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Uncu Apilı kimdir? - Api.#ı'i kim Oldürmüftiir? - Niçin ölıliiriil
müftür? 

Komitelerin tazyikinden f.İkiyet e
den Patrik MaııakY!l Ormanyan Efen. 
dinin padişaha verdiği cevap ta, padita
bın beyanatı kad• mükemmeldi. 
Birbirine lı:artı idare etlikleri "ıiyaaeti 
kelamiye,, bilha•sa dikkate p,.,...ch. iki. 
sinin de gayet lwrnuça hareket ettik
leri muhakkaktı. 

Bir kaç ırün IODl'll Patrik Efendinin 
temenni Ye iıtirlıamı üzere itambane 
araaaı ve ....ıa verciJeri affı meseleleri 
balledilmİf ve Patrik Efendi ha§kitabet 
dairesine davet olunarak teb!iri keyfi· 
yetle beraber mühimce bir ihsanı laha
neye dahi nail olmuıtu. 

Komitenin memaliki mahrusa dahi· 
linde "milli halis.. ianeıi toplaması 
bir emri vaki idi. Netelöm Ormanyan 
Efendi de bunu itiraf ediyordu. 

Son zamanlarda iane budt.tı, daha 
doğrusu tabıilatı azallDI§ olduğundan 
komite, Patrik EC-dinin dediği veç
bile cebir ve tetbiı ıuretile zenginler· 
den para koparmağa batlaınııtı. 

lstanbulun en maruf tüccarlarından 
Uncuyan Apik Efendi, itte bu sırada 
ve bu yÜzden katledildi. 

Uncuyan Apik Efendi, hünkinn iyi 
tanıdığı adamlarındandı. Müteahhitlik 
yapardı. Müteaddit un fabrikalan tesis 
etmiş ve iıletmitti. lstanı, hiıistiyan 
fukaraya yardımlarile maruf olrnu§ bir 
zengindi. 

Komite, Uucuyan Apik Efendiye 
pençeain.i takını§tı. Komitenin ilk müra 
caatında Apik Efendi, yardımı eairge
memit, bir miktar iane vermiıti. Fakat 
komite, Uncuyan Apik Efendinin yaka· 
ıını bırakmıyordu. lıin maskaralığa, 
ve fADtaia döküldiiğiinü gÖnn ve anlı· 
yan Apik Efendi de para v......,;yar, pa
ra yerine bol bol nasihat veriyordu. 

Komite, huna fena halde kızmıı, içer· 
lemiş ve hem ondan Ö!; almak, 
hem de diğer zenginlere gÖz dağı olma
sı i9Jı Apik Efendiyi öldürbniiıtü. K.o. 
mite, Uncuyan Apik Ef. yi imhaya karar 
verince, "Ohan.,. Afaryan,, isminde bir 
fedaiyi huna memur etmiıti. 

Komitenin merkez faaliyeti Ameri. 
kada idi. Merkum Obanea Afaryan, as
len Elhiz vilayeti abaliıindendi. Üç 
ıenedenberi Amerikada bir bisiklet fab
rikasında çalqmak:taydı. Çok zayıf, çe
limsiz, bir gözü sakat bir adamdı. Fakat 
kura ona isabet edince, hemen ko
mite, eline hir •ovelver verdi ve derhal 
lstanbula gönderdi. 

Hınçak fedaisi lstanbula gelir gel· 
mez, Apik Efendiyi şahsan iyice tanı
mak ve te~his etmek için Kadıköyiine 

geçti. Apik Efendi. Kadıköyünde 
Mühürdarda, Mühürdar gazinosu bitiıi
ğinde mükellef, muht"f6111 bir kötfde O· 

turmaktaydı. Obanes Afaryan köıkün 
etrafında kolıoçan etmeje 1.afladı. 

Köşkün büyük kapuile arka taraf
taki bahçe kapısı önünde iki a:ün clolaı· 

mqtı. 1.1!-: • in Apik Efendinin ıe......., snnaıım, -
yafetini tetkik etti ve bir bahane il~ köt. 
kiin kapıcıaile de konuıtu. Artık hiç bir 
yanlqlığa mahal ve meydan kalması
mn imkanı, ihtimali yoktu. Ohanea A. 
farya:n, bu suretle Galatada sokak or
tasında Uncuyan Apik Efendiyi öl
dürdü. 

Uncuyan Apik Efendinin katli, Sul
tan Abdülhıımidi pek ziyade mütee11if 
Ye mütee11ir etmiıti. Apik Efendinin 
hemtire ve biraderinin konağına gönde
rilen memuru mahsus, paditahm tazi
yet, teeuüf ve teeaıürlerini lbllğ etti. 

Abdülhamit katilin derhal hulun· 
maaını emretmi.İti. Obaneı Afaryan, ko
misyonu mahıusumuzun ııayret ve ihti· 
mamile bir gÜD içinde ,..ı.alandt. Katil, 
cinayeti ikadan sonra Beyoiluna kaç· 
mıı ve Bahçe hamammın köteaindeki 
dükkinda periikirlık eden Simonun e· 
vine saldanmışb. Zabıtanın ıdu arq. 
tırması neticesinde merkum, orada der
dest edildi. 

Katilin soğuk kanlıbğı ıayanı hay· 
retti; hiç kılını kıpırdatmadan, fütür. 
•uzca cinayeti itiraftan çekinmemiıti. 
Apik Efendi, komitenin emrile öldürdü· 
ğünü açık açık söylüyordu. Ohanea A· 
faryan, mahkemei cinayette muhake
me edilerek idam edilmiıti. 

Fakat bu muhakeme, hadisesiz geç
medi. O devirde hemen her vesife ile 
ecnebi hükumetlerin, devletin her türlü 
itine müaahale etmek iıtemelerl, her te
ye burunlannı sokmalan moda idi. 

Apik Efendinin katli vak'aamda da 
Amerika konsoloıhan.,.i, "mehmi,, il· 

Eatile sahneye çıknu§tı. Obanes Afar. 
yan, Üç sene Amerikada bulunduğu için 
Amerikalı addediliyordu. Konsolosha· 
neye, merkumun Elaziz ermenilerinden 
olduğu vesaikle. delaille anlatıldL Kon· 
•oloaun bu fiızuli ve manasız himayeden 
vazgeçmesinde ısrar edildi. Obanes Afar 
yan, Osmanlı teb'asından ve Amerika· 
nın biç bir himaye ve müzaheret hakkı 
yoktu ve olamazdı. Müdahalei vakıayı 
ha§ müdrleiumumi Cemalettin Bey her· 
taraf ebneğe muvaffak olmuştu. 

Bu. ayrı ve ~ülünç bir bikiyedir. 
(Arkası var) 

Yann: 

UNCU APİK VAK' ASI 
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Muvakkaten ihtiıla eden kon 11oloııhane tercümanı. - Komite· 
nin emri. - Tercüman, ağzı açık kalmı ! 

bulunan altı kitinin, kaçakçılık yap- ı 
tıklanna dair Komisyoncular Birliği 
tarafından gümriik idaresine muhtelif 
tarihlerde defalarla it'aratta bulunul
duğu haber verilmektedir. 

I hruaıı mahkemeııine 
Altm ve uyuştunıcu maddeler ka· 

çakçıhğı yapanlann ibtua.a mahkeme
lerine sevkedilmeleri ve bunların ağır 
cezalara tabi tutulmaları tekarrür et
miıtir. Bu hususta hükUınet merke· 
zinden resmi tebligata intizar edil
mektedir. 

Bugün adliyeye veriliyorlar 
Kalyoncu kolluğundaki eroin ka· 

<;akçılığı tahkikatına dün dedevam e· 
dilmittir. 

Bazı muvaceheler yapılmıf, Petro 
o~lu Koço isminde biri yakaJanmıftJr. 

Bu şahıs Leandirosun piyasadan al
dığı afyonlarm zahirde komisyon=u· 

... 

J 
Kaçakçı Halim Aia 

sudur. Bunun yazıbaneıi aranmıt, iki 
filitrc bulunmuf, müsadere edilmiıtir. 

Zabıtaca Salahaddin Bey isminde 
birisinin de malı'.ımatı"na müracaat edil 
miştir. 

Tahkikat evrakı bitirilmittir. Maz. 
nun!ar bugün adliyeye.verileceklerdir. 

İktısadi vaziyetimiz 
(Ba'iı 1 inci •ahifcde) 

ya .. .ı vapuru ile ~ehrimize gelmiıtir. 
M. Hines'i, Ankarada bulunan mÜ· 

tehassısı heyet namına ikinci reis M. 
Scmmerville tarafından vapurda kar
şılanmıştır. 

Sofya örfi idare 
Altında! 

(Başı 1 inci s:tlıifcdc) 

bereleri de keıilmİftİ. 
Polis memleketi.heyecan içinde 

bırakmakta devam eden Makedon 
yalıların cinayetlerine karşt koy
mak için bir çok taharriyat ve ııa· 
ydarı ne kadar olduğu belli olmı· 
yan tevkifat yapmıştır. 

Bulgar ajansının tebliği 
SOFY A 25 A.A.- Bulgar Ajan

sı bildiriyor: 
Mebusan meclisi, Makedonya 

cinayetlerine bir nihayet vermeyi 
istihdaf eti en ceza kanununun ce
zai ahkamını teşdit ve yalnız ci· 
nayetler için değil belki ayni za
marula her hangi bir tqekkülün 
emriyle icra edilen cinai teşebbüs
ler failleri için idam cezaııını der
P~ eylemekte olan kanun liiyiha· 
sını ikinci okunmasını müteakip 
kabul etmistir. 

Ayni m;.ksatla ve hükumetin 
emriyle dün gece polis kuvvetleri 
aııkeri kıtaların müuıheretiyle 
paytahtın etrafını kuışatmıştır. So
luıklarda her türlü hareket kesi/. 
miştir. Ehali öğleye kadar evlerin
den çıkmamak mecburiyetinde bu
lunmaktadırlar. Polis bu esnada 
silah müsadere ve bazı fÜpheli eş
hası tevkil etmek için taharriyat- , 
ta bulunmaktadır. 

ıın•••···· .. ·········••U•••• .. •••••a•N••tHttı-. ....... .. 
mediğinden bu ak§am Ankaraya gi· 
dec:ektir. 

M. Hines, Ankarada on on iki gün 
kadar kalarak lıtanbul& avdet edece· 
iini, Ankarada bulunduğu müddet 
zarfında iktisadi ve mali mehafille, 
deniz nakliyab mümessilleri ve ban· 
kalar müdürlerile temas ederek ken
dilerinin fikirlerini alacağını bir mu
harririmize söylemiştir. 

M. Hinea, 12 a(u•tosta Londraya 
giderek lktı.at Vekili Celal Beyle gö· 
rütecektir. M. Hinea, Londrada Cüm
buriyet Merkez Bankası Müdürü Sa
lahaddin Beyle de temas ederek yaza· 
cağı raporun esaslarını hazrrlıyacak
br. 

Dün geceyi Perapalas otelinde ge-
Çİl"!D.iştir. . 

_M. Hin~s 1922 senes.i_nde de şehri-

HARİCİ HABERLER 
Berlin Üzerinde 

Meçhul tayyarelerin nere
den geldikleri anlaşılmadı 

BERLlN, 25 A.A. - Wolff a
jansı Alman hiildimeti aleyhine 
beyanname atan tayyarelerin 3 
metre kadar yüksekten ve olduk
ça kalın bir bulut tabakası üatiin· 
den uçtuklarını fakat bulutlann 
aralanndaki botluklardan Berlin 
tehrinin mahallelerini görebildik· 
lerini kaydetmektedir. 

Makinelerin hangi tipte olduk
larını, nereden geldikleri ve nere
ye gittiklerini anlamak kabil ola. 
mamıttır. Herhalde bu hareket 
gayet iyi hazn-lanmıştı ve Berlin· 

,de bulunan bazı ihtilalci merkez. 
)erle alakadardn-. 

Alınanya'nm bu çetit ve daha 
miibim taarruzlara mukabele için 
vasıtaları olmadığı için hükUınet 
silahlan bırakma konferansı bat· 
!ayınca, memleketin pek az olan 
emniyet tartlan üzerinde israr e
decektir. 

BERLlN, 25 A.A. - Söylendi
ğine göre Hugenberg, reiııicumhu· 
ra iıtifaımı vermiştir. Hinden. 
bourg henüz iııtifayı kabul etme
miıttir. 

F ran111zlonn ıüpheııi 
P ARlS, 25 A.A. - Havaa Ajan. 

ıı bildiriyor: Fransız gazeteleri 
bir takım tayyarelerin Berlin üze
rinde uçmuf oldukları ıuretindeki 
esrarengiz haberi terreddüt ve fÜp 
he ile karaılamaktadırlar. 

Komüniııtler mi? 
BERLlN, 25 A.A. - Conti A

jansı bildiriyor: ·resmi mehafil, 
Alman hükiimetinin dün Berlin 
üzerine gelen komünist propagan
dacı tayyareleri meselesine büyük 
bir ehemmiyet vermektedir. Bu 
hususta tedbirler almıttır. 

Macaristan ve 
Muahedeler 
Başvekil Trianon muahede 

sinin tetkikini istiyor 
BUDAPEŞTE, 25 A.A. - Mec

liste verdiği bir nutukta, bafvddi 
M. Goemboeı, hanedan meselesin 
de de diğer meselelerde oldağu 
gibi, evvela mllletin menfaatı ve 
memleketin istikbali düııünülme'k' 
lazım geldiğini söylemif, Macarıı..' 
tanın Trianon muahedesini yeni· 
den tetkik meşelesini daima ruz. 
namesinde bulundurmasını ilave 
etmistir. 

H,J.;iki bir sulh havası yaratmak 
lazımdır, ve M. Mussolini'nin me
ziyeti milletleri bu yola sevketme· 
ğe başlamış olmasındadır. Dört· 
ler miıakı da silahlar. bırakma 

meselesinin hallini de kolaylaştır· 
maktadır. Bir kumı silahlı, bir 
kısmı silahsız milletler olmamalı· 
dır. 

Almanya'ya seyahati münasebe
tile, M. Goemboes, eğer Avuıtur· 
ya, Macaristan'm fazla mahsulünü 
almıt olsaydı, gayesi bilhassa AI. 
man • Macar ikhsadi münaııebet
lerinin sıkılqmıuına matuf olan 
bu seyahate lüzum kalınıyacağmı 
söylemittir. . . 

Hanedan meselesi şinı~ıkı hal
de günün meselesi değildır, ve ik
tidar harisi olanlar memleketin 
ahenğini bozmamalıdırlar. 

Avusturya - Macaristan 
birleşecek mi? 

ROMA, 25 A.A. - Giornale d' 
İtalia, Avusturya· Macaristan bir· 
leşmesi meselesinin :ı-vdeı ederek 
bir projenin mevcudıyetini tekzip 
ediyor fakat ,unları ilave ediyor: 

"Eğer istikbalde Avusturya ile 
Macaristan arasında daha büyük 
bir yaklaşma olursa, Küçük itilaf 
devletleri münaka~aya müdalıele 
için en az salahiyettar mevkide o· 
lacaklardır. 

Rusya - Amerika 
NEVYORK, 25 A.A. - Board 

of Trade, reisicumhura gönderdiği 
bir mektupta, Sovyet hükUıneti İ· 
le tabii ve siyasi münaııebatın alın· 
nıasını istemittir. 

--o-
İş konferansı 

BERLIN, 25 A.A. - M. Ley. 

Hava bayramı 
lngilterede büyük bir 
hava bayramı yapıldı 
l.ONDRA, 25 A.A. - Dün öi· 

leden ııonra büyük bir bava bay• 
ramı yapılmı9hr. Bayrama 200 
«len fazla her çetit askeri tayyare
ler ittirak etmittir. Bir bombardı· 
man tayyaresi ile bir muharebe 
gösteriti yapm19lar, bombardıman 
tayyaresi iki avcı tayyaresini "dü. 
şürdükten sonra" mağlup etmit· 
tir. 

Sonra Handcap yarıtı, müliznn 
Welester tarafından vesaiti ııaat· 
te 240 kilometre ile kazamlmı!hr. 

Bir tayyare yere inmek mecbu
riyetinde kalmıttır. 

Arbedeler 
V ARŞOVA, 25 A.A. - Pat A

jansından: Lancut'dan bildirildi
ğine göre, ayın 22 inci günü Grod
zisk - Dolng kilisesi civarında ya· 
pılan dint bir meraııime ittirak e
denleri kim oldukları belli olmı· 
yan kimseler dağıtmak üzere Ü· 

zerlerine hücum etmişlerdir. Kar
gqahğa mani olmak istiyen iki 
polis memunı, kavga araııında öl
miiftür. Arkadaşlarının yardımına 
kotan iki polis memuru daha hü
cuma uğramı9lar ve vaziyeti teh· 
likeli görünce silAhlarını çekmif
ler altı kitiyi öldürmü9lerdir. 

Graf zeppelin 
ŞERREBRUCK, 25 A.A. - Graf 

Zeppelin Sarrede yere indi Fried
ricbshafen'den gelen dirijablin bu 
ıeyahatı halk tarafından büyük 
tezaburat yapılmasına sebep ol
muştur, ve "Deutscbland Uberal
leı" milli marşı söylenmiştir. 

Siyasi cinayet mi? 
Sofya civarında torba 
içinde bir baş bulundu 
SOFY A 25 A.A - Dün Sofya 

civar mahallerinden birisinde, bo
ğulmus bir adam hulunmuşhır. A. 
d!tmın batı bir torba içinde idi ve 
torbanın üzerinde şu yazı vardı: 

"Bölün casusların encamı bu
.dur. O.R.1.M." 

Boğulan adamın kim olduğu 
anlasılaınamıttır. 

Orta Avrupanın 
Yeniden tanzimi 

ROMA, 25 A.A. - M. Benes'in 
Londra ve Paristeki görüşmeleri 
hakkında matbuatta mütalealar 
olmasına rağmen, bu M. Benes 
Londra konferansında İtalya mu
rabası ile de görüştüğünden dola· 
yı ltalyada büyük bir alaka uyan· 
dınnaktadır. 

Orta Avrupanın yeniden tanzi
ıni İçin noktayı nazarından tama
mile ftalyan noktayı nazarının a· 
leyhinde olmadığım telakki edi
yor. 

ltalyan gazeteleri, Çek hüku
metinin orta Avrupa devletlerini 
bir blok halinde toplanmağa mü
sait olduğunu, Romanın bu nokta
da aleyhtar olduğu11u yazmakta
dırlar. 

--<>--
Atlas okyanosu seferi 

geri kaldı 
ORBETELLO, 25 A.A. - Jene

ral Balbo'nun Atlas Okyanosu se
ferine bu sabah b"'laması mukar
rer idi. Fakat havanın fenalığın
dan dolayı yeniden tehir edilmi•
tir. 

Almanya ve silahsızlanma 
konferansı 

BERLIN 25 A.A. - lyi haber 
alan kimseler, Almanya'nın ~ilah
ları bırakma konferansının tehir 
edilmesine mümanaat edecektir. 

Almanya, Cenevre konferanu
nın müıhet neticeler vermesini ia
tiyecektir. 

--o-

DAK.I 
Filistinde Yahudi Cemiyeti Reisi 
öldürüldü. Karışıklık başlıyor! 

BEYRUT, 26 A.A. - Filiııtinde Araplarla YahudUıır araııındaki ger 
ıinlilı batiin ıiıldetiyl• deuam eıliy or. Filiııtindeki Yolwdl cemiyeti rel· 
ııi meçhul iki ıahıs taralınılan ölılii riilmü,tür. Devam eden bu gerginlU 
yüzünden Filiııtinde kanşıklıklar çı lunaııı beklenilebilir. 

Hat üstünde iki ceset bulundu 
IZMIR, 25 (Milliyet) -Aydın demiryolu hathnda biri Sarayköy, 

diferi Burhaniye istaııyonu civarına a olmalı ihere iki cuet bıılunmuı
tur. 

Bunların gece buradan Egi.rdire giden tene:z;:z;ülı treni tarafından 
ezildiği zannedilmektedir. 

Dahiliye vekili bugü,,. geliyor 
ANKARA, 25 A.A. -Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Bey bir kaç gün 

kalmak üzere bugünkü trenle lstan bula hareket etmitıtir. 

Ali iktısat meclisi 
'ANKARA, 25 A.A. - Sumer B anlı umum müdürlüğüne tayin edi· 

len Nurullah E11at Beyden inhiliil eden ali iktı11at meclisi umumi katipli
ğine mülga ticaret muluıveleleri tetkik dairesi reis muavini Enis Behiç 
Beyin tayini ali tasdika iktiran etmiştir. 

Ali ilıtısat meclisi temmuzun on unıla mutat içtimalarına başlıyaca.k· 
tır. Meclisin ruznamesinde 932 tediye muvazeneııi, İf kanunu layihası 
hakkında mütalea ve ormanlarımız dan en iyi istilade şekillerinin tahar 
risi vardır. 

Vatikanda bomba patladı yaralı var 
CITE DE VAT iKAN, 25 A.A. - Sen Piyer kilisesi kapı•ı altında 

bir bomba patlamış, birisi ağır olmak üzere iki. kişi yaralanmıştır. 

Adanada bunaltıcı sıcaklar 
ADANA, 25 A.A. - Bunaltıcı sıcaklar günden güne fazlalaşmakta. 

dır. Taze üzümün okluısı 40, incirin 20 kuruıştur. Sebze bu sene pek 
mebzul ve ucuzdur. 

Fırka idare heyetinin kararları 
ANKARA, 25 A.A. - Cumhuriyet Halk Fırkaaı umumi idare heyeti 

bugün toplandı. 
Vilayetlerin son kongrelerinden gelen dileklerin muhtelif teftiş ra

porlarının tetkikına baıılandı. 
Afyon vilayet iılar~ heyetinin seçimi taııdik edildi. Halkevleri intİ· 

zamlı çalışmasına engel olacak bazı haller hakkında evlerden gelen mü 
racaatlar tetkik edildi. intizamlı bir birlik altında çalıfmayı temin için 
talimatnameye zeyl olarak tesbit ve kabul olunan maddenin umumi rei:J 
lik divanına arzına karar verildi. 

Trahom mücadele teşkilatı 
ADANA, 24 A.A. -Şehrimizde bulunan trahom mücadele reisliği 

teşkilatının Gaziantepe nakli İçin Sıhhiye Vekaletinden emir gelmiş
tir. Nakil hazırlıklarına başlanmı,tı r. Reis ve memurlar bir kaç güne ka 
dar hareket edeceklerdir. 

Altınordu Macarlarla berabere a 
IZMIR, 25 ( A. A.) - On gün denberi şehrimizde bulunan Macaı 

Kispst takımı bugün dördüncü maçını takviyeli Altınordu ile yaptılar. 
Günün pazar olması dolayısile 11aha pek kalabalık değildi. Birincı 

devre güzel bir oyun gösteren Altın ordulular bir gol atarak devreyi l -O 
galip bitirdiler. 

ikinci haftaym başlar başlamaz' Altınordu muhakkak bir gol lırsalı 
kaçırdı. Haltaymın son dakikalarına kadar galip vaziyetle oynıyan Al
tınordu Macarların ııoldan yaptıktan bir akın esnasında topun kaleyE 
girmesine mani olamadılar. Ve oyu n 1 - 1 e berabere vaziyete girdi. 

Her iki takım da galibiyet go lü çıkarmak azmile çalışmağa baş· 
ladılarııa da havanın kararması yüzünden oyan yedi, sekiz dakika 
evvel tatil edildi. Macarlar ııon ma Ç,a bir bire berabere kaldılar. 

Dünya buğday 
İstihsali 

(Başı 1 inci sahifede) 
fazla bükUıQetin tem•il edi~esi ile ~· 
mııtı. Buna mukalül dortler mı· 
sakının yapılması Londra konferansı• 
nın bu misali nümue olarak alacağı Ü· 
midini vermitti. 

Amerika'nın vaziyeti inkisarla kar .. 
şıfanmıt olmasına rağmen pek fena bir 
ıekilde buluıımanu§tır. 

M. Mac Donald'ın beyanatını, "Stam
pa., gazetesi, nikbinlik şırmgası 
olarak telakki ediyor. Ve "Messagero,, 
gazetesi bu beyanatın bakikattan zi. 
yade M. Mac Donalcl'ın kuvvetli 
nikbiniğini ııöıterdiğini yazıyor. 

· Ayni gazete tali komisyonlar sayısı· 
nın çokluğundan bahsederek, konferan· 
sın hundan sonra okadar çocuğa, çocuk
larmın cocuklarına, yeğenlere, ye
ğenlcritılı; yeğenlerie sahip olduğunu 
söylüyor ve Lodradaki gazeteciler için 
bir ,ecere çıkarmak lazım geldiğini ya· 
zıyor. 

Bir çok gazeteler ve Mattino >un,,. 
rikanın kudretıizliğinin Avrupa kuvve.~
lerinin iktisadi bir blok tq"!line mu~ 
sait bir sekilde olduğuna dair baberlerı 
kaydediyorlar. . 

Görünüıe nazaran .!tal:ra bu neticeyi 
beterinden sakınmak uzere kahul ede. 
cek ve mümanaat ıetmiyecek bir vazi
yet almıfbr. 

Fransızlara göre 
PARIS. 25 (A. A.) - L<>ndra para 

ve iktisat konferansındaki milzakere 
ler için "Excelıior,. gazetesi M. Mac 
Donald'm gösterdiği nililıinliğe Fran11z 
heyeti murahhasaaının da i~tirıık ettiği• 
ni yazmakta Ye 9unlan ilave etmekte• 
dir. 

"Para mütuelteai olmadan ve ol. 
nıadık? gümrük mütarekesi olamaz. 
Fakat doların lnflation yokufUJlda dur· 
ması kabildir. Ve tarife sahasında 

-

M. Baldvin Rusya hak-
kında ne diyor 

ı LONDRA, 25 A.A. - M. Bald. 
:win, Glasgow' da söylediği bir nu
tukta şunları demiştir: 
ııMühendislerimizin Moskova' da 

gördükleri muamele, belki Mosko
va'nın telakki ettiği adalete uyglll1 
dur, fakat bizim İngiltere'deki te
lakkilerimize ugun değildir. · 

M. Baldwin ticari münasebetle
ri anlatmış, Rusya'ya ihracatın 
durdurulmasının İngiltere'ye bü
yük bir zarar vermemiş olduğunu 
söylemiştir. 

Gümrük duvarlarından bahse· 
den M. Baldwin muayyen bir taYİ· 
fe tatbikinin fiyatların istikrarsız. 
lığı ve dövi:z'in oynaması yüzün
den kabil olmadığını söylemiştir. 

Jel istihsali tanzim İçin Fransanm pro~ 
jeıinin aa çizgilerinin kabulü suretile 
göstermiıtir. 

Yeni bir müfk~l 
LONDRA, 25 (A. A.) - Amerika 

nın "iktisadi bubranm bqlangıcı ve le· 

bebi milli olmak itibarile her ıeyden ev· 
vel ilacm da milli kadro içinde aranma11 
lazımdır.,. Noktai nazarı Yalnız bütün 
heyeti murahbasalann ümitlerinin de. 
ğil, M. Rooaevelı'in Londra konferan
smda.n evvel yaptığı beyanatın da aksi. 
nedir. 

Almanya'nın bundan sonra beynel 
milel iş konferansma ittirak et· 
mek için vermekte olduğu senede 
bir milyon marktan kurtulacağını 
ilave ederek şu sözleri söylemiştir: 

İtalyanın yeni denizaltı 
gemileri 

1 mahdut bir uzlaşma kabildir. Milza-
ROMA, 25 A.A. - 60 metre u· 

zunluğunda, 6,40 metre genitliğin
de Zaffiro deniz alh gemisi çar· 
şamba günü denize indirilecektir. 
Bu gemi deniz üzerinde 600 de· 
niz altında 840 tonilato çekmekte· 
dir. 15 mil sürati olan geminin tor· 
pil atmağa mahsus 8 aleti vardır. 1 

Londra konferanıına evveki ııün A· 
merik.a heyeti murahhasası tarafından 
bilclirilmit olan bu noktai nazar ve M. 
Hull'ün beyanab beklenildiği kadar 
büyük bir akis uyandırmamııtır, 
zira mevcut olan inli:lıar o kadar büyük
tü ki daha büyüyemezdi. Bu takdir
de Amerika heyeti muı-abhasasının va· 
ziyetinin, Londra konferanımm gaye. 
!erinde bir çoğuna erişmesini ne kadar 
güçlettirdiği kolayca anlaı;ılır. 

Bütün dikkat şimdi, iktisadi müza
kerelere, bilhassa buğday meselesinde 
yapılacak olan anlaşmanın yakında İm· 
zalanması ihtimali üzeı·ine toplan
mı,ıır. 

- Is konferansında bulundu
ğum ~üddet esnasında doğru ha· 
reket etr-:;enin hiç bir zaman işe 

aat etirdim. 

kerelerde Franaa makul hareket etmit 
olmaktan baıka bir §ey iıtemiyecelıtir. 
Bu makul oluşu, Fransız maliye nazırı 
M. Bonnet bir çok heyeti murahhasala
ra Filstermi~tir. 

Fransa Londrada yalnız basına kal
ıruş değildir. Bunu hükumetin kont· 
rolü altınd;. müstahsillerle doğrudan 
doğı·uya anlaşmalar yaparak beyelmi· 

Vl YANA, 25 ( A. A.) - Maliye na
nrı, bagün Londraya ııitmiştir. Kon .. 
feransta Avusturya heyeti n1urahhasa&t 
riyasetini alacaktn·. 



•· Hanımlar gazeteci 
Hanımlar Birliği hafta içinde 

yeni idare heyeti seçtikten sonra 
mühim kararlar vermit. 

Bu mühim kararların başında 
hamınların bir gazete çıkarmala· 
rı ıneseleai "ar. 

ilk kadm gazetesini zannederim 
büriyetin ilk yıllarında bilmem ne
inisvan ismi altında hocamız Celal 
Sahir Bey çıkarmıftı. Bundan son· 
ra kadın ve erkek bir çok haves
karlar türlü türlü isimlerle bir çok 
kadın mecmuaları, gazeteleri çı· 
kardılar ve pek tabii olarak batır· 
dılar. 

Bizde garip bir adettir. Bir mes· 
lek, fikir, aanat cemiyeti meyda· 
na çıktı mı ilk iti bir gazete neş
r~tınek olur. ~ir zamanlar yeni te
~ı~ edilen her hususi, reımf daire 
ıçın ilk it bütçeye otomobil faılı 
ayırmaktı. itte onun gibi. 
Hanımlar Birliği gazete çıkara· 

cak ta ne olacak, ne yapacak, ne 
Yazacak, kim okuyacak! 

Babıali caddesinin kırk yıllık 
kurt olmut anaç muharrirleri bat· 
~ hatlarına çıkaramıyorlar da bel
lı batlı kurulmut, tutulmut bir kaç 
g~etenin batına ÜfÜfüyorlar. lt
lenn bu kadar kesat, fikirlerin bu 
kadar bayat olduğu bir zamanda 
Hanımlar Birliği gazete çıkara
cak ta kim alakadar olacak 1 

Davet e~ikleri konferanslarda 
~alka, yanı aza Yazdan itçi dak 
tilo, katip hanım kadıncık h' . • 
len· A emcmı 

~e vrupanm yüksek iktisat 
Ce sı!aS:t meselelerinden, Akvam 
eınıyeti kararlarından bahsedip 

rtan, gazetelere beyanatlarm
lak Avrupa kongrelerindeki par-

"k nutuldanndan demvurup kafi 
mı tar ~ne mahsulü satan hanı
~efendılerin bu yükıek fikir! . • 
hır de .. erını 
ıneğe ::n;!e ıutunlannda dinlet
Pek tah .~lan. fU • aıcak_larda 
külf • ammul edılemıyecek bir 

ettir Zllllned • K enın. 

ni .:pnkgrel lerinde birbirlerine ye
.,_ a arının b • • • · valetle • • • . ıçımını, yeni tu-

nnın cıcıb" • · · Yiirek ıcısını gösterip 
böyle =~n hanımefendilerin 
gazel oku •ek makamlardan 
Yelkenle .YacaJ.< Yerde şöyle biraz 
kızların f~ı!~Vtetip yetiten genç 
1 ....-ıve"timi • 1. e mefgu) isal ıç a aevıye erı-
daha çürü 

0 
kar, her gün biraz 

rurunu ku:n adınJık teref ve ııu· 
Ye'Yi Propag r~:ıı tla)d ve terbi. 
bu hizmet):~ ar a uirataalar 
tan b ·ı rı aazete çrkannak 

, ı mem hang· h • 
ecnebi kokonaıın~ • asta ve alil 
ınekten, kongrelerd zıyaf~t çek. 

modelleri teşhir etme :enı fapka 
ha değerli olur e dte~ çok da-

zanne enm. 
Burlıan CAHIT 

" Vapurlara kıyınet 
Huauai vapurlara !<1)'111 

~i~ teıeldrill eden bey 9! takdir ;. 
ıçtima Jaıtmıttır H et, dün ele bir 
Be,. ve rüfeka · ~Jet, buaiin Fuat 
Tin 28 İnde K •ma .aıt (Bartın) ve •· 
"" <lallllt) ocaelı Şirketinin (Uğur) 
<:ektir. flen~::'urlarına kıymet biı;e
aa bulun- ..... "aPurcular n•--a a _.,__ "'Oay .. J -u • 
: ~ ..... ~tte n&aarı;i1.ı.".."Yo'1>un takdi-
1&tedlfı -.lan ha . le alııunaamı 
tetkik edilmemiftır:' fo..,..ül henüz 

6 bin lira açık! 
. Galata ithalat GÜmri.ifü nı 

hnde ahiren vefat eden bir ~~i,"!e
e:iplarınm tetkiki neticeainde k"' 

!".•ita tahrifat auretile alb bin li:· 
ı;agı çıkmıttır. a 
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ŞEHiR 

Ekonomi 

Fındık satışı 
Nerelere ne kadar fındık 

salıyoruz? 
lbracat Ofiıi. baJlıca büyük fındık 

ihracat merkezlerimiz olan Gireıon, Or· 
du ve Trabzon elan 193 ı ıenesi mevsiın 
İptidaaından May11 1933 sonuna kadar 
yapdan fındık ihracatnnız, amdi ticaret 
odalanndan aldığı maliiınata müıtenİ· 
den teopit etmittir. 

Buna nazaran mezkiir müddet zar. 
fında Gireaondan muhtelif memleket· 
lera 1,79(),353 Türk lira11 kıymetinde 
4,9$6 ton iç, 1,387 ton kabuklu fındık 
oevlıedilınittir. 

Ayni müddette Trabzondan muhte
lif memleketlere yapılan ihracat 6,823 
ton iç, 326 ton kabuklu fındık olmak 
Üzere 2,226,444 lira kıymetindedir. 

Gene ayni müddet zarfında Ordu. 
dan 758, 892 lira kıymetinde 98 tan ka
buklu, 3,691 ton iç fındık ihracah valo 
olmuıtur. Bunlann yekUnu 4 775 894 
lira kıymetinde, 1,820 ton ı..ı..;klu' ve 
14,469 ton iç fındık tuhnaktadır. 

9 ay sonra resim alınacak 
3ı aMyıslan evvel gelen tekerlerin 

daralannda,. teker gibi resim alınma· 
maaı emri gelmittir. 

3ı May11tan ıoll!"a aramızda ticaret 
mUalıedesi ve molos mevcut olan 
yerlerden gelen sekerlerin daralann· 
dan yeni gümrük- tarifesinin mer'iyeti· 
nden 9 ay aonra resim alııunağa 
baılanacağı gümrüklere tebliğ edilmit· 
tir. 

Viyana kongresinin kararları 
Viyanada toplanan beynelmilel ti. 

caret kongresi mukarrerata, kongrede ı.. 
tanbul Ticaret odaamı temsil eden mu
rahhaaımız tarafından odaya bildiril
mi§tir. 

Bu mukanerattaıı en mühimmi ıu· 
dur: Kongre, vergilerin top rağm da 
ikamet edilen devlete mi, yoksa tabiiye
tinde bulunulan hükamete mi veril. 
meoi lazım geldiğini. tetkik etmit 
"" toprağında ikamet olunan memleke
te verilmesi icap edeceğine karar 
venniıtir. Kongre, bu karanm hü· 
lciimetlere bildinneği ve bu huıuıta te
tebbüsat İcnumı da kararlatbrmıttır. 

ltalyaya ihracat az 
Son zamanlarda ltalya ile ticareti

miz azalmııtır. ltalyaya bu ıeneki ih· 
racabmız, geçen seneye nazaran yan
dan qağıdır. 

Amerikadan istenen ~eyler 
Avrupa ve Amerikada bazı müeıse

ıeler Ofiıe müracaatla memleketimiz. 
den balmumu, ceviz kütüğü, bağırsak, 
yapağı, ham deri almak istediklerini bil· 
dirmiılerdir. 

Muafiyet istihkakları veriliyor 
1931 aenesinde müddeti biten eski 

muafiyet listesine dahli ımai müeoseoe
lere, geçen senenin Temmuz ayına 
ait muafiyet iıtihkaldannm verileceği 
sanayi müdürliiiüne bildirilmittir. 

lskenderiye seferleri 
Seyr:iıefain idaresinin lıtanbul • Pi· 

re • lıkenderiye baltanı ilga etmeai, 
her taraftan bu aerviıin idameıi le
hinde te§ebbüaat vulruunu iıtilzam et· 
mittir. 

Bu hattın ilgaaının bqlıca aebebl, 
aenede ı5o bin lira zararı mucip ol
maaı idi. Ilga keyfiyeti, llrtııat Yeki· 
Jetinin taıvibine iktiran etmiıtir. 

Bunun Üzerine (Ankara) vapuru, 
aon aeferi yapmak üzere geçen aalı 
ııünü lıkenderiyeye hareket etmİ§tir. 
Görüle" lüzum üzerine, lıkenderİye· 
Ye, Yaran da Eğe vapurunun hareketi 
tekarriir elmiı ve dünkü nüshamızda 
~~an ilin ile Seyrioefain idaresi key-
'YEti alakadarlara bildirmittir. 

t....,;.velce de yazdığımız veçhile ı 
( DevJ~~d~ f~aliyete ba§lıyacak olan 
ai) hu h e~yolları lıletme idare· 
• · attm •danı ed.li d'I · gıni tetkik d e ı p e ı mıyece· 
kiletin taa e.b <;rek vereceği karan, ve· 

D . vı ıne arzedecektir. 
enız ve Hava 1\.1 .. 

Bey, lıkenderi h usteıan Sadullah 
dan itibaren sye :ıttmm 30 haziran-

.. . .. ' enıaefai . d" b"" tun teıkdatı gibi 1• ğ "~n ıger U• 

ı temmuzda faaliy at vedıleceğini 'Ye 
Devlet Denizyollan el~a ge.ı;<;cek alan 
tı idame edip elnıiycce;i"0•~ bu. hat
kestirilemiyeceğini aöyleani•t~undıden 

~ ır. 

Deniz ~e Hava. Müateıan Sadullah 
Bey, taafıye komıayonunun ikmaı· 
sai ettiğini söylemi§ ve 65 anem=· 
t~k~üde ve 35 memu':?" da ta.afiyeye 
tabı tutulmaıı tekarrur eyledığini ve 
bunlara bu hafta içinde tebligat ya. 
Pılacağmı teyit etmittir. 

B•ledlyede 

Gizli liste 
F ınnlar yeni bir sistemle 

teftiş edilecek 

YllAyeHe 

Edirne yolu 
Hükumet yardım etmezse 

yapılamıyacak 
Belediye bütün mmtakalardaki fı. 

nnlan ani olarak teftiı için bir gizli 1 
liıte hazırlamıı ve bazı tertibat almıt
br. Son zamanlarda fırınlardan çok §İ 
kayet edilmektedir. 

Gerek viliyetler araamda münaka· 
lalı kolaylaflırmak ve gerek otomobil· 
Jj aeyyab celbini temin etmek için ı... 
tanbul ile Edirne araaında muntazam 
bir aıfalt §Ole yapılması için vilayetin 
~vvelce te§ebüıatta bulunduğunu yaz. 
mııtak. 

Şimdiye kadar yapılan teftiılerde 
ısı fırın gezilmit ve binden fazla ek· 
sik ve hamur ekmek müsadere edil· 
mittir. 

Lokanta bUyUltUIUyor 
Belediye lokantaaınm yeniden tev· 

ai ve tanzimi kararlaıtırılmı§lır. Lo
kantada bir de lüka aaion vücuda ge
tirilecek ve reami dairelerin ziyafet· 
leri burada verilecektir. 

Umumi içtima yapılacak 
933 senesi belediye ve idarei husu· 

ıiye bütçeıile yapdacak ift§Aat ve tamİ· 
rattan, kaza ve belediyelere ait olanr 
lannın programını tanzim etmek için 
yakında belediye kaymakamlar ve bele. 
diye beımübendiıleri bir içtima yapa
caklar ve kendi mahalli ihtiyaçlannı 

bildireceklerdir. 
Bu içtimada her belediye ıubeaine 

ne kadar tahıiaat verileceği teıpit edi· 
lecektir. Bu ıeneki bütçe, geçen ıene
ye nazaran daha erken taadik edilerek 
gönderildi&i İçin bu ıene illfll&t ve la· 
mirat itlerine daha ... ken batlanabil&
c:ektir. 

iki yol yapılıyor 
lıtanbul 8alıkpazan caddeaile Emi· 

nönünden Keresteciler yangm yerine 
kadar deniz sahilindeki kaldmmlann ta
mirine batlanmııtar. lıtanbulun en 
itlek caddelerinden olan bu iki yol par
ke taılarla tamir edilmektedir. 

M. Agaş gidiyor 
Şehir mütelıaaım M. Agaı, bugün 

Pariıe avdet edecektir. M. Agaf, Pa
riıte raporunu yazarak 1 ıtanbul beledi
yeaine gönderecektir. 

Mahkemelerde 

Son defa bir heyet le Edirneye ka· 
dar otomobil ile giderek bu huıuata 
tetkikatta bulunmuıtur. 

Aldığıınız malumata göre bu yol, 
balen çok fenadır. Bu tekilde otomo
bil ve otobüs aerviıleri muntazam ol
maktan çok uzak bulunmaktan baıka 
hazan da tehlikeli olduğu görülmiit-
tür. 

Bununla beraber bu yolun yapdmaaı 
büyük paraya ihtiyaç göıtermektedir. 
Halbuki Edirne Vilayetinin bütçeıin
de açıklık vardır ki, bu vaziyetle pa· 
ra vemıeai mümkün aörülemiyor. 

AJikadarlar bu yolun bilfiil hüku
metin de büyük mikyasta yardunile o
lacağı mütaleaaındaır. Hükfunetin bü
yük yardıını olmadan itin batanlmaaı 
mümkün görünmemektedir. 

Tayinler 
Fener nahiye müdürü Hikmet Bey 

Sinekli kazaaı kayma~ığı~ tayin e
dilmitlir. Hikmet Beyın yenne de Atıf 
Bey iıminde bir zat Fener nahiye mü· 
dürü olmuttur. Her ikiıi de yeni vazife
lerine ba§lamıtlardır. 

Tapuda yeni tayinler 
Alemdar mmtaka11 tapu aicil muha

fızlığına tayin edilen Aydın tapu ıi
cil muhafızı Talit Bey evvelki gün 
ıehrimize gelmiıtir. 

Umum Müdürlük tarafmdan veri· 
len bir emirle Alemdar mıntaka11 la· 
pu ıicil muhafızlığı dünden itibaren 
filen yeni ite baılamııtar. Uzımgelen 
kadro ikmal edilmiı ve muavinliğine 
de lıtanbul tapu memurlarından Lut· 
fi Bey tayin edilmiıtir. 

Eroinciler ne diyorlar? 
Dün şahitler dinlendi, daha bazı 

şahitler gelecek • 
yenı 

Ercıin imal etmek ve kaçakçılık yap
maktan ıuçlu Mühendiı Kadri Beyle 
Bernart jül Blumental, latelyo, Yor
gi ve Niko Camadani kardqler1 Mel. 
Eleııi, Mircan, !>imitri Dimitriyadia 
ve arkadaılamun muhakemelerine dün 
alır cezada devam edilmitlir. Dünkü 
muhakemede dinlenen !ahitlerden sivil 
polis Mühittin Efendi Bernart jül Blü
mentalin, "Mademki Y orgi Camadanis 
benim ercıİn iıi için 4 bin lira aldığımı 
söylemi§ ve mademki bu parayı verme
den kurtulmak çaresi yokmuı, verip be. 
ni kurtarsın,, dedifini aöylemiıtir. 

Fakat Jül Blümantal buna itiraz • 
dek: 

- Ben bu parayı onörüm için ..,.,,.. 
dUn, yoksa aldığım için cleiil. de
miıtir. 

Şahitlerden ikinci ıube birinci kmm 
kcımiseı-lerinden Abdullah Bey de cür
mü m"!hudün nasd yapıldağmı ve 8-
nardın 4 bin lirayı naııl verdifini aıilat· 
mıştar. Suçlulardan Mel. Eleni ile la
telyonun balıaaı da phit olandı: dinlen. 
mit ve kendiıine iıtene !ahitlikten İm· 
tia edebileceği bildirilmiıtir. Fakat. bu 
iki ıuçlunun babau Koeti Efendi bildik
lerini aöyliyeceğini bildirerek kendisi
nin eYİne eroin ~etirilmeıiden haberdar 
olmadığını ve buna acak karakola celbe. 
dildiği zaman müttali olduğunu, oğlu. 
nun da bunlan eve l>il.,,.ek getinnediğj. 
ni ve asfalttan eroin imal edilemiyece
ğini aöylemitlir. 

Kendisini kaçakçılara Amerikalı ".1· 
Sinkler ismile tanıtan Suat Beyle .'! orıı• 
Camadanidisin pazarlığında tercuman: 
hk vazifesini gören Aleksandr Efendı 
de Jahit olarak dinle~~ti~. . . 

Alekıandr Efendi demıştir kı: 

merikalı M. Sinkler diye kaçakçılara ta
nıtarak ıebekenin meydana çılmıaıma 
ve yakalanmaaına aebep olan Suat Bey 
mahkemeye gelmemitti. 

Daha gelnıiyen ve celbi icabeden ba· 
zı phitler varda. Muhakeme bunların 
celbi İçin lıaıka güne bırakıldı. -Başka gune kaldı 

Poliı Şükrü Efendiyi vazifesini ifa 
esnaaıncla öldürmek kıutile yaralamak· 
tan ıuçlu Arap Arif ile ömer evvelce 
12 ıer ıene bapıe mabkfun olmuılardı. 
Temyiz mahkemesi hu karan bcızmuı. 
tur. 

Alır cezada yeniden yapılan ınuba· 
kemeainde iddia makamı suçlular hale· 
loııda gene eıki cezanın tatbikini iıte
mitlir• 

Fakat mildafaa vekilleri badiıenin 
ifayı vazife eanaımda olmadığını, ve 
kasta makrun bulunmadığını aöylemit· 
ler, tııhfi6 ceza talebinde bulunmuılar· 
dır. Muhakeme karar tefhimi için bat
ka güne bırakılmıtbr· 

Kasımpaşa cinayeti 
Kaaımpafa.da ilk mektepte hademe

lik eden Zeynep Hanımın paraaına ta· 
mah ederek öldürdükleri için evvelce 
ağırceza mahkemesinde 12 sene hapse 
mahkUm olan ll>rWıim ile 8 sene han· 
ıea mabkiim olan Mahmut hakkındaki 
karar temyiz mahkemesi tarafından bo
zulmuıtur. 

Ağırceza mahkerr.eıinde bu davanın 
yeniden rüyetine baslanmış, fakat ıuç
lular mahkemede vekil bulundumcakla. 
rını bildirerek muhakemenin ba!ka gü. 
ne baaktılmaımı iıtemi!lerdir. Muha
kemeye 13 Ağuıtcııta devam edilecek· 
tir. 

Kanun gelince 
- Beni M. Sinklere Piyer isminde

ki bir tercüman arkadasım taktim etti. 
Bundan aonra M. Sinkİerin tercümanı 
cıldum. Bu tercümanlığım esnaaıda Yor· Ceza kanununu tadil eden kanu1>· 
gi Camadaniıle yapılan eroin pazarlı· dan istifade eden mahlaimlann evrakı 
ğmda hazır bulundum. M. Sinkler 100 evvelce mahkum edildikleri mahkeme. 
kilo eroin iıtiyordu. Uzun bir pazar· !ere tevdi edilmiıti. 
lıktan aoııra 40 bin liraya mutab.k kalın- Mahkemeler müddei umumiliğe mü· 
dı. Fakat Y orgi Caınadanis 4000 lira racaatla henüz kendileri.ne yeni kanun 
pey istedi. M. Sinkler de bu parayı ve- gönderilmediği için bu dava dosyalan 

y J • • receğini aöylcdi. Fakat bu parayı v..... hakkında yeni karar ittihaz etırWeri U.... 
Unan mal an sergısı eliğini görmedim. kiruıu bulamadıklarmı bildirmitlerdir. 

Meerlfte 

İlk tahsil 
En fazla fstanbulda 

tatbik edilebiliyor 
latanbul Viliyeti Maarif Müdürü 

Haydar Bey bir ay mezuniyet almıı
tır. Haydar Bey alta aenedir İstanbul 
Maarif Müdürlüğünü büyük bir itina 
ile idare etmİ§ ve bu müddet içinde 
fa11la11z ve verimli bir ıurette çalıı· 
mııtır. 

Haydar Bey bu bir aylık mezuniye
tini geçirmek üzere çarf&Dlba ıünü 
Bunıaya gidecektir. 

Haydar Bey müdürlüğe geldiği alb 
aenedenberi yeni ve asri mektep bina· 
aı yapılmaamda çok düzkün bir prog
ramla çalıfDllıtır. 

Bu alta aene içinde tehir ve köyler· 
de yeniden yetmiıe yakm mektep a· 
çılmıt ve yeni bina olarak ta tehir da· 
hilinde 22, köylerde 16 mektep, ya· 
pılmıştır. Şehir içinde yapılan binala· 
rm en büyüğü ve fenni tesisata haiz 
olanı 200 bin lira aarfile Fındıklı'da 
inıaırna baılanan ilkmekteptir. Bu 
mektep önümüzdeki den yılı batında 
açılacaktır. Bu aene lıtanbul ilkmek· 
teplerinden 5,500 kız ve erkek talebe 
çıkmı§br. 

Yeni aene bqmda da yeniden 11 
mektep açılacaktır. Bunlann binalan 
kira ile tutulmu§tur. 

Yapılan tetkikatta ilk tahıil mecbu· 
riyetinin en çok muvaffakıyetle tatbik 
edildiği -rilayetin lıtanbul olduğu an· 
laıılmı§br. 

Talebe sınıflara ayrıldı 
Konservatuvar mütehassısı M. 

Markı imtihanlan bitirmiıtir. Müte· 
ha1111 210 talebe imtihan etmİ§ ve bu 
talebeyi sınıflara ayırmı§tır. 

Kollejde tasfiye 
Bütçenin darlıfı dolay11ile Bebek· 

teki Amerikan kcıleji erkek kısmı mu· 
allimlerinden 12 kiti açığa çıkanla
caktır. Mektebin faaliyetine nihayet 
vereceği haberi teeyyüt etmemiıtir. 

inkılap lisesi kimya imtihanı 
Dünkü aayımızda, lnkılip Liıeai aon 

11nıf bakalorya iıntihanlarında bir bi· 
dise olduğuna dair bir fıkra vardı. Bu 
fıkranın intiıarmdan sonra mektep 
müessiıi Trabzon meb'usu Nebi Zade 
Hamdi Beyi gördük, bu hadise bak· 
kında kendiainden mi:temmim malu· 
mat istedik. Bize dedi ki: 

- Mektebimizin on birinci 11nıfı 
bakalorya11nda fiziki ilimler grupun
dan, bahoettiğiniz gün imtihana giren 
çocuklarunızm adedi 18 değil 12 dir 
ve bunlardan ikiai değil üçü muvaf· 
fak olmuılardır. Mümeyyiz Beylerle 
fizik •e kimya muallimlerimiz ara· 
ıında "hidiae,, denilebilecek bir bil 
zuhur etmemiş, yw.lmz üç veya dört 
talebeye not takdiri huausunda noktal 
nazar ihtilafı ba11l cılmu§tur. Maarif 
Müfettiıiumumiıi Harun Beyefendi de 
mektebimizde esasen mevcut oJmıyan 
hidiae hakkında tahkikat yapmak Ü· 
zere değil, mümeyyiz •e mualim bey
lerin müıterek arzuları üzerine tefrif 
elnıiflerdir. O ıfuıkü imtihanın öğle
den sonraki aafbaaı ıonuna kadar mü
fettiı beyin huzurile cereyan etmİf· 
tir. Alqam üzeri, imtihana ıirecek 
daha bir çok talebe cılduğu bizzat 
mümeyyiz beylerce nazanitibara alın· 
mıı ve imtihanın baıka bir güne hıra· 
lıulmaıı muvafık olacaiı beyan edil· 
mit, müfettiı bey de bunu muvafık 
gönnii§tür. Mümeyyiz Beyler erteıi 
ve daha erteıi gÜn)er baıka mektep· 
)erdeki imtihanlarla mefgul oldukla
rından imtihammız kendilerinin ser
beıt olabilecekleri bir güne tehir edil
miıtir. Nitekim ayni imtihan ayni mü
meyyiz beylerin huzuru ile baıka bir 
gün yapılacakbr. lmtihanlann bir kıı· 
mında, bir senelik emeğimizin netice
ıi hakkında bir fikir edinmek üzere 
ben de bulundum. Mümeyyiz Beyler, 
bel\ mümeyyiz olaam ne tarzda hare· 
ket ~decek idiaem o tekilde hareket 
etmiılerdir. Mümeyyiz ve muallim B. 
ler arasında çocuklann mukadderah 
bakkmda her zaman doıtane, aam.imi 
münakaşalar olabilir. Bu, gayritabii 
olmak §Öyle dursun, bence, bilikia 
hem sevinilecek, hem temenni edile
cek bir ıeydir.,. 

Şarkıların güftesi 
Maarif Vek&leti Maarif Müdürlüğü· 

ne bir tamim göndererek ilkmektep· 
lerde söylenen §arkıların güftelerini 
iatemiıtir • Maarif MüdürlilğÜ bu fAr· 
kılan toplatmaktadır. Şimdiye kadar 
birkaç yüz mektep f'lrlosı 10'!lan· 
mııtır. Yann bu ıarkılar bir ko?"byon 
tarafından taınif edilecek v". bır ~ 
ıür halinde vekilete göndenlecektir. 

Poliste 

IFICLEtail 
Esrar, esrar?. 

Gazetelerde her gün yeni bir eı· 
rar yahut eroin tebekeıi tutuldu
ğunu gördükçe İnsanın İstanbulu 
bir esrar hazinesi sanacağı geliyor. 
Her gün tutulan bu esrar ne bit· 
mez, tükenmez beli. imif ..• 

İtin fena ve tehlikeli tarafı bir 
taraftan bu cani ticareti yapanlar 
yakalanırken diger taraftan yeni 
yeni cüretkarlarm ite batlamalan· 
dır. Kafi ceza mı verileıniyor, ka
fi delil mi elde edilemiyor?.. Ne 
oluyor, bilmiyorum. Fakat muhak· 
kak bir fey varsa her gün yakala· 
nan esrarcılar ve eroincilerin yeri
ne yenileri kaim oluyor ki, bu be
la ve iptila sürüp gidiyor. 

Otururken her zaman etrafıma 
bakıyorum. Dalgın gözlü, sümsük 
gençlerin git gide adetleri artıyor. 
Her grupun da adedi gün geçtikçe 
büyüyor. Belli ki; atef saçağa sa
rıyor, hani bir vakitler eroin ile, es 
rarla mücadele tetkili.tı olacaktı. 
Nerede bu tetkilat?.. Beyoğlunun 
hemen hemen her kahvesinde, heı 
çayhanesinde, her pastacısında bu 
zehirle zehirlenınit gençlere rast
geliyorum •... Giriyorlar, çıkıyorlar, 
göriifüyorlar, fısıldaşıyorlar ve ma 
sanın altında paketler alıp 'Yeriyor. 
lar. Bu it bu kadar serbest yapılır
sa önüne geçilir mi? .•• 

inanın, eroin, harpten, salgın· 
dan, aletten ve zelzeleden daha 
büyük bir afettir. Sakının! Bu be
li.dan. . Analar babalar çocukları· 
ruza dikkat edin! Onların benizle
ri solgun, gözleri dalgın ve çizgile
ri yorgun ise eroini arayın, arafb· 
nn ve yavrunuzu bu canavarın e
linden kurtarın! O kendi kendine 
ondan kurtulamaz •• 

Maksinı Gorki ve Hüseyin 
Rahmi Beyefendi! 

Bir kariim bana diyor ki: 

"Son Posta' da muharrirlerin ka· 

zancı ha\dcındaki ankete Hüseyin 

Rahmi Rey üstadımızın cevapları 
vardı. 8u meyanda üstat eserleri

nizin hangisini seversiniz sualine 

"eserlerim benim evli.tlanmdır, 

evlatlarımın hepsine muhabbetim 
vardır • ., diye cevap vermiş. Mak· 
sik Gorki de lıtanbuldan geçerkerı 
aynj suale aynen "eserlerim benim 
evlatlarrmdır, hepsini severim" ce
vabını 'Yermif. Acaba üstat Rahmi 
Beyefendi ankete cevap verirken 
Maksirn Gorki' den mi kopya etti?,, 

Kariime hemen ıöyliyeyim ki; 
evlat muhabbeti için kopyaya ha. 
cet yoktur. O tabii bir histir. Her· 
kes evladını biribirine bakarak de
ğil, evladına bakarak sever. Onun 
için Hüseyin Rahmi Bey üatadımı· 
zın Maksim Gorki'den kopya etti
ğine kail değiliz. 

FELEK ______ _...,,_ __ _ 
Kadro bekleniyoı 
100 memur tekaüde ve 
tasfiyeye sevkediliyor 
Seyr:iaefain idareainden 65 memu

run tekaüde n 35 memurun da tasfi
yeye sevkedileceği yazılmııtı. 1 tem· 
muzdan itibaren faaliyete geçecek 
olan Devlet Denizyollan, Akay, Ha. 
TUzlar Ye Fabrikalar Müdürlüklerinir 
alb aylık kadroları Heyetivekilenin 
taatikinden bugün yarın geçecek ve 
perıembe günü kadrolar memurlara 
tebliğ edilecektir. 

Tekaüde aevkedilecek müdürler 
araımda Seyrisefain Umum Müdür 
Muavini Tahir, Muamelitızatiye Mü
dürü Hilmi ve Muhaaebe Müdürü Ta. 
lat Beylerle bazı kaptan ve küçük me· 
memurlar bulunmaktadır. 

Taıfiyeye tibi tutulmaları mukar
rer olanlar da küçük memurlardan ve 
müıtahdemindendir. 

Deni• •• Hava Müateşan Sadullah 
Beyin Riya.etinde dün de Seyriaefain· 
de toplanan komiayon, Heyetivekile· 
nin tuVibine arzedilen kadroları iıim
lendirmekle meşgul olınu§tur. 

Akay idaresi 
Akay Müdürü Cemil Bey Ankara• 

dan avdet elmiıtir. Cemil Bey, Akay 
ldareainin kadroıuna göre 520 memu 
ra ınalilı: olacağı ve idare için Alman· 
yadan bir mütehauıa getirtileceğini 
aöylmrıiıtir. 

y Yunan Ticaret Odaları, lıtanbulda . Aradan günler ıeçmiı, fakat Y orgi Henüz İstanbul adliyesine bu kanun 
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( SANAT ) 
Cemiyetçi edebiyat 

Peyami Safa'nın "İstenilen edebi 
yat,, ba,lıklı yazısı eski bir müna
katayı alevledi. Ayni mevzu üze
rine evvelce ben de bir kaç teY 
yazmıt olduğum için bu husustaki 
fikirlerimi daha etraflıca izaha bu
nu bir vesile telakki ettim. 

İçtimai edebiyat tezini müdafaa 
edenleri, bu davanın, esassızlığı 
anla,ılarak çoktanberi terkedilmit 
bir mevzu olduğunu iddia ederek, 
manasız münak~larla vakit ge
çirmemeğe davet eden Peyami, bu 
eski tezin, son zamanlarda bütün 
garpte günün meselesi halini al
ını• olduğunu inkarda niçin ısrar 
ediyor? 

San"atin hudutsuz hürriyetine ve 
kayıtsızlığına inanarak ancak bu 
fikri müdafaa eden Fransız este
tikçilerini okuyanlar, hiç tüphesiz
dir ki, san' at sahasında. yeni bir 
mesele olduğundan haberdar de
ğildirler ve bir içtimai edebiyat 
bahsinin geçmesine bile tahammül 
edemezler. 

Halbuki, hür san' a.t fikrinin en 
sağlam temellere istinat ettiği F ran 
sa.da bile bir nevi neo • natüralism 
olan popülizm edebi mektebinin 
taraftar adedi git gide çoğalıyor. 
Bu popülizm cereyanı bile son za
manlarda. içtimai edebiyat mesele
si üzerinde çok mürekkep sarf ettir
di ve hala da ettirmekte devam e
diyor. 

Ayni edebiyat siyasetini takip 
eden iki üç devletifı tamamile ayrı 
ve hatta biribirine zıt gayeler ta
kip ettiklerini Peyami Safa pekala 
bilir. Bizim de lslam skolastiğin -
elen kurtlumak gayesini güden bir 
inkılap davamız olduğunu itiraf 
ediyor. Şu halde gayelerine erit
mek için ayni edebiyat siyasetini 
muvaffakıyetle tatbik eden devlet
leri nümune yapmamızda ne mani 
vardır? Biz onların edebiyatını de
ğil, sadece metodunu memleketi
mize almak istiyoruz, istediğimiz 
edebiyat, her yerde ayni olan tek
nikten istifade ederek meınlekette 
ba,ı ezilmesi lazımgelen iskolastik 
zihniyetle mücadele edecek olan 
bir edebiyattır. Biz meınlekete ye
ni bir teY getirmek niyetinde de 
değiliz. Retat Nurinin Y e,il gecesi 
ile, Yakup Kadrinin ve Falih Rıf
kmm bütün son serlerile esasen 
nümuneleri dirilmit olan milli bir 
edebiyatın sahasını genitletınesini 
istiyoruz. 

Ne mutlu bize ki Türk edebiya
tının en güzel eserlerini doğrulu
ğuna. inandığımız dava için yazıl
mıt olanlar tetkil ediyor. Demek 
ki böyle bir edebiyatta mutlaka 
san'atten ve estetikten fedakarlık 
yapmak İcap etınezmif. Kaldı ki 
biz, meseleyi yalnız estetik bakı
mından görmüyoruz. Memleketin 
yeniletmesi ve inkılabın gayelerine 
eri~mesi için bütün varlığımızla se
ferber olduğumuz bir zamanda e
debiyata da bir memleket borcu 
düttüğüne inanıyoruz. Bu milli va
zifeyi batarmıya kotmıyanlar, ne 
olur, hiç olmazsa bu gaye pe,inde 
alınteri dökenleri mukaddes bildik 
leri yoldan geri çevirmek için bey
hude uğratmasa.tar. 

Sırf estetik bakımından bile bir 
içtimai ve ferdi edebiyat meselesi 
vardır ve münakata.ya değer. içti
mai kelimesinin elastikiyetinden 
istifade eden Peyami Sa.fa, ferdin 
bir cemiyet parçası olması münase
betile bütün ruhi tezahürlerinin de 
içtimai olacağı fikrini ileri sürerek 
Necip Fazılın Nazım Hikmetten 
daha az içtimai olmadığını aöyli-

Yaşar NABi yor. 

Peyaminin insaniclen maksaclım ı RADYO 1 
insaniyetçi elemek değildir diye ı 
insani kelimesinin manasını tasrih •---------------... 
etmesi kabilinden ben de "içtimai
den kastımız cemiyetçidir,, deme
ğe mecbur kalıyorum. Bizim iste
diğimiz edebiyat "cemiyetçi edebi
yat,, tır ve bu ıstılah ta, bir kelime 
oyunu ile, sanırım ki pek kolay te
vil edilemez. 

Edebi eser, vücut bulmasına se
bep olan saikler nazarıitibara. alı
narak değil, yaptığı tesirlerin fer
di veya cemiyete tamil olutuna gö
re ta.anif edilirse yanlıt anla,ma
lar ortadan kalkar. 

Retat Nurinin Yeşil gece isiınli 
romanile Peyami Sa.fanın mesela 
Fatih • Harbiye'si ayni derecede 
içtimaidir yani cemiyetçidir, de
memize imkan var mıdır? . 

Peyami Safa diyor ki: Sosyal • 
Nasyonalist ve Komünist tezlerine 
göre orada bir ihtilal tekemmül 
ec/inciye kadar estetik susuyor ve 
politika söyliyor. Bizim inkılabı
mızsa burjuva nizamı elemeyi adet 
ettiğimiz bütün bir Avrupa mede
niyetini yıkmak ve cleği,tirmek de
ğil, lslam skolastiğine/en kurtul
makhr. Kendi içtimai şeyrimizi 
hesaba katmıyarak iki üç komfu 
devletin edebiyat siyasetini- hem 
ele hiç anlamadan - huclutlanmı
zın İçine sokmak istiyenlere, far
kında olmadan yabancı telkinle
rin aleti olmamalarını tavsiye et
meliyiz. 

Bugünkü proğram 
ISTANBUL : 

18 den 18,30 kadar Gramofon.. 
18,30 ., 19 ,, F ransız:ca der• (MÜp• 

19, .., 
19,45 " 
20.,30 "' 

19,45 
20,30 
21,30 

teclilere ma.bsuı). 
,. Hikmet R:.u. Hanım. 
,. Zeki Be7 Saz. 
., Safiye Hanun •• a.-ka

datlan. 
21,30 ,. 22 u Gramofon.. 
22. ,, itibaren Ajanı haberleri .,.. ıaat 

ayarı. 

ANKARA, 
12,30 • 13,30 GramoEon.. 
18. - 18,45 Fla.rmonik Orkeıtra :. Berlioz 

Ouverture Du Roi Lea.r ı .. ._. 
n.oy Suite C.ucaaienn~ Albe
ııiz Souı le Palm.ier 3. 

18,45 · 19,30 Alaturka Saz. 
19,45 - 20.. Gitar aolo (Sadretlin Bey ta.

rafından). 
20,- Ajanı haberleri. 

VARŞOVA ı411 m. 
8.05: Cimnaıtik. 8.25: Pli.le:. - Ek kadını 

proiramı. 13.05: Muıiki. 16: Pli.k. 16.40: 
Pli.le. - Haberler. 18: Fra.nıızça. konf•ranı. 
18.20: Soliıt konıeri. 19.35: Hafif pli.klar. 
21: ,.Halka" iımind•ki operet temıjU. 

BUDAPEŞTE 550 m. 
Z0.20: Radyo! konıeri (ıarluh). 21: Si•an 

m.uıikiıt 22: En •••diiimi plaklar ıeriıi.. 
23.20: Akıem lııaberleri. 23.35: Ernelı Doh
maoyi'nin idareıindeki opera orkeılraıının 
konaeri. 

ViYANA 5ı8 m. 
20.45: Aık•ri koaıer. 22: Viya.nada Jo

ı•fıplats'ta.a naklen ıerenatlardan mürek
kep konaer. 23.40: Viya.nada bulunan lıtan· 
bul radyoıu talumı ..aıından MES'UT CE
MiL BEY taraf,odan TÜRK MUSiKiSi. 
24: Pli.le:. 

MILANO - TORINO • FLORANSA 
20: Haberler. • Plik ile ıarlalar. 20.22: 

Haberler. 21: Haberler. - Plik. Z2.30: Tem· 
ıil. 23: Oda muaikiıi. 

PRAG "'88 m . 

20.15: Radyo revüıü. 21.15: Tıbbi neıri· 
yat. 21.30: Çocuk ıarluları. 22: Sak·ıafon 
konıeri. 22.15: Mozart'ıa eıerlerinden kon· 
ıer. 

BÜKREŞ 394 m. , 
ı3, Haberler. - Plak. 14.20: Hafif plak· 

Milliyet'in edebi romanı: 16 

YAYLA KIZI. 
- YAZAN: Aka Gündüz. -

Kendini verdi bahçelere doğ· ı 
ru. Öğleye kadar Abacılar hanına 
varırdı. Amma. bir gören soran ol
masza. 

Petek'in içinde anlıyamadığı 
bir korku vardı. Sanıyordu ki, her 
kes onu tanır, herkes onunla ilitik
li.dir ve her onu koruyucu bir göz
le ~rerek köyüne döndürecek. 
Köyden kaçtığı sanki köycek bir 
suç sayılacak. Köyü kaçtığı sabah 
tanberi onu dütündürmemitti bi
le. Kimin neıine? Anasının kalkı
nacak gücü de yoktu ki sorsun a
raıın. İnledi inledi durdu. Petek'i 
gözledi gözledi gelmedi. O da yi
ne yangılar içine gömüldü. Emüt 
nine bile iki defa Özüğül'iln ya
nma girdi de sormadı. Özüğül de 
dalğın olduğu için soramadı. 

Böylesine böyle .. Amma gel de 
Petek'in korkusunu gider. 

Yolda çoban köpeklerinden 
korkmıyordu. Davar köpekleri 
köylüleri tanırlar, ses çıkarmazlar. - , . ,. . .. ... . - ,, 

dılıtın bir türesi. Ne denir. 
Bir bağ damına girdi. Karnım 

doyurdu. Öz boyu ayazlı değildi. 
Dağlar sabah yellerini kesiyordu. 

Ve umduğu saattan bir kaç sa
at sonra rahatça, yorulmadan 
Abacılar hanının köprüsüne gel
di. Arhk her zorluğun anahtarım 
bulmuttu. Buralarda kim sorsa 
hemen Muslihittin Efendinin adı
m verecekti. 

Nitekim öyle oldu. Bir koca
man kamyon durdu. İçinden avcı
lar çıktı. Urunguf taraflarında 
avlanacaklarmıf. 

Han kahvesinden girerlerken 
Petek'i gördüler. 

- Kız! Bu vakit ne arayorsun 
buralarda? 

- Beni Tatlardan: Muslih Efen
di ağam gönderdi. Burada bekli
yeceğim. Sonra beni tehre elete
cek. 

- Gir bir çay iç. 
Fakat havada bir iskil belirdi: 

v_• ••. ·, ,? 

Sıhhi öğütler 
'"';. , ~- ... ... . 

Güneş banyosu 
Güneı ziyasınm ültraviyole reyi

yonlan bilkimya tesir eden §Uaattır. 
Bunlar küreyvab hamranın çoğalma
ıma hizmetleri dolayısile vücudu
muz üzerinde pek hayirkar tesirleri 
olur. Bununla beraber gerek plajlar
da ve gerek açıkta ba§ka yerlerde gü 
neı banyoıu yapddığı zaman bu reyi
yonlann lüzumundan fazla tesirleri 
halinde fayda yerine zarar verecek. 
!erini hiç hatırdan çıkarmamalıdır. 

Günq banyosu yapanların bazıla
rı bunun azı faydalı olursa çoğu da. 
ha ziyade faydalı olacağı zehabına 
kapılıp mutazamr olurlar. Pek ziya
de güneş banyoıile deriaini yakanlar 
cildin meıamabnı kabartıp fena hal. 
de müteesıir ettiklerinden bu tarik. 
le vücutten dışanya çıkacak olan mu
.zır maddelerin çıkmasına mani olur
lar. En hafif bir güneı reyiyonu bile 
uzun müddet teıiri halinde zararlı O· 

lacağı İçin her defaaında müddeti art 
tırdmak üzerere tedrici surette güneı 
te tenini yakmak her halde bir veya 
iki defada birden yakmaktan çok ha 
yırlı olur. 

Derİ•İni güneıte yakmak veya gü
neı banyoıile vücudünü kızartmaktan 
hiç bir fayda haaıl olmaz. Asıl istifa
de ültraviyole ıuaatının kan tarafın
dan imtiıaı edilmeıindedir. Cildin gü. 
neı banyosunda kızarması vücudun 
kendiaini vikaye etmek için çalıtma-
11 alametidir. Bu itibarla derinin eı
merlepneıi ültraviyolereyyonlarının teıi
rine karı• tahaffuz alameti olduğundan 
her defaıında banyo müddeti tedri. 
cen artbnlıraa her banyoda ayni isti
fade temin edilınit olur. 

Vücudu güneıte yanmıı bir kinı•e 
görüldüjü zaman bunun kafi miktar 
banyo yaptığı ve lüzumu derece ültr"' 
viyoleden istifade ettiğine hükmolu
nabilir. Bununla beraber evvelce de 
söylendiği gibi derinin esmer bir renk 
almaaı gün~ banyosundan istifade e
dildiğine bir alamet tetkil etmez. Yal 
nız giineıte yanını§ olduğunu göste. 
tir. 

Plajlarda uzun müddet bulunmak 
istiyenler az bir zaman kendilerini gü 
neş ziyasına gösterdikten .aonra vücut 
lannı münasip ıeylerle örtüp aahilin 
temiz ve ıe<İn havasından bol bol iı
tifade etmek için orada uzun zaman 
kalmak çok iyi ve faydalıdır. lıte bu 
yaz deniz banyosu ile günef ziyaaın
dan tarifimiz dairesinde yolile hare. 
ketle vücudunuzu pek çok yakma
dan ve derinizi bozmadan mümkün 
mertebe çok iıtifade etmeğe çalı§Dıa· 
lıaımz. ·t 

Büyük.ıı<la 
Dr.)OIC.RO "-=-

Yeni neşriyat 

Türk D. T. C. bülteni 
T. dili tetkik cemiyetinin "Türk 

Dilli" adiyle çıkarmağa hatladığı 
bültenin ilk sayısı çıkınıttır. İdare 
merkezi Hakimiyeti Milliye, tevzi 
merkezi de Akba. kitap evidir. 

Cemiyet itlerinde çalışmakta o· 
lan zevatın adları ve sanlan bül
tende yazılıdır. Herkes bu bülten· 
den bir tane edinmelidir. ............................................................... 
1ar. 18: Caz. ZO Derı. 21: Oda mu•ikiıi. 
21.30: Çift piyano kon•eri.. 22.20: Umumi 
bir mahalden konıer nakli. 

Mesut Cemil Beyin 
konseri 

Dünkü nüı~da Viyana'da bulu
nan Mes'ut Cemil Beyin Viyana radyo
sunda bu akıam verecek olduğu 
konıerin ıaat 23 Ü 40 geçe olarak göı· 
termiıtir. Bunu Viyananın göndermİf ol• 
duğu proğramdan aldık. Halbuki latanbul 
radyosunun verdiği habere göre mezkı1r 
konıer saat 22.SS te göıteriliyor. 

Hangisinin doğru olduğunu dinleyi
cilerin tetkik etmelerini rica ederiz. 

' 
keleyince itki! arttı: 

- Sende bir şey var kız, doğru 
söyle. 

- Bir fey yok. Beni çoban ge
tirdi. 

Hancıya tenbih ettiler: 
- Bu kızı J>urada alıkoy. Mus

lihittin Efendi, veya adamı gelin
ceye kadar bir yere gitmesin. 

Avcılar kartı dağa çıktılar. 
Hancı, avcılar dönütte de çay uıay 
içecekler diye kıza. iyi muamele 
etti. Çay ısmarlayanın hesabına. 
biraz peynirle tehir ekmeği verdi. 

Şehir ekmeği .. Bunu çok yıllar
danberi yememitti. Babası dön
meyeliberi .. 

Beyaz ekmek dilimlerine kurt 
kuzuya bakarcasına bakıyordu. 
Tok karnı bir daha acıktı. Beyaz 
peynir, beyaz ekmek, sıcak çay ... 
Çok yerde en büyük ziyafet sofra 
larmda'! çok can alıcı, iç oynabcı
dır. Çaya alıtmamıt Petek bir fin· 
can sıcak çayı içer İçmez susadı, 
üstüne bir buçuk matraba au içti. 

Bir aralık hanın dıtına çıkmak 
istedi. Hancı bırakmadı: 

- Çıkma kız ! Dedi. Kamyon, 
otomobil geçer ezilirsin sonra. 

iyi amma burada. kalıp ne ya
pacak? Arkadan gelecek ne Mus
lihittin Efendi var, ne Ufağı, ne 
-' V k" · N a ıt ta ~~• .. or. e va-

Spor il[ ...... .. ·. ' . . . : .;· ~ . ' " 

Galatasaray- Sarıkırmızı 
- ........... . 

Valde - K:ayınvalde 
Arkadaşlar, bir kaç gündenberi 

Sadun Galip Beyin yeni 
tubu - Nüzhet Bey ne 

bir mek
diyor? 

bir "valde,,dir tutturdular: 
- Nereye gidiyorsun? 
- Bizim Valdeye ... 
- Ellerinden öperim! 
- Sen gelmiyecek misin. 

Galatasaray klübünden ayrılan ve ayrı· ı 
lacak olanlar tarafından bir (Sarı kır-
=~•) klübü teşkil e-

1 
dileceğini haber ver-
miştik. Klübün teş-

kili üzerindeki mesai 
ve etrafında hasıi o
lan alaka devam et
mektedir. Galatasaray 
klübünden ayrılan ve 
yeni teşekkülde vazi. 
yet olanlardan sabık 

Stadyom müdürü Nüz
het Bey dün bir mu
barririmize bu müna
sebetle atideki izaha,. 
ta bulunmuştur. 

«- Galataı.araydan do~an sarıKırını
zı hakkında bazı gazeteler icaıı> ettiği 
kadar malilmat verdiler. Hatta Galata
saraydan daha istifa etmiyenleri bıle 
yapmadıkları bir şey hakkında sorgu
ya çekerek bin müşkülatla ellerinden 
ıstita etmediklerine dair bir de kağıt 
alarak gazetelerile de hemen ilan et
tiler. 

Akıllarınca bu suretle sarı kırmızı

nın yapılamıyacağını ve kuvvetli lıir 
takıma malik olamayacağını, binaenale
yh Galatasaraydan ayrılacakla.rın bu 
suretle önüne geçebileceklerini zannedi 
yorlar. 

Halbuki yaptıkları bu son hareketle
rile tle bizim iddiamızı, yani klüp işle
rindeki bilogisizliklerini bir daha i<ıPat 
etmiş oluyorlar. Tavsiye ederim bilme
dikleri bu işlerde hiç olmazsa bizi tak
lit etsinler. Bakınız onların çıkardık
ları rivayetleri biz veya ait ol.dukları 
oyuncular tekzibe kalkıyor muyuz? 

Mesela : 1. Sporlu Salahattinin, Fe
nerli Fikretin San l=mızıya girecekle
ri rivayetlerini ..•• 

Bu şayiaları çıkarmadan maksatlarını 
da söyleyim. Sarıkınnızı yalnız Galata
saray olacak değildir demek istiyorlar. 
Arkadaşım Sadun Galip çıkan yaZLsı 

ile sarı kırmızının ne olacağını anlattı. 
Ben de ..öyleyim: 

Sarıkumı:zı Galatasarayın idaresin
den dolayı layik olmadıgı mağlubiyet
leri hazın edemiyenlerin kurduğu Av
rupai Lokallari, Tenis kortları ve niha
yet sahaları ile tam bir içti.mal SPOR 
klübü .... İşte Sarı kırmızı ..... 

- Sadi Beyin mektubunu nasıl bul· 
dunuz? 

- Sadi He ayni takımda senelerce ça
lıştık. Mağlubiyet ve galibiyet heyecan
larını hep beraber yaşardık. Sadinin 
meşgalesi klü;pten uzaklaşmasına sebeı> 
oldu. Mal(lın C15ba:p Sadiyi harekete ge
tlnniJ teeeeUrlerini. aırkada§la.rUU vah
dete sevketmekie teıkine çalışmış. Bu 
vaziyet karşısında elem duyan her Ga
latasaraylının yazabileceği bir mekt~ .• 

Bu mektubun samimiyeti ~ bir Ga
latasaray idarecisinin beyanatı arasın
daki şahane gaf ta tam yerinde olmuş ... 
Klü.pteki samimiyetısizliği ifade edecek 
iki tarafın görüş ve ooktai nazar farkı
nı bu mektup ve malilm ıdarecinin be· 
yanatı kadar vazih hiç bir şey ifade e
demez. Bunu en yakın bir misal olarak 
kay dedelıiiirısiniz. 

- Sizin bir ekseriyete değil ekalli
yet_e. istinat ettiğinizi, ekı>eriyetin ida
:esı ıae ekalliyetlere bırakılamayaca
gından buna tahammül edeıniyerek klü:p
tan istifa ettiğiniz yazılıyor .... 

- Doğcusu bu noktada kendilcruıe 
hak vereceğim. Amma biz ekseriyete is
tinat ettiğimizi hiç bir zaman söylem~· 
dik kL 

Hem Galatasaraydan ayrılacak bir a
kaliiyet değil mi? Bu telaş neye? ..... 
Şimdi ye ka<!ar da istifa 00.eııler Sa.dun 
Galip, Ulvi ve ben ile bir kaç kişi de
ğil mi?··- Bir kaç bin azası olan bir 
ki~ için böyle üç be§ kişinin ne ehem
miyeti var •••.. 

. Yardıkları gibi artık Galataara}"da 
hır vahdet olacak. Yani i9tedikleri an
da reis ve itediklcri anda da çok hahi§
ker bulundukları baş ka,ptanlığa tayin 
edilebilecekler. Alkışlanarak giııdikleri 

Şehrin yolunu avcıların gelitinden 
öğrenmitti. Sağa. giderse olmaz. 
Oraları bilmiyor. Avcıların geldi
ği yana. gidene tam ,ehre varır •• 
Çünkü onlar tehirden gelmitlerdi. 
Hancı söyledi. Bir kaç saat botu 
botuna aıvıtmanın yolunu dütün
dü. Hanın büyük kapısı • olmaz 
olaydı • tam kahve ocağının yan
lamasına düşüyordu. Hancı çıt 
denilse görürdü. Ne yapmalı, ne 
etmeli? 

- Kız! Şu ekmek kırıntılarını 
ahırdaki tavuklara döküver. 

Avucuna doldurduğu kırmhla
rı ahıra götürdü. Tavuklara serp
ti. Ahırın penceresi açıktı. Dıtar· 
dan ıtık görünüyordu. Yüreği hop 
etti. Hemen yaslanın üstüne çıkıp 
pencereden dıtarıya baktı. Yük
sekti. Önce gözüne kestiremedi. 
Dütündü. Vakitte geçiyordu. Bir
denbire durdu. Y enitıhlar köyün
de, kayaların kovuğundaki yatır 
(evliya) Alime kadının ermitliği
ne sığınarak kendini atağıya kap
tı koyverdi. 

Fıtkıların üstüne düttüğü için 
sea çıkmadı. Sade sol eli ile dirse
ği biraz sıyrılmıttı. Acısını kim 
duyar?! Oradan dere a,ağı koftu, 
ko,tu. Şoseye çıkamıyordu. Belki 
hancı kovalamıftır. Belki de bu ya-
na gidenlere söylemiştir. ö . 

bir koıngreden 150 kişilik bir ekalliyet 
tarafından alaşağı edilmek tıehlikesi ol
mıyacak. 

- Son bir aual. Siz eski bir futbol
cusunuz. Cumhuriyette çıkan bir ya
zıda Feneri:ıahçenin Galatasaraydan, 
Altınordunun da Fenerden yapıldığını 
bilcLiriliyordu. Fener bunu tekzi.p etti. 
Sızin o zaman Altınorduda oynadığı
nızı hatırlıyorum, kuruluşunu anlatır
mısınız? 

- Altuıordu Fenerden ayrılmış de
i?/ildir. Raşit Bey arkadaşlarile Progre· 
yi yapmışlardı. Sonra da bu Progre 
Altınordu ismini aldı. İlk idare heyeti 
de aklımda kaldığına nazaran Raşit, 
Mahmut Ağabey, Cemil ve Federasyon 
reisimiz Hamdi Emin Beylerdi. 

Sadun Galip Beyin mektubu 
Bir gün evvel çıkan kısa mektubum

da Tevfik Ali Beyin Galatasaray klü
büne i..ki sene evvel girdiğini ve klübün 
nizamnamesi mucibince iki senelik iza
nın idare heyetine gireıniyeceğine gö
re kendisinin bu mevkie nizamsız bir 
şekilde geçirildiğini ima etmiştim. 

Tevfik Ali Bey buna cevap verirken 
(1321 tarihinde Galatasaray mektebine 
yazıldığını ve bir müddet devam ettik
ten sonra Sultan Hamit devrinde men· 
faya gönderil.diğini) yazıyor. Filhaki
ka mezkur tarihte Rıdvan Paşanın kat
li meselesinden dolayı Bodirbani aıilc
sinin menfaya gönderildiğini biz de ha
tırlıyoruz. O zaman altı yedi ya§mda 
bir çocuk olması Jii.zımgelen Tevfik Ali 
Beyin de mensup olduğu bu aile ile bir
likte menfaya gıtmiş olması ne bizi, ne 
de Galatasaray klübünü aliikadar etmez. 

Tevfik Ali Bey mektubunda, kiübe 
iki sene evvel kaydedi1diğini kabul ve 
itiraf ediyor. Işte aaıl mesele bu. Benim 
iddiam iı>e kendisinin iki senelik aza 
olduğundan ve muitierile divizyon Jıa. 
lirule kongreye gelen bir talebe ekseri· 
yetinden üç sene kıdem zammı alarak 
heyeti idareye nizamız girdiğinden baş· 
ka bir şey değildi. Kaldı ki azaya kı
dem zammı verilmesi hakkında klübün 

- Bu akşam için mümkün de-
ğil. 

- Peki selamını söylerim .. 
.......... 

Derken bir batkası: 
- Dün gece gene Valdede idim. 

Geç vakte kadar kaldık. 
- Ya, sen?. 
- Ben de Valdede idim •• 
- Peki ama biribirimizi nasıl 

göremedik? 
- Vallahi bilmem .. 
Bu lafları duyanlar, kendi ken

dilerine: "bunlar amma da anala
rına düşükün insanlar!,, der. 

"Valde,, dedikleri meğerse bir 
meyhane değil mi imit? 

Geçen aktam, zorla "Valde" ye 
beni de götürdüler. 

Kuytu bir yer .. 
Oldukça kalabalık ta.. Ortada 

bir gramofon .. zır zır çalıyor. Plak
ları hiç sormayın •. İçinde çocuklu
ğumuzda dinlediğimiz tarkılar bi
le var. Muhit, evvela hota gider 
gibi iken, gramofonun gürültüsü 
keyfimi kaçırdı. 

Arkadatlar; üstüme düttüler: 
- Neye içmiyorsun ya! •• 
Dedim ki: 
- Gürültüden batım fişti .. 
- Valdeden tikayet ha •. 
Güldüm: 
- Siz yan ış yere gelmitsıntz. 

Burası valde değil, 
-Ya ne? 
- Kayinvalde! •• 
- Nerden anladın? 
Kafa,itiren gramofonu göster

dim: 
- Duyınıyor musunuz? 

M. SAL.AHADDl!t 
esas nizamnamesinde bir madde mev- lil:m-•••ıe;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ıııl!& 
cut olmadığı gibi nizamnamenin tadili ı· o·ı k ti. 
de hükfunetin tasdikine vabestedir. 1 ı an e 

Saygılarımı sunarım Efendim. 
Sadun Galip Liste 99 

Otomobil yarışları 
Gazetemizin dünkü nüshasında o

tomobil yarıılarına giren Sait Paıa 
Zade Vehpi Sait Beyin bir mektubunu 
netretmiıtik. Vehpi Sait Bey bu mek
tubunda kendi kategorisinde yalnız 
oltluğunu, binaen.aleyh. SUniye Bur

han Cahit Hanımla müsavi tutulma
maaı lazııngeldiğini yazıyordu. 

Samiye Burhan Cahit Hanım yan
§& rakip olarak baıka hanımlar gir- 1 
mediğini görerek büyük bir aporcu 
cesareti ile kendiıinin erkeklerle be
raber tutulmaaını teknik heyetten ia
temit ve bu makul talebi kabul edile· 
rek amatör erkekler kategorisine gi
rip yarıfa İ§tirak etmiıtir. 
Yanı neticesinde Vehpi Sait Bey 

muayyen mesafeyi beı dakika elli ye
di ıaniyede, Samiye Burhan Cahit H. 
iıe bet dakika kırk aaniyede yaparak 
hem geçen seneki rekoru kırmıf, hem 
de Vehpi Sait Beyi 1 7 saniye ıreri. bı
rakarak amatörler için konan büyük 
kupayı kazanmııtır. 

Vebpi Sait Bey umumi tasnifte be. 
tinci gelmektedir. 

ANKARA, 25 A.A. - T. O. T. Cemi
yetinden kartılıklan ar•nacak a.rapça •e 
farıça kelimelerin 99 nuınerolu liıtui fu
dur: 

1 - Bilihtiyar: ihtiyari 
2 - Bizaarure: zaruri 
3 - Bilmiina•ebe: miinavebetea. 

mütenavibea. 
4 - Meı::kiır ııalifüz:zikir. 
& - M-'kurn. 
6 - MumUleyb 
7 - Müıarüniley!ı 
8 - Mucibince 
9 - Bittabi: tabii 

10 - Ekıeriya. 
11 - Ait 
12 - Müteallik 
13 - Vakıa 
14 - Gerçi: eierçi. 

Jlilliyct' 
Aarm umdeti" Ml L L IY ET" tir. 

ABONE OCRETLERl : 
Tlrkiy• i9- Hane hJI• 

L. ıc. L K. 

s ·~lai· 4- ·-8 • 7llO 14-

1 

Dün gazetemizde intiıar eden Tu
ring klüp ve yan§ hakem ve teknik ~" 
yetinin reami listesine nazaran vazı

u • 14- za-
~~~;;...~~..;.~~...:::..:;;...~.ı 

yet bu merkezdedir. 

Davet 
c. H. F. Şişli Nahiyesi Meşrutiyet 

Ocağı idare heyetin~e~: 
Ocağımızın aylık ıçtımaı 27 Haziran 

salı günü saat 21,5 de yapılacağmdan 
ocağımıza kayıtlı muhte.rem azaların 
teşrifleri rica o.lunur. 

varları yolunu kesiyordu. Zar zor 
attıklarını aftı. Bir yere geldi ki 
geçemez oldu. Şoteye çıkmaktan 
başka yapacağı kalmamıttı. 

Vakit epeyce geç olmuftu. Ne 
olursa olsun. Gece bile olsa gide
cek. Yolu bildikten, yol da fOSe 
olduktan sonra Yazla kızı gece yol 
culuğundan korkar mı? 

Epeyce yürüdükten sonra yo
lun sağında dam gibi önü parmak 
lıklı bir yer gördü. 

- Buraya saklanırım. Karan
lık basınca yollanırım. 

Diye dütündü. Penceresinden 
bakınca durakladı. Bu da bir ya
tırdı. Bunun da parmaklıkların
dan çaputlar sarkıyordu, 

- Ellem, dedi. Bu sıtma Yatı
rı olacak. Sıtmalılar hep çaputla
rını aamıtlar. Bizim Alime Kadın 
da yel, kulunç yatırıdır. 

Buraya saklanmak itine gelme
di: 

- Ya bütün batkalarmın aıt
uıaları benim üstüme ütütürse .. 
Sonra hasta olurum. it bulup çalı
tamam. 

Yürüdü. Biraz ileride bütün ö
tekileri gibi damı, kiremidi, çer
çevesi, kapısı atırılmıt viaviran 
bir (ta.mirah mütemadiye) kulü
besi gözüne m,ti. itte burası iyi 
idi. Hem damsız kapısız olduğu 
• • • • • " - 1·'-·ecikler 

Gele11 nrak ıwi .,.mJm•- Müddet\ 
seçen nöıt...lar 10 bruıtur- Cu:•l• .,.. 
mathaaya ait iıler i;in mGcliriyet• mü
racu.t edilir. Gaz.eteoıic illa.lan• mN'a
liyetiai kabul etm-. 

BUGONKO HAVA 
Y eıilköy raıat merkeziadeo aldıiımrz. 

mal\ı.mata nazaran bugün ha.,.a açık ..,.. 
aakin olaca.lr.br. 

25·6-933 tarihinde ba"l'a t&aiyiki 769 111İ· 
Bmetre, en fazla ııcaklık 25, en az ııcak-
1ık 20 derece idi. 

ummazlardı. 
Kulübeden içeri girdi ve dip kö

teye sindi. Arabalar, kamyonlar, 
atlılar vızır vızD" gelip geçiyorlar
dı. Hancı hepsine aöylemittir. iyi 
etti ki buraya. gizlendi. Gece olun
ca kim kime dımduna. 

Geç vakit avcıların kamyonu 
dönüyordu. İçindeki avcılar11,1 ba.
kıtlarım, hareketlerini görünce 
nefelerine, sevinçlerine vermedi 

.. de: 
- Hah! Dedi, bütün yol boyun 

cak beni arıyorlar. 
Ve ellerine düterae kaçtığı için 

yiyeceği dayağın, tepiğin hesapsız 
lığını dütünerek ürperdi. Orper
dikçe kötesinde köatebekletti. 

Ortalık iyiden İyiye kararmıfh. 
Yol 1111zlatmıth. 
Uzaktan köpek sesleri geliyor

du. 
Derken ince, uzak bir gıcırtı, 

bir kemençe sesi •.• 
Bir kağnı kafilesi. 
Kol ba,ı görünür görünmez, ku· 

lübeye girdi. Geçmelerini bekledi. 
Kağnılar geçiyordu. Erkekler, ka· 
dınlar, arabaların yanlarında, ki· 
mi bir arada konutarak yürüyor· 
!ardı. Yarınki pazar yerine ulafa· 
caklardı. 

İşte en iyi bir yolculuk! 

(Arkası var} 



• 
lzmitte belediye çalışıyor 
Eskiden suyu olmıyan İzmit şimdi suyu 

en bol şehirlerimizdendir 

_, 

...... --"-..;,. 

' 

İzmit itfaiyesi bir yangın mualıı • u • 
IZMIT (M"ll" ) İ . ır ndan çüt hortumla •u verirken 

. ' ı ıyet - zınıtlile- b . rın çok sevdiği ve aayd • epledlr kı, batarılması çok kısa 
bilgili Belediye Reisi K ıgı je~, 0~an bu mevcudiyetimizle tehirli 
yin çalıfma odasındayı em y · fUpheıiz ki, iftihar edebilir. 
mızda, Halkevi reisi Yüm ... B a~ı- . Su itini hullsa etmek lbun ge-
var .• içeri giren k .ce ~y ~ l!rse dünün yokluğunun, artık ta
hiç te eksik deiif:. an If sahıplerı rı~e karıtmıt. b~r ,!°asal olduğunu 

Gtizüınün ö ü d 1 ih söylemek kafıdır. 
al n n e asır arca ş hr" 1 k iki . b" ın edilen tabiatın k d" in .. • e ın e e tr en ır yanıp, 

tün g\lzellikıeri bol boİb 1,: t bu- bir sönüyor. Bunu kendisine sor-
•ına rafınen b aaıt ama- dum. 

b 
• akımın:, geri kal- "E t d d" B ""nkü" · mıt, u yetil d" . - ve , e ı. ugu tesısa-

diye Reisin' •Y;ın ~ayalı: Bele- hınız kafi gelmiyor. Şimdilik ma
daha canlan::: l :: a bı.r ~efa kinemizin iki misli kuvvetine çı-
kay .. ~-k b. çl • ellerunı YI· karmak suretiyle bu mahzurların 

....... ·su. uam "b" ld Dar, ilri büf .. az gı 10 um. önüne geçmiye çalışıyoruz. Elek-
rırn 0 kad ~ yolla:ı;da nasırla- triğin daha ziyade sınai hareket
bir de Fart sı:ı: ıyor kı ... Kartıdan lerin vücut bulmasına imkan vere
riindü. To: b~rkalı otomobil gö- bilecek bir değerde olması için bu 
Yükıeliyo zü u utlan dalga dalga künkü kuvvetten 15. ili. - 30 misli
mıyor.. B~ •tte b.atta. hayır kal- ne çıkarmak için lazım gelen tart
nıu,, afzı ~ deliklenm toz dol- lar kararlattırılarak tatbika girit
dan oray nı:ı a~amaHm sıkılma- mek üzereyiz." 
düşünce):... a. ghecek.... Bu kötü Şehrin temizliğinden, imarın
meden ııen ını;t . 8.ı>ai kafamda bit dan, yollarından, mezbahadan, 
ıesi be~i buç ll ':ıın tatlı, riy~ız sağlık itlerinden, itfaiyeden de 
dünye.aına aok e ~b~e~d hakikat maliimat lütfetmesini rica ettim. 
za~an anladU:\~ 0 tti u. Ye o - "Bu sene zarfında, dedi. 
ledıye Reisimizİn ıöd e . k 1?• Be_:- Şehrin haritasını ve müteakiben 
ru ve temizdir... erı, atı, dog imar planını çizdireceğiz. Bu se

... v!lpılacak olan mezbahamız bi
.J». için yüz akı olacaktır. Yol it· 

lerine fazla ehemmiyet veriyoruz. 
* * * Onu diııliyoruııı.ı 

- "C" h · velki ';'Dl urıyet devrinden ev-
vazıyeti b"l l . gün il ı en er, dıyor, bu-

t
. e rarın araaında memleke-
m tehrın h" l" · ' . •. . • te ır ının ne kadar ile-

r.ı gıttığlni kolaylıkla takd" d b" 
lırler So ır e e ı-

b t 
• .n yapılan Belediye intiba 

a mı müteakı b ld . l . led" . . p, e e ıt erme Be 
ıyemı:ı:ın ve . . b • 

ciddt h ": çmıte nıa etle çok 
mek he.~~yet atfettiğini aöyle-

929 yılı dına:ı: sanırım. 
· n e. Beledi · · . rı yetmit bin li . k Yeını:ı:ın gelı-

bu miktar dobe.'.. en, 930, 931 de 
de 125 bine 933 te be,lSQbL~e, 932 

k ' "'nr çı ardmı9tır. Buna mukubil ıraya 
şat "".e ücretler kısmında on b:~
ra hır tasarruf elde edilmittir ." ı-

1 
Bu günlerde kü9at resmi yapı

acaiiı ·· 1 
d

'k" •oy enen Pa9a suyunun tim 
ı ı va:ı;· • • ıyetını sordum. 

"B - elediyemiz, dedi, yine a-
aırların halled d' •. b"" .. k v b l . eme ıgı en uyu 

e e kı de e ı· d d" . "S " itin" b ne ım er ını u 
düt 

1 
.• a~rn_u9 bulunuyor. Tered

şeh 8!1:ı:. soylıyebilirim ki, bu gün 
n" rını_ı:ı:de yapılmıt bulunan fen-

ı, asrı su teais'lltımı b""tü" T"" kiyede 1 z, u n ur-
belki de :.,a~ı ağn 

1
. '!1 tesisatlarının 

d 
e er ıaıdir B ·· 

am batına gu·· d · u gun a· n e 150 l"tr . 
bet etmektedı" B" ı e su ıaa-

r. ınaen ı h 
miş devirlerin ınah . a er geç-

h · · rumıyetme rag· 
men, er lftn ınüteesair b 1 iu bu buhranlı denede yi u undu
mıza nisbetle, cidden büyüke p~ra 
bu itin batarılmasını Cürnh ~ an 
ve "nkıl" . d 1 urıyet ı ahın vıc an arnnızda y 
ratt.~ğı tesirlerde aramak isabet :: 
ur. • 

de Genç Reisimi:ı:e, memleketimiz 
en m"k b" olan " u emınel ır memba suyu 

getir'} Çene suyu" nun ne zaman 
1 eceğini aordug· um zaman· · 
- ''B . 

ve tahlil" u su için, dedi, tetkikat 
lıtanbu) at Yaptırdık. Anladık ki, 
bu ıu da dahil olduğu halde 
az me~u:ı:un yüksekliğinde pek 
en yu"km ka .•!1ları vardır. Tesisatı 
B •e ılım ·· 1 . elediy . mueasese erımi:ı:in 

enııze tavaiy tt"" · ra göre 1 e e ıgı esasla 
nun ihaia~ı acak olan Çene suyu. 

Bin eıı yapdnııt bulunuyor. 
d .. aenaleyh d" b"I" . unku·· • ıye ı ırım ki 
" susuz t . b ' Su" Yu 

1 
zmıt, u gün en çok 

getirnıe • 0 an ve ayrıca en iyi su 
de olnı., ~e mu~affak olan bir bel-

ur. " "al b 'k" J nız u ı ı se. 

HükUm.etin çok isabetli teklifleri
le kaldırılan oktruvadan 30 bin li
ra bir gelirimi:ı: kaybolmaktadır. 
Bunun için bu it hakkında timdi
lik bir tey söylemek doğru ola
ma:ı:. Hükmedebilirim ki, yakın-

da yol itini de batarmak büyük e
mellerimiz meyanındadır." 

Şehirde intaat itleri bolluk de
virlerine nisbetle çok ileridir. Bu
nun için ikamet tartları iyi olan 
lzmitin az zaman zarfında nüfu
su da bir hayli çoğalacaktır. İtfa
iye tetkilatı iyidir. Şehirde 144 yan 
gın musluğu vardır. Ve her biri bir 
arazoz kıymetindedir. Mevcut su 
depolarımızda ayrıca ihtiyat ola
rak 1100 ton su bulundurııyoru:ı:. 
f :elediyeye geldiğim 31 ay zar
y=· ~l 12 yangın. olmu~, vaktinde 
rül ı'~. mek auretıyle derhal söndü-

muttür. 
Önüm" d yeni Y .u:ı: eki seneler zarfında 

cektir _enı Parklar vücude getirile-

Sağlık i•l •. l 
B" d"" 7 eny e çok me•ğulüz 

ır uşınan telakk· . •. ! · 
manın kend" . . ı ettıgnnız sıt-

ısını t d 
mak için bük" or a an kaldır-

umet teşkil"tl ·1 b 
raber çalışıyoruz. Sıtına)a arı e e 
ı · · ı tanılan 
zmıtın az :ı:aman zarfınd b be-

ladan da katiyyen kurtarıla u_ 
. ak 1• d , acagına 
ınanm azım ır.' 

Değerli Reisimiz bir li.lıza d ..• 
tünür gibi oldu. Mühayyelesin: 
canlandırdığı kelimeleri tarta tar~ 
ta: 

- ,.Belediye ile samimi alaka
İı bulunan İzmitlilerin, dedi, yap1• 

acak itlere inanmaları lazımdır. 
Belde itlerimizde, Belediye 

meclisi tek bir kalp gibi çarpmak
tadır. Bu büyük maksatların ya
pıklrnha.sı hususunda vilayetin yük-
se ım . . F l"k ayesını, ırkanın samimi 

d
a a. as!~u şükran hisleriyle kayde
erırn. 

k. Sözlerimi bitirirken diyorum 
ı, a~ Zaman sonra İzmit, eskisi

ne nısbetle çok değifmiş ve bilhas 
sa. hayati şartları itibariyle ölçüle 
mıyecelc kadar ileri giden bir bel
de olacaktır." 

* * * İzmit Belediyesinin genç Rei-
sini dinlerken sade ve samimi söz
leri heni ~a~. kat sevindirmitti. 
Karşımdakı yuksek hisli, duyğulu 

Müthiş cinayet 
Bir adam dört kişiyi öldür
dü. Birini de ağır yaraladı! 

GlRESON (Milliyet) - Bulan
cak nahiyesinin Süme köyünde A
rif oiullarındaıi Atık Ali oğlu Yu
auf bir hiç yüzünden dört kişiyi 
öldürdü, bir kitiyi de ağır surette 
yaraladı. Vak'a şu suretle oldu: 

Atık Ali oğlu Yusuf yirmi yaşın
da evli ve halivakti de iY,idir. Bat· 
ka bir kadınla ikinci defa evlen
mek ister, kar~sı Feride de kocası
nın bu hareketini hot görmiyerek 
mahkemeye müracaatla tikayette 
bulunur, ve Yusufun ikinci evlen
me te,ebbüsü menedilir. Feride 
köyüne dönerken Yqauf köyün bir 
kenarında karısının yolunu bek
ler, yaklatınca "sen beni niçin ti· 
ki.yet ettin,. diye elindeki sopa ile 
dövmiye hatlar· Feridenin ferya
dını ititen hemtiresi İsmiye atlı 
kadın katarak enittesi ve bacısı
nın yanlarına gelir, Yusuf bu de
fa baldızını da dövmiye hatlar. 
Bu iki kadının feryat ve figanı ü
zerine köyün bekçisi Fahri hadise 
mahalline gelerek bunları ayırma
ya çalıtır ve Yusufa ileri geri söy
lenir. Fahrinin sözleri Yusufun 
hiddetini artırarak kudurmut bir 
köpek gibi tabancasına sarılarak 
bekçi Fahriye alet ederek yere se
rer. Silah sesini itilen bekçi Fahri
nin kardeti Bekir cinayet yerine. 
gelir, Yusufun bir lı:ur9unile yere 
serilir. Silah sesleri üzerine bekçi
nin üçüncü kardeti Hasan yetitir, 
bir şey yapmağa muktedir olmak
sızın Yuıufun bir kurfunile o dayı 
kılır. Müthit manzara kartısmda 
canlarını kurtarmak için kaçma
ğa çalıtan Feride ve lsmiye kaça
mazlar, katil bir kurtunla baldı:ı:ı 
lsmiyeyi evin köşesinde yere yu
varlar, evden içeri girmeğe muvaf
fak olan Feride araya sıkışan bir 
ayakkabı yüzünden kapıyı kapıya
madığından, katil yetitir ve atef 
ederek bunu da yıkar ve katil de 
kaçmağa muvaffak olur. Bekçi 
Fahri yarım saat sonra, kerdeti Be
kir anında, katilin baldızı lsmiye 
evin köşesinde derhal, karısı Feri.
de hastahanede öldüler. Bekçinin 
üçüncü kardeşi Hasan ağır yaralı 
olarak hastahanededir. 

Cinayetten haberdar olan Vila
yet jandarma kumandanı yü:ı:başı 
Macit Bey bir müfre:ı:e jandarma 
ile katili• takibine çıktı. Yirmi 
dört saat :ı:arfında katili yakalıya
rak adliyeye teslim etti. Bölük ku
mandanı Macit Beyin bu muvaffa
kiyeti şayanıtakdir ve tebriktir. 

Rize gümrük memurluğu 
HOPA, (Milliyet) - Rize güm

rük memuriyeti Hopa müdürlüğü
ne bağlanmıt ve müdürlük kadro
suna bir katip ve bir veznedar ila
ve edilmiştir. 

lbrahim Tali Bey 
ELAZIZ (Milliyet) - Istanbul mebu

au İbrahim Tali Bey buraya geldi. Da· 
madı belediye reisi Hürrem Beye miaa
fir oldu. Yakında kerimeleri H. ile 
birlikte latanbula dönecektir. --

Sakiler temizlendi 
• 

ADANA <Milliyet) - Son zamanlar
da bu havalide hic bir ıekavet badisesi 
kalmamıttır. Yedi ay zarfında tekavet 
yapanların kökü kesilmiş, bunlardan 21 
tanesi ölü 20 tanesi de diri olarak yaka· 
laruru§ ve' büyük harpten fena bir miras 
olarak kalan bu haydutlar bu suretle ta· 
mamen ortadan kaldınlmı§lardır. 

-0--

Bir abide yapılıyor 
ADANA - Son günler icinde hükıi

metimize te5]İm o1an ~akiler tarafından 
pusuya düşürülerek şebit edilen jandar. 
malarımız ir.in iandarma dai~e~i tarafın· 
dan büyük bir abide yapılması kararlat· 
tmlımştrr. 

Bir jandarma çavuşuna ikramiye 
SIV AS - Bir müddettenberi Görün 

kazasına bet saat mesafede Saimbeyli, 
Gök~un taraflarında eşkiyalık ve köylü
ye bır _çok f~nalıklar yapan elebaşı Ce
vadın ıdareıındeki çete, jandarmamızın 
mahirane talV>.ri neticeairlde meydana çı
karılmı§tır. 

Dağda jandarma ile "fkİya arasında 
müsademe olmuş ve neticede çete reiıile 
altı arkadatı ölü olarak elde edilmiştir. 
!"üsademede büyük yarardık gösteren 
Jandarma çavuşu Hasana yüz lira müki
fat verilecektir. 

adamın emellerinin tahakkukunu 
görmek bütün İzmitlileri sonsuz 
bir sevinç içinde bırakacaktı ... Ve 
ben bu sevincin ilk izlerini Kemal 
Beyin ırözlerinde okuyorum. 

Cevdet Y.4.KUP 

Giresonda idman şenlikleri yapıldı 

"J--.-- - -
' 

GIRESON, (Milliyet) - Havaların miUaadaizliğinden dolayı tehir 
edilen idman ,enlikleri geçen gün bütün mektepliler tarafından kı,la 
meydanında yapıldı ve çok güzel oldu. Mekteplilerin çevilı hareketleri 
binlerce ıeyircüerin ve bilhcusa ana ve babaların göğüJerini ütiharla 
doldurdu. Bu idman hareketlerinde en çok muvallakiyet gösteren ve 
çok alklflanan Ortamektep talebui oldu. Ortamektebin liyakatli müdü 
dürü Sefa Beyin talııbe üzerinde gö• terdiği dikkat ve ihtimam takdir e-
dildi. 1 

Aydında bir ölüm 
AYDIN (Milliyet) - C.H.F. Vili.yet 

idare heyeti azasından ve 11bna mücade
le relıi doktor Vahyi Bey bugiin ölmüı· 
tür. Vahyi Bey kal~_bastalrğmdan muz.. 
taripti. Aydına geldiği gündenberi çok 
hizmeti görülen doktorun ölümü Aydm
lılan cok müteeHir etmiıtir. Cenazeai 
C. H. ·F. tarafından yapılan program mu 
cibince merasimle kaldmlacaktır. 

Dolu ve yıldırım 
TOKAT, (Milliyet) - 16-6-933 

tarihine müsadif cuma günü ya
ğan yumurta cesametindeki do
lulardan müteessiren Tokadın mal 
kayasiye, kocacık bağlarının Ü· 
züm fidanları ve san yapraklık ve 
cincife, gürcü ve serpin köylerinin 
mahsulatı kısmen müteessir oldu
ğu gibi Tokadın geksi mevkiinde 
kayaları Yusuf oğlu Kamil ve Ra
sim efendilere isabet eden yıldı
runclan !Camii vefat etmit ve Ra
sim de hastahaneye kaldırdmıt 

ve orada iyiletmiştir. 
--o-

Mektep sergisi 
ERZiNCAN - Bu sene tatil ba,lan

gıcında Erzincan Gazipaf& mektebinde, 
kazalar da d•.hil olmak üzere ilk mektep
ler ıertJİIİ a..:ıldı. Bu münasebetle dün 
ınüfettit lzzeddin Pa§&, Vali Bey namı· 
na mektupçu Şevket Bey. adliye erkim, 
ve müdürleri, za'3ıitan ve bir c:..ok memu ... 
rin sergiyi gezdiler. 

Maarif müdürü Bedri Bey serginin 
açılma nutkunu söyledi. Bu nutukta 
yeni nC$1İn görerek el ile dmıağa naklet
tiği tedris usulünün faidelerinden bah· 
sedildi. 

Zaro ağaya rakip 
KAHiRE - Elahrar gazetesi Zaro 

Ağaya rakip olabilecek de-ecede yaılı 
Lübnanlı bir ihtyann resmini n"fretti,. 
Bu ihtiyar 1831 senesinde Lübnana hü
cum eden M,.ır Valisi lbrahim Pa§&Dlll 
maiyetinde a•kerlik etmi~ olan İbrahim 
Halidülm.,.tanidir. 

Bu zatın dört torunu vardır. En kü
çüğü 75, en büyüğü de 90 yaımdadır. 
Bu torunlann 80 tane r:ocuk veya torun
lan vardır. Aile efradının yekunu bir 
köyü dolduracak kadar demektir . 

Feci bir kaza ve feci neticesi 
SAMSUN, (Milliyet) - Merzi

fonlu bir zat, Somsun mekteple
rinden birinde bulunan çocuğunu 
almak üzere Somsuna geliyor. im
tihanlarını bitiren çocuğunu ala
rak kamyonla Merzifona avdet et
mekte iken, kamyon yolda bir ka
za ~eticesinde hafif surette devri
liyor, fakat sademeden çocuk dü
terek kafası feci surette bir tata 
rastladığından ölüyor. Babası bu 
va:ı:iyet karşısında asabına hakim 
olamıyarak, tabancası ile kamyo
nun şoförünü öldürüyor, bu sırada 
düşerek elindeki tabancası patlı
yor, ve çıkan kurşun kendisine İ· 
sabet ediyor, o da ölüyor. 

Kandra ilkmektebinde sergi 
KANDRA, (Milliyet) - Kaza 

dahilinde merkez ilkmektepte 932 

933 ders senesi :zarfında talebe ta· 
rafından yapılan eli,leri ~ir ser!l'i 
halinde ziyaretçilere teşhır edıl
mektedir. Sergiyi gerek İ:ı:mitten 
gelen ziyaretçiler ve gerek yerli 
ahali fevkalade beğenmişlerdir. 
Bilhassa dördüncü sınıf talebesile 
beraber Hikmet Hanım çok takdir 
edilmiştir. 

Giresonda maarif hareketleri 
GIRESON, (Milliyet) - Vila

yetin tam devreli mekteplerinde 
Hilaliahmer Gençlik Derneği tet
kilatı yapıldı. 

Barça köyünde bet dershaneli 
bir mektep intasına başlandı. 

Merkezde bir umumi kütüpha
ne açılması için faaliyete geçilmit· 
tir. Eski medrese kütüphanelerine 
ait ve içi~de kıymetli ve nadide 
eserlerde bulunan kitaplar, maa
rif idaresince toplattırılmıt ve bir 
heyet tarafından tasnifine batla
nılmıttır. 

Her köy mektebinde bir sıhhi 
yardım çantası bulundurulması 
ve köy mu~lliminin ve mektep ha
ricindeki faaliyetlerinde köylünün 
sıhhi vaziyetile yakından alaka
dar olması hususu temin edilmit
tir. 

Kayseri mıntakası iktısat 
kongresi 

KA YSERl <Milliyet) - 1933 Kayao
ri mmtakaaı iktıaat kongresi dünkü 18-
6-933 Pazar günü Kayıeride açıldı. Kon· 
greye Sıvas, Niğde, Kayseri murahaala· 
n ittirak ehnİf ve Kayseri mıntaka iktı· 
sat müdürü Ekrem Beyin riyaseti altın· 
da iktısadi mühim mevzular muza.kere 
edilmittir. Baılıca temenniyat buğdayın 
lstanbula nakli için Türkiyenin her ta. 
rahndan nakledilecek olan buğday. Ea
kiıebirde lstanbula nakledilen tarife ve 
ücme tibi tutularak nakledilmek aure
tile Eakiıehirde müstahsilin kuyeaini 5 
kuruta ı~ttığı buğdayı Sıvas mustahıi
linde ayni fiata satabilmesi ve memleke
tin her tarafında bir tek buğday fiatr İı· 
tik:rrırı. Bu temenninin tahakkuku bükii
metimizin buğday koruma kanuna da 
tevafuk edeceğinden bu kabul edildiği 
takdirde Ziraat Bankasının mubayaatrna 
da lüzum kalmamış olacaktır. 

Bizim mrntakanm en mühim ihracat 
emtiasını t"tkil eden yumurtanın da ih
racat iskelelerine kadar olan nakliyeyi de 
D. Deıniryollann mevcut en ucuz tarife
ye tibi tutulması yani diğer bozulan aeb 
zeye ait ucuz tarifeye teımili. Maliyet 
fiatlerinin yüksekliği basebile ecnebi 
memleketleTe günden güne azalan mez
kıir ihracatı himaye için bu teklif çok 
yerindedir. Sıvas murahauı Ticaret Oda 
ar başkatibi Muzaffer Bey tarafından 
teklif edilen bu 2 temenni mütefikan ka· 
bul edilıniı ve icabı icrasına teveuül e. 
dilmesi mıntaka müdürlüğünden rica e
dilmiştir. 

Niğde murahhası Niğde oda11 batkati
bi Osman Bey tarafından da halılanmız 
için iıtimal edilen amilin boyanin meni 
ithalı ve Niğdede bir auma fabrikası in
ıaar. 

Kayseri muraha11ı Kayıeri Ticaret 
Odası reisi Alim Bey tarafından da Ag
nam nısumunun tenzili teklifleri yapıla· 
rak bunlann da temennisi kabul edil· 
miştir. .. 

Ticaret Odalarının Devlet mu!ısaıı 
meyanına ithalile bunlardan. il~ ran .. 

d 'mak 
"mka"' nJnın teınını de muka-

ıman a ı 

rarrat cümlesindendir. 

Kandra yolları 
KANDRA, (Milliyet) - İzmit 

Valisi Eşref Beyin vilayet hudut
ları dahilinde kazalar kaymakam
larına vermit olduğu emirler mu
cibince her tarafta yol yapma faa
liyetine devam edilmektedir. Te
mel dü:ı:lemesi ikmal edilen -yolla
rın genitliği altı metre olup umum 
kazalar dahilinde bütün köylerin 
yekdiğerine raptını temin edecek 
derecede olmasına itina edilmek
tedir. Yolların düzeltilmesi husu
sunda kazanın bütün köylüleri 
kendi arabaları ve kendi hayvan
ları ile beraber gayretle iştirak et
mektedirler 

Eski cinayet 
Gıyaben idam mahkumu 

sorguya çekildi 
ÇANKIRI, (Milliyet) - Bugün 

mahkeme koridorlannda dolaıırken 
ağır ceza aalonuna girmittim bu eana, 
da bir mahkemeye bakılmakta idi. 
davanın aafhaaı çok pyanıhayret ve 
esrarengiz bir mahiyet ll14ıd1ğı için 
derhal bildiriyorum. 

335 te işlenen bir cinayet 
B~dan 14 sene evvel Çankınnm 

Eakıpazar Nahiyeaine merbut Kıran 
köyünden Hatip Bekir Efendi ile o 
~öY_iin ze':'ginlerinden olan Ahmet B. 
11mmde bır adamla Hatip Bekir Efen· 
dinin araaı açılıyor. Sebep §ahitlerin 
tahminine göre, Bekir Efendi biraz 
zenginlemeğe ba,ladığı için Ahmet 
Bey bunu çekememi,. Bunun üzerin• 
bir gün köye atlı ve ıili.hlı meçhı11 ye
di §ahtı gelerek Bekir e.ğarun evini 
soruyorlar ve ağanın konağına miaa .. 
fir olacaklannı bildiriyorlar. Bekir a• 
ia derhal onlan evine alıyor o aıralar· 
da büyiik karde,i geliyor, onlara seh 
geldiniz diyor, biraz konu§uyor, fa
kat bu gelen meçhul tahtaların halle
rinden fÜphelenerek kanletine bir a
ralık onlardan korktuğunu, ve jandar· 
ma karakolunu haberdar etmesini 
aöyliyor. Jandarmaya haber gönderi
liyor. Müaellab bulunan misafirler 
Lazcaya benzer liaanla birbirlerile 
konu,uyor. 

Cinayet 
İçlerinden biriai ev sahibinin "ha 

rem,, dairesine geçmek istiyor. Bitta
bi buna mani olmak istiyen Bekir a· 
ia ile arada bir hmltı başlıyor. Bu it 
daha fazla devam etmeden zavallı il• 
damın elini ayağını bağladıkları gibi 
evin yukan kıammdan afağı boduru· 
ma kardeıi ile beraber indiriyorlar ve 
orada döğmeğe baılıyorlar... Zavallı 
adam ne olduğunu bilemiyor, yalvarı· 
yor. 

- Aman canıma kıymayın da bü
tün hazır paralarımı alın, götürün. 

- Biz para için bunu yapmıyoruz. 
Sen Ahmet Beye yan bakaraın ha, di
yerek döğüyor, döğüyorlar. Biçare a· 
dam baygın, bir ölü haline gelince bı· 
rakıp kardeıine ba,lıyorlar. Aynı au• 
retle onu da döğerlerken bitap düşen 
Bekir ağa biraz kendine geliyor, kı· 
mıldanıyor, vahıi haydutlar tekrar o· 
cağın üstündeki kızgın aaçla adamca• 
ğızm baımı ve yüzünü yakıyorlar. 
Kızgın aaçı boynuna geçiriyorlar. Bu 
eza "T• .,.,fa içinde kıvranırken kar.:le
tini de bu suretle yakmak istiyorlar. 

Biçare: 
- Beni öldiirüyorsunuz, bari fU 

kardeıime kıymaym( diyor. Canavar
lar kardeıini bırakıyorlar, ne kadar 
paralan varsa istiyorlar. Ai!Psine de 
iıkence yapıyorlar. Bu tüyler Ürperti· 
ci feci cinayetin aafhalannı mahkeme 
huzurunda anlatan maktulün kardeşi 
sorgu üzerine batını çevirerek auçlu 
mevkiine baktı. lki avukatın arkasın
da kuruca gözleri çukur ve yüzü sarar 
mıt bir adamı gÖıtererk: 

- Efendim, iıte bu adam! Ta ken· 
diıi, içlerinde bu da vardı. Hem bu •· 
dam elinde ail'abla aileler araaında 
kimaenin gürültü yapmaması için nö. 
bet bekledi. Şimdi gene evimde İmi§ 
gibi gözleri bana bakıyor dedi. 

Bu adam kim? 
Fazıl isminde uzun boylu zayif or· 

ta ye.ılı §İveai Çerkeadir. Mahkemede
ki iddiasına göre 335 te ev yaptırmak 
müteahhidi olduğunu sonra harbi umu
miye ittirak ettiğini yedi aenedenberi 
de ecnebi memleketlerde 3 sene Yuna· 
niatanda, 4 sene Mısırda çalııtığı fa
kat ailesinin köyde bulunduğu on bet 
gün evvel geldiğinde katil olarak ya
kalandıklarını hiç bir f<'yden haberi 
olmadığını söylemitlerdir. Müdafaa 
ıahidi ikame etmek üzere mahkeme 
talik edilmi§tİr. Katiller evvelce idam 
cezaaına çarpmıılardır. 

Bir çocuğun başı kesildi 
BALIKESiR - Harta ile Kırkağaç 

istasyonları a..""B.ımda feci bir tren .kaza~ı 
olmut on on iki ya§lannda tahmın edı
len kUçük' bir çocuk lzmirden gelen tre-

. altında kalarak ağır surette yaralan· 
:~ıır. Yolcuların anlattığına ııöre kaza 
köylü çocuğunun bafını tren yoluna ko
yup derin ~ir. uykuya daldığı bir sırada 
vukua gelmiıtır. 

Çocuğun yaralan başından ve kolun· 
dandır ve oldukça tehlikelidir. Tren ka
zasından sonra Kırkağaç müddeiumumi. 
ai ııelinciye kadar kaza mahallinde kal
mıı ve ancak iki aaat teahhurla bareket 
edebilmittir. 

Kazazede çocuk lzmire giden poıta 
trenile Manisa hastanesine götürülmÜf• 
tür. 

Gemlikliler Yalovaya gezinti 
GEMLiK (Milliyet) - Hilali

ahmer Heyetinin Yalova hamam
larına bir ge:ı:inti programı tertip 
edilmişti. Halk buna büyük bir 
rağbet gösterdi. Kaymakam dahil 
olduğu halde kaza, hükumet rükün 
leri de bu gezintiye iştirak etti. 

Hilaliahmer ve Muallimler Bir· 
liği reisleri Hüseyin Baştuğ, Ne
dim Yaman çok yoruldular. Fakat 
halkımızı memnun ettiler. Ha
mamların öç kardeşler mevkiini 
dolduran Gemlikliler yüksek ter· 
biyelerile herkesin sayg~Ia:ın~ top
ladılar. Geceleyin tam hır ıntiz~ 
ve sonsuz bir ne,e içinde Gemlıge 
clönüldü. 



" 

Londra mektupları 

Amerika çekiliyor mu, 
Rusların rolü nedir? 

Konferans vasıl olabileceği hedefler 
üzerinde ümitsizliği arttırıyor 
(Başı 1 inci ııahi.fede) 

arteai pnünden toD.1'11 üç sün içtima 
etti. Pertembe .W.ü içtlmalarma ni
hayet verdi. Bundan aonra komiıyon 
lçtimalarma batlandı. Konferaıwn i
ki komisyonu vardır: 

1 - Maliye komiayonu. 
2 - lkbsat komisyonu. 
Maliye komiayonunun iki tali ko

misyonu vardır: 
1 - Mali nziyetin ıalahı için acil 

tedbirler aramak için tqkil edilen ta
li komiayon. 

2 - Daimi tedbirler aramak için 
tetkil edilen tali komiayon. 

lktısat Komisyonu da iki tali ko
miayona ayrıl:mıttır: 

1 - Ticaret aiyaaeti; 
2 - lıtihsal ile piyaaa ve iatibli.k 

arasında muvazene tem.ini için tedbir· 
ler arayacak olan tili komisyon. 

Ticaret aiyaaeti namı verilen birinci 
komisyonun vazifesi eaaalıdır. Kambi
yo tahdidab, kontenjantman ve aüm
rük tarifeleri bu tali komiıyonun vazi
feleri araaındadır. 

Her iki komiayonda da bütün dev
letler temail edilmektedir. Ancak tali 
komisyoıılann azalan komjayon rei ... 
!eri tarafından intihap edilmektedir. 
Bunların on bet ile yirmi araamda a
zaları vardır. 

lkbaat komiayonunun reiai olan Fe
lemenkli Colijin lngilizlerin aleti ola
rak tanınmıfbr. Tili komiıyon azala .. 
nrun intihabında o derece keyfi hare
ket ebnektedir ki, lrlanda murahha
ıile arasında bir münakaıa oldu. Bu 
pıünakaşadan aonra ikinci tali komi•· 
yon için aza intihabı aıraıı ıelince; 
Colijin, lrlinda muralıbaauu da tili 
komiayooa aza olarak aeçmlpe de lr
landalı bu terefi kabul etmemittir. 
Tali komiayon intihabı yüzünden kon
ferana mehafilinde bazı murahbaa he
yetleri arasında iğbirar biaai uyanmı§· 
tır. 

Umumi heyet ve komiayon içtima
ları alenidir. Tali komiayon müzake· 
releri ise aleni değildir. Ancak bu mü
zakerelere tali komiayona aza olmıyan 
devlet murahhaalan da ılrip müzake
releri dinliyebildikleri aibi aöz dahi 
ıöyliyebilirler. 

Tali komisyon milıakereleri aleni 
olmamakla beraber, her iki maliye 
tali komiayonlan huauat bir kararla 
müzakerelerini aleni yapmıya ltarar 
vermitlerdir. lkbaat tlli komiayonlan 
~enüz böyle bir karar -..ermemitlerdir. 

itte bu kanıık tefkilab meydana 
getiren konferana kemaliciddiyetle 
meaaiaine deYam etnsektedir. Bunun
la beraber, bu maaainin mü.pet bir 
neticeye varacafı halrlnndaki fÜphe
ler her gün daha ziyada artmaktadır. 

Gittikçe anlqılmaktaclır kı Ameri
ka konferanı ile olan alikumı lr.ea-

mektedir. Amerikanın para iatikrart
na yanatmak iatemediği aarihtir. Bu 
Taziyette Avrupa devletlerinin ne gi
bi bir hattıhareket takıp edecekleri 
aorulmaktadır. Filhakika takip edile
cek iki tık vardır: 

1 - Amerikanın para iatikrarma 
yanatmadığı ci betle iktısadi meselele
ri de görüJmekten bir fayda çıkmıya
cağmı ilan ederek konferanaı tatil et
mek. 

2 - Amerikasız meMiye devam et
mek ve Avrupa devletleri araamda 
yapdmaaı mümkün olan itilafı yap· 
mak. 

Söylendiğine ıöre Mac Donald di
ger büyük devlet heyetlerinin reialeri
le beraber bu meseleyi busuai aurette 
mÜzakere ebnektedir. 

Diger taraftan Rusyanın da konfe
ranataki rolü vaziyeti kanştırıyor. Rua 
murahhaaı, konferansa ehemmiyetli 
bir teklif yapmqtır. Bu teklifte dev
letler araamda ikbsadi ademitecavüz 
miaakr imzalanmaamı ileri aürmekte
dir. Teklifte hiç bir aiyaai mülahaza
nın dahi bir devletin diger devlete 
kartı iktuadi tecavüzde bulunmaamı 
haklı göatermiyeceği bildirilmektedir. 

lngiliz ga:ııeteleri, bu teklifi, Ruaya 
hakkında lngiltere tarafından tatbik 
edilen ticaret ablukaaınm kaldınlma
ama matuf bir tedbir telikki etmekte
dirler. Hatırlardadır ki geçen nisan
da lngiliz mühendialerinin mahkUmi
yeti üzerine lngiliz Hükfuneti, Ruıya
dan fngiltereye eıya ithal edilmeaini 
menebnİ§tİ. Şimdi M. Litvinof, teklif 
ettiği ,.ikbaadi ademitecavüz,, miaa
kile bu memnuiyeti ilga etmek istiyor. 

İngiliz matbuatı, Rua efyaaı hakkın
daki ablukanın ikbsadi meaele olma
dığını, aiyaai mesele olduğunu ve ikti
sadi mesele olmadığına göre de cihan 
iktıaat konferanamm bu meaeleye ka
nf&llllyacağmı yazmaktadırlar. Bu
nunla beraber, Ruı teklifi iktısat ko
miıyonunun Reiai F elemenkll Colijin 
tarafından ticaret aiyaaeti tali komia
yonuna havale edilmittir. 

Ancak tU muhakkaktır ki bu ade
mitecaıriiz miaakmı tekliften Ruala
rm daha tümüllü makaatlan vardır. 
Ruayanm beynelmilel ikbaadi sahada 
aiyaaeti, aleyhine bir cephe teıkil e
dilmeaine mani olmaktır. lkhaadi ala
temi hiç bir devletin ikbsadi siatemi
ne benzemediflnden kapitaliat dev
letler tarafından verilecek bir takım 
kararlarla Ruaya tecrit edilebilir. Rus
ların bütün hedefleri, bir zamanlar 
aiyaai aabada olduiu gibi timdi de ik
madi aabada bütün dünya devletleri
ne kartı yalnız kalmumlu. lkbsadi 
ademitecaıriiz miaakmm hikmeti bun
dan ibarettir. 

Ahmet ŞOK.RO 

Samsun V.Daimi Encümeninden: 
1 - : Bafra - Allçam rolunda (16) adet müceıddct lıetoııeıme meme• i.nııaııilc 

(18) adet menf.esln -1ı tunlntı N&fia ve Encilmen kalemlerinde mevcut,........ 
kı k.qfiye ve il" l!lw ..; m!lc:iblnoe yap ılmaeı Teınmwıun onuncu puartıed gilnil 
saat on altıda icra lulınvmık ti.ere müza yede, mııı.ır:- ve ihallt bnunıxa 

tevfllı:an Jıacıalı sarf ...ılle mUııaıı.aya konıılmuttur. 
2 - : Bedeli ketfl (8'194) Hra (69) lrunıgtuı:. 

3 - : Mllnalauaya girmek !Mi~ r yüzde yedi ~ulı: tıemiııatı muwlılıate
leri·le Nafia Bapntllıendiellfinıdc:ın müsa ddak ehliyet ııeaikaları bir sarf denınmı
da ve teklif.nameleri ayni zufın içinde i kinci bir kapalı r.arf denınunda pull.ıı ve 
imzalı olduğu halde yubrdald -tıe ka dar imza mulıabilinıde Vil4yet Daimt en
cümeni Riyasetine tealim eıdeulı:leııdir. 

4 - : Münah•ya iftiralı edecekler şartname ve evrakı ketfiyeyi gönnüg ve 
mahallinde tatbik ve mtıncıuecatım lııab ul etmiı addii itibar olunurlar. 

5 - : Tafalllt almalı Otiyenlerin h er gün Nafia Baıımllh.emlleliğinıe ve Eıı-
cümm. kalemine mümçaat eylemeleri ilA n olıınur. (2842) 3810 

Sıhhi Müesseseler Sahnalma 
Komisyonundanı 

Kuduz hastanesi için 600 kil o ve Emrazı Akliyeye 2000 ki
lo birinci kapı malı Adana pamuğu olbaptaki nümuneai veçhile 
27 Haziran 933 salı günü aaat 14 de pazarlıkla almacağmdan 
taliplerin komisyona müracaat leri. (2936) 

Yazan: ANITA ı.oos. 

biribirlerini hemen de dinlemiyorlı&r 
Maaaya ilk tafrif eden dlhl Joııİ 

Crabtree oldu. Şu Tannıun gilnü raat
ırele bir mevzua dair koca bir aütun 
yazı f'Ul'Urtlryan büy\lk muharrir yok 
mu? itte o. • • Raatıela bir mevzu ya• 
o:ar ama ya:uamda mutlaka doıtlarm
dan bahaeder. Zihir, Mlater Crabtree 
kendi doatlarmm batkalarmm doatla
rmdan daha büyiik dW olduklannı 
dütündükçe koltuklan kabarıyor. Her 
halde bir gün ıreçmeo: ki yazdıft yı
zıda doatlarmm ialmlerlni anmaam ..• 
Bu aayede onun yazılarını okuyacak 
kadar edebiyatla ali.kadar olan kimse
ler muharririn dibi doatlanrun gece 
ve gündüz hangi aaalte ne yaptıkları· 
nı öğrenmiı olurlar. 

Ondan sonra meşhur tiyatro münek
kidi Henry Applby geldi. 

Tercüme: Kcinıran Şeri/ 

Uçüncü bliyük edebi deha Peter 
Hood oldu. Bu Hbn huauaiyeti de mü
temadiyen genç kızlara atık olmakbr. 
Böyle bir dibi da kendi ırlbi dahi bir 
kadına atık olacak oluna Tony'nin ta
biri veçhile, seyreyle aen aümbürtil-
yü ••• 

Bütün bu ırevat bir araya aelince 
muhavere pek f&yanidikkat bir tekil 
aldı. EYVell dibilerden biri digerineı 

- Kuzum, dedi, geçen salı ıünil o 
kadar gijlünecek ne söylediniz? 

Öteki de salı günü söylediğini tek
rar etti. Hep birden giilmiye batladı
lar. Bunun üzerine aual sormak ııraaı 
ona geldi: 

- Siz de cuma günü herkeıi giil
mekten kmp geçirecek kadar tuhaf 
bir şey söylemiıtiniz ... O ne idi? 

Bu suretle bütün dahiler aıralandı-

Türkiye 
Bulgaristan 

(Başı l incı sahifede) 
ve münakali.t meselelerine taalliik: e .. 
den itlerle mefgul olmuı<ur. 

Dün bir muharririmiz Fazıl Ahmet 
Beyle görü§müıtür. Türk - Bulgar 
Dostluğu Cemiyeti Reiıi bulunan Fa
zı! Ahmet Bey bize ıu beyanatta bu
lunmuftur: 

"- Bulgariıtandan çok iyi intiba
larla döndüm. Bu çalııkan milletin i
çinde Türk - Bulgar dostluğunun bü
tün Balkanlar ve binnetice cihan sul
bü için ne kadar mühim ve kıymetli 
bir amil teşkil ettiğini pek aydınlık ve 
kuvvetli bir ıuurla anlıyan geniı ve 
münevver bir muhit vardır. Bilirsiniz 
ki Cümhuriyet Türkiyesinin en aağ
lam aiyaıi ıian yalansız dostluk ve 
kuvvetli bir sulhperverlik içinde bü. 
tün dünyaya ve haaaaten Balkan kom
ıularma kartı samimi olmaktır. Bu 
hakikatin münevver Bulgar mehafilin
de dahi günden güne tavazzuh ettiği 
memnuniyetle görülüyor. Dostlanmu: 
bize kartı çok muhabbetli bulundular 
ve yüksek miaapirperverliklerinin ha
kikaten unutulmaz delillerini verdi
ler. Bulgariatan hakkındaki muhtelif 
duygu ve düıünceleriıni mufaaaalan 
yazmak emelindeyim. Bunlan kağıt 
üzerine koyduğum zaman (Milliyet) 
in aziz okuyucularma sizin aütunfa .. 
rmızda takdim ebnek benim için pek 
büyijk bir haz ve zevk olacaktır.,. 

1 iş ve isçi 1 
Milliyet bu sütunda it ve i§çi iaıi
Y"nlere tavaaaut ediyor. lı ııe iıçi 
utiyenler bir mektupla ı, biiTo
muza müracaat etmelidirler. 

İt isteyenler 
Elektrikçiyim İstanbul Elektrik Şir

ketinde on iki sene çalıştım, saat, tesi
....ı, tamiratta yilJlabilirim, taşraya da 
giderim. İstiyenlerin Milliyet lş büro
su M. H. R.umuzuoa. "' . . 

Orta mektap yedinci sınıfa kadar ~ 
kudum. 16 yaşındayım. lş arayorum. 
Her iş ya,pabilirim. fstiyenl.erin lş Bii
rosuna Beşik:taş'ta Haydar diye müra
caatları. 

Her işe razı bir vatandaş 
333 doğumluyum. Siirt Ciiınlıuriyet 

ilk mektep aon sınıfında bu lunuyordoın. 
Maitetime bakacak bir kimaem olmadı
ğından leyli ve meccani mekteplerin 
biriaine girmek için belediyenin yardı
mile lstanbula gonclerildim. Burada 
ilk mektep 1ı>n aıruf imtlbanma ııirerek 
aaim neticesi tebadetııamemi aldım. 

Halke'Iİne müracaat edip halimi an
lattım. Bet sün iPn bir yemek bnıeııi 
vercliler. Şimdi o da bitti. Belediye
ye müracaat eyledim. O da beni lııimıe
aizler çocuk yurduna • .,,,ketti. Kuru 
tahta iberinde, aç lıillç yatmakta idim. 
O da lıapanch. 8""' timdi aokaldarda 
sefil bir halde blchm. 

Milli mekteplerden birine girinciye 
kadar ia§emin temini için bir İfe girmek 
iatiyonım. Her ite razıyım. 

DOKTOR 

Hafız CEMAL 
Dahiliye haatahklan 

mütebauııı 

Camadan -- herciln öilad
aonra -t (2,30 dan 5 e) kadar lı-
bulcla Divanyolımda 118 n.-rab bu· 
auıi clairealade dahili haatahldan ....,._ 
yene ve tedavi eder. Telefon: latanbul: 
22.398. ' 

3261 

1 Dünyada neler oluyor? 1 

Oruç rekoru 
Gandinin son defa tuttuğu ve 

21 gün devam eden orucun sihhati 
üzerinde gayri müsait tesir hasıl 
ettiği anla,ılıyor. Maamafih bu 
müddet zarfında kendisine bakan 
yedi doktorun ne,rettiği tebliğler 
bu 64 yatındaki adamın harikula
de mukavemet gösterdiğine tahit
tir. Bu müddet zarfında Gandi sa
dece ayaklarının tereyağla uğul
masına müsaade etmittir. 

Fakat tunu da biliriz ki, Hin
distan oruç tutmakta idmanlı fa
kirleri bol bir yerdir. 

Gandi de bundan evvel bir çok 
defalar oruç tutarak hasta dütme
mitti. Bu suretle oruca idmanlıdır. 
1924 Eylülünde de 21 gün oruç 
tutınuftu. Fakat o defa kendisine 
ameliyat yapılmıttı. On ikinci gün 
d'oktorlar ölüm tehlikesinin bat 
gösterdiğini görerek, kendisinden 
yemek yemesini rica etınitlerdi. 
Gandi reddetti. Daha zayifladı, fa 
kat sonuna kadar dayandı. 

Şarkta dini oruçlar garbe na
zaran çok tiddetlidir. Bir f&rklı 
hapse atıldı mı, protesto makamın 
da kolayca açlık grevi ilan eder. 
Bazan da bu, ölümle neticelenir. 
Lahora suikastinin 16 maznunun 
dan biri böyle oruç tutınuf ve 61 
gün devam eden grevi sonunda 
ölmüttür. Mısır Batvekili Sıtkı Pa 
fayı öldürmek tetebbüsünde bu
lunduğu için 7 sene hapse mah
kWıı edilen Taha Hüseyin 50 gün 
aç kalarak ölmüttü• 

Bazı milletler vardır ki, orucu 
itiyat edinmitlerdir. Bunlara en zi 
zade çöl afiretlerinde tesadüf edi

lir. Bazı deveciler vardır ki, deve
leri kadar suıuszluğa dayanırlar. 
Afrikada bir defa yemek yiyip bir 

hafta aç kalanlar vardır. Fakat 
böyle olmakla beraber oruç reko
runu kıran gene bir tarklı değil
dir. İrlandalı Maç Swinez hapisha 
nede 75 gün aç kaldıktan sonra öl 
dü. Cork Belediye reisi memleke

tinin istikbali için İngilizler tara
fından hapsedilmitti. 71 gün veri
len her yiyeceği reddettikten son
ra bayıldı, bu defa sun'i surette 
beslediler. Kendine gelince tekrar 
yemeği reddetti ve çok geçmeden 
öldü. Soğuk memleketlerde açlığa 
daha az tahammül edildiğine göre, 
bu bir rekordur. Gerçi Maç Swi
nez su içiyordu. Çünkü susuzluk 
açlıktan daha çabuk öldürür. Ci
nayetten maznun avukat Viterbi 
su da içmediii için 17 gün sonra 
hapishanede ölmüttür. 

K•rl •lklyetıerl 

BUyUkderelilerin şikayeti 
Yaz kıt Büyük derede oturmaktayim. 

Otobüalerin aeyrüııeierinden evvel va
purlardan elrtifbnisi bir Allah bir biz 
1ıi1iriz. ~- batladı. Halk bir az 
senit nofea aldl. Hiç deiilae her zaman 
lıuhnalı: ihtimali oldufu için. vaktinde i
timlzin bqına sldebiliyorduİL Şimdi lae 
•ilnııı tahdit ed• lıir alet koyaralc göya 
30 kilomeb e iiz..mden cicliliyor. Büyük 
dereden talulına sanki manda arabaaı 
ile gidlyorus. Bu vaziyet Jıarııamda o
tobüalerin çali1aho1meıi gijçleımiyor mu? 

Ekrem 

Hariciye Vekileti Mübayaat 
Komisyonundan: 

Hariciye Vekaleti için alma cak otomatik telefon santralı ~e 
bazı teferruatının ihalesi tarihi 21 Haziran 933 çarşamba gu. 
nü olacağı gösterilmiş iae de görülen lüzUm üzerine m~ak~ 
müddeti 1Temmuz933 cwnart esi aaat 16 ya kadar temdit edil
miş olduğundan talip olanların §artnamesini görme~ ~e~~~~ez 
kUr tarihe kadar Hariciye Veli letinde Levazun Mudurlugune 
ve lstanbul'da Ankara caddesin de Hazinei Evrak Müdürlüğüne 
müracaat ve kapalı zarf usulü ile tekliflerini icra eylemeleri i-
lan olunur. (2922) 

lar. ı 
Bunlar olurken Miater Erneat ltoyd 

gelip mıualarma oturdu. 
Fakat onun ıelitine ötekiler pek te 

memnun olmadılar. Çünkü Erneat 
Boyd, geçen aktam bulunduium mÜ· 
aamereye de davetli idi, hatta o aece
nin en bafifmetreP tarkıamı da o aöyle 
mitti. Böyle bir adam bu terait dahi· 
linde Algonquin'de toplanan ince fi
kirli lnaanlarm aohbetinden naaıl zevk 
alabilirdi. 

Maamafib o, ötekilerden fazla gii
lüyordu, hatti batkalarr gÜlmezken 
o gillüyordu. Bunun üzerine ötekiler 
yanırözle ona bakmıya baıladılar. 

Bu esnada Dorotby de ta-funu 
bitirmi§ti. 

- Mütefekirlerin aohbetlerine doy 
dum ••. Dedi. Artık yirmi dört .. at a
okmam... Ben arkadqlanmdan biri
aine ıridiyorum. O arkadaımım iyi bir 
huyu vardırı Ancak difi afndıiı za
man kendialnden bahaederl 

Dorothy'nin gitmeai ilzerine baya
ğı içime au serpildi. 

O çıktıktan aonra bir hadiae oldu. 
ilk önce bir az aıkıcı olan bu hadise 
aonra hayatımda yapbğun en büyük 
işlerden biri oldu 

Mesele fU: O aralık Mister Boyd 
benİJD olduğum tarafa bakb ve heni 
gördü. Bu.nun Üzerine ben de kendiai 
ne gülümaemeğe mecbur oldum. O 
zaman Mister Boyd dönüp masa hal
kına §U sözleri aöyledi: 

- Efendiler .•• Sizler, Duıe, Safo, 
Kleopatra ayarında kadınlar bulup a
leme tanıtmağı İf giiç edinmipiniz. 
Artık biraz da benim sıram aelsin. 
Ben hu üç kadın tipini nefainde ce
mebnif bir genç kad1n aördüm. Miaia 
Lorley Lee Spafford'u maaamıza ge
tirebilir miyim? 

Onlar Mister Boyd'un aözlerine 
pek kulak amuyorlar. Fakat bu tek
lif Üzerine kızar gibi de olmadılar. 
Miater Boyd beni masalarına ıötürüp 
takdim etti, hemen hepai beni aelim
ladılar. Hatta içlerinden bir ikiai be
nimle konuttu bile. 

Yemeğin aonuna kadar yanlann
da kaldım. 

Nihayet Miater Boyd maaada cere
yan eden musahabeye kartı olan hür
metimi görünce: 

- Meğer aiz yek nazarda göriin
düğünüzden daha çok yamanmıpı
nız ! Her gün gelin, yemeği birlikte 
yiyelim, - dedi. 

f iat: Mr. Kumandanlığı Sa. Kom. ilanları 1 
Merkez Kumandanlığına 

merbut kıt'at ve müeaaesat ih
tiyacı için otuz bin kilo süt ve 
yirmi beş bin kilo yoğurt bir 
şartname ile 4-7 -933 sah sa
at 15,30 da kapalı zarf ile aa· 
tm alınacaktır. isteklilerin 
şartnamesini görmek için her 
gün ve münakasaya girişecek
lerin belli vaktinden evvel tek· 
lif mektuplarını Merkez ku
mandanlığı satınalma komis
yonu reisliğine vermeleri. 

(664) (2660) 3568 

* * * 
Merkez Kumandanlığına 

bağlı kıt'at ve müesaeaat ihti
yacı için yirmi altı bin kilo yuf 
ka 6/ 7 / 933 perşembe günü sa 
at on beşte kapalı zarf ile sa· 
bn alınacaktır. Şartnamesini 
görmek için isteklilerin her 
gün ve münakasaya girişecek· 
lerin belli vaktinden evvel tek
lif mektuplarını Merkez ku 
mandanlığı satmalma komis
yonuna vermeleri. · 

(665) (2661) 3569 
"' .. 

Merkez Kumandanlığına 
merbut kıt' at ve müesseaat ih
tiya~ı için on beş bin kilo süt 
ve on bin kilo yoğurt bir şart
name ile 4.7.933 sah saat 14 
te açık münakasa yapdacak
br. isteklilerin şartnamesini 
görmek için her gün ve müna
kasaya İştirak edeceklerin bel
li vaktinden evvel teklif mek 
tuplarını merkez kumandanlı
ğı satmalına komisyonu riya
setine vermeleri. (666) (2662) 

3570 
• * • 

Merkez Kumandanlığına 
merbut kıt' at ve müessesatm 
ihtiyacı için yirmi üç kalem 
yaş sebze bir şartname ile 6-
7 -933 perşembe günü saat 
14,30 da kapalı zarfla aatm a 
lmacaktır. İsteklilerin şart
namesini görmek için her gün 
ve pazarlığa girişeceklerin 

belli vaktinden evvel teklif 
mektuplarını Merkez kuman
danlığı aatmalma komiıyonu
na vermeleri. (15) (2695) 

3599 

••• 
Merkez Kumandanlığına 

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

isteklilerin şartnamesini 
görmek için her gün münaka 
aaya girişeceklerin belli vak· 
tinden evvel teklif mektuplan 
m Merkez Kumandanlığı aa 
tınalma komisyonuna verme-
leri. (14) (2694) 

3600 ,,. .. 
Harbiye Akademisi için a

lınacak yİrmi bin kilo aığır e· 
tinin kapalı zarfında verilen 
fiatlar pahalı görülmüı oldu 
ğundan 26-6-933 pazartesi 
günü saat 15 te pazarlıkla aa· 
tm alınacaktır. isteklilerin 
belli vaktinde Merkez K. Sa
tmalına Komisyonunda hazır 
bulunmaları. (34) (2905) 

3899 .... 
Merkez Kumandanlığı la 

1 
Bundan sonra benim için yapıla. , 

cak ilk f"Y Luey Stone• Birliğine a:ı:a 
kaydolunmak oldu. Bu auretle, evli 
bir kadın olmama rağmen genç kız-
lık iımini muhafaza edebilecektim. 

Benim kanaatimce bir genç kızm 
iami mukaddea bir §eydir. Eğer bir ka 
dm kocasmın iamini kabul ederae ken 
di hüviyetini babrmq, denizin dibine 
lnclirmİt demektir. Hıdbuki ırenç kız 
iami taıımakta tiddetle 11rar edecek 
olursa halk ister iıtemez onda bir bu
auaiyet, bir fevkaladelik tevehhüm e
der. Meael&, bu halin en bariz bir mi
aalini kocanızla birlikte indiğiniz o
telde ıörebilirainiz. Otelin memuru 
bir genç kızm ismini taıımad1ğı bir 
zatla odada kalacaiını göriince ken
disine kısaca izahat vermek icap e
der, bu da herkeain dikkatini genç 
kız Üzerine celbe veaile olur. 

Dorotby bunu itidince: 
- Dikkat et! - dedi. Lucy Stonea 

Birliğine dahil olan kadınların çoiu 
otel memurunun dikkatini celbetmek
ten hiç hotlanmazlar, bilakia odasın
da bulunduklan zatla olan rabıtala
rının mahiyeti hiç mevzuu bahsolmaz 
sa daha çok memnun olurlar. Sen e
ğer genç kız ismini verip te kendini 

t'at ve müessesatmm ihtiyacı 
İçin iki bin beş yüz kilo toz 
şeker 26-6-933 pazartesi gÜ 
nü saat 14 te pazarlıkla satın 
alınacaktır. İsteklilerin belli 
vaktinde Merkez kumandan 
lığı aatınalma komisyonunda 
hazır bulunmaları. (32) 
(2907) 3901 

'-

* * * 
Harbiye mektebi hayvana-

tından mürt olan bir esterin 
derisi 28-6-933 çarşamba gÜ· 
nü aaat 16 da pazarlıkla satı· 
lacaktır. isteyenlerin Harbiye 
mektebi levazımma müraca· 
atlariyle isteklilerin belli vak· 
tinde komisyonda bulunmala· 
rı. (35) (2932) 

Merkez Kumandanlığına 
bağlı kıt'at ve müesseaat i · 
tiyacı için alınacak olan dört 
yüz altmış ton unun kapalı 
zarfında talibi zuhur etmedi
ğinden 29-6-933 perşembe gÜ 
nü aaat 15 den 16 ya kadar 
pazarlıkla satın alınacaktır. 
İsteklilerin belli vaktinde 
Merkez K. Satınalma Komis
yonunda hazır bulunmaları. 

(39) (2931) 

* * * 
Merkez Kumandanlığına 

merbut müeaaesat ihtiyacı i
çin alınacak iki yüz ton unun 
kapalı zarfında talibi zuhur 
etmediğinden 29-6-933 per· 
şembe giinü aaat 14 den 15 şe 
kadar pazarlıkla sabn alma• 
caktır. İsteklilerin belli vak· 
tinde Merkez Kumandanlığı 
Satınalına Komisyonunda ha 
zır bulunmaları (38) (2935) . ,,. . 

Harp Akademisinin 1000 
çeki odununa yapdan münaka 
aasmda verilen fiat pahalı gö· 
rüldüğünden pazarlığı 28-6-
933 çarşamba ünü 15 den 16 
ya kadar yapdacağmdan istek 
lilerin §&l'tnaıneyi görmek İ· 
çin her gün komisyona gelme· 
leri. (37) (2934) ..... 

Harbiye mektebi ihtiyacı i· 
çin 1500 kilo makarna ve 300 
kilo tehriyenin 28-6-933 çar• 
,&mba gilnü saat 16 da pazar· 
Jıkla aatm alınacaktır. istekli· 
lerin belli vaktinde komisyon· 
da hazır bulunmalan. 

(36) (2933) 

iLAN 
Teılıab Elektriklye 

T6rk Anonim 
Şirketinden: 

Be&lleri tediye olumcalı: Te.eisatı 
Elektrikiye Türk Anonim Şirketi talı
vilitmın 2 cıci ke§İıdesi, 1 temmuz 1933 
tarihinde öğleden llOllra aaat 3 te No· 
ter hazır olduğu halde Beyoğluncı. 

Tünel Meydanında Metro hanında Şiı· 
ketin İdare Merkezinde kıra edileceğ~ 
tahvi!At hamillerine ilan olunur. 

Amortisman cetveli mucibince itfa 
akçeai 31 adet tahvil üzerine yapıla· 
caktır. 

Tahvillt hfunllleriDf!cn arzu buyu· 
ran zevat kcşidede hazır bulunmağa 
davet olunurlar. 

İstanbul, 14 Haziran 1933 
Müdiriyet 

Henry ile ayni odaya kaydettirecelı 
olursan, belki de Manu kanununa nıu• 
halif hareketten dolayı Henry'ye ıı· 
mumi hapiahanede bir oda ayırtır .. • 

Fakat Dorothy'nin edebi bir mesele 
hakkında aöyliyeceii sözlerin bence 
biç hükmü yoktur. Ben gene bildiği• 
mi yaptım, Lucy Stoııes Birliğine a~• 
kaydolundum. Artık kitabımı yazdı: 
iım zaman hüYiyetimi kocamın iaJll' 
altmda ezdirmiyeceğim ••• 

FASILlll 
Edebiyat hayabna ablırken, kimse' 

ye bir hayın dokunmıyan bazı nı"' 
barrirler gibi yapmamağa, bilakiı vt' 
receğim deralerle dünyayı 11laha ~· 
lıtmafa karar verdim. Hayatan aldl' 
fım en mühim den arkadatım Doro1' 
hy'nin hayab olduğu için arkad•f1' 

mın hayatını yazmağa karar verd~~ 
Ancak tunu da bilin ki Dorotby'JJY 
hayatı taklit edilmesi caiz olmı1-" 
hayatlardandır. 

11
• 

Evvela Dorotby gayet adi bir."' 11 
bitte doğmuıtur. Böyle bir muhıt 
ainema için çok uyğun bir mevzu.ı.~; 
Meseli. Mary Pickford'u bir aüp~~ 
tülükte gösterir, aonra da bir mıh' _,J 
nerle evlendirebilirsiniz. (Arkası ~ 

j 



• 

e 

(4815) 

Askeri Lise ve Orta ekteplere 
Muallim Tabip ve Dişçi Alınıyor. 

ı _ Açık muallimlikler şunlardır. 
Kuleli Lisesinde : Tabii İliınler, Fizik, Kimya, Riyazi. 

Ye, Franıızça, ~~n, Felsefe:. • . • . 
Maltepe Llsesınde: Tabu İlimler, Fızık, Riyaziye, Fran 

sı;ı:ca 

Bursa Lisesinde : Fizik, Kimya, Fransızca. 
2 _ Bu derslerden her birine lüzumu kadar muallim ab 

rıa.,:aktır. . 
3 _Konya ve ~rzıncan Aı~eri Orta mekteplerinde muh

telif derı :züınrel~e ~e muallım alınacaktır. 
4 - Bu nı~allimli~er~ ; istekli olanlar, aıağıda yazılı 

"e'ikaları bir i~~day~ ili.ttirecekler ve hangi mektebin hangi 
ders mualliınligıne ıstekli old oklarını da yazacaklardır. 

A-Tasdikli sıhhat raporu, · 
s - Tasdikli hüanühal kağıdı, 
C - Reami bir nıakam<".a ve evvelce Muallim olanlar i

çin Maarif İdarelerince, tasdikli ve fotoğraflı fi§ veya laaaca 
bat tercümesi, 

D - Şahadetname, Ehliyetname tasdikname ve aai.r ve 
•ikalarımn tasdikli ve fotoğraf L suretleri 

E -Noterd~ tasdikli taahhüt sen:m bu ıenede ıunlar 
~~ılacaktır, "Tayın edileceğim ... mektebinin ... muallimli 
!hnden her h~ ders senesi iç inde çekilmemeği, §&Yet tatil za 
ltıi\Jıında çekilecek olursam, çekilmeden en az iki ay önce bildi 
receıfitni~ böyle yapmazsam, a lacağım ücretin iki aylığou taz
~'llat olarak bir defada ödeyeceğimi, bundan batka tayin o
b\ltıduğwn hal~e kanunun gö&terdiği zaman içinde vazifeme 
.'\laıtıazsaın yıne ayni tazminatı ödeyeceğimi taahhüt ede

tırıı ... 

E: _Bu vesikalar 10 Temmuz 933 tarihine kadar Milli 
.'ttüdafaa vekaletinde Askeri lia eler Müfettişliğine gönderilmiş 
olacaktır. 

5 - İsteklilerden aramlacek §&rtlar ıunlardır : 
A - Muallimliğini istediği dersi okubnağa, men§eİ veya 

Darülfünunda imtihanla ehliy r.tnameyi ve kanuni vasıfları 
haiz olmak ve yahut Maarif Vekaletinin aynı derecedeki mek 
teplerinde müseccel muallim bulunmak. 

B - Haftada 15 "Zaruret görüldüğü takdirde " en çok 
20 saat ders almağı taahbiit el mek, 

. 6 -Tayin edilecek muallimlere ayda 84 : 126 lira ücret 
verılecektri. 

1 - lstanbul, Konya, ve Erzincanda bulunan Askeri li 
se ve Orta mekteplerle Konya Gedikli Küçük Zabit Hazırlama 
lll<>ktehinin tabip ve di§Çiye ihtiyacı vardır. 

70 . Taliplerin aylık ücretleri 80: 90 dişçilerin ücretleri ise 
liradır. 

q·, • 8- Bunlara istekli olanlar, hangi mektebin tabip veya 
~cıt· - . . . edi "d l l.~ . tgını ıat lderini isti a arma Yazacaklar ve kısaca hal 

• tc · l 'l b leı· ~~e er~ e. _ ~raber 4 maddede yazdı zamanda Askeri Lise 
•nufettışlıgıne gönderecek }erdir. (3097) (2719) 

::---. 3627 

st:a.ııbul C. Müddeiumumiliğinden: 
ri İci~•tanhul ve Üsküdar urn umi hapishane ve tevkifhanele
oil - İştı:nıtktazi ekmek kapalı 2:arf usulile münakasaya vaze 
~el ır · 'l'aliplerin şartn~eyi görmek üzere her gÜn Adli-
7 .933va.znn dairesi.ne ve mun akasaya iştirak edeceklerin 16-
Yonu ,!azar günü saat 1 de D ef.t~rdarhkta müteıekkil komis 
ı--:ahausuna müracaatları ılin olunur. (2870) 3909 

st~nhul C. Müddeiumuıniliğinden: 
•tanhul U · h t kifh yoğurdu al • tnumi Hapı& ane ve ev aneleri et süt ve 

nameyi e.~1 lllÜJıakasaya vazedildiğinden taliplerin şart. 
ve mün kagorrtıek üzere her gün adliye levazım kalemine 
nü saat ~4 saya ittirak edeceklerin 12-7-933 çartamba gü 
suau .. te Defterdarlıkta müteşekkil komisyonu mah 
-. na muracaatlarr ilin olunur. (2871) 3884 

.i Z M t R P O S T A S 1 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

1 ~ AADET 
ı r PAZAa~E:sı 

4 Oac:ll Vakıf llall fetaabal 

ihtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Tt&k Lirasıdır. 
Nama muharrer hine senetlerinin ("' 60) ı Türkler elindedir. 

Tlirldye it Baakaa tarafmdu tqldl ohuımuıtar. ldare medlal ve mUdilrler 
heyeti ve .... arlan kimllen Tarlderdeu m&rekkep J'•ıAue T&rk Sigorta Şirke
tidir. T&rldyenla her tarahoda (200) 8 geçen acentalannın bepal TfirktUr. Tfir· 
ldyenbı en m8him mtleaaeaelerinln yebankalanmn algortalanm icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, KaUt~ Otomobil 
ıiıortılanm en iyi ıerıitle yıpu. Huar vukuunda zararfarı sllr at Y• kolıyhlda öder. 

Telgrafı iMTiYAZ - Telefon: i•t. 20531 

SATILIK EMVAL 
Emniyet Sandığından: 
Musakkaf abn ihale bedelinin 

''YÜZDE ELLİSİ,, 
ikraza kalbolunabilir. 

•••kil Cinıi Numarası Mahsmmen 
.Eski Y e11i Kıymeti 

Lira 

Bepktatta Teıvlklye maballHİD· 
de Hacıeminefendi aokıpda 

Y ekdlgerine mak- 6 44,46 
lop 2 aru 6 44,46 3430 

10 1131,18 

Kartabn Maltepe bryuinde 

Ağılyohı sokatmda 

Kartalın Mıltepe karyelinde 

Ağılyolu ııokaiında 

Kartalın Maltepe lı:aryeıiad• 

Ağılyolu ıokajında 

KAgir hın• 

Klgir ba11e 

Ana 

538 706 
~ 

10 
8 

538 
10 
8 

538 
10 
8 

10 
2 

707 

10 
2 

17 81 1 

19 M 1 

3845 

5136 

Tophanede Sakaltqa mabalieıİll
de Defterdar caddeainde 
Topba11ede Sakabafl mıballesin· 

de Defterdar cıddeıiade 
Üıkiidarda Snlikalııu mahalle
ıiade Topıneli othmda 
Paşababçede Köyiçinc!e iskele 
caddNinde 

12 14 3000 

Üıküdarda Tabaklar mahalle
sinde T optaıı ııokığında 

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

Mıa dtkkAn ha· 336 336,336 4000 
maa vıı laamamı• 

odua ve bahç. 
mahalli 

336 372,364 

Sındığa ait yukarıda yazılı gayrimenkul emYal 1 temmuz 933 
tarihine mlisadif cumarteıi gUnli uat on dlSrtten on albya kadar 
Emniyet Sandıiı bln11ında açık ırttıroıa ile ıablıcıkbr. fstiyen
lerin % 10 pey akçesi ile birlikte mtırıe1atlerl lbımdır. 

ÜHİM BiR FIRSAT 
Piyaaada hiç bir mobilyacmın rekabet edemiyeceği derecede 
mallarını ucudatan yell'lae mobilya mağazaaı. Bilha11a İngiliz 
guanti sarı keame ve beyaz karyolalarında bftyük tenzilat 

yapmıştır. fstanbul Rinpışa yokuşu No. 66 telefon: 23407 

Asri Mobilya Meşheri 
Ahmet Fevzi- ! 4427) 

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

Iu meni>. a,uyunun şehre isale si için muktazi 200 m. m. 
kutrunda ve 13500 metre tul ünde santirifüj dökme boru ile 
buna ait vana vantuz ve dirsekleri 15 Haziran 933 tari· 
hinden 31 T e~uz 933 tarihi ne kadar 45 gün müddetle 
ve kapalı zarf usulile münakasaya vazedilmiştir. Taliplerin 

. teklif edecekleri fiatlann yüzde 7 buçuk niıbetinde te· 
minatla beraber 31 Temmuz 933 pazartesi günü saat 15 te 
teklif zarflarını vermeleri ve daha ziyade tafsilat almak 
isteyenlerin Konya belediyesine ınüracaatlan ilan olunur. 

3383 (2869) 

3 ilncil kolordu 1 
ilanları ....____ 

Sv. Alayı. SA. AL. KOM. 
dan: 

Ayvalık'taki kıt'alar ihtiya 
cı için 140 ton arpa kapalı 
zarfla münakasaya konmuı
tur. lhaleai 1 Temmuz 933 
!:ftr~amba günü saat 15 tedir. 
isteklilerin §&rlnameaini gör 
mek üzere her gün ve müna 
kasaya girmek için o gün ve 
vaktinden evvel teminat ve 
ıeklif mektuplarile Ayvalıkta 
Askeri SA. AL. komisyonuna 
müracaatları. (3084) 

(2597) 3464 ...... 
6 ncı Fırka SA. AL. KOM. 

dan: Fırkanın Çorludaki lat'
ab için 6500 kilo ıspanak 
7000 kilo taze bakla, 3800 ki
lo kab'ak, 6200 kilo taze faııul- ı 
ye, 6000 kilo domates, 8400 
kilo patlıcan, 9300 kilo prasa, 
8800 kilo lahana, 4000 kilo 
taze a,oğan, ve T ekirdağı lat' · j 
atı ihtiyacı olan 11,000 kilo 
bakla, 6500 kilo ıspanak, 7300 
kilo taze fasulye, 7800 kilo 
domates, 9900 kilo patlıcan, 
5300 kilo sakız kabağı, 11700 ı 
kilo prua, 11, 700 kilo lahana, 
ve 5000 kilo taze soğan açık 
münakasaya konmuıtur. lha
leai 8 temmuz 933 cumartesi 
günü saat 14 te ve TekiNlağın 
dakinin saat 15 te Çorluda Le· 
vazım binasındaki komisyon· 
da yapılacaktır. Şartnameyi 
görmek ve almak istiyenlerin 
her gün ve münakasaya gire
ceklerin belli vakitte teminat
larile 61 nci F. SA. AL. Ko
mİ&yonuna müracaatları. 

(3089) (2669) 3576 

* * * 
K. O. ve 1. F. Kıt'aları için 

86,500 kilo taze fasulye 
86.500 kilo patlıcan 11,150 
kilo bamya 55,000 kilo doma
tes kapaL zarfla münakasaya 
konmuştur. İhalesi 8 Tem 
muz 933 cumarteai günü saat 
11 dedir. İsteklilerin §&rtna
mesini görmek üzere her gün 
ve münakasaya girmek için 
o gün ve vaktinden evvel tek 
lif ve taminat mektuplarile 
Fmdıkbda 3. K. O. SA. AL. 
KOM. nuna gelmeleri. 

(207) (%752) 3690 

18 de Sirkeciden hareketle 
Gelibolu, Çanakkıle ve 'f zmire 
azimet ve Çsnakkaleye uğra· 
yarak avdet edecektir. Yolcu 
biteti vıpurda da •erilir. 

Adre1: Yemiıte Tavilz ıde 
Muataf biraderler. 
Telefon: 2.2210 (48B3) 

_.,.Naim Vapur İdaresi -

İzmir Sürat Postası 
ADNAN vapuru 

Her Perşembe günü 

saat tam 18de doğrulZMİR'e 
hareket eder. Tafıillt için Gala 
ta Gümrük kartısında Site Fran-

• sez Han No. 12 Tel: 4 1041 .-41 
(4880) 376u 

SADIKZADE BiRADERLER 
Vapurlan 

Zonğuldak Poıtası 

SAKARYA vapuru 

28 Haziran ÇARŞAMBA günü ısa.at l& 
de Galata nhtanmdan har.ekctl.c doğru 
Zonguldağa azimet ve Cuma sabahi tıı
tanbula avd.et edecektir. 

SAKARYA vapun 

lSTANBUL. lZMlR SORAT 
POSTASI 

Müddeti seyahat 22 saattir . 
Her haha cumaneal günü ...,t 14 

da OMeta nhtımmdan hareket, paza.ı 

günü tmııir<ı mu..-!at, pazarteei hare
ketı.. .,.ır günü İııwıbula avdet~-
hm ta:faillt için Sidoeci Meymenet 

Hanı akında aceırrtalrp müracaat. Tc
lefonı 22134. (~910 -11) 

.ı .S EY R 1 S E F A 1 N 
Morlr• -• Golata &: ........ B. %3'2. 
~ A. ..,_ _..._ ...ı. H. 1,37.._ 

IZMfR • PiRE - İSKEN DERİYE 
POSTASI 

EGE 
27 Haziran salı 11 dıı 

~------------------TRABZON POST ASI 

Cumhuriyet 
28 Huiran çarıamba 18 de 
Galata nhbmıadaa kalkular. 

Mliteksidin eytam ve eramili 
idarenin Hulran 933 maqları 
24 Haziran 933 den 29 Haziran 
933 tarilıiııe kadar verilecektir. 
Bıhemebal milrae1atları. 2892 

3886 

39li; 

TASHİH - Dünkü ııüahamızın son 
sahifesitı.de milnt.eşir İstanbul Tapu 
Baı momurluğundan scrlevlıali ve 
4853 mımerol.ıı ilinında (M<:vzu Uahiı 
ha cız mu"""'~ 24-7 ·332 tarihinde 
fora c>dilıdiği) yazılacakken sehvi ter· 
tip olarak (24-7-932 şeklinde yazılmış
tır. Ta:ıhih keyfiyet olunur 

- . 
evvel Fındıklıda 3. K. O. 
SA.. AL. KOM. nuna müra 
caatları. (222) (2896) 

3880 

t. F. Top Alayının ihtiyacı 
için pazarlıkla 45 ton kuru ot 
ı>atm almacakhr. İhalesi 28 
Haziran 933 çarşamba günü 
:1aat 14,30 dadır. İsteklilerin 
şartnamesini görmek uzere 
her gÜn ve pazarlığa iştirak i 
çin o gün ve vaktinden evvel 
Fındıklıda 3. K. O. SA. A.L. 
KOM. nuna gelmeleri. (223) 

(2908) 3902 

" " "" 

. 



mecbur oldukları Sevr muahedeıinin 
açıkça zorlanmaımı teıkil ediyor • 

~-·~>T ~· '• • •• ·~ .•j 6- :' "';: - :; • 

Devlet Demiryolları idaresı i an.arı 
• 

TÜRK- FRANSIZ ANLAŞMASI 
Eğer Yunan kıtaatı giriıecekleri it

te muvaffak olurlaroa, müttefikler, 
yeniden mağliip Türkiyeye, Sevr mua
hedeaindekilerden belki daha ağır 

tartlar kabul ettirmek Üzere müda
lıale edeceklerdir. Bu takdirde, Anka
ra itilafı ne olacaktır? Fakat eğer Yu
nan kıtaatı mağliip oluraa, ''denize a· 
tılırıa., müttefikler lstanbuhı tahli)e
ye mecbur olacaklar ve Ankara itila
fı yeni metalibatm mukaddemeıi o
lacaktır. 

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

Fazla tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde onar 
Mösyö Franklen Buyyon ile Yusuf Kemal Bey arasındaki 

müzakere ve Ankara itilafı .. 
liraya satdan şartnamelerde yazılıdır. (2768) 3737 

8-10 adet ray otobüsünün kapalı zarfla münakasası 5 
Ağustos 933 cumartesi günü saat 15 te İdare binasında yapı 
lacaktır. Fazla tafsilat Ankarada Malzeme Dairesinden ve 
Haydarpaşada Tesellü mve Sevk Müdürlüğünden bilabedel 

inkara; T~rinaani/1921 

Türk Fransız anlaımau etnfmda 
Fransız zabitinin notlarındaki tafailit: 

"Mösyö Briand'm fevkalade murah
hası Mösyö Franlden Buyyon ile Tür
kiye Büyük Millet Miclisi HükUıneti
Dİn Hariciye Vekili Yusuf Kemal Bey 
araamda baılıyan müzakerat, 20 tq
rinevvel 1921 de bir itilafla neticelen
miıtir: 

Ankara itilafı. 
Bu itilaf e....,n bir batlangıç veya 

bir son değildir, Sevr muahedeıini 
aaramaia ve aonra yıkmağa matuf u
zun manevra ve &'&yretler serisinin 
sadece devamıdır. 

Bu itilaf mucibince Fransa ile Tür
kiye araamda haliharp bitmiJtİr; ve 
itilafm imzaoından itibaren iki aylık 
blr zaman içinde, Cezireiiboiömre da
yanmak ve orada Dicleye müntebi ol
mak üzere lskenderon körfezi üotün
de Payas mevkiinin cenubunda ki.in 
bir noktadan baılıyan ve Meydanülek. 
bes ve Çobanbeyden geçen bir hattın 
Türk kıtaatı ıimaline, Franoız kıtaatı 
cenubuna çekileceklerdir. Bu itilaf 
mucibince - esaaen Londra itili.fı mu
cibince de - Fransa, Sevr muahedesi
nin kendiıine verdiği bağa ki, Ayin
tap, Birecik, Urfa, Mardin pamuk ve 
en m :::-.2it mıntaka:aı-ını ihtiva eden 
takriben 500 kilometre uzunluğunda 
60 kilometre geniıliğinde 30.000 ki
lometre murabbaı meoahaiaathiyeain
de araziyi Türkiyeye iade edecektir. 

Bu itilaf mucibince, Çobanbeyden 
Nusayhine kadar Bağdat demiryolu 
platformu Türkiye arazisinde kala
caktır; Türkiye, Surye araziıiode 
Meyd11n:_..-• .ı.. . .. t-=-., Cnhanbeye Jc,.,.; ...... 
Suryede Turkıye arazıai danııınele 
Çobanbeyden Nuoaybine kadar . ıimen
diferle asker nakli hakkmı haiz ola
caktır. 

Bu (feragatlere) mukabil, Franoız 
Hükümeti, Adananm ıimallıarbiıinde 
kain Bağdat - Puzanti arasındaki de
miryolu lmmı ile Adana Vilayeti da
hilinde inta edilmit muhtelif hatların 
göstereceği bir Franoız mali grupuna 
devrini elde etınektedir. 

Ankara itilafmın eıas maddeleri 
bunlardır. Sevr muahedeaine merbut 
üç kıınnlı mukavele ile Franaaya tah
sis ve Londra itilafı ile de riayet edil
miş bulunan Türkiyenin hi.kimiyet 
haklarına zarar veren iktisadi veaair 
menafi Ankara itilafına dercedile
mez:di. 

Böylece artık - Londra itilafında 
olduğu gibi ·- Kilikiya ile Fransız kı
taatı tarafmdan tahliye edilen mena
tıkın olduğu kadar Mamuretilaziı:, 
Diyarbekir, Sıvaı vilayetlerinin ikti
aadi inkişafı ve arazinin kıymetleıti
rilmesi cayesile verilecek imtiyazlarda 
bakkırüchan gözeten iktioadi bir Fran
uz •• Türk teırikimeaaisi; ne (Franaız 
ve Osmanlı oermayelerinin mümkün 
olduğu kadar geni§ müıareketi) ; hat
ta ne de (Ergani madenleri imtiyazı
nın bir Fransız grup na verilmesi) 
mevzuubabiı değildir. 

Fakat bu itilafa mo:rbut ve Yusuf
Kemal Beyden Mösyö (Fraklen Buy
yon) a hitap eden resmi bir mektupta: 

"Türk Hükümetinin; madenlerin, 
demiryollannın ve nehirlerin imtiya
zına ait olarak Fransız gruplan tara
fından yapılacak talepleri büyük bir 
hüsnüniyetle tetkika hazır olduğu,.; 

"Türkiyenin, hemen itilafoamenin 
aktinden itibaren Fransız Hükümeti
nin, Fraıı.sız aermayedarlannm Tür. 
kiye Büyük Millet Meclisi HükUmeti 
i)e mali ve iktiaadi müna.aebata geç· 
mesine müsaade edeceğini ümit eyle
diği.,bildiriliyor. 

Yuıuf Kemal Bey bu ayni mektup
ta haıoaten herhan&'ibir imtiyaz itine a
lakadar olanların gayretini teıvik et
mek veya mükafatlandırmak Üzere 
hükümetinin (Harchite mıntakaım

da bulunan demir, krom ve gümüt 
madenlerinin lmtiya:ımı vermeğe a
made olduğunu) ilave etmdı.tedir. 

Ankara itilafına merbut mektupta, 
Londra itilafında açıkça göıterilmiı 
bulunan iktisadi müoaedata, Büyük 
Millet Mecliıinin hüsnüniyetle tahak
kuk ettireceği ümitlerle dolu bırak
mak tekabül etınektedir. Fakat ne ıe
raitle? •• Yusuf Kemal Bey bunu açık
ça aöylemiyoroa hile ima etmiyor mu? 
Möıyö Fraklen Buyyona olan mektu

bu: 

"Cümhuriyet hükUıneti, dostane bir 
anlaşma fikrile Türkiyenin hakimiyet 
ve iıtiklaline ait bütün meoeleleri hal
le uğraıtığından, akdedilmit itilafın .... 
iki millet arasındaki mazide mevcut 
bulunmuı olan aıkı münasebatın yeni
den teeeaüı ve kuvvet' bulmaıile neti-

M&yö Fraklen Buyyon 

celeneceğini ümit etmekten zevk du
yanın,, diye baılamıyor mu? 

Diğer bir tarifle, eğer hakimiyet ve 
istikliline ait meoelelerin hallinde 
Fransa kendisine yardım ederse Tür· 
kiye, Yusuf Kemal Beyin mekt.,hunda 
ihoaı edilen §eyleri behıedecektir. Ve 
Türkiye bu yardnnı görecektir. Zira 
Yuauf Kemal Beyin mektubunun istih
daf ettiği herkeo: 

Franoada ya§ıyan büyük nafia mü
teehbitleri, büyük it adamları, ka
pitalistler, maliyeciler ve iliincılar; ken-

dilerine açılan bu cüze! istikbali kaybet
mek istemiyecelderdir. Bunla•, kendileri 
için "servet menbaı ·' olmakta devam e. 
deceklerdir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hü
kUmetinin hüsnüniyetlerinin, bu An· 
kara itili.file önünde Fran:az menafii-
umumiyeainin tamamile silindiği Fran· 

Franoız HükUmeti tarafından ayn 
olarak ve müttefik hükümetlerle ev
velden anlaımadan aktedilen Ankara 
itiliifmı, müttefiklerin güçlükle ida- oız menafiihuauaiyeıine cevap vere-
me ettirdikleri ittihadı bozacak mahi- cek hakikatlerle ifade edilebileceği de 
yette değilse bile, Franıanm aleyhine §Üphelidir. 
müttefiklerini ve bilhaaoa lngilterenin MiLLiCi 

emniyetoizliğini celp edecek mahiyet- ı ..... l N S A M 1 1•1! 
te olduğu gizlenemez. Dr. H S A • 

ltiliifname Franıa ve Türkiyeyi Gonokok Aşısı 
hemen hemen iki müttefik haline ge
tirmektir; zira bu itili.fname, kendi .. 
lenni Türkiyenin haliharpte ve Fran
aanın müttefik bulunduğu bir devle
tin nüfuz mıntAkaaına bağlıyan bir 
demiryolunu, her birinin kendi arazi. 
ai içinde asker ıevki hususunda müte .. 
kabilen emirlerine i.made kılıyor. 

Bu itilafname Kilikya Kemalist kı
taaUru oerbeıt bırakıyor. Ve Ankara
nm hu kıtaatı Franaamn müttefiki bir 
devletin kuvvetlerine kartı kullanma-

Belıoğukluğu ve ihtilatlanna kartı 

pek tesirli ve taze aııdır. Divanyolu 
Sultan Mahmut türbesi No. 189. 

• 400~ 1 

Ka~~;.d~;b~~~!~d~ w:ı 
kantası s.ıra~:nda 33 nuına.raya 

T ASINMISTIR. - (3993) 

3450 

3369 sına müsaade ediyor. 1 
Bu itilafname, kıt'alann tahliye et

tiği menatıka Franıanm celp ettiği - ·--
Ermeni halkının kitle halinde tardını·- ı • D O K T Ü R 1 ı 
itilafnamede münderiç tam bir affı-

1 
umumiye rağmen ·- intaç edect"ktir. Rusçuklu Hakkı 

Nihayet Ankara itilafı, mukadde- al d Kan ··k eczab · 
ratı müttefiklerin ·- bilhassa bunlf kaar- 1 ~;::-::ys:ı.ne so:~mda 3 n:.::~ 
dan bir tekinin - elinde olmıyan a t 

b b. kat'i • · 1.-"I ralı apartnnanda 1 numara. mevcut ar ın ı netıc:esıne -.. ı 
bulunan ve müttefiklerin imzaları do
layııile hiç olmazsa manen riayete 1 3262 

temin edilebilecek şartnamelerde yazılıdır. (2834) 3787 

650 ton yerli kok kömürünün münakasası 12-7-933 ta 
rihinde Ankara' da Devlet Demiryolları işletme Umum Mü-
dürlüğünde yapılacaktır. 

Tafsilat beşer liraya Haydarpaşa ve Ankara'da İdare 
veznelerinde satılmakta olan şartnamelerde yazılıdır. 

3842 (2875) 

1-Asgari10 kişilik Türk ve ecnebi izci ve sporculara, 
İş bulmak üzere seyahat edecek ırgatlara, 

2 - Biliimum mektepler ve birlikler, Turing klüpler, ec 
nebi memleketlerdeki seyahat sirket ve acentalan tarafından 
tertip edilen tenezzüh veya tel İcik seyahatlerine iştirak ede
cek asgari 25 kişilik gruplara, 

3 - Haydarpaşadan F evzipaşaya veya mütekabilen gi
decek asgari 25 kişilik seyyah gruplarına esas tarifeler üzerin 
den yiizde 50 tenzilatı, 

4 - Belediyeler, Halk e?leri umumi menfaatlere ha
dim cemiyet ve birlikler, mesleki birlik ve "teşekküller, 
resmi ve gayri resmi müesseseler "bankalar, fabrikalar gibi" 
tarafından tertip edilecek seyahatlere İştirak edecek 25 ki
şilik yolcu grupları için esas tarifeler üzerinden yiizde 40 ten 
zilatı havi 57 numaralı hususi tarifenin 1 Temmuz 933 
tarihinden itibaren tatbikine başlanacaktır. İstasyonla 
ra asılan ilan varakalarında tafsilat ve şerait yazılıdır. (2878) 

3844 

• 

• 

E V O L E 
ALTI SİLi DİRLİ KAMYONLARININ 

EDİLMiŞ VYENİ MODELLERİ 
LAH 

ÇI TIGNI ARZEYLER 
arttırmakta ve supap tanzimini daha muntazam bir hale ifrağ etmektedir. 

İdareli nakliyatın lideri olan ŞEVRO
LE yine iktısat yolunun başında geJ,. 
mektedir. ŞEVROLE 6 silindirli kam-

yonla.rının ıslah edilmiş yeni modellerini takdim e<kr. Yeni motörile, 

ymi arka aksile, yeni şasisile ve imalattaki yeni tekenıın.illitile bu yeni 

kumyonlar, eııkilerinden daha çok ucuza satılmaktadır. 

MOTÖR: 

Yeni ŞEVROLE kamyonları daha kuvvetH, daha sessiz, daha idareli 

ve daha çok ıslah edilmiş yüksek bir kamyon motörü ile techlı: edilmiştir. 

İşte yeni husueiyetlerioden bir kaçı : 

DAHA AÖIR KRANK MİLİ: Yeni krank mili daha muhkem olup 

63.,5 libre sıkletindedir. Yani yüzde yirmi nisbetin<k fazladır. 

SIFONLU İŞTİAL KONTROLU: Iştial içft kontrolludur. Biri 

motörün ıürati, diğeri egzoz sifonu iledir. Bu 6uretle iştial her vit.,.. ve 

her hamule şeraiti için muntazaman ve otomatik surette kontrol edilir. 

TERMUSTATİK HARARET KONTROLU: Yeni tennustat, eğ-

zozdaki hararet kontrolunu otomatik olarak açar ve kapar, benzin halita

amı daim! surette matlup dereceyi hararette bulundurur. Bunun netkeei 

olarak da benzin sarfiyatından tasarruf edilir ve motörün muntavıman 

işlemesi temin edilir. 

YENI PİSTON KOLLARI: Yeni ŞEVROLE kamyon.unun emniye

tini temin edenlerden en büyük amil, yatakları ge~letilmiş ve daha sağ 

lamla§tırılrnış piston kollarıdır. 

EKSANTRİK MİLİ MERKEZ Y ATAÖI: Çelikle kapalı hususı ya 

tak madeninden mamul yeni merkez yatağı eksantrik milinin hayatını 

, 
1933 

MODELLER1Nlı 
Hanif Zade bitaderler 
Lewis Hek ve Şeriki 
J. V. O'Carroll, 
R. E. Turrell Halefi 
Müfti zade Mehmet Hayri 
ve Ali Veli Mehmet Ali B. 
Müfti zade Mehmet Hayri 
ve Ali Veli Mehmet J.: li B. 
Erzurumlu zade Ahnıet B 
Aldı kaçtı zade Rüttü 
yeğenleri 
Hacı Salih Efendi zade 
Ahmet Şevki ve Şürekası 

Ankara 
İstanbul 
İzmir 

G. Antep 

Mersin 

Trabzon 
Samsun 

Antalya 

Şevrole bayilerinde 

Ziyaret Ediniz. 

--l . .,:_ ~
~ CHEVROLET~ ·- ·· 1 ~ . -- -

ARKA DİNGİL: ATka dingil her~ bir kamyon.un en mühim 

ve en hayat! bir kısmmı teşkil eder. Arka dinıgilin bilflmum akaamı daha 

kuvvetli ve daha sağlam yıqıılmıştır, ve en milhim bir nokta olarak dl:lrf 

pinyonlu difranaiyel ve iki taraftaki yatak mesnetleri, yeni kamyonu ağır 

işlere daha elverişli kılmaktadır. 

ŞASI: 131 pu9luk kamyon '!BBisi daha kuvvetli ~ daha muhkem ya,. 

pılmıştır. Bu şasinin yan ltlrif]eri~in eb'adi arttırılnuş ve şimdi 6,5 pus 

derinliktedirl.er. 

MAFSAL: ŞVROLE kamyonlarında Pmdi daha kuvvetli ve tama

mile yeni bir ms.&ıal kullanılmak11ıdır. Bunun daha kuvvetli olmau ara-" 

banın hayatını arttırır ve daha iyi p.me.ıım temin edor. 

BENZIN DEPOSU: Yeni ŞEVROLE kamyonlarının benzin depo

ları daha büyüktür. Yeni deıponun hacmi lstiabisi 15 galondıır. Ve bu eu

retle fazla -te kat olunur. 

OöRUNUŞUı Yeni ŞEVROLE kamyonlarının görünüşü, ham es

kilerinden daha hoştur. Yeni radyatör, yeni fenerler ve yeni çamW'luk

Jar, ŞEVROLE kaımyon.lanna daha gllzel bir manzara temin etmektedir. 

Yeni ŞEVROLE kamyonları ağır lttıe en müşkül şerait dahilinde tecrübe 

edllmittir. Şimdiye kadar hiç bir ŞEVROLE kamyomı bu gibi tecriibele

re tabi tutıılmaınıştı. Bu ağır tecrübelerin neticesi olarak ŞEVROLE 

lranıyonıarının kendi suufl dehi-
linde diler her hanıgi bir 

kamyondan lcıat lmt daha 98.ğ-

lam ve deha iY'i oldutu sabit ol-

muştur. 

um~rr;:dz;ırt;~;ı~c;~fr1eri Yeni Kamyonlar Te zilatlı Fiyatla Satılmaktadır 
Gazetecilik ve Mal baacıl ık T. A. Ş. 1 -~ .... - ...... ---~~~ ..... ,...;..,.~~ ..... ....,----------"""'!!!!!:"'!"""!!"""''!!!!'!!!!'!!!'!"'!!!~!!!!!!!!!!'!!'!!!!!!!!!!!!!!!!lll!!!!!!!!!!!!l!!l!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!f 
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