ezmiş, kıvrandırmı§, 
ve bocalattırmı§br. Fakat nedense zafer 
perisi denen mevhum varlık, kendilerine 
yar olmamıı imiş. 

Bir ekip diğer bir ekibi e:ı:er, kıvrandı· 
nr, bocalaıtırır da neden gol atamaz? 
burası calibi nazardır. 

taraflılıktan <'~ kurtulamamasıdır. (Bu· 
nun neden olcluğunu ve birdenbire bu 
F enerbahçe sevmemez)iğinin kendisine 
nasıl arız olduğunu da bilenlerdenim.) 

Bu maçı müteakip lstanbulda çıkan 
yedi gazete, iki spor mecmuası ve Ana
dolu Ajansının içinde, bir tek Cumhurİ· 

1
, 

yet gazetesi Fener bahçenin şampiyonlu .. 
ğunu unutuyor ve bilhassa bu maca tah.. 

11 

ıis ettiği koca iki sütunun araaın-da bir 
kerecik olsun bu klübün her üı; takımı· 
nın da şampiyon olduğunu yazmıyor. 

Evet, Beşiktaıın cuma günü oynadığı 
oyun iyi idi. Buna mukabil F enerbahçe 
bozuk oynadı, Bütün bunlar birer haki· 
katbr. Cuma günü oynanan oyun da 
Siyah-beyazlılar öyle bir muvaffakiyet 
kazanmışlardır ki, bu muvaffakiyet, A· 
vusturya takımını mağlup etmek, lngil· 
tere milli takımını yenmek, Avrupa mub 
telitini paçavraya çevirmekten daha ziys 
de §ereflidir. Ancak; ne yapalım ki orta· 
da bir hakikat var: O da Fenerbahçe· 
nin Üç takımının ve Voleybolculannın 
ıampiyon olmaardrr. 

Birinci futbol takımı :tampiyon, ikinci 
futbol takımı şampiyon, üçüncü futbol 
takımı tampiyon, Voleybolcuları şampi· 
yon. 

Bir klüp için bundan ötesi can sağlığı! 
Muhteşem ÖZDEMIR ... 

F enerbahçe cuma günü acze düşmüt ... 
hem bu aciz Öyle bir acizmiş ki yazıcı 
bey F enerbıı.bçenin böyle bir halini hiç 
gönnemit imi§. Bunlann hepsinin haki
kat olduğunu kabul ediyorum. Yalnız 
muharrir beyin unuttuğu bir hakikat da· 
ha va<dır ki o c!a ıudur: l lBl!!!l!!il;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ö!~ 

Bütün bunlara rağmen F enerbahçe 
şampiyon olmuştur. Bundan gayri bütün 
hakikatleri yazan bu arkadaıı neden iki 
sütunluk yazısında bir kerecik bile olsun 1 
F enerbahçenin bu sene üç takımının da 
şampiyon olduğunu yazmamış. Tuhaf 
değil mi? 

Sonra gene muharrir bey futbolda 
1ansın mevcudiyetine §İmdiye kadar 1 

kani değilmiş de, bu maçta Betiktaşın 
goller kaçınnasile huna İman etmİ§. 
Merak ettiğim nokta acaba, bu zat maç 
kritiklerinin hiç birinde tansızlıktan hah 
setmemit midir? 1 

Bana kalırsa Cumhuriyet gazetesinin 1 
ayni sütunlannda futbolda şansızlıktan 
bahsedildiğini müteaddit defalar oku-
mut gibiyim. 

1 Sonra gene ayni yazıda Be,iktaşın 
düzinelerle gol kaçırdığı yazılı. Herkes
çe malum olduğu veçhile (ler) cem'i .,.. 
datıdır. <Düzinelerle) dendiği zaman 
birden fazla düzine akla gelir. 

Düzine ı2 ııeyİn bir araya gelmesin. 
den terekküp eden miktara denildiğine 
göre; en aıgari şeklini bile alacak olur
aam Be,iktaş o gün 24 1101 kaçırmıştır. 
Hiç bir takım tasavvur edebilir misiniz 
ki 24 gol abnak fıraab eline geçmişken 
bunun bir tanesini bile atamasın. Böyle 
olduğu takdirde o takım için bu, iyi mi 
yahutta fena bir not mıdır? 

Dil anketi 
Liste 93 

ANKARA. 19. A. A. - T . D. T. CO· 

miyetinden : 
Karıılıkları aranacak arapça ve farsça 

keli.melerin 93 numaralı li•teıi ıudu.r : 
1.- Ayni. 

2.- Aynı :ır.amanda 

3.- Ayniyle - Aynen -

4.- Tıpkı 

5.- Zira. 

6.- Amr.a - Fa.kat -

7.- Aala - kat'a, asla •• kat"a .. 

8.- Hiııa 

9.- H11.tta 

10.- Caliba, - Ailebi ihtimal -

11.- Belki - İhtimal ki -

12.- Halbuki 

13.- Hali. - elin -

14.- Faraza - Bilfarz -

JS.- Farzı muhal olarak 

16.- YahuL 

Liıtelerde çıkan karıılıklardan mana1a
n birden fazla olanların her manası için 
•J'n karıılılclar ~eri sürülebilir. 

Karıılık gOnd-•n :ır.atlen.. •Önderdik
l e l"İ karıdıklardan durulmuı •• itidil 1 .... 

olmryanları h.an ı:i kaynaklardan aldıklan
nı göstermeleri rica olunur. 

Beıikta§ bu maçı berabere bitirmekle 

çok büyük bir prestij kazanmq imiş..... i•İ~~~======;:;=====;;;:• 
Doğruau bu prestij'e diyecek yok. iddia 1 1 
edjldiği ııibi bir buçuk saat mütemadiyen RAD Y Q 
faik oynayan bir takımın bir tanecik bi- , _______________ _._ 
le &'Ol atamamı§ olmaıı hakikaten büyük ,_ 
bir muvaffakiyettir. Bugünkü proğram 

Bundan batka ayni sütunda maçın geç 
b&§laması ete alınarak, uzun ve öldürü
cü mesailerle vücude getirilmit olan F e
nerbahçe stadmm töhreti baltalanmak 
iıteniyor. Cuma ırünü maç 7,40 da bit. 
mittir, ak§Bm saat 8,50 da olduğuna na· 
zaran halk iddia edildiği gibi gece yan
larına kadar sokakta kalmamıııtır. Gaze
tecilere Statta yer aynlmadığma gelin· 
ce: Bu arkada§ pek iyi bilir ki, ilk defa 
olmak üzere gazetecilere yer tahsis e
den atat Fenerbahce stadıdır. Cuma gÜ· 
nü eğer bu maçta kendilerine yer tahaia 
edilmemi1 ise, ortada mevcut bir . se~ 
vardır. Türkiyenin biricik k~ıu pı~ti °'" 
lan F enerbahçe oiıti mubarrır beyın de 
gördüğü gibi ta;ru,. edilme.kte ~di .. Eğer 
orada ııazetecilere yer tahsıs edilmış olaa 
idi her maçta olduğu gibi, buraya gaze. 
tecinin her nevi hatta gazeteci olımyan 
bazı zevat bile hakları olmadan çıkacak
lar ve düzeltilmek istenilen pist tekrar 
bozulacaktı. 

Vaziyet böyle olduğu halde Fenerbıı.b
çe saha komiseri misafirperverlik göster 
mekten çekinmemit ve bu yazıyı yazan 
zata maçı pistte her şeye rağmen koy· 
durduğu ııralardan ıeyrettinniıtir. Bu 
statda o terait altında bile gofun nasıl ol· 
duğunu göremiyen spor muharriri bey 
her halde ma~ı seyretmiyor ve belki de 
yanındaki arkadaşile herhangi bir bahsı 
münakaıa ediyordu. Aksi halde bu sa· 
tırlann yazılmaması lilzmıdL Filvaki top 
kaleye &'inniştir. Ancak girmeden evvel 
Betiktaf aleyhine bi• hentbol olmuttu. 
Hakem de bunu gördü ve bundan aonra 
olan &'Olü saymayarak hentbol cezası ver 
di. MezkUr gazetede bu 'bahis çok mani· 
dar bir tarzda yazılımfhr. 

Oyunun ikinci devresinde ~ enı:rbahçe 
liler topu taca atarak dinlendiklerı yazılı 
dır. Bu kabahat imİf. Halbuki bu zat hiç 
düşünmeyor ki bu da bir taktikdir ve 
bizim takımlar değil Avrupanın en üstat 
takımları tarafından bile tatbik edilmek· 
tedir. Son lngiltere kupa maçlanru unut 
mıyalım. 

Şampiyonluğa bir adımlık mesafeye 
kadar yaklaşmış olan bir klüp her hangi 
bir Jebepten dolayı aon maçını fena oy· 
narsa mağlup olmamak için böyle bir 
fırsattan istifade eder. Ancak maçtan 
aonra gazeteler bunu mal bulmu§ magre-1 
bi gibi çala kalem bahsetmemeleri lazım
dır. Çünkü bunun futbolun bir tabiyeai 
olduğu malumdur. Fenerbahçe müdafa. 
ası, Betiktaş forvedi kartısında hiç bir 
zaman mezbuhane oynamamıfbr. Bu, 
herhalde muharrir beyin Be§iktaş lehine 
hüsnü teveccühü ve Fenerbahçe aleyhine 
bir tevcihi olmaktan baıka bir şey olma
malıdır. 

• • * 

lSTANBUL ı 
18 den 18,30 kadar Gramofon 
18.JO " 19 ,. Fransızca ders (Uer• 

lemiı olanlara). 
19 
19,30 
20 

,, 19,30 
• 20 
• 20,30 

.. Saz (Cennet Harum). 
., Saz (Necmiye Hat!,ım) 
,. Saz (Nihal Tevfik 

haru:m). 
20,30 ,. 21,30 " Eft&l7a Han1m. Sadi 

Be7 •• arkadqları, 
21,30 ,. 22 .. Gramofon. 
22 ,, itibarea Ajana, Boraa haberleri ve 

Saat ayarı. 
Ankara, 1538 m , 

12,30 : Gramofon. 
18, : Fi.armonik orkestra: Ad.am ou.-ertur• 
La farfadet Guiraraud auite D'orch eatre 
18,45: Alaturka su:. 
19,30: Dana muaildti.. 
20, : Ajans haberleri, 
VARŞOVA. 1441 m. 

8,05: Cimnatbk. 8,25: Pl&k • ncteU tözler 
13,10: PJik. - Haberler 15.SS: Pli.k - Ha· 
berler. 16,40: Pi.k. - Haberer. 17: Musiki 
18: Lembers' ten aaken: Konaer. 21: Popüer 
konaer. 23.20: Dana muaikiai. - Haberer 
BUDAPEŞTE, 550 m. 

21,35: Opera orkettraaı (Dohnanyinia idare· 
tinde) 23.35: Haberler. - Flori• kab•etin· 
den naklen konser. 

ViYANA, 518 m. 
21,15: Joaef bolzer orkeatraaı refakatile ta· 
l'•nni (operetler). 23: Son haberler. 23,20: 
Dana mu•ikiai. 

MILANO • TORINO • FLORANA 
21: Arzuya tabi konaer. pli.k. 21 145: Dante• 
nin (Cehennem) iti'1tli eseri baklanda konfe· 
rant 22.20: Karııı.k netriyaL 

PRAC. 488 m. 
20,25: Bir parktan naklen konter. 21,35: (Kont 
Bardinin yarunda) iaimli musikile skeç. 22,35: 
Mozarbn aaerlel"İınden pi7ano konaeri. ZJ,25: 
PJik:. 
aOKREŞ, 394 m. 

13: Plik. 14,15: Hafif plak muaikiai. 18: ka· 
ntık konser. 20: De.rı. 21: Tasanni 21,ZS: rad 
)'O orkettraar 22: Konferans. 22.20: Radyo or 
keatra11. 23: Franaızca konre .. ana. 

Aınn umdeai • M 1 L L 1 Y E T " tir. -
TGrkiye içia Hariç içiı:t 

L. K. L. K. 
3 aylıiı 4- 8-
8 • 7 &o 14 -

12 H 14- 28 -

Celen e•l"ak seri •erilmez.- Müddeti 
seçen n~abalar 10 lturaıtur.- Gazete ... 
matbaaya ait itler için müdiriyete mü· 
racaat edilir. Cuetemb: il&nların mea'u• 
li1etini kabul ebnez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Yetil köy atkeri 1"aaat me .. kezinclen Ye

rilen habere göre busün bava bulutlu o· 
lacak, rü.zgi.r cenuptan hafif aurette ese· 
cektir. 

lS-6-933 tarihinde hava tazyiki 753 mi· 

r 

Cümhuriyet spor muharriri bey her 
fırsatta bitarafhğından bahseden bir ar· 
kadaştır. Fakat itin a11l garip tarafı, bir 

limetre, en fazla tıcaklık 27, en az 21 de· ' ' 
rece lcaydedilmittir. l ı ........ iiiiiiilıii .... __ ,.,,, ,, 
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Son defa olarak kaydı kabul şeraitini yazıyoruz: 1932 yarışlarına ait intibalar 
Otomobil ve Motosiklet Yarışlarına 

İştirak Edecek Olanlara 

·•a.a 
T uring klüp ile gazetemiz tarafm~a~ 

tertip edilen ve 23 haziran cuma gunu 
&ılat 9.30 dan itibaren baılıyacak olan 
•loınobil ve motosiklet yarıtlan bu se
ne pek heyecanlı olacaktır. 

1 hazirandan itibaren betlamıı ola.n 
kaydükabul muamelatı bu seneki kotucu 
lllıktarının geçen sen~den çok fazla 
•lacağmı gÖstermektedır. 
Yarıılara iıtirik için, Avru~ muh

telif klüplerinden müracaatlar vi.kiolmut 
•a da, zamanın darlığı dolayisile ~ mü
•acaatlann, bu sene için, nazarıitibare 
alınmasınm imkan haricinde oduğu bil· 
dirilmi ı tir. . . _, ı.: 

Esasen Avrupa klüplerinin ıfti.':""' 
Yanılara beynelmilel bir ıekil v~dıre
Celcti.. Halbuki, bizim geçen .seneki Y~f 
lleticelerimiz henüz böyle hır ıekle mu
•ait değildir. Bu ıebep dolayiıile daha 
h.ı sene yanılann yalnız milli bir mahi
Yette k~malanna karar verilmiıtir. 

Fen heyetinin yanılar için hazırladığı 
~limatname kaydı kabule ait §lll'tnamO
•ıni aıağıya dercediyoruz. Matbaamı· 
<a ve Turing klübe bizzat veya telefon
ı,, müracaat eden talipler bu suretle, 
kaydükabul teraitini öğrenmit olacak
tır-. 

Yarışa kayıt ve kabul şartları 
1 - Y arıta iıtir8k edecek olanlann 

kayıt muamelelerine 1 haziranda batlan
Dııştır, Kayıt muamelatı 20 hazirana ka
dar devam edecek ve 20 haziran saat ~8 
de hitam bulacaktır. Bu makoatla tertip 
edilen duhuliye varakalarını bu müd.dl>t 
"atfında doldurarak imza ve 18 hazıra. 
ita kadar Turinıı: ve Otomobil klübüne-
•~omobiller için 3 lira, motosikletler i
Ç~ıı 2 lira kaydiye ücretile !>"'•her - tev 
dı etmek icap eder. Bu tanhte~ ~onra vu 
ktıbulacak müracaatlar nazarutihare a
lınmaz.. 

-·-
de, makine sahibi müsabakaya iştiri.k 
hakkım kaybeder ve verdiği duhuliye i
ade edilmez. 

2 - Y anta ııirecek makineler 20 ha
ziran 933 çat§anba ıı;ünü saat 9 da tek
nik komite tarafından muayene edilecek
tir. Bu muayene sıra ile yapılacaktır. Mu 
ayene sırası Turinır Klüp tarafından ve
rilecek numaralarla anlatılacaktır. Mu
ayene mahalli Taksimde F ord acentesi
dir. 

3 - Y anta ırirecek olanların 1933 
senesi sıhhi muayenelerini geçinnit ve 
yeni vesika almıı olmalan 18zundır. 

4 - Makineler yarıılanı satın alm 
dıklan tekillerde girecek ve üzerlerin: 
den hiç bir ıey aökülmiyecektir 

5 - Y arıta girecek makine! • ·· 
nıfa ayrılmıştır: 

A) Erkek amatörlerin 
makineler,. 

er uç sı-

kullanacağı 

B) Hanım amatörlerin kullanacağı 
makineler. 

C) Şoförler tarafından kullanılacak 
olan hususi makineler. 

6 - Bu makineler, hanıı;i smıfta olur
larsa olsunlar, silindir hacmiiıtiabilerine 
göre !U kategorilere aynlmıtlardır· 

Otomobiller: · 
1 !ne! kateıı;ori: 1 litreye kadar; 
2 ~~cı .. ., 1 den iki litreye kadar 
3 ~c~ " 2 den 3 litreye kadar 
4 uncu " 3 ten yukan 
Suretimabsusada yarış araı,;.., olarak 

imal edilmiş olanlar bulunursa, ayn bir 
kategori teıkil edilecektir, 

Motosikletler: 

Şükrü Naili P(Jfa Yarıf müddetini 
tubit ..Jivor 

~ ,, .... 

1 inci kategori: 350 santimetre miki-
bına kadar; [~~~~[] 2 i~c;_i kategori: 350 den 550 santimet- I I; ...,..o<:f~ 
re mıki\bına kadar· • 3 Üncü kategori: 350 den 550 santi-

Kaza ihtimaline karfı hazır bulun
durulan cankurtaran otomobili 

Duhuliye varakaoına kaydolunan ma
kınıat hakikate tevafuk etmediği takdir-

metre mikabına kadar (sepetli olanlar).

1 
~er katego_rinin galiplerine kıymetli 

hedıyeler verılecektir. Y anşta en kısa zamanı temin eden Suphi B. muvasalat yerinde duruyor 

ı~~~~5Ei!!!!~~~~~-

Lo n d r adan mektuplar 

Konferans ilk inkıta 
tehlikesini atlattı .. 

Amerika-İngiltere-Rusya karşıkarşıya 
( Baıı 1 inci aahilede ) 

kahları iktuat konferanaında Rus 
nıurahhaılarile beraber oturtabil
mek için aradan on bir senelik i.kb .. 
ıadi inhitat deVl"inin geçmeıi lizım· 
geldi. 

Bugün lngilte Am . re, erıka ve Rus-
ya murabhasları:run da oöz oöyleme• 
!erile büyük devletlerin her biri 
dünyanın iktııadi vaziyetinin dü
zelmesi hakkındaki noktainazarmı 
bildirmiş oluyor. Heyetiumumiye iç· 
timaları ıimdilik bu nutuklarla ta
mam olmuı sayılabilir. 

Dün konferans bir inkıta tehlike
si atlattı. ilk ıözü Amerika murab
haeı s-Oyliyecekti. Ancak konferans 
reiai Mac Donaid, açılma nutkunda 
borçlar meselesine temas ettiğinden 
Amerika Hariciye Nazırı nutkunu 
tehir etmek için Waşington'dan e
mir aldı. Mac Donald tarafından 
konferans ruznamesinin haricinde 
bulunan beynelmilel borçlar mesele· 
•ine temas edilme;i Amerikada fe· 
na bir tesir husule getirdiği anla
ıılrnı;tır. 

lluıı-iin Am•ika Reisicürnhuru· 
;u~ borçlar hakkında lnıı;iliz tekli-

1111 kabul ettiği bildirildiğinden ha· 
"a "-~acık daha müsaittir. 

1 
Amerika Hariciye Nazırının nut .. 

llU konferans mabafilinde alaka ile 
dinlendi. Mr. Hull en çok iktıaadi 
\re rnali sahada milletlerin teırik.i

l>ıesai eylemeleri lüzumundan bah
lletti. Hiç bir memleketin iktıeadi 
küt teşkil edemiyeceği noktası üze. 
•İnde çok tevakkuf etti. Gariptir ki 
bu iktiaat sistemini ilk tatbik eden 
Aınerika olmuştu. Binaenaleyh Mr. 
liuU tarafından yapılan beyanat, 
Arnerilcanın iktısadi siyasetinde bir 
değitiklik mana11nı tazammun et· 
tiği ileri aürülüyor. 

Amerika murahhasınm ileri sür· 
~İiii-ü ehemmiyetli bir teklif te dev· 
etlerin bir gümrük mütarekesi im· 

::1""'"1"-•ıdır. Filhakika sabahleyin 
•nac Do 1 •• ·ı . .. 
nı.. .. na d da bu teklıfı ı erı sur• 
d U§tu. l<onferans reisi timdiye ka
. ar ancak 15 devletin mütarekeyi 
~btı:aladıklarını., digerlerinin imza .. 
"Dıadıklarıru bildirdi. Halbuki im· 
~- ·~ı 

1 
taahhütlerden istifade ettiklerini 
ve konferansa İ§tİrak eden bütün 
devletlerin müzakere devam etti" i 

.. dd t .. g 
mu e çe gumrük tarifelerini artır-
mamak için taahhüde giritmeleri 
lüzumunu ileri sürdü. 

Amerikalıların hu noktada ısrar 
etmelerine sebep, kendi tarifeleri
nin azami derecede yüksek olınası .. 
dır. ~atta Amerikalılar diger dev-
letlenn raddesine İnmed .. d . . enyuze 
on nııpetinde bir indirme de yapa· 
bilirler. 

Soviyet murahhaslarının beynel
milel konferanslara davet edilmek 
iatenmemeainin bir aeb b" b . ti. 

eı,uıç-

maları propaganda ,·ç· .1 "tti" 
ın vesıe ı -

haz etmeleri oldug" u ~ftk d f .. I . T- e a soy-
enmııtir. Bunu - söyliyenlerin ka-

°":atlerini bugün Rus Hariciye Ko
nııseri Litvinof teyit etti. Hariciye 
Komiser' el .. . . ı, unyanın iktıaadi vaziye-
tının yalnız beynelmilel mübadele
'._".n. d~laımaoından ileri gelmedi
~ını soyl_edi ve her memleketteki 
ıktısat aısteıninın inhitat etmekte 
olduğunu bildirdi. Dünyada 30 mil
yon değil, daha fazla işsiz vardır. 
dedi. Soviyet iktısat aiıteminin di· 
ger siatemlerden farklı olmakla 
beraber, Rusyanın dünya vaziyeti· 
ni düzeltmek için diger memleket
lerle teşrikimesaiye hazır olduğu. 
nu ilave etti. Ruoya Hükiimetinin 
büyük bir müşteri olduğunu bildir
di. Ve bundan sonra yüzlerce mil
yon dolarlık mütenevvi eşya satın. 
almıya hazır olduğunu söyledi. Şu 
kadar yüz milyon dolarlık bu eşya
dan, bu kadar yüz milyon dolarlık 
bu maldan diye saydıkça, bu çe§İt 
ıstoklan olup ta aatamıyan memle
ket murahhaslarının gözleri faltaşı 
gibi açılmııtı. 

u . h mum.ı eyet nutuklarından son-
ra konferans komjsyonlara aynla .. 
cakbr. Ruznaınenin mevzuuna gö .. 
re biri mali, digeri iktısadi olmak 
üzere iki komisyona ayrılması tabi

idir. Bu komisyonlar da ayrıca ara-~ 
larında encümenlere ayrılacak ve 

bu suretle konferansın mesaiai je

neralitelerden semere verecek - ~ 
veyahı:.t vermiyccelı. - faaliyet sa
basına intikal edecek. 

lliım:t ŞÜKRÜ 

Tadilat ne zaman 
Yapılacak? 

(Başı 1 inci sahifede) 
hastahanelerde yapılacak anfiteatrlar 
ın projeleri ikmal edildikten sonra 
derhal inşaata baılanacaktır. Talebe 
bu tekilde derslerden, ve tatbikattan 
daha fazla istifade edebilecektir. 

Darülfünun binası arka11ndaki 
me§hur Bekirağa bölüğü binasının 
Tıp Fakültesi teşrihbanesi olması mu
vafık görülmüı ve burada lazım ge
len tadilat ve tamirata başlanmıştır. 

lstanbul lisesi dünden itibaren Dü
yunuumumiye binasına nakle haıla

mııtır. Nakil on heı gÜne kadar biti
rilecektir. lstanbul lisesi binası tahli
ye edilince buraya evvelce yazdığımız 
üç fakülte nakledilecektir. 

Yalnız:, söylendiğine göre, Fen Fa
kültesinin Darülfünun binasının üst 

katına ta~ınmasından sarfınazar edil-ı 
miş ve bunun için bazı ihtiliflar çık .. 
mı§tır . 

Darülfünun binasının üat katında 

Hukuk Fakültesi yerleıtirilecek, eski 
Maliye Nezareti binaaına diger iki fa
külte ile - birlikte Fen Fakültesi nak
ledilecektir. Fakat bu mesele henüz 
müzakere edilmektedir. 

Sofyada yeni 
Müzakereler 

(Bası 1 inci sahifede) 

si nutukta l,u nokta Üzerinde tevekkuf 
ederek bunun ehemmiyetini teharuz et· 

t tirmiştir. 

Muzakereye gidecek olan heyetimiz, 
htanbul'da kalacağı eünler zarfında ba
zı iktısadi meselerle uğraşacaktır. Sana
yi Kredi Bankasının Sumer Ban!<'a isti
halesi keyfiyeti, uğraşılacak mevzular· 
dan biridir. Sumer Bank umum müdürü 
Nurullah Esat B. de bu iı icin bir iki 
güne kadar !ehrimize gelecektir. 

Ticaret umum müdürü Naki B. bugün 
Ticaret müdürlüğünde de meşgul olacak 
tı. 

Yeni ne,rlyal 

Kooperatif 
Fikir hayatında gittikçe mühim bir 

yer alan aylık uKooperatif mecmua-
" sı, ikinci yılının ilk nüshası olan 13 

üncü sayı&ım da ne§retti. Kooperatif 
hundan böyle muntazaman her ayın 
on beşinde çıkacaktır. Hacim ve mün· 
derecat itibarile bir tekamüle uğra· 
dığıru gördüğümüz Kooperatif'in bu 
nüshasında Ahmet Hamdi Beyin ikti· 
aadi devletçilik bahsinden fiat politi
kaama dair bir tetkiki vardır. Bundan 
mi.da mecmua Adnan Huliisi, Cemil 
Bea!m Beylere ait diger makalelerle, 
f!lgiltere ve Fran&adaki istihsal ve is
tihli.k kooperatiflerine dair bir tctkil' 
ınakalesini, ve dünya ve memleket 
lcooperatif ve iktıaat havadi::;lcrin~ ih
tiva elmclttedir. Oku cularımız~ tav-

Amerika para 
(Başı 1 inei sahifede) 

leri reddetmiftir. 
Bu noktadan müzakerelerin de 

vam etmesi kabildir. Fakat bir ne 
ticeye varmak ihtimali pek azdır. 

Amerika izahat İstiyor 

LONDRA, 19. A. A. - V asbing 
tan' dan gelen telgrafın metni bak 
kında dün akşam, Fransız heyeti 
murabbasasından olsun, İngiliz 
ve Amerikalılardan olsun biç bir 
malumat almak kabil olmamıttır. 

Fransa, Amerika ve İngiltere 
maliye nezaretleri ve ihraç banka 

lan mutahassıslarının müştereken 
ve konferans devam ettiği müd

det için bir para mütarekesi proje 

si hazrrladıkları maliimdur. M. 
Roosevelt'in seyahati bu hususta 
kat'i bir netice alınmasını gerı 

bıraktırmıştır. Bununla beraber 
müzakerelere devam edilmekte
dir. Ve şimdiye kadar müsbet bir 
netice alınmıyacağına dair ortada 

birtey yoktur. Dün akpm M. Bon 
net, Amerika heyeti murahhasa 
sı ile temasa geçmişse de vazih o
larak birtey öğrenememiştir. Sa
dece, Amerikanın cevabının kat'i 
bir reddolmadığı teyit olunuyor. 
Amerika bazı noktalar hakkında 
izahat istemiştir. 

Y anlıf anlaşılmış 

NEVYORK, 19. A.J;..- Asso
ciated Press'in Vashington' dan 
aldığı haberlere göre, hükiimet 
mehafili, Amerikanın " müsait 
bir zaman " gelince devamlı bir 
döviz istikrarı kabul etmeğe hazrr 
olduğunu bildirmektedir. 

Vasbington' da teyit edildiğine 
göre M. Roosevelt'in reddi fena 
bir tekilde anl,..ılmıştır. Reisi
cümburun Londraya verdiği tali
mat su iki telakkiden doğduğu 
tavzih ediliyor : 

1.- lleri sürülen kontrol usul· 
lerine iştirak edemiyecek olan A
merika için proje şekli kabul e
dilemiyecek mahiyettedir. 

2.- M. Rooseve!t, daha evvel 
fiyatlarla para arasındaki_ mün~· 
sebetler arasında derin hır tetkık 
yapılmadan evvel bir istikra~ ya: 
mak zamanının sırası olmadıgı k -
naatindedir. 

Amerikanın sırau geldiği .z.Bll!an 
bıı şeltilde bir proje vermest ıhtıma 
li vardır. 

Pariste inkisar 

PARlS, 19. A. A. - Ga~etel~-

-
-

Yarışlar 
Hakkında .. 

4 - Direksiyon sahibinin uzvi veya ... 
sabi sarsıntılarından baııl olan arızalar. 

Daha bu sene yalmz mili ıekli muha
faza eden ve ıı;elecek seneden itibaren 
beynelmilel olarak yapılacak olan otomo
bil ve motosiklet y..-ıılan için hazırlık. 
!ara hararetle devam edilmektedir. 

A) Sürücülerden birinin diğer araba· 
!arın ıüratlerini tahminde veya onlarla 
kendi arasındaki mesafeyi takribi olarak 
tayinde yanılması en büyük kazalani se
bebiyet verebilir. Direluiyon sahipleri· 
nin heran sollarından gelen araba ile 
kendi arasındaki mesafeyi, sağ batta gi
den arabanın k"ndi arabasına nazaran 
nisbi süratini tayin edebilecek hassaya 
malik olma lan liizundır. 

Yarışın yapılacağı yol tamamen katran
lanmış ve üzerine kum dökülmüştür. Bu 
suretle mükemmel bir hale getirilen bu 
yolun kumları cuma sabahı erkenden 
ıüprülecektir. 

B) Sürücünün yoldaki piyade Ye ra
kiplerin vaki veya muhtemel hareket 
§ekillerinin hepsini anlayabilmesi İcap 
eder. 

Seyircilerin yanılan en heyecanlı ,.,.. 
kilde takip edebilmeleri için tertibat a· 
lınmıştır. Yarış arabalarının hareket za. 
manian hedefteki seyircilere radyo tesi
satı ile haber vl>rilecek ve bu suretle se
yircilerin, koşu halinde bulunan araba
lann ıı;eliş zamanlanDL takip etmeleri te
min- edilecektir. 

Davetlilerin ve diğer seyircilerin, he
defte, güneı altında kalmamalan ıçın 

çadırlar kurulmaktadır. izdihama mahal 
vermemek İçin bu çadırlar kordon altı· 

na alınacaktır. 

Yanş fasılalannda, ~ehir bandosu ça· 
lacak ve seyircilerin üzüntülü intizar 
dakikaları geçirmelerine mahal verilmi
yecektir. 
Yanı• gireceklerin adedi henüz ma. 

ilim olmamakla beraber bunların her ka
tegoride bet on rakip kadar olacakları 

zannedilmektedir. 

Yarışlar için, Avrupadan sureti mah· 
ıusada bir ''Bugatti,, getiren ve tecrü
belerde bu "Bugatti,.yi kazaya uğratan 
amatör, arabanın bozulan yerlerini ta· 
mir ettirmeğe çalıtmaktadır. · 

Davet 
Yarışa girecek amatörlerin araba ve

ya motosikletleri çarıanba sabahı saat 
9 da muayene edileceğinden, alakadar
ların araba veya motosikletll>rile o gün 
ve saatte Taksimde Ford acenteliği önü
ne gelmeleri lüzumu ilan olunur. 

Yanı Komitesi 

C) Sürücünün sürat çılgınlığına ka• 
pılmıyacak kadar sinirlerine hakim oL 
ma11 lazımdır. Sürat çılgınlığı en vahim 
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kazalann müvellididir. Yolda lüzum ha· 
11! olmadıkça daima yavaş gitmeli. Ya· 
vaı ıı;itmek sayesindedir ki, kazalar ber
taraf edilebilir. Yavaş gitmek seı--re ha· 
kimiyettir. 

5 - Diğer yolcuların sebebinden ha· 
sıl olan kazalar. 

A) Beldenilmiyen herhangi bi• hare
ketin ihbarı !Sflta. Mesela kalahalrk bir 
caddeye açılan bir garajdan habersizce 
çıkan bir araba o caddeden geçmekte o
lan diğer arahalann birbirine geçmesine 
sebep olabilir. 

B) Fena tesadüfler. Mesela, caddeden 
nizami JUaİte riayet c<'erek bir ar3ba 
geçer. bu sırada yan ,.akakların birinden 
koşarak çıkan bir çocuk ~rubunda, bir'.
si veya bir kaçı otomobilin altmdo kala
bilir. Bu çocuk ırubu yerine bir ahırdan 
kaçan hayvan vesaire ele ola1>ilir. 

C) Gece yolda ıı;iden bisikletlerin fe
nersiz olması arkadan veya önünden ge. 
len ıüratli bir araba biıildetliyi görmez. 
Bisiklet rakiplerinin bu ihmalinden mü. 
him kazalar tevellüt edebilir. 

D) Piyadelerin dalgm)ığı. 

Piyadelerden biri caddenin ortasında 
dalgın dalıı;ın sağa sola zikzaklar yapa
rak yürür. Ya elinde bir ıı;azete okuya· 
rak yürür. 

ŞOFÖR 

mütarekesine yanaşmak • • 
ıstemıyor 

bi telakki olunan nakit mütareke 
si meselesinde Amerikanın aldı· 
ğı batb hareket dolayisiyle bü
yük bir hayal inkisarına oğramıt
lardır. Gazeteler, bu münasebetle 
M. Daladier ile M. Bonnet'nin ev
velce söylemit oldukları ve Lond 
radaki bütün murahhasların dü-
9ündükleri veçbile, nakit istikrarı, 
konferans mesaisinin esasını tet
kil etmektedir. 

Petit Parisien diyor ki: 
" Amerikanın muvakkat istik

rara müteallik müşterek beyan· 
nameye ittirakte tereddüt etr~esi 
işin tadını kaçırmıf, ve Vaşıhın~
ton kabinesinin teahhürü dolayı
siyle nakit mütarekesi~e ait hey~ 
canlı bir beyanname ıle kuvveti 
arttırılmak istenilen itimat hava
sı biraz bozulmuttur. Müsait bir 
cevap vermek hususunda geç kal
mak suretiyle Amerika murahhas 
!arını esasen müşkül bir mevkie 
sokmu~ olan Amerika riyaseti 
cümhur sarayının konferansın mu 
vaffakiyeti için meşum olacak bir 
vaziyeti tahdit etmek veya vahim 
!eştirmek istemesine imınılamaz." 

Gümrük resimlerinin o/o 10 
tenzili 

LONDRA, 19. A. A. - Reuter 
ajansının edindiği malumata göre 
gümrük resimlerinin yüzde 10 nis 
betinde indirilmesi hakkındaki A 
merikan teklifi konferans heyeti 
umumiyesinden geri alınmış de
ğildir. 

Bununla beraber Amerikanın 
bu teklifi ancak ~erlkan baş 
murahhası tarafından Amerika hü 
kiimeti namına ileri sürüldüğü za
man resmi bir mahi .. .-t alacaktır. 

Çalışacak tali k~misyonlar 
LONDRA, 19. A. A. - Para it 

leri komisyonu bu sabahki top~ 
bsını usule ve riayet edilere~ mu 
zakere tarzına ait meıelt;lerın tet 
kikine hasretmittir. Komısyon b~ 
meselelerle daha evvelce . meşgu 
olım tali komisyonun _teklıf ve tel 

k . l · hakkında tetkiklerde bu- . 
ın erı 

)unmuf ve fU kararl~rı almıştır •.. 

1 _ İki tali komısyon te,kılı. 
Bu tali komisyonlardan biri Ma
li kalkınma ve mali vaziyetin dü
beltilmesi meselesiyle i'tigal ede
cektir. İkinci tal komisyon beynel
milel altın esasına yeniden avdet 
edilmesini kolaylaştıracak daimi 
tedbirler hakkında tekikat yapa
caktır. 

2 - Beynelmilel tediyat banka 
sı umum müdürünün ve milletler 
cemiyeti maliye komitesinin bir 
mümessilinin para işleı·i komisyo 
nuna aza sıfatiyle iştirake daveti. 

kik edilecek me•elelerin ko-

misyonlar arasında taksimi mese
lesine gelince : 

Romen mümessili, Bulgar, Le 
tonya, Lehistan ve küçük itilaf bü 
kumetleri mürahhaslan tarafın· 
dan müftereken kaleme alınmış 
bir beyannameyi bu mürahhaslar 
namına okumuftur. 

Bu müfterek beyannamede zi· 
raatçi memleketlerin dilekleri bil
dirilmekte ve birinci tali komisyo 
nun albn esasına avdeti kolaylaş 
tırmak için, para hakkında bir 
normalizasyon sermayesi vücuda 
getirilmesini derpif ebnesi teklif 
olunmaktadır. 

Yine bu beyannamede ikinci ta 
li komisyonun ziraatci memleket

lerdeki merkez bankalarına elas· 

tikit verilmesi çareleri ile oğrama 

sı teklifi ileri sürülmüştür. Bu müş 
terek beyanname teşkil edecek la 
li komisyonlara havale edilmi :;!i~. 

Bundan sonra bu iki tali kc;;nİ$ 

yonun reisliklerini~, M. Soks'un 

teklifi veçhile, M. Jung ile M. 
Kienbock'a tevdi edilmesine ka

rar vermiştir. 

Komisyon büroda öğleden son
ra toplanacak, ve bir tali komi~:ıon 
tetkil edecektir. 

Tali komisyonlar saat 18 den 
sonra çalı,maya batlıyacaklardır. 

lktısat komisyonunda 
münaka1alar 

LONDRA, 19. A. A. - İkbsıtt 
komisyonu bugün öğleden sonra 
müzakereye yeniden hatladığı sı· 
rada M. Colij ile M. Litvinoff a
rasında bir münakaıta batgöster

miştir. 

M. Litvinof gümrük mütarekesi 

nin geni,letilmeıi ve temdidi me 

selesiyle hala mer'iyette bulunan 

zecri ye takyidi tedbirlerin orta· 

dan kaldırılması hakkındaki Rus 
takririnin - Amerika ve Belçika 
murahhaslar tarafından da telkin 

edildiği veçbile - ayni zamanda 

müzakere edilmesini yeniden iste 

mittir. 

M. Colij ile M. Litvinoff bu tek 

lifin leh ve.aleyhinde bir takım 
deliller ileri sürmüşlerdir. Nihayet 

M. Colij gümrük tarifelerine ve 

ticaret muahedeleri siyasetine ait 
meselelerin tetkikine başlayacağı 
zaman bu husustaki izahatını ver· 
mek ve bildirmek vesilesini elde 
edeceğine M. Litvinoff'u ikna et• 

mi,tir. 
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Evler yanarken mücevherat 
çalan adam 

Dört ay evvel Urlada hükUmet 
ci,,annda büyük bir yangın olmuş 
tu. O sırada herkes yangın tela. 
tında iken kurnaz bir hırsız etYa 
bo,.ttılan evlere girerek mühim 
miktarda mücevherat çalmı9b. 

O vakittenberi aranan hıriıız 
nihayet zabitanın aJdıjı sıkı ted· 
birler aayeainde meydana çıkarıla· 
rak tutulmuttur. lzmirli 90för Faik 
ismini t&Jıyan bu adam evvelki 
gün Kuyumc:ular çvtıımda bazı 
mücevheratı yok pahaama elden 
çıkarmak isterken vaziyetinden 
füphe edilerek zabıtaca yakalan· 
mıttır. 

Şoför Faik iıticap edilince her 
şeyi olduğu gibi itiraf etmiştir. 
Faik çaldığı mücevherahn mühim 
bir kısmının İngiliz bahçesinde 
bir ağaç dibinde gömülü olduğu· 
nu söylemittir. 

P.:.lis memurları refakatinde O· 

raya götürülen Faik mücevhera
tın saklı bulunduğu yeri göater
mıstir. 
Ağacın dibi kazılınca 2 altın 

l:ilezik, bir çift elmas küpe, bir 
adet gül teklinde elmas iğne, bir 
menekşe elmas iğne, bir altın ka
dm •aah bulunmuftur. 
Konduracı Dervit oğlu Cevdet 

efendiye de 125 kuruta on sekiz 
iııci sathğı tespit edilmif ve bun
lar da satıldığı yerden istirdat O• 

lunmuftur. 

Bir muallimi feci surette 
yaraladılar 

Diyarıbekirden yazılıyor : Sil. 
van mektebi mualJimi Ali Ulvi 
Bey Silvan • Hani yolunun yetmi· 
şinci kilometresinde feci bir sui
kaste maruz kalmıf, meçhul ,.hıs
lar biçare adamı öldürmek kasti· 
le yaralamışlardır. Diyarıbekir 
hastahanesine getirilen Ali Ulvi 
Beyin alt çeneıi tamam-en parça· 
lanmıt, dili kopmuflur. 

Hasta tuuruna tamamen hakim 
dir. Meramını yazı ile anlatabiJ. 
mektedir. Yazdığı kağıt ayn~n fU 
dur: 

" Eğer ölüraem . vatanım sağ 
olsun, çocuklarım ve ailem Türk 
milletine vedia olsun. üç gün ev· 
ve! Haniye gitmek üzere dört ar· 
kadatımla yola çılcııııttıın. Koki 
mevkiinde ani bir tecavüze uğra
rbk. Sağ tarafımızdan silahlar pat 
ladı. ilk alette ben çenemden VU· 

rulmuftum. Arkadatlarım kaçh
lar, ben kaçamadım. Silahı kimle
rin attığını bilmiyorum. Ben yara 
!andıktan sonra meydana çıkma
yışlanna bakılırsa tanıdığım in· 
sanlar olduğuna kanaat getiriyo
rum. Mehmet, Sabiha, lımet, Re· 
fet, Fil,cret, Melih~ isimli 6 çocu. 
ğum ve iki kanm var. Şimdi dili. 
mi kaybebnit bulunyorum. Bu 
bal mesleğime devama manidir. 
Ailemi ve çocuklarımı mesleğimin 
temin ettiği kazançla geçindirir· 
dim. Şimdi onlar peritan olacak 
lar." 

Ali Ulvi Beyin sıhhi vaziyeti 
endişelidir. Bu suikaati yapanlann 
aranmasına ba,lanılmıthr. 
Ali Ulvi Bey tabii müteessirdir. 

Fakat bedbin değildir. Maarif <.fi. 
lesinin kendisini ve çocuklarını a
çıkta bırakmıyacağmdan emindir. 

Mektep gezintileri 
GEREDE, - Kazamız Miaak.ı 

milli ve Ziya Gök Alp llkınektep 
talebeler, muallimleri ile birlikte, 
birkaç gün evvel Ramazan Dede 
m~sireıine bir gezinti yapmıtlar 
ve çok eğlenmitlerdir. Bu meyan. 
da bir çok tetkiklerde ve hasbihal 
lerde de bulunmutlardır. 

Milliyetin romanı: 35 

Bir köy katibini öldürüp 
yakmışlar 

Aydmııl Karapınar nahiyesin 
de Eğrek köyünde Rifat efendiye 
ait bahçe kulesinin sazdan yapıl· 
mıf damında yanık bir ceset bulun 
mu9lur. Keyfiyet Karapınar jan
darmasına haber verilmit ve Ay. 
dın müddeiumumiıi işe vaz'ıyet et 
mittir. 

Yanan adam, köy katibi Ahmet 
efendidir. 

Ahmet efendinin bir ay evvel 
köydeki vazifeıine nihayet veril
mifti. Mümaileyh bundan on gün 
evvel ansızın ortadan kaybolmUf" 
tu. Vazifeıine nihayet verilmesi 
de köy kadınlarından bazılarına 
vuku bulan ileri geri hareketlerin· 
den mütevellit imif. 

Rivayete nazaran genç katip 
köy kızlarından birisile sevişiyor
muf. Ceset üzerinde yapılan tet· 
kikat Ahmet efendinin bıçakla 
öldürüldükten sonra mezkiir kule 
y götürülerek orada üzerine gaz 
dökülmek auretile yakıldığını 
meydana çıkarmıtbr. 

Cinayetin intikam hissile yapıl 
dığı zannı da mevcut olduğun
dan tahkikat bu cihetten fanıık e
dilmektedi. 

Köyden bet delikanlı tahtı zan 
na alınmıt ve tevkif edilmittir. 

Nazım Hikmet Bey 
BURSA, 19.- Nazım Hikmet 

Bey ile birlikte Buraaya getiril. 
mit olan komünistler ikinci müs
tantik Ihsan Rifat Bey tarafından 
isticvap edilmittir. 

Müstantik Bey kendilerine, mev 
kufiyetlerinin devamına karar ve
rilmit olduğunu tefhim etmittir. 
Komünistler bu karara itiraz ede· 
ceklerini bildirmitlerdir. 

Kadifekalede esrar alemi 
lZMlR, 19. - Esrarket aabıkalı 

Sait gece arkadatlarile Kadifeka· 
lede esrar alemi yaparlarken bir 
koyun postuna oturma yüzünden 
kavga ettiği arkada91 Papas lbra
bimi öldürmü9tür. Esrarke9 katil 
yakalanmı9tır. 

Bir şerir kaçarken vuruldu 
BURSA, 1. - Buraa zabıtası 

uzun müddettenberi aranan ve 
muhtelif cürümlerden maznun ve 
mahkfun Gaffar ismindeki müthit 
bir şeriri Elmas bahçeleri civarm· 
da görmüt ve yakalamak iatemit i 
ae de Gaffar kaçmak istediğinden 
üzerine atef adilerek yaralanmıt 
bilahare aldığı yara tesirile vefat 
etmi9tir. 

Aydın · Tire yolu 
AYDIN, (Milliyet) - Vilaye

tin Aydın - Tire yolunu yapmak 
için alacağı ödünç para itini takip 
etmek üzere Ankaraya giden C.H. 
F. Vilayet idare heyeti reisi Etem 
Kadri Bey dünkü trenle Ankara· 
dan gelmittir. 

Aydını lzmire bağlıyacak olan 
bu yolun vilayetimiz için ticari zi· 
rai, iktisadi büyük ehemmiyeti ol
duğundan, istikraz itinin bafanl· 
ması ve büyük meclisin bunu tas
vip ederek kanun çıkarması Ay. 
dınlıları çok sevindirmİf. 

Eski Belediye heyetinden dev
rolunan borç yüzünden Aydın Be
lediyesine ait akarat belediyenin 
oturduğu bina da dahil olduğu 
halde maliyece aatılığa çıkarılmıt
tı Bu binalar değerinden çok atağı 
bir fiatla satılıyordu. Etem Kadri 
Bey merkezden bu iti de takip et· 
mit ve ihalenin bir ay geri bırakıl
ması için Maliye Vekaletinden 
defterdarlığa tebligat yapılmıt
tır. Bu müddet içinde belediye ma· 
liye ile anlatarak bir hal çaresi 
bulunacaktır. 

ERKEK KISMI 

SARIŞINA BAYILIR 
l llZllD: Al'OTA LOOS. 

Bunlan anlattıktan sonra Henry'nin 
rahab kaçar eibi olmuş, Sonra Dorothy 
demi§ ki: 

- Kızcağız nihayet evlenebilirse 
~ok _,.un olaalğım doğrusu-. Zaval
lının o kadar fena talii var ki... Ne za
man evlenmeğe kalksa mutlaka ni9anlı
sinin batına bir feliket .elir ... 

Henry: 
- Miesela ne? ... diye sormuı. 

Dorothy de tunları uydurmuı: 
- iki nitanlm timarlıanede... Biri 

lıorcundan dolayı intihar etti .•• Ötekiler 
de hapishanede •.• 

Henry: 
-Peki hunlar nasıl hu akıbetlere uğra 

dılar? Diye sormuı .. 
Dorothy de , 

J ercume: nuı . 

- Hep Lorley'in taı~ ~
den .•• demiı. Hem ıiz nasıl oldu da ıun 
diye kadar iıitmediniz? Ritz'de ileri ge
len bangerlerden birile yemek yiyecek 
olsa, utcai gün piyasa alt üst olur .•• 
Bir fey kastederek söylemiyorum ama. •• 
Mark düımeden bir gÜn evvel de m"!· 
b_ur bir Alman hangerile yemek yemiı· 
ti ••• 

Bunlan itidince aklım lıll§nndan eit· 
ti. 

- Allah cezanı versin!, dedim. He,,_ 
ry'yi apartımanda oyala. timdi ben ge
lip hepsini anlatınm ... 

- Telefonu kapatma. Gidip sorayım 
kendisine... Bakalım sen gelinceye ka
dar bekler mi?, dedi. 

Bir dakika aonra gelip dedi ki: 

' 
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Çayırköyde bayrak_ günü 
İzmit Halkevinin köylü ile bir arada 

tertip ettiği kır eğlentisi 
IZMIT (!Milliyet) - Şehrimiz Halk- 1 

evi köycülük tubeai, cuma günü Çayır 
köyde bir lur bayramı terlip etmitti. 
Halkevine bağlı bir çok zevat salıahleyin 
erken erken Belediyenin önünde toplan· 
dık. Nazar değmesin ne parlak bir gÜ
Def var. iki kamyon bir kaç araba bizi 
götürmeğe hazır. Belediyemizin muvaf· 
fak eserlerinden biri olan şehir bandosu 
sabah sabah ortalığı kürültüye veriyor. 
Meraklılar toplannu§; Belediyenin önü o 
kadar kalabalık halkla doluyor ki. •• 

ra11nda fark göremiyecek kadar bir kay. 
naşma ve anlqına hasıl olduğunu - söy 
liyerek sözlerini bitirdi. 

Hepimiz bir tarafa dağıldık. Köylü i
le konu!!Bfak dertlerini. dileklerini uzun 
uzun dinledik. Köylü ile konu9urken i
man ettik ki, bu samimi temaslar, onlar 
üzerinde sonıuz bir sevinç, unutulmaz 
bir his bırakıyor. Köylü dünya ahvalm
da valaf olmak istiyor. Köycülük ıube
ıi köy dıvar gazetelerinden her köye da
ğıtsa çok faydalı olacak. 

Yoldayız. içimizde Belediye reisimiz 
Kemal, Halkevi reiai Yüce Rıfat, Maarif 
müdürü Ekrem, C. H. F. nahiye reiıi 
Sıtkı Beylerle genç muallim arkadatlar 
var. Sıtkı Bey çok nqeli bir insan. Be
lediye reisimizle öyle giizel :ıakalar yıı· 
pıyorlar ki zevkle dinliyor, bakıyoruz. 

Yüce Bey memnun memnun gÜlimıi. 
yor, Demir Ali Bey düşmemek İçin kam 
yona sıkı sıkı sarılmıı. Hepimizde bariz 
bir sevinç var ve bu sevinç bizi dalga 
dalga ÇO§turıyor. 

Köyde cayırlık, çimenlik bir Yere o
turduk. tik ~nda bana köy bom 1>oı gi· 
bi geldi. Cok geçmeden bu zannnnda al
dandığımı anladun. Birer, ikiter derken 
oturduğumuz - harman yeri - binlerle 
inaanlarlıı doldu. 

Biraz sonra yapılacak Bayrak Asma 
merasimi için iyi bir yer arayan avukat 
Sedat Bey şen şen geldi. Cami İle köy 
odaaı ve mektep araımda münasip bir 
yer bulmu§. Hep beraber gittik. En isa
betli yer. 

Gürqler bathyor dedilu. Sıtln Beye 
takalar batladı. Mütenasip vücudilc peh 
livanlara çok benziyen Sıtkı Bey ortada 
görünen pehlivanlan beğenmedi. Bes· 
belli Kurt dereli, Kızılcıklı ,.ibi ün sa· 
lan baba yiğitler istiyor. -

Köylülerin ı.:ı:; i·•'-- 0 •---., hepsi 
pehlivan. Ortalığı çeşit çeıit boy 1: 
pehlivanlar kapla~ı. 1>u ~ ·•-~ hj>.im çıt 
kırıldım futl-olcu beyler hl\tr-ıma geldi. 
Onların fiyakası yanında, bunların leva. 
zuu beni kat kat sevindirdi. Etrafı çev· 
reliyen meraklılar o kaclaz- •ok ki, tah
minen 1000 - 1ıoo köylü var. Hasmını 
yenen güreşçiler bahşi§ toplıyorlar. içi· 
mizde en cömert Belediye ve Halkevi 
reisleri. Hay ak'i şeytan güne§ yine 
gayp olılu. Yağmur basladı. Kamyonla
ra dolduk. Ber mutat eÜJe şakalaşa, şar
kı, türkü söyliye söyliye şehre dönüyo
ruz. içimizde vazifelerimizi yapdıi!'>mıza 
kani, çoşkun, tateın hir baz var. 

Cevdet Y AKUP 

Fakat bu anlarda ne, em izi kacıran bir 
hadise oldu. Güneş parlak, tatlı ıııklan- Aydın belediyesinde 
ru ortadan kaldırdı. Tek tük Yağmur AYDIN, <Milliyet) - Aydın ıehir 
serpintileride dütmeğe başladı. Mahaza meclisi yann aksam fevkalade olarak top 
biz işimizden kalm11 değiliz. Yüce Bey lanmağa davet edilmiştir, Mecli• girme 
-köylü ağalar - diye basladı. Bayrak rusumunun kald1-..,ı,,,asından dolayı kad 
aıma mer8'İmİ yapılacağını, istiklal roda yapılacak tadilat hakkında daimi 
mar91 çalınacağım, herkesin §"Pkalannı encümenin teklifini müzakere edecektir. 
çıkarmaları lazım ~eldiğini izah elti. 1 s-
tiklil marşı calırurken, köyün en ihtiyarı Aydın su yolları 
olan Ali ağa da bayrağı ~ekerek Çayır AYDIN (Milliyet) - Belediyemiz su 
köy ufuklarında dal,.alandırdı ve bu an· yollarına bakmak ve avan proje yapmak 
!arda .,enç 11>uallim - Şükrü Bey güzel, üzere su mühendislerinden Şemsettin 
açık bir Iİ"8nla bayrağın ne demek oldu· Beyi davet etmiştir. Şemşettin Bey dün 
ğunu, mana ve mefhumunu anlattıktan gelmit ve ite başlamıştır. 
sonra, lzır.itin kurtulusu olan 28 bazi. 
randa Halkevi temıil subesinin verece- Nazilli pamuk istasyonu 
ği müsamereye bütün k~ylüyü davet et-
ti. C.H.F. tarafından bir de sünnetçi ge- AYDIN (Milliyet) - Burada yapıl· 

ması evvelce kararlaştırılan ve yeri ha
tirilmişti. Köyün çocuklan bedava sün. 
net edilmek istemediler mi, yoksa canla- zırlanan pamuk istasyonunun hu sene 
rı yanacaklarmdan mı korktular bilmem. yapılması kararlqtınlınış ve ziraat Ve. 
Kimse görünmedi. kaleti tarafından 35000 l;,.a havale veril. 

mittir. Bunun 30000 lirası inşaata &ar· 
Çayır köyün muallimi la..,..;ı efen.tide fedilecek 5000 lirası da mütedavil serma 

bir nutuk söyliyerek, Cümhuriyet hükU· ye olarak kullanılacaktır. 
metimizin memlelietin efendisi olan köy· •••••••••••••••• lüye gösterdiği bu yüksek alihdan tak 
dirle bahsederek - köylü ile şehirli a· 

--... ! ................ .. 

Dr. 1 H SA N SAM l ~-

ÖKSf"IDOJ( ŞURUBU -Öksürük ve ne•~• aarlığı boğmaca ve 
kızamık öksürükleri için pek tesirli 
iliiçbr. Her eczanede ve ecza depo-

.. ._lannda bulunur. 41111 (4002:.-. 
3521 

Dr. A. KUTIEL 
Karakôyde Abdullah Efendi lo· 
kantası eıra•mda 33 numaraya 

TAŞINMIŞTIR. - (3993) 

3369 
~~~~~~~~~~~-

Ekstra dağlıç ve kıvırcık 30 Kr. 
,, kuzu 30 ,, 
,, Dana 20 ,, 
,, Sığır 15 ,, 

Toptan ve perakende Pendik'te 
77 No. lu rekabet kasap dükka· 
nında Yakup (4706) 

İstanbul üçün.cü fora 

da.n : 

memurluğun-

Bir borçtan dolayi mahc.uz ve paraya 

çevrilmeai muka.l're.r işlenmemiş Vake

te derisi 25 Haziran 933 tarihinde saat 

1~11 arasında Kulı çeşmede 11 numa 

ralı debağ fabrikasında parayı çevrile 

ceği illn ol1H1Ur. ( 4687) 

İstanbul Üçüncü İcra Memurluğun
dan : 

Bebek'te yalılarında mükim sabık Hi 
div Abbas Hilmi Paşaya. Bunıa Kaplı
caları Türk Anonim Şirketinin İstan.
hul Birinci NoteTliğinden 16 Haziran 
927 tarih ve 8803 numaralı müaacldak 
bir kıt'a taahhütnameye istinaden zim
metinizde matlubu bulunan 50000 Türk 
Lirasmrn yüzde 10 Vekilet ücreti yüz
de 9 bir aylık faizi ve icra masralılarile 
birlikte hacız yolu ile tab&ili talehile 
verilen 3~5-933 tarihli takiıP talebi üze
rine adresinize gönderilen ödeme em
ri mübaş>rinin verdiği meşrubata tınza· 
ren ikametgahınızuı meçhul olduğu an 
laşıJmasına binaen ilanen tehliğat icra
sına karar verilmiştir. 

Tarihi ilandan itibaren bir ay zarfm 
da mezkur meblağı dairemizin 933-2318 
numarasına ödemeniz, borc·un rnm;unı
na veya bir kısmına veyahut alacaltlı
nın takibat icrası hakkında bir itirazı
nız varsı yine bu otuz gün içinde i.eti
da ile veya şifahen daiTellliı:e bildinne 
niz ve bitdirmediğiniz takıclirde bu mü.d 
det içinde 74 üncü madde müci.binıoc 
mal beyanında bulunmanız lazımdır. 
Beyanda bulunmaZ611llız hapis.le tazyik 
alunacağmız ve hakikate muhalif be
yanda bulunursa.ruz Jıaıpi6le cezalandı· 
rılacağınız borcu ödemez veya itiraz et 
mezscniz hakkınızda cebri icraya de
vam olunacağı m<0zkfir ödeme emrinin 
tebliği makamına kaim olmak üzre i
lan olunur. ( 4683) 

·---- --
- Salonda kimsecikler yok... Fakat 

doğru Brvodway'a kotaraan, ıu sırada 
Pensylvenia'ya doğru bir toz bulutunun 
kalktığını görünün. .. itte o too: buludu 
Henry'dirl 

Bunun üzerine Miıter Montroae'un 
yanma döndüm: 

- Ne yapıp yapıp Pensylvenia istas 
yonunda Henry'yi enıelemeliyiml, de
dİın. 

Bunun üzerine Priniroıe çaybaneıin 
den nasıl bir frrlayıt fırladığımızı ne siz 
sorun, ne ben söyleyeyim! •.• 

Oradan dofruca Penıylnenia istas· 
yoıı_una. gi~tik. P_hiladelpbia trenine zor 
yetiıehıldun, Mıater Montroae'u istaı• 
yon rıhtımında ayakta bırakıp atla• 
dun. Adamcağız merakından tırnakla 
rmı yiyip duruyordu. Kendiaine pen· 
cereden seslendim: 

- Otele gidip bekleyin. Tren va
nr varmaz neticeyi telefonla haber 
veririm! 

Treni battan baıa dolaıtım. Hen• 
ry orada idi. 

Yüzünün o günkü halini hiç bir va
kit unutamıyacağını. Beni görünce 
vücudu yarı yarıya çekilmiş gibi ufa 
cık o1du. Yanına oturdum: 

- Bu yolda hareket edişin beni 
cidden utandırdı, dedim. Ayol ne Tar 
dı kaçacak?.. Dorothy ile aklımızca 
ıeni imtihana çektik. Maksadımız da· 
ha ziyade latife idi. Eğer bana kal'Jı 
olan muhabbetinin bu kadar küçük 
bir imtihana tahammülü olmadığını 
bilseydim, böyle bir erkekle konutınak 
bile istemezdim! 

Ondan sonra dedim ki: 
- Eğer sahici bir zümrütle 10 

sentlik qya satan mağaza lafını birbi· 
rile ayırdedemezsen, sen kendi ken· 
dinden utanınalııım ! ..• Sonra eğer her 
gördüğün beyaz tespih dizisini inci 
zannedersen, bir kızın aeciyeıi hak· 
kında verdiğin hükümde bu kadar ya 
nılmana hiç tatmamalı 1 

Sonra: 
- Senin niçin bu kadar yÜrefİn 

fesat! ..•• Diye ağlamağa batladım. 
Bunun üzerine göynümü almaia 

çalı9tı. Fakat Nework'ı geçin· 
ceye kadar ağzondan tek bir tatlı 
söz duyamadı. Fakat Newark'ı geçtik 
ten aonra Henry de ağlamağa baıla· 
dı. Bir erkeğin karşımda çocuk gibi 
ağlaması her nedense bana çok doku
nur. Onun için daha fazla ıırar etme· 

1 l.taabul Belediye•i i .a n ar1 1 
Sarıyer Belediye Şubesi Müdüriyetinden : Büyükderı 

Kalafat mahalli rusumat kulübesi yanında 52 çuval derununa il 
da tahminen 420 kilo üstübeci n müzayedesi 29-6-933 perşenı 
be gÜnüne kadar uzatılmıştır. Taliplerin şartnameyi görme 
VE: müzayedeye İştirak etmek üzere Encümene müracaatları. 

(2830) 

Fatih Belediye Şubesi M üdiriyetinden : T opkapıda Ar 
pa Emini mahallesinde Traın vay caddesinde 133/l 11 numa 
ralı hane enkazı bilmüzayede •atılacağından talip olanlar 
yüzde yedi buçuk pey akçesini yatırmak üzere her gün daire 
ye müzayedeye iştirak etmek çin de 9-7 -933 tarihine müsa 
elif pazar gÜnÜ saat 14 te daire encümenine müracaatları lü 

zumu ilan olunur. (2829) 

aliye Vekaleti Teftiş 
Heyetine alınacak tetkik memurlan 

Maliye Vekaleti Teftiş Heyetinde 
1 - Maliye Vekaleti Müfettişleri refakatinde çalıştırıl· 

mak üzere bu sene yirmi tetkik memuru alınacaktır. Aranı· 
lan evsaf ve şerait : 1 - Mülkiye, Hukuk Fakültesi veya yük 
sek Ticaret ilimleri mekteplerinin birinden mezun olmak, 
2 - Memurin kanununun dördüncü maddesinde sayılı evsa• 5 
fı haiz bulunmak, 3 - Yirmi üç yaşından aşağı, yirmi seki:ıı 1 
yaşından yukarı olmamak, 4 -- Maliye Vekaletince yaptırı· ta 
lacak tahkikat neticesinde ahlak ve seciye itibarile bir nakısa şe 
sı bulunmadığı anlaşılmak, t • 

Yukarda yazılı !,iç mekt ehin mezunları İmtihansız alı• 
nacaktır. istenilen evsafı haiz talipler yirmiyi tecavüz e• 
derse Fransızcadan imtihan yapılacak ve muvaffakiyet sırıı 
sma göre tayinleri icra edilecektir. 2 

Bu suretle alınacak tetkik memurlarına (30) lirıı n 
maaş ve Müfettiş refakatinde dolaştıkları müddetçe (225) b 
kuruş ta ikamet yevmiy~si verilecektir. Tetkik memurları b 
Müfettiş refakatinde iki senelik bir staj geçirdikten sonra s 
Maliye Müfettiş muavinliği imtihanına kabul edilecekler 
dir. imtihanda muvaffak ol anlar Müfettiş muavinliğine ta 0 
yİn edilecekler, muvaffak ol mıyanlar idareye alınacaklar· 

dır. T tkik l ~ • ed'lm k. . l A~ h e memur uguna ta yın ı e ıstıyen er gustos 
933 i9tidasına kadar Ankara da Maliye Teftiş heyeti reisli 
ğine istida ile müracaat edece klerdir. lstidaya şu vesikalar 
bağlı olacaktır. 1 - Nüfus tezkeresi, 2 - Kendi el yazılarile 
yazılmış tercümei halhülasası, resmi ve hususi hizmetlerine 
ait-Vesikalar, 3-Askerlikleri ni yaptıklarına veya tecil edil· 
diklerine dair askerlik şubelerinden verilmiş vesika, 
4. - Mektep şahadetnaınesi veya mezuniyeti mutazaınmm 
tasdikname ''bu vesikaların Noterlikten musaddak suretleri 
verilebilir." 5- Doktor raporu. 

İstenilen evsafı haiz görülenler 1 Eylfilde vazifeye tayin 
olunacaktır. (2699) 

GALATASARAYLILAR CEMİYETiNDEN : 
928-929 mezunları namına 13·7-933 de yapılacağını istihbar ettiğimiz vapur 

tenezzühü ile CEMİYETİMİZİN hiç bir alakası yoktur. 

GALATASARAYLILAR CEMİYETİNİN deniz gezintisi milli bayrama te· ı 
sadüf eden 23 TEMMUZ 933 pazar günü icra edilecektir. (4711) 

İhtira ilanı 
" Şeker imalathane ve tasfiye

hane usarelerini~ usulü tasfiye
si " hakkında istihsal olunan 22 
Nisan 1931 tarih ve 1138 numa· 
rah ihtira berab bu defa mevkii 
fiile konmak üzre ahere devrüfe
rağ veya icar edileceğinden ta
lip olanların Galata' da Çinili Rıh
tım Hanında Robert F erriye mü
racaatları ilan olunur. (4707) 

4 ün<:ü icra memurluğundan : 

Kasap Zade Emin Beye Süleymaniye 

Elmaruf Taşodalar sokağı 17 No. da: 

Agop eferu!iye olan borcun.uzdan dola

yi mahcuz bulunan Süleymaniyede El 

maruf Taşodaları sokağında 17 numara 

lı hanenize mahallinde yapılan takdiri 
kıymeti havi raporu kanunun 103 ci 
maıddesi mücibin« tetkik ve bir diye
ceğiniz "'arsa ,;öylcmeniz için işbu ilan 

tarihinden itibaren üç gün zarfıru:la dai 
remize 933-157 dosya numarasile mü
racaatınız ilan olumır. ( 4690) 

dim v;;;;ffettim. Eve döndüğüm za· 
man elmaılan Cartier'ye götürüp ge
ri vermek icap edecekti. , . . • 

Bunun üzerine Henry'ye fıkırlen· 
mi izah etim: . 

_ latiyorum ki hayatımızın bır 
manası olsun. Dünya bu gÜne kadar 
olduğundan daha. çok iyi bir yer ol· 
ıun. Sen daima filmleri sansör ettiğin 
için filmden o k:ıdar çok anlı~ors~~ 
ki benim kanaatımce mutlaka film ıtı 
ne girmelisin, nezih filmler yaparak 
diğer film şirketlerine nümunei imti· 
sal olmak, nezih filmlerin nasıl teY· 
ler olduğunu herkese göatermek senin 
gibi bir inaan için hemcinslerine kar· 
p adeta bir borçtur. • -

Bu izahatım Henry'yı çok alaka· 
dar etti. Meğer o zamana kada~ fi~ 
iıine girmek biç aklma gelmemıtm!f. 

- Senaryolanmızı H. Glberuon 
Montroae yazar. Sen s?.n.ııö~ .eder.si~ 
Ben de oynanın. Böyle uç kıtı elbırlı· 
ği edecek olursak ?'apacağmıız f~lm· 
ler birer sanat esen olur. Fakat. fılm· 
ler öyle olur olmaz sanat eaerlermden 
daha çok nezih olmalı, dedim. 

Philadephia'ya vardığımız zaman 
Henry film itine girmeğe razı olmu§· 

1
- Askeri fabrika

lar ilanlan 

Mülga Zeytinburnu fabr1 
kasında biriken madenkömür~ 
tozları münakasaya konulmuf 

tur. Taliplerin şartnamesini 
görmek ve münakasaya girmd 

k üzere 26 Haziran 933 tarihinJ 
deBakırköy Barut fabrikalarll' 

da atınalma komisyonuna mü• 
racaat eylemeleri. (190) 

(2550) 3423 

Fatih icrasından : 

Bideyinden dolayi tahtı hacze alınan 

Aksarayda Muratpaşada camii karşısın 

da 52-3 No. dükkarun arkasında bulu• 

nan baraka enkazı .24-6-933 tarihinde 

cumartesi günü saat 10 ile 12 kide bil 

müzayede mahalli mezldlrda satılacak

tır. Tali,plerin ma1ıallt mezkfirde me

murine müracaatlan ilatı olunur. (4693) 

tu. 
- Fakat aenin filmde oynaman 

doğrusu aklını ermiyor,diyordu. 
Buna cevap olarak: 
- Soayete kadınlarından bir çoğu 

sinema yıldızı olmak için can atıyor" 
lar, dedim. lçlerindenbiri kalkıp on• 
larm muvaffak olamadıkları hu i§te 
muvaffak olsa kadir ve itibarındarı 
hiç bir f<'Y kaybetmiı olmaz zannede• 
rim, dedim. 

Henry nihayet bunu da kabul etti. 
Eve gidip bu tasavvururmuzu aile 

efradına aöyleyioce herkes son derece 
memnun oldu. Sebebi: Bir kere Hen• 
ry'nin ailesi harptenberi esaslı hiç bit 
§eyle me§ğul nlmamıılar. Henry'nirı 
kız kardeşi sevincinden sıçrayarak: 

- Studio'nun kamyonlarını bana. ' 
havale edin, gÜI gibi tutarım, dedi. 

Hatta Henry'nin annesine bile: 
- Hiç merak ebneyin, filmde size 

de münasip bir rol veririm! Diyere1' 
ağzına bir parmak bal çaldım. 

Bana da kalırsa arasırıı filmde ka• 
dını ıöyle bir göateroek fena olmıya• 
cak, çünkü malüın n her filme bir a:ı 
komedi karııtırmak adettir. 

Arkası var~ 
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Süt 
veren osfa 
B~l~K TlYYlRE PiYlNG~IU 

ıs. el tertibin 3. ctl keıldeal 

11 Temmuzdadır 
Bu ketidede Büyük ikramiye 

100.000 Liradır 
Ayrıca: 2s.ooo, ıs.ooo, ıo.ooo Liralık 

biiyük Ua~ly!Ie-:_ ve 

50.000 liralık bir mukafat vardır 

1 
Evkaf müdlrlJetl ilAaları 

ani Tefnelik 1-!'-d Alemdağı valaf onn arID?'. mevııw.n en 
· 5000 kantar takunyalık ve yirınt ~'!1 kantar kestane odunu 

'ı 11-6-933 tarihinden 10-7-933 tarihine kad~r pazarlıkta olup 
ı· taliplerin pazarlık son giinü olan ~~ı ~Ü saat on be-
8 şe kadar her gÜn lıtanbul Evkaf Mudiriyetı Vandat Mtidiriye 

tine müracaatlan. (2817) 

e· Oaktldar Tapu ldare9İadea: ' 
il Oaküdarda Seliıniye nıabıJleainde Te~~ sokaimda 22-

24 numaralı halen üzerinde baraka olan ~elimıy~ camii hatibi 
il ne meşruta 188 metro 76 aantirrı '°'!'~. amdakı hane araaaı 
) bu kerre evkaf idaresi tarafmdan bılmuzayede satdarak tali
rı bi Ahmet Hamdi efendiye ihale~§ olan bu mahallin esa 
a sen tapu kayıtlı olmadığından ıenetsız ta~ar~fata kıyasen 
r muamele olwıamıyacağı cihet le burada .:Jikaı tasarrufiyesi 
tll olanların tarihi ilandan itibaren on~ ~n za~fında Üsküdar 
r· Tapu idaresine veya 2-7-933 paı:ar ~u tahkikat için ma-

halline gidecek olan tapu memurine ınuracaat eylemeleri ilan ll olunur. (2818) 

r Şehri 
L. 
60 Sultanahmette Helvacıbaşı lskend~r mahallesinde 

su terazisi sokağında (32) odayı havı pansiyon şek 
linde kullanılan sabık Meheınt paşa tekkesi. 

25 Çakmakçılarda V alde h~ nısıf hisse odabaşılığı 
ile 1 ve 20 No. Iı iki dükkan· . 

İşbu emlakin 934 Mayıs niJıayetın~ kad~r İcarı hizala
rında gösterilen fiatlarla talipleri uh~esmdedır.. Fazlasile ta
lip olmak istiyenler Hazirarun 24 cu. cumartesı. günü saat on 
beşe kadar Evkaf Müdiriyetinde Varıdat İdaresıne müracaat 
ları. (2816) 

Maliye Vekaleti 
Teftiş Heyetinden: 

Maliye Müfetti§ muavinliği için 2 Eylül 933 tarihinde 
İmtih~ :ıçılacaktrr. Muvaffak ola1;1lardan. Yedisi, münhal 
muavın~klere alınacaklardır. İıntih-?a gırebilmek icin A
Memurı~ kanunun dördüncü ınaddesınde sayılı evsaf; haiz ol 
mak, B - Kanunus.ani 933 de yirmi altı Yaşına girmiş 'veya 

d otuz yaşını geçmemış bulunmak, C- Mektebi mülkiye veya 
Hukuk Fakültesinden veya ali derecc:de bulunan ticaret mek
tebinden ve yahut ta bunlara ınümasıl ve aYni derecedeki ec
nehi mekteplerinin birinden mezun o~ak şarttrr. 

İmtihana gİnnek istiyenl er 1 Agustos 933 tarihine ka 
~far ~?karada Maliye Vekalet~ T ~ftit .H~yeti Reisliğine istida 
ıle ı.nurac~at edeceklerdir. lstıda ~le bırlikte şu vesikalar gön
derılecektır. 1 - Nüfus tezkeı·esı, 2 - Kendi el yazılarile ya 
zılmış tercümeihal hülisası, hususi ve resmi hizmetlerine ait 
vesikalar, 3 - Askerliklerini yaptıkalrma veya tecil edildikle 
rine dair askerlik şube.inden verilmiş vesika, 4 - Mektep şe 
hadetnamesi veya me~uniyeti ~ut~ammı~ tasdikname " bü 
tün bu evrakın noterlikteıı-tasdıklı suretlerı gönderilebili " 
5 -· Hastalığı bulunmadığına ve yolc~luk zahmetlerine ~a
yanabileceğine dair hükiimet doktorlugundan verilmis rapor 
ikametgah adresi de bildirilecektir. · 

. Vekaletçe imtihana kabul }eri tensip edilenler tahriri ve 
şıfahi olmak üzere ilci imtihan geçireceklerdir. Tahriri imti
han Ankarada ve İstanbulda ve tahriride muvaffak olanların 

.,şifahi imtihanı Ankarada yapılacaktır. imtihanlar Ankara ve 
lstanbulda Maliye Teftiş Heyeti dail'elerinde icra edilecektir. 

İmtihan programı : 
1 MALiYE : A - Bütçe " ihzarı tastiki tatbikı v: kontr.olu ". muh~ebei umumiye kanunu ~hkamı,' B - Ver 

g~. n~arıy~lerı, teklif usulleri, vasıtalı ve vasıtasız vergiler "se 
d~llu v~.rgil~r, ver~set vergileri, istihlak üzerinden alınan ver 
gıler, Gwnru~, İnhısarlar, ~rçl~." Türkiyedeki vasıtalı ve 
vasıtasız vergıler. C- Maliyeımzın varidat ve Muhas he t _ 
kilatı, J) - İstikraz nazariyesi, tahvil, amortism.: Tül 
re ?üyl!ııu umumiyesi, 2 -· 1 K TISA T : " istihsal, t~avül 
~!ô~am ye istihlak bahisleri" 3-MALI ve TiCARi hesap; 

4aı_zı taEıt, fazi mürekkep, isko~to, faizli hesabı cariler, 
RET ~?ESE : ~~~h ve hacım meaahaları, 5 - TICA-

" , KUK~,.'~u defterısı . esaslı ve pratik malômat, 6 - HU-
1< meleri ı a~e. Memurın muhakematı kanunu, ceza muhake

~sulu kanununun memur suçlarına ait kısmı ka 
medenı ve borç~ar kanunile ticaret kanunlarının Maİiyeyf ~~ 
kadar eden ahkamı, 7 -TORK1YEN1N tabii iktisad' ~ _ 

f li 'h' h , ı cog 

•• 
a· ,. 

~a yası ve ma tarı ı akkrnda maliimat, 8 - FRANSIZCA 
'imla ve tercüme", 9-Dalctiloğrafi. (2700) 

ar 
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EH ui ARKADAŞ/Hl! KUNIJAllAD/R 

Askeri Lise ve Orta Mekteplere 
Muallim Tabip ve Dişçi Alınıyor. 

1 - Açık muallimlikler şunlardır. 
Kuleli Lisesinde : Tabii İlhnler, Fizik, Kimya, Riyazi

ye, Fransızça, Alınan, Felsefe-. 
Maltepe Lisesinde: Tabii İlimler, Fizik, Riyaziye, Fran 

sızca, 

Bursa Lisesinde : Fizik, Kiınya, f'ransızca. 
2 - Bu derslerden her Lirine lüzumu kadar muallim ab 

D!l•~aktır. 
3 - Konya ve Erzincan Askeri Orta mekteplerinde muh

telif ders zümrelerine de muallim alınacaktır. 
4 - Bu muallimliklere ; istekli olanlar, aşağıda yazılı 

vesikaları bir istidaya iliştirecekler ve hangi mektebin hangi 
ders muallimliğine istekli olduklarını da yazacaklardır. 

A - Tasdikli sıhhat rapc:ru, 
B-Tasdikli hüsnühal kağıdı, 
C - Resmi bir makamca ve evvelce Muallim olanla.- i

çin Maarif İdarelerince, tasdikli Ye feioğraflı fiş veya kısaca 
hal tercümesi, 

O- Şahadetname, Ehliyetnaı:ne, tasdikname ve sair ve 
sikalarmın tasdikli ve foto~raflı sul'etlcri, 

E - Noterden tasdikli taahhi.ii: :.enedi, bu senede şunlar 
yazılacaktır," Tayin edileceğirn ... mektebinin ..• muallimli 
ğinden her hangi ders sene.;i içinde çekilmemeği, şayet tatil za 
manında çekilecek olursam, çe .kiimcde.11 en az iki ay önce bildi 
receğimi, böyle yapmazsam, alacağım cretin iki aylığml taz
mınat olarak bir defada ödcyeceğ,mi, bundan br.ışka tayin o
lunduğum halde kanunun göı.ieraiği zaman içinde vazifeme 
başlamazsam yine ayni ta:.:n1İ nat; ödeyeceğimi taahhüt ede· 
. " rım. 

E- Bu vesikalar 10 Temmuz 933 tarihine kadar Milli 
Müdafaa Vekaletinde Askeri lise.er MüfoUişliğine gönderilmiş 
olacaktır. 

5 - isteklilerden aranılacak şartlar şunlardır : 
A - Muallimliğini istediği derE.İ okutmağa, menşei veya 

Darülfünunda imtihanla ehliyf)tnameyi ve kanuni vasıfları 
haiz olmak -... e yahut ·Maarif Vekaletinin aynı derecedeki mck 
teplerinde müseccel muallim bulunmak. 

B - Haftada 15 "Zaruret ı;öriildüğü takdirde " en çok 
20 saat ders almağı taahhüt ~lmek, 

6-Tayin edilecek nıualli;nlere ayda 84 ; 126 lira ücret 
verilecektri. 

7 - İstanbul, Konya, ve EJ'zİncanda bulunan Askeri li 
seve Orta mekteplerle Konya Gedikli Kücük Zabit Hazırlama 
mektebinin tabip ve dişçiye ihtiyacı vardı~. 

Taliplerin aylık ücretleri SO : 90 dişçilerin ücretleri ise 
70 liradır. 

8 - Bunlara istekli olanlar, hangi mektebin tabip veya 
dişciliğini İstediklerini istidalarına yazacaklar ve kısaca hal 
terc~melerile beraber 4 maddede yazılı zamanda Askeri Lise 
ler Müfettişliğine göndereceklenlir. (3097) (2719) 
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Istanbul Sıhhi Müesseseler 
Sabnalma Komisyonu Reisliğinden: 

Şişlide kain Çocuk hastahanesinin kalorifer kazanları 
nın tamiriyesi olbaotaki keşif name ve şartnamesi veçhile ve 8 
Temmuz 933 cumartesi günü saat 16 da ka!J8lı zarf usulile i
hale edilmek üzere münakasa va konmuştur. Bu baptaki keşif 
name ve şartnameyi görmek isteyenlerin Komisyona müra-
caatları. (2729) 3661 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet VekAletl: 

lzmir Sağır Dilsiz ve Körler 
Müessesesi Müdürlüğünden: 

Kör Çocuklar 
Bu sene kadrosunda yeniden beş kör talebe alınacaktır . 

Taliple;·İn kayt ve kabul ı:;ardarını öğn•nmek üzere Ağustos 
nihayetine kadar Kar!}ıyak.."da nıüe:;~~:se müdiriyetine 111...ı
racaatları. (2823) 

· Çocukların kemiklerini 
Kuvvetlendirir (3990) 

3 üncü kolordu 
ilanları 

: 

-

2. K.O. SA. AL. KOM. dan 
K. O. nun Balıkesirde bulu
nan ktt'aları için 520,000 ki
lo kuru ot kapalı zarfla müna 
kasaya konmuştur. İhalesi 9 
temmuz 933 pazar günü saat 
11 dedir. İsteklilerin şartname 
sini görmek üzere her gün ve 
münakasaya girmek için o gün 
ve vaktinden evvel Balıkesir
de 2 K. O. SA. AL. KOM. nu . 
na müracaatları. (3093) 
(2673) 3577 

• • • 
l. F. nm Seliıniye fırını i-

çin açık münakasa ile 1200 
çeki odun alınacaktır. İhalesi 
6 Temmuz 933 perşembe gÜ
nü saat 11,30 dadır. İsteklile 
rİn şartnamesini görmek üze
re her gÜn ve münakasaya 
girmek için o gün ve vaktin
den evvel teminatlarile Fındık 
lıda 3. K. O. SA. AL. komis" 

yonuna gelmeleri. (204) 
(2715) 3651 

• 
1. F. Kıt'atı ihtiyacı ıçın 

25000 kilo odun pazarlıkla sa
tın alınacaktır. İhalesi 21-6-
933 çarşamba günü saat 
11,30 dadır. Taliplerin şartna 
mesini görmek üzere her gün 
ve münakasa saatinden ev
vel Fındıklıda 3. K. O. SA. 
AL. KOM. nuna müracaatları. 
(210) (2784) 3734 

* * * 
İstanbul, Beyoğlu ve Üs· 

küdar cihetindeki tekmil kıt'a 
lar ve mekteplerin Un, elanek, 
erzak ve yemlerinin ambar 
lardan kıt'a kilerlerine kadar 
bir senelik nakliyesine pazar
lıkta teklif edilen fiat pahalı 
görüldüğünden ihalesi 24 Ha 
ziran 933 cumartesi günü 
saat 11 e bırakılmıştır. İstek 
lilerin şartnamesini görmek 
üzere her gün ve pazarlığa 
girmek için o gÜn ve vaktin
den evvel Fındıklıda 3 K. O. 
SA. AL. komisyonuna gelme 
leri. (211) (2666) 

* * * 
Konya Askeri SA. AL. 

KOM. dan: 
Kapah zarfla münakasaya 

1 

Si~~ 
KARADENiZ POSTASI 

' Samsun 
• Vapuru 22 Haziran 

PERŞEMBE 
günü akııamı hl.reketlc Zooguw.a°k, . 
İnebolu, Sea:ı&un, Ordu, Gi<e9Ull, 
Trabzon, Sürmene, Ri,,.,ye azimet 
ve ıav<let edecekt.ir. 

Fazla tafsiat için Sit'keci Yel-
kenci hanındaki acentalığına m!ira· 
caat. Tel: 21515. (4697) 

--
I• 

SEYRlSEFAlN -Mwlı• -•• c.ı.11 ltlpM it & Dil. 
, ...................... H.UJ• 

TRABZON POST ASI 

KARADENiZ 
21 HAZiRAN ÇARŞAMBA 
ıs de Galata rıhtımından. Dö· 
nüıte Tirebolu'ya da uğranılır, 

İZMIR - MERSİN POST .\SJ 

ÇANAKKALE 
23 HAZiRAN CUMA 10 DA 
İdare rıhtı1D1Ddan kalkarlar. 

2833 

Satılık Kötk 
Erenköy'de Zihni Paşanın selamlık 

kö ·kü pek ehven fiyatla soıtılıktır 

Onbeş oda, otuz dönüm arazi, ııekiz 
dönümü bağ. güzel bir paviyon bÜ· 
yük bir ser. Maçka'da Narmanlı a-
partımanmda 1/ 1 de Neyir Beye mü· 

racaat. (Tel. 41543) (4601) 

3743 

konup 15 Haziran 933 tarihin 
de ihale edilecek olan 213,000 
kilo unun ihalesi bir hafta tem 
dit edilmiştir. Kapalı zarfla i 
halesi 21 Haziran 933 çar-
şamba günü saat 14 te yapı-

lacaktır. İsteklilerin • şartna 
mesini görmek üzere her gün 
ve münakasaya_ girmek için 
o gÜn ve vaktinden evvel tek-
lif ve teminat mektuplarile 
Konyada Askeri SA .AL. ko-
misyonuna müracaatları. 
(3113) (2393) 3748 

Gedikpaşa'da Jandarma 
Satıoalma Komisyonundan: 

Mevcut nümunesi gibi 20 00 : 2500 adet baş cibinliği pa-

l g" r 22-6-933 perşembe günü saat 1 O dan 11 re kadar ya· 
zar ı kl'l . . li kb il be b lacaktır. İste ı erm teımna tı evve ye ma uz e ra er 
pı zkiir gu"nün saatinde komisyonumuza müracaatları. 
me _· _ _ _(2815) 

Darülfünun Mübayaat 
Komisyonundan: 

Mülga Harbiye binasile Haydarpaşada Tıp Fakültesin 
de mevcut istimalden sakit es ki eşya 5 Temmuz 933 tarihine 
ınüsadif çarşamba günü satılmak üzere aleni müzayedeye 
konulmuştur. Taliplerin eşyayı görmek için öğleden ~~vel 
Haydarpaşada Tıp Fakültesin de ve öğleden sonra da Mül?'~ 
Harbiye binaları dahilinde mevcut ambarlara ve şartnamesını 
okumak için komisyon kitab etine ve pey sürme~ için ~e !üz 
de yedi buçuk nisbetinde teminatı muv~telerile bır~_kte 
mezkUr günde saat on beşte Mübayaat komısyonuna mura
caatları ilin olunur. (2730) 3662 

Kırklareli Belediye Riyasetinden: 
K abamızın elektrik ile tenvirine müteallik tesisat ve 

biz ast 8 6 933 tarihinden 28-6-933 tarihine müsadif carsam tec a ı - - . - · 
b 

.. .. ---t t5 e kadar kapalı zarf usulıle münakasaya konul
a gunu --

muştur. . . ak d k .• 
ı _ Münakasaya ıştır e ece zevatm teklif bedehmn 

% yedi b1;1çu~ nisbetinde de~zito ver~eleri meşruttur. V~ya 
Belediye ıhalat kanunu mucıbınce temınatı muvakkate katıye 
için nakit veya nakit yerine hükumetçe muteber bir banka kefa· 
Jeti irae etmeleri iktiza eder. 

2 - Tesisat müddeti tarihi ihaleden itibaren üç buçuk ay· 
dır. Taliplerin müddeti münakasa zarfında kanuna muvafık tek 
lifnameleri Belediyemiz encümenine tevdi ve irsal eylemeleri 
lazımdır. 

3 - Bu baotaki olan şartname, mukavelename suret1erini 
bedeli mukadder mukabilinde Belediye umuru fenniye . 1 .. h.:-n 
disli~inden alabilecekleri ilan olunur. (265.5) 

~ TH" 
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: Ekmek fiatı 

Müttefikler karargahında ahenksizlik 
Hariçte kaç para ise 

lokantada da öyle 
ANKARA, 19 (Milliyet) - A

lelumum lokantalarda ekmeklerin 
mütteriye hariçte sahlan fiate ve
rilmesi belediyece kararlathrıldığı 
ve alakadarlara tebliğ edildiği hal 
de bazı lokantalar bu emre muhalif 
harekette bulunduklarından hak
larında takibat yapılmaktadır. 
Her sınıf bkantalarda ekmek fia
ti parça hesabile hariçte kaça geli· 
yorsa artık bütün lokantalarda da 
bu fiatle astılmıya batlanmıştır. 

Baron Ouchida'nin sözleri - Fransa ile anlaşıyor muyuz?. 
AnAaro, 16/T.,,.,,.ııs/1921 

İıtanbulda müttefikler kararglh 
1arı araamda ahenkıizJik var. Lo
id Corcun celidetine k&r1ı, F ranta 
ve İtalya diplomatlarında açık bir 
::rumUf&klık var. Roma ve Parla; 
doğrudan doğruya Ankara ile an- 1 
latmak iıtiyor. Fakat geçenlerde 
Japon fevkalade komiaeri Baron 
Ouchidarun beyanah nekadar kaba 
idi! ince bir diplomata yarqmı
yan sözler .•. 

Tuhaf fey .. Biz de çok garip İn· 
aanlarız. Adamcağız dütündüğü· 
nü, yüreğinde tatıdığmı aöylemif. 
Kanaatini gizlemediği için mi ka
bahatli?.. Ama diplomatlar, ihti
yatlı olmalı imit·· Kendi hesapla
nna belki iyi bir tey .. Fakat Türk 
noktainazarına göre böyle açık 
sözler, daha faydalıdırlar. Böyle 
açık havalarda hakiki vaziyet, İm· 
kanlar daha kolay bulunur. 

Fransız zabitinin notlarında Ba
ron Ouchida'mn beyanahna dair 
bazı tafsilat var. Buraya geçiriyo
rum: 

İstanbul; 28/ Haziran/ 1921 
"Japon Ali Komiseri Baron Ou

chidanm Türkiyenin umumi vazi
yeti hakkında dün, bir Türk gaze
tesine verdiği beyanat, bir diplo
mattan nazikane bir müphemiyet
te sözler bekliyen lstanbulun siyasi 
mahafilini nahot bir tekilde fBfırl 
h. 

Bu beyanat, drüttliğile, dütün
celerini yaldızlı formüller altında 
gizlemeğe alıtmıf olan müttefikle
rin siyasi mahafilini hayrete dütür
dü. 

Bana bir diplomat - ki bu dip
lomat Yunanlı değildi - : "Müt
tefiklerin yendiği Türklere bu ka
dar açıkça enerjik bir lisan asla 

Baron Ouchida 

kullanılmamı,tı. Babıiili altüst 
oldu. Eğer müttefik diplomatlar, 
mütarekenin akdindenberi, müt
tereken böyle bir lisan kullanmıt 
olsalardı, Türkler azamete yakla
tan ve ancak galiplere yakıtan bu 
vaziyeti almak cesaretini bulamaz
lardı. Müttefikler, aralarındaki an
l8f8111amazlık ve za~ıflıklan yüzün 
den Ankarayı meydana getirdiler. 
Müttefikler ancak, elele ve açıkça 
yürümek kararında iseler Ankara
nın hakkından gelebilirler,, dedi. 

Baron Ouchidanın beyanatı fU· 
dur 

" Ankaranın milli hareketi hak
kında fikrimi soruyorsunuz. Bütün 
Türk milleti harbe ittiriike taraf. ı 
tar mı idi değil miydi bilmiyorum, 

Bu bir harika değil midir? 
Bir kaç beyaz tabletçik ve bunların içinde isti· 

rahat ve uykunun bütün sırrı' 
Kim sınirll, heyecanlı. yorgun ise bu tabletçik· 

ler, .. ıa..,. .. Adalin tabletleri sayesınde ertesi sabah in
sanın yataktan keyıflı ve neş'elı olarak kalkmasını temın 
eden bir istirahata ve uykuya nail olur 

dal in 
Devlet Demlryolları idaresi ilanları 

3989 

Banliyö tipi makas göbekleri ve teferruatının kapalı 
zarfla münakasası 2 Ağustos 933 çarşamba gilnü saat 15 te 
idare binasında yapılacakhr. 

Fazla tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde onar 
liraya satılan şartnamelerde yazılıdır. (2768) 3737 

8-10 adet ray otobüsünün kapalı zarfla münakasaaı 5 
Ağustos 933 cumartesi günü s aat 15 te idare binasında yapı 
lacaktır. Fazla tafsilat Ankarada Malzeme Dairesinden ve 
Haydarpaıada T eaellü mve Sevk Müdürlüğünden bilabedel 
temin edilebilecek şartnamelerde yazılıdır. (2834) 

Gedikpaşa'da Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

200 yatak çarşafı, 200 yastık örtüsü, 200 nevresim örtü 
ve 50 ekmek torbası pazarlığı 22-6-933 pazar günü saat 15 
ten 16 ya kadar yapılacaktır. İsteklilerin teminatı evveliye 
makbuzile beraber mezkUr gü ,ün muanren saatinde komis 
yonumuza müracaatları. (2825) 

fakat muhakkak olan bir teY var. 
sa o da Türkiyenin mağlup oldu
ğu ve memleketin vak'ayı o zama 
nın idarecilerine yükletmek sure
tile, terettüp eden mes'uliyetten 
sıyn)amıyacağıdır. Mağlup Türki 
ye, mukadderatının tespiti hakkı. 
nı galiplere vermittir.,, 

Türk -- Fransız anlaşması hak
kında da Fransız zabitinin notla
rında tö~le bir k8'it var : 

lstanbul; 3/ Temmuz/1921 
"Hariciye Vekili, 27 haziranda, 

Ankara Büyük Millet Meclisinin 
büyük bir ekseriyetle tasvip ettiği 
beyanatta bulunmuttur. 

Londra itilafı mes
0

elesine avdet 
eden Yusuf Kemal Bey, Fransanın 
sulh yapmağa karar verdiğine ka. 
ni olduğunu beyan ebnektedir. Hü
kumet Fransaya, misakimilliye uy
gun olarak yeni tekliflerde bulun
muttur ve cevabını beklemektedir, 

Yusuf Kemal Bey zon zamanda 
Mösyö Fraklen Buyyon ile olan 
mükalemesinin, bu cevabın anlat
mağa matuf ve açılmıf müzakera
tın hüsnüsuretle neticelenmesine 
müsait olacağı ümidini verdiğini 
ilave ehnektedir. 

Yusuf Kemal Bey, diğer taraf. 
tan, hükfunetin vadettiği toprakla
rın yakında tahliyesini ltalyadan 
beklediğini beyan ehnekte ve söz. 
!erine nihayet verirken, Büyük 
Millet Meclisi Hük~etini Türki
yenin her türlü ecnebi müdahale
den azade tamamii istiklalinin ta
nınması ve serbestçe inkitafı nok
talarmı azimle takip edeceğini 
söylemektedir,, 

Herfeye rağmen hadiseler milli 
planımız dahilinde yürüyor! 

MiLLiCi 

1 EVLENENLER 1 
ANKARA, 18 (Milliyet) - An

kara evlenme memurluğu tarafın
dan son hafta zarfında Niğdeli us
ta Mustafa Efendi ile Niğdeli Sıdi
ka Hamının, Cumaibalalı maran
goz Turgut Celiileddin Ef. ile ls
tanbullu Seher Hanımın, terzi Ri
zeli Karabet Ef. ile Zirli Havrisima 
Hanımın, perukar Ankaralı Ah
met Sadi Ef. ile Ankaralı Adviye 
H. ın, Çek Sefarethanesinde kavas 
lstanbullu Ali Zeki Ef. ile Ketanlı 
eZhra H. ın, Viyanalı müteahhit 

' Hüsnü Ef. ile lstanbullu Huriye H. 
ın, Ziraat Bankasında memur ls
tanbullu Hasan Nafi Beyle İstan
bullu Seyyide Güzin H. ın, telgraf 
muhabere memuru Trabzonlu Naz. 
mi Beyle Beypazarlı Zeliha Afet 
H.ın, posta müvezzii Priştineli Ab
dul Efendi ile Beypazarlı Münev
ver H. ın, Sıhiye Vekaletinde tet
kik memuru Karamürselli Bekir 
Sıtkı Beyle Ankaralı Meliha H. m 
toför Geyveli Ali Ef. ile İstanbullu 
Emine Müeyyet H. ın, tapu ve ka
dastro müfettif muavini Yahya Şa
kir Beyle lstanbullu Nejade Turan 
Hanımın, Garson Ereylili Mehmet 
Efendi ile Köstenceli Saliha H. ın 
nikahları kıyılmıthr. 

Sıhhat ve içtim i Muavenet Vekaleti: 

İzmir Sağır Dilsizler ve Körler 
Müessese i Müdiriyetinden: 

Aşağıda yazılı vazifefo,· i çin a§ağıda yazılı şartlarla a · 
dam aranmaktadır. 

A :- - Mürebbiye aylığı kesiksiz 37 lira 33 kuruşt1 u·. 
Yemek içmek yatmak miiesseseye aittiı-. 

Şartlar: Lise mezunu olmak bir mektep veya müeııgcse 
de çahşmış bulunmak. Yaşı 2 5 ten aşağı 45 ten yukarı o~ma 
mak. 

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

selerinden mezun olmak yahut başlı başına bir terzihane ida
re ettiğine dair tasdikname ibraz etmek. 

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

Şartlar : Döküm, tesviye, çilengirlik işlerinde mütahas 
sıs bulunmak üzere san'at mektebi mezunu olmak ~e belli 
başlı işlerde müstakillen çalışmış bulunmak " Çilengircilik 
dahildir " hu üç vazife için muayyen şartları haiz olanlar : A
ğustos nihayetine kadar bilumum vesikaları ve iki fotoğraf 
larile Karşıyakada müessese müdürlüğüne müracaat edecek 
lerdir. Talipler fazla olduğu takdirde yapılacak müsabaka 
günü taliplere mektupla bildiriJecektir. (2824) 

lstanbul 4 üncü İcra Memurluğundan: 
Emniyet Sandığı namına birinci derecede ipotekli olup 

tamamı 4844 lira kıymeti muhammeneli Bakır köyünde Zey 
tinlik mahallesinde ikinci sokağında 27, 29 numaralarla ınu 
rakkam kiğir maa bahçe iki bap hanenin tamamı açık arttır 
maya konmuş' olup ıartnamenin 20-6-933 t~~den itibaren 
dairemizde herkes tarafından göriilebilecegı gıbı 26-7-933 ta 
rihine müsadif çar§amba günü saat 14 ten 16 ya kadar daire 
mizde açık arttırma ile satılacaktır. Arttırma bedeli muham
men kıymetinin yüzde yetmiş beşini bulmadığı takdirde en 
son arthranın taahhüdü baki kalmak üzere 10-8-933 tarihine 
müsadif per§embe günü yine saat 14 ten 16 ya kadar daire
mizde yapılacak olan arttırmasm.da gayrmıenkul en çok arttı 
rana ihale edileceğinden taliplerm muhammen kıymetin yüz
de yedi buçuğu nisbetinde pey akçesini veya milli bir Banka 
nın teminat mektubun\! hamil bulunmaları IUıındır. Mütera 
kin veriler ile vakıf icaresi ve Belediyeye ait tenvirat ve tanzi 
fat rüsumlan müıteriye.aittir. 2004 numaralı icra ve iflas ka 
nununun (126) mcı maddesinin dördüncü fıkrasına tevfikan 

bu gayrımenkul üzerinde ipotekli alacakWar ile diğer alakada 
rarun ve İrtifak hakkı sahiplerinin bu haklarım ve hususile 
faiz ve masarife dair olan ideli alarmı, ilan tarihinden itibaren 
yirmi gün içinde evrakı müsbi telerile bildirmeleri, aksi halde 
hakları tapu sicillerile aabit olmadıkça satı§ bedelinin paylq 
rnasmdan hariç kalacakları cihetle alakadaranın iş~u madde 
nin mezkur fikrasma göre hareket etmeleri ve daha fazla ma
lumat almak isteyenlerin 932-2449 doıya nuınarasile müra
caatları ilan olunur. · 

Berberleri imtihan 
Yakında diploma tevzii 

merasimi yapılacak 
ANKARA, 19 (Milliyet) - An· 

kara Berberler Cemiyeti azaları İç· 
tima ederek Tathan altındaki Süs 
perukar salonu sahibi Halil İbra
him Efendiyi reisliğe seçmitlerdir. 

Ankarada çalıtan bütün berber
lerin imtihan edilerek dereceli ta· 
hadetname almaları mecburiyeti 
konmuştur. Evvelce seksen kadar 
berber imtihan olarak muvakkat 
diploma almışlardı. Bu kere de sa· 
lı günü üç yüz kadar berber imti
hana tabi tutulacaklardır. Badehu 
gerek bunlara ve gerek muvakkat 
diploma almıt olanlara diploma 
tevzii merasimi yapılacaktır. 

Oiplömalar tabedilmek üzere
dir. Bunlar üç sınıf üzerine ola
caktır. Anafartalar caddesindeki 
perukar dükkanlarında çalışanlar 
birinci sınıf itibar olunmakta, ma
halle içinde çalıçan berberler de Ü· 
çüncü sınıf sayılmaktadırlar. 

Su fiah indi 
ANKARA, 19 (Milliyet) - iç

me sularının pahalılığını nazarı
dikkate alan belediye bu suların 
fiatlerile mefgul ola'rak içme sula
rının bilaistisna su satan her yerde 
iki bardaklık şitelerini ucuzlahnış 
ve ayni fiate satılmasını temin et
mittir. Bu ti•elerden Ankara mem
ba sularınınki yüz paraya, İstan
bul memba suların~ da beşer ku
ruşa satılacaktır. Lüks lokantalar· 
da bile bu fiate sahlacak olan su
ların fiatleri bu kabil yerlerin lis
telerine de yazılacaktır. Bu halde 
fiatler yarı yarıya inmiş bulunmak
tadır. 

Hasan Fehmi B. İn evinde 
ANKARA, 19 (Milliyet) - Bu 

sabah Bahriye caddesinde Gü
müthane meb'usu Hasan Fehmi 
Beyin yeni yaptırdığı binada zift 
kazanı parlamış ve itfaiye hemen 
yetiterek söndürmüttür. 

BOTON AVRUPAYI 
EVİNiZDE DiNLEMEK 
ve Radyo istasyonlarının 
neşriyatını muntazam ta. 
kip edebilmek için, tek 
bir duğme ile idare edl· 
fen ışıklı otomatik ıskala 
ile mücehhezTelefunken 
ahizelerinl tercih ediniz. 

Bir yaralanma 
ANKARA, 19 (Milliyet) - On 

sekiz yqında ortnmektep talebe
sinden Ali oğlu Mustafa Efendi 
namında bir genç Hatipçayı civa· 
rında Gülveren mevkiinde bahçı· 
van İbrahim namında birisini bi· 
çakla hafif surette karnından ya· 
ralamıfhr. Kavgalarına sebep 
bahçivanın bahc;eıine girmeleri· 
dir. 

Ray otobüsleri 
ANKARA, 19. - Devlet demir· 

yolları idaresi bazı hatlar üzerin
de demiryolu otobüsleri işletmi· 
ye karar vennittir. Hem kara yol 
larında, hem de demiryollarında 
gitmekte olan bu otobüsler Kayse
ri • Sivas, Ankara - Çankırı hat· 
larında işletilecektir. Bu suretle 
otobüs rekabetine kartı konula· 
cağı tahmin edilmektedir. Bu oto
büsler yakında Almanyadan geti· 
rilecektir. 

Ankara silosu 
ANKARA, 19 (A. A. ) - l'.nkara, 

Konya, Sivas ve Eskitehirde bu ıene 
yaptınlması mukarrer olan ıilolardan 
Ankaradakinin inıasına bu bir iki 
ırün zarfında baılanacakbr. Silolar 
ikinci kanunda bitmit olacaktır. Sivaı 
ve Eskiıehir silolanmn ihalesi meıele
si 21 haziranda karara bağlanacak· 
tır. Bunlardan batka Ziraat Vekale
tince muhtelif yerlerde basit ve küçük 
ambarlar yaptınlacaktrı. Bunlann pi· 
linlan da hazırlanmı§tır. Mahallerin· 
de münakasaya konacaktır. Bu suret
le önümüzdeki sene içinde dört büyük 
ıilo ve altı yedi yan • silo ambar yapıl 
mı§ olacaktır. 

Sanat mektebinde sergi 
ANKARA, 19 (Milliyet) - San'at 

mektebi talebeai tarafından hazırla· 
nan sergi yann açılacaktır. Sergide 
talebe tarafından yapılan muvaffakı· 
yelli eserler vardır. 
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Umumi Nefriyat ve Yazı lfleri 
Müdürü ETEM iZZET 

Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. 
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~ Cümhuriyet Halk Fırkası~ 
ZONGULDAK ViLA YETi 

idare Heyeti Relallğinden: 
Zonguldak Villyeti merkezinde muhammen yetmlı bin lira bedali 
keılfli mevcut projelerine göre yapılacak Halkevinln İnfaaı 1 tem
muz 933 tarihinde pazarlık ıuretile ibalei kat'iyyeai icra edile
coiinden talip olanların mUzayede ve mllnakaaa ve ihale kanu· 
nuna tevfikan depozito veya teminat akçelerlle Zonguldak Halk 

Fırkaıı Reisliğine müracaat etmeleri ilin olunur. (4698) ~· 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Niimunesine tevfikan ve 13887 numaralı kararname ah 

Jdını dair~sinde takasla ve pazarlıkla (1,200,000) bir mil
yon iki yüz bin adet sandık raptiye çivisi satın alınacaktır. 

Taliplerin nümune ve şartnamemizi gördükten sonra 
o/o 7 ,5 teminatlamu hamilen 26-6-933 pazartesi günü saat 
14 te Galatada Alını ve Satan komisyonuna müracaatları. 

(2548) 


