
Dahiliye vekaleti kazalar a 
da polis teşkilatı vücude geti
rilmesi için bir layiha hazır
lıyor. 

Sahip ve Başmuharriri: Siirt Meb'usu MAHMUT 

Avusturya ile Almanyanın 
arası şekerrenk. Hitlerciler 

kafile hudut haricine kafile 
çıkarılıyorlar. 

FİATI S KURUŞTUR 

Dörtler Misakı 
I iki buçuk ay enel, Ronıa'da 
tal1an Baıvekili Muaaolini ta
Mfından lngiliz Baınkili Mr • 

. ac Donald'a yapılan teklif 
nilıa1et miiabet bir netice1e var
ınıı. g~rünüyor. Muuolinin'in teklifi 
I~ ıdı: A vrupanın dört büyük devle
ti .. aruındaki bir takım ihtillflar yü
zunden devletler iki zÜIJlreye ayni 
Yorlardı.Ve hiç bir meaele etr fmd ~-. 
lafa varmak ınü..,kün 1 a a ıti 
d ""rt b .. ..k d o aınazdı. Eğer 

0 uyu evlet aralar...da ani 
ca_k olurlaraa, ibtili.flar bertar f adı~1-ın11 ol ktı B a e ı -

aca. • u ATI'Upanın ihtilaflı 
ıneaelelerı, muahedelerin tadili, il" h 
ıızlanm "k • a -.. a ve ı tısadi meseleler olduğu-
b~ ~.ore, Muuolini'nin teklifi dört 

uyuk devletin hu noktalar etrdmda 
anlit"'alarıru İstilzam ediyordu. 

buçuk aylık müzakereden aon-
ra geçen gÜn R 'd 1 kildi " . . . . Ollla a a tma aah çe

,.., bıldınlen misak ile bu tekl"f 
araaınd lı ı · ı ~ ay ı fark olduğu anlaıılı-
::trk •. kBırd d~fa da altı maddelik metni 

ı e ehm: 

k e ~:- !"1~aak! imza eden dört devlet 

d
,_.. n .ıle~ı?ı alaka.dar eden meseleler .. 
- bırbırıle teırıki me•• ·, ed ki 

S ıı. · · - ece er .u un devamı için Milletle . • 
ti çerçevesi içinde çalıtacak; ceııuye. 

2 - Milletler Cemiyeti ına:-:_ , __ 
10 uncu, 16 ıncı ve 19 -.urun 
lerinin tatbiki bakkmd un~u madde
ler Cemiyeti çerçe . ~. Yıne Millet
delerin tatbiki . . veaı ıçmd8' bu ınad
ınüıtereken v~çb~ ~ap~lan teklifleri 
edecekler. uanu Diyetle tetkik 

3 - Sili.lıaızlanına konfe 
muvaffakiyetle neticele • ran.ınm 
tacaklar ve konfe ~ıme . çalı
yen bir ıneaele kalranaça alledıleıni-

• ·· ıraa aralarmd h auaı muzakerelerle halled ki a u-
4 _ A . ece er. 

dar eden vrupa ıktuadiyatuıı ali.lı:a-
ikb d " . nıeaelelerde ve hilh . aa ı vazıyetin ib aaaa 
bırlerin alınınaamd Y~ matuf ted
Yeti çerçevesi i ind • Mılletler Cemi. 
meaai edecek! ç e çahtarak teıriki 

5 
. er. 

- Mıaak on aene · . 
br. Ancak ·-k" ıçm yapı•-·-. ~ ızaeneı tik """§ 
unza eden d .. ı d eç ten sonra 
d~n feılıedi.:ez.:v~~ten biri tarafın
~· talep edilınediğl tak.ih.':ı" ~~e~ fea. 
evanı eder. e ı anıhaye 

6 M· - - 1aalaııdört1' d 
ırına, fakat ihtilaf ıaan a yazıldı
aızça ınetn · zubuhrunda F ran-
d ·ıu ın ınuteb 1 

ı na ve teac ·r er o acafına, tas
ı •ne dairdir. 

Muıaolin" • 
• 

1 nm tekl"fil · mısak araaınd ı.· ı e ımzalanan 
~dur ki, M~ •~iyetli fark 
rın . !-dilini ve .~;:, __ .1"ualıedele-
ceama dört d I . -.-...nanm .... ti 1 ev etın at'al ...... -
atbrrnaJarını ileri 1 . ~~~a karar. 
Mık bu ıneıeleler .. ~Uf iken, mi 
hu ı uzerınde ın t b -•u e gelmek · · d u a akat 
~~eklerini ve 't~ ~l~tlerin görü
Mılletler Ceıniy ti k IOl'Ufınelerin de 
ceğini bild · . e &nalından geçe
evvel Muaao';"-'Y.~r: Yani iki buçuk ay 
k ını nııı iated"f" "b· arara varıJnu D 1 • gı ı bir 
ra varmak · . y°ı:". e.letler bir kara. 
yorlar. ıçm arar Termit bulunu-

.Misakın tenıaı ettlii nı 1 1 .. 
zennde karara eae e er U• 
ın;'-'-''d .. - . Varmak ne derece 

._...un ur' Şımdiki · 
bazı ınerte.,; kara vazıl'.ete ıöre 
değilse de her bald r verme~ inıklnıız 
niiyor. Bir de " Çok mutlrill görü
ıne1eleai Mili tlfa ınuabedelerin tadili 

. . . e er Ce-'- ti" in 
Teaı ıçıne ••la ••kı k _,.., n çerçe. 
cu maddede ınua~:d 0~uıtur. 19un
bltmda deiiftirileceİ~azı ferait 
.eraber, 10 uncu tnad~e':ı edllınelde 

tin mülki taınaıniyetinfn e her devle
Dtasun olduğu yazılıdır V teb~zden 
Yet etıniyenler ba•lnnda : U>ıa ria. 
md e.dd~_de bir takım nıie-'da 1 16 mcı 

ır Cö .. ,.. ,.,., •er v 
de . d dru uyor ki miaaka her ;;.. •r-

e ercedif · f y . -,. lbad
ler tadil edili Dllf ?"· anı muahede. 
fakatile olac:.k ali.Juıdarlarm ınuva. 
çen devlet ba.....:,lma:ua, tecavüze ge
raat edilecek .. da müey,,idelere ınü 
nin talebi Ü • ~uçük İtili.f devletleri
lardan aonr zeruıe konulan bu kayıt
ha1li güçleı~ "";ahedelerin tadili iti 
her.~ tnubakt:k uyor._ Bununla bera· 
tadılı ıneaeleai re lır ki ınuahedelerin 
b~lunuyor. B -n .ortaya ablnııt 
k_ilde hallediı=: a~ b,.. veya iki fe
n "Yaki tek"-. ealdıı ..,.nn gelen bir eın-

sil
• ...,, .. 
ahaız)llnnı • 

h d ı · a ıneaetea· 1• mua e e enn tadil. me ge ınce. 
4ulınadıiı takdird 

1 ~eael~ıinde uyu'. 
biki li.znn gelecek ı;;ue~ıdelerin tat
yanm silahlarını art~rken, Alınan. 
nın muvafakat etmesi v aa..,. Franaa. 
&anın kendi ail&hlannı 9,.Y•~ut Fran
dukça uzak bir ibtinıal 2 i, !"naaı ol
V e dörtler misalu Franaadır.' 1 ge!iYor. 
bu k • enzıyd no tada endıte uyandırın a e 
•aklı · •ıb. Mi ki kını!"'kaız, Franaanın Avrup d -

"' 

aka erı lıegemonyauru idame a ta-
e ten . 'de. 

A. ".a_zg~çmeaı vant eğildir. 
11'.ıan glebı ıhtnnal miaaktan sonra At. 
bazı Y,:Y,a ıu veya bu hudutta hafif 
Fakat ~adek&rlıkta bulunulacakbr. 
ınüv ra~aa Almanyanm Avrupa 
lık 1:zk~eaınde .daha büyük bir ağır
Alına~lar etmesme ra:ı;ı ~lmıy.a~b~. 
di dörtler d~ bunu bildiklen ıçmdır 
çin bir Dlıaakıru ga1eye varmak i
liyorlar~erlıale telakki ettiklerini aöy-

Hüli. d·· . 
d 1 . aa ortler mıaakı dört büyu""k 

ev etın eh . 1· ' 
da nıü ı' keınkmıyet ı ıiyaıi ihtilaflar-

' ere arar k. . . ettikleri b' verme ıçın ızhar 
U" arzu Dlahi · d d" tıun bir k . ye tın e ır. Bu ... 

ıekilterd~o .:"eaıl~le.':.l~ • baıka batka 
dar RÖrdm!"osterıldıgını şimdiye ka
~etice vere~e~'? ~efaki letebbüsün ne 
tir gını zam .. 

· an goaterecek-

-\hmet ŞÜKRÜ 
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1 Rus Al ika • 
rı Murahhasının ı ır 
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M. Litvinof her konferanstaki gibi ı· Dönecek mi? 

Meclis Reisi 
Dün geldi 

L d d •• b k}•f b } d Bu gidişle on sene sonra on ra a mus et te 1 te u un u harp muhakkakhr 
Şehrimizcle bulunan Fransız rQDlancı· 

sı M. Geor,,eı Simenon, M. Troçki'ye 

Kazım Pş. Hz. muhtelif 
işleri izah ediyor 

M. Roosevelt borçlar hakkında İngiliz teklifini kabul 
ettiği için Amerika murahhası da söyledi 1 

LONDRA, 14. (Sureti mohsu
sad -'-' a .. ~en arkadafımuaan) - -
Umumi heyet bugün de içtima e 

der,.k, ba§murahhaaların nu
tuklannı dinledi. 

Konleranam gümrük müta
rekeai için derhal bir karar al
maaı henüz mümkün olmadı. 
Reis, §İmdiye kadar ancak 15 
devletin gümrük mütarekesine 
ttirak ettiğini, diğ<0r devletlerin
de İftirak etmelerini istedi. 

Bugün lngilU., Amerika, Rm 

murahhaaları aöz söylediler. A· 
merikan baımurahhas ı>e Harici 
ye na;z.ırı M. Hail dün söyleye
cekti. Fakat borçlar m<0seleai 
hakkında verilecek kararı bek
lemek için nutkunu bugüne bı
rakmııtı. M. Rooseı>elt lngifu 
l<0klilini kabul ettiği için M. 
Hull nutkunu buııün söyleyerek, 
ticaret ı>e iktuatta beynelmilel 
teıriki mesai taı>siyesinde bulun
du. 

Fransız başvekile Parise döndü § 
saiye hazır olduğunu, Rusyanın 
derhal yüzlerce milyon mal 
.satın almağa ha:z.ır olduğunu 

söyledi. Dedi ki: 
- Buhran yalnız; beynelmi

lel ticaretin darlanması değil, 

bir iktisat sisteminin yıkılması-

dır. 

M. Lituinol beynelmilel ha-
yatın her .safhasında anlaıma 

fa11aiye etti. 
AHMET ŞÜKRÜ 

LONDRA, 14. A. A. - Dün 
heyeti umumiye halinde topla
nan konferans bürosu ıaat 19 
da dağılmııtır. Büro, konferan
sa ikinci reis olarak M.Hymanı'ı 
teklif e-eğe karar Termittlr• 

Umumi görü§, gümrük müta .. 
rekeıi hakkında derhal bir ka-
rar almmıyacağı merkezindedir. 

Bu aabah konferan• M. Doll-

Konferans reisinin!, 
İlk hedefi? ~ 
İngilizler konferanstan ~ 

müsbet menfi behemehal 
karar almak azmindedirler 

LONDRA 13 (Konferansa sureti 
mahsusada ~önderdiğimz arkadatımız 
dan ) _ lcimde bir merak vardı: Dün 

ya iktıaat konfe-
~ ~ r~naının jçt~~ ye-

~- rı olarak İngdızle .. 
rin bir müzeyi tah
sis etmelerinde aca 
ba teırih edilecek ı 
olan bazı iktısat na 
zariyelerinin müze =: 
ye li.yik olduğu mi._ 
nası mı vardı? Je- 5 
oloji müzesi binası = 
nı gördükten sonra = 

bu yerin dünya ik- E 
tısat konferansı bi.. 5 fuu ile, M. Neville Chamber- -
nası o)mak üzere ;: 

lain, M. Hymana, M. Litvinoff, d · t"h b d k" be -
ıı1. ıWac VorlCJ< ın . ın ı a ın a ı ae :S 

Rus bcqmurahhası M.Litı>İnof M. Lebreton'u dinliyecek, öğle- bir karikatürü bı daha iyi anla- :S 
alilka ile dinlendi. M. Litvinol den aonra M. Hul, M. Benes ve dnn. Jeoloji müze- = 
Rusyamn iktiııadi sisteminin ay- M. Colljina aöz aöyliyecekler- ıi binaaı diyip te geçmemeli. Londra· § 

5 rı olduğunu, fakat diğer deı>let· dir. !tın geni§ parkları olan sakin bir ma- § 
ğ ~rle iktiııat yolunda teıriki me- (Devamı 5 inci sahilededir) (Devaını 5 inci sahifede) :S 
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Suriç yoldaş kendisini 1 Balkan Haftası 

Ankaralı sayıyor 
On senedir memleketimizde vazife gö
ren Sovyet sefirinin Milliyet' e beyanatı 
Şükrü Kaya Bey sefir şerefine bir ziyafet verdi 

ANKARA, 14 (Telefonla) - Anka
raclaki sefirlerin en lodemllai olan Sov
yet ıuralan ittihadının Ankara mümea- • 
aili Suriç yoldat'ın aelirliğinin onuncu 
yıldöııümü münasebeti.le Hariciye Veki
leti nkili Şükrü Kaya Bey M. Suriç tere 
fine bu ak,am Marmara kötldlnde bir 
ziyafet venniıtir: On senedi.- iki mem
leket münaıebetlerinin tanziminde ve 
kuvvetlendirilmesinde büyiik yardımı 
dokunmut ve m<mleketimizde kendiaini 
sok aevdinnit olan smfı; yoldat, bu mü 
naaebetle bana fU beyanatta bulundu: 

Soayallat SoY)'et ıuraları ittihadını 
Türkiyede ı.nail ettliim ve bafızamda 
ıilinmez bir iz bıralıacak olan ıu on aene 
iki memleketlmizln hayatında fevkalade 
bir ehemmiyet arzetmlJtir. 

Şunu hatırlamak kilidir ki, benim ilk 
M. Suriç Cenaplan (Devamı 2 inci sahifede) 

Dün Dolmabahçede içti maını yapan Saraylar komisyonu .. 

Parlamentolar kongresi 
burada toplanacak 

Yıldız Sarayı Buna Yetiştirilecek 

Sarayın tamiri, yolun yaptırılması, 
Hasan Beyin beyanatı 

Yıldız sarayınd ki . ı..·· k"· .. tamir a meraıım oş unun 
hal" ~; lefritile bir konf~ans binası 

ıne ı ~~· için M. Meclisi riyaset di .. 
~dunca ıntıhap edilen komisyon dün öğ .. 
~ en. ıonra Trabzon mcbuıu Hasan Be

Y•n rıyasetinde ikinci toplantısını yap .. 
nuştır. 

Konıiayon reisi Haaan Be i 1• 

sonra bir muharririmize şu izahatı ver .. 
mi~tir: 

- Daimi bir konferans binasına öte
denberi ihtiyaç hiasolunuyordu. Yıldız 
merasim kö~künün tamiri ve binada icap 
eden tadilatın yapılması halinde bu mak
sada hizmet edebileceği teıbit edildi. 

Murahhaslarımız dün 
Sofyaya gittiler 

Sofya' da yapılacak Balkan haftaaı 

Balkanlarda münaluıli.t ve apor faaliyet
lerinin tanzimine dairdir. Türkiye Bal· 
kan Birliği Cemiyeti namına Ruıen Eı
ref, Retit Saffet ve Fazıl Ahmet B. ler 
Sofyadaki toplantıya İftİrak edecekler-

Ruıen Eırel, Reıit Sallet, Fazıl 
Ahmet Beyler 

dir. Ruıen Etref, Retit Saffet ve Fazıl 
Ahmet Beyler dün e.lqam Sofya'ya ıit-

miflerdir. 

Afgan Sefiri ---Cenevre konferansının 
neticesinden nikbin .. 

Cenevre'de toplanan Silahlan azalt
ma konferansında Efıan murahhas he

yeti Reiıi bulunan 
Efganiıtanın Ankara 

•efİrİ Ahmet Han 
Cenevre' den ıehrimi
ze gelmiştir. Ahmet 
Han bir kaç giin 
şehrimizde kaldık

tan sonra Ankara'ya 

gidecektir. 

Sefir dün konfe
•ans müzakerall hak
kında demiştir ki: 

- Si!Ahlan azalt
ın~ konferanıı'nın İ· 
.ri neticeler vereceti· 

Ahm,..t Han H?'. ni zannediyo~JJ?· 
lngiliz projesinin birinci kıraa!i b~tD'l;'f 
ve konferana'ta 3 temmuza tehır ed.Jmıt .. 

tir. d B ·azı ra ait Lausanne muabedeıin e og a . 

1 askeri kaytlann kaldmlmauna daır 
oan · h 
olan Türk talebi de bir ko~ayona a~a-

1 d"lmi•tir. Biz Türkiyerun bu talebıne 
e e ı , T"' k" müzaharet ettik. Konferan•ta ur ıye, 

Efganiatan, Rusya ve Iran hep ayni 
ncktaı n112arı müdafaa ediyorlardı. Ben 
konferansın neticesi hakkında nikbinim. 

Ahmet Han hundan sonra Berlinde 
(Devamı 2 inci sahifede) 

- bazı sualer sorarak 
bir mulakat iı-

~emif, M . Troçki de 
sorulan suallere ya· 
~ı ile uzun cevaplar 
vermiştir. M. Troçki 
nin bu beyanatı ya
lunda Pariı • Soir 
:razetesinde intitar e
Jecektir. Bu beyan.a-
• ın mühim nokta1an 
.,, a~ağıya dercedi-
oruz: 

M. Troçki Rusya'
ya dönüp dönmiyece-

M. TROCKI • ği ve bu hususta 
Ruaya ile anlasına.k için bir teıebbüs 
vaki olup olmadığı hakkında aorulan 
suale cevaben demiştir ki: 

- Rusya lıükıimeti Ruaya'ya dönmek 
liğim için bir imada bulunma'.'mıı ve ba
na biç bir memuır "• göndermem.ittir. 
Bununla bel"aber Ruıya'ya avdet etme
mekliğim için de hiç bir sebep yoktur. 
Eğ ... Rusya vahim bir müıkiili.t karıı
sında bulunacak olursa, emrine amade 
bulunmağı kendim için bir vazife saya-

(Devamı 5 inci sahifede) 

Gazi Hz. inin teşrifleri günü 
pek yakınlaşmıştır. 

Meclis Reisi Kô:ııım PQ§a H:z. 

B. M. Mecfüi Reiıi Kazım Pata Hz. 
dünkü trenle Ankaradan ıehrimize 
gelmiıtlr. Kazım Pata Hz. Haydarpa
fa iıtaayonunda Vali Muhittin Beyle 

(Devamı 2 İnci sahifede) 

Şeref'e herkesi ağlatan çok hazin 
bir cenaze merasimi yapıldı 

Sporcu, aazeteci ve muallim arkada 
ımuz Şerefin acı ölümü haberini ver .. 
miftik. Şerefin cenaze•İ dün öğleden 
evvel Cerrahpaıa Hastalıaneainden, 
mahallesi olan Beıiktafa getirilmiı ve 
doğruca Sinanpafa camiinin ınuaalla 
tatma konmuıtur. Tabut Türk bayra
ğma aarılmıı, ön kıunma ki.be örtüsü 
örtülmüıtür. Camiin önü gittikçe ka
labahklaııyordu. Saat on ikiye doğru 
cadde o kadar çok dolmuıtu ki, tram
vay ve otomobiller ancak aeyrÜsefer 
nıeınurlarının, polislerin yolu açık bu .. 
lundurması aayeainde geçebiliyorlar
dı. Namazı kılmdı. Şeref, yaptığı va
siyette gömülmeden evvel, kendi te
tebbüıile meydana gelen (Çırağ an -
Betildaf) atadına cenazesinin götürül· 

1 
1 

meıini ve orada meraıim yapılmasını 
iatemiıti. Şimdi camiden kalkan cena
ze alayı oraya gidiyordu. Alayın önün 
de tehir bando•u yanık matem martı
nı çalıyordu. Bunun arkaamda Beıik
taı ıpor klübünün bayrağı ıiyab tül 
ve kordelalara aanlmıt tatmıyordu. 
Arkumda genç ıporculann tafıdıkla· 
n çelenkler geliyordu. Bunlar araaın
da belediye namına, Cümburiyet Halk 
fırkau lstanbul merkezi ve ıubeleri 
namlarına, Matbuat cemiyeti namına, 
Halkevi namına, bütü. apor ldüp ve 
teıkili.tlarmm ayn ayn çelenkleri,ai
lesi namına, muallim bulunduğu Gazi 
Oaman Pata mektebi namına çelenk-

(Devamı 2 inci sahifede) 

Otomobil yarışları 
Asfalt yol hazırlanıyor. Bu seneki 

yarışlar çok kalabalık olacak 

Gelecek cuma ş;•li • lstinye arasın da yapılacak otomobil yarıfları iç
1
in as· 

.,. . . . . y 1 .. h. nokta arına 
falı yolun bütün bozuk yerleri tamır edılmııtır. o un mu ım ki b "tecek-
yeniden katran ııe kum dökülmüftÜr. Cumaya kad".r •0~ ha:z;ırlıF ';: 1 ~abah· 
tir. Yanıa gireceklerin isimlerini şimdiden yazmak ıstemıyoı·uf:z;. a t~rlerin 0 • 

·· · d k · k lar arasında mcıru ama 0 
ları erkenden yol uzerın e e zersı:z;e f 1 an 4 kımlı te· 
tomobilleri görülmektedir. Bunlar istin ye köp~Ü•ündde_n kalhar~bk 16erryaapmakta 

""h" • ·1 L ta mutema ıyen te.cru e peye kadar olan en mu ım vıraı ı YOR Uf d 
1 

H 23 Haziran cuma 
ı>e bu mesafedeki rekorlarını gi:z;li tutmakta ~r ~· k e~J"Ye redeceğis. 
gÜnÜ belli olacaktır. Yarııa girttcekler in liste•ını ya ın a n f 



Şeref'e herkesi ağlatan çok hazin 
bir cenaze merasimi yapıldı 
(Başı J ıncı sahifede) 

ler vardı. 
Bundan sonra Şerefin tabutu sevdik 

)erinin elleri üıtünde laıtınıyordu. Ar
kasından Şerefi seven ve. caddeyi tqı
ran hazin bir kafae gelıyordu. Ala· 
y1n iki tarafında asker ve polis müf-

rezeleri vardı. • 
Cenaze merasimine iJtirak edenler 

arasında belediye reia muavini ffimi'7 
Cümhuriyet Halk fırkası idare heye
ti reiai Cevdet Kerim, it Bankuı Is. 
tanbul şubesi müdürü Yuıuf Ziya ve 
Türkiye idman cemiyetleri merkezi 
umumisi reisi Beyazıt meb'uıu Halit, 
lotanbul mebusu Ziyaettiıı, Beyoğlu 
kaymakamı Sedat ve Betiktat kayma 
kamı Beyler, Matmuat cemiyeti azaıı, 
gazeteciler, lıtanbul vilayeti umumi 
mecfai azası, bütün spor tetkilatlan, 
azaları., Gazi Osman PatA mektebi 
tedris heyeti ve talebesi, Betiktaşlılar 
vardı. 

Cenaze alayı ceçerken evlerden 
bakanlar da ağlıyorlardı. Saat birde 
cenaze Çırağan stadına gelmi9ti. Sta· 
dın direğine Betiktat ldiı"bünün arma· 
sı aiyaha büriinmüt ve yanya kadar 
indirilmit olarak auldı. 

Tabut atadın ortasmda iki masa 
Üzerine kondu ve etrafı çevrildi.. 

Türkiye idman fe:miyetleri merke~i 
umumisi reisi Beya'Zıt meb'uau Halat 
Bey, tabutun başına seldi; çok müte
~uirdi. 

Şerefin hayabnda~ bahseden bir hi 
tabe aöyledi. Halit Bey Şerefin sporun 
memleketimizde yerl8f111eai için nasıl 
sarsılmaz bir imanla çahıbiuu, onu 
kaybetmekle sonauz bir acı ile kartı· 
lası ldığını söyledi. 

°Futbol federasyonu reiai Hamdi E
min ve lıtanbul mıntakaaı rem Fethi 
Tahsin Beyler de Şerefin hizmetlerini 
saydılar, onun hususi hayatındat mec 
}islerde nüktedanhğmdan, insani me .. 
zıy.otlerinden bahsettiler .. 

.r tletizm federaayonu reisi Bürha
n~ttin Bey, hıçkırıklar .sözünü boia
ı·ak lnıa bir hitabe söyledi ve dedi ki: 

"-Ey Şerefi sevenler, bize her ba
!<ışta ne§e ve hayat veren Şeref için bu 
rada bu merasimi yapacağunızı kim 
a 'clına getirirdi? 

Mukadderat bize bunu da göaterdi. 
,,\n)adım ki, Çırağan, ona bugün için 
yanmış, biz de onun için bugÜn yanı
yoruz. Bu aleti döktüğümüz göz yaf· 
!arı söndüremez.. Allah Şerefe rah
met eylesin." 

Bürhanettin Bey, herkesi tekrar ağ 
la ttı. Vaaiyet mucibince bir düdük ça 
lmdı ve Be,ikta.~ klübünden Abdüllah 
B y, iki dakika sükuta davet etti. 

Meraaim bitmi§tir. 
lay, stattan çıktı ve hemen karşı· 

sınJaki •ette Yahyaefendi mezarlığı· 
na gidildi. Burada dini merasim yapı· 
taraK Şeref, Tanrının rahmetine bıra
kıldı xe mezarı çiçeklerle aiialendi. Me 
zarın ba~ında lıtanbul umumi mecliai 
z.ı11ndan Abdülkadır Bey, Şerefin 

meziyetlerinden bahsetti ve 8qiktat 
klübüni.in Seref ile yeri doldurulmaz 
bir arkada~ kaybettüğni söyledi. lo
ta nbul belediyesi mecliai a:z:aaından 
Avnı Bey de Şerefe hitap etti ve dedi 
kı: 

- Şeref, Viyanaya gittikten sonra 
orad n oıhhatini sorduk. Mütehasoıa 
pt"ofe:Mir doktor verdiği cevapta; "o
na bı\ hastalık Üzerinde İnaan muka .. 
vemctin ekseriyetle kıran son tedbiri 
yaptık. O, buna da mukavemet gÖ•· 
terdi" diye ve: •·Bununla Türk muka
vemetinin büyüklüğünü Öğrenmş oldu 
ğuna ı1aret ediyor ve: "Gazi Türkiye· 
., hakkında hayranlığı iblağa ve.ile 
bdduğunu,. ili.ve ediyordu. Şeref, mü 
cadelede rekor kırmıştı. Evet, Şeref 
bu menhuo hastalıkla 12 aydır müca· 
dele ediyor ve teslim olmuyordu. 

Fakat ölümünden be§ gün evvel ge-
e ona gittim. Artrk Şeref, moralile 

ya~ıyordu. Bana dört giin sonra ölece
ği i söyledı. Aglryamadım bile .. Şiın
di Şeref, teıliın olmuştu. 

Bugün bütün evlerden ona bakan 
gözler, bir nisan yagmuru gibi ağladı· 
lar.'' 

Sporcu Refik Osman Bey de Şeref· 
ten bahsetti, ifiliklerini saydı. 

Şimdi Şerefin çiçeklerle ıüılenen 
mezarından onu sevenler içlerinde de
rin bir boolulr: aynlıyorlardı. 

O, teselli ederdi! 

'ieref, Viyanaya tedavi için cider
ken Sirkeci garında onu uğurlayanlar 
araoında ben de vardım, Şeref, kanae
'rin bu hınzır derdin acıaını inim inim 
çekiyordu; fakat yüzüne ve gözlerine 
renk ve fer veruıeğe çalıtarak bunu O· 

radakilere sezdirmekten kaçınıyordu. 
Her vakitki gibi gülmek ve güldürmek 
İ•tiyordu. Bunu, ben acı acı duymu•· 
tum. 

Ve iılasyondan çıkarken, kendimi 
bir mezardan dönüyor aanmıftmL Şe .. 
ref, geldi. Ri'rayetler muhtelifti. l,.i 
oluyor, olmuyor, diyenler vardı~ 

Şeker bayramiydi. Cerrahpafa haa
tah aneaine ona gittim. Odaımda zev .. 
cesi, çocukları ve doatlan vardı. 

K~ndimi zor tutarak: 
- Bayramm mübarek olsun, 
Diyebildim. 
- Mübarek olsun? 
Hayatımda bu kadar mi.naarz; fa

kat içimi yakan bir aöz söylediğimi bil 
mem; 

l~ikin gene o, kanıma, çocuklarına 
ve hatti. dostlarına kar•ı: 

0 Yüzüne ve gözlerine renk ve fer 
vermeğe çalı,arak bunu oradakilere 
:.ezdirmekten kaçınıyordu" 

lcin icin ağlıya.o ailesini, bir tey yok 
mut gibi, tatlı tözlerle teoelli ederek 
gı>nderdi. ikimiz kalmı§tık. 

Dııarıs1 kaı·a•·mı~tı. 
GonUllcrin1İ7. kara idi. Ben, ona 

( doi:rusu ben de inanmıyordum) ap'. 
talca bir felsefeden bahsediyorduııı: 

- Çıkınca hepoi unutulur. dedim. 

•• - ln U.ah dedi, fako.t unutulmr,..-

cak bir fey var ... Gördün ya; bel ke· 
uıiğimi kemiren ağrılarla çarpışarak 
karımı ve çocuklarımı susturmak için 
çektiğim zehirli dakikalar .•• Evet, bu 
halimle de onları gene teııelliye mec 
burum.. 

Şeref, temiz ve yüksek bir koca ve 
bir baba idi de. Ve eğer dün Şeref, 
herhangi bir mucize ile bet dakika 
canlansa, ve arkaarndan ağlı
yanları görseydi, tabuttan baş1n1 kal· 
dırır: 

- Ağlamayınız ! Ne oluyor. işte be· 
raberiz. ' 

Diye haykırır ve onu aonsu-z: yuvası
na götürenleri teselli etmek isterdi. 

Seref, böyle bir adamdı .. 
Tevfik NECATI 

* .. 
I htiliil yapılacak 

Merhum Şeref Beyin hatırasını yad 
ve taziz etmek Üzere 19 Haziran 933 
pazarıiui günü akşamı saat 17 buçuk
ta lıtanbul Halkevinde bir ihtifal ter
tip edilmiftir. 

BefİktQf klübünün te,ebbüsü 

BetktAl Jimnastik klübü riyasetin
den: 

Klübümüzün kıymetli yapıcısı ve u· 
mumi kaptanı Şerefin cenaze merasi
mine ca.ndan ve gönülden bir al&ka i .. 
le iıtirak ederek bu kara giinümiizde 
tealiyetimİze kotan bütün arkadaılara 
ve çelenk göndermek auretile ittirak 
eden Cümhuriyet Halk Frrkuı tefkili. 
tına ve muhterem Cevdet Kerim Beye
fendiye, lstanbul beledyeaine ve mer
huma kaqı büyük bir aaygı ve sevgi 
izhar ederek keza çelenk ile iıtirak e· 
den muhterem Matbuat cemiyeti ile 
sair cemiyet ve ıirketlere •e kıymetli 
zevata ve her birine kartı minnetle 
bağlandığımız spor klüplerimize ce· 
rek aileai gerek ldübümüz ayrı ayn 
şükran ve minnetlerimizi arza bu ıua 
temli günümüzde iınkan bulamadığı
mızdan yükaek gazetenizin kıymetli 
tavassutun istirham ederiz efendim. 

Suriç Yoldaş 
Ankaralı! 

(Başı 1 inci s:tlıifcdc) 

geldiğim zamanda yeni Türkiye, arkaaın 
da La.usan.ne konferansının neticesini ta· 
yin eden pek büyük askeri muvaffakiyet
leri olınalda beraber, siy .. i cephedeki 
iatildili icin mücadelesini henüz kat'i 
surette t4".namlamıs ve Lausanne konfe-
ranaı da bitmiş değildi. Gene !unu hatır
lamak kafidir ki, ben Türkiyeye geldi· 
ğim zaman, memleket dahilinde Büyük 
Gazinin rehberliği altındaki milli ihtili.
lin meyvasıli olan cümhuriyet idaresi he
nüz ilin edilmemişti. 

O tarihte on senedir Türkiyede teaı
ıil etmek terefinde bulunduğum ve aon 
ıeoelerde o kadar şayanı hayret terakki· 
ter elde etmis olan memleket te, bütün 
iktı.aadi teşkilatının büyük sarsıntıaından 
mütevellit yaralarını ancak tedavi etmit 
bulunuyordu. Fakat şimdi çok büyük ve 
meıru bir gururla bu on senenin heı- iki 
memleketimiz için en büyük muvaffaki- ı 
yet yıllan olduğunu müsabede edebiliriz.' 
Her iki memleket iktıoaden kuvvetlen
miş, heynelmilel büyük amiller sırasına 
girmiş ve dünya ıulhunün büyÜk unıur
ları olmuşlardır. 

Bu muvaffakiyetler her iki milletin 
heyecan ve hamlesinden ve hükUnıeUe
rioin Akili.ne idaresinden ileri gelmittir. 
Her iki memleket araaındaki sarsılmaz 
dostluğun, bilhassa beynelmilel sahada 
oynadığı rol de az ehemmiyetli değildir. 
Bu do•tluk son on sene İçinde müııhani
ıi gittikçe yükselen bir grafik halinde 
tasavvur edilebilir. 

Daha ben gelmeden evvel başlamıt o
lan bu doıUuğun iki milletin biribirine 
kar,ı duyduğu mababette ve mütekabil 
hayati menfaatlerinde kaynaklan var
dır. 

Ben vazifenı itibarile bu hissiyatı kuv 
vetlendirmeğe çalıştım ve Türk zimam• 
darlarmdan daiına gördüğüm yardım ve 
muzaheret bu vazifemi kolayla!brdı. 

Doatluk müna•ehetlerimiz, Türkiyede 
bulunduğum zaman zarfında bir çok ai
yaai ahiUer ~eklinde tecelli etti. Bunla· 
rın içinde en mühimmi Paria bitaraflık 
misakıdır ki, gerek bizim ittihadımız, 
gerek Türkiye tarafından diğer hir çok 
milletlerle imzalanan muadil ahitlere bir 
misal tqkil etmiıtir. 

Bu misakın tamamı ve teferrüatı, bj .. 
tahare Anka.--a nrotokolu halinde M. Ka
rııilian1n Ankarada bulunduğu sırada im
zalannuştır ki, daha geni, beynelmilel 
tetriki mesai prenıibini ortaya koymut
tur. iki ıf.eml~ketimizi biribirine bağh
yan karıılıklı itimat ve sıkı dostluk imza 
ettiğimiz bahri protokolda da teairini 
göatermiıtir. 
Aramızda her lıanııi bir erazi ihtili.fi 

olmadığı ve bu m~lelerio daha ı.en 
gelmeden evvel hall"<!ilmiı bulunmaaı· 
dır ki, bu mevzuda muzakerelere hiç lü
zum bırakmamış ve huduU.rda husuıi 
mukavelelerle takviyeaine . ~!tığımız 
iyi komıuluk müna•ebetlennın yerle,. 
meoini genit mikyasta kol:">'.laştır~ıt~~-

lki memleket araaındakı iirtısadı mu
naaebetlerimizin hal ve tanzimi için de, 
mütekabil menfaatlerimize riayet ve iki 
memleketin biribirine benzenıiyen iktı· 
sadi siatemlerini telif etmek epsı göze· 
tilerek, büyük gayretler aarfettik. 

iki memleketteki İnfa ve İmar faali· 
yetlerindeki büyük ımivaffakiyetler, ale
lade ticaret mübadeleleri ~ervevesi ile 
tahdit edilemiyecek ılı.ha ~eniş bir iktı· 
sadi teıriki. mesai ıahası açmaktadır. 

ilave etmeliyim ki, bu .. adaki mesaim, 
iki meınleke-t ıiyaıi adamlarının ziyaret
leri e"na~ındaki ,absi temaslar ile aon 
derece kolaylaşmıştır. Bu ziyaretlerden 
bahıederken,başvekil !.met Pş. Hz. ile 
Hariciye vekili Tevfik Rü~tü B. İn ziya· 
retluinin Sovyct İllihadı milletlerinde 
hat>nretli olduğu k..,W.r silinmez bjr hatı .. 
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Londrada henüz mevsim
siz addediliyor 

LONDRA, 14 A.A. - M. Daladier'
nin yakında M. HiUer ve M, Musolini 
ile karşılaşıp görüşeceğine dair gazete. 
lerde çıkan haberler hakkında salahiyet. 
tar roahafillerde hasıl olan inti1>aa göre 
bu haber hf"nÜz vakıtıız ve mevsimsiz. 
dir .. Böyle bir taqvvur mevcut değildir. 
Dörtler mi..ıo taodik edilmeden önce 
böyle .bir müli.kattan bahsedilmesine de 
imki.n yoktur. ı 

Rusyaı_a_~minat 
Fransa misak için Rus

ya ya teminat verdi 
PARIS, 14 A.A. - M. Paul Boncour, 

dün M. Dogalevıki ile görüşmüıtü. Zan
oedildiğine göre bu görüşme dörtler mİ· 
sakına veritmeai li.zımgelen mana Üze
rinde oldu. M. Paul Boncour" M. Do
galevaki'ye her türlü teminat verdi. 

M. Daladier'nin meclis kürsüıünden 
söylediği gibi, dörtler misakı garbin j 
ki mesai ve aııla§ma vasıtasıdır, bir baş· 1 

ka devlete karıı tercih edileni~ değildir. , 

Sovyetlerden Amerikaya 
mühim sipariş veriyorlar 
VAŞiNGTON, 14 A.A. - So:vyet mü

tebaısıılarma. cöre Reconstruct10n Finan 
ce Corporation'dan bir kredi temin edil· 
diği taktirde, Sovyet Rusya, ~Üz milyon 
!arca dolar kıymetinde Ame'"1ka pamu· 
iu, maki.ne ve ziraat alit ve edevatı ala
bilecektir. 

Çok miktarda pamuk satın almma11 
meselesi ıimıliki halde Corporation ile 
pamuk satan müeueaeler tarafından ıö
rü9ülmektedir. ve yakında halledilecek. 
tir. Kredi SoyYetlere değil, f~kat pamuk 
satan müesseselere yapılacaktır. Müsbet 
ve muvafık bir karar verildi.i{i talı.dirde, 
Sovyetlerin başka ıiparişlerde alınacağt 
tahmin ediliyor. 

Ak ' . ron un eşı 
FRANCFORT • Michigan, 14 A.A.

Amerikan deniz kuvvetlerine ait ve par
çalanan "Akron" balonunun eti macon 
yapmakta olduğu 48 saatlik bir uçuı 
tecrübesinde, dümeninin bozulmu, oldu. 
ğunu bidirmittir. 

Amerikanın deniz inşaatı 
VAŞiNGTON, 14 A.A. - Nafia in

"'8ti hakkındaki kanunun kabul edilme
ai üzerine deniz inşaatine ınüteaU:k plan 
tatbik mevkiine konacaktır. Bu plana 
göre 32 gemi İnfasına ba.slanaoa.k ve bun 
ların inşaati üç senede bitirilecektir. Bu 
32 geminin yapılması 23 milyon dolara 
mal olacaktır. • 

Okyanosu aşacak ltal
yan tayyareleri 

ORBETELLO, 14 A.A. - Alice va· 
purunun seyahati tabii bir surette cere
yan etmektedir. 

Jeneral Balbo bu •abah yüzbaşı Biseo' • 
yu rasadah huaiyede bulunmak üzere 
göndermiş ise de yüzba•ı havanın bozuk 
luğundan geri dönmüştül". 

Filotila perşembe veya cuma günü kal 
kacaktrr. 

Hitler evleniyor 
BERLIN, 14 A.A. - Havas muha

birinden: Bazı aiyaai mahfillerde dolla
şan şayialara eöre Bafvekil Hitler, ev .. 
lenmek niyetindedir. Söylendiğine göre 
evleneceği kimae, katolik hohenzolle~n 
hanedanından bir prenıeıtir. Maanıafıh 
bu f&Yİayı kaydi ihtiyatla telakki etmek 
lazımdır. Tahkıl<i imkanı buluna""'mış

tır. 

Kırk saat için süaller 
CENEVRE, 14 A.A. - H&Ya• Ajan· 

ımdan: ı, konferan11 dün öğleden sonra 
kua bir celııe yapmış, kırk saatlik hafta 
münasebetile hükilmetlere bir sual hazır 
lam<ık Üzere bir komiayon tetkil etmit
tir. 

Vattern'in uçuşu 

' 

MOSKOVA, 14 A.A. - Tus Ajan
sından: .Şimale doğru yolunu bybı;tmiı 
olan Mattern, Okbotık denizi üzerınden 
yağmurlu, ıiıli bir hava icindc ve buzlar 
araımdan uçmuıtur. zWedildiğine gÖ· • 
re Thantanlr buz mıntalcasına ginnİş o· 
lan Mattern, Habarovık'a dönmüt So· 
füsk'a kadar bütün gece uçmuı, pek .ı:or 
gun bir halde inmiş Habarovak'ye gıt· 
miş, •onra Alaska'da Nom'e bir uçuşta 
•iaıl olmak için hareket etmiıtir. 

ra bırakbğıru zikretmeden geçemiyece· 
ğim. 

Ti.\rkiyenin kalbinde geçirdiğim !U on 
•ene zarfında, bu güzel memleketi ve bu 
aaıl milleti aumeği öğrendim. Kendimi 
pek haklı olarak Ankaralı teliikki ediyor, 
aür'atle inkitafı ve güzeletmesi yeni Tür 
kiyen.İn inşa vr- imarının bir renızi olan 
idare rr.erkwnizdeki harikulade terakki· 
leri büyük bir şevkle takip ediyorum. 

Müli.kabını bitirirken, yeni Türkiye
nin ~inıamdarJanna ve büyük siyasi a
d_amla~ına karşı meşbu bulunduğum de
rı? rru~~C":l: ~lerimi ifadr. etmeden geç
mıyecegım. Bılhaaıa ilk hariciye veki.le
tinde kendioi ile beraber burada vazife. 
me batladığım ve ~ zamandan beri işle
rimize ınuzahe .. etki.rane al&kasını eksik 
etmiyen 1 "met Pata Hz. ne, u:z:un sene
ler hcraber calışmakla me•'ut ve müfte
hir bulunduğum Tevfik Rüştü B( ye ve 
dost ll'~m1eket müme.r:~iline vazifesinde 
daima kıymetli yardımlar gösteren Şük
rü Kaya Bf. ye minnettar bulunuyorum. 

Mesaimde, benim için o kRdar kıynıet
li yük$ek müzahereti.ni 1tı-l-, esirg~miyen 
Cümhur rt"İ•i Gazi Mustafa Kemal Hz. 
ne bi1hasıı;a ~ükran bor~h.ı&uyum. 

15 haziran taksiti 
M. Roosevelt yüzde onu 

kabul etti 
VAŞiNGTON, 14 A.A.. - Associated 

Press'e haber verildi. 
ğine göre Reis M. 
Roosevelt lngilizler' · 
İn 15 haziran tak-;iti 
için yüzde JO vf''"mrk 
hususunda yaptıkları 

teklife bugün cevap 
verecektir. 

M. Roosevelt'in in · 
giltere'ye gönderece-
ği ceva1:nn, f .ond•·a 

konfeTansına iştirak ~ 
eden devletler i~in 
hayret ve""ecek ~i·· 

şekilde olacağı zan-
nediliyor. \ Roo .. evelt 

Ayan Meclui bekliyor 
VAŞiNGTON, 14 AA. - M. Cham· 

berün'ın Av~m Kamarasında. borrlar me 1 

selesinde lnP.'İ1terenin vaziyetini ~tavzih 
etmemiş olma"liı ha'1eri mec1i~ ve Ayanda 
büyük hir heyecan uyandırmıştır. 

Her iki mecli, bit"er nota teatisi iJe 
vaziyet '-telli olm""ds.n v,,. lngiltere'nin 
noktai nazarını öğrenmedPn evvf"I dağtl
marr.ağa karar vel"II'İşlerdir. 

VAŞiNGTON, 14 AA. - Ayan mec
lisi ictima etmekte devam ediyor ve -
beyaz sarayin yaph~ı İtilere tlikkat edi. 
yor. Ayan, harp borçları hakkında )'apı· 
lacak zaaf te"'ebbüslerine mirii olmak Ü· 
zere be .. tü!'lü hazı!'lık1a"'ını yapmıştrr. 

Yüzde on kabul,edilmi~ 
VAŞiNGTON, 14 AA. - Re•mi ma· 

hafil harp borrlan hakkında sükünu mu 
haf aza etmektedir. Fakat iyi ha her alan 
kimselerin söylediklerine ııöre 1 ngiltere 
hükômetinin 15 haziran bkc;iti i~in yüz
de 10 miktarında hir tediye yapmak i. 
çin yaptrğı teklifin kabul edildiğine da
ir lnglliz ınembalarından "'•zan haberin 
doiru dduğu anlaşılmaktadır. 

1'.1. Roo .. evelt'in buO""Ün borf'.'lar mesele· 
ıi hakkında beyanatta hulunacaiı zanne· 
dilmiyor. 

ltalva da bir parça veriyor 
VAŞiNGTON, 14 A.A. -- ltalya se

firi, rfün 15 haziran taksiti münasebeti· 
le ltalya namına bir nota verdi. 

Bu notada Lausanne muahedelerine 
hiç hir telmih yapılmamakta, VP tamİ· 
rattan dolayı Almanya'va yapı1an tenzi .. 
Ji.t nİ..;hetine mü~avi miktarda J..ir tenzi .. 
liit istemektedir. Notada ltalya'nın bor
cunu ödemek istediği, fakat mali vazive
tin huna mÜ•ait olmadığı bildirilmekte· 
dir. 

Netice olarak, lta1ya, Amerika'ya bir 
anlaşma için müzake.-elerin neticesin~ 
intizaren 1,5 milyon ~ol•r kadar alelhe
sap birşey vermeği teltlif etmektedir. 

Fransa bir şey vermiyor 
Matin gazetesi, 1\1. Daladie .. 'in dün 

konferans koridorlarında ~u ~özleri söy
lemiş olduğunu naklediyor: 

- lngilterenin tediyatta bulunması 
Fransayı ali.kadar f"trnez. Ve onun va .. 
ziyetini zer .. e k:tcfa .. deği,tiremez. 

15 kanunuevvel 93? tarihinde ne va
ziyette idi'\ek simdi de o vaziyetteyiz. 
Ve taksiti ödemiyerek yine o vaziyette 
kalacağız. 

İş artık inada bindi 
BERLIN, 14 A.A. - Volff Ajansı 

bildiriyor: Avusturya hükitmeti, Viya
nada Alman ortaelciliği nezdine matbuat 
atateai sıfatile memu• edilPn Alman me· 
buılanndan M. Habicht'ı hukuku...düve· 
le mu~ayir olarak tevkif ettiğinden Al
man hiikıimeti de Berlin'deki Avusturya 
orta elçiliği matbuat atateıi M. Wasaer
baeck'yı Alman toprağı dı!ın& çıkarmış
tır. 

Reichstag meclisi azasından M. Ha· 
bicht'in Viyana'daki Alman orta elçiliği 
nezdine matbuat at&!esi tayin edildiği 
Avusturya hükumetine birkaç hafta ev· 
vel bildirilmiıtir. Avusturya hükilmeti 
bu tebliği reımi surette kaydetmemiş bu 
•ureUe hukuku düvel balmnmdan ağır 
bir kaboılıat işlemİfti. Bundan baaka bu 
mesele hakkında Alman ve Avuıturya 
kabineleri araunda müzakere yapıldığı 
bir ıırada A vuaturya hükumeti Viyana· 
daki Alman matbuat atateai aleyhinde 
cebir ve kuvvete müstenit bazı tedbirler 
almı§, bu atetenin Viyana'daki evinde 
polisler vasıtasile ve zorla araştırmalar 
yaptırmıı, daha sonra M. Habicht'ı tev· 
kif ehniştir. M. Habicht, bu tevkifi dola· 
y11ile çok yakı,ıkaız bir muameleye uğra 
mı§ v~ protesto mahiyetind"' olmak üze
re açlık grevi yapmağa baılamıştır. 

Viyanadaki Alman orta elçiliği, M. 
Habicht'in tevkifinden dolayı hemen ve 
şiddetli bir protestoda bulunmuaaa da 
Avusturya bükümeti mevcut-ihtilifı hal· 
liçin hic;bir şey yapmanııt ve iM. Habi
cht'in salıverilmesini emretmem.iştir. 

Alman hüklımeti İçin yapacak bir tek 
mukabele kalmııtır. O da Berlin'deki 
Avusturya orta elçiliği ne:zdine memur 
matbuat atate•i M. Waaserbaeck'yı Al
man toprağı dıtına çıkarmak olmuıtur. 

Zeppelin döndü 
FRIEDRICHSAFEN, 14 A. A. 

Graf Zeppelin dün 15,20 de yere indi. 
18 yolcusunu çıkardı. 

Afgan sefiri 
(Ra~r 1 inci .abifcde) 

öldürülen Efgan •efiri hakkında sorulan 
suale ceva:ben dP.di ki: 

- Berlinde hir ma•um kanı akıtilmış· 
tir. Bu rla vAt'lna dönerek millete hesap 
vermekten ko-..kan bazı hainlerin tahriki 
ile yapıln11ştır; Katilin ifade~inden bu 
anlaşıhyor. AIIMn hükümeti hu huaus
ta 18.znn gelen tedbirleri. almıştır." 

Yeni Leh 
Hz.ne 

sefiri 
itimatname sini 

Reisicümhur 
verdi 

ANKARA, 14 (Telefonla) - Reisicürrıhur Haz.retleri bugün Ça11-
kayadaki köşlerinde ~·-rıi Lehistan büyük Elçisi M. Potockiyi kabul bu
yurmuşlar ve sefir itimatnamesini takdim etmistir. 

Sefir söylediği nutkunda iki memleket arasındaki dostluktan 
bahsetmiştir. 

Reisicümhur Haz.retleri de cevaplarında Türk ve Leh milletleri 
arasındaki ananevi dostluğu temaıı buyurmuşlardır. 

Kubilay 
Beyin 

abidesi 
• • 

pro1esı 

için Raşit Aşir 
kabul edildi 

AN KARA, 14 ( A.A.) - Cüm huriyet Halk Fırkcuı umumi idare 
heyeti bugün toplandı. Menemen de yapılacak Kubilay abidesi olmak 
üz.ere milli sanalkarlanmızdaıı gelen teklifler tetkik olundu. E
dirne Muallim mektebi hocaların dan sanatkar heykeltırtıf RCIJİI A~ir 
Beyin projesi esas itibariyle kabul ıedildi. Projede tatbik sırasında ha· 
z.ı değişiklikler yapılacak ve he men İnşaata bQflanacaktır. 

Vilayet tefkilô.tı kaldırdan yer /erdeki idare heyetlerinin vaziyetle
ri tetkik ve hem vilayet ve hem kaza idareheyeti bulunan merkezler· 
deki vilayet heyetlerinin resmi vilayet te,kilatma tabi olarak ilgalaı-ı 
kabul edildi. Ve yalnız vilayet ida re heyeti bulunan merkezlerdeki he
yetler uhdeııinde kaza idare heyet ferinin de vazilai bulunduğundan 
bu itibarla oralarda vilayet heyet,lerinin kalma•ı kararltıJhrıldı. 

Kaza heyetlerinin aza.ı yediden faz.la olmıyacağı için azası dokuz 
olan Şebinkarahi.ar heyetinden en fazla rey almı, olan yedisinin he
yette alıkonulması, ikisinin de yedıeklerin ba,ma alınması muıJafık g(;. 
rüldü. 

Umumi idare heyetinin önümü :uleki haftalarda nelerle me1ğul ola
cağı görüşüldü. Ve toplanh Pazar gününe bırakıldı. 

T. D. T. Cemiyetinin. faaliyeti 
ANKARA, 14 (A.A.)-T. D. T. Cemiyeti umumi katipliğinden: 

T. D. T. C. umumi merkez heye ti bugün rei• Maarif Vekili Resit 
Galip Beyfendinin rei•liğinde top lanmqtır. · 

Kollardan gelen teklifler, dı ~ardan gelen kiiğrtlar okunarak iter 
biri hakkında kararlar verilmi•tir. 

Karşılıklar anketinin söz kı•mı bitmİf olduğundan •Özleri bağlama 
ya yarayan ve yazı dilimi:ule çokça kullandan arapça ve far•ça tabirle
ri z.eyolurak ankete konulma.ı 1uı:rarlastınlml$tlt. 

Kolların şimdiye kadar çal'f mala'rı da gözden geçirilerek her 
birinin neticeleri alınabilecek ı.te rinin çabuklatdması yolları d~
nülmüftÜr. 

Vilayetlerden gelen derleme fişleri istatistikleri tetkilr edilmif, 
umulan çabukluğu ve bolluğu gös teremiyen vilayetlere bir tamim ya
pılması kararlaştırılmıştır. 

T.ürk-Yunan dostluğu 
Yunan darülfünunluları şerefine ziyafei 

ANKARA, 14 (Telefonla) 
Şehrimizde bulunan Yunanlı Da
rülfünunlular şerefine dün gece 
Halkevinde bir müsamere veril
miştir. 

Müsamere evvela Mebus ve mü 
düerris Sadri Maksudi Bey, Fran· 
sızça uzun ve etraflı bir hasbihal
le ba,lıyarak Türk inkılabının ana 
hatlarını ve Ankara kültürünü ta
rih çerçevesi içinde mukayeseler
le gö"' önüne koymuş, Gazinin kül
tür sahasındaki inkrlaplarını an
latmıştır. 

Sadri Maksudi Beyden sonra 
misafirlerimizden M. Banapulos 
Balkan Birliği ve Türk - Yunan 
dostluğu cephelerinde her iki 
memleket gençliğinin ne gibi vazi 
feler alabileceğini siyasi ve ilmi 
noktai nazarlarla uzun uzun anlat 
ımş, Türk milletine, Türk inkılabı
na ve en büyük Türke kal'ft duyu. 
lan hayranlığı bildirmiştir. 

Hazırun her iki hatibi de cot· 
kunca alkı,lamı,, bu konferanslar 
dan sonra gençler ,.Akın" piyesin 
den bir perde temsil etmi,ler ve 
milli oyunlarımızı oynıyarak miaa 
firlerini ağırlaınıftır. 

Yunanlı misafirlerimiz, bu gün 
de Maarif Vekili Retit Galip Beyi 
ziyaret ederek memleketimizde ve 
bilhassa Ankarada gördükleri hüs 
nü kabulden ve fevkalade misafir 
perverlikten dolayı tefekkürler et-
mitlerdir. • 

Misafirlerimizi dostane sözle
rinden ve tetekkürlerinden müte-

hasaia olan Vekilimiz de hakiki 
dost olan Türkiyeyi ziyaretlerin
den dolayı kendilerine teaekkür 
etmif, dünya sulhunu terbi~ eden 
ve bilhassa Balkanlarda kuvvetli 
bir dostluk havasında haleti olan 
Türk ve Yunan cemiyetinin artık 
ebediyyen payidar olacağından 
bahseylemittir. 

Sözü iki memleket gençliği Ü· 
zerine getiren Vekil Bey her iki 
gençliğin bu ziyaret münasebe
tile temasının çok faydalı olduğıı 
iki kardet millet gençliğinin yek· 
diğerini yakından tanımasını bıı• 
günkü kuvvetli dostluğu yarın ds 
devam ettirmeğe vesile te,kil ede
ceğini söylemi' ve dünkü marı•
sız anlasamamazhklardan sonra 
bugün kuvvetli bir uzlaşma ve 
dostluk kurduk. 

İki gençliğin temasmdan do
ğan cemiyet ve muhabbet havası 
içinde istikbalde de onu yine iki 
millet gençliği, yani sizler, takvi· 
ye ve edame ettireceksiniz, demit" 
tir. 

Misafirler bu ziyaretlerden çok 
memnun ve mütehassis kalmıflar· 
dır. 

Misafirlerimiz bugün Ankara
da son günlerini geçirm~ler, f(!h
rin bir çok yerlerini gezip görmüt 
!erdir. 

Gazi Qrman Çiftliğindeki ça:Y 
ziyafetinde bulunduktan sonra AD 
kara gençliği tarafından uğurla· 
narak lstanbula hareket etmi,Ier· 

dir. 

Dün sabah Kuleli Askeri lisesi tale b<!si Beykoza gitmi~ler ve akşama flcı• 
dar ırü:ul bir ırün geçirmitlerdir .. 

• 



• 

Havai bir konferans 
londra konferan11 pek şatafatlı 

oluyor. 

Söylendiğine nazaran londrada 
altınıt alb devletin murahhasları 
bir araya toplanmıftır. 

Bu konferansa her devlet aşağı 
~karı yirmi murahhas göndermit
tır. Şu halde bugün Londrada top 
lanan ve en Iüka oteleri itgal eden 
e~nebilerin yekünu 1800ü buluyor. 
Böyle buhranlı bir devirde, laviçre 
deki dağ otellerinin,ltalya ve Fran 
&& sahillerindeki kibar otellerinin 
müıteriaizlikten kapandığı bir za
ma'!d~ londraya bin aekiz yüz ec
nebıyı toplamak doğrusu takdirle 
karşıl~acak bir iktisadi muvaffa
kıyettir. 

Bu konferanaın neticesi ne ka

dar tüpheli olursa olaun, Londra 

otel v~ lokantalan için pek hayırlı 
olacagına tüphe yok. 

d 
L
1
auaanne konferanalan uraaın-

a aviçrenin bu ..;;,..ı k"" · d k" ,._ OJelın e-
l otellerin tavan araları bile bot 
kalmamıtb. 

Geneve' de Akvam Cemiyetinin 
toplanmaaı dünya harp ve __ 1L ... 

1 h" ) llWDU I• 
e • ıç a ikadar olınıyan lavi reli-
lerı yalnız otellerini fenlend' ç k 
nokta d ırme 
ed 

aın an pek ziyade alakadar 
er. 

d Akvam Cemiyetinin fehirlerin
e toplanmaaından duydukla 

maı· "kti d rı 1 ve 1 aa i zevk Geneve'lil • 
t tın. . O erı 

meı e tftir. kadar ki tatil d 
releri bitip murahhaaJ 1 . ev
akın ~ ar avıçreye 
• ebnege bafladıkları zamanı 
adeta milli hayranı gibi tes'it d 
ler. e er-

Londraya bin •ekiz yüz ec b. • 
t?,plıyan iktisat konferan11 b:e ~yı 
•ureceğine nazaran dün y 
en kalabalık h • Yanın hu 

1 fe rınde epey tenl'k 
0 acak demektir. 

1 

londra Belediye Reı· . . .. 1 sının ' 
gud °,.;rde duyduğu zevki bir .n:-u 

e " 1uhiddin Be • 
0
-· 

menni etın ym duyma.amı te-

l 
enıek kabil değil. 

atanbula ec b. 
mek için çal ne ı ıeyyah getir-

.. ifan resmi ve h • 
mueııeaelerimiz b"'tün uausı 
ne rağmen gel u gayretleri 
da bir kaç .n: en .seY!ahları kara. 
1 °-n mıaafır ed 
e müteellimdirle ememek. 
Yetaizliği bari Tr:. 

8? muvaffaki-
h • urkıyede • • 
avaı, garaıııi b. k ~ıraı, 

etınekle te)iıf· ıdr _onferans tertip 
ı e elım! 

Burhan CAHIT 

lnhlaerıerc1a 

1 
. Hüsnü Bey gitti 

nhıaarlar Umu ·· d"" .. _ 
Ankara'ya gibn" ti?' mu uru Huınü B. 

lf r. 

Afyon 
1 
Af.yon teşkilatı 

ba 1 nhisarı M··dü· ı·--t anmaoı için d.. u ~ ugü tetkilitma 
un -ır gelrni ti• 

Ali F u~--~a ' ~· 
Konya müıtakit geldı 

hap edilen Ali F mep b'uılu~ . • 
h · . uat ı .ı·· ınti-

şe nmıze gelmittir. .. .un Ankaradan 
Uto ............ , 1 °'M''""""'"'•nmno...,.,.._ 

BORSA ] 
Ot Banka. d 

ın an alman cetveldir) 

14 HAZiRAN 1933 
Aktam F iatları 

lstikıaılar 
latiktaz dahill 96,5 Tahvilat 
19'• 1 . o uv aı..k,.a7ı 97.25 
S•l"!c J. I"nlları 2.75 
D. l\·tuval h'·' 

.. ~ • laa 54.so 
Cı.ı:ırı--.l~'or 
S.ı1ydi r-.1ah;: 
C3i'•lo.t 
T . aıkerlre 

5,75 
7~ 

11.75 
'l.75 

Er•ani 
Elektrik 
Tranı-.ay 
l"i.inel 
Rıhtınu 

An.adolu ı 
b 111 

..... il 

ESHAM 
1 ! Banka11 Na. i 
.... 9,50 • 
,. " H .uniline fl.SO 
.. ., l\.fü~ ıı •İ• 102 

Ani\Jolu liiııe 25,05 i 
T "~•ay 51 .30 
~.v 3~5 • 
Şit', f.:at"iy• 15.-

nıriı 
londl'a 
Nuyork 
~1ilano 

ÇEK FIATLARI 

12,06 f Proi 
71·1 • VjyanA 

.,.k.,el 
Atina. 
Cen~r. 
Sofi.a 

An.ıt.,rdarra 

57 .:ıo i Madrit 
9,9 Berli.n 

3,39,67 V ı ana 

80,18 Pett• 
71!>.40 f Bel.rat 

68,04 Biil<Yet 
118 Moılco ... a 

N U K lJ T (Satıf) 

ZO f, Franaız 
l lıte,lin 
l Dob,ıo 

zo Lir"t 
20 f B 1 . 20 • e çıka 
20 !lr-..hıni 
20 ;· 111,.iı::re 

·"'"• 
1 : ~1'\rin 

tır ç.,I. 

165. 
i20 
17;! 
21b 
ı ıs 

25$0 
El' 

2ü. 
M 

120 

Şilin, AT. 
1 Pezt:ta 
1 Mark 
1 Zeloti 
1 Pensa 

20 L .. y 
ZO Di.nal' 

, ,.. 'lft'Ytlç 

1 Alıtr\ 
ı T i--l;ye 

r..anknot 

-.-
-.-
18.25 
44.4') 
44~ 

56.20 

13.-
21.65 
29,so 
ıa.ıo 
218.0 
2.-
~o 
2,85 

ıs.s2,so 
4,28 

5.54.75 
2,0121 
4Ses 

64,75 
35 

79,97 
10,90,75 

Kul' Ut 

24.-
17.-
49.-
24.-
33.-
23.-
55.-

930 
ı.ı. • 
2.-

MlLL YET PE. SEMBE l~ HAZiRAN 1933 

,-------------------------------~------------~------------------.--------~ 
• • 

ŞEHiR HABERLERi 
Ekonomi 

Sanayiciler 
Tarif eler hakkında bazı 

t~e:~~~e~~e~ ~=~~~~~:i. ı 
nin demir sanayiini ve dokuma tezgilh~ 
larını, trikotai ve çorap sanayüni daha 
fazla himayekir olması sanayiciler tara
fından temenniye tayan görülmektedir. 
Bu hususta Sanayicilerden bu zümreler 
mensupları namına bazı temenniyat ve 
tetebbüsat yapılması mevzuubahs olmak 
tadır. 

Yerli mallar sergisi 
5 inci yerli mallar sersiıinin 1 ağus .. 

toıta Calataaaray Lisesinde açılması için 
hazırlıldara batlanmaktadır. Şimdiden 
sergi İçin bazı müesseseler Sanayi Birli .. 
iine müracaat etmitlerdir. Sergi ı5 gün 
devam edec~tir. Sergi, :>o yi mütecaviz 
kısımdan murekkep olacaktır. 

• Kaplumbağa satışı 
Tı.caret Odaaı, ecnebi kaplumbağa alı

cılanle anlaıma zemi • ih 
ıııaktad M- nı zarına çalıı-

ır. er.in Ticaret Odaoı ela 0 

::bu:1:ii~ ~~ş~.umbağa yetiıtiri-
Odaya kaplumbağa için timdiye ka

dar gel~ mektuplar 70 i geçmiıtir. 
Yagmurlar ve buğday 

~on yağmurların bazı ınıntakalarda 
~u_gday mahsulünü mütee11ir ettig•i ha-
uerl • "- · erı. ""~ıne, borsada buğday fiatlerin 
de hafif hır tereffü istidadı görülmüıtür. 

lcabt_ncla Ziraat Bankuı, atok buğday 
!arın pıyasaya daha fazla çıka~ak fiat
lerde nazım "azifesini ifa edecektir. 

Çay ithalatı 
meÇa

11
• l'. !thal~~~-~ir müesseseye yeriJ-
ıcm mu.....,..... ld • zılmı B tBrana açı ıgı ya ıtı. 

• azı • . r~an bunun mahzurlu olaca-

megına 1cJa?- ı1dı.dialar ile...; ıiiriilmüıtür. Bu 
se e~ın tısat Vekili Celal Bf. nin 

Londra dan avdetinde halledileceği ha
ber Teriime idedir. 

Muğlada zeytin mahsulü iyi 

MU<:iLA, (Milliet) - Bu aene 
havaların yağmurlu gitmesinden 
dolayı zeytin mahsulünün eyi ola
~ğı tahmin ediliyor. Zeytin çiçeği 
bıtmek üzeredir. Vilayet dahilinde 
badem, ceviz mahsulü de iyidir. 
Geçen sene yarım milyondan bir 
milyon okkaya kadar badem ve 
200 -250 bin okka kadar ceviz a
lınmıştır. Bu sene ceviz mahsulü 
300 dört yüz bin okka tahmin edi· 
liyor. 

Haber aldığımıza göre bakteri
yolog Süreyya Tahain Bey tarafın
~an esasları b~unan dayanıklı 11_ 

gır vebaaı &fı ımaline bu sene bat
lanacaktır. Mezkur a . ti. t 

t .ğ. b. 1 . şının ıs na 
e tı 1 ıyo OJİk esa.a} v· t 
aleminde b .. .. . ar ıyana ıp 

n . ti uyuk hır alaka ve mem
unıye e ka 1 . 

y ı 'ik rşı anmış ve aynı bı-
;ı;ıiq;ıAesaaları dahilinde Viyana-

k 
· zn111op .ı;ııwıı11 ızvq vp 
anatlı ha 1 · • h yvan ar vebasına kartı 

&fı .. azırlamaya başlamışlar ve 
tecrubelerind · · • 1 1 d 

en ıyı netice er almış-
ar ır. 

B~~da~ batka Pendik bakteri-
yoloıı enıstı"t•• ·· ··d·· b usu mu ur muavını 

GUmrUklerda 

Oktruva 
Tahsil ihtilafı gelen 

emirle l:a'ledildi 
Gümrük idaresi, gümrük resmine il3.

veten okt?"uva mukabili alınn1a~ı ica~ e .. 
den % 10 Belediye hissesini, ahdi tari
fe olan yerlerden gelen eşyada" da olıa 
haddi resim üzerinden tahsil ediyordu. 
Gümrük komisyoncular Birliği, bınun 
haddi reıim üzerinden değil, tenzilatlı 
resim üzerinden alınması 18'Zım gelece .. 
ğini iddia ediyorlardı. Bu ihtilaf, dün 
Ankaradan gelen bir emirle halledilmit
tir. Bu telgraf emri tudur: 

"Yüzde 10 belediye hisse•i matrahı, 
tarifenin her numarası İçin tahakkuk et
tirilip istifa olunacak gümrük resmidir." 

ikramiye 
Gümrük kanunu mucibince kaçak et· 

yadan tahsil edilen cezayi nakdilerden, 
hizmet ve gayretleri görülen gümrük 
memurlanna iRramiye verilmesi lizım 
gelmektedir. Son bir ıene zarhnda bu 
ıuretle gayret ve faaliyetleri görülen me 
murlara birer maaı nisbetinde ikrami
ye tevzii için dün Ankara'dan Istanbul 
Gümrükleri Batmüdürlüğüne emir gel
mİf ve ikramiye tevziatına bqlanmıftır. 

Komisyoncuların istedikleri 

Gümrük komisyoncuları Birliği, yeni 
tarife tatbikatında yanlı§ bir muameleye 
meydan verilmemek üzere bir talimatna
me hazırlanmasını istemektedir. lstan
bul Gümrükleri B.qmüdürü Seyfi B. 
kanunun aarih olduğunu, hata savap v11r,1 
sa cetveli celince düzeltileceğini, tered
düt edilen noktalar oluraa istizan edil
mesi tabii olduğunu ve aynca bir tali
matnameye lüzum olmadığını söylemit
tir. 

---<>
Kt•• haberler 

• lnhisarlarda bir tayin - latanhul 
inhiıarlar depoau ... e imalathaneleri 
müdür muaTiııliğine bandırma inhi
sar müdür muavinliğinde bulunınuf o
lan Emin Bey tayin edilmiıtir. 

maktadır. Bu maksatla baytarlara 
500 bin domuz atısı tevzi edilmit
tir. 

Bursa sergisine gitmek 

istiyenler 
BURSA, (Milliyet) - Iatanbul Tu

ring klühü sergi günlerinde Burıaya 
tertip edeceği aeyahat için Ticaret oda
mızdan bazı mallımat istemittir. Tica
ret Odası kaplıca müstecirleri ve Oto
büa tirketi mümeuili ile temaa etmit 
ve bir seyahat programı hazırlamıttır. 
Bu programa nazaran seyyahlar oto
büslerle Uludağa çıkacaklar, oradan 
Bursaya avdetten aonra Yetil, Tayya
re ainemaaı, Sergi, Tophane, Aari kap 
irca gezilecek ..., kaplıcalarda, banyo 
lu otellerde istirahattan sonra Y alo
va yolu ile lıtanbula avdet edecekler 
dir. Gidip gelme vapur, otobüs, banyo 
otel, yemek masrafları bir kiti için 10 • 
12 lira hesap edilmiıtir. 

Maden cevheri fiatları 

Bakır ( elekt.) 42 1/4 ili 43 1/4 lnı1.Liraaı 
Balar 37 5/16 ôlô 37 3/8 N 

Kalay 221 1/4 :Ji. 22! 1/2 ıı 
Kurıun 13 1/2 ,. 

Çinko 16 13/16 " 
Krom (Türkiye malı 48o/c:ı) 72 ili 74 tilin 
Kronı (Türldye ma!.ı S2o/ıı) 8S " 

Beledlyede -
Yeni inşaat 

Bazı kayıtlarla tahdit 
edilecek 

Yeni yapı ve yollar kanununun bugün 
terde Belediyeye t<>bliği beklenmektedir. 
yeni kanunda intaat birçok şekiller al
tında tahdit edilmektedir. 

Bir tarak dubası 
Jngilterede mevcut bir tarak dubası· 

nın alınması bir ıirket mümessilleri ta
rafından Belediyeye tavsiye edilmittir. 
Belediye Halicin ve dere ağızlanrun tat
hiri icin bir taralı dubası satın almak ih
tiyac;ncla olduğundan bu teklif tetkik e
dilmektedir. 

Yangından koruma 
Resmi dairelerde yangından korun

mak ir.in bazı tertibat alınmasına dair o
lan talimatname belediyeye gelmiıtir. 
Talimatname tubelere tamimi edilmittir. 

Oktruva yerine 

Oktruva resminin ilgasından sonra 
Belediyelerin zararlannı kartılamak Ü· 
zere kantar resmine bir miktar zam ya
pıJınaaı icin tetebbüsler yapılmıt iıe de 
bu teklif kabul edilmemiıtir. 

Sehircilik hakkında konferans 
' Şehircilik müteha111sı M. AHred A
gache rlün Mühendis ~ekt.ebind" dbie. "Şkehir 
Tk nedir?" mevzuu uzerın e r on

~;,.'.ans vermiştir. Konfl!!'llDıta Vali Mu
hittin, Beleıl!Ye muavini Hamit B. Prof. 
Malche ye bırçok zevat hazır bulunmut-

lardır. 
M. Agache, konferansını bazı filmler-

le izah etmittir. 
~~~-<>-~~~ 

Tasfiye ilerliyor 
Seyrisefainin İskenderiye 

hattı ilga edildi 
Seyrisefain' de memurin tasfiyesi ha

zırlıkları çok ilerilemittir. Pek yakında 
alakadarlara tebligat yapılacaktır. Bu 
suretle tekaüde sevkeclileceklere, timdi
ki seyı-isefain tekaüt nizamnamesine gö
re tahsisi lazım gelen maat, % 40 faz
lası ile bağlanacaktır. Temmuzdan iti
baren ıimdiki Seyrisefain mütekaidin, 
Eytanı ve &amili de, muhassas maat
lannı % 10 zammile almiya hatbyacak-

lardır. 

Tasfiye edilecelı: memurlara gelince, 
her hizmet .-.,.; için bir maat tazminat 
alac:<ddardır. 

Diğer taraftan Devlet Deniz yollan, 
Akay, ve Havuz • Fabrikalar Müdürlük
leri letkil&tı ve kaclrolan da ikmal edil
mektedir. 

Bu idarelerde birer muhasebe tefliği 
ihdas edilmittir. Seyrisefain muhasiple
rinden Murat B. Havuzlar ve fabrika i
daresi muhasebe ıefliğine, mübendia 
Yusuf B. bu idarenin in§Biye mühendisli 
ğine, iqe müdür muaYİnİ Fethi B. De
niz yolları kamara şefliğine tayin ediJ. 
mitlerdir. Diğer teflik ve memuriyetle-
re de tayinler yapılmaktadır. . . 

Bu ıuretle yeni idare!-:re tayı?. edilen 
memurlar temmuzdan ıbbaren ucret a
lacaklar ,;e yeni nıemuriyetleri~d-:.n ayn
Iırken §İmdiye kadar olan teka~tluk hak
Ianndan istifade edebileceklerdır. 

lskenderiye hattı kaldrnldr . 

Maarifle 

Tıp fakültesi 
Temmuz içinde yeni 
binasına geçiyor 

Darüllünun bina~mın ~lt katının tah
liyesi bu ay sonuna kadar ikmal edile
cektir. Temmuz içinde Tıp Fakültesinin 
Darülfünun binasına taşınmasına başla-

nacaktır. . 
lslfıhat komitesi müderrislerden gelen 

fişleri telkike devam etmektedir. Fiıler 
bu ay sonunda Veklılete gönderilecek
tir. 

Bakalorea 
Lise ve ortamekteplerde bugünden i

tibaren son sınıf bakalorya imtihanla· 
rma batlanmaktadır. lmtih&blar ay so
nunda bitecektir. Ortamekteplerin Ede
biyat imtihanı 17 haziranda yapılacaktır. 

Edebiyat süalleri Vekaletten gelınittir. 
imtihan tahriri yapılacaktır. 

Lise bakalorya11nda da felsefe imti
hanı tahriri olacaktır. Felsefe ıualleri Ve 
k&letten gelmiıtii. 

Mahzurlu fransızca kıraat 
kitapları 

Melıteplerde okutulan l'ransızca kıraat 
lıitaplarmdan dördü yapılan tetkikat ne
ticesinde mahzurlu görülmüt ve bunla
rın önümüzdeki seneden itibaren okutul 
maması kararlattırılmıttır. 

Bazı ecnebi mekteplerde 

ikmal yok 

Bazı ecnebi mekteplerinde imtihan u
sullerinde ikmale kalmak olmad1ğı •nla
şılmıştır. Bu vaziyette bir dersten az 
numara alan talebe sınıfta lıalmıyarak 
geçmektedir. Maarif Vekileti bir tamim 
cöndererelı: imtihan uıullerinin talebe
nin seviyesini yükıeltecek tarzda tadil 
edilmeıini bidinniştir. 

llkmekteplerde imtihanlar 

imtihanları biten ilkmektep sen ıınıf 
talebelerine dün numara karneleri dağı
tılmıttır. __ ....... ,__ __ 

Galatasarayda Haşim 
için ihtifal 

Dün Galatasaray lisesinde merhum 
fBİr Ahmet Hatim için bir ihtifal yapıl
mıttır. Saat altıda mektep müdürü TeY
fik B. toplantı'yı açarak kısa bir nutuk 
söylemit ..e Hafimin mektep ile olan 
alakasını anlatmıftır. Şair Yusuf Ziya 
B. Hqimin hazı !ürlerini okumu§, Ha
lit Fahri B. de HB!ime ait bazı hatırala
rını anlatmıftır. Mülkiye talebesinden 
Cahit B. de Haıimin hakkında yazdığı 
bir parçayı okumuıtur. 

Şair Haıimin bir resmi mektebin kon
ferans salonuna asılarak toplantıya niba 
yel verilmittir. 

Pollste 

Kesik gövde cinayeti 
Eyipte Dabakhane mahallesind~ bulu

nan kesilı gövde cinayeti tahkikatına 
dün de devam edilmittir. Dün de ~ 
lıiınıelerin mallımatma müracaat eclilmit 
tir. Maktulün hüviyeti he~üz tesbit .,_ 
dilmemiıtir. 

Köprü üstünde ltumar 
Kü ükpazarda Emirler hanında Sakin 

Abclu~man köprü üzerinde kumar 
uyoatırken yakalanmı§tır. 

Adliyede 

Gülünüz! 
"Güleriz ağlanacak halimize!" 

Diye bir mısra vardır. 

Bu satırları yazanın iti her gün 

karilerine neşeli Te nükteli yazılar 

yazmaktır. Alelade tartlar altında 
buna muvaffak olur mu, olmaz mı 

oraaıru bilemem. Lakin bugün de 

ayni vazifeyi yapmaya mecburum. 

Kari benden her sabah bulmasını 

itiyat ettiği aatırları bekler. Ben ise 
dönülmez yola giden bir arkadaşı 
timdi ahret seyahatine uğurladım, 
geliyorum. Kalemimi nereye babr· 
sam göz ya§larile 11laruyor. Böyle 
yazılmış satırlar ne,eli ve nükteli 
olur mu?. 

Vizeden gele."l böcek 

Vizedeki karilerimizden bir zat 
Vizede görülmemit bir böcek bul- , 
mut, bir cam §İte içinde, bir mek
tupla bana göndermit·· Böcek bi
zim lstanbulda "Peygamber deve
si" dediğimiz ecit bücüt böcektir 
ki: ekserimiz biliriz. Anlaşılan Vi
ze, h&Jerat yüzünden İstanbul ka
dar zengin değil. Burada haşeratm 
bu peygamber devesine gelinceye 

kadar envaı var. 

Yalnız muhterem okuyucudan 
sormak isterim ki; bunu mesela 
Ziraat Vekaletinin Haşerat ensti
tüaüne, yahut Fen fakültesine gön
dermeyip te bana neden gönderi

yor? 

Gazetecilerin haşeratla alakası 
vardır diye mi? •. 

Maahaza ben buna da teşekkür 
ettim ve Nasrettin Hocanın sözle
rini hatırladım: 

- Doksan dokuzu veren yüzü 
de Terir ... 

FELEK 

Kaza tahkikatı 
Son tren kazasında yara

lananlar kimlerdir? 
Son malumata göre !İmendifer kaz•· 

sında ölen Eski!ehirli Kırım muhacirle· 
rinden Abdurrahman efendi, kaybolan
lar Kasaba hattında cer memuru Mitat 
ve bir hanımdır. Ağır yaralılar hareket 
müfettiıi Hulki, latanbullu Nadir Bey• 
lerdir. Hafif yaralılar ıunlardır: 

Ziraat Bankası müfettitliği mcmurlo· 
nndaıı Tevfik Bey ve refikası, Isparta
da Hisar mahallesinden Tatar oğlu Ali, 
Anlıara muhafız alayından Mustafa oğ
lu Abmet, Keresteci oğlu Hafız H üs e
yin, lspartada Kırıkkalede Zübeyde Ha
nım ve iki çocuğu, katar tefdötreni Ne
dim <kaburııa kemikleri kırık), muhafız 
alayından Seyitgazili Hüseyin oğlu Hü
ıeyin, katar kondoktörü Nazım~ Ar.kara 
muhafız alayından Kütahyalı oğlu E
yüi," kondoktör Avni, Ankara muhafız a• 
!ayından Ödemitli Hasan oğlu Muıtafa 
Efendilerdir. 

Yaralılar hastaneye getirihnitlerdir. 

iak~~r~_yol~g Nikolaki Bey, keçi 
ç çegı uzerınde kıymetli bir mesai 
yapmıt ve bu aene va,ington'da 
to~lana~ olan beynelmilel bak
terıyoloıı ve epizooti kongresine 
arza karar vermiştir. 

Hayvanlardan insanlara da si
rayeti noktasından çok tehlikeli 
ol~n tarbon hastalığına kartı da 
';1u'!hat yerlerdeki hayvanlara va
• nııbette vaki vaksinasyon yapıl-

(beher derece i~in 2 ıilio fazla) 

Antimuan (50 dereceli 
beher derecesi) 3/- ili 3/3 tilin 

Antimua.n (60 derecelik beher 
derecesi) 3/9 il& 4/ .. ıili• 

Mainezi (300 tonluk partiler) 40 

Seyrisefain'in lstanbul - lskenderıye 
hattının ilgasına karar verilmittir. -Memlekette 

Demiryol boyunda uyunur mu? 

Hadisenin 55 suçlusu var! 
Kömür (Fob Cardiff) 
Groı admiraute 
Groı ordinaire 
Kömür (navlunu) 

Cardiff - Cenna 

19/6 tilin 
18/3/18/6 

5-7 1-2 tilin 

Yarından sonra vapurlara 
kıymet takdir ediliyor 

• 
yenı H~susi vapur sahipleri bugün 

şırketin idare heyetini seçecekler 
. yeni. ~ apurcular Türk Anonim Şirke- 1 çildikten sonra !irketin teessüs beyanna-

tı teskibn "t h 1 • • h""'-' - . e aı azır ıklara hararetle de- meai ve hazırlanan mzamnamesı u1ıu-
vam · edılmekt d" D ld r · · ti · I . . e ır. Ün yeni ıirket mü- mete verilecektir. are mec ısı nyaıe .. 
~ss~s erını teıkil edenler hususi bir top· ne Yelkenci zade Lutfi ve tirket müdür-.:C1'. l'.apnuşlar ve bugün seçilecek idare lüğüne Mütercim zade Hakkı Beylerin 

ısı aza., namzet! • • • 'mi . .. . ·ı . . d k ti" b" rind .. .. .. erımn ııı erı uze- getırı meıı lebın e uvve ı ır cereyan 
hey:ti;'-'i,';l'tnuşlerd"::. Şirket !"üessiıler vardır. Şirket servislerinde, timdiki fir-
dan b" ~n. huıuıı vapur fırmalann- malar memurini çalıştınlacaklardır. 
yeti 1~.er ~sıden teşekkül etmittir. He- Yeni ,irketin teşekkülü ile Vapurcu-
cular "B~~~~~e bu~ün . s~t 15 te Vapur- lar Birliğinin vazifesi de bitecek ve ağ-
trr. V .~ ıgınde ilk ıçtimaını yapacak- lehi ihtimal (Şilepçiler Birliği) ne inki· 
çilec:' ~k kaı:ara nazaran, bu~ün se- lap edecektir • 
fll71a va tır et ı~are meclisine, birden Beyannamelerin son günü 
da şim./iur sahıbi olan ve ayni zaman
Ynpmı ye kadar muntazam postacılık 
edilec:lr.~Iu~r meyanından intihap 
den mür;kı.. Şırket idare mecliıi 7 kişi
rıki -~• ep olacaktır. Esa•en yuka-

•~ <1ar1 ha· k . 
tur. Bunlar S 12 anca 7 firma mevcut-
ler Tav·ı adıkzadeler, Yelkenci zade
N;im K zad~Ier, Paşabahceli Cemal B. 
itibarİ oca~ı. ye diğer bir firmadır. Bu 
firma! a, leni, _şırket idare mecliıinin bu 
ed ~ an ıreı· mümeaır;ilden terekküp 

· cc~gı anla!ılınaktadır. idare meclisi
n~n u ~eh.ilde seçihnesinin sebebi, şaf t vapurlara biçilecek kıymet 500 000 
ır~ lutmnzıa, farkı'lı İdi.l"'e mccliıı" 'aza
sır h '"k-ıın . ? . umete kaı·~ı ~ah sen teahhüt et• 
mrJrrı l"•n verilen ki'rardır. 

Husuıi Vapurcuların, vapurlarının 
cinı, adet ve sair evsafını gösteren be
yannameleri vermeleri için muayyen 
müddet bugün bitiyor. Dün bir~ok va
purcular, beyanamelerini Deniz Ticaret 
Müdürlüğüne vermitlerdir. Kalanlar da 
bugün vereceklerdir.. Bugünden ıonra 
beyanname kabul edilmiyecektir. 

Kıymet takdirine başlanıyor 
Yarından sonra vapurlara kıymet tak .. 

djrinc başlanacakhr .. Bunun için azasın .. 
dan ikisi vapurcu]an temıil edecek bir 
heyet tesekkül etmektedir. Vapurcular 
Birliği idare heyeti toplanarak, bu he
yete eski Bahriye Müsletarı Hüsamet
tin B. le !tal an Loydi müdürü M. Yon-

AYDIN <Milliyet) - Dün Eğirdir
den lzmire gelen ekıpres katarı ~r~y
köy istasyonuna girerken Yatar ısmın
de bir sığırtmaça çarpımı ve batından 
ağır ve tehlikei bir surette yaralamıttır• 
Yaıar batını raylara yirmi santnn 

mesafede demiryolunun trave-,.si üzeri .. 
ne koyarak yatmıı. Yattığı yer hattın 
dönemeç noktasında olduğundan maki
nist uzaktan görememiş, Yaşar batının 
üstünden geçen lokomotifin ııürültüsün
den uyanınca ba!ını kaldırmı' ve loko
motifin yan tlemirlerine varpmıştır. 

Vak'a mahalline Sarayköy Cümhuri
yet müddei umumisile jandarma kun::an
danı gelmİ§ler ve tahkikata başlamıılar
dır. Yatar ismini ve Sarayköylü olduğu
nu söylemiı ondan sonra kendisini gaip 
etmiştir. 

Bq sebepten ekspres Aydma vaktin
den iki saat geç gelmittir. 

Taşlar hazır yol yapılmayor 
KARACASU (Milliyet) - Karacasu 

kuyucak sösesinin 4100 metrelik kumı
nın kırma ve blokaj taşları hazır olduğu 
halde henüz i~aata baılanmamııtır. Kıt· 
tan beri yol kenarında duran taslar dağıl 
makta olduğundan bu kı5ır.ın intaıına 
batlanarak hu yolun bitirilmesi ve bu 
yol üzerindeki harap köprüleri~. de bir 
an evvel tamir olunması çok luzum1u
dur. 

Karacasu fırka binası 
KARACASU (Milliyet) - Kaıaba· 

nın medhaliode Bele<liye ta•afmda!" he-

d
. d"I •• u .. zeriııe bu sene bır fır-
ıye e ı en ar-. . . f k 

ka binası yapılacakbr. Bunun ıçm ır ~ 
vilayet heyeti 1000 ve Karac,aıud. bebl~dı
yesi 300 JU-a yar~~ırı edecek er ır ına .. 
nın insasına hu gunlerde başlanacaktır. 

Karacasuda mezbaha 
KARACASU <Milliyet) - Sehrin ya

kınında ~e ıehirden geçen iki derenin 
deltasında fenni bi• mezhah~ yapılmıt· 
tır. Mezbah~ rerek bina ve ~ue~s7 ~an· 

Dokuz 
Hacer 

yaralının 
Hanımın 

Dünkü nüshamızda Şıorolar ve Ayayor ı 
gi köylerinde hudut yüzü?~~ bir kav
ga olduğunu ve 10 - 15 kışının yaralan
dığını yazınıttık. Y aralılarclan Hacer 
Hanım vaziyeti tehlikeli olduğu için has 
taneye kaldmlını§, diğer yaralılar ma
hallinde tedavi edilmittir. Adliye tara
fından raporü istenen yaralılar 9 kişidir. 
Vak'aya vaziyet eden müddei umumi 
muavini Ferhat Bey ~dise mahallinde 
gece 21,30 a kadar kalarak ali\ka~arl~
nn ifadelerini almııtır. Hadisede şımdı· 
lik 55 kiti maznun vaziyetindedir. Maa· 
mafih daha tevkif edilmiş kimse yo~tur. 
H

• d" D"" d.. .. Hukuk mahkenıeoınde a ıse or uncu ak 
a lardanberi devam e~en bir dav": h -
ı.!°ndaki tedbiri ihtiyatı karandnın f.J&akndb~ 

bl .... eıınaıın a u ır 
ma tarafından te 'iP . . 1 • t" 1 da ılerı ge mıt ır. 
Y'?.'lılül~hk. yapı ,",'l~s:;'vukat Cevdet Ferit 
Koy enn ve"'' ı . "d k k" 

d.. h-d"se mahallıne ırı ere tel ıBey un a1 
kat yapmıtlır· , L • 

Ali Riza B. clıyor Rr: 
Bu hadiseyi dün bir muharririmiz Va

r Muavini Ali Rrza Beye sormuttur. 
Ali Rıza Bey demi~tir ki' 
"- Salahiyettar mahkemenin iıtar e

dip vazifedar memurlara tevdi ettiği ka· 
rarın tatbik Ye icrasına fili muhalefet ve 
mukavemet gösterilmesi üzerine zabıta
nın muavenetine müracaat vukubulmuf 
ve zabıta tarafından mukavemetler ber
taraf edilerek karar tatbik edilmiıtir. 

Müdafaa sahilleri dinlenecek 
' 

raporu istendi, 
yarası ağırdır 

Hakkı Efenılinin üzerinde ~ıktığını 
leınİ§lerdir. Hakkı Efendi hu par-:Ia~ 
vergi olarak tahsil ettiğini .. v~ ver~ı ~ıs· 
tesinde mukayyet bulundugunu bı~dır-. 
miı, bunu söyliyecek mud~faa ş?.hıtlerı 
'ka etmittir. Muhakeme hu mudafaa 
ı me • . . L--k .. b k ı 
şahitlerinin celbı ıç.ın ~ R e:une ıra r 

mııtır. 

Nazım Hikmet Bey 
Gece gelen telgraf i•imli eserden do

layı aleyhlerine komünistliğe tahrik da
vaoı açılan Şair Nazım Hikmet. kitapçı 
Abmet Halit ve matbaacı Ali Beylerin 
muhakemelerine dün Ağırcezada hafi 
olarak devam edilmiıtir. 'Nazım Hikmet 
Bey Bursada olduğu- için muhakemede 
hazır hulunamamıttır . 

Sonposta aleyhindeki dava 
Son Posta gazetesi aleyhine Damat 

Mahmut Paşanın oğlu Aıım Beyin açtı• 
ğı hakaret davasının rüyetine dün ~ev~m 
edilmit, fakat celbi icap ede!'. ıahıtlı;rı;. 
gelmedikleri anlaşılmış, getınlmelerı 
çin muhakeme baska ırüne bırak•lmıştır. 

Tehir edildi 
Vazife batlıiı altında memu<ların ~e

ref ve haysiyetlerini kesredecek _ma~ıyet 
te bir makale yazdığı için a!eyhın~. d !;;:' 
açılan Ağaoğlu Ahmet. nesrıyat ~u. ~er 
Yusuf Ziya Beylerle hu makaleykl 'd•n 
inan ister inanma. süt'!nuna ".~ dü~lerİ 
Son Posta prazeteıı sahip ve mu. u· 
Ali Ekrem ~e Halil Lütfü Beylrro_n m g• 
hakemelerine dün b~lanınıttı_r. ~:a J:rı 
Ju Ahmf""t Bey D~rülfünunda unt.' "di ~ 
oldug"'u. icin mahkcıneye -:e1menıı,, _, .. ,,.r 

. ·• •• ohrt;'.H• 1~ L 

zevat dP\ J..u yazının curum ~·ıı /\P"' 
sövlemi~lerdir. Muhl'kcnıl" ,,.\ğ~ oft~ .,, ..... 
nı;l Rc:rin ,..chnt.:ıİ irin ?4 h .. :ııran 

Cemal Efendi isminde bi,- mükelleften 
rüşvet almPıktan su~lu verP."i tahsildari 
Hakkı Efrndinin R"Uh"kemesine di•n i· 
kinci r.ez;t muhkemesinde devam edilmişp 
tir Dünkü muhakemede cü ... mü ıncşhu
du. yapa'!1 polisl~r şahit olarak din1cnil
mi~1erdir. Bur..1?~ kaymakamlıkta uuma-

. ., " ·-" .-ııırii•ıiİ 



( Ziraat Bahisleri ) 
NEBA TLARDA TEKAMÜL 

Sıcak memleketlerin nebatları zaman gelecek ki 
Türkiyede mahsul verebileceklerdir 

nasül uzvudur. Bu uzvun harici te
sirlerinden muhafazasını (Tü
veyc) dediğimiz renkli çiçek yap
rakları derühte etmittir. Çiçek 
gonce halinden kurtulup ta tü
veyçler açıldığı zamana kadar er
kek ve diti azalar da kemale irit
mit ve birbirile çifletehilecek va
ziyete gelmiş bulunurlar. Çiflet
mekte rüzgarlar, böcekler tabii bir 
amildir. Erkek çiçeğin üzerinde 
bulunan ve maya tozu denilen (gi
barıtali) ilkah edici hal ve kuvve
tini alınca rüzgarlarla uçarak veya . 
üzerine konan böceklerin ayakla
rına vücutlarına yapışarak diti çi
çeklerin üzerine dökülür veya ko
narlar. Mayatozu diti çiçeğin üze
rine gelince çatlar ve içinden sı
zan bir mayi, diti çiçeğin batından 
yumurtalığa geçer ve orada bulu
nan ve ileride tohum olarak yeti
şecek olan taneleri aşılar. Bu su
retle yetiten tohumlar bittabi ilkah 
edilmit atılı ve iyi birer tohum 
olabilirler. Tabiatin bu telkih tar
zını tetkik eden mütehas11slar ay
ni tanı aun'i olarak tatbik etmek 
çarelerini bulmutlardır. 

Bunuçün ayni cinse dahil olan iki 
nevi birbirile çifleftirmek husu
sunda bazı kaide ve usuller vazo
lunmuftur. Nebatların bazılarında 
erkek ve dişi azalar bir arada ve 
bir çiçek üzerinde bulunurlar Ba
zılarında ise erkekler ayrı ve diti 
azalar ayrı birer çiçek üzerinde 
bulunurlar. Bu iki vaziyeti tespit 
ettikten sonra çiflettirileceic olan 
nevileri daima ve dikkatle gözle
meli ve her iki nevin mevsim itiba
rile birbirine uygun bir zamanda 
çiçeklenmiş olmasına itina eyle
melidir. Neviler arasında erkek o
larak kullanılacak nevin iyi ve 
kuvvetli yetİfmif olması ve diti o
larak kullanılacak nevin de kuv
vetli fidanlardan seçilmiş olması 
lazımdır. Eğer neviler batka iklim
lerin nebatlarından alınacak ise 
o nevileri evvela damızlık için tec
rübe edilecek mmtakada yetiştir
mek ve badehu tecrübe ve çiflet
tirmeye ba,lamak zaruridir. Gerçi 
erkek çiçeklerden toplanan maya
tozları ağzı gÜzelce ve hava gİrmi
yecek surette kapanmıt titeler i
çinde uzun müddet bozulmazlar
sa da (soğan ve sarmısak 5 - 6 ay, 
zanbak bir sene; kavun, karpuz, 
kabak 15 gün; portakal, limon, 
turunç 8 gün) uzak mesafelerden 
mayatozu tedarik edinciye kadar 
dişi çiçeklerin tenasül kabiliyeti 
geçmiş olabilir. Melezleme usulü 
ismi verilen ve nebatların teka
mülüne büyük yardımı olan bu u
sulün memleketimizde de tatbika
tına batlanmıf ve tohum ıslah is
tasyonları tesis olunmuştur. Bahçe 
cilik ve bilhassa çiçeklerde tatbik 
ettiğimiz bu usul sayesinde yeni ve 
cidden güzel melez çetitler elde 

... . ,._. . ~· 
ır-92 nci liste ıll 
ı 

ANKARA, 14. A. A. - T. D. T. Ce
miyetinden : 

Kar,ılıkları aranacak arapça ... farsça 
ln:limelerin 92 numaralı lilteai ıudu.r: 
1-VAIT -VAT· 7-VUKUAT 

2-VADE 

3-VAZIFE 

4-VAZIYET 

5-VEFA 

&-VEKALET 

8-VUKUF 

9-SIYASET 

!O-ZiYAFET 

11-ZOHUL 

12-ZIMNI 

l ._ _R_A_DY_o_ı 
Bugünkü proğram 

1 S TAN BUL: 
18: Gramofon, ı8.30: F~amızca 

ders (ilerlemif olanlara mahauı) 19: 
Kemal Niyazi B. ve arkadaılan. 20: 
Nebil oğlu lamail Hakkı B., 20.30: 
Kemani Reıat B. ve arkadaılan. 
21.30: Gramofon, 22 den itibaren: 
Ajan-, boru haberleri ve saat ayarı. 

ANKARA, 1538 m. 
12.J() : Gramofon. 
18, : Alaturka aa.z, 
18,45 : Viyolonsel konseri (Edjp B. tarafın• 
dan). 
19,lS : Alaturka au.. 
20, : Ajana haberleri. 
VARŞOVA, 1441 m. 

11: Sabah duası. 13,15: Senfonik matinal kon
ser. 15,20: koro konseri. 16,10: Tenor ma
aanni'nin koa•erİ. 16,35: Plak. 17: Çocuk 
prosramr. 18: Halk kon•erİ. 23: Dan• musi· 
kiıi 
BUDAPEŞTE, 550 m. 

21,05: Operet parçaları. 23,35: Haberler. -
Siıan musikisi. 

ViYANA, 518 m. 
19:Büyük Viyana. operaıından naklen Rish•lcl 
Wasnerin eserlerinden (Götterdacmmeruaı) 
isimli opera temsili. 23,55: plak ile •lı:t•nı 
kon•eri. 

MILANO • TORINO • FLORANSA 
21,35: (Garnaıcalli) i•İm(j Laecetin.in eserle~ 
rindetı opera tem•ili. 
B0KREŞ, 394 m. 

13: Plak. 14,lS: Pla.lc. 18: karıtık konse ... 20: 
Der•. - Plik. 21: Şarkılar. 21,25: Senfonik 
konser. 22,20: Kon•erin de•amı (Beeth.oven, 
Debus•y). " 

lki:ıci iflas memurluğundan: 
Kuı..,baro.cı yokuşu altbaşmda otur. 

mokta ve oğramacılrkla meşgul imlan 
makta olan Todoraki birader iflasi 
5-6-933 tarihinde açılıp tasfiyenin adi 
şekilde yapılmasına karar verilmi} ol
du~unda!l : 

1 -- Müflisten alacağı olanların ve 
istihK•K i ddiasında bu.lunan.Jarın alacak 
larmı ve istihkaklaruu ilandan bir ay 
içinde 2 inci iflas dairesine gelerek 
kaydettirmeleri ve delillerini (senet ve 
defter hulasaları vesaire) asıl veya 
ınusaddak ouretlerini tevdi eylemeleri. 
2 - lii~afına hareket cezai mesuliyeti 
müsttJzim olmak üzrre müfJisin borç
lularının a)tni müddet içinde kendile
rini ve borçlarını bildirmeleri. 3 - Müf 
tisin .mallarını her ne sıfatla olursa oJ
sun ellerinde bulunduranların o mallar 
üzerindeki haklarr mahfuz katmak r· 

tile bunları ayni müddet içinde daire 
emrine tevdi ctmf> l r: • ... e·mezlıtr9C 

n akbul mazeretleri bulunmadıkça c 
za! mcsu.Jiyete uğrayacakları ve ruç
han haklarından mahrum kalacakları. 

4 - 19.c,.933 tarihine müsadif pazarte· 
si günü saat 14 te alacaklılarrnm ilk 
içtim~a ıtelmeleri ve müfliı ile müşte
rek borçlu olanlar ve kefillerinin ve bor 
cunu tekeffül eden &air kimselerin top 
]anmada hulunmağa hakları olduğu i
lin olunur. (4534) 

- - . 
etmeğe muvaffakiyet hasıl olmuş
tur. Bu ilmi usulün tatbikatına dair 
ayrıca bir makale yazacağız. 

Lütfü ARiF 

Hlklya 

Ev kadını 
Ruscadan 

ihtiyar bir kadın tanırım. GençUğin· 
de herhalde çok güzel bir kadındı. Fa
kat ben onu ilk tanıdığım zaman, 
yetmiıine varımıtı. Gözleri, cözçukur
larının içinde kaybolmu§ gibidi. Boynu 
kıldan İnce idi. Ellerindeki damarlar 
kabank ve masmavi idi. 

Bu ellerle ihtiyar hayli çamaıır yı
kardı. 

Evde iki kızı ile beraber yafıyordu. 
Bu kızlar da istatistik dairesinde ça
lııırlardı. 
Odalannın duvarlarını, diplerine 

kart postal tertibi resimler boyanmıf 
tabaklarla süslemiılerdi. Ev gayet te· 
mizdi, fakat odanın harareti kaybol
maıın diye pencereleri açmazlardı. 
Kızlar yazibaneye geç kalırlar korku· 
su ile duvardaki saati kırk dakika ile
riye almıılardı. 

Yirmi sene böyle yaıadılar. 
Kızlardan biri elli, öteki kırk ya

tında idi. 
Beyaz aaçlannı, geni§ alınlarını, 

tenlerinin acaip r<ongini daima hatır
larım .• 

ihtiyar kadının ismi Anna Sevasti
anovna idi. Ölümüne kadar saçlarını 
kaybetmemişti. Hatta bu eçlar ada
makıllı ağanruılardı bile.. Arasıra 
badem yağı ile friksiyon yapar ve ba
tında sun'i çiçekli danteli bir külah 
taşırdı. 

Anna Sevaıtianovna nın on bet ço
cuğu olmuıtu. Y etmiı ya4ına doğru 
yatağa düştü. Hıutalığı çok ağırlaş
mıştı. Doktoru çağırdılar. Her vizite
ya bir ruble veriyorlardı. Doktor gel
meden evvel, hasta kadın temiz çama
ıır giyerdi. 

Bir gün doktor. gene geldi. Hasta 
yatakta son derece zayıf ve ihtisar ha
linde idi. Doktor hastanın başucuna 
oturdu. Dikkatle hastaya baktı. na
file! kurtuluş yok! Yeni bir mualiceye 
lüzuın kalmadan ihtiyar kadın, san· 
ki bu ite ıılıtmıı gibi, sanki Leningrad 
poıtaaı muayyen vaktinde Moskovaya 
kalkıyormuş gibi, gözlerini sabit bir 
noktaya dikti ve öyle kaldr. Ölmüıtü 

Doktor defin ruhaatiyeai yazmak i
ç.in evine döndü. Şimdiki gibi, o zaman 
larda da bir defin ruhsatiyesi lazundı. 

Kızlardan biri ölünün başında kalmış 
tr. Anasını giydirdi. Sonra ağladı. Da
ha sonra korkmağa başladı ve bu korku 
ile evden dııanya kaçtı. Kapıyı da şır· 
rak diye kapattı. 

ihtiyar ölü odasında yalnız kaldı. 
Bu evin karanlık mutfağında yirmi 

ıene bulaşık yıkamıştı. 
Odalar yine eskisi gibi .• Yine duvar· 

!arda resimli tabaklar.. Köşede yayaız 
büyük bir kanepe, bir az ileride akajo 
bir keridon. ihtiyar kadın bunlardan hiç 
birini gönniyordu. Çünkü yatağa uzan
mıştı ve ölmüştü. 

Doktorun evi uzakta değildi, arb 
ıokaktaydr. Defin ruhaatiyeaini yazıp 
tekrar sı:elmeıi uzun sürmedi. Kapıyı 
çaldı. Kapıda balar ballıaaı dıtandan 
çekilen bir zil vardı. 

Zilin sesi boş evin içinde aksetti. ih
tiyar kadın, ölü yatağında uzanımı, ya
tıyordu. Nabzi dunnuf, nefesi ketıilmit 
bir ceset .• 

Zilin ıetıi bot evin içinde bir daha ak 
ıetti. ihtiyar kadının henüz ölmiyen bey 
ni zilin •eaini duydu. Bu beyin timdi 
şöyle düşünüyordu: Kapı çalınıyor. 

Anna Sevastianıvna, gözlerini açma 
dan, yataktan kalktı. Anti ıambri geçti 
ve sokak kaomru actı. 

Doktor ihtiyar kadını karşısında gÖ· 
rünce, sendeledi, duvarı tubnasaydı, 
düşecekti. 

ihtiyar kadın dedi ki: 
- Affedersiniz Doktor, evde ben

den başka kimse yok. Kızar gitmiJler •. 
O günden sonra ihtiyar kadın daha 

üç sene yaıadı. Bu hadise İnsanın sinir-

Taksim Bahçtsi - ı 
Bu akşam saat 21, 1/2 da 

Yaz mevsimi münasebetile 

AÇIK HAV ADA SİNEMA 
Jeanne Boitel ve Jea::ı Weber 

tarafından temsil edilen 

Evliler ve 
Sevdaları 

Tekmili Fransızca sesli ve sözU 
filmi ııösterilecektir. Ayrıca 

sahnede ZENGiN VARYETE 
PROGRAMI 4485 

Beyoğlu Ormaa 
İdaresiadea: 

Müsadereli mallardan o
lup Fındıklı ve Şişlide mah
fuz bulunan 16 çeki 13 kilo o 
dun ile 400 kilo meşe kömü
rü ve 70 demet Fırın çalısı ha 
zine namına açık arttırrn'a su 
retile satılıktır. 19-6-933 de 
saat 16 da ihale olunacağın
dan taliplerin Beşiktaş Or
man İdaresine ve ihale gÜnÜ 
Beyoğlu Kaymakamlığında 
müteşekkil müzayede komis
yonuna müracatları. (2384) 

3323 

İ>tanbul dördüncü icra memurluğun
dan: 
Ttmaınına 011 bin lira kıymet taktır 

edilen (Fındrklıda) Beyoğlu taksim ka 
zancı mahallesinin imam, mürabata çık 
mazı ve mezarlık sokaklarında atik 29, 
12, 10, 7, 10 mükerrer yeni 15, 22, 20, 
18,33, 35,37,39 numaralarla mürakkam bi 
risi bağçeli müteaddit ahşa.p haneleri 
birisinin beden dıvarları kağır üstünde 
odaları olan dükkıinlan ahır ve arabalı 
ğın dört hisse itibarile bir hissesi açık 
artırmaya vazedilmiş olup 10·? -1933 
tarihinC:e ~rtnamesi divanhaneye talik 

edi le rek 29-7-933 tarihine müsa.dif cu
martesi günü saat 14 ren 16 ya kadar ls
tanbu.I dördüncü icra dairesinde açık 

artırma suretile satılacaktır, artırma

ya iştirak için taktir edilen muhanunen 
kıymetin dörtte birinin yüzde ye<li bu
çuk nisbetinde teminat akçası alınır, 

mezkilr hisseye müsip müterakim ver
ği belediye vakıf icaresi müşreriye ait
tir. 929 tarihli icra kanununun 119 un 
cu maddesine tevfikan hakları ~ si
cille. ile sabit olmayan ipotekli alacaklı 
ldr i 1c diğer al3.kadaranın ve irtifak 
hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hu 
susile faiz ve masarife dair olan iddia 
!arını ilan tarihinden itibaren yirmi 
gü:ı i~inde evrakı müsbitelerile bildir
meleri lazımdır. Aksi halde hakları ta
po sicillerile sabit olmayanlar satış be 
<!elinin paylaşmasından harir kalırlar 

a:akadarların işbu ma.ddei kal111Jliye ah 
kSmına göre hareket etmeleri ve daha 
fazla malilmat almak isteyenlerin 
929·61 dosya numarasite memuriyetimi 
ze müracaat etmeleri ilan olunur. 
(4530) 

- terindeki reflekslerin kuvvetini göıterir. 
Bu nevi refleksler doktorlar için iyi bir 
mevzudur. 

ihtiyar kadın yetmiı sene bu evde 
her işi yapmıştı, bu iti de yapmaması 
mümkün değildi. 

Fennin yürüdüğü yol genit ve 
nihayet.izdir. Her ileri adımda ye
ni yeni bulutlar, ketifler meydan 
alıyor. Nebatlar ii.leminin içine gir
meğe çalıtan mütehassıslar hu bü
yük ve azametli alemin içinden 
doğmakta olan yenilikleri tespit 
için geceli gündüzlü çalıtıyorlar. 
insanların bütün bu gayret ve uğ
raşmaları dünyamızın nehatlarını 
çoğaltmak, cinslerini ıslah etmek, 
hassalarını kuvvetlendirmek ve 
bilhassa yeni cins ve neviler elde 
ederek bunlardan iktisadi istifade
ler temin maksadına matuftur. A
limlerin çalıtması sayesindedir ki 
bugün beynelmilel nebatlar kato
loğu yeni nebat çetitlerile tatkın 
bir hale gelmittir. Gerek melez o
larak ilim ile elde edilen nebatla
rın gerek halitabiide melezleşen 
nebatların adetleri binleri geçmit
tir. Mesela kürenin dört mıntaka
sına yayılmıf gül cinsinin bugün 
14,300 nevi ve çetidi elde edilmit
tir. Lalelerin, karanfillerin, kasım
patı ve sünbüllerin hepsi de yüz
lerce melez vermittir. Nebatların 
tohumları. üzerinde yapılan bu ıs
lahat sayesinde her nebatın tebii 
evsafını yavaş yavat değittirmek 
ve yetişecek yeni nebat nevilerinin 
istenilen ve aranılan evsafı haiz 
olması için bunları o tarzda yetİt· 
tirebilmek kabil olacaktır. Bu de
ğiştirme ıslahatı bilhusa ömürle
ri bir sene olan nebatlarda daha 
kolaylıkla yapılabilmektedir. Buğ
<!ay, arpa, mısır gibi hububatın ıs
k.hı için yapılmakta olan tecrübe
ler muvaffakiyetli neticeler ver
miştir. Bu tecrübelerin sayesinde 
zaman gelecek ki soğuk memle
k tlere mahsus bir nebat mutedil 
veya sıcak iklimli bir memlekette 
de mahsül verebilecek bir kudret 
ve '<abiliyete malik olacaktır. Ke
za, sıcak iklim ve mıntakalarına 
mahsus nebatlar memleketimizin 
iklimlerine tahammül edebilecek 
ve mahsül verebilecek evsafı ka
zanmıt olabileceklerdir. Bu ısla
hatın tatbikat sahasında muvaffa
kiyetli neticeler vermeıine yardım 
eden en mühim amil nebatlar ara
sındaki imtizaçı cinsiyettir. Cins 
imtizacı nevilerin birbirile olan a
lakasını kuvvetlendirir. Aynı nevi
den olan iki nebat arasındaki u
yuşma hassası bu iki nevin birbiri
le çifleşmcsinde derhal tesirini 
gösterir. Bu iki nebatın çifleşme
sinden yeni bir melez vücut bulur. 
Eğer elde edilen melez matlup 
evsafı cami değilse bu melezlettir
me itine devam olunarak istenilen 
yeni nevin vücut bulması için tec
rübelere kuvvet verilir. Nebatların 
çifleştirilmesi için nebatlar alemi
nin içine girmf'k lazımdır. Bir ne
batın tohumundan batlıyarak bü
tün azalarını, bünye ve teşekkülle
rini, hayat noktainaz~rından ge
çirdiği bütün devrelerini birer bi
rer tetkik edebilecek kadar neba
tat ilmine vakıf olmak icap eder. 
Nebatlarda da hayvanlarda oldu
ğu gibi erkeklik ve dişilik vardır. 
Bu cinsiyet azaları da çiçeklerin 
iizerinde bulunan ve çiçeklerin en 
mühim uzuvlarıdır. Çiçek l!ekil ve 
manzara itibarile, tabiatin en kıy
metli ve en cazibeli, güzel bir te-

FENERBAHÇE EŞYA PİYANGOSU .. -
14 Temmuz Cuma Günü Kadıköy Stadıada Yapılacak Olan 

eşhur SLA VY A - FENERBAHÇE Maçında 
Jıı.. Halkımızın 

Milliyet'in edebi romanı: 8 

YAYLA KIZI. 
- YAZAN: Aka Gündüz. -

nikahlayıverir. Tepe tepe kullan
sın. iki karı, iki çift öküz demek
tir. Yarın bir de Petek büyürse al 
sana üç çift mal. Mudurnu (mede
ni) kanunu çıkacak, kimse iki av
rat alamıyacak diyorlar. Çıkma
dan 'u Özügü)ü alıverse. . bu işi 
hocaya bile danıftı. Hoca kesme
ce cevap verdi: 

- Sen hiç itkillenme Emüş Ni
ne! dedi. Şeriat ne kadar kalktı 
deseler gene bir ucu, kulpu kalır. 
Müstakil bir çaresini bulup everi
riz. Yeter ki sen itin barcını, mas
rafını hazırla. 

Köyün bir ağası da bu ite hım 
diyince Emüt Nine için dü,ünecek 
bir yan kalmadı. Özügüle: 

- Geç kız! dedi, benim ahır 
sekisinde rahatça otur. 

O gün bugün Özügül ile kızı 
Petek ahıra ve sekisine eyerletmiş 
!erdi. Neye yarar ki kış pek çetin
di. Teuk yok, çıra yok, odun yok. 
Petek'e bir fey olmadı ama anası
nı •atlıcan mı ne, yalc"laclı işte. 

Günlerdenberi eski Kürt keçesi üs
tiınde yanıp duruyordu. 

Dı,arıda davullar döğülüyor de
Jikanlıla~ o~nıyor, atlar kitni~or, 
dünya eglenıyor •. 

özügül hastalık aleti ile cayır 
cayır yanıyor. 

V aktile o da böyle günler Y8'a· 
mıştı. Daha doğrusu ömrü ~ep böy
le günler içinde geçmitti. öküzleri, 
tarlaları yerine sesleri ve sazları 
vardı. SevitiP evlendiği kocası er
kekler tarafında ça}tı.r, kendisi de 
kadınlar tarafında söyler, oynar
dı. 

Kirli yorganının içine gömdüğü 
yanan batı, çakmak çakmak göz
leri, geçmit günlerden başka, bir 
fey dü,ünüp göremiyordu. 

Ne yiğit, ne ten, ne erkek koca
sı vardı. Dünyada eşi örneği bulun
mazdı. Onlar yalnız geçim için 
baskalarını değil, kendilerini de 
eğlendirirlerdi. 

issiz kaldıkları günlerin ak
şamlarında saz çalarlar, türkü 

yardıınlarile inşa edilecek asri 

söylerlerdi. Çok defa kocası çalar 
kendi oynardı. 

Bebeleri yürümeğe başlar başla 
maz ona da öğretmişlerdi. O da 
peltek dille türkü söyler ve düşe 
kalka oynardı. 

Bir gün Balkan harbi olmuştu. 
Özügül bunu anar anmaz has

talığını unuttu, gülümsemeğe baş
ladı. Balkan harbi onu tam dört ke 
re sevindirmişti. Kim bilir hangi 
bucakta kocası bir bataklığa sap
lanmıt ta hemşehrileri kurttı.rmıı
lar. Bir buna, bir de topçu muhare
besi olmuş, kocasının şaranpoldan 
gövdesi delik deşik kesilmiş te has 
tahaneden çıktıktan sonra ona yir
mi ıarı lira vermiş paşalar. Üçün
cüsü koynunda yirmi altın ile sı
laya gelişi. Dördüncüsü: Bir az acı 
karışık amma neyııe yine yirmi beş 
kağıt li~a ile dönmüttü. Halep mu 
harabesınd~ bacağını yitirdiği için 
Mustafa Kemal Paıa verm<.. 

Artık sazdan başka malları da 
vardı. Bir çift öküzle bir ufak nu
mara pulluk almışlardı. Döşekleri
nin kılıfını, yorganlarının yüzünü 
yenilemişlerdi. 

Mütareke olur olmaz işleri ırı
ladı. Bir gün şehirden bir sarıklı 
hoca, bir lngiliz neferi, iki de diniı 
ayrı herif geldi. Köyde dişe paha
ya ne gE'lirse, o iki herif: Bunlar 
bizim milletindir diye sürüp götür 

tribllnler önilnde"' keşide edilecektir. (4533) 

düler. Sarıklı da onların götürdük
lerine şahitlik yapıp kağıda mühü
rünü bası basıveriyordu. Bu arada 
Topal Mehmet Çavuşun da iki ö
küzü ile pulluğunu götürdüler. 
Bunlar da bizden alınmıştır, bun
lar da bizimdir dediler götürdüler. 

Özügül de öteki köy kadınları 
gibi ağlamağa başladı. Kocası kız
dı: 

- Olen! dedi, kafama cinleri 
çıkarma! Alsınlar götürsünler. Ö
küzle pulluk onların olsun. Bize bu 
yurt yeter. 

Yeter ki bu yurdun her karışı
nı onlara kızıl haram edelim. Da
da! oğlu mu kim, ne demiş ise ya
man demiş: Ferman padişahın dağ 
lar bizimdir. Bugün varsın yine 
ferman düşmanların olsun bu dağ
lar bizim ya .. Bize yeter. Ver şu 
sazı! Sana bir bava öğreteyim: 

Kızlar! Erler! Bacdarl 
Olanlara bakmayın. 
Sağalacak acılar, 
Arhk ağıt yakmayın: 
Muata/a Kemal Papa 
Dal kılıç geçti başa, 
Ankaraya geliyor! .,. 
Hey Ankara, şen ol şen! 
/cin inan, er dolu. 
Senden geçecek senden 
Her kurtluşun yolu: 
Mustafa Kemal Paşa 

Dal kılıç geçti ba,a, 
Ankaraya geliyor! 

Yağlı kağıt kaplı pencerenin 
önünden geçen köylüler, Mehmet 
Çavufun böyle bir günde keyifli 
keyifli saz çalıp türkü söyleyitine 
içerlediler. Pencere önünde dur
dular, hırçın hırçın dinlediler, Bak 
blar ki Mehmet Çavutun söyledi
ği yeni bir düğün dernek havası 
değil. O, hatta karısına, sonra kı
zına ve daha sonra bütün köylü
süne inan ve dinçlik aşılıyor. 

Mustafa Kemal Pafa 
El ath mı bir iıe, 
Geçti mi şöyle haşa 
Titrer dünya dört köfl. 
Mu.tala Kemal Pa,a. 
Dal kdıç geçti ba,a, 
Ankaraya geliyor! 

Petek! Kalk kız oyna! Parmak 
!arının takırdısını görültüsünü ö
küzler ititsin. Hadi bebem! 

Sarı yıldız havada, 
Yavru kuşum yuvada. •• 
. . . . . . . . . . . 

Bir gün Y enitıhlarlı Riza Bey
den fU haber geldi: 

- Mustafa Kemal Pata, Müf
tü Rifat Efendi hocaya demiş ki 
beni bilen, bilmiyen ne kadar koç 
yiğitim varsa hazırlansınlar! A
kıncı müfrezeleri kurulacak. Mil
let ordusuna yardımcı olarak çalı-

Şark Demiryolları 
Yaz mevsimir.d ..-: s '>y ri S'.! ti ve seyri .. 

hatif ile em1 ia nakliyatına mahsus ten
:: ilatıı tariftlcri~ mt:vkii mcriyete vazı. 

5 Haziran 1933 d en itibaren bcrvcclıi 
ati tarifei~r i r~c edilen tarihleTc katlar 
mevkıi mcriyı<.:te vaz edilecektir : 

1.- SEYR1 SERi TARİFE (B) -
Edirne Karnağaç, Edirn,şchir, Lüle

burgaı: ve Çorlu rnevkiflerindcn fstan
bula •evkcdilecek bozulmağa müs teit 
ınekfilat irsalatına tatbik olunur. 

Bu tarife, csgari 100 kilo üzerirule'l 
yapılacak irsa~5.t için -seyri serie mah~ 
sus Umumi, Tarife ücuratrndan yüzd: 
2~ (yüzde rirmibeş) nisbctinde bir ten 
zilatı ha·viclir. 

31 Tcşr'n; Ewel 1933 tarihine kad~r 

meridir. 

2.- SEYRİ HAFIF TARİFE No. 
101. 

Emtianın ~ınrfr üzerinden ücreti he
sap edilen·k bir cinsten veya mütead· 
dit dnsten .grup halinde 10 veya 5 to:ı· 
luk tam. hamuleli vagon'ar ile her ın,v 
kiften her mevkife yapılacak irsalat~ 

tatbik olunur. 
Bu .tarife seyri hafife mahsus 1 N>. 

lı Husus> Tarifo ücuratından yüzde 1.0 
(yüzde on) ile %20 (yüzde yirmi) 
ara.;ında tehalüf eden bir tenzilatı havi 
dir. 

31 Teşrini Evvel 1933 tarihine kadar 
meridir. 

3.- SEYRİ HAFİF TARiFE No. 
105.-

1 O tonluk tam lıamu.Jeli vagonlar ile 
yapılacak karpuz ve kavun irsalatrna 
tatbik olu.nur. 

Bu tarife, seyri hafife mahsus 5 No. 
lu Husuıi Tarife ücuratından uzun mc 
safrlerde ~ 10 (yüzde on) nisbetinde 
lıir tenzilat ı havidir. 

30 Teşrini Sani 1933 tarihine kadar 
miitelJcrdir. 

4.- SEYRİ HAFİF TARİFE No. 
106.-

T-Iububat, zahire, ilah,. •. 10 tonluk t~m 
hamuleli vagonlar ile yapı'acak irsa
l5ta tatbik olwwr. 

Bu tari fe, seyri hafife mahsus 6 No. 
lı Hususi Tarife ücuratından 129 
kilometroyu tecavüz eden mesafelerde 
%10 (yüzde on) nisbetindc bir tenzi15-
tı havidir. 

Bu bapta daha ziyade tafsilat almak 
için !stanbuLda Şark Demiryolları :tda
rei Merkeziycsile hat da bilumum me
vakife müracaat edilerek yeni Taı:i

feler talep o1unur. 
lstanbul, Haziran 1933 

(3593) MÜDIRİYET: 

Dr. IHSAN SAMI 

lST AFlLOKOK ASiSi 
istafılokoklardan mütevellit (ergen-

lik, kan çıbanı, koltuk altı çıbanı, 
arpacık) ve bütün cilt hastalıklanna 
kar§ı pek teıirli bir aııdrr. Divan· 

yolu No. 189. (41103) 

l)li[liy~t 
Asrın umdeai " M I L L I Y E T " tir. 

ABONE ÜCRETLERİ : 

ll a7lıit 
il • 12 • 

Türkiye içia 
L K. 
4-
7 l50 

14-

Hariç için 
L. K. 
8-

14 -
28-

Galeo ••rak seri •erilmez.- Müddeti 
gıaç•n nl:iıhalar 10 kuruıtur.- Gazete •• 
matbaeya ait itler için müdiriyete mÜ· 
tacaat edilir. Gazetemiıı: llinların me•'u· 
liyetini lcabul etme.z. --
BUGONKO HAVA 

Y •ıilköy askeri raıat merke:tindeıı al
dıiımız malUmata söre bucü.n ha•a ekso
riyetle açık •e ..Jdn seçecelı:tir. 

14-S.933 de ha•a tu.yiki 760 milimetre, 
en fazla sıcalcLk 22, en az 18 derece idi. 

tacaklar. Rifat Efendi Hoca böy
le haber etti. Hem dedi ki bu ite 
ne kadar canla başla sarılırsak o 
kadar çabuk kurtuluruz. 

Mehmet Çavut kesik bacağının 
kalan parçasına bir yumruk ata
rak doğruldu: 

- Ben bu güdük bacak artığı 
ile ne yapabilirim ki? . 

Karısı bir bilgiç gibi tutumlu, 
ağır ve tane tane kartılık verdi: 

- Buna millet sefirbirliği de
IDifler bay ağam! iki bacaklıların 
göreceği işler var, bir bacaklıların 
göreceği işler var. Ne derlerse onu 
yaparsın. 

- Y asen damda mı oturursun? 
- Eksiketeklere ne dütel"se 

ben de onu yaparım. 
Riza Beyin kumandasında ve 

bütün masrafı kendine olmak üzere 
seksen kişilik bir atlı akıncı müf
rezesi kuruldu. 

Mehmet Çavuşun payına bir 
kağnı kolu düştü. Kel başı Meh
met Çavuf artık itini bulmuştu. 
Harp yönüne cephane, azık taşı
yordu. Fakat her hafta yol biraz 
daha kısalıyordu. Derken Sakarya 
dedi dayandı. Polatlının berisine 
kadar dayandı ve bir kızılca kıya
mettir koptu. Dikmen tepeleri top 
sesleri ile zangırdıyordu. 

(Devamı var) 



Şeref ve 
Onun ölümü! 

Ne hazin bir tecelli?. Şeref, Betik· 
taş~n Şerefi, Türk sporculuğunun Şe· 
refı v h · · · Ş f" .. e epımızm ere ı bugun artık 
aramızda değil. Bu hakikat o kadar 
acı k" h" b" ıı· b ı, ıç ır teae ı u acıyı unuttu-
ramıyacak. Onun boıluğunu ifade et· 
~ek. ne kadar zoraa tarifiıai yapmak 
elkı ondan daha zordur. O çok yük. 

:::k .bir vatanperver ve fırkacı, çok iyi 
•1r ~dareci, dürü•t bir aporcu, kuvvet

lı bır teıkili.tçı, klübü Beıiktaıa can
la, aşkla bağlı. bir klüpçü, çok iyi bir 
?akem ve en nıhayet tam ve kAmil bir 
ınsandı. 

Spor ile yakın, uzak en basit bir ali. 
ka muhafaza edenler bile onu tanı 
ıever ve hürmet ederdi On . '!• 
ki"" · · un ıçın 
.. up ıdeali siyah • beyaz formayı 
ond·· k en k e go~e , onun ferefini son hadde 
. ~dar yukseltmekti. Ve .. Türk ıporu 
ıçın de Şeref buydu. Hem, hemen ili.
~e ~tmeliyiz ki Şeref Avrupa t"§ekkül 
erın~e de tanınmıf, kıymet bulmuf, 

maç ıdare ebnit, teveccüh ve aevgi ka 
zanınıı bir hakem idi. Türk aporcu· 
sunun kafaamda ve gözünde bu 1oy. 
mdet daiına yüksek mevkiini muhafaza 
e ecektir. 

E· ger ruh varıa, yaııyorıa Şeref ve 
0.n".n ruhu için en büyük teselliyet. ye 
tıftırdiği, ideal ruhunu tamamile · f 
ların~ ve benliklerine verebildiğ · ·~. • 
gençlık teşekkülünün arkaamd 

1 
k İr 

mıt bulu~aaıdır. Şerefe dem ak aı· • 
zımdır kı: e a· 

rebil ~atını tabutundan çıkarıp ta gö. 
dost ;::a~'rl'.:dı~. cena~eni takip eden 
di •in • a ıg~. ıçındekı gençliğin iste. 

. g çagda, yuksek kudret ve asil bü 
vıyete erdiğini bir defa d h . 
rak ·· ·· a a mana-

gormuı olacaktın. 
. Ve .. gene onu İnandrrmak 1.. d 

kı: azım ır 

. .- Şere~ kendi ideali ve kendi .. .. 
ıçın tam bır teşekkül bir B "k ozu 
ratarak ölm .. L~ • eşı la§ ya. 

Uf•ur. 
Şeref hayatının en b.. .. k kı 

bu yola v · · uyu smıru 
definde termıştı. V."!·· ne talidir ki he. 

d aın ve muernınen 1 b" 
a anı olarak gö 1 . . o muı ır 
Alna açtı. z erını yarının dünya .. 

sezOmkekle teselli edebilir Faka• 
e d' · · • ..,onun 

b 1 n ısını mezarında bu hak"k • 
o, ug'u d b" ı ati n a ıze teselli ne olab T ' 

Muhteıem OZ~E;.;İR 

Olimpiyatta ~urahhasımız 
Merkezi Beri" de 

lel Oliınpiyat k~n . b~lunan Beynelmi. 
lin sefiri Kemale::ı''" T?rk azaaı Ber. 
beplerden dola- . ~ Samı P f· •ıhhi se-
A . , • ıatifa tti""" d merıkanın ıabık A e gın en yerine 
CharJ.,, SherrilJ" ı;ıkııra ıefiri M 
caeli mebuıu R •n.ttagııyesi üzerine K~ 
dilınô,tir. Beyn eı1 1 

.1 1aff~ B. intihap e-
t . d" e nu e Oliın . 
~ıı unyanın en bü ··1c P•Y~.t komi. 
dır. yu •por muesıeıeıi ... 

Apollon-Şişli takımları 
Şelırhnizde bulu 

dün Şitli takımı ·ı n'Y:,. Apollon takımı 
3-2 Şişli takmu~ıe 1 ;;ı:!atm•ı.tır. Maç 
oldu. n e e neticelenmiı 

Su sporları 

.. • 

Atlayıcılann bir pozisyonda 
atlayı,lan 

Bugün haziranın on b"§i •• Dünyanın 
~~r tarafında deniz ve su sporlan bü· 
~ revnakile devam ediyor. Hatta 

ransa reımi müsabakalara hile batla • 
IDlftır. Şehrimizde havalarm bozuk 
olması bizim de su sporlarına baıla· 
mamızı biraz geciktirdi. 

Ancak, hayretle görüyoruz ki daha 
meydaoda biç bir feY yok. Yüzmelerin 
v k"" k e ure yantlarırun henüz nerede 
yapıl~cağı malUnı değil. Acaba, geçen 
senekı program aynen mi tatbik edi
lec~k? Yoksa bu seneki denizcilik he
yetı yeni bir programla mı İf görecek? 
• Bunların hepsi meçhül haber aldı· 
gıınıza göre müsabaka lisana]an daha 
Y~ni çıkanlıyormuş, bu hale göre bi· 
zırn, yüzme müaabakalannı, kürek ya
rıılannı seyretmemiz epeyce gecike
cektir .. Haziranın yarııı geçtiği halde 
havalann fenalığı yüzünden faaliyete 
ha,lıyamıyan bu apor ıubemiz acaba 
progranımı daha evvelden haz1rlla
aaydı ve havalar açılır açılmaz tatbi
kata geçııeydi daha muvafık olmaz mı 
idi? 

Şimdi program hazırlanacak lido 
taınir edilecek, atletler antre~eman 
yapacak ve nihayet biz de tem 
sonlarJDda yanıa belki b .. Jıy b"lmuz 
.. b "d ..,.aıece-
gız ve elkı e batlıYamıy • 

S b b h" .. acagız. 
_onl ra u a ıs uzerinde muhtelif 

fayıa ar var. Bazı kiına l b • 
yüzme müaabak l e er, u ıenekı 
ptlacağıru aöyli alarınm Modada ya. 

k yor ar. Bu d • 
yo aa kemafissabık mu ogru, 
lann Büyükdered !!'ene müsabaka· 

e mı yapılacağı doğ-

Londra konferansınd 
(Başı 1 inci sahifede) a nutuklar 

LONDRA 14 A A M. Yon Neur h' 
çok tanınını" : : · - Londrada ra Polo at ın nutkundan son· 
Dollfuıs, nu:k bır sı~a olmuı olan öl~üsün::a mur~ası M. Koe altm 
metlerin dü ~n.~a, ı~flation ile kıy- fiyatla tek_rar ıhyaaı taraftarı ve 
mcaini &Öyle tur~ln_ıeaınden çekin.il- meai ;-ın •unı vastıalarla yükseltil-
tın ve güm..Ük'' ıs~ıhsali.t ile ihraca• mi t" a eyhtarı olduğunu açıkça bildir-
ırt . . tarıfel ,.. . ş ır. 

ı mesını tavaiye . e mın tenzil e- B 1 
gümrük müt ke~ıı, Avuatury u gar murahhası, hükiimetine u-
.... . are eııne . . anrn rnum" h 1 d .. 
gını söylemiştir. 1ftırak edece- . ~ ... eaap ~rın a muvazene temin 

M. Dollfuaa'den so .. edıldıgı takdırde Bulgarista'nın bü-
N ·ıı nra so 1 tü . 
h evı e Chamberlain 1 ":

1 
a an M. b"n rnemnuıyetlerden yazgeçeceğini 

arpten evvelk' !ti. ngı terenirı ıldirnıi9tir 
çin 'kb. ı şeraı tekrar ib . C ] . 

192
;• •n olarak çalııtıktan Ya •· kü e se 16,55 te kapanmıştır. Bugün 

söyle~':, ~ltın ölçüsüne döndü•;.:~ c~lae saat 10,30 da toplanacaktrı. 
ştır. Dun ve Ik" ·· M H d M. Nevill . un k evve ı gun • en eraon 

renin altın ö~ ~h.~~.bcrlaın lngilte. diyeno~ferans koridorlarma mütema-
mecbur oldu ~usunu nasıl terketmeğe t.. çar azır bulunduğu nazarı dikka· 
ra ayni gunu hatırlattıktan son PIDıftır. 
d zamanda h il d"I . . M D-ı .e~ mali, iktisad' a e 1 mesı ıcap e- · «<adier Parise döndü 
rının araları d '. ve para meselele- : LONDRA, 14 dan hah t .nlakı sıkı münaııebatın· dıer Parli.rn . . A. A. - M. Dala· 
. ' se tı. ngilt . . d h entonun .. k 1 • ıını yük 

1 
erenın fıyat seviye e azrı bul muza er~ erın-

se tmek r· . k .. unınak i . p . d"" duğunu ıö 1 . uzuınu fıkrinde ol- me uzere saat 1 çın arıse on-
M. Ch Ybedı. . rılmıtbr. 4 te Londradan ay. 

am erlaın h · K f ları bilh · eyetı murahhasa on eraruın b 
. aasa ka.rnbiyo da Fraı\f.ız b~•veuk.1•.ahahki toplantısın memnuıyet( 1 Üzerindeki . • ı ı Aın "k h : 

vet etmitt" er e meşgul olmağa d cıye nazırı M. Hun ,;e M ~· ao a~ı-
Tarife1~;- rnü . n a- çok t..am!mi bir surette . ö ~~hu~:& ıle 

b 1 
. h h naıebetıle M Cb k, ndıl.,rı!le vedlı etmitt'g n.ışmuş ve 

er aın, er anği b' .. · am- ır. 
ır ırurn .. k '1 L. . 

sinin himaye unsu ru tarife- " • ıtvınol' un nutku 
• tunun .. L 
ıle müstehliki ecnebileri~ ~ust~bail ONDRA, 14. A. A. _ M 
d k . . rnusavı bir den .., ·· 1 • .Hun. 

erccede tubna ıçın li.:zttn ol R _nr~ ... oz a ınan M. Litvinoff 
fazla olmamak icap ettiiiini .~nida? 1 udsya ıle Rusyadan batka memlek ' 

s· 1 . . . •. k soy ed1. er e mevcut lı 1 . et 
0 z erını bıtirır en hatip ı.,,.,.. 1 . et \ b · k a ve vazıyetler aı·atın 

pli.nı ... . • ''"61 ı:z • ır mu ayese yap k d . . 
nın degıımez bır plan olrnad • kı : ara emıştır 

Dl ' k •gı. B' 
. ' .a at lngiltere'nin bu plan Üze. k uiJt, memleketimi d"" 

nnde d"• .. "tler· k . z ıger menıle-
h 

ıger devletlerle munakaaaya ru ın çe tıkleri arazdan rı k 
a~ır old .. . . . . nınu9 bul k ~ en o-
•• ugunu bıldırmııtır. M L" . unına tadır. 
'"· Cha b 1 . • . k "dd . ıtvınoff idh l't ·ı 'h alkı l nı er aın nın nut u fl etle ra3ında fark '.. a a ı e ı racat a-
l f anmıştıT, tık va2ge .1 gozetme usulünden ar-

H 
ONDRA, 14. A.A.- Söz alan M. hl" bir far~';:::;'sini tav~iye etmiş, höy 

Yınan oy k t · aıınnı bır nev · · 

r 
ı, Para meselelerinin konfe- ı .......... 0

• 11J nıahiyeti"nı" g·· t d'~~ ı:e&mt ans ·· .... ..,ı,t os er ıgt :ıı ·· muzaker 1 • h k' ld • ır. . •oy 
nu ku e erıne a ım o ugu- Bund 

B
VVetle teyit etti. tôyle deavn sonra M. Ltvinoff sözüne 

- el 'k anı etm· · 
bütün d.51 a, dedi, para istikrannı .. Sovyetler •~tıı;_:, 
bur· unyada altın ölçüsünün ka· !r".!mrük müt kbır~ıgı hükUınetinin 

u ve altın b d ·ı . .. are eaı t kl"f" b '-si · · 
1 

nı aer eıtçe olaıabilme ı erı ıurecek hi e ı ı aKk~nda 
e~t:;. e zem telakki etmektedir. M. Litvinoff ç ~ir i.~irazı yoktur. 
bir ç .~ bu meselelerin halli büyiik nin tatbiki rn .. d~~uk mütarekesi-
biiy;:;: xaıta kendilerine tabi olan birlerin bırakul elince bu yolda ted-
latına Y evletlerin bu huauata bir an- ~ını tavsiye e:..:.f! ortadan kaldırılma 
Böyle bi:Pmal larınr beklemektedir. kında bir kara ış ve .bu mesele hnk· 
b d an aşrna 1 d""' r sureti ve . • ... 

a a Y•Pa.ca... o mazaa baıka sa- ugünü bildirmi . rmeyı ., uıun 
boşuna. 1 G•mız gayretlerin h . §hr. 

LO!'i o acaktır. epsı Amerik 
tisat lr:oDRA, 14 A. A .. . a murahhasının nutku 

eran·ının d~ - Dunya ık· LONDRA 14 • unkü celaeainde h · . ' · A. A. - Amerikan 
arıcıye nazın M. Hull, iktiaat konf• 

Güreşçilerimiz 
Macaristana gidiyor 

Evvelce de yazdığımız gibi, gÜreı
çilerimiz geçen ay ıehrimize gelen Ma 
car B. Vatutaı takımına iadei ziyaret 
etmek Üzere Macaristana gidecekler
dir. Misafirlerimiz memleketlerine av 
det etmeden evvel resmen federasyo
n.um.uzu bu iadei ziyarete davet etmİf· 
tı. Bu sefer ana vatanlarına döndük· 
ten sonra, bu daveti tekit etıniılerdir. 
F ederaayonda yaptığımız temaslarda 
elde ettiğimiz netice ıudur: Türk gÜ· 
reı kafilesi eaaa itibarile Macaristana 
iadei ziyaret edecektir. Binaenaleyh 
onlann 4 ağustos tarihinde orada bu· 
lunmamızı istemektedirler. Bunun ka· 
bil olup olamıyacağı ıimdiden malUın 
değildir. Güreş yapacağnnız ıehirler 
de daha hafta kat'i surette tesbit e
dilememiıtir. lki şehir timdilik düşü. 
nülmektedir. Prağ ve Viyanaya gide· 
cek kafile tam takımdır. Bu seyahate 
iıtirak edecek olan gÜretciler henüz 
teabit edilmemiıtir. Bu, seçmeler bit
tikten sonra anlaıılacaktır. Kim en 
iyi formda iıe o tercihan götürülecek 
tir. 

• • • 
Ankara Güreı ve Eskrim Heyetinden: 
Ankara mmtakası güreı birincilikleri 

16-6-933 cuma günü Ankara Evkaf a· 
partımanındaki mmtaka idman salonun· 
da yapdacalrtır. 

Tartıya saat 13,30 da müsabakalara 
da 14 te ba§lanacaktır. Tolerans yoktur. 

Hikem heyeti: Baı hakem Muzaffer, 
hakemler Burhan, Sedat, Hayri, Halil, 
Supbi, Vahit, Nuri, Genç Mehmet Bey· 
)erdir. 

Rusyaya davet 
Dün akşam geç vakit haber aldığı· 

mıza göre Rusyaya gidecek kafile hak 
kında bazı malumat gelmiıtir. Rus se· 
fareli müateıan resmen müracaat ede 
rek Halkevi spor tetkilatına mensup 
dört tenisçi, bet hafif atlet ve 21 fut. 
bolcü ve idareci davet etmitıir. 

Bugüne kadar bu davet etrafında 
bir çok ıeyler söylendi ve birçok adet 
ler zikredildi. Fakat bu son bavadiıe 
nazaran bu adetlerin hiç biri mukari· 
ni hakikat de~ildir. Ruslar 30 kiılik 
bir kafileyi memleketlerine davet et 
mektedirler. Şiındiye kadar yapılan 
Rusya seyahatleri yalnız futbole inhi 
sar ederdi. Bu sefer, bu kafileye atlet 
ler ve tenisçiler de dahil olacaklardır 
Tarih olarak Ruılar 27 haziranı tek: 
lif etmektedirler. Ancak ~uhtelif ku
lüplerimizin bu tarihlerden angajman 
lan olmaaı, ve yakm bir zamanda Tür 
kiye birincilikleri yapılacağı için bu 
tarihte gidilmesi biraz gÜçtür. Bun
dan baıka ıilt maçlan henüz bitmemiı 
olacaktır. Onun için bu tarihin biraz 
geri atılmaıı düşünülmektedir. 

ru? Hiç kimse bilmiyor. 
Herhalde artık bu çok nezih spor 

ıubemizin çabuk bir müddette faali
yete geçerek müsabakalarını tertip et
mesini ve bu merakı gidermesini te
menni ederiz. 

Lik maçları 
lstanbul Futbol Heyetinden: 
16-6-933 cuma günü yapılacak 

maçlan: 
Takıim Stadı 

lik 

V.K.Kapı • G. Saray B takımı saat 
13,30 Hakem izzet B. 

Beylerbeyi • Hilill 1 inci talaın aaat 
15,15 hakem Sedat Bey. 

V.K. Kapı • G. Saray 1 nci takım saat 
17 hakem Sait Salahattin Bey. 

Fenerbahçe Stadı 
F enerbahçe • Betikla§ B takımı saat 

13,30 hakem Sami B. 
Anadolu • Altınordu 1 nci takım saat 

15 15 hakem Emin Bey. 
F eoerbahçe • Betiktaş 1 nci takım &a· 

at 17 hakem Kemal Halim B. 

Voleybol birincilikleri 
Voleybol ve Basketbol Heyetinden: 

Heyetimiz Voleybol ve Basketbol bi
rinciliklerini 19-5-933 tarihinde ikmal et. 
mittir. 

Voleybol muaabakaları iki defada ya· 
pılmııtır. Birincisi lstanbul birinciliğine 
hazırlık mahiyetinde olan Turouva, diğe 
ri iıe resmi latanbul birintjliğidir. 1 

Neticede Turnuva birinciliğini Gala· 
taaaray reami lstanbul birinciliğimde ) 
Fen~çe takımlan kazanmışlardır. 
Basketbol birinciliğinde lstanbulspor 
takımı kazanıntıtır. 

Ladumegue'in 
Bir rekoru 
Kırıldı 

Mük&fatlar 21-6-933 çar§aJDba günü 1 
IM.ntaka Merkezinde verilecekt::___J c;;......;;..:.-.;.; 

Avrupada gece apor yapmak artık 
çok raibet bulmağa baıladı. llk za• 
manlar yalnız futbol gece oynanırdı. 
Ondan sonra su sporlarmm tecrübe e
dildiii ve gece yapılan yii%me müaaba 
kalannın çok güzel cereyan ettiği gö
rüldü. Filvaki bol ve iyi tertip edilmiı 
bir ziya altında herhangi bir müaaba· 
ka seyretmek herhalde hoı bir ıey o
lacağı bedihidir • 

Geçen haftaki Avrupa yevmi spor 
gazetelerinden birinde Ladumegue'in 
gece koıusu yaptığını görmüı we bu 
ıütunlanmızda karilerimize maliımat 
vemılttik. Bu hafta bu kQfuya ait taf
silat geldi. 

Ladumegue Fransa Atletizm Fede· 

raayonu tarafından boykot ile tecziye 
edildikten sonra, anterenemanlarmı 
terketmemİ§ ve devamlı surette çalıt
mııtır. Nihayet bundan bir kaç hafta 
evvel gene ayni federasyon bu atleti 
affetıqiı ve tekrar kOfDla&ma müsaade 
etmiıtir. 

Bu atlet te ilk çalıımalannı yaptık-
tan sonra, kendi dünya rekoru olan 
1500 metre üzerinde ilk defa gece o
larak koımuıtur. Umumun hayret na· 
zarları önünde Ladumegue bu meaa· 
feyi 3,56 4/5 te yapmağa muvaffak 
olmuı ve gene en İyi atletlerden bulun
duğunu bir kere daha ispat etıniıtir. . ,,. . 

Mukavemette Fransa bugÜn çok 

Konferans Reisinin ilk hedefi? / Parlamentolar 
Kongresi (Başı 1 inci sahifede) 

halleıinde bulunan bu bina, büyük bir 
konferans aalonile ve bir çok daha u
fak aalonlarile konferans için çok mü 
sait bir İçtima yeridir. İngiliz hükU
meti b.inada konferans için oldukça 
ehemmiyetli tadilat yaptırnuıtır. Kon 
feranı binası Londranın Posta, Telg
raf ve Telefon merkez binalarile doğ· 
rudan doğruya raptedilmiıtir. 

Harbi umumiden sonra ilk defadll' 
ki Londrada beynelmilel bir konfe· 
rans toplanmaktadır. Bunun için lngi· 
]izler bu ikbıat konferansını benimse
mitlerdir. Bir veya diğer suretle neti
cesi Üzerine imil olamazlar. Fakat 
herhalde müsbet veya menfi bir neti
ceye varmak istiyorlar. Ve bunun da 
diğer beynelmilel konferanslarda ol
duğu gibi uzatılarak, tatil veya tehir 
edilerek değil, en kısa bir zamanda 
olmasını temine çalıııyorlar. lngiliz 
başvekilinin istediği, Londra cihan ik
tııat konferansının, meseli. sili.hsızlan 
ma konferansından başka türlü olması 
d1r. Mac Donald ile Henderson iki es· 
ki ahbap çavuşlardı. lngiliz mesai f1r· 
kasmm en mühim iki rüknü iken siya· 
set cilvesi olarak biribirinden ayrılan 
bu iki ahbaptan biri aili.hsızlanma 
konferansına reislik etmİftİr. Diğeri 
de ıiındi iktıaat konferaosına reislik 
edecektir. 

haslardan uzun nutuklar söylememe· 
leri rica edilmektedir. Deniliyor ki İn
giliz kralı on dakikadan az devam '; 
den ve lngiliz baıvekili de ,15 dak~· 
kadan çok devam etmiyen nutukları
le konferansın bütün azalarma imtisal 
nümuneıi olmuılardır. Ancak bu e
hemmiyetli bir cihan konferansı oldu· 
ğuna göre, keli.m hürriyeti de tahdit 
edilemez. Binaenaleyh kısa olan nu
tukların ıöylenm.esi ve bunların izahı 
ve teşrihi için verilecek mali'.imatm ba
sılarak dağıblması tavsiye edilmekte
dir. Vakit nakittir düsturunun Londra 
lktıaat konferansına hi.kim olacağı an 
lafılıyor. 

(Baş• 1 inei sahifede) 
Bütçeye bu iı için konulan para bazı 

gazetelerin yazdığı gibi 200 bin değil 
100 "in liradır. 100 bin lira ile tasarrufa 
son derece riayet etmek ıartile merasim 
köıkününün tamir ve tefritini başarabi· 
leceğimizi ümit ediyoruz. Binada kalori
fer yoktur. Tahsis edilen paranın bir kıı 
mı ile Kalorifer yapılacaktır.Buodan bat 
ka umumi bir içtima salonu inta edile-
cek, komisyonların çalıımaaı için ayrı 
odalar vücude getirilecektir. 

934 senesi eyliılunda lstanbulda top· 
lanma11 mukarrer olan Beynelmilel par· 
limentolar konferansının merasim köt
künde İçtima edebilmesi ıçın İnşaatin 
mümkün olduğu kadar kı•a bir zaman· 
da bitirilmesine çalııdacaktır. 

Merasim köşkü istediğimiz !ekilde bir 
konferans binası haline geldiklen sonra 
tarih ve dil kongreleri gibi ehemmiyetli 
içtimaları da bu binada yapmak mümkün 
olacaktır • 

Binanın tamiri sırasında Yıldıza giden 
yolun da tamir edilmesi İçin Belediye 
nezdinde t"!ebbüs te yapıldıiıru aize 
söyleyebilirim." 

M. Troçki Rusyaya 
Dönüyor mu? 

(Ba,ır t inci ııahiiede) 
... ,, 

Slavya geliyor 
Evvelce de haber verdiğimz gibi, 

fehrimiz sporculannın pek iyi tanıdı· 
ğı Slavya takımı ıehrimize bir defa 
daha gelecektir. Slavya doğrudan 
doğruya Fenerbahçe ıpor klübüne 
müracaat etınit ve lstanbulda maç 
yapmak arzusunda olduğunu bildir· 
miıtir. 

F enerbahçe idarecileri bu teklifi 
tetkik ebnitler, bu hafta içinde kendi· 
lerine"Cevap vermiıler ve kaça gele
ceklerini, kendilerinin ne mikdar ücrel 
verebileceklerini bildinnİ§lerdir. 

Bu mikdarm Slavya idarecileri ta· 
rafından kabul edileceği tahmin edil· 
mektedir. 

Slavya hakkında bir parça malı1· 
mat verelim: 

Slavya bu sene Çekoslovakya !ikin
de ıampiyon olmut, eaki kadrosunu 
değiıtirmit ve yepyeni kadro ile oyna
yan bir takımdır. 

Bilbaaaa forvet hattı aeri ve küçük 
müselleı paslarla ilerliyeıı, ve on se· 
kiz dahiline girince çok sert fut atan 
oyunculardan mürekkeptir. Müdafaa 
ve muavin hattı, top keıİ§ ve pas tev· 
ziatı noktasından çok anlaım1ş vaziyet 
tedirler. 

Hülüa her cihetçe getirildiği 
tak.li'"Cle iat1fıı.de edilecek bir takım

! ~;; ı,r.,,,..~ 'DlllZ diğer malı1matı da bil· 

Lef'•'ic'~· 

genç bir rekortmene daha malıktır: 

Rochord. Resmini dercettiğimiz bu at· 
letir- yÜzündeki ekordan da anlıyaca· 
iınız vechile kf'ndini çok aıkınıt ve a
ğebeyiai Ladumcgue 3000 metrede te 
aiı etıııI, oldııfu .l'rama rekorunu 4 
saniye daha dütiirerek Fransa 3000 
metre p.mpiyonu olmuıtur. 

Rochord henüz çok genç bir yafta 
olup daha çok fazla muvaffakiyet ka • 
zanabilecek bir haldedir. 

Binaenaleyh bu mevsimde sık aık 

Ladumcgue - Rochord çarpışmalan 

göreceğimiz muhakkaktır. Bakalım 

hangisi muvaffak olacak?. 

Meclis Reisi 
Dün geldi 

(Başı 1 inci sahifede) 
Emniyet müdürü Fehmi Bey ve diğer 
birçok zevat tarafından kartılanm•t· 
tır. Meclia Reisi Paşa, hususi bir mo
törle lstanbula geçmiı ve Dolmabahçe 
deki hususi dairelerinde geç vakte ka
dar meuul olmuşlard1r. 
K&zım Paşa Hazretleri dün ziyare

tini kabul ettiği bir muharririmizin. 
muhtelif meseleler etrafında ıorduğu 
.suallere ~u cevaplan vermitlerdir: 

- lstanbulda çok kalacak mısm::ı 
Paşa H:r..? 

- Buraya yaz tatilini geçirmek Ü· 
zere geldim. Eylı11e doğru intihap da
irem olan Balıkesire gideceğim. 

- Sivas - Erzurum hatto.nın inşaatı
na ne zaman başlanıyor? 

- Bi!iyorsunuz ki bu hathn inşası 
milli bir grupa ihale edilmiştir. Hat 
Üzerinde mühendisler heyeti timdiden 
tetkikata başladılar. lnıaata müm
kün olan en kıaa zamanda başlanacak 
tır. 

_ Münhal mebusluk/ara yeniden 
nanuetliği konulan kimse var mıdır? 

_ Münhal olarak yalnız Memduh 
Şevket Beyden inhilal eden Eli.ziz 
mebusluğu vardır. Bu mebusluk için 
de henüz intihap yapılmamııtır. 

- Gazi H:r.. şehrimizi ne gün teşrif 
edecekler? 

-Kat'i bir tarih tesbit edemem. 
Fakat tetriflerinin çok yakınlaştığını 
aöyliyebilirim. 

Konferansı uzatmamak, ara yerde 
tatil yapmamak ve bir neticeye varılır 
sa, kararların tatbikı için bir heyet 
ayırmak daha bugünden verilen ka· 
rarlar arasındadır. 

Diğer taraftan konferanam arada 
tatil veya te!ıir edilmesi de terviç edil
miyor. Filhakika ıimdiye kadar topla 
nan bütün ehemmiyetli konferanslar· 
da "bir defa da bükı1metimizle istişa
re edelim" bahaneaile içtima aylarca 
tehir edilirdi. Ba~ta reis olmak üzere 
konferansı tertip edenlerin niyetleri 
böyle bir vaziyetten kaçınmaktır. Mu
habere vasıtalarının bu derece teka
mül ettiği bir zamanda murahhaalann 
hükUınetletile istiıare için memleket· 
terine gitmelerinin mi.nası anla,ılmı
yor .. lngiliz hükUınetinin, konferans 
binasında kurduğu uzak mesafe tele
fon tertibatı da bir dereceye kadar 
bu ma~satla yapılıyor. Öyle anlatılı· 
yor ki Mac Donald bir defa bütün mu· 
rahhaİlan Londrada toplandıktan son 
ra bir neticeye varmadan yakalarmı 
bırakmlYacaktır. Amma bu netice iı
ter müabet, ister menfi olsun. 

cagun. M G ea Simenon Bundan sonra • eorg , .,,......,...,,...,,...,...,,...,,...,...,,...,,.--...,...,,...,_.,..,. 
Troçki'ye su sualleri aormuıtur: 

Konferansı uzatmamak için murah-

ranıında söylediği nutukta demiştir 
iti : 

,. Her hangi bir millet konferansın 
n\uvaffakiyetıiz]iğe oğramasma ~h!· 
bep olursa, bu millet bütün insanlık 
i.lemi tarafından takbih ve mahküm 
<>dilmiye hak kazanını§ olur. 

lktiıat aahaamda milliyetcilik .bev· 
n<'lmilelticareti boğup öldürmüştür. 
Bu halin neticesinde beynelmilel tica
ret elli milyar dolardan on beı milya 
ra düşmüştür. 

,. HükUmetler gümrük maniaları
nın ortaya çıkardığı kötülüklerden ve 
zararlardan kurtulmak için buncl:ın 
sonra olsun manialar vücuda getir
mekten artık vazgeçmelidirler. VC'r 

ydüzündek milletler biribirin:> b3i:lı. 
ır. 

Londra konferansını diğer konfe· 
ranslardan ayıracak bir hususiyet te 
konferans müıbet bir neticeye varırsa, 
mukaveleleri tatbik etmek için daimi 
bir komisyon ayırmak. Bu tatbikat 
meaelesine o derece ehemmiyet veril
mektedir ki, bu vazifenin hükiimet
lerden birine verilmeai biJe düıünül
müştür. Yani Londrada ye~ece~.k~· 
rarJarm tatbik edilip edılmedıgının 
mürakabeıine konferans heyeti umu
miyesi büki'.imetlerden birini memur e
decek. Ancak bu filr:ir taraftar bulmu 
yor. Bununla beraber, bir karara va
rılabileceği ıüpheli iken şimdiden tat
bikat ıeklinden bahsetmek, tavuk 
yumurtlamadan piliçleri saymağa 
benz:!r. 

Ahmet ŞOKRO 

M·ıı ti . b" araya toplamnasmda ır· 
ı e erın ır *b" 

ki ikbsadi, içtimai ve ~evkulc~rt ı•. ı 
sebeplerden hangisi imi! . oldabılid~kt? ~i
l ti · bir araya gelmeıın e ı ator
l~k ":'e;a demokrasi bir ~üve .olabilir ~i? 
Bu tekamül aulüh !ol~ .•le m~ yoksa hır 
afet ile mi elde edılebilir? Dunyanın bu
günkü yerinde sayma ve kararaız halı 
daha ne kadar aurebilir? 

M. Trocki bu suallere verdiği cevapta 
ırkm istikbaldeki evolution'da bir ô.mil 
olacağını zannetmediğini ve yeni devrin 
mukadderatını sınıflar ve içtimai toplan
malar siyasi cereyanlarlar tayin edece
ğini aöylemiıtir. M. Troçki bundan son· 
ra bir devletçilik rejimi kurabilmek için 
Bitlerin cenun )atin milletlerinin yaptık 
larınt taklit ettiğini ve Mu~.solini'nin de 
bir AJmlln musevisinin iı::timai akidelerin 
den istifade etti~ini söyliyerek demiıtir 
ki: 

- Fasizm, hilha~'\B AlmPn nasyona1 
sosyalizmi Avrupa'ya bir harp tehlikesi 

getiriyor. Belki yanılıyorum, l>Ana öyle 
geliyor ki bu tehlike li.yikile takdir edi
lemiyor. Ben nihayet on seneye kadar 
Alman fasizmi'nin bir harbe sebep olma 
s•m muhakkak görüyorum. işte bu me
sele Avrupanın mukadderatı hakkında 
kat'i bir karar tetkil edecektir. Belki va· 
ziyeti pek karanlık gördüğümü :ıanne· 
deceksiniz. 

Ben vakalardan neticeler çıkarmakla 
meşgulum. Bunda sempati veya antipa· 
ti meıeJesinin bir rolu yoktur. Zamanı .. 
mız sikin ve müreffeh değilmif, bunu 
ispata lüzum yoktur. 

Bütün devirler yakından karanlık gÖ· 
rülür. E vo1ution'un mekanizması, bunu 
itiraf etmeliyiz, rok tekemmül etme~it
tir. Fakat Bitlerin veya Bitle• kombıne
zonJarmm her zaman için muvaffak oJa .. 
caklarını düfl.Ünmeğe ~e ırahal yoktur. 

Hiç şüphe etmeır ki insaniyet n~yet 
bir J{Ün Pelip yola r.irecektir. N.rıZI bu· 
nun için bir zamandır. 

• 
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Osmanlı Bankası 

Osmanlı Bankası hissedar!ar~,dabili ~i ( 
zamn,am.enin 29 uncu maddesın.e tevfı~ 
kan, 4 Temmuz 1933 tarihine müsadif 
salı günü aat on iki buç.ukta Londra
da cOld Broad Street• te cWinehe6ter 
&use 1

' da iın .. ikat edeıcek olan senelik 
umumi içtimaa davet olunur. 

Müzakere Rüzname:ri : 
1.- Umumi İdare Heyetinin 1932 

senesi muamelatına ait raıporu. 
2.- 31 K~nunuevvel 1932 tarihinde 

kat' edilen hesa.batın tasdiki. 
3.- Temettü hissesinin tayini 
4.- Umumi İdare Heyetine aza 

intihabı . 
s.- İmtiyazın temdidi zımnında Tür

kiye Cümhu.riyeti hükfunetile vaki mü 
zakerat hakkında maUlmat itaaı; Şir
ket müddetinin temdidi, ve dahili ni-
2amnaınede, hususile ı, 2, 3, ıs, 16, 18, 
21, 22, 25, 26, 45 ve 48 inci madıdderde 
yaptlaeak tadiJat. 

Banka dahili nizamnamesinin 27 in
ci maddesi mücibince umumi Heyet, 
ıa,kal 30 hisoe senedine malik olan bil 
cümle bissedarlaııdan terek~ eder. 
Maabaza 4 Temmuz tarihindeki içti
maa1 hi~elcrini mezkJlr içtima -~çin ta
yin edilen tarihten laakal 10 gun mu 
kaddem atide muharrer Banka Mer
kc:e ve Şubelerine trvdi eden bi.edar
lar iştirak edebilecektir. 

- PARlS te, Meyerbeer sokağı:ıda 
(IXo) 7 nwnaraJı OSMANLI BANKA
SI Merkezine. 

_ LONDRA'da, Throgmorton Street 
(E. C. 2.) de, 26 .,w;oaralı OSMANLI 
BANKASI :Merkezıne. 

_ Istanbul'da, Banka Merkezi İda
cesinc • 

_ Bankanın muhtelif !llhelerine. 

4TEMMUZ1933 TARiHiNDE 
TOPLANACAK HiSSEDARLAR 

UMUMi HEYETi 
Statü (Dahili nizamname) de 

yapılacak tadilatın metni. 
Jl!Iadde J şöyle tadil edj/ecelctir: 
1863 senesinde (Bankı Osmanii Şa

hane) ismile teşekkül etmiş olup l Bi
rinci Teşrin 1925 tarihinden beri (Os
manlı Bankası) ünvanile icrayı faahyet 
eden Anonim Şirketin maksadı: 

1.- Mc:zkur Bankanın, Türkiye Ciim 
huriyeti Hükılmeti ile 5~1933 tarihin
de akdettiği Mukavele ile taayyün et
m;~ ve atiyrn aktedilebilettk bilcümle 
mukaveleler ile taayyün edecek olan 
ımtiyazını işletmek; . 

2.- Aşağıdaki ikinci maddede zıkre· 
dilen muameleleri yapmaktır. 

Madde 2 şöyle tadil edilecektir: 
Osmanlı Bankasının yapacağı ınua

me leler şunlardır: 
1.- Türkiye HükUnıcti, mülhak büt

ce ile i.dare edilen Türk idarelezi ve 
umumi surette Türkiyede mukim bil
cümle hakiki ve hülatıi şahıslar >le her 
türlü mali mahiyeti haiz yahut Banka
cılıı;a ait muamelat icrası ve a.lclhıısua 
münarünileyh HüküıQCtin kefalctile 
yahut kefaleti olmak~ızm hesabı cari 
şeklinde yahut alelümum diğer şekiller 
de avanslar itası yahut krediler küşa
dı : 

2.- 1 ürkiye haricinde a.lelilmum hü
kumetler, idareler, bankalar ve umumi 
surette blitün hakiki ve hükmi şahıalar 
ile birind fıkrada gösterilen bilcümle 
1nuan1e ldtın icrası: 

3.- Alelumum istikrazlar hakkında 
Jı:endi hesabına yahut başkası hesabına 
teklifatta bulunmak, alelümum devlet 
tahvilat, hazine bonoları, hiSSC:. senetle
ri ve tahvilat alıp satmak, alelumum ku 
ponların ve itfa edilmiş esham ve tahvi 
latı<ı tediyesini deruhte etmek ; 

4.- h.endisine tevdi edilecek alelU
mcı..'Jl ı:akitleri, meskukat, kıymetli ma 
dcnkri, esham ve tahvilatı, vesaiki ve 
menkul kıymetleri kabul etnı<!k, ale
lumum tevdiat hesapları, hesabı cariler 
ve çek hesapları açmak; 

5.- Alelümum poliçalar, kadiyal
lar, kredi mektupları, çekler ve bu 
türlü havaleler istar etmek, almak ve 
satmak; 

6.- Alelümum ticarl senetler, emre 
muharrer senetler, kambiyallar ve tica
ri muamelelerden münbais emre mu
harrer ve muayyen vadeli her türlü ııe
netler iskonto etmek; 

7.- Etbam ve tahvilat, kıymetler, va 
rant. konuşmento, mevdu emtaa, her 
türlü rehinler ve ipotek mukabilinde 
v ""ya karşı1ıksız avanslar vermek ve kre 
dil~r küşat etmek; 
ı>.-Ken 'i hesabına yahut başkası hesa 

bı-:ı.a olarak alclümum kambiyo muame
latı vapmak,başkası hesabına olarak i
rat, faiz ve hi9Sei temettüler tahsilini 
ve Devlet tahvilatile ainai kıymetler ve 
emtaa alım ve satımını deruhte etmek· 

9 - Nukut ve kıymetli madenler ti~ 
'"'eti yapmak ve bu maddeler ınukabi
h: Je avans vermek; 

ı O.- Osmanlı Bankasına karşı ak
tedilmiş olan borçların edasmı. ve her 
tiırlü taahhütlerin icrasını tcmın mak
sadile verilecek ale!Unıwn kefaletleri, i 
potekleri ve sair teminatı kabul etme.k 
ve umumi surette olarak bir banka mues 
sesesinin muamelatı meyanına dahil o
labilecek her türlü ticari , !Iİııai, ma
li ve menkulata ve gayrimenlrul.ita ait 
muameleleri gerek kendi besabma ge
rek ahar hesabına ve ~ek yalnız, ge
rek diğerlerile her ne şekilde olun;a 
olsun iştirak ve ortaklık wretile ~ 
mak. 

Madde: 3 §Öyle tadil edilecektir 
Şirketin iıptidaen 4 Ağuatos 1863 ta

rihinden batlıımak üzre elli eene olarak 
tayin edilmiş olan müddeti 27 Hazican 
1906 tarihinde toplanan Hiase<hırlar He 
yeti Umumiyeaince ittıilıaz edilen ka
r.ırla 4 Ağuetos 1925 tarihine !radar ve 
me~k~ Heyeti Umumiyeoc: Komiteye 
ve'!lmiş olan salihiyete binaen Komi
tenın 29 May19 • 3 Haziran 1925 tarih
lerinde ittihaz ettiği lı:ararla 1 Mart 
1935 tarihine kadar ve tarihinde 
top:arıan H•darıar Heyeti Uııwmi
y<since ittihaz edilen kararla dahi ı 
Mart 1952 tarihine kadar temdit edil
ıni~tir. 

M •ddt: 15 şöyle tadil edilecektir 
Banka, İ•tanbutda, dördü müdür ve 

Uçil ldıore mec.1ı.i bası olmak üzeı-e ye
di findNı ıpllrclrlıırıp bir L!are Meclisi 
tarafmden idare edilir. 

Gc rek müdürler, gerek İdare Mecli
si azaları Londra yahut Paris'te içti
mcı edip onu Fransız yahut Fransada 
mükim ve onu İngiliz yahut İngiltere
de mükip olmak üzre yirmi azadan mü
rekke;ı bulunan bir komite tarafından 
tayin edilir. 

1stanbuldaki İdare Meclisinde bulu
nan ile 3.2a Banka Komitesince Hükfı
m-t t~rafmdan verilecek bir listedeki 
allı isim arasından intihap olunur. Bu 
üç azanın memuriyetlerinin mürldeti 
üç sen<. olup mczkür müddet tecdit edi 
lebilir. 

Müdürlerin biri (Osmandı Bankası 
Türkire Umum Müdürü) unvanını a
lır ve dare Meclisine riyaset eder. 

Komite Bankanın bütün muamelclc
ri için y;l göstermek ve mezkUr mua
melelen murakabe ve n.ezaret altında 
bulundurmak hususunda tam ve kamil 
tialahiyeti haizdir. 

İstanbuldaki idare Meclisinin vazi
fe ve l"'llihiyetleri dahili bir nizamna
me i]r. Komite tarafından tayin edilir. 

Madde: 16 şöyle tadil ediTecektir: 
Komite azaları Hissedarlar Umumi 

Hcyetı tarafından tayin olunur; me
muriyetlerinin müddeti beş senedir. 

Koonit.e azalar·,,ıdan, intihap edildik
leri tarihten, yahut tekrar inti!ı<lp e
dildikleri son tarihten itibaren, yekdi
ğcrini müteakip beş seneden beri icra
yi vazife etmekte olanların, her se-ne, 
Hıssedarlar Umumi Heyet< içtima etti 
ği zaman, vazifelerinden çıkması i.ea!j> 
eder Va.zifeden çıkan azalar tekrar in 
tihap edilebilirler 
Azalık münhal olduğu takdirde Fran

sız ve İngiliz azalar arasmdaki nisbet 
15 inci maddede tayin edilmiş olduğu 
veçhile aynen muhafaza edilmek için 
münhn! hangi gurupta vuku bulınuşsa 
o grup tarafından icra edilecek tek.lif 
üzerine, Komite muvakkaten diğer bir 
aza intihap eder. 

Hisscdaclar Umumi Heyeti ilk içti
rnaında kat'i intihabı icra eyler. 

Madde: U şöyle tadil edilecektir. 
İtlarc Meclisi ve Komite haları va

kı ola., davet üzerine hazır bulunduk
ları her içtima için hakkı huzur alır
lar. Bundan maada, aşağıdaki 24 üncü 
maddede mev~uuhaboolan Sukomite a
zalarına bir ücret tahsis olunur. Bu 
hakkı huzurun ve ücretin miktarı His 
sedc..rlar Umumi Heyeti tarafından ta
yin edilir. 

M.ıdde: 21 ~öyle tadil edilecektir. 
Şiı ketin işlerini idare bu&usunda Ko 

mite en vasi salahiyetleri haizdir; ez
cümle: 

A.- Türkiye Hükfıqıeti ile Şirket na 
mma mukavelder aktetmeğe ve bu mu 
kavelelerı icra eylcmcğe memurdur ; 

B. - - İstikraz.lanı talip kaydedilmek 
üzre mezuniyet ita eder; 

C. ··· Şubelerin ihdasına ve ilgasma 
müsaad-! eder; 

D. - hkonto, ikraz ve rehin mua
m<· 1clerinin umumi şartlarını tayin e
der· 

E·.- İstanbuldaki fdare Meclisini 
teşkil eoen Müdür ve İdare Meclisi 
Azaları ik Şirketin b.a§.lıca memurları
nı !<.) ir ve azil ve vazifelerini, sala
hiyctJrrini, maaılarını ve icap ederse, 
kdaletleri miktarını telbit eder; 

F.- Şirketin cart muamelatını idare 
için İdare Moclisi azalarına muktazi 
salahiyetleri ita eder ; 

G.- Hc•r sene HiMCdıarlar Umumi He 
yet;ne arzedilecek lı«ıaplerı kat eder; 

H,- Hissedarla.ra tevzi edilecek te
mettü hissesini muvakkaten tayin e· 
der; • 

J .- Kabili istimal nakitlerin sureti 
istinl~· lini t.anzim eder; 

K.- · Gayrimenkuller alım ve satunı
na 'c İptida~ tesisat masrafı icraaına 
mü~aadc verir ; 

L.- Alel(ımum kefaletleri ve tıemi
nat'<irı kabu: eder ve Şirkete karşı ak
tedi lmiş olan borçlaun edasını ve hez 
türlü taahhütlerinin icrasını temin mak 
sadile verilen iıpotıekleri Osmenlı Ban 
kasr namına kayit ve teacil ettirir; 

M. - Şirketi gerek müddei, gerek 
müddeaakyh 6ı.fatı ile bilcümle mah
keme le" huzurun.da temsil eder ; 
· N.- Şirketin dahili nizamnamelerini 

tanzim eder. 
Senet ciroları ve S(tlet bedelkrinin 

kabzedildiğini mübeyyin şerhler, Şir
ke•c tediyesi lazımgelen mebalığe mır 
kabil verilen makiıuzlar, Şirkete ait 
Devlet rantları ile Devlet tahvilatuım 
devir v ... ferağı mı 1ameleleTi, Fransa 
ve İngilter<! Bankala.ı:ı üzerine verik!n 
havale~r, alım satım senetleri, hacizle 
rin haciz bedellerinin tediyesi mukahi
linrle yahut biJa tediye fekkine ait ev
rak, sulhnameler, mukaveleler ve umu,. 
mi surette Şirket tarafından taahhü,. 
dü ınutazammın olan bütün senetler, 
muvakkat ve kat'i hisse senetleri, na
ma muharrer tevdiat ilmühaberleri Ko 
mite ô.7alarınclan iki zat tarafın.dan, 
yahut Komite azalarından bir zat ile bu 
h~stısa Komitece terhis edilmiş olan 
bır ~at veya •yni şerait dairesinde 
terhlS edilen iki zat tarafından imzala
nır. 

M a~de: 2~. §~yle tadil edilecektir: 
Kcmıte saıahiyetlerini 24 üncü mad 

dde mevzuubahsolan Sukomiteye ita 
edebilir : ~yni .salfilıiyetlcrin hepsini 
yahut hı; kısmını ken.di aza-
arndan hır veyahut bir kaç 
zata ve hatta Şirkete dahil olına. 
yan e~hası saliseye hu5'.'s.ı vekaletname 
ile muayyen maddeler ıçın y~ut mah
dut bir müddet için ita edebılir. 
Tüı kiyedeki bil'umum ma~ke"?"ler 

huzLtrunda Şirketi gerek muddeı ge
rek müddeaaleyh sıfatı ile bizzat yah~t 

• vekil tayini suretiyl<! ttmsil etmek. U· 

zere işbu Statülerin 15 inci maddesın· 
de mezkur olan Osmanlı Bankası Tür
kiye Umum Müdürüne daimi bir veka
let verilmiştir. 

Madde: 25 §Öyle tadil edilecektir 
Sukomite, Komitenin nezareti altın

da olarak, Şirketin işlerini idareye me 
murdur. 

Koı:ıit,· kararlarmın icrası huusunda 
başkalarına karşı Şirketi Sukomite tem 
&il eder. 

Muhabere evr3.kı Sukomitenin reisi 
yah;ıt iki azosı tarafmdan veya iki a· 
za bulunmadığı takdirde bir Aza ile 
Komitccr bu hususta tayin edilmiş olan 

.• 

1 : 3 üncü Kolordu ilanları il s~~~~ş~~J.r~~~~f~: v~~~ ~bc~?a~~!;?s':ı?,~~~~ıari~. " 
.. kanun hükümJ.crine göre yangın sigorta muamelati1:- iştigal cyltmck üzre tcscı ,, 

saat 14,30 dadır. lstekliıerin edilmiş olan ecnebi siğo:ta şirkctler .. :ıde n (MagdobJr;;er) :;:ğ,,ta şirketi bu kerr~ 
1. F • ihtıyacı için aç~ k mü- rnüracat!a Türkiye umumi vekili bulun an (W. Marklin ve şürekası) ticarethan~ 

nakasa ile 20 ton Kriple ma· pazarlığa girmek için O gün ve sine vermiş olduğu vekaletin ı Tcmmu z 933 tarihinden itibaren ref edildiğİP 
den kömürü alınacaktır. İha- vaktinden evvel Fındıklıda 3. ve şirketin Türkiye umumi vekilliğine şirket namına yapacağı işlerden doğacal 
lesi 21 Haziran 933 çarşamba K. O. SA. AL. komisyonuna davalarıda bütün mahkemelerde dava eden, edilen ve üçün~ü şahıs sıfatlarile lı.1 
günü saat 1 l dedir. İsteklile gelıneleri. (205) (2716) zır bulwımak ve kendisine verilen vekfil et müddeti 1 Temmuz 933 tarihinde 
rin sartnamesini görmek üze Adet başlamak üzre (Albext Charles Gıudiçi) efendiyi tayin eylediğini bildirmiş 

re he~ gün ve ac_ık münakasa- lazım gek!n vesikayi vermiştir. 
k • Keyfiyet kanu.,i hükümlere muvafık görülmüş olmakla ilan olunur. (4500) ya gİnnek için o gün ve vak- Yeni benzin tene esı 900 

tinden evvel teminatlarile Yeni zeytin yağı tenekesi 80 
Fındıklıda 3. K. O. SA. AL. Yeni vakum yağı tenekesi 70 
KOM. nuna müracaatları. Köhne teneke 73 
( 187) (2464) 3331 

• • * 
Aydın Askeri SA.AL. KOM. 

dan: 
Kapalı zarfla münakasaya 

konan 112,000 kilo una teklif 
edilen fiat oahalı görüldüğün 
den pazarlığa konmuştur. İ
halesi 17 Haziran 933 saat 16 
dadır. İsteklilerin şartnamesi 
ni görmek üzere her gün ve pa 
zarlığa girmek için o gün ve 
vaktinden evvel Aydında As
keri SA. AL. komisyonuna 
müracaatları. (3096) (2210) 

3595 

* * * ls•anbıı1 Beyoğlu ve Üskü 
dar "if.c{ir.de- ~ tekmil kıt'a 
lar ve mekleplerin un, ekır.ek, 
erzak ve yemlerinin ambarlar 
dan kıt'a kilerlerine kadar 
bir senelik nakliyesine kapalı.
zarfla talip çıkmadığmdan pa 
zarlığa konmuştur. İhalesi 17 
Haziran 933 cumartesi günü 
saat 11,30 dadır. İsteklilerin 
şartnamesini görmek üzere 
her gÜn ve pazarlığa gİrmek 
için o gün ve vaktinden evvel 
Fındıklıda 3. K. O. SA. AL. 
KOM. nuna gelıneleri. 
(198) (2666) 3598 ,,. ,,. ,,. 

Davutpqa kışlası pazarlık 
la tamir ettirilecektir. ihalesi 
17 Haziran 933 cumartesi gü 
nü saat 14 tedir. isteklilerin. 
sartname ve keşifnamelerini 
~örmek üzere her gijn ve pa-., 
zarlığa girmek için o gÜn ve 
vaktinden evvel Fındıklıda 3. 
K. O. SA. AL. komisyonuna 
gelıneleri. (203) (2714) 

3623 
• * • 

Çatalca Mat. Mv. Ambarın 
da mevcut a§ağıda cinsleri ya 
zıh 1123 adet teneke müzaye · 
de ile satılacaktır. ihalesi 19 , 
Haziran 933 pazartesi günü 

bir zat tarafmıiaıı veya ayni ııerait dai
resin.Je tayin edilmiş olan iki zat tara
fından iınza edilir. 

Suk.>mite keyfiyeti Komiteye arzet
mek şartı ile baflıca memurların hep-
aine işten el çektirebilir. . 

Madde: 26 şjiyle tadil edilecektır. 
Sukomite, reisini kendi tayin .eder. 

Reylerde tesavi hbıl o1unıa Reisin bu 
lunduğu tarafın re'yi müreocah al:ıır. 

Bu 11uretle teşekkül etmiş otan Suko 
mite Müdürlük ik lstanbuldıaki İdare 
Medısinin vazifelerini tayin eden ni. 
zamnameyı kaleme almağa _.ro.w. 
Bu nizanmame ile Sukomit~ ....ıahi· 
yetlerinin cüınle6i yahut bir kısmı Os
manlı Bankasının Tü,rkiyıe Umıım Mü
dürüne ita odilıcbilir. 

Sukomite, azasından iki zatın talebi 
üzerine içtimaa davet edilir ve lüzum 
gördüçc Komiteyi derhal içtiınaa da
vet edebilir. 

Komitenin p.,,is ve Londra'ıda mükim 
olan azaları Bankanın bu şe.lıirkrin her 
birindeki merkezkrine ait muamelatı 
Sukomitmin nezareti altında olarak 
icraya ve murakabeye memurdur. Bu 
maksatla Sukomitenin teıbliğatını ah
zetmek ve SulromiteY" iaııp eden malu
matı vermek üz.re mezk:Qr aza içlerin
den bir yahut iki zatı ıay:in ederler. 

Madde: 46 şöyle tadil edile«Jrtir. 
Şirketin müşterek ve umumi men

faatine ait olarak Komi~ aleydıine ya
hut Komite azasından biri "1cyhin<! a
çılacak davalar, ancak Hie&edarların 
heyeti mecmuaaı ınamma ve Hiaaeıılarl.ar 
Umumi Heyeti içtimamda bu ~ta ıt
tihaz edilecek karar müc>bince ıkarne 
edilebilir. . 

Hissedarlar ile Şirkıet, yalnıt Komı
te veya İdare Meclisi yahut bunların 
azalarından biri veya bir kaçı ar.ısında 
ve Komitı: yahut İdare Medisi .izal~rı 
beyninde ~ııhur eden her dav~ turk 
m•hkemclerindc rüyet ve fasıl edilecek 
tir. 

Bunian m~ada mezk:Qr Statünün 4 ün 
cü ve 11 ınci ma.<ldelcrinde (Dcnaa
de.t k~liıne•i yerine (İstanbul), gene 
4 ?"~u Dl<ld<ksin<le (Memaliki Mahm
saı .. Şa~aru:) t<lbiri yerine (Türkiye), 
43 uncu madd€sinde (Devleti Aliyenin) 
v_e (Sal~an~tI ~i}"enln) tabirleri ye
rme (Turkıf" HükUınetiıııin) tabirleri
nin ikamesi suretiyle ifbu 4 üru:ü ıı 
inci, 13 üncü ve 43 üncü maddele; de 
tadil eclile,ektir. 

48 .inci madde hazfedile,ekfü. 
Bu tadilattan başka, diğer madd<olerin 

türkçe metninde kullanılmış olan lisan 
ve tabirata münhasır ölmak üzere diğer 
bazı ta<I i lA t dahi icra edilecektir. 

Bu tadilatın icrasına ticaret kanunu
nun 385 ve 386 ıncı maddelerinde mu
h~rrer •~rait dairesinde karar verilme 
ai mukta:idir. 

1123 
3624 

Haydarpaşa hastanesinde 
mevcut aşağıda cins ve mikta 
rı yazıh alat ve malzeme mü 
zayede ile satılacaktır. ihale
si 19 Haziran 933 pazartesi 
günü saat 15 tedir. İsteklile
rin ınalzemeyi görmek üzere 
Haydarpaşa Askeri hastanesi 
ne ve pazarlığa girmek iç:n 
tayin edilen günde Fmdrkhda 
3. K. O. SA. AL. komisyonu
na gelmeleri. (206) (2717) 

Adet 
25 

2 
1 

1 
1 

1 
1 
1 
1 

Sıcak su kabı, teneke 
Primüs gaz ocağı 

Sonda takım kutusu, ma
deni 
Santrifüj, iki tüplü 
Bergfeld süzkeci, el ile 

işler 
Sabit bergf eld süzgeci 
Beş kiloluk bakır imlik 
Dişçi turu 
Madeni kutu 

3625 

1. F. nın Selimiye fırını i
çin açık münakasa ile 12'00 
çeki odun alınacaktır. lhaleıı.i 
6 Temmuz 933 perşembe gü
nü saat 11,30 dadır. 1steklile 
rin şartnamesini görmek üze
re her gün ve münakasaya 
girmek için o gün ve vaktin
den evvel teminatlarile Fındık 
hda 3. K. O. SA. AL. komis-

yonuna gelmeleri. (204) 
(2715) 

* • • 
61. F. SA. AL. KOM. dan: 
Fırkanın Tekirdağı kıt'at 

İçin 100,000 kilo ve Çorlu 
kıt'atı için 70,000 kilo sığır e 
ti ve Tekirdağınm 16,000 ki-

47 derecelik 

İstafilina RAKISI 

Memleketin en nefis .çkisidir. 
Çünkü fıçılarda dinlendi-

3280 ritmektedir. (3492} 

lo koyun eti kapalı zarf usuli 
le ve Çorlu kıt'atı için de 
12,000 kilo koyun eti açık mü 
nakasaya konmuştur. ihalesi 
10 Temmuz 933 pazartesi gü 
nÜ Corlunun sığır eti saat 14 
te v~ koyun eti saat 15 te ve 
T ekirdağmm sığır eti saat 16 
da ve koyun eti ise saat 17 de 
Çorluda Levazım Binasındaki 
Komisyonda yapdacaktır. 
Şartnameyi görmek için tayin 
edilen ~atlarde 61. F. SA. 
AL. KOM. nuna müracaat-
ları. (3091)• * • (2671) I 

61. F. SA. AL. KOM. 
dan: 

Fırkanın Çorlu kıt'atı ihti
yacı için 9000 kilo ve Tekir 
dağx kıt'atı için 13,000 kilo 
sade yağı kapalı: zarfla müna 
kasaya konmuştµr. İhalesi 9 
Temmuz 933 pazar gunu 
saat 14 te Corlununki saat 15 
te T ekird;ğındakininki Çor
luda Levazım Binasında ya 
pılacaktır. Şartnamesini gör 
mek veya almak istiyenlerin 
her gÜn ve münakasaya gir 
mek iatiyenlerin mezkôr gün 
ve saatte teminatlarile birlik
te Corluda 61. F. SA. AL. ko 
mi;yonuna müracaatları. 
(3090) (2670) 

DOKTOR 

Rusçuklu Hakkı . 
Galatasaraycla Kanzük eczahane~ 

karşısında Sahne sokağında 3 num•· 
ralı apartınıanda 1 numara. 

Mühim bir ---~' 

1 KOMiSYON VE VEKALt.T 
işi devredılecekıir. lsıanbul 188 po·1' 

- kutusu adresine yazmalan. (4538) 4 

Mukaddema Beyoğlunda Ci.Jıangircl< 
Kısmet apartımanınm 4 No. lu dairei# 

de mükim iken bilahare Yunanistan• fi' 
dip "?4llıalli ınezkürda ikametgahı mel 

hu! bulunan Madam Mariya Kaly091'' 

los binti Yani Papa Tornaya : 

İstanbul ikinci icra memurluğu'llda1 

Kegork oğlu Andon Kasapyan efendi· 

nin İstanbul 4 üncü noterliğinden m• 
ıa 9 - Jl. 932 tarih ve 312-14268 nunı•· 

rasına mukayyet resen tanzim kılının•! 
bir kıta' ~enede müsteoniıden zimrnt'ti· 

nizdc alacağı olduğunu iddia eyJediğ 
(500) iiranın maa faiz ve masarif hB' 

'1z yolilc tahsili hakkında daireıniı' 
vaki müracaat ve talebi üzerinz olbal" 

taki meddei kanuniyeye tevfikan t•"' 

zim ve berayi tebliğ mübaşırı marif<11 

le tarafınıza gOllderikn icra emri zJJ. 
rına mtibaşırı tarafından verilen JJJ(f 

ruhata ve bu busuta zabıtaca yapı1•1 

tahkikata nazaran hali hazır ikametg.i· 

hııuzm meçhuliyeti anlaşılmış ve b~ 1 

tibarla muktezi tebliğatın bir ay ,,,;;I ., 
detle ilanen tebliğine karar veri!DI" 

ol:hığundan tarihi ilindan itibar•~ 
müddeti muayyenei mezkilre zarfırıcl1 

ve 32-2831 .dosya numarasile mü.dd•T 

bı h borcunuzu ödcmcaiğiniz veya ,,,a 
bevarunda bulunmadığınız veya hal<i~ 
ta. muhalif beyanda bulun.duğunuı •;. 
yahut tetkik merciinden veya ait 0 

duğu mahkemeden icranın geri bı.ralctl 
maıına dair bir karar ,cetirmediğjJll 
taktirde mczkilr müddetin hitamnı tn 

teakip cebri icra suretile devamı ııııl' 
meleye tevessül kılınacağı maHlmurı~ 
olmak ve bu baptaki icra emrinin tl' 

!iği makamına kaim olmak üzere ;JI 
ııen tebliği keyfiyet olwwr. ( 4534) 

T~RKiYE 

ZIRA~T 
BANKASI 



lst. Mr. Kumandanlığı 
Satınalma kom. ilAnları 

Merkez Kumandanlığına 
! ı : erbut İstanbul cihetindeki 
1~1Üe:>sesat için on iki bin dört 
yüz yirmi çeki odun 19-6-933 
pazartesi günü saat 14,30 da 
kapalı zarfla satın alınacaktır. 
lsteklilerin şartnamesini gör
fl'l .' k icin her gün ve münaka 
:ıas,na- ı;rişeceklerin belli vak 
tinden evvel teklif mektupla
rını komisyon riyasetine ver-
meleri (643) (2252) 

• 3298 

,. '/. "' 
İdareleri Merkez Kum~

danlığ01a merbut Anadolu cı 
hetindeki müesaeaat için 82~ 
ç.eki odun 19-6-933 pazartesı 
günü saat 16 da kapalı ~a~a 
satın alınacaktcr. 1steklilenn 
Şartnamesini görmek için her 
ıiin ve münakuuma gİrİJe
ceklerin belli vaktinden evvel 
teklif mektuplarını vaktinden 
evvel komisyon riyasetine 
"erıneleri (642) (2253) 

• 3299 

• * • 
liarbiye ve merbutu nı~· 
teplerin ihtiyacı için 7000 ':rl
lo ı:eytin taneıi ve 7000 kilo 
b~_Yaı: peynirin 20-6-933 ~ 
gl.ın\\ saat 14,30 dan on~~
Ye kadar ayrı ayrı açık ınuna
kasaları yaptlacaktır. Saı:!1'8-
meaini görmek için ve ın~a
~a<saya. girişeceklerin belli vak 
tınde koıniıvonda }ıazır bu
Iuıımaları. (655) (2~ 

***. ih' Harbiye mekteb• tıyacı 
için alınacak 550 kilo yoğur 
tun yapılan münakaaaaında 
Yerilen fiat pahalı görüldüğün 
den 20-6-933 salı günü saat 
15 te tekrar açık münakasa i 
le alınacaktır. İsteklilerin 
Şartnameyi görmek için ve 
lıer gün münakasaya girişecek 
lerin belli vaktinde Merkez 
IC. Satın Alınak Komisyonun
da haur bulunmaları. (21) 
(2736) 

'f. 'f. ,. 

Harbiye mektebinde mev 
cut 12 satırlık açık çadırla 17 
büyük cadır eteklerinin tami 
~i \'e 2So metro çadır germe 
1Pinin 21-6-933 çarşamba gÜ
nü aaat 1 7 de pazarlığı yapıla 
caktır. Cadırları görmek iste 
Yenleri~ Harbiye mektebi A
lay Kumandanlığına müra
caatları ve pazarlık gününde 

elli vaktinde Komisyonda 
hazır bulunamları. (20) 
(2737) 

* • 
Harbiye mektebi icin 8000 

kilo yataklık kuru -ot 21 -
6.933 Çarşamba günü saa t 
on dörtte pazarlığı yapılacak 
lır. İsteklilerin belli vakitte 
l<:oınisyonda hazır bulunma 
ları. (19) (2738) 

~: . 
Tophanede askeri fcrmm ih 

tiyacı için alınacak İki Bin 
l>ört Yüz Ceki odunun pazar 
lığı 19-6-933 pazartesi günü 
saat 16,30 da bırakılmış ol 
duğundan isteklilerin şartna 
meyi görmek için her gün ve 
~azarlığa girişeceklerin bel 
lı vaktinde Merkez Satın Al
ma Komisyonunda hazır bu 
lunmaları. (18) (2739) 

İstanbu l 6 •ncı . 
.. .. ı crasrndan . 

l.ule Burgazda E- · A . · .. • . p .. ,..,. lı çıflıgı nde 
atma Suat ve Ner· . · 

ı e Şah ın de hanım 
"e Ahmet Mustafa beye : 

Beyoğlu birinc i notc rli' ini n 28~-
1336 tarih ve 14630· 1095 n 1: 
t urncrolu no· 
er sene_diyle Panıyot Yorgiyadis efen 
'1ıye ezgay ri masraf 500 lira borcu 
d nuz-
. an dolayi namlarınıza tanzim ed' l 
ıc . . . . . ı en 

rl emırlerı zırıne ı kametgahlarınızın 
llıtçhu l o l duğundan tebliğat ifa edil _ 
tııea ·- · d k e 
· .. ıgı er enarı vcrilmi~ ve bir ay 

tnud<lct!e ıliinen tebliğ:a t icrasına ka· 
rar vcri lmi5tir Borctt"""rzu itan tarihin 

rle.t itilaren hlr ay zar fında ödemedi
h -:ıiz m üddeti arrı ., da tehiri icra kara 

rı.d ı getirmedi iniz takdirde: cebri ic
r ya de\."am edi 1 ccgi ve 74 cü madde 

mücibincc ma l bey,ınnames i vermediği 
niL takdirde 76 mcı madde mucibince 

hapi~c ceza1an ıhrı?aca~ıntı: ve itirazla 
'1n ızı 6 cı icranın 33-2091 nume.rolu 

dosyas ına bildirmenizi icra e mri maka
'0""'- kaim olmak üze ı e ilanen teblit 
Oltl 

1 l•taabal Beledlye•l ilanları 
Beykoz Belediye Şubesi Müdürlüğünden : Pa§abahçe 

de İncirköyünde avarız vakfı ndan 29 numaralı Bakkal ve 31 
numaralı mahallebici ve 37 numaralı bakkal dükkanlarile 35 
numaralı hane 20 haziran 933 tarihine müsadif salı günü saat 
14 te pazarlık suretile kiraya verileceğinden isteklilerin o 
gün daire encümenine müracaatları ilin olunur. (2732) 

1 Evkaf müdlrlyetl ilAaları 1 
Sayİmocağı arazisinden Kanlıçeşme ve Gümüşsuyu Yıl 

dız Tab'iye mevkilerinde 80 dönüm tarlanın icari senevi be 
her dönümü 50 kuruıtan talibi uhdesinde olup ihalesi 17-6-
933 cumartesi günü saat 15 tedir. Fazluile talip olanların 
İstanbul Evkaf Müdüriyetinde Varidat Müdürlüğüne müra
caatları. (2725) 

- - --- -
Uyuıturucu Maddeler inhisar . 

• 
idaresinden: 

8 Haziran 1933 tarih ve 2253 No. kanunun muvakkat 
maddesi mucibince 1933 aene sind61.l evvelki seneler mahsu 
lünden ellerinde ham afiyonlan mevcut olanlar 23-6-933 tari 
hi akşamına kadar bulundukları mahallin en büyük Mülkiye 
Memuriyetine aşağıda sorulan süallerin cevabını ihtiva eden 
bir beyanname vermeğe mecburdur. 

BEYANNAME SURETi: 
(Verilen makamın ismi} vasıtasiyle uyuıturucu maddeler ln 
hisar İdaresine ••• Malı yedinde bulunduranın ismi ve adresi 

. . . . . . . . . . . . . . 
Maim bulunduğu yer. • • • • • • • • • • • • • 
Maim mıktarı (Kilo hesabiyle). • • • • • • • • 
Ticari evsafı (Kabil olduğu kadar) . • • • • • 

Beyanname verme tarihi Malı elinde bulunduranın . 
ımzası 

25 kuruşluk pul 
Bu beyann,me maim bul \mduğu yerde tanzim ve ibraz 

edilir. 
İtbu beyannameler iki nusha olarak tanzim edilecektir. 

İki nusha da mahallin en yüksek Mülkiye memurune ibraz 
edilecek ve ikinci nushanm alt ma mezkUr makam 1 ci nusha 
yı aldığını kayd ve aldığı tarihi resmi mühürle lastik edecek 
tir. Musaddak nushalar mal sahibine iade edilecektir. 

Beyannamesi verilmiş 1 933 den evvelki seneler mahsu 
lü olan ham afiyonlar yalnız 31 Kanunu evvel 1933 tarihine 
kadar sahipleri veya bunlardan satın alım, olan kimseler tara 
fmdan ihraç edilebilecektir. 

İstanbul ve lzmirde beyannamesi verilmiş olan malları 
satın alacak kimseler müba yaayı müteakm bu beyanname 
lerle bulunduklan mahallin inhisar idaresine müracaat ede
rek kayıt muamelesini yaptıracaklardır. 
İhraç limanları olan İstanbul ve İzmire sair yerlerden vaki 

olacak sevkiyat, beyannamesi muhteviyatına istinaden ma
hallin en yüksek Mülkiye memurluğunca verilecek olan İmrari 
ye ile ya9ılır . 

31 Kanunu evvel 1933 tarihine kadar mallarını ihraç et 
meyenler bunları İnhisar İdaresine teslime mecburdurlar. 

UY\lşturucu maddeler ln hisarı kanununun yedinci mad
desi mücibince şimdilik İstanbul ve İzmir Limanlarından afi
yon ihrac edilebilecektir afynn ihraç etmek istedikleri mal
ların bey~amelerini İdaremize ibraz etmeyince ihraç mü 
saadesi verilmeyecektir. (2733) 

Dar ülfünun M ü b a yaat 

K omisy onundan: 
Mülga Harbiye binasile Haydarpaşada Tıp Fakültesin 

de mevcut istimalden sakit es ki eşya 5 Temmuz 933 tarihine 
müsadif çarşamba günü satılmak üzere aleni müzayedeye 
konulmuştur. Taliplerin eşya yı görmek İçin öğleden evvel 
Haydarpaşada Tıp Fakültesin de ve öğleden sonra da Mülga 
Harbiye binaları dahilinde me vcut ambarlara ve şartnamesini 
okumak için komisyon kitab etine ve pey sürmek için de yüz 
de yedi buçuk nisbetinde teminatı muvakk~telerile birlikte 
mezkiir günde saat on beşte M übayaat komısyonuna müra
caatları ilan olunur. (2730) 

Istanbul Sıhhi Müess e seler 
Satınalnia Komisyonu Reisliğinden: 

Şitlide kain Cocuk hasta hanesinin kalorifer kazanları 
nın tamiriyesi olbaµtaki keşif name ve şartnamesi veçhile ve 8 
Temmuz 933 cumartesi günü saat 16 da ka9alı zarf usulile i
hale edilınek Üzere münakasa ya konmuştur. Bu baptaki keşif 
name ve şartnameyi görmek isteyenlerin Komisyona müra
caatları. (2729) 

' Satılık alzeme 
Üsküdar - Kadıköy ve Ha valisi Halk Tramvayları T ürk Anonim Şirke

tinden : 
Çelik tanklarla akümülitör kavanoz ve plakları , asit mah!O.lii, gaz ve elektrik 

le müteharrik motör, hurda bakır, pirinç ve demir malzeme il.e kullanılmış el

bisee,e saire sat ılacaktır. Görmek ve satın almak istiycnler, teklifle-rini kapa

lı ıarfla vermek üzere 29 Haziran akş amrna kadar Cumadan başka her gün öğ

leye kadar Şirketin Bağlarbqında İdare Merkezine müracaat edebilirler. 

(3561) 3281 

İstanbul C. Müddeiumumiliğinden: 
İstanbul Adliye dairesi için muktezi odun ile kiriple ma

den kö?türü münakasaya vazedilıniş olduğundan taliplerin şart 
nameyı görmek üzere her gün Adliye Levazım Dairesine ve 
münakasaya iştirak edeceklerin 29-6-933 Perşembe günü saat 
14 de Defterdarlıkta müteşekkil komisyona müracaatları ilan 
olunur. (2621) 

~ 

Dünkü nüshamızda çıkan bu ilanı tashihen yenid~n neşrediyoruz. 

Emniyet Sandığı 
Müdiriyetinden: 

Sandığımızda 15 Haziran tarihin. 

den itibaren yapılacak ikrazlar. 

da tatbik olunacak faiz ve komis. 

yon nisbetleri aşağıda 
gösterilmiştir. 

ı _ Eınlak mukabili ikrazla rda : Kargİr binalar i~ sene
vi O/c 9 faiz ve peşın o/o 1,5 
komisyon almır · . • . 
: Ahşap binalar ıçın sen~vı 
% 9 faiz ve peşin o/o 3 koınıs
yon alınır. 

Bu nevi ikrazlarda borcunu vadesinde ödeyenlere pe
şin alınan komisyonun yüzde yarımı iade edilir. 

2 _Mücevher mukabili ikrazlarda J>C§inen alınmakta o
lan maktu % 3 komisyon bundan böyle almnuyacaktır. He· 
sap ke.'lildiği z~an senevi %. 9 !aiz v~ yine .senelik olınak 
üzere % 3 komısyon alınmakla iktıfa edilecektir. 

3 - Meskiik ve külçe albn mukabilinde yalruz senevi 
~ 7 faizle ikrazat yapılacaktır. 

0 
4 __ Esham ve tahvilat muk~bili ikrazlarda aenevi % 9 

faiz almacaktcr. Altın ve tahvil kıymetinin% 75 ne kadara 
vana verilecektir. . 

5 _Tevdiat bonoları mukabilinde yapılacak ı~~atta 
~· Sandıkça verilen faizin "'<• 2 fazlau alınmakla ıktifa e-

muoıe · 
d-ilecektir · l l · · • 

5andığmuza ebevm borçlu bulunanlar m~e e erını .ım-
hal ve tecdit ettirdikleri tarihten itibaren komısyonlardaki bu 
tenezzülden istifade edecekle.-dir. (2708) 

Deniz harp mektebi ve 
Lisesi kumandanlığından 

1 - Liseye kayt ve kabul 1 Temmuzda başlar, nihayeti
ne kadar devam eder. 

2 - Güverte, makine, hava sınıflarına talebe kabul o-

lunur. . dd d ki _..rı d 3 - istida ile müracaatta 2 incı ma e e su:nı~ar an 
hangisine talip bulunulduğu ve ~aarif Or~a me~epl~rı şa~a· 
detnamesini haiz olmıyanların imtihanla gırmek ıstediklerı ya 
zılmahdır. 

~ - İstidaya iliştirilmesi icap eden ~esikal~a:_ : 
A - Tarihi bir seneyi tecavüz etmeınış aşı kigıdı. 
B - Fotoğraflı nüfus cüzdanı. 
C - Ailesinin ve kendisinin sui hal ve şöhret sahibi bu. 

lunduklarma ayrı ayrı ve polisçe musaddak hüsnühal ilmü
naberi. 

D - Mezun bulundukları mektebin fotoğraflı fahadet• 
namesi veya teferruatlı tasdikname. _ . . . . . 

E - Kabul şartnameııindc yazıldıgı gibı velısının noter 
likce m usaddak taahhüt senecli. 

- F - Kabul şartnamesinde yazıldığı gibi velisinin ve 
k~ndisinin taahhütnamesi. 

5 - Mufassal kayt ve kabul şartları Kasımpaşada. De
ni1 matbaasında beş kuruşa satılmaktadır. 

6 -Taşradan müracaat ~İp fev~alade i.htiyaç v~ zaru
ret dolayısile mektepte ibate ve 1aıie edilmelen mecburı olan-
ı 15 T UZdan sonra mektepte bulunmaları ve bu va-
arın emm .k . 1 • r 
· tt b l d klarına dair nıuteber veaı a getırme en azım 

zıye e u un u 2591- 3461 
dır.:_ _ _______ __________ _ 

İnhisarlar Levazım 
i üdiriyetinden: 

1 _ Hamule tonu 30 ila 70 arasında olacak 
2 - Tekne ve motör 3 seneden Eski olmıyacak 
3 Motör çift silindirli olacak 
4 - Teknenin sür'atı 7 Milden aşağı olınıyacak 
5 - Şanzuınanı rornestanlı olacak 
İnhisarlar idaresi için m o törler mübayaa edileceğinden 

yukarıda yazılı evsafta motörl eri olup satmak arzusunda bu
lunan motör sahiplerinin 25-6 -933 Pazar ve 1, 8-7-933 tarih 
terine müsadif Cumartesi günleri saat dokuzda heyeti mah
susa tarafından muayeneleri i cra kılınmak üzere motörlerile 
birlikte Cibali İnhisarlar iskelesine gelmeleri ilan olunur. 

(2677) 

_ ... Naim Vapur idaresi -
İzmir Sürat Postası 

( 20 saat ) 
Lüks 

ADNAN 
vapuru 

Her p b günler1 
bafta erşem eGalata 

rıhtımından saat tam 18 de 
hareketle doğru 
iz MIR'e 

ve pazar günleri lımir ' den saat 
14 112 da hHeketle fstanbul'a 
avdet eder. 
Tafsilat için Galata' Gümrük 

karıısında Site Franıez Hın No. 
12 yazıhanesine müracaat. 

Tel: 4 1041 - [4392) .-
3586 

SADIKZADE Biraderler 
Vapurları 

KARADENiZ POSTASI 

Dumlu Pınar 
vapuru 

ıs Haziran Perşembe günii aaat 18 d e 
Sirkeci rıhtımmdAn bataketle Zongul
dak. lnebohı, Samsun, Ordu, Giresun, 
Trabzon, Sürmene ve Rize limanlarına 

azimet ve nclet edeoekti r. 
Fasla tafeillt için Sirkeci Meymenet 

Hanı altmcla 11CCntahğa müracaat. Tele
fon: 22134, (4423) 

~10 

SEYRISEFAl~ -M- _,., o.lata ICSprtıı.. .. 11 :u«ı. 

,.ı.. A.. S1r1ıM1 M.._ ...ı. H. 1,37tıı. 

IZMIR - MERSiN POST ASI 

ANAFARTA 
16 HAZiRAN CUMA 10 DA 
idare rıhtımından kalkar. 2728 

17 Haziran 933 den itibaren 
tatbik olunacak Adalar ve Ya 
lova hattı Yaz Tarifesi iske
lelere aaılmııbr. 2707 3632 

16 Haziran 33 ten itibaren 
Göç seferleri yapılmıyacaktır. 

2727 

ı'AVİLZADE VAPURLARI 
Ayvalık ekapre• poataaı 

Selamet 
vapuru be~ per
ıembe 16da Sir-

keci' den hareketle Gelibolu, 
Çıaakkale ve Körfez tarikile 
Ayvalığa azimet •e avdet ede
cektir. Dikkat: Cumı gOnll Edre
mit yolcularını trene yetiştirir 

ve Ayvalık yolculannı aynı ıün 
akşamı Ayvalığa çıkarır. Yolcu 
bileti vapurda da verilir. Adres: 
Yemiş'te Tavilzade Mustafa 

biraderler. Telefon: 22210 
-------· [4491) ~ 

1
- Askeri fabrika- ~ 

lar ilanları 
--~~~~~~~~~---

Mülga Zeytinburnu fabri 
kasında biriken madenkömürü 
tozları münakasaya konulmuş 

tur. Taliplerin şartnamesini 
görmek ve münakasaya girme 

k üzere 26 Haziran 933 tarihin
deBakcrköy Barut fabrikaların 

da atmalma komisyonuna mü
racaat eylemeleri. (190) 

(2550) 3423 

KIR'ALIK HANE 
Şişli Mecl.diye köyünün en iyi ma

l.alllnde havadar ve denizi görür beş o 
dalı mutbak ve hamam vardır.. Müra
ca~t: Lik!lr fabrikası k.ırşıaında Kah
veci İbrahim Efendi . (4464) 

3639 

-ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

4 tindi Vakıf Han fstanbul 

ihtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. 
'N harrer hisse senetlerinin ( % 60) ı Türkler elindedir. 
.. :mat ~u kası tarafından teıkil olunmu, tur. İdare ınecllal ve miidürler 

Tur :~e ~e:'urlan kamllen Türlderden mürekkep yegane Tilrk Sigortn Şirke· 
hıi.e 1y~e kiyenin her tarafında (200) Ü geçea acentalanmn b~psl Türktür. Tür· 
:ay;~n ~n ınühim nıüeaseaelerinln veba-:kalarmın sigortalannı icra etme~teılir. 

Yangın, Hayat, Naklıye, Kaza, Otomobıl 
ıigortalarım en iyi ~era itle yapar. Hasar vulruunda zararları sür'at ve kolaylıkl~ lider. 

Telgraf: iMTİYAZ - Telefon: fst. 20531 

• 



---;Yağmurdan ----1 
.., 

sıcaga 

''Herçihadabat sulh!,, fikri 
Mustafa Kemal Paşa ve 

sulh Beyin 
- Bekir muhiti 

politikası. 
Sami 

Ankara: 1921 
Mustafa Kemal Pllfllnm mantı

kında zorlayıcı, sürükleyici bir 
kudret var. Bu kudret, onun hare
ketine kartı yükselen itirazları ko
laylıkla dindiriyor. Mustafa Ke
mal ile tetrikimesai eden arkadat
ları; Milli Mücadelenin lüzumun
da, zaruretinde müttefiktirler: 
Türkiyeyi düttüğü çukurdan kur
tarmak için hareket lazım· 
dır, şiddetli hamle lazımdır, isyan 
ve kıyam lazımdır. Fakat bu mü
cadelenin gayeleri hakkında hep· 
sinin ayrı ayrı noktainazarları var. 
Milli hareketin idaresinde hangi 
prensipler hakim olmalı, bu mu
azzam iti hangi istikametlerden 
yürütmeli? .. Mustafa Kemal Paşa
nın bazı mesai arkadatlarile ken
di arasında, bu prensipler etrafın
da tam bir ittifak yoktur. Aykırı 
fikirde olanlar niçin noktainazar
iarını müdafaa etıniyorlar? Bes
belli, onlar da dütüncelerinin se
lametinden, isabetinden emin de
ğildirler. Halbuki dütünmek kafi 
değildir. Yapmak, hiç olmazsa söy
lemek lazımdır! 

Maazallah, eğer Milli mücade
lenin neticesi felaketli olurıa, um
duğumuz askeri ve siyaei zaferler 
tahakkuk etınezse, dütüncelerini, 
itirazlarını, tenkitlerini içlerinde 
ta~ıyan bu korkak kahramanlar, 
belki o vakit meydana atılacak ve 
tunları bağıracaklar: 

-«Böyle olacağı belli idi. Mıu
tala Kemalin tuttuğu politika btıf
ka türlü bir netice verebilir mi idi? 
Bunu biz vaktinde görmÜf, tahmin 
etmistik! » 

Mfuoı serma dideye rabbim gü
net göstermesin! .. 

Dünyada daha garip hilkatli in
sanlar da olabilir. Bunlar müspet 
neticeler kar,ısında bile eğilmez
ler. Filhakika bu dünyada nefsin· 
den batka müridi olmayan öyle 
dervitler, akidelerine tek bir kiti
yi inandıramıyan, sözüm ona, fi-

lozoflar, bayatı ve tarihi h_iç oku
mamıt ilimler, bütün hakikatle\-i 
yalnız kendi görütlerinin, ken 
di dütüncelerinin mihveri el· 
rafında döner bir dolap ol
duğunu sanan münkirler de 
var ki, realiteler kartısında 
bile ağızlarını açmaktan geri kal
mıyacaklar, küfrile, küfran ile do
lu mütalealar, itirazlar kusmaktan 
çekinmiyecekler .. 

* * * 
Padişahın, sarayın ve hükumet

lerinin sulh gayeleri nedir? Mu
hakkak ki, Sevr muahedesinde ya
pılacak küçük bir tadilat; bu e
fendileri tatmine kafi gelir. Esa
sen Padif8h için ıülhun manası; 
tahtının ve hanedanının selame
tinden batka bir feY değil ki .. Bun
ların maksadı, herçibadabat sulh 
yapmaktır. Onun için Londra kon
feranaını oluruna bağlıyarak bir 
sulh yapmadığı için Muıtafa Ke
malin mi1li bir günah itlediğine 

kail olanların, onu tenkit ve meı' 
ul edenlerin sayısı pek çoktur. 

Politika meselelerini biraz daha 
realist bir görü9le mütaleaya mec
buruz: Sevr muahedeeinin tadiline 
razı olmanın, müttefikler 1cephe
sinden, manası nedir? Bu muahe
denin tadiline razı olmak, az çok 
fedakarlıkları göze almaktır. Bu
günkü hava içinde büyük ve galip 
devletlerden böyle bir jesti bek
lemek, fazla hayale kapılmak olur. 

«Şimdi olurile iktifa edelim. 
Macarlar, Bulgarlar gibi, nihayet· 
Almanlar gibi muahede/erin mu
kadder neticelerini kabul edelim. 
Sonra aulhperverliğimizle, politi
kamızdaki dürüati ve emniyetimiz
le, en nihayet zaman ile galip dev
letlerin •insani hisleri COfar, bugün 
bizden uirgedikleri hakları, yarın 
seııe aeve ve~rler!ıı 

Böyle bir mütalea kökünden çü
rüktür. Muatafa Kemal Papnm 

Memleketi;ıizln kıymetli maganniyeai 

SAFiYE HANIM 
~~t~~::0 ÇiFTLiK PARKINDA 

• Muhteıem •az heyetine lıtlrak edecektir. 
(4545) 

Hereke ve F esane 
Kumaşlarından 

Ismarlama Kostüm 

Liradan 
Başlar 

25~,27~ 
30~,34~ 

Liraya 
Kadar 

Yerli allar Pazarı 
lstanbul: Bııhçekapı 

Gazetec: ... ... ,1 
Umumi Ne1riyat ve Yazı l,leri 

M;i<Jiiri; ETEM !ZZE:T 

böyle bir mütalea dinlemeğe bile 
tahammülü yok. Onun kanaatine 
göre: 

Politikada merhamet ve in!ani-
yet hislerinin tesiri olmaz. Sevr 
muahedesinin esaslı surette tadi
lini icap ettirecek kuvvetli, siyasi, 
bilhassa askeri sebepler olmadık
ça, büyük devletlerinibuna yana,. 
malan beklenemez. Meğer ki yeni 
bir umumi harp, umumi bir ihtilal, 
hasılı umum dünyayı müteessir e
decek bir hareket neticesinde böy
le bir karara varılsın... Öyle bir 
halde de bizim için düşünülecek 
mühim bir mesele var: Acaba mer
hamet sinirleri hakim oluncaya 
kadar galip devletler Sevr Türki
yesini ayakta tutacaklar mı? Onun 
için biz yarım sulhe taraftar ola. 
mayız. Şu da var 'ki, Misakımilli 
ile ortaya attığımız prensipler ve 
Milli mücadele programı, ne ken
dimizi, ne de batkalarını aldat
mak için konınamıftır. Bu prensip. 
leri temin etmiyen bir sulh, bizim 
için emniyetli "bir ıulh ıayılmaz ! 

• * 
Hariciye Vekili ve Londraya 

giden heyetimizin bafmurahbası 
Bekir Sami Bey, Avrupa seyahati 
esnasında, yaptığı temaslardan 
fÖyle bir hüküm çıkarmıştı: 

- İtilaf Devletlerile, prensiple
rimiz dahilinde, anlqmak müm
kündür! 

Bekir Sami Bey bu kanaatte sa. 
mimidir. Bugün istediğimiz fey
lerden pek azını vermek tartile, bi
zi y~tacaklarını, hilaf Devletle
rinin bazı devlet adamları ona i· 
nandırm14lar .. Sabık Hariciye Ve
kilimiz niçin böyle görüyor, niç!n 
bunlara inl!Jiıyor? Bundan dolayı 
kendisini muaheze etmek doğru 
olmaz. Her inaanm görüfÜ, 
seziti ayni derecede olmaz. Bekir 

lstanbul 6 ıncı Nott!rli/jne: imzamı 

taklit ~ borç senedi tanzim ettikleri 
i<liasiyle muayyen kimseler lıakltın<la 

müddeiumumilik makamına müracaat 
ederek wyhleTinc dava ikame ettim. 
Bu vesile ile beyan ederim ki beııdcaı 

alacak iddia edenlerin istıinat ettikleTi 
ve.ikalar zirindeki imzaılarımm ııahtc 

ohıp olmadığının anlqıkmaı ôçin ya
zıhaneme müracaatla teY!lik ettirmesi 
ve bun.un ilan tarihinden itibaren on 
beş gün zarfında yapılması akai taktir· 
de bu gibi vesikaların sahte ~ tak.IH: 
olduğunu beyan ft bu illimmın f'C8l!1İ 

ğazeı.. ile Milliyet ve Cümhuriyet ga· 
zcte~e üç gün. müddetle il'An etti
rHmesini rica C<krim efendim. 

İstorıh.ıl Yeni Poııtabanıe arkaaı Ba· 
airet Han 20, 21, 22 numeroda tüccar
dan Kaymalı: zade Hü.aeyin Avni (44-08) 
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lstanöul dördüncü icra memurluğun 
dan : 

Temamma 5000 linı kıymet taktir edi 
len Üsküdarda Yeni mahallede Se!ami 
Ali efendi mahallesinin Me-
zarlık karşuıı sokağın.da (.Bağ-

lar Başından Hayd37P'1şa 

y.< gidecek tramvay caddesi üzerinde) 
yer.ı 33 numaralı maa bahçe ah§Ç a
hırı havi kağır müceddet fırının ta· 

mamı açık arttırmaya vazedilmiş olup 
1-7-933 tarihinde şartnameai divanha· 
noye talik ediJi.p 18-7-933 tarihine mü
sa<iif salı günü aaat 14 ten 16 ya kadar 
açık arttırma suretile satılacaktır. Art
tırmaya ıştirak· için yüz<le yedi buçuk 
trmir.at akçesi alınır. Müterakim ver
gi, belediye. vakıf icare.ıi müşteriye 
aittir. İcra ve iflis kanumınun 119 un
c~ı m~~desine tevfikan hakları tapu si
cıllerı ık sabit almayan ipotekli alacak 
lı!a: ile diğer aUikadaranın ve lhifak 
hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hu 
sıısile faiz ve masarifa dair olan iddia
larını ilıin tarihin.den itibaren yirmi 
gen i~inde evrakı müsblte ile bildirme
jeri liizımdır. Akai halde hakları tapu 
sicillerile sabit olmıyanlar satış bede
!inin payla~masından hariç kalırlar. A- . 
laka<larların işbu ma-0-dei kanuniye 
ahkamına göre hareket etmeleri ve da 
h• fazla malfımat almak üıtiyenlerin 

932·78 dosya r!umara~ilc memuriyetimi 
ze müraca•t.ları ilan olunur. (4526) 

ANKARA, 13 (Milliyet) -Devanı 
lı yağmurlardan sonra nihayet hava
lar ısındı. Dün ve bugün hükiımet mer 
kezi yaz günleri yaşamaya baıladı. 
Dondurmacılara ve ıerbetçilere gün 
Joidu. Gönderdiğim resimde bir ıer· 
betçi önünde serinlnneğe koıanlar gö 
rülüyor. 

Kazalarda polis teşkilab 
ANKARA, 14 - Dahiliye Vekaleti 

çok mühim bir I<anun layihası projesini 
hazırlamaktadır. Kazalarda da polis t"§· 
kilatı yapdacalrtır. Jandarma, Vilayet 
ve kazalarda kaldırılacaktır. 
Jandarmanın vazifesini poliı görecek

tir. Bu suretle poliı tqkilitı tufiye e

dilmiı olacaktır. 

Sami Beyi, bilakis, ,u sebeple tak
dir etınek lazımdır: O dütündü
ğünü söyledi; dütündüğünü ve 
söylediğini yazdı. Sulh ve harp ga
yeleri hakkındaki mütalealarını 
Büyük Millet Meclisi Reisi Mus
tafa Kemal Pataya anlattı, noktai
nazarlarını Mecliste müdafaa etti. 
Kanaatlerini böyle açık açık mü
dafaa edenler; yenilseler bile yere 
dü~mezler. Böyleleri, fikirlerini 
yerinde ve vaktinde aöylemiyenle
re nisbetle, kahramandırlar. 

Bekir Sami Beyin sulh gayeleri 
hakkında Mustafa Kemal Pata ile 
cereyan eden muhabere ve müna
kllfllları defterimin öbür yaprağm
dadır. 

MiLLiCi 

İstanbul -dördüncü İcra memurluğun 
dan: 

Bir borçtan dolayi mahcuz olup 
bJkere satışına karar verilen meşe a
ğacından oymalı ve aynalı kebir büfe 
maa karşılığı masa, iskemle Beyoğ

!Lında taksim İstilı:la.I ca.ddcsi 46 No. 
lu Sıüih v Saaon ef"""'1il« mobclya 
mağazası:noda 20 Haziran 933 salı günü 
ı.aat onda açılı: artnma ile 9atılıa<:ağın
den taEp olanlar yC'YIDü mezkfude ma,.. 

hallinde memuruna 33-1351 No. lu dos 
yatıile müracaatları ilan oJ.ııııur. 
(4502) 

Y~iköy sulh icrası.ndan : 

Bir borçtan dolayi üz.erlerine haciz 

konulan lron<ıol Ayna masa kanepe gi
bi eşya 20 haziran 933 <;alı günü saat 

12 de İatinyede Kürkçübeşı mahalle· 

ıinde Çayır caddesinde 1 No. hanede 

açık artı:mıııı. suretile llltı.Jacağuıdran 

almak istiyenlerin orada bulunacak 

memuruna müracaatları ilSn olunur. 

(4508) 

fı;tanbul iki11ci icra memurluğundan; 
Bir borçtan dolayi mahcuz ve paraya 

çevrilmesi mukarrer biri 31 krat 46 san 

tim biri 17 krat 60 santim biri 16 krat 

ı~ santim ve diğeri 15 krat sikletinde 
dört parça ıpırlanta 19-&.933 pazartesi 

günü saat 14 den itibaren sandal be<les 

tanında açık arttırma ile satılacağından 

tali.plerin yevmü mezkiirde mahaJJ.inde 

hazır bulunmaları ilan olunur. (4511) 

6 mcı icra dairesin.den : 
Bir deyninden dolayi TalıBim Cüm 

huriye! meydanında 12 numaralı dük
kanında ve balen Taksimde Stadium 
karşısında Etem Pertev Bey "'P"rtman.ı 
altındaki dükkanda mahcuz buluııan 

bir adet Norton markalı ve 53670 nıv 
maralı motosiklet ve gene kilometre 
levhas_i ve oturak mahali olmayan Ti
riyomf mıtrkah ve B. 1983 numramlı 

ınot06ikLetle dört adet muhteılif mar
kada müceddet bisikletin furuhti tekar 
rür eden 18 haziran 933 tarihine müsa
dif pazar günü saat 12 den 13 e kadar 
mahallinde furubt edileceğinden tıa

li@ olanhınn yevmi mezkilrde mıemuru 
na müracaat edilme6i ilan olunur. 

(4501) 

EY TURK GENCLI GI 1 
Bınnc• vonf<n Tiırl lılılılc\lın;.l\jd:Qjm 
hurtyelıno ıl.ı.bct miıdc!fıııa .e ıtnıha 
razc ~kllr. Mevcudlv&llAın w. ıt 
htıOlinın ycgbnc ı.tncfı budut. Bu 
~.el HNft e:tı ~cftı hozırıcndır 

• 

Gazi Terbiye enltitüsü resim ve el
iıleri kı:amı talebesi sene sonu münaıe .. 
betile bi-' sergi hazırlamıtlardır. Ser
gide memleketimizde henüz gör.ilmi
yen çok sanatkarane yazılmıt yazılar, 

~- ..... .. . . , 

. ~ \" ~· _ ... 
reklamlar ve kitap k•plan , muku-,a 
itler linolyom keımelerile yapılmıt re
ıimler vardır. Resimlerimiz sergiden 
muhtelif manzaralan tesbit etmekte
dir. 

Ankarada yapılacak staclyusnu n projelerini tetkik eden heyet 

İstanbul üçüncü icra memurluğun-

dan : • 

Satın.almasına karar verilen 20 beyaz 

aomyalı karyola 20 şilte 20 yorğan 

2().6-933 tarihine müsadif salı günü 

saat 4,30 da Sirkecide ikbal otelinde 

birinci açık artırma ile atılacaktır i.s

tıeyenl.erin muayen olan vakıtta memur 

~ye müracaatları ilan olunur • 

(4524) 

Mukaddema Beyoğhınoa Cihangirde 
Kısmet apartJmanının 4 üncü dairesin 
de mükim iken bilahare YunaıHstana 
gidip mahalli .,,,,zkfuıdaki ikamellı~ıı 
meçhul bulunan Ma<lam Mariya Kali
vopulooc: İstanbul İkinci İcra memur· 
ıuğundan : 

Uhrei tasarnııfunuzda oluıp An.don Ka 

sapyan cfendidett İ&tikraz etmiş oldu

ğ:muz (2500) liraya mulı:ııhil alaalklı 

mümaileyh namına ipotekli bulw:ıan Bü 

yük adada Maden mahallesinde Zarifi 

sokağında 4 numara ile murakkam bir 

bap haneye ait deyni mezkilrun tesviye 

e-lilmemesi lıasabile alacaklı tarafından 

daireye müracaatla mezkilr gayri men 

kulün paraya çevrilmesi talop edilmiş 

icra ve iflas kanununun 145 inci ma<J-. 

de5İne tevfikan tanzim ve berayi tcb

Jiğ mübaşırma te"dia.n ta.rafınıza gön 

derilen ödeme emri zahrma mııbeşm 

tarafından \erilen meıruhatta .,., bu 

hususta zabıta marifetile yapılan tahki 

kata n:ızarrn ikametg8hı hazırınızın 

meçbuliyeti anlaşılmış olmasına mebni 

muktezi tebliğatm bir ay hakkı itiraz 

tayini suretili: ilanen tebliği takarrür 

etmiş olmakla tarihi ilandan itibaren 

bil· ay zarfında ieranın dunnasmı: müs 

t..lzim şifahi veya tahriri olarak bir 

itirazı kanuni dernıeyan eylemediğiniz 

veya mü<l<leabih borcunuzu tesviye et

ıne<liğiniz taktirde müddeti mezkilre

nin hitamını müteakip i,potek.li bulu· 

nan gayri rnenlı.ulünüzün bcrveçhi ta· 

lep pa<aı;a çcvrilmeis cu.retile cebri ic 

r:ıya tevcsaül kılınacağı malumunuz 
olmak ve ollıaptaki ödeme emrinin teb 
liı;i makamına kaiın bulunmak üzere 
ili.nen tebliği uyfiyet olu11ur. (4531) 

İstanbul birinci ticaret mahkcmesin

dtn : 

Mahkemece ~ık ailltııma ile satılma 

sı mukarrer 14 sandık a.gıfa marka su

n'i ipek merserize ve bir balye bam 

halis ipek ve bir balya yün ipeği ikinci 

arttırmaeı 22-6-33 perşembe günü saat 

10 da Istanbul İthalit gümrüğü &atış 
safonunda ve 4 balye ve aynca 3 hlılye 

ham haliı i,poek ile iki sandık halis 

ipek ipliğinin birlnGI arttımıaaına 

2+6·933 cumartesi ııaat 14 tıe Galata İt 

halat gümrüğü methalinde icra kılına

<:aktır. Almak ieteyea.lerin muayyen 
gün ve aaatle~de mahallinde hazır bu

lunmaları ilan clun.ur. (4527) 

Beyoğlu 4 üncü a.ulh hukıık mahkeme 
sinden: TcrekeEine mahkcme<:e vaziyet 
olıwı:ın Ohanes güreğiyan efendinin 
uhdesinde bulunan : 

1) Galata yeni cami cadıdcıinde yeni 
cami 11<>kağında eski 97 numaralı ve ta· 
maını (1500) lira muhammen kıymetin
de dükkanın dörtte bir hisses.i 2) orta- J 

köyde deTe boyu sokağmda atik 85 ce
dit 83 numaralı ve tamamı (1500) lira 
muhammen kıymetli dükkanın nısıf his 
sesi açık arttırma suretile 17 teırmuz 

933 pazartesi günü saat 15 te satılacak 
tır: Satış bedeli peşindir: ihale pulu 
ve dellllliye resmi müşterisine aittir, 
talip ol.anların muhammen kıymetlerin 
yüzde yedi buçuğu nisbetiooe pey ak
çesiyle mezkilr gün ve .aatta Beroğlu 
dör<lüncü sulh hukuk mahkeme· inde 
hazır bulunmaları ve fazla malümat 
almak ve müzayede şartnamesini gör
mek i1'teyenlerin 930-17 numara ile mah 
keme kalemine müracaatları lüzumu i-
ilin olunur; (4503) 

Kadıköy icra dairesinden : 
Bir borcun temini istifası için mah

cuz o1u.p satılması mukarrer bulunan 
!'~rukarJığa ait koltuk vitrin vo lav
man ve sair eşya 21-6-933 çarşamba 

günü saat 14 ten 15 kadar Kadıköy çar 
şısında açık arttuma ile satılacağın
dan taliplerin yüzde iki buçuk delaliye 
rusumuda kCfl<lilerine ait olmak üzere 
mahallinde hazır bulunacak memura 
müracaat eylemeleri ilan olunur. 

(4546) 

• 


