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iki gündenberi yağmurlu ha
valar kesilmiş, şiddetli sıcak
lar başlamıştır. 
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FiAll S KURUŞTUR 

Cihan kon fer ansın da 
İki mesele 

londra cihan ikbaat konferansı, 
b.~branın belli batlı amilleri olduğu 
&oylenilen iki meaelenin müzakereşile 
İte baıladı: 

1 - Gümrük tarifelerinin ve bey• 
nelmilel ticareti tahdit eden konten· 
ianbnan gibi bir takım kayıtların kal-

1 
dınlnıası veyahut hafifletilıneıi. 

• 2 .-. Paraların kıymetlerinde niı· 
pı bır ıstikraı· temini. 

Bunların her birini ayrı ayrı izah 
edeyinı: 

Güınrük tarifelerinin tenzili mese
les.inde en ziyade Amerikalılar ısrar 
edıyorlar. Evvela konferanaı hazırlı. 
Yan h.eyetin "gÜmriik tarifeleri müta
reklk':"'" hakkındaki teklifi vardı Bu 
teıfe·· k · 
d 1 gore, onferansa iıtirak eden 

ev etlerin, ·· k 1 müddet ~~~ ere er devam ettiği 
b. çe gumruk tarifelerinde hiç 
ır artırma yapınaına} L ,_ 

bir taahhüde İri . ~ """kında 
rans açıld • g tnıe~ı ıdıler. Konfe-

ıgı zaınan ihz • k . 
nun bu tekl"f" . arı om10yo
bul e . . ı ı~ı ancak 15 devlet ka
file b~§l\Re13 Mac Donald'm tekli
hil old .nıuhalreke., yi Türkiye de da· 

ugu a de a • k b d let kah 1 • • tagı yu an er ev-
rük .u e~~tir. Binaenaleyh güı. 
bir :;--rıfelerrru~ tezyidine kartı ted. 

ınnıı§ ve tıınd·ki t 'f 1 k f ransnı t b .. 1 
1 an e er on e• 

lenm;.1 ad~ı eş olduklan yerde çivi-
-..., er ır. unu IÖyl" . ki k 

feransm "lk h ıyeyım on· 
§eyi ld ~ edeflerinden biri de her 

B. o ugu yere çivilemektir 
1 d~kdefa tarifeler bu y~lda çivi
en ı ten sonr Amerik 1 

!erini ·ı . .. a a ılar teklif-
. ı e.rı ıurdüler: Bütün gÜmrük 

tarıfelermde aıyanen .. d . 
tinde bir t il" YllZ e on ruspe· 
Bö 1 enz at Y•Pılnıaıını istediler. 

y e sıyanen şu nispette le il" t 
P1lnıası, pratik olan Anı n~-- ~ıl ya· 
zilıni ti . en...., arın 
dır ~e enne uygundur. H•tırlarda· 
da ı!ilı~n~1"..'"e teslih~t konferanamda 
tinde t ~1 ™.arın yuzde otuz nispe· 
di. enzıl edilnıeıini teklif e-itler• 

ra ~~nra ~Öyle bir kararın İttifakı a
d;u; e V~rılenıiyeceğini bildikleri için 
leıl Ya lıcaretinin yansnıı yapan dev. 
ril' er tarafından böyle bir karar ve. 
tiz':: hu. kararın tatbik edilmesini il
sen . ettıler. Dünya ticaretinin 1932 

e1ındek· b 12 722 ·ı Yon dol .' acmi §U idi: ' nıı • 
lar 'L ar ıthaıat ve 11 388 milyon do-

luracat ' 
BüYiik ·h 

n olan d 
1 
t•cat ve ithalat rakamla· 

renı k .,e• etlerin bazılarını muhle· 
•rı ere bir f°'·' . k . . 

buraya k d '""" verebilme ıçın 
teklT k ay edeyiın. Çünkü Amerika 

ı ı abu) edili-- -~-..::ı.. t .f . 
meıelel · • ~, .. ;;..... - arı e•ı 
•ek bir erı ae.ı;nıa:veye göre rey verile· 
karar;ı hnonun ıirket idare meclisi 
sene.ine ~lledilecek. Rakamlar 1932 
lara deİa.İıttir. Ve o kadar milyon do-

et eder. 

llfe?'[eket ithalat ihracat 
~Jantin 216 336 

elçika 456 408 
Fransa 1,176 768 
A.lınanya 1 344 , __ .. 1,104 • 

ı~tere 2,280 1,284 
lalya 420 348 

Japonya 408 360 
An.erika 1,320 1,620 

18.~Ürkiyenin 1932 senesindeki itha
lıını 85d983,723 Türk lirası idi. lbraca
lig" "'1ma 101,305,650 Türk lirasına ba-

o uıtu. 

. d~erikahlann ..;: _ _,,,_ •--'L-1 · · 
ın ırmeğe v k •--..alil.il ......-..-e erJDJ 
hnın kaldır.'; ontenjantınan tahdida· 
rınm ıebebi ':.':."'~ taraftar olmala
lerinin çok ~k·~ güın~ tarife· 
de ondan müteeaairool .... ve oyle yüz ... 
te b 1 acak hır" · u unmamaaıdır. Anıe . nıapet-
sonraımda gum" -'"· ta .frik".lılar harp 

··k '""' n elerıni 
yu aek bir raddeye çıkaran 'lk b·· ç~k 
devlettir! V b" 1 uyijk 
d .. er. e ır nazariyeye .. 

unya bubr b 1 gore 
olan Anı . arunm aı angıcı alacaklı 
_,,. __ 1 erikanın ıı\imrük tarife le~· · 
z....,e bnesile ba •iDi 
jantınana . ılanuıtır. Konten. 
yoktur. gelınce; bu, Amerikada 

Diger taraftan k . 
alakadar 1 ontenJantman ile 
kabul ı:uan F~~naanm bu teklifi 
Günıriik e Y~egı. tahnıin ediliyor. 

· lince• L.. larifelerı meselesine ge-
, .... nıeaeı bir 

ler için ba • . 8
. • çok devlet

DlÜzak ratı hır •tür. Bu meselenin 
tır ki ~resfıne batlanınca anlaıılacak-

on eranam •ık! t k . . feler ıneaelea · 1 k e mer ezı tara-
• o aca tır Lo d d yanen ıu veya bu . • n ra a aı-

aine ınuvaffak 1 rus~tte indirilıne. 
d• Ol o unacagı çok .. h ı· 

ır. aa olaa, tarifele . . ~u~ e ı-
hakkında bazı de,.letl rın ındınlnıesi 
taraflı veyahut bazı d::ı a~e.aında iki 
da grup halinde nıiltekabil er e.rafsm. 

d 
.,,.,., nıen eat 

eaaaına ayanan ,..._....,. YapılabiU.. 
Konferanam vazıyet ettiği .j· 

Dıeaele paraların kıymetinde İatik~er 
ıneaelesidir. Hemen IÖyliyeyiın ki b:. 
ıneaele dilnyanın en ehemmiyetli pa. 
raaı olan dolar Jngiliz lirası ve frank 
nıeseleaidir. 'su mesele ile de en 
~kın~an Fransızlar alakadardırlar. 

.
1 
enkalılar ...::-..::ı.. tarifelerini "çi-

vı edil .......... -
r 1 er,, ya. • . Fransızlar da bu pa. 
a 'j' olduldan yere çivilemek Uıti

Yobr ar. Ancak dolan Amerikanın he-
ıa ına elv d"" · · ı..-- tt 
d i;.·· er ıgı nıspette ~z~e en 
-.urın k · · Ciiınhu e .•ç.m meclisten aalahiyet alan 

nıaın k rreısı Rooaevelt buna yanaı· 
etrafa dta~. Dolara verilecek kıyınet 
ınu,ı ID a ~ç IÜndür hayli pazarlık ol· 
dola u~ Bır İngili': lira11na kartı dört 
rülrıır -'Yl1,1et teapıt edilmeai ileri sü
t; ektedır. Hedef dolar ve lnoiliz 
raaınm alt • 

dir P ın esasına avdetleri değil-
old.ukf araları konferan11n tabirile 

arı yer ... ·ı 
bu çivi) e. çıvı emektir,,. Ancak 
rar ol•c:'!.';1enı~ ~nu daimi bir iatik
lılar bun.!" nı bıldıklerinden Amerika-

Bu ıne elYana.'nııyorlar. 
a e Rorüıülürken, vakit te 

Sahip ve Başmuharriri: - Siirt Meb'usu MAHMUT 

Sovyetleri tanıyacağı ve geniş 
mikyasta bir ticaret mukave
lesi yapılacağı bildiriliyor. 
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Fransız meb'uslarin göre, ya istikr _,ya tehir. 

Londrada mühim bir 
netice alınamıyacak 

Umumi olmaktan ziyade devletler ara
larında hususi anlaşmalar yapıyorlar 
LONDRA, (Sureti mahsUJ1ada 

giden arkadaşunızdan) - Bir 
halta evveline nazaran, bambQf· 
ka şerait içinde başlıyan konfe
ransın ikinci haftası da bitmek üz 
re bulunuyor. Henüz ortaya esas
lı ve mü.pet bir ,ey çıkınıf değil
dir. Konferansı bir tehir veya ta· 
tilden kurtarmak için, Amerikalı
ların istikrar bahsinde gösterdik
leri taannüde boyun eğmek lazım· 
geldi. Amerikaldar para işi halle
dilmeden evvel iktısadi bir zafer 
elde etmek isteyorlar. Fransızla
rın konferansın tehiri talebini ge
ri almaları Amerikalıları memnun 

etti. lhtilaJlı escuların halli için 
lngiliz tezine mümkün olduğu ka
dar ;>•aklaşarak bir itilafa varda
cağını hidayette ümit edenler ya
nıldılar. 
Şimdi tali komisyonlarda rıutak 

lar ve tezler devam ediyor. Mama
li ehemmiyetli bir neticeye varı
lacağı ~üpheli. Çünkü vaziyet ve 
hava henüz böyle bir ümit ver
miyor. 

Münir 8. nakit komisyonunda 
parayı düşürmekle efYa liatlarına 
sun'i tesir yapmaktaki lüzumsuz· 
luğu izah etti. Ziraat memleket-

(Devaını 5 inci sahifede) 

.... 

Eroinciler Emni yet Müdürlüiiinde • • 

Son şebekeyi bir kadın mı 
meydana çıkardı? 

Eroincilerden başka, bir adamın 
üstünde de 20 kilo esrar tutuldu 

Beyaz düşmanla şedit bir mücadele var 

Tevkif edilen Marho Ef d . . en ının 
fapka mağazası 

geçiyor. Yapılan bir hesaba göre, 
Londra konferansının her dakikası 
devletlere yüz İngiliz lirasına mal ol
ınaktadır. Bu paTan.m en büyük kısmı 
Londra otelcilerinin k&Nllarına girdi
ğine &Öre, iktıaat konferansı, her hat .. 

Beyoğlu Kalyoncu kolluğunda K~· 
çonun evinde meydana çıkanlan eroın 
iınalathanesi ve kaçakçılığı tahkikab· 
na dün de devam edilmittir. 

Meselenin ehemmiyetine mebni tah· 
kikat ile Emniyet Müdürü Fehmi B. 
de bizzat mqgul olmuıtur. ikinci Şu• 
be Müdürü Demir Bey tahikatı ilerle!· 
mektedir. 

Sıhhiye Müfettiıi lsınail Hakkı Bey 
dün Emniyet Müdürlüğüne giderek e· 
roincilerin evinde yakalanan aletlerle 
yapılmış olan eroinleri görmüttür. 

Bu fabrikada bulunan aletlerin ev· 
velce kapatılım§ olan Japon eroin fab
rikasından sahn almdığı anlaıılını§lır. 

Dün yeni olarak §U tahkikatta bu
lunduk: 

Niko Sakalyari İsmindeki Yunanlı 
geçen mayısta Paristen §E'brimize gel. 
mi§, Leandiro Kostantinidis ve Marko 
ile temasa girerek bir eroin fabrikası 
kurmayı kararlaıtırmışlardır. Leandi
ros ile Marko eroin yapacaklar, yapı .. 
lan eroinleri de Sakalyari Paria ve Mı· 

(Devamı 5 inci sahifede) 

de insanların terfihi yolundaki e-aye .. 
]erinden birini istihsal et.mit bulunu
yor Londra otelcileri hayli zengin .. 
leşti. Darıai cemiyetibeıeriyenin terfi
he muhtaç diger kısmının ba.ına ... 

Ahmet ŞOKRO 

uıı ııınıııı ıııınııı ıııi ı ıı ııı ııı ıımıı 111111 

Gazi Hz. 
~.___ 

Dün İsmetpaşa Enstitüsü 
sergisini gezdiler 

ANKARA, 24. A.A. - Reisi
cümhur Hazretleri bu sabah saat 
9 buçukta lsmetpaşa kız enstitü.ü
nü teşrii buyurarak mektebin ser· 
gisini gezmişler, sergi dairelerin
de, bilhassa tabahat, ev idaresi, 
tiftik yapağı ve şapka kısmıla
rınd: gösterilen eserler üzerin
de alaka ile durmuşlardır. 

Gazi Hazretleri müdiriyet oda
sında biraz istirahat buyurduktan 
sonra saat onu 10 geçe müesseıe
den ayrılmıflardır. 

IUUHIUlllllllUmıuııııınııınnmnun 

Bir lisede 
Kimya imtihanı 

İmtihan tatil edildi: 
hadise nedir? 

,,...------

lnhılô.p Lisesi müessisi 
Nebi Zade Hamdi B. 

• 

/ 

1nlulap Lisesi aon amıf bakalorya 
imtihanlarında bir hadise olmuttur. 
Aldığnnız malilmata göre vak'a §U· 
dur: Kimya zümresi imtihanına giren 
18 talebeden ancak 2 si üçer numara 
alarak orta derecede sınıf geçmiıler· 
dir. Digerleri muvaffak olamamıılar
dır. imtihanın seyrini tehlikeli gören 
mualliınle mümeyyiz arasında bir mÜ· 
nakaıa batlamıt, böyle giderse 50 • 55 
kişilik amıfın hepainin döneceğini mu
allim ifade etmitlir. Münakaşanın 
büyüıneai Üzerine vaziyetten mektep 
idaresi haberdar olarak meseleye va
zıyet elmittir. Mektep idaresi iti Ma· 
arif Vekaleti Umumi Müfettiıliğine 
bildirmeyi lüzumlu görerek müfettiş
liğe mesele ihbar edilmittir. Bunun Ü· 
zerine mektebe gelen Umumi Müfet· 
tit Harun Reıit Bey tahkikata baıla
mıf ve1 imtihana devam edilmiy~~ek 
tatil edilıneaini emretmiıtir. Bu zum· 
renin imtihanı temmuza tehir edilmi~· 

tir. eki 
Müfettİ§lik tahkikat raporunu v • 

lele gönderecektir. 

Vapurlar geziliyor 
Heyet dünden itibaren 
kıymet takdirine başladı 

Hususi vapurlara kıymet takdiri içi~ 
te,ekkiil eden heyet, düll •ahah Deruz 
Ticaret Müdürlüğün 
de 3 üncü toplantı
şını yapmış ve kısa 
bir içtinııı.ı müteakip 
koınisyon halinde 
Ortaköy'e giderek 
ilk defa Yelkenci 
zadeler'in Vatan va
purunu muayene et• 
mi,tir. Heyet azası, 
vapura ayn ayrı kıy. 

metler koyınuılar
dır. Koınisyon, bu
gün de toplanacak ve 
hangi vapur hazıraa 
onu muayeneye ıridecektir. 

Heyet azasınnı ayn ayn takdir ettik
leri kıymetler, içtimalarda müzakere ve 
telif edildikten sonra eshabma tebligat 
yapılacaktır. 

Akşamki f ırfına 
Denizde kazalar 
Oldu 

[ Son haberlerimizde 
okuyunuz] 

RIUllllllllUlllllllUUllHIUllUUlllHllll 

ı-
1 Londra mektupları ı~ 

Dünya buhranına üç 
·cepheden taarruz!. 

• 
·Bu cels_ede I ngiliz muralılıasları 

adeta bir futbol timi gibi 
kaleye muntazam akınlar yaptılar 

Türk heyeti konferansta nasıl çalışıyor 

LONDRA, (Konferans salonun
dan) - Londra cihan ikbsat kon
feranama murahhaa veya mütehas
aaa olınak çok büyük ihtısa• ve çok 
ciddi meaaiyi istilzam eden bir me
seledir. Konferana umumi heyet 
içtimalarmdan komisyon ve tali ko
misyon toplanmalarına intikal et
tikten sonra dünyanın en kantık ik· 
tısadi ve mali meselelerinin halli 
için ileri aürillen bir takım muğlak 
ikbaadi nazariyelerin münakaıaaı 

halini aldı. Amerika heyetimurıih· 
hasaaile on altı ikhaat porfesörü 
vardır. Bunlardan her biri, iktısat 
ve maliye hakkında memleketleri
nin en maruf simaları olduğu gibi, 
bu mevzular hakkında bir çok e· 
serler telif eden adamlardır. 

Konferans bugÜn dünya buhra-

Londra: AHMET ŞOKRO 

T. Rüıtü ve Celal Beyler 

nına üç cepheden taarruz etti: 
1 - lktıaat cephesinden; 

(Devamı 5 inci sayı/ada) 

Motosiklet yarışlnda kaza 
nasıl oldu? 

Postacı Ahmet efendi kazanın nasıl 
olduğunu anlatıyor 

•. kaza d olmasaydı daha iyi olacak· Milliyet'in otomobil ve Turing klüp ı 
ile birlikte tertip ettiği oto ve moto ya· 
rıtı bu sene hem büyük bir alaka uyan· 
dırdı hem de her tarafta heyecanla kar
şılan~n bir spor oldu. Anlatılıyor ki mem 
leketimizde de oto - moto yarıtlan ge-

kl. alakalı lecek seneler için en zev ı ve 
sporlardan birisi olacaktır: . deki a-

y anılann heyeti umumıy~•f! bir ne
henk ve düzen de her taraha i!<İ~ rakip· 
· bırakın •- Eğer motos . eli tıce l§u•. Ef . hafifçe geçır • 

ler'>den Ahmet · mn 

gı a • Ef tı. yalnız tuhaftır ki Ahm!'t ; y~rııa 
undaki Kadri Ef. yerıne ırırrmt ve 

::ro: kazadan sonra belli olmuıtur. Ah
..:'et Ef. hastanededir ve belki buırün çı· 
kacakbr. ed k di • . .. b' 

Dün hastan e en ıını goren ır 

muharririmize Ahnıet Ef. kazayı ıöyle 
anlatmııtır. 

- 12 - 13 senedenberi motosiklet 
kullanmm, 9 senedenberi de Postanede 

(Lutfen sahüeyi çeviriniz) 

Ahmet Efendi hastahanede. • 
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HINÇAK FEDAİLERİ 
-Z-

Patrilt Efendinin, padifa.ha cevabı. - Patrik, miifkül meoiide ol
'i:luğunu yanayaltıla anlatıyor. - Komitecilerin zorbalılıları. 

Patrik ~,,..,. Ef.ıi, zatı ıaiı-
nenin beyana- ı.ü,W. lıir - • ·,.ı 
alakası ile telillki eclenlı: badi _,.. 
zatının atebei ül1aya ibliğuu rica etti. 

Ormanyan Efendi aöyliy«da: 
- Şevketlii Efendimmn iradei """ 

haneleri canu bef üıtiineclir. Nuan hil
mayunlarr nuru hakkı icizanmecle mil· 
tecelli oldukça ifayi 'fuiEecle aelııııt ve 
iıtimrarım tabiidir. ''Kmvnıyyan"' bir 
şahsi ·uhaıü olduiumcluı tehlikelere 
karşı tevekkülüm vardır. Şalui kodmm
yoktur. Yegane lcayium - gayem met
buu azam efendimizin rizayı milliikine 
!eri dairesinde reisi ruham,rei bulundu 
ğum cemaatin menafiine ve hayırlanna 
hizmettir. 

Bunun için welinimte efendimiz haı
retlerinden geçenlerde h1DmU ıeJuınel ... 
rinde arzı ifade ettiiim veçhile cemaatı 
hoşnut ve mütefel<kir kılacak bazıı hu· 
su si ara müsaade huyunılmuma istir -
ham ediyorum. 

Ezcümle Y eclikuledeki hastahaneye 
ilaveten insaıı mıakarnr ohm ~
nenin •"&a;ı vakfa ai idöiü be,.~e 
evkafça in-~ münw''n' o1unmuıtur. 

: Şeyhülislam Efendi Hazretlerine müra
caat ettim. Miitarünileylo • misillü ...,. 
kıf .... üzen- ebniye ihdası -t"'
dur. Caizdi.- her hangi lıir ...Jaf toprak 
üstüne bina kanılmasm demine bütün 
l.tanbulun binadan hali olması lizıın 
gelir. Momuriyeli muhel olar, e.kalm 
mümaneatını halutz ı...ı-ktayım. Bu
nunla beraber Patrikbw •r=liıai o ci
varda baska araıılar da ı.lcla. Bunlar
dan birisine miüaaele ol-mı istedi. 
Ona da mÜma"Mt göateriLli. 

Bu haller cliilerini pdı: mitlDI -v· 
kie dü,ürdü. C-te '-!a aöyliyecek 
söz bulamıyor-.. 

Bir de eslıi nqi ı..w ;kz ı •es- -
af huyurulmatta. Maliye -.re Dalıiliye 
nezaretlerinden Aaadohıda nlilere teb
liğat yapılmıştı. Diileri bırafmdaa mo
rahhasalıldar vasıtaıile Anadoluda kil· 
in malum semtı.deki falaırayı amaate 

'°Pfir ol..-qtıı. Halbuki yirmi ııün
dir bir çclr nahiye 'H kazalardan aldı
... huouoi ~erde .-ilı:Ur -
ld verııilerin tiddetle takip ye talep ... 
hıaıluiu yuılıyOl", dedi - ,..mnclalıi ..... 
nlı: çantasmclan on bet kadar telıırafna. 
me çıkararak ııöiterdi. , 

Şerefaadir olan iradei.aenİJ'e üzerina 
.. kuhulan affın hiikümatiz Ye tatbik· 
aiz kalması mümkün ve mutasavver 
olamıyacağmdan Adliye ve mezahip 
Nezaretine müracaatle iradeiseniye 
mnktazaaınm infazı zunnmda vilayet
lere emir verilmeNıai ricaya mecbur 
oldum. fıte bu ve bu gibi mahrumi· 
yellerden dolayı cemaat her gün su
ziil[iidaz ile dailerini sılnttırmakta ve 
fwaat a...,an komiteci müfsitler de işi 
lıarıştmnakta olduğundan hilhaasa 
ulüTVümerhamet ve adaletifalıaneye 
iltica ve dehalet ediyormu.. 

Komitenin milli hali.ı iaııeııi namile 
Yergi teklinde şundan, hundan para 
toplamakta olduiu ve hu h1UU1ta ken
disinin muaveneti muairren talep edil
diği bahsine gelince filvaki Hinçak, 
Torotak komiteleri ilk zamanlarda sa
dedi! efrattan ve bir takım oervet aa
hiplerinden giinagiin taklabanlıklar, 
,..rlatanlıklarla hayli para koparabil· 
DIİ!ler de bu paralann hayra sarfolun
mayıp AYnlpa oefalıethanelerinde ha
yayinefaanilerine harç Ye iatilııli.lı: ey
ledikleri aıılaıılmuile tahsil.atlan a· 
zalmq olduğundan eyyamıahirede te'h 
didat ve hareki.tıcinaiye ile iatiamara 
kalloınuılardır ki bu da - Patrikha· 
- ve ne de dia'er cibetlenlea yii:a bu· 
lamadıldarmı ispat eden delaildendir,. 
cim:ılelerile aözüne nilaayet -..erm.ifti. 
Bunun üzerine kendisinden. aüıaade 
iıtiyerek n bütün beyanlarını hik.i
piyiiilyaya arzedeceğimi aöyliyenlı: 
ayrıldım. Doğruca saraya afteıle A· 
•-Beyin daireainde aotlanmı tanzinı 
ve tahrir ederek mumaileyhe tevdian 
a.n:ıkeyfiyet ettim. 

Yann: 

UNCU APİK VAK' ASI 
-1-

1 

Uncu Apilt kimJir? - Apik'i kim öldürmiiftü? - Niçin 
r iil miiftü? 

öldü-

. 
çalışıyorum. Şimdiye kad.r bir kaç ka· 
za geçirdim; bir defasında karh havada 
otomobile çarptım, çok oür"atle gidiyor. 
duın. 20 metre kadar yerde sürüklen· 
dim, fakat böyle yaralammdım. 

Cuma sabahı. yarıt yeriae gelince, 
Kadri'nin yar""' girmiyeceğini biliyor· 
dum. Kadri 7 numarada lıaydedilıniıti; 
sıra bu numaraya gelince Kaclri'yi ça· 
ğırdılar. Bu ıurette ya""" girdim. 

KaA herkesin :zannettiii gibi bir .ıe.: 
ğil, ikidir. Ka:.alar fU surette oldu; Ha
reket edince ıık viraji döndüm. 90 • 95 
kilometre' üzerinden gidiyordum. Orta 
vkajda yerele lıinx toprak •e kum ....... 
dô: Tekerlek patinaj yaıwia batlach, 
ön tekerlek kaydı, ağaca çarpb, fener 
parçalaru!L Ben kendimi korudum. Bir 
ayagim sızlıyordu. Baktmn, eski yara 
olduğunu anlayınca aldırmadım. Ahali: 
"gitme, gitme!. •• " diyorlardı, ben lmlak 
asmadım. Arada bil' dalıika kadar bir 
fasda oldu. Tekrar harel.>t ettim ve 50 
• 60 metre kadar ııittim. Gene 90 - 95 
kilometre'dvı l[idiyordum. Parnıaldıklı 
viraja gelince fren yaptım. On taraf 
tuttu, arka tuın.di. Baktım lıi kwtu· 
lııt çaresi yok, motörü aaia yatırdun. 
Ekzoıt borulan yerde sürinü:r.ordu, hu 
sebeple motörü daha çok yabrmaia 
mecbur oldum, .. ğa kırdım, daost b6. 
ruıu yere vurdu, ben de ağaca çarptım. 
4 - 5 metre kadar yukarıya hrladığımı 
zannediyonım. Handa döndüğümü gö
rüyordum. Yere düttüm. Ondan oonra· 
sını bilmiyorum. Gözlerinıııi. açtığun za. 
man kendimi hastanede buldum. 

Kazaya sebep bence ön ye arka hen· 
!erin sağlam olmamasıdır!' 

Ahmet Ef. ı-t&nede milvez:zidir. 

Resmi liste 
Otomobil ve motoıiklet YAntlanna 

ait reami listeyi gördüğümüz lüz11m 
Ü:zerine netrediyonız: 

Motosikletler AfOt: 6.2 

" 
Ahmet: 6.4% 

,. Süleyman: 5.24 
,, Kamil: 5.33 
,. Ahmet Y&f&I": 6.14 

Küçük Hrİ olomobilln: 
Fethi Bey: 7.27 
Kala.mide. 7 .. 
Atot: 6.23 

Hu-a tip 7CIMf otomo6ili: 
ltalya Sefareti katibi Möayö (Ari· 

•abeao) S. lı.10 Fiat 
.Şoförı.r tarahndan laıılltmdart lt.u· 

nui bü.ııülı ol-.obiller: 
Ziya Ef. Buik. Rus Sefareti otomobi-
li: 5.SS 
Ahmet Ef. Buik. Möayii Surla· 
run: 5:.59.ıo 
Mustafa Ef. Möıyö King'ia. Şeno-
le: 5:.59.ıo 
Hakkı B. Möayö Kasancıyan'm 
Ford: 5:.39..5 

Sepetli mot0$ilıletlw: 
Kiriyazis: 
Taceddin: 

Amatörler: 

7:.23 
6:.17.8 

Vehpi Sait B. Buik. 5:.57.3 
Samiye Burhan Cahlt H. 5:.40.7 
Bütün bu neticelere nazar geçen 

ıeneki 5.48 rekorunu kıranlar yalnn; 
üç kitidir. 

Mösyö Ariyabeno Fiat. 5.31 
Hakkı B. (Kazanciyan) Ford. 5.39 

Bir senelik fark 
Mm Miryam Harry'ye on 

sene gibi geliyor 
lran ve lrakta bir seyahat yapmJf o

lan F ransu muharrirlerinden IMm Mir
yam Harry bir kaç ıründenheri ~
de bulunuyor. Mm Miryam Harry bir 
lıaç defa !dırimiu ııelmit ve her defa· 
anda -1eketimizde gördüğü yenilik
ler haldımda sayanı dikkat yazılar yaz.. 
-.1ır. 

Mm Mirjam Harry hu aon seyahatı 
ı..ıldanda bize dedi ki: 

- Bu defaki seyahatteki hedefun t. 
ram ~itmek ve Iran haldnncla bazı ya
zıılıır yazmaktı. Iran yolculuğu heni çok 
}"Ordu. Iranda simendifer olmadığı içia 
otomobille seyahat ediy«dınn. Iranda 
muharrem ayinini görmek istiyordum. 
Meğer lran hükümr' i '-u "ene muhar· 
rem ayini yapılma ~ .,t ın~- '"Tli.ı, bu se
beple eöremedim, hakta . .-dır dediler, 
ocaya gittim ve ııördüm. t-lak.ikaten ga .. 
rip bir ,ey ... 

lrakta, Suriyeye oradan da Anadolu'. 
ya geçtim. Konya'da bir kaç gün kal
dım. Konya Avrupalılarca az tanmmq 
ıayanı dikkat bir !ehirdir. Tarihi eser
ler, müzeyi hayret ve takdir ile seyret
tim.. 

lstanbuPa gelitim de biraz dinlen
mek icindir. Cecen gün Bursa ve Yalo
YA'ya <ıittim. Bunada, gördülderim '
na eski ve yeni Türl<iye arasında, ki 
hırldarı anlabnağa kôfidir. Burada mek
teplerin muhtelit olması nazarı dikkati
,.; c:elbetti. Bursanm Muradiye meJrte. 
biade ı2 . ı3 yaımdaki erkek ye kız 
ç klarr bir arada ırördüm. Bahçede 
OJ'l'İyan \,ir çocuk grupu içinde bir kız. 
aiız helli hayrette hiraktı. Bu sevimli 
Ye !"özlerinden :zelıi. fqluıan yaYrU o. 
}'llllda e-iıdc arlı:ada.ıarmı iminme bir 
taYJT!& idare ediyor<hı. Bir 1ııızıı:ainm 
erkddere ha tahaldniınu pdı: llosuma 
ciffi. 

Bu defa gelitimde Türkiyeyi bir se
nede, on sene geçmi§ gibi deiipni, bul
.Lım. Bursa'da evlenecek~ ııbhl 
-yene,e talM tutulduldarm. İf,İttim. 
Tiılôyedc: kadından biı.m.ı.. TamııJ
Flllıat t..ınlar henüz Franaa'a bile volı:
Siz merhaleleri colı: calouk pçiyor, her 
bsi ~eride bıralayonunuz... Seyahat 
iıııtibalanım yazmak üzere pa'lembe IJÜ· 
Dii Fnnsa'ya döneeeiim-" 

Samiye Burhan Cahlt H. Fonl 5.40 
Soit P"'f'I Ztule Vehpi Beyin 

bir mektubu 
Dün Sait Pllf& Zade Vehpi Beydea 

bir mektup aldık. Vehpi B. bu mektu
bunda Samiye Burhan Cahit Hanımla 
kendi kO§uaunun mukayese edilmeme
si li.zımgeldiğini beyan etmekte ve bıı 
mukayesenin daha ziyade Samiye H. 
ile mezkiil" kotunun birinci ve ikinci· 
leri ile yapılmasını kayıt ve Samiye 
Hanınun me2kUr ko~uda üçüncülüğü· 

_ ne itaret etmektedir 

Amerika 
Sovyetleri tanıyor 

Ayrıca bir de ticaref 
mukavelesi yapılacak 
VAŞINcrotf 24 A.A. - S...,.et 

Ruıya lriilıılmıodııi A-*a tarar...dan 
twmJMM••, R•a - AınfsL mijne ..... b 
haldmıda çclr iyi haber alan kimselere 
göre, temmuz iı;i.ııde olacaktır. Sonra, 
ticari bir millıa..ele yapdacak, Sovyet 
hiikilmetinin Amerika sanayiinclen mal 
alahilmeai için krediler açdacaktır. Bu 
anlapna, Finanı:e Recon•truction Copo
ration'nm Çin hükıimeti ile J'llPbiı an• 
latma ile ayni tekilde olacaktır. 

Bu huıuıta ııöriitmeler, Londra'da, 
Am.ika heyeti mıuahhaaa11 azasından 
Ye hükfunetiıı husuai müıaviri William 
Bullitt ile M. Lifvinoff arasında yapd
maktadır. Diğer tarafran, aort bükfunet 
buğday konfenınsmcla Amerilra'yi tem
sil eden M. Mcırgenthau ile 'M. Lit..inoff 
araıında siyasi münasebetten tekrar bef 
laması ve iktisadi anlaşmalar haldmıcla 
müzakerelerde olduğu aöyleıunektedir. 

Komitecilere karşı kanun 
kabul edildi 

SOFY A, 24 A.A. - Meclit, siyasi 
cinayetler ve suikastler yapanlarla teı
vik edenler i..U. idam cezası hiilmıünü 
havi bir kan~n kabul etmittir. 

Casus 
BELGRAT 24 A.A. - Eski Awıtur

ya ordusu zabitlerinden T chervenka, 
polis tarafından te...ıöf edilmit. lmmtu 
bir deyJetin hesabına casusluk yaptığını 
itiraf etmittir. Yugoslavya'nm muhte
lif noktalarında oturan tuiki cürümleri 
de yakalanmqtrr. 

En seri ticaret tayyaresi 
BERLIN, 24 A.A. - Volff ajansın

dan: Dün,...... ea hızlı ticaret tayyare
si olan Lenilttl Alman Lııftbansa tirke
ti tanılmdan, Koppenhagdaki tanare 
yan- '!:Önderilmİftir. Tayyare Btriin 
ile ıc-1ıag -mdeJri 400 kilometre 
kadar olan -'eyi bir saat 12 dakika 
da uçmıq yani, saatte YUatİ (>)arak 360 
kilometre y._tır. 

Dünyanın en büyük 
otomobil yolu 

BERLIN 24 A.A. - Hitler lmbineai, 
dönyanm en büyüğü olacağı bir tebliğ 
ile bildirilen, bir otomobil yolu tebekesi 
yapmağa karar Y""1>İttir. 

Bombalı suikast 
BERLIN 24 A.A. - Bombol;arl• fUİ

kaatler yapmağı düşünen bir komünist 
te~kilatı n ... -....rc1a meydana çikMd
mı,tır. Üç tanesi Rus olmak üzere 36 
kişi yakalanmqtır. 

Alman hyatros 
BERLIN. 24 A. A. - M. 

Alman tiatromnun kamilen ye el\ teş 
kil •e tanzim edileceğini haber -nrrniş
tir. 

Tiyatro, maarif nezareti emri1te veri· 
lecektir. 

Müslüman meb'uslar har
vatlan tutuyor. 

BELCRAT 24 A.A. - Saray Bosna
da hükiımet fırkasının yaptığı bir top
lantıda, Hırnt müslüman mebuılarm
dan biri SıTp bükfunetiain Hırvatlara 
gt!IÜJ \,ir muhtariyet verdikleri taktirde 
kendılerine istinat edebileceğini açıkça 
söylemiıtir. 

Hükiımet memurları, Laribi sustur
mak iıtedikleri için içtimaa nihayet ve
nlmiftir. 

Montaigne'in heykeli 
PARIS, 24 A.A. - Paris Be'fdiyesi 

16 -ıncı asırda yaşamıı olan ve Les Es· 
sais adlı eserile Fransız edebiyatı üze
rinde pek büyük ve sürekli bir tesir 
yapan Micbel ele Mon.taigne içia hazır. 
lanan heykelin taslağım merasimle aç· 
mıttrr. 

Macar başvekilinin 
Berlin seyahah 

BERLIN, 24 A.A. - Macar Lapelıi· 
linin Berlini ziyaretine yanlı, manalar 
veren nazı ecnebi Ye Alman gazeteleri· 
nin iddiaları hiWına olank iyi malu
mat almakta olan bir memLa, siyasi nok· 
tai nazardan ba ziyaretin iki memleket 
araımdalıi dostluğu teyit etmek ~ibi bir 
netice •ermis Ye M. Goemboe•'in Ber
lin h~ siyasi noktai nazarları 
haldmıda maliimat edinmesine yardım 
etmit olduiu- Leyan etmektedir. Fa
kat ı-meoı cifci bir hükumet olan 
M..caristanm .;. ziyade iktısadi mesele
ler atakadar ettiğinden Berlinde yapı. 
lan miizakerderde asd bu kabil mesele
ler hiiyük bir rol oyıuımıtbr. 

Suikastçılara karşı 
SOFY A 24 A.A. - Siyasi cinayetler 

yapanlar ile, mubaırilıtleri ve seriki cüm 
ler İçin idam ve yataklık edenler için 
aiır Lapiı cezalarını ve bunlara müteal
lik da•alarda gayet basi bir uıulii mu
hakeme takibedilmeaini derpis eden bir 
kanun 1iyihaıı mebuıan mec1i~ine veril
mit ve dün <Jece kabul edilmiştir. Mec· 
l~s bundan IOllra muhtelif ırruplarm İs· 
tızah takrirlerini müzakere etmiıtir. 
Makedonyalılardan l>ıuııldmtn öldürül
meleri bakkmcla olan bu isfuaL takrir· 
!erinin. tev?ündeu sonra dahiliye nazırı 
M. Gwrguıenoff ve hatvekil M. Muta· 
nof izahat vermi!ler ve meclis bu cina· 
yetleri takbih ve hükumete bu cinayet
leri tenkil icin ittihaz etmis olduğa ted 
birler dolayıaiyle itimat beyan eden bir 
takriri k~bul etıni~tir. 

Büyük hava seferi 
SINGAPUR, 24 A.A. - Tayyareci 

Ulm, Avusturalya • lngiltere uçufunda 
devam ederek huırün Derby' den Singa. 
pur'a ıreln1iştir 

M.Dollfuss'u tehdit 
Avusturya başvekili ölüm

le tehdit ediliyor 
VİYA~ 24. A. A.- Avus

bırya. bqvekili M. DoUE1111, Lint:r. 
de "vatanperırerler cepbai " tq
lrilatmm heyeti umumiyesinin yap· 
bfı toplanbda büyük bir nutuk 
söylemiftir. 

M. Dollfus müstakil bir Avus
turyanm var olmasmm bir zaruret 
mahiyetinde olduğunu, hükUme
tin ve müsellih kuvvetlerin hepsi
nin vatanlarını kanlarının son dam 
lası dökülünciye kadar müdafaaya 
azmettiklerini söylemi,tir. 

M. Dollfuı nutkuna fÖyle devam 
etmqtir: 

"Ben sözde dört veya bet sene
li kbir pli.o çerçevesi içinde uzun 
vadeli bulanık ve karıtık vaatler
de bulunanlardan değilim. Ben 
yalnız bir şey vadediyorum, o da 
şudur: Avusturyanın talih ve mu
kadderahm iyileştirip düzeltmek 
içinher ~yi yapmak. Benim takip 
ettiğim siyasetin başlıca temeli 
memlekette mümkün olduğu ka
dar fazla memnuniyet uyandır
maktır.,. 

M. Dollfus, Milliyetçi Sosyalist· 
ler he.kkında şunları söylemi,tir: 

"Avusturya.da Milliyetçi Sosya
listlik hareketi 1890 senesine doğ· 
ru Katoliklik fikrine kar'ı çıkan 
ve Avusturya ile Almanyanın bir
le,meıi dü,ünceıini yayan hare
ketin aynidir. 

"Biz henüz bütün kozlarımızı 
oynamıt değiliz. Her türlü yazİ
yetlere kar,ı kaymağa hazır bir 
halde bulunuyoruz. Bizi, hatti. her 
gün bana ve karıma gönderilen ö
lüm tehditnamelerile bile, korkut
mak ümidine dütülmesin. Cephe
de geçirdiğim 37 aylık müddet ye
rimi hiç korkmaksızın ifgalde de
vam etmemi mümkün kılacaktır. 

"Avusbıryada bir hükUınet dar· 
besi yapmak için hariçte hazrılık
lara girİfmek üzere Münib' e gidip 
sığınanlara burada bir ihtara giri
~ğim: Bunların giri,tikleri mü
cadele hoftur. Avusturya, hükô
met, memurlar, ordu, zabıta ve 
jandarma kuvvetleri vatanı kanla
rının llOD danılauna kadar müda
faaya azmetmif bulunuyorlar . ., 

fspanyol filosunun 
manevraları 

MADRIT, 24 A.A. - 1933 deniz 
manevraları, Akdenizde yapılacaktır. 
Bu manevralar 6 temuza kadar devam 

• edecek ve hunlara 4 knıvazör, 10 torpi
do muhribi, zir tayyare ~emiıi. bir 
sahil muhafızı, iki torpido, bw aahrmç 
gemisi, yedi tahtelbahir, dokuz deniz 
tayyaresi ittirak edecel--tir. 

M. Painleve'nin sıhhah 
PARIS, 24 A.A. - Bir müddettenbe· 

ri hasta bulunan ,.ı,,k batvekillerden 
M. Painleve'nin sılılıi vaziyeti endişe u
yandınnaktadır. 

Amerika iş aleminde 
canlılık 

NEVYORK. 24 A.A. - Amerikacla 
İf aleminde beli•cn canlanma hareketi 
me:rnl~ket•n h~ yerinde ümit v,. cesa~ 
ret uyandırıcı bir halde devam etmekte. 
dir. 

Son günlerde yapdan iatatiatikler 
müıtehlikler tarafından vllki taleplerin 
gittikçe arttığını, tekrar i~e. alınan. iş~i
lerin coğaldığını ve ÜC!"et nısbetlennın 
yükıeldiğii göstermektedir. 

Emir Abdullahın cenaze 
merasimi 

ŞAM, 24 A.A. -:;- C~yir emiri Ab
dülkadirin son oglu eınır Abdullahın 
cenaze tneraliİmİ gerek F ran.sa ve ge
rek Suriye memurlannın zuruyle fev
kalade mutantan bir surette icra edilmiı 
Ye a"ki mc.-uim yapdmıttrr. 

Lehistanın 15 haziran 
borcu 

VARŞOVA, 24 AA. - Polonya'nm 
Vaıinııton'daki sefiri M. Patek, Polon· 
ya'nın Ame...jJm'run !8 hazi•anda verdi
ği muhtıraya cevabını bugün venniıtir. 
Bu cevapta Amerika'nın hon:lar ru.k· 
londa müzakereye !!'İnnek üzere Polon. 
ya'nın yaptıjı tekliflere ce"Yap vermedi
ği ya:aılıdır ve aynj zamanda, 53 kilab 
esasiye mucibince Polonya bütçesinin 
her teorini evvel nihayetinde yapıldıiı, 
bu itibarla, borçlar hakkındaki kararın 
gelecek bütce icin mechul olduğu ila· 
ve edilmektedir.- . 

Silahlan bırakma 
konferansı 

LONDRA, 24 A.A. - Gazetelerin ek
serisi büyük devletlerin silihlan bırak· 
ma konferansını 3 temmuz toplanı,ın
clan sonra tqrinie-rvele tehir etmeğe ka
rar vermis olduklarını bildirmektedirler. 

Avusturya ile Macaristanın 
birleşmeleri 

ROMA 24 A.A. - Gionıale d'ltalia, 
ltalya'nın Avusturya ile Macariıtan'ın 
birle,melerini kolayla§tırcl'iğma dair ha· 
riçte çıkardnuş olan haberleri tekzip et. 
mekte<!:. 

DAl(i 
Dün akşamki fırhnada 

bazı kazalar oldu 
F enerbahçe vapuru demirini taradı. 

Kiremitler uçtu, camlar kırıldı 
Diin alqam saat dokuza doğra kasırga halinde ansızın çıkan ~J· 

Jetli bir fırhna ~ehri toz ve toprağa boğmuf, halk arasında heyecan ıı· 
yandırmı,hr. 

Birdenbire çıkan fırhna yüzün den ekser evlerin damlarındaki ki
remitler uçmuf, bir çok yerlerde camlar kırılmış, her taraf toz ve top· 
rakla örtiilmii,tür. 

Fırtına bilhaua fehrin yüksek yerlerinde, Taksim, Fatih ve Kasın 
P"fll semtlerinde fiJdetle husedilmİf, baz:ı hasarat yapmıftır. Bu taraf· 
larJaki ek.er evlerde camlar kırılm ı,, kiremitler uçmuştur. Bazı yerler· 
de de ağaçlar devrilmiştir. 

Asmaltında bazı dükkan sahipleri son derece heyecana kapılmış
lar ve kaç1fm1flardır. 

Fırtına, bilhana, deniule kazalara sebebiyet vermiftİr. O saatte 
sandalda bulunan bazı kimselerin akıbetlerinden endişe edilmektedir. 

Gece geç vakit yaptiğımız tahkil·at neticesinde fırhna hakkında 
şu malıimalı aldık: 

Fırtına esnasında Salıpazarı önünde demirli bulunan Seyrisefain' 
in Fenerbahçe vapuru demirini taramıf ile suların cereyanına kapıla
rak Ahırkapıya doğru sürüklenmi1tir. Vapurda bulanan iki nöbetçi 
derhal düdükle istimdad't btıflamı~lardır. Liman idaresi tehlikeden ha· 
berdar olur olmaz derhal iki romörkörü kazazede vapuru kurtarmak İ· 
çin yola çıkartmıfhr. Romörltörler bir müddet ar11fhrdıktan sonra ni· 
hayet Fenerbohçe vapurunu Ahırkapı açıklarında bulabilmiflerdir. Va· 
pur romörkörler tarafından çekilerek Moda koyuna götürülmüş ve o· 
rada demirlemistir. Nüfusra zayiat yoktur. . .. . 

ikinci kaza da Haliçte olmuşlar. Unkapanı köprüsii civannda de· 
mirli bulunan Kalkavan Zade vapu m da demirini taramtf ve köprüye 

çarparak kıç tarafından hasara uğr amjftır. Liman romörkörleri bu ka· 
zazeJe vapurun da imdadına yetişmİf[erdir. Vçüncii kaza da gene Ha· 
liçte olmUf ve llereste yüklü bir yelkenli demirini tarcımıfa<ı da liman 
romörköderi tara/urdan kurtanlmı ffır. 

Liman dairesine ait romörkörleı· büyiiJt bir faaliyet göstererek bü
~iin gece çalıfmıflar, k&zaya uğrıyan gemilerin im.dadına kof111Uflardır· 

Fırtınanın Boğ~inıle ı>e limanın diger yerlerinde kazaya seb~
biyet vermediği tahmin edilmektedir. 

Fırtına geceyaruına doğru hafillemİf, sükunet bulmuftur. 
Rasathaneden aldığımız malii mata göre dün akfamki fırtınada 

mzgc'inn sür'ati saniyede 18 metreyi bulmUffıır. 

Muhafızgücü bisikletçileri Keşanda 
KEŞAN, 24 ( A. A.) - Muhalızgiicii bisikletçileri saat 12 de Kt!Ja· 

na geldiler. Kaza memurini erkan~ ile IJmanyurdu tarafından karf!ı· 
landılaı·. 

Yarın Gelibolılya gideceklerdir. 

Maarif vekaleti neşriyatı 
umumi , atıc lı ~ ı • 

AN KARA, 24 ( A. A.) - Maarif l' ekaleti, neJrİyahnın umumi sa· 
tınlığtnı üç sene müddetle bir mütea hhide vermeyi kararl11fhTmlfhr. 
Münakasa şartname.si Devlet matbaasından alınacaktır. 

1 

Temizlik devamda! 
Almanyanın hertarafında 

araşbrmalar, işgaller 
BERLIN, 24. A. A. - Volff a

jansı bildiriyor : 
Sosyalist fırkasının dağıttlması 

.Jolayisile sivil zabıta memurlart 
Keicbstag mecliıinin sabık reisi 
ve sosyalist f.ırkasının parlamen
todaki grubunun reisi M. Loe~e i
le soyalid liderleri arasındakı ta· 
nın mıs kimseleri sorguya çekmek 
ve ihtiyati bir tedbir olmak üzere 
tevkif etmişlerdir • Mebuslardan 
Yuergensen de tevkif edilenler 
arasındadır. 

DORTMUND, 24. A. A. -Volff 
ajansından : 
Zabıta memurları Vestfalyada 

.3 şehirde faaliyeti durdurulan 
komünistler birliğine mensup giz 
li bir teşkilat ortaya çıkarmı,tır. 
Bu teskili.t azasından 36 kiti hap 
se tı~lmıştır. Bunlardan üçü Rus 
tur. Birçok silah, cephane, ve 
patlatıcı maddeler de ele geçiril
ınittir. 

Yakalanan komünistlerden bir 
çoı;,"1 birçok defa suikastler yap· 
mağt kurduklarını, fakat zabıta· 

nm uyanıklığı eseri olarak~ bu ~
sa.nurların neticesiz kaldıgıru ıtı· 
raf etmitlerdir. . 

BERLlN, 24. A.. A. - Volff a. 
jamı bildiriyor: 

Milliyetçi soyalist hücereleri 
teşkili.bnın mütemetleri bu sabah 

Almanyanın her ~fında hiristi
yan i~iler sendikaları konfederas 

yonuna ait idare merkezini ve fU 

heleri işgal etmitlerdir. 
BERLIN, 24. A. A. - içlerinde 

M. Yurgensent olav birçok sosya
listler dün akşa.ıp M. Lobe ile ayni 
zamanda tevkif edilmittir. sosya
list fırkasın~ı bütün etyalarının 
zaptedilece~ söyleniyor. 

Mısır nakliyat müsteşarı 
VENEDIK, 24 A.A. - Mıaır -kli

yat nezareti müste~~ Mehmet ~an 
Bey, Kahire' den gelmit, N orııhera lima· 
nı deniz iıtuiyonu ile sanayi ım1ttaka
smı ııezmi1, Viyana'ya gitmiıtir. 

Meçhul tayyareler 
Berlin üzerine bazı beyan· 

nameler atmışlar 
BERLIN, 24 .A. A. - Conti A· 

janaı "Kızıl tagon, Berlin üzerinde 
tayyareciler" baflığı albnda verdi
ği bir haberde Almanyada ~ 
hul bir tipte ecnebi tayyarelerin 
Berlin üzerinde uçarak nezaretler 
mahallesinde hükWnete hakaret· 
lerle ·dolu beyannameler atmış.
lar, kim olduklan anlatılmadan 

kaçmağa muvaffak olmutlardır. 
Gazeteler bu haberi fevkalade 

bir şekild\ netretmekte ve yazdık· 
ları mütalealarda, Alınanyanın,b11 

vaziyet isbat ettiği gibi ecnebi bü 
cümlanna kartı müdafaasız oldu

ğunu ili.ve etmektedir. Alman ıı•· 

zeteleri, Versailles muahedesini 

bozmak için bunu yen( bir sebep 

olarak gösteriyorlar. Deutche Zei 

tung gazetesi diyor ki ı 
" Pratik bir misal, ailabları a· 

lınmı~ bir Almanyanın Avrupa 
sulhu~ için bir tehlike oldu~nu 
diin isbat etti." 

Öteki gazeteler 
Almanyaya kartı 
yiık vurtalardan 
lar. 

Marksizm'in 
kullandığı bü

da balıaediyor-

Fransız hariciye nazırının 
beyanah 

P ARiS, 24 A.A. - Gazetecilere bir 
mülakat veren M. Yevitch M. Paul 
Boncour ile dün yaptığı görüşmede be
raberce dünya siyasetini tetkik ettikle
rini ve hilhas .. döıtler misakının neti
celeri hakkında me11ı;ul olduklarını SÖy· 
lemittir. Avusturya ve Macaristand• 
Hapıhurg İmperatorluğunun tekrar ııe
tirilmeai hakkında Yugoılavya harici· 
ye nazttı aade • Lu meseleden bahset· 
medik, demiıtir. 

Avusturya - Macaristan 
BUDAPEŞTE, 24 A.A. - Salahiyet· 

tar mahafil, La:zı ecnebi ııazetelerde çı• 
kan ve bir takım Macar ııazeteleri ta• 
rafından iktibas olunan n Avusturya i
le Macariıtanm siyaıeten birleşmeleri
ne ve Hahsburıı hanedanının tekrar ihf 
sına dair olan haberin asıl ve eıaıtanar> 
olduğunu beyan etmektedir 



IF,Kih6;1 ŞEHİR HABERLERİ 
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İhtilalden doğan moda 
Mütarekede Rusların İstanbula 

relifi, memlekette muhtelif moda
arın taammümüne vesile oldu: 

ilk keıik saçlı yoania ile saçları-

Ekonoınl 

Sergi hazırlığı 
Beledlrede 

Bozuk ekmek 

, 

M•erlfl• 

Yeni muallim 
Vilayette 

Afyona beyanname 
• 

Büyükada ile Büyükada 
.. Ah e{e~d.~ ah! Bilmem fU sıc 

ırunlerde ıçınız çekip le Büyükadı 
gitmek iatediniz mi?. Eğer istedi 
de kasara kör talih sizi meıhur 
yükacla vapuruna diifürdüyae Alı 
yardnncmız olaun. n~ 1;J'endille bağlıyan ilk kadın ti

~~ı lıtanbula Rua kadını getirdi. 
ucutlannı güne, alhnda bakır 

rengine çevirmek modasının ilk 
!?hçunu lıtanbula Rua kadını ek
M 1~rapıız kadın eıımuzicini de 

oı,.of kızından aldık. 

Pavyonların 1 temmuzda 
kurulmasına başlanacak 

1 aiuatoata Galataaaray Liaeainde a
çılacak yerli mallar •eTıri•i hazırlıldan
na devam edilmektedir. 1 temmuzda •er. 
si binaaı heyeti tertıDiyeye te.ıim edile
cektir. Sanayi Birliği umumi katibi 
Nazmi Nari B. 15 sün açık kalacak aer
aide bu aene de aatıt yapılacağını, aer
aiden aoıını birlik aalonuda bir de yer
li ıı.llar müzeai açılacağını ye bu mü. 
sede mmnleketin her nevi mamuli.bna 
ait nümuneleri ihti ... edeceiini aöyle
miıtir. Sergiye ittirak edecek müeas.,.... 
ler, timdiden plan almak üzere birliği 
mürac:ut etmektedir. 

Fatih kaymakamının an
sızın yapbğı teftiş 

Yeni Fatih Kaymakamı Haluk B. 
eırvelki ırün yanma kifi miktarda be· 
lediye memunı alarak bütün o civar 
fmnlarını ani olarak teftit etmiıtir. 
Teftit neticesinde birçok noksan ek
mek bulunmuı ve müaadere edilmit
tir. Bu semtte bir müddettenberi fınn
laruı fena ve noksan ekmek çıkarma
lanndan halk Jİki.yet ediyordu. Yapı
lan teftiıten aonra ekmekler düzel
mittir. Teftİfte Hafız Pata caddeain
de lbrahim B. fınnında (30) kilo, lh
aan B. fmnında (104) kilo, Saraçha
ne caddesinde Ali Rıza B. fınnında 
(57) kilo vezni nokaan ekmek müsa
dere edilmittir. 

Üniversiteye epeyce mu
allim muavini alınacak 
Profesör M. Malche darülfünunun 

bir senelik mUTakkat tedris kadroau
nu yapmıya baılam•ıtır. 

akşam müddet Dün 
nihayet buldu 

Afyon inhiaan kanunu tatbikab do
layıaile ellarinde stok afyon bulunan 
tüccarların bunları birer beyanname 
ile on bet ırün içinde Yiliyete bildir
-ıeri l~liyordu. 

Cuma ırünü, Adaya sitmek iste. 
ve Kadıköyünden 11 de kalkan va 
ra binmek üzere iskeleye gittim 
Saat on bir oldu. Meydanda va 
yok.. Nihayet uzaktan meşhur 
yükacla Yapara aökün etti. Efendi 
ne eda! o ne nazüniyazl O ne sal 
mal O ne biram Yarabbi?! Bu modalann aüratle taammü 

ve kabulünde en büyük • . m 
müe11irin, bu modaların iiıııil ve 
den evvel pratik 0ı __ . d her,ey. 

uuası ır. 

Halbuki Rua kadını . • 

Müderrialerden selen fitlarin tetki
ki ikmal edilıniıtir. Aldığmuz malü
mata göre yeni kadroda her profeaö.. 
rün müderriı muaYini •e aaista• ol
mak üzse bet kİfillk bir yarcbmcı 
heyeti olacaktır. Yeniden darülfünu
na epeyce müdeniı muavini almacak· 
tır. 

Bu müddet dün aktam bitmiı ve 200 
kadar tüccar beyanname venniıtir. 
Beyannıuneler lkhaat Vekaletine gön
derilecektir. 

"işgal,, kelimesi 

Celin misin mübarek? ... Vapur 
iil, kafir qrefaaat! .•• 

layııiJe can havlile R ' ıhtiltl do
kaaız fırlamı, b uıyadan faP· 
ıarmıftı. Moık v; k a,ını mendille 
fi için keıtirm 0 

• 
121 saçlannı key

ıefalet dolayı .~ınbıf, muhaceret ve 
için aaçlannı ':.re atı bitleıımemek 
da kalmıtb. Ç 8f etınek ızbrarın
t:raitin ve Yo~::rıs~ ayak ~ a~i 
dı. ugun netıcesı 1• 

Ali iktısat meclisinde iş kanunu 

Yeni teıkilita ıröre bütün müderria 
muavinlerinin Doktor ufat ve ehliyeti
ni haiz olması liznngelmektedir. Dr. 
olmıyanlar darülfünun kadrosuna a
lmnuya~rdır. 

Mübadele ve tcoffiz itlerinin kat'i 
tasfiyeai Ye intacı hakkındaki kanu
nun 5 inci maddeainin tehiri -rili.yete 
bildirilmiftir. 

Bu maddedeki (ifgal) keliıneai mut 
lak olarak zikredilmiı olduğundan, 
kanunun nqri tarihinde ırerek fuzulen 
ve ırerek teffiz ve tahsis veya isticar 
ve aatm alma auretile hükômete ait 
me~ani İfıral eden meskene muhtaç 
hankzedeler, kanunun hükümlerinden 
iatifade edeceklerdir. 

Nihayet on dakika teahhürle K 
köy ialı:el.,.ine geldi. Geldi ama 
..._k iatemiyor. Yandaki çarl 
lı:~~ükçe köpürdü, köpürdükç< 
purdu. . . Vapur pürhiddet! Köı 
ler aaçıyor ... Halatlarla iskeleye 1 

ladılar ve bir bayii uiraıbktan so 
yanaıtırabildiler. Biz de içine gir 
Aman Allah!... Hace vapuru bu 
yanmcla Rokfeller'in tenezzüh yal 
bi kabr.. • Hıncahınç dolu! Halk 
rac.ak yer bul•m•m1f, merdiven ba 
1anna, trabzanlanna oturmuşlı 
Ba§ladık yüriimeğe ! Eh! Allah i 
gidiyor. . . Bir müddet ırittik. . [ 
düm arkama bakbm .•. Kadıköy i 
~esi enae kökümüzde.. . Yürüdük 
rüdük ırene döndüm baktım ... 
hürdardaki beyaz duvar kulağon 
dibinde. Ve aklıma Girit seferi 
yakalanan ( Arkadi) iuninde yan 
çarkh vapur geldi. ln,n olsun 
landım. . . Neyse iki saat aonra 
yükadaya "aal&uen,, vardık. . . A 
§ilan biribiMmizi sevmifiz. • D .. n 
de ayni vapura diiftüm. . . • Pek 
nun oldum. . . lnaanm verdiği ıı 
hak ediyor •. Vakit geçiriyor •• H 
alıyor ••• Acıkıyor.. • Tıkanıyo•, 
rar acıkıyor. Suuyor. . Cam 11kılı 
can211kmtııı geçiyor, tekrar eğleni3 
Elhasıl bir taıla iki, üç, beş, on 
kuş vunıyor .. 

.Ali İkbaat Meclisinin önümüzdeki 
devresinde it kanunu da ıı:örüıülecek
tir. Ticaret Odaaı bu huauata mecliae 
bir rapor ıröndereceklir. 

sut fabrikası 

M. Agache gidiyor 
Şehir mütehaaaıaı mimar M. Agaf 

ıehrimizdeki tetkikabnı ikmal ebnit
tir. 

Profeaör M. Malche kadroyu yap
bktan aonra Maarif Vekaletine gön
derecek, vekalet bu kadroyu tetkik 
ve lastik edecektir. 

Bir ihtiliJin do. • 
retlerin ço. b ~dugu bu zaru
önıek ol gu, ugun dünya için bir 

ınu9tur. 

Alpullu Şeker Şirketi aüt ti.kim fab
rikaıı teıiıi için Macar mütehaıııı M. 
Müller ve refikına tetkikat yapbnnak
tadır. 

M. Agaf raporunu yazmak 
yann Pariae gidecektir. 

Bu yaz yapılacak 

Üzere 
Bu kadro itinin ay baımda Maarif 

Vekilinin tehrimize geleceği zaman 
kat'i §t!kle baflanacağı kuYVetle ümit 
edilmektedir. 

Şu kadar ki, bu harikzedelerin ka • . 
nunun neıri tarihinden evvel Teıika
laruıı hükiimete Termit olmaları ve 
hükiimetçe d! bu tarihten eTI'el veya 
aonra bu Yeaıkalann tetkiki netice
sinde harikzedenin meskene muhtaç 
ve hakkıkanuniyi haiz olduğunu ka
bul ediJmit bulunmaaı ıarttır. 

Bugün uzun 1 
ucube gibi bakı &aç ı kadına bir 
tını bir bez yo~. Kadının ba
gaYritab "· ı>arçaıile sarması bize 
bacak t:b~~h~diği gibi ~o~apa~.z 
Yor c·· . ıç aykırı gorunmu. unet" k 
tirdi•· k ın •vurarak habe9ilet-
be gı adın cildi yanında süt gibi 

Yaz ten çig" ·· .. .. gorunuyor. 

ib~u ~havvülden dünya kadını 
~r.': u~k kadmı da naıibini almış
f~ eıik saç, kadmlanmızın ka
rnakıı~ s~ ıık yıkan~~ ve taran. 
ha, b ınkanıru vermıttır. Mendille 
Yapııı:ğla~ ona. saçlarını toplu 
cak ta ınayı ogretmıf, çorapsız ba
larını onu fiizuli masraftan kur. 

ftır. 

'"~ 111.rada bizde yalnız iki teY 
jik .. t hulmamıttır: Votka ile Mü

foı:ııleği .• 
Evvelki .. 

buldu •ıııı aizımız kekremsi 
için h "j keyfi bize ıeçici geldiği 

y 
0

• llnınadık. 
kı akadan ilikli ·· "ik ··mı :.: d 

18 'fe d muı go e6 • e 
ra ortad:-;-ız.bir rağbetten son
lek b · · 1 •ndı. lfalbııki bu göm , ızı Yaka 
v111.t Par Dlanafından ve kra-
en Pla:ı:ndan kurtannaaı itibarile 
hayeı bu ~an biriıi idi. En ni
Yab111.ııcı : ek, bize pek o kadar 
lerinde a değildi. Elueriyeti ev
hal1· ;,. . -llQ entari ile ıezinen bir 

1( ·:wlll nııı :ik 
llıun e . ...., ıömleği, olsa olsa 
bir ._1_~tarinln etekleri kıaaltılmıf 

........ idi. 
_ Salahaddin ENiS 

Bursa sicil
0 

muhafaza 
teşkilah 

~~~~~Tapu ve Kadas
::::--ıro Ye --.. cenıaı Bey yanında 
O--., ~l laııu ndlcliirler; Sadettin, 
claaya'ya .;~':l:uiıı halde dün Mu-

c....ı ~ . 
nı>ılacaı. IİCİI .!~Ye Muclanya'da 
ııuı olacaktır. ~ leılôlitı ile meı . :::,;:.!::ıız baııncı/;'1"'1'ya ıid~ 

a . "'"' •buıbul'a 
.ı; .ı...,. alclıinnaa ıröre 

Fabrikanın yeri -. tirketten ayn 
veya beraber mi olacağı henüz karar
laıtınlmamıştır. 

Kabzımallardan şika.yet 
Kabzımallar tarafından meyve müa 

tahaillerinden alman komiayonun faz
lalığından ıikiyet edilmekte ve bu 
yüzden müstahsilin eline pek az para 
ıreçtiği anlaıılmıı bulunmaktadır. Ti
caret Odası meseleyi tahkik etmekte.. 
dir. 

Adanadan pamuk ihracatı 
Adana Ticaret ve Zahire Boru.sının 

lstanbul Ticaret Odasına gönderdiği 
bir istatistiğe eöre, aeçen mayıs için
de Adanadan 1338 balya ve mevsim 
bidayetinden mayıa sonuna kadar da 
13,054 çemberli balya pamuk ihraç 
edilmiftir. 

932 :senesinin ayni müddeti zarfın
daki ihracat ioe 66698 balya idi. 

Bu aeneki mahaulün 54 bin balya 
olacağı ve dünya pamuk mahsulünün 
Amerika ziraat idaresince 13,0()2,000 
balya olacağı tahmin edilmektedir. 

Soğuk hava vagonları ile 
ihracat 

Y q meyva ve taze balık ihracatı 

için balıkçılar tarafından aoğuk ha
,. vaııonlan kiralanmıştır. Bu vaıon
lardan ırümriik idare'i 1500 er lira de
pozito istemektedir. Vagonlar, mem
leketten çıkınca bu para iade edile
cektir. Tacirler bundan aarfınazar e
dilmesinin temini için Ofise müracaat 
etmiılerdir. 

Bari sergisi 
Bari aergiai Umumi katibi M. Lom

bardo Jt!hriınize ırelmit veırayrİreuni 
o!an sergiye ittirakimiz için Ofia nez
dınde tqebbüste bulunmuıtur. 

Mısırda pamuğa zam 
Mısır Hüküm.eti, pamuk iplik ve pa

muk mensucat gümrük rüsumunu tez
yit ebnittir • 

Buna sebep Japon emtiaaanın ucuz
luğuna kar§ı mamuli.bnı himayedir. 

Yirmi kadar 
Mahkum çıkıyor 

latanbul ile Edirne yolu Üzerinde 
dikilecek beynelmilel aeyrüaefer iıa
retleri hakkında tetkikatta bulunmak 
Üzere Edirneye giden heyet ıehrimize 
dönmüştür. 

lıaretlerin konacağı yerler tama
men tespit edilmiştir. Bu hususta büt
çede tahaisat bulunduğundan bu yaz 
ameliyata baılanacaktır. 

Karışık sular 
Birkaç gündenberi havalann sıcak 

gibneai dolayısile birçok yerlerde ka· 
nıık ve ııayriaıhhi su satıldığı yapılan 
teftiılerden anla11lmı1tır. 

Dün yapılan teftiılerde bir çok 
yerlerden toplanan au nümuneleri tab .. 
liI için kimyahaneye gönderilmqtir. 

İnhisarların ticari 
mahiyeti meselesi 

lnhiııarlar idaresini tetkik eden mü. 
tebaHulann raporlarına göre lnhisarla
ra ticari hir mahiyet verilmeoi fikri 
kuvvetli bir ihtimal halinde ileri sürül
mektedir. Bu takdfrde 1 nhiııarlar idare
ıinde yeni bir mediai idare tetkilib ya
pılacaktır. 

Mahkemelerde 

Buırün Zeynep Hanım konağında 

Profesör M. Malche'in riyaaetinde 
bir komisyon toplanacaktır. Bu komis
yon hukuk, edebiyat ve ilahiyat fakül
telerinin bu binaya ta~ınmasına dair 
bazı kararlar ittihaz edecektir. 

Dün Fen Fakültesi hocalarından 

müteıekkil bir heyet darülfünun bina
sının en üıt kabnda tetkikat yapmıt 
ve i9gal edilecek aalonlar teapit edil
mi~tir. Profeaör M. Egl binada yapıla
cak tadilata ait bütün projeleri ta
mamlamııbr. iki sün sonra darülfü
nunun en alt kabnda tadilata batla

nacaktrr. 

Kurs görmek lazım 
Darülfünun kimya zümresinden me

zun olanların lise ve ortamekteplere 
tabii ilimler muallimi olabilmeleri için 
bir aylık bir kurs geçirmeleri tekarrür 
elmittir. Kur• görmiyenler muallimlik 
edemiyeceklerdir. 

Salih Zeki Bey gitti 
Br müddetıenberi fehrimizde bulu

nan Maarif Müsteıarı Salih Zeki Bey 
dün Ankaraya dönmiiftür. 

• 

Bir yazıdan çıkan dava 
Agaoğlu Ahmet B. dün bir makalesi 
için muhakeme edildi ve heraet etti 
''Vazife" itimli hir makale yazarak 

d...,,let memurlarmm haysiyetlerine te
cavüz ettikleri iddiauyla mah"-e 
verilen Agaoilu Ahmet ve Hacı ağa oğ
lu Yusuf Ziya Beylerle bu makaleyi kıs
men iktibas eden Son Poeta aahip ve 
müdürleri Ali Ekrem ve Halil Lütfü 
Beylerin muhakemelerine dün ikinci ce
zada bakılımıtır. 

Maznıınlann istiçvaplan ikmal edil· 
dikten sonra, Ağaoğlu Ahmet Beye da
va hakkında ne diyeceği sorulmuştur. 

beraetine karar verdi. 

Limon davası 
Limon kralı Diyamandi Ef. ve riife.. 

kas- muhak ferine dün 8 inci ih-
tisaı mahkemeainde devam edilmistir. 

Dünkü celsede liıno ,__,_ •• :-. • n ....,.....ç....,,_ 
ait son tahlôkm yapan ırümrük müfet
tiıi R~at B. ılinlenecekti. 

Retat B. henüz Urfa'dan döndüğünü, 
yorgun olduğunu bildirnaiıtir. Liman 
Şirketi de geçen celsede sorulmasına ka· 
rar verilen noktalara henüz cevap Ter• 

memitti. Muhakeme, bu cevabm ırelme 
ıi ve Reıı;at B. in din]enmeai İçin ayın 
29 una bırakılmııtır . 

Kanunun neırinden evvel hükumet
çe bankalara devredilmiı olan meba
ni araya bir şah11aalisin hakkı girmİ§ 
olmak itibarile bu hükümden müstes
nadır. 

inhisar ilanı 
inhisara tabi ıeyleri satanlara lnhi

aar idarelerince verilen ve asılmaaı 
mecburi olan levhalar (ilin) mahiye
tinde değildir. 

Hususi hastaneler 
Huaıui hastahaneler kanunu dün 

vilayete gelmiıtir. Buna ıröre, devle
tin reami hastahanelerinden ve husu
ai idarelerle belediye hastahanelerin
den baıka yatırılarak hasta tedavi et
mek veya yeni hastalık geçirmiılerin 
zayıftan yeniden eski kuvvetlerini bu
luncıya kadar aıhhi tartlar içinde bes
lenmek ve doğum yardnnlannda bu
lunmak için açılan ve açılacak olan 
sağlık yurtlan "Hususi hastahaneler,. 
den aayı)ır. Bunlann açılma, kullan
ma, kapanma §Brtlan bu kanunun 
hükümlerine batlıdır. 

Haeuai haıtahanen.in mea'ul bir mü
dürü bulunur. Bu müdürün Türkiye
de san'atini yapmafa izinli Türk he
kimi olmaaı ve ikiai haatahanelerde ol
mak Üzere en •talı bet yıl Türkiyede 
hekimlik etmiı veyahut devlet meslek 
memurluklannda çal1Jmıt bulunmaıu, 
herhangi bir suçtan dolayı ağır hap· 
ae veya ıeref ve haysiyeti boaan suç
lar yÜzÜnden hapse mahküm olmama· 
u lazımdır. 

(Ali Hayaiyet Divanı) kararile mu
yaldı;t- ... 'atinia icrıuı yaaak edilen 
hekimler bu yaaaim aürdiiiü -n 
içinde hastahanelerde mea'ul müdür 
olanıa2. 

Huauai haatahanelerde yatan haata· 
lardan 11D1flarma ıı:öre alınacak lfÜD· 
delik ücret Sıhhat ve içtimai MuaYe
net Vekaletince uysun ırörülecek mik
tardan fazla olamaz. 

Pollate 

Tavaiye ederim. Eğer eski zam 
Bizanslılar Adaya nasıl giderlcı 
diye merak ederaeniz (Büyüka 
nam yandan çarklı ıefineye rikip 
nuz. • • Yanınıza akraba ve taall 
bnızı da birlikte almı:z. . Çünkü u 
zaman geçer göreceğiniz celir .. 
yola revan olun! Ondan sonra A 
büyüktür .. 

Bekirağa Zade'nin 
bir mektubu 

Mqhur Bekirağa bölüğüne ian 
veren (Bekir Ağa) merhumun , 
(Saim) Beyden bir mektup aldım. 
mekbıpta Bekirağa bölüğü hakkı 
geçende yazdıiun bazı aer:&eniıki 
brlann merhum Bekir Ağaya ali 
olup olmadığını .aruyor. Şüphe ' 
iri; taıUimiz o zata değil, o binay 
kence ve azap yeri olarak kullaı 
lara idi. İamin ne kaba.bati var a • 
dim! 

FEL 

Galatasaray rei 
Cevap veriyor 

Dü1*ü niiahamızcla Sadun Calip 
)"İn lıir mektubunu netretmiıtik. 
mü-uı.eı:ı.. Galataaaray klübü ı 
Dr. Tevfik Ali Beyden dün bir mel 
aldık. Saclan Galip Beyin mektub 
cevap olan bu mektubu da aynen ı 
rediyorwı: 

~~teı!"Ç~ek olan siciJ !,~ E.-

[ ;-; ~'"s '?"" J 
(1, Banka -

Ceza kanununun muaddel 
maddesi tebliğ edildi 

Ahmet Bey makalesinden memurla
nn ıeref ve bay&İyetine tecavüz minası 
çıkanlmaaına hayret ettiğini, mablesin 
de §'\rlrta mesai veriminin garptaki ka
dar inki,af etmediğini, vazifeye liikay. 
dinin sarkta bir illet olduğunu, bu ille
tin T~k ~~tinden kılldınlmaaı için 
gençlige şımdiden bu yolda terbiye ve
rilmesi İcar> ettiğini ve bu illet milletten 
kalkar kalkmaz mesai veriminin 6 ker
re daha artaca~nı yazdığını ve Maarif 
Vekilinden bu husu ata temeniyatta bu
lunduğunu aöyledi. 

Evvelki c .. Jsede 23 bin lira kefaletle 
tahliyeaine karar verilen Diyamandi Ef. 
henüz kefalet göatermediğinden, katibi 
Muçakia Ef. ile birlikte mevkufen, di
ğer rüfeka., gayri mevkuf olarak mu
hakeme edilmektedirler. 

Bir ceset bulundu 
Bir cinayet olması kuvvetli 

görülüyor 

"Bendeniz Sadun Beyin zannel 
ıribi iki aene e-.vel Galataaaraya intl 
etmedim. 1321 tarihinde Galataaa 
Melrtetıine yazıldnn ve bir müddet 
vam ettim. Sultan Hamit devrinde ı 
faaya ırönderildiğim için tahıilimi 
latasarayda bitiremedim. 1926 seue 
de klübe girdim ve aenelerce denize 
ıubeüne aidabmı verdim. Buna rağı 
kaydım muntazam olarak yapılmam 
kabahat o zamanki idare Heyetinde 
iki ......, .,,,..el bir Arkadasim kli 
kaydmun olmadığı noktıu~ nazarı 
katimi celp ederek kaydımı tecdit 
tİrmİftİr. Heyeti idareye seçildiğim 
kit konırrede değil batti memleket 
ricinde bulunuyordum. Galatasara 
bütün uzuvlaruun muavenetine muh 

fena .aziyeti aörünce bana verilen 
vazifeyi iftiharla ve severek kabul 
tim. Vaziyetim nizamnameye muvi 
olduğu koneredeki itirazlara ceva 
kongre reiıi aöylemiı ve bu vaziyet 
bıtlara da ııeçerek nizami ıeklini 
nufbr. Maamafih meaele eakilikte, y 
tikte deiil klübe ve renırine sedakat 
lüzmetteclir. Klübe aaclık ırenc; bir 
ldübüne ihanet eden eski bir azadan 
bette bin kat yüksektir . 
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Türk ceza kanununun bazı maddele
rini tadil eden 2275 numaralı kanun 
dün müddeiumumiliğe tebliğ edilmiıtir. 

Yeni kanundan bazı mahkümlann iı. 
lifade etmekte oldukları nazarı dikkate 
alınarak müddei wnıımilik tarafından i
liınat daireai tefi lamail Hakin, Celal ve 
Salim Beylerden müteıekkil bir komis
Yon teıkı1 edilmiıti. Bu komisyon 698 
ınahkumun dosyalannı birer birer tet
kik etmit ve tetkikabnı dün akşam bi
tİnniıtir. 

Yapılan tetkik neticesinde 698 mah
kfundan 60 kadarının yeni kanundan iı
tİfade edecekleri ve bunlardan 15 • 20 
kaclannm da tahliyeye 'hak kazanacak
ları anlaıılmışbr. Bunlann eTrakı ve 
~Yalan haklanndaki ceularm tadil 
edılnı ... 
•er esı IÇm evvelce haklarında hüküm 

Ma~~ ınah~emelere tevdi edilmiıtir. 
kata ::;ıeıer.n bUırUnden itibaren tetki
kiirn ve!!:!ııır~k yeni kanuna ıröre hü
Danlarn. er, ve tahliyeye hak kaza. 
1-lclir. Yarın tahliye edilmeleri muh-

Fransız sefirı· p . gı'tti' 
F-~- arıse ·-ız sef". 

bir hafta kal~ ~le de Chambrun 
tir. !Qer., Paria'e ıritmiı-

-..._ 

Sofya müzakerab 
başlıyor 

Ticaret umum müdürü N-•-·• 
Şirketler müdürü Cemal z· _, B. ve 
günü Sofya'ya hareket ed..::!:r Alı 

Rug Ticaret mümesuli clü ırİak 
Ticaret Müdürlüğünde Nalô B ""!' a 
etmiılİI' · Ziyaret 

Bundan sonra iddia makamını i11al 
eden Ubeyit Bey cünnüılı sabit olduğu
nu aövliyerek ceza verilmeaini istedi. 

Avukat Sıddık Sami Bey Ağaoğlu 
Ahmet ve Yusuf Ziya Beyleri Sabık Ad
liye müste~ Ferit Bey de Ali Ekrem 
ve Halil Lutfü Beyleri müdafaa ederek 
kanunlann bile tenkit edileceğini, Şark
ta vazife hissinin garptaki kadar inkitaf 
etmediğini, milletler beyninde mukaye
se yaparak iddia ve buna çare bulunma· 
smı temenni etmenin bilhassa Darülfü
nun bocalannm ve ~azetecilerin vazife. 
ıi olduğunu, binanenaleyh cürüm tqkil 
etmediğini söylediler. Son sözü Ahmet 
Bey söyledi. Ahmet Bey kendi müdafa
a11na şöyle bqlado: 

- Memlekette cümhuriyet vardır ve 
Türkün tetkilih esasiye kanunu her 
Türke, her vatandaıa kelim, tefekkür 
ve kalem hürriyeti verm'ittir. Beni bu
raya sevkeden makam bütün bunlardan 
tegafül etmiı olu. ırerektir. Filvaki tet· 
kilib esasiye kanununun bahıettiği bu 
hürriyetler mutlak değildir. Bir takım 
tali kanunlarla takyit edilmiıtir. Fakat 
bu tali kanunlar hiç bir zaman ana ka
nunun verdiği asıl hürriyeti kalclır
nuı değildir. Tali kanunlann tatbik ma
kamlan tarafından dilendiği tekilde 
indi ve keyfi olarak tefsiri takdirinde 
ana kanunun Türke ve Türk vatan. 
cfaktma bahtetmiı olduğu hak ır.;,.; a
lınnuş olur .. " 

Müdafaau bitince Ube,.it Bey indi 
...e keyfi muhalaıme açılmadığını, Tetki· 
Iab Esasiye Kanunundaki hürriyetin 
mutlak olmadoğım aöyledi Neticede 
mahkeme keyfiyeti müzakere etti, Ma
kalede memurlann şeref ve haysiyetine 
tecaVÜz o!madığma ve makalenin me. 
murlar hakkında suizan tevlit edeeek 

• • ta L-·'··-madıima. maznun]ann 

Bir dava celsesinde silah 
araştırması yapıldı 

Beşiktaşta yol orta11nda zevcesi idil 
Hanımı öldürmekten sudu Güzel Sa
natlar Akademiıi müdü; muavini Şev
ket Beyin nakzen muhakemeaine dün 
Ağırcezada d...._ edilmiıtir. lcl&l Ha
nımın kardeti olup dava~ı mevkiinde 
bulunan muallim Etem Beyin enittesi 
Şevket Beyi mahkemede öldüreceği hak 
kında adliyede bir şayia çıl<nn§b. Bu. 
nun üzerine adliyedeki polis ve jandar
malar tarafından dinleyiciler üzerinde 
aıkı bir •ilih aramuı yapddı Ye mualli
min arkuına davacı mevkünde bulun
ına11na rağmen bir silahsız jandanna 
konuldu. 

Muhakemede müddei umumi Muhlis 
Bey takdiri eababı muhaffefe nazan dik
kata alınarak suçlunun cezalandınlma
amı istedi. Müdafaa vekilleri söz alma
dan evvel davacı mevkinde bulunan 
muallim Etem Bey aöz alarak: 

- Ortada bir cinayet Yardır bir in
san ölmüştür, bıTUk ve köpek' defi!. 
Suçlu buradan elini, kolunu, ııallayarak 
çıkacak olursa benden ziyade Cümhuri
yet adaletinin temeli sanılacaktrr. A
daletin tecellisini beldiyonız." dedi. 

Bundan aoıını auçlu vekilleri uzun ve 
hararetli bir müdafaa yaptılar ve Ali 
Şevket Beyin maarife olan hizmetlerin· 
den, ruhi ve akli maboliyetinden bahıe.. 
derek cinayetin çok ağır bir tahrik ne
ticeai olarak yapıldığını iddia ettiler bun 
lar nazarı dikkata alınarak ce%A Yeril
mesini istediler. Muhakeme karv tef
himi için bir temmuza btraloldı. 

Tahrif yok 
Tahrif ederek istatistik netrettiği id

diaıiyle Son Posta eazetesi aleyhine a
çılan dava dün ikinci ceza mahkeme
ainde neticelenmiştir. Muhakemede is-

Kemerburgaz nahiyesinin Kırıkkö
yünden Aslan, ölü olarak bulunmU§
tur. Üzerinde tabanca yarası vardır. 
Bir cinayete kurban gitmesi kuvvetli 
olduğundan tahkikata baılanmıştır. 

Ağzında ekmek bir ölü 
Mecidiyeköyünde tarlada Arnavut 

Salih ağzında ekmek illü olarak bulun 
muıtur. 

Cesette cinayete benzer bir iz yok
tur. Ceset morga kaldırılmııtır. 

Ehliyet cüzdanı 
Şoför Melkon, poliae müracaatle, 

Artin ve Antuvan tarafından 17 lira· 
sının, ehliyet cüzdanının çalındıiıru 
aöylemiı, bunlar yakalanmıfbr· 

Sarhoş 
Topha-Ii aobacı Nuri aarhot ola• 

rak Kadıköyiinde Mürüvvet Hanımın 
evine muaallat olmUJ. yakalanmıtbr. 

tatiatikm tahrif edilmeyip mürettip aelı
vi olarak yanlıf çıktığı ve aehve mutta
li olununca taahih edildiği anlatddığm
dan beraet karan verilmiıtir. 

Eroin davası 
Eroin bçakçılıiı yapmaktan ıuçlu 

mühendiı Kadri Beyle Bernard Jül Blü
mental, Y orıri ve Nilıo Camadania Mel 
El..U, Iatelyo, Mircanf Dimitri Dimit
riyadis efendilerin ve arkaclaılarmm mu 
hakemelerine dün Aiırcezacla devam ~ 
dilmittir. Fakat mahk-..ye ancak saat 
18,30 da baflanıldıfmclan, 14 phidin de 
dinlemneai icap ettiğinden müdafaa ve
killeri vakit olmadlfrnı aöyJlyerek mu
hakemenin talilmu iatediler. Bu talep 
kabul edilerek muhakeme buııün saat 
10 a bırakıldı. 

Şimdi hana itiraz edenler bundan 
kaç - evvel Eıref Şefik Beyi 
yeni bir ua olmaıma rağmen hen 
idare heyetine ıretirmefi faideli bulı 
lar idi. Sadun Bey, o zaman bu inti 
hı hiç de ırayri nizami bulmamıt ve 
likiı en büyÜk mürev-rici olmuıtur. 

Eu.a.., Sadun Beyin idare heyeti 
zin cevabına objektif cevap nnniy< 
ıahıımı 1118TEu bahia etmiı olması 
tün harSetlerinde itin değil fabıi 
davasının eaaa olduğuna yeni bir d• 
dir." .. Dr. Teulik J 

Amerikalı mütehassıs! 
Amerika'lı mütehaHıalardan lMl. 

nes, bugünlerde Nevyork'tan gelec 
tir. Kendiaile birlikte çalıf'lcak miit• 
anlardan M. SommeviDe de Anka,..• 
gelmiıtir. 



Fikirler ve insanlar - ........... . 
Tenkidi müdafaa İki yüzlü .. . 

Aka Gündüz sohbeti ho§ bir arka· 
dat ve değerli bir muharrirdir. Nutuk 
söyler gibi yazı yazar ve kavgadan 
çekinmez. B·u.giinkü muha~irler~iz}n 
çoğu halka tesir edecek §Urler, hıka
yeler yazmak davaamda~ı~; fakat 
bunların içinde bir tek kıtı, aranılan 
edayı bulabilmittir, o da Aka Gün
düz•dür: 
Ağla bülbül! çok zehir var dilinde, 
Türk kalmamı§ koca Urumelinde .•. 
Artık nazmı bırakmrt bir muharri

rin sadece bir beytini zikretmem, ken
disinde gördüğüm meziyeti nearinde 
bulamadığımı söylemek için değildir. 
Aka Gündüz'ün nesri de, kelimenin 
en iyi manası ile, "populaire,, dir; hiç 
§Üphesiz ki «popu)aire> nesir, "popu· 
laire,, şiirden de zordur, çünkü - bil· 
hassa bizde - halkın kendi üslubu ile 
yazdığı ~iirler varsa da yine öyle VÜ· 
cude getirilmİ§ nesir hemen hemen 
yoktur. Aka Gündüz tarzını, örneksiz 
olarak kurmuıtur. 

Evet, onun birçok meziyetleri var
dır; fakat onlan başka bir zamana 
bırakıp bugün bir kavga açacağım. 
Zaten kavgayı kendisi açtı: cuma gÜn
kü M illiyet'te benim iki dinime 
birden küfrediyordu. Tenkide hü
cum. yebniyormuf gibi denizler tan
rısı Poseidon ile de alay ediyor. Ken
disini sevdiğim için, bir deniz yolcu· 
luğuna çıkbğı zaman, kuaurl~na 
bakrnama•ım o büyük tanndan dıle
rim • zaten tanrıların müdafaası bize 
düş~ez. Fakat tenkit insan itidir ve 
onu, sevmiyenlere kartı korumak bir 
borçtur. 

Refik Ahmet Bey "Bi:ııim iatedfği. 
miz edebiyat,, ( 1) isimli kitabını, 
tenkit dütmanlanna hücumla bitiri· 
yor. Diyor ki: 

" . • . tenkitten korkanlar, tenkide 
dayanacak eser vücude getirdiğine i
nanmıyanlardır. Yahut da, ne bile
yim, eğer (2) böyle deği/,.e bıınlar e· 
serlerinin ellenip küllenmesine (?) 
tahammül edemiyen kıskanç rııhlu 
kimseler olmalıdırlar.,, 

Ben Refik Ahmet Beye uym,ıyaca· 
ğım; vakıa biz münekkitleri hor gö
renler hakaretten çekinmiyorlar ama 
biz ağzımızı bozmaaak da olur. Hem 
Refik Ahmet Beyin tenkidi tarifini 
kabul edersek, tenkit dütmanlarma 
pek ses çıkaramayız: 

"Tenkit, bir eserin daha iyi anlaııl· 
masını temin için o eseri san'atkôrcıı
sına tahlil ve hikaye etmektir.,, 

Böyle ise münekkit daima eser sa· 
hibine kartı afağı bir mevkidedir. Ya· 
zılan eserin anlatılm.a.amı temin et .. 
mek! Münekkit ilin memuru mu? ta· 
irin veya romancının elulağı mı? Öyle 
ise efendisinin hakaretlerine de razı 
olsun! 

Tenkidi, yalmz dii!manlarma karp 
değil, onu küçük dütüre~ doatla~ına 
kartı da müdafaa e~~k ~.a~elıy.or. 
Fakat biz yine Aka Gunduz e donelım. 
O diyor ki: 

"Münekkit hastadır, tekit te halta· 
lık. 

"Münekkit yapamıytıın demektir; 
"Tenkit te yaptırmayan . .• 
" •.. Bunlar (münekkitler) hayatta 

bir ıey - iaterse k!>tü. ouun ~ir f~Y_.
beceremedikleri içındırler lıı butün 
dünya kendilerine benzeşin.,, 

Bunlar Aka Gündüz'ün tenkit ve 
münekkit hakkındaki en hafif sözleri! 
Fakat bir noktaya dikkat etmiyor: 
tenkidi tenkit ediyor, yani o da mÜ• 
nekkitliğe kalkıyor. Aceba o da mı 
hastalandı? o da mı '~sıska, han.sız, yıl
gar, ecü~ bÜCÜf, aksırıklı, tılısınklı, 
sağ ayağını kaldırıncıya kadar solu· 
nu ip kapacak kadar bitkin,, bir a· 
dam oldu? 

İnsanı diğer canlı mahtuklardan a· 
yıran farkların batlıcaaı realiteyi ol
duğu gibi kabule razı olmamaaı, iyi, 
güzel gibi birtakım kıymet hükümle· 
ri kurmasıdır. Bu itibarla tenkit inaa· 
nın, en in.Tani itidir. Münekkit, okudu .. 
ğu eserler hakkında hüküm verir; bu 
hareketi ile birtakım fikirler yaratır, 
yayar. Her eser, roman, hikiye, ıiir 
de bize bir görüt teklif etmiyor mu 1 
O halde sanatte asıl olan tenkittir; 
ancak sanatin öbür kollarında bu hü-

küın verme, go?U§ teklif etme tarafı 
birtakım hayalleri, "yalan,. (3) !arı 

kendine perde edinir. Tenkit ise çır· 
çıplaktır. 

Münekkit kötü bir ıey bile vücude 
getirdlekten acizmit ! . . . Kendisine 
roman, ıiir yazmak teklif olunan mü
nekkit: "Siz de bakalım tenkidi bece• 
rebilir misiniz?,, diyemez mi? Asıl o
lan roman yazmak değil, hayatı oldu
ğu gibi kabul edip hiç bir §ey yapma• 
makbr. Mademki buna razı olmuyo• 
ruz, realitenin fevkinde saydığuruz 
birtakım hisler, fikir kurmağa kalkı
yonız, sonra bunları baıka kimselere 
kabul 'ettirmeğe de çalı§ıyoruz, biri. 
birimizin mesleğini hor gönneğe hak .. 
kımız yoktur. Romancı bir kitap çı· 
kanyor, bunu gÜzel diye, içindekiler 
iyi fikirlerdir diye karie teklif ediyor; 
onun bunu yapmağa hakkı var ama 
münekkidin kendi güzellik telakkisini 
yaymağa hakkı yok! ... Böyle ıey O• 

lur mu? Ya sizin yazdığınız kitap be· 
nim bütün hak bildiğim şeylere hücum 
ediyorsa, ya sizin fikirleriniz 
benimkilerin kabul edilme•ine ma· 
nİ olabilirse ben niçin susayım? Ver· 
diğim hükümler indi imiş; peki, 
fakat her kıymet hükmü gibi, yani 
•İzin eserinizi güzel bulmakla verdi
ğiniz hüküm kadar indi. 

Ama denebilir ki ben de o kitapta• 
ki göriife cevaburu yine bir roman 
teklinde vereyim. Mademki romancı 
çalıtmıf, bir vaka tasarlamıı, fikirleri
ni birtakım "yalan,, )ara bürümek zah
metine katlanmıı,ben de bir iki keli· 
me ile, nihayet bir makale ile değil, 
hiç olmazsa o kadar zahmete müte· 
vakkif bir eserle cevap vereyim •.. 
Böyle bir muhakeme eaaatan ziyade 
kalıba, haktan ziyade hakkın teza· 
hürlerine, keyfiyetten ziyade kemiye· 
te, eserden ziyade sahibine ehemmi· 
yet vermek demektir. O zaman ro
mancıya (veya herhangi bir sanatka· 
ra) sorarız: "Kendiniı;e eserinizden, 
güzeli ifade için bulduğunuz vaaıtala .. 
ra giizellik mefhumundan fazla mı iti
bar ediyorsunuz? O hi.lde siz sana ti 
değil, kendi kendinizi seviyorsunuz. 
Fikirlerinize değil, size itiraz ettiğ<• 
mizi sanıyoraunuz; feragat göstere• 
miyorsunuz; halbuki sanat feragatte
dir.,, 

Bu itibarla münekkit sanati daha 
çok seven adamdır. Çünkü kendi inan
dığı gÜzelliği yalnız yaymağa çalıt· 
makta kalmaz, onun zıddı olan gÜ· 
zelliklere de hücum eder. 

Nurullah ATA 
~~~~~~~~~ 

( 1) 32 aayılcı, 35 kuraı. Tevzi ye· 
ri göaterilmemİ:f. 

(2) Relik Ahmet Bey arapça ve a
cemce kelimelerden mümkün olduğu 
kadar kaçtığı halde türkçede hiç bir 
lüzumu olmıyan ba 0 eğer,, kelimesini 
bilmem niçin •aklıyor? 

(3) Bittabi bu kelimeye hiç bir ha
karet manası vermiyorum. 

Kı•• habel"ler 

Gülhane müsamerersi 
Gülhane sekizinci bbbi müsameresi· 

ne 25-6-933 Pazar günü saat 17 de ba§. 
\anacaktır. 

Berberliğin, biraz da gevezelik 
demek olduğunu artık bizde de 
bilmiyen kalmadı. Birisi lafı faz. 
laca uzahnca: 

- Aman, traşı bırak! diyoruz. 
Geçen gün, berberde traş oluyor 

dum. Baktım, yanı başımdaki kol
tukta ahbaplardan biri •. Havlular 
boynumuzda olduğu için bafınuzı 
çevirebildiğimiz nispette selam. 
laştık. Benim berberim, nasılsa 
pek geveze değildir. Fakat arka. 
da,ın berberi, kelimenin tam ma
nasile berber .• Usturasından fazla 
dili ve çenesi işliyor. Kulağıma ka
dar gelen sözlerden anladım ki bi
rini çekiştirmekle meşgul.. Onu bi
tirdi, batkasını ele aldı yahut iki 
çenesi arasına kıstırıp adamcağı. 
zm eler tutar yerini bırakmadı. 

Bir aralık benim berbere sor
dum: 

- Bütün gün böyle adam mı çe-
kiştirir bu? 

- Eh .. Fırsat buldukça •• 
- Ama, fena bir fey •• 
- Ne çare efendim.. Bukadar 

nasihat ettik, söz geçiremedik. 

- İki yüzlü adam desene .. 
"iki yüzlü.,yü galiba biraz yük. 

sekçe söylemişim ki geveze ber. 
ber duydu: 

- Affedersiniz, kim bu iki yüz. 
lü adam? 

Gülümsedim: 
- Senin müfterilerden biri.. 
- Adını söylemez misiniz? 
--- Ne )lllpacaksın? 
Bütün ciddiyeti ile cevap verdi: 

- Kim ise bilelim de iki misli 
traş parası arayalım! •• 

M. SALAHADDiN 
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Dil anketi 
Liste 98 

ANKARA, 24. A. A. - T. P . T. Cemi· 

tinden : 

K.rııhklan aranacak arapça Te farıça 

kelimelerin 98 numaralı li•teıi ıudur : 

1 - Haddi zatinde 

2- Mümkün mertebe - mehmaemken -

3 - K..IW deiil - pyri kabil 

4 - imkanı yok - ••J'ri rnU.m.kU:• -

S - F ula olarak 

.; - L8.alettayia. 

7 - Behmeb.al - mutlaka1 :h.or halde, 

muhakkak-

8 - Ceman 7ek.\i.n 

9 - icabı hal - lcaLı maıl.,l.at --

10 - Emri Yaki 

11 - Keen.lem.1e\rliaı 

12 - ııam.,..n.b 

13 - Hem&11. 

14 - Kilmilen 

Hayat Kaza ve Otomobil 
Sigortalarını:ı:ı Galııtada Ünyon 

ÜNYON SİGORTASINA 
Hanında Kiin 

Türkiyede bilafaııla icrayı 
•• 

yapbrmız. 

muamele etmekte olan 

UNYON 
Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta 

Telefon: Beyoğlu 4.4888 
yapbrmayın1z. 

3266 

Milliyet'in edebi romanı: 15 yacak? 
Petek dese: 

YA YLA KIZI. 
- YAZAN: Aka Gündüz. -

ile dönsün .. A11l o vakit ürkülür. 
- Kız! .. Ez eylen! 
Petek durdu. Çobanı bekledi. 

- Buralarda ne arıyon kız? 
Petek ülküsüne ulatmak için 

zeka kesilmişti, hemen karşılık 
verdi: 

- Heç .. işte .. Muslihiddin Efen· 
di ağamın bir danası yitik te, onu 
arıyorum. 

- Sen Tatlarlı mısın? Ben seni 
bilemedim. 

öbür çobanla sürdürür. Köye gön
deririm. Muslihiddin Efendi ağa 
düğünden dönmedi mi? 

- Bilmem, ben er çıktım. 
- Öyl: ya, dönmiyeceti. İki ge. 

ce kalacagmı bana söylemitti.Unut 
muşum. Hadi sen doğru köye ! Bu 
yolcak git. Sağa sola sapma! Petek 
geniş bir soluk alarak köyün yolu
nu tuttu. Her iti tıkırında gidiyor
du. Yalnız bir şeye cam sıkılıyor. 
du Abacılar hanına bugün varıp 

' Ankara sosesine kavusamıyacaktı. 

- iş bulmağa geldim Gazibaba! 
- İti nidecen? dese. 
O da iki elini biredip öpse de: 
- Anamı bakıtacağım, geçimli 

sabanlı olacağım, Gazi Patababa • 
Dese. 

Gazi Paşa rüyasından uyamver
se de: 

- Benim topraklarımın içinde 
Yaylalı Mehmedin kızı bir Petek 
vardır. Onu dütümde gördüm. Ben 
den iş isteqi. Varın, tezelden onu 
bana bulue eletin ! Dese öbür pa
şalara .. öbür paşalar, beyler de 
candırmalara kumanda verseler, 
Peteği bulsalar. 

- Dile benden ne dilersin? 0-:se 
Gazi Paşa üç defa: 

- Sabalığını dilerim. dese Pe· 
tek kız. 

RADYO PR 
IS fANBUL , 1 

18 den 18,30 kadar Gramofon.. 
18,'W " 19 u Doktor Ali Şükrü Bey 

tarafından konferans. 
(Çocukların kemik haa 

19,30 · 20. Dana mue:ikiıi. 
20,- Ajana haberleri. 
VARŞOVA 1411 m. 
8.05: Cimnaıtik, 8.25: Pl&k:. 1310: Pli.k. • 

Haberler. 15.55: Pli.k. - Haberler. 16.15: 

19 " 20 
ta.bğındal\ korunma.aı). 

.., Refik Talat Bey "Ye ar
kadaıları. 

20 n 20,30 • Sa.z (Belki• Hanım). 
20,30 ,, 21,30 ., Tamburi Refik Bey ve 

&rkadqlan. 
21,JO " 22 ,, Gramofon. 
22 " itibaren. Ajana haherleri Te aaat 

ayarı. 

ANKARA: 
12,30 - 13,30 Gramofon. 
18. - 18,45 Flarmonik Orkestra .;. Berlioı: 

Ouverture Yaverle,- Leon 
CaTallo Fant.aisie Z•ra, Glin 

b. Valse Fanta.tique. 
18,45 - 19,30 Alaturka aa.z 
19.JO • 20. Gramofon. 
20,- Ajana haberleri. 

VARŞOVA 1411 m . 
13.15: Sabah konseri. 15.20 Şarkılar. 

16.10: Plak. 17: Genç çocuklara mahsu. neı 
riyat. l 7.35: T •&"anni. 18: Amele programı. 
19 : Ders. 19.20: Hafif pl&k konse:ri. 20: Mo 
noloğ. 21: Orkutra musikisi. 22.25: Şarkı 
lar. 23: Dana muısikiai. 

BUDAPEŞTE 550 m. 
20.20: Sigan musikisi. 21.20: Haydelberg 

talebelerinin hayah" isimli bir radyo temsi 
li.. 23.35: Ca :z.. 

ViYANA 518 m. 
21.05: .. Oç fakir t eytan" isimli radyoya. 

mahsus bir musikili temsil. 23.20: Konufan 
kii.ğıt. 23.50: Çarly Gaudrio cazı. 

MILANO - TORINO • FLORANSA 
21.35: "Defne" isimli Mule'nin operası. 
PRAG 487 m. 
20.45: Muhtelif. 22: Klıi..ai.k piyano kon

seri 23: Son haberler. 23.25: Çeklilerin halk 
havalan. 

ROMA 441 DL 

21: Haberler, muhtelif, halk kon.seri. 
22.50: ,,Efendinin yolları" isimli temsil. 

BÜKREŞ 394: 
12: Konser. 13: Pli.k. 14.20; Plak. 18: Ka 

rıtık konser. 20: Ders. 21: Radyo orkestra• 
&L 21.45: Şarkılar. 22: Hafif musiki. 

26 Haziran pazartesi 
ISTANBUL : 

18 den 18,30 kadar Gra:nofoa. 
18,30 .. 19 fransı:ı'ca ders (Müp· 

19, ~' 
19,45 ff 

20,30 ff 

19,45 
20,30 
21,30 

tedilere mahsus). 
._ Hikmet R.:.ı:a Hanım. 
,. Zeki Bey Stıı.:z:. 
" Safi7e Hanım •e arka· 

daıları. 
21,30 " 22 u Gramofon. 
22 ,. İtibaren Ajana haberleri Te saat 

ayarı. 

ANKARA: 
12,30 - 13,30 Gramofon. 
18. - 18,45 Flarmonik Orkestra. ::. Berlioı: 

Ouverture Du Roi Ltıar İva.· 
nov Suite Cauca.aienne, Albe
niz Sous le Palmier 3. 

18,45 • 19,30 Alaturka Saz. 
19,45 - 20. Gitar solo (Sııt.drettin Bey ta

rafından). 
20,- Ajans haberleri. 
VARŞOVA 1411 m. 
8.05: Cimnaatik. 8.25: Pli.k. • Ek kadını 

proğramı. 13.05: Musiki, 16: Pli.k. 16.40: 
Plik. • Haberler. 18; Frtıı.naızça konferanı. 
18.20: Solist konseri. 19.35: Hafif pli.kla.r. 
21: ,.Halka." ismindeki operet temsili. 

BUDAPEŞTE 550 m. 
20.20: Radyo: konıeri (ıarkıh). 21: Siga.n 

musillisi.. 22: En sevdiğimi plaklar seriai. 
23.20: Aktem haberleri. 23.3S: Erneta Doh· 
manyi'nin idaresindeki opera orkeatrasının 
konıtıri. 

VIY ANA 518 m. 
20.45: Aıke&'i lı:onıer. 22: Viya.nada Jo .. 

aefaplab:'tan naklen seren.atlardan mürek
k•p konacır. 23.40: Viyanada bulunan İstan
bul ri!dyoau taluım.ı aza•ından MES'UT CE
MiL BEY tarafından TORK MUSiKiSi. 
24: Plak. 

MILANO • TORINO • FLORANSA 
20: Haberler. • Pli..k ile f&rkrlar. 20.22: 

Haberler. 21: Haberler. • Pli.k.. 22.30: Tem
sil. 23: Oda m"Milcisi. 

PRAG 488 m. 
20.15: Radyo revüsü. 21.15: Tıbbi neıriR 

yat. 21.30: Çocu.k ıarlalan. 22: Saksafon 
konseri.. 22.15: Mozart'ın eserlerinden kon· 
.. er. 

BÜKREŞ 394 m. 
13: Haberler. - Plak. 14.20: Hafif pli.k

lar. 18: Caz. 20 Ders. 21: Oda musikisi. 
21.30: Çift piyano konseri. 22.20: Umumi 
bir mahalden konser nakli, 

27 Haziran salı 
ISTANBUL ı 

18 den 18,30 kadal' Gramofon. 
18,30 " 19 Fransızca ders (ilerle· 

mit olanlara). 
19 

" 
19,30 

" 
Sa.2: (Cenntıt hanım). 

. o" 20 
" 

Saz (Necmiyo ha ... un) • 
20 

" 
20,30 

" 
Saz (Njhal Tevfik Ha-
nım). 

20,30 " 21,30 • Eftalya hanım, KeınaR 
ni Sadi B. ve arkada.~-

lan. 
21,30 " 22 n Gramofon. 
22 

" 
itibaren Ajanı haberleri ve sa.at 

ayarL 
ANKARA: 

12,30 - 13,30 Gramofon. 
18. ~ 18,45 Flllrmonik Orkestra : Raife 

Ouverture Die Ziegunerin 
Leodelibes an'ta.isie Lakme, 1-
Yanovici Valse La reino du. ına 
tin. 

18,45 • 19,30 Alaturka Saz. 

uyuya kalmış1JD. 
- Sen buralı değilsin kız! 
- Değilim ya. 
- Ne arıyorsun buralarda? 
- Beni Muslihiddin Efendi ağa 

buraya gönderdi. Bana damını 
gösteriverir misin? 

- Gel yamacıma! Ben de ora. 
dan geçeceğim. 

Kocakarı ile yanyana Muslihid. 
din Efendinin evine kadar geldiler. 
Kocakarı içeriye seslendi: 

- Haniiim ! Küçük hanimim ! 
Peteği teslim edip gitti. Evdeki· 

ler Peteği kim olduğunu soıdular. 
Çılır çıtır söyledi: 

- Ben Hasanoğlan kövünde
nim. Anam babam yok. An.karada 
bir bey varmış, Muslihiddin Efendi 
ağaya kimsesiz bir kız çocuğu iste· 
miş. O da düğün yerinde beni bul
du buraya gönderdi. Dönüncek, 
beni Ankaraya eletecek. O beyin 

Pl&k. - Haberler. 16.50: Plik. Haberler. 
17: ııı.listlerin konseri. 18.20: Halk konseri, 
19.20: konferans. 19.35: Plik. 21: Orkestra. 
23: Kahvehane konseri. 23.30: Caz. H.ber
ler. 

VIYAl't.\ 517. m. 
20: Tüı*1ere dair h•bralar. 20.4-0: ,,Ma.r· 

garete', iainıli Gounot'nun operası. 23.40: 
Holao.da lisanında memleket oeıriyab Dana 
mu•ikiai. 
BUDAPEŞTE 550 m. 
21.20: Stüdyodan bir temsil. 23.35: Jtafw 

yan lisanile memleket propağandası 23.45: 
Hafif musiki (Operet ve fantaziler). 

MILJlı.NO • TORINO . FLORANSA 
21.05: Haberler. · Muaikili program. 

21.35: Kanıık neıriyat. 
PRAG 488 m. 
19.35: Musikili Almanca neıriya.t. 20.10: 

,,Vatan1 Öğren ve bil" unvanlı muhtelif kon
ferans l<1-r. 2035: ,,Şeytan · duvan,. isimli op~ 
ratemi.li. 

BÜKRE!Z 394 m. 
musikisi. 18: Karııık. konser. 20: Darülfü
nun dersleri . 21: T aganni. 21.25: Radyo or
kestrası. 22.20: Konserin devııınıı. 24: Fran
sı:z.ça memleket propagandası. 

28 Haziran Çarsamba 
' ISTANBUL: 

18 den 19, kadar Gramofon. 
19 ,, 19,45 ,, Mahmure hanım. 
19,45 " 20,30 ,, Hazım Bey tarahndan 

karagö:z:. 
20~0 ,, 21,30 " Üdi Sala.!ıattin B. Nobar 

efendi ve arL:adaıları. 
21,30 tt 

22 .. 
22 ,. \...nı. n.ı.vfon. 
itibaren Ajans haberleri ve aaat 

aya.rL 
ANKARA: 

12,30 • 13.30 Gramofon. 
18. · 18,45 Flarmonik Orkestra: Dopp~ 

ler Ouverture Die Beiden Hu.a
r•n, Lakme Suite Cotillon. 

18,40 • 19,20. Gramofon. 
19,20 - 20,- Dans musikisi. 
20._- Ajanı haberleri. 

V ARŞOV A 1411 m. 
8: Ruhi tarkıla.r. 8.05: Cimnaıtik. lt2G: 

Pli.k, ev kadını saati. 13.05: Plak-Haberler. 
16: Plak • Haberler. 16.15: Pli.k. - Haberler. 
11: Popüler konser. 18: Konuıınalar. 18.20: 
alistler konseri. 19.20: Muhtelif sözler . 
19.40: Oda musikisi. 21: Neteli netriyat. 
22.15: Piyano konseri. 23.45: Danı musİ· 
kiıi . 

20.30: Konferans. 21: Karıtık danı musi
kisi. 
Halk musikisi. 17.35: Taıtıı.nni. 18: Konfe· 
rans. 18.15: Polonya musikisi. 19: PlAk. 20: 
Skeç. 21: Koro konseri. 23: Kab Ye musikisi. 

BUDAPEŞTE 550 m. 
20.25: Zi.na.y'ı hatı:rlayıf neıriyab. 21.35: 

tüdyodan bir halk temsili. 23.3S: Haberler. • 
Sigan muaikisi. 

ViYANA 517. m. 
20: Holzer orkestrası reiakatile Matma

zel Adele Kern tarafından methur valalar. 
21.30: Unaerin idaresinde karııık. neıriyaL 
22.30: Akıam haberleri. 22.50: Avus turya 
hakkında Fransız liıanile netriyaL 23: Ak
ıam muaikiıi. 

MILANO • TORINO • FLORANSA 
21.35: Temsil. - Müteakiben karııık mu

siki. 24 Son haberler. 
PRAG 488 m. 
20.15: Şarkılı konser. 21.25: Piyano Ye 

keman ile aonatlar. 21.45: Çekos1ovakyadaki 
banyolara dair konferans ve ecnebileri celp. 
22.05: ,,Opelo" isimli Yunanlılığa ait bir 
temsil veıarkılar. 22.35: .,Osman" İ&imıli ope• 
retten sahneler. 23.20: Franıızça Konferans. 

B0KRE!Z 394 m. 
13: Haberler - Plak. 14.15: Pl~k. 18: 

Radyo orlceatrası. 20: Ders. 21: Keman kon 
.. ri. 21.35: Şarkılı kouaer. 22.20: Solo Kra· 
rinet konaeri. 23: Umumi bir yerden konaer 
nakli. 

29 Haziran perşembe 
)STANBUL: 

18 denl8,30 kadar Gramofon.. 
18,30 ., 19 Fransızca derı (llerle

19 

20 

miı ola.nlara), 

" 20 " Kemal Niya:z:i Bey ve 
arkadaılan, 

,. 20,30 ,,. Nebil oğlu lsnıail J.{ak 
kı Bey. 

20)30 " 21,30 " Kemani Reıat Bey Vf! 

arkadaılat'ı. 
2:1 ,30 ., 22 n Gramofon. 
22 " itibaren Ajans haberleri ve saat 

ayarı. 

ANKARA: 
12,30 - 13,30 Gramofon. 
18. - 18,45 Alaturka Saz. 
18,45 • 19,15 Viyolonsel konseri. (Edip Be,. 

tarafından). 
19,15 - 20. Alaturka Saz. 
20,- Ajans haberleri. 
VARŞOVA 1411 m. 

13,15 Matinal konser1 15,15 Pli.k. 16,10, 
VARŞOVA 1411 m . 

8,05 cimnatik, 8,20, plak haberler. 13,10 
pl 8.k, haberler. 15,55 pl8.k haberler. 16,35. 
pli.k, hah•rler. 11 Popüler kon•or• 18,20 !o· 
list kons~ri.. 19,15 konferans, 19,35 plak, 
21 senfonik konser, 23 caz. 

BUDAPEŞTE 550 m. 
20 45 siyaseti hariciye b. konferan. 21 opeR 

ra 0;kestraının konferanaı, 22,45 ıigan rnıui· 
kiai 24 San'at kArane Piyano konser i (Er
ne•~ Dohnaınyi'nin İftİrakile). 

ViYANA 518 m. 
21: Orkestra konseri. ( Amsterdam'dan 

neklen), 23: Avuturya gü.zellikleri H. konfe-

tıp rahatça geçinmek idi. 
O çenesi basık, mutmula surat· 

lı Efendi ağa onu çingen sandı mı 
sanmadı mı? ona pis dilenci dedi 
mi demedi mi? Ona Yaylalı Meh· 
ınet çavuşun kızı Petek demişler, 
a::ıasına da avradı Özügül •.. Kimse 
ciklere alınsuyu dökmeden yaşaya
cak. 

- Olur, olur hanımım. Hele 
biyol Efendi ağa düğünden gelsin. 

Peteğin derdi günü o geceyi 
Muslihiddin Ef.nin evinde güvenle 
ve tok geçirebilsin.Daha tan yıldızı 
kararmadan görürsünüz Peteği .. 
Abacılar hanına varmış mı varına. 

mış mı? Oradan ötesi üç ~aat .. Öy
le dediydi Katıkçı dayı. Üç saabn 
nesi olur. Üç, iki, beş sigara içimi 
bir yol. .• 

Peteği çabuk elden yıkadılar. 
- Tatlarlı değilim. Muslihiddin 

Efendi ağam beni yanına aldı. Be
nim kimsem yok ta. 

Ah fU A~kara! Bir ip, bağlasalar, 
Tatlarhlar bir olup çekseler, çek
seler de Ankara şurayacak yakı· 
nacak geliverse ne olur sanki? 

Dördüncüsünde de bir saban, i· 
ki öküz ile anasına ilaç bir de se
kiz on bir kayma dilese.' 

. damına. Ben orada çalışacağım. 

Basım taradılar. Bitli entarisini 
yırtık şalvarını neyi çıkarıp çöplü 
ğe atblar. Evde o boyda kimse 
yoktu. Hemen etraftan para ile Öl«; 
beri düzüp giydirdiler. Karnını sı
cak yemeklerle doyuran Petek ka
ba bir döşeğin içinde rüyasız, ho
rultusuz, tatlı bir uykuya daldı. 

- Dana buralara kadar gelmez. 
Sen faşırmışın. Yolu aykırılamı
şın. 

- Ne bilem ben . Köye yeni gel 
dim. Çok mu şaşırmışım? 

- Köy buraya bir buçuk saat .• 
Belki de artık. 

- Ben danayı bulayım da ister
se on yüz saat olsun. 

- İkindiyi geçti. Sen doğru kö-
b r örürsem 

Ankaraya gidince •.. 

Bunu mırtldandıkça sevinçten 
deli oluyordu. Ankaraya gidince / 

iş arayacak. İş buluncaya kadar .. 
Olur a .. ermişler her şeyi yaparlar. 
Ermişler bir acısalar .• Gazi Pafa· 
nın rüyasına bir giriverse ... Ga
zi Paşa dese: 

- Kız Petek! Niye geldin bura· 

- Al hepsini verdim dese. 
Petekte .. 
- Hişt! Kız! Hişt! Burada ne 

bakıp durıyon? Akşam ezanı oldu. 
hadi evine. 

Petek gözlerini açınca kartısın · 
da bir kocakarı gördü. Yanında 
da semersiz bir eşek eskisi duru
yordu. 

- Heç .. dedi. Yorulmuşum da 

Herkesde bir derin merhamet uyan 
dı. 

- Bizim evde kal kızım! Biz S l • 

na daha iyi bakarız. Seni evlal e
diniriz. Kızımız ,olursun. Hanım 
kız gibi yaşarsın sana altm\ae ta
kanz. 

Peteğin gözünda altın değil ya, 
helke dolusu elmas bile yoktu. O
nun bütün ülküsü iş bulmak, çalış
mak, kazanmak ve anasını sağal 

* 4.· * 
Herkes, horozlar bile uyurken 

Petek uyandı. Kendini bir yokla
dı. Dipdinçti.lki sıcak yemekle bir 
kaba~a döşek insanı sapan demi· 
rinden sağlam edermif diye düşü-

21.35: G oun ot'nu n .,F A UST" operası. 
PRAG, 4% rn, 

. 20 kö ylü Baı·.do muzik:uu. 20,50. Piyano 
konseri. 22,15 D.fk ''alsı, 21,45 G ~nçle 23,20 
salon orke:s trası. 

BÜKRE~ 3!14 m . 
13 haberl~r, pli.k, 14, 15 hafif plaklar 

17,45 çocuk saat, 18 halk konıset'i. 21 ı~nfo · 
uik kon&er, 21,45 ta ga n ni, 22 senfonik konse• 
rin devamı. 

30 Haziran cama 
ISTANBUL : 

18 den 19, • kadar Gramofon. 
1!) ,, 20 " Harumlat- 3az heyeti. 
20 " 20,30 11 011man Palılivan. 
20,30 " Z"l,30 11 Müşerref 1--fun:m (Sıtz) 
21.30 n 22 11 Gramofon. 
22 ., itibaren Ajana haberleri Ye saat 

ANKARA: 
ayarı. 

12,30 - 13,30 Gramofon. 
18. 18,40 Keman konseri (Elcrem Zeki B 

tarafından). 

18,40 - 19130 Grilmofon. 
19,30 - 20 Fransızca ders. 
20,- Ajans haberleri. 
VARŞOVA 1411 m. 

8,05 cimnastik 8,20 r.l iı.k h;ı1.berler. 13,10 
plik !::.aberler. 15,55 plilk h ab er!fir, 16,35. 
pli.k1 baberler. 17 popül~r konser. 18,20 so· 
Hat konıseri. 19.15 kon <:oo: r ans, 19,35 ı: lak 21 
s e.nfoni1' konseri, 20 c :z:. 

BUDAPEŞTE 550 m. 
20,45 siyaseti hariciye h. kon!erans. 21 o· 

pera orkestraS1n1n kon~eran11, 22.45 11:~an mı 
sikisi, 24 San'atki\ranıe p.:yano konaeri (Er• 
nest Dohnanyi'nin iıtira 't: ile). 

ViYANA 518 ''" 
20,40 far kılı konser. 21,40, haftanın tefri

kaıı. 22,05 orkestra. 23120 pli.le. ile ak.tam kon 
eri, 

MlLANO • TORINO • FLORANSA 
21,05 habtırler, miısiki, 21,30 Ağustos bö

ceği ve lCannca isimli operet. 
PRAG 488 m. 

20,30 Smtıtana aalonundaki konseri nakil 
21 hiki.ye, 21,35 Stüdyodan bir opera temsi
li Kuyuda. 22,351 Kuator konseri. 23,20 
Rusca netriyat. 

BÜKREŞ 394 m. 
13 haberler, plik1 18 kantık konstır1 20 

der, 20,45 Pu.ccini'nin La Boheme operası 
plak ile, 21 taganni, 22 konserin deTaını 23 
Runı.anya. baklanda almanca konferans. 

1 Temmuz cumartesi 
/ ISTANBUL ı 

18 den 191 kadar Gramofon. 
18,30 ,. 19 ., Fransızca derti (Müp~ 

19 ,, 
19,4S ,, 
20,30 " 

tedilere mahsus). 
" Ü stütyo ~:ı h.ey' eti. 
,. Vedia Riza Hanım. 

19,45 
20,30 
21,30 1, Beda7yi Musiki.ya 1-le

y'eti. 
21,30 ,. 22 ,, Gramofon. 
22 " itibaren Ajanı haberleri •• saat 

ayart. 
ANKARA ı 

12,30 - - 13,30 Gramofon. 
18. 18,45 Salon orkeatraı.r : Fucik Ou-

verture Marinella. 
Fettraa Potpourri Minuten Spiele. 
V epatti Dans Arabes. 
Seua Marche Ameri.ken. 

18,45 -- 19,45 Alaturka Sa.1:. 
19.45 • 20.15 Danı mu.ailriıi. 
20115 Ajana haberleri 

VARŞOVA 1411 m. 
13,10 hafif musiki,, 16 plak,. haberler, 16,40 

Plak 17 solist konseri, 18 Güne ait ıözler, 
18,20 halk konseri,. 18.50 haata neıriyab. 19 
Ayin, 20,45 Monolog, Zl hafif musiki, 22,30 
Cbopin' in eıerlerinden konser, 23 dana musi
kiai1 23,30 Cafe Europe'tatı nakil 

BUDAPEŞTE 550 m. 
20115 Siaan musikisi, Zl propaaanda kon· 

feransı, 21,35 Kabare sec:esiı 23,50 plak. 
ViYANA 517. m. 

21,10 Tobiaa Vunderllcb iaimli temsil, 23,25 
Şarkılı dans m•sildsi. 

Mesut Cemil Bey Viyanada 
Meli ut Cemil Bey Türk mıısilıi.sin· 

den ~r•,.lcep 6 ir lrcıs k orun uermek 
Üzere Viyana'ya gitmiıti . 

Mesut Cemil Bey Viyana Radyo
sunda da bir kaç solo konser verecek· 
tir .Bunların birincisi yann ak§<UR saat 
23.46 ta verilecektir. Dinlemenb:i tav· 
.Tiye ederiz. 

lnilliy~t 
Aınn umdeti " M I L L I Y E T " tir. 

ABONE ÜCRETLERi : 
Tlirld7e için Hari~ içia 

L K. L. K. 
3 .,. .... ,_ 8-
6 

" 
, tlO ıc -

12 n H - Zil-

Cel•n e•rak s•ıı:i •erilmez.- Müddeti 
•~ n.tlabalar 10 kunııtur.- Gazete .,.e 
ma,tbaaya ait itler için mGdiriyet• mU• 
raaat edilir. Gazetemiz il.iınlann meı•u· 
liyetini kabul etmez. 
---~~~~..;..;----~~~~~~~~ 
BUGONKO HAVA 
Yeşilköy rasat merke%.i.nden verilen ma

IUmata ııöre buııün !:ava ekseriyetle bu .. 
luüu olacak, rüzgar garbi istikametlerden 
hafif kuvvetle esecek~r. 

24--6-33 tarihinde hava t.zyiki 753 mili· 
metre en çok sıcaklık 32 en az 25 derece 
idi. 

nerek gülümsedi. 
Birdenbire yüzü ek,idi. 
Usuna takılan fey çok kötü idi. 

Petek kalkar kakmaz kaçacaktı. 
Kaçacak .. iyi hoş. Ama hırsız ola
rak kaçacak. Öyle ya, yenice göm
leği, bu yenice pamuklu hırkayı, 
bu talvarı ona, evde kalacak diye 
vermitlerdi. Halbuki o, hepsini 
sallasırt edip kaçacaktı. Bunun a
dma düpe düz hırsızlık derler. 
Yersiz yere çingen ol, pis dilenci 
ol, arsız ol .. Bir de hırsız ol. Hem 
bu sefer yersiz yere değil de bile 
bile! 

Acaba kendi urbalarını ne yap
tılar? Habrladı. Büyük hanım: 

- Bunları küllüğe atıverin. 
Denıi~ti. 

Yavaşça küllüğe seğirtti. Nafi· 
le! Mahallenin it göl bezleri hepsi
ni havlaya havlaya didik didik et· 
mitler. Kızdı. Köpek yavrularına 
bir taş attı. Sonra düşündü. Artı 
ötesi berisi kalmamııtı. Bunlarla 
gidecek. İt bulur bulmaz çıkara· 
cak. Tatlarlı birisini bulunca gön 
derecek. Ben hırsızlık için götür 
memiştim, gölbezler benimkileri 
ditmişlerdi de ondan.. Diyecekti. 
Der mi der. Başka yapacak bi 
şey yok ki. Raftan iki bazlama al 
dı. Koynuna yerle~tirdi. Çatal! 
deyneği kapının arkasında duru 
yordu. (Devamı var) 



Rizede talebenin güzel bir teşebbüsü 
Biriktirme ve artbrma sandığı mektebin bir çok 

ihtiyaçlarını kapatabiliyor 
--...,.-- -

l ::- Mektep müdürü Uğuz~· 2 - Sandık reisi M. Sıtkı 3-Muhaai 
Suleyman, 4 - Veznedar Suleyma n 5 - Satı, M, hm t I l p 

memuru a u e . er 

ca tedarik .ettiği (124) liralık mek 
tep levazımı piyasa fiyatile sata
rak (51) lira kar elde etmiştir. 

..... .... 

BUyUk adamlar 

Lavoisier 
. Lavoisier 1742 de Pariıte dünya 
ya geldi. ilk tahsilini Masarin mek
tebinde bitirdikten sonra kendisin
de yavat yavaş fenne kartı gayet 
fiddetli bir meylin uyandığını his
sederek sıraıile heyet, kimya, ne
batat gibi dersleri en iyi muallim
lerden tahsil etti. Yirmi yatınday
ken telif ettiği "Parisin yeni usw 
tenviri., namındaki eserile de Aka
demiden mükafat aldı. 

Emeline tamamaile nefsini has
retmek için para lazımdı! Ne yap
malı? nereden bulmalı? Ona ser
vet lazımdı. Nihayet karlı bir it 
bulmakta güçlük çekmedi: Kendi
sine vergilerin hasılatını tahsil ile 
hazineye bırakmaktan ibaret olan 
bir memuriyet teklif ettiler. 

"Mültezimiumumi,, namı veri
len bu adamları halk daima ihti
lasla itham ettiği halde, Lavoisier 
gelince emniyet bqgöıtermit ve 
1788 de Fransada'ki mülhit kaht 
esnasında Beloia tehri ahalisine ek 
mek tevzii için kendi aylığından 
arttırdığı elli hin frangı iane ola
rak vermesi .umumi memnuniyeti 
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ı numaradan nra ile bQflıyarak aıra ile noktalar arasını kurıun kalemi• 
birleıtirinis. Bir re•İm meydana fıkaca khr. 

mucip olmuttu· ve kitaplarla orasını tezyin ve ik-
mal eyledi. Parisin bütün genç mü

Lavoiaier, böyle herkesin kalbini tefenninlerine açık bulundurduğu 
kazandıktan sonra artık mükem- bu yerde o daima çalıfıyor, çalı,ı
mel bir ameliyathane tesisine ka- yor ve her sayi, her tecrübesi na
rar vererek bir çok fenni aletler mını ebediyen unutturıı:uyacak bir 

voisier fırka mücadelelerine asla 
girmeksizin sa'dece hu yeniliği 

alkıtlamı9tı. Fakat 1793 senesi ma• 
sa batından kalkmıya mecbur ol
du. Bu aralık Fransaya en hunriz 
adamlar hükmediyor; yalnız cüm
huriyet düfmanlarım değil, halin
den biraz şüphe ettiklerini tutup i· 
dam makinesinin altına sürüyor
lardı. Fransa kanlı bir kabus i, in· 
de çırpınıyordu. 1794 te mültezi
miumumilerin tevkifi ilan edildi • 
Lavoisier, bu f.üküm üzerine Aka
demi kapıcısının evine saklandıysa 
da, ev sahibini de mahkum ettıı· 
memek için gizlendiği yerden çık
tı ve zabıtaya teslim oldu . 

Rizeden mektepli bir okuyucu. 
muz yazıyor : Talebeyi para hi
riktirmiye ve mektep qyalarım 
toptan satın almaya alıttırmak 
düt~ncesile kurulup; iki yıldan
bt'rı, azalar ~afmdan seçilen bir 
talebe kolu ıle idare edilmekte o 
lan Ortamektep biriktirme ve ar
tırma sandığı kendi azalanna her 
sene ınühirn miktarda kar dağıt
makt~dır. Ders yılının ıonu müna 
sebetıle umwni bir toplantı ya 
p~n S~ndık azaları; İdare heyeti
nk~nk bı~I yıllık aht veriflerini tet-

Nizamnamesinde yazılı bir mad 
deye göre bu karın 255 kurutunu 
idare Heyetine, 969 kurutunu da 
fakir arkadatlarına ayırmıtlar; 
ve (24) kuruttan ibaret olan san
dık masrafı çıktıktan sonra geri 
kalan {37) lira (52) kurutun da 
32 azaya dağıtmıtlardır. Sandı
ğın hu seneki lcar nisbeti yüzde 16 
dır. Sandığın sermayesi 271 lira 
60 kuru~tur. 

f .,....,....,"""'"""'"""'""""'"""""',..""""""'""""""'"" l ı"""',...._,"""'"""'"""'"""'"""'"""""""'"""'"'"'""-"'-"" kefifle neticeleniyordu: Evvela, ha 

Dava uzun sürmemişti. Onu ba . 
zı sebepler göstererek mahkUm et· 
tiler ve herkese "millet haini,, na
zarile bakbrdılar. Bütün hayatında 
vatanına ettiği en büyük hizmetle
rin mükafab en sonunda idam ka. 
rarile verilmit oluyordu. Kendisine 
zabıtname imzalattırıldığı zaman, 
metanetle "Pekala, her feye razı
yım; fakat rica ederim, beni öl
dürmeden evvel bir iki gün mü&&• 
ade ediniz. Yeni hükUnıete menfe. 
at temin edecek bir tecrübeyi bi· 
tirmek Üzereyim,, dedi. Bu söze fU 
cevap verildi: "Hayır, yeni hüku· 

metin ne alimlere, ne de kimyager· 

lere ihtiyacı vardır. Adalet inkıtaa 
uğramaz.,, 

ı ettı er. 

Sandık bu yıl, İstanhuldan ucuz 

Londrada mühim 
Netice alınmıyacak 
l . (Ba§ı ı inoi sahifede) 
erı rnurahhaal • • 
lardırl arı tezunıze taral-ar. 

Bu tetekkül mektepte iyi bir ce-

reyan uzandırmıftır. Talebeler, 
mektep levazımını Sandık koope
ratifinden temin etmektedirler. 

İdare Heyeti çok iyi çalıtmıt ve 
yıl sonu l)lÜnasebetile bir toplantı 
yaparak muallimlerine ve arkadq 
!arına nasıl çalıftıklarını ve ne it 
gördüklerini anlatmıflar, portakal, 
üzüm ve incir ikram etmitlerdir. 

Londra mektupları 

Dünya buhranına Üç 
cepheden taarruz! .. ve;.::;:nlıla~orca mükabil qya 

su/ünün ~b ~ ~~rcu ödemek u-

rahhaa h "fu?u istediler. Mu- B l d ı• •ı• hh 1 
takviye ::,;.ti.rnız Yunan teklifini U Ce Se e ngı lZ mura asıarı 

AHMET ŞOKRO adeta bir futbol timi gibi 
• • • 

. ~~s, 24
• A. A. - Bir çok kaleye muntazan akınlar yaptılar 

mus 1 mebuslar altın ölçü Ü •• 
terketnıit olan hükUın ti ı nu. T 
rının iıtikrarlan temi: eri Parala. ürk hey' eti konferansta nasıl çalışıyor 
ya kada ·kr k o ununcı-
h · d. r 1 ısat onferansınm te- {Sa§' ı inci sahifede) 
ır e ılmeıi İçin hükUm t h · 2 - Mali vaziyetin ıslahı için acil 

çare bulmalı. Merkez Bankalan ara
sında müıterek bir hareket esaslı ve 

taJo:ir vermiflerdir. e e ır tedbirler aramak cephesinden; 
Bır kııun F ranaızlar da gittile 3 - Mali vaziyetin 11\ahı için dai- Üçüncü tali komisyona, yani dai-
L?NDRA, 24. A. A. _ Franrsa mi tedbirler aramak cephesinden. mi tedbir arayan heyete gelince; bu 

i.cil tedbirlerin biridir. 

malıye n M B Dün de izah ettiğim ııibi son iki azm · onnet. ti·caret hiç ümit edilmedik bir kolaylıkla bir M S - cephe mali komiayonun iki tali komia-
n:uı~ • erre, Fransa bankası i- yonundan ibarettir. karara varmı,tır. Amerika murahha-
kıncı umum müdürü M F · sı Pittman daimi tedbir olmak üzere Çek 1 aky · &rnıer lktısadi taarruz cephesinin hülaaa-
B os ov a harı·cı·ye nazın M "ameli olan sür'atle,, paralann kıy- ' enes d'" . aı ıudur: Dün beynelmilel mübadele-
tiler. ' un 16 da Paris'e git- yi tahdit eden tedbirler görüıülmÜ§- metinde istikrar teminini ve altının 

tü. Bugün de istihsal ile istihlak ve pi- da beynelmilel mübadele vasıtası ola-
Mu .. h. yaıa araıında bir muvazene tem.ini k k b ı ·· ·· ·ı · ·· ·· t" B t k ım netice al ra a u unu ı erı aurmu~ u. u e -

ınamıyacak meaeleıi hararetle müzakere edildi. Jif kabul edilmiıtir. Ancak ne Ame-
LONDRA, 24. A A . Bu bahiste hemen hemen her murah- rika, ne de Fransadan maada diger 

gazetesi yazıyor : • · - Tımes has söz söyledi. En hararetli mevzu devletler henüz altın esasına avdet et-
V h" 'd bug" day etrafındadır. Buğday ile de 
aş ıngton a, demokrat · · Aın "k meğe hazır olmadıklanndan Amerika aya baılıca akadar Ar1antın, erı a, azasının yaptıkları yar n l "b" b'" "'k m._urahhaaı uameli olan sür'atte,, tabi-to 1 d ı resıni bir Kanada ve Avustura ya gı ı en uyu 

r Pi a_n~ı a, ziraat ve sanayiin kont buğday müstahsili devletler olduğun- ri Üzerinde hayli tevakkuf etmiıtir. 
o u ıçın kabul edilen son kan dan bu devlet murahhaslarının sözle- Ne zaman ameli olduğuna karar ve

nun, gümrük tarifeleri indin.ldı"~: ri alaka ile dinlendi. Esasen bu huğ- recck devletlerdir. Binaenaleyh altın 
d 1 gı day meselesi konferans haricinde de esasına a vdet için verilen bu kararın 

ve 0 ar ist"kr · "ld""" ak ·· ! " b k 1 h d uh ı ar ettırı ıgı t dir bu dört devlet arasmda müzakere e- ehemmiyet ve şumu u u ayıt a ay-
e m akkak surette muvaffakı". dilm kt d' M k . t" · Ii azalmı• oluyor. Karar ıundan iba· • e e ır. üza ererun ne ıcesı ıu- Y 

yetsızliğe l\" - .. ' l . . d ki rettir' .. Paralarda istikrar temini la-D k grıyacagı soy enmıştır _ur • Yalnız buğdayda değil, diğer ip- I' 

k 
emo rat ayanlar konferansın tıdaı maddeler üzerinde de istihlak ile zımdır. Ve istikrar için zamd lan !le ın

er en hatladı - .. h. b" istihsal araaında bir muvazene temin ce altın beynelmilel müba e e vasıtab -
. gı ve mu ım ır ne- etmek · · sı olarak kabul edilecektir. Esagen u tıce al ıçın iatihsali azaltmak lazım- ld -
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Sandığın kendi azalarına temin 
ettiği imrenerek gören sandığa ka 
yihiz talebeler, gelecek yıl 
behemehal Sandığa aza olmak i
çin and içmitlerdir. Bu toplantı
nın hatırası olmak üzre, İdare He
yeti ve Sandık azaları muallimle
rile birlikte iki poz fotoğraf çek
tirmitlerdir. 

vanın iki gazdan mürrekp olduğu-
nu ispat etti; sonra suyun terkibi
ni sl?yledi. O zamana kadar bunun 
her ikisi de meçhul kalmıftı. Bu
gün bütün alimler Lavoiaier'nin 
yeni kimyanın vizıı olduğunu ihti 
ram ve fükranla söylerler. 

1789 ihtilali bafladığı vakit La-

1794 senesi mayısının 8 inci gü

nü Lavoisier, idam makinesinin 

basamaklarım çıktı. 

Son şebekeyi bir kadın mı 
meydana çıkardı? 

1 KUçUk lktıbaslar 

"Bir asırlık terakki,, sergisi 

Eroincilerden başka bir adamın 
ü~tünde 20 kilo esrar tutuldu 

•••••••• 
Beyaz düşmanla şedit bir mücadele var 

(Baş• 1 inci sahifede) 
sıra götürerek oralarda satacaktır. 

Bunun için de evvelce Japon fabri
kasında çalıımıı olan Hüsnü ve Milti
yadi'yİ haziran ayında amele olarak 
yanlarına almıılardır. Şeriklerden Ko
ço da Kalyoncu Kolluğundaki evi tut-
mu§ tur. 

Kimyaııer Artaki ve eczacı Niko
dan eroin formüllerini alıyorlar. Mar· 
ko afyonları temin ediyor. Fabrika 
kuruluyor, çalıımıya ba§lıyor. 

Yapılan mallan Natari isminde bir 
ltalyanm ailesi ve çocukları vaaıtaaile 
Leandiroı Koatantinidis'in Ağaoğlun
daki apartımanına ta§ıyorlar ve ora
dan da deniz ve §imendifer yollarile 
barice gönderiyorlar. 

Kaçakçılar aon zamanlarda eroini 

beyaz yapacak bir maddeyi bulama· 
mağa ba§lamışlardır. 

Muhafaza teJkilatı bunları çok ya
kından takip ettiğinden dün yazdığı
mız gibi şebekeyi per§<'lllbe günü 
meydana çıkannıftır. 

Muhafaza teşkilatı bu hususta bir 
kadın istihdam etmiştir. Ancak bu ka· 
dının baılıca rolü yaptığı doğru de • 
ğildir. Evin arandığı gün orada bulu· 
nan Safo ismindeki kadının eroin sü

rücüsü olduğu zannedilmi~tir. 
Bu kadın, Parise gidecekmiı. Ev a

randığı günü vedaa gelmiı ve yaka
landıktan sonra ağlamıı, veda için 

geldiğini, niıanlr bulunduğunu söyle
miıtir. Şimdiki halde kendiai aerbeat 
bırakılmııtır. 

Yakalananlar içinde Takaimde mea
dut Japon afyon fabrikaaında çalıt

mıı olan Kazım da vardır. Nezaret 
altında 15 kiıi bulunmaktadır. 

20 okka da esrar 
Gümrük muhafaz~ te§kilatı, son de

fa meydana çıkardığı eroin kaçakçı
larından maada mühim izler üzerinde 
yürümektedir. Yeni yeni muvaffakı· 
yeller elde edilmui çok kuvvetle 
muhtemeldir. 

Bütün muhafaza memurlan, azami 
teyakkuzla çalıımak için talimat alını§ 
tardır. Bu auretle vazifesini ifa eden 
bir muhafaza memunı da, dün Sirke· 
ci rıhtımında dolatan bir hamaldan 
şüphelenmiş ve elindeki bavulu mua
yeneye lüzum görm.üıtür. 

Vücuduna itina etmiş, elleri kaba 
işler görmediğine delaJet edecek ka
dar beyaz olan bu hamal, bavulu ye
;-e bırakımı ve biraz önde giden aahi
binden anahtarını istemek bahaneaile 
kalabalığa karıııp aavuımuıtur. Ba
vulun içinde 20 okka earar bulunmuı
tur. 

Hamal kıyafetli meçhul kaçakçı 

ıiddetle aranmaktadır; hüviyetine da
ir bazı malUnıat almmııtır. Anbean 
yakalanması ümit ediliyor. 

Kandilli ilkmektebinin elişi 
• • 

sergısı 

Amerikanın Avrupadan daha 
fazla çektiği iktısadi mütkülata 
rağmen, Şikago sergisi, Nev - Y ork 
ve Londradan sonra dünyanın Ü· 
çüncü büyük tehrinin yüzüncü yıl
dönümü terefine k&pılarını açtı. 

Yüz sene evvel Şikago, bir teneke 
mahallesi idi. 1804 te Mi,igan gö
lünün bir kenarında kızıl derilile· 
rin hücumuna kartı mukavemete 
ancak yarayan Dearborn kalesin· 
de de küçük bir müfreze bulunu
yordu. O tarihte topu topu fehrin 
sakinleri 500 kifi kadar vardı. Yer. 
liler nihayet bu taraftaki araziyi 
bırakıp 1833 te Misuri ve Arkan· 
zas'a gittiler ve hu suretle de şeh
rin aükfuı içinde inkitafına imkan 
hasıl oldu. 

Ondan sonra da fehir mantar 
gibi büyüdü. Nüfusu 1840 ta 4479 
u buldu. 1850 de 29963, 1860 ta 
110.000, 1870 te 298.977, 1890 da 
1.099.850, 1900 de 1.698.575 oldu. 

Bugün banliyösü de dahil ol
mak üzere nüfusu 4.656.000 dir. 
Sokakları 5600 kilometre, bulvar
ları 200, tahtelarz pasajları 100 ki 
lometredir. Şehirde 400 tiyatro, 
208 banka vardır. Bir de tehri ha.
tan bqa kateden Western Avenue 
vardır ki, yalnız bu caddenin uzun· 
luğu 35 kilometredir. 

• * * 
Şu hef ayda doksan milyon ziva· 

retçi ümit eden sergi, kısmıazamı İ· 
tibarile Mi,igan gölünün kenarı~
da inp edilmittir. Her teY Amerı
kan tipidir. Mesela Ro?1adaki 
S · t Pierre' den daha genıt olan 
aın ku . h ünakalat sarayının ppesı, a-

~çteki on iki direğe çelik kablolar· 
la tutturulmUf olarak, havada dur· 
maktadır. Hararet derecesine göre, 
kuppenin demirleri hacmini hii
yültse de, küçültse de irtifaı 40 san 
timetre, arzı 2 metre tahavvül edi
yor. Onun için bu muazzam kup
peye "Nefes alan kuppe,, diyorlar. 
70 metre boyunda bir termometre, 
ziyaretçilere kuppenin darahp ge
nitliyeceğini gösteriyor. 
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MEMLEKET 
HAi ERLE 
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Karakösede sahte bir 
yoz liralık mı? 

KARAKOSE - Karüösede Ziraat 
Bankası müdür muavini Nazif Bey ta
rafından sahte bir yüzliralık yakalan
nutbr. 

Nazif Bey bu parayı himilleri banka
ya tevdi ederlerken paranın ıeklinden 
tüpbelenmİ§ n tetkik edince aabte oldu 
funu anlamııtır. Para ve parayı ı..nJra. 
ya t.e•di etmek istiyenler Emniyet Mil· 
dürliiğüne verihniılerdir. Tahkikat ya
pılmalıtacbr. 

Gazeteciler Uludağa çıktılar 
BURSA - Şehrimizde misafir lıulu

nan lstan'lıul .-ec:ileri buaün Ulu
dağ' da bir rezinti ,.apnuılardır. Gazete
ciler, daiın karlı mmtakaaına kadar çık
tıktan sonra Uludai oteline dönmüıler. 
dir. 

Bunda kendilerine bir ziyafet veril· 
miıtir. Ziyafetten sonra otelde bulunan 
Türk ve ecnebi misafirlerle beraber cİ· 
varda &ezinti ,.apmıılanlır. 

iki cinayet 
MALATYA - Mvh•uhei hususiye 

tahsildarlanndan Resul, Çerkea Alıoıet 
ve Hacı Hasan Efendilerle ıoförler ara
sında hiç sebepsiz bir kavga çıkmıı ve 
bu kavıra cinayetle neticelenmiıtir. 

Kavıraya sebep yukardci üç kiti park
ta gezerlerken bir toföriin Hacı Hasan 
Efendiye kol ?J'Pma11cbr. Hacı Hasan 
Ef. bu çarpı§ üzerine hiddetlenmİf, to
fÖl'e aöylenmiıtir. 

Dönüıte Yeni ırarajin önünden geçer
lerken toförler Hacı Hasan Efendinin 
üzerine hücum edip döjimeye baflamıt· 
!ardır. Bu vaziyet karıısmda Çerkes Ah
met Efendi tabancaaıru çelôp ıoförlere 
ateş ebniye batlamııtır. Neticede toför
lerden Şükrü bileğinden yaralanmıı, 
Hakkı i•minde bir Oclabatı da ölmüı
tür. Çerkes Ahmet kaçmııtır. 

BEYPAZARI - Kazammn Yonpe
lit köyijnde esrarenııiz bir cinayet ol
muı, Nuh oğlu !Mehmet isminde bir köy. 
lü kafa tası tabanca kurıunlarile yarala
narak öldürülmüıtür. 

Yapılan tahkikat neticesinde cinayeti 
iıliyenlerin ayni köyden Karabacak Hü
seyin oğlu Hasan ile lbrahim oğlu Ha
san Hüseyin i•minde iki arkad"! oldu
ğu anlatılmııtır. Maznunlar yakalan
mııhr. 

Amasya - MecidözU şosesi 
MECITOZO - Dört senedir devam 

~en ~Y.• - Mecitözü '°!esi ~b 
ıkmal eclilmıı ve yol tamamde ımıruru 
ubun açılmııtır. 

E nelee :ıümı& çok faydalı oldufu 
tahmin edilen yajmurlar son zamanlar. 
da ehemmiyetli zanırlara sebep olmuı, 
dolu yüzünden on köyün mahıulib ta
mamen zarara uframııbr. Alyon mah
sulü mahvolmuıtur. Fiat dütkilıılüiü 
devam etmektedir. Bir koyun bir buçuk 
iki liraya. taze peynir 10, tereyajı 45 
kurup satılmaktadır. 

Aydında bakalorya 
AYDIN, (Milliyet) - Şehrimiz 

Ortamektep bakaroya imtihanlan 
na 15 hazirandan itibaren ba,ıan
mıttır. Son sınıfta bu 1ene imtiha
na giren talebe adedi 50 dir. 

ilk imtihan tabiat derslerinden 
yapıldı. Bu dersin imtihanlan per
,enbe günü ve alqamı ve cuma ol
masrna rağmen dün de devam etti. 

Talebeden bir buçuk saatten 
fazla imtihan odasında kalanlar 
olnıuftur. 

Karsta seyyar sesli sinema 
KARS, (Milliyet) - Emekdar 

tayyarecilerimizden Ye müte,ebbia 
gençlerimizden Hayrünnas Bey 
seyyar sesli bir ıinema ile ,ehri
mize gelnıittir. Milli propaganda 
mahiyetinde olan bu tetebbüsten 
Kara halin çok memnundur. Bu 
müte9ebbiı gencin sayesinde Kara
lılar sevgili Gazisini ve onun ruh
larını canlandıran kıymetli 1esini 
İfİtmit yük1ek nutku seve-
1eve dinlemi9tir. Maarif Vekilinin 
dil inkılabımız hakkındaki nutku 
halkı çok ali.kadar etmiştir. Tür
kün fedakarlığının, Türk kahra
manlığının ve yüksek kudretinin e
seri olan Çanakkale zaferini can
landıran film ve inkılabımıza ait 
(Bir millet uyanıyor) gibi Türkün 
gururunu okşıyan filmler ve tayya
reciliğin ehemmiyetini, kıymetini 
terakkiyatını gösteren tayyarecili
ğe ait filmler çevrilmektedir. An
karada yapılan resmigeçit bize is
tikbalimiz hakkında büyük ümitler 
Yermİf ve filmle Ankaraya kadar 
gibni• olduk. Dünya güzeli Keri
man Halis Hanımı da yakından 
gördük, sözlerini itittik, alkı9ladık. 
Dünya sinema havadislerini bir ay
dır geçen o mühim hadisatın o bü
yük tehirlerin içinde yaşadık. Bu
raya müteaddit tehirlerimizden 
telgraflar gelmekte, seyyar sinema 
davet edilmektedir. 

Çankırı memlehası 
ÇANKIRI, (Milliyet) - Mem

leketimizde memleha bir çok fakir 
lere it bulmaktadır. Bundan bilhas 
sa çok fakir olup ancak bir iki hay
vanı olanlar istifade etmektedir
ler. Şehirle memleha arası üç saat
lik bir mesafede bulunduğundan 
tuzu şehre bu köylüler tllfımakta
dır. Kendileri tuzu Akyardan pare 
ile alır, 9ehirde ·ayni fiate yalıw 
nakliye ücreti olarak pek az bir pa 
ra kazanarak satarlar. 

AFYON, (Milliyet) - Afyoncular, Afyonun kıymetli evladı ve 
meb'uıu Ali, Beyi, istasyonda ço•k un tazahüratla kartıladılar. 

Refaketinde Türkiye idman C • 1. reisi ve Erzuruıp meb'usu Aziz 
Bey de vardı. Doğruca Halkevine gelmif, burada da bir gençlik kitle
si tarafından kar,ılanmıftır. 

Uzun müddet memleketin esa slı meseleleri kon~ulmuttur. Cüm
huriyetin feyizli ve müabet icraatı selihiyettar bir ağızdan dinlenir
ken, btı müsahebenin hiç nihayet bulmamasını herkes temenni ediyor 
du. Geç vakıt toplanmaya nihayet verildi. 

22!!! 

Mili iyet'in romanı: 4 

Yazan: ANITA LOOS. 
O kadar kalabalık ki herkes birbiri. 

ni çiğniyordu. Ben de boyuna Reubens
ten telefonla sandöviç ısmarlıyordum. 

Maalesef dadınm bize çocuğu ıröster 
mesile kaçırması bir oldu. Anlqdan si
ğara dumanı, hağıntma. çağırııma ço· 
cuğu rahatsız edermiı. 

Fakat ben kendi hesabıma çektiğim 
sıkmhya hiç acımadım, zira Henry ba
na kaydü bayat tartiyle mühiın bir irat 
bağladı. 

Kansına "Küçük anne" diye bitap 
edebilmek kadar bir erkeğin hiuiyabnı 
ırıcıklıyan bir ıey yoktur. 

Bittabi heqey olup bittikten sonra 
Henry: 

- Artık bundan ıonra evde oturur .. 
ıun. Kendini zevcelik ve annelik vazife
lerine haorederain... Dedi. 

Terciime: Kamran Şerif 
ğa niyetim yoktu. Fakat biraz ayakla
nır ayaklanmaz, beynim derhal faaliye
te geçti ve kendime bir meslek arama~a 
ba§ladım. .., • . deki 

"Cinsiyetten de kuvvetlı 11mın 
filmimiz halk tarafından anlaşılamadığı 
için ticari noktai nazardan tam bezinıe. 
te uğramııb. Onun için ben de ister İs· 
temez sinemadan vazgeçtim. 

Arasıra evden tıkmama Tesile olusn 
diye edebiyatla meığul olup fikir insan.. 
larile düıüp kalkmağa karar verdim. 

FASIL il 

Tekirdağda ilk mahsul 
TEKIRDA(;, (Milliyet) - Ev

velce yağan yağmurlardan mahsu
lat hasara uğrallllflır. Bugünlerde 
11cakların birdenbire artması mın
takamız çiftçilerini sevindirmekte
dir. Oraklar batlamıttır. Borsamı
za yeni arpa mahsulü getirenler ol
mufbır. Fakat istenilen evsaf mev
cut olduğu takdirde merasimle ye
ni arpa sahfı yapılacak ve birinci 
derecede yetittireneBorsa bütçeain 
den bir mükifat Yerileceği haber 
alnımıfbr. 

Aydında bir bahçe 
AYDIN (Ulliyet) - Aydmm yaz· 

bk en ııüzel mesire yeri olan Pmar batı 
mevkiinde Belediye bir bahçe yapmakta 
c1ır, Buraya otomobillerin ırirmemeleri 
için manüılar da konulmuıtur. Aydının 
en iyi suyu olan Pınar batı çeımesi de 
temizlettiriJmiıtir. Geçenlerde bir kaza. 
ya sebep olan Pmar batındaki çay Üze
rindelô tahta ırec;itte kaldmlmıt ve geçiti 
temin için bir köprü yapılmııtır. 

HATHAS iNŞAAT 
ŞiRKETi 

Yazıhanesini Galata'da Nord~lerI' 

hanmm ikinci katında 7,8 numcrolu 
dairelere naklctmiıftir. ( 4860) 

Beyoğlu üçüncü 
Noterliğine: 

Zevcem Madam Mina ile hoşanma da 

vasma teşebbüs ettiğ:imden Bcyoğlun
da Tozkoparanda Cami sokağında Pe

çilas Apartmanının 4 ıuımaralı daire

sino&ki ildmetgfilııma girip otunnaklı
ğıına mümaileyha zev<:em 10 Haziran 
933 tazihindenberi mini olmaktadır.Bu 
sebepten nişi bilmeclmriye şura.da bu 

rada ikamet e-tmekteyim. Mezlıwe ile 
bu mün.afiret devam etmekte iken ha

kiki olsun, hakilıst perdesi altında ca

li olsun herhangi bir daireden vakı ol· 
mak ihtimali bulunan bir tebliğatı kanu 

niye veya idariye mezkilr ;ı,partmanda
ki 4 numaralı daireyi ikamct(.ihı kan.u 

nim olmak ~re gösterilerek icra lıllı
nıpta zevcem. veya herhangi b kimae 

tarafından tebellüğ ve kabul edilmek 

gibi .saikai garaz.le acizlerine haber ve
rilmeksizin itlra:ı müddeti kanuniycsi

nin mu.runına bai• olacak muhataralı 

bir halin vukuurıa meydan vezilmemek i 

çin badema bana ait gönderilecek her
hangi tc.bllptm cııaaen ticaret ikamet
gihnn bulu.nan Beyoğlunda Yüksek· 
kaldırımda Galia>dede caddesinde 426-2 

numaralı Gramofoncu Dükldmma icra 

edilmesini ve me:ıkllr haneme vala ola
ealı: her nevi tdıliğatm hükümsüz ad
dolunmaaı ve uten Ticaret ()dumda 
da bu veçhile mukayyet bulunduğ;um
dan meskenime valrı olacak tebliğatm 

kabul cdilmiycceği gibi sui oiyetlede 

aJQde olacağı ammece malfun olmak Ü· 

zere işbu ihtamamelerden bir nushası· 

nın Villiyet Gazetesi ve bir nüsha· 

sının Milliyet Gaz-ile ilanını ve bir 
nushasının dahi ana göre hareb:t e1me 
si ve aksi takdirde mes'ul tutulacağını 
bilmC<Si zımnında Beyoğlıında Tozko
paranda Cami sokağında Pec;ilas Apart 
manının 4 numaralı dairesinde muki
me mezbure Madam Mina Perlman'a ve 
bir nııshasının dahi husülü malGmat i 
c;in İtanbul asliye mahlcemcsi üçünıcü 
hukuk dairCiline tebliğini ve bir nüsha 
<1ının dairenizde hıfzını reca eylerim 
efendim. 

Beyoğlunda Yükııekk:a1dırmıda Gal1p 
dede caddesinde 426-2 •nunıaralı DUk
kanda lzidor Perlman efendi. (4889) 

Fakat Dorothy bana akıl öğretti: 
George Jean Nathan edebi bir ıu· 

are tertip ediyor... New-Jeraey'in e· 
tersiz biraaile mefhur bir barında. · • 

H. L. Mencken, Theodore Desier, 
Sherwood, Anderson, Sinclair Lewia, 
Joseph Hergeahiemer, Erneat Boyde 
hep oradalar. . • • Eğer mütefekkir in
sanlarla tanıtmak istersen oraya git .• 
dedi. 

Bunun üzerine Dorothy'ye 90rdum: 
- iyi ama, bu yüksek edipler niçin 

New • Jersey'de toplanıyorlar? New
Jeraey aan'atle o kadar az alikaaı o
lan bir yer ki ••. 

Dorothy verecek cevap bulamadı. 
- Birası çok iyi de ondan.. dedi. 

• Maamafih bu zevat içinde cidden 
ıntereuant ronıantar yazmıı olanlar 
var. Onun için: 

_ Hele bir gideyim, dedim. 
Gittiğim yerde edebi bir salon bu

lacafımı zannettiğim için doğrusu çok 
sukutuhayale uğradım. Çünkü aalon
da kat'iyyen edebiyat mevzuubahis 
değildi. Zaten kimsenin söz söyleme
sine imkan yoktu ki. • . Herkes ya 
makineli piyanoya bir kaç metelik a· 
tıyor, yahut ta açık •açık bir ıarkı Yatağımdan kalkanuyacak olduktan 

ıonra benim c1c Z'lt~n başka şey yapma-

Aradan çok vakit ırec;meden N ew
y ork'un edebi merkezi Aleovquin oteli 
nin ıalonu olduğunu ke~fettim. Meğer 
dihiler öğle yemeklerini orada yerler
miş ..• Yemiyorlarsa hifo kitaplarmda 
öğ]e yemeklerini orada yediklerini 
yazıyorlar. ı 8Öyliyordu .•• 

" 

Sultanahmet sulh mahkemesi 1 inci 
hul.uk hakimliğinden : Müddei Tahsin 

Yt·sari beyin ücreti vekaletten alacağı o 
lan 100 liranın tahsili hakkın.da cari mu 

hakemede müddeaaleyhin Beylerbeyin

de yalı boyunda 81,82 No. lu hanede 

müsteciren sakin Mevliyc ve Dürdane 

ve Seyide hanımlar hakkında 401 inci 

madde mücibiru:e tastir kılınan giyap 

kararı üzerine yevmü muhakeme ola41 
2C.-1-933 tarihinde mahkemeye isabet 
vücut ettncdikleri anlaşılmakla hakların 
da 402 inci madde mücibince muame
leli ğıyap kararı tebliğine karar verilmit 

're muhakemeleri dahi 17-7-933 günll 
saat 10,5 a talik kdmmı§ olmakla tari
hi tebliğden 5 gün zarfında mahkeme

ye gelip itiraz dermeyan ııtmczae mah 

kemeye kabul edilemiyeceği gibi mah· 
lı:eme dahi hükiim derecesine gelmiş ol
duğu ilincn tebliğ olunur. (4868). 

ZAYİ - 3 ün:cü Kolordu 61 inci fır 
kanın 190 runcı alayın.dan aldığım as
kerlik vesikamı zayı ettim. Yenisini a
lacağundan evvelkinin hükmü olmadı
ğını ilan oderim. Fatih aslrıerlik şubceinı 

de kayıt1ı ve Edimekapu Kariye ma
hallesi büyük bahçe sokak No. 19 316 
doğumlu L\ltfi oğlu Neşet. (4873) 

Üsküdar İcra memurluğundan : 
Bir borçtan dolayi mahcuz ve ~ 

~vrilmesi mubıırer bir adet Fernçe 
markalı Macar mamulitmdan değir

men ve bir adet Remo markalı değirmen 
ve bir adet Toner markalı değirmen 

ve bir adet büyük elek ve bir kurutma 
fmnı ve bir tahta sandık ve yirmi fıçı 

içinde mamul muhtelif renkte boya ve 

345 çuval gayri mamul muhtelif renkte 
iri boyaların 2-7-933 pazar günü saat 

1Q dan 12 ye kadar Üsküdar Paşa !ima 
nı caddesinde 37 numerolu fabrika.da 
açık arttırma ile aatıl.aaığmdan tal.it> 
?erin mahallinde bulnndunı.!acak me· 
mura müracaatları ilan olunur. ( 4865) 

CENUBİ DEMİRYOLLARI 
IŞLETME TÜRK ANONİM 

ŞİRKETİ 
Hisedaranına ilan 

Ticaret kanununun 361 inci ve Şir

ket esas mukavelcnan;esinin 47 inci 
maodelerine tevfikan C.,nubi Demir
yollan f şletme Türk Anonim Şirketinin 
hisscdaran heyeti umumiyeai atideki 
ruznameyi müzakere etmek üzre gele
cek Temmuzun 15 inci cumartesi günü 
saat 11 de Şirketin Galata'da Merkez 
l~ıh1.nn hnnınuı 2 inci katında 2 nıume
roda kain merkezinde akdi içtimaa da 
vct olunur. 

1 - Şirketin faaliyete geçmesi için 
ittihaz olunan tedabir hakkında heyeti 
umumiye ma!Gmat ; 

2 - M...:Uei İdareye aza intihabı ; 
3 -· Meclis azalaTma verilecek hak· 

in huzurun tayini : 
4 - Murakibe verilecek ücretin tayi· 

ni ; 

5 - Müdirlere ve aureti humıeiyede 
şirketin i~lerile meıgul olan Meclisi 
ida.re azalarma tahsia olwıacak ücretler 
yahut tahsisatların tayin ve tespiti i
çin Meclisi İdareye oalllhiyet itası_ 

L~kal 25 hi9Se senedine malik olllfl 
işbu jçtimada hazır bulunmağı arzu e
den hisscdaran ticaret kanunwwn 371 
inci ve esas mukavelcruımesinin 57 iru:i 
maddeleri mücibince malik oldukları ee 
netkri içtima gününden en azı bir haf. 
t:ı evvel Şirketin merkezine 
tevdi etmeleri icap eder. 
Müesscsatı Maliye tarafından 

hisse senetleri tevdi edilmiş olduğuna 
verilen vesikalar içtimaı umumide ha
zır bulunmak Uzre Şirkete tevdi edil
miş senedat m~l<ammda telekki oluna
caktır. (4874) Heyeti İdare 

İdanbul ikinci ifla memurluğundan: 
Beyoğlunda büyük Parmak kapıda 5 

No. da kumaşçı Mavropolo mahdumları 
şi•kcti hakkındaki iflasın kalkmasına 

u1"hkemece karar verilmiş olduğu ilan 

~· (4875) 

ZAYİ TASDİKNAME - 331 sene
sinde İ11taııbul Sultanisi onbiriııci sı· 
nrfrn<lan almış ol<luğum tiiidflmaıneyi 
zayi eyledim. Yenisini alacağımdan eıs
kiainin hülanü olmadığını ilan ederim. 
{ 4863) A11af 

ERGANİ .BAKIRI 
Türk anonim şirketinden 

l - Maden ealıastoda yapıı.cak talui ben 180 metre u:.unluğuada ve 4010 X 3,80 

metre malı:taında bir galeri ile takriben 100 metre derinliğinde ve 3,80 meue kut
runda bir kuyunun inşası laıfıalı zarf usu lü ile münalwıaya konulmuştur. 

2 - İhale 12 Terıımuz 1933 tarihine rıüaadif c;arıpmba günll Şirketin İstanbul 
da Bahçekapısmda Taşhan'da kiin m~ kezi idaresin.de y~ıla.c.ktır. 

3 - Talipler, e~lce bu gibi i§lu.i b a;armı, oldulı:larma dair muteber evrak 
ibraz edeTek, mukavelename ile ıplan nil ,balarını müracaat.Jarı tarihinden \le; gün 
sonra Şirlııetin merkezi i<lareıainden veya Ergani'deki İglctme İdaresinden be§ 
lira mukabilinde alabilirler. 

4 - Münakasaya girmek isteyenler teklif mektuplarmı muhtevi kapalı zarf 
ile fenni ~ikalarını, mukavelename ah kllmınm kabulünü mıı-tauımmm imzalı 

bir varaka ve milılt bankalarm biri tarai ından verilmit 2000 (ilıi bin) liralık te· 
minat mektubu ile birlikte diğer bir zar fa koyarak, ihale günü saat on beşe ka
dM Şirket Müdiriyeti Umumiyeine makbuz mulı:abilin.de tevdi edeceklerdir. 

5 - Teklif mektuplarının tetkikind c!l •onra Şirket bu i§I münasip gördüğü 
talibe ihale etmekte veya ihaleyi tehir eylemokte muhtar olacaktır. 

6 - Bu hususta başka ma!Omat alm ak isteyenler Şirketin merkezi idaresine 
ve ya Ergani'deki İşletme idaresine mil raeaat etmelidir. (4887) 

Maarif Vekaletinden: 
Darülfünun Kimya Şubesi Mezunlarına: 

Orta Tedrisat mekteplerinde Fenbilgiai ve Biyoloji 

Muallimi olmak istiyen Darülfünun Kimya Şubesi mezunları 
nın 8 Temmuz 933 de Ankara 'da Gazi Terbiye Enstitüsünde 
açdacak olan Fenbilgisi ve Biyoloji kursuna devamlan tazım 
dır. Kurs müddeti bir aydır. Hariçten bu kursa devam et· 

mek i.Stiyenlerin ibateleri Vekaletçe temin olunacaktır. Bu 
kursa devam etmiyen Kimya şubesi mezunları ayrıca Fizik 

veya T abiiye sertifikaları alnı aınışlarsa OHa Tedrisat mek

teplerinde muallimliğe tayin olunmıyacaklardır. Tailplerin 

6 Temmuz 933 kadar birer istida ile Vekalete müracaat et-
meleri beyan olunur. (2844) 3811 

Eğer bu zevatın maksadı bir "Muai- 1 
ki gecesi,, tertip etmekse operaların 
birinde hir kaç yer tutsa;dılar da mak 
sat hiaıl olurdu. Fakat ben zaten böy
le bir yere düşeceğimi anlamalıydım. 
Çünkü, sorarım size, Dorothy gibi bir 
kızla kim edebiyattan bahsederek va
kit geçirebilir? 

Bereket versin ki ertesi gün o .rece· 
nin acıamı çıkarmak için Dorothy'yi 
Alıonquir oteline götürdüm. Bütün 
münakkitler herkese akıl dersini ora • 
da veriyorlar. O mübarekler de ken· 
dileri ortaya hiç bir ıey koymadıkları 
halde muttasıl muharrirlere "§Öyle 
yazı yazın, böyle yazı yazmf,, diye 
yol gösteriyorlar. 

Münekkitler ırelirken ırörelim diye 
erkenden Algonquin otelinde yerleri
mize kurulduk. 

Ben kolayını buldum: Eğer iyice 
görmek istediğiniz birile masa kom§U· 
au olmak iateraeniz, evveli. metr d'°'"' 
telin gönlünü bot ediniz. 

Alıronqin'deki metr d'otelin iuni 
George. Dehi.ları takdirden Aciz in .. 
sanlan, hususi küçük salonun metha
Jini kapatan kadifenin öte tarafına a
ftrmaaın diye onu oraya gözcü koy· 
muşlar. Bir de halka mahsus umumi 

bir salon var. Ben bittabi Georıre'un 
kulağını büktüm . 

- Bizi· ediplerin ınaaaaına yakın o
turt. • • • Onların konuıtuklarmı iıit
mek istiyorwıı. . . dedim. 

Georıre da bizi tam onların bitiıiği
ne oturttu. Öyle ki bize hizmet eden 
ıraraon onlara da hizmet ediyor. 

Bunun üzerine garsonla konupıuya 
baıladım. İsmi Tony imiı. Bu muha
vere eanaamda garsonun yalmz iamini 
öğrerunekle kalmadım. Meğer adam
cağızın bir de ideali varmıı. 

Ne kadar çok insanla tanııınanız, 
karımıza çıkan inaanlann mahiye• 
tini anlamadığmızı o nispette an
lıyorsunuz. Mesel& bu Tony'den Öf· 
rendim ki insanın bedeni bir Rum kah 
vesinde ıaraon oldufa halde ruhu 
Yunanıkadimin hütüıı harsile yuğrul· 
muı olabilirmiı-

Anlattığma göre Tony'nin vaktlle 
tahsiline çok itina edilmiı. 

Bahası gayet zeoırhı bir Yunanlı i
mif. Babasının bir oğlu daha Yarmı,. 
Fakat o mqrn oğluymuı. Tony'nin ba· 
baaı iki oğluna ayni mürebbi tarafın
dan ders verdirmiş. lki çocuk müreb
bilerinden Yunanıkadimin bütün kJi\.. 
, .ı. tahsilini görmüıler. 

1 
::S uncü kolordu 

ilanları --1. F. nın Selimiye fırıJll .• 
çin açık münakasa ile 121 
çeki odun alınacaktır. lhalr 

6 T eınınuz 933 perşembe ~ 
nü saat 11,30 dadır. İstekl1 

rin §artnamesini görmek üı 
re her gün ve münakasa: 

girmek için o gün ve vakti 

den evvel teminatlarile FIJll 
lıda 3. K. O. SA. AL. konıi 

yonuna gelmeleri. (204) 
(2715) 365 

• • • 
1. F. ihtiyacı için açık ırı· 

nakasa ile (20) ton kriple t 
den kömürüne talip zuhur t 
mediğinden ihalesi 28 Ha' 
ran 933 çar§aınba günü .sı 
14 e bırakılmı,tır. istekli 
rin §artnamesini görmek iİJ' 
re her gün ve münakasaya 1 
mek için o gün ve vaktinclt 
evvel teminatlarile birliJı! 
Fındıklıda 3. K. O. SA. Al 
komisyonuna gelmeleri. . 

(220) (2464) 387 

• • • 
K. O. kıt'atı ihtiyacı içİ 

pazarlıkla 2700 kilo sade 'fi 
ğı satın alınacaktır. ihale' 

26 Haziran 933 pazartesi ~ 
nü saat 11 dedir. lstekliletı 
tartnamesini görmek ü.ıeı 
her gün ve pazarlığa i§tirak 

çin o gÜn ve vaktinden ev'/' 

Fındıklıda 3. K. O. SA. Al 
komisyonuna gelmeleri. 

1 (221) (2891) 38 

• • • 
K. O. ve 1. F. ihtiyacı i· 

çin 22,080 kilo taze çalı fasli 
yasile 4,120 kilo kuru soğtıl 
ve 15,160 kilo patates pa.ısl 
lıkla satın alınacaktır. lhalt 

si 26 Haziran 933 pazarte1 

günü saat l 1,30 dadır. şır 1 

namesini görmek için her gii' 
ve münakasaya i§tirak eJe· 

1 

ceklerin o gün ve vaktinde 
evvel Fındıklıda 3. K. ( 
SA. AL. KOM. nuna ı11ür 
caatlan. (222) (289~ 

••• 
1. F. Top Alayının ihtiyat 

için pazarlıkla 45 ton kuru ı 
satın alınacaktır. İhalesi'} 
Haziran 933 çarşamba gü~i 
~aat 14,30 dadır. lsteklilerıl 
şartnamesini görmek üzet' 
her gün ve pazarlığa iştirak 
çin o gün ve vaktinden evvel 

Fındıklıda 3. K. O. SA. A1' 
KOM. nuna gelmeleri. (223 

(2908) 

Denizli Askeri SA. AL. J{C 
dan: 

Denizlide bulunan kıt'ala1 

ihtiyacı için 315,712 kilo J<ıl. 
ru ot kapalı zarfla münakas~ 
ya konmuştur. İhalesi 1 
T eınınuz 933 cumartesi gii· 
nü saat 1 1 dedir .lsteklilerif 

şartnameyi görmek üzere bet 
gün ve münakasaya girıne. 
icin belli gün ve saatte tekiı' 
.;e 1421 liralık teminatlarh''' 
Denizlide t\skcri Satınalmıı. 
Ko. na müracaatları. (3129) 
(2909) 

Tony'yi bu mazhariyetinden dol_~· 
yı tebrik ettim- Dorothy de dedi ~~'. 

- Bana bir tavuk kıyması getır•• 
eeniz ıizi ben de tebrik ederim. 

Tony bittabi sözü yanda bırnk•I' 11 

vuğu getirmiye gitti. . 
Dorothy sofraya oturdu mu yeıııe~I 

ten baıka bir teY dütünemiyor. Be11 

tar.• akai: bana bir teY öğrettiler ıı'' 
hor teYi unutuyorum. 

Tony yemeği ııetirdiği zaman: . 
-Kuzum, dedim, ıu hititik ırıa-'~ 

daki dahiler hakkında ne bili;ı.or•' 
hana hepsini söyle. • • Jıii 

- Hepsini pek iyi tanırım, c öıı 
hepsi de beni çok severler, dedi. ç 

Alelekser ııaraonlar, masalarda '~ 
reyan eden umumi mükalemelerclt, 
ziyade hahıit ciheti ile ınetırul oW.4 
lar. Mesela, Tony'den evvel 0111-:1 hizmet eden garson hars meseleleı1 . 
hiç abıverifi olmıyan adi aileye ırı.ı' 
sup bir Rummuı. 

Halbuki Tony hambaıka bir in~ 
O konuşulan teYleri cankulağile ~ bi' 
liyor. Hatta o konuıulan feyleri d~t>İ' 
!erden daha iyi anlıyor. Çünkü d" ıı' 
lel' arkadan yumurtlıyacaklan ce~ i~ 
ri düıünmekle me§gul oldukları IY 1 

""' (Arkası 



:Harp malulleri ile şehit yetinı~r;;..;
dağıtılacak ikramiye paraları 

hakkında ilin 

M. M. Vekaletinden: 
1 - 1485 numaralı kanuna tevfikan Harp maluUerile te

hit .Yetitnlerine verileeek ikra miye parasından şehit yetimlet\ 
~~;;t olan kısmının 21 Haziran 933 tarihine tesbit edilen 

1 şehit yetimlerine dağıt tırılamsma baılanınıştır · 
ni al 2- Bundan başka 930, 931,932 senelerinde ikramiyeai 
ril ~Yan 6332 şehit yetimi erine de o senelerde emsaline ve 

en nısbette ikramiye v erilecektir . 
fınd 3 -;-- Bu ikramiyelere ait havalder Ziraat Bankası taraa: ıcap eden mahallere gÖ nderilecektir. 
de bul - 22 H~ran 933 tarihinden sonra ikramiye talebin 
cak te ~an şehit yetimlerinin haklan 934 senesinde yapıla 

vzıat ta verilecekt· 
5 - MalAU . . ır. . 

Harp maıfilı e~e aıt 1~amiye paralan tefsir kararma göre 
cek ve keyf· e~ tesbıt edildikten sonra iki ay zarfında verile· 

ıye ayrtea gazeteler ile ilan ölunacaktır. (3130) 

lstanbul C M·· dd • ·ı· .. · <:10

> • u eıumumı ıgın en: 
ri .. lstankbul ~e Üsküdar umumi hapishane ve tevkifhanele· 

ıçın mu tazı elan k ka lı f ~1 ·· aka d'I . . . . e pa zar usuu e mun saya vaze 
,1 ınııtır • T ali~lerı_n şartn~e yi gönnek üzere her giin Adli

~7e Levazım daıreune ve mun akasaya H.tirak edecekl . 16-
·933 ns."' •• •· 1 d D .,.. erm ...-ar gunu saat e efterdarlıkta m'"t kkil k • Yonu mah .. l • u eıe omıa 

- susuna muracaat arı ılin olunur. (2870) 

inhisarlar Umum Mu·· du·· ı·· ., ·· d p· A • r ugun en: 
ce . ılan ve kqıfname daire sinde Sirkeci ve Küçük çelmıe
he:;tasyo~~ aatmlacak ( 7) adet ilan levhasının taliki ci 
etın e~ar (a ~ale olunacaktır. Taliplerin pazarlığa ittirak 
aah e .. ~ere YllZde 7 ,5) teminatlarını hamilen (27-6-933) 

.. gunu ~-at (2) de Galata' da Alım Satım Komisyonuna 
muracaatuu-ı. (2791) 

Gedikpaşa'da ·Jandarm~ 
_ Satınalma Komisyonundan: 
nakr ~ırta:re deposundan y aldı.2 han jandarma matbaasına 
t . 1 ~.~~ en (23) ton kiğı dm pazarlığı 26-6-933 pazar
t esı .&unu saat 1 O dan 11 re ka dar yapılacağından isteklilerin 
enunat makbuzlarile birlikt e muayyen gün ve saatte komiıı 

_!onumuza müracaatları. (2903) 

. r;:;::::::::::;~~~~~ HAYIRLI BiR HABER 

• 

Dünyada emsali olmıyan methur 

SOUPLEX 
ve 

Souplex-Platlne 
Tıraş b:çıklırı piyasamıza gelmiitir ve her yerde satılır 
DIKKA f · Bıçagı sarın kagıdın « Filigrane Souplc\ • 

~ \azılı ol masına dikkat edıni z. ( .ı639 

Beykoz. M~l~üdürlüğÜnd-en: 3820 

Anadolu Hıaarmda Göks uda 1 lO )' uh 
metli kirgir karakolhane enk !ra m ammen kıy 
ren 20 giin müddetle sat a kzt 25-6-933 tarihinden itiba-

15 T 118 çı arılmıştır 
. emmuz 933 cumartesi .. .. . . 

tır. Taliplerin Beykoz M I .. d~nu saat 13 te ıhale edilecek 
. ~ mu urlüğüne müracaatları. 

(2898) 

s lstanbul Sıhhi Müesse!"eler 
atınalma Komisyonu R . il~. d 

eıs gın en: 
Şişlide kain Çocuk h t L • • 

l'l.ın tam· · · lb as ar;anesmın kalorifer kazanları 'f ırıyesı o aptaki keş ·f 
ernrnuz 933 cumartesi .. .~ name ve şartnamesi veçhile ve 8 

hale edilın k ·· .. !knu saat 16 da kaoalı zarf usulile i
narne ve şa et uzere .. m.':111 ka~a Ya konmuştur-_ Bu ha1ltaki keşif 
caatl r nameyı gorıne ıs teyenl . K . -
--~ (2729) erın omısyona müra-

-- 3~1 

~ İst. lttr. Kumandanlığı Sa. Kom. ilanları 
Merkez .K 

ınerbut '-·, umandanlığına j şeker 26-6-933 t · .. "h · "'1t at .. t .. pazar esı gu 
ı tıyacı . . ve mueasesa ın nu saat 14 te pa l ki tın 

ıçın d .. t .. b. j l k zarı a sa 
ınurta 3.7 9 or yuz m yu- a ınaca hr. İstekliler" beli" 
saat 14 t ·k 33 Pazartesi günü vaktinde Merkez ıru: d 

1 

ahnacakt: t'Oalı zarf ile satın lığı satınalma komisyonan ;n 
namesini ;Ö steld!l~rin şart- hazır bulunmaları. (32) un a 
ve mi.inaka-~ek ıçın her gün (2907) 

-Ya . · belli vaktind lnrışeceklerin 
mektuplarını eM kvvel teklif 
ttıa komisyonu r:~sll~.satınal-
ll'\eleri (6G gı.ne ver-

. 7) (2663) 

M: "" "" "" 3571 
h ~ erkez Kum d -
i\gfı kıt• an anlıgına 

Ya~ . . at 7e müesseQ~t "ht" 
-.,ı tcın ili b" ..... ı ı-

3. 7 ·933 e ın a.det Yumuria 
16 di\n l~azarteaı gÜnü saat 
kasası Ye kadar açık müna 
rin ~a Yapılacaktır. lsteldi!e-
h · rtııa · · ·· er P' . . mesını gormek için 

~un v .. ka . ·ekle . e ~una saya gırişe-
kurn tın belli vaktinde merkez 
rniı;y:!anlığı satınalma ko· 

rı. (6G~ nda hazır bulumnala-
. (2664) 3572 

1\1 "" "" "" t' erkez K 
. ~t ve rn.. uınandaı rğ1 la 
1~-Ul. ilQ b .uesaesatının ihtiyact 

Ut beş Yİİz kilo toz 

* * * Harbiye Akademisi icin a-
lınacak yirmi bin kilo stiır e
tinin kt'Palı zarfında verilen 
fiatlar pahalı görülmüş oldu 
ğundan 26-6-933 pazartesi 
günü saat 15 te pazarlıkla sa
tın alınacaktır. İsteklilerin 
he!!i vakt~nd~ Merkez K. Sa
tmalma Komisyonunda hazır 
bulunmaları. (34) (2905) 

~ 4o ;,. 

Harbiye mektebinin 100 
tc:>.~ ~şyası nakli pahalı görül 
du~den Ayazadaki kampa 
nakıl ıl«: bir ay sonra harbiye 
mektebıne tekrar ta•mm · 200 ,.. ası 
Yanı ton eşya nakliyatı 
25-6-933. pazar günü saat l l 
den ~n bır buçuğa kadar pa 
zarlıgı yapılacaktır. lsteklile 
rin komisyonda bulunmaları. 
(33) (2906) 1 

-
Tc.!J R KiYE 

r.IRA~T 
BANKASi 

KARADENİZ POST ASI 

Erzurum 

• 

vapuru 26 haziran 
PAZARTESİ 

günü akşamı Sirkeciden hareketle 
(Zonguldak, İnebolu, Ayancık, 
Samsun, Ordu, Gireeun, Trabzon. 
Sürmene v~ Jiize) ye azimet ve av
det edecektir. 

Fazla taf:ailil.t için Sirkeci Yelken
ci Harundaki acentalrğına müracaat 
Teı : 21515,. (4822) 

7895 

SEYRlSEF AlN 
M•k• _,., Calata l:&ımıı..tt B. ZJU 

Şaı.. A. sın...ı Mlllollnlu ••• H. 2,3740. 

İZMlR- PlRE • ISK.ENDERtYE 
POSTASI 

EGE 
27 Haziran salı 11 de 

TRABZON POS'r ASI 

Cumhuriyet 
28 Haairan çarfamba 18 d~ 
Galata nhtımınrlan kalkarlu. 

KADIKÖY ... _ 

HAVAGAZI 

-DAoA 
BiRiKTiREN 
RA~AT--~pı;Q 

3267 

Şirketi 
26 Haziran Pazartesi günü ısa.at 15 
te Kadıköy'iinde Süreyya Paşa si
neması salonunda verilecek olan a· 
meli yemek ve pasta pişirme dcc .. -
n.e bütün Hanrmefcndil~ri davet 

r-der. 

Elektrikle işliyen bulaşık 
yıkama makinasmm tecrü-

beleri yapılacaktrr. 

-----4828,----· 
3896 

Karaciğer Mide - Barsak, Taş, Kum hastalıklarının kafi tedavisi için 
I:.li çabuk sünnetçi Köprülüzado 

TUZLA İÇ . ELERİ VE OTEL 
3~ 'laziraa Cuma ginü açı1 ıyor • 
E~ _soLif{Jnfmn yeni otel - Pansiyon • Lokanta - Plij 

Mehmet Rifat 
\ Erenköy K.avaklrh•f~ No. 4. 
/ Çooukla.nnızm &ıhhatleri bozulmadan 

rle" ıt•h~•, iiıv ii en Haydarpafaya ui-1en 'apurl•rın trenleri 
1 

bir_ dak.ika ıçind< kurtutına8:r~ı ıstC'r· 
seoıs bır hafta evvel adresınıd Yoerip 
gün ve saat alrnız. (4779 • 

kadar giderler. ••• • :.,; #'-'• j ... -~·ıa· ·~. ' ' 

~ Marmara~ın Pı~lantası <C 
Bomontinin Qe·Etreti altında 

M Kızku~e~i Pa~-tı ve Plajı 
Koprlldtn ve Beşıktaş tan Salaca8'' şabahtau gece bire kadar 

her yarım saatte gidiş ge~ vapur vardır. 

ince•az Orkestr Varyete 
Kousomuyoıı 20 kuruş. duli bira 20 kurut 

Yemeklerinizi berab~r ge ,ebilirsinir: . 
Taze buzlu küçük F 1 Ç 1 ~· ısıÜ§l~rllerioıizln 

sofralarını şenlendırhl,"tedır. 
Banyo bllyüklere 20, çocuklara 10 kurlıı;\U~· (4780) 3849 

Deniz Lisesin ~n: 
Bu sene beş saatten başla mal< üzere 7o: 90 lira ücretli 

bir Almanca muallimine lüzum vardır. İst~k}i olanlar istida
larma aıağıda yazılı vesikaİar 1 bağlıyarak 1 O 'f eınmu7 n...">.3 
tarihine kadar mektebe müracaat etmelidirle.,. 

1 - Tikkiye Cümhuriyeti nüfus hüviyet diıdaru. 
2 - Fotoğraflı ve tas· j 5ağbk ra1)()ru. 
3 - Fo oğraflı v~ h.sc" jlı;li hüsnühal vataka51 
4 - Hal tercümesi kaı! ıdı 
5 - DarüHünun sahad~ 1aınesi veya veaik;q1 ve yalıut 

maarifin aynı derecedeki nıek feplerinde Almanca okuttuğu 
na dair maarif vesikası. 

6 -Asker]ik vazifesini yapntıs olmak. 
Kabul edilenlerin mektepte nüınunesi mevcut ve noterce 

tasdikli bir taahhüt ::ıenedi vermeleri şarttır. (2915) 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Şartnamesine tevfikan ve ( 13887) numaralı kararnaıııe 

ahkamı dairesinde takasla v ~ p».zarhkla (23 28) ineez e· 
b'admda beheri (50) ellişer kiloluk jutten mamul (300,00()) 
adet yedi tuz cuvalı satın alınacaktır · 
. Taliplerin şartnamemizi gördükten sonra pazarbğa iş-

lırak etmek üzere (yüzde 7,5) teminatlarmı hamilen (24-7-
9~3) pazaı·tesi günü saat (14,30) taGalatada Mübayaa ko
mtsyonuna müracaatları. (2799) 

Satılık Malzeme 
Usküd;ır - Kadıköy ve Ha valisi Halk Tramvayları Türk Anonim Şirke

tinden : 

Çelik tank larla akümülatör kavaaoz ve plftklarr, asit mah!i'ılü, gaz ve elektrik 

le müteharrik motör, hurda bakır, pir~ "": ç \ "C demir ,ıa'zemt,, ile kullandmış ~ı

lıisc ve saire satılacaktır. G ;.)rınel~ ve E :?tın alm:rk istiyenler, tekl.iflerini kapa

lı zarfla vennt!k Üz"'rc 2'9 Hazi:a"'l ·ık '.} .ıı:1H:H1 kad· r Cl!madan ba'=ka her :ıün öğ

leye kadar ~i; ketin Ba"larbct"':.anda İdare Merk~zin:.! ·nijracaat edebilirler. 

{35!>1) 3281 

Askeri Lise ve Orta 
teplere Talebe a ınıyor 
· 1 - 1933-1934 ders senesi için lstanbulda bulunan 

Kuleli ve Maltepe Liİelerile Buraa'da bulunan Bursa Aske· 
ri Lisesine Konya ve Erzincan'da bulunan Askeri Orta mel< 
teplerine talebe alınacaktır· 

2 - Liseler 9;10 ve 11 "1, 2, 3 " üncü. Orta mektepler-
de 6,7 •e 8 "l,2,3" üncü sınıf lan muhtevidir. • 

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

4 - AI_man<;a okuyan talebeler tercihan alınacaktır. 
5 - Lıselerın 11 inci sınıflarına iyi Almanca bilen ta

lebeler alınacaktır• 
Bu talebeler Liseyi ikmalden -?nra yapılacak müsaba

ka imtihanını da kazandıkları takdirde Aakeri mühendis ve 
Fen memuru yetiııtirmek üzere Alm~yaya g?nderilecekler ve 
müsabakayı kazanamadıkları takdırde harhıye mektebine gi 
derek zabit çıkacaklardır· 

6 Mektepler leyli ve meccanidir. Talebenin iaıeain 
den başka giydirilmesi techizatı ve kitapları hükômete ai\ 
olduğu gibi aynca tal~beye her ay bir miktar maaı ta verilir. 

.. 7 ·-Liseyi muvaffakiyetle bitirenlerden arzu edenler 
musabaka imtihanına giderek kazandıkları takdirde Beşinci 
r:ıaddede olduğu gibi askeri mühendis ve Fen memuru ye· 
tıştirilmek ü;ı:ere Ahnanyaya gönderilirler. Buna arzu etmi
yenler Harbıye mektebine giderler. 

8- Bütün mekteplerle kaydü kabul mekteplerin bu· 
lundukları yerlerde I Tem muz 933 tarihinde ha, 
lar ve Ağustosun birinde biter. Bununla he 
raber kadroda münhaller kalırsa ders se 
nesinin devamı müddetince si Yil lise ve orta mekteplerden na 
ki.I ııuretile talebe alınr:ıağa devam olunur. 

9 - Mekteplerin bulunduğu yerler haricinde askeri 
lise ve orta mekteplere kaydedilmek istiyenler 1 Haziran 
933 tarihinden Temmuz sonuna kadar bulunduktan yerlerin 
askerlik şubelerine müracaat etmelidirler. 

10 - Mekteplere girmek için lazun olan şartları muh
tevi kaydü kabul şartnameleri ve muhtaraları bütün asker
lik şubelerinde mevcuttur. Ta }ipler askerlik şubelerine ve as
keri lise ve orta mekteplere müracaat ederek mezkıir tart
ları öğrenmelidirler. (2232) 3303 

lstanbul C. Müddeiumumiliğinden: 
lstanbul Umumi Hapishane ve tevkifhaneleri et süt ve 

yoğurdu aleni münakasaya vazedildiğinden taliplerin şart· 
natneyi görmek üzere her gün adliye levazım kalemine 
ve münakasaya iştirak edeceklerin 12-7 -933 çarşamba gü 
nü saat 14 te Defterdarlıkta müteşekkil komisvonu mah 
sus una müracaatları ilan oluı. ıır. (2871) 



Dahili ve harici politikamız .. 
Fransa ile anlaşma yolunda - Meclisteki muhalefet ve 
münakaşalar, milli davaya zarar -qıı veriyor, fayda mı?. 

Ankara; Temmuz/1921 
Dahili politikanın aldığı yeni 

şekiller, Meclisteki münakaşala
rın ıapbğı yollar bize hariçteki va
ziyetiınizi unutturmamalıdır. Şim
dilik, harici vazayetimiz günden 
güne iyile,iyor. Fena bir dahili 
politika, harici aiyaseti de altüat 
edebilir. Daha bundan bir kaç ay 
evvel Anadoludaki milli hükUme
ti tanımak iatemiyen Avrupa dev
letlerinden bazısı, 'imdi bizimle 
kar'ı kartıya geçmi,, müzakereyi 
kabul etmiftir. Vakıa onların bi
ze verdikleri tey ile bizim istedi
ğimiz şeyler arasında daha çok 
mesafe var. Fakat müzakereyi pa
zarlığı kabur etmeleri; doğrudan 
doğruya Sevr muahedesinin tadili
ne razı olduklarını gösteriyor. 

Bekir Sami Bey bazı Avrupa 
devletlerile mukavele yapmı,b. Bu 
mukavelelerin ihtiva ettiği taah
hütler; o vakit Hariciye Vekili o
lan Bekir Sami Beyin salahiyeti 
haricinde görüldüğü için reddedil
mittir. Çünkü ne hükGmetten, ne 
de Meclisten bu esaslar dahilinde 
muahede yapmak ıalahiyetini al
ını' değildi. 

Fransa ile galiba, hepsinden da 
ha kolay uyutacağız. Umumi ci
han politikasından mülhem ola
rak, umumi politikaamın icabı o
larak Fransa, herhalde bizimle u
}'Ufmak ve anla,mak iatiyor. Aca
ba onun bu arzu ve temayülüne ba
karak, kabul edemiyeceği bazı 
tekliflerle kartısına çıkmak hata-

smda bulunacak mıyız? Ankarada Cenubi Kafkas hükfunetlerile 
bulunan Mösyö Fraklen Buyyon, olan münasebetlerde bazı gayrita
hükGmet erkanile sık sık görütmek biilikler var. Bunları da düzeltmek 
te ve anla,ma esaslarını hazırla- yolunda esaslı te,ebbüsler, faali
maktadır. Mustafa Kemal Pata, yetler ba,lamıttır. 
müzakereyi doğrudan doğruya ta- • ~ ~ 
kip ettiği için, hem bize en müsa
it esaslar dahilinde bir uyu,ma e
sası bulunacağına, hem de Fran
sayı müzakere meydanından kaçır
mıyacak mutedil tekliflerle karşı· 
larına çıkılacağına herliesin emni
yeti vardır. Fransaya yaptığımız 

tekliflere, vakıa muvafakat ceva
bı henüz gelmedi; fakat bir çok a
lametler var ki, bize ümit veriyor: 
Zonguldaktaki Fransız askerinin 
geriye alınması bu iyi alametler
den biridir. 

Bundan bir kaç hafta evvel, İ
talyanın da topraklarımızı terke
deceği hakkında hükumetinden 
söz almıfbk. Zahiri vaziyet, İtal
yanın verdiği bu sözünü tutacağını 
gösteriyor. Ecnebi itgalinden kur
tulacak olan topraklarımız, milli 
müdafaamıza bllfka bir kuvvet, 
başka bir hayatiyet verecektir. Bu
na fÜphe yoktur. 

Rusya ile münasebabmız çok i
yi gidiyor. Hükumetimizin en bü
yük muvaffakıyeti budur. Musta
fa Kemal Pa,anın Boltevik Rusya 
ile iyi münaaebetler tesisini bo' 
görmiyen Avrupa devletleri olabi
lir; fakat aklı başında olan, poli
tikayı objektif bir gözle takip eden 1 
her adam; bu politikadaki isabeti 
de tasdik eder. 

Dünyaya anlatmak istiyoruz ki, 
bizim misakımilli ile tahdit edilen, 
bir siyasi programımız, bir ihtilal 
davamız var. Dlı programı tahak
kuk ettirinciye ~:adar mücadeleye 
devam kararm~ıı.yız. Hiç bir fey, 
bizi bu karardan çeviremez. An
cak unutmamak lazım ki, ihtilalin, 
mücadelenin muvaffak olması için 
esaslı bir fart daha lazımdır. O da 
başkalarına bu ihtilal ve mücadele
yi başarmak için içimizde yaşattı. 
ğımız kuvvetlerin sarsılmaz, eğil
mez bir feY olduğunu; bilhassa bu 
ihtilal p.rensipleri etrafında bütün 
milletin tek bir vücut halinde top
landığını göstermek ve inandır. 

makbr. Acaba Türkiye' Büyük Mil
let Meclisinde, hazan bir hiç için 
koparılan mufalefet ve münakafa 
fırbnalarının milli davaya zararı 

mı dokunuyor, yoksa faydası mı? .. 
Herhalde i'in bu cilıetini, ellerini 
vicdanlarına, iz'anlarına koyarak 
tetkik etmek ve böyle bir tetkik ne
ticesine göre hüküm vererek hare
ketini ve hayatını ona uydurmak 
her vatandatın milli vazifesidir. 

MiLLiCi 

Kumbara bütün bir istik aldir! 

• 

3768 
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T0RKIYE i S BAN ASI , 
Darülfünun 1 ıübayaat 

Komisyonundan: 
Mülga Harbiye binasile Haydarpaşada Tıp Faküitesiıt 

de mevcut istimalden sakit es ki eşya 5 T emınuz 933 tarihiıte 
müsadif çarşamba giinü satılmak üzere aleni müzayecleYe 
konulmuştur. Taliplerin eşyayı görmek için öğleden c~el 
Haydarpaşada Tıp Fakültesinde ve öğleden sonra da Miilg~ 
Harbiye ~?ıaları d~hilinde mevcut ambarlara ve şartnaıf'esiııt 
okuma~ ıçın k~mıa~on kitab etine ve pey sürmek için ~e .Y~~ 
de yedı buçuk nısbetınde teminatı muvakkatelerile J1ırliltte 
mezkiir günde saat on beşte Mübayaat komisyonunı. miir11o
caatları ilan olunur. (2730) 3662 

• 

I_.. Askeri fabrika
lar ilanları 

Bakırköy Barut fabrikala

rında biçilmiş (44100) kilo 

kuru ot acık arttınna ile satı 
lacaktır. Ôtları görmek isti
Yenler her gün arttırmaya gir 
mek için 13 T emrnuz 933 per 
§ernbe günü saat 14 te fabrika 
Ya gelsinler. (297) (2897) 

' r 

Bir milli 
Resim sergisi 

İcra dairesi mensuplarının tenezzühü 

ANKARA, 22 (Milliyet) - Reıiın 
muallimlerimizden Ahmet Bey, Hal
kevinde bir reıim sergisi açtı. Belki 
ilk defa bir resim 8ergiainin "nıilli, 
kelimesile mühürlendiğini görd~· 
Serg inin adı ••Milli resim ae~ı,, 
dir~ Bize aan'atı yeni göaterer bu 
san'atkann san'at kudreti hak)lnda 
levhalarına bakarak henüz bir J<İkiiın 
vermif değiliz, fakat sergisine Milli,, 
vasfını vermek lüzumunu hl.edecek 
kadar inkılabı kavramıı görü,en bu 
ressamı bir iyi müstesna dfe tebrik 
etmek borcumuzdur. 

Renklerin imtizacı, çi·gilerin a
hengi, resmin hüneri nf' kadar uy .. 
gun veya bozuk olursa otun; madem
ki bir Türk reaaamı, K.rbağalı dere
den vazııeçerek bir "B/., ün boiazlar 
yolu köprüaünü çizmJi, Kahire ca· 
milerinden vazgeçerk bir "Yozgat,, m Ankara icra dairesi mensupları 
camiini resmetmeği akla getirmittir, Ankara İcra dairesi mensubini geçen cuma hep bir arada "Ka-
bizçe tetkika deg' e eserlere sahip, o- "d k l b" k · ı • yaf,, a gı ere güze ır ır eg encesı yapmı,lardır. Dere kenarında ye. 
lan, iyi iıtikballe• vadeden bir kıy- mekler yenerek çaylar içilmit ve m ulıtelif dans ve oyunlar oynamıt ve 
mettir. güzel bir gün geçirilmi~tir. 

öteki ressar'larımız, o Jcadar vabi !--------=-=--.-------------------
ve acayip me,..tularda aeııelerdenberi 
öyle gafil bir .nada bu.,..layıp durdu
lar ki: Bugün bir Tür1' reaaanunın bir 
harman bir ~ö:ıe dö..Üf, bir köy ge-' . Jini mutıf)ş.n'lll ele ahnaaı, bıze, 
biroırra eriJ, bır b•rukaladelik gibi 
görünüyor. 

Yalnız bir noıtay açığa vurmalı
yız: Biz fotoirf reıim değil; fikir 

resim i•tiyoruz .. 
Meıela istiy'ru~ ki: bir Ahmet' in, 

bir Zeynep'in ,e•ı:l yapıldığı zaman; 
esvabının öç .,.eDıtden ve nakıılarm
dan ziyade çoh">i, çehresinin karak
teristik çizgiJeriıle~iı_ '?laun~ M~
aeli gene iatiYUz kı: Dır mkılap, bır 
inkraz bir Ç}renin hatlarında, h\r 
ufkun 'renl<le;ıde, bir §ehrin sokak
larında elle ;rülür, gözle tututur bır 
tekilde önüıize konmuf olıun. 

Öyle aııyoruz ki: Ahmet Beyin 
tabloları iiinde dururken Halkevi aa
lonlarınc' olduğumuzu bu eserler u
nutturnl< değil; bizi samimiyet ve 

~ . 

muhabbetle habrlatacaktır ve gözleri· 
miz, gene bir yabancı camiin nakq
Iannda yorulacak; dikkatimiz ne bir 
portakalın kabuklanndaki renge ıap
larup kalacak.. 

San'ati inkar etmiyoruz, fakat 
aan'atkira ihtar ediyoruz ve bununla 
beraber İstirham ediyoruz ki: inan
madıkça bir teY yapmasın, o ıerel 
saati beklesin. Y olf.sa inkılap e1<ıri 
yapıyorum diye tunçlarda bazan çok 
gÜzellerini gördüğümÜz bir atlı fotoi· 
rafi inkılip eseri diye önümüze sür
mesin. Biz, gözümüzü yumunca en 
büyüğümüzü ondan dafıa enghı ve ay
dınlık bir vuzuhla içimizde görmekte
yiz. Alelade fanilerin göremecliii 
bir tarafı ondan, taıryam.adığı bir aı .. 
kı kendinden eserine koymak için yap· 
maJı ve yazmalıdır. 

Umanz ki: San' at aevgiaine, ölgü .. 
sile ıtık ve Orta Anadolu duyuıile hız 
getiren bir ressam, resim aan'abmıza 
bir merhale kaydetmiı olaun .. 

B. K. 

hhisar &r idaresinden: 
1 - ( 1) adet 2000 kiloluk köhne baskül, ( 1) Demir 

.mca dört köşe, (1) Müberrit lancası saç üstüvanesi, (1) 
\ f aktir kazanı büyük, ( 1) Mü berr it lancası serpantisi, ( 1) 
galvanizli ufak müberrit lanca sı, (2) galva.-ıizli üstüvaneli fi
}itre lancası, (.1) müberrit lan cası saş ayaklı, ( 1) musluku 
demir bidon, ( 1) bakır taktir kazanı , ( 1) ahşap fıçı, ( 1) gal 
-vanizli hurda lanca, (1) lanca kapağı, (1) tasfiye levhası, 
(1) bakır kazan kapağı, (4) bakır damacana, (1) bakır hu 
ni hurda, (2) bakır müberrit kapağı, (1) soba şeklinde ocak, 
(1) taktir kazanı kapağı, ( 1) tasfiye tası, (3) nakil borusu, 
( 1) ufak hurda tulumba, ( 1) el tulumbası, ( 1) makineli ala
vereli tulumba, (2) transmisyon aksamı, (1) demir potrel, 
(2) kasnak kayışı. (1) hurda müberrit demir lancası, (İşbu 
29 kalem eşya toptan satılaca ktrr.) 

BU ESYALAR İNHİSARLAR KABATAŞ 
- DEPOSU NDADIR. 

2- (41) adet ıskarta kamyon lastiği, (8000) kiloıskar 
ta kaneviçe, ( 1700) kilo ıskar ta çul, ( 10000) kilo ıskarta İp, 
(3500) kilo ıskarta kınnap, ( 140) kilo ıskarta marka bezi, 
(150) kilo demir çember. 

BU ESY ALAR İNH1 SARLAR AZAP KAPI 
- DEPOSUNDADIR. 

3 -(5000) kilo köhne çember, (460) kilo tömbeki be
zi kırpıntısı, (260) kilo burdu İp ve sicim parçaları, (10000) 
kilo hurda ince ve kalın kaneviçe parçaları, (1000) kilo bur 
da çivili kayış (1000) kilo hurda çivisiz kayış, (30) adet bur 
da harman kÜfesi (450) adet istimale gayri salih kola çuvalı 

.BU ESYALARC1BAL1 TOTON FABRiKASIN•>ADlf< . 
4 -=-- (2550) adet köhne tahta sandık -ve hurda demirler. 

BU ESYALAR PAŞABAHCE ıvtüSKİRAT 
- FABRlKASINDADIR 

5 _ . (25) adet demir ve tahta büyük boy yağ fıçı\at•. 
BU EŞYALAR llBA l.IDI.Kt LEY AZIM 

AMBARI NDADIR. .._ 
Yukarda isim ve tahmini miktarları yazılı eşya hali hazi

rile 3--7 .933 tarihine müsadif pazartesi gÜnÜ saat 14 te açık 
arttırma usulile satılacaktır. İhaleyi müteakip işbu eşyanın 
cinsi ve mahiyeti hakkında her hangi bir itiraz nazarı itibara 
ıılınamıyacağmdan taliplerin mezkilr ı:şyayı her ~n s~_bah 
tan akşama kadar hizalarında yazılı olan maha~er~de gorme 
leri ve pazarlık günü yüzde 15 temİD,atlarile Cıbalid~ ~evazım 
rnüdiriyetindeki satış komisyonuna müracaatlan ılan olu
nur. (2749) 

fstanbul ikinci iflas memurluğun

dan : Müflis Vitali Kohenkaya ait Ga· 

latada Ahen Münih hanında mevcut ya

zıhane eşyasile ayni caddede 53 nwna 

ralı depoda Yelken bezi ve Mata.ra açık 

arttırma suretile müzayedeye konmuş 

okp yazıhane eşyası 27 Haziran 933 

salı günü saat 10 da ve Matara, Yelken 
Bezi saat 11 de satılacaktır. Istıeyenlerin 

• 
mezkur yazıhanede hazır bulunmaları 

il~n clunur. (4876) 

• 

l 
Ist:ınbul üçüncü icra nıemuduğun-

da ~ ~ Satılmasına karar verilen 20 

Beyaz somyalı kary<>Ja, 20 şilte 20 yor

ğan 2-7-933 tarihine miisadif pazar aü-
nii ı:.aat 4,30 da Sirkecide İkbal otelin

de birinci açık artırma ie satılacaktır, 

iııteyenlerin muayyen olan vakrtta me

mur beye müracaatları ilin olunur. 
(4869) 

----·..._·--·---·-··············" Umumi NeJriyat ve Yazı l,leri 
Müdürü E.TEM IZZE.T 

Gazetecilik ve Matbaacılık T. '.A. Ş • 

Yağmurlar kesildi 
ANKARA, 24 A.A. - Ziraat Veka

leti meteoroloji müeaseseainden aldığı
nuz malômata göre bazirarun iptidasın
dan yirmisine kadar hemen bütün Tür
kiyeni muhtelif mmtakalarma vakit va
kit düten yağıı son iki gün zarfında te
mamen kesilmiştir. Ayın 23 ve 24 ün
de Türkiyenin hiç bir yerinde yağı, 
kaydedilmemiıtir. Buna mukabil gök 
temamen açılıruı ve ıuhunet fevkalade 
denilecek derecede birden bire yükael
meğe ba§lamı§br. Gölrede ıuhunet 
Trakyada Edirnede 33, lstanbulda 31, 
Lüleburgazda 30 dereceye kadar yuk
ııelmiıtir. Ege mmtakaaında Balıkesirde 
33. Manisa ve denizli de 35, lzmirde 
33, Buraada 32 dereceye kadar çıkınıı
br. 

Bugün Ankarada gölgede azami su
hunet 32 buçuk gün"§te 58 buçuktur. 
En mutedil mmtaka Karadeniz ıahil 
ıruntakaaı olup burada gündüz auıune
ti 21 • 24 derece araamda yükselebilmiş
tir. En yükaek ıuhunet antalyada olmak 
iizere 38 kaydedilmİftir. 

Teksayt isminde yeni 
usul Amerikan lastiğini 

istimal ederseniz sıh hl 
ve asri surette zOhrevi 
hastalıklardan m ah f u 2 

kalırsınız. 

BllOmum eczanelerde 
iki muhtelit şekilde satılır. ~ 
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Fıçılard • d in •en '1irHmi9ti ·• 
4834 

İstanbul Tapu başmemurluğundan: 
Balatta Haci İsa mahalleainin Kôp

rü başı caddesinde E. 4-0,42,44 Y 96 98 

numaralı arsa hissedar Bohor efmJi 
hissesi (keçeci zade Mustafa efendinin 
Bandırmaya sevk olunmak üzere tevdi 
etmiş olduğu eşyayi sarf ve ist ;hliil< ve 
şu suret.le eıı:miyeti süii istimal ettigi 

iddiasile maznun olan Hüseyin kapıda
nm tahliyesi için 24-7-932 tarihile) hacz 
edilmiş ve bu kerre mezkur arsa bilmii
zayecle ahere ferağ edilmek üzere mü
racat edilmiş isede mezkür emlftkta iıu 

hacz hakkında gerek şubece ve gerek
se Eyüp sulh hukuk mabkemesile yapı 
lan muhabere neticesinde de mezkfir 
hacz kaydına tesadüf edilemediği bil
dirilmiş ve yapılan taharriyatta da hacz 
evırk müsbitesi bulunamamıştır. Şu 

suretle işbu hacz ile alakası olan varsa 
tarihten itibaren bir ay zarfında ya biz 
zat veya bilvekale müracaat eyleme?eri 
aksı takdirde bu haczin fek edileceği 
ilan olunur. ( 4853) 


