
,, 
/' 

' 
~· 
ıs·~ 
,,1 

••. 9~ 

P'I 

llı / 

13 I 

~' I 

Milli takımımızın 
dünkü maçı 

Sek· · ızınci Sayı/ amızda 

~,. sütunumuzda 
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~Sayı: 5497 

Atina ·· k 
Talırir Telefonu: 24379 Pazartesi, 1 M AY 1 S ·< s ınct ay)· 1933 idare Tel efonu: 24370 Sayısı 5 Kuruş 

nıuza ereleri 
İktraat V .. 

11, •eta.har ekılı Celal Beyin Ati-
ltnda.n 1 etrafında Y unanis . 
l llıenınu . . . . 
utrler l' ~ıyetını mucıp ha· 
Celal :e 1Yor. Çaldaris hükUmeti 
~et \'e e! hakkında büyük neza· 
r hıısaf 
it, 8 ırperverlik göstermİ§· 
u \l teıah·· l '"· Ve... urat smet Paıa ile 
ti .. ızelo t f llıfnı s ara ından temelle • 
~et 't olan dostluk binasının 
ttdir. \'e nıetanetini İspat etmek· 

Milli Tasarruf cemiye
tinin dünkü kongresi 

Cemiyet mesaisi takdirle karşılandı. 
Ancak neşriyata ait bazı tenkitler oldu 

Fırka Katibi umumisi Recep Beyin sözleri 

F' k ANKARA, 30 (A.A) - Mil· C. H. Fırkası katibi umumisi Re 
)L a. a.t ası] ··h· 
ıq•aa.t k mu tm olan cihet li 1ktısat ve Tasarruf Cemiyeti bu- cep Bey söz alarak Türkiyede ll Ve iJ" • • 

11'1 llna. unızın ve refakatinde gün saat 10 da Himayeietfal Ce- mevcut olan ve milli damgayı taıı-
da. Çok ~s Z~tların sadece Atina· miyeti umumi merkezi salonunda yan kıymetli cemiyetlerden birisi 
ka.r!ıla.n anıınıi dostluk hissiyatile iki yıllık kongresini yapmıştır. de çalışmasındaki metot ve inti
deiild· llııt olmasından ibaret Kongreyi B. M. Meclisi Reisi ve zam itibarile dikkat gözlerimize 1 ır, o·· 
~t Celal B u~ gelen bazı haber- Milli lktısat ve Tasarruf Cemiyeti çarpan Milli lktısat ve Tasarruf 
lı lra. ey ıle Yunan hükume . Reisi Kazım Paşa Hazretleri aç- Cemiyeti olduğunu ve cemiyetin 
t ı -•nda 
t trin cereyan eden müzake- mıştır. Kongre riyasetine reyi işa- katibi umumisi Rahmi Bey tara· 

r, en k· ··k b" k llıa.k1 .,. uçu ır zorluğa uğ- ri ile tekrar müşarünileyh hazret- fından yü sek bir tevazu içinde o· 
llli: .... k ı ... ıln devanı ettı"pw ı"nı" bu 1 "k" · · ı· w G" k b"lh t tb'k ....... eri ve ı ıncı reıs ıge ıresun me - unan raporun ı assa a ı sa-\' eı·e er· "k g , 

tı~nd ın 1 hsadiyat çerçe- busu Münür Bey, katipliklere Rüş- hasında büyük kıymeti bulundu-
}'a.• en çıkarak ··h· b · "ld"k ~ ·· 1 · d · · k' ,.., rıer ınu ım azı sı · tü Beyle Kamran Hanım seçı ı · gunu soy emış ve em ıştır ı: 
'il l ıcebr \' . e hut erınesı de muhte· ten sonra ruznameye geçilmiştir. Kıymetleri, ehemmiyetleri bü -le• Undu~ 

ıtet a gunu, hatta iki mem- lzmir mebusu ve cemiyet umumi yük ve yüksek olmakla beraber kü 1etl•r1• .. r. aıında digwer Balkan dev - R h · B A k · k 1 ~ " ••in .1 "h ';iltibi a mı ey umumı mer ezın çü satır ar içerisine sığıştırılan i§-
~fiii itti/ tı ~kına ınüsait bir le · çalışma raporunu okumuştur. lerin bütün memelketteki tesirle-

211 bildi a~ bıle be!denehileceği- Bunu müteakıp Denizli mebusu rini nıütalea edince insanın heye-
ti21 11lıekted" B 
bi' l:rıi.izaker l •r: . u suretle A • ~~in -~slan Bey Acemiyetin mesai- ı can duymamasına imkan yoktur. 

t llalka .e erının sonradan ;ını hurmetle selamlamıştır. [Devamı 9 uncu aayıfada) 
tdebilece ~- bhı.rli~ine esas teşkil ••••••••••••••••••••• .. •••••••••••ıt••••••••••••••••••••n•••••••••••••n••••••••••••••••-• 

liirk· gı ıssı verilmektedir. 1 ı ı 
da. b 1Ye il y · y l Und e Unanıstan arasın- u n a n ı a r a hlt ttıia ~n evvel aktedilen dost· •• 
.a.tıra.ı, al •nın ilk hedefi elemli 

tthj,,_ ı_r a dolu bir mücadele ta • 
lQ ~ "at'• 
J elctl li 1 surette nihayet ver-
elı t•n er iki taraftan gösteri
~t .. :tı~ bu hedef pek az bir 
l ltıılJ .. tı • . ... __, __ ~-
Q·~ı ... "r h !\tını ~ arasında dostluk ra -
.'-•lla iır~h kuvvetlenmesi ve ba
~-İsin ikıt alde devam e-':!himıe- ' 
~lit ••ad· 
.1 lefikt 1 

1 sahada kartılıklı 1 'f' I• er e h"l . ·ı . •ıınıd 1 eştırı ~ış olması 
b ı. 

" Qu ı·· ı \l l.lzunı 
d. ~lllıJ,. gerek Türkler, gerek 
ır .... rea. · d" h edilrn . !•ın ıye kadar tak-
ll.tt t enııı d ... "ld" 

ı,t ouhra egı ır. F.a\'ğlt ci-
ı.. ı fatırt nının her türlü.ıeyi1lP • ""e.. anh·d· b· llne l _ d a ıseleri ı .. . ..ıda · 
ır 1ta ar h or 

litj~iiıterek u Yolda İcap eden 
lu eıine f Program vücuda ge-

e Jı ırsat b 1 
ti~ l{lııat Ve . . u unamamııtır • 
bQ •eyah kılı Celal Beyin A

}'l t. ati h 
~ e oır er §eyden evvel 

'1 h J>rogram t · · · lıır} ın anzımıne ım· 
•Ya-:ak dem kt" e ır. 

Mehmet Asım 
ll>eva 

nu 2 inci •aydada ] 

Sel'}'ar Te b. . 
sind r ıye sergı-

en ınektup 

"·~ ----arı : Sadri Etem 

Balkan birleşmesini hedef sayan bir tedafüi 
ittifak mı aktediyoruz ? 

Celal ve Nııman Reylerin .... t·nad~ki 
mühim faaliyetleri 

Celal Bey 

ı ·iktısadi birliğinin başlangıcını tef· 
- kil edecektir. 

ATlNA, 30 (Hususi) - Mu· 

Siyasi müzakerata gelince; bir 
dostluk ve ademi tecavüz misakı• 
run hududunu geçerek bir tedafüi 
ittifak mahiyetini alacaktır. 

Türk - Yunan münaaebatı, Celal 
ve Numan Rifat beylerin buraya 
muvasalatından sonra Balkan ve 
yakın Şark sulhünün nef'ine ha· 
dim bir safhaya girmektedir. Bu
gün iki hükumet arasında mevcut 
olan dostane teşriki mesai, gayesi 
Balkan ittihadı olmak üzere bir 
Türk - Yunan zümresi şeklini al
maktadır. Türkiye ile Yunanistan 
arasındaki ticari, siyasi iktısadi 

muahedelerin aktinden sonra di· 
ğer Balkan devletleri de bu esasa· 
ta iştirake davet olunacak bu su
retle Balkan devletlerine ve bütün 
dünyaya yalnız iki komşu cüm
huriyetin menfaatlerini koruma
ğa matuf münferit itilaflar değil, 

fakat bunlara iltihak edebilecek 
( Devamı 2 inci enyıfada ) 

Geçen yıl Istanbula ne 
kadar seyyah geldi? 

Seyyahlara gösterilecek yeni kolaylıklar dün 
T uring klübün kongresinde konuşuldu 

Turing klUbUn dünkü toplantısında 

Türkiye turing ve otomobil klü
bü umumi heyeti dün Perapalas 
otelinde senelik toplantısını yap
mıştır. 

Kongre saat on beş buçukta 
Hakkı Şinası Paşanın reisliğinde 

açılmış, ikinci reisliğe Safiye Hü· 

seyin Hanım, katipliklere de Ma
cit ve Ekrem Besim Beyler seçil
mişlerdir. 

Klübün Edirne ve İzmir. şubele
ri namına Esat ve Nacı Beylerin 
kongrede hazır bulundukları aza-

[ Devamı 6 ıncı sayıfada) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Harbiyenin yeni talebesi 
Dün mızıka ile, 

mektebe 
merasimle alınıp 
götürüldü 

Ciülhane parkında yeni Harbiyeliler alayı 

Kuleli, Maltepe ve Bursa askeri J talebesinden bir müfreze kendile
liselerini bitiren genç!erin Harbi- rine iltihak edecek olan arkadaı· 
yeye geçişleri münasebetile dün larmı götürmek üzere parka gel
Gülhane parkında merasim yapıl- mişlerdir. 

mıştır. Saat dörtte önde muzikala- Altıya doğru Harbiye talebesin
rı ile Maltepe, sonra Kuleli ve Bur· den lkrami Efendi bir nutuk söy· 
sa lise talebeleri, saat beş buçukta lemiş ve demiştir ki: 
da Harbiye mektebi muzikası ve 

sirren deveran eden rivayetlere 
göre burada Türk ve Yunan vekil
leri arasında başlıyan müzakerat 
daha mühim ve daha geniş bir ma. 
hiyeti haiz bulunmaktadır . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• "Sinemize alacağımız yeni ar
kadaşlarımız! Biz ağabeyleriniz, 
sizleri Harbiye gibi şerefli bir yu· 
vada kucaklayacağız ve ayrılmı· 
yan bir kütle halinde yüksek or• 
duda çalışacağız . Vatan sevgisi 
ile çarpan kalbimizde size de yer 
ayırdık, bizi besliyen, büyüten 
yüce Türk milletine Ulu Gaziye 
bin minnet ve bin şükran! ,, 

19M J 

iki memleket arasında aktedi -
lecek bahri, iktısadi ve ticari mua
hedeler, bir Balkan ticareti ve 

Dilimiz 
47 inci liste 

A~K,\RA 30 c\. :\. - T D T. Ce· 
mi yetinden \·erilm iştir 

Kıırşı lı'daı ı a ı anacak aıapç;ı ve ı a r~ça 
k climeleı in 47 nurnaı alı listesi şudur · 

J - Saadet 
2 - Sarlıoş-Sc ı hoş 
3 - Satır Satr 
4 - Saırct 

5 - Scfohet 
6 - Sefalet 

7 - Selam 
8 - SrlAmet 
9 - Selılsct 

JO - Semt 
1 J - Seıırt 

12 - Serbest 
Köpeği geceleri CjOzuyor musunuz ? 
Böyle köpek salıverilir mi? H1rsızlar Cjalar .. 

Bundan sonra Maltepe lisesin
den İzzet Melih Efendi de bir nu· 
tuk söylemiştir. Alay harekete geç 
meden evvel istikla l marşı çalın

mış, marştan sonra önde Harbiye
liler olmak üzere hareket edilmiş, 
Sirkeci, Köprü, Karaköy, T epeba· 
şı, İstiklal caddesi yolile Harbiye 
mektebine gidilmiştir. 



~ 2 - VAKiT 1 Mayıs 1933 

Atinamüzakereleri 
[Batmakaleden devam] 

Hakikati halde Türkiye ile Yu
nanistan arasında iktısadi saha -
da o kadar müşterek menfaat e
sasları vardır ki her iki tarafın 
göstereceği ufak bir himmet ve 
gayretle az zaman içinde çok mü
him faydalar elde edilebilir. 

Bir kere Yunanistanın hariçten 
gıdai maddeler getirmeğe ihtiya -
cı vardır. Türkiye kasaplık hay -
van, buğday ve sair hububat şek -
Iinde bunları tamamen verebilir. 
Buna mukabil Yunanlıların da 
Türkiyeye verebilecek sınai ma· 
mulitı vardır. Türkiye de bunla
rın ithaline azami derecede ko
laylıklar gösterebilir. Yalnız bu 
hususta Yunanlılarla aramızda bir 
anlaşma olmalıdır. Şunun için ki 
Türkiye son zamanlarda kendi 
zaruri ihtiyaçlardan olan bazı sı
nai eşyayi milli vasıtalariye 

yapmak kararını vermiştir. Bina -
enaleyh Türkiyeye sınai mal ithal 
etmek istiyecek olan Yunanlıların 
bir taraftan hük:Umetçe her hal -
de kendi memleketimizde yapma
ğa karar vermiş olduğumuz mal -
ların neden ibaret olduğunu bil
meleri, diğer taraftan bu mallar 
haricinde olarak memleketimize 
yapacakları sınai ithalatı Türk 
müşterileri için ötedenberi alışıl

mış nümunelere uydurmaları icap 
eder. 

Bundan başka Türkler Yunanlı
ların ticaret filolarına yardım e -
debilir. Çünkü vasati bir hesap 
la Türkiye harice her sene gön
derdiği mallar için on milyon lira 
kadar navlun vermektedir. Türk 
ve Yunan armatörleri arasında 

her iki taraf hükumetlerinin dela
letleriyle bir anlaşma yapılırsa 

T:iM~ihrıM$Dın bir kısmını harici 
pa~ıı;rl&r~ı:ı. Yunan gemileriyle 
nakletmek kabil olabilir. Bu yol -

dan her sene Türkler Yunan ge· 
micilerine hiç olmazsa bir, bir bu
çuk milyon lira kadar bir naldiye 
ücreti verebilir. 

Hulasa Yunanistanm Türkiye 
ticaretine göstereceği kolaylıkla

ra karşı biz de elimizden geldiği 
kadar karşılık bulabiliriz. 

Türkiye ile Yunanistan arasın
da mevcut dostluk ve ademi teca· 
vüz misakının tedafüi bir ittifak 
ıekline kalbi meselesine gelince; 

böyle bir ittifaka imkan olup olma 
dığı, olduğu takdirde maksat ve 
manası neden ibaret olabileceği 
hakkında fikir ve mütalea beyan e· 
debilmek için müzakerelerin ne -
ticesini beklemek lazımdır. 

Mehmet Asım 
mnt1t1tnamrnn1111 nıı ıııamı11t1ııtmtıtıı 11ın1tmu111111ım11unmnıımıURJUUm1P1u 

Bir Ermeni kızı 

Robert Kolleje 10000 dolar 
teberrü etti 

Ermenice gazetelerin verdiği 

malumata nazaran lsviçrede ölen 
Minaıyan isminde bir Ermeni kı

zı Robert Kolleje 10,000 dolar va
siyet etmiıtir. Bu meblağın 6000 
doları Ermeni talebesinin ve 4000 
doları da Türk talebesinin tahsili
ne tahsis edilecektir. 

Ermenice "Arevelk,, gazetesi bu 
münasebetle yazdığı bir ba§ma
kalede bu haberin bütün Ermeni
ler tarafından meserretle telakki 
edildiğini ve Türkiyeli bir Erme
ninin baıka dinde vatanda§larını 

unutmamak suretile \'atanma kar
!' gösterdiği merbutiyete bir delil 
Yerdiğini i,aret ettikten sonra di· 
yor Jci: 

"Minasyan H. Türkiyeli bir halı 
tüccarının kızı olup senelerden be· 

~SON HABERLER ( Baı tarah 1 ıocl ,. 

diğer ~alkan devletl~~i~İJl,r 
faatlerıni koruyacak ıtılaff 

•ı 

V A K 1 T' ın Hususi Telgrafları 
...____.._._,, ,_,6-2,_., ,_, ..--......,_,~_, ,_,_,_, ~ _......._,. 

Manisada iki sahtekar 
Bütün istikraz tahvilleri 

satıldı 
MANiSA, 30 (Hususi) - Er

gani istikrazı tahvilleri yurdun 
her köşesinde olduğu gibi şehri

mizde de büyük bir rağbetle ka
pışılmış , mevcut bir tek tahvil 
kalmadığından yenileri istenmiş· 
tir. 

Ölüm cezası 
ANKARA, 30 (Yakıt) 

llgazın Karacaüren kariyesinin 
Köprülü köyünde Mehmet oğlu 

Mecdiyi aralarında geçen bir de -
ğirmen meselesinden öldürmekten 
suçlu ayni köyden Battal oğlu 

Hatip Hüseyin hakkındaki idam 
kararı Adliye encümeni tarafın· 

dan tasdik edilmiştir. 

Ankarada polis mektebi 
açılacak 

ANKARA, 30 (Yakıt) 

Şehrimizde 200 bin lira saı file bir 
polis mektebi açılacaktır. 

Dahiliye vekaleti bu mektebin 
inşası için Meclise salahiyet isti
yen bir layiha vermiştir. 

Bu para 933, 934, 935 senelerin
de müsavi taksitlerle ödenecek
tir. 

Bugünkü Meclis içtimaı 
ANKARA, 30 (Telefonla) -

Meclis yarın (bugün) toplanarak 
ruznamede dahil bulunan aşağı
daki maddelerin mUzakereaile 
meşgul olacaktır: 

l - Kaçakçılığın men'i ve ta
kibine dair olan müzeyyel kanun 
layihasının geri verilmesi hakkın -
daki Başvekaletin tezkeresi. 

2 - Denizli meb'usu Mazhar 
Müfit beyin Razgrat hadisesi 
hakkında Hariciye vekaletinden 
sual takriri. 

3 - Dahiliye memurlarının 

yaşlarına ait 1 - 243 numaralı ka. 
nun layihası. 

4 - Milli Müdafaa layihası. 
5 - Müvazene vergisinin bir 

sene uzatılması hakkında 1 • 562 
numaralı kanun layihası ve Maliye 
encümeni mazbatası. 

Meclise gelen yeni 
layıhalar 

ANKARA, 30 (Vakit) - Tür
kiye ile Macaristan arasında ia
dei mücrimin ve cezai mevada ad
li müzaheret layihasile, polis teş
kilatı kanununun 39 uncu madde
si hakkındaki layiha ve hükumet 
merkezinin inzibati vaziyetinin e· 
ehemmiyeti dolayısile Ankarada 
ücretsiz yüz telefon yapılmasını 

mutazammm layiha meclise gel· 
miştir. 

lzmir şehir meclisi 
1ZM1R, 30 (Hususi) - Şehir 

Meclisi bugün işlerini bitirerek 
içtimalarma nihayet vermiştir. 

HIIHIUinllUUUIUDllll1tnUI lllQI 1111 ıııınmıımım1ruıR1U11mıU11AllllUlllllltllld1tUll1ntı 

ri Türkiyeden uzakta yaşamıştır. 

Fakat kalbinde yurt hissi baki kal 
dığından vefatından evvel kendi 
hissiyatım izhar etmek istemiş, Ro 
bert Kollej Türk talebelerine ken
di vasiyetinden bir hisse ayırmış· 
tır. Şüphesiz Ermenilerin yurtse
ver hisleri Tü"rk yurtta,larımızca 

malumdur, ve Minasyan Hanımın 
teberrüatı bu hissin ne kadar kuv
vetli olduğunu bir defa daha isbat 
eder.,. 

Emlak bankasını dolan
dırmak istiyenler 

ANKARA, 30 (Telefonla) 
Emlak Bankası umum müdürü 
Hakkı Saffet beyin imzasını tak -
lit suretile Merkez Bankasından 
13 bin 250 lira almak istiyen sah
tekarlardan ikisi bir müddetten
beri bulunamıyordu. 

Döbuj ve Bandi ismindeki bu 
iki sahtekar Macar ahiren lstan · 
~alda yakalanarak şehrimize ge
tirilmişlerdir. 

Merkı·,mlar cürümlerini itiı-af 
etmişlerdir. 

Hüsnü Bey geliyor 
ANKARA, 30 (Telefonla) -

İnhisarlar Umum müdürü Hüsnü 
Bey yarından sonra lstanbula ha
reket edecektir. 

Yeniden açılacak lise 
ve ortamektepler 

ANKARA, 30 (Telefonla) -
Maarif Vekaleti bu sene 50 yer· 
de mektep açılması ihtiyacını tes
bit et;mişti. 

Yapılan tetkikatta bu seneki 
bütçeuin 14 yerde ortamektep 
ve 2 şehirde de !ise açılmasına 
müsait olduğu anlaşılmıştır. 

Liselerden biri Karsta diğeri 

Elazizde olacaktır. 

Muvakkat ticari itilaflar 
ANKARA, 30 (Telefonla} -

Hükumetimizlt: muvakkat ticari' 
itilaflar aktine dair olan kanu-
na zeylen hazırlanan layiha 
Meclise gelmiştir. 

Buna göre muvakkat ticari iti
laflar ile tayin olunan müddet 
1935 temmuzunun intihasına ka
dar temdit edilmektedir. 

Hayvan vergisi kanunu 
ANKARA, 30 (Telefonla} -

Hayvan vergisi kanununun 19 
uncu maddesinin 2 inci fıkrası, iki 
madde arasında tearuz dolayı

sile şu şekilde tadil edilmiştir: 
Her mahalde yoklama hitamın· 

dan sonra tarhr:dilir. 

Yabani ağaçlara aşı 

DENiZLi, 30 (A.A) - Çal, Ta
vas ve Acıbadem kazalarında hu
susi idareden gönderilen aşıcılar 

vasıtasile yabani ağaçlar aşdattı

rılmkata ve köylülere aşı usulü öğ
retilmektedir. Henez nahiyesin -
de meyva ağaçlarına musallat o
lan ağaç sıçanları tamamen imha 
edilmiştir. 

Mersinde 
MERSiN, 29 (A.A.) - Mer -

sine ayrılan istikraz tahvilleri ta
mamen satıldı. istek karşısında 

Tarsustan perşembe günü 110 ta
ne daha getirildi. Bunlar da tama· 
men satıldı. Yeniden bir çok kim
seler bankaya müracaat ettiklerin
den bugün yeniden tahvil ısmar

landı. 

Havanada isyan 
Havana, 30 (A.A) - Şark eya

letinde bir isyan ve Songo, Sun 
Luis ve Boniato şehirlerinde kar
gaşalıklar zuhur etmiş olduğu ha· 
her veriliyor. 

Buralara mitralyözlerle müceh -
bez olan kıt'alar gönderilmiştir. 

Parlamentolar bir
liği konseyi 

1934 içtimaını Istanbulda 
aktedecek 

CENEVRE, 30 (A.A.) - Par
lamentolar Birliği konseyi Cenev
rede içtimaını akdetmiştir. 

Murahhaslarımız Rasim Ferit 
ve Nazım Beylerin de iştirak etti

ği muhtelif komisyonlarda iktısa
di, mali, hukuki ve siyasi bir çok 

mesail tetkik edilerek bu sene 
Madritte içtimai umumisini yapa

cak oaln parlamentolar birliğinin 
ruznamesi tesbit edilmiştir. 

1934 senesi içtimaının lstanbul
da akli tekarrür etmiştir. 

İsviçre grupu Rayiştağdan bazı 
mebusların çıakrılmasını protesto 

için bir teklifte bulunmuş ve kon
sey hali hazırda bazı parlamen

tolarda masuniyeti teşriye, hür
riyeti fikir ve kalemi ihlal eden 

harekatı parlamento rejimine bir 

taarruz telakki ederek teessüfleri
ni izhaı- etmi~tir. 

Silahları bırakma 

Beliren düşünceler 

Paris, 30 (A.A) -Temps gaze
tesi, M. Massleyinin M. Nadolniye 
Cenevrede vermiş olduğu kat'i ce
vapta konferansın mesaisi netice -
sinde şimdiye kadar tebellür et -
miş olan hakim fikirlerin aşağıda
ki fikirler olduijunu h~tırlat.mak ; 
laıhr• 

..- 1 1 ,,. rn <ı/ ~ l--.ı '6/i' l i 1ı.H. 

1 - Silahların tedrici surette a-
zaltılması, 

2 - Silahların mukabilinde her 
hangi bir surette yeniden silahlan 
ma olmaksızın azaltılması, 

3 - Herkesin iştirak edeceği ve 

adilane hisaesi bulunacağı bir mu

tedildiği ispat edilecekti~·~ 
Bugünkü müzakeratı ııı, 

ilk teıebbüsler M. '/eO 
Başvekaleti zamanında .,IJ'P 
muştur. 

KU~ük san'atlar "'" 
hakkında 

AT1NA, 30 (Hususi) ,,.,,. 

ye Hariciye müsteşarı N"' 
fat bey, küçük san'atlar 
münasebetile, Yunan B•f1 

lsmet Paşaya gönderıniŞ llıllt 
mektuba Türkiye Baffe dtrı 
hattı destile yazılmış olan J do 
mektubunu M. Çaldarise te it:· 

. . M k b uhl ı mıştır. e lu un J1l .., t~rıl 
hakkında hiç bir şey tcbhl çi 

• . t 
memıştır. . tilki 

Yunan Reisicümh"'" Q 
ziyafeti 

1 
ATlNA, 30 (Hususi) ....

reisicümhuru, di.in Celal .,e 
Rifat beylerin şerefine bit s 
vermistir. ki . " ~ 

Ziyafetin sonunda Yu~' ~ kau 
cümhuru M. Zaimis, Gazı Q 
met Paşalar hazeratınırı 
mesai arkadaşlarını kabul f' dtkj 
le ço'<. bahtiyar olduğunu ; '~rı 
nayi ziyaretteki maksat1•

11 ~ İç 
hakkuk ettirmek için elinde" iue 
ni yapacağını söylemiştir. lıj v 

Me'*hul asker abid 
'*elenk 

Celal ve Numan Rifal . 
meçhul Yunan asker a~ C 
bir çelenk koymuşlar, . il tı.ıkı 
ıonra müzeyi ziyaret etnı1t lı}', 
celeyin de Olimpiyat tiyal ler, 
şereflerine verilen bir t 
bulunmuşlardır. J 

Bugün pazar tatili olfll' y l't 

bile, Türkiye vekilleri i a. 
Başvekilile Maliye nazırııııSS 1 itti 
k · d s· b • "' .. atın e ımon urunun 'l 
tomobille bir tenezzühte 
caklardır. ,, 

Yunan iktisat "a'' 
müzakere 

kavelename. 
Şimdi M. Nadolninin beyanatı d~~INA, 30 (HusuıO 

1 y, 5 t' lktısat nazırı M· okunduğu ve Almanyanm tadi , ' et• 

kl'fl · k'k d.ld' .... oıı,• ürkiye sefarethall ·f~ 
te ı erı tel ı e ı ıgı zaman d -:t~s< C l"l N ... Jtı . ere& e a ve uma .. 
Almanyamn konferansın eserme l 1 b' l'k .. k t• 

ı er e ır ı te muza era ... 
hakim olan bu 3 fikre kartı düşü - ı t . ır. 

nerek ve bilerek vazıyet almı! ol - iki taraf ta bu mülakat 1' 
duğuna kanaat hasıl olur. da noktai nazarlarını is• .. 

Eğer Almanya bu ıuretle ma - tir. Yunan Başvekili, ti' 

nevra çevirmek ve ailAhları bırak- edilmekte olan meseleleri",. 
ma yolunda elde edilen her türlü yeti hasebile, bir çok ~)ıi 
hakiki neticelere karşı engel çıkar- mevcut olmakla beraber '·t._ 

f h.. .. . t a111itP' 
mak için konferansta mevki almı§ ın usnu nıye ve s ,,. ·· 
ise Kanunuevvelde tekrar Cenev • yesinde iktiham edileceS' 

reye gelmesi için onu ikna etmek. 

le ıiyaseten ne kazanılacağı hak -

kikaten ıorulmıya değer. 

Cenevre, 30 (A.A) - Silahları 

bırakma konferansı reisi M. Hen • 

derson dün, Alman heyetinin in • 
giliz projesine ait olarak Cuma gü 

nü tevdi etmiş olduğu tadil teklif

leri üzerine ne yapılması lazım ge
leceği hakkında bazı heyetler rüe
sası ile görü~müştür. 

Konferansın ordu mevcutları 
komitesi, Pazartesi günü Alman 

polis kuvvetinin silahları bırakma 

mukavelenamesinin askeri kuvvet 
telakki eylediği kuvvetler meya -

nına ithal edilmesi icap edip etmi. 
yeceğine karar verecektir. 

Komitenin polis talebesi ile kıt· 

lalardaki polislerin bu nevi kuv -

vetlerden addile ordu mevcudu 

meyanına ithal etmesi muhtemel
dir. 

izhar eylemi§tİr. 

M. Heriy; f t t 
saya döniiY0

1 

NEVYORK, 30 (A·,l~t l 
de France vapuru, dün 
te rıhtımdan ayrılmııtır· -d 

·.,dv 
M. Herriot, hareketi il' 

kendisine bir takım :ıe"'"';ıtl 
rika gazetecileri müıııe~it 
rafından verilmiş oları ._. .J 
esnasında gördüğü saııı•.11~ 
den dolayı Amerikan JSl~I"· 
Amerika gazetelerine te 

mittir. ~(. 
Mumaileyh, Parise ~ 

mühim haberler götüt ~ 
lemiş ve bütün meııılek' 
iyi temayüller beslelllelcl~ 
larını beyan ve beynel~ 
lelerin hallini kolayla~, 
elinden geleni yapacatP .... 
mittir. 



b~ADA BiR 
oır ·· 

.. 0rnek olmasın! 
ıli ~ haftaıı,, bitti; yılda ye
~ ~uk varlığını unıuraa
lçiıı >'lp l ların İyi yetittirilmesi 

~ltı ~~:1'ları. s~yıp dökmek, •J 
)e raı lara ıyıce yerlettirmi-
L ~~~k 1 
llQ ~old çok doğru. Bu yıl da 

iktısat ............................................ 

Pirinç işi 
ta'- l olduk,. · · 'd'I . l 
~ Jı) d h . :a ıyı ıı 1 dı; gele- i Ciene ortaya ~ıktı, yerli 
)tliıQ. a a ıyı çahtılnıaıını dile- i mah korumak llzımdmr 

Bir d;: ·· I t b Id k' · · . I . .. tunce ıav l " uk l ıtan u a ı pırınç tacır erın-

htd ı,, bir Yanda~ıdo a~k ~ocl den bir çokları lktısat Vekaletine ""----,..,111a .... 1 a o ıuz ere .. d k 1. . · 1 · • u etidir y d d" b' muracat e ere yer ı pırınç erın 
iınd · ur un o;t ır I k f · k. f · I 

ı .. ı l Yer yer b k b k mem e et ıar ıyatına a ı ge me-
"'ııkl at a at a d' ~ · · ·ı · .. k h · f l ..._ lr Çocukl . d' . k ıgını ı erı ıurere arıçten az a 

.. ,or 8 arı gıy ırıp u- .kt d . . . h l' .. d 
_.--ıı. • U da İyi ç ki k mı ar a pırınç ıt a ıne musaa e 

'ont . ocu arı oru- d'l . . . . 1 d' 
lrın kinıı · I . . il . e ı meıını ııtemı' er ır. tut eıız erını e erın B do"'. Up kaldırnı k k l undan haberdar olan Tosya ve 

""flllak a , arın arını . d k' 1. . . .. h ·ı 
eıı·ı • ıırtlarını . d' k b cıvarın a ı yer ı pırınç muıta aı -

1 ttek .. gıy ırme e 1 · b" "k b' b k 
"ııı • Oiünüle k . I d' S erı uyu ır maz ata yapara 

erde ce lf er ır. on lk V k·ı . . 
Çİ ,_ &azetele h b" 1 . ·ı·k tısat e a etıne, tıcaret mınta-

'QPl l r ep oy e ıyı 1 k l b l I 
1 U uldarca . d' .1 a arına ve u meyanda stanbu 
trın f gıy ırı en ço - . ..d.. . . .1 . d 

b otoiraflar'l d l tıcaret mu urıyetı ı e tıcaret o a-
"ll f ı e o u. d b b . . 

Oloğr fi ıına a u maz atanın ıuretını 
dır, on( a arı ıörüp geçenler göndermitlerdir. 
t be .arın Üzerinde duranlar, 

ttirip .. 
11

1
1ın gibi onları yanyana 

.. oy e b k' 
le Ja a anlar olacaktır. 

Panlar l .. er: S 0 uraa tunu gore -on .. 1 ·· ,._ k ıun erde ortaya bir 
~u lar .. 'f Ben unı ormaıı çıktı. 

h._ bu foto - f 
"'• l)'r b ıra ların her birine 

'ı .. ._ ı akıyorunı. h b' . . 
olllÜzl . ' er ırısın -

~ı lJrı b ~ın Yüzlerine bir bir, 
ıçterind a 1Y0runı. Bu gözlerin 

le t e acıktı b' ·· 1 · ou b ır ıoy eyı§ var; 
\'a ·' &na IÜnlerd b · .. .. "tı10 ne erı uzun-r. 
''c i1diri1· 

. ltr le • ıp ku§atdan öksüz ço 

Yerli pirinç müıtahıilleri bu 
mazbatalarında bilhaaaa ıunları 

bildirmektedirler: 
- Yerli pirinç istihıalitı bütün 

nıemleket ihtiyacına kafidir. Çok 
ucuz olan iıtihıaI edilen yerli pi
rinç satmak mütkülat kartııında
yız. Halbuki tacirler batka mem
leketlerden pirinç ithalini istiyor
lar. Rakipleri yanında daha ucuz, 
daha iyi ve yerli malı olan pirinç· 
lerden binlerce kilo mal elde bek-
lerken pirinç ithal etmek doğru de 
ğildir.,, 

)e'> ,, "uııni§lerdir. b .. .. t" 
" ini d' ' u uzun u Dün bu vaziyet üzerine bir pi-

Ci)d' IYec:ekıiniz. rinç taciri ile görüttük. Tacir ay-
•tilip k 

lrtıı . Ufatılan ökıüz ço- nen tunları aöyledi: 
1"'-.._ ftılıniıninileri tatlı bir an-er f ~ ık i . d - Ben büyük mikyaıta toptan-
.. ' .. 0loftafla çın e ıevinçlidir- cı değilim. Onun için daha yük
--,~ rında ben de bunu aek bir fikir söyliyemem. yalnız 

I • V, I:> 
l'ııı 0 ~p biteni 11'fl11:. kabncatan- §unu ilave edeyim ki, ben tacirim. 
· ' l(elld') •eznııye hatlıyan· Gelen mü§terim naııl mal isterae 
ı lt ı erin b k 
· '1tn bak e a an gözlerde- onu verırım. 

.. ~~ lnlıyab~Iar altında ezildik-
Jlı.a1or?. ılenlerin yüzleri ne 

~ırna1c İyi . 
f IQı etnı k feydır, baıkaaına 
~il Ja:d tatlıdır; baıkaıı ta

l>· .•inden 
1~. ~ördüğümüzün, 

ılın- . 1 Ytnıp kuıandıgv ımı 
Ö -eıınj · 

· . lcıiizler ııe hiç iıtemeyiz. 
letjn ~ Yaptırılan bir örnek 

t1a 'l U&lünd b' 
ti, 1 e bakan ~ ~n bir tiirlü 

ÇQculc hın hır göz var. 

Filhakika yerli mal satmak be
nim için bir vatan borcudur. Fa
kat Halk henüz yerli pirinçlere a
lıfmadığı için batka mal da iıti
yor ama kendilerine yerli pirinç
ten verince memnun oluyor. 

Bence baıka memleketlerden 
gelen pirinçlerin hepıi birden 
menedilir ve yerli pırınç • 
ler de ihtiyaca kafi geline T oıya 
pirinçleri pek çok rağbet kazanmıt 
olur.,, diılİllı. d~ıınının duyguları 

'il ız ır B b 
~l 1İtine11 ~ aka~ı~ı~ keae- Yllan ahp aatmak istiyenler 

'tın a· d'ocu ' ıyılıkçi top-
d ıy ırd'•· 
ln b k ıgı arkadatına 

.. tııı ,,m_ .. a ar. Bu yukar d 
it el .. 'l&ilU altı d k. ı an 
biı ''•nıtır 'b~ a ı ezilit çe-

tdit· aı 1 değildir. 
l11ııdc •ııı tu ef · 

I'') ların ai ~n~ıier: iyilikçi 
il -~J>ılan iyi)~~ırdıkle~i yavru
~-»· •1nd, b' k• hu kımseıizle-, "•l'it. ır ar d 1ll.., .~P her a amga aibi 

· ~Jle ol Yerde ıöıterilme
'l.. ~ı da L. Urıa b .. ~ -._ b·· u yavruların 
lıl(', • 8Qıı.. llYiik, daha aonauz 
t' • )l) .. 11 da b' 
ı~I "•rırıııı b ır kolay yolu 

er bir ö ' unlara dağıtılan 
l'nek olınaıın !. 

'-'-ı Refik Ahmet .. . ..... 
'ilet a.. •••nda ihtilaflar 
'-'tcı· · fl>apaılı v '"d ltı ile b ıında Sen ıi-

11_ ı, 1. ihtilaf :: Peıkopoılar 
"'" tıııd, ka ç ığı yazılnıı§tı. 
d~ l'\ahant :a.r Verilinceye ka-
a~lcoPoıt:ınden nıenedilen 
~~ bit 1. n kurtuluı peıko

"-ai)eee~ · ruhant ayine itti
"' .. "ıı aıne k ka 'l 'iç ' Üç le ' Ulll pı peı-

de ... hne Aynaruza nef 
"~· ·" •ni · --q-. . Sinot ayınden men 

'~"· biierllll~liıince karar 
~·~ 1~".1 hakkında ka

e11;tır. 

Y dan ihracatı hakkındaki tet
kikat devam ederken evvelki gün 
bir tacir ticaret odaıına müracaat 
ederek kendiıinin yılan ihraç et
mek iıtediğini bildirmi!tİr. 

Dün de, lıtanbulun tanınmıt bir 
tıbbi ecza müstahzar f abrikaıının 
vekili Ticaret odaıına müracaat e
derek kendiıinin de yılanları satın 
alabileceğini bildirmittir. 

Ticaret odaıından da bu müra
caat aahiplerine henüz tetkikata 
devam etmekte olduğu cevabı ve
rilmittir. 

lhlamur çl~eii ihracat. 
Ihlamur çiçeği Avrupada bil

haaaa Almanya ve ltalyada pek 
çok ıatılmaktadır. 

Son ıenelerde Bulgariıtan ve 
Yuıoıli.vya Avrupada ıhlamur çi
çeğine karfı olan rağbeti gözönün 
de tutarak fazla miktarda ihraca
ta baılamıftı. Bu ihraç mallarının 
ıatııı çok ıüze) netice verdiği için 
Bulgaristan ve Yugoılavya bu ıe
ne de ıhlamur çiçeği ihraç için tim 
diden hazırlıklara batlamı,tır. Öğ 
rendiğimize göre komıu memle
ketlerin ıhlamur yüzünden kazan· 
dıkları mühim varidat karııımda 

M. Leon Pierre 
Quint geldi 

Fransız mu -
harriri M. Leon 
Pierre Quint dün 
Stella Ditalya va 
purile İstanbula 

gelmittir. Muhar 
rir bugün Halk -
evinde, bir kaç 
gün sonra da Ün
yon Franıezde 

M.Pieer Quint konferanslar ve -
recek, Ankara ya da gidecektir. 

latanbul Halkevi reiıliğinden: 
Bugün saat ( 17) de evimiz kon

ferans salonunda Mösyö Leon Pi
yer Kent tarafından (Muaaır ce
miyette ,airlerin rolü) mevzulu 
Fransızca bir konferans verilecek
tir. Herkes gelebilir. 

Dahili istıkraz çok 
rağbet gördü 

Dahili ikramiyeli istikraz tah -
vilatı satışının dün ıon günü idi. 

Dün pazar olmasına ve banka
ların da öğleden sonra muamele 
yapmamasına rağmen birçok halk 
ve memur bankalara müracaat e -
derek istikraz tahvili almışlardır. 

Bu yüzden dün öğleye doğru bir 
çok bankaların gişelerinde müthiş 
bir tehacüm olmuştur. Bu vazi
yet karııaında bankalar da öğle

den sonra yalnız tahvilat satışı 

gişelerini açık bulundurmuşlardır. 
Dün ak,am geç vakte ·kadar 

devam eden satış ile lstanbuldaki 
dahili ikramiyeli tahvilat satışı 

mühim bir miktara baliğ olmuş
tur. 

Bu mühim miktarın yekunu 
bugün satıı yapan bankalar tara
fından Maliye vekaletine bildiri
lecektir. 

Ciazetecller arasında 
"Cümhuriyet,, gazetesi ıpor mu 

harriri Ihsan Bey dün müddei u
umumiliğe müracaatla, "Milliyet,, 
gazetesi aleyhine bir dava açmıt· 
tır. 

Ihsan Bey, "Milliyet,,in spor sa
hifesinde çıkan bir yazı ile şeref ve 
hayıiyetine tecavüz edildiğini ile
ri ıürmekte, cezadan ba,ka iki bin 
lira tazminat istemektedir. 

Fahrettin Kerim Beyin 
konferansı 

Tıp Fakültesi Talebe Cemiyeti 
tarafından tertip edilen konferans. 
lardan altıncısını Halkevinde 
dün doktor F ahrettin Kerim bey 
vermittir. Fahrettin Kerim Bey, 
inkılap gençliğinin yetittirilmeıi 

mevzuu erafında söz ıöylemiıtir. 

ali.kadarlar da Türkiyede ıhlamur 
çiçeğinin çoğaltılmaıı için teteb
büılere batlamıılardır. Bu teşeb
büıe göre lıtanbul ve civarında, 
Buraada ıhlamur ağaçları dikile
cektir. 

Avuaturyaya mal sokma 
usulU 

Avusturya hükumeti yeni bir it
hal kararnamesi netretmiıtir_. 

Bu karara göre incir, kuru ü
züm, bal, badem gibi ihracat mad 
delerimizi ali.kadar eden madde
ler Avusturya hükumeti tarafın
dan huıuıi müıaade alındıktan 

ıonra Avusturya topraklarına it
hal edilebilecektir. 

Avuıturya hükumetinin bu ka
rarı dün alakadar ihracat tacirleri· 
ne bildirilmi,tir. 
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SOHBETLER 

Esnaf bankasında 
········-································ .. 

Yeni heyet 
Se~ildi, işe batladı, banka· 
nın vaziyetini düzeltecek 

Esnaf Bankası Umumi heyeti 
,ıenelik içtimaını yapmış, banka · 
rnn hesapları tetkik edilmiıtir . 

Bankada belediye de hissedar 
olduğundan muavin Nuri Beyle 
diğer bazı memurlar bu toplan
maya iıtirak etmi,lerdir. Banka
nın bir senelik faaliyet raporu o
kunmuş, bilançosu gözden geçi
rilmiştir. Bir ıene zarfında Esnaf 
Bankasının 22,000 lira zarar ettiği 
anlaşılmı,tır. 

Hi11edarlar arasında bankanın 
müstakbel vaziyeti etrafında uzun 
görüşmeler, münakaşalar olmuf -
tur. Neticede bankanın faaliyeti
ne devam etmeıi, alacakların ta· 
mamen tahsili için bankada eıaılı 
bir tefkilat yapılması kararlaşmış
tır. 

Bankanın esnafa yardım etme
si için yeni idare heyeti tarafından 
bir program hazırlanması da ka· 
bul edilmi,tir. 

Son olarak yeni idare heyeti in
tihabatı yapılmıf, Şehir Meclisi 
azaıından Necip, Belediye reiı 
muavini Hamit, Milli Saraylar mü
dürü Sezai, Belediye Memurin 
müdürü Samih, sabık tehremin
lerinden Tevfik, ve müteahhit 
Hamdi Raıim beyler yeni heyete 
ıeçilmitlerdir. 

Banka İdare heyeti bugün top
lanarak reiı, reis vekili, umumi 
katip intihabı yapacaktır. 

Banka müdürlüğüne 
Rasim bey getirilmiştir. 

Şerif bey istifa etmi,tir. 

Hamdi 
Müdür 

Alay kötkUnde fotoAraf· 
«jıhk derai 

lstanbul Halkevi Reisliğinden: 
Evimiz Güzel ıanatlar tezyini şu
beıinde fotoğrafçılık deraine baı
Iandığından evvelce kaydolunan 
talebenin 3 mayıı 933 çar,maba 
günü ıaat ( 17) de Alay köşkünde 
bulunmaları. 

Otomobille gelen Ame· 
rikahlar 

Otomobille büyük bir ıeyahate 
çıkan M. Brevıter ve M. Hepvorth 
iıimlerinde iki Amerikalı genç 
dün latanbula gelmitlerdir. Ame· 
rikalı seyyahlar buraya Hindiçini
den gelmektedirler. Bir kaç gün 
aonra latanbuldan Londraya doğ
ru yola çıkacaklar, Londradan 
vapurla Amerikaya dönecekler
dir. 

Avukatlar1n Romanya 
seyahati . 

1ıtanbul baroıuna mensup bazı 
avukatlar, Romanyada yaptıkları 
seyahatten dönmütlerdir. 

Seyahat esnasında, Romanya 
baroları azaıı ile görütmütler, o· 
radaki baroların faaliyeti hakkın
da malumat almıılardır. 

Nobel mükafah 
1883 te Stokholm'de doğup 

1886 dn S:ın - Remo' da ö~en la
veçli kimyager Nobel vasiyet et· 
miş: Fizik ve kimyada, tıpta, ru
hiyatta mühim bir keşifte bulunan 
veya bu dört 9ube ketfiyatını 

iyiye ve iyiliğe doğru inkitaf et• 
tirenlere; ideal noktai nazarın

da en kuvvetli edebi eaeri yaza-
na; eserlerile cihan sulhuna ve 
milletler arasında karde§lik te-
minine yardım etmit olana; bir 
para müki.f atı verilecek. 

Zannederim 1901 den beri, 
her ıene, her şubeden bu mükaf a
tı kazanana 200,000 frank verili -
yor. 

Nobel, beşeriyete, en mühim 
keşfi ile, hem iyilik ve hem fe
nalık etmiJ olan mevcuttur. Her 
halde kendiıi, be,eriyete iyilik· 
ten ziyade fenalık ettiğine kani 

olmut. ki ölümünden ıonra, fizik 
ve kimyanın iyiye ve iyiliğe doğ
ru inkitaf ve terakkisine imil o

lacak alimlerle, cihan ıulhuna ve 
milletler araaında kardeıliğin te

eaaüıüne yardım edecek müelli• 
fe verilmek üzere bir ıervet bırak· 
mıf. Malumya, cihan ıulhunun, 

kendinden sonra idameaini istiyen 
Nobel dinamitin mucididir; o 

dinamit, ki ıavatlarda binlerce 
ve binlerce inıanı yedi kat yerin 
dibine ıeçiriyor. 

Nobel öldüğü günden beri de, 
dağıtılan mükif atların, yerine da
ğıtıldığına kani olamıyorum. 1901 
den beri, kimya aleminde, mü
him inkiıaf alametleri belirdi. Bu 
ilim her ıene biraz daha terakki 

etti. Biribiri arkaıına mucitler 
yeti,ti. Fakat maaleıef bu icatlar, 
be,ere iyilik olıundan ziyade, f e-

nalık doğuruyor. Bütün inıanla -
rı, Afrika maymun azmanlarına 
döndüren ve herkeıe kullanılmaıı 

tavıiye edilen gaz maıkeleri, No· 
bel müki.f atının kimya ıubeıin· 
de solda ııfır kaldığına delil de
ğil midir? Anlatılıyor, ki cihan 

kimyagerleri, Nobel efendinin 
yolunu görüyorlar. 

Belki onlar da; koca bir ülke
nin yüz binlerce adamını bir ande 
yok eden zehirli gai' mucitleri 

de; ölürken cihan ıulhunu temin 
edecek olanlara daha büyük aer
vetler vaıiyet ederler. Fakat ne
ticede, veremin kat'i ıeromu, 

kanıerin tedavi çareıi bulunma· 
dan, belki de, bütün havayi neıi· 
miyi zehirliyecek maddeler icat 
olunur. 

Her halde muhakkak olan bir 
fey var: ilim, inaan yaıatmaktan 
ziyade, inıan öldürmeğe çok da· 
ha fazla yardım ediyor. Nobel 
mükafatını kazanmağa çalıtan 
bir ilim varaa, fiıebilullah be
ıer imha etmek istiyen on ilim 
peyda oluyor. 

Milletler Mecliıi F reud pisika· 
maliıtçi ile profeaör inıtein'i 
neden harp oluyor? mevzuu üze • 
rinde münakataya davet etmit· 
ti. 

Einıtein diyor ki: 
"Bu ıuale verecek baıka cevap 

yoktur: lnıanlarda kin ve yakıp 
yıkmak ihtiyacı vardır ... ,, 

QayrimUbadillerin işleri Einıtein gibi bir profeıöre, bu 
Gayri mübadiller Ankaraya ye- kadar baıit bir cevap layık ıörül· 

niden bir heyet göndermeyi karar- miyebilir. Fakat doğru değil mi? 
laıtınnıtlardır. lsmail Müıtak Bey lnıan öldürmek için bin bir ze
bugünlerde Ankaraya giderek ha- hir, bin bir alet icat edilmesini, 
zı temaılar yapacak ve döndüğü 1 inıanlardaki fıtri kinden ve yakıp 
vakit heyet azası seçilecektir. Bu yıkmak arzuaundan batka neye 
heyet Ankarada işlerini daimi ıu- I hamledelim? 
rette takip edecektir. 1 Sellml izzet 
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Mücip Bey_in davası yeni bir saf haya gi~di ------- . ---- -·----------·-··· .. ········································ 
Müddeiumumiliğe "Avukat Cemil,, 

imzalı bir mektup geldi ! 
Bunda "Şoför Nuriyi Mücip Bey öldürmüştür.On yedi şahit var,, deniliyor. 

A 

Müddeiumumi, Mü cip Beyle Adil Ef .nin tevkifi erini istedi, lüzum görülmedi 

İstanbul Ağır ceza mahkeme
sinde, dün öğleden sonra birinci 
komiser Mücip Beyle bekçi Adil 
Efendi aleyhindeki ölüme .sebep 
olmak davası görülmüştür. 

Dünkü muhakemede, dava yeni 
bir safhaya girmiş, müddei umu· 
mi, davacı vekili ve suçlu vekilleri 
arasında şiddetli münakaşalar ol
muştur. Muhakeme, merakla takip 
ediliyordu. Mahkeme salonunun 
dinleyenlere rnhasus kısmı tama
mile dolmuştu. Bir çok kişi iki ta
raftaki kapı ağızlarında durmuş, 
bazı kimseler de localara çıkmış
lardı. 

Davanın esası 

Davanın mahkemeye geliş şek
line göre, geçen sene ağustosunun 
üçüncü gecesi, şoför Nuri Efendi, 
sar1ıoş olarak Kumkapıda bir 
kahvenin önünde cıgara yakmak 
meselesinden birisile kavga et· 
miş, gürültü çıkarmış, hatta kavga 
kızışınca bıçak çekmiş. Bu aralık 
Kumkapı bekçilerinden Adil E
fendi koşarak -gelmif, Nuri Efen· 
diyi yakalamak istemiş, "dur!,, 
demiı. Fakat, o kaçmağa başla

mış. Bekçi arkasından kurşun ıık
mış. O civarda bulunan Mücip B. 
de ateş etmiş. Nuri Efendi yara
lanmı§, kaldırıldığı Cerrahpaıa 
hastahanesinde bir ıkaç gün sonra 
ölmüş. 

Bulunan kur§un, bekçi Adil E
fendinin tabancasındaki kurşun· 

larm örneği imiş. O, kurşun sıktı· 
ğım itiraf ediyor. Ancak kendisi· 
nin korkutmak maksadile havaya 
silah atbğı, ayni zamanda o sırada 
başka kurşunlar da atıldığı iddia
sındadır. Birinci komiser Mücip 
Beye gelince, kendisi, bu vak'aya 
kat'iyyen karışmadığını, esasen o 
gece sivil gezdiğini, yalnız şoför 

vurulduktan sonra, vak'anın tah· 
kikatinı yaptığını ileri sürüyor. 
Bazı kimseler tarafından, bekçi· 
nin yanı sıra koştuğu söylenen res
mi memurun kendisi olmadığını 

söylüyor. 
Mücip Bey, o zaman Kumkapı 

merkezinde birinci komisermiş, 
şimdi Beyoğlu merkezinde birinci 
komiserdir. 

iki polis memuru 
Dünkü muhakemede, önce Kum

k~pı merkezi ikinci komiseri Hak
kı Bey şahit olarak dinlenildi. O 
gece, kahve önünde kavga çıktığı 
haber verilince, merkezden me
mur gönderdiğini, memurun ar· 
kasından kendisinin de çıktığını, 
Kadirga taraf şından gelen Mü cip 
Beye rast geldiğini, silah atıldığı 
:zaman beraber bulunduklarını, 

kahveye doğru yürüyünce Taşçılar 
caddesinde bir yaralının boylu 
boyunca yattığını gördüklerni söy 
ledi, ilave etti: 

- Yaralı, sa.rho§tu. Merkeze 
naklettik. Orada, kendisini bekçi· 
lerin vurduğu şeklinde ifade ver
di. Sonradan bekçi Adil de silah 
attığını ikrar etti. 

ikinci şahit polis Kemal Efendi 
çağırıldı. Vak'a üzerine, kavga çı· 
kan yere gidince yaralıyı yerde 
gördüğünü, o sırada civardaki bir 
evin pençeresinden hakanlar oldu· 
ima anlattır. 

Doktorun şahitliği 
Cerrahpaşa hastanesi operatör-

lerinden Avni Bey, o gece böyle 
bir yaralının getirildiğini hatırlı· 

yamadığım, esasen gece hastane
de umumiyetle asistanların bulun
duğunu, bu itibarla yaralının va· 
ziyeti hakkında hiç bir ıey diyemi· 
yeceğini söyledi. Dosyadaki bir 
raporda Nuri Efendinin hastaha
neye getirildiği zaman sarho§ ol
duğundan bahsediliyordu. Bu ra
porda operatör Avni ve asistan 
Hamdi Beylerin imzaları vardı. 

Avni Bey, aradan çok zaman geç
tiğini, hiç bir §ey hatırlamadığım 
tekrarladı. 

Avni Bey, öğleden ıonra hasta· 
nede vazifesi olmadığını, hususi 
muayeneler yaptığım kaydederek, 
işinden kaldığı için mahkemece 
ücret tayinini istedi. Mahkeme, 
.şahitlik hastanedeki vazifeıine ait 
olduğu kaydile, müddei umumili
ğin mütaleasma uygun olarak, bu 
isteği reddetti. 

Saffet Hanımın istidası 
Şahit Sungurlulu Enno H. la 

Garbis Ef. nin vak'aya dair esaslı 
bir bildikleri yoktu. Bu sırada da
vacı yerinde oturan ölenin annesi 
Saffet Hanımın evvelce mahke
meye verdiği istidası okundu. isti
da da oğlunun kendisini kimin vur 
duğunu, hastanede iken Cevdet 
ve Bekir Efendilere söylediği bil
diriliyor, hunların çağırılmasını ve 
on bin lira tazminatın karara bağ
lanmasını istiyordu. 

Bu ~ahitler, mahkemeye gelmiş
lerdi. Suçlu vekillerinden Sabri B., 
bunların çağırılmasına karar mev· 
cut olmadığını ileri sürdü. Zabıt 

tetkik edildi, geçen celsede davacı 
vekili Sami Beyin "iki şahidimiz 
vardır,, dediği ve bu iki !ahidin 
çağırılmalarına karar verildiği an
la§ıldı. 

Şoför ne diyor? 
Bunlardan, önce şoför Cevdet 

Efendi dinlenildi. Şöyle şahitlik 
etti: 
-Arkada§ım Kemalle, otomo• 

bil içinde lstanbula geliyorduk. 
Bana, Nuriyi vurmuşlar, dedi. Ken 
disini Cerrahpafa hastanesinde zi
yaret ettik. Orada Nuri bize, beni 
komiser Mücip vurdu, dedi. 

Müddei umumi Ahmet Muhlis 
B., ıordurdu: 

- O sırada yanlarında haıka 
kimler varmıf?. 

- Bazı arkadaıları, sonra baş
hemşire Huriye Hanım, koğu§ on· 
başısı Halil, gece bekçisi Hüseyin 
Efendiler. 

Suçlu vekiUerinden Sabri Bey, 
geçen celsede dinlenilen Kemalin 
bu arkadaşile beraber gittiğini 
söylemediğini ileri sürdü. Onun 
ifadesi okundu. Jf ade, şu şekilde 
idi: "Nuri, hana hastanede, beni 
Mücip bu hale !loktu, dedi.,, Bun· 
dan başka, vak'adan bir, iki ay 
evvel Nuri Efendinin Kumkapı 

merkezi kapısında duran Mücip 
Beyi kendisine göstererek, "bunun 
bana garazı vardır,, dediğini söy
lemişti. 

Terzinin de şahitliği 

Şahit teui Bekir Sıtkı Efendi, 
geldi. Ferit onbaşı ve Tahir ismin
de iki arkadaşile hastahaneye git· 
tikleri zaman, yaralının, heni ko· 
miser vurdu, deCliğini anlattı. 

Ferit on başı, okunan ifadesin
de, ziyaret esnasında Nuri Efendi· 
nin, heni eski garez tesirile Mücip 
vurdu, dediğini söylüyordu. Tahir 
Efendi de bu esastan ifade vermiş· 
ti. "Mücip, beni Kumkapıda vur
du, resmi idi, gitti sivil giyindi, 
sonra tekrar geldi, bana seni kim 
vurdu, dedi,, ifadeıine göre, yara
lı kendiıine böyle demi§. Kendisi 
de, ikisi arasında eıaıen münafe· 
ret bulunduğunu ilave ediyordu. 

Mü cip Beyin müdafaası 

Mücip Bey, bu ifadelere karşı, 

kendisini şöyle müdafaa etti: 
- Guya ayni arkadaşlar has

taneye gittikleri ve yaralı ile ko· 
nuştuklnrı halde, birisi fazla, biri
si eksik söylüyor. Sonra ifadele
rinde gün farkları da var. Hulasa 
sözleri biri birini tutmuyor!. 

Suçlu vekilJerinden Sabri Bey, 
Nuri Efendiyi bekçi Adil Efendi
nin vurduğuna dair tutulan zaptı 
imzalıyanların amme şahidi ola·. 
rak çağırılmalarını istedi. 

Müddei umumi Ahmet Muhlis 
Bey, müdafaa şahidi olarak gel
meleri isteğinde bulundu. Avukat
la müddei umumi arasında bu nok 
tadan bir münakaşa geçti. 

Ölenin annesi Saffet Hanım, 
"Suçlular tevkif olunmazsa, evla
dımın hakkı meydana çıkmaz,, de 
di. 

Bir mektup geidl ! 
Bu sırada müzakereye çekilen 

mahkeme heyeti tekrar salona ge• 
lince, müddei umumi Ahmet Muh
lis Bey, muhakeme fasılasında 
müddei umumiliğe gönderilen bir 
mektubu mahkemeye verdi. Bu 
mektup okundu, "vak'a gecesi, Nu 
ri Mücip Beyi ayakları altına al· 
mış, döğmüştür. Mücip Bey de o
nu öldürmüştür,, deniliyor, bunu 
ispat için on yedi .şahitten bahse
diliyordu. Mektuptaki imza da fU 
idi: "Avukat Cemil,, 

Suçlu vekilleri, hu mektubu çok 
acaip bulduklarını, uydurma bir 
mektup olabileceğini söylediler. 

Tevkif isteği 

Müddei umumi Ahmet Muhlis 
Bey, bir istekte bulundu: 

- En ıon dinlenilen şahitlerin 
ifadelerine göre ve delillerin layi
kile toplanması için, duru~manın 

selametle cereyanını temin etmek 
lazımdır. Bunun için de suçlularıl) 
derhal tevkif edilmelerini, muha
kemelerinin mevkufen devamını 
zaruri görüyoruz. Bunu istiyoruz ! 

Bu istek te suçlu vekillerinin 
şiddetli itirazlarile karşılandı. Ve
killerden Sadi Bey, suçluların kaç 
ması muhtemel olmadığına göre 
hunu lüzumsuz buldu. Nuri Bey, 
"asıl davacı Saffet Hanımın tevki
fi lazımdır. Tahkikatı işkal edi
yor!,, dedi. Sabri Bey de ortada 
tevkifi icap ettirecek bir vaziyet 
bulunmadığını söyledi. itirazlara 
karşı, iddia makamı şöyle muka
bele etti: 

- Delillerin yeniden toplanma 
vaziyeti vardır. Tevkifte israr edi
yorum!. 

Verilen karar 

Reis Aziz, aza Nusret ve Asım 
Beyler, yirmi dakika süren bir mü
zakereden sonra, gönderilen mek-

(KISA HABERLER) ( T A K. v j ~ lıı 
• . Paıartesı 

Eczah yer1ne adı pamuk 1 •" 2 
aıayıs .. 

Adi pamukların ambalaj taklidi 5 Muharrem 6 wı 
suretile eczalı pamuk diye satıldı- Glin dol~u s.oo 
ğı görülmüştür. Bu pamuklar ek· Cün lıatı~ı 1ıı,M 

l f Sabah namazı .:ı ı S 
seriyetle seyyar sabcı ar tara ın- oııc oamu.ı ı '. ı ı 
dan sürülmektedir. Ehemmiyetle h:indi namnu ıfi. 12 

takibata başlanmı§tır. Akşam nnmalı t9/l4 
Yatsı namv.ı ~.47 

22 milyonluk şimendifer 
malzemesi 

Alman şimendifer konsorsiyomu 
ile hazırlanan mukavele imzalan
mak üzeredir. Almanlar şimendi
ferlerimiz için lazım olan 22 mil· 
yon mark kıymetinde malzemeyi 
verecekler, parasını bir kaç sene
de taksitle alacaklardır. 

Posta memurlarına zam 
Posta ve Telgraf memurlarının 

maa~larma yapılması tasavvur edi
len zam küçük bir zorluğa uğra
mıştır. Bu, memurların Bareme ta
bi olmalanndan çıkmaktadır. 

Zammın icrası için kanuni yollar 
aranmaktadır. Bulunacak tekle 
göre zamdan yeni memurlar değil 
eski memurlar iıtifade edecekler
dir. Fakat bu zam cüzi olacaktır. 
Önümüzdeki senelerde hu feda
kar zümrenin daha ziyade korun· 
ması için büyük bir cereyan var· 
dır. Başmüdürlüklerle idarei umu· 
miye merkez müdürlükleri arasın· 
da yeni bir merhale ihdau taıav
vurları da vardır. 

Haseki hastanesinde 

Haseki hastahaneıine ilive edi
lecek pavyonun son sistem bir bi· 
na olması kararlaştırılmıştır. Büt
çenin tastikinden sonra İ§e baıla
nacaktır. 

Kazan4j layihası 
Büyük Millet Mecliıinin Maliye 

ve Bütçe encümenlerinde tadilat 
gören kazanç layihasının bugün· 
den itibaren muhtelit encümende 
müzakeresine başlanacaktır. 

Avusturya el~iti 
Viyanada bulunan Avusturya 

elçisi istifa etmi§tir. Avu&turya 
hükumeti Türkiye elçiliğine Stok· 
holmde bulunan elçiıini göndere
cektir. 

Kutuluk kereste 
1933 rekoltesi için hariçten ku

tuluk kereste ithal edilmiyecektir. 
Milli fabrikalarımız beher kutu

nun fiab 18 kuruıu geçmemek 
üzere kutuları dahilden tedarik et· 
meği taahhüt etmi§lerdir. 

Ofis Ankaraya gidecek 
lktısat Vekili Celil Beyin Ati

nadan avdetinden sonra yeni iktı
sadi te~kilatın kurulmasına ba,la
nacak ve Ankarada kurulacak bü
yük ofisin esasını te§kil etmek üze
re İstanbul ofisi Ankaraya taşına
caktır. 

Zeynep Kamil hastanesi 
Üsküdardaki Zeynep Kamil has

tahanesinin elektrik tertibatı ya
pılmaktadır. hastahane haziranda 
açılmış olacaktır. 

tuhun mahiyeti anlaşılmak üzere, 
önce barodaki Cemil isimli bütün 
avukatların mahkemeye davetine, 
tevkife lüzum olmadığına dıı.ir ev
velce karar verilmi~ bulunmaaına 
ve davanın istintak hakimliğinden 
geliş şekline nazaran, bu isteğin ye 
rine getirilmesine mahal olmadı

ğma, bazı şahitlerin çağırılmasına 

ve bazı sorguların ve aratlırmala
rın yapılmasına, sözler birlikte o
larak karar verdiler. 

Muhakeme, on bir haizran saat 
on bire bırakıldı. 

Tefrikadan ~ıkan davanın 
muhakemesi 

Damat Mahmut Paşanın oğlu 

imsak 3.0S 
Yılın ı:cçen gllnlert I~ ı 
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- 19,!n Ornmofon. 19,80 - ~, f ". konııt>:rl . (Edip ~y tarııfll1a-
j:ıns Jıaherlert ,·e ha,·a rııı>"1" 

V t \' A N A (618,I ,o.) / 

12,30 1\1.uslki - ıs ı<~'~"' 
- l hl O JConser - JG,ö:> orl' 

45 ~ 
'1uııfül - 20 I~onscr - :?1• 

ııer. 

L E t P 7. t (i (389,ll ı:ı:ı ·~/ 
7,1:5 ,Jimrınııtilc ':" .~1- ,,,ıı 

Jir.ııın.stll< - 13 Konser ~ / 1 
li,33 Konser - %1,10 Mu 

no konııcr1 

'' U K it E R (S9ı.2 ııı-> Jf • ..... 1 
1 S l'll&k - 1'1,l :i :J>IA.~ 1 

19,15 ıfon~r - 20.10 rı~" ; •• l 
tra - 2%.15 Ork~tnı - ~5 ~ 

R O M A (UJ.! ft1•) I' / 

18,SO JConııer - 2J,15 f'IJ~ "" 
:ıs.1 ' ~f'r - !2,4ti lfomrdl - fll'1 

B U DA PEŞ 1',; ( t11~ 
JS,05 Uonııer - u,30 -'O:, ~ 

orkestm 91 - 19,15 l'l)·ıına 1 ı? ııı· ,, 
V A U Ş O V A <141 

it/ 'J 
lS,10 Plbk - 16,S~ l'l~ıS•tJ 

kon~r - 2~,30 Kon er -

Dan& . ı•J 

Asım Bey taraf ınd•JS tlj 
Terakki nasıl doğdıJı ıı~ 
nasıl öldü?,, tefrika~• ,ıe 
"Son Posta,, gazete•l..,;I.} 
lan davanın muhake tP', 
bul ikinci ceza ırıahl'' 
vam olunmuştur. /. 

Müddei umumi JS1~ 
Bey, yazıda hakare~ 

. tlf' ~ mi§, beraat isteııuf ~ r 
şahsi iddia, rnüdaf 
çin kalmıf tır. 
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~ ILiMTI~ 
rn H , ~ı ıı ıın ıu· ıınır ını , •·um ıııı1tllll!ll ıınmıııınııı ,llllllilllll!1l,,nı.m~m · ım , 1 u ıı • ı ı , ı n ı . . 1 
Y b ·· } · ı rücü götürücü - Samiin: Dinli • \ Posarık, ılgın, salgın - Sıcıl: Gi· a ancı soz erın ' . w • s· yenler - Sebep: Ötürü, dolayı- dış toplagı - Sıper: Korgu - ı· 

-.klt'ın B Uyük Romanı -------- Tefrika j\~ 23 

KİMSESİZ 
1 ffla.vıs 1933 ------- Nakleden: Selami izzet 

Yu .. 
''S_imdi müsaade ediniz de duy- karşılıkları ö s· C k Secde: Yere kapanma - Seher: tayiş: ğme - ıtem: _ı ışına. 

gulP·.rımı, ve arzularımı açıkça söy Kadıköy lisesi Jıocalamıın bul- Günönü, tan - Sicil: Kütük - /stanbul iiçüncü mektep lwcala· 

ti ... F zku, ıstırap içinde takallus et 
d. a at bu t b . • 

ı, Yl)k ıı ıra ı manevı mıy-

la""' k sa tnaddi miydi?. Bunu an· .. ,, ın" k 
liye~. im. Egw er bu arzularım hoşu· duldan karşılıklar Sihir: Büğü, gözbağlama _ Si • nnırı buldukları karşılıklar 

aeyj Uf üldü. Bu da Muhsin 
n •ırrı id· 

nuza rı.i.tmezse, fikrimi saçma bu • 
d b h ihtar - Kulak bükme, andır· per: Engel, korom - Sır: Saklı, lhtifal: Yas dernegwi. - lhti • 

B. ı. lursanız, bir dahn bunlar an a · 
B

. mak. İhtilaf - Uyuı:.amamazlık, içyüz - Sitayiş: Öğme - Sitem: mal: Belki - İhtiva: Kaplamak 
ır aa . 

&atıki nıye gözlerini kapadı ve setmeyiz. Siz de unutursunuz. ır :r 

ı anlaıı.amamazlık. İhtilas - C_ al- Ez iş - Sütun: Direk. - ihtiyaç: Yoksulluk - İhtiyat: 
·ı , gene kız . .h . A tı edj... . • ın gayrı ı tıyarı ge şey söylemez ve susarsınız. ste • :r 

mediğinizi anlarım. Yalnız bir ri· ma, aşırma, aralık bulma. lhti- /stanbul 2 inci ilkmcktcp muallim- Yedek - ispat: Belirtmek - 1t -
cam var. Bugüne kadar esasen çok ra - Yaratma, Uydurma. lhti- ferinin buldukları kar§ılıklm· ham: Suçlandırmak . 

Sar - Kısaltma. ihtisas - Derin K h. E · · ··ld" ··c·· Kaı'l• üzdügwüm Seniha bir sey sezmesin. N - . U d rulmu .. ses - Na a ır: zıcı, 0 uru u - · 

tı. F gını farketmiş gibi, gene aç· 
aaıtatı k r _ B .. e ımelerle konuştu: 

ricam enı ıyi dinleyin... Sizden 
kalın \'ar .. Odada benimle yalnız 
dan ta ... fu çekmecede bir cüz • 

• b 1 lh · Y k 11 k agme · Y u :r ı .. . . , · · .. 
O üzülmesin, ona karşı olan mu· i gi. tıyaç - o su u ' ya· ış, naş: Ölü - Nasip: Pay - Ne- Soylıyen, manan - Karz: Odunç 
habbetinize halel gelmesin. rar. irade - istek, dilek, buyrul· fer: Tek kişi, ayrık - Nifak: lki - Kasavet: İç sı~.ıntısı, meraklan 

"Arzumun ne olduğunu anla • hı. icra -
1 

Yapma. irsi - Soydan yüzlülük, yalan, geçimsizlik - Ni ma - .. K~~~e: Kum~et - Kud -
dınız değil mi?.i Sizin gibi bir ı kalma. şaret - Gözetme, ka~at· met: İyilik tanrı verimi, ekmek - ret: Guçluluk - Kura: Şıba (Şı· 
genç kıza, Ömrümde tesadüf et • ma (lehç.e). İrtisam - Gölzedüş- Nisap: Varlık - Nispet: Soy ha· ba atmak· Kırım) 

"· orad · tul> .., a sıze yazılmıs bir mek 
l ar .. Ge • 
çime <l ·.. çen gece yazmıştım .. 

ltıarıızı ~~muş .. o mektubu oku -
li ıaıtyorum 

afif h ff · 
d

. _. . .. l . t' D - B me. Karıha - Düsünme gucu. d"' '"'ebhut · Afallamış ıı.aıı.mış -me ıgımı soy emı"- ım. ogru. u· l • w N' · S ra uzen uygun· ıu • ' 'l' :r :ı: K . . K b gı - ızam. ı , , ~ _ . Ö 
nu tekrar ediyorum Şadiye. Siz arıne - pucu, ız. asa a - Iuk - Nüsha: Elle yazılan nesne Meblag: Akçe - Mısal: rnek, 

lllkla a 1 çırpınıyordu. Ya -
rı kız 

ltttığ b arıyordu. Haarretinin 
faziletin, güzelliğin, necabetin bir Kent, balık. Kast - Kurma, koy- _ Nutuk: Söz, lakırdı, deme. benziyeni - Mübrem: Gerekli -

.. . . . S . . ld ma. Kasvet - Sıkıntı, gönül dar· Rahat·. o·ınlenme, d·ınletı' _ Mücadele: Çekişme - Müphem 
_

1

0
. ~~~iydi. Şadiye derhal: 

d. zulm · · k d 
numunesısınız. evgının ne o u • l - K Ol k K f ı 
- l tt ş· d' kadar ıgı. aza - aca . e a et - R y 1 Ru··svet· Ka • Belirsiz - Müsmir: Atılgan. 

ı. Artık eyınız ... o urum, e· 
•Uıtuz. y konuşmayın, yoruluyor· 

gunu ana mız.. ım ıye I( fll'k K G K f eca: a varma - • · 
.h l ..... k b'l . e ı ı . erre - ez. esa et - k . R' yet· A<Yızdan Naaş: Ölü - Nefaset: Glizel· 

_ B 0~lmak. iyi değildir. 
ı ma ethgım ·ızımı ı e sevmıye K l k kl k ki k k I l k yırma a çesı - ıva . ., 
b l d 

oyu u , sı ı , ta u , a ın ı , ., .. l . R za· Kanma lik - Nifak: Bozgunluk - Ni -
asa ım. .._ .. l"k K 'f A agza soy enmıs - ı . 

lle de f enım için ne iyilik kaldı, 
k1.trtara enalık .. Ne yapsalar beni 

tnazlar "l" 

• "Aramızdaki ayrılığı biliyo • yogun u. • eşı - çma, ortaya eh deme - R~h: Y aşma özü, dö· m~t hak vergisi - Nisap:. Pay -
. 'b" . . koyma, ız bulma. Keşmekes - Nıspet· Knrıır. l şt mak· Nızam 

rum. Bizi uzun seneler hırı ırımız· Uw Ç k. d. d" • k vüm özü - Ruhsat: Yol verici, iş Y · '!1'
1 

a ır · -

d M"th. b' yac. far - graşma, e ışme, ı ınıne, a- b w R"k'. D t k t l asa. en ayırıyor. u ış ır " kl k K.b B .... k . K' uyrugu - u un: es e , eme, Sua . ... o uyorum .. . d'l. . b ... rışı ı . ı ar - uyu 1 ınce. 1- /sta b ı 5 · · kt h l kı var .. Esasen benım ı ımı ag - b' B" .. kl"k f d il k K en sağlam yer - Rüşüt: Doğru, n u ıncı me. ep oca arı· 
k S. b · · ır - uyu u , o u u · ı· yolda yu"'ru"yu··, _ Ru."tbe·. Sıra, ha- 11m buldukları karşılıklar 

lıyan da bu far tır.. ız, enım gı· p b··ı··k Kısmet - :r 

I
A k d .... 1 . . ıım - arça, o u . S d C S ·k 

bi bir ihtiyara ayı egı sınız. Pa bölii samak, buyruk basamağı. a eme - - arpına. aı -

hi dur~u. Bır müddet düşünür gi -
_ ;· sonra devam etti: 

Yadetr ~~Yacaksınız değil mi? .. 
t'ı ınız.. mekt b b. · · rn ... Öl . u u ıtırmemış • 

ece"· nasıl ol gım aklıma gelmedi, 
E.üer rn &~tamamlarım diyordum .. 

ıtffedin.~ ~up ho~unuza gitmezse 
Cen len hır adam affedilir. 

İdi. Sad~ suctu ... Bilgin bir halde 
- . 'Ye tekrar· - o .... ı . 

alır 
0

L ~aı :neyin, dedi mektubu 
~uru ' a. ın. 

) ~ =~fer . 
or~il .. cevap vermedı. Çok 

d' n du .... •ii ::<:-.·· "nıuştü. Şadiyenin ver· 
2oder· ~~ ,_tut::ı.c~ğına emin olarak 

r.ı r.:c.padı .. 

s ........ ıı -
aat 8ek· 

)) 1 ız. 
01ttor he .. 

d Ş~t'iye nuz avdet etmemişti. 
1• Yaralının başı ucunday-

A.rtık b 
\lı L ' U • h '~taydı. O evın. İçindekilerden 

d~nırndan egoıst bunak Didar 
ı"· 'Uzakt 
lh Sen'h 1

•• Hatta çok sev· 
O ı adan b·ı 

h • bütü 1 e uzaktı ... 
ocye b n tnevcud' ·ı . b ağla ıyetı e Muhsın 
l i\ncıaı old ~ıştı. Daha dün ya • 
a!bıı!tı .. ugu bu adama yakın • 
rtı, ... ""rlık 
l •ın, !\tuh . Yaşasın ve yaşa • 
'hı sın B · lzc!1, eyın yabancısı o· 

Siraz 
rtıuıtu: evvel, ıu içerken sor -

k ......_Ok 
'-'~ udun uz , 

n .. cüzd ınu · ·• Kuzum o· 
8ira anınıda duruyor .. 

"er>'ll· z teredd"t 
'!ti: u ederek cevap 

........ b. 
1... Olta'» 
~r\r "" •onr S · ~' okuruın a.. ız uyuduktan 

l' l\k ... 
"1ekt La.t Muhsin B 

C 
UQu al ey ısrar edince 

'b lllııı. k , 
L oelk· d :ırı 0 unıuı:tu. Qu 1 e h· :ır • 
•• .. ı ~ektubu ıç okuınıyacağınız 
,..ıtı "> :ı:- neden 

dıt"ı '· l:.\ret yazıyorum 
~ b ·· gece RC).,,. U ••t l Yarısı karala-

~li l ._ ır ar 
lt.. ) e bir d h ' Yarın gündüz 

.. ~.. a a b k "1. 8ırn ,. a ınca, yırtıp 'l'e , ıze 'V • 
debı k~e~ret ed er~ıyeceğim, ver· 
)em ı. •ize bu cınıyeceğim .. Ma
ları etrn, gö"'ı· Yaz~ıklarımı söyli-

lllı d J 1Yenııy0 ''li a okut rum, yazdık 
•e albuL· ~tnanı ... 

l't\ d. llt, •ız b 
ku " •nlil'ece ... ~ unları söyle -
ı 'ı rıuı,.. eınıze eminim Ç" 
~ ·ını 0 k .. un 

d,ra ~~•dar tne :da~ meıru, eme
tııi h· ttılerdin· § u kı beni kızma-

1•ai ı:z. Bu d ''S Yatın . f erece sanıi -
o 1 ade · k dıl't\ Ş ra ıaınanl sıne ı:zılmaz. 
ad· ard · ~ak •}'e, D . a sıze bağlan • 

lı ' •e · aıına ~'bı '- 1•ni:zi i . Yanınızda ol· 
Qe • f ıtnıek · · ile ,. nı i:tn'd ıstıyorum 

ıı. ... ı e k ... 
ta'biJ ••ni1!. yen. d aptıran da ge-

'cetill\i •i ı :n bir hayat ku
~ ııoyled' · ınız. 

"Sizi sevmeğe, ömrümde kim· yl,t 
47 

.m.. kt 
11

. 
1 

. Mebhut: Şaşa kalmış, dona kal· Kokan, iten, dürten. Samiin -
. . ... . . . . s . ıncı nıe · cp mua ım crı- D" ı· 1 S b B h 

seyı sevmedıgım gıbı sevmıye baş· nin buldukları karşılıklar mış, dalmış - Meblağ: Akça tu • ın ıyen er. e ep - a ane. 
ladığımı anlayınca, sizden uzak - tarı _ Meseli: Söz gelişi - Met- Secde - Eğilmek, yere kapan· 

Bahil: Cimri - Bahis (Bahs) k S h G 1 laştım. Fakat sizedn uzak kalın • bu: Uyulan, bağlanılan - Metin: ma · e er - Ün ışı tısı, gün 
Sözleme - Bahusus: Bunun gibi S G·· ld ca, sizin etrafınızdakileri kıskan • Oturaklı, dayanıklı, sağlam - ışıması. erop - oz a anması. 
- Baht: Yazı - Bais: Engel - s· ·ı K·· ··k s·h· B .. ·· mıya başladım ... Hatta Senihayı Misal: Benzer, eş, uygun - Müb· ıcı - utu · ı ır - uyu. 
Baki: (bakadan): Artık - Baki- s· K l S G' bile kıskanıyordum. rem: Savulamaz, sağlam, sıkı - ıper - orgu, enge · ır - ız· 
re: Kızoğlan - Balig": Aklı eren ı· k ki S't · D..... k "Geçen gece Nasırla konuşu • Mücadele: Atışma, çekişme - ı, apa 1

• ı ayış - gunme • 
- Batıl: Eski - Becayiı:.: Yer de- ·· ·· .. s·t G·· k yordunuz. Bütün kulak, bütün :r Müphem: Belirsiz - Müsmir: Ve ovuş, ovme. ı em - ucenme · 
ni!lirmek - Bedbin.· Küskün - S"t o· k kalp, bütün zeki kesilmiş dinli • ., ~ rimli - Mütecasir: Gözü kızgın, u un - ıre · 
Bedel: Kars.ılık - Beden: Göv • R h t B d. ı•w• R yordunuz. O :zaman öyle muazzep atılgan, gözü pek. a a - aş ınç ıgı. eca -
de - Bedi (bedaatten) Bedihi : Y l R. 1 R"' oldum, gönlümde öyle bir acı duy· Kabahat: Suç, çirkin iş - Ka· a ·ıarma. ısa e - uşvet -

dum kl. her dakı·ka bu acıya, bu Meydanda - Beis: Engel. b·ı· B 'kl'l'k b.l Yutkuntu. Rivayet - Derler ki, ı ıyet: ecerı ı ı 1 uya ı me -
Kabul: Alma, katma, eh deme - diyorlar ki: Riza - Uymak, He u.tıra.ha tahn:mmii1 ,.,:ı .. m;,,,_. ... (7;_; 

anladım ... 
"işte şimdi dizlerinize kapana

rak sizden müsaade istiyorum: Bı
rakınız sizi seveyim.. Senihanın 

sade Minik değil, ayni zamanda 
da sahiden annesi olunuz .. 

"Bana itimat ediniz. Görünüz 
ve anlamıısınızdır, ben zannedil • 
diği kadar fena insan değilim ... 
Eğer benimle evlenmeğe razı o -
lursanız, yalnız beni değil, Seni • 
hayı, Senihanızı da mes'ut edecek· 
siniz. Ben de sizi mes'ut etmiye 
çalışacağım. 

"Haydi Şadiye, ikimizi de mes· 
ut et .•. Benim bekliyecek zamanım 
da yok ... Şurada kaç günlük Öm· 
rüm kaldı .. Her geçen gün biraz 
daha ihtiyarlıyorum. Y aşıyaca • 
ğım günler de sayılı .. Bunu bildi • 
ğim için daha fazla sabredeme -
dim, bu mektubu yazdım .. ,, 

Mektup burada bitiyordu. 

(Devamı var) 

Totc-nyadaki müsamere 

Alman lisesi ticaret kısmı tale
beleri tarafından dün mezun ar· 
kadaşları şerefine T otonya sal o· 
nunda bir Türkçe ve Almanca ti
yatro temsili verilmiştir. 

lstanbulun en yüksek mehafili
ne mensup; Türk, Alman ve ec· 
nebi bine yakın davetli huzurun· 
da talebeler evvela istiklal marşı
nı okuyarak temsile başlamışlar, 
Şillerin (Vilhelm Tel) piyesini Al· 
manca olarak temsil etmişler, bun· 
dan sonra da Türkçe bir komedi 
oynamışlardır. 

Bu temsillerde rol alan Vecahet, 
hanımlarla Sacit, Behçet, u-etoin 
Mualla hanımlarla Sacit, Behçet, 
Füruzan, Semih Beyler çok muvaf· 
fak olmuşlar ve çok alkışlanmış· 
lardır. Talebeleri tebrik eedriz. 

.J .. ı,..,b:ıl..,,:J ·;rıroLmroH"n muallim· 
lcritıin buldukları karşılıklar 

Bahil: Cimri - Baki: Geri ka
lan - Bakire: Dokunulmamış -
Baliğ: Ulaşmış - Batıl: Boş, uy· 
durma - Bedbin: Kötü görüş -
Bedel: Karşılık para - Beden: 
Gövde - Bedevi: Göçebe - Be· 
di (bedaatten): Güzellik - Bedi
hi: Belli, açrk - Beis: 

lstanbul 56 uıcı mektep hocaları
nın buudukları karşılıklar 

Bahil: Cimri - Bahis (bahs): 
Konuşma - Bahusus: Hele -
Baht: Alın yazısı - Baik (baka
dan): Kalan - Bakire: Dokunul -
rnamış - Baliğ: Ergin - Batıl : 
Becııyiş - Bedbin: Fena görme
Bedel: Karıılık, tutar - Beden: 
Gövde - Bedevi: Yörük - Bedi 
(bedaetten): Güzel- Bedihi: Bel 
li - Beis: Engel. 

lstarıbul birinci me.ktep lıocala
rının buldukları karşılıklar 

Rahat: Dinleniş - Reca • rica: 
Yalvarma, isteyiş - Yal varma, 
inleyiş - Rüşvet: Kandırma ak • 
çesi - Rivayet: Söyleyiş, ağızdan 
ağıza geziş - Rıza: Katlanış -
Rus: Dirlik özü • öz • (Esans) -
Ruhani: Görünmeyen - Ruhsat: 
Salış, koyuverme - Rükün: T e • 
mel, direk, dayak - Rüşt: Doğ • 
ruluk, erlik çağı - Rütbe: Basa· 
mak, sıı-a, dizi. 

Nağme: Ezgi - Naış • Naş : 
Ölü gövde - Nasip: Azık düşü • 
mü - Nefaset: Güzelik, tatlılık -
Neefr: Çeri - Nifak: Karıştır • 
rna, ara bozma - Nimet: Yiye • 
cek, içecek, iyilik, bolluk, verim
Nisap: Pay - Nispet: Ölçme, ben 
zetme, körlük - Nizam: Düzen, 
yerli yerinde oluş - Nüsha: Ör • 
nek, karalama, boyun askısı, bü • 
ğü - Nutuk : Söz lakırdı. 

Sademe: Çarpma - Saik: Sür 

Kabir, kabr: Ölü evi, erek, son demek. Ruh, Ruhani. Ruhsat -
döşek - Kader: Tanrı yazısı, a - Salverme, bırakma. Rükün - Te· 
lın yazısı - Kader, kadır: Tartıl- mel, dayak. Rüşt - Yetişkinlik. 
mış nesne

1 
yüce basamak, değer- Rütbe - Basamakı sıra. 

Kadit: Eti dökülmüş kişi, dört a· Nağme - Ezgi, ses. Naış - Ö
yaklı - Kafile: Birlikte giden yol lü. Nasip - Pay. Nefaset - Gü
cular - Kafiye: Sonu uygun, bi - zellik, seçilme. Nefer - Tek kişi. 
timi denk - Kaide: Türe, otur - Nifak - Ara bozma. Nimet ' Ni

sap. Nispet - Ölcü. Nizam. Dü
mak, temel - Kamus: Sözlük, la· 
kırdılık - Kanun: Türe. zen. Nüsha - Sayı, tane. Nutuk

Nasip: Aat, san - Lakin: An -
cak - Lanet: Kargıma - Lafzi: 
Sözde - Laubali: Senli benli, 
saygısız, çekinmez. - Lazım: Ge· 
rek - Leh: Çıkarına - Letafet: 
incelik - Leyli: Geceli, gecelik, 
yatı - Liyakat: Yaraşma, gücü 
yetme. 

Mecra: Yol, su yolu - Mahi • 
yet: İç yüz - Mini: Alıkoyan -
Mania: Engel - Memnun: Buy -
ruklu kişi - Memuriyet: Buyruk· 
lu kişilik - Mübalağa: Şişirme
Mübarek: Uğurlu, kutlu. 

Nabız • nah: Damar atağı -
Naz: Krırtma, isteksiz görmeme -
Nazım: Yoluna koyan, sıralıyan, 

ölçülü söz yazan - Nesil: Soy, 
döl - Nete: Sevinç - Netice: 
Son - Nezaket : incelik. 

lbda: Ortaya çıkarma, örnek -
siz iş yapma - ibra: Sıyırma, 
borçtan kurtarma - İcmal: Kı • 
saltma, topaı·lama - icra: Yap -
ma, akıtma - içtihat: Çalışma, 
yolunda didinme - ldare: Çevir
me, döndürme, geçinme - lddia 
gütme - idman: Sürekli alışma, 
üzerinde işleme - İdrak: Anla • 
ma, erişme - ihale: Bir işi biri -
nin üstüne bırakma - lhdas: Or
ta çıkarma - lhraz: Kazanma, 
kendisinin olma. 

Sadme: Çarpma, urma, patla • 
ma - Saik: Götüren, iten, güden 
- Sami in: Dinli yenler, işidenler 
- Sebep: Yüz, örtü - Serap: 

Söz. 

lstatıb11l 6 ıncı mektep muallim
lerinin buldukları karşılıklar 

Mebhut - Şaşkın. Meblağ -
Para. Mesela - Söz gelişi. Met -
bu - Bağlanan. Metin - Y azınm 
özü. Misal - Örnek, benzek. 
Mübrem - Savulamiyan. Müca· 
dele - Atıtma. Müphem - Belir
siz. Mütecasir - Pervasız. Müs· 
.mir - Sonlu. 

Nağme - Tatlı ses. Naı, - ö
lü. Nasip - Pay. Nefaset - Ya· 
ğızhk. Nefer - Tek. Nifak -
Gammazlık. Nimet - Varlık. Niı· 

bet - Ölçme. Nizam - Düzen. 
Nüsha - Örnek. Nutuk - Lakır
dı. 

lstanbul 10 uncu mektep muallim
lerinin buldukları karşılıklar 

Rahat - Dinlenme. Rica-
Yalvarma. Risale - Küçük yazı 

toplantısı. Rüşvet - Emeksiz ka· 
zanç. Rivayet - Söz dolapnaıı. 
Ruh - Can. Ruhani - Cana bağ
lı, Tanrıya yakın. Ruhsat - İzin. 
Rükün - Temel direği, Sözü ge • 
çen. Rüşt - Kendini bilme. Rüt· 
be - Sıra. Rıza - Uyan. 

Nağme - Tatlı ses. Nat - Ö
lü. Nasip - Pay. Nefaset - Çok 
güzel. Nefer - Kişi, Memetçik. 
Nifak- Bozgunluk. Nimet-Tan 
rı armağar.?. ekmek, geçim. Niıap 
- Fazlalık. Nispet - llitiklik. 
Nizam - Düzgünlük. Nüsha -
Tane. Ntuk - Güzel söz. 
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Nafi bütün 
ihtiyatlı 

işlerinde senelerce 
davranıyordu 

Nafi ile arkadatları adliyeye 
verildikten sonra gene Nafiin na -
mına gelen bir sürü esrar yakalan
mıt, bu da davaya yeni bir ma -
hiyet vermitti. 

Hadise son derece meraklı idi. 
Bir gün, uyuf turucu maddeler 

tacirlerinden bir Yunanlı, Nafiin 

yazıhanesine gitmiş, orada onun 
yazıhane bekiçsi ile konutmak is
temitti. Halbuki Nafiin yazıhane-

si tamamile zabıtanın elinde ve 
taraaaudu altında idi. 

Yunanlı tacirin üzerinde bir 
sürü evrak bulunuyordu. Bunlar 
tetkik olunmu§, ve siparit olunan 

esrarın Pelsene gemisine mensup 
bir tayfa vasrtasile geldiği anla -
tılmı§tı. 

Bu gemiciyi bulup esrarı elin -
den almak için bir kart göstermek 
icap ediyordu. 

Bu kart aranmı§, fakat buluna· 
mamıftı. 

Bunun üzerine Mısır zabıtası, 
N•fiin yazdığı mektuplara benzi· 
yen bir mektup yazmı§, ve bu 
mektubu Nafiin htanbulda mua • 
mele ettiği adama göndermit, bu 
mektupta mahut kartın kayboldu· 
ğunu, onun için gemicinin ismini 

bildirmesini istemi§, lstanbulda -
~ 'at ıelarafla cevap vererek Ci
~yani Sb:otanafis namında bira· 
damın para mukabilinde malları 
teslim edeceğini anlatmıttı. 

Bunun üzerine esrarı ele geçir· 
mek kolaylatmıttı. 

Nafiin bütün muamelatında 

son derece ihtiyatlı olduğunu gös
teren bir nokta, onun kaçakçılık 

itlerine ait mektuplannm birini de 
kendi eliyle yazmaması, bunları 

ya akrabalarından birine, yahut 
kumarhanelerine devam edenler -
den birine yazdırması idi. 

Onun yazdırdığı mektupların 

birinde de kaçakçılığa dair her 
hangi bir kelime yoktur. Bilakis 
bütün bu mektuplar, görünütü iti· 
barile, son derece masumdur. Bu 
mektupları okuyanların biri de on· 
lardan bi::- teY anlıyamaz. Meseli. 
bu mektupların birinde elli sandık 
portakal gönderilmesi istenmekte· 
dir. Bu elli sandıktan maksat, elli 
kilo esrardır. Diğer mektupların 
hepsi de bu tekilde yazılmıttrr. 

Nafi, posta kutularını sahte İ· 
ıimlerle kullanmakta ve bütün 
mektupları uydurma isimler tatı -

ma verir, o da o talimatı icra e -
derdi. Mehmet Ebufaddahn bat -
lıca adamı da "Safi Mahmut,, na· 
mında idi. Bu adam da Mehmet • 
ten talimat alır ve onları yapardı. 
Hanefi Mahmudun faaliyet saha· 
sı Suriyeydi. Kendisi ömrünü Su· 
riyeyle Mısır arasında mekik do • 
kumakla geçirmektedir. 

Nafiin tevkif olunduğu sırada 
bu adam, Suriyede bulunuyor ve 
siparitler veriyordu. 

Mısır hükumeti, Suriye hüku • 
metile müzakere ederek bu ada -
mın teslimini istemif, Suriyede o • 
nu teslim etmitti. 

Şebekenin mühim bir tahsiye
ti daha, bedevi bir adam olan Av· 
dadır. Bu adam bilhassa çöl tari • 
kile it görür, çöl tarikile yapılan 
her türlü kaçakçılığı idare ederdi. 
Otuz senedneberi kaçakçılıkla 
metguldü. 

Bunların da bir sürü adamları 
bulunuyor ve herbiri kendi dere • 
cesine göre maf ev kinden emirler 
alıyordu. 

Russel pafa, (Nafi) den bahse
derken fU sözleri söylüyor: 

"Nafi, senelerce, büyük bir ıe· 
bek eyi, fevkalade hüner ve meha· 
retle idare etmit tehlikeli bir ka • 
çakçıydr. Onun idaresinde türlü 
türlü insanlar çalıtmaktaydılar. 

Kendisi münevver gcns:lerdcn, İ! 

adamlarından, bedevilerden, de
nizcilerden, kayıkçılardan, ve ni • 
hayet maalesef hükumet memur • 
!arından müteşekkil büyük bir te· 
bekeyi son derece muvaffakıyetle 
idare etmekte idi. Bunların hepsi 
tahkik hakimi tarafından isticvap 
olunmuf, fakat biri Nafi in aırları· 
nı fatetmek istememişti. 

Çünkü, hepsi de onun nüfuzu 
altında idiler, ve hepsi de onu ele 
vermek istemiyorlardı. Fakat bun· 
ların hepsi de deli.il kartıaında 

bat iğmiye ve hakikati itirafa 
mecbur olmutlardı. 

Nafi ile arkadaşları muhakeme 
olunduktan sonra mahkum edil -
mitlerdir. Nafiin kendisi bet sene 
ağır hapisle bin mısır lirası nakli 
cezaya çarpmış, onun batlıca dört 
şeriki olan Mehmet Ebuf ad dal, 
Avda, Hüsnü Ali Embabi, Ahmet 
Ömer Gumi, Mahmut Hanefi ce • 
zaya uğramıt ve bu suretle Mısrr 
müthiş bir şebekenin faaliyetin -
den kurtulmuştur. 

(Devamı var) 
111U111111m111ıtmutlllQh1111tu•tmamı"""'"'""""mnnıt111mımnfJillıımn~ 

yan bu posta kutularına gelmekte Bulgaristanda 
idi. 

Yazıhanesinde bütün muamele· İki Türk muharriri 
ferine dair bir sürü defterler bu- ne oldu ? 
lunduğu halde bunların birinde Sofya, 29 (Hususi) - Aleyhle-
gayrimetru her hangi bir ticarete rinde yapılan nümayiıten korka -
ait hiçbir kelime yoktur. rak kaçtıkları Razgrattan haber 
' Nafiin kurduğu şebeke son de· verilmit olan Karadeniz sahibi A· 

rece muntazam çalıtıyordu. Onun rif Necip ve Deli orman sahibi 
batlıca adamr, Mehmet ebu Fad· Necmettin Beylerin nerede bulun· 
daldı. ikisi birçok senelerdenberi dukları hakkında hiç bir malWııat 
birlikte çalıtmaktaydılar. Mehme· alınamamaktadır. Bu iki muharri· 
din Portaaitte bir çok deniz mo • rin saklandıkları zannedilmekle 
törleri vardı. Kendisi bunları itle- beraber kendilerinin gayri mes'ul 
tiyor ve kiralıyordu. Kaçakçılık tetkili.tın eline geçerek hayatları· 
itlerinden bunlardan İstifade edi • na kastedildiği de kaviyyen riva -
yordu. yet ediliyor. Müslüman cemaati 

Portaait limanında bu adam de bu mesele ile son derece alakadar 
receıinde hünerli bir kaçakçı yok· olmakla beraber müracaatlarına 
lu. Nafi bütün talimatını bu ada· cevaP. alamıyor. 

Geçen yıl Istanbu
la ne kadar sey

yah geldi? 
l Bq ta.rafı 1 lacl ••yafada ] 

ya bildirildikten sonra Ekrem Be· 
sim Bey, klübün geçen bir yıl i· 
çindeki faaliyetini izah eden rapo· 
runu okumağa batlamııtır. 
Rapordan anlatıldığına göre, Tu· 

ring klübün 932 yılı bili.nçasu va
ridat miktarı itibarile 1931 sene· 
sine nazaran çok azalmıftır. Bu 
noksanın bir sebebi de hükUmetçe 
yapılan yardımın, tasarruf mak· 
sadile, kesilmesidir. Diğer varidat 
masus derecede çoğalmıt, masra· 
f ı asgari hadde indirmek suretile 
klübün mevcudiyetini devam et
tirmek kabil olmuıtur. 

932 senesinde aza aidatı geçen 
seneye nisbetle 2 lira fazla, trip· 
tik varidatı da geçen senenin 593 
lirasına mukabil 880 liradır. 

Klübün bu mütkül vaziyeti ik
tıaat vekaletinin iki bin liralık yar 
dımı ve İstanbul belediyesinin klü 
bün netriyat masraflarını üzerine 
alınması sayesinde kısmen düzel -
miştir. 

rte kadar seyyah gefdi? 
Klübün aldığı malumata göre; 

1932 senesinde kruvazierlerle Av
rupa ve Amerikadan toplu olarak 
İstanbula 7810 seyyah gelmittir. 
Bu yekun geçen senekinden 310 
fazladır. Yataklı vagonlarla, Su
riye ve Rumeli timendiferlerile 
gelen seyyahlar 8576 dır ve ge· 
çen seneden 2560 azdır. 

932 de Türkiyeye kara ve deniz 
yolile gelen yolcular 23633 tür. 
Bu yekun geçen seneye nisbetle 
390 fazladır. Kafilelere ittirak e· 
derek veya ayrıca gelen seyyah· 
ların yekunu 40 bt~ vakındır. Bu 
mıktar evvelki seneden 2 bin ka· 
dar eksiktir. 

Klüp; geçen sene içinde lstan· 
bula dair İtalyanca bir duvar ila
nı, Fransızça ve İngilizce olarak 
bir İstanbul rehberi, Retit Saffet 
Bey tarafından yazılan F ransızça 
ve İtalyanca Edirne rehberi, ma· 
deni paralarımızı gösteren kart
postallar bastırmıt ve dağıtmıt. 
tır. Ayrıca Rumca bir İstanbul reh 
beri Atinada, İtalyanca İstanbul 
rehberi de Romada bastırılmak
tadır. 

Kış sporlar. l4jin 
M. Hofinger'in reisliğinde bu 

itle uğratacak bir komite yapıl· 

mıttır. Bu raporun bizde yapılma· 
sına müzaheretleri, Büyük Erkanı 
Harbiye Reisliğinden ve Dahiliye 
vekaletinden rica edil.mittir. 
direktörü M. Hofinger'in reisliğin 
de bu itle uğratacak bir komite 
tetkil etmittir. Bu sporun bizde 
yapılmasına müzaheretleri Büyük 
Erkanı Harbiye Reisliğinden ve 
Dahiliye vekaletinden rica edil
mittir. 

Otomoblllerlnl kendileri 
kullananlar 

Seyyar Terbiye sergisinde 
..... -·····----· .. ··············································-········· ... 

Kırıkkaleye giderken" 
Ankaradan -çıkış-isme; Paşanın dö;ediği ra-r 

1921 le bugünün farkı 

Ankara kalesi, telsiz direkleri, 
ve bir tünel.. Yarını dakika ka
ranlık. Ankara geride kaldı. Bu 
yol bütün bozkırı geçer, Karade • 
nize kadar ulaşır. 

İsmet Pata senelerdir fikir dök
tü, ray döşedi. Şimdi ben, bu ray 
üstünden fikir tatıyan kültür har
binin zırhlı trenine yetişmek için 
kilometrelerin sekişini sayıyo

rum. Tren yolunda ... Seyyar ter· 
biye sergisi Kırıkkale istasyonun· 
da. 

Tren yolunda dedi~im zaman 
dudaklarınızda acayip bir kıvır · 
tı seziyor gibiyim. Sezmeğe hacet 
yok hakikaten: 

" - Tren yolunda da laf mı 
acanım diyebilirsiniz. 

Eğer siz bir zamanlar Y ahşı ha 
na kadar şöyle böyle gidip gel~n 
eski tren müsvedde:;:ni hatırlarsa
nız hiç te böyle dütünmezsiniz. 

Hele benim gibi Yahşi Han 
yolunda tuhaflıklara ıahit olmu~ -
sanız.,, 

Size, istasyonların hazan bodu-

yapıJmı§ bir lokomotif, in~ 
hörgücünü yükile kaldı ~ 
rada develeri hatırlatan 
lar da bunların arasında 
yolunu tutuyor. 

Fakat hernedense o zati"' 
rada işliyen dekovilde 
ge;miyen hayvanın inadııı' ,ısı 
zer bir İnat vardı. ZatD 
m:ın tutarağı tuta.-dr. B 
tıpış, hpış giderken birdeO pit 
nir, ;;.?In~<, yerinde sayar. 
duyulur: 

"- Lokomotifin ıuyll ~ 
di. Allahını seven su ge il 
Kovalarla, ibriklerle, testile;,, 
sürü halk su aramağa · çı 
bulunmıyan bir yerde ise . 
mataralarındaki, testile. 
teneke ve yahut toprak ibr1 
deki suları lokomotife ~ 
lar. Mübarek yürümeğe .. ı 
Ama yürüyüı:ü de ne yürii:rilf' 

Trenin üstünde pinekliY'° 
tiyarlar hazan şöyle koflll 

~: ' 
"- Tren giderken indiıl'ı 

dest bozdum, elimi yuvdıJISlı 
bindim. 

rumsu, hazan kavaklar gibi 
biribirlerinin sırtından sırıtan "- Abdest tazeledinı· 
uzun dallı ağaçlarından, çetme· geldim. Yetiştim. 
ferinden, bayrak direklerinden Bazan yokuı bir yere 
makaslarından, telgraf direkleri· mi? Bir ses yükselirdi: 
ne tünemit güvercinlerden, yol "- Allahını seven V 

kenarında dolgun dolgun treni sey ardından itsin! 
reden öküzlerden, hür ve neşeli Yüzlerce adam, trenden 
sıpalardan bahsedeceğime bizim trenin durduğunu gören kÖ 

Orta Anadoluya kültür, ve . yeni- ~-·e··-~~l•i-r1 • __ H.ı~le .... sa y~les1 ~. :!=.~ 
... ı ..... ,ı..... •-:·~·~·· ............ _. --·· .,-.. -- ---- I"" 
Iinceye kadar bugü~kü' güzel kenip civardan çalı çırpı to9 
trenin seyrindeki o eski tren ve ğımızı ben bilirim. efJ'; 
ray müsveddesinden bahsedeyim, Bunları söylerken sad~ 
her halde canınız sıkılmaz. hatırayı anlatryoru.m, dün 

Sene 1921, İnönü ile Sakarya sünü tüf engine çabutla ~~ 
harbinin araları Ankaradan Kay- düfmana saldıran bir nııl 
seriye doğru bir akın var. Kağni, günü böyle geçerdi. .. 
kağni, kağni.. Yollardan, dağlar • Şimdi İsmet Pa~anın d. 
dan, tatlardan gıcırtıdan geçilmi- raylar üstünde fikir gibi 
yor. muntaze::n ve rahat trenle 

Mumyalanmış bir (~ek) e leye yaklaşıyoruz. ..-. 
benziyen cılız, sanki tenekeden Sadri e 

••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
leri 50 lirayı geçmeme!< şartile Ali Bey söz alarak klübaı: f' 
serbestçe ithal edilebilecektir. Reşit Saffet Beyin rahatsıı 1 

Oilek!er layı~ile kongreye i§tirak ed 

Raporda muhtelif ifler hahkın· ğini söylemiş, klübün tellle 
da klübün temennileri" de vardır. rinden ikisinin tahakkuk 

Klübün dileklerinden batlıcala· girdiğini bildirmiştir. 

rı tunlardır· Klübe varidat 
r"' 1 - Klübün Ankara merkez Bunlardan biri turing k ıı r' 

komitesini tetkil eden Büyük Mil- varidat menbaı olmak uıe .. I 
let Meclisi azalarından, bütün Av· pul ihdas edilmesidir. Sıs ~ 
rupa memleketlerinde olduğu gi- rice giden yolcuların biletletl 
bi, Batvekilin riyaseti altında bir k f l no~ rinci ve i inci sını ote 
"Turizm yüksek meclisi,, teşkil e· İ ı d ld ·b· -ee 
dilmesi ve bunun Yüksek iktııat 

meclisi gibi doğrudan doğruya 

BaJvekalete bağlanması; 

2 - İktısat vekaleti Ticaret u· 

ta ya a o uğu gı ı, ... 
larak yapıştırılacaktır. ti 

Klübün azasından otomobilleri· 
ni kendileri idare edenlerle turist· mum müdürlüğü ünvanının "Tica· 

ret ve turizm umum müdürlüğü,, 

başka; limanlarımıza gelen ,,ı 
yatlarına birer polis kond' 
lünün ilgasıdır. Bu yatlar• . 

'bl 
harp gemilerine olduğu 11 

lere mahsus olmak üzere lstanbu
lun muhtleif yerlerinde parking 
yerleri tesbit edilmittir. Otomobil· 
Ierin kısa bir zaman bırakılmasına 
mahsus olan bu yerler yakında 
ilan edilecektir. 

Seyyahlara kolayhk 

Eskiden Türkiyeye gelen sey· 
yalıların pasaportları polisçe el· 
lerinden alınmakta ve 24 saat son· 
ra iade edilmekte idi. Klübün te· 
tebbüsü üzerine bu usul terkedil
mittir. Gelen seyyahların yanla· 
rında bulunan efyalar kontenja· 
na tabi dahi olsa, gümrük reıim· 

ne çevrilmesi ve müdürlüğün va· 
zifesinin ona göre genişletilmesi; 

3 - Yugoslavyada olduğu gibi 
Türkiyede de Devlet demiryolları 

konulmıyacaktır. 

idare heyeti 
· te ·f Bu husustaki resmı 1'.,_; 

okunduktan sonra idare be fl" .. 
'h b ·1 · · ede 'J 

ve Seyrisefain gibi devlet müease· tı a ına geçı mış, netıc 'f. 
selerinin biletlerini satmak hak· Saffet, Yusuf Razi, Ce\'det ~ 
kını haiz bir "seyahat ofisi,, açıla· rü, Ekrem Rüıtü, Ekre!I' ~J 
rak kazancının münhasıran propa- Kenan Beylerle M. I' .,,, 
ganda masraflarına kartılık ol· mütetekkil olan eski id•~/,' 
mak üzere turing klübe verilme- azası ve mürakıp Ömer d' 

Stepan Beyier vazifeJeriSS ) 

Rapor okunarak aza tarafın kılmı5lardır. f 
dan ittifakla kabul edildikten son· Ko~greden aonra birlilı" 

. 
sı .• 

ra idare heJ.eli azasından Şükrü çilmittir. 

f 
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bucağı : Pamukkale 

Jınıird 
llİıind en başlıyarak, yeşillik de 
)'lQ de ~lankavi bir ıekilde uza· 
aıı da~tıyolunun sonu Denizliye 
~lid 1 

a nıesaf ede bulunan Gon· 
ter ı. en ayrılarak Denizlide bi· 

ı Ot.ı } 
'-ıı De Y? da Yolculuk eden bir in· 
'tte~· nızliye yaklaı ırken ilk gö· 

~1 inan 1 htil zara ar ıunlardır. Yem 
0 valard 

"''rıd a parıltılarla u~ayan 
lt erea b" tafta b ' ıraz daha ileride sol 
kGtıe,· . enıbeyaz büyük bir kar 
b •nı and 

\l YeıiJ 
0 

ıran pamuk kale, ve 
lıy,n k vaları kollarile kucak-
l'ı rıkanr b' • k "b" ··1 l'llor d ... % ır aşı gı ı go ge-
llerıid' aglar .. Tiren Goncaaliden 
)' 1 'Ye kada .. .. 1 . • d o \ltı .. r zumrut er ıçın e 
k· a. &gır ... d 

ı bt.ıra.) ' agır evam eder, san· 
"'ıı! &ib~rdan ayrılmak istemiyor· 

l• ı ... 
b ''t iia bal. 

\l Yold ~gaıız söyliyorum, eğer 
hhat da ılkbahar mevsiminde se· 
ıl e ecek l 
tr~en b .1 ~ ursanız, trende gi· 

''Yan f 
1 

e bulbüllerin gönlü ok· 
r.· • erytala 
:r.tın rn rını duyarsınız. Bu 
,. ernlek f 

!"e Yerle . e ın bir çok güzel me 
tlıa. f:Ünl r~ de, vardır. Yazın cu· 
\> erı b"t" h .ı-<!r1erin k u un alk bu eğlence 
•etiğim e 0 tarlar. Yukarıda bah-
CJ.~ı llıor d .... v• d 
"""Ql ıl· d . ag arın etegın e k ~ en l 

ı, samı 1 en bir cennet vardır 
lal arın r a kt.ı arasından tatlı ıırıltı· 
lca 1 •esle · k r. Pt1 rıne arışan sular a· 
rt.k ernıek t' h bir P e ın er yerinde her· 
l'rtenıleke~~ara rast gelirsiniz. Bu 
"erl'llek . ııı güzelliğine göre isim 
ler diya;~ ede.rse, güller, bülbül· 

l'e.hlo emek münasip olur. 
lev •t.ınu d · . . e, lev erın hır ılhmala 
~b· e Yap h' llt aan . an ır ressam gibi, 
tek L_ atıni .. 11..... . .. 

~re.J , guze ıgını ozene· 
te.J.. arda. .. t . . . 

·.ız o·u· l goı ermıt. Denızh a. • • ze b" Ynı z .. h. ır memleket degvil 
il" '"'-..and ' 
1 .ı.ı~e terakk· a her sahadıı cünden 
111 

en -t.ı·· k~· eden bir yerdir. Aha· 
aı· ··• s ul · ı 
1 klblerinj. k ı! er kartısında bir 

susi havuzlara su verir. Sular bu· 
raya ılık halde gelir. Şimdi bile 
bu havuzlara civar halk gelir, yı· 
kanır. Bu ıehir milattan takriben 
190 sene ev el ikinci ( Ömenes) ta· 
rafından inşa edilmiştir. Şehir 

Bergama esatirin~e mühim bir rol 
oyniyan meşhur (Telefos) un zev· 
cesi (Hiyera) namına izafetle in
ıa edilmiştir. Şehrin suyu (Plo· 
tonyom) denilen bir mağaradan 

ı 

' ette k d aybetmezler bu mem 
tır a ın k k ' 

· ' er e herkes çalı· lerin manzarası şairanedir. He· 

1lı ~ektuhun b berapolisin önünde uzanan yeşil o· 

Pamukkaleden bir görünüş 
geliyor. Mağaranın etrafı parmak· 
lıklarla çevrilmişti. .(Kibele) ra· 
bipleri buraya boğa sevk ederler 
kut götürürler, buradan çıkan ha· 
mız; karbon hayvanları derhal te· 
lef ederdi. Rahipler ise • girip çı
kınciya kadar kadar nefes almaz· 
lar, bu suretle halkı kendi kera· 
metlerine inandırırlardı. Bu ma· 

ğara şimdi ortada yoktur. Şimdi 
su tiyatronun altından çıkıyor., 

Heberapoliste insan elile tahribat 
yoktur. Sular her şeyi mahvetmiş· 
tir. Heberapolisin bulunduğu yer· 

ı 'nzaraı d atında bahsettiğim valar, bu yeşil ovaların incisi gi· 
'ti ar an b" · · 
. ' •ize anı ırını, pan.ıuk ka· bi Menderes ve mor dağlar vardır. 

~•len feh · atacağım. Pamuk de· Heberapolisin bulunduğu yerde 
ıa, .J· tın eski i . "H" 

' ~•r. C smı ıyarapo· kireçten istilaktitler büyük kaya-te lb oncaa}' d 
U tıafed d" 

1 
en 10 kilomet- lar üzerinden akan şellaleler var· 

.J 
2
'tinde h el ır, Menderes nehri dır. Bu beyaz manzara dolayisile 

~tıfJ u \l 
P, 1 en tahta nan .. M~~can köprüsü buraya "Pamuk kale,, denilmiştir. 
,.. bı\lJc kat-d kopruden geçilir. Gelecek mektubumda bu güzel 
'-trt· '"' en b" 

ı,, kö .. ıraz &§ağıda "E- memlkee~ten gene bahssedece • 
'dd· Yt.ı \'ard 
,,, ıt 'll ır. Burada müte· ğim. • '•t ••:ııntıı 
t telirı,11• arı ve felalelere 
e t\l}\l "e ız, fehrin (2700) met· 
terıi•I·.. otrasınd .. 
~et., 1 1İ 'Ve a uç YÜz metre 
l re irq Menderesten (160) 
~t~ ı aı va d 

Ferit Ali 

Ünyede Arapça ezan 
okuyanlar 

'a... lened r ır. Burada hin· 
~İtrat hen he~i (33) derece FATSA, (V AKIT) - Arapça 

it~ araretınd h ezan okuduklarından dolayı Ün -da d St.ıyor k' e a.mızı kar· 
orı ' ıreç kısm ... yede on dört kişi tevkfi edilmiş -

\tj UYor b 1 aıagılar· 
lı ~ ki.illet , eyaz aert ve muka- tir. 

tı b.. er Viicude l' M t k " · t v kar .. sular M ge ıyor. Kı- evcu anunı memnuıye e rag 
la./ '\'azın b enderese doğru a· men arapça ezan okumada ısrar 

•ar u ıu ·1 gösteren bu adamlar cezalarını ~ · ı e tarlaları ıu· 
d"ı tiHerı h görmek üzere Ordu ağırceza mah· 
it-.,. '°ı nr,ki ara.beler Romalılar· kemesine sevkedilmişlerdir. 

,, .. a zaınan . . 
daJı rı kaz 1 a aıttır. Kireç 
Stk a '•iti za ı sa belki de altında 
lie~tır. ş1_lladn~ ait büyük şehir 

~ta •rn ı b 

Edirnede 

Halkevi nasıl 
çalışıyor? 

MUGLA, (V AKIT) - Halkevi 
kurulduğu gündenberi faydalı ça· 
lışmaların4 devam ediyor. iki ay • 
lık yaptığı programa göre her 
her hafta mu'1telif mevzular üze • 
rinde ve halka yarar şekilde kon • 
feranslar verilmektedir. llk kon • 
f erans geçen hafta halk evi reisi 
Cavit bey tarafından dil inkılabı· 
na dair verilmiştir. Konferansta 
vali bey. C. H. F. reisi ve arkanı, 
belediye heyeti, bilhassa gençler 
ve yeni nesil ve halk hazır bulun· 
muştur. Cavit bey konferansında 
dilimizin kısa bir tairhçesini yap· 
mış, sonra dil inkılabının ehem • 
miyetinden bahsetmiş, bugünkü 
vazif eleri1!1izin ehemmiyetini an 
latarak bu işin yalnız bilgiçlere 
mahsus olmayıp bütün Türk mille· 
tinin kadın erkek mektepli, çocuk 
hepsine ait olduğunu ı.öyliyerek 

konferansına nihayet vermittir. 
Bu hafta da köylülere mahsus 

olmak iizere tütün mevzuu üzerin· 
de bir konferans verilecektir. Per· 
şembe günleri Muğlanın pazarı • 
dır. O gün etraf köylerden pek 
çok köylü gelir. işte konferans bu 
gece verilecektir. Köylüler istifa -
de edebilecektir. 

Spor şubesinin faaliyeti en can· 
lı ve en ehemmiyetli faaliyetler -
den biridir. Spor şubesinin ba§ın• 
da eski spor~ulardan defterdar 
Nafiz bey,.. y~ı:dır .. BQ 1 ıtl çalışkan· 
lığı ile ön almıştır. 

Bayramda Muğlaya Milas, Bod 
rum, Fethiye spor klüpleri gelmiş 
ve mühim maçlar yapmıştı. Bu 
maçlar Muğla vilayet birinciliği 

namına yapılmı§ ve C. H. fırkası 
tarafından bir kupa konmuştu. 

Kupayı Milas takımı kazanmıştır. 
Muğla bayramı çok canlı !por ha· 
reketlerile geçirmiştir. Ve halkta 
çok derin tesirler yapmış, spora 
karşı sonsuz ve dikkati çeken bir 
alaka ıiyandırmıştır. 

Halkevinin köycülük şubesi de 
faaliyettedir. Bilhassa köylülere 
yardımla işlerini yapmakla meş • 
gulclür. 

Çocuk bayramı 
23 nisan çocuk bayramı ve mil· 

li bayramları çok iyi geçti. Mera· 
sim şehrin parkı etrafında ve için· 
de yapıldı. Halkevi reisi Cavit 
Bey tarafından 23 nisanın ne de· 
mek olduğunu ve o _günlere ait 
hatıralara dair bir nutuk irat edil· 
miş, Gazinin nutkundan 23 nisa -
na ait parçalar okunmuştur. Mek· 
teplilerimiz ve çocuklaırmız coş • 
gun bir sevinç içinde bayramları· 
nı kutlulamışlardır. Birçok mües • 
seselerde çocuklar birer günlük 
reislik ve azalık yaptılar. 

23 nisi\n gecesi halkevi spor 
şubesi gençleri tarafından bir mü· 
samere verildi, halka güzel spor 
numaraları gösterildi ve iki küçük 
piyes tem.sil edildi. 

M. C. 

Avukat Mazhar Bey, evinin kapısı 
önünde kurşunla öldürüldü 

FATSA. (Hususi) - Şehrimiz 

zabıtası mühim bir cinayetin tah-

kikatile meşguldür. Fatsanın ta· 

mnmış dava vekillerinden Mazhar 

Bey, evinin kapısı önünde meçhul 

bir şahıs tarafından atılan kur~un· 

larla öldürülmüştür. Mazhar Be· 

yin evi ve cinayetin yeri çarşıya 

pek yakın olduğu için silah sesleri 

heyecanı mucip olmuş ve koşuşan· 
lar Mazhar Beyin yarlanıp yere yı 
kılmış olduğunu görmüşlerdir. 

Mazhar Bey son nefesinde .şüp· 
helendiği bazı kimselerin isimleri· 

ni söylemiş ve ölmüştür. Mazhar 
B. in katili olmak zannı altında ba 
zı kimseler tevkif edilmişlerse de 
asıl silahı atanın kim olduğu he· 
nüz anlaşılamamıştır. 

Bununla beraber zabıta, katilin 
kim olduğunun meydana çıkarıl
ması ve yakalanması için dikkatle 
çalışmaktadır. 

Mazhar Bey, muhitimizde ken· 
disini sevdirmiş bir zattı. Cümhu· 
riyet Halk fırka sının kaza idare 
heyeti azasındandı Altı küçük ço
cuğu yetim kalmıştır. 

Mazhar 

lneboluda , giydirilen yavrular 

lneböluda on sekiz fakir ve C>ksüz yavru, Himayeietfal cemiyeti 
lnebolu şubesi idare heyeti azasından Sabri ve Şevket Beylerin 
emeğile giydirilmiş, doyurulmuıtur. Yukarıya koyduğumuz resim, 
hu yavruları ve onları koruyanları gösteriyor. 

Balıkesir - lzmir arasında 
otobüs işliyecek 

Yakında Balıkesir ve İzmir şe· 
hirleri büyük bir şose ile biribirle
rine bağlanacaktır. Bunun ıçın 

Korucu - Bergama yolu inşa edil· 
mektedir. 

Balıkesir valisi İbrahim Etem 
bey beraberinde vilayet nafia 
başmühendisi olduğu halde Koru· 
cuya giderek hu yol üzerindeki 
faaliyeti yakından tetkik etmiştir. 

Balıkesir - İzmir şosesi yapıl
dıktan sonra bu iki şehir arasında 
otobüsler işliyecektir. 

Tokatta bir köylüyü 
yıldırım vurdu 

Tokatta bir genç at üzerinde 
köyüne giderken yolda kendisine 
yıldırım isabet etmiştir. 

Bu kaza Tokat ile şehre iki 

buçuk saat mesafedeki Kıtıklı kö
yü arasında olmuştur. Ölen genç 

köyden Süleyman isminde bir de
likanlıdır. Süleyman askere gi• 
den arkadaşı Aliyi yolcu etmek Ü· 

zere T okata kadar götürmüş, son· 
ra vedalaşıp geri dönmüttür. Dö· 

nüşte yağmur başlamış, şimşek 

çakmış, fakat Süleyman yoluna 

devam etmiştir. Bu esnada düşen 
yıldırımlardan biri Süleyman ile 

Bir günde 11 domuz, 60 
çakal vuruldu 

atına İsabet etmiş, ikisini de kö· 
Edremit avcıları 100 kişilik bir mür haline getirmiştir. 

kafile halinde civar köylerde bir 
sürek avı yapmışlardır. Kayseri - Ulukışla hattı 

Ulukışla - Kayseri hattı inşa
atı ikma l e dilm ek üzeredir. Ray 

Avcılar bir günde 11 domuz, 

60 çakal vurmuşlar ve diri olarak 
bir sürü de domuz yavrusu yaka - ferşiyatı bitmiş olup a rada kalan 

iki üç köprünün inşaatı da tamam· 
lamışlardır. 

Avcıların gidişi ve muvaffakı· 

yetle dönüşü heyecanlı tezahürata 

vesile olmuştur. Sokaklarda top
lanan halk avcıları önlerinde da . 

vullar, arkalarında bir arabaya 

. lanacak ve haziran ortalarında 

işlemiye açılacaktır. 

T oros ekspresi bu suretle hü · 
kumet imiz merkezinden geçecek, 

etbıeJc Polia •ula.rı uraaı çıplaktır. 
)ale,til ıı_,•aıın boyaları tespit 
)e, b e YaPağ abtna.liktir. Kök bo
.._,le.tırt1ır._ ı oyanır ve hu su· 

Edirne, 30 (A.A) - Edirne or
ta mektepler talebesi, Halkevi 
spor komitesinin himayesinde bü · 

Mermeriste çekirgebaskını yüklenilen ölü domuz ve çakallar 
ve diri olarak tutulan domuz yav· 

Akdenizle Karadeniz en kısa ta· 
rikle birleşmiş olacaktır. Bu hat 

dolayısile ehemmiyeti bir kat da· 
ha artan Ulukışlada iki makine 

t"'ltlt et Çok ·· 
l(iiku "eri" S guzel erguvani 

rtlud.. • ular alb . 
'1~b ur. omın ve 

•d•n Rele 
n •u Yolları hu-

yük bir spor eğlencesi tertip et • Birkaç gündenheri Mermeris 
mi,tir. Bir geçit resminden sonra köylerine şiddetli bir yeşil çekir • 
yapılan 74 müsabakanın · birinci • ge hücumu başlamıştır. Köylü 
liklerinden muallim mektebi 8, ve alakadar makamlar bu hususta 
san' atlar mektebi 4, ve lise 2 birin·! tedbir almışlar, mücadeleye başla· 
cilik kazanmıştır. mıılardır. . 

ruları olduğu halde dönÜ!Ünü al
kışlamıştır. 

Sürek avlarında harcanan ha· 

rut ve kurşunları Balıkesir beledi 

yesi vermektedir. 

deposu bir imalathane, on kadar 
da memur evi yaptırılmaktadır. 

Bu binalar inşaatı da epey ilerle • 
miş clup eylul niheyetinde bite· 
cektir. 
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Harlkulld e Aşk ve Macera Romanı "o.45 - - - - - - - --
Kadınlara Bikl• 
Ve ilave etti: 
- Sadece dünyanın en zengini 

değil, ayni zamanda da en alim, 
en mütefekkir ve en dahi şahsiye· 
tinin evindesin. 

Şoför, sol eliyle gözlerini ka -
patmı§, sağ eliyle bir takım sayı -
lar yapar gibi, hatıralarım tesbite 
uğrak§ıyor, mırıldanıyordu. 

- Dur bakalım .. Evvela ... Mey· 
hane ... Sonra ... Ha.. hatırladım .. 
Polis .. 

Luiz ayağa kalkmış, yanına gel
mişti: 

- Evet, dedi, polis. Sayenizde 
kurtulduk. 

Şoför aptal aptal tekrar etti 
''sayemde ... Sayemde .. Sonra, göz 
lerini açarak genç kıza bakmıya 
haıladı. Alnı çizgiler içinde idi, 
aklım toparlıyabilmek için büyük 
bir cehit sarfettiği belli oluyordu. 
Luiz ona yardım etti: 

nakleden - fa. 

-Haydi,dedi, gel benimle be -
raber .. 

Fakat tam çıkacakları esnada. 
ihtiyar sordu: 

- isminiz nedir? 
Şoför tekrar tereddüt etti. Ve: 
- Ben de unuttum. 
Demekle iktifa etti. 
ihtiyar müstehzi ve acı bir ses · 

le: 
- Bizden korkuyor musunuz 

yoksa? 
Diye sordu. Şoför, başını eğ · 

mişti. Bir müdet öylece düşündü, 
sonra, saçlarını geriye ataşan şid
detli bir hareketile ve "alnını a • 
çık der gibi başım geriyüe atarak 
doğruldu, mırıldandı: 

- Korku mu? çoktandır bu his. 
hissi bile unuttum, nasıl olur da is· 
mimi hatırlarım ... Maamafih, size 
ismimi •.•. 

Cümlesini bitirmedi. Derin bir 
mücadele içinde olduğu halinden 

Onu yakalıyan ve kurşuna 
dizdiren binbaşı 

Esrarengiz şifreli telgrafın 
mahiyeti şimdi anlaşlldı 

Meşhur casus (Matahari) nin 
maceralarını, hemen her muhit bi
lir. Bununla beraber bu casus ka· 
dının hayatında çok esrarengiz 
noktalar kalmıştır. Son günlerde, 
Fransız istihbarat dairesinin ikin
ci şube müdürü binbaıı Lodoux 
nun vefatı üzerine yalnız Mata 
Hariyi değil, daha ba§ka bir ta .. 
kım mühim casusların hayatını 

örten esrar perdesini yırtmıya im· 
kan hasıl oldu. 

Matahariyi tuzağa düşüren zat 
binbaşı Lodoux ile İngiliz mes • 
lektaşı amiral Sir Reginald Hali· 
dır. Binbatı Lodouxnun Matahari 
aleyhinde topladığı deliil, bu ka
dının kurşuna dizilmesine saik ol· 

Dün Istanbulsporla yapılan 
hayli heyecanlı oldu 

Milli takım oyunculannı dün<!_e iyi vaziyette bul 
"' . ~ 

MllR takım kadroauna dahil gen4jlerden bir 11', 
- Dün akıamı hatırlayınız .. Is· 

tanbulda •.. Hürriyet tepesine gi - belli idi. Nihayet kararını vermış muıtur. 

Üç gün sonra Sofyaya hareket yetile uğratıp duruyordu·~ 
edecek oaln milli takım kadrosu· en iyi oyuncuları Selih•d, 
na dahil oyuncular dün de bir ha- kip tarafın merkez muh• .,..ı 
zırlık maçı yaptılar. Bu maç İı· vermelerine rağmen lstaJI 
tanbul Sporla yapıldı. F aka.t doi· cidden nefis bir maç y• 
rusunu söylemek lazım gelirae se· fakat on betinci dakikad• 
yircileri memnun eden takım mil- haddinin gUzel bir §ütüııii 
li takımdan daha çok lıtanbul çelebilen İstanbul spor . 

derken memurlar ... Siz bize yar - bir halde: Matahari ile Lodoux 1916 da 
dım ettiğiniz ve ... . 

Şoförün birdenbire yüzü gülmi· 
ye baıla.mıftı. Birdenbire doğrul -
du, etrafındakilere nete dolu göz. 
lerle bakarak: 

- Tamam, dedi, hatırladım .. 
Hatırladım .. 

Fakat birdenbire sustu. Omuz • 
ları düıtü, hoğuk bir ıeıle: 

- Allah atkına, dedi, beni ka· 
çmnak için bir ıeyler yapınız ... 
Çünkü ... Çünkü iki memur indir -
dilimi de hatırlıyorum .. 

Suat, gülerek onu teselli etti : 

-ı KQfb\t. dedi. Burada em 
nİJM ..ı~ın, hem burası Tür · 
kiye hudutları içinde değildir. 

Şoföl fatırmıftı, sordu: 
- Neresi buraaı öyle iıe .. 
Jlatiyar müdahale etti: 
- Burası, kimıenin gelip ıizi a· 

ramıyacağı hir yerdir~ Bizimle be
raber blacakaımz .• Size bir it ve• 
recetim ••. Okuma, yazmanız var 
mı? 

-Evet. 
- ECnebi bir lisan filin hiliyor 

musunuz? 
Şoför omuzlanm ıilkti. Gözle • 

rinde derin bir hüzün göründü, 
Maemafih alaycı bir sesle: 

- Bildik ne olacak, dedi, oku
duk ta anki neye yaradı? Eğer 
aldıjmı diplomaları okkaya ver • 
1e1diın, üç sün Abdullah Efendi 
lohRımda nefsime z~afet çe -
kehilirdim ... Fakat kaç para eder .• 
Arkan vana adam olunun .• Yok -..... 

İıtiyar ıülümıedi: 

- Fr&1111zca biliyor muıunuz? 
Şofar tereddüt etti. Fakat her 

halele karann,ı vermit olacak ki 
temiz bir Franaıxa ile cevap ver-

- Farzediniz ki, dedi, ismim 
Mehmet Ağadır. Sarı çizmeli Meh 
met Ağa ... 

.y. .y. • 

Fransızca katibi, burnu nerede 
ise çenesine değecek kadar muş -
mulalaşmış lbir ihtiyardı. Üzerin -
de, artık rengi yeşil olmıya yüz 
tutmuş siyah bir redingot vardı. 

Burnunun ucunda, bir canbazlık 

harikası ile duran gözlüklerinin ü
zerinden bakarak, bundan sonra 
ıarı çizmeli Mehmet diye bahse -
deceğimiz, ıoför kılıklı adama an: 
latıyordu: 

- Sabahları, patron, Rtmle& oı • 
larak, katibesine o geceki mesai -
ıini yazdırır. Sonra ben Fransız -
caya tercüme ederim. Fakat ma • 
demki siz Rumca sadece töyle 
böyle konuıuyor, ve yazmasını bil 
miyorsunu esasen Fransızca da 
bilen katibesi, ıize, notlannı Fran 
ıızca anlatacak. Onun F ranaızca
sı pek kuvvetli değildir.Sizin Fran 
ıızcanız, doğrusu benim kadar i • 
yi ... Ben ki, Franaada kalmıt ol • 
saydım, Akademi azasından olur
dum, bunu ıize söylemiye salibi -
yettarım. 

San çizmeli Mehmet, ihtiyann 
tefahur etmesine aülümaedi, maa· 
mafih, büyük bir gayretle: 

- Teıekkür ederim Mösyö, de
di, hayatımda ilk takdiri sizden 
iti ti yorum. 

- Bir ıey değil oğlum.. lıte 
siz, bunları Fransızca olarak ya • 
zar, hazırlarsmız. Zira, patron, 
Fransızca lisanının incelikleri ve 
nihayetsiz manaları ile, tetkik i . 
çin en müsait bir liıan olduğuna 

kanidir. 
- Hakkı da var doğrusu. 

(Devamı var) 

dL ==:-::~=====~=======~~~ 

idamdan kurtuldu - Bir zamanlar Fransızca ho -
cabiı da etmittim. 

O ...,ana kadar kendiıile belli 
ı..Hnia bir 1abancı tivesile Türk • 
çe konatmuf olan ihtiyar Fransız· 
ca olarak: 

- Mükemmel, dedi, Fransızca 
lr&tibim pek ihtiyarladı, onu teka
iMıle aevkedeceiim. Yerine ıiz ıe • 
çeıwiniz. 

S•de clöDdü: 
- Çabuk, dedi, efendiye temiz 

... verdiriniz, ve bir eda hazır· 

.. bmz Sonra da vazifesine dair 
falm.e veriniz. 

Karakovi, 30 (A.A) - 1931 
Kinunuevvelde itıkı mühendiı 
Zaremba'mn kızım Lwow civarın• 
da kiin bir kötkte öldürmüt ol • 
makla müttehem Rita Gorgon, 8 
sene hapse mabk6m edilmittir. 

Jüri, kendisinin bu cinayetin 
faili olduiunu ve fakat ruhi bir a• 
abiyet içinde ika etmif bulundu· 
iunu kabul etmittir. 

Rita Gorıon, geçen sene Lwow 
mahkemesi tarafından idama 
mabkUm edilmitti. Karar, utinaf 
mahkemMi tarafından nakzedil • 

Suat, toföril kolundan tuttu mit ve dava Krakovi cinayet mah· 
. kemesine ıevkedilmitti. 

tanıJmışlar, güzel ve cazip rakka· 
se Lodouxya müracaat ederek 
Fransa hükumeti tarafından ken
disine bir milyon frank verildiği 
takdirde Berline giderek Almanya 
''eliahtmı iğfal edeceğini söyle -
miş, Lodoux bunun üzerine temi· 
nat istemiş ve: 

-Veliahtı görebileceğinize da· 
ir teminat veerbilir misiniz? de • 

- Veliaht daha evvel de benim 
miş, o da §U cevabı vermişti: 

ayaklarıma kapanmıştır. Bunu tek 
rarlamak mümkündür! 
demiıti. 

Ladoux ile Matahari bu şekilde 
konuıuyorken İngiltere istihbarat 
dairesi ıeflerinden ıir Hall Mata -
hari hakkında en vahim ittihamlar 
larla dolu olan bir doıya ıönder· 
mit, fakat Ladoux buna rajmen, 
Matahariyi Almanyaya göndermi· 
ye razı olmuıtu. Yalnız Mata Ha
ri, ispanya ve lngiltere tarikile 
hareket edecek, ve bu ıuretle onu 
kontrol altında tutmak mümkün 
olacaktı. 

Matahari, binbatı Lodouxdan 
ayrılıyorken Fransız ~inbqısı 
ona fU sözleri söylemitti: 

- Bize hiyanet edecek olunan 
derhal divanıharbe sevkolunaca• 
iını bil! 

Bir hafta ıeçmeden Franıız is
tihbarat dairesi Almanyanm Mad· 
rit sefiri taraf mdan telsizle ıön
derilen bir telgrafmı ele ıeçinniı, 
Mataharinin müttefikler aleyhin • 
de çalııtığı sabit ol mut, rakkase 
iki ay sonra tevkif edilerek kur • 
tuna dizilmifti. 

Fransız caıuslarmın en çok mu 
vaffak olanlarmdan biri sayılan 
Marta, Ladouxun en kıymetli yar
dımcılanndan biri idi. Şimdiki i .. 
mi Mister Crompton olan Marta, 
Almanlarm Futa bir iıyan çıkar
mak için hazırladıkları plinı elde 
etmit ve bu sayede plan suya düt· 
müıtü. 

llkönce Fransız sansör daire .. 
ıinde çahtan sonra iatihbarat dai • 
resine geçen Lodoux bir aralık 

divanıharbe de sevkolunmuıtu. 
Fakat onun divanıharbe niçin ıev· 
kolunduiu bir ıır olarak kalmıt 
ve kendisi taltif edilerek heraet 
kaz•nmıtbr. Fakat onun eıraren· 
giz bir tifreyi kaybetiii için tev • 
kif olunduiu anlatnlyor • 

Bu Jifreli telırafta tunlar ya • 
zılıydı: 

spor takımı oldu. topu Niyaziye kadar atab 
Milli takım §Öyle kurulmuıtu: Niyazi güzel bir mahareti' 
Sadri - Hüınü, Yatar, • Fikret, kaleye sokuverdi. iki tar•~ 

Nihat, Süleyman • Etref, Seli.had· vi vaziyete girmi,Ierdi. f 
din, Hakkı, Niyazi. di milli takım daha ağır . 
Görüldüğü üzere Fikret sol ha· du. Beş dakika sonra NiY 

fa alınmııtı. Selahaddin (İstan · zel bir pasını Hakkı uzak ol 
bul spor) merkez muhacim oynı- den durdutmadan lstanb 
yordu. Zeki Bey de maçın hakem· kalesine yolladı. Milli t~ 
liğini yapıyordu. sayısını da kazanmıştı. f 

lıtanbulapu.takıımnmkor.uluıa b'll kadar. 
tekli de §uydu: 

LUtfi • Samih, Sabih • Halit, 
Hasan, Aziz • Tevfik, Fahri, Or· 
han, Nihat, Reıat. 

Maç ııkı ve oldukça ıeri batla
dı. Baılanııçta milll takım daha 
atılıan, daha hareketli ıörünü· 
yordu. Hakkınm hemen daima 
rakip oyunculann önüne düten 
paslarma raimen Niyazinin, Se
lihaddinin, Etrefin ileri oyunlan 
sayesinde muhacim battı seri init 
ler yapabiliyordu. Fikretin sol ha· 
fa alınması iyi olmuttu. Kafuı ile 
ayaklarınuı maharetini birlettiren 
bu ıenç Şeref ve bilhaua Etref 
ile ilk dakikalardan itibaren mü· 
kemmel bir anlatma teminine mu· 
Yaffak oldu. Hümii İyi bir tü· 
nünde delildi. Etuen Y qarla be
raber oJU.yamadıldan daha ev
velki maçlarda da anlqılllllfb. 
Falsolu vurutlar yapıyor, fakat 
süratle dömneıini bildiii için bu 
kuaurlarını kapatabiliyordu. 

Devrenin daha betinci dakika
sında lstanbul sporlular bir sayı 
kazandıkları için milli takım bu 
ayıyı çıkarmak için biitin kabili· 

------------------------di. Svag, Sinainatide son derece 
emin bir alman bankaıındadır. 
Zat ile arkadqlan için on mil· 
yon dolar llzım. Verdunun suku· 
tu üzerine derhal harekete ıeçe • 
ceiiz.,, 

T elıraf ıu sözlerle biityordp: 
"He.r teY hazır olduktan sonra 

kızıl b.ıyralı çekeceiiz !,, · 
Frsma istihbarab bu telırafa 

pek büyük ehemmiyet veriyordu. 
Lodoux'nun bunu zayi etmesi 
yüzünden divanıharbe sevki üze • 
rine, di~ana, bu telpafı enak ara• 
smda yakmq olacatmı ispat et • 
miı, fakat lelırafm fototraflarmı 
çıkarttıtım ıa.termit ve beraet et• 

• • • 
Dün milli talnmunıs• fll 

ziyette olmadıiı bir ._,., 
barüz etmit bullunma,,.,. 
kat mesele arbk mıii111IM'I 
smdan çıktıjı için 
hacet yoktur. Şimdi 
milll takımm mıüı0 llllPll! 

en iyi tekilcle ..-ırırınu•
ıençlertm.iain talili, 
fedaki.r bir maç J' 
fak olabilmelerini 
baret olacaktır. 

Son Takiim maçl 
bırakatı intibaa 
ıidemecliii takdirde 
ıöyle lcvulmumm d 
lacalına kanaat • 
yonız: 

Sadri • Samih, 
man, llihat, Fikret • 
laaddin, Zeki, ş..t, 

"Bütün teraitimiz kabul edil • mitti. 

Dün İzm!rdea besıl'!llJ 
Latfi Bey ıelmemil 
miyeceiine dair k 
haber ele ablaam._..., 



.illi Tasarruf Cemiye
~nin dünkü kongresi 

.. ~.,. l i 
llJl teaıı· ncı ••yfada) 1 dan şekerin ham maddesi memle· 
Sok•· .1Yetleriıniz az zaman· ketim izden dışarıya gönderilmedi 

"l"IJ:ll b k 
f •e 'k a ınıından milli ta· ği için bu mevzuun dı,ında kaldığı 
leket: ~ııat cenıiyeti kadar nı, diğer iki büyük madde üzerin
t •• ~ .. 

1
•Yda vernıiş olsalardı de de her tedbirin alındığını, bu 

"' llU t" 
etle!ltlek f~r noktasından ce- tedbirlerin adımlar halinde ve ta· 

!bit h l ıkri daha çabuk te· hakkuk yolunda ilerlediğini, Tür-

8 u unurdu kiyenin kendi cirmine ve ithalat.: . P ey t • 
•11ıtnı ' asarruf cemiyeti- ve ihracatının yüzde hesaplarına 

,1_ I \'e l 
.._ile h _Yı nıaz bir propa- göre yapılacak bir mukayese neti-
İiıetindu lnılli toprağa, bu top- cesinde bugünkü halile dahi iktı

Sok büyü~ Y~§ayan vatandaşla- sadi kıymet ifade eden en büyük 
!dettikten hıznıetler yaptığını memleketlerden geri olmadığını 

ran bir memleket halinden Cümhu 
riyet devrinde kurtulduk. Rapor
da ham maddeden bahsedilmişse 
bize göre bu eski zamana ait bir 
şeydir. Maksat memleketin hali 
hazırdaki sınai ve iktısadi inkita· 
f ını göstermektir. 

Rahmi Bey bahsedilen mektep 
kitabının Maarif vekaletinin alaka 
dar makamı tarafından tetkik olun 

duğunu, eğer içinde fırkamızın ik
lısadi prensiplerine mugayir nok-

talar varsa tashih olunabileceğini 
söylemiştir. 

Turgut Beyin tenkidi 
Turgut Bey (Manisa) Cemiye

tin neşriyatına temas ederek ten
kitlerde bulundu. Ezcümle sanayi 

Poliste: 

Kaynanasını yaraladı 
Kasımpaşada Tophane meyda· 

nında 70 numaralı dükkanda 
sebzeci Ahmet efendinin kaynana
sı dün dükkan kirasını almak ü
zere Ahmet efendinin evine git
miştir. 

Ahmet efendi daha ayın ta· 
ma,m olmadığını söyliyerek para
yi vermemiş, bu yüzden araların
da kavga çıkmıştır. Ahmet kay· 
nanası Halide hanımı itmiş, Hali
de hanımın kolu pencere camına 
rastlıyarak kesilmi~tir. 

Yara ehemmiyetli olduğu için 
kaynana hanım Beyoğlu hastane -
sine yatırılmı~, Ahmet yakalan· 

Dünya iktısat 
konferansı 

Londra, 30 (A.A) - Hariciye 
Nezareti tarafından neşredilen 

bir tebliğde dünya iktisat konfe -
ransı tertip heyetinin Hariciye 
Nezaretinde Sir Con Simonun ri -
yasetinde toplandığı ve iktisat 
konferansını 12 Haziranda toplan 
mıya davete karar verdiğini bil • 
dirilmektedir. 

Bu toplantıda Sir Con Simon 
konferansı bizzat Kralın açaca • 
ğını haber vermiştir. 

1ırıe telll sonra tasarruf telak- ve sanayiin teşviki sayesinde ge-
ktılld· aı etıniştir: nişleyen çalışmalara istihsalin hi· 

ı \'e ·ıı· . ~e rnı ı manada birik- mayesi sayesinde doğan yeni vazi· 

kongresine ait raporlar kitabında mışhr. 
incirlerimiz hakkındaki mütalea-

M. Norman Davis konferans a • 
çıldığı vakit Amerikan murahhas 
heyetinin gümrük tarifeleri hak • 
kında bir mütareke teklif etmek 

Otomobil ~arpb niyetinde olduğunu bildirmiıtir. 

· Para. artt · · · b. · ·· l. k d · · k' •ıe k ırıp cvımızın ır yetı soy ıyere em ıştır ı: 
~elldi ~:'.lllak değildir. Bugün biz kendi kendimize ye-

llOse • 
~dıııa. 111:1t~d~ para arttırmak ter, kendi kendimizin hayati ihti-

1fllııttı. F 
1 etırnız eskiden beri yaçlarmı tamamlar bir vaizyete gi 

)t llluhj/kat buna rağmen Tür riyoruz. Bizim için hayati olmıyan 
bıelllisr tnde milli bir servet bi· bazı ufak rakamlı ithalat bir ta-
~da. • ır. Milli manada, teknik 1 rafa bırakılırsa yün ve pamuk men 

)) ' Para b' · 1 .•r•rıın ırıktirmek demek sucat sanayii tamamlandıktan son-
. İ bir 111::~alandırıcı.ve faiz ge j ra Türkiye ~.a~ otarşik .b~r var!ık 
ltı ha.Yat •~seye verılmesi, mil olacaktır. Turkıye şekerını bagı· 
~eıi, hu~e ıktı_sat piyasalarına nın pekmezinden, çarığını öküzü· 
1 ederek a.ıa lllılli pazarlara in· nün derisinden, şalvarını davarı
~elın . hareketli sermaye h~- nın kılından, ekmeğini ve bulguru· 

esı d k 
~tak h erne tir. Biriken pa· nu tarlasının buğdayından, şu ve 

'li \'eke ~· •uretle medeni, kuv- bu ihtiyacını kendi şu ve bu geli· 

1~~ e~er ~i; ~ık.tığı milli memhaa rind~n t~mamhyan ve kendi clışı~
r, bır kı ııtıakınet takip ede· da hıç hır şeye muhtaç olmıyan ık 

'11llıt Pa Yrnet alabilir. Yoksa art lısadi kıymeti tamam bir köy gibi 
tle lliha;a &a.klıyan adama nis- her ihtiyacını kendi içinden ken-

d~lllet ... Ye)t bhareketsiz ııahsi bir di mevcudiyetinden, kendi kafa-
" -ıa.T • 

ugu lrıill 1 ır. Fakat mensup sınılan tamamlamak yolundadır. 
1

~. ete karşı kıymeti sıfır· Bu tcımamlayış yolunda hiç bir 
•ili itle aa .. ilik ve hatta hiç bir geriye ben· 

tı,,t "cudi . . . k 
ırı,1\ Yetın hır cemiveti zerhk vo tur. 

•nıtı aıınd b. • ' M ·ı k d.. · ·1· d feref· . a. ır cemiyeti ol· em e et uşman ıstı asın an 
~~tereltt 1~1 anlamış olan bu ve eski ahıtların çenberinden kur· 
ık raPorllluesıesenin bir kaç se- tulduktan sonra bu yolda daima 

, •ıl ola11 :nu dinlerken ruhumda ilerlemiş ve bugün hedefine yaklat 
•la. e!ekk" 

~ili tını ifade ur ve takdir ini-
.. ._ •eıİ( .. d Ye fırsat bulmak ve 
l(st' '" en · · f cııı " temi . ııtı ade edip bu 
ard Yetın \ra k . d' •. · . al\ b· k" rrna . ıste ıgı 

"'ı IÖ ır Uçü •.. .. 'ka YliYerek gu. uzerinde fik-
\ılu 'tlarına kü c.~ınıyetin buyük 

b nlllak . çuk bir yardımda 

mıştır. 

Recep Bey cemiyetin çıkardığı 

kitaplardan mekteplerde koopera· 
tifçiliği mevzuu bahsederek bu 
kitabın kabındaki milliyet tarifile 
bugün devletin kabul ettiği, bizim 
kabul ettiğimiz milliyet tarifinin 

lara itiraz etti. 

Rahmi Bey ( lzmir) Tekrar kür
süye gelerek bahsedilen raporların 
etüt mevzuu olmak itibarile neşrin 
de zaruret olduğunu, cemiyetin bil 
hassa bu sene incirlerimiz lehinde 
dahil ve hariçte çok çalıştığını ve 
bu baptaki tenkitlerin yerinde ol· 
madığını söyledi. 

İbrahim Tali Bey 
istihbarat işlerinde 
müstahsl için daha 

cemiyetin 
köyü ve 

faal olma-
sını ve müstahsilleri piyasadan 
muntazaman haberdar etmesini, 
İzmir mebusu Kamil bey ise hariç
te de propaganda yapılmasını te
menni eylemişlerdir. 

Cemiyetin muamelat müdürü 
ve Hendek murahhası Vedat Ne·· 
dim Bey neşriyata dair mütalea· 
Iar münasebetile söz alarak ma· 
zideki siyasi bir hareketinden do· 
layı bazı İmalara sebep teşkil etti 
ğini, cemiyetin neşriyatında belki 

bazı hatalar ola.bileceğini, fakat 
bu hataların milyonlarca misli iyi-

lik yaptığını, milli zihniyetin ce• 
miyetin bütün neşriyatına hakim 
olduğunu söylemiştir. 

Tekrar söz alan Turgut Bey 
- Manisa - mütalealarile kimseye 
tariz kastinde bulunmadığını be· 
yan etmiştir. 

idare heyeti intihabı 

Q'lll\dan ıaterdiın. 
~) t sonra A . 
~'"· eklifi .. . zız Bey (Erzu· 
l -~raı. . 'Uzerın 

Bundan sonra bütçenin müza· 
hiç birbirine uymadığını, ktap içe kel'esine geçilerek cemiy:.tin 934 • 
risinde mekteplerde • kooperatif 935 senelerine ait bütçeleri 51 bi· 
yapmaktan maksat türk vatandaş ner lira olarak kabul edilmiştir. 
larına küçükten itibaren kollektif Reisicümhur hazretlerile B. M. 
terbiye vermektir. Denildiğini işa· Meclisi riyasetine Başvekil Paşa· 
retten sonra kollektivizmin mülki- ya ve Büyük Erkanı Harbiye riya. 

"'lll e .I{. ıttif akta e rapor reye 
di)aı_ 1dılrni!tir S \re takdirle ka· 

"I( e · • onr · it tı ol a reıa azanın 
l(S ~P 8 up olrnad1ğın1 sordu. 
i: ~ alataL ey. (Kütahya) T k 
,.~er· I{. ded· k· e rar 
'-'ı ~~deki h 1 1

: dilek mevzuu 
yet hakkını tanımıyan, her §ey her set' k n · taz·ım t · 

ıne o grenın a ını arz ı-

kesindir diyen iktısadi bir mekte- çin bir heyet yapılmış, intihaba 'lly u •uale b 
den h" e kendi . ceva ım var 
)'P ır his b ~ı Yokladım. lçim-

ı,lll'ta d,. enı gene bir vazife 
l(t .. "et tt' ) ıı,t e ı. 

~~l&ınct \'e l asarruf C . . . 
liit~ '• neşri ernıyetının 
d·· lllle Y 1 Yatında ben. .. 
b~~ltilııt a .ll•t telakki tt' ~ı:n go· 
•t 11 1 eı111i f . e ıgım ve 

rj alltl aıdcli görd ..•.. )•t \'a.r C ugum 
· "'•nd · ern· · 

bin kabul ettiği bir yol olduğunu 
ve bizim prensiplerimizin Türk va 
tandaşlarma mekteplerden buma
nada kollektif terbiye vermek mak 
sadını asla tecviz etmediğini, lk-

tısat ve Tasarruf Cemiyetinin de 
tamamen ayni düşüncede olduğu· 
na kat'iyyen şüphesi bulunmadığı-

ı,\iL a ttı•ıı1·1 ıye. tın bazı ne~· 
°"1'1 p - nı söyliyerek neşriyatında bu esas-

"dur etinıiz rensıpimize milli lara dikkat edilmesi ricasında bu· 
de,.,. etti- ..... ~. UkYınıyan fikirlerete 
\' ..,.e ··•· 'ur · lunmu§tur. 
•rı ı~leketi d. ıyeden ham mad-

l'cırı "aloni y •Ye bahsediyorlar. lbrahim Tali bey (lstanbul) Ra· 
•r ,... ' arırn ·· porda bahsedilen fiyat ve nefaset l'e b ~ "eri teL . ~ustemlekc di· 

d 'q•ed· ıtnıklı rn 1 k meselelerinin ehemmiyetini söyle-
•tı t. ıy0rJ em.e et di· 
1 qıç t ar ı-ı· b' k mi§ alameti farika meselesinin o 1-lad Qİr be · 'Ç ır bn ım-

'e\t l •iı hatd nzeyi~ten uygunluk hükumetçe de bir an evvel intacmı 
'L. e e\'k• e ınernl k · . . temenni etmiştir. 1"lı._ 1 halk e etımız ıçin 
bu ~~.a lef"ik ırnızı ikaz ve ınilli Rahmi Beyin cevabı 
).. •tle .. ·ı ınaksadile ol C . . k" .b. • . 1 "t. li • 1\ sö 1 sun· emıyetın atı ı umumısı z-
~i akik Y enrnesi b · .. .. · · k Ye)e at böyle .. . ~nı uzu- mır mebusu Rahmı Bey söz al ara 
~'dd Ya.rı nt" degıldır. Tür· 1 bugünkü Türkiyenin inkisaf seyri· 
bit e ltıe-ı k llsternleke ve h ı .. T" k' . . h ~ dd 

ıihıı· ·•• e eti d am ll:! gore ur ıye ıçın am ma e 
'k 'tece 

1~tin eserid:rnek hatalı memleketi denilmesinin geri oldu· 
1 tı'-t : ey teknik 

1~ na dair Recep Beyin ileri sürdüğü 
"ıetblelc a~11ttından h akımından, mütalealarda haklı olduklarını fa-
"-...._ etııf , am dd k . . h 
lal llWl'li 1 tarjf d ma e at ıyı am madde çıkarmanın da 
~I &it~~ bGyij~ e~ek Türkiye· memleket için büyük bir servet ol 
erd •lı )i: l ra aın olarak g-u d · R B · 'l · .. d" - .. ~il ib .. n ii na aır ecep . ın ı erı sur ugu 

•ret 1 • Paınuklu ve fe d - .. 1 • d . . k. o duğ • ugunu soy emış, emşıtır ı: 
unu Ve bunlar- Yarı teknikli ham madde çıka-

ge~ilerek umu.mi merkez azaları 
ve eski yedek azaları aynen ipka 
edilmiştir. Yalnız Ahmet Şerif 

Beyden inhilal eden azalığa An. 
kara valisi Nevzat Bey seçilmiş 
ve kongreye nihayet verilmiştir. 

Kiralık Kagir Hane ve 
Dükkan 

Beşiktaş Akaratı Vakfiye ida· 
resinden : 

Beşi~taş'ta Akaretlerde 80 
No. lı Hane üç 41, 75, 83 No. lı 
haneler birer sene 19 No. Jı 

Dükkan iki 39 No. Jı O;ikkan 
bir sene müddet:e kiraya nri
leceğinden şehri halın 20 inci 
Perşembe gününden itibaren 20 
gün müd:fetle müzayede>•e vaz· 
edilm:ştir. Tal p olanların ve da. 
ha ziyade ma'iirnat almak İ!te· 

ven!erin Mavıs'ın 13 üncü Cu· 
marlesi günü saat 13 e kadar 
mahalli mez~ ürda 54 No. da 
mütevelli daıresine ve vevmi 
meıkurun saat l 3 ünden 15 tine 
kadar lstanbul Evkaf müdiriye
tinde idare encümenine müra· 
caat etmeleri. (1725) 

Şoför Halilin kullandığı 1052 Tertip heyeti, konferans için 
nu,maralı hususi otomobil İstiklal 1 ~ö~derece.ği. davetnamelere bu tek 
caddesinde Madam Doraya çarpa· 1 lıfın metnını de -devletlere ma • 
rak başından yaralamıştır. Halil lumat vermiş olmak için- ili.ve 
yakalanmıştır. edecektir . 

Alacak yüzünden LONDRA, 30 (A.A.) - Cihan 

Dolapderede sepetçi Mustafa 
ile Hayriye alacak yüzünden kav
ga etmişlerdir. Hayriyenin gözü 

fazla kızdığından yerden kaptığı 

bir taşı Mustafamn başına ala
rak yaralamıştır. Hayriye yaka· 
lanmıştır. 

Ciarip bir esrar sabcıhğı 

Zabıta garip bir esrar satıcılı • 
ğını meydana çıkarmıştır~ 

Zeki ve Kadri isminde iki sa -

bıkalının geceleyin şüpheli bir su· 
rette Galata kahvelerini dolaşma· 
sı zabıta memurlarının nazarına 

çarpmış, bunlar kontrol altına a
lınmışlardır. Takip neticesinde 

iki sabıkalı Tophanede bir duva
rın deliğine esrar koyarlarken 
yakalanmışlardır. 

isticvap neticesinde bunların 
duvar deliğine esrar saklamaları • 
nın sebebi şu suretle anlaşılmış· 

tır: 

Son zamanlardaki sıkı takipler 
neticesinde esrar ve eroin satanlar 
yakalandıkları zaman Üzerlerinde 
esrar ve eroin çıkmamasını temin 
için hiç bir şey taşımamakta ve bu 
nunla beraber kahveleri dolaş

maktadırlar. isteyenlerden para · 
sı alındıktan sonra esrar ve eroi
nin saklandığı delik gösterilmekte 
ve alıcı boş bir sırada deliğe eli
ni sokarak konulan şeyi almakta • 
dır. Zeki ve Kadri adliyeye veri· 
leceklerd ir. 

Japonyada tütün ekimi 

iktısat konferansı ihzari komitesi, 
evvelce de tahmin edildiği veçhi
le, konferansın ilk celsesinin tari
hini 12 haziran olarak tesbit etmiş 
tir. 

Bu karara itiraz eden bulunma· 
mıştır. Esasen Vashington'da M. 
Roosvelt, M. Mac Donald ve M. 
Herriot arasındaki mükalemeler· 

de yapılmış olan tekliftenberi bu· 
nun böyle olacağı beklenilmekte 
idi. 

Bu mesele haricinde komitenin 
İ~tigal edeceği başka mesele yok· 
tu, sbinaenaleyh her murahha 
kendi tekliflerini serdedebilirdi. 

Evvelce de tahmin olunduğu 
veçhile murahhasların bir kısmı 

resmi ve gayri resmi bir takım bey 
nelmilel teşkilatların müşavir ma

hiyetinde mümessil göndermeğe 

ve yahut ruznameye dahil madde· 
ler hakkındaki noktai nazarını 

teşrih eden muhtıralar tevdi etme· 
ğe davet edilmesi fikrinde bulun· 
muşlardır. Bu teşkilatların liste· 
si vücude getirilmiştir. 

Celsenin nihayetinde M. Nor· 
man Davis, gönderilecek davetna
menin komite namına bir gümrük 

mütarekesi teklif etmesi ve bu 
mütarekenin konferansın içtimai 
müddetince devam etmesi fikrini 
ileri sürmüştür. 

Amerikanın teklifi, davetli dev· 
Jetlere malllmat kabilinden bildi
rilecektir. 

Japonya geçen seneye nazaran Gandi 21 gün oruç tutacak 
bu sene daha fazla tütün zer'iyatı 
yapmıştır. 

Bunun sebebi de Japonyada 
son senelerde tütüne kartı olan 
fazla inhimaktir. 

Evvelce Japonlar pek az tütün 
sarf ettikleri icin az tütün ekerler 
ve hariç meı:leketlerden bilhassa 
Mmrdan veya memleketimizden 
tütün satın alırlardı. Fakat yakın 
zamanlarda tütün merakı birden 
bire arttığı ve harice bu yüzden 

POUN, 30 (A.A) - Gandi, 8 
mayısta yirmi bir günlük bir oru· 
ca başlamağa kat'i surette karar 
vermiş olduğunu bildirmiştir. 

istanbul kızlisesi talabesl 

İstanbul Kız lisesinin son sınıf 
talebesi dün içtimaiyat muallimle· 
ri ile birlikte lş Bankasını ve Adli
yeyi ziyaret ederek tetkikatta bu
lunmuşlardır. 

fazla para çıktığı için Japon hü- ==:-===========~ 
leketimizi, gerekse Yunan hüku· hükumeti Japonyada tütün zer'iya 

tına ehemmiyet vermiştir. metini fazla ali.kadar ettiği için 
Bu ehemmiyet neticesinde tütün memleketimizden ve Yunanistan· 

sarfiyatının mühim bir kısmı mem dan Japonlara tütün satmak için 
leket dahilinden temin edil.miştir. bazı teklifler yapılmıştır. 

Ancak 60 88 milyon kiloya ha- Mamafih Japonlar Samsun tü· 
liğ olan tütün istihsalatı mem- tünlerine fazla ehemmiyet verdik· 
leketin sarfiyatına kafi gelmedi- leri için ithal edecekleri tütünlerin 
ğinden elan hariçten tütün ithal mühim bir miktarını Samsundan 
edilmektedir. tedarik edeceklerini bildirmitler· 

Öğrendiğimize göre Japonlar; dir. 
bu aene Mısırdan fazla miktarda Tütün mübayaası için de bir 
tütün almak için teşebbüslere baş- Japon heyeti pe!< yakında Sa.msu· 
lamışlardır. Bu vaziyet gerek mem na gidece!<tir. 
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S k• Orkestrogu idarede 

e ız sene sonra . . Ş~f~--.. ~~--d~ğ;°eğe. 
Katil kızı değil, anası imiş! lüzum var mıdır? 

Cinayeti işliyenin kim olduğu, sekiz 
sene geçtikten sonra anlaşıldı 

Alman gazeteleri, sekiz sene ev
vel işlenen bir cinayetin hakiki fa
ili son günlerde meydana çıktığın
dan uzun uzadıya bahsediyorlar. 

Bu cinayet, 1 ağustos 1925 ta -
rihinde Atsenbrugda itlenmiıtir. 
Öldürülen Aleksandr Plaster is -
minde otuz sekiz yaşında bir çin
gene, bir kavga esnasında bıçak -
la vurulmuş, tahkikat sırasında 

sorguya çekilen Franiçska Heravf 
isminde on yedi yaşında bir çin -
gene kızı, bu adamı kendisinin öl
dürdüğünü, tecavüz etmek isteme· 
si üzerine namusunu kurtarmak i
çin buna mecbur kaldığını söyle -
miştir. 

Mahkeme de, onun müdafaa 
vaziyetinde kalarak bu cianyeti it
lediği kaydile beraetini kararlaş -
tınnıştır. 

Son günlerde bu kızın cinaye -
tin faili olmadığı nasıl anlaşıl mı§· 
tır?. Birkaç çingenenin bir kavga 

· esnasında ,hakikati ağızlarından 

kaçırmaları neticesinde! ... 

her verilmit ve sekiz sene sonra ye 
niden tahkikat başlamıştır. 

Neticede, hakiki failin kızın a
nası olduğu, bunun anası ile koca
sının da yalan yere §ahitlik ettik
leri, diğer bazı çingeneleı·in de ha· 
kikati söylemedikleri anlaşılmı,, 

Antoni de suçunu itiraf etmittir: 
- Evet, ben öldürdüm. Fakat, 

maksadım öldürmek değildi. Kav
ga ettik, bıçağı korkutmak maksa
dile şöyle savurdum, Alekasndr 
yaralandı, öldü. 

Cinayet kızıma yükletrnemin 
sebebi de ,onun yaşının küçük' ol -
masıdır. Cezalandırılsa bile, hafif 
bir ceza verilecekti. Halbuki, teca
vüze karıı müdafaa iddiası, onu 
cezadan büsbütün kurtardı! 

Ben, sekiz sene evvel, şimdiki 

kadar olmamakla beraber gene ya. 
şı ilerlemit bir kadındım. Hafif 
bir cezayla kurtulamıyacaktım. 

Bundan başka, benden genç bira
damın bana tecavüz etmek istiye -
ceğine kimse inanmazdı. Bunu da 
dü§ündüm! 

Bunlar, cinayeti işliyenin kızın Tahkikat neticesinde, kadın tev 
anası, o zaman kırlC beş yaşındaki kif edilerek mahkemeye verilmiş -
Antoni Heravf olduğunu, kızın a- tir. Evvelce cinayetten suçlu gö -
nası tarafından tazyik ve tehdit e- 1 rülerek muhakeme edilen kızı i • 
dilmesi üzerine, "ben öldürdüm!,, le hakikati aöylemiyen diğer kim
dediğini söylemişler, bu, jandarma ıeler de, yalan söyledikleri nokta
lann kulağına gitmiş, adliyeye ha· ıından muhakeme edileceklerdir. 

• 
Iranın petrolleri 

• 
Ingiliz şi_f keti ne verildi 
İngiltere, Amerika ve Rusya petrol 

rekabetinde İngilizler muvaffak oldular 
lran hükumetinin bir İngiliz 

kumpanyasına ait petrol imtiyazı
m f eshebnesi yüzünden lngiltere 

ile İranın arası açılmıf, iki taraf 
arasında bir çok münakaşalar 

vukubulmut, iş Milletler Cemiye· 
tine de geçmiş ve nihayet İran 
hükumeti ile mefsuh kumpanya 

arasında yeniden müzakereler vu· 
kuu takarrür etmittir. 

Londra gazetelerinden birinin 
verdiği malumata göre lran hüku
meti ile f ngiliz tirketinin mü

messili arasında başhyan müza
kereler nihayet bulmuş ve lran 
hükUmeti, yeni !İrkete daha va· 
si sahada petrol imtiyazı ..-erme· 
yi kabul etmiftir. 

iki taraf arasında yapılan ihza
ri itilifnamece her türlü ihtilafı 
bertaraf ve lran hükfımetine 

daha fazla temettü temin etmek· 
tedir. Buna mukabil kumpanya 

imtiyazını 1993 senesine kadar 
temdit ettikten başka şimali İran· 

daki petrolları istismar hakkını 

da almıştır. 

Kat'i itilafnameye esas olacak 
ihzari itilafnamenin şeraiti şun -
lardır: 

1 - İran hükfunetine verilen 

yüzde iki buçuğu lrana 
cak. 

ayrıla-

3 - Kumpanyanın imtiyazı 60 
yıl uzablacak. 

Bundan batka kuınpanyaya 
yeni bir imtiyaz da verilmif bulu
nuyor.. Bu yeni imtiyaz da altmq 
ıene devam edecektir. 

İranın ıimalinde yeni petrol 
membaları, Rusyanın Bakudeki 
membaları kadar zengin ve met -
burdur. 

Anglo • Persion petrol kum· 
panyası, bu havalide istismar e
deceği petrolları Hayfa petrol 
borularına göndermeğe muvaffak 
olacaktır. 

İngiliz kumpanyasının bu mu -
vaffalayeti bir zamandanberi in· 

giltere ile Amerika arasında de
vam eden petrol rekabetine ni-

hayet vermektedir. Bir aralık bu 
Tekabete Ruaya da iştirak ebniş 

ve vaziyet hat bir mahiyet almış -
b. 

lngilterenin §imali lranda pet· 
rol membalarmm imtiyazını al • 

mağa muvaffak olması, bilhassa 

Rusyaya kartı kazanılmış bir mu
vaff akıyettir. 

yüzdelik yüzde 16 dan yüzde yir- Zayi - Edirne askerlik şube-
mi bire çıkarılacaktır. sinden almıı olduğum askeri ve-

pe.trol sikam ile nüfus tezkeremi kaybet. 
2 - Sejlo - Penian t' y ·ı · 1 .... d h-k 

kum 
. mı. enı erı a ınacagın an u • 

panyasıle birlikte çalıtan mü yoktur. 305 doğumlu İbrahim 
kumpanyalara verilen temettü ün oğlu Mustafa. (2708) 

DeAnek münakaşası yüzün· 
den, Amerikada bir konser 
başlamadan bitiyordu 1 

Konserde örkestrayi idare eden 
bir şefe her halde ihtiyaç var mı
dır? Bunu lüzumsuz görenler de 
bulunuyor. Bununla beraber, örkes 
tra ıefi, ıimdiki halde konserler ve 
rilirken yüksek mevkiinde durmak 
ta, ôrkestrayi idare etmektedir. Bu, 

her yerde böyledir. 

Bir aralık Sovyet Ruayada ôr· 
kcstra şefinin lüzumsuz olduğu fik 

ri kuvvetlice yer tutmu§, şefsiz or
kestra konserleri verilmiş, fakat, 

bu yeni usul, çok devam etmemiş, 

gene e!lki vaziyete dönülmüştür. 
Şimdi şefe ihtiyaç olup olmadığı 

münakaşası, hemen her yerde tav
samış gibidir. Yalnız, şefin orkest· 

rayi idare ederken elinde bir değ -
nek bulundurması, bununla işaret 

vermesi bazı musiki muhitlerinde 
tamamile lüzumsuz görülmek~edir. 

Hatta, Berlinde ve Londrada şef

ler, değneği ellerinden bırakmıılar 
dır. El ve kol hareketlerile, işaret 

vermekte, orkestrayi idare etmek-

tedirler. 
Bununla beraber, ürke5tı-a şefi

ne lüzum olup olmadığı münaka-

ıalarından sonra, gerek oralarda, 
gerek Avrupa ve Amerikanın bat· 
ka yerlerinde orkestra değneği 

münakaşası hala devam ediyor. 

Orkestrayi idare için elde değ· 

nek bulundurulması usulünü ilk 

tatbik eden, beıtekar Jan Baptiıt 

Lulli'dir. Fransada on dördüncü 
Lui'nin Krallığı devrinde yafayan 
hu bestekar, kralın sarayındaki 

güzel kadınların toplu bir halde ve 
ahenkli dans etmelerini temin için, 

dans figürlerini kendilerine öğre

tirken, elinde zarif bir değnek bu· 

lundurur, bununla hareketlerini i
dare edemıit. Nihayet, örksetrayi 
da değnekle idareye baılamıt ve 

bu usul, görenek tesirile yavq ya· 
vaf benimsenmif, memleketten 
memlekte, devirden devre geçmif .. 

Orekstra değneğine lüzum olup 
olmadığı müna'katasının en ha
raretliıi, geçenlerde Amerikada ol
muttur. Boston tehri sergiıindeki 

orkeıtrayi idare eden tef, Berlin 
ve Londradaki değneksiz idare 
modasına uyarak, el ve kol hare
ketlerile idare etmek istemittir. 

Fakat, idaresi altındaki örkeıtra 

heyeti, bu yeni \Kule kartı isyan et 
miş, "biz, değneksiz çalgı çalama-

yız. Arada değnekle tahtaya vuru
lup, tik-tak diye ıesler kulağımı-

za gelmezse, ahengimiz bozulur. 
Biz, böyle alıştık. Şef, ya eskisi gi
bi örkestra değneğini, yahut ta 

"Vals kralı,, Yohan Ştravsın yap· 
bğı gibi, keman yayını eline al-

sın, bizi öyle idare etsin, iıaretler 

versin!,, demişlerdir . 

Münakaşa büyümü9, şef inat et
miş, çalgı çalanlar inat etmişler, 

nihayet münakaşa kavga teklini a
lırken, konserde hazır bulunanlar· 
dan Amerika ayan azasından bir 

zat, iki tarafın arasını bulmağa ça· 
lışmış, tefe, şimdiye kadar büyük 
üstatların riayet ettikleri usulü boz 
mamasını tavsiye etmittir. Bunun 
üzerine tef, tekrar eline değneği 

almağa razı olmuıtur. 

Anlaşma ve barıtma, ''F ranüts,, 
Veberin uvertüriyle tes'it olun· 
muıtur ! .. 

Maceradan maceraya sürükle . .......................................................................................... . 

Milyarlar ele geçi 
sahte Baron ! 

Viyanada tevkif edildi 
Uzun müddettenberi kendisini f Dr. Frimmel isnıinde" 

Baron olarak tanıtan ve macera do mütehassısı, onun ta~l~ 
lu bir hayat geçirerek birçok kiti · I yonunu görmüş, 18 ıııil1 ... 
yi dolandıran Robert Kohen ismin : ğerinde bulmuş, an~ 
de elli altı yaınıda bir adam, son teker teker satılması 0 • 

günlerde Viyanada tevkif edilmit· getirmiyeceğini ilave e 
tir. nun üzerine, Robert 

Bu adamın yaptığı muhtelif do kolleksiyonu takımile . 
landırıcılıklar aı·asında bir çok ki - ı götürmek ve oradaki Jıl ill 
fİyi 200.000 tilin zarara soktuğu 

1 
den birine değer pahal . 

tesbit olunmuıtur. Kendisi, ıuçla - ' iıtemi,tir. Fakat, 18 . 
rım tamamilc itiraf etmiş, meşru paha biçilen bu kolle 
yolda kazanç temin edemeyince, merikada bu kadar pat' 
geçinmek için suç yoluna saptığını aatın almıya mü9teri . 
söylemek suretile, kendisini mazur kolleksiyon, tekrar Vı 
göstermek istemiıtir ! tirilmiıtir. 

Evvelce bir topçu zabiti olan Kollekaiyon sahibi,. fi 
Robert Kohen, ilk suç hareketini, Amerikaya götürülıııe•1• • 

1927 senesinde yapmıı, Döbling • Viyanaya getirilme•! İl~ 
te bir mühendisin dul karısını, alan nakliyat şirketınt: 
kendisile evlene<:eğini vadederek, vereceği parayı ödiY jS 

dolandırmıtlır. Bu kadının elmas- ket de, kollekıiyona h•~, 
!arını, gümüt takımlarını, halıları- muş, tabloları mü:u.Yefi · 
nı ve başka kıymetli mallarını bi • ıablığa çıkarmıttır. -
rer birer eline geçirmİ§, değeri 200 milyar kron paha biçile 
milyon kron tutan bu kıymetli siyon, ancak 600 nıi1Yo11 

malları paraya tahvil ederek, or - min etmiştir. Bu da.~ 
tadan kaybolmuıtur. Fakat, ıonra tutulmu!, büyük bır 1-fi 
yakalanarak bu meseleden ceza - kıvranan Robert Kobelll 
landırdmıttır. dan kaçmıf, civarda 

Bu adam, baron olmamakla be- Tekrar Viyanaya dö11UJI"' 
raber, Viyananın eaki ve tanınmıt üatüne işlemif, yukarP I 
ailelerinden birine mensuptur. Hat gibi, dul bir kadını d~ 
ta, bu aileye mensup olan bir zat, bir ıene, sekiz ay ajır dl 
vaktile Avusturya donanmuında kiim edilmittir. Bu ıır• r' 
amiral rütbesine kadar yükaelmit- borcu 25 milyar kro• 
tir. Kendisi de, bu aile mensupla - imiş! A 
rıodan birçoğu ıibi orduda hizmet Son günlerde Y d' 
almış, istikbali parlak göründüğü gene dolandır1eılık b• 
bir sırada, daha pek cençken, ge • lıikadardu ve üıtelikr 
ne Viyananm eski ve tanınmıt ai- baron olarak tanıtnlll 
lelerinden birine mensup güzel bir bu hadiselerin ayrı bit 
kızla evlenmittir. O zaman büyük teıkil etmektedir. • 
bir villada oturmuf, debdebeli bir Avusturya eazetele';.-
hayat sünnüflür. Büyük harbin so- çok hadiseye ismi k.r' 
nunda, Avusturya - Macari.tan par Koh~nin vaziyetini~ ~ b' 
çalanınca, bir müddet itsiz, güçsüz tet~ik ederek, kendı•10 l 
yap.nııf, iktlladi vaziyet fenalaş • cede müthiş ve ıontU~~ 
bkça, malik olduiu çok değerli sürüklenmesinde, reı.a ~ 
kolleksiyonclan bazı tabloları ıa- lete yuvarlanmuın~• 
tarak, yiyecek teminine mecbur nın da mühim bir rol 
kalmıştır. yazıyorlar!. 

lstanbul Belediyesi nAnlef"• 

Belediye Zabıtası memurlara İ(İD yaptırılacak 259 1 
hise ve serpuş kapalı zarfla münakasava konulmuıtut0~ 
lan;ar şartname almak üzere her giin Levazım Miidtırl lı ı 
racaat etmeli, Münakasaya girmek için de 330,5 lirah '' 
makbuz ve)'a mektubu ile teklif mektuplarını 22-5· 19 ı' 
tesi gilnü saat on beşe kadar Daimi Encümene verıoe 1~ 

;ıl. 
EminönO Kaymakamlığından : iki ay mukaddem ~ıb ~ 

rak sokakta bulunmuş o~an bir köpeğin sahibi her kılOc•l'..J 
bafta zarfında gelip almadığı takdirde alelusut satıl• (1'1 
oıunur. 

' 
Afyon Viliyetindeıl' 

1 - ~edeli keşfi "22164,. üra ·•54., kuruş o!all '-~ 
yon yolunan üçliacli kısım parke inpah kapalı zarf ıJ 
nakaaaya kooulmuşluT. 4 t/J!!ı 

2 - Münak<!sa müddeti 26· Nisa o· 9?3 tarihinden 2 9'1 
tarihine müsadif çarşamba gününe katlar<!u. f4.MaY'' 
tamba gllnü saat on bette kat'i ihale yapılacaktır. ••l~~ 

3 - Tatip'erin teklifoaıne'erini ayrı bir zarf .,e ;:, 
l~minatı munkkate akçesi veya muteber bir bank• oJlı'j 
ehliyeti feıu1iye n uir vesaiki ayrı bir zarf içinde ;, 
oi.n icra edileceği gün ve saatte vilayet daimi eocDıf 
racaat'a,,. ,,; 

4 - Bu baptaki evrakı ke.şfiyc ve müp;akasa fe 11' 
yesini görmek ve tetkik etmek istiyen!er vilayet ?Jı 
bendis!iği ve daimi encümen kaJemioe müracaat 1 

olunur. 
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liikaye ölmek veya ölmemek rtakleden 
fa. 

SEYRiSEF AiN 
Merkezi idaresi Gnlnta koprü ~aşr n 2623 

Snbe A, Sirkeci Muburdar zade ilan 22640 

art,~n: acısından, kendisininkini 
tıı1 Pe ~Yamıyordu. Bir gece ya -
tağııı rı§an bir halde gelip te ku • 

a atıfd ... btihan ıgı zaman Kadri, Se -
den 1 ınkartık sığınacak kendisin • 
l 'oaş ak' 
C\tnıı ımsesi olmadığını an-
dır 1: ~enç doktor, uzun zaman -
kııın ~·~ı: bir aşkla sevdiği bu genç 
l~· ıçınde kırılan şeyin bir daha 
~ ır ediJ 1 . ~ 
gın1 d me t J.tnkanımn olmadı-

S ~ anlamıştı. 
d ernıha h' b u. 1( .' ır aşkasını seviyor -

adrı bu b'I' l'ordu l nu ı ıyor, ve susu • 
diği a.d Şte nihayet Semihayı, sev-
h anı ke d" · · • abas 1 n ısı ıçm anasını, 

ını terk tt..... d b' sa,ra 'b• e ıgı a am, ır pa • 
'lk gı ı at t S "h ı akı mı§ ı ve emı anın 
l\adri ına gelen kimse, o olmu~tu. 
· · ' hu kad ... b"I k d" · tçın Çok b arcıgını ı e en ısı 

lan ~k uluyordu. Semihaya o -
derin 

1 0 kadar büyüktü, o kadar 
'Ve o kad k dd . 

l\adri, hu h .. a~'kmu a l estı ....... 
tağnı uyu reza ete rag • 
t h en, kend· • · 1 · · e lik ısını ve mes eğını 
kutta eye koyarak, sırf Semihayı 
"' rtnak · · r akat .. ıçın onunla evlenmişti. 
hir lür~: ay geçtiği halde, Semiha 
diyen ~l unutamıyordu, mütema· 

8 ag 1Yordu. 
l u kadar .. 
Uy0 rd ? goz yaşını nereden bu 
Şıy0td u ·~una genç kadın da şa -
tının ku. aaınafih hazan, ya~la -
h urudu"' 1 ıçk1r ki gu o uyor, o zaman 

ı ar b "' "e ... B l ogazına tıkanıyor, 
ayı 1Yordu. 

ı,.. ~ ~ ~ 
4'.adri .. 1 lakta 'k·goz erini açtı. Karısı, ya-

d. ' 1 l hükl.. 1 ııleri um o muş, ellerini 
tni! sene. sarmış, başını da öne eğ 
. ' ıısıı se . "' l tınin ssız ag ıyordu. Kad -

d Yaptığı b' h · oğruld ır areket üzerıne 
tek " u. Onun uyandığını göre • 

,,anına 
_ " uıandı ve-

4'.adri d d" b l'\un. .• M ' e ı, en korkuyo -
kuy0 ru uvaff ak olamam diye kor
hı.rsun :ny .. Bana yardım et .. Ne o -
k " ard Urtulayını ım et le bu hayattan 
s11n " Hem sen de kurtulur ... 

l\adri h· ~ 
dığ1n1 .'. ala ötekinin unutulma· 
n gosteren b . . f 1 

ı duYıtı u ıtıra m acı ığı -
§efkati . 1adı. Karısını, bir baba 
D""' ı e - fnk d 100gg " at o a gençti-une çekt". -'f ı . 
Q· avrum D d' 1taı seb " e ı, biraz gayret .. 
~.ane §ey :· .. Senden istediğim ye 
Dat latafınıetbanet ve mulcavemet .. 
rak.. ana ve zamana bı • 

- Karar ne demek? .. Mümkün 
ise derhal... Kadri, biliyorum seni 
üzüyorum .• Ve ıenin yaptığın bu 

.iyiliği dünyada senden başkası

nın yapabileceğine emin değilim .. 
- O halde, sana her sabah bir 

damla vereceğim. Bu seni yavaş 
yavaş ve belli etmeden öldürecek .. 
Ondan sonra, ben cinayetimin na· 

izmir • Pire • lskenderiye 
Postası 

ANKARA 
2 MAYIS SALI 11 de 

Trabzon Postası 

GüLCEMAL 
sıl ödeneceğini düşünürüm. 3 Mayıs Çarşamba 18 de Ga· 

:f. ~ :f. lata rıhtımından kalkarlar. 
On ~ündür, her sabah Kadri (193l) 

Semihaya bir damla veriyor, ve IE.!!:: •• c: •• ~ ••• a .. :11 •• 11 •• • •• 11 •• ll •• ili •• 11 •• • .. 11 ... • •• • .. • •• • •• • •• • .. • •• • .. • ••• • •• 11 •• • •• • •• • •• ım .• 
Se;!~:; ~~:;~:~~k·~~~;~,. yavaş ır······· ............................................... i.l. 
yavaş Şemihanm iştihası açılıyor. .. .• 

i~ :: du. Hatta hazan uzun uzun düşü· i; :: 
nürken acı da olsa, tebessüm etti - :: :: 
ği oluyordu. Ve ağlamalar artık i~ KARADENiZ POSTASI H 

kesilmişti. ~-·=.~== Erzurum ~=.~=. On iki gün sonra, Semiha sor • 
du: :: :: 

-- Ne zaman tesir edecek bu .. i~ lva~~~~s Pazartesi ~~ 
Kendimde hiç bir şey de hissetmi- .. .. 

k H günü akşamı Sirkeci'dcn hare· ~.i. yorum .. Bila is ... 
- Bu ilaç böyledir. Birdenbire H ketle (Zonguldak, İnebolu, A· H 

ani olarak tesirini gösterir. g yancık, Samsun, Ordu, Giresun, H 
Dört gün daha böyle geçti. Kad- H Trabzon, Sürmene ve Rize)ye H 

ri, bir türlü hakikati ona söylemi - ii azimet ve avdet edecektir. :: 
yordu, fakat Semiha bunu anla H Fazla tafsilat için Sirkeci ii 
makta gecikmedi: ~i Yelkenci Hanındaki acentalı· i~ 

- Beni aldatıyorsun Kadri! H ğına müracaat. Tel: 21515 ~İ 
Bana zehı· r vermiyorsun Kadri! U .• - .................... (25 73) ••••..•.••.••.•••..• :: ·························· ······················ 
Fakat eıtnin ol ki beni böyle kur -

d Fatih İkinci Hukuk mahkeme-
taramazsın .. Fedakarlığını tak ir sinden: Kocamustafa paşada San. 
etmiyor değiliır., lakin sana tek • caktar Hayrettin mahallesinde 
rar edeyim E , b'!nim acım, unu - Kocamustafa paşa caddesinde 
tulur ac•laraan ,1eeiL atik 190 • 188 cedit 228 No. lu bir 

Ve tektar a~tamalar, uykus:ız • hodurum alt katta kapıdan girin-
luklar hr.jladı. ce bir koridor; bir oda; bir taşlık, 

bir kuyu, bir mutfak, bir merdiven 
Artık Kndri de kararın: ~er-:r.~~ altı ve ayrı bir bölükte bir oda . 

i.i. Ona b:u bir ycmi~ı ederek bu se bir bodurum, bir hala, "birinci kat· 
fer zeh·: vereceğini söylı;.li v~ ze- ta bir sofa üzerine üç büyük bir 
bir vermiye başladı. küçük oda, bir kiler, tavan katın· 

Üç gün sonra Semihada mide da bir sofa bir oda, bir taraça , bir 
bulantıları, kusmalar başlamıştı. hela ve dört ufak tavan arası o-

dalarından ve 100 kadar ağacı 
Bir lokma yemek yiyemiyor, mü - mevcut bir bahçeyi havi bir bap 
temadi sancılar içinde kıvranıyor· hanenin izalei şuyu için satıla
du. Vücudunun ötesinde berisin • caktır. Tahmin lunan kıymet 2,864 
de pafta pafta lekeler ba§ göster- liradır. Birinci arttırma 21 • 5 • 
mişti. Ara sıra, aynaya baktığı za 933 çarşamba günü saat 12 den 
manlar, yüzünde çizgilerin, derin 16 ya kadar icra olunacak ve kıy-

meti muhamminesinin o/cı yetmiş çizgilerin peyda olduğunu görü -
beşini tecavüz ettiğ i takdirde sa · 

yordu. Nihayet bir gün dayana • tılacaktır. Bu miktarı bulmazsa 
madr. son arttıranın taahhüdü baki kal -

- Kadri, bana verdiğin sahi · mak şartile ikinci arttırması 15 • 
den zehir mi? 6 • 933 perşembe günü 12 den 16 

ya kadar icra olunacak ve en çok 
- Evet.. arttıranın üstünde bırakılacaktır. 

t - I<adri Z Muhakkak tesirini göııeterecek lkinci arttırma için ayrıca ilan e· 
llrur deri ·· a.man her şeyi unut değil mi? dilmiyecektir. 2 - Arttırma be· 

}'oktur F e~. Ve unutulmıyan aşk _ Tabii. Zaten görmüyor mu_ deli kıymeti muhammenesinin 
iHI .. Se~n. ba a. t benimkisi öyle de • d h f yüzde yetmi ~ beşini bulursa o gün 
g en1 d' 

1 
sun, vi.icu :ır.un er tara mı sar - ihale edilecektir. Yüzde yetmi' 

un •. İ·t ın e .. Sen doktor - 1 k l Q • • esen 8 . . mış e e er var. beşini bulmadığı takdirde en son 
u ışi hali d·: 1~ ığnecik yapar.. - Kurtulmam ihtimali yok de- a~ttıranın taahhüdü baki kaJ.mak 
l\adr· e ıverırsin... ğil mi?. şartile 15 - 6 - 933 perşembe günü 

ka 1 kalktı b" ·1· h 1 12 d 16 k d · rııı.... ' ır ı ac azırladı - Vardı amma, artık ka madı saat en ya a ar ıcra 0 -·•a u:ı l ~ ' ._ S a arak : "b' b" lunacak ve en son arltıranın Üs· 
d· en ıti-d"l'k gı 1 ır şey.. ·· d b k 1 kt B k ı, g"tır :r •&• ı ı bunu 'ıç le, de- S .h h" b" ~ 1 k k tun e ıra ı aca ır.. as a ayrı· " emı a, müt ış ır çıg ı opa· Ş 

S ........ ha... ca ilan yapılmıyacaktır. 3 - art-
"'·•• rarak kocasının üzerine atıldı: d · · d h k · ·· k

111
d 1 a hu 11~ l r.ame icra aıresın e er ·esın go· 

t ı. Bu· aç arı içmiye alış - - Kurtar beni Kadri.. Ölmek rebileceği bir yere asılmıştır. Faz· 
en g IYordu ki b 'lA . 'k . l . B . k t la tafsı" la~t ı"çı" n dosyasını herkes h onra b u ı acı ıçtı - ıs emıyorum.. enı ur ar ... 
cı- §eyi u eş altı saat uyuyor, ve Kadri, onu göğsüne bastırmış, görebilir. 4 - Tarihi ihaleve ka-
0 nutuyordu dar vergi, ve icare, ve tekalifi sa-

fU ~YUdukta · saçlar.mı okşuyor, bir tara ftan gü· iresi hissedarlara aittir. Yüzde iki 
§ lltnıye b 1 n aonra, Kadri dü • lümsüyordu. bucuk tellaliye ve müzayede pu· 
ey d .... aş adı. Bu h t k·1· ~ 

lielb. egıldi. O d aya çe ı ır lunu müsteri verecektir'. Arttırma 
ll<!f,· tte de olsa b~ zayıflamıştı. Darüşşafaka Lisesi Mü· bedeli p~sinen tediye edilecektir. 
r k ı "ard F ' ır erkek izzeti dürlüğünden : Aksi takdirde farkı fiyat ve masa-
ı: 1!.drğ1 t~kd~rkat hu bir tarafa hı Darüşşafakanın bir senelik rifi saire bila hükiim kendisin-
n 2o~leri .. .. de, Semihanın böy f l den tahsil edilecektir. 5 - Mez-
e tah onunde · . . ekmek ve eti kapalı zar usu ü kur gayri menkul üzerinde iootek 

bu if anıllliilü Yok:rıyJ bıtmesi - münakasa ile alınacak ve zarf· sahibi alacaklılar ile her hangi 
b 

1 Yal>nıa u, ern kaçtır lar 18· 5.933 perşembe g:inü bir hak iddia edenler ve 20 srün 

ıı . ou fı'kı'r baını teklif et ....... 'ı ştı' '· d l .... saat 11 ,5 ta Nuruosmaniyede zarfında müracaat etmeli ir er. 
ırtrıiıttı' ' eynine hı'r kurt ' b• S :r ' onu . gı ı Cemiyeti Tedrisiye merkezinde Aksi takd irde taou sici li 1 ~ sabit 

rındabaJı olun~ıyoKrdu. açılacaktır. Talip olanların ka- , olmadıkça satış bedeli pa.ylasma · 

h.. an bir ruha, adri, ahbapla _ f f , sından hariç tutulacaklardır. 6 -
,.,8 h nuna muva ık te!di terini yapmaK Arttırmaya i"tirak edecekler kı.v -

ısına oı'tt·ı astalıkları müta • .. 1 . :.' 
Q 'konuştular. uzere o gün ve şartname erı meli :muhammencnin yüzde yedi 

4 görmek için her gün mezkür buçuğu nispetinde teminat akçesi 'e: '-E,eer kat' " ~ 4 merkeze müracaatlan. ( 1942) depo etmeleri veva milli b ir ban-
S ua!ka. 1YYen karar verdin- •-=-:-::-=~=~~~=~-~=---~=~ kanın teminat 11ıektub11nu getir-

d ettliha ;; Sahibi: Mehmet Asım meleri şarttır. T alip olanlar serai · 
1
• "-&drin" b ti m(;'zkfıre dairezinde Fatih İcra 

ın oynuna atıl- Ne,riyat müdürü: Refik Ahmet t nkiırliğine mi.irncaat et~ .. fori ı-
VAKIT Matbaası - İstanbul lan olunur. (2705) 

4 .. 
11 -V AKIT 1 Mayıs 1933 ~ 

ERGANİ BAKIRI 
Türk Anonim Şirketinden : 
Ergnni'de i\laden sahasında yapılmakta olan te \'iyei türnbiyc ameliyatının 

ık mali için icra olunacak takriben 160 000 metre miı,Ap hafriyat kapalı 1.arf usu· 
lile miinak:ısara konulmuştur. 

ih:ıle 22 Mnvı s 193:J p:ız:ırtesi günu ir':ctin lstıınbuld:ı H:ıhçekapısında, 
Taşh:ınında k:'lin ~lcrkezi idaresinde yapıl:ıcahır. 

Talipler e\' \ rlce bu gibi işleri ha~a· mı· cıldu~l:ırına daır muteber e\lak ib· 
raz ederek. muka\ ele ve ş:ır mame nüshaları ile planlnıı mlirncantları tarihinden 
Oç giın sonrn ~i rketin Merkezi idaresinde 'e) n Ergnni'dcki i~letme idaresinden 
be~ lirrı mukabilinde alabilir \er. 

l\Jünak:ısayn ~ı mek iste) enler tek lif mektuplarını muhte\ i kapalı zarfı, mil· 
it bankaların biri rar:ıfırıd:ın \'erilmiş (altı bin) 6000 - liralık teminat mektubu \'C 

şaı enam enin ıılındı~ına dair makbuz ile birlikte dıger bir z:ırf:ı ko, arak ih:ı\e gü· 
nü saat on beşe knd:ır Şirket .\ Jüdiriyeti l·mumhc ine makbuz mukabilinde tev· 
di edec~ k terdir. 

Teklif mektuplarının tctkiı.inden sonra 'irkct hu iı;i münncip p;ordiığü ta· 
libc ihale etmekte \ era ihale~ i tehir c\·lemckte muhc:ır olacaktır. 

13u husu ta b:ışl.a malumat almak iste) enler 'irketin Merkezi id.ıresine ' e· 
ya Er.~ani\leki işletme idaresine müracaat etmelidir. (2689) 

Ziraat Vekaletinden: 
Yüksek Zıraat ve Baytar Mektepleri c ivarında inşa edilmek· 

te bu'uııan yeni binaların kalor ifer tesisa tının 26·4 933 tarihinde 
yapılacağı evvelce i an o'.unan münakasaya iştirak için müracaat 

eden müteahhitlerin adedi az görülmüş olduğundan işbu münaka· 
,sdnm 6 Mayıs 933 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir. 

Evvelce münakasa şartnamesinde taliplerin miinakasaya işti

rak edebilmesi için "Sebsen bin liralık,. bir kalörifer tesisatı 
yapmış olmaları şart konulmuş ise de bilahare bu miktar 65000 
liraya indirilmiştir. Diğer şerait tamamen eskisinin aynıdır. 

Taliplerin teklif edecekleri fiatın yüzde 7,5 nisbetinde mu
vakkat teminatları ve münakasa şartnamesinde 7.İkredilen vesa• 
ikle birlikte yukarda yazılı tarihte saat 15 te Vekalette müte
şekkil inşaat komisyonuna miiracaal etmeleri ilan olunur. (1885) 

TEMİNAT OLARAK NAKİT VE ÇEK KABUL 
OLUNMAZ. 

Afyon Vili yetinden : 
1 - Bedeli keşfi (15857J lira (18) kurıış o'an Afyon - Isparta 

hududu yo!unun şehir dahilinde rastgelen ( 879) metrelik kısmı
ma parke ile döşenmesi işi kapalı zarf sulile münakasaya ko

nulmuştur. 

2 - Münakasa müddeti 26 · Nisan - 933 tarihinden 17 - Ma
yıs - 933 tarihine müsadif çarşamba gününe kadardır. 17 · Mayıs 
933 çarşamba günü saat on beşte kat'i ihale yapılacaktır. 

3 - Taliplerin imzalarını havi teklifnamelerlni ayrı mühürlü 
ve üzerinde teklif mektubu olduğu imzası ile kapalı bir zarf ve 
(1189) lira (29) kuru şluk teminatı muvakkate akçesi veya mute
ber bir banka muklubu ticaret odası vesikası ve ehliyeti fenni
ye ve saİı' vesaiki ayrı bir zarf içinde ve bu kapalı zarfları da 
bir zarfa koyup ihalenin icra edileceği gün ve saatten evvel 
Vilayet daimi encümenine müracaatları. 

4 - Bu baptaki evrakı keşfiye ve münakasa şeraiti umumi• 
yesini görmek ve tetkik etmek istiyenler vilayet Nafıa Başmü
hend'sliği ve daimi encümen kalemine müracaat etmeleri ilan 
olunur. ( 1930) 

Devlet Demir yolları ilanları 

200 ton reıidü yağının kapalı zarfla münakasası 25 - Mayıs -
933 perşembe günü saat i 5 te idare merkezinde yapı lacaktır. 

Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde beşer liraya sa• 
tılan şartnamelerde yazılıdar. (1816) 

1 - Irmak. Çanl<ın hatta üzer inde Tüney istasyonu civarın

daki taşoca ğından çıkarılacak beş ay zarfında tes;lim olunacak 

4000 M3 balast. 
2 - Ankara - Kayseri hattı iizerinde Fakılı ista syonu civa· 

rındaki ta~ocağından çıkarılarak sekiz ay zarfında teslim oluna· 

cak 10.000 M3 balast. 
3 - Konya - Y eıı ;ce hattı üzerinde Çiftehan - Pozanti arasın· 

daki taşocağından çıkarılarak on ay zarfında te 31İm olunacak 

15.000 M3 balast. 
Yukarda yazı ! ı üç mubtelı f bal astın kapa!ı za rfla münakasala

rı 25 - Mayıs· 933 perşembe günü saat 15 te sır asile idare mer
kezinde yapılacaktır. 

Tafsilat Tüney ve Fakılı ocaklarına ait olanlar için Kaystri 
ve Ankara veznelerinde, Çıftt'han • Pozanti arası ocağına ait o
lan için de Konya ve An'rnra veznelerinde her biri beşer liraya 
satılan şartnamelerde yazılıdır. ( 1941) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden : 
L;stesi mucibince Maltepe tecrübegabı Hangarı için kereste 

satın alınacaktır. Talip lerin listeyi gördükten sonra pazarlığa iş· 
tirak etmek üzere 0 o 7,5 teminatlarını hamilen 6·5·933 Cumar
tesi günü saat (14} de Galatada Alım, Satım komisyonuna mü· 
racaatlan. "r,, (1868) 



ERGANİ BAKIRI 
Türk Anonim Şirketinden: 
i\laden snh:ısında yapılacak takriben 160 metre tul ünde ve takriben 4X3 80 

metre maktamda bir galeri ile l 00 metre derinliğ'inde ve 3 80 metre kutrunda 
bir kuyunun inşası kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur 

ihale 22 .ı.\layıs 1933 pazartesi günü Şirketin lstanbulda Bahçekapısında 
Taşhanında hin merkezi idaresinde yapılacaktır. 

Talipler evvelce bu gibi işle• i başarını~ olduklarına dair muteber evrak ib- 1 
raz ederek, mukavelename ile pl:l.n nüshalarını müracaatları taıihinden üç gün 
sonra , irkeiin merkezi idaresinden veya Erg"nni"deki işletme idaresinden beş lira 
mukabilinde alabilı rler. 

1\Iünakasaya girmek isteyenler teklif mel\tuplarını muhtevi kapalı zarfı , mil 
H bankalann biri tarafından verilmiş iııi bin' 2000 - liralık teminat mektubu ' r 
şartnamenin alındığına dair makbuz ile birlib te diğeı biı zarfa koyarak ihale gü 
nü saat on beşe kadar Şirket L lüdiriyeti Umumiyec;ine ma •buz mukabilinde tevd 
edeceklerdir. 

Teklif mektuplaıının tet ~ikinden sonra ~irket bu işi münasip gördüğü ta 
libe ihale etmekte veya ihaleyi tehir eylemekte muhtar olacaktır 

Bu hususta ba~ka malOmat almak i~teyenler Şirketin 1\lt'rkeıi idaresine ve-
ya Ergani'deki i~lctme idaresine müracaat etmelidir. (2688) 

MÜHİM İLAN 
Maliye Veki.letinden: 
1-Türk harflerile ve yeni şekillerle ihzar edilmiş 

olan yeni damga pulları, 1 Haziran 933 tarihinden 
itibaren kullanılmıya çıkarılacak ve eldeki damga 
pullan, o tarihten itibaren, istimalden kaldırıla

cakbr. 

2- Her mahal malmüdürlüğü, 15 Mayıs 933 ta
rihinden itibaren, tedavülde bulunan pulları yeni

lerile değiştirmeğe başlıyacakbr. 15-31Mayıs1933 

müddetine ait günlük ihtiyaçtan fazla elinde pulu 
olanlarla bayilerin, yenilerile tebdil edilmek üzere, 
malmüdürlükleri veznelerine müracaat eylemeleri 
ı 

,, ''1''. 
azımaır. 

3 - 1 Haziran 933 tarihinden itibaren bugünkü 

damga pulları kullanılmıyacağından 15 - 31 Mayıs 
933 mübadele müddetine rağmen elinde eski dam

ga pulu kalmış olanlarla bayiler, nihayet, 31 Ağus
tos 933 tarihine kadar mezkur malmüdürlüklerine 

müracaatla, pullannı tebdil ettirebileceklerdir. 

Malmüdürlüklerine müracaat zamanı saat 10 dan 
15 e kadardır. 

31 Ağustos 933 tarihinden itibaren eski pullar 
kabul ve yenilerile tebdil edilmiyeceğinden muh-
terem halkın ana göre hareket etmesi lüzumu ilan 
olunur. ( 1863) 

ETABLISMAN 

OROZDi-BAK 
1 Mayıstan itibaren 15 günlük tenzilatlı satış 

ipekli, pamuklu, erkek elbiselik ve döşemelik kumaşlar ve çorap fan ila dairelerinde 
muayyen miktarda eşyanın müstac ılen satı l ması zarureti sebebile 

Teazllitlı Satış 
ipekli kumaşlar 0/o 40 kadar u~ Döşemelik kumaşlar 0/o 35 kad'1 
Pamuklu ,, 0/o 40 ,, ı~u Çoraplar 0/o 35 " 
Erkek elbiselik ,, 0/o 35 ,, ım Fanilalar 0/o 35 " 

Tenzilat Yapılmıştır 
75 kuruşluk satışı vitrinlerine dikkat ediniz. - 2709 

T~R.KiYE 

llRAAT 
E3ANKA51 

.·DAoA 
Uzunköprü Havyan ve Eşya BiRiKT iREN 

PANAYIRI RAl-IAT-~Ol;Q 

Uzunköprü ~-·---- 'stanbul ve 1rahya 
Belediyesinden : r '"555'~ 1.• · • 

Uzunköpr~ hayva n ve .~ şya .. panaym bu sen_~ ~ayısıo onuncu mı eker Fabrıkaları 
çarşamba guoü açılarak uç gun devam edecegı ılin olunur. m: 

(1913) fiil .... .... 
--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ :c: 

Aksaray Vilayeti Daimi 
Encümeninden: 
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Türk Anonim Şirketinden : 
Alpullu ,eker fabrikasının lstanbul depolar1ndan krlslaJ toz şekeri atideki fletl• 

her isteyene bin kllodan eksik olmamak Uzere sabhr . 

Kristal toz, kilosu 36, kuruş 30 para 
Taşradan vu~ubulacak sipar işler yüzde yirmisi peşin ve mütebakisi hamu1e senedi mukabil~ 

ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itibaren bilcümle masarif ve mes'uliyet .,ot· 
.. riye aittir. Müşteri isterse ıigorta ettirir. 

Aksaray· Arapsun · Nevşehir yolunun 0+682 -16 + 256 ki
lometreleri arasında inşa o'unacak muhtelif açıkhklarda beton 
arme tabiiyeti 32 adet (25939) lira ( 14) kuruş bedeli keşifli men· 
fez inşaata 18 • 4 · 933 tarihinde başlıyarak 7 • 5 - 933 tarihinde 
ıaat 14 te ihale edilmek üze re yirmi g ün müddetle kapalı zarf· 
la mDnakasaya konulmuştur. Talipler ve malumat almak isteyen· 
ler Nafia Baımübeodisliğine ve ihale g ünü de encümeni daimi-
ye müracaatları. (18::S6) 

'

• Adres: lstanbul, Babçekapı 4 üncü Vakıf Han, 4 üncü kat, Telgraf adresi: 

·:::::::ı:::::::t::n:::::::::lllli'ii' lstanbul Şeker - Telefon 24470 • 79 •2649) ::::::::::::::::::::=::~ 
:::::=:::a:::ı:z:ı·ım-:::ı:: , :::-.::::::::::::::::::::. 


