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Boğazlar Meselesi 
Cenevre ıili.haızlanma konferansın

da Boğazların iki aahilindeki bitaraf 
mıntakanm ilgaaı hakkında ileri sür
düğümüz teklif bazı Avrupa gazete-
lerinde yanlış bir telikkiye uğramıı
br. Bitaraf mıntalıanm ilgaaı, Boğaz. 
)ardan harp gemilerinin geçmeıi hak
lundaki hükümler ile ali.kadar değil
dir. Bu hükümler Lauaanne'da teabit 
edilen şekilde devam edecektir. 

Boğazla~ meselesi harpten evvel 
Ruaya ile lngiltere arasındaki müna
sebetlerin mihveri idi.. İngilizler bo
ğazlar dolayıailedir ki 18 inci asnn 
aonlanna doğru Osmanlı İmperatorlu
ğunun mukadderatile ali.kadar olma
ğa baıladılar, Ve lngiliz devlet adamı 
Piıt tarafından vazedilip ıe "Osmanlı 
İmp_er.atorluğunun tamamiyeti mülki
ycsının muhafazası" namı verilen bu 
siyaset 19 uncu aınn aon ruhuna ka
dar devam etmiıti. 

Boğazlann kapalı kalması 1833 ae
neıine kadar Omıanlı devletinin va
zettiği bir kaide idi. Ve Osmanlı im
peratorluğu devletlerle ayn ayrı im
zaladıeı muahedeler ile bu kaideyi 
her devlete kabul ettirmişti. Ancak 
ia_tediği ~evl~t. lehinde bu kaideyi ta
~ıl ed brlecegınden l 833 aene8 inde 
ımzalanan Hünki.riakelesi muabedeai
le bo~~zları Rus harp gemilerine aç
ını§, dıger devletlerin harp gemilerine 
kapalı bırakmıştı. 
Bu~dan telaşa düşen İngilizler, 

1833 ıle 1841 seneleri arasında Os
manlı İmperatorluğunun dostluğunu 
kazanmağa çalıtblar.. Ve nihayet 
Mehmet Alinin ikinci isyanında ilk 
isyanda olduğu gibi Osmanlı im;.,ra. 
torluğunu yalnız brrakmadıklarmdan 
boğazlar hakkında Hünki.riskele•i mu 
ahedesinin hükümlerini değiıtirmeğe 
muvaffak oldular. 1841 Boğazlar mu
kavelesi, Hünki.riakeleai muahedesini 
!lga etmiş ve 1833 ten evvel, Osmanlı 
unperatorluğunun huıuai bir kaidesi 
o~an boğazlann kapanması hakkmda
kı ahkamı beynelmilel bir kaide hali
n ... ,k •• yınuıt~r. Bu, boğazlann beynel
mıtel' be!meaı Yolunda atılan ehemmi
ye ı ır adını idi 
lı: B;ğazlarm lMI senesinde Londra 

ti.oKn eranamda teabit edilen bu vaziye
mm muJı b • etmişti. ,, _are eslıarınebek~~ar devam 

un. 1 .. '-lCl.Ul mu e sının sonunda za anan p · · arıa muabedeaile Karade 
:~z .~ke~likten tecrit edildiği ve b~ 
b ~ız •u annda hiç bir harp gemisinin 
• u unmaması kararlaştınldığı i İn bo
ı:azlardan ha- •em·ı . . ç • h ·,. • ı erının geçeme-
m~ı akkmda 1841 Londra muı..,.e
le•ınde loabit edilen hu-k"" 1 d h "d. umeraa z1ya e takvıy edilmit old 

Anca.k Ruaya, 1871 aena:lnde Fran
de K~;:~ya .~uha~ebe.sinden biliatifa
kındaki h~~~ınlaa. ~lrlikte~ tecridi hak 

· um en 1 ga etti. Bunun ü-
zerıne ~ndrada toplanan bir konfe
rans Parıa muahedesinin b k lik-
ten t "t u as er 
d ~c~ı meselesine temaa eden mad
elennı kaldırdı. Ancak Osmanlı im

peratorluğu buna mukabil bir iıtifade 
elde etmek istedi: Sadrazam Ali Pat" Karadenizin aakerlikten tecridi 
akkındaki maddelerin ilga.ına muva 

fakat etmeğe mukabil, Padifaha dost 
~e müttefik devletlere icabında bo
gOazlan •?"ak aali.hiyetini temin etti. 
•mantı unperatorlugu" . . b • . ti )'az gibi .. .. ıçın ır ım -

rat I··'- ıı:~~'.'en ~u hak, zayıf impe-
or "" hukumeti · ·· kül" · lerde bn-aktı .~ ~uı vazıyet-

geçmek için bir Junku boğazlardan 
kubulan mür evlet tarafından vu-

acaat redd d'ld" •. man, Ounanlı hüküın . e ı ıgı za .. 
dost değilmiş gibi b' eti b~ devletle 
mek tehlikesinde idi'.r vazıyete diiı-

Bunun içindir ki Berlin konf 
aında lngiliz murahhası Lord srİ~
"".ry,. !'adifalım boğazlardan harpa;::_ 
mıl~r~nın geçmesi hakkındaki muvafa 
katı~'? hiç bir tazyik ile değil, ancak 
kendı ıradesile verilmesi icap ettiği hak-
k~nda b_ir ihtirazi kayıt ileri aürmüı
tü. Berlın muahedesine boğazlar bak
~da bir kayıt konulmamakla bera-

' lngiliz .ınuralıhümın bu ihti
razi kaydı, boğazlardan Padiıahın ira
d_e•ile ~eçilmesi hakkındaki hükümle
rı h!'ylı ka~ııtırdı. Çünkü İngilizlere, 
P."dıtah bogazlardan harp gemileri-
nm · • · geçmeaı ıçın muvafakat ettiği ve-
yahut bu muv•f k ti" . . d""" b a a nı esırge ıgı za-
~~· unu tazyik altında yaptığını 
ı ıa etmek aali.hiyetinj" d" 

Bununl b ver ı. 

a•/:O t" h b." eraber, boğazlann vazi
ye ı ar ın. '°.nuna kadar bu şekilde 
devam etmıştır. yani b • 

1 
k 

I ogaz ann a-
palı ka majı ~~!• bir kaidedir. An-
~ak O•m

1 
an

1 
ı. d Ubleti doat ve mütte

nk dev el enn onanınalanna · t 
b .1. 11 erse aça ı ır. 

Hemen ıöyliyelim ki biz, O·-
1 · b k -·anı ıınperatorluğunun u al'lllakarı1 k 

h~~lanna varis p~ak iddiasında d~
i.ılız .. Bizim için bogazlar meaele8 i bi
rınci derecede latanbulun müdaraa

11 
meııeleıidir. Bu, temin edildikten •on. 
ra Boğazlardan geçecek olan don&ı\
lna meselesi bizi pek o kadar alaka. 
dar etmez. Bilakis bunun bizim de 
değiftiremiyeceğimiz beynelmilel bir 
~~ kaidelere tabi olması arzu etti
f"?'~ bir şeydir. Ancak boğaz aahil
~ askerlikten tecrit edilmesi ay-

rı hır meseledir. Bu, doğrudan doğru
Y_a ~~ndi topraklanmızdaki hi.kimiye
tıınızı tahdit ediyor. Bunun icindir ki 
c~~nevre aili.hıızlanma konfer;,_nsında 
~•ger muahedelerin silahlardan tecrit 
._:kkmdaki hükümleri ilga edilirken 
ke~nne muahedesinin boğazları as-

' 

kaı.İkten tecrit eden maddelerinin de 
ırılma.ını istedik te• · 

Ahmet ŞÜKRO 

rn 

Tıp Fakülte~i Darülfünun binasına 
naklediliyor; ilahiyat kaldırılmıyacak 

Tıp fakültesinin nakli ıçın en 
aon olarak timdiki Darülfünun 
binası tekarrür etmit gibidir. Ma
arif Vekaletinin bugünlerde bu 
hususa ait kararını ıslahat komite
sine bildirmesi beklenmektedir. Da 
rülfünun binaaındaki üç fakülte. 
de lstanbul lisesi binasına tafına
caktır. Haber aldığımıza göre ila
hiyat fakültesinin lağvedilerek E
debiyat fakültesine bir enstitü ha
linde raptı fikrini Pr. M. Malche 
raporunda ileri sürmüşse de hüku
met bu fikri kabnl etmiyecek, fa
külte muhafaza edilecektir. Yalnız 
bu fakültede bazı hürsülerin tev
hidi muhakkak addedilmektedir. 

Edebiyat fakültesinde ise son 
barem kanunu tatbikatı esnasında 
laaarruf mecburiyeti dolayısile bir 
kaç kürsü tevhit edilmittir. 

. ~debiyat fakültesi profeıörle
}.'~t:'b bir zatın söylediğine göre 
hile ~id~J ıe_vhit iti.nde fazla ileri 

b ını,, tedrısat noktasından 
azı zararla ı k 

B. r a arşılaşılmıtbr. 
ınaen?'leyh Edebiyat fakültesin

de yemden .tevhit edilecek kürsü 
tasavvur edılıneınekted" 

Önümüzdeki bir se~~ 1 h t 
müddetinde Darülfünunda 

1:a~b~ 

, 

Islahat komisyonunda .• 

--
latanbul füeai bina.. 

edilecek muvakkat kadro yakında 
Darülfünuna tebliğ edilecektir. Bu 
muvakkat kadroda dahi bir çok 
müderrisler açığa çıkanlacaktır. 
lslabatı müteakip bugünkü hoca
lardan üçte birinin yerlerini mu
hafaza edemiyecekleri söylenmek
tedir. Açıkta kalacak hocalar ter
cüme encümeninde gene aldıkları 
maaşla çalışacaklardır. 

İslahat komitesi dün gene Pr. M. 
Malche'in riyasetinde içtima ede
rek müderrislerin doldurdukları 
fişleri tetkik etmitllı:·~· • 

Mevsukan öğrendıgımıze göre 
(Devamı 6 ıncı sahifede) 

~ e~is turnu~a~ız d~n neticelendi. Ya zısı ikinci sahilemüde spor stünlarımız
a ır. Resmımız galıp ve mağliipları; Suat, Sedat, Şirinyan, Şodvar ve hakem 

Serııet beyleri bir arada gösteriyor. 

ve er 
Londra heyeti 

Tevfik Rüştü Bey ve 
bir kısım murahhaslar 

bugün geliyorlar 
Londraya gidecek heyetimiz reiai 

Dr .• Tevfik Rüştü Bey ile diğer heyet 
ıualan yann akşam 
latanbula hareket e
deceklerdir .• Heye • 
tin ikinci rei•i Mah
mut Celi.! Bey veka
letini alakadar eden 
bazı :iflerle meıgul 
bulunduğundan An· 
karadan ancak bir 
'k' .. •ftnra ayrıla-ı ıgun'7U .. 
caktır. Heyetımız 

tam ~eklile !il şekil
de teşekkül etmif ol 
maktadır: Hari~iy~ 
Vekili Tevfik Ruştu 
B. heyete riyaset e
decektir. lktıaat ve
kili Celal Bey heye- Teıılik Rüıtü 8. 
tin ikinci reisidir. 
Lo dra sefiri Münir Bey heyete murah 

n (Devamı 6 mcı sahifede) 

Güır:rükte 
Bir toplantı 
Tatbikatta tabii vaziyet 

avdet etti 

Ençok yükıelen eşya 
resimleri hangileri? 

Gümrük ba§müdürü Seyfi B. 

Yeni tarife kanunu ve cetvellerinin 
tebliği Üzerine evvelki gün ak~ma 
doğru latanbul gümrüklerinde yenıd~n 
batlayan muamele, dün ~e~am etmıı 
ve hali tabii avdet eyle~ııtbr. .. .. , 

latanbul gümrüklen ba9mudürü 
Seyfi Bey, dün kenduile g?rüten m.u
harririmize vaziyeti ~y]e ızah ebn.ıf• 
tir: • 

"- 31 Mayıstan itibaren mer'ı bu· 
(Devamı 6 mcı sahifede) 

1 

Kararname ve liste 
Vekiller Heyeti toplandı 

Derleme fişleri 
'ANKARA, 4 (Telefonla) -

icra Vekilleri Heyeti bugün top
lanmı, ve yeni Gümrük tarile.i tat 
bikatına ait hazırlanmış olan ka
rarnameyi ve merbutu li&teyi mü
zakere etmİftir. Kararname ve lis
te Salı veya Çar,amba günkü Res
mi gazete ile neşrolunacaktır. 

~Otomobil yarışlarılı 
23 Haziran cuma 

23 Haziran cuma günü yapıla
cak otomobil ve motosiklet yarıf 
larına girecek amatör ve profes
yoneller kaydedilmeğe başlan
mıftır. Geçen yıl çok rağbet gö
ren ve halkı bu yarıflan seyret
mek için yarış yoluna cezbeden 
bu müsabakaların bu yıl daha he 
yecanlı olacağı şimdiden anlaşı-
lıyor. . 

Filhakika lstinye köprüaü ıl~ 
Zincirlikuyu tepesi araaındakı 
on bir kilometrelik yol. yaln~~ 
b · ·· t "•abakası d eğıl yol u· ırsura m- .k . • 
zerindeki çok mühim on ı . ı vıra 
jın tehlikeai itibarile de bır m;;
haret ve teknik mü•abak~ı a -
d d ·1· Geçen yıl bu musabae ı ıyor. A 
halara ait tafsilatı Avrupa ve . • 

"ka gazeteleri dikkatle takıp 
merı . r·· k ma 
etmiş ve yarış~ gıre~ ur . a . 
t'" 1 rini takdır etmışlerdır. 
orY:rış hakkındaki tafsilatı pey 

1 j Jerpey neşredeceğiz. 

o 
8dgazlara müteallik 

,ahkam kaldırılmalıdır 
M. Litvinof konferansta Rusyanın 
teklifimize müzaheret ettiğini bildirdi 

MOSKOVA, 4 A.A. - Tas ajan 
sı bildiriyor: lngiliz projesinin ki
raatinde M. Litvinof söz alarak, 
Lauıanne muahedesinin Boğazla
ra müteallik abkimmm kaldırıl
ması hakkında Türk heyeti murah 
hasaşmm yaphğı teklife müzaha
ret ettiğini söyledikten sonra, Sov
yet heyeti murabhasasınm müra
kabenin kat'i lüzumunu öteden 
beri müdafaa eden evvelki beyana 
tını hatırlatmıt ve demittir ki: 

"Sovyet heyeti murahhaaaaı hat
ta daha genit bir murakabe tatbi
kine bile itiraz etmiyecektir. Sov
yet murahhaslarının istediği ancak 
bu mürakabenin kat'i ve adil olma 
aıdır. Bunun içindir ki, Sovyet he
yeti murahhaaaaı daimi mürakabe 
komisyonunun tetekkül tarzına hu 
suai bir ehemmiye.t vermektedir. 
Bu komiıyonun bir takını siyasi 
tertiplere alet olmaması ve silah. 
bırakımı ve mürakabe makaatlan
na hakiltjyle hizmet etmesi lazım
dır. 

(Devamı 6 mcı sahifede) M. litvinol 

Büyük Şair Ahmet Ha
şim'i dün kaybettik 

Edebiyat ve sanat alemimizde derin bir 
bo luk bırakan üstadın 

cenazesi bugün merasimle kaldırılacak 
Ahmet Haıim öldü. Bu haberin ve

receği elem ve teessürde bütün Türk 
münevverlerinin biuesi ve 1rözyaıı var 
dır. Hatim büyiik, çok büyÜk bir var· 
lıkb. Ona "öldü" derken, ölmez Ha~ 
ıimin aacfece fani vücudünün göçtüğiı 

'AHMET l'IAgtitl 

nü bile söylerken iıuanın tüylerinin 
ürpermemesi kabil değildir. Onun ölü
müne kartı inaanm içinden, en derin 
yerinden uo ölmez, Haıim ölmez" di
yen bir akai aada geliyor. Hayata bu 
kadar merbut, hayatin içinden ve dı
ımdan onu bu kadar kucaklanut bir 

(Devamı 6 mcı sahüede) 

.. 
I 
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Ahmet Haşim 
of gün eııııel onun kitabından bah

aadlJIOrdum ve kendl.I hakkında yazı
lanları artık belki okuyamıyacağını 
da bili)'Ordam. Biliyordum dojru de· 
lilı günden güne eridiğini gördüfü
mli.ıı halde 8lecel1ni, ölebilecsğini ha· 
fınmı:za getirmek utemiyorduk. 

Ahmet Hdgim'in bl:ıim için, yani 
ilk ya.ııılaruıı Dergdlı mecmuaaında 
ya.ıımıf olanlar itin deleri •adece bü· 
yük bir fQir olma..nda delildi. O, 
Yahya Kemal ile, Yakup Kadri ile be
raber, bizim uatarrwıdı. Hepimizin Ü· 
.ııerinde onun hakkı uardır. 

Baz.ılanmı:za, meaela bana, daima 
hocalık etti. Herhangi bir yazım hak
kında onun bir iltifatı benim için en 
büyük mük&lattı.. Beğenmediği d• 

man da onun hakanı olabileceği bir 
kere bile hatırıma gelmedi. 

Memleket büyük bir ıairini kaybet• 
ti demek doğru olma.ıı, çünkü e#r 
günden güne tanılıp aeuiliyor .. Fakat 
bi.ıı en seugili hoeamız.ı, uıtamı:zı kay· 
betlik. 

N.ATA 
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Konya'da bir aabah 

y AYLA KIZI: Aka Gündüz 
Pek yakında Milliyet'te başlıyor 



Tarihi tefrika: 24 .. 

Ya.zan: S. N. Hu hakkı (Milliyet) ;..u., 

T AHFİFİ TESLİHAT 
Birinci sulhü umumi kongresi ne karar verdi? - Siya/Jı, beyazlı masu
niyet alameti! - Abdülhamidin vehhamlığı. - "Harp kaçıığı uya" 

meselesi. · 

"La Haye" de toplanan birinci ıul
hüumami koaırresi ._L ıeaahnclan 
olarak harp zamaıılarmda, iki tarafm 
riayet etmesi takarrür ettirilen mede .. 
ni, insani tedbirler cümlesinden olmak 
üzere haııtabaneler, yetimbaaeler, da
rüli.cezeler, camiler, kiliseler gibi di .. 
ni ve hayır müeueaelerinin loarp ate, 1 
ve afetinden korunm•• ~ 
bunların üatlerine. uzaktpe sörüael»i
lecek büyüklükte "beyazlı, siyabh Ye 
müselles ıeklinde 7ellı:ee bezinden 
mamul örtüleo-,, k .... ım- kaı.at ediJ.. 
mitti. 

Filhakika harp .,._;=da haıtaha
nelerde 7atan 7aralı inu•lan, yetim
hanelerde bakılan aaçıbitmedik yetim
leri, öksüz yavruları, loarp atefile ya
kıp öldürmek =··nlık Te medeniyet 
f&n ve fiarma 7a• ; ıy-P ıribi iki 
taraf için de ............._ -.ticeıin .. 
den zaferi temin ve U.hm=le medar 
olamıyacaimdan, o ıriW •ani ve mü 
esııeseleria muwa tnhı ...... pek mii
nasip n musip bir tedbir oldaiunda 
ıüphe yokhar. 

Murabhaslaramzm aYdetJeıriaole, 
kongrede göriİfÜlen maddelerin icma
li, Sultan Hamide ıırzolamhaiunda, 
kendisinin "terkiteolibat,, m miimkin 
olamıyacaiı hakkındaki içtihat n ka
ııaa tinin teeyyüt ettiğini görmiit ve 
meıhur hukuk ve ıiyaaiyat alimi "Metr 
Marten,, in, Terkiteılihat tabirİllİ, 
"Tahfifitealihat,, ,ekline kalp ve tah
vile mecbur kaldığmı da anbyarak 
hünkar, gayet memnun olmuthı· 

Kuvveivahime, inoanlan hükmü al· 
bna alınca, müptelUmı gÜIÜDeeek, ağ
lanacak bal ve hareketlere aürülder, 

,_...~.. zeki adamları akılaızca i,lere te
,ebbüs ettirir. 

La Haye sulhüumumi kongrelİllİ.D 
tali mukarreratmdan olan, 7an yarıya 
beyazlı, siyahlı, miiaellea masuniyet 

1 
alametleri maddeai, mücerret kuvvei
vi.himenin tesirile paditahm çok hotu-

1 na gitmi• ve zahiri korumak için, bu
nun bir nümuneıini.n yapbnJmuınl 
derhal İrade etmiş olmaaı cidden kay
da ve hatırlarunıya değer gülünç bir 
manzaradır. 

Çıkan iradeisenİye üzerine Yıldız
daki "Hamidiye camii,, ile Topkapı
daki Hırkaisaadet dairesİDİD ve darii-

~ !acezenin üstleri, araydoiimayun mi
marln.rı tarafından ölçülerek mezkür 
.. masuniyet örtüleri,, ıipa1'İ4 ve ihzar 
edilmişti. 

Bundan otuz bet sene evvel, yani 
La Haye sulh kongresinden iki sene 
mukaddem, lapaa7a ile Amoıırilra ara
sında zuhur eden muharebe Üzerine 
"Korsanlık,, ve cHarp kaçağı etya• 
hakkında Avrupa ve Amerikada açı
lan hukuki mübabaııeler hayli sÜrmÜ§• 
tü. 

Amerikalılar, 1860 tarihindeki mu
harebelerinde, «korsan gemileri" kul
lanmış ve ispanyalılar ise, Paris kon
gresi mukarreratının koraanlığa dair 
olan kısmına esaeoe:n muvafakat gös
tennemiş olduİ\Jndan, her iki tarafm, 
bu fena adetn... hala istifadeye kalfo. 
sıp kalı.-ıyacaldan mütalea olunu-

t yordu. 

1 
Bu meyanda, ne pi qyanın harp 

kaçağı zabıt ve müsadere7e tabi tu
tulacağr tetkik ve münakaşa ediliyor
du. 

Halmku düvel noktai nazarmca, 
bilhaua muberebelerde kullanılan Ye 
doğrudan doiraya hiicwn ve müdafa
aya yarayan, binaenaleyh bitaraflar 
canibinden, her iki taraf muharibe 
nakli, aeTki caiz olmayan teYlere 
"harp kaçağı" denıldiği ve bunların 
zabıt ve müsaderelİ tecviz olunduğu 
maliimdur. " 

Amerika h~ bu esaa muga
yir olarak 1861 tarihinde, doğrudan 
doiraya mu-elatı harbi7ede lnalla
ndmaN mümnn oı .. etJ'aJ'l lıarp ı.a. 
çağı addedeceğini ilan ettiğinden ve 

· Japanya ile tututtuiu harbin ııaha.i ce
reJ'- denizler olmaaile "kömür" iin 
ehemmiyeti mahauaası pek -clanda 
o~dan meselenin halli miitkül 
ır0< uouyonlu. 

iki taraf, muharebe eanasmda bita
rafJann tüccar cemilerini bu mesele· 
cl.e dolayı keyf_,a te-.lôf ve ta
hani etm.İf ,,. tic,m:ti UllllllDİ,.eye doku_,., oldoıiu cihetle harp bdtikt
aoma meaele, La Haye.de wı bab· 
aolarak aıaiıdaki tekilde bir karar 
verilmi§ti: 

''Bitaraf bir sefine, macle.; lıömürii· 
nü himilen iki muharip devletin harp 
aahalannda tutulursa, kömiiriiıı götü
rildiiğii yerin kanaat hahtolacak su· 
rette Ubatı lazım celir. Abi takdir
de :aıbtü miiudereH ....,.,.dur. 

"Yokaa iki denet araaınd•ki her 
baı:ıgi bir harpten dolaJ"I bütüa dünya· 
daki millet ve de .. letlerin muamelatı 

ticariye ve amaiyelerini durdurmak, 
fabrikalarını muattal hale koymak 
gı"bi Lir hakaızlığa cOYaz verilerek 
alelitlak maden kömürleri naldi7atı 
menolunamaz." denilmitti.. 

Merhum Sultan Hamit, buma beğen 
mitti: 

- BüyÜk babam Sultan Mahmudu 
rahmetle yadederim ki bizim Ereğli, 
Zonguldak kömür madenlerimize çok 
ehemmiyet venniıti. Bunlar için mah 
sua ve mükemmel bir nizamname ya~ 
parak tersanemize tahıia etm.İftİ. Am· 
cam zamanında da lngilizli Amiral 
Hubart Pata oraya gönderilerek ma
iyetindeki bir heyeti fenniye ile Üç 
dört ay kalarak fenni tetkikat yapmıı 
ve bi:r:im devlet ve memleket için mez
kür madenlerin sulbte de, harpte de 
işe yar;or biT hazine olduğunu havi, el· 
rafh bir layiha verm~i. Bir harp zu
hunında hariçten kömür getirilemedi
ği yahut böyle harp kaçağı denilerek 
mea ve müsadereye tabi tutulduğu hal 
de, bizim güveneceğimiz yer, memba 
oraH olduğundan, o cihetten endi§emiz 
yoktur. Ancak iyi bakmak ve iyi iılet 
mek •erektir. • •• 

Diye de mütalaada bulumnuıtur. 
Allah rahmet eylesin Sadrazam Ha

lil Rifat Pata merhum, bunu, müteea
sirane anlatırdı. O kıymettar hazine
nin bir taknn ecnebi •irketlere müek
kil otu,una yanardı. 

Karadeniz aahilinde baılayıp üç 
büyÜk kaza muhitini kaplayan ve zen 
gin damarlan daha içerilerde görü
nen bu mühim havzai fahmiyeden fen 
daireainde iatifade olunamaJ')fmı. e 
devrin seyyiat defterine kaydetmek za
nıridir. 

(Ark- ıJar) 

Yarın: 

PATRİKHANELER MESELESİ 
-1-

Srıltan Hamidin patriklıanelere k arıı muamelesi. - ~ derıletle
rin ekalliyetlenlen idilatle ile mü Jahale politilıaM. - ~ iistün
dc lnıriliz donanma.at 6ekliyen Er meni ihtilalcileri. - Sultan Ha-

mUlin ilıi yüzlü İlla rei maslahat siyaseti. 

Tenis turnuvamız bitti 
' Finalde heµ tahmin edilenler kazandı 
1 ' 

Fenerbahçe pi:rmfıoaunan 

Dün gazetemizin bu seneki tenis tur
nuvasinfn finali oynaıulı. 

P, çlar pek kibar ve kalalıabk lıir halk 
kütleei huzurunda eereyan etmiıtir. O
yunlar IOD den-ce muntıuıım ve gÜ2el 
olmuş ve büyük bir zevkle aeyredilmi!
tir. 

ilk oyun Suat ile Sirinyan arasından 
0yo~ 1mıştır. 

Me s'nin en hlıraretl' marı obn bu 
karşıl,ışma ct.. Suat raki ·ne 6-2--6 -
6·1 - - 6-4 ycn'!ıniştir. 

Oyun basl•r baslamaz Suat mc§hur 
clr v!arını c ';iyor. Bu Sİ$lem. oyu!\un 

iı neticesi ~örüldü l!k geymi ka-
dı. 

ur,-clrn bir lıö~·-

llrinci geymde bu Sllfttle ..,.._dı ve 
c- Suat tarafından lı:azanildı.. Uçüncü 
aet IMıfladığı uman Şİriılyan, Y&Ziyeti 
kartarmağa batladı. 0yım tam bir a· 
healde devam ediyor. Maamafila Şirin
yan ce7m adetlerini yülueltmeğe başla
dı ve mticede ııeti, Suadıa sert oynama
sına ra"meıı. 6-2 kazandı. -

ikinci setle Suat daha canlı ve seri oy
nadı ""' hu •efe..- 6 4 stti aldı. Üçüncü 
ve dördıiııciı sette Şirin kendini kulla
narak taktik lıİ• o un oynadı ve her iki 
seti de kazandı. Bu setleı-in skorları 6-1 
-&4 dür. Mı.i•abakıının bidayetinde 
Suat İyi bi. halde oynıyordu. Fakat son
rabrı bir az yavaşladı ve hüc.l!ltdan zi. 

Bekleıiilmeyen 
Hadiseler 
Cenevrede bugünlerde 

neler olacak? 
PARIS, 4 A.A. - ffayas Ajan

sı bildiriyor: 
"Petit Pariaien" gazetesine göre 

Cenevrede bugünlerde beklenilmi
yen hadiseler olması muhtemeldir. 

Üçler komitesi, yüksek Silizyah 
bir Musevinin verdiği istida mese
lesi üzerine müttefikan Almanya
nın hakkıız olduğuna hükmetmit 
olduğu için, bu gazete, Almanya
nm Milletler Cemiyeti konseyinde 
Le.ter raporunun reye konulmasın 
da yalnız batma kalmak ve bun
dan batka 1932 Polonya. Alman
ya moahedesinin ahkimmı İfSİz 
kalmıt Yahudilerden dolayı boz.. 
mut olmuından dplayı La Haye 
diıranma sevkedilmek ihtimali ol
dufunu yazıyor. 

Petit Parisien diyor ki: "Al
man murahhan, Romanın da yar
dom ile Berlin hükômeti nezdinde 
yapbiı tefebbüalerle, Alman7&yı 
yüksek Silizya da eski Statuko'ya 
aırdet ettirmeie çalıfm&ktadır. 

Diğer taraftan "Petit Parisien" 
e göre Fransa salı veya çarpmba 
günü, silahları bırakma konferan
sı umumi komiayon11Dda h~i 
silah ve mühimmat imalab tahdi
di kontrolü meselesinde beklenil
miyen bir vaziyet almağa sefte. 
debilir, diyor. 

Sofya'da arbede 
Makedonyalı iki grup 
sokak harbi jyaptılar 

SOFYA, 4 A.A. - Dün Make
donyalı iki grup bir sokak harbi 
yapmıflardır. Proto§erof taraftar
larından biri ağır slirette yaralan
mı,, Mihailoff taraftarlarından 
biri ölmüt. biri de yaralanmı•tır. 
Ötekiler kaçmqlardır. /1 

yade miidafaayı ihtiyar etti. Bu suretle 
ataklar hep Şirin tarafmdaıi yapılıyor. 
Suat ekııeriaini ım.etere düıtüğiı için kur 
taramadı ve malffip oldu. 

ikinci ..-ç Fahft Hanımla Mis• Gro
detsky arumıla OJ'D&Ddı. Buı:ıifa ııw-vel 
seyretmİf oldujll, Şirin - Suat maçını 
teairi altında bulunarak anbale olmuı hir 
haleti ruhi yenin teairile Fahire Hanım, 
rakibesine tatbik etmeli lazım gelen tan 
da oynamadı. Bütün . oyun esnaamda 
daima çekinğen, ve yavat oynadı n 6-1 
-6-0 yenildi. ·Matmazel Crodetaky ha· 
kikaten güzel oynıyor. Ancak bu iki 
hanım arumda.ki mut .. dil spor farkı bu 
kadar olmnaz. 

Nihayet günün Mm maçı ol.an <Şocluar
Şirinyan) (Suat - Sedat) maçı oy-
ğa ba;ladı. 

Bu maçı Server idare ediyordu. Seri 
ba;lıyan oyan ıı:- Suahn dravylarile 
reynaklanı,.ordu. Sedat, filede oymyor, 
ve rakipl.nni aldatarak sıkı smraçlıırla 
punn kazanıyor. Maaınafilı hu oyun fev 
kalade ıı:üzel cereyan ediyor ve zevkle 
seyrediliyor. ilk geymlerde, Suat - Se
dat ileri vaziyette idiler ancalı: setin son 
geymleri oynarurken Şiriayan, Şodaar 
vaziyete ni•beten hakim olmağa ba;la
dılar ve 6-5 oldular. Şiri- mutat -
ğuk kanlılıkla oynıyor. 4-3 den 6-5 çı· 
kan Şirinyan - Şoduvar komm--oa 
daha iyi ye miieuir oynuyorlar. Suat-Se 
dat biraz ualıilepııİt vazi:retteler. Su
at bundan enoeBıi oynadığı maçı•.,.....
ğunluğa- his eder gihi ..... ,,.... Maama· 
fih Suat - Sedat lreDılil...-ini topladrı-. 

&. 7 vaziyetindeler .İbn IOD geymcle al
dılar 9-7 Htİ bitirılils. 

Band- aonralô ..,._.,.a her iki aette 
de Şoclur - Şiriaı .-ğlUhöyeti kallul 
etmİf hir telQlcle eyıuıcldar •e hakilııatea 
mailnp ..W.•lar olmr. 9-7 - 6-3 - 6-3. 

Maçlan müteakip cazetemiz namına 
Burhanettin Bey galiplere mülliatlsnnı 
vereli .,.e ha .-elri tarnu ... miz da bitti. 

Fenerbahçenin eşya piyangosu 
sergisi dün açıldı 

Fenerbahçe ıpor ldübü Kadıköyiin· 
de batlamıı olduğu stadın ikmali için 
tertip etmit olduğu "fYa piyanko ser
gisi dün Beyoğhmda Parmakkapı Mil
yon kişesi karJamdaki büyük mağaza
da halka tethire ba§lanmqtır. 

Fenerbahçeliler açtıklan bu aergi 
ile birçok kıymetli eşyayi halka tak· 
dirne ediyorlar. Şık ve modem aalon, 
yemek odası ve :ratak odası takımlan, 
muhtelif motosiklet, pisiklet, altın ye 
kıymetli saatler, pırlanta yüzükler, 
radyolu araınofonlar, heykeller, dikiş 
mak.iıı_eler! velhaaıl çok kıymetli eşya 
sergıyı suıl mittir. Ayni zamanda 
Viyana, Mısır, Atina ve Varna şehir
lerine yapılacak ııeyah..tltt hakknıda 
tafsilat ve ıon model bir ototnobilin fo 
toğrafisi de h alka tqhir edilmi!lİr. 

Muhafız gücü bisikletçileri 
51 OP, 4 A.A. - Muhafız ırücü bi

sikktçil:ri «ıat 14.30 ı'a Gerz .. .!en ha
reketle 21 de Sinoba gelmişlerdir. Şid· 
detli bir riizP,ir olmvından yürüyüş çe
tin olmu,tur. s .. tediye reisi, jandarma 
kumandanı ve Sinop ı::ençlcri at!ada 
apoı-cuları karsılamqlardır. Yarın istira .. 
hat edilecek ve öbir gün Boyabad'a gi
dilecektir. 

Dörtler misakı 
Ve Almanya 
Fransızlara göre Almanlar 

müşkilat çıkarıyorlar .. 
PARIS, 4 A.A. - Le Jo-ı 7a;nyor: 

Dörtler miaakr, h ....... tli ariizakerelere 
mevzu teıkil etmekte berdevamdır. Bü
tün miifkiilit, Almanların siiihları bırak 
maia ve hukuk müsavabna müteallik 
olan üçüncü maddenin Romada tanzim 
edilmiı olduğu !ekildeki metni den çı
karmak iddiaunda buunduklan mana• 
dan ileri celmektedir. 

lngilizler, bütün ba itleri lıaletmek i
çin bu maclcleein ortadan kaldınlmıumı 
teklif etmitlenli. Dün bu hususa ait mü
zakerelerin neticelenmek üzere oldniu 
lıa misaka yannki pazarteıi ıı:iiıııii Mh 
çekilmesi -htemel. ... hınchop temin 
edilmekte idi. 

PARIS, 4 A.A.. - Celecelı: hafta Pa
riate M. Daladier, M. Paul Boncour, 
M. Londonderry, M. Eden ve M. Nor
~ Davis arasında k.,_,-ıar Yapıla
cağı teeyyüt etmiıtir. 

Umumiyetle zannedilcliğine söre tı.. 
görüşmeler gelecek pe'lembe tıünü ya
pdacakbr. 

Bir rekor 
NEVYORK, 4 A.A. - Dünya etra

fmda w;uf rekorunu kmnağa teıebbüı 
etmit olan tayyareci Maıtern, dün Ame
rika saati ile 12,30 da - Terre Newe -
de Notre dame koyu üzerinden güzel 
bir havada nçm'alc &'eçmİftİr. 

NEVYORK, 4 A.A. - lrlanda'dan 
alman bir tef&rafta Mı.ttern'in Clark 
kontluğu üzerinden uçtuğu haber verili-
7or. 

Silahsızlanma 

f ransız heyeti yeni 
tekliflerde bulundu 

CENEVRE, 4 A.A. - Havas A
jansı muhabirinden: Silahları bı
rakma konferansında Fransız he
yeti murahhasası, milli müdafaa 
masraf komisyonu tarafından ve
rilen reye istinat ederek, konfe-

ransa; askeri masrafları toptan tah 
dit edilmesi için lngiliz projesinin 
tadil edilmesini istiyen maddeler 
teYdi etmiftir. 

F ranıa pek yakında hususi silah 
ve mühimmat imalahnın kaldırıl
masr ve beynelmilellettirilmesi i
çin tadilat da iatiyecektir. Bu hu
susta lspıı,nya, Polonya, Danimar
ka Türkiye ve Meksika da Fransa 
ile ayni fikirdedirler. 

Türkiye ve 
Milletler cemiyeti 

BERLIN, - Cemiyeti Akvam Mecli 
sinin te!kilİ meselesi bu günlerde gene 
mevzuu bahsolmağa başladı. 

Deutache Diplomatische Correspoı>
denz gazetesinin yazdığma göre 1933 
seneainde Japonya Cemiyeti Ak-.amdan 
çekildiği zaman meclisteki 14 azanın ek 
seriyetini 11ayn daimi azalar te§kil edi
yordu. Hatta bu sebepledir ki lıazı -
leler hakkında karar venı:ıek oali.hiyeti, 
daha mahdut azalı bir lııomiteye veril
mitti. Halbuki bu hal, büyük devletle
rin içtinap edil-k iat-. talıaılıkiimil

ne meydan vennd<ten !ıasb - ifa
de etmez.. 

Cemiyeti AJryamıı ıslah _.. -
!İmdiye k..ı- 7ap.ı.. haksnl"'1arı ta• 
mir eylemek için doğra Ye - ti'3-e hat
b harebt, T1irl0ye,..e ımdiate '-ya
dan münbal kalan aza1ıiı wa +t~n i
baretir!' 

N' 1n-.. ... 

DAK.-
Zahit ve askeri memurların tekaüt

lük/eri için tayin edilen yaşlar 
Yeni layiha ruznameye alındı 

'ANKARA, 4 (Telefonla) - Zabit ve askeri memurlann tekaü
dü için rütbe ve sınJlanna göre tayin olunan Ytıflan bildiren kanutr 
layihası rıızruımeye alınnııfhr. 

Bu layihaya göre zabit ve as keri memurlardan ~da gösteri
len y°'lan bitirenler hizmete muk tedir olsalar dahi rizalarrna bakıl· 
makaızuı telıait etlileceJıladir. Bu suretle telıaiit edilenler 1016 na
maralı kanan hükümlerine tabi olacaklartlır: 

Zabit vekilleri, müliizrm, birin ci mülcUurılGT için hizmet etlecelı
leri azami yap 41, yiülHıfı ve lııde mlı yiiz&cı,.iar için 46, binbaplar 
için 52, kaymakamlar için 55, mir alaylar için 58, liualar için 60, lerilı 
ve birinci /erikler için 65, müfiirler için 68 da. 

Aalıeri memurlann hizmet eti ecelıleri azami )'af layihada (60) 
olarak tesbit eclilmiftir. Yalnız: bunlardan altıncı, 1 inci, 8 inci 11· 
mllar ile memur muaoinlerinin a .z:ami ya,lcm (55) olarak tubit o

lfUlmaflın'. 

Ruznameye alınan layihalar 
ANKARA, 4 (Telefonla) - Kaçakplıiın meni ve takibine dait 

olan kanunun baz:ı maddelerinin Jeğiftirilme.ine dair olan layiha ile 
Ceza kanununun bazı maddelerinin Jeğiftirilmeai hakkındaki layi• 
ha na:nameye alın~r-

• 
I nşaat işleri için tahsisat 

:ANKARA, 4 (Telefonla) - Hava birliklerinin ilıtiyacı olan in
ıaat İfleri için gelecek senelere siiren iki milyon liralık taahhüJat 
yapılması hakkında hülıiimet Meclise bir l4yiha uermiftir. 

Malul zabit ve neferler • • 
ıçın 

"ANKARA, 4 (Telefonla) - Mala/ zabitlerle neferlere verilecek 
para müsaadatı halJnnJa Meclise bir Uiyiha sevkolunm111tur. 

Fransada büyük bir tren kazası 
NANTES, 4 ( A.A.) - Pariste n bu sabah gelen ırürat katan, Nan

tes istasyonunJan birkaç kilometre ilerde yoldan çıkmışhr. 
NANTEN, 4 ( A.A.) - Son haberlere göre Nantes fİmendiler ka

zaııında 14 k~ ölmüftür. Tahmin en ?O kadar yaralı olduğu gibi en· 
kaz altından başka ölüler ele çıka nlacağı z:enn"!diliyor. 

AnaJ.oluda kış, sobalar yakılıyor 
KASTAMONU, 4 ( A.A.) - On beş gün evvel baflıyan yağmur 

hemen fasılasız surette yağmakta Jır. Havalar bu yüztlen soğuk git· 
mekte, bir çok eı>lerJe hala soba yakılmaktadır. Hararet be,e katlar 
düşmüftÜr. 

MUGLA, 4 (A.A.) - iki gün dür durmDf olan yağmurlar bu sa· 
bah yine başlamıştır. Hava Meta klfl anJınyor. 

T. D. T. C. Umumi Merkez Heyeti 
ANKARA, 4 ( A.A.) - T. D. T. cemiyeti umumi katipliğinden 
T. D. T. amumi merkez: heyeti bugün biri reiai Maaril Vekili Dalı 

tor Reşit Galip Beyin, ikincisi um umi lıiitip Rapen E,-ref Beyin reislik 
feri altında iki toplanma yaptnlfhr. Birinci toplanmada kolların fimdi 
ye kaJar yaptıkları oe yapmakta bulundukları İfleri hakkında her 
kol bQfı tarafından malumat veril mi,, ha iki toplanmaJa gelen ka
ğıtlar ı>e günlük i~ler üzerinde de müzakereler yapılmıştır. Umumi 
heyeti önümüztleki Çarfamba günü tekrar toplanacaktır. 

Vesuve Yanar dağı 
f ıJ.l'.liyette 

ROMA, 4 A.A.. - Veııuve yanar da
ğında birkaç ııündenheri faaliyette bu
lunduktan sonra, yeni bir menfez açd
mıttır. 

Yanar daim cenup ve ,...ı. kısımların
dan bol lavlar akmaktadır. Lavlarm :ü
rati dakikada 10 metredir. 

Graf Jeppelin 
BARCELON, 4 A.A. - Dün aut 

20,30 ela Fri H *hafee'clea bllınıq o
lan Cnıf Zepp 5 Fr- hırdudoı üze. 
rinclaı 22 de ve Ban:elon' dan bu ubah 
ıaat 5 te ceçmİftir. 

Amerikada albn kaldınldı 
V AŞINGTON, 4 A.A. - Ayan h ..... 

Iİ ve amımıi mıılı:avelelercle altın byitle 
rini lıald...... lriikilmetin teklifini blınl 
... "1tir. 

Derleme fişleri 
ANKARA, 4, (A.A.) - T. D. 

T. Cemiyetinden: Mayu nihaye
tinde cemiyet merkezine geleli 
'derleme fitleri 91 bin 501 e var· 
Dllfhr. Mayısın soniki haftası içiP 
de yeniden gelenler , 12 hin 533 
tür. Bütün fi9lerin vilayetlere ayrı 
htı ,c>yledir: 

Beynelmilel iş konferansı Amerikada şiddetli zelzele 

Adana, 754, Afyon, 1825, Ak· 
saray 75, Amasya 1208, Ankara 
9345, Antalya 1753, Artvin 169, 
Aydm 661, Balıkuir 916, Bayezit 
507, Bilecik 2429, Bolu 1371, BW" 
dur 471, Bursa 1633, Cebelibere· 
ket 1272, Çanakkale 3006, Çankı• 
rı 630, Çonun SHI, Denizli 2386. 
Diyarıbekir 813, Edirne 687, Eli· 
ziz 376, Erzincan 782, Erzuruıll 

251, E.kifelıir. 1615, Gaziantep 
526, Giresun 608, Gümütane 890, 
lçel 1528, lzmir 1973, lıparı-
3255, İstanbul 13072, Kars 58% 
Kastamonu 1100, Kayseri 3060, 
Kırklareli 355, Kırfebir 1452, Kcr 
caeli 1176. Konya 4524, Kütahyıı 
1983, Malatya 850, MaMnisa, 766, 
Mara.t 553, Mardin 22, MersiO 
1457, Muğla 1896, Mut 195, Nii" 
de 1222, Ordu 1134, Rize 440, 
Saınsun 1231, Sürt 95, lsinot' 
1276, Si.u 854, Şibin aKrahisııt 

1070, 'IYabzon 1681; Tekirdajı 

673, Tokat 736, Urfa 561, V-!, 
143, YoQ&t 700, Zonguldak 19P 

PARIS, 4 A.A. - 8eynelmiW it kon
fer- ....ı. deT!etlerin ~tinılrıı ı.ilhaı 
sa büyÜk bir hi.diae olacaktu. S. .....,.... 
da Litin "-rı"ka tlevletleriadea beti, 
hükumet ııusrahbaalan ile bea r hr pat
ron ve İKİ a.arahbaoları olmak ,artile 
tam heyetler göndermektedir. 

Japonya, Çin, Hindistan, AY1iıturalya 
ve cenubi Afrika ittihadı da tam heyeti 
murahhasalar ıönd«eceklerdir. 

-o----

Japonyanın notası 
MOSKOVA, 4 A.A. - Tasa Ajanaı 

bildiriyor: Japonyanın Mo•koTa sefiri 
M. Ota. Çin Şark Demiryollannın aabtı 
hakkında M. Sokolnikof'a 29 -yısta 
lıir nota venni1tir. 

Almanya silahlanıyor mu? 
LONDRA, 4 A.A. - Reynolds lUus-

1 trated Newa ~azeteleri Almanya'nın giz
li silahlanrmo., aleyhinde neşriyatına de
•am ediyorlar .. Bu gazete, Almaoya'run 
1926 el,. 1930 da lsviçre'de silah imal 
eden fabrikalar yaptığını, ve hu fabrika
ların Rhenanie'de bulunan büyük bir fir 
manm kont•olu altında olduğunu yazı
yor, Alm<ınya'nın bütçede yaptığı kur

nazca ıruomeleler sayesinde, silahlanma 
için büyiil< mebLıiğlar tedarik ve temin et 
tiğini, t:ı7ya!"e hücu~unl\ karıı manev
relerin 'ık 'tk yapddığını yazıyor. 

NEVYORK, 4 A.A. - San Franı:d
co'dan Aıaociated Preu'e bildirildifitıe 
göre dün 11,46 te bu ha...ıide pdcletH 
IKr :ıebele duy'lllmu~tur, 

Güzeller Lizbon'dal 
UZBON, - 8-tlannda A........,. cü

uller güzelliğine • seçilen Rua güzeli 
Malmne) Tatiana Marlov olclaiu halde 
muhtelif memleketlerin güelleri ı..,.... 
7adan buraya gelmitlerdir. Burada hir 
hafta kalaca•lar, Portekmn batJıca 14>
birlerini gezeceklerdir. 

Arif Oruç! 
Kırcalı~ de yeni Türk barflerile çık. 

makta olan Ozclilek refilôıniıı, dün 
gelen niiahaanula mahut Axil Onıç için 
fU aatırları yazmqbr. 

''Kendisini dn aynasmda ıören ve 
bütün mevcudiyeti hayall•den meyda
na gelmİ§ olan bu herif; bir çok 7erler· 
den kısmetini aldıktan sonra Sofyaya 
gelmiştir. 

Pek sairin J'llJayan Bulprya Türkü
nün arasma kundak ıokınağa çoktanbe. 
ri aavaşan bir kaç nediribilmezin koltuk 
!arına sığınan Arif Oruç, ilk kusmuğu
nu "Dostluk" çanağına kuamuıtur. 

Arif Oruı;a yalnrz şunu haber verelim 
ki; kötü emellerini ekmek istediği tarla 
lar; coklan bizim istediğimiz meyveleri 
venneğe baılamqtır. Kendisi pek gece 
kalmı,Iarl . ., 

du. f 

Katolik kongresi menedildİ 
MUNlCH, 4 A.A. - 8 hazirandan jl 

hazirana kadar Munich'de yapılacak "' 
lan katolik kongresi, Bavyera polisi ~ 
rafından men' edilmİJtir. 

Komfu memleketlerde 

Bir hilkat garibesi 
ANTAKYA, (Hususi) - Burıı1' 

bir kaç aaat mesafede olan Zahle kö~ 
de Mediha isimli bir kadın iki bııtlı• aıl 
kollu bir cocuk doğurmuıtur. Bu a 
yavru bir kaç dakiluı aonra ölmüttÜl'o 
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~artisUıdQ Ş E ·H ı· R HABERLERİ Bir cevap ve .. bir sorgu! 
Nezaketini bana: j '-"::L'i:k:;;o:n:o:m:iı ___ .;;;. ____ ""iı-::::":":::.:~---------:-~~-~~~-------...,-----------_J 1 İstanbul semtlerinin ölüşü 
- Zebunküf... Maarhta Oafterdarlıkta Mahkemelerde 

I?iyecek derecede dostluk çerçe- N l . k? K _ ve dirilişi vesınden aşıran me.hur fıkracı e er gırece • abataş hadisesi yeni teşkilat Bir iddia ıstanbulda zaman zaman. mev.m. 
Va · Nu'nun türkçede okuduğunu mevsim dirilen, parlıyan ve gene o yol-

anlamıyacak kadar tavsadığını ha- Gümrük resminden muaf Lise müdürü bu mesele Öl F d k F da ölen ve sönen semtler vardır. Bu-
ber verirsem ·akın·. I k I Mali teşkilat nasıl yapı- en ın ı atma eroin nu bilhaasa sayfiyelerde, yazlık yer-

0 o ara ge ecek eşya Ü !erde görürüz. 
- Densizlik ediyorsun.. için ne diyor? lacak, ç aylıklar kaçakçısı mı idi? demeyin! Az çok bir ameliye ıı:örclükten sonra - Bu ıene, derler. Suadiyeye çok 

kt~. Türkiyeden ihraç olunmak üzere • Dünkü Sonposta ıı:azetesi Kabataş Istanbul vilayeti yeni maliye teıkila Eroin kaçakçılığı yapmaktan ıuç- rağbet varmıı ! ••• Yahut: 

M 

• • • ~bulu muvakkat auretile gümrük res- Lisesinde iki talebe arasında bir cerh tı kanunu Büyük Millet Mleclisinden çık lu mqbur yankeaicilerden müteveffa - Haziran geldi, Ada bombc>f, di-
evzua giriyorum: Nazım Hik- mınd~n ~uaf olarak 

1933 
senesi zarfın· lıadiseıi olduğunu, bu yüzden bir kaç .ta tığını haber vermİ§tik. Kanun geldikten. Fındık Fatmanm dostu Şakir Haıan· yorlar ••• denir. 

metin •ahıiyetini sözgeliti ederek da Turkiyeye ithaline müaade olunacak !ebenin mektepten kovulduğunu yazı- sonra tatbik edilecektir. la arkada§larmdan Nazmiye hanı. Bu rağbetin, parlaklığın sebebini 
komünistlik için gene bu su"tunda eıya ıunlardır: yordu. Kabataı liıeai müdürü ile dön Şimdiki halde İstanbul Defterdarb- mm muhakemeleri dün • AinP ceza Suadiyenin me•hur pla,·ma mı atfet• görüştük. Bize dedi ki: D- ' bir fıkra yazmıtbm. Vi.. Nu Beyin 1 - llırac: edilecek halılarm imalin- ğında, mülhabt ve kazalar dahil, mu· mahkemesinde yapılmıftır. ~eli.!· • Adaların rağbetten düşmesi· 
pek te uyarına gitmemi~! Egv er na- de. kullanılacak çözgü ve kaıkam iplik- B - Hadise izam edilerek yazılmııtır. vazzaf 1220 memur vardır. Hasan kendisi hapiste iken metre- "~- gorerek havaamm bozulduğuna mı 

. ıih . T len. ıçak çekmek, cerh, mektepten tart Jıa. Bundan batka Ücretli olarak ta bir ai müteveffa F mdık F atmanın eve bir hillmıebneli?. 
zenın m · arrır ne demek istediği- 2. _ lhraç edilecek yumurtaların am diseleri yoktur. Yedinci sınıf talebelİn· çok memur bulunmaktadır. miktar eroin getirmİf olduğunu, fa , Efendim! Suadiye oldum bittim Su· 
mizi anlıyabilmi9, J(azımızdan bi- balaıında 'kullanılacak yumurta talHı, den Oman Efendi arkadaaı Rahmi Efen- Yeni kanunda tahakkuk ve tahsilat kat bundan kendi•İnİn haberi olma • ~~iy_edir .. Pla.j ona rağbet getirmiş de· 

rer kelı.me alarak al 3 Ih ""' eliyi •.:akısile korkutmu•, R-ahmı· Efendı" • · 1 • murakabeye çok ehemmı"yet e- gıld B )°'-' . mug ata ve tah- - racata mahsus Türk Şark ha- • ı, enne, v dığını, Fındık Fatmanm efya11 ara. ır. 1 
...... orau rağbetlendikten 

rıf yoluna ıapmamı, ol••ydı mese- lı ve kilimleri. nin t.azı yerleri berelenmiştir. Rahmi E rilmektedir. da h . "' . - 1 • tir' sonra plaj yapı'--tır .. 
1 k 

- 4 )h fencliyi hastahaneye göndermittik. lyi aın zu ur ettiğim soy emıt • Ad h ~ı 
e yo tu. Ne cevap verı"r n d h' - racata mahıus tuzlanmıı bar- ld M Oç aylıklar Nazmiye hannn da eroinin mahiye- . anın avaaı da gene eıkisi kadar 

k
. • , e e ıç sak. o u. ektebe devam ediyor. Orhan E- · aaf ve dirı"ltı'cı"dır" . ımaenın ze k fik f d" · tini ve iıtimal §eklini bilmediğini, bu-
.. v ve rine tahak- 5 - ihracata mahıuı yazma ve ka- en ıye de hı~ hafta tart ceza11 verdik. Dul yetim ve mütekaitlerin üçer ay lunmut ise ya Basana ve yahut met· B~tü? bu ~mtleri yaıatan ve öldü-

küm e~,~~k id~iaıında olmadığı- le~ri baıma imalinde kullanılacak A· Müddetini bitirdi, devama başladı. Ha- bklan ;anndan itibaren verilmeğe bat· resi Fındık Fatmaya ait olduğunu aöy- ren amıl nakıl vaaıtalarının ucuzluk 
mızı Suı<utuınuzla İspat ederdik. menkan bezi, tülbent, salaşpur, patiska. dise eıasen 15 gün evvel vukua gelmiı- !anacaktır. lemiıtir. pahalılığıdır. • 
Fakat, Va - Nu'ya anlamad " . 6 - ·~~:'cata mahıus çuval imali i- tir.,, Mahkeme p.hit celbi için batka lstanbul bir belediyeye malik oldu 

ah t ta • ıgını, çın keten, JUi, manila ve emsalinden ma Kız kolleı"ı' Harabelerı· tetkı·k .. b olalı şehrin candaman olan nakı' I va-
- y u • ımalı bir eda ile anla- mul çuvallık mensucat. gune rrakılmııbr. 
maz göründüğünü sezdiğimizi - 7 -:- İh~acata mahsus şekerleme ve Düyunu umumiye binasının kolej it- Bir senet sahtekarlıgv 1 ~'."tarı itini kimse dütünmüt değildir 
anlatmak ı"ç' ) k helva ıma\ind k il ıl tihazı için tetkikata memur komiıyon d • • . m onun söy eme iste- e u an acak •eker. B l T .. k me enıyetı·nın s b Bog"aziçi gu .. nden gun·· e daha harap mıyec v• • • 8 lb - dün Maarif müdürü Haydar Beyin riya Un ar Ur v a atay isminde faizle para veren egımızı zannettiği teyleri bir .. rt"l-:- . ra"'.'ta mah•us el i,i muhtelif setinde ikinci içtimaını yapmııtır. bir adamın 1985 lira alacağı olduğu- oluyorsa bunu halkın fakirlqtiğinc 
defa daha söylemi' olalım·. 0 u enn ımalınde kullanılan safi keten K . d b' yu'0 ksek kıymet hazineleridir d · h 'f k atfetmek dogr" u olmaz. Her gu-n .,.hre nıenıucat. orruayon ün ınayı gezerek mahal na aır senette ta n at yapara aah- ~-

"B ·· d 9 lh len ba tetk"ka t So • ı· 1 • d P M r T a te ibr t · bn kt ı inmiye mecbur olan lstanbullu ayda 
.. u_gu_n e diyorlar ki •• ,, dekı' 

1 
k - racaıa mahsus tesbih ve ağız- zı ı t yapmış ır. vyet a ım erm en r. a nıv aname anzun e e en auç u- r 

l 
1 

tarak .... k . ı· d k Bursa muallı"mlerı' harabelerın" de tarihi tetkikat yapmak Mm. Mari ile kocası M. Nikolanın OD ıra vapur parası, tramvay paraaı 
soz erımız tamamen d " d .. • • ...,.ı ıma ın e ullanılacak tün"' ı ' 

.. 
ogru ur. Dü". k ı ı akk ı "tın' ti" p d"" h k 1 • d"" 'k" · h e parası veremez .• 

Ş k 
.u çe, ev.h. a, çubuk, yaprak ve boru ha üzere Çan a eye g_ı . ıı . r. un mu a eme en un ı ıncı ceza ma • 

u_ncde v~·1; anaatlerimizi değittir- ı1an.ınde ıelluleyt, galalit, eriyantal halita- Bursa Muallimler Birliğinin daveti şehrimize avdet etmııtır. Rus Sovyet kemesinde yapılmıttır. Adada oturacak babayiğit · köprii-mış egı _ız • • Nazım Hikmet Harp- üzerine Bursa ya giden Maarif Müdür alimi Tnıva harabelerinde yaptığı tet Saba tayın iddiasına nazaran bu- başında çalııaa bile her gün 35 kuruı 
sonu neslınin kuvv ti' · l . d . 10 - Yazı kısmı Türkiyede tabetti"· muavini Hıfzrrrahman Ra§it Bey tehri- kikat neticesinde son derece memnun karı koca borç senedindeki yazıyı ıil- vap.ur parası verecektir. Bu para:ı-, ve· 

d
. K e ı şaır erın en- 1 k kra miz d t t . ti" h be 1 • . 1 . d re_ bılenl .. er bugiinkü yauyı• urtları ı·. ır. endiaini de fahsan sevı"mlı' n ~e te . r ihraç edilmek üzere Ford e av e e ınış r. kaldığım söylemiı ve bu a r enn mıı er, mevcut ımzarun üzerine ak- d lük d .,.. < .,.. 

k 
~ue11esesıne mahsus resimli K.agı" t >.~. Hıfzırrahman Bey demiştir ki: e•ki Türk medeniyetini meydana çı· tilo ile bir ibraname yazmışlardır. çm e s enilen bayatı sürebilen 

ve anısıcak buluruz. li d -L· r~. M ıı·m1 B" li"" d ·· k nf lerdir. Bu hayatı au""rebı"lenler de A· n e otomunıl reoimli ilan kağıd - ııa ı er ır gın e uç o e- karmak hususunda haiz olduğu ehem- Hukuk mahkemesinin kimyahane-
Hikmet F 'd • b 11 - Amerikaya ilırac edilm1.k ·· ranı verdim. Mevzu Cihan harbinden miyete işaret etmiıtir. de yaptırdığı tab\ilat neticesinde de dayı dolduramaz, böyle boş kalır.· 

da N" H~kmrı una eyanatımız- re Ruıyadan celbedilerek ·ı.tanı..'.:ld~e: sonra dünyad:ı !."Örülen terbiye ve tedris Pr. Mar, yarın lzmire gidecek ve senetteki daktilo yazılan araımda Eğer bugün Suadiye mamur ;ae ora· 
, 8;Z'_M ı et için '8ir dediği- lenecek yaprak halinde Rus tu··ru··nu··. ! hareketleri ve memleketimizdeki yeni- lara rag"bet ediliyorsa bunun hikm' etı·nı' 

mız g b V
• N"' kul l"kl "d" B orada da tarihi tetkikatıa bulunacak· ki.!l'yevi madde ile silinıni• yazılar ol-ı ı - a. u nun ağında Gülyagvları ı er ı ı. w-sa Maarif Müdürlüğü ve tır .. Rus alimi lzmirden sonra Yuna- duğu tahakkuk etmiştir. ' ayda iki liraya abone yapan otobüsler-

yeredebilmesi için tekrarlıyalım _ Muallimler Birliği çok güzel çalışıyor. G" 't d d · t d de aramalıyız. Hemen Allah nazar-

d 
H

. d" lan T" R;.ı ; • · M ı,· ı· li b' d nistanı ve ın a asını a zıyare e e Maznunlara nazaran ise alacaklı d ki Ü 
son yazımız a da öyle dedik. Hem d bı.n. ıs .. ıcaret akademisi azasın- ~ " x • ın ı•a ıermaye ır yar nn rek lstanbul tarikile Moskovaya avdet an sa aım, oraya da ıküdar l~am. 
de "Ant 1 .. . ld li an ın, gul yağı satın almak maka d" sandığı var. tefecidir ve senelerdenberi kendileri vayı gibi bir müeueıe musallat oTiur ' 

: O OJlDın a ıgı" ·ir aair 1 B ı · a 1• aıı· ı b k h' edecektir· d k d") T • • ,, e u gar~ıt:ma geçmiştir. Bu zatın, ıv.u ım pre cok üyü tes ılat gös- ----<>---- ile muamele yapmaktadır. Şimdiye a otobüsler ve birlikte ucuzluk, ko· 
ay 1 e ve şu cümle içinde: mı;mieketimıze de uğrıyacağı ümit e- teriliyor. . !:adar muntazaman borçlarını öde. laylık ta ortadan kalkarsa oraıı da 

d 

'l'dKalabalığın dinleyici sıralarını ed~jktedir. Bu takdirde kendiıine gül inşaB~~:..=m bir istiklal mektebi Beledlyede miflerdir. Sabatay efendi bu son borç Adaya, Boğaziçine, Çamlıcaya döne;. 
o

1 

urufunda iki ayırt ve eleyif yag anınızın nümuneleri gösterilecektir. Bina her türlü ası-i tertibatı haiz bu- Medreseleri tahliye larında kendilerine ibraname verir- Bakırköy, Yeıilköy tarafları daima 
yo u vardır. Bari sergı·sı· ıunuyor. . . . h ken sonradan böyle bir sahtekarlık mamurdur, rağbetten düşmez derler. Belediye tarihi ve mımari kıymeti a Hikm · ş k · 

A 
Bir,: .'!li;-ım Hikmet bir •airdir. B!' ay içi".'de (Bari) de açıfacak bey- Maarif müsteşarı geldi İz bulunan medreseleri tahliye ettirerek iddia etmek için ibranameyi yazılan hattı ;~ıc:lar.!':';::~i:'c::~t;ı:-ı.~::~ 
nto oıın ld v T nelmilel sergıye hükumetimiz de reımen M 'f M hüınıi muhafazasına karar vermiştir. kimyevi bir madde ile .ailinmş ki.ğı- dır ü ı k b k ti ·ı . d. 

mahk dın a .. ıgı bir 1taı"r. CO:-ı"rı' d d"I l aan üst"f'I" Salih Zeki Bey 15 · ç ay ı a one ar arı ı e ıste ı· 
T .,... __ a_ ve_t e ı mittir. ıtirak edip etmiyece- TekaUtlUk bahsı· da yazmı•tır. ibraname kendileri ta- "' kad 'eli ı h" eme e gor k · · 

1
. . · hakkı gün müddet mezuniyet alarak şehrimize • gı ar ıı:ı P ge en şe ırli Bakırkö-"I . me ıçın ge ınır. ~ nda henüz bir karar verilme gelınittir. rafından tanzim edilmiı değildir. Asıl yünde oturmaz da ne yapar? 

ti

·r Okı: Naz.. ım ff!L __ et komu··nı'st- mıttir. Belediye memurlan Tekaüt kanunu- 1 Bilmeliyiz ki: Bir semti"n nakı'I u-c-d uun Of. Muallimler d v nun B. M. Meclisinde kabul edilerek çık aahtekarlığa kendileri kurban o muş-
d . nu ınlemek için mahkeme- ıse mUracaatlar san ıgı ması Belediye memurları araamda çok !ardır. retine yapılan bir kunıt zam oranın 

e yeralınır B lmii ı Mil ı b rağbetini yüzde yirmi dü•ürür. 
"' . eyn~ .? .. ~no. sergisinde teşhir stan ul ilk tedrisat muallimlerinden b:iyük meınnuniyet uyandırmıştır. Mahkeme bu iki zıt iddianın tah- 1 ' 

Bu satır) edilen Turk uzum, ıncır, tütün ve müs- bin ka .. ddan l•tanbul Maarif müdürlü<n:. Bu İ•İ takip için Ankaraya gİtmİ• o- stanbul ıı:ibi, çalışma yeri ile otur· 

h 
ar tü'·rkçe okur kir h lif d"kl ~- • ' kı"kı"ne ve tetkı"kina karar vermi• du- · d k d f d • 

erkeae kend. . . yazar atı mu te ecnebi müesseıeleri tara- ne gon er ' eri mektuplarda ·~Maılrif lan memurin müdürü Samih Bey yarm "' ma yerı arasın a ço e a, enız ve açık ııını anlatacak kadar fmdan takdir edilmiştir. Y:U-d!"' sandığı., na aza olacaklarını bil- şehrimize dönecektir, nıtma başka gÜne bırakılmııtır. kara yollan birikmit. dağınık bir yer· 

Nazr~~.mik11;na~.·dıır. Anlatılıyor ki Bunlardan bazıları bu malları satın clirmıılerdir. Bu muallimler maaşla- M Uracaatlar var Mahkum edildiler • de ücretleri artırmak demek ~ehrin 
N

• • ı goz e bakıyoruz: Şair almak istediklerinden bahisle ihracat o- nndan her ay yanın lira sandığa terke- hareket kabiliyetini kötürümlettirmek azını Hikmet k fisine müracaat etmişlerdir. deccklerdir. inşa ~dilecek olan muvakkat •ehir Hendegin Mahmudiye köyünde şehri büzmek demektir. 

Hl
.kmet. • omüniıt Nazmı 06 b nl s d " al ' ·· · k k k ı lstanbulda Tarife komisyonu diye 

Va - Nu Beyi ·· t .. 
b'I' . k' d·· uı uate temin ede. 

ı ırız ı, un de b .. d 
Hikmet'in tairliğin:g1:fok e Nazım 
onun san'at k bT unan ve 
bi b. .. a ı ı~etini inkar eden 
kiiçm ı:ı fey ıoylemı' değiliz. Mah

bekler' mka.aın~. da ııtemeyiz ve ... 
ız 1 Y\1Zaklığı ile cümburi

yet mahkemesinden çıkım! Hem 
yazımızda da bu noktalar hiç yeral 

:.a;ın•~: Biz mahkemeyi dolduran 
~n eyıcı kalabalığı içindeki tale
z' vel g~n~lerin sadece oradaki va-
. ı?'et ermı tespit etm. b 
ıçın de: ıf ve. • unun 

"B u ırençl · k 
kadar da:yalıe~~';: • apıları ardına 
rinde yalnız ko ·~~~ mahkemele
komünist fikirt':'~".1•tlerin değil, 
d"ld"" • . rının de m hk. 

e ı ıgını görmeleri hak' a um 
rinde olur •• ,, ıkaten ye. 

b 
Demittik. Gene de bu iddia v 

u da vadayız. e. • 

* • * 
11~kılıip muharrirlerinin en kuv. 

vet ı tarafı tek çepheli açık kana 
ati · d ' ' • erın e samimi oluşlarıdır. 

- Ne olur ne olmaz? •• 
Diyen "'d · . ı areımaalahatçı" mubar 

rırden yega· n 1 . "k l . d e ayrı ış ıstı amet erı 
be zannederim ki budur. Va • Nil. 

unu ve hücum ettı'g"ı' • k yazımızın 
.e meanedi l b 
hala 1 ° an u noktayı 
anlay~:.~ya~ kadar kendisini 
olduğuın e. bı~ı de pek farkında 

uz •ınaı bir ti 
bunküş vazı'y t' d gayre e ze-

e ın e ·•t k 
ısrar ediyorsa 0 takd' gds erme te 
kendisinden öğrenın 1k e en evvel 
düşeceğimiz fey •ud:r: merakına 

- Viilii Nureddin Bey T·· k" 
de komünizm mevz.;unu ,.:;, ıy~
talea ediyorlar ve. . komiini.at'[!'!• 
karşı şahsan duyguları nedir'> ıge 

Me,hur fıkracı, eğer, bu .~~~
nıuzun cevabını açıkça verebilirse 
kerıdiıi ile daha uzun konutabilir. 
~e Yazı saflarımızda yerlerimizi 

aha kolaylıkla alabiliriz! 

Etem iZZET 

Beylerbeyi sarayında 
ziyafet 

;: ~li. ve belediye reisi Muhittin Bey 
~ rımızd~ki konsoloılar ferefine dün 
ti e!!erb~y~ sarayında bir öğle ziyafe· 
hu ı~u!tır. Davetliler aaat on birde 
.,ı:,~•lı hır vapurla Köprüden hareket 

1• er Bog" d b' . . re. Re 
1 

' .az a ır gezıntıden ıon-
ÇesirıJ' erbeyıne giderek sarayın bah
•ar e Yemr.k Yenilmiş ve b'l"h ay ııezd" 'J • • ı a ara 

.. ' .. ....,_•~• n•·~tır. Ziynfet çok sami-

ı, u arın üzüm ve incir tacirleri an ıgın mu !imlere bir çok fayda- hali projeleri ikmal olunmu!tur. inşaat oturan ve tutim açmr en ya a a· 
ve inhiıar idaresile temaalannı temin ede lan dokunacak, ölen bir muallimin aile- için l>ir ilii tennayedar grup müracaat nan Mehmet ve Kara Mehmedin ad- bir heyet bu İ§le me,ğuldür. Nesiyle 
cektir. sine sandık bin lira kadar muavenet ede etmiştir. Müracatler tetkik edilmekt&- )iye ihtisaı mahkemesinde muhake· metguldür bilmem. Fakat bu heyet 

Yagvlı tohum maddelerı· cektir. dir. meleri neticelenmiş, her ikisi de CÜ· §Üpheaiz ki; vereceği kararlarla lstan• 
Bütün muallimlcrdcn cevaolar gel- $ . f • 1 • rümleri sabit olduğundan ikiter ay bulun dıı semtlerini öldürüp diriltmek 

Fransa hükiimeti, yağlı tohum ve yağ dikten ıonra Maarif id.aresi vaziyeti Ve- eyrüSe er ışaret eri hapse mahkUnı olmuılardır. kuvvetinde olduğunu dütünmemekte· 
lı ma~d!'ler üzerine gÜmrük resmi konul kalete yazacakbr. Beynelmilel seyrisefer itaretlerinin ·v · k ld dir. • 
ma11 ıçın parlamentoya bir kanun la . tehrin muhtelif yerlerine konulma11na Bir adamın cıgerı ÇI arı 1 Boğaziçi yabları uzun kirişlerini ve 
hası tevdi etmiıtir. yı- Poll•tll batlanmı•tır. kaim meşe direklerini alacak ankazcı Mernl k • Hapishanede adam öldürmekten suçlu 

e eti?'izden Fransaya yağlı pa lstanhul ciheti tamamen ikmal edil- olarak yatmakta olan Hüseyin çavu· bekliyor. ' • 
~~k, .~eten, •~sam ve haıhaş tohumları, Beyog" }u yangını mittir. Kadıköy ciheti Erenköyüne ka- ıun ciğerinde kangren olduğu anla- Büyükadanın gÜzel, köşkleri, inci ~~ resmınden muaf olarak sevke- dar bitmiş, Bostancıya temdit edilcek· ıılmıt ve ümitsiz olmasına rağmen gibi villaları artık göz~. düşmüş bi-

1 me 'r. tir. bir ameliyat yapılmııtrr. Bu ameli. rer odalık gibi kimsesiz ve bakrm11z-

bu 
Bu layih~ kesbi kanuniyet ederse, Yangın da kastoldug~ U Boğazın, iki sahiline de bu işaretler· yatta Hüseyin çavuıun ciğerinin yarı· dır. Boğazın akıbeti onu da gözliyor. 

, ~~delenn Franaaya ilıracatı azalaca den konacakbr. 81 kesilerek çıkanlmııtır. Bir vakitler çoklarının sıhhat hazine-
gı mulahazaFedilmlektedi'. zannediliyor Pürüzlü meseleler Ameliyat muvaffakiyetle netice- ::~!.~'=~ Pendik bilmem timdi 

aSU ya fiatı Beyoğlunda istiklal caddesinde Na lenmiş, kangren durmuı, basta iyilet· 
k 

Beledı'ye ile Evkaf arasındaki pürüz· · b ı tır Çamlıcayı m ? B" T" k mı pata apartunanınul altındaki ma- mıye aı amıı · ı aonıyoraunuz. .. ır a· 
ur • Yunan Ticaret muahedesinin lü meseleleri tetkik eden komisyon dün H • h d k'I ralık dirileceğini umdulardı. Lakin 0 • 

bazı qya üzerinde tesiri görülmeğe bat ğazadan evvelki gece yangın çıkmıı gene toplanmıştır. Komisyon bir çok me aplS ane en na I na da iki sülük yapıttı. Emdi, durdu. 
l~t, bir ay eve) 4 kuruşa olan fasulye ve bu apartunanla dükkan yanmııtır. seleleri sulhan intaca çalışmaktadır. z f fiyatı 6 kurusa kadar çıkmııtır. Tran- Yangının tahkikatına nöbetçi müddei Hapishanede bulunan ve muhtelif ayı !adı, Şimdi renksiz ve titrek' b:r 
zon ve Rize ,.;,ıntakalarmda yetiıen Çin umumiıi Salim Bey vaz'iyet etmiştir. Vlllyette cezalarla mahkiim olanlardan 20 ki- köydür ...• Vaktile akm akm adam ta· 
faıulyeıi denilen cinse rağbet vardır. Yangın çıkan dükkan manifaturacı ıi müddei umumilikçe görülen lüzum §ıyan otobüsler, otomobillerden eıer 

Yunanistandan da bu cins fnıulye is- ikbal Beyle tuhafiyeci Agop, ıapkacı Nahiye müdürU olmak için üzerine Üsküdar hapishanesine nak- yok .•• Arasıra bir çöl kervanı gibi 
tenilmiıtir. Aleksandro efendiler tarafmdan müı· ledilmiılerdir. giden iki tramvay arabası cuma günle• 

tereken kiralanmıftır. Yangında apar Nahiye müdürlerinin tayini hakkın· Adi" k d ri eıki Çamlıcanın batrraımı yaıam1ya 
tıman bekçiıi Ahmet muhtelif yerle- da 1/554 numaralı layihanın ve Dahili- ıye a rOSU gelen seyircileri taınnıya çalışır. Dö· 

Sefaretlerde 

Bulgar sefiri bekleniyor 
B" h ır afta evvel Sofyaya giden Bul· 

gar f". M ": ın . Antonofun bugiinlerde 

aidetıne İ;iz~ e;lm~k;ir. 

(iş B.uıkaaınd ı . 1 
3 HAZİRANn ce~;;~ 

Akşam F" 
İstikrazlar ı a t 1 a r ı 

latilcra -: da~ili ku- : Tahvilat 
ponıu~ 96.So Erırani 19 40 
1933 latikrar:ı 19 Elektrik ' . 45 T -.-
Şarlıc d. yolları 2 75 rarnv•7 -.-
D. Mu.ahbidıe 53;_ Tünel 
Gümrükler 5,75 Rtht.rnı 
Saydi mahi 7.-- Anadolu 1 
Baida.t 11.75 " 111 
T. aıkeri7e 7,75 me••İl 

ESHAM 

-.-
1825 
44,55 
46.25 
ss.ss 

ı, Bank••• Na· ı Bomonti 2t 10 
Dl& 9,45 T erkoa kupou. ' 
" ., Hamiline 9,50 a~z 29 .. JO 
u ,, Müeasiı 102 Çımento 12.25 

Anadolu Hiııe 25,15 İttihat dq, lr.o· 
Tramvay 51.30 ponıu& 21P.O 
R_eji 3,55 Şark dey. 2.20 
Şır. hariye 15.- Balya 2.SO 
T •lef on 13.- Ş&rk m, eua 2,85 

ÇEK FIATLARI 
Paria 120 i • L d ' 6 Prag 15.91 
N?_n ra 71,325 Viyana 4 .. 48~C) 
••UilJork SS,975 Madrit 
""'• &no 9 5.54,65 
Brükıel ,14,25 Berlin 2,02 
A.tina 3.40 Varıo•a 4~15 
Cenevr; ı.:.zo Peıte 3,75.ZS, 
Sofia .625 Bel ... at 35 
Amıterd..rn 68.19 Bükrq 71,85 

ll8 Moakova 10 N U .00,1~ 
K U T (Satıı) 

k.uru1 S Kuruı 

d f
. ye Encümeni mazbatasının müzakeresi 1 · d k J ki · rin en ha ıf surette yanmıfbr. Yangı- Adliye b,drosu dün teblig" edil _ nemeç yer erın e te er e enn çıkar· 

Millet MPclisi ruznamesine alınnıııtır. d " · d · · dil" d r. nın kasten çıkanldığı hakkında bir mi•tir. Kadroda hiç deg" i•iklik yok- ıgı erun, emınn ın en ,,_mlıca· 
Dahiliye encümeni heyeti umumiye- ' • · J 'd" şüphe uyanmıştır. Agop, Aleksandro• tur. Yalnız hapishane ve tevkifhane nm ın emeaı ır .... 

l 
den ll"ri alman bu layihayı yeniden tet-

efendilerle kbal Beyin adamı olan kik etmiş ve poliı komiserlerinin tahsil doktor ve eczacılarma zam yapılmıt· Şehirde tehirli oturur. Nakil vası· 
bir Ermeni zan altına alınmışlardır.. kaydi gözetilmeksizin Nahiye müdürlük aıli Dlll"!ları otuzar liraya ç~l- tası şehri ya§Btır veya öldürür. lstan· 

Tramvay altında ölUm ıerine tayin edilmeleri kaydini, idarenin mıştır. .. but tehrinin iç nakiı vasıtalarını bir-
yüksek tahsil görmüı nahiye müdürleri- !ettirmedikçe, ücretlerini azaltmadık-

Evveki aksam Fatihte bir tramvay le takviyesini istihdaf eden, kanunun GUmrUklerde ça tehrin ya•amasma ve nüfusun art· 
kazası olmuş, -bir adamcağız tramvay al • tında kalarak ölmüştür. Kaza §Öyle ol- ruh ve maksadına münafi bulmut, ihti- masına imkan yoktur. Ey Şirketihay· 

yaca kafi gelecek derecede yüksek tah- s h• • riye, ey sabık Seyriaefainin .ı,ioı,ı!il'1 
muştur: ıil görmü, nahiye müdürleri bulunun- a lpSlZ eşya AKAY idareai, ey Anadolu h.l'tll,!Jy 

Beyazıtta Soğan Ağa mahallesinde caya lqıdar yedi senelik idadi veya liıe lstanbul ve Üıküdar Tramvay Şirketi 
oturan duvarcı kalfası Kayserili Hamdi mezunu olan poliı komiserlerinin nahi- 300 b• 1· ve ey bütün İstanbul nakil ıirketleri, 
Efendi Eclirnekapıda 611 numaralı vat- ye müdürü olabilecekleri kaydini koy· ın ıralık kadar i.gah olunl Uyanın! Ücretler bu hal-
nıan Satlullah Efendinin idare ettiği muttur. hl k de kaldıkça şehir büzülecek, ufalacak, 
Edimekapı - Sirkeci tramvayına bin- p ı· t t f"I eşya sa aca küçülecek, avuç içi kadar kalacaktır • 
mi,, tramvay Malta ÇarflSI iataayonuna o ıs e er 1 er Gümrüklerdeki aahipıiz e,yanın ha- o zaman kimi nereden nereye taşıyıp 
geldiği sıralarda yere atlamı§tır. Fakat Polis memurlanndan birkas efendi zine lehine aatılmaıına batlanınıttır. Bu para kazanacakllRIZ? Soranm size! 
muvazenesini kaybederek düşmüt arka- komiserliğe terfi etmişlerdir. Bunlar mm icin lstanbul Gümrükleri Başmüdü Sizin menfaatiniz, tehrin dağınık ol-
daki römorkun altında kalmıt ve ölmüt· meyanında Kırklarelinden lamail Ef. rü SeYfl Beyin riyaıetinde Gümrük mü- maunda, .şehirlinin dağınık oturma-
tür. Edimeden lamail Süleyman, Hüare; dürlerinden mürekkep bir komisyon te- aındadır. Ücretleri kınnız da şehirli 

Naim efendiler üçüncü komiserliğe tekkül etndf ve evevlki ıı:ün ilk del_~ <; dağılarn! •• 

Eczacı kalfaları 
Şehrim!zdeki eczacı kalfalan dün ge 

ce Halkevınde toplanarak bir cemiyet 
!etkil etmiılerclir. 

E':.""cı kalfaları aralarında tam bir 
{:;.";n~tle çalııacaklar ve İtıiz kalan ar

aı arına yardım edeceklerdir. 

Kısa haberler 

Zootekni 

.. * .. ~~raat V ~Jeti Zootekni ıubeai 
muduru Nurettin Beyin riyaseti alt 
daki fenni heyet tarafından Vekal'; 
namına Sivas uzun yayla haraamda 
kullanılmak üzere Macaristandan sa· 
tın alman 21 bat halis kan Moniua 

terfi edilmiıler ve ıehrimiz kadrosun• !arak, bu qyadan 75 parçası 470 küsur 
daki münhalata tayin edilmiılerdir. liraya sablmqtır. . ıJarak 
Şehrimiz polis memurlarından Remzi, Bugün ikinci bır toplantı yap 

F 1 S··ı sab•a devam edilecektir. 
azı , u eyman efendiler resmi ko· Gümrüklerde bffikmit heaapnz "!Ya 

miaerliğe Ali Rıza, Hasan Basri, Va- ıun muhammen kıymeti 300 küsür bin 
mık efendiler sivil üçüncü komiserli- akt dır lira tutm a · 
ğe terfi etmİflerdir. ---<<>---

Şirketi erde 

Liman Şirketi hazırlanıyor 
Yeni vapurculuk kanun®da kıla• 

vuzluk ve liman işlerine dair muhte· 
lif hükümler vardır. Liman inhisarı 
tirketi, bu hükümlerin k~ncl_is.ine _taa!· 
IUk eden kıannlarını tatbık ıçm ıımdı· 
den hazırlıklar yapmatkadır. --

Oda de 

Eksperler heyeti toplandı 
Ticaret odasında dün öğleden evvel 

ekıperler heyeti toplanmıt ve bazı ta· 
cirlerle gÜmriik idareıi arasmda ta
haddüs eden ibtilafab tetkik ebniş, 
bunlara ait kararlarını vermiftir. Bu 
kararlar, kabili temyiz olmadığından 
tatbik edilecebi'r. 

f<'ELEK 

Cismani meclis 
Ermeni Gregoryen cemaati cismani 

meclisinin vazifesi nihayet bulmuttur. 
Umumi mecliıi yakında toplanarak ye 
ni ciımani meclisi tetkil edecektir. 
Meclisin açılması için Vilayete müra· 
caat edibnittir. 

İtalyan denizalh gemileri 
Limannnızdan geçerek Karadenize 

giden iki ltalyan deniz altı gemisi V ~r 
nada bulunmaktadırlar. ltalyan denız 
alb gemileri 6 Haziranda . Süzebolu 
limanını ziyaret edeceklerdır. ---

20 f. Fran.ıız 
1 laterlia 
l Dolar 

aygm şehrimize gelmiştir. Yakında B • v 1 ~ö-:i ~ ~:: .... AT. 24.- Uzunyaylaya gönderilecektir. Ayni he Hikmet • ın çocugu 
177 1 Mark 

17
·- yet tarafından Macariıtandan ıalah ve yaralandı 

- Balıkçılar toplandı 
Dün öğleden aonra Ticaret odasm· 

da balıkçılar toplanmıştır. Bu toplan· 
bya barut ve av fişekleri ve tuz inhi
ıarlan mümeısillerile balıkçılık müfet 
titi Şevket Bey de iştirak etmiştir. İç· 
timada, balık tuzlaması etrafında gÖ· 
rüşü_lmü~ ve. t«:_amü1 olan tuz mikdan 

Bir konferans 
•Tayyare ile şehrimize geldiğini. yaz 

dığnnız ltalyan profesörü M ... P.~ctro 
Silva dün Casa d'lıalia klubun~e 
uAkdeniz ve teceddüt" mevzulu bı( 
konferana vermiştir. Konferansta Yrj 
li ve ecnebi birçok 2evat bulunm 

20 Liret 
20 f. Belçika 
20 Drahmi 
20 i. lı•İçre 
20 Leva 

1 Florin 
21 Kur. Ç~k 

215 ı Zeloti ~~-:= yarış encümeni namına da 15 Nonius 

2;~~ l Penı• 33.- ay~":' Adanada Mennik aygır depo· Sabık müstantik Hikmet Beyin ÇO· 

815 
20 L 9 y 23.- ıu ıçın alınmıt ve yakında §ehrimize cugu" Necip Beyin ba§t Omurca fahri· 
20 Dinar 55 1 k • 26.- ı Çerno-..eç ·- ge ece tar. kaıı sahibi Soma Efendinin oğlu tara-

85.- ı Alton '9
38 

* Bir hafta evvel Ankaraya git- fından tehlikeli surette yanlmıştır. 

1
1

12olİ•lı İ:-1••cılı;dl;lı7•• •İİJMJ.iıııııııİılilm~i~şi?llj~~i;.v~i~la~y·e~· t·b~· a~y~t~a~r~ı ~E~t;e~m;.;B~e~y~d;.;ü;n .. .ıiYİairİalalğlıİİrİdliırİİ.İİZ abıta tahkik.t yapmak 
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ı Askeri bahisler 1 
·------------~----------------

(Bolivya - Paraguay) savaşı 
Son zamanlarda Cenubi Amerika· 

da iki millet biribirlerini g11tlaklıyor· 
lar: Bolivya • Paraguay. Ne Milletler 
Meclisinin ve ne de baıkalarımn ayı
ramadıklan bu kavganın naaıl devam 
etmekte olduğu hakkında, gazeteler
den aldığım mal\imatı hulasa edece
ğim. 

Toplayabildiğim malumat, iki tara 
fın savat ma!uatlanrun ve hakiki kuv 
vetlerinin neden ibaret olduğunu ba
na öğretemedi. Ancak savatın hangi 
yevrede ve çevrede yapılmakta oldu
ğu ve ilk çarpıfmalarda kazancın 
hangi tarafta bulunduğu hakkında 
eksik bir fikir verebildL 

Söze baılamazdan evvel ( Boliv
ya) nın 1.200.000 kilometre murabbaı 
araziye ve 2.200.000 nüfusa ve (Pa
raguay) da ise bunun dörtte biri ka· 
dar araziye ve yansı kadar da nüfusa 
malik bulunduğunu söyliyeyim. Boliv • 

1 
ya memleketinin büyük lıir kısmı dağ
lık olmasına karıılık, Paraguaylılar 
alçak rakımlı ve bataklıktı ve rutu
betli ovalarda yafıyorlar. Bu çok ve
rimli topraklar tütün, deri, portakal, 
teker kamışı, pirinç ve aaire yelİ§tİr .. 
mesine karıılık Bolivya memleketi de 
bakır, gümüş, kahve ile geçiniyor. 

lıte, Mart ayının baıındanberi bu 
iki küçük memleketin ordulan Para
guay nehri ile Pilcomaya çayı arasın
daki bataklıklar araaına aıkıtmıı, or
manlarla bezenıniı mıntakada çarpıt
maktadırlar. 

Kuvvetleri daha zayif olan Para
guaylılar (Krokiye bakıla), Loa, Pla
tanilloa ve Saavedra'dan geçen ve aol 
cenahı Ecioros Patino bataklıklanna 
dayanmış olan, batıya karı• çevril
miş bir cephede müdafaa vuruıkuau
nu ( 1) kabüllenmiıler, Bolivyalılar da 
onlara aaldınyor. 

Paraguay cepheai, Gorralea, Ali
huata gibi durdunna tabiyeleri ile 
berkitilmiş olup buraya karıı Bolivya· 
lılar şimalde To\edo'ya ve cenupta 
Gondra ve Alihuata Üzerlerine yum
ruk sallamaktadırlar. 

Mart ayının ilk günlerinde Boliv
yalrlar Toledo ve Gorralea'de bir kaç 
muvaffakiyet elde eyledikten aonra 
ayın onuncu günü Gorraleı tabiyesini 
zapteylemişlerdir. Paraguay kuman
danı, hızlı nakil vasıtlarma bindirip 
getirdiği kuvvetlerle yaptırdığı karşı 
saldırma(2) ile bulunumu düzelteme 
mi,tir. Hatta mülazım Epindola, 400 
kişilik bir müfreze ile bir gece saldır
ması yapmıf, bu deprenti dahi mu· 
vaffak olamamıf, kahraman Paragu
ay mülazımı canını yetirmekle kal
mıttır. 

12 Martta Bolivyalılar tekrar aal
dınşa geçmişler, 9 Bolivya fırkaaı şİ· 
maideki Toledo cephesini çökertmit· 
tir. Bu saldırmadan evvel Bolivya uç· 
kuları(3) yukardan düşman siperle
rini bombalamıtlar, ve arkasından 
Bolivya )'İyadeleri aaraılmış düımana 
süngü ile yüriimüşlerdir. (Paraguay) 
kumandanı, burada dahi cepheaini 
tekrar düzeltmek için, cephenin diğer 
kuımlarından kamyonlarla acele kuv 

vetler getirtıniı ve bunlı.rla hemen 
karıılık tos lamaları ( 4) yaptırmıt ise 
de kendi piyadelerinin ormanlara ka
dar gerileyip çekilmesinin önüne ge
çememiştir. 

Söylendiğine göre Bolivyalıların 
savat lrurguau(5) Paraguay nehrine 
kadar ilerlemek ve bu mıntakada ken· 
di ordusuna bol yiyecek tedariklemek 
İmi§. Bu halde Bolivya orduaunun ..... 

-·.,~'- ~ 1 t' \ ,:..f· 
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ıtratejik amacı, Paraguay üzerindeki 
Puerto Casado kaaahaaıdır. 

Maamafih gerek güdüm(6) ve ge· 
rekse yetiıme(7) huauslannda düş
manlanna üstünlüklerini göstermi§ o· 
lan Bolivya asker birliklerinin bu ha
rekatı baıarabilmelerinde büyiik gÜç· 
lükler vardır. Çünkü birinciai Bolivya 
lı savatÇı, 3000 • 4000 rakımlı Al· 
toplano yaylalarından indirilmiı ve 
Paraguay'ın alçak ve rutubetli kırla
nna alııamamıttır. Buralarda aıtma 
büyük bir yığıdır. Bundan baıka e· 
ğer Paraguaylılar demiryollannı iyi
ce yıkarlaraa Bolivyalılann geri hiz
meti de çok gÜçlüklere uğnyacaktır. 

Bizim bu savaşta gördüğümüz ye
nilik, hazırlanmış bir bulunağa ( 8) 
saldırma yapılmazdan evvel hava kuv 
vetlerinin dahi tıpkı topçu gibi saldır
mayı olgunlaıtırma ateşine katıtma· 
lan ve bir de müdafaa eden tarafın, 
tehdit altına giren cephe kııımlarına 
ihtiyat kuvvetler yetiştirmek için mo· 
törlü araçlardan (9) bolca bolca isti· 
fade eylemesidir. Burada dahi, bir ke
re daha saldmna, müdafaadan daha 
güçlü olduğunu göstermektedir. 

CINOGLU 

(1) Vuruıku - Muharebe. 
(2) Saldırma - Taarruz. 
(3) Uçku - Tayyare. 
(4) - Karıılık toslama - Muka· 

bil darbe. 
(5) Saıı<I§ kurgusu - Harp planı. 

(6) Güdüm - Seıık ııe idare • Füh-
rung. 

(7) Yetiıme - Talim ııe terbiye. 
(8) Bulunak - Meıızu. 
(9) Araç - Vasıta. 

!Et. Mr. Kumandaohğı Sabna ma kom. iıa., "'\l'l f 
T op'1ane askeri fırou için 

2400 ceki odun 11 Haziran 
933 p~ar günü saat 14,30 da 
kapalı zarfla alınacaktır. İs
tekliler in şartname görmek i
çin her gfut ve münakasaya gİ 
rişecek!erin belli vaktinden 
t.>vvel teklif mektuplarının ko
n1isyon riyasetine vermeleri. 
(637) (2225) 3293 

Merkez Kumandanlığına 
merbut müessesat için 250. 
bin kilo koyun eti 17-6-933 
c •1' ı .artesi günü saat 15 bu
çukta kapalı zarfla satın alı 
nııcaktır. İsteklilerin şartna
mesıni görmek için her gün ve 
ınunakasasına girişeceklerin 
belli vaktinden evvel teklif 
mektuplarını komisyon rıya
setine vermeleri. (640) 
(2222) 3294 

~~~ 

Merkez Kumandanlığına 
ınerbut müessesat için 

~ 5000 kilo sığır eti 17 Hazi
rfln 933 cumartesi günü saat 
14,30 da kapalı zarfla satına
lınacaktır. İsteklilerin şartna 
mesini görmek için her gün ve 
münakasasına girişeceklerin 
beUi vaktinden evvel teklif 
mektuplarını Komisyon Ri
ya!eline vermeleri. (639) 
(2223) 3295 

• * • 
Harbiye ve merbutu bulu

nı:\n mektepler ihtiyacı için o
tuz bin beş yüz kilo süt ve 
be~ bin beş yüz kilo yoğurt 
13-6-933 sah gÜnü saat 14,30 
da ayrı ayrı açık münakasala 
rı yapılacaktır. Şartnamesini 
göl'mek için isteklilerin ve 
JTıÜnakasaya girişeceklerin 
belli vaktinde komiıyonda ha 

zır bulunmaları. (648) 
(2321) 3307 

Topçu Atış mektebinde te 
raküm eden 150 araba gübre 
!2-6-933 pazartesi günü saat 
1 S da müzayede ile satılacak 
tır. Görmek istiyenlerin her 
gün mektebe müzayedeye gi
rişeceklerin belli günün saatin 
de l\1erkez K. Satınalına ko
misyonuna müracaatları. 
(653) (2324) 3310 

~ ~ ~ 

• Kuleli askeri lisesinde mev 
cut 205 kalem muhtelif cins 
eşya müzayede ile 12-6-933 
pazartesi günü saat 15 te ya
pılacaktır. İsteklilerin eşyala 
rı görmek için Kuleli Lisesine 
müzayedeye girişeceklerin bel 
li vaktinde komisyona mü
racaatları. (652) (2325) 

3311 
~ ~ ~ 

Halıcıoğlu İhtiyt.t zabit 
ınektebinde teraküm eden yet
miş araba giibre 12-6-933 pa 
zartesi günü saat 14 te mü
zayede ile satıfocaktır. Gör
•nek istiyenlerin her gün rr 
tebe ve müzayedeye girecekle 
rin belli vaktinde Merkez Sa
tmalma komisyonuna mura
caatlan. (654) (2326) 

3312 
~ .. ~ 

Topçu Atış mektebinde te 
raküm eden 600 adet boş ben 
zin tenekesile 300 adet boş 
sandık 12-6-933 pazartesi gü 
nü saat 10 da müzayede ile 
ı;atılacaktır. G!irmek istiyen
lcrin her gün mektebe müza
yedeye giri~eceklerin belli 
vaktinde Merkez satmalına 
kmr.!sycnun::ı. rr:üracaatlan. 

651 (23J7 3313 

MlLLrrET PAZAR IESI :> HAZiRAN 1933 

Hlklye 

SENARYO 
[Nota: Bu senaryodan iyi bir beate• 

ktir bulunur.sa mükemmel bir operet 
çıkabilir. Meu:zuu basit ve fakir nice
lerinden en afağı üç perdelik operet· 
ler yapılmıftır. /atiyene bedava hedi
ye ediyorıu. Muııalık gördüğü bütün 
tadilatı da yapabilir.] 
Adı Cemil Muhtar. , 
Hukuk F akülteainde tahail ediyor. 
imtihanlarda pek akaıyorsa da ka-

bahat değil .• 
Atk efendim bu, aık. • Şaka değil.. 
Cemil Muhtar bir gün yoluna çıkan 

bir kızla tanıımıfb. 
Bu hikayenin hatladığı aırada daha 

doğruau perde açılır açılmaz, Cemil 
Muhtan derin tefekkürlere dalmıt 
bir vaziyette görüyoruz. 

Mualla da yanıbaşında. • Bu Mual
la bir gün Cemilin yolu üatüne çıktığı 
kızdır. 

Her ikisi neden böyle derin tefek
küre dalmıtlar. 

Çünkü Cemil lzmirdeki amcasından 
bir mektup almııtır. 

Bir aralık Cemil ayağa kalkar, 
elindeki mektubu buruıturarak atar. 

- Bu adam beni öldürecek. Paraaı 
da kendisinin olaun. Sekiz bin lira mİ· 
raaı bana kalacak diye timdiden fart 
üatüne ıart. . Kendisi evli değil ya. . 
Ben de katiyen evlenmemeli İrnİfim, 
Halbuki seni ne severim1 bilirsin Mu. 
alli.. .. 

- Fakat Cemil, bir az makul dü
ıünsek daha İyi değil mi? 

- O makul düşünüyor mu? Kafa
aında bir ıeydir tutturmuf, ne zaman 
bana mektup yazsa, içinde izdivaç a
leyhine bir alay felsefe. . . Eğer be. 
kir kalmazgam, beni mirasından mah
rum edermif .. 

- Ne yaparaın Cemil, herke•in ken
dine göre bir kanaati var. 

- Canım, kanaati onun olsun, fa
kat bana kabul ettirmeğe kalkmasın. 

- Talihimiz böyle imif. Biliyorsun 
ki sen benimle evlenmek istiyorsun. 
Fakat seni de bir servetten mahrum et 
mek iıtiyecek kadar hotbin bir kız de
ğilim. Ben bana düşen vazifeyi biliyo. 
rum. Maalesef aynlmaktan başka ça
re kalmıyor. 

- Ayrılmak mı? Allah göstenne
ıin. Ne diyoraun, Mualli? Ben ıensiz 
yafıyabilir miyim? Amcam seni bir 
görse evlenmemize mini olmaz her 
halde. . Sahi, hunu neden daha evvel 
düıünmedik. Haydi, Mualla, kalk se
ninle yarm zmi:oe gidelim. Hazır va
pur da var. Ben bugün gidip biletleri 
ahrım. 

- Fakat .. 
- Fakatı makatı yok. Hemen bavu-

lunu hazırla. • 1 

-2 
Sahne lzmirde. ıı 
HalW.. Bey amca yaflıca bir kadın

la konuşuyor. 
- Ah, Melahatciğim, bunılan aon· 

ra sana Meli diyeceğim. Yanndan son
ra nikahımızı da kıydırın>:. Ne aaa· 
det .. 

- Dur bakalım, daha kağıtları ha
zırlamadık. 

- Sahi, insan sevinince iatiyor ki İ§ 
hemen olu-versin. 

- Yalnız bir §ey var. Yeğeniniz be· 
nim için kim bilir ne dütünür. 

- Umurumda bile değil. Ben her 
türlü tedbirlerimi aldım. Haber aldım 
ki, o muhakkak evlenmek İstiyormuş. 
Kararını verdi mi de yapar~ Evlenirse 
mirasımdan ümit kesmesini bir kaç de
fa yazdım. Evleneceği de mali'ıın .. 
Mirasımla da alakası kalmayınca se
nin için ne düşünecek? 

- Canım Haluk! 
- Şeker Meli .. 

-3-
Sahnc gene lzmirde ve Haluk B. 

amcanın düğün günü. Davetliler sa
londa toplanmış. 

Nişanlı da orada . · 
Bir hizmetçi haber veriyor: 
- Efrndim, yeüeniniz lzmirden gel 

miş, sizinle görüşmek istiyor. 
- Ne diyoraun? 
Hah'.'ı1[ Bey amcanın halini tasavvttr 

edebilirsiniz. Bu rolü alacak artistjn 
son derece muvaff<ı.k olacağına §ÜP· 
he yoktur. 

-4-
Haliik B. amca ıılt kata indi. Yeiie· 

ni bekliyor. Muallayı da kapısı biti~;k 
odaya saklamış, amcasının mukave
metlerini kırıp kendisini ikna ettikten 
sonra, kızı meydana çıkaracak. 

Amca (kapıdan girerek) - Vay 
Cemil, seni hangi nızgi.r atb? 

Cemil - Amcacığım, beni beklemi
yordunuz, biliyordum. Bir aürpriz ol
aun diye haber vermedim. 

- lnaan bir telgraf çekmez mi ya
hu? 

- Sizi ne kadar sevdiğimi bilirsiniz. 
Çünkü ben de aizi çok aeverm. (Ayrı
ca) Aman, çabuk kandırmıya baka
lım. Mualla ötc!d odada kim bilir ne 
aıkıllJ'? 

- Ho.kikat ben seni severim. Bili
rim ki aen de beni aeverıin. 

Sahne - muıikili veya musikisiz -
bu muhavere cereyanı üzerinde uzalı· 
labilir ve üzerinde daha ı:üzel itlene· 
bilir. 
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Cemil Muhtar amcasına evlenmek 

ihtiyacında olduğunu anlatmııtır. An
lattıktan sonra da niıanlısını beraber 
lzmire getirdiğini söyler. 

Amca - Sana bir şey söyliyeyim 
mi? Ben de evleniyorum. 

- Yok, canım? 
- Evet, hatta düğün bugün. Da-

vetliler de yukarıda .. 
- Allah, Allah .. 
Tam o sırada sahnenin iki tarafın .. 

daki kapılar açılır. Birinden Mualla, 
öı.kindea amca beyin Dİfanlıaı sahne· 

K••A.& ................ 
Yangın ... 

N.laarif kütüphanesi sahibi Naci Ka
aun Bey, kötesinde oturmuf, teabihi 
elinde, dütünüyordu. Beni sesimden 
tanıyınca, memnun oldu: 

- Gel bakalım ... Şimdi bu dakika
da kafamın içinden neler geçtiğini bi 
lir misin? 

- Hayır! 
- latanbul yangınlarının önüne 

geçmek çin bir proje hazırlıyorum .. 
Şaıırdun: 
- Siz mi? Ne münaaebetl •• 

. Sözüne devam etti: 
- Öteden beri bu işle meıgul olu· 

rum. Projem kabul edildiği gÜn latan· 
bulda yangın kalmıyacak ! Yalnız, be
ni tereddüde dütüren bir nokta var. 
Acaba, belediye; projemi kabul edip 
bunun için bana bir fey verir mi? Ben, 
ufak bir paraya da razıyım ... 

- Meaela ne kadar? 
- Beş bin lira olaa yeteri •• 
Gülmeğe başladım: 

-Amma yaptınız ha! •. 
Kulağıma iğildi: 

- Şu iıe aiz delalet edecek olsanız 
alacağım parayı paylatırdık ! . 

- Demek, yangınları söndürmek 
için elinizde .mühim bir kuvvet var. 

- Elbette! .. 
- Naaıl kuvvet bu? 
Manidar ve yarı iatihzalı bir gülüı 

arasında cevap verdi: 
- Onu ancak belediye reisine söy

lerim! 
lıi latifeye dökmekten başka çare 

yoktu: 
- Naci Bey, dedim, siz gelin de fU 

lstanbul yangınlannı söndürmekten 
vazgeçin .•. 

- Niçin?. 
- Çünkü, bugünlerde daha mÜ· 

hinı bir yangın için ihtisaıınızdan is
tifade edilebilir. 

Ve ilave ettim: 
- Peyami Safa Bey, cayır cayır ki· 

tap yakıyor ... Erbapsanız, gidip Ciım
huriyet matbaasındaki yangını söndü

.. ' run .... 
M. SALAHATTIN 

..._I _R_A_DY_o_f 
Bugünkü program 
ISTANBUL' 

18.- den 18,30 Gramofon 
18,30 ,, 19,00 Fransızca dera (Müptedi

ler• mahaua). 
19,00 " 19,45 Alaturka aaz (Hikmet Riza 

hanlm). 
19,45 ,, 20_,30 Alaturka aaz (Zeki Bey). 
20,30 ,, 21,30 Alaturka aaz (Safiye Hanım 

arkadatları). 
2~,30 " 22.00 Gramofon. 
22,00 ,, itibaren: Ajana, Boraa haberleri 

aaat a7art. 
ANKARA, 1538 m. 

12,30 : Gramofon~ 
18, : Filarmonik orkestra: Beetlloveo Ou
verture Coriolan Counod .Fantaiıie Fuaıt 
D'Ambroaio Ma.t•;-ıata • 
18,45 ı Alaturka uz. 
19,30 : Gitar Solo (Sadrettin B. ı.ırafından.) 
20, : Ajans haberleri 

V ARŞOV A, 1411 m. 
13,15: Pli.k. 15,20: kol'o konıeri. 16: Pli.k. 
17: Çocuk proıramı. 17,30: 18: Soliıt ıanat
k&rl•r tarafından konser. 19: Ayin. 21: Ak
ıam konıeri. 23.20: Daos musikisi. 
BUDAPEŞTE, 518 m. 

19,40· Philippine Zipperno•sır.ky tarafından 
keman konseri. 20,30: Seyahat batıraJarı. 21: 
Stüdyodan blr operet: (Hamburılu zevce). 
Mfiteıı.kiben: Lajoı kia aiıan takımı. 

ViYANA, 518 m. 
20,10: Piyano fantazileri. 21,05: (Orlow) İl
mindeki operet temsili (Stüdyodan). 23,20: 
Şarkılı ~!ana yusik.iı:. 

MILANO • TORINO · FLORANSA 
20,45: Pl&k. 21: Haberler. • PJik ile orkestra 
musikisi. 21.30: Aıkeri bando. 23: Hafif par• 
çalardan mürekkep konser. 

PRAG, ~88 m. 
20: Şarkılar. 20,35: Milli tiyatrodan naklen: 
(Ha.ika) iılınli opere. 23,15: Haberler. - 23,JS 
Danı muıikiıi. 

ROMA, 441 m. 
21,35: Haberler. Mütea.k.i.ben Verdinin (0-
thello) operası. 
BÜKl~EŞ, 394m. 

13: Pli.le. 14,20: Plak. 18: Aslceri konser. 20: 
Daı·ülfünun dera!--. Pli.k. 21,05: Oda muıiki· 
si--. Beethovenin (eserlerinden trio .lır:onıeri. 
21,05: Çift piyano konseri (Debıaıı). 22,20: 
kon11er. 

LAYPZIG, 380 m. 
20: Romantik rou•iki. 20.35: Muhtelif. 22,35: 
Aakeri talimler!n naldi. Müteakiben: Haber· 
ler ve dana ile haf:f musiki. 

Beyoğru Orman 
İdar~sinden: 

Müsadereli mallardan o
lup Fındıklı ve Şişlide mah
fuz bulunan 16 çeki 13 kilo o 
dun ile 400 kilo meşe kömü
rü ve 70 demet Fırın çalıl?ı ha 
zine namına açık arttırma su 
retile satılıktır. 19-6-933 de 
saat 16 da ihale olunacağın· 
dan taliplerin Beşiktaş Or
man İdaresine ve ihale günü 
Beyoğlu Kaymakamlığında 
mütesekkil müzayede komis
yon~a müracatları. (2384) 

3323 

ye girerler. Çünkü ikisinin de sabrı 
tükenmiştir. Fakat ikiai de içeriye gi
rince, dört kişi kısa birer hayret nida
aı çıkarırlar . 

Amca - Nişanlım Melahat Hanımı 
takdim ederim. 
Yeğen - Ben de niıanlnn, Mualla 

Hanımı takdim ederim. 
Çünkü Melahat H. latanbulda iken 

hayli Boğaz ve Ada aafaları yaptığı 
delikanlıyı tanımııtır. Keza Mualla H. 
da dört sene evvel gene lstanbulda 
rastlayıp tanııarak, hatta bara bile 
gittikleri amca beyi tanımıştır. 

-6-
Son perde 

Amca B. de Cemil Muhtar da be
kar kalmayı daha münasip buldular. 

DİL ANKETİ 

82 inci lıste ve gelen karşılıklar 
Liste: 74 ır 

Mefahir - öğünüçler, Mefhum - • U 
anlaşılıç, Meftun - Bayılmak kokün- ~ 
den baygıç, Mehcur - ayrılıç, ayrı düş- 1 

82 nci liste 
müş, Mehtap - cümbüş, ayaydın, Mek-
tep - okunak, Mektup - gazmak kö
künden yazılgın, Melek - , Melfuf - ı 
bağlı, devşırı.lımş sarılmış, Melhuz -
Bekıen;ç, Menfaat -, Menfur - bı
kılmış sevilmeyen, Men - yasak, Men-
şe - yetişmek kökün.den (yetişek). 

30 uncu ilkmektep muallimleri 

* * * Liste: 7 5 
TeaJJül - uydurmak kökünden uy

durguçluk, Teammün - yayılma, yayı· 
lıç, Teammüt - Bil.erek yapıç, Taassup 
- geriliç, Takdir - beğengi, Takdıs
çalaplama, Taklit - Tıpkı Jrelimesin
den tıpkılık, Takrir - anlatıç, Taksıt
bölüç, Takvim - aygün bilgisi, Talik
asmak, Tamir - duzeltiç, ~·ati/ - din~ 

!emekten, dinleniç, Tazim - ululama. 
30 uncu ılkmcktep muallımleri 

• • 
Liste: 77 

Memleket - Ülke, Memnuniyet - se· 
vinç. Mevsim - Yılpay, Mevsuk - bil
dirikli, inandırıklı, Mevzu - konul
muş, Mevzuu - tartılmış ölçülmüş, 
Meydan - açıklık, Meyva - Yemış, 
Mide-, Mıktar - biraz, Mikyas -
ölçü, Mimar - yapgıç, Mizaç - yara· 
dılış, Mizah - eğlence, 

30 uncu ilkmektep muallimleri 

* * * Liste: 78 
Tagallüp - yenme, Takyit - bağla

ma, Talip, - istiye.n, Tamam - bitme, 
Taviz - yerine koyma, Tayip - Utan
dırmak, Tefavüt - ayrılık, ·ı'eferrüç -
gezinti, Teferrüt - yalnız kalma, Tef
rika - ayrılma, Tefrik - ayırma, Tef
sir - açma, Tekaüt - dinlerune, Te
zat - aykırı 

29 uncu ilkmektep muallimleri 

""~ ~ 
Liste: 76 

inhisar - bir yere bağlanma, inkı
lap - yenrlik, deyişme, inikat - ku
rulma, l ntiba - İz bırakma, I ntihar -
canına kıymak, intikam - öç almak, 
intisap - katılmak, intişar - yayılma 
üreme, lnzıbat - sıkılıkt inziva - yanw 
lışlık. 

29 uncu ilkmektep muallimleri 

* * * Liste: 7 5 
Teallfil - kaçamak, işten kaçma, Te

ammüm - yayma, Teammüt - bilerek, 
istiyerek, Taassup - eskiyi gütme, 
Takdir - beğenmek, Takdis - büyük
leme, Ululuk, Taklit - benzetme, Tak
rir - anlatma, Taksit - teke, t~k~, 
Takvim - dizme, Talik - asma, Tamir 
- yenileme Tatil - durdurma, Tazim 
- ağırlama. 

29 uncu 

* * * Lite: 77 

jfk.mektep 

Memleket - Yuva, Memnuiyet -
yasal<lık, Mevaim - yılparçası, Mev-

ANKARA, 4 A.A. - Kartı· 
lıkları aranacak arapça ve fars· 
ça kelimelerin 82 numaralı liste 
si tudur: 
1- Telkin 
2- Telmih 
3- Temafa 
4- Temayül 
5- Temeddün 
6- Temessül 17- Temettü 

8- Temsil 
9- Tesadüf 

10- Tesahüp 
11- Teseyyüp 
12 - Teslimiyet 
13 - T eaııiye 
14- Töhmet 

suk - Sağlam, Mevzu - tasarlaına• 
Mevzun - Uygun, Meydan - açıklı• 
Meyva - yemişr Mide - yemektorbal' 
Miktar - bölüm, Mikyas - ölçü, Afi' 
mar - ev k.urucu, Mizaç - yaradılı1 
Mizah - gülünçlü. 

29 uncu ilkmektep muallimlet1 .... 
Lite: 37 

Memleket - ülke, Memnuiyet - y~ 
saklık, Mevsim - •... ., Mevsuk inanılıı' 
Mevzu - kıonulan, Mevzun - uygıı0 
Meydan - alan, Meyve - yemiş, Jt!ı· 
de - öğütgen, Miktar - parça, Milı· 
yas - ölçü, Mimar - yapıcı Mizaç "' 
yaradılış, Mizah - şaka, gülünç. 

25 inci ilkmektep muallimleri 
~ ~ ~ 

Liste: 76 
lnhisar - içine alan, inkılap - değ! 

§iklik, İnikat - düğümlemek, intiba-' 
iz, intihar - kendini öfdürmek, lntı· 
kam - öç almak, acı çıkarmak, Intisal 
- Sokulmak, intişar - yayılmak, iti' 
ziva - köşeye çekilmek. 

43 üncü ilkmektep muallimletl 

~ "' ~ 

Liste: 76 
lnhisar - bağlantı, lnkrlap - deği

şiklik, lnikat - kurulma intiba - il 
bırakma, İntihar - kendini öldürmCı 
intikam - öz alma, intisap - sokul' 
ma, girme,. yanaşma, intişar - yayııııı' 
inzibat - düzenlik, lnziva - yanlı:' 
!ık. 

32 inci ilkmektep mualliml•fl· 

~ ~ "' 
Liste: 76 

E 

E 
ye~i 
dört 
um 
katı 
23. 
lehe 
tedi 

v 
li v 
kile 
üze 
ber 
z 
mek 
ede 
sen 
kez 
köy 
mev 
lizı 
kez 

25. 
me 
tar 
get· 
Ye 

•u• 

inkılap - değişiklik, inikat - ba~· 
Ianmak, toplanmak, intiba - iz, Jntl' 
har - kendikendini öldürmek, can~ 
kıymak, intikam - kmç, öç, intisap~ ~: 
yamanmak, kaprlanmak, intişar - yaY 
mak, inzibat - sıkıya almak, inziva -' 
köşeye çekilmek. 

R. Kavak '41 ci M. muaJJimJeri ne 
Liste: 7 6 aer~ 

lnhisar - Çcvirek, çevirgi, inkılap_, ad 
değ1şiklik, yenilik, ln'ikat - kurultna. raf 
t<>J>lanma,lntiba - iz, intikam - öç, lll'ıl rel 
tisap - bağlanma, giriç, intişar -ya! Bu 
ma, inzibat - tutmaktan, tutak, lnzfrl ku 
- çekinik. . ri • 

30 uncu ilkmektep muaJJim/erı le 
kiY\ 

Gemlik Belediye Riyasetinden: 
~ 

lerj 
cali 

Gemlik kasabasına Nafia ·Vekaleti Celilesi tarafından miİ m 

d ~ 
s.ı dak projeleri dairesinde elektrik tesisatı yapılacaktır. Bıı de 

tesisatı yapmayı ve muayyen bir müddet için işletmeyi de· liy 

r·uhd·: etmek suretile yapmak isteyenler projeleri ve şartna• 
mı>leri Belediyemizde görebilirler. Teklifler 21 Haziran 933 
Çarşanı.ba günü saat beşe kadar kapalı zarfla yapılacak 'le El 

Belediye medisinin kabulüne arz eı!ilecektir. (2430) 
3331 

1 3üncü kolordu ilanları J 
1. F. ihtiyacı için açık mü

nakasa ile 20 ton Kriple ma
den kömürü alınacaktır. İha
lesi 21Haziran933 çarşamba 
günü saat 11 dedir. İsteklile 
rin şartnamesini görmek üze 
re her gün ve açık münakasa
ya girmek için o gün ve vak
tinden evvel teminatlarile 
Fındıklıda 3. K. O. SA. AL. 
KOM. nuna müracaatları. 
(187) (2464) 3331 

"" .. "" 
Çatalca Mst.Mv.ktt'aları ihtiya 
cı için açık münakasaya konan 
6000 kilo koyun etine verilen 
fiat pahalı görüldüğünden iha 
lesi 7 Haziran 933 çarşamba 
günü saat 10,30 a bırakılmış
tır. İsteklilerin şartnamesini 
grjrmek üzere her gün ve pazar 
lığa iştirak için o gün ve vak 
tinden evvel Fındıklıda 3. K. 
O. SA. AL. Komisyonuna mü 

racaatları. (189) (2539) 
2406 

Catalca Mst. Mv. kıt'aları 
i.,.in EYarhğa konan 40000 ki 
lo sığır etine teWif edilen fiat 
pahalı görüldüğünden ihalesi 
7 Haziran 933 çarşamba gü
nü saat 11 de yapılacaktır. İs 
teklilerin şartnamesini goı·
mek üzere her gün ve pazarlı 
ğa girmek için o gün ve vak 
tinden evvel Fındıklıda 3. K. 

di 
O. SA. AL. komisyonuna gel le 

ıneleri. (2540) ın 

.,,1 dı 
2411' di 

ın 

Haydarpaşa ve Gümüşsuf b 
hastanelerile Birinci Fırka İ'. ~ 
çin pazarlığa konan 68000 1" bi 

lo koyun etine teklif edilen fi~ ae 

pahalı görüldüğünden ihalefl ~ 
7 Haziran 933 çarşamba giİ' dı• 
nü saat 11,30 da yapılacaktıt• a 

İsteklilerin şartnamesini göt' ia 
mek üzere her gün ve pazarlı' T" 

ğa iştirak için o gün ve vakti' ~~ 
den evvel Fındıklıda 3. K. O b 
SA. AL. komisyonuna gelı1t' k 
leri. (191) (254~1 d. 

24V ~ 
ç 

;Milliyet 
y 
1 

• 

Aınn umdeai" M l L L 1 YET" Ut· b· 

ABONE 0CRETLER1 : 

3 •7Li> 
6 

" 12 

Türkiye için 
L. K. 
4-
7 50 

14-

Hariç için 
L K. 
8-

14 -
211-· 

Celen •nak seri •erilmez.- Müddeti rj 
•eçen nGahalar 10 kuruıtur.- Gazete !.~ si 
matbaa.7a a.it iıler için müdiriyete '°" § 
racaat edilir. Gazetemiz ilinlann me•'"~ h. 
liretini kabul etmez. .....,;ti 

- I' 

BUGÜNKÜ HAV~ z 
Yetilköy rasat merkezinden veril"" 

m.alUmata göre buıün hava az bulutl'* 
ve ıimali isti.kametlerden rüzıraırh olacalf.• 
trr. 

4-6-933 tarihinde hava la.zyilu 758 nıi~ 
limetre, en fazla ııcaklıl< 19 en az ııca1'~ 
lıktıı. 12 derece olarak L:\.vdediln1İttir. 

o 
1 
d 
e 
h 
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!:i Elazizde Maarif ve iktisat İhracat yapılamıyor Altın hazinesi 

Şev kile arandı, fak at 
birşey bulunamadı! 

p 
et 

Şehir her iki sahada da kıymetli bir 
inkişaf gösteriyor 

Yumurta fiab düşkün, Lon
drada rekabet edemiyoruz 

BARTIN (Hususi) -Yumurta 
fiatleri hayret edilP::ek derecede I 
dütmektedir. Burada yumurtanın 
yüzü yetmit beş kuruta satılmak
tadır. Yani bir yumurta 30 paraya 
gelmektedir. lstanbula gönderilen 
yumurtalar da gayet ucuz gitmek
tedir. Buna rağmen lstanbuldaki 
yumurtalar henüz satılmamıt oldu 
ğundan lstanbuldan yeni yumurta 
istenilmemektedir. 

ÇAT ALCA - Terkos köyü ci
varında Bulgarlar tarafından bir 
yere 3 teneke dolusu altın gömül
düğüı hükumete ihbar edilmit 
bunun üzerine Malmüdürü tahri
rat katibi, nahiye müdürü ve jan
darma karakol kumandanının ne
zareti altında ihbar edilen yerde 
hafriyat yapılmış, fakat bir tey bu

lunamamıttrr • 

ama. 
kiı) 

rb3-
Jt! i 
dı)lj 

deW 
'ba-" 
Jnti· 
ti sal 

Jr> 

Jefl 

deği
- il 

'm/eff· 

ELAZIZ (Milliyet) - Elaziz Viliı- ı 
ye~inde on kaza otuz dört nahiye, bin 
dörtyüz elli dört köy vardır. Heyeti 
umumiyeıi itibarile vili.yet ve mülha .. 
katında labıil çağında çocuk miktan 
23.000. <lir, mektebe devam eden ta
le"'; miktarı 4795 •i tecavüz etmek
tedır. 

. Viliı?'ctin merkezinde 6 tam devre
lı ve hır de vil&yetlerin hiaaesı' . t' • 
ı 'I 'd ıt ıra
. ~, e ı are. olunan yatı mektebi olmak 
uzere ycdı ınektebi, kaza ve köylerle 
beraber G2 mektebi mevcuttur. Ayni 
zamkanb~" 350 mevcutlu bir de orta
me te ı vardır Günden gli . k' f d 'f · nem ışa 
e en .~t-arı teıkil&tında önümüzdeki 
;:ne ıçın. m~ntaka mektepleri ile mer
k~z~e Çımışgezek kazasının Germili 

oyunde ve. maden kazasında yüzer 
~evcutlu bırer pansiyon tetkili için 
azung~len tedbirler alınmıttır. Mer
kezdekı panaiyon ilk ve orta talebeye 
ma~sua ola~'.'~ v~ bu suretle kazalar
da ılk tc.hsılını bıtiren talebenin orta 
mektebe devamlan temin edilm' b 
lun kt B 1f u-aca ~r. u sene zarfında Baskil 
ve Nazmıye ve Maden kazalarmd b. 
rer yeni mekl 1 a ı-1 ep yapı maaı kararlattı-
rı mış. ve pek yakında faaliyete geç
melerı ve teşrinievvel bidayetinde bit
m~leri _için 18znngelen tahaiaat ta te .. 
mın edıl:niıtir. 

Madende inta edilecek mektebin 
25.030 liraya çıkacağı tahmin edil
mektedir. Köyl~rde de yeryer köylü 
tar:'~'t'hn .Y~nı mektepler meydana 
ı:etı~ı m?k. ıçın faaliyete geçilmi§tir. 
y enı vaLrnız Tevfik Sırrı Beyin imar hu 
•u~u~dahi faaliyetinin en batında ma
arıf ı)leri ı:elmektedir. Vilayette de
~am m~,~l~ai çok muntazamdır. Mey-

ana r.etırılen Ebeveyn Birlikleri h · _ 
::;ay~ heyetleri yüzlerce talebeyi 'iaı~ 
te

md.eltte ve fakir yavruları giydirmk
ır er. 

Millet Mektepleri 
ne ~O~ ıeked açılan Millet mektepleri
Vaıand ı8 ar . talebe devam etmiıtir. 
v&.ff k aj arın ımtihanda ekserisi mu· 
bir da 0 mu~tur. Vilayet merkezinde 

e unıuın k .. ·· . binlerce ı. . utüphane mevcut olup 
erı nede halke•er:ı ~btiva eden bu kiitüpba

serler m ın ıstıfadeıine yarayacak e
Jiip _, adedi de eve~\ olup devam edenlerin 
iP rafm , pe . azladır. Mektepler ta-

ç, f/I' rele cı.:n verılen müteaddit müaame
y.111ı1 B r .. ıyrnet ve ehemmiyeti haizdir 

. 
1 

U muaamerelerden ı . . • 
nzıl/ kuvvetlidir H lk a •n.~n ıntıba çok 

· . .. · a ın ve rueaay· 
, rının ~osterdiği aliık ı memu-

/efl leplerın bu husuot a .':'e hde!'~an mek-

• • 
mii 

. Bıt 
~ de· 

~
a· 

933 
ve 

k. r a goıter ıgı muvaf 
ıye !n _en canh birer delilid · • 
Elazız ma 'f' d ır • ler· arı ın e esaslı i.t prenaip-
ıne uygun ve y . . 1 cak f r . enı. netıce er a_lma-

k 
aa ıyetın eaerlerı kendini göater-

m~ ~ed~r. Diğer senelere nazaran ma
arıf ~?l~ı kuvvetli ve müıpet bir tekil
~e yurumekte her gÜn yeni yeni faa
liyete ve eıerlere sahne olmaktad ır. 

I ktisadi V az:iyet 

El ~tre;m hali faaliyette olmak üzere 
b al zız e ve şehre bir aaat meaafede 

u unan Harput hl 
1 

altı d b na ye merkezinde 
333 aabiplner~i.hane vardır. Bu dabağhane 

şsuf 
ka i· 
00 ıJ 
n fil. 
aleti 
giİ' 

ktıt• 

göt' 
arlı' 
akt~ 
. O· 

elJ1l' 

5~~ 

•nın m"t d 'l takriben 100 ~ ~vı aennayeleri 
ki bu da m•:_ Ukilıra raddeaindedir 
h 

_,,,. ec:n-L' ed 
aaaa Avusluraly 'd .,...Y en ve bil-

h a an celp d·ı 
aın mand~ deriler· . . e ı en 

d.. . •ru.n •ti . le ıger yerlı koyun k . emeuy 
l . . , eça., ve. •tg" rr d . 
erının glase, vakete ve b en-'I unlara .. 
ınaaı deri ihzarı için kultaru\....._ mu-
~~r. Bu dabağhaneler hali iptid ~~a
ır · Deri ve köaele ihtiyacının t~ 

;:'en mahallinde temin ve ihzan · · · 
t u .dabağhanelerin ihtiyaç niabeti;~: 
e•ıaatının fenni ıekilde yapılmaaı 
~eşrut ve bu da ancak 80.000 lira gibi 
~;t~:ı~kye~in vücuduna lüzum hia

.. tedır. Bu sermayenin tama-
men tuccara 1· k rınd . n ve a a adaran tarafla-
d<ı$:n t;~ olunmaaı imkanı bulun
aari bir ~ ır~e •. hu dabağhaneleı'ln 
Ç
ok i . b.ale. ıfraırıle memleket için 

yı ır tıcaret b 
lacağı a ik'"' d ve ıanat men aı o-
Ticaret şı "sr ır. Bunun için de bura 

.. ve anayi od h 1 b bualere gi · . . Bil ayır ı teıe -
rıtmıştır yak d .. b 

)enen Sanayi T ; ın a teaııı ek· 
bu iti bata.ranı::~~~. ~~nkasının da 
kırediler vereceği uyhuk sermaye ve 
dabağhaneler atiye':ute~:kak~r. Bu 
:r:im faaliyetlere geçipt . ~ul _ve a
çoğaltığı vakit civar vi~a-ıstıl\ aalatınnı 

...... · Ye erin 'ht' ,. Yacını da temın ve hatta ib 1 
•· 

1 b''d' k' racatta bu unması ta n ır ı meınleket . • '" 
aervet menbaı olacaktır. ıçin bir 

Pamuk ve ipek t 
,, .:.. Elazizde hali faaliyette ·olma 

.., bir · l'k f . d B Yan ıp ı .abrıkası var .'r. u fabrika. 

ı : fın senelık pamuk ihlıyacı vaaati o. 
arak 50.000 kilodur. lıbu Pamuğu 
~emlek~t haricine ihtiyaç gösterme. 
d~n dahılden temin etmek mümkün. 
• 1~r. Burada pamuk fiatleri kilosu 40 

~ ;..a 30 kuruıtur. Bu fabrikada 20 nu'. 
~üddelİ r·~'~'.'Q kadar iplik çıkmaktadır. Fab
~ •' ~ a a ınuharrik kuvveti artar ve te
,•t•ıo\j· a~~a-~ı1nı tekemmül ettirirse ili.vesi dü· 

· §Unu en b' b d k . h' . ır ez o uma tesıaab mu· 
ıııtın ihtiyacını temin edebilecektir. 

/1> urada Dut mahsulu mebzül olup ko
V :~cılı~ hali revaçtadır. Fakat mevcut 
•• ritetı an ıpek mansucat f ' ·1ca tal · '-' a~n aı muat-

bulutlu d b,. halde olup ihya edildiği takd' d 
olacıal" e llıe l k . ır e 

edil . m e etın bu ihtiyacı da temin 
hıııı;'" 1 ~.la~ak. Kozacılık ilerleyip 

1 a ınubım b' · 1 o "••kt ır geçım yo u açılmış 
İ•t:.ı,. ır. Memleketin bu sahad k" v., k bT . a ı 

1\ • 1 etı bü Ü1ttür. Bu j .. ~,, 

Elôziz'de Kışla caddesi 

de ba1arılmaaı •ayanı te "d' B . ... mennı ır. 
urada yetı§en pamuklardan ancak 

20 num.araya kadar iplik çekilebil
?'e.ktedır. Daha yüksek numaralarda 
1J?lık çıkarmak için çifçilerimize Ame
~ıkan mısır tohumları meccanen da
gıtmak v ... e onlara pamuk tasnfini öğ
retmek lazımdır. Bunların ipekleri ge
rek parlak ve gerek metanet itibarile 
Japon, Çin, ltalyan ipeklerine tefevvuk 
edecek derecededir. 

Halıcılık 
Bugün halıcılık Elizizde tamamen 

m~trU:k bir vaziyettedir. Harbı umu
mıden evvel burada 70 ili 80 kadar 
tezgiıh mevcut olup bu tezgiı.bların çı
kardığı halılar vaktile Amerikaya sevko
lunurdu. O kadar mükemmel ve nefis 
halılar dokunurdu ki tespit edemedi
ğimiz bir tarihte Nev - York sergisin
de Türk halıları içinde Eli.ziz hahaa 
birinciliği kazanmıfh. Bu halılarda is
tiınal edilmekte olan iplkler tamamen 
yerli olmakla _beraber boyaları da ayni 
za~anda. yerlı ve ecnebi boyalardan 
tt;".'ıı~.edılmekte idi. Yalnız Hint çivi
dı ıle Kıbns boyaoı tabir edilen boyalar 
hariçten celp edilmekte idi. Mütare
ke eanaaı~da Naz~ Bey naınındaki 
ırayyur bır zat bu ı§i ihyaya I 
ve 15 tezgiıhla i e ba 1 ça ı§mq 
metre mik • b h I ş ş ıyarak 2500 
mikta 8 1 a ı dokutmuş ve bir 
lahar r da harice ıevkedilmiı idi. Bi-

e aatış mahalli bulunmaması a- 'ı 
me~e . fikdanı hayat pahalılıiı gibi' ba
z~. am.~ııe.~ yüzünden bu tetebbüs de 
•onmuıtür. 

Ha~en bir kaç zatın ellerinde mü
teferrık surette 20 - 25 tezırilı var
sa da. faaliyette değildirler. Bu şubei 
&analı az bir zamanda ihya etmek 
mümkündür. Anc.-k erbabı aanayie 
sermaye ve kıredi vermek lizımdır. 
Bu da 15 -20 bin lira ile kaimdir. Me
vaddı İptidaiyeai mevcut olan ıanatn 
ihyası çok lüzumludr. Sermaye aahip
~.erile ticaret sanayi odasının bu .i§e 
onayak olmaıı §ayanı arzudur. 

Fabrikalar 
H.~lihazırda ıehirde Kııoğlu Hasan 

~ ıu~ekası firmasının 60 beygirlik bir 
. kozeJen motorile müteharrik Un Fab-

rı aaı vardır B f b 'k .. tiha 
1

... • u a rı anın yevmı ıs· 

fab ":katı beş bin kilodur. Fakat bu 
rt anın d f mal ett'ği .. a maara ı çok pahalıya 

düşen t~ ~çın. fakir halk daha ucuza 
diyorlar f C'eiırmen unlarını tercih e
nen deği..,.;:arda 20 kadar su ile dö
dört kilomet n er vardır. Bir de ıehre 
de 20 bin li:: ;ne .... fede hırhik köyün. 
'l .. eııaat aerm 1· ı e mutebarrik eli' aye ı ve su 
Sungur oğlu Hacı' Kaen-; evvel merhum 

erım Ef d' 
fından kurulmuş un fabr'k en ı tara. 
tamamen muhtacı ıalah ı ası varaa Ja 
Yeri Evkah ait olmaaı d:İ t~bdildir. 

. d . d. . . ayıaıyle bu-
nal'!~ ı amekı meekvcu ıyetı ~çin Evkaftan 
-~aı~nı ~s.m .zaruret~ vardır. Çün .. 

kuaahıplen ıdareı mezkurla bir tÜrl .. 
anlaşamamakta ve böylece ta.nıir ve.: .. 
ire görmeden harabeye yüz tubnakta
dır. 

Kereste Fabrikası 
Gündüz cereyan olmadığı için ça

lıtmak saatleri gec,,ye munhaair kal
maJ Üzere burada odun meydanında 
r•z~. Bey ve rüfekası tarafından it· 
ettirılmekte olan bir kereste fabrika
~· m~vcuttur. Elektrik makinesinin i-
ıncı ınoto d k d k rada .. ~ a on u tan sonra bu-

Yumurtacılar ne yapacaklarını 
şa~ırmı,lardır. lspanya gayet az 
yumurta almaktadır. Geçen ay i
çinde, bir tecrübe olmak üzere ln
giltereye gönderilen Türk yumur
taları da, Hollanda gibi yolu kısa 
:nemleket mahsullerinin rekabeti 
karşısında idare etmemİf, zararı
na sabllf!ıfhr. Türkiye yumurtala
rının lngiltere piyasasında tutuna 
mıyacağı anla,almıştır. 

--o--

Bir kaçakçı kafilesi 

SINDIRGI - Sındırgının Ala
caatlı J,;;yünden Ali pehlivanla, 
Gavur Ali namı diğer Ömer Halil 
Çağıf na.hiyesinin Çömlekçi köyü 
civarında iki hayvanla külliyetli 
mikdarda tütün kaçırırlarken gö
rülmütlerdir. Muhafaza memurla
rı kaçakçılara: Dur! emri vermiş, 
fakat kaçakçılar bu emre riayet et
memisler ve silahlarına sarılarak 
müsademeye batlamı,lardır. Mü
sademe bir müddet devam etmiş, 
bir hayvanla dört çuval tütün ve 
Ali pehlivan yakalanmışlardır. Ö
mer kaçmıştır. Mamafih yakalan
mak üzeredir. Ali pehlivan ihtisas 
mahkemesine sevkedilmiştir. 

--o--

Muallimler Yavuz'da 

lZMlT - Kocaeli Muallimler 
Kurultayı mesaisine nihayet ver
miştir. Kurultaya iştirak eden mu
allimler Gölcüğe kadar bir seya
hat yapmıtlar ve Yavuzu ziyaret 
etmitlerdir. Bu ziyaret esnasında 
bahriyelilerimiz büyük bir misa
firperverlik gösterdiler. Muallim
leri Nusretiye mayn gemiei lzmit
ten aldı ve Yavuza götürdü. Yavu
zun kıç güvertesinde 260 muallim 
sancağakartı istiklal martını söy
lediler. 

Muallimler Yavuzdan sonra da
ha birkaç gemi ile bütün Gölcügü 
gezmifler ve aktam üzeri gene 
Nusretiye mayn gemisi ile lzmite 
dönmütlerdir. 

Sarıköy panayırı 
BALIKESiR - Bu civardaki 

hayvan panayırları hastalık yü
zünden geri kalmıttır. 

Manyas ve Dönüt panayırları 
'ap hastalığı dolayisile 3 ağustosa 
bırakılmıııtır. 

Ziraat Vekaletinden gelen bir 
emre göre Sarıköy panayırının da 
vakti~de açılamayacağı anlatıl
maktadır. Sarıköy panayırı ancak 
ağustos içinde açılabilecektir . 

Bu vaziyet kartısında Susıgırlık, 
Kepsüt ve Bigadiç panayırlarının 
da vaktinde açalabilecekleri şüp
heli görülmektedir. 

----o--

Bereket yılı 
MANiSA - Bu sene lzmir ve 

Manisa civarında göze çarpan bir 
istihsal faaliyeti vardır. Zeriyatı
mız, heyeti umumiyesi ve netice 
itibarile çok iyidir. Bu seneye ade
ta bereket yılı denebilir. 

Bu sene mahsulumüz hem bol, 
hem de nefis olacaktır. 

--<>---

Mersinden arpa ihracatı 
MERSiN, (Milliyet) - Limanı

jızdan yeni arpa ihracatına baş-

banını,tar. Bu sene arpa mahsulü 
ereketl'd' F' ı 1 ır · ıat ar: istasyonda 

vagon teali.mi iki kuru, altmış iki 
buçuk santım; vapur teslimi 2 75 -
2,87,5 santimdir. ' 

--o--
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~unduzleri de çalııılacak ve 
az a ış .. "I makinesiı!0'::.ı~';.';ktir.b~?n1 • dilik hızar Gire son vi' Ayet işlerı· 

ne k k ar ıçı ıp tahta hali-
onrna ta ve 1 • • • GiRE pılmaktadır. ma zemeı mşaıye ya- SUN, (Milliyet} - Vili.-

M yetin bazı mühim işlerinin halli i-
arangoz, Demircilik çin Dahiliye Y ekaletile temas et-

Elazizde dem· ·1· k .. Yal' S 1 h C 

___ ,__ __ 
Kız kaçıranlar 

BALIKESiR - Bir gün evvel 
Y akup köyünde bir kız kaçırma 
vakası olmuş, köyden Hatice mı
sır tarlasında çalışırken zorla ka

çırılmıştır. 
· Kızı kaçıranlar üç kişidir. Bu üç 
kişi vakadan bir kaç saat sonra 
jandarma tarafından yakalanmıt-
tır. 

lzmir Ziraat kongresi 

1ZM1R - Şehrimizde toplana
n•k oları büyük ziraat kongresi i
çin hazırlıklara devam edilmekte
dir. Şimdiden ihzari müzakerelere 
ba~lanmıştır. Bu toplantılarda Ege 
mı~takasınm zirai teşkilah konu

sulmak~adır · 
' Bur.ünkü halde Ege mıntakası 
lü:n~undan fazla büy/'c addedil
mektedir. Mıntz.ka 9 vilayetten 
rniirekkeptir. Bu vilayetlerden hiç 
olmazsa ikisinin başka bir ınta
i<o.v-ı raptı düşünülmektedir. Bu 
su;etle uııntaka 7 vilayete indiri
lecek ve işleri daha ziyade kols.y

la~tırılmış olaçaktır. 

Yıldırım! 
YILDIZELİ - Cuma günü halk 

K.ünbet ırmağında kır eğlencesi 
yaparlarken birden bire şiddetli 
hir yağmur başlamış ve etrafa yıl
dırımlar düştüğü görülmüştür. 
Yağmurdan sakınmak için ağaç
ların albnııı iltica eden halk bunu 
görünce, neJhal ağaçların ~.tından 
kaçmı,lardır. Halk ağaçlardan 
henüz \ıir kaç metre ayrılmo.dan 
bu ağaçlara da yıldırım dütmü~ ve 
iki söğüt ağacını kökünden devir
miştir. Halk bu suretle büyük bir 
kazadan kurtulmuştur. 

Koyun ve keçi ihracatı 
MERSiN (Milliyet) - Limıma

mızdan Beruta çıkarılmak üzere 
665 koyun ve 470 keçi, Hayfaya 
358 koyun 542 keçi gönderilmit

tir. 

Belediye reislerinin içtimaı 
MERSiN, (Milliyet) - Mersin, 

Tarsus, Adana Belediye reisleri 
Çukurova buğdaylarının bu üç •e
hirde istihlak edilmesini temin i
çin Adanada bir toplantı yapmı•
lardır. Çukurovada bu yetişen buğ
day unlarından yapılan ekmek es
mer ve glotini az olduğundan da
ima buralarda Anadolu, Birecik 
ve Urfa buğdayları sarfedilmek

tedir. 
içtimada kat'i bir karar verilme

miştir. Bu içtimaı diğer toplanış
larm takip edeceği tahmin edilmek 

tedir. 

Germencikte Yatı mektebi 

Germencikten bildiriliyor: - llti sene 
evvel 22,000 lira sarfile yapılan Germen 
cik ilkmektebi, bueiinün maarif ihtiyaç-

1 
lanna uylfun bir şekilde yapılmış asri 
ve vilayetimizde mevcut ilkmekte;:ılerin 
en iyilerinden birisidir. 

Mektepte ders senesi başlangıcınde 

145 talebe vardı. Bu e"Ün 219 a çıkmıt

tır. Mrktep 500 talebe okutmağa elve
rişli olup ba§muallim SAdi Beyle arka
daşlan talebe adedini çoğaltmağa çalı

tıyorlar. Ve ll'..aa!Ü V rk3letinin son ka
rarı mucibince bu se-ne nahiyt.-nin uzak 
ve mektepsiz köylerinden, İa'!'!leri icin 
aynen ~-zak •lmak ve mektepte yatınp 
yidirmek üzere 50 talebe almai'(ı karar
laştırmışlardır. Bu •uretle Vilayetimizde 
ilk köy pansiyonu Gennencik mektebin· 
de kurulmuş olacaktrı. . 

Mektebin bugiinkü mektep ıdmanlan
na mÜ'\8İt rok muntazam bir idma....., sa· 
lonu vardi?': Mektepte İ!;timai ve ~aa .. 
di terbiyeye de çok ehemmiyet verılıror. 
Mektebin Kırmızı ay cemiyeti ve talebe 
tasarruf sandıklan çok iyi iıliyor. 

luk yapan k ~rcı ık ve marangoz- me uzere ı a İ emal Bey 
mız mevcuti° ıymetli aanatkarlan- bugün Ankaraya hareket etmİftİr 

ur. Kaçakçı kadınlar 
. Önce kıymetli oda takımları ve-ıaıre aksamı mah il' 'h . karlar kıredi yokauzluğuqdan ancak Siirtten bildiriliyor: Zabıta tarafın-

etmekte ld • ~ .1 1 • tıyacını temin mal9etlerinl teminden ba9ka bir §eY dan yedi kaçakçı kadın yakalanmıtlır. 
h

. 
1 

• 0 ugu gıbı cıvanmıza da- dü9ünmemektedirler. Bunlara serma- d 1 ~- b' · Ş rmakta d'ğ ı sev uy at yapmakta idi. Fakat gerek Bu ka ın ar .... n ırı ı ve ı er 
marangozluk ve gerekse d . ·ı·k ye ve kredi temin ederek toma maki- altı kııdın Siirttedir. 
•uhele•inde ilerlemeg" e m" ~tmırcı 1 neleri ve fenni alat temininden sonra Bu kadınlara cezavi naktiden başka 

Iİiııiiusaiiii' lııiaaİnİİait·iİ.liçİoİklı~·,~g~ör~e=c~e~k~l~e~n~· ~mİeİmİlumldliİülr.İl••••alt a ha is ~ .. verilmi•tir. 

Milasta avcılık 
Avcılar barıt ve saçma fiatlarının 

indirilmesini isteyorlar · 

Milôsta her halta • iireğe çıkan avcılar 
MiLAS, (Milliyet) - Şehrimiz ıpor riya avrala I,izznt i~tirak ctınektedir. 

kulübünün en faal ve canlı •ubeıi olan 
Avcılar grupu iyi çalı§maktadır. Her 
Cuma tertip ettikleri sürek avlan canlı 
olmaktadır. 26 Mayısta yapılan avda 40 
kifi ile iki orman basıldı, 11 domuz öl
dürüldü. Biraz sonra A!ın köylülerine 
tesadüf edilerek yine üç tane vuruldu. 
Bu havalide her zaman yüzlerce domuza 
tesadüf edilmekte ise de veıaitaizlik yü
zünden köylülerin ekserisi ava i!tirak e
demiyor; edenler de barut ve kurşun 
yoksuzluğundan sürek yapamıyor. Bir 
kurfUD Blf!"&rİ on kuruta maJ oluyor. Zİ .. 
raat V ('kal eti avcı kulüplerine yardım et 
meli ve miri fiyattan barut, saçma, kap
çık verdirmelidir E•lridm kazanın lıir i
ki dağında ka9lan nadirm bulunurken 
şehre yanm aaat mesafede Kırcaiız kö
yünde Kafaca dağ!annda yapılan avlar
da müteaddit kaplanlara te-adüf edil
miştir. Türbe ve Beşparmak dağlarında 
kaplanlar ve kurtlar gibi vah•İ hayvan
lar çoğalmıştır. Bu veaaitsizlik devam e .. 
derse, kaplan, ayı, kurt gibi yırtıcı hay
vanlar köylerin ken&!'ına k"dll!' inecek
lerdir. 

Milas spor kulübü avcı şubeoinde, 
attığını vurabilecek 52 kada!' aza mev
cuttur. Şimdiye kadar yapılan avlardan, 
nümune ola.."1lk 300 okka karla• nefiı ıu
cuk yapılmıı ve satılmak üzere piyaaa
ya sev_k~dilmİ!tİr. Muvaffak olunduğu 
tak ·,u İ•e dP- devanı edilecektir. 
Ka, ~ n S~m Bey, gençlik harekatı
na yakından ali.ka,I..,. olmakta ve ekse-

Yaş meyve ~evki 
IZMIR, (Hususi) - Ya, üzüm ve 

meyvelerimizin ecnebi memleketlere 
sevklerini temin hususunda mmtaka ti .. 
caret müdürlüğünce tetkikat yapılmak 
tadır. Geren ~ene OOnun için bazı tecrü 
beler yapılmıştı. Bu sene yaı meyve ü
zerinden mühim mikta.-da ih.-acat yapı· 
lacağına muhakkak nazarile bakılmak
tadrr. Mıntaka ticaret müdü•ü Saffet 
Bey, hu ırübim meaele hakkında dün ıu 
izahatı vermiıtir: 

- Yunaniıtandan Londra. Berlin, 
Pariı piyaııalanna mükemmel sepetler 
ve ambalajlarla ya.• mahsul sevkedil
mektedir. Biz d~ l,.u iırkiru araştınnağa 
baıladık. Tetkikatımızı hiti•rlikt~n aon
ra tacMerimizin ""bemebal rekoltenin 
mühimce J,ir kısmım yaş ola,-ak aevket .. 
melerini temine çah~acağız. 

' ---<>--

Eşkıya ile müsademe 

ELBiSTAN, CHusuıi) - Sarıçiçek 
köyünden iki zengin alb kiailik bir eıkı 
ya çetesi tarahndan dağa çıkarılmıttır. 
Çete bu iki zen!ini salıvermek iôn 1000 
lira fidveinecat istemi~tir. Bu MI köy
lülerin kanına dokunmuı, keyfiyet jan
darmaya haber verilmit, jandarma ile 
beraber köylüler de da~a rıkarak· eşkı
ya ile müsademe etmişlerdir. Müsade
me n,.ticesinde iki zengin kurtanlmış, 
eşkıyanın altısı <'• öldürülmüştür. Fa
kat ?T:.rıaleıef ' ~i~e.ad~e r..snaıında 
köylülerden bir ':ıyanın attım kurıun 
la şehit olmuştur. u 

--o--
Bir kömür madeni 

SO('..OT - Kazaya il<i •aat mesafe
de Kl\rrköyü cive~ın~aki k5f'l"'Ü• made.. 
ninin idetme ruhsatnamesini almak i
çin Harli Bey ismind~ 1,jr mii.O,endia ta
rafından hükômete lt'Ü"'RC&tlt edilmittir. 

Bo~~P. ~dPn müdii..U Mu"tafa Beyle 
Bilecik Nl"fİP. ~,.. .. roÜh"n~i~i v,. kaza hü .. 
kiimet dckto.....,1 ır""o:l~nin bulunduğu ye
re ıidcrek t,.tk-k~t yapmı~lardır. 

-u--
Uşak'ta asfalt yol 

UŞAK, (Huauıi) - Çar•• dahilinde 
ki ca.ıdeler gayet giizel ve asfaltla yapıl 
ını,tır. Fakat 01ahallr- VP ~ehir haricin .. 
deki rRddelerin bozukluğu yeknazarda 
göze çarpnıaktadır. Kaymakam Asım 
ve şeker fabrikası müdü"ü Remzi Bey
ler hu yollann yaptırılmasına karar ve
rerek inşaata başlattırmışlardır. 

--o--

Niğde - Kayseri şimendiferi 
NICDE, - N•fia büt~eainin müzake 

resi eına:nnda mukterl:ir Tü•k mühendis 
!erini himaye eden Nafia Vekili Hilmi 
Beyin •özl"'i oek haklı 1,i• takdi- ifade 
ebncktrdir. Tü,.k mühendiıderi gaycsin· 
de Niğdcden itibaren 197 kilometrelik 
yolun ferıiyatı tamam olmuf, Andaval, 
Hüyük, ve Araplı istasyonlarmın makas 
lan da atılmı!tır. Köı>rülerin ikmali icin 
geceli gündüzlü çalışılmaktadır. Bu köp 
rüler bitince Niğde - Kayseri fiınendi
fer hattının reomi küudı ya ılacaktır. 

Dadyada zarar gören h:ılka 
yardım 

Dadyada açıkta kalan vatandaşlara 
muavenet için, Mili .. Hilaliahm~ heye
ti, Muallimler Birliğinin iştirakile bir 
müsamere vermiştir. 

lstikat sinema binaaı, bu bayrrlı mü
aamere dolayıaile hıncahınç dolmuştu. 
M\üsamereye, heyet ~zaaından bir zatm 
bir hitııhe•i ile baılannuş, hilalıare ortn· 
mektep ve ilkmektep muallimlerinden 
bir grup tarafından !l'Üzel l.ir vodvil 
temsil edilmis ve muvaffakiyetli olmu~
tur. Bilha>ısa Ortam<ktep TüKce ve Ri
yaziye muallimleri Züftü ve Mahir Bey
lerle, llkmektep muallimlerinden Hay
dar ve Sabahattin Beyler cidden iyi oy
nadılar. Bundan sonra Kazı1k dan•lan 
yapıldı ve siname irae edildi. 

ilkbahar at kofuları 
Mili.s v~ civan atlaT'ırun cin~İne ehem 

miyet verilmiye başlamıştır. ldarei bu
suıiyenin celbettiği Arap ve Anglonor~ 
man aygırlarile yerli atlanmızın neslini 
asilleıtirmek için uğraşılmaktadır. Ka· 
za Jandarma kumandanı Yüzbaşı Nuri 
Beyin gayreti bu hususla zikre şayan• 
dır. Kendisinin, bir ç.~k yarıılarda birin· 
cilikle çıkınıı hayvanlan vardır. Burada 
iyi hir k~u sahası meydana getirtmiş• 
tir. Bu hafta, yerli hayvanların da işti
rakile, yine Hilaiiabmer menfaatine Mi
liıı'ta ilk defa olarak bir koıu tertip e
dilmiıtir. 

A. N. 

Arıcılığa rağbet 
BERGAMA, - Bergamada arıcılığa 

karşı rağbet artmakta ve fenni arıcılık 
ilerlemektedir. Geçenlerde lzmir Vali
si Kazım Pa~a ile beraber buraya gelen 
ancılık mütehaıaııı köylülerimize fenni 
arıcılık hakkında bazı tavsiyelerde bu
lunmuıtur. Köylüler bu lavıiyelerden 
çok iıtifade temin etmitlerdir. 

Şimdi bütün köylüler an kovanlarını 
fenni tekilde yapmaktadırlar. _..,.__ 

Nazilli mensucat fabrikası 
Nazilliden bildiriliyor: - Mensucat 

fabrikaımın sondaj ameliyatı hararetle 
devam ediyor. Eski~ebirden makineler 
getirilmelctedir. Türkiyenin en mühim 
fabrikalarından biriıini teıkil edecek o
lan menaucat fabrikaıının açılmaamın, 
Nazillinin iktıaadi vaziyeti üzerinde çok 
ehemmiyetli bir rol oynayacağı tabiidir. 
Fabrikada 3000 amele çalışacaktır. Bu 
fabrikanın açılma gÜnÜ olacak şehrin 
nüfusu bu fabrika i,lemiye baıladıktan 
aonra iki bin kİ!i kadar çoğalacaktır. 
Nazilliler, mensucat fabriluısının burada 
tesisi kararl&§tığmdan dolayı bükilmete 
kartı pek müte§ekkirdirler. _.,. __ 

Dansözün paraları 
Rizeden bildiriliyor: - K<'mal Sahir 

ve arkadaşları tiyatro kumpanyaaı dan
ıözlerinden Matmazel Mir.enin ovun et· 
nasında ve tiyatro i~inde ~lbiı,.ıi .aı aıın .. 
dan 250 lirası çalmmıstır. Zal,ıtaca tah
kikat yapılmaktadır. 

Rizeliler umumiyetle silah~ör adam
lardır. Burada silô.h11z ve bı~aksız hemen 
hemen kim•e yok ~ibidir. 

Zabıtaca bazı ~üpbeli kimselerin üstle· 
ri baıJan voklıınmakta ve siliıb ve bı
çak!.;. mÜaadere edilmektedir. 

Bir "'PD""' zarfında eslabayı memnua• 
dan ola!'ak zabıtaca bine yakın yalnız 
b.'ça~ ı;nüsade•e edilmiı ve Adliyeye ve
rilmıftir. 

-<>-

Akhisarda dolu 

AKHiSAR - Akhisarda birkac gün
denberi yağmur yağmaktadır. Muhtelif 
yerlere dolu yağdığından bağlarda zaraı 
vardır. Bir iki yere yıldırım düşmüttür. 
Nüfuaça zayiat yoktur. 

•--0--

Katil kim? 
FiNiKE - Finikeye iki saat uzakta 

Bağyaka köyünde b1r ölü bulunmuıtur. 
Adliye heyeti ve doktor derhal mahalli
ne "'.iderek tahkikata başlamıştır. Ölü
nün- ayni köyden Mehmet isminde biri 
olduğu ~örülmüştür. Üzerinde bir kur
şun yarası vardır. 

Kur,un arkadan atılmıt ve dışarı çı• 
mİyP.rak içeride kalmı~, iz de bırakma· 
mı~tır. 

Adliye tahkikata devam e.1iyor. 
-0-

eoluda zelzele 
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Yeni kanun tebliğ edildi 
İhdas edilen üç müdürlüğe kimler tayin 

edilecek? Memurların vaziyeti 
Seyrisefainin yeni vaziyetini ta

yin eden kanun layihası alakadar 
makamlara tebliğ edilmittir. 

Bu layihaya göre Seyriaefain it
leri üç müdirlikle idare edilecek

tir: 
1 - Marmara, Akdeniz, Kara

deniz ve dıt hatlarını idare ede
cek olan devlet deniz yolları islet-
me müdürlüğü. ' 

2 - Anadolu yakası, Kadıköy, 
Adalar, Yalova hatlarının birlet
meaile t~kkül eden A. K. A. Y. 
müdürlüğü. 

3 - Fabrika ve havuzlar mü
dürlüğü. 

Devlet Demiryollarına ait mera
kiple kılavuzluk itleri ya ayrı ay
rı müdiriyetler halinde idare edi
lecek, yahut da lkhsat Vekaletinin 
tensip edeceği vaziyete göre Dev
let Demiryolları veya A. K. A. Y. 
müdürlüklerinden birine bağlana
caktır.Her üç müdürlüğe devredi
lecek menkul ve gayri meıikuı em
vnle nihayet altı ay zarfında kıy
met tal.dir edilecek ve bu mallar, 
yeni t,~tekkül edecek müdürlükle
rin İptidai sermayesini tetkil ede
cektir. 

Yeni müdürlükler muamelatta 
ticari usulleri kabul edeceklerdir. 
ltlarelerin sermayeleri, sarfiyat ve 
muamelatı Divanı muhasebatın vi
ze ve mürakabesine tabi olmıya
r.aktır. Hesaplar, lktısat Vekaleti
nin tayin edeceği mürakıplar vası
tasile tetkik edilecektir. 

Her üç müdürlüğün memurları 
halkla ve mensup oldukları idare 
ile muamele ve münasebetlerinde 
hususi müessese memurları gibi 
hareket edeceklerdir, bunlar hak
kında Memurin muhakemat kanu
nu hükümleri tatbik olunmıyacak
tır. 

Yalnız müdür ve memurların el
lerinde bulunan mallar, devlet ma
lı olduğu için bunları ihtilas eden, 
zimmetine geçiren veya herhangi 
bir tekilde suiistimal edenler dev-

- l~t mallarına zarar verenlerin itle
dıkleri cürümleri itlemiş telakki 

Boğazlara 
Müteallik ahkam 

(Başı 1 inci mhifcde) 

Bu gerek umumi noktai nazar

dan gerek bir çok devletler tara

fından hakkında husumet beslenen 

ve hususi bir beynelmilel vaziyeti 

olan Sovyet Rusyanın menafii nok 

tai nazarından zaruridir." 

M. Litvinof bu bapta İngilizce 
Aeroplane mecmuasının bir ma

kalesini zikretmittir. Bu makalede 

Sovyet Rusya ile olan ihtilafı hal 

için İngiliz hükümetine Cronstadt 

ve Leningrad'ı tahrip için Baltık 
denizine ve Odesa ile Harkof'u 

tahrip için de Karadenize tayyare 

gemileri göndermesi tavsiye edil

mektedir. Bu suretle ha't'a ve top

cu kuvvetleri caıılı hedeflere kartı 
hareket edebileceklerdir. 

M. Litvinof sözüne devamla de

mi?tir ki: 

"Bu makalenin sahibi ile lngi

liz hükümeti arasında ne gibi bir 

· münasebet olduğu belli değildir, 
fakat böyle bir adamın beynelmi

lel mürakabe komisyonuna gön

derilmesi ihtimali farzolunursa bu 

adamın Sovyet Rusya hakkındaki 
zihniyetinden ne derece bitaraflık 
ve adalet beklenebileceği tezahür 

Mi Jiyet'in romanı: 21 

edilerek ona göre ceza görecekler 
dir. Her üç idarenin bıl&nçolan 
takvim senesinin sonundan itiba
ren iki ay zarfında hazırlanacak
tır. lktısat Vekaleti deniz ve hava 
müsteşarlığı ile ticaret umum mü
dürlüğünün ve Maliye Vekaletinin 
tayin edeceği zevattan mürekkep 
bir heyet, bu bılançolar} tetkik e
decek ve bu heyetin vereceği ra
pora göre M. Meclisi lktısat ve Ma 
liye encümenlerinden mürekkep 
bir komisyon memurlar hakkında 
ibra kararı verecektir. 

Yeni müdürlüklere sermayei mü 
tedavile olmak üzere 500,000 li
ralık uzun vadeli bir istikraz akte
dilecektir. Mülga Seyrisefainin 
1932 mali senesi nihayetine kadar 
olan borçları hazineye devredilm~ 
tir. Seyrisefain idaresinden maaş 
alan mütekait, dul ve yetimlere 
verilmekte olan paranın üç senelik 
tutarı, hazinece bet sene zarfında 
müsavi taksitlerle ödenmek üzere 
üc müdürlük emrine verilecektir. 

'25 sene ve daha fazla hizmeti 
olal) mütekaitlere müstahak olduk
ları tekaüt maatı <;; 40 zammile 
tahsis edilecektir. Hizmetleri 20 
seneden az olanlara, her hizmet 
senesi için son maatlarının bir ay
lığı nisbetinde tazminat verilecek
tir. Seyrisefain umumi müdürlüğü 
muamelelerini tasfiye için dev !et 
Demiryolları itletme müdürlüğü
nün mesuliyeti altında çalıtan bir 
tasfiye heyeti tetkil edilecektir. 
Bu heyet, bir sene zarfında tasfi
ye muamelesini• ikmale mecbur
dur. 

Yeni müdürlüklere kimlerin ta
yin edileceği henüz kat'i olarak 
malfun değildir. Gazetelerde yazı
lan isimler sadece birer tahminden 
ibarettir. Maamafih İtletme müdü
rü Bürhaneddin Beyin A. K. A. Y. 
müdürlüğüne tayini ihtimali çok 
kuvvetlidir. Kat'i tayinler, Deniz 
ve Hava müstefarı Sadullan Beyin 
lstanbula avdetinde belli olacak
tır. Sadullah Beyin per~mbe gü
nü gelmesi beklenmektedir. 

Darülfünun ve 
Müderrislik 

(Baş; 1 inci sahifede) 

tasfiyeden sonra münhal kalacak 

kürsüler için şimdiden birçok talip 

zevat vardır. Söylendiğine göre 

müderrislik için istida verenlerin 

adedi 150 kadardır. İstidalar Pr. 

M. Malche'e veyahut Maarif Veka 

Jetine verilmektedir. İstida sahip

lerinin ekserisini mütekait, Y8'1ı 
zevat te9kil etmektedir. Bu zevat 

istidalarına tercümeyi hallerini de 

raptetmektedirler. Bu istidalar a

lelüsul muameleye konmaktadır. 

Duyduğumuza göre müderrislik i

çin istida verenler arasında bazı 

akıl hastaları da bulunmaktadır. 

eder." 

ransına biraz daha yaklaş-

M. Litvinof müteakiben Sovet 

Rusyanın bilhassa Milletler Cemi

yetinin rolü hakkında bir takım 

tadil tekliflerinde bulunacağını 

söyledikten sonra mukavelenin 

istisnaları kısmına geçerek Sovyet 

heyeti murabhasaaının hatta harp 

halinde bile silah bırakımma ait 

bütün tedbirlerin tatbikine itiraz 

etmiyeceğini kaydetınittir. 

z 

ERKEK KISMI 

SARIŞINA BAYILIR 
Y'1Z4n: 

çok üzüntülüyüm. Sanki üzüntüm yetiı 
miyormut gibi Dorothy de bir taraftan 
hep beni Üzecek ıeyler IÖyliyor. Mes ... 
ıa: 

- Allah bilir amma, bu giditle gali
ba sen de bu çiftliklttden birine dütüp 
ç'.ft .sürecek•in, yahut ta ona pek benzCT 
bır ış yapacaksın ... Diyor. 

Dorothy hep böyle kaı,,, ~kalardan 
hotalnır. Lokanta vagonuna gıdip bir az 
yemek Y em her halde iyi olacak ... 

•k * * 
Yemek salonuna gittim ve orada tam 

istediğim ibi bi,. Amerilc:alı centilmen· 
le lanf!l•m. Cidden gario bir tesadüf ... 
Çünkü tanıttığım adam 1.im biliyor mu 
•unuz? - Henry Spaford,, Çok çok zen 
g_ij . bir aileye, meshur Spafford 
ıu ,.~,.., bildi(;.imiz Henry 

rııu-

Tercüme: Kamran Şerif 

Spaford'm ta kendisi.. Diyeceğim ıu 
ki, Henry Spoffard New-Y orkun meş
hur bir ailesinin evlidıdır. Hem kendisi 
diğer zenginlere de benzemez. Ekseri 
zamanım batkalannın bayri için sarfe
der. Halkın ahlakı noktai nazanndan 
iyi olınıyan tiyatro piyeslerini o aanıür 
ettiği İçin gazetelerde daima resmi görü 
lür. Hep bildiğimiz bir vakadır: Bir gün 
yemeğe Ritz oteline gitıniı. Orada bir 
dostunu ırönnüı. Dostu da o gün Peg· 
gy Hopkinı Joyce'ı yuneğe .Javet ebniş 
imiı .. Dostu Henry Spafford'u Peggy 
Hopkını Joyce'a tnkdim etmit. Bunun 
üzerine Henry Spafford hiç bir ıey ıöy-
1 meden arkaımı dönüp yürümüş git
mİf. Çünkü Henry Spafford cidden 
çok mnzbut bir gençtir ve öylo bir genç 
İ İn de Pe~ııy Ho klns Joyce'la tanı • 

(ıstünde" •u .. 

Gümrükte 
Bir toplantı 

(Başı 1 ınci sahif,de) 
lunan yeni tarife kanununa merbut 
cetvelde yazılı azami reaimleri tahıil 
etmek auretile gümrüklerden eşya çı
kanlmaaına müsaade edilmiıtir. Değiı 
tirilen resimlerin ne hatlerde tatbik e· 
dileceğine dair bize resmi bir tebliğ 
vaki olmamı§tır. Böyle bir tebliğ vaki 
olunca, tatbikı emrolunacak mikdar 
ile alınmakta olan azami reaim.1er ara 
aındaki fark, bittabi sahiplerine iade 
edilecektir. Oktruva reuni yerine güm 
rük rüsumuna zammolunan yüzde on 
belediye hissesinin de, gümrükten çı
kanlan etyadan alınan reıme ilaveten 
tahsiline baılanmı§lır. Tabii, bu yüzde 
on da, tarifede yazılı azami mikdar
larda resim alındığı cihetle azami mik 
darlarm yiizde onu nisbetinde tahsil 
edilmektedir. Bir k.ııırn resimlerin aza 
mi mikdarlanndan aıağı tahsili emre .. 
dilirae bittabi aııami tarifeye göre alı
nan mikdarlarile tahsili emredilecek 
hatler arasındaki farkın tahail edilen 
yüzde onlan da sahiplerine iade olu
nacaktır .. 31 Mayıaa kadar gelen eş
ya ile bu tarihten sonra gelen enndan 
ayni mikdarlarda noıim tahsil edilme!< 
tedir. 31 Mayısa kadar gümrüldere 
gelen eşyadan eski tarife mikdarları 

Üzerinde reıim tahailine da.ir emir gel
memittir. Yalnız aramızda ticaret mu 
ahedeleri bulunan memleketler ınüva 
redabndan, bu muahedelerin zamanı 
meriyetine münhaaır olmak Üzere ba
zı tenzilat ile resim alınmaktadır." 

Diğer taraftan aldığımız maliımata 
göre, Franaa, lngiltere, Almanya, Yu 
nanistan, lapanya 1 Danimarka, İtalya, 
Çekoslovakya, Romanya, Rusya ve 
Amerika ile aramızda ticaret muahe
deleri bulunduğundan bu memleket
ler müvaredatına karşı muahedeler
de yazılı tenzilat tatbik edilmektedir. 
Afrika, cenubi Amerika ve lıllzı Aaya 
hükllınetlerile henüz aramızda tica· 
ret muahedeleri olmadığından bu 
memleketler müvaredatına yeni tari
fe mikdarları tatbik olunnıaktadır. Ye 
ni tarifede gösterilen resinılerin han
gi badlerde tatbik olunacağı hakkın
daki kararnamenin perfembe gününe 
kadar tebliği beklenmektedir. Hüku· 
met, bahalılığa meydan vermemek ka 
rarında olduğundan azaıni tarife tat
bik edilecek maddelerin pek az ola
cağı anla~ılm~ktadır. Ayni zamanda, 
hükı'.ımet, tarifede gösterilen resimle
rin tenzil veya tezyidi için 936 sene
sine kadar muteber olmak üzere Mec
listen fevkalade aalahiyet almak sure 
tile bahalılığa kartı lüzumlu göreceği 
kararları derhal tatbik edecek ve ihti
kara meydan verilmiyecektir. Yeni 
tarife, sanayide kullanılan iptidai mad 
delerin gümrük riiaumun "ndirmekte 
ve bazı maddel~rin de lı&aat vek" I 
tinin müsaadesile muayyen miktarlar
da tenzilatlı resimle ithaliae müsaade 
ebnektedir. Memlekette istihsal edil
miyen eşyaya da az reainı vazedilmit· 
tir. Ancak dahilde müınaaili olan "!· 
ya ile lüka eşyaya fazla reııim konul
muştur. ilaç tarifesi de indirilmiıtir. 
Bu itibarla fiyat tereffüü, bir kısmı eı
yanm ucuzlamasına mukabil, mahdut 
eıyada görülecektir. Cam tacirleri, 
cam resminin arttınlmıt olduğu cihet
le cam fiyatlarının artacağı ve bu far
kı müstehlikin tesviye edeceğini söyle
mektedirler. Pamuklu ve yünlü men
sucat Üzerinde §İmdiden tereffü hia
ıedilmeğe başlanmıştır, Ellerinde 
stok bulunan tacirlerin, bunlan eski 
tarifeye göre ithal etmiı olduktan 
halde tarifenin tezyit edilmq olmaam 
dan biliatifade bahalı ıatmak te§"bbü 
aünde bulunmalan muhtemel görül
mektedir. Buna mukabil, yeni gele
cek bazı mallann fiyatlan tabiatile 
yükseleceğinden bazı tacirler de az 
karla sabıa mecbur olacaldannı söyle
mektedirler. Dahili fabrikalanmız ya 
pıhncaya kadar kağıt resmi, tarifeye 
mevzu resmin üçte ilcisi niabetindo •· 
lmacakbr. Bunubla beraber, bu reıim, 
timdiye kadar alman resimden hayli 
farklıdır. Bu itibarla kağıt fiyatlarının 
da yülueleceği anlatılmaktadır. 01<tru 
va resmine mukabil gümrük resmine 
ilave edilen yüzde on zam da, bazı 
eşya fiyatlarını farkettirecektir. Filba 
kika evvelce alman oktruva resmin
den, gümrük resminin yüzde onu bazı 
eşyada daha az tutmaktadır. Bunun• 
la beraber, yeni karanıame ile bir 
çok etyaıun azami tarife resimlerinin 
tatbik edilecek halleri indirileceğin-

mak fazladır. Böyle Henry Spafford 
g:ibi bir zatın böyle genç bir zat oldu
ğu halde bu kadar olması görülmüı ıey 
!erden değildir, 

Çünkü erkeklerin çoğu 35 yqı seçti 
mi akılları büsbütün baıka ıeylere gi
der. 

Onun için m"thur Henry Spafford'
un kendisi ile böyle karşı karııya gel
mek doğruau çok yüreğimi kaldırdı. 
Ç~nkü biz kızlar Henry Spaford'a tak
dıın edilmek için timdiye kadar çok uğ 
ratbk. Orta Avrupada onunla böyle bir 
trene kapanmak doğrusu hana çok tu
haf geldi. Mister Spafford gibi bir a
damla bir genç kızın doat olabilmesi he 
men iınkintız gibidir, Meğer ki 0 genç 
kız çok mazbut bir kıza benzesin. Hal
buki Little Rocktaki ailem de hiç de 
mazbut bir aile değildi de .. 

Gidip onun maaaıma oturdum.Ken
diıine paralan konu~tum, zjra Orta 
Avrupa'da kullanılan paralar bizim 
İçin Pariste kullandıklan franklar ka• 
dar da bir mana ifade etmiyor. Su pa
ralann adına kuron diyorlar. Anlatı· 
lan çok ta hayıraız, bereketsiz §eyler .. 
Çünkü 50,000 tanesi ile ancak bir u
fak p a ket aigara alınabiliyor. 

""= --

~iY eni Üç kanun 1 
Perşembe günü 
Meclisten çıkıyor 

(BGJı l inci •ahilede) 
satıılarında arttırma bedeli icra ve 
iflas kanununun 129 uncu madde
sinde gösterilen 15 gün nihayetinde 
de muhammen krymetjn yüzde yet
miı beşini tubnazsa satıf geri bıra
kılır ve haciz yoHle aatışı geri bıra
kılan gayrimenkul dahı alacaklı ve 
hacze ittirak edenler için kanuni İ· 
potek otur. Ve borç aıağıda yazılı 
şartlar daireainde beş sene tecil olu 

nur: 
A - Satııın geri bırakıldığı ta

rihteki bakiyei zimmet "Ana, fa
iz ve masraf y~kUnu ., Üzerinden 
yüzde yedi buçuk faiz yürütühir. 

B - Her sene nihayetinde ıtle· 
mit fai:.:in tamamı ve borcun yüzde 
yirmisi ôdenecektir. Ödenmediği 
takdirde tecil düter ve umumi hu· 
kümlcı~ göre icra takibi devnm e

d.:r. !?u kadar ka gaynmenkul satı· 
tının gç,.i bırakı ima~ı • at.!nde ipo
l.,klı alacaklı dahi borçlunun dıger 
mallar•na alacak ve hakıarına mü

racaat edebilir. 
Arttnma bedeli her ne olursa ol

sun borçlu satışın geri bırakılmayıp 
gayri menkulUn satılmasını iıteı-:;c 

ıbale yapılır. 
Madcıe 2 - Bir gayrimenkul bir 

borç mukabilinde muvazaa yolile 
kat'i surette kira ve satı§ yapan 
borçlu dava açaı·ak muvazaayı u~u
lü daireıinde isbat ederae kat•i ki
ra ve aatııın hükumsüzlüğüne ve o 
gayrimenkulün borca kartı ipotek 
olduğuna karar verilir. 

Bu kanunun netir tarihinde ö
denmesi lazmı gelen bu gibi borç
lar hakkında birinci madde hükmü 
cereyan eder. 

Bu kanun netri tarihinden mute· 
ber olacakbr. Her üç layiha per
tembe günü Mecliı heyeti umumi- , 

ııı yesinde müzakere edilecektir. __ 

Londra heyeti 
(Başı 1 inci sahifede) 

has aza olarak i~tirak edecek, lı Ban
kaoı umumi müfettİ§i Sami, iş Banka
sından Ulvi, Maliye vekaletinden va
ridat umum müdürü Cezmi, Maliye 
mü~ttiıi Halit, Merkez Bankası umum 
müdürü Salihatlin, mali müşavir ola
rak Namık Zeki, Gümrük v inhisar
lar vekaletinden mwteşar Adil, Hari
ciyeden müdürü umumi Bedi, kalemi 
rnahaus müdürü Amir, l<atip olarak 
izzettin beyler, lngilizce mütercimi o
larak Nermin Muvaffak Hanım, Ana
dolu Ajan11 namına da Muvaffak B. 
heyetle birlikte Londraya gidecekler
dir. ...... _ ............................. -... ··-·-··-' 
den yüzde on belediye hissesinin de 
ineceği tabiidir. Gümrük müdürleri, 
baymüdür Seyfi Beyin nezdinde topla
narak yeni tarife ile eski tarifeyi mü
kaye.e etmiıler ve tatbikata ait görüt 
m;'ılerdir. Dün lstanbul ve Galata 
giimrüklerinde de, muayene batme
murlan toplanarak yeni tarife üzerin
de kendilerine izahat verilmi§tir. Te
renüh eden malümata göre, yeni ta
rifenin tatbikında bazı noktalar müp
hem görülmekte ve tenoddüdü mucip 
olmaktadır. Bu noktalar Üzerinde ma
halli gümrük erkiru tetkikat yapmak 
ta ve lazım gelenleri tenvire çalıtmak
tadırlar. Bu suretle halledilemiyecek 
noktalar oluna bapnüdürlükten ıoru
lacak, ba9müdürlük te mucibi tered
düt göreceği cihetleri Ankaradan is
tifsar edecektir. Yeni tarifenin tatbi
kında mü9külatı mucip olan cihetler
den biri de ıudur: Yeni tarife, pamuk 
lu mensucabn elyafının ıayılmasını 

amirdir. Bu elyaf ise, bir santimetre 
murabbaı büyülterek saymayı kolay
lattıran pertevaizli bir makine ile tes
bit edilebilmektedir. Bu makinelerin 
piyasada mevcudu yok gibidir. Dün 
gümrük memurlan alqama kadar pi
yasada bu makineleri aram19lardır. 

- Eğer bu sigaralann içinde içile
cek bir tütün olsaydı, demek .. erece
ğimiz parayı gİfCye kadar bile kaldıra
mıyacaktıkl. 

Bu aabah garsona bir şİ§e §ampanya 
ısmarladık ta ne babfit vereceğimizi 
bir türlü kestiremedik. Dorothy dedi 
ki: 

- Şu bir milyon kuran denilen ıey
Ierden birer tane almz. Evvela sen 
kendininkini verirıin. Baktık ki adam 
ıurat etti, ben de kendiminkini veri
rim. Şampanya §İ§eaİ geldiği zaman 
garsona ben kendi bir milyon kuronu
mu verdim, garson üıtüme atıldı, bir 
elimi bırakıp bir elimi Öpmiye batla
dı. Önümde dizçöktü- Nihayet onu 
itip kompartımandan dıtan atmıya 
mecbur olduk. Anlatılan bir milyon 
kuron bahti, tamam geliyordu. Fakat 
ben ba vakayı Miıter Spafford'a anla
tırken bittabi, f&mpanya yerine maden 
suyu demeyi unutmadım. Sonra kendi 
sinden paralar hakkında gene bazı i
zahat istedim. 

- Çünkü, benim kanaatime göre, 
insan daima parasının kıymetini bil
meli. • • dedim. 

Ve: 
~-----_.B Dara ~~· varadrr. 

ı...: ıt 

Doroth d' •• 
. .. ,,.,hı ..-

Büyük Şair Ahmet H 
dün kaybettik 

, . 
şımı 

• 
(Başı 1 inci sahifede) 

in.aanm göçüvermeai, aramızdan sıy
rılıp kaçıvermesi hazin ve elim, keli
me halinde ifade edilemiyecek bir fa
ciadır. 

Büyük Hatim babrlaraınız ki uzun 
ve yonıcu bir rahatsızlık geçirmit bu
lunuyordu. Avrupaya tedavi için bir 
reyahat yaptı ve döndü. "Frankfurt 
seyahatnamesi'' ünvanı altında intiıar 
eden kitabını ihtiva eden yazılarını ki
tap çıkmadan evvel "Milliyet" sütun
lannda okumu§tunuz. Seyahatten kıs
men tifayap olarak dönen Ahmet Ha
şim sıhhatçe son günlerde biraz daha 
iyi idi. Evinden çıkıyor, geziyor ve 
dostlarile pek canlı ve hararetli konu
ıuyordu. Hergün Kadıköyünde Babari 
ye caddesinde apartımarunda öğle ye 
meğinden aonra birkaç aaat uyumak 
mutadı idi. Dün gene yatmıt ve bir da 
ha uyanmamı§. Kendisini ziyarete ge
len iki üç talebesi onu teslimi ruh et-

1 tiği h>lde bulmuşlar. Bütün Türk ka
rilerinin pek iyi, severek tanıdığı Ah
met Hdıimin hayat ve eserlerinden ta
ze bir teessür İçinde batırlayabildikle
rimizden kısaca bahsetmekle de kü
çük bir vazife yapmış olacağız. 

Büyük Haşim kırk yedi yatında idi. 
Bağdatta doğmuıtur. ilk memuriyeti 

ı Rejide ve büyük harpte Düyunu umu 
miyede memur idi. Güzel Sanatlar A
kademisi "estetik" hocası ve Mülkiye 
mektebi ve Harp akademisi fransızca 
muallimi idi. Esederi kitap halinde 
tunlardır: Göl saatleri, Piyale, Bize 
göre, Gurebabanei Laklakan, Frank· 
furt aeyabatnameai. Bir de~Ahmet Ha 
timin tiirleri" Ünvam altında bir kitabı 
basılıyor. Bu kitap Ahmet Haşimin 
matbu ve gayrimatbu şiirlerini ihtiva 
edecektir. H;ttimin en son yazdığı ya
zılar ••Mülkiye mecmuası" ında inti
şar etmittir. Bunlardan (Yemek) ser
levhalı yazısını apğıya aynen alryo. 
ruz: 

Yemek 
Ahmet HAŞIM 

"Büyük Hint milliyetperveri Gandi, 
lngilizlerle yapbğı siyaai pazarlıkta, 
gÜçlüğe rastgeldikçe oruca sarılıyor, 
gazetelerin yazdığına göre, gıda taıı
mak için yapılan midesini aebepsiz ye· 
re bO§ bıraktığından dolayı aanlığa 
tutulan büyük adam bu seferki oruç· 
tan pek te sağlam çıkamayacak. 

"' "' "' 
Meşhur tair "Paul Valery" nin (Ruh 

ve Raka) atlı ıaheaerinin ba9langıcın
da Sokrat der ki: "Yemek yiyen adam 
bir adalet iti yapar. Midesine indirdi
ği her lokma ile kuıurlarma olduğu 
kadar faziletlerine de yeni kuvvetler 
verir. A,k ta, kin de beılenmeğe müh 
taçtır ..• ili'' 

Beni et yiyen aail kurdun akrabalı· 
ğmdan, ot yiyen aptal koyun akraba

lığına diitüren uzun bir rabataızhk i
çinde Sokrat'ın §O yukandaki cümlesi 
ile insan vücüdünü evvelce hiç bilme
diğim 9ekil ve manzarada gördüm. Bu 
vücut, aahibinin darlığına ve geniıliği
ne göre ya bir kafes, ya bir kümes, ya 
bir ağıl ve yahut geniı bir çiftlik ha
linde bir kuıur ve fazilet kalabalığı 
taırr: Sağa sola çifteler atıp kof&ll 
genç t .. ylar gibi hıralar, 11k yaprak
lar arkasında kayıp kaçan parlak ma 
den gözlü yılanlar biçiminde kusurlar, 
koca gagalannı göğüslerinin tüyleri 
içinde saklayan leylek feklinde ağır 
batlı faziletler bu vücudün ımırlan i
çinde sürüler halinde yatarlar. Bunla
rm bağıntmaaı, kanat çırpması, ko· 
ıuıması hayat dediğimiz faaliyet man 
zaraaını vücude getirir. Bu aürü1erin 
nete aaati aofra örtüsünün mukaddes 
beyazlığı üstünde kızannıf etlerden 
muattar kokulann tüttüğü aaattir. in
san medeniyetinde oynadığı rolün kut 
ıiyeti itibarile mutbah k ütüp haneden 
atağı değil .• 

Sebzenin zayıflathğı bu aatırlan 
yazarken Gandi'nin aç ve kuru vücu· 
dünü düıünüyorum .• Gözümün önüne 
bütün hayat, kudret ve faziletlerinin 
ölü gibi bayğm yattığı çorak bir ova 
geliyor.'' 

Büyük Hi.şimin ölümünden bahse
derken onun ölmez mııralanndan bir 
kaçını da huıula hatırlayalım: 

"Gurubu hUn ile peruerde ruh olan 
kuılar, 

Kızıl kamıılara, yakut abe konmuılar 
Ufukta bir seri maktuu andıran 

lfÜneıi, 
Sükunu gamla yemifler ve ıimdi 

doymuılar'' 

ve ettİın. 
Tuhaf tesadüf: "Bet para bet para

dır!., aözÜ meğer Henry Spafford'un 
her zaman kendine düaturuhareket 
ittihaz ettiği bir aözmüı. 

Dereden tepeden bir çok konutluk. 
- GörgÜ ve malfunatmıızı tamam

lamak maksadile seyahat ediyoruz. 
Yanımda bir de kız arkadaıım var. O 
nu da biraz hale yola koymak istiyo~ 
rum. Zira b en öyle zannediyorum 
ki tahsile ne kadar meylederse ahlikı 
da o nispette yola girer, dedim. 

Zira dütündüm ki Miater Spafford 
naaıl olsa Dorothy'yi görecek. Onwı i
çin kendi kendime: "Ne olur ne olmaz, 
adamın ıimdiden biraz kulağım dol
durayım da, dedim, Dorotiıy'yi gördü· 
ğü zaman: "Bu aklı batında kız na-
111 olur da bu Dorothy gibi bir kızla 
ne yapar 7,, diye 9a1ırmasm 1 

Miıter Spafford epeyi meraka düı
tü. Zira Miater Spafford imanları 11-

lah etmekten çok hotlanır, önüne ge
len feyi aanaür etmekten zevk duyar. 
O nun için, "Amerikalılar Avrupaya 
geld ikleri zaman neler görüyorlar? 
Müzeleri gezip görecekleri yerd e gör
memeleri lizımgelen f eyleri mi görü

.. cı, ,, 

Sonra .. Batan ayın kenarın~ satı. 
lar" İıimli 4İirinin §U büyük mı!ral• 
nı tekrarlayalım: 

Bir vurulmuş iltihı andırıyor. 
Suda teskini zahmcden bu kamer 
Nwlı leylin meyahı durunda 
Yıkanır, dinlenir, durur ue güler. 

0 0 muzi cüssei ilô.hiden 
Suya bir hunu atefin akıyor" 

Diyen Hatim bu aarp ve fani hal 
tm ebedi "yollar" ında 

Bir lômba hü:mile 
Kısıldı altın ufuklarda ak§amın t 

neşi" gibi battı ve bizi karanlıkta i 
raktr, 

E.I 

Cenaze merasimi 
Bugün cenazesi Kadıköyünde ı;. 

hariye caddeainde, ''Belvü" apartııt' 
nından tam aaat on ikide kalkacak 
Eyüp Sultana motörle götürülerek 
derinin yanına gömülecektir. Ce~ 
merasim.inde matbuat erki.nı, Gii' 
Sanatlar Akademisi, Mülkiye mel' 
bi talebe ve muallimleri, kendioinİ 
ven bütün üdeba hazır bulunacaıJ 
dır. Muhtelif birlikler ve müc:;se,ı' 
tarafından ç<llenkler 
Allah rahmet eyliye. 

Davet 

hazırlanın 

lstanbul Matbuat Cemiyetinden' 

Fikir ve edebiyat aleminin de - . 
çocuğu Ahmet Ha9İm ölmüştür. 
buat Cemiyeti duyduğu büyük k 
ri kaydederken bütün arkadaılııı1 
ziz ölünün son hizmetinde bulun' 
ğa davet eder. 

Cenaze bugün on ikide Kadıkcİ~ 
de Bahariyede (Belvü) apartım•~ 
dan kaldınlacaktır. 

1
- Askeri fabrika

lar ilanları 

-----------------" Mülga Zeytinburnu fı 
kasında biriken madenköırıv 
tozları münakasaya konulıı' 

tur. Taliplerin şartname 
görmek ve münakasaya gitl 

k üzere 26 Haziran 933 tarilıl 
deBakırköy Barut fabrika)şf 

da atınalma komisyonuna ıf 
racaat eylemeleri. (190) 

* * * ti Tophanede Akeri Sana 
mektebi ile Balarköy Bil~ 
fabrikaları muhafız efradı r 1 

Haziran 933 bidayetinden J 
rinisani 933 nihayetine kil . 

lazım olan aşağıda mikdarı ' 
1 

zılı ekmeğin beher kilosu 6 n 
ruş 30 parada talibi uhdesiıı 
dir. Noksanile talip olanlıı' 

12 Haziran 933 pazartesi g1I 
saat 16 ya kadar Barut flllı 

alarmda satmalma komisyo' 
na gelmeleri. ( 249) 'ı' 

(25• a 
Kilo 

19440 
le 

Sanatlar meW 
• • 
ıçın 

il 

10000 Muhafız . . 
ıçm. 

cc 

Devredilecek ihtira berıı1 t 
Nişa:J 1.i.· tuzu i3tihha~iac mahsus' a 

hakkındaki ihtira 1çm ;&>ibaal ediJlil 
H . . "'" Ve lan 9 uıran 1928 tanlı ve l'tO" 

maralı ihtira beratı iw rindtki aJ 
bu kere başk'lsına dtvir '~ya icatl 1 
rilecegin:len bu bapta f,z'e ma!Oıı> 
dinmek isteyen zevatın lstanb<' 
Bahçekap:ı' la : ·~ l la~•nd3 43-41. 
maralarda kain vekili H. W. Stc' 
fendıye müracaat et::·~kri illin ol~ 
3376 ~ ~ 

yorlar?,, diye merak edip Ameri>: 
Avrupaya gelmi§. Filhakika bi:ı 1 
rikalılar bu görd üklerimizi gÖ t 
için Avrupaya geliyorsak, meıııle; l 
mizde otunıp evvela Amerikayı f 
Iim, daha iyi. • -"· D 

Miıter Spafford hasbeJmeslv 
tün zamanını ahlakı bozan _şe 1 y 
seyrebnekle geçiriyor. Onun içı~1 r 
ter Spafford'un ahlakı her hal J y 
çok kuvvetli olmalı, yoksa bMkıV 
nm ahlakını bozan §eyler onun 1 

!akını bozardı. ı: 
Fakat gördüğü feyler Mister.' ,\ 

fard'm ahlakını bozmuyor gı bi 
ondan anlatılıyordu ki MiaterSJ'~ ı 
ın ahlakı çok aağlamdı. Miıter ' •{ 
far' da: .. ıı n 

- Medeniyet denilen ıey bo~ 
mamalı ve onun yerine berhalıl f 
ka bir şey konmalı! diye bir ı• 
!edim. " V 

Bunun Üzerine Miıter Spaff0.; e 
9am kompartunannnıza gelip p ~· 9 
ile beni ziyaret edeceğini söyl•f11, 1 

- Ancak annemin kompartı il 
da bulunmam lizım gelmez:ıe··· 
de bir şart koydu. 



1933 
., 

Süt 
veren 

annelere osfatlı Şark 1 
Kullanınız sütünüzü arttırır 

Çocukların keıniklerini 
Kuvvetlendirir- (3990) 

r 

T ALEBENIN VE HALKIN BÜTÜN 

İHTİYAÇLARINI GÖRECEK 

YENİ ÇIKAN 
en doğru ve zengin 

hal TALEBE CEP LÜGATLERİ 
Fran•ızcadan Tirkçeye 

SO Kur111 R R fk agıp ı ı 

ı;. Türkçeden Franaızcaya 
75 Kuraı R R fk agıp ı L 

Almancadan Türkçeye 
SO Kuraı Mehmet Ali 

Türkçeden Almancaya 
7 5 Karq Mehmet Ali 

Sahı yeri: 
fKBAL Ktlttiphane•I ve Ankarada 

3748 AKBA Kitap evidir. 3748 

,~' Ankara Şehri İçme 
~·~ Su)'u K~misyonundan: 
ıu.J k lElmadag - Çankaya ıaale bo rularile Kale ve Cebeci t 

a arı esas sebeke borulan f · b mm a-
• A • erşıyatı ve unlara ait b .. t.. diğ~ 

ıkof ımalat 22 / 5/ 933 tarihinden itibaren (27) .. ··~dun er 
ın•~ kapalı zarf usulile münakasaya konulmu"t gunM':?uak etle ve 

6 933 c t · ·· ·· 
15 

"' ur. un asa 17 / 

S 
umar eıı gunu saat te Ankarada İş Ha d l 

uyu komisy d · · h nın a çme k . . onu aıreı ma sus asında icra kılınacaktı M .. 
• m~=iİştırbk edecek ~alip~er e ~elce Türkiye dahilin~e b::i;; 

k . ~e oru bedeli hanç olmak şartile ve bir mukavele ile 
_,1 v:;~~ın ~~alık ferşiyat işi yapmış bulunmaları ve bu İşe muka 

f.I l k n muddet devamınca tahsis edilecek laakal kırk b. ı· 
~ ı mali hli . . ~ . ın ıra-

öJ1l' bir ha e y~t~ haız b~~duguna ~aır hükumetçe müteber 
ulıı' T n~adan ıtıbarı mılli mektubu ıbrazı şarttır. 
nıe b h alıplerden aranılan diğer vesaik ve bu muvakkat teminat 
gitl t: l uduataki münakasa şartnamesinde izah edilen tarz ve mik 

arilı' rar ha~~ olacaktır. Talipler işL u şartname ve projeleri (25) li-
3}şt e e mukabilinde komisyon dan alabilirler. (2411) 
a ıı' 3327 

~ ERGANİ BAKIRI 
,.t Türk Anonim Şirketinden: 

Bd ; 1 - Erganı Maddeninde İmaliıtha . 
a l tırihinde lliın edilen 9 X 15 5 'ne sahaa.ında ınşa olunacağı 18 mayıs 1933 
erı ~ mda cem'an 22 >< 9 metre cb .. ~d ~"- ebkadında ~ır _Müdür ikametgahı, ayni çatı al· 

U .Aa • • ... ın"""' ı ı memurın ık tgih k'- . Olr anıou, 10 30 metre eb'adında bir ambar 
1 

ame 1
• 12 >< 40 metre eb'adın-

arl l ı f hangari ıs x. ıo metre ebadında b' • o x: ıo metre ebadında bir Jokomo 
6' antin ılc oluklu saçtan mamul "k· ıbar taş. deposu •. 29 il metre eb"admda bir 

SU 1933 t ·h· ·
1 1 am ra aıt +--1 • arı ıne mu.adif salı gün" . '~""' ınşaatınm ihalesi 20 Haziran 

esıJI 2 - Birinci fıkrada . ~ne tehır edilmiştir. 
1~ 50 metre terbiinde iki k gatosl reb~ı~kmebinala rla beraber yine Ergan 'de inşa ohın.acak 

• rl1İ ı ır.. kte b' sı ı;.· ere, l:apalı zarf usulile .. ka P ınası da, ayni günde ihale <>dilmek Ü· 

f 
b 3 !ha . muna saya konulmuştur 

11. - le Şırketin Istanbul'da Bah · • 
isyol ındo yapılacaktır. !iC kapısında Taşhan'da kain Merkezi İdare· 

. 4 - Tali(>ler, evvelce bu ..a..; '·' . 
fjfıbraı ederek, mukavele s- ~erı başarmış olduklarına dair mutıcber evrak 

(2 caatları tarihincL:n 
3 

.. ve ııartonaıne ve plan nüshaları ile fiat cetvellerüıi, müra
letme İdareaind<:n 25 gu~ ":"nra, Şirketin Merkezi İdaresinden veya Ergani'deki İş-

meJıl . s - Münaka.;a-gt~ ~~) lira mukabilinde alabilirler. 
:le vesaiki fenni)"Clerini, =ka~yenkr teklif mektuplarım muhtevi ~lı zarf 

taJ01 1mzatı bir varaka ve milli hanı.!. ve ~rtname ahkimmm kabulünü ımrtazammın 
lık bir teminat mektubu ile birlikte·~ ~u-ı ~rafından verilmiş yedi bin beş yüz lira
' °" beşe kadar Şirket Müdiriyeıi J'" hır zarfa koyarak, nihayet ihaLe günü sa· 

t ek!erdir. 1t>u mi~sinoe makbuz mukabilinde ıtevdi ede· 

J>eraı.I C - Teklif mektuplarının tetkikınde 
ııısus ( t a lıbe ilı.a!e etmekte veya ihal.eyi tehir :y~nra Şirket bu işi münasip gördüğü 

ediııt' 7 - Bu hus\Mlta başka malfımat alm;ı k • ~kte muhtar olacaktır. 
v•ya E . . ıstıyenler ş· k . • . 

ı48o1_:·==-rg_anı_de_k_i .::1~::.le:_:tm::_e _:İd:•::.:•es=inc:.:mu:"::.:ra:c_:a:_t :;eyi~ . . ır ctın Merk.ezi Ldaresıne . Jtıı' etnelid\C, (4174) ______ .:...__ 

~~ 1 Devlet Demiryollara idaresi ilanlara ı 
43 • .ıl 
sto' 800 ton yerli · k I 
ol<" Haziran 1933 çımentonun apa ı zarfta münak 21 
eti yapılacakt Fçarşamba günü saat 15,30 da İdare baın· sası, d 

tr. atlat f ·ıa A k asın a .___ ele beşer liraya sa la il t n aı·a ve Haydarpaşa veznelerin 
e~iJıf han ıartna n1elerde yazılıdır. (2480) 

bı~,1 334o 
!,ıe' 110000 ton köm.. .. . • :Y' ( lara nakli münakasaa:~ 

6
ha vzaı fahmıyeden muhtelif liman 

ıeJıo Demi yolları İşletme 0-933 tarihinde Ankara'da Devlet 
"'ş'İ Yapılacaktır. Fazla ma!ihn mum Müdürlüğü binasında 

fı 
iç~1 re veznelerinde beşer lira;: Haydarpaşa ve Ankara'da lda 

bba~; Yazılıdır. (2508) ııatılmakta olan şartnamelerde 
3' ~,-

DnUl1 ı 3384 
S 110000 ton kömürün mü 

~iate;;v tnkara'da Devlet Demiryolla~afİsaaı 24-6-933 tarihinde 
~;erSv'~ 

1 
ınasında yapılacaktır. fazla m şl~trne Umum Müdürlüğü 

•iste'' ·~ara' da İdare veznelerinae be e ~.uınat Haydarpaşa ve An-

~
Y bö>'Vt~amelerde yazılıdır. (2509) r ıraya satılmakta olan şart 
b .. ıcl' , 3385 
ir şef Ankara - Kayseri hattı Ü • d 
~ fo,J va~ında km. 52.000 de vakı ta zerı~ e kılıçlar istasyonu ci-
l~i~ ""o~~ ;~ılecek 80~0 M3 balastın kap!~;:::rı:an ~~karılıp teslim 
6öyl• 1 l 3 pazar günü saat 15 te A k -;d l nıunakasası 25-6-
p..rtııl'' acaktır. Tafsilat Ankar n ar:' a dare merkezinde yapı 
e:ı:se .. · name! d a veznesınde he l" l er e Yazılıdır. (2510) şer ıraya sah an şart 

3386 

Sıra 
No. 
468 
469 
470 
471 
472 
473 
474 
475 

476 
382 
478 
479 

Istanbul Ziraat Bankasından: 
Semti 

Bnynkdare 

" .. 
Tırabya 

.. 
•• 

Arnavutk67 
.. 

Heybeliada 
Beyazıt 
Kumkıpı 
Kadıköy 

Mahallesi 

Büyükdere 

" .. 
Tarabya 

.. 
" Aruavutk&y 

" 

Yalı 
Emin bey 
Kürkçübatı 
Znbttlpaıa. 

Sokağı 

Eski hamım Yeni bayır 
Kiliıe 

Gülmeı 
Ayazma mevkii 

" 
" 

Yeniyol 
Birinci cadde 

Vah 
Okçularbaıı 
Taşçılar 

Cinai 

Ahşap hane 
Kiğir iki hane 

" 
hano 

Bağ dllnümü S 
.. 
" Ahfap hane 

iki dükkin 

Kagir gazino 
Klgir dükkia 
Kigir bane 
Kiıir hane 

Hissesi 

415 
Tamamı 
10/12 
Tamamı 
1/4 
40/42 
1/2 
8/3 mülk 
2416 Vakıf 
112 
60/120 
Tamamı 

.. 

Emlak 
No. 
18 
1/3 
s 
27 
77 
61 
11 
Sl/55 

18 
18 
31 
22 

Hisseye göre mu· 
hammen K. 

800 
6000 
4170 
200 
so 

120 
600 
860 

4000 
1200 
1200 
4000 

T. L. .. 
" .. .. .. .. .. 
.. .. .. .. Eski Selimi çeşme 

yeni ı:eytin 
480 Fener Tahta minare Tahta minare Ahıap iki hane 1/8 81/84 500 

YDzde yedi buçuk pey akçelerile ihale bedelleri nakten veya a-ayrimllbadil bonosile &denmek ilıera yukarda eYaafı yuıh ır•JJ'l ·~en
lmllerden 469 sıra nnmaralısı kapalı zarfla diğerleri açık arttırma suretile sabıa çıkarılmıttır. Kat'! ihaleleri lS/6/933 perıembe ııtlnl ıaat on 
beıtedir. Şartname mucibince tanı:imi icap eden kapalı zarfların muayyen saatten eyvel aabı komiıyonuna teYdii muktazidir. Şartname 
Bankamız kapısına aaılmıttır. Senei haliye vergisile belediye ribumu miifteriye aittir. [2485j 

TeJQKiYE 

llR.6..6T 
BANKASI 

,. ' . . . l ' 
1 - - • 

... ' ••• •J 1 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

4 Cncü Vakıf Han fatanbul 

ihtiyat ve Sermayesi: (le000.000) Türk Lirasıdır. 
Nama muharrer hisse senetlerinin ( cıı 60) ı Türkler elindedir. 

Türkiye fı Bankası tarafından teıkil olunmuıtur. idare meclial ve mfldlirıer 
heyeti ve memuri arı hamilen Türklerden mürekkep yegane Türk Sigorta Şirk .. 
Hdir. Türkiyenin her tarafında (200) il geçea acentalarının hep•I TUrktfir. Tilr· 
ldyenin en miihim müeaae&elerinin vebankalarının sigortalat"ını icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
sigortalarını en iyi şeraitle )apar. Hasar vukuunda zararları ılir'ıt •0 kolıyhlda öder. 

Telgraf: iMTİYAZ - Telefon: lst. 20531 

GÜMRÜK T ARiFESİNİ DEG~ŞTİREN KANUN 
KANAAT KÜTÜPHANESi 
Tarafından neşredilmiştir. Fiyatı SO karaştur. 

1929 tarihli gümrük kanun ve tarifesile beraber 75 kuruıtur. Ankara'da Akba kitap-
evleri ve fımir'de Yeni kütüphanede bulunur. (4186) 

SADIKZADE biraderler 
Vapurları 

KARADENiZ POSTASI 

SADIKZADE 
vapuru 

5 Haziran Pazartıeei günü .... at 18 de 
Sirkeci rıhtımından harakctle Zongul
dak, İnebolu, Ayancık, Samsun. Ordu, 
Gireswı, Trabzon, Sürmene, Rize li· 
manlarına azimet ve avdet ed~ktir. 

Fazla CBfsllit için Sirk.eci Meymenet 
Hanı altında acentalığa müracaat. Tele-
fon: 22134 (4117) 

_.,.Naim Vapur idaresi~ 

izmlr Sürat ostaaı 
( 20 saat ) 

Lüks 

ADNAN 
•apuru 

Her p b günler 
hafta erşem ecalata 

rıhtımından saat tam 18 de 
hareketle doğru 

iz M IR'e 
ve pazar günleri İzmir'den saat 
14 112 da hareketle lstanbul'a 
aYdet eder. 
Tafıilit için Galatı' Gümrük 

kartısında Site Franıez Han No. 
12 yazıhane1ine müracaat. 
.- Tel: 4 1041 - (3982) 

T AVIL ZADE VAPURLAkı 
İZMIR POSTASI 

) ~S~!~~T 
1 r- PAZARTESİ 

18 de Sirkeciden hareketle 
Gelibolu, Çanakkale ve lzmire 
azimet ve Çanakkıleye uğra· 

yarak avdet ıdecektir. Yolcu 
bileti vapurda da verilir. 
Adreı: Yemişte Ta..-ilzade 

Mustaf biraderler. 
Telefon: 2.22].0 (4152) 

.................. 
SEYRlSEFAlN -M...ıı.. ..-taı Galata Kllprlb.ı• B. 23U 

$9 .. A. llırbd Mllı ........... H. 2,JHO. 

tzMlR - PİRE - ISKENDE
RlYE POST ASI 

IZMIR 
6 HAZiRAN SALJ 11 DE - TRABZON POST ASI 

KARADENİZ 
7 HAZİRAN ÇARŞAMBA 18 DE 
Galata rıhbmı;:ıdıa kalkarlar 1 
D6nllfte Tirebolu'ya da uğra 
nılır. 2404 

Devredilecek ihtira beratı 
« Nıp.dır ruhuowı 1ahmizindcn itibı 

ııen mürekasif hamızı azot istihsaline 
mahaııs usul" hakkındaki ihtira için 
istiba.l ıedllmit olan 19 May'" '.928 ıa 
rih ve 770 numaralı !htiııa beratı ü:ocrı11 
deki hukuk bu kere batkasına devir V<l 

yahut icara verileceğinden bu !>aPl.a faz 
la ma!Omat edinmek isteyenlerin t " 
bul'da Bahçelaıpu'da Taş Hanında 4 ~ 
43 numaralİıırda kiin vekili H. W 
Stock Ef.endiye müracaat ey'emeleri ı· 
ıaıı okınıır. (40!15) 

337~ 

ZAYI - 3405 No. otobusümün p!.ı· 
kasını kaybetim. Yenisin• atawğın 
hlllnmi yoktur. Maryanı ( i 11 



Londra konferansı karşısında .• 
Ankara ve İstanbul - Fevzi Paşa ile Tevfik Pş. arasında 

Ankara Şubat/1921 

Her geçen gün, bizi Londra konfe 
ransına biraz daha yaklattırı· 
yor. Fakat ortada esaslı bir 
hazırlık, ahenkli bir karar 
yok. İstanbul ile Ankara a
rasındaki muhabereler hala de· 

vam ediyor. Türkiyeyi hangi tarafın 
temsil edeceğinde bir türlü anlat

ma olmıyor. Anlaşmak nasıl müm
kün olsun ki, lstanbulun Vükelası; 
ihtilal hakkını, Milli Mücadelenin 

ıhdas ettiği yeni tartları, bir türlü 
kavrayamıyorlar. Onlarda yalnız, 
Osmanlı zihniyeti hakim oluyor. 
Sadrazam Tevfik Pıif8.; Babı

alide sadaret sandalyesine otur
mut olan vezirlerin en temizlerin
den, en namuslulanndandır. Fa
kat onda da ihtilalin doğurduğu· 

yeni hadiselere, yeni tartlara uy
mak celadeti yoktur. Bu ihtiyar 

vezir de, - samimi olarak- mem· 
leketin selametini Osmanlılıkta, 

saltanatın devamında, Avrupa 
devletlerinin himaye ve müzahe
retinde buluyor. imzası altında 

Ankaraya; yazdığı feylerin, çoğu 
aaraydan, Paditahtan mülhemdir. 
Bugün Ankarada hakim olan ka
naate göre, saray ve onun yardak

çıları; bu ihtiyar sadrazamı; is
tedikleri gib' kullanıyorlar. 

Ankaranın istediği ise, Londra
da Türkiyeyi, yalnız Büyük Millet 
Meclisi murahhaslarının temsil et
mesidir. Londra konferansı; Milli 
Türkiye ile Avrupanın ilk ciddi te-
11aMnı te,kil ediyor. Onun için bu 
konferansa hususi bir ehemmiyet 
veriliyor. Konferansa gidecek mti· 
rahhaslarımız, Milli ' Türkiyeyi 
temsil edecekler .. Konferanstan 

müspet, ameli bir netice çıkacağını 
sananlar da var. Bunlar, Misaki 

Milli ile tespit ettiğimiz hudutlar
dan, siyasi, iktisadi ve adli pren
siplerimizden bir kısmını feda et· 
meyi göze alanlardır. Mustafa Ke

mal Pllfa; konferansın neticesin· 
den mühim bir şey beklemiyor. 
Çünkü kendimizi adam 'akıllı say-

dırmak için henüz büyük bir kuv
vet manzarası gösteremedik. Vakı
a bir hükfunet kurduk. Milli bir 

meclisimiz var. Kanunlarımızı ya
pıyoruz. Ordularımızı hazırlıyo
ruz; fakat vatanın yarısı dütman 
itgali albndadır. Öyle günlerde 

yatıyoruz ki yalnız kuvvetin ve kuv· 
vetlilerin hakkı var. Son zamanlara 

kadar, haksızlığı, adaletsizliği yu
mu!'lk, insani formüllere bürüye-
rek müdafaa eden diplomatlar; 

timdi, tereddütsüz, hicapsız, insaf
sız, umumi harpten mağlup çıkımt 
milletlere her haksızlığı,her zulmü, 
reva görüyorlar. Biz de umumi 
harbin mağlup memleketlerinden 
biri değil miyiz? Osmanlı Türkiye
sinden büsbütün farklı; milli bir 
Türkiye yaptığımızı göstermeden 
kurtulut yok ... 

Bununla beraber, Mustafa Ke
mal pafa, Londra konferansına iş
tirakten, maddi ve manevi bazı fa. 
ideler bekliyor. Yeter ki Milli Tür
kiyeyi güzel temsil edelim; kendi
mizi, maddi ve manevi hüviyeti
mizle, iyi tanıtalım; devletlerle o
lan temaslarımızda iyi tesirler bı
rakalım ... 

Londra konferansına davet ta
lebinde Ankaranın son kararı fu· 
dur: Türkiyeyi, yalnız Büyük Mil
let Meclisinin temsil etmesini te
mine çalışmak... Fakat imkansız

lık kartısında bu davete icabet et
memek değil, ayrı bir heyet halin
de Londraya gitmek var. 

"' "' "' 
Londra konferansına iştirak me-

selesi hakkında İstanbul Hükfune
tinden bir düzüye telgraflar geli
yor. Sadrazam Tevfik paşadan 

gelen bir talgrafnameye, İcra Ve
killeri Heyeti Rei5i Fevzi paşa İm· 
zasile verilen cevap şudur: 

lstanbulda Tevfik Pş. Hz. ne 
Ankara 30/ 1/ 337 

"itilaf aiya•etinde Türkiye lehine 
vukubulan son inkifal; milletin leda
kblığı mahsulüdür. Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin Sevr ahitnameaini 
külliyen reddetmesi üzerine hôdis o· 
lan ıu vaziyetten; menafii milliye ye 

l(adıköy 
Mahal' esi 

Malmüdürıuğünden: 
Sokağı N. Cinıi 

en muvafık netayiç istihaali, Londra 
konferansına İ§tirak edecek murah
hasların doğrudan doğruya iradei 
milliyeyi temsil eden Büyük Millet 
Meclisi tarafından intihap edilmesile 
kabildir. Me§'um SerJr' muahedeıini 
im%alamtf bir he yetin husu.si ııarisi o
lan heyetiniı mu.rahhaslannın mem
lekete nafi ıerait istihsali gayri müm. 
kündür. Binaenaleyh vatanın ôli mena 
fii icabı İfbu ıalh müzakerahnda sizin 
aradan çıkarak Büyük Millet Mecliai 
murahhaalannı, milli vahdeti tama. 
men gösterir bir 1ekilde serbest bırak
mana: lôzımdır. Bu oebcple e1111elki 
tabligatımız hakkında cereyan ede
cek müzakerah bir taraftan talrip 11e 
icra etmekle beraber ber11eçhiôti mu
lıarrerah müstacelen kabul ve infa% 
eylemeniz rica olunur: 

1 - Londra konferansına iıtirak 
edecek Türkiye Heyeti Murahhasası, 
münhasıran Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Hükumeti tarafından intihap 
11e izam edilecektir. 

2 - lıbu Heyeti Murahhasa rela. 
katine verilmesini lü%umlu gördüğü ... 
mü:z ba.zı müteha.ssı.s müıavirler ile ev 
rak ue vesaiki lôzime tarafınu:dan ih
zar 11e heyete iltihak etmek üzere gön
derilecektir. 

3 - Tarafımızdan gönderilecek 
he~ murahha•anın, umum Türkiye 
menafiini temsil edecek yeeane he:vet 
olduğunu da itilaf Deoletlerine tebliğ 
edeceksiniz. 

4 - Vaktin darlığı yüzünden kat'i 
ve nihai olarak ittihaz; edilen işbu mu
karreratın ademi tervici halinde mil
let ve memleketin aelcimeti namına 
terettüp edecek tarihi mes'uliyet ta
mamen heyetinUe ait bulu.nacaktır.,, 

icra Vekilleri Heyeti Reisi 
FEVZi 

Sadrazam Tevfik Paşadan; Fevzi 
paıaya gele,n cevap ta tudur: 

Ankarclcla Mustafa Fevzi 
P1. Hazretlerine 

'"Kral Kostantinin Atinaya avdeti 
üzerine efkôn umumiyede ııe /tilôl 
Deul,.tleri mahafilinde Y iııtan a
leyhine bir tebeddül haiil ol.dd.. Bunun 
neticesi olarak Avrupada lehi
mizde bir cereyan olmakla be· 
raber, Rumlara müzahir ve 
Sevr muahedeainin tamamen veya 
cüz'i tadilatla tatbikı auretile Türki
yeyi imha fikrinde musir b~zı ~iyasi 
rical mevcuttur. Huswile aldığımı..z 

me11auk malumata göre bu rical, A· ı 
nadolu mümessillerinin dahi konferan· 

Miktarı Muhammen 
·metre kıymeti 

Caferağa Muvakkithane 19121 

Caferağa Y oğurtçn çıkmazı 36 mükerrer 

Maa dükkan kagir 
henenin tamamı 

Bağ mahalli 

3000 

1800 2,5 beher metresi 
250 Rasimpaıa Rıhtım iıkele 91 

Caferağ'a Bostan 13 
Zühtüpaşa Reıadiye 54 

Haae 1/8 hisse 
,, tamamı 

Ana 
2500 

12101 1 beher metresi 

Yukarda yazılı emlakin 1-6-933 tarihinde icra 
perşembe gününe bırakıldığı ilin olunur. 

kılınan müzayedesi bir hafta uzatılarak 8- 6-933 
(2549) 

1 
lataabal Beledlyeal Uan arı 1 

, ____ __..;;...___ __ İs. ikinci iflas memurl.uğundan: 
Kııırtul.uşta Reha apart. oturmakta 

ve Sultanhaınarnında kund.ııracılıkla 
meşgul bulu.omakta olan A. Paragaın· 
yan Ef. Hlbı 29 - 5 - 933 tarihinde 
açılıp tasfiyenin adt şekilüe yıqııılması· 
na karar verilmiş olduğundan: 

Yüniş 
Fabrikasında 

Dün davetliler fabri

kayı gezdiler 

ANKARA, 4 (Telefonla) - Bu 
gün Yünit fabrikasında, fabrika
nın faaliyetini ve yeni tesisatını gör 
meğe davet edilenler faydalı saat
ler yatamı,lardır. Fabrika son sis
tem makinelerle teçhiz edilmittir. 
Davetlilere fabrikanın bütün dai

releri gezdirilmif, kendilerine iza
hat verilmiştir. 

sa da11et edilmesini kabul eylemeleri, 
Anadolunun böyle bir davete icrl,et 
etmiycccğine kani olmalarından ileri 
gelmiştir. Bundan makaatlan da §U 

ademi icabet keyfiyetini ileri sürerek 
ve aleyhimize %ecri tetbirler alınma&ını 
haklı göstererek efkôrı umumiyeyi ai
yasetlerine çevinnehten ibaret bulun
masına binaen konferansa biran evvel 
11e müştereken gUlilcrek ihkakı hakka 
çalıfllmak lazımdır. Şayet orada mu· 
hik ile mefru taleplerimiz reddo
lunur ve konferansı terke mecburiyet 
hiaseder&ek, bu keyfiyet ha•ımlarımı
zın elinde aleyhimUe müessir bir ai
lôh olamaz. 

Telgralnameniz.de beyan olunan 
taleplerin, e11velce de bildirilen sebep
lere ve lstanbulun husu&i vaziyetine 
mebni kabulü mümkiin dciJildir, Bun· 
larda ısrar ile konferansa vakit ve 
zamanında iştirôh fırsatı fe11t edilirse 
evuelô vahdet temin edilmemesinden 
lstanbul ve Boğazların büsbütün Os
manlı ht:ikimiyetinden çıkması, sani
yen itilaf De11letlerinin Yunanistana 
nakdi 11e a•keri yardım yapmaları, A
nadoluda müşterek b;r hareketi taar
ruziye icrasına kalkışmaları ve bu yüz 
den Türk unsurunun bir kat daha 
mahv ve perişaniye maruz kalması, 

sali•en büyük niabett~ fedakarlıklar 

ihtiyarı mu.kabilinde harici mu.avene .. 
te ihtiyaç mecburiyeti hasıl olarak bin. 
netice gayei emel olan iııtiklalin heder 
edilmesi gibi vahim neticeler tahad .. 
düs eyler. 

Mürahhaslarmızın Deraaadete te•
rii harek etl•ri elzemdir, Elendim,, 

* * * 

Sadrazam 
TEVFiK 

Her ik; taraf noktai na.zarların-
da ısrar ediyor ve buna benzer mu
haberelerin arkası bir türlü kesil
miyor. 

MiLLiCi 

Meva mlik 
Kürkleri 

Rönar 
vesaire 

mağazamızda 

6 fakaitte 

ve kefalet· 
ıiz olarak 

veriliyor 

Mahmut 
paşa 1 

Kürkçü hanı 

~EIK~ 
Tel. 21685 

[ 4157 1 
Beyoğlunda Taksimde İstiklal caddesinde 23 numaralı ah

şap bina maili inhidam bir vaziyette bulunduğundan sahip· 
leri tarafından tarihi ilandan itibaren 48 saat zarfında hed· 
men mahzur izale edilmediği takdirde belediyece hedmoluna· 
cağı ihbarname makamına kaim olmak üzere ilan olunur. 

1 - Müflisten a1!1-cağı olanların ve 
istihkak iddiasında bıı.Jruıenların ala· 
cakılarını ve istiJ:ıkakları:ıu ilandan bir 
ay için.de ikinci i fJas dairıecine g.ellerek 
kard ettinneler.i ve deJıilllerini (senet 
ve defter hu !asaları ve 8Rire) asıl veya 
m.usıddak suretkrini tevdi eyolıemeleri 
2 - Hiliifına hareket .ceıat mesu.liyeti 
müstelzim olmak üzere müflisin borç· 
lu!armm ayni müddet içinde lrendiıWri
ni ve borçlarını bildirmeleri. 3 -

Müflisin maJJarmı her ne "ıfatla o1ur· 
sa o!Bıın ellerinde bulunduranların o 
mallar üurindeki hakları mahfuz kal· 
mak şartile bunları aynı müddet için.
de daire emriruo revdi etmoleri >ve et
mczıleıae makıbu.l mazeretleri bulunma
dıkça oezaı mesuliyete uğnya<:akları 
ve ruçhan haklarından mahrum kala
cakları. 4 - 11 • 6 • 933 tarihine mü
sadif pazar günü saat 14 te alacaklıla
rın ilk içtimaa gelmeleri ve müflis ;.ı., 

müsterek borçlu olanJar ve kefillcrinm 

ve borcunu tekeffül eden aa.ir kimsele
rin tqplenınada bulunmağa hakları ol-

....... Dereceai SO 
t-ıçı.arda dinlendiriamıı 

(2560) 

Eminönü temizlik işlerine ait bir at 7-6-933 çarşamba gü
nü saat 9 da müzayede ile satılacaktır. lstiyenlerin 0 gün ora· 
da bulunacak memura müracaatları. (2559) 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Veki etinden: 

Ankara Nümune hastahanesi yeni paviyonu için müba
yaa olunacak dört kalem yerli şayak ve battaniyeler kapalı 
zarf wulile 5-6-933 tarihinden itibaren münakasaya konul· 
muştur. İhalesi 26-6-933 paza rtesi günü saat onbe§teAnkara 
da Vekalet binasında husui komisyonu tarafından yapılacak 
tır. 

Şartname "beş lira mukabilinde verilir" ve nümuneleri
ni görmek ve almak istiyenlerin Ankarada fçtimai Muavenet 
u~~ ~~~ürlüğüne, İstanbulda Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Mud~rlugune müraca.atları ve taliplerin şartnamesi veçhile 
tanzım olunmus vesaık, teklifname ve teminat akA~!erini mu· 
ayyen zamanından evvel ihale komisyonuna tevdi etmele· 
~~ndi veya sahibi salahiyet vekillerinin de hazır bulu.,maları 
ılan olunur (2534) 

duğu ilan alunur. (4188) 

Umumi Ne,riyat ve Yazı işleri 
Müdürü ETEM iZZET 

Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. ı 

HARİKA 
RAKISI 

• ... • 
~ .. -..:ı 

Temizliğile, . lezzet ve nefaıe
tilo eski şöhretleri gölgede 
3279 bırakmıştır. (3491) 

Or. IHSAN SAM[ 

BAKTERlYOLOJl 
LA.BORA TUV ARI 

Umumi kan tahlili.tı, frengi noktai 
nua'mıdan (Waııerman ve Kahn 
teamülleri) kan küreyvatı aayılmaaL 

Tifo ve ıaıtma haatalıklan tqhiai. 
idrar, balgam, cerahat, kazurat ve au 
tahlilitı, Oltra mikroakopi, huıuai •· 
ıılar iıtilızıırı. Kanda üre teker. 
Klorür. Kollesterin miktarlannm ta
yini. Divanyolu No. 189 Tel: 20981 
3999 2589 

o 
_.;.. • : • • • • ' • ! # : ' 

Maarif Vekilinin tetkikle~ -FtA1 

Ahlatbeli'nde yapılan tetkikat ve 
hafriyat ne netice veriyor? 

ANKARA, 2 (Milliyet) - Maarif 
Vekili Re9it Galip Bey vakit bulduk
ça, Ankara civarmda mevcut asarı ati
ka ocaklarındaki tetkikata nezaret e
der ve her cuma gÜnleri behemahal 
buralara bir defa uğrar. Hafriyat mev 
siminin gelmesi hasebile ba9layan bu 
faaliyetler ileride yapılacak daha de
vamlı, daha ciddi tetkikat ve hafriya
ta bir esas ve başlangıç mahiyetinde
dir. Bugün AhJatbeli mevkiinde yapı· 
lan hafriyatı tetkik etmeğe gidecek o
lan Reşit Galip Beye ben de katıldım. 
Vekil Beyin yanında talim ve terbiye 
dairesi azasmdan Saffet, müzeler mü
dürü Hi.mit Zübeyir, kütüphane mü
dürü Hasan Fehmi Beyler de var. 

.. * * • 
Yolda müthiş bir yağmura tutulduk. 

Otomobilimiz ham yollar ve tarlalar a· 
rasında çamurlar içinde meyillere doğ 
ru kaydı, kabil değil ilerliyemiyoruz. 

Geri döneceğimizi zannettim. Ve· 
kil Bey, haYQ", diyer. Başka bir yolu 
tecrübe edeceğiz. Y enitehire geldik, 
batka bir yola saptık ve nihayet güç 
bela hafriyat yerine geldik. 

Buraaı An.karanın garbi cenubiıin .. 
de ve on sekiz ki.lometre uzaklıkta An 
kara ovasına en hikiuı bir yayladır. 

Ahlatbeli denilen bu mevki Yalıncak 
ile Taşpınar lı:öyleri arasındadır. 

Hafriyat aahaaı takriben iki bin met 
ro murabbalık bir yerdir. Zamanla a
ımmış büyük taşlardan yapılan müte· 
addit kalın duvarlardan mütetekkil. 
bir katlık bir büyücek bina manzara
sı gösteren bu yerin yapılan tetkikat
ta Hitit birinci devresine ait olduğu tes 
bit olunmuştur. 

* * * 
Oğrendiğime göre Anadoludaki hö· 

yükler kazıldığı vakit hemen umumi
yetle birinci tabakalannda Selçuk ve 
sırasile inildikçe ikincide Bizans, 3ncüde 
Roma, dördüncüde Yunan, Helenistik 
ve sonra mevcut iıe Frijya, Lidya, 1 .. 
ran ve nihayet Hitit imperatorlukt Hi
tit ikinci, Hitit birinci. deVTe tabakala. 

rı bulunur ki bunlan da muhtelif dev
relerile Neolitik ve Paleolitik tabaka
lar takip ederler. Bu hafriyat aahaaı
mn Hitit birinci devresine ait olduğu
nu aöylemi§tim. Yapılan hafriyat ne· 
ticesi filhakika buranın saf bir birin
ci devre Hitit istasyonu olduğunu gös
termiştir. Ali§Brda yapılan hafriyatta bu 
-devre yirmi altıncı metrede bulunmu§ 
burada İ•e derhal ve Üzerinde batka 
devre tabakası bulunmadan doğruca 

BOTON AVRUPAYI 
EVİNİZDE DİNLEMEK 
"e Radyo istasyonlarının 
neşriyatını muntazam ta. 
kip edebilmek için, tek 
bir duğme ile idare edl• 
len ışıklı otomatik ıskala 
ile mücehhezl elefunken 
ahlzelerlni tercih ediniz. 

• 

12 
bu devre i.san ele geçmi9tir. cak ol 

Ahlatbelinde takriben bir ay ev-tİ na işti 
bir hafta kadar uğra,ılmı9, fakat fal ınurah 
la yağan yağmurlar i9e mi.ni 0J111tl yor. B 
ve son günlerde tekrar faaliyete ~ Milleti 
çilerek nihayet devamlı şekilde haffl' rikn v 
yata giri9ilmi9tir. üzere 

Şimdiye kadar drvarlan meydaol dahil d 
çıkanlan ve odalan ayıklanan bu bi' ler Ce 
nanın ya bir mabet, yahut bir pre11ıl hulun 
ait müstahkem bir ikametgi.h oJ.ıJ devleti 
tahmin olunmaktadır. Çıkan etya ; bulma 
smda çok kıymetli 9eyler mevcuttııl' caklar 
Büyük köprüler, küçük ve zarif v' Lo 
lar, ufak çanakçıklar, mühür ve'!' konf n 
düğme şeklinde cilalı taıtan küçaf her er 
parçalar, çakmak tapndan bıçaklııf kik' : 
kemikten iğneler ve inıan kemikteıt liizıa c 
hepsi hepsi Hitit birinci devre i.Ii.t ~ sadimm 
edevabdU". en ço • • • • • ır nıe 

Burada Vekil Bey uzun uzun teılı' mi~ ol 
kat yaptı, emirler verdi. Netice~ gün ol 
memnun görünüyordu. Müzeler ~~..ı olnı 1 

.. . k tkir. aı 
ru, ıte nezaret etme · ve te ~ J in. 
yapmak Üzere birkaç gÜn çadırda 111" 

mak Üzere vekilden müsaade iıtJ Bir 
ve kaldı. • -,. iktısad · 
• ' Biz dönüyoruz, • Reıit Galip ~ arı~tı 

müsterih ve betüt.. Hava açtı, fal' asebe 
"Tirajlarda otomobilimiz çamurlardldur. 
vadilere doğru mütemadiyen kaynıJ Dün 
tehlikeleri geçiyor. Ekilmit güzel tJlc~in har 
laları, koyun sürülerini, Dikme eYnel 
çok tirin bağlarını geçerek geç va 921 1 
tehre geliyoruz... iliz sila 

Vekil Bey ve arkadaılan vazifelfedildi. 
rini yapar~k, ben de hem malGınal 'ile bir 
dinerek hem de bir yazı mevzuu Plan 
)arak, hepimiz memnun güzel bir · Yasi 
ma geçiriyoruz ve i9te karileri de ı. Kel 
tefit ediyoruz. si ist 

S. ltı se 
------<>------ batın 

·İsmetpaşa Kız Enstitüsaıonfe~ 
Jı r; cıh 

ANKARA, 4 (Telefonla) - ak iç' 
met Pata kız enstitüsü müdürlü~ ile/ f 
ne Konya kız muallim mektebi . lo 
dürü usta a utfi ey yi dil.'. dar 
mittir. ııl ede 

lır. c·· 
Seyyar terbiye sergisi arın k 

. Ynel 
ANKARA, 4 - Seyyar terbı Desi et 

sergisi Samsunda faaliyetine nİM , sil · 
yet vermiştir. Sergiye memur b'tnıini 
yet Ankaraya hareket etmittir. . az e 

.J.ır. 

Dün 
mak iç 
mmu 
ıdır? 
alışıla 
eri hal 
!il yeye 
nilel 
ı gös 
~in y 
ıip e 
.cak 
dıınl 

.i Yoll 
acakt 

Sila 
ıiz ail 
arı, ai 
o plan 
iındiy. 

got 
nfe 
o! 

ıin b· 

BOURLA BiRADERLER ve '"" SATIE MA4AZALAAI 

1 b 1 ıth l"'"t G•• ••ğ.. İYase stan u a a umru u idir 

M••d•• ı••., •• d Jllır, lll u ur ugun e ... .Jyesi 

Gümrüklerde kullanılmak üzere 500 adet Kont-Fil- ipl'_a id 

sayan pertevsiz pazarlıkla satın alınacaktır. Bunların pas~Ph 
mıyacak iyi madenden ve ayni şekilde olması ve cümles~:t. 
derhal teslimi şartile satmak istiyenlerin İstanbul lth. "j.h b 
gümrüğünde müteşekkil satın alına komisyonuna 7 Ha:ııt ka 

933 tarihine tesadüf eden çarııamba günü saat 14 te müS, ~ 
atlan. (2 


