
Devlet deniz yolları teşkilatı 
faaliyete geçince şimdiki mev 
cut tarifeyi ucuzlatacak. 

• 

Almanya ile Avusturyanın ara 
sını bulmak için İngiltere ve 
İtalya teşebbüste bulunacak. 

FİATI S KURUŞTUR 

Almanyada Yahudiler 
Ve yeni mali tedbirler 
AIBER.LIN (Batmuharririmizden) -
b··~nya, Y.aln!z ıiyaai ve iktisadi 
~ geçınruyor. Onun yaf&dığı bu 

j;:~ gilnlerde ıiyaai Te ikfuadi bir in-
ap devreıi demek daha doğru ola

cak.: !"aka~ Almanya öyle nizamb, 
tetltilatlı hır millettir ı.: inlul'b d 
d 'h ·ı· ı· ..., a ın a a, ı tı a ınde de bir nevi intizam 
Tar. Almanlar• kadroya, kit b . . • aagır• 
mıyen. ve tabii cereyandan aynlmıyan 
~azı llyaai :'e iktiaadi hidiaeleri de 
ua~en bır çerçeve İçine aJmaaını 

çok ıyı beceriyorlar. 
~ •aftaki bir luaım Yahudilerin 

d
lB"!"'den çekilmeai; umumi hayatta 
erın t • • • L, __ _ 

b ık . eıırıru •uaaettiriyor. Almanlar, 
c 1 b . . f h unu ıbra etmezler. Fakat cari 

t ~Yattan, hidiaelerden alınan reali
~ e

1
re karşı ne denir? Herhalde Hitle

rıtt erin Yahudi aleyhtarlığı politika
sın~; kuvvetli eıbabnnucibeye istinat 
ettirerek müdafaa etmek kolay olmı
ıor. Bu politikanın dahildeki teairden 
~tka hariçteki tesiri de ayrıca gözö-

nunde bulundurulacak bir şeydir. 
. ~ndradaki iktisat konferansına iş
tı~~k eden Almanya; bu konferanstan 
nıuapet b ir netice çıkacağına inan.mı 
Yo~. Kiminle ııörüştümae ko f • 
bakkmd b db' b I • n erans a e ın u undu K dil . 
ne· "B h "k ·· .. · en erı-
ol.;,az ':nı ~ ~eud~~~· fazla bir kehanet 

·,, ıgun zevat ce ı rnk diyorlar ki . vap o a-

d ::-- "Ne _Yapalım? Mazinin hatırla-
ıgımız mı&ol!eri ileri b' .. . 

dü~;... . • • ' ır umıt ve 
T-·•Ce ıcın bu;e t . Han · lıo · ceıar1: vermıyor. 

-~bb g_ı nferanstan, hangi ~iyasi te
' wten, b~ynelmilel hangi konbi
ı.:::;;dan muspet bir netice çıktı ki, 
!ım' ; 4onferansına da bel bağlıya
poliw,~':,unlab~raber h~yatta, hele 
mahiyett m~ızeye de manırız. Bu 

e muapet bir ti normolin h .. . . ne ce, esasen 
diyece.. . arıcınde bır fey olur. Ona 

gımu olmaz/ .. * .. • 
ltitler Alm 

Jeni ledb' 1 anya.,, ınali ve iktiaadi 
G ır er ahnakt d · eçen ge . a evam edıyo.r. 
lerin say neyde ruabetle, bq seneki itıiz-
k . ısın a Yarun ·ı k . e •iltlik F ını yon adar bır 

lelQ lehi~~··, ak~t bu netice vaziyet
saYısı A; eyı ekaıltmiyor. işsizlerin 
dan .i f manyada hila bet milyon-

0_ ~ a,.l adır. 
.,,.l'lıh 1t··k· 

z • ., ., u uıneti, haziranın aeki .. 
"tr ff•· veı-gi ve e ıgı yeni bir kanun ile 

da tiddeı~•.ye kaçakçıhlı haklun
na göre v ~kumler koydu. Bu kanu
Yapaı, ı, ergı ve oennaye kaçakçılığı 
lin iltı· .crd_Alman vatandaş; memleke-
h ıaa 1Yataıa !L-- t .. '! 'tti" arn olu ua&D curm.ı e .ı • 
ite ao dnuyor. Verilen C~f .. o niabet-

ca fr ır 

• Ynı .,,,, k. d h 'b' ·· ·· J • •şl iye> I an un a u gı ı curum erı 
Yor: ~ ere ı~n bir fıraat ~a~a verili. 
le b l ~ liazıran/1933 tanhınde hariç
tuz ~. ~nan acrm.ayeaini ağuetoıun o
ı. I ırıne kadar ali.kadar Alman ma
lt ıun armıı bildi .. ~nler, bu cezadan 
~ .. duyorlor. O ndan aonraıı için va

k1Yet eığırdır: Ağustosun otuz birine 
a~ar hariçtek~ .. ~erveti mikdarmı ve 

ledıye eylemedıgı vergi bedelini ait 
oldukları makamlara bildirmeyen bir 
Alm~ vatanda§, eğer bu işi bilerek 
yaplıgı tahakkuk ederae kalebentlik 
~ezasına mahkUın edilir. Eğer ihm 1 
Ve teıeyyü .. .. d a 
lırsa ~ ~"un en yaptığı anla§ı
kon ' a•garı b ır aene müddetle hapıe ur. 

Alman li ·· k · • 
bu kanu u umeti, yeni neırettiği 
Yor: •nla §\1 gayeleri istihdaf edi-

l -Sernı 
le.da, efk• aye ve ".•rgi kaçakçılığı, or-
hu anumumıyede b' . :r:urau:r:) k • ır nevı 
Ve fe,.a hu ya~atmı9tır. Bu 9üpbe 

2 - Havayı ızale etmek. 
lan ..,.,,, alk araıında zlfa uğramıı <>
kuvvetle~~~ ve vergi ahlakını yeniden 
3-y ıı·rnek. 

bnı bütiin err ı~e miilı:ellefiyet müaava-
4 .-_ D.. . a • teşmil etmek. 

'bti" OVl.J: hıU 1 Yatının 1 . 'Vazencainde döviz 
ezyıd' d Yardım •imek... ın e Rayithbank'a 

B.. * * * ızun nı 1 
ınaı· . •ın ekette hük' • timi' • • ı ve ıkf d. • ume zın 
birleri ınubı'i'- ! aahalarda aldıiı tet
da olup b"t a agalj bulanlar, buralar
mıyanlar~ı:nT"'u Ykierd~ haberleri ol-
lek · r Ye ile A etleri arasında tun ... vrupa mem• 
ve vaziyet araarndaki";1' hayat, ferait 
tartile, halkın h ark gözetilmek 
ii llbrap """'-' uraiarda çekti' ' 3"W.&Jeıuııe~ . 
olduğu ınahrumiyetl ge mecbur 
de bizde olduğund er; her hal. 
dır. Bizim memlek:'ı \""' fazla
tandatlar tarafmdan hü':..· az~ .•a
baaıt ve tabii telakki oluna':"::.tiınızin 
11ti.e Po

1 
litika11 aayeainde aldıiınu":aze. 

ce ere A h ne • 
. • vrupanın er nıenıleketi 

gıpıe ile bakıyor. Buralarda hüJı:• 
ınakani·- 1 b" .. f umet 
b··ı ~a annm ulun aaliyeti· 

"
u çede, idbalat ve ihracatta muva•.,' 
et ·· ~-lab'emını etrafında toplanıyor. En aa. 

1Yettar bir Alman dedi ki: 
ne - "Muatafa Kemal Türkiyeaine 
fa ~tlu 1 .. Dutunuyor, araflınyor ve 
bi~ dı b_ulduğu kararlan derhal tat
kad e ebıl!yor. Halbuki, biz, timdiye 
la ka~Jklııız dÜ§Ünmekle, araşbrınak
lan a 1 

• vaziyete iylik ııetlrecek o
bik ": Parl~k kararl•runızı bile tat-
. de e~edık. Bugiin.<ü Hitler idare

lln e bıle· m ı k ı· · · . . iı.ı· d" ' em e e ımızın ııyasetı 
ıaa ıyatı içn ha • h' ' ka 1 yatı ma ıyette olan 

tü .. ;~r ·~~'!'ızr tatbik ederken bin bir 
Yoruz':'~ a~~~aların !"~iri altında kalı
h•:ı;•ları abe ı ve b~rıcı politika müli .. 
mecburi;etl Ynel~~lel münasebet ve 

er ınu.lahazaaı .• 
0 
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Amerika, İngiltere, Fransa pıranın istikrarı pazarlığına giriştiler 

41 devlet gümrük müta
rekesini kabul etti 

İngiltere, Fransa ve Amerika murahhas 
ları para İstikrarını müzakerye başladı 
c·· L_~ND!!A, 17. (Sureti mahauaada giden arkad'lfımızdan) -
in~;" n;.utarekesini Türkiye de kabul etti. Konlerana müzakereleri 

gı ;:re! ransa, Amerika araaın ela paraların utikrarı için kon/e
la~ an~i'?de P<ızarlık mahiyetini aldı. ilk adım olarak paraların kıyn;; nde ıatikrar lazım geldiği takdir edildi. Şimdilik dolar ve sterlinin 
~ · b' ~sasına avdeti düsünülmekle bcmber, lrank, dolar ve sterlinin 

ı r ırıne bağlanması etrafında pazarlık oluyor. 

41 lıükumet kabul etti 
LONDRA, 17. A. A. - Dün ak 

fam saat 18 de 41 hükfunet güm
rük mütarekesine dahil oldukları 

Alman hariciye nazırı Baron Von 
Neurath nutkunu aöyliyor 

bildirmitlerdir. Bu hükiimetler 
tunlardır : 

AHMETŞVKRV 

İngiltere, Almanya, Belçika, 
Amerika, Franıa, İtalya, Japonya, 
Norveç, Arjantin, Estonya, Maca· 
ristan, İrlanda, Letonya, Nikara· 
gua, İsveç, Litvanya, Holanda 
hviçre, Fenlandiya, Danimarka, 
Romanya, Hindistan, Brezilya, 
::' ovyet Rusya, İıpanya, Çekd;lo
vakya, Bulgariıtan, Lüksenbourg, 
Bolivya, Chili, Y t.'flaniıtan, Guate
mala, İzlanda, Paraguay, inan, Pe 
rou, Polonya, Portekiz, Türkiye, 
Uruguay ve Dominika Cümhurf. 
yeti. 

Gümrük mütarekeıi teklifi, 29 
nisanda Amerika heyeti murah
hasası tarafından yapılmıt olan 
fekli ile bütün hükUıııetler, müta
reke devanınca, yeni gümrük re
simleri yapmamağa, mevcut güm
rük ı esimlerini hissedilir bir de
recede yükseltmemeğe, malların 
ihracına yeni memnuniyetler koy 
mamağa ve mevcut olanları da
ha ağırlatbrmamağa matuf bir an 
latma yaparak hüsnü niyetle tatbi
ldni t .... ı.ı.ut .tmclerldtr. 

Beynelmilel para ölçürii 
LONDRA, 17. A. A. - Para 

komisyonu tarafından tetkil edi
(Devamı 5 inci sahifede) 
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lstanbul'Ja yeni yapılan bir yol 

İstanbulluya gün doğdu! 
Belediyenin alacağı 350 bin liralık 

borçtan kurtuldular 
Yeniden yapılacak yol ve la- Yeni vaziyete göre bir yolun ha 

ğımların yan masraflarının halk- rap olmu~ tatları sökülür yeniden 
tan naııl alınacağına dair Şurayı tat dötenine veyahut mevcut ar• 
Devlet bir tefsir çıkarm19b. Bu tef navut kaldırımı parkeye tebdil e-
ıire göre yeniden açılan caddeler dilirse bu masrafa halk ittirak et-
ve mevcut bir caddeye yeniden miyecektir. 
tat dötenmeai bu kanunun tumu- B. M. Meclisinin tefsiri balkın 
lüne dahil oluyordu. B. M. Mecli- lehine, belediyenin varidat nokta
ai ahiren yeni bir tefsir yapmıtbr. sından aleyhine olmaktadır. Be
Bu yeni tefsire göre yarı parası lediye, evvelce Şurayı Devletin 
halktan alınacak yollar tunlar- tefsirine göre yeni yapılan yolları 
dır : tespit ederek bunlardan halkın 
d 1 ~ Hiç cadde yokken, yeni- hissesine ne düteceğinin tayini i· 

en hır cadde açılırsa. çin şubelere emir vermitti. Şube-
d ~ - Ham topraklı bir yola ilk ler 9imdiye kadar İstanbullulara i 

e a kaldırım dö9enmişise. (Devamı 5 inci sahifede) 

!Amerikan Kız Kole!inden dün bir miisamere verildi, küçük te bir ha
dıse oldu. Yazısı kısmımahsusumuzdadır .• 

Yeni kadro 
Darilfünun kadrosunun 

t?sbitine başlandı 

:M. Malche 
D ··lfünuP 11tahat komitesi müd..riı

lerd:"gelen fitlerin te~kini bir_ iki c\!· 
ne kadar ikmal edecektir. Komıta bir 
taraftan da lıir ıenelik muvakkat kadro
yu teobit etıııeie ba§lamııtır. Kadro ay 1 
ıonunda Vepiete gönderilecektir. 31 
temmuzda ôarülfünun ilga edileceğin. 
den 0 vakite kadar muvakkat kadroyu 1 
Vekalet taıclı'lı: edİ!> Darülfünuna tebliğ 
edecektir. Iolahal komitesi dün Pr. M. 1 
Malche'in riyasetinde toplanarak fi9lerin 
tetkikine ait son kısnnlan müzakere et
mittir, Fişl~n per!embe_ günü V:ekilete 
gönderileceği tahmm edılmektedır. 

Beyazıdın üniversite mahallesi olması 
kararlaştınldığı için Darülfünuna ait bü- \ 
tün binaların toplu halde plaru yapılmış 
ve V ek&lete gönderilmiştir. Yeni vaziye- j 
te ııöre Beyazıtta Oniveraitenin toplandı 
ğı binalar tunlardır: Şimdiki Darülfü
nun merkez bina11. Burada Tıp ve fen 
fakülteleri mevcuttur. Şimdiki lstanbul 
liıeoi biıı,..ı. Burada Hukuk, E.ı.ı.öııat 
ve ılalııyat takuııeıen mevcuttur . 'I.ey
nep Hanım konağı askeri Tıp talebe yur 
du ittihaz edilmektedir. Ezcacı ve dişçi, 
kimya enıtitüleri Beyazıtta buııünkü bi
nalamv ltııal etmektedirler. Darülfünun 
binasının arka11nda ciheti askeriyeden 
alınan yerde 500 yataklı yüksek tahsil 
talebe yurdu teaiı edilmektedir. 

Yeni planda bütün Darülfünun şube
leri Beyazıt meydaruru etrafında topı..,,. 
mıt olmaktadır. 

Mütehassıs 
Gönderiyoruz 
Dilsizler cemiyeti reisini 

Fransaya çağırdılar 
Dilsizler cemiyeti reiıi Süle~an Be! 

Fransız dilsizleri tarafından ıhlsız tedn-
satında ihtisasından 

iatifade edilmek üze
re Franaaya davet 
edilmittir. Bu daveti 
Franıız dilıiz mekte
bi profeaörlerinden 
biriıi tehrimize ge
lerek yapmıştır. 

Dün dilsizler ce
miyetinde, dilsizlerin 
bu sükUti reisile bi!" 
mülakat yaptık. Bu 
aesaiz mülikat uzun· 
ca oldu, reis Bey 
dilsizlerin üzerinde S. :;ıRRI B. 
yılmaz bir azimle uğraştıldan dertlerini 
bir kere daha döktü, saydı .... 

Bazen if&l"'tle, bazen yazı ile olan bu 
mülakatta Süleyman Bey - Eğer ko
nuıtuğunu kabul etmek caizse - fUn• 
!arı anlatıyordu : 

- Cemiyet yalunda mühim meıelele. 
ri hal için teıebbüaata giriıecektir. Şim

(Devamı 5 inci sahifede) 

Ecnebi müderris 
Getiriliyor 

ANKARA, 11.A.A. - Darüllu
nun ıslahah münasebetile hariç
ten birinci derecede otorite sahi
bi olarak tanınmış birkaç müder
risin getirileceli haber alınmıfhr. 

• ikinci anket 
Nasıl olacak? 
Türk Dili Tetkik Cemi
yetinin tebliği dördüncü 
sahifemizde. 

Londradan mektuplar 

Londra da Cenevre'nin 
hpkı hpkısına bir eşi oldu 
Anlaşılıyo1r ki milletler bir dünya 
davasını değil, kendi meselelerini 

halle çalışıyorlar .. 
İlk sahne: Ayni piyes, ayni aktörler •. lı\ 

LONDRA: Ahmet ŞÜKRÜ l\: 
L ON D-

R A: (konfe-

rana aalonun• 

dan) -Lond-

ra cihan iktisat 

konferanıı bu-

gün ciddi me
aaisine batla
mıştır. Ancak 
konferansı Ce-

ı ı 

ı ı 
1 
1 

1 

nevre ıili.haız

lanma konfe- 1 
ranıına benzet- \ 
memek yolun
da Reis Mac 
Donald tarafın 
dan aarfedilen 
gayrete rağ

men, Londra
nm Cenevreden 

bir farkı olmı
yacağı anlatıl-
dı. Aktörler ay Mö.yö Mac Donald ~el~ika m~ah~a~ ::e i 
ni aktörler.Da- Hariciye Nazırı Mösyo Hıman• ıle coruf~.YOr: 

a •YJ"İ dava. Denebilir ki müzake-- 1 ıtutıdan l.ondranın k~n .eran~ ıalo .. H 
reler Cenevrenin konfer nns salo- (Devamı 5 mcı aahıfede) Uı 

Bôrca yatırılan emlak na
sıl ve ne zaman sahlacak? 
Yeni kanun karşısında ikraz müesse

seleri ne düşünüyorlar? 
Gayri menkullerin ipot~k ?!anlan ha_k

kında M. ıMeclitinde yeru hır kanun la
yihası müzakere ve kabul edilmişti. 

Bu kanuna söre icra daireleri marife
tile satılığa çıkarılan emlak, kıymetinin 
yüzde yetmİ§ betini bubnadıkça ıatıla
mıyacak ve tabii ipotek edilmiı sayıla
caktır. Bundan maada bu kabil gayri 
menkullerin borcu bet ıene için tecil e. 
dilecektir. 

Emniyet Sandığı müdürü 
· ne diyor? 

1 pot ekli emlakin aatıtlan hakkında 
dün Emniyet aandıiı müdürü Tevfik 
Beyin fikrini aorduk. Tevfik Bey bize 
dedi ki: 

- ipotekli emlake ait borçların öden
mesi hakkında bir kanunun Mecliıte mü
zakere edildiğini biliyoruz. Falmt resmi 
gazetede neşredildiğinden henüz habe
rimiz yok. Neşredilmiıae buııünlerde teb 
liğ edilir. 

Biz, ıbndiki halde sandığımız namına 
merhun emlak sahiplerinden vaadeainde 
borcunu ödemeyenlerin mallarını icra 
marifetile sattırmakta devanı ediyoruz. 
Buların •atıf bedelleri, emli.k fiatlanrun 
dütkünlüğü dolayısile her zaman mu• 
hammen luymetlerini bulamıyor ve bu 
yüzden tabii daha ekaiiine satmak mec· 
buriyeti ile karfıla§ılıyor. Sandıfunız, 1 
böyle muhammen luymetini bulamıyan 
emlaki §İmdiye kadar kendi üzerine. ~· 
virtınekte idi. Yeni kanunun tebliğın
den aonra belki buna da meydan .kal
mıyacak ve borçlarını ödeyemıyen 

Emniyet Sandıiı Müdürü 
Tevfik Bey 

müfterilerin yüzde yetmi, bet kıy. 
metini bulmayan mallan için kendilerine 
yeniden bazı kolaylıklar göaterileccktir. 

Maamafih, henüz kanunun eaaı mad
delerini bilmediğimiz için bu ıöylediklt· 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Yarışa .5 gün kaldı! 
y ARIŞA KİMLER GİRİYOR? 
Otomobil yarışlarını seyredecekler 

Gazetemizin ve Turing Klübün ha;ıı; ırladılı otomobil ve motosiklet ycırıfı 
cuma günü Şİfli - /atinye virajlı asfalt yolda yapılacaktır. Yarıf'I girec~lt oto
mobiller eg:1erırizlerini yapmalı ta devam ediyorlar. Bunlar araa"!da Saıt. Pa~a 
zade Vehbi B.,Ekrem B.,Ka:ı:ancıyan E f., ltalya Sefareti katlplerınden bır ;;ı;at 
görülmelttedir. Nesihe Muhitldin Hanı mm yan§" gireceği söylenmelıle b.,ra·. 
ber eg:ııerai;z; yaphğı 6ÖTÜlmemektedir. Sıimiye Cahit Hanım ••:ııer.U.lere yenı 
baılamııhr. Bu sene yarıılara amatör olarak girecekler daha çoktur. Yarm 
yarıf yolunun baılangıcı ile mu11asalat noktaaına yii4sek iıaret ltonaca~!'~· 
Bu yarııları büyük heyecanla bekliyen halkın yarıfları iyice seyrelm•l•rı ıçın 
cuma günü ıaat dokuz buçulttan e11vel yarıf yolunu tutmalan lô;;ı;ımJır. ıa· 

Yarıılarda Dahiliye Vekili Şültrü Kaya Beyefendi, Şükrü Naili Pa§G"" 
fr erkan ha:r.ır bulunacaklardır. 



HARİCİ HABERLER 
l'a.aarı: S. N. Hor ı..ı.ıa (Milll:r.Q hodlr. 

DELİ Mİ, SUİKASTÇI MI? 
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Deli ile mülakat! - Hünkirm Ranı Patriğine iltilatı! - Bulgar 
komitecilerinin lutuluıılan korkaluyar! - Abdülhamit Rumlarla Bul-
garların araanı açmaJr istiyor! ' 

Ligor Efendi on bet. yİİ-mi gün var 
ki, haıta yabyordu. Hiinkirm bir tür
lü akıl erdiri1-iyen tuhaflık •e ıa
ripliklerinin arkaaı ıelmiyordu. Bu 
"ümleden olarak bir giin Bqkitip Tah 
sın Pata, beni, çağınnııh. İçeri ıirdi
ğim zaman yanmcla Şeyhiilebbba M6· 
1ür Nafiz Pafa merhum oturuyordu. 

"- Şevkebneap efendimiz hazret· 
leri ferman buyurdular! Bugiin paf& 
hazr~tlerile birlikte hastahaneye gide· 
cekaıniz. Kendiaile muhakkak ııörüı· 
meniz lazımdır. Bu konufdlalarda ih· 
tiyatlı ibr ifade kullanmayı da unut· 
mamalıdır. Bu adamm sahiden deli 
olup olmadığını öğrenecekıinia. Aca· 
bo. sahiden mi delidir; yoksa kendini 
mi böyle gôıteriyor? Bundan sonra 
yapılacak itlerden biri de doktor ve 
cardiyanlarla konuşmak, malılrnat 
toplamaktır.,, . 

Batkitip Tahıin PatalWI bu teblig-a. 
tından aonra Nafiz Pata ile kalkbk; 
h .. stahaneye gittik. Liıoru gördük. 
Fakat Ligor ne paıanm suallerine, ne 
de benim sözlerime cevap veriyordu. 

O, muttaaıl tahvilat boraaaı muaıne· 
lelerinden, fiatlerin düıüp kalkmaaın
dan bahaediyor ve bizden malUınat 
iatiyordu. Uzun müddet başka bir şey 
a·.;madı. 

Doktorlarla, cardiyaalarla konuı
tuk. Onların da aözlerü.den ıeceleri 
rahat uyuduğu, yemeklerini güzelce 
yediği anlatılıyordu. Bir aaat kadar o
rada kaldık. Müıahede ve intibalan· 
mızı tespit ettik. 

.. im..,lerin Patrikhaneye aokulnıama· 
ları da tebliğ olunmufttı. 
laünkinn bu ııibi itf•de türlü kuraaz 
hldan vardır. Gerek devleder, ııerek 
eem.aatler ve fertler araamda perde 
arkasında oynamayı çok iyi bilir. Eaa
aen onun bu aiyaaeti maludur. Baıka
tip Pata, tevketpenahtan aldığı tali
mat neticesi .<iyle hareket ediyordu: 

Yukarıdaki iradeiaeniyeyi Legoft 
Beye tebliğ ettikten aonra hususi aoh· 
bete ceçti: Ma~amı mua~yiSaltanatla 
Rum Patnklerı arasındaki münaaeba· 
tı idare etmefe ve tercümanlık vaıdfe· 
~ yapmafa memur olan Legoft'un 
hızmetınden dolayı kendisini okfAyıcı 
sözlerle yumuşattı. Bu arada Bulgar 
eluarhilerile ve bilbaaaa ihtilal ko
aitecilerine geçti. Bunlann bem zab· 
tahaneye ve devletialiyelerine, hem 
de Ortodolı:aluğun en eski ve mühim 
kiinüaü olan Patrikhaneye karşı ıu
İniyetlerinden bahsedildi. Vakit vakit 
yapılan fenalıklar ve hatti Yıldızda 
doğrudan doğruya ,evketmeaba sui
kaat için ablan o cehennemi hombanm 
J'&lnız Ermeni komiteai tarafından a .. 
tılmıt olmadığı, 1320 aeneai şuha· 
tında "Sofyada Ermeni Cemiyatı mÜt· 
tehideiibtilaliyeai,, ile Bulııar feaat. 
komitesinin müıtereken te§kil ve ak· 
tettikleri fevkalade bir umumi içtima
da müttefikan verilen bir kararla tat· 
bik olunduiiu zikrolundu. 

Zatışahane bu fıraattan istifade et· 
ti. Ayan azaamdan l..egoft Efendiyi 
yeni kitabet dairesine çağırttı. Rum 
Patrigine •elam ile beraber kendiaini 
çok aevdifini ve zatqahanelerile bü-

• kümetiaeniyelerine aadakatini ~dir 
ettiğini tebliğ ettirdi. Bu meyanda ha
ya tmın muhafazaıı bilhaua iltizam. o
lunduğu da bildirildi. 

Hükiimetiaeniye Bulıari•tan Komi· 
serliği tarafrndan auretimahausada ya• 
pdan tahkikat ta mevzuubahis olmuı
tu. Bundan batka meşhur E'.rmcni ihti
Wciıi ve "Pro Ermeniya,, g8%eteai mu· 
harriri Pirkiyar'm netriyab da konu• 
şulmuftu. Bu gaezte açıktan açığa ya· 
zılannda, eskiden Bulgarista.nın latan 
bulda bulundurduğu kapıkahyaaı Vol
koviç Efendiye karşı yapılan auikaat 
hadisesini Patrikhaneye atfediyordu. 

Legoft Bey bu sözlerle iyi<len iyiye 
doldurulmu1tu. Bu sözlenien maksat 
belli idi: 

Mahut iki !&hll hakkında tahkikat 
icra ettirmekte olduğu ve hatta iıe 
fazla ehemmiyet verildifinden kendi 
tabibihususilerile mİİJiraruizamdan 
Nafiz Pata gibi en emin ve mutemet 
bir zatın auretimahsuaada haıtahane
ye kadar gönderildiği, aynca tetki· 
kat yaptınldığı aöylenmiıtl. 

Buna Zaptiye Nezaretile aair ma
kamlara şiddetli emirler verildiği de 
ıl" ve olunmuıtu. Bundan baıka aon 
bir ihtiyat olarak Patrikhanece bir kaç 
lu usi memur kullanılmaaı, şüpheli 

iki taraf arasındaki münaferet kö
rüklenecekti. Balkanlarda, Rumelin
de yÜrütülen, yahut yÜriitülmek iate· 
nilen politika idare olunacaktı. 

iki kiti araoında geçen bu mükale· 
meye zihiren bünkiorın haberi yokmut 
gibi bir ifade verilmek iıteniyordu. 
Giiya bu alelade bir ho.sblhal şöyle 
böyle bir konuşmadan batka bir şey 
değildi. 

( Arkıuı var) 

,--
' Yarın: 

BİR BURUN HiKA YESİ 

Hitler, Dollfus 
Alman - Avusturya gegin

liği nereye varacak' 
ViYANA, 17 A.A. - Avushya'nın 

istildili- kaııı Almanya'nın açtıı mÜ· 
cadela illı; netice olarak, lnııiliz ıatbua· 
tını AYUıturya lehine çevirmek olu. ln
ıı:iliz matbuabnın Avusturya • Alıan ih. 
tiliofı hakkında yazdığı mutageala Viya
na'da büyük bir akis uyandmnıır. 

Bütün cazeteler, Times ve Mrning 
Post'un malaılel.-ini naklederek ui'le
rin Avrupa sulhuna karp bir tehlie oL 
duldarıru meydana çıkarıyorlar, ' bat
ti Avusturya lehine beynelmilel lr mü
dahele ihtiqıalini tasavvur ediyonr. 

Fransız ve ltalyan matbuatnurmüta
lealan da Avusturya lehinedir, V· News 
Wiener Taceblatt, Avusturya - .!man
ya ihtilafının büyük devletler aasında 
bir noktai nazar teatiıine sebep ılacağı 
neticesine variyor. 
, Reicbıpost gazetesi, AlnıanyıYı, kon
trol edilemiyen kuvvetlerin kenıisini sev 
kettiği tehlikeli vaziyete kartı ihtiyata 
davet ediyor. 

LONDRA, 17 A.A. - Burada Avus_ 
turya - Almanya ihtilifı nünasebetile, 
yakın bir zamanda lnciltert ve ltalya ta
rafından Almanya nezdinle bir teşeb
büıte bulunulmuının gayikabili birşey 
olıruyacajğı düıücesi vardr. 

Pek: tabii böyle bir teıe"-üs yapılırsa, 
dostane ve yan resmi bir tekiJde yapıla 
caktır, fakat ıı:ayeai, Hitleı'cilerin Avus. 
turya'ya ~ı aldıkları nı:iyetin değiı
tirilme•İne matuf olac.aktır 

Filhakika, M. Dolfu11'ün muhtelif dev 
let adamlan ile yaptığı .:~melerde, 
böyle bir ıey İatememiı ol beraber, 
bu çeşit bir t~se hiç te mümanaat 
etıniyeceğini söylediği z&llllflliliyor. 

Diier ta.raftaa aöylendiği.oe göre ha
riciye nezareti hususi bir miidahele pren 
sipine taraftıınLr. 

ltalya ve lnııiJtere ıı:ibi biiyük clevlet
ler müdahele etmedikleri takdirde, A
vusturya - Almaaya araaındaki Taziye
tin bir nazi hiilı:iimet darlıesi teldinde 
büsbütün ırergİnltıtmeaindeıa ve bunun 
Küçük ltil&fm, yahut her ihtimale kartı 
1 talyanm fili bir müdaheleaine aebep ola 
cağından koıi<uluyor. t 

Bir tebliğ 
BERLIN, 17 A.A. - Volff Ajansın

dan: Milliyetçi ıosyaliıt fır\aıuun ikinci 
reisi M. Heaı çıkardığı resmi bir tebliğ. 
de eliyor lıi: 

Milliyetçi sosyalist fırl<ası idare heye. 
ti, Alır.an devletinin hudutl.a!-ı dı,ında 
bulunan memleketlerin dahili •iyaııetleri 
ne ait iflere lranşmaktan esas itibarile 
çekinmektedir. 

Bundan dolayı Alman hududu haricin 
de bulunan fukalara - bunlar Milliyetçi 
sosyalist fırkaama çok yakm teşekküller 
den olsalar bile - herhangi bir mnir ve
ya tavsiyede bulunmaktan sakınmakta
dır. 

işte bunun içindi, ki. ı.u ı .. ~ 
milliyetçi sosyaliıt fırk~sı idare heyeti
nin veya onun ikinci derecede teşkili.tı· 
nıa reyine müracaat hakkına sahip de· 
ğillerdir. Bu fırkaların milliyetçi sosya
list fırkaaile herhangi bir ilitildikleri ol· 

Bulgaristan Prensinin hiddeti. - Bulgar komitelerinin lesatla· duğu yolunda bir un hasıl etmemeleri 
rı. - Enfiye kutusu! ı de lllım gelir." 

:l:!;;;~;eiiiİaİİİiiiİ!ıii;İIİıii!!iliill•••i!iliiiiiiiliiiiiiia&iiİiımt•E;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ıı;;;e;I r,tkl durşidaushuaa 

okaincileri zabıtanın eli
ne düşüren milyoner kimdi 

Dün bu zat mahkemede 
He~oin imal ve bunları cizlice kaçır~ 

mak ve satmaktan su-:;lular mühendis 
Kadri Beyle Bernard Jüt Blümental, Ni
k > Camadani, kardeşi Y orııi Camadani, 
H arilaos, latelyo, kardeti Eleni, Mircan 
' Dim.itri Dimitriyadisia Ye arkadaşla· 
rırıın muhakemelerine dün Ağırceza mab 
keme>inde ballanmııtır. 

dinlendi 

ftfacar bClfvekili Berlin'e geldi 
BERLlN, 17 (A. A. ) - Wolff A

jansmdan: Macar Baıvekili M. Goem· 
boea iktıaadi mahiyette mükalemelere 
girişmek Üzere Berline gelmiıtir. 

Yugoslav polisi 50 kişi
yi mi öldürmüş 

SOFY A, 17. A. A. - Ajans 
Stefani bildiriyor : 

Makedonya gazetesinin fyaı;ı:d'ı:ğı 
na göre, Makedonya partisine at· 
fedilen Nith'deki bombalı suikast 
neticesinde, Yugoslavya polisi, 
birçok kimselere qkence yapmıf 
ve 50 ki,inin ölümüne sebep ol· 
mu,tut". Vaziyete, çok vahimdir. Maznur..lardan Tokatlıyan sahibi Me· 

doviç ile Vartan, latefo Aleko oğlu, 
Y orgi Baklacı oğlunun ve diğerlerinin 

muha~emeleri~ ~ine karar verilmiş- ! 
tı. 1atıntak hiokimmın kararnameainde 
bu •ebekenin nasıl meydana çıkarıldığı, 1 
S ~at Bey ismindeki zatiD bu kaçakçılara 
kendisini naad Amerikalı M. Sinlder clL 
;-e tanıttığı, eroini naaıl yaptıklan, şebe
kenin nıml kurulduğu anlatılıyor, tıbbi 
adliyede yapılan tahlilde yakalanan mad 
delerin eroin olduğu anlafdclıiı yazılı. 
yor ve ceza kanununun 403 ve 296 ıncı 
mad<leleriyle cezalandırılmak üzere mu
hakemelerine karar verilmiı bulunuluyor 
du.Maznunlar isticvaplannda cürümleri· 
ni iribirilerine atfetm-'<te idiler. Kadri 
Bey eroin imalathanesi olarak yakalanan 
evin kiracm olmakla beraber bu evde i
kamet etmediğini n tahliye etmiı bu
!u nduiunu aöylemi9tir. 

batıldıiı ıı:ün kendisine büyücek bir pa
ket cetirtip ertesi cün almak üzere ..ı.. 
lattığıru ve erteai ııünü ıı:elip aldığını 
aöylemiştir. Maznunlar bu ifadelere iti
raz etmemişlerdir. Muhakeme diğer ba
zı şahitlerle meni muhakeme karan o
lanlann ve kendisini M. Sinkler diye tak 
diın eden Suat Beyin §ahit ııfatiyla celp 
teri ve maznuolann aabıkalarmm ıorul· 
ması için, batka ııüoe bıralı:ıldı. Mamua 
larm vekillerinin tahliye talebi tetkik e. 
dilmit. neticede iddia -kum suçluların 
yalnız kaçakçılıktan değil Türk vatan
daı!Mıru zehirlemekten de suçlu oldulı:.. 
larını, tahliyelerinin doğru olıımiyacağı
nı, ancak lstelyonun ,...ı küçük olduğu 
için tahliyesinde mahzur olmadıfııu aöy 
l~t diğerleri haldmıılaki tahliye talebi 
nin reddini istemiıtir. Heyeti hakime u• 
zun _bir müzakereden sonra latelyonun 
tahliyesine dii[erleri hakkındaki tahliye 
talebinin reddine karar verilıniştir. Mu
~eme tam 4 büçuk saat devam etmit
tir. Muhakemeye 24 haziranda devam 
edilecektir. 

Rayiştağı yakanlar avukat 
bulamıyorlar 

Maznunların isticvaplanndan •onra 
tahlil raporları ve zabıt •arakaları okun
muı, maznunlar bu zabit varakalarmda
lı:ı- itirflannı kıımen teni ve kıamen de 
zabıtada tazyik ııörecekLırinden korlı:tulı: 
ları için söylediklerini ileri sürerek in
kar etmitlerdir. 

Bundan sonra ıahitle.. dinlennüıtir. 
Bu şahitlerden kendisine Amerikalı M. 
5'nkler ıüsünü veren ve Tokatlıyan ote
linde oturan memur Suat Beyi taşıyan, 
eroıncilerle pazarlığa götüriip ıetiren o
tomobilin toförü !!Ördüklerini bildikleri
ni ve Bernard ile Y or!fi Camanadisin A_ 
me•·ikalı e.-oin pazarlık ettiğini söylemiş 
tir. Y orıı:i ile Bernard ba ifadeyi tastik 
ebnelde beraber cürmü biribirlerine at• 
febnişlerdir. 

.Şahit mühendiı Jonki Doıneniko E· 
fendi de Y ora:i Camadaninin kendisinden 
hiı· tazyik mdkinesi aldıfmı ve bu maki
ne ile icabında eroin yapılabileceğini fa. 
L:at a•lıntla eroin imali İ~İn yapılmadıiıru 
sövlerni~tir. 

Bir Türk kızının 
muvaffakıyeti 

PARIS 13 <Milliyet) - Bu aabab 
bir Türk kadını, muallim Remziye Salih 
H. Fen fakülteıinde, fizik ve kimya pro
fesörlerinden mürekkep bir heyet ve bir 
çok sd önünde bir doktora tezi müda
faa etti. Fran11z e-ençlerine bile nadiren 
nasip olan bir ıeref ve muvaffakıyetle 
jiİrinin tehrikini ve doktor unvanını ka· 
zandı. Remziye H. Sorbonne'dan dip o
masını aldıktan sonra ür senedenberi bu 
üiveraitenin laboratuarl;,.mcla ilmi tabar 
ride bulunmakta idi. Bu meaaisi esnasın• 
da mühim bir kimyevi k.,.ifte bulunmuş, 
bu keıfini bi< dokto•a tezi olarak muhte 
lif fen profesörlerinden müt~ekkil bir 
heyet huzuronda izah etmi~tir. Jüri bu 
izahatı dinledikten v~ sord~iiu bir çok 
suallere cevap aldıktan sonra, Remziye 
H. ın rs•r v~ n1rsn.i~ini hem memJeketi 
ve hem ilim ilemi i~in ~eref verecek kıy
mette a-ördüKünü bildirmi~ ve en yük .. 
ıek derece il'" kendisine doktorluiu tev
cih etmi!lİr. R,..u~·:riyc! H ın memlekete 
döndükten sonra. k<:tıtii üniversitemizde 

PARlS, 17. A. A. Kendi 
memleketlerinden çıkarılmaları 
i.izerine Paria'e gelen Alman a· 
vukatları Pari~ avukatları inzibat 
medisi sabık azasından dava ve 
kili Cmpinchi nezdinde bir teşeb 
biute bulunmUf, Reicbstag mecli
sini yakmaktan suçlu tutulan 5 ki 
9inin Leiptsig mahkemesinde mü 
dafaalarmı üzerine almasını ken· 
disinclen reca etmitlerdir. 

Alman baroları azası, bu suç· 
lularn:ı müdafaasını deruhte et
mek iıtememiflerdir. iki ln.giliz 
avukatı nezdinde de buna benzer 
bir ricada bulunulmuftur. 

Tayyare arkasında 
motörsüz tayyare 

MARSlL YA, 17. A. A. - Ma· 
riknane tayyare istaaiyonuna ilk 
defa olarak biı tayyare tarafından 
çekilerek ııfan motörıüz bir tay_s'a 
re gelmi~lir. Motöraüz tayyarede 
tayyareci K roosfeld ve pilot Hen 
kelmann vardı. 

Motörsüz tayyare dün saat 8 de 
Turiııclen kalkmış Albingo'da ye
re inerek kendisini çeken tayyar~ 
ye benzin almıf, ı3 te oradan ha
valanıp, 15,30 da Marignane'a 
gelmittir. 

Motörsüz layare Lyon'a hareket 
lİ . h 

Omuz silkerek 
Verselerde, vermeselerde 

umurunda değil.. 
LONDRA, 17. A. A. - Ameri· 

ka, heyeti umumiye itibarile, harp 
borçlarının ıs haziran takaitini ver 
melerini veya ı:ek az bir miktarı
nı vermelerini omuzlarını silkmek 
suretile kıu~ılamıt ve bu suretle, 
red kararına ıta111 lakaydiıini gös 
termekle beraber, milletin kongre 
de yapılan gürültülere ne kadar 
yabncı kldığını da meydana çıkar 
mıttır. 

Kongre M • Roosevelt'i para, 
bank:ı., sanayi ve ziraat meselele
rinde filen diktatör olarak bıraka 
rak el ağılıyor. 

M . Roosevelt, bu akpm Va 
şiııgtondan kalkarak • Massa -
chusetts - sahiline gidecek, orada, 
küçük bir yata binip IS günlük 
bi1· gezme yapacaktır. 

Dönecek mi? 
Troçkinin avdeti haberi 

tekzip ediliyor 
MOSKOVA, 17. A . .A. - a 

jansı bildiriyor: Fossische Zei
tung ve diğer bir çok alman gaze 
teleri Sovyet hükumetinin M. 
Troçkinin Rua;rada avdetine mü
saade etmiş olduğu haberini yaz· 
mıtlardır. Tas ajansı bu haberin 
asılsız olduğunu beyana mezun
dur. 

M. Daladier 
Roma da 
Fransız başvekilinin Roma 

ya gideceği anlaşılıyor 
PARIS, 17. A. A. - Oeuvre 

gazetesi. M. Daladier'nin nazırlar 
meclisinin dünkü topl8.lllfllla, M.. 
Mussolini ve M. Hitlerle yapaca 
ğı muhtemel mülakatlara temas 
etmi' olduğunu yazarak diyor ki : 

" Henüz hiç bir 'eye karar ve
rilmiş değilse de bu mesele h"k
kmda balyanın Londra sefiri M. 
Grandi tarahndan bazı tekliflerde 
bulunulm~ olduğu teeyyüt etmek 
t<>cliı· H,.tta mülRkat mahalli ol
mak üzre İsviçre veya 'imali ltal· 
ya şehirlerinden bazılannın ibim
leri :ı:ikreJilmit ve mülakatın 
temmuz ayının ilk ıs gunu zar. 
fmda olmasuıdan bahsedilmi~tir •. 

PARIS, 17. A. A. - Echo de Pa 
ris gazetesine göre, bafvekil M. 
Dalaclier, parlamentoya verilmi, 
•)lan dörtler miaakınm imzaamdan 
sonra iıalledilmesi icap eden me
selelerle bizzat me'gul olmağa ve 
Ronıaya gİtmeğe karar vermi,tir. 

Varsailles muahedesini 
istemiyorlar 

BERLIN, 17. A. A. - Volff a
jansı bildiriyor : 

Verr.aillea sulh konferansmdıı 
Alınan murahhaslarına imla sure
tile yazdırılıp imza ettirilen mua
hedenin kabul edilmediğini göste
recek bir hareket ve Alman mille· 
tinin hali bu muahedenin ağır 
tazyiki albnda bulunmaamdan do 
layi matem alameti olmak üzere 
Almanyadaki resmi dairelerin hep 
si 28 l:ıaziranda barklarını yarıya 
indiı·eceklerdir. Hükumet bütün 
Alman milletini de ayni suretle ha 
rekete davet etmiştir. 

Şarki Çin demiryolları 
MOSKOVA, 17. A. A. - Kha

barovak' dan bildirildiğine göre 
~arki Çin deıniryolları idaresi rei. 
si M. Lishaogen, Çangçung'da 
Mançuri hükUıneti erkaru ile gü. 
rü'tiikten sonra Harbin'e dönmüş· 
tür. H~rbin'de çıkmakta olan Ja. 
ı>On !:n.eteleri Sovyetlerin bütün 
ıhtilJ.fh meselelerin halli için 
Mançurililerin muhtelit bir komi1 
yon yaparak müzakeratta bulun
ınaları fikrinde olduğunu yazmak 
tadır. 

Irak kıralı Brükselde 
BRÜKSEL 15 - Irak kralı Feysal 

Hz. bu .ııkıam saat 19,15 te Belçika kral 
ve kralıçesini Oatand köıkıi.ııde ziyaret 
edecektir, saat 19,30 da kral Albert Hz. 
Irak kralı !erefioe bir ziyafet verecektir. 
Ziyafette Duc ele Brahant et Comte de 
Flandre da bulunacalılardır. 

Balık yağmuru 
ROMA, 17. A. A. - Gazetelerin 

Adriadan öğrendiklerine gör~. 
dun, Poıtoviro kazasına yağan 
yağmurlarla beraber büyük mil... 
tııTda balık ta yağmıftır. Bu hadi· 
ıelır, , o civarda bir hortum ol

ile berab~r 
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Tapu müdürleri arasında 

ANKARA, 17 (Milliyet) - Tapu ve kadastro mülettis muavin· 
tiklerine tapu muamelat kalemi tetkik memuru Münür V'"'İi ve Divan 
mürakıp muavinlerinden Emin Cevdet Beyler tayin edilmişlerdir. 

/çel Tapu Müdürlüğüne Niğde Tapu Müdürü Şükrü, Niğde Tapu 
Müdürlüğüne Cebelibereket Tapu Müdürü Ragıp, Elciziz Tapu Müdür
lüğüne Tokat Tapu Müdürü Recep, Tokat Tapu Müdürlüğüne Zongul
dak Tapu Müdürü Mehmet Salim, Zonguldak Tapu Müdürlüğüne lçel 
Tapu Müdürü Salih Hulii.ai, Erzincan Tapu Müdürlüğüne Akaaray Ta· 
pu Müdürü Niyazi, Seyhan Tapu Müdürlüğüne Samsun Tapu Müdürü 
Emin, Samsuna Seyhan Tapu Müdürü Hayri B. ler tayin edilmişlerdir. 

Kayser Yahudilerden çekiniyor 
AMSTERDAM, 17 ( A. A.) - Sabık Kayaer adeti olduğu üzere 

her sene gittiği ve bir müddet vakit geçirdiği Zandvoort'a bu sene git· 
mekten vazgeçmi1tir. Sabık Kayser in bu kararı Zandvoort'ta bugünler· 
de pek çok Yahudi bulunmasından ve bunlann kendisine karfı.düfmatt 
lık eseri ve tezahürleri göstermeler ine ihtimal vermesinden ileri gel· 
mektetlir. 

Esasen Felemenk Hiikiimeti de Almanyada bugün hüküm sürmek· 
te olan vaziyetten dolayı, ~imdi bulunduğu yerden ayrılmamaya sabık 
Kayseri üstü örtülii bir fekilde davet etm~tir. Sabık Kayser Almanya
daki ahval karşısında bir ümit ve intizar vaziyeti almıstır. 

- - -

Türk dili uğurunda açılan 
milli savaş .• 

Söz derleme seferberliği bütün canlı
lığı ile devam ediyor 

ANKARA, 17. A. A. - Türk 
Dili Tetkik Cemiyeti reiıi ve Maa
rif Vekili Dr. Retit Galip B. söz 
derleme itlerinin son va"Ziyet;ne 
dair 'u beyanatta bulunmutlardıT: 

Büyük tefimizin yüksek emir ve 
irptleri albnda açdmıt olan söz 
derleme seferberliği bütün canlılı 
ğı ile devam ediyor. Şimdiye ka
dar vilayetlerden gelen kelime fiş 
lerinin bugün öğleden evvel yüz 
bini geçerek ıoo bin 234 ü buldu
ğunu öz dil itlerine candan sarıl 
mıt <>lan milletimize müjdelemek
lc bahtiyarım. Bu netice Türk uğ 
run<la açılmıt olan milli savaıım 
nekadar mutlu ve kutlu bir zafer 
yolunda yürüdüğünü parlak bir 
rakkam vesikası ile gösteriyor. 

Bu yekuna vilayetlerimizin 
ayn ayn ittirak nisbetleri if<>Yle
dir : 

Adana 754, Afyon 182S, Aksa· 
ray 7S, Amasya 1208, Ankara 
11468, Antalya 1853, Artvin 206, 
Aydın 716, Balıkesir 987, Bayazit 
62S, Bilecik 2429, Bolu 1401, Bur 
dur SOS, Bursa, 2097, Cebelibere· 
ket 1272, Çanakkale 3554, Çorum 
630, Çankırı ll28. Denizli 2386, 
Dıyarbekir 813, Edirne 799, El. 
aziz 376, Erzincan 782, Erzurum 
436, Eskitehlr 161S, Gaziantep 
S93, Giresun 608, Gümüpne 890, 
lçel ıssı, lzmir ı973, lıparta 
3255, İstanbul 14162, Kars 582, 

Maarif Vekilinin beyanab 

Kastamonu 1108, Kayseri 3060, 
Kırklareli 3SS, Kır,ehir ı452, Ko
caeli 1372, Konya SSlS, Kütahya 
1988, Malatya 850, Manisa 913, 
Mar~ 64S, Mardin 50, Mer· 
sin 1478, Muğla 1896, Mut 
ı9S, Niğde ı292, Ordu 1242 
Rize 440, Samsun lSOı, Siirt 95, 
Sinop ı343, Sivas 1009, Şebink
rahsar 1070, Trabzun 1681, Tekir 
dağı 783, Tokat 830, Urfa 561, 
Van 289, Yozgat 9SS, Zongul
dak 2M6, hepsi 100238. 

ilave etmeye deyer ki, bu rak
kamlar"7ilayetlerce toplanmıt fit 
lerin hepsi değil, ancak yerlerin
de tasinfleri biterek ve vilayet 
mmtakasma ait mükerrerleri ay
rılarak merkeze gönderilmi• olan
lardır. 

Burada ittirak niabetleri az gö
rülen vilayetler topladıkları ve 
toplayacakları fitlerin tasnifini bi
ran evvel bitirerek yollayacaklar 
ve bu itte füphesiz bütün vilayet
ler faaliyet yarışında devall\ ede
ceklerdir. 

Mekteplerin tatil devresi mual
lim arkadaşlarımın dil iflerine da 
ha fazla vakıt ve gayretle atılma
larına yaraycktır. 

Dil inkilabımızın bu en mühim 
sfhasmda bütün gayretini ortaya 
koyan mefküreci Türklüğe Türk 
irfanı namına sonsuz sayğı ve 
tlikran. 

Tarif eler ucuz olacak 
Seyrisefainin eski borçlarını Maliye 

Vekaleti bonolarla ödeyecek 
Seyrisefain idaresinin dağılına

sma 13 gün kalmııbr. İdareden a
çıkta ka{acaklara bugünlerde teb
liğat yapılacaktır. 1 temmuzdan 
itibaren faaliyete geçecek Devlet 
Deniz yollan müdürlüğüne Maliye 
Vekaletince ilk işletme sermayesi 
olarak 250,000, Akay idaresine 
100,000 ve Havuzlar fabrika ida
resine de 150,000 lira verilecektir. 
Seyr:sefain'in takriben 4 mılyon 
lira tı..lan borçları tamamen Ma-, 
!iye Vekaletince ağlebi ihtimal 
bonolar çıkardarak ödenecektir. 
Diğer taraftan lktuat Vekaleti 
Deniz ve Hava tubeai de, Türkiye 
limanları ve Türkiye ecnebi liman
ları arasında yapılacak seferlere 
itit ücret ve seyrüsefer tarifelerini 
vakında hazırlıyacaktır. Şimdiki 
·~kret tarifelerinde bazı tadilat ~ 
lacağı gibi, seyrisefer tarifelerin· 
de de, Devlet Deniz yolları idare
si ve yeni Vapurcular firketi va· 
purlarının ayni günlerde ayni li
manlara uğramamaları nazan dik
kate alınacaktır. 

Nakliye ücretlerin de, istihsal 
mıntakaları mahıulatmm müşteh· 
lik piyasalara ucuz nakli temin e
dilecek, bu suretle tarifeler, ikti
sadi ihtiyaca uygun olacaktır. 

Devlet Deniz yollan ve ecnebi 
hl\llar için bir kaç yeni vapur a
lınması ve Avrupada vapur fiat
larınm •u sıralarda dütkün olma
sından istifade bu suretle edilme
si mevzuubahstir. ____ 1 ___ 1 __ : 

mizle büyük ecnebi merkezler ara· 
sında da tayyare servialerile Deniz 
ve Hava yollan idaresi ehemmiyet 
le i9tigale batlıyacaktır. 

Balkan konferansı 
Komisyonlar müzakere

lere devam ediyorlar 
SOFYA, 17 (A. A.) - Balkan mii· 

nakalat konferanaı, bugün çahtınaama 
devam ebniftir. Oç komiayon ıabahle· 
yia toplanınıılardır. Yarın ruzname· 
nin müzakeresine devam edecekler
dir. Murahha•lar, öfleden aonra hu· 
ıuai trenle Pernik'e giderek devlet ta· 
rafından iıletilmekte olan kömür ma.· 
denlerini ziyaret etıniılerdiı-. Aktam 
Milli Operada verilen bir temsilde ba· 
zır bulumnuılardır. 

Bütün dünya nazi 
olacakmış 

HAMBOURG, 17, A. A. - AJ. 
man ptopaganda nazırı Goebbel~ 
diyor ki : 

- Şimdiye kadar gördükleri· 
ruiz, ancak bir başlangıçtır. Ha· 
rici siyasetimizi yalnız dahili va
ziyetimizi sağlamlattırmak surelt 
le muvaffakiyete götürebiliriz. Al 
manyamn millet namına yapacağı 
bir vazifesi olduğuna kaniim. Al· 
manyadaki ihtilal diğer devletrc 
yapılacak, belki başka 9ekillerde 
olacak, fakat bu ihtil&lin netice ti• 
nazi tarzında teşekkiil etr.tİf J,ir 
A ....... -- ..... 1--... L• .... 



Taş delen suyundan heykel 
Evkafın bir iki gün evvel gaze

telerde çıkan bir ilam bizi bu satır
ları yazınıya ıevketti: 

Evkaf, bu ilanında Ta,delen su
yu diye piyasada satılmakta olan 
auların hakiki Tatdelen olmadık
larını, bundan böyle hakiki Tatde
len sularını havi kapların ağızları
nın Evkafça mühürleneceği cihetle 
hu suların alımında bu mührün 
mevcudiyetinin gözönünde tutul
maamı ıöyliyor. 

Bu ilanı okuyan bir insanın, Ev
kafın, tehir halkının 11hhatine kar
tı göatermit olduğu itina ve ihtima
~a tefekkür etmemesi kabil değil
dır• Halkın 11hhatini korumak hu
ausunda bu ne f{ikaek bir dütünce 
h.alkın aldanın'amaıı için bu ne fa-

1 

:ı~etkarane bir ika:ıdır; o kadar ki 
e<lger )<ınkiinı olsaydı, latanbul cad-

eler. ı ıde her köte batına bir be
Yennaıne asar ve orada fU satırla
rı Ya:ıardıın: 

Ey, nu, geliniz, dinleyiniz, ib
ret alınız ..• Sıhhatinizi korumak hu 
•usunda Evkaf İdaresinin göster
diği bu ulvi alaka önünde biraz ha
rekete geliniz ... Ey lstanbulun ak
ciğerlerinden, karaciğerlerinden 
midesinden böbreklerinden, ayak. 
!arından kulaklarınclan burn 
dan gözlerinden ve büla'sa kaf un-
d ki d asm-an ve. a ın an zoru olan! H 
men bır ceınm · f" . an.. e
d • Ç ıga ır tetkıl ederek 

ogruca . emberlilaftaki Evkaf bi-
naaına gıderek yu"zu·· •. .. •• 1 · • • nuzu ve goz-
erınızı onun m d" 

rine .. .. .. ermer mer ıvenle-
1 • dıurunuz. Ve onun tahta etik
erın e hademe! · ·· .. 

t erın aupuremediği 
o:ı ve topr-•-ı .. __ .__ 

da .. . ~arı, ıurme nuu<amm-
gozlerınıze çekiniz Ve b b' 

nın · · · u ına-
.~ıkın •ıh~at ve afiyetinizi dü-
alaJca~ •uretile göaterdiği necip 

an dolayı tükür ve tahm't 
m~mında diz çökün" V d ı 
edınu k. uz. e ua 
ıuYlın h~~alk, o, ıize içeceğiniz 
ispat • . b 1 T &fdelen olduğunu 

ıçın u kuruaun m"h" .. . t 
etınit b Y u uru ıca 
1 ve u mührün takl"d" .. kül' o duğu • ı ı mut 
leınitti:u emnıyet ve cesaretle söy-

ea!vk~fın b~ halk, bir amme mü
hul i:'1 olduguna, ve bütün lstan
suYu ~lkının ötedenberi Tatdelen 
g" 1Çmekle meluf bulunduğuna 
.,.::i~ ahi~e hançer~min bütün kuv-

e ıtap edeyım: 

- Ey halk, sizin sıhhatinize kar!: g;~terdiği bu ihtimamdan dola
si . ır tükran mukabelesi olarak 

n ıın namınıza müsaade ediniz o-
un ta ' ı· . tdelen suyundan bir heyke-
ını Yapayım ve yakınlığı itibarile 
ar:ıu ederseniz, bunu Çemberlita
tın tepesine rekzedeyim ... 

Salahaddin ENiS 
-0-

Vap~rculann yeni şirketi 
Y eru vapurcular şirketi idare I' . 

bugünlerde ictima ederek r • . ~ 111
• 

cck . k - enıru seçe
ş· k v~ tır1 et müdürünü tayin edecektir 
..:-~ et~n ~tan.bul tarafında bulunacak. 
unaaıp bır binada k . . 

sı t ks .. . mer ezının kurulma-
süau~ ~r etımı gibidir. Şirketin tees 

ne a.ıt resın· mel -
C~ilnıi§tir, ı mua eye de teveosül 

lske d · ScYJi: ~~yeye son sefer 
nij Son aef:? 1!1' lzmir vapuru, salı gü .. 
Y<>'ye harek ';" yapmak Üzere lskenderi
hu hat 1 • • e . edecek ve bundan sonra 

•ıı:vedilecektı'r [ . 
- BORSA 1 
(il Banka l? aından alınan cetveldir) 

HAZİRAN 1933 
Aktam F iatları 

lsıikra:ı:Jar 
Jatikr~z d;ıh·ı· ı 
l 'lJJ t • ı 96.So 
Ş.. •likra:u 96 a.rl d " 
D ' • Jolları 2.75 

· .. Muv•hbide 54,25 
Gı.anrülı:ler 

Tahvilat 
Erıani 
Elektrik 
Traro9 a,. 

19,40 

-.-
5.y.li m.hl 
Bai:dat 
T. ••lıleri,.e 

it B;\nlı.ttar Na· 

"'• 
" ,, H'-'miline 
•• " ~1J.eaaia 
~ntı.<lolu liisae 
r "•Tnva,. 
R•ji 

S,75 

'~ 
ll.7S 

7,75 

Tünal 
Rıhtı.mı 

Anadolu J 
.. il 1 

l:n•••il 

ESHAM 

9,50 ~.0 rnanti 
l •rkoa 

102 "imento 
25,05 f ttihat de,. 
51.30 Şark de,. 
3,55 B.11 a . 

-.-
18,-
44,35 
44.-

56,20 

13.-
21,65 
29.SO 
13.-
218.0 
2.-

Şir, hıt.riye 

9.SO 1 T •l•fon 

15.- Şark b'I. ecza 2.SO 
2.85 

ÇEK FIATLARJ 
Paria J2,06 ı Prai 15,93,so Londra 
Niiyork 

715 Viyana 4 .3775 
l'\1ill!l.no 

56,675 Madrit 6.54,75 
Bl'ükıal 9.0575 Berlin 199,375 
Atina 3,39,67 Viyana 4,375 
Cenevre 

80,18 Petl• 3.7825 
Sofi" 

2,45,30 Bel vat la 
A nıı lerdaırı 

68,G4 Bülı:reı 79,97 
11,781 l\1o ko•a 10,89 

N U K U T (Sabt) 

HAZ RAN 1933 

,....------------------------------------------------------------~--~---~, • aı • ' 

ŞEHiR f 

Ekonomi 

Tarife numaraları 
Tereddütlü noktalar Ve

kaletten istizan edildi 
Yeni tarife dolayısile kontenjan tat. 

bikati haklonda Gümrük idaresi, Güm
rük ve inhisarlar Vekaletinden ~u hu
ıuaab istizan ebniıtir: 

2255 numaralı muaddel tarife kanu
nunun 1499 numaralı kanunun bazı nu
maraların il!la ettiği gibi baz. numara
lara fıkralar tezyil ve hazı numaralara 
da qya isimleri ilave eylemİf bulunması 
dolayısile 13888 numa•alı kararnamenin 
muhtelif listelerini de tahavvüle uğrat
bğı tabiidir. Bu cümleden ol..,.ak ev
yeJce serbest liatede bulunan bir malın 
bu dela bqka bir numaraya veya f.kra. 
ya ithal edilmesi dolayısile umumi liste
ye geçmesi veya tamamen listelerden 
hariç kalması gibi haller vakidir 
~·~eri kararnamelerde tasrih.;,. gös

~?.'nut olan ~fya ile isimleri zikredilme
d_igı halde. tarife numarasının gösterilme 
11 • dol."yllile Opozisiyonun tahavvülü 
daıresınde bulu · ed 
k . nmaır ıcap en eşyanın 
ontenıan tatbikat. hakkında yapdacak 

muamele ne !ekilde olacaktır? 

Yerli mallar sergisi 
• . Bu sene açdacak yerli mallar sergiai 
ıçın, Galatasaray Lisesinin icap eden kı
ınnları 1 temmuzda tertip heyeti emri. 
ne teslim edilecektir. Fabrikalar, sergi
de te~hir edecekleri mamulatı haz.rlamı
ya batlamıtlardır. Sergi binasında terti
bat kısa bir zamanda ikmal edilecektir. 

iptidai maddeler 
lkbsat Vekaletinin emrile yerli fabri

ka ve imalatanelerin, kontenjan tatbika
b dolayısile iptidai maddeler ithalab ve 
mamulat ihracab miktarlan tesbit edil
mektedir. Netice Sanayi Müdürlüğünce 
Vekil ete bir raporla bildirilecektir. 

lktısat mütehassısları 
lkbsat Vekaletince celbi tekarrür e

den Amttika'lı ikbaat mütebauulann
dan M. Gardver, bir haftaya kadar teh
rimize gelerek Ankaraya gidecek ve M. 
Hins te, temmuz ortalarmda gelecektir. 

Merkez Ofisi 
Ankara'da kurulacağmı yazdığımız 

merkezi ofis tetkilihmn bqma Kurdoğ
lu Faik B. in getirileceği teeyyüt etm"k 
tedir. 

Polisi• 

Çocuğunu bıraktı 
"Şimdi geleceğim,, dedi ve 

bir daha gelmedi 
Dün Adliye koridorlarında bir çocuk 

terkedilmittir. Hadise !U şek.ilde olmuş
tur. 

OavaSI ~çin Adliyeye gelmit olan bir 
ha~ k"?dorda otururken yaDJna ku
cagında bir Çocuk olan diğer bir kadın 
gelmiş: 

- Kuzum harumcığun, şuncağın bir 
dakika kucağında tut, helaya gideceğim, 
diye yalvararak kucafındaki çocuğu bı
rakıp eitmiştir. Kadıncağız uzun müd

det beklediği halde çocuğu bırakan ka
dm ~elmemiştir. Bunun üzerine çocuğu 
kucağında tutan hanım müddei umumi
liğe müracaat ederek vakayı anlatrruf
br. 

Çocuk 1 yaşında bir erkek çoc<tğudur 
ve koynundan ,öyle bir kağıt çıkmıştır: 
"Çocuğun ismi Omer oğlu Rıdvan'clır. 

Yokluk ve sefalet yüzünden ciğer parem 
den ayrıhyonım. Ne yapayım, bir tane 
de karnımda var." 

Müddei wnumilik çocuğu Darülaceze
ye göndermiıtir. Çocuğunu bırakan ka
clırun kim olduğu tahkik edilmektedir. 

Randevu evi 
Polis, evvelki eece Beyoğlunda rande

vucu madam Annanın evini kapatmıştır. 
Evde iki kadın bulunmuştur. 

Ziraat mütehassısı geldi 
Ziraat Vekaleti tarafından mütelıas11ı 

olarak celbedilen Amerikali M. Gardner 
dün şehrimize gelmit ve aktam Ankara
ya gitmi§tir. 

M. Gardner, elyevın Floridada Zira
at işleri ile meşguldur. 

M. Ga•dner, dün bize dedi ki: 

- Bundan 25 sene evvel Berut Ame
rikan College'i riyaziye muallimi bulun
duğum zaman lstanbul' dan geçmiştim. 
~~gün sehri tarurumyacak derecede de
IPtmiı buldum. Türk.iyede bu son 10 se
h:., za~da yapılmıı olan içtimai inkılap 

ırormek benim için çok istifadeli bir 
mevzu olacaktır. 

hak
Ankarada deruhte edeceiim vazife 
kında henüz eaaalı maliimabm yok.. 

tur, .~"~ada altı ay kadar kalacağım. 
..,:urkıye zirai bir memlekettir meyva
dan rıız e_nfestir. Nefis çilek ve İ.irazlar
n.. Yedun, Türkiye'nin incir ye tütünü
d un meıhur olduğuu ötedenberi biliyor-um. 

A . -o--

Bağcılık 
Mülhakatta büyük bir 

inkişaf görülüyor 
Viiiıyetimiz mülhakatında bağcılık git 

tikçe inkitaf etmektedir. Ziraat Müdür
lüğü fidanlıktan fidan vermek ıuretile 
bağctlara yardım etmiıtir. 

Bağcılar ara11nda bazı müteşebbis 
kimseler 20 _ 30 cins ve nefis üzüm ye
tinirmektedir. Bu sene sergiye bağcılar 
"" iıtirak edecektir. 

Teftişten dönüş 
Bazı Viliyetlerde teftişe çıkan mül

kiye müfettitleri şehrimize dömnüıler
dir. 

iskan işi 
1 skin idaresinde muamelesi biten dos

yalar Tapu dairesine devrolunmaktadır. 

lnhlsarlarda 

Ham afyon 
Beyanname müddeti 23 

haziranda bitiyor 
.,yuşturucu maddeler inhisarı Müdür. 

lüğij teıkilatma devam edilmektedir. Ka 
nunen teşekkülü icap eden bu müdiriyet 
idare meclisine 1 kbaat Vekaletince Ha
bipzade Ziya ve tüccarda Mclımet Hüa
nü B. ler tayin edilmiılerdir. Ziraat ve 
Sıhhat V ekiıletleri de idare mecliaine bi
rer aza tayin etmek üzeredirler. Bu su
retle idare meclisi teşekkül edince, şirke
tin kadro lan sür'atle ikmal edilecek ve 
faaliyete tam surette geçilecek, Ankara' 
da hir fabrika kurulacaktır. 

Diğer taraftan yeni müdürlük, ba§J.
ca afyon mmtaka ve mahreçlerindeki 
merkezlere, eski sene mahsuliıbndan el
leride ham afyon bulunan tüccann be
yannameye raphnı hildinnittir. Kanunen 
beyanname raphnı bildirmiştir. Kanu
nen beyanname verme müddeti 23 hazi
randa bitecektir. lstanbuldaki afyon ta. 
cirleri, ellerinde mevcut afyon miktarla .. 
nna ait beyannamelerini Vilayete vermi
ye başlamıılardır. 

Hüsnü Bey 
inhisarlar umum müdürü Hüsnü B. 

Ankaradan avdet et:mi~tir. 

OUmrUklarde 

Ah ti tarif eler 
Dara meselesi de halle

dilmek üzeredir 
Ahti tarifeleri olan memleketlerden 

gelecek eşyanın daralıırindan da, o eıya
run tabi olduğu !lümrük resmi alınıyor
du. Bu hususta vilki olan müracaatlar 
nazan dikkate almarak, ahti tarifeye 
tabi eşya daralanndan, eski tarife ahka 
nu dairesinde resim alınması tekarrür et
miştir. Gümrük ve inhisarlar Vekiıletin
den bu hususta bugün eiimrüklere emir 
gelmesi beklenmektedir. Bu karar, tüc
car üzerinde büyük memnuniyet uyan
dınru§tır. Sandıklanndan de şeker tarife. 
sine göre resim alınmak istendiği için 
gümrüklerden çıkarılmıyan şekerler, bu 
emir Üze.jne tüccar tarafından çekilecek 
tir. 

--o--

İsveç kırahnın yıldönümü 
Evvelki .,ün lavtt kralı V Gustav Hz. 

nın doğ~nun yıldönümü olduğundan 
sefir M. Boheman ta'1lfında sefaretane 
de bir resmi kabul yapdıruşbr .• 

Belediyede 

Tapuda 

17 mahalle 
lstanbulda tapu sicillerine 

geçirildi 
Tapu ve Kadastro Umumi Müdürü 

Cemal Bey dün Tapu idaresine giderek 

çalı§Dllttıruh. . . . C mal B 1 .. .. 
Bir ın arrarımız e ey e goruş ... 

müıtür. Cemal Bey diyor ki: 
_ Müdüriyeti umumiye Kadastro ı 

Müdürü Sadettin, Tapu Müdürü Oıman 
ve lstanbul Kadastro heyetleri reiai Rüt
tü Beylerle bir komisyon halinde toplan 
dık. lstanbul Kadastrosunda yapılacak 
postalar teşkili ile itlerin daha çabu" yü
rümesi esaslann1 görüştük. 

Ankara Kadastro komiryonunca Ka
dastro itleri hakkında mühim kararlar 
alınmıştır. Yalnız rapor henüz Vekalete
verilınemİf tİr. Bunun heyeti umumiyesi 
memleketimizde gayri menkullerin mü! 
kiyet haklannın biran evvel teıbiti ile 
Tapu sicillerinin meydana getirilmesi ga
yesinden ibarettir. 

Türkiye'de Kadastro yapılaa .yerler
de 87 bin e:ayrİ menkulun teabiti yapd
mıştır. 

Tahrir yapılan yerlerde de 97 bine ya-
kın gayri menkulôn milkiyet haklan tes 
bit ve teaçil edilmittir. lstanbul'da ka
dastro yapılan yerlerden 17 mahallenin 
gayri menkulleri yeni Tapu sicillerine 
geçirilmiştir. . . . . 

BuraAki tetkikat bıtince Buraa'ya gı-
deceğiz. · 

Merasim köşkü 
Tefriş için bir sanatkara 

plan yapbrılacak 
Beynelmilel konferanslara tahsis edi

lecek olan Y ddız Sarayı Merasim daire
ainde yapdacak tamirat işile metffUI ol
mak üzere ~ehrimize ııelmit olan B. M. 
Meclisi ikinci ,.ftsi Huan B. dün akşam 
Ankara'ya gitmiıtir. Haaan B. dün ta
mirat komisyonunun verdiği ~ar 
hakkında bize şu beyanatta bulundu: 

_ Yapdacak tamiratın plan ve keıif
lerini hazırlamayı Belediye Fen i!leri mü 
dürü Ziya Beye havale ettik. Ziya B. 
temımızun haftaama kadar bunlan bazır 
lıyacaktır. Ondan sonra komisyon tek
rar toplanacaktır. Salonlarm tefriti için 
de tezyinat itleri ile meşgul olan sanat
karlar arasında bir müsabaka açmağa 

karar verdik. Dö~enecek salonlann ce. 
aameti ve içindeki tezyinat malunıdur . 

Bu aalonlann ne ~in kullanılacağım 
da biliyoruz. Bu sebeple müsabakaya gi
recek aanatkirlar bu salonların tefrişi i· 
çin birer plan hazrrlıyacaldardır. Bu mü 
sabakada birinciliği kazanan sanatkara 
1000, ikinciliği kazanana da 200 lira mu
kifat verilecektir. Plani birinciliği ka
zanmış olan sanatkann plaruru münaka
saya ve ihaleye koyacağiz. Bu suretle 
sermayesi olmiyan sanatkarlara da bu it
ten istifade etmek imkinini vermi• olu-
yoruz." • 

Kahire sefirimiz 
Kahire sefirimiz Mehmet Ali Şevki Pt. 

dün alqamki trenle Ankaraya gitmiştir. 

İngilizce muallimleri 
için kurs 

Bu yaz tatilinde latanbulda lise ve or
tamektep İnP,'ilizce muallimleri için Ma
arif Vekaleti bir kurs açacaktır. Kurau 
bir mütehasııı ln!'iliz profesörü idare e
d<!e•ktir. Ku••ta li<an muıUlimlc•i daha 
ziyade ~il t,.rfris usuJlerini ve incelikle .. 
rini öğrenecc-klerdir. Ku!"~tJ!l m'.lvaffal: 
olamıyan hoca)., tasfiye edilecektir. 

Mahkemelerde 

Kast sabit oldu 
Mağazalannı yakanlar 

mahkum edildiler 
Geç.en sene. !Ubatın 3 üncü gecesi 78 

bin lira sigorta bedeline tamah ederek 
Mahmutpaıadaki elbiseci mağazasını 
yakmaktan suçlu izale Sivilya ile lzrail 
veledi lzakın muhakemeleri dün Ağırce
za mahkemesinde intaç edilmittir. 

Ev•elce ıoo bin lira kefaletle tahliye 
edilmiş olan bu maznunların cürümleri 
sabit clmus bunlardan lsrail veledi 1-
zak ::; sene.,6 ay, ye!'eni lzak ta 2 ~ene 
11 ay a~ır hapse mahkum olmuşlardır, 

-ttmon davası 
Limon kralı Diyamandi Ef. ve rüfe

kasının muhakemelerine dün de gümrük 
teki ihtisas mahkemesinde devam edil. 
mİ§, bazı ıahitler ve bir kaç muhafaza 
memuru dinlenmittir. Muhakemeye cu
martesi gÜnü devam edilecektir. Geçen 
celsede verilen karar veçhile Diyamandi 
Ef. henüz 23 hin liralık J<efalet göster
mediğinden tahliye edilmemiştir. 

Florya çiftliği davası 
Florya çiftliğinin variai olduklarını 

icldia eden Barutçu zadelere 48 parça ta
sarruf senedi vererek kayıtlarda tahri
lat yapmaktan suçlu Tapu memurlarrn ... 
dan Aliettin, Ahmet Cemil, Müatain B. 
in muhakemesine dün ikinci cezada de
V!!IP edilmiıtir. 
-Suçlular cürümlerini inkarda devam 

ve ısrar etmitlerdir. Muhakeme iddia 
makammm evrakı tetkik etmesi için 8 
temmuza bırakılmııtır. 

Neşriyat davaları 
6 haziran tarihli nüsh*Smdaki çifte i

ifade" io.imli hikaye matbuat kanununa 
muhalif o)duiu için Son Posta gazeftsi 
aleyhine yeni hir dava ikame eclilmi§tir. 
Davaya gelecek bafta üçüncü ceza mah
kemesinde bakılacaktır. 

ilaç için tutun 
Maltepedeki evlerinde 5,5 kilo k~çak 

tütün zuhur eden Ali ve Halil efendile
rin muh;lkemelerine dün Adliye ihtisas 
mahkemesinde yapilimtlır. Suçlular tü
tünün içilir neviden olmayıp ilaç için kul 
laıulan çürük tütün olduğunu oöylem;ı
lerdir. Muhakeme bu cihetin tahkiki i. 
çin batka gÜne bırakılnu§tır. 

Misafir Yunanlılar 
Türk talebesi ile beraber 

şehri geziyorlar 
Anl<oradan ıehrimize gelmit olan 

Yunan Darülfünunu talebesi, Türk ta ... 
)ebesi tarafından yapılan program 
mucibince şehrimizde gezintiler yap· 
maktadırlar. Yunan dostlarımız dün 
cami ve müzeleri gezmitlerdir. Bu~n 
Adalarda hir gezinti yapılacaktır. Brr 
gece de Boğaziçinde bir gezinti tertip 
edilecektir. Misafirlerden M. Karapa· 
mo• yıu-.n saat 18 de Halkevinde 
"Gençliğe terettüp eden vazife .. ve 
Balkan lttiharında rolü,, mevzuu uze
rinde bir konferan• verecektir. Yunan 
talebesi ıalı günü şehrimizden Pire'ye 
hareket edeceklerdir. 

Yunan dostlarımız Ankarada gör ... 
dükleri hüsnükabulden çok memnun 
olmu§lardır. M. Karapamos dün bize 
dedi ki: 

Hem yeni inşaat, hem de 
yeni inşaata müsaade yok 

1 • c:>+- • 

- Ankarada resmi ve gayriresmi 
mehafil tarafından gösterilen hü:inÜ
kabulden çok mütehassis olduk. Bizi 
şahsi surette Ankaraya davet eden 
Türkiye Balkan Birliği Cemiyeti Reisi 
ve B. M. Meclisi ikinci Reiıi Hasan B. 
verdiği ziyafette Balkan ittihadı fikı·i
ni izah ederek Tü~k ve Yunan gençli ... 
ğine bu meselede terettüp eden vazi
feleri anlattı; bu nutka reisimiz M. 
Balaskaa cevap verdi. B. M. Meclisi
nin ziyaretlerinde Reis Kizım Pa~a bi .. 
:d kabul ederek bize Balkan mefkure-
sinden bahsetti. -

.. Gazinin çiftliğini ziyaretimizde 
ben bir nutuk oöyliyerek gördüğümüz 
hüsnükabule te§ekkür ettim ye Balkan 
lttihadında Yunan gençliğinin §İmdiye 
lcadaı· çizilen yolda yürüineğe karar 
verdiğini söyledim. Çiftliğe gelen Is 
met Paşa bize kıymetli iltifatlarda 
bulundu. Ankarada Halkevini, Ziraat 
Enstitüsünü, Himayei Etfal Cemiyeti
nin Anneler Y µrdunu ziyaret ettik. Ar 
kadaşlarımızdan M. Panopuloı Halk~
vinde gençliğin Balkan lttihadmda~ı 
rolü hakkında bir konferans verdı. 
Ankarada ayni zamanda Türk ve Yu-

Oktruvadan ne kaybedildi? - inşaat 
durduruldu- Ebniye kanunu bekleniyoı 

Belediye bütçesi Heyetivekilece tas l 
tik edilerek lstanhula gönderilmİ§tİr. 
Bütçede mühim tadilat yoktur. Bütçe 
geldiği Yakit belediye bazı yeni inşa
ata baılıyacakbr. Fakat oktruva ...ami. 
nin lağvmdan dolayı belediyenin bir 
kaç yüz bin liralık bir varidat kay
betmesi baZI belde itlerinin tehirine 
mecburiyet hissedilmektedir. 

hallere yerlcıtirileceklerdir. 

Yeni inşaata müsaade 
edilmiyor 

Yeni bina inıaab kanWlu B. M. Mec 
!isinden çdmıış fakat henüz belediye
ye tebliğ edilmemiıtir. Kan\111 Meclis
ten çıktığı için meriyete gİnnİ§tir. Be
lediye de bu meriyet tarihinden itiba
ren bina inıaır için müsaadeyi yeni ka ... 
nuna göre vermeğe mecburdur. F&Lkat 
yeni kanun ahkiımına belediye henüz 
muttali olmadığnıdan, kanun metni 
belediyeye tebliğ edilinciye kadar in
pat için hiçbir müsaade "erilmiyecek· 
tir. 

Çöp işi ne oldu? 

. d b. ukarenet nan talebesı arasın a ır m 1 teıisi için bazı mük&Jemeler de J'apı • 
dı. Bu konll§malara burada d.a d ev;m 

d 
• . Esasen 1931 aenesın e u-

e ecegılzd..... . zaman bu kabil konuı 
raya ge ıgımız 

malar olmuıtu.,, 
--<>--

Muhafız gücü bisikletçileri 
Şehrimizde bulunmakta olan Muhal12 

gücü bisikletçileri dün §~I İ "'d~ ıpor klüp 
!erinden bazdarmı gezllllf er ır. 

Sporcular bugün dokuzda Çatalcaya 
hareket edeceklerdir. -----

20 1. Franaı;ı 
1 laterlin 

~ı 
170 
720 
17:ı 
220 
115 

1 $ilin, A•. 
1 Pezeta 

ICurut 

25.-
18.-
49.-
24.-
30.-
23.-
57.-

merıkan kız kolejinde 
bir müsamere ve bir hadise 

Arnavutköy Amerika kız '-ol .. d 

Belediye, gÜmrüklere zammedilen 
oktruva hissesini ilk defa olarak, bi
rinci aylığı, temmuz aonunda ancak 
alabilecektir. BWldan aonra da her a
yın on beşinden aonra bir evvelki aya 
ait oktruva hissesini alacakbr. Beledi
yenin yeni va2iyette, varidatından ne 
kadar kaybedeceği temmuz sonunda 
anlatılabilecektir. Binaenalyh o Yak
te kadar hiç bir yeni intaata ha,Iana
mıyacaktn. 

Oktruva Müdürlüğünün !ağırından 
dolayı açıkta kalan 100 kadar beledi
ye memuru haziran ve temmuz maaş ... 
lanru tam, ağuatos maaılannı nimf ala
caklardn. 

lstanbul çöplerini denize dökmeyi 
üzerine alan müteahhit, mukaveleye 
göre çöpleri mavnalara . yükledikten 
aonra asgari beş mil aahılden uzakta 
denize boşaltmaaı lizımdır. Müteahhi
din bu hususa riayet etmediği ve Sa .. 
rayburnu açıklannda çöpleri bo~alttı
ğı anlaşılmış ve haklonda bir zabıt va
rakası tutu1muştur. Bu vaziyette çöp
ler tekrar limana dolmakta ve umu
mi 11hhati bozmakta olduğWldan mü

Kadınlar kongresi 
Kadınlar Birliği senelik kongresi bu

gün saat 15 de birlik merkezinde toplana 
caktır. 

l Dola" 
20 l4iret 
20, 81 ., 
20 r) • Chca 
20 . rahmi 
20 La. •••icr. 

••• 1 Florin 
21 Kur ,.. ....... 

25.-
815 

25.-
84.-

120 

l M.,.k 
1 Ze.loti 
1 Pensa 

20 Le,. 
20 Dinar 

1 Cel'nO•~ 
1 Alt" 
1 Mecidi7 a 

&...k•ot 

934 
33.-
2.45 

dün t lehe . n "' eıın e 
• 

8 senelik veda müsameresi "er 
~f '!e •on 11rııfa diplomalan tevzi edil
ımştır. 

Bu müsamere eınaaında bir taJebenin 
!•tiklal Martı çalarken ayağa kalkmadı
lrı ve menfi bir tavır aldığı p-örülmüş ve 
mektep idareoi bu kızı cezalandırmağı 
kararJat br. 

Oc.-etle çalıf8.n memurlara hiç bir 
maaı verilmiyecektir. Vazife müddet· 
lerine göre muayyen bir ikramiye a
lacaklardn. 

bidin mukavelesi feshedilecektir. 

_.,._ 
Avlandılar ve döndüler 

lsviçre sefiri Hz., Pr. M. Malche ve 
Darülfünuna mensup bazı gençler per
şembe akşamı Yalovaya giderek avlan
nutlar ve cuma akfamı şehre dönmü,Ier-ı 
dir. 

Hakikat ne zayıf şeydir 
ModaSI geçen ıeyler arasında haki

kat diye bir şey ( ! ) bilmem sayabilir 
miyiz? Potin kundura. dört peşli entari, 
helva sohbetleri, elma kürlı naııi ınoda· 
dan düıtüyse hakikat denilen ıey de ( & 

ğer bu bir §ey iae) öylece modadan dilş
tü. Artık bu mübarek ıeye hiç lüzum 
kalmadı. Neden? ... 

Çünkü ı.akikat zaydın elinde ne iıe 
yarar? .. O zaten zayıftır ... Bir çok Al
lahlık adamlar (hakikat namına) di
ye yırtılmışlardır. Tarihe bakınız: mu
vaffak olabHmiıler midir? 

Çünkü hakikat haddizabnda zayıf
tır. Himayeye muhtaçtır.. Zayıfm e
linde de o himayeyi göremez. 

Kuvvetlinin eline reçince de, artık 
lüzumu kalmaz. Çünkü kuvvet inkı
sam kabul etmiyen bir şeydir. O, ken· 
dine güvenir. • • Hakikatin ona yar
dnm dokurunaz. Belki ondan medet 
umar .• E, böyle mıymınb şey artık mo
dadan dütmez de ne olur?. 

Fen namına değil,laf olsun diye 
Geçenki ıimendifer kazasının sel 

tesirile vukua geldiği ve qin içinde hiı 
bir fenni hata olmadığı tebeyyün etti 
Buna kimsenin diyeceği olamaz .. Bir 
kaç sene evvel de Ankara hattı üze 
"tinde diger bir kaza olmuştu. Tetki
kat uzun sürmüştü ama orada. fenni 
bir hata olmadığı anla,.ımıştı ... 

Ben fen adaım değilim. Bu yazıları 
okuyanların içinde de katar ve demir· 
yollan nizamını ve fennini bilen yüzdr 
bir kiti bile yoktur. Yal ruz benim oldu
ğu gibi görüJtüğüm bir çok !arının he• 
iki kazada da gözümüze ilişen bir te .. 
aadüf var ki; içimizde ukte o1Rcak. 
Şunu yazalun da alakadar daireler 
belki bizi tenvir eder. 

Dik.kat ettim: Her iki kazada da 
yolcu vagonlan marjandiz vagonları
run önünde bulunuyor. Bunun, katar 
nizanınameıinde memnu olmadığını 
söylediler. Buna §Üphem yok.. Lakin 
acaba yolcu vagonlannm mar§anJiz 
vagonlannın arkasına • bağlanma ı 
memnu mudur? .. Eğer memnu değiloe 
bundan sonra biraz da arkaya bağlan· 
ıa fena olmıyacak ! .. 

FELEK 

Nereler gezilecek? 
660 liraya bukadar şey 

görebilmek bir daha 
ele.., geçmez .. 

Türk - Romen seyahat kafilesinin 
Amerikada göstereceği şehirler teapıt 
edilmiştir. 660 liraya gidip gelme ve 
bütün yemek içmek masrafı da dahil 
olduğu halde görülecek şehi rler ve 
tanzim edilen program her tarllfta -
lika uyandırmış ve Beyoğlunda.ki P "" 
rapit Seyalıat Şirketine mü acaatlar 
tevali etmekte bulunmuştur. Bu prog
ramın bir kısmı şudur: 

Nevyorkta: Nevyork ~ehri tıpkı lstan
bu]umuz sibi iki parradır. Bi~i O µ tavn, 
öbürü de Davntavndır. Bu iki k111m oto
karlar ile gezilecek ve seyyahlara malu
mat verilecektir. Bundan başka Nevyor· 
kun en methur caddesi ve harikalar mcı 
heri olan (Fift Avenü) CBrodvnı•) (Veli 
trit) cihetleri ve bilhassa bütün dünya 
iktıaadiyatını elinde tutan <Borsa l gezi· 
lecektir. Bundan baska (Betel'i.Park) 
ve m.,.hur (Akvaryum) ve <Geto) mcs
hur (Sen con) kilisesi CTaymis) meyda
nı Nevyorkun en şayam temaşa mahalle
si olan (Riveraayt rayv) ve Jeneral 
Gra'nm mezan ve dünyanın en me~hur 
darülfünunu olan Kolomhiya darülfünu
nu ve hükumet daireleri gezilecek bun
dan ba§ka 320 metre yüksekliğinde ve 
ı20 katlı olan Nevyork ve cihanın en 
yüksek binasının tepesine çıkılacak ve 
burada Nevyork sehrinin muazzam man· 
zaraaı aeyredilecektir. Hüdson kanalla
nnda tenezzühler yapılacak ve Nevyor
kun çok temaşaya şayan olan Çin ma
hallesi ,..eo:ilecektir. Bundan batka Afri
ka· siyahlar mahallesi ve bu zencilerin 
medeni yaşayııları pı;Öıterilecelc. kütii!)
hanelcr ırıedeni ve ıtıhhi mÜe$seseJer) 
iki büyük şimendifer gan, liman teşkila
b ve Nevvokun ıruazzam sant•al p:ırkı 
ziyaret ettirilecektir . 

Nevyorkta bir de hayvanat bahçesi, 
tarih müzesi, radyo muaZ7am merkezi ve 
Koneyayland e:ezilecektir. 

Buffalo'da: Sulh köprüsü, l.Jerpa_rk, 
ıanayi galerisi Niyagerra şcl~lelerı ,,e 
buradaki muazzam tesisat. ve, hu seli\le. 
ler eı...afmda hususi elektrik treni ile ge
zilecektir. 

Detroit'te: Ford fahrikası ve bütün 
tesisat. 

Şikago'ta: CŞikaPo lup), muhteşem 
parklar: Grand, Linkoln ve Humbold, 
Mitigan hayvanat bahcesi, Fild müzesi, 
lndiyana limamnda bir !!ezinti ve başlı
ca mqhur beynelmilel sergi. 

Filadilfiya'da: Şehirde otokarla gezin· 
ti yapdmakla beraber: Şehir halleri is
tikliıl meydanı (hürriyet çan) ı, De~ 
reyşön Çamber, istem Peniten siyerı, 
Pensilivanya darülfünunu. 
Atlantikaiti de' Dünyonin en muhtetem 
plajında eğlence. 

Vaıinglon'da: Vaıington'un mezarı, 
otokarla gezinti, Reisicü~ıU'Un bey~ 
evi <Maison Blanche), Kapıtol, >:n:erika 
Millet Meclisi, Amerika hazinetı, kon· 
gre kütüphanesi, milli müze, Linkoln ha
brasr ve ıair ...• 

Nevyorkta kalacnklara teıhilat te
min edilmi,tir. 

10 dava reddedildi 
Muhtelit Türk - Yunan mahkemeıind." 

27 davaya bakılınıt, bunlardan 1 O tanesı 
reddedilmiş, mütebakisi ka.rRra kalmış~ 
tır. Reddedilen davalarda istenen ta•m•· 
nat nıiktar1 310 bin lira idi. 1 • .. .. 8 . dav•ya baş a 

Perşembe a:unu yenı •· 
nacakhr 
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Askeri Bahisler 
• ........ ,~~ .................................................................................. ... 

Askeri istılahlarımız öz 
türkçeleştirilirken 

-1-
lstılahları öz türkçeleştirmek ıçın 

her yanda toptan bir hamaratlık. var: 
Böyle olmakla beraber bu vadıdekı 
ne,riyat duı·du. Gazetelerde, ilk mek
tepler mualimlerinin listelerinden ha§ 
!<a bir §ey çıkmaz oldu. Bununla be
raber her dairenin bu sahadaki çalıt
malarından bir parçacığını matbuat 
aynasında aksettirmek bu İ§İ kamçıla 
mak itibarile faydasız nyılmaz, Ben, 
ordumuzda bu i,Je evvelceden uğra§
ınıf ve yahut sonradan hevealenmi, ar 
kadaşların bakıf noktalannı uyandır
mak için bir kaç satır yazacağım. 

l tiraf ederim, ki, ıatdahları öz 
türd;çeleştirmekte en kolay i§ örnek
tir. Çünkü Öz türkçeleştirilecek ve 
yahut yeniden yaratılacak askerlik 
ıstılshlarının sayısı, diğer ilim sabala
rmdakilere bakarak daha azdır. Bu 
az!ığın tchcbi de, orduda eakidenberi 
halka yani Mehmetçiklere hitap et
mek zanıreti ile Türkçülük her yer
den fazla revaç bulmuş ve otuz kırk 
yıldanberi orc!uya hakim olan Pangal 
tı nesli ülkemizde türklüğün cereya
nnıı en kuvvetli olarak . beninueınek· 
le ta.nın:nı tır. Bu tesirledir ki, asker· 
tik ıstılahlannır. eakiden mevcut olan
lan ile yeni konulanlarının bir çokla
n zaten öz türkçe damğasını almıı 
h1.1iu:;ıuyorlar. Me!alil, yüz yıl evvel 
kullanılan ıneymcne, müyessere &'ibi ta• 
birler bu"clan otur kırk yıl evvel ko
vulmuş, pişdar, dümdar ve canipclar 
r~ibiterh'lin de • .;ekiz on yıldanberi ku .. 
!aklarda kü~ük bir aksisadasından 
başka bir ~ey kalmamıtbr. 

Bununla beraber, bu işin batına ge 
çcnler, pek mühim askerlik ıotılahla
l"ının, g1inümüze kadar arap kelime· 
!eri ile ifade edilmekte devam edildi
ğini !!Örmekle ve timdi bunların kar· 
ş•lıklarmı öz türkçe ifade eylemek i
c!n sıkıntıya düşmekle hem şaııyor
!nr, hem de kızıyorlar. Meseli, "harp" 
g:bi en mühim bir söz bile bu güne 
kadar a•kerlerin ağızlarında ve kitap 
le.rın:l!l yaşıyor. Bu, bizim için ne bü· 
yük kusur. Türkiyede karşılığı mı 
;;oktu? Hudut içi ve hudut dıtı muh
telif Türk lehçelerinde dövüımek ma 
na,:;ına gelen kelimelerin adedi yirmi 
ile otuz arnsındadır. Hiç bir millet, 
Türkler kadar dövüımemif ve hiç bir 
milletin dili bu ifadede Türk dili ka
dar zengin değilken Arabm "harp" 
ını, ·~muharebe., sini, ,,müsademe,. si· 
ni, ·sefer" ini, ,,taarruz" unu, ,,hü
cum'' unu şimdiye kadar aaklamak ve 
!:orumak kabahatinden başka bunla
,., h-..lkm en aşağı tabakalarına kadar 
C:a yaymağa alet olduk. Türk
ç.ı<lc, hiç kendimizi yormadan bu ma 
nalarda. kullanılan aavaf, kavğa, vu· 
ru .. ku, aaldırnn, atılma, süngüı, aüle· 
m~. kap!~a, çarpışma, deriıme, v.a. 
gibi bir çok sözleri her Türk kolayca 
cık bulabilecek iken bu itleri yaptık. 

Bizim burada asıl konuıacağıınız 
lıa değil. Oz türkçeleri hiç bulunamı· 
ynn, ne yakın ve ne de uzak lehçeler .. 
de ve tarihlerde bir İp ucu elde edi· 
lern:yor kaı·arına varılan bazı ısblah· 

lar için asker arkada§larımızm düşün 
celerini uyandırmak iatiyoruz. Mese~ 
li, ilk hatıra ııelenler, hareket • Mou
vement kelimesi ile harekat • Opera
tions kelimesi ile oynayalım: Bunlar
dan, hareket Mouvement, "sükunet" 
in zıddı olan bir haldir. Bu kelime 
aırf aakeri değildir. Müşterek bir 11-

tılahtır Fizikte de var, seyriseferde 
dahi var. Fakat askerlikte dahi çok 
geçiyor. O kadar aradım, taradım bu
nun karıılıjiıru bulamadıın. Bulama
maklığmuz bunun k~r,ılığı yok ol~~· 
amdan mıdır. Bu kabul edilemez. Çun 
kü arapça 0 hareket'' i almazd_aı:' e~
vel Türk alemi hareket etınesını bil
miyor muydu. O halde unutulm.':'ş ve 
yahut istihaleye uğramıştır. Oz turkçe
de deprenti, kımıltı, debelenme gibi 
bir kaç kelime varaa da bunlar bir 
türlü bizi tatmin etmiyorlar. Çünkü 
bunların hepai pek nakıs ve mahdut 
aialı bir hareket ifade ediyorlar. Ade
ta yerinde sayıyorlar. işi böylece ob
jektif olarak düşünınekle kalıraak, 
pek çokları gibi, hatta aali.hiyet aa
hibi olan pek çokları gibi biz de bu
nu halletmek için debelenip duraca
ğız. Eğer deprenti ve kımıltı, bugiin
ki anlayı§~ göre ancak mevzii ve 
mahalli bir uyanıştan ibaret ise, bu 
aözlerin böyle nakıı ve çocukça ma
nalı kalmalarındaki kabahat hiç on
larda değil, bizdedir. Depmek ve kı
mıldamak gibi hareket ifade eden iki 
öz türk~e sözler dururken asırlardan 
beri arabm "hareket" ine kıymet ve-
ren bizlerde, yani münevverlerdedir. 
Münevverler tarafından kovulan bu 
ve bir cok em&ali kelimeler çok yazık 
ki, halkm ağzınd'1 tereddiye uğra
mı,tn. Halk ona, kendi seviyesine gö
re, kıymetsiz bir vazife vermiı, 
onu iıtihaleye uğratınııtır. Şim
di, iki üç yüz yıl aonra tek
rar halka dönerek bu kelimeleri iade 
etmelerini istediğimiz zaman bunları 
bakımsız ve mütereddi görünce be· 
yenmiyoruz. Biz, evladını aokaklara 
kovan, fakat bu yüzden ahlakı bozul 
duğundan dolayı zavallı genci muva
haze eden zalim babalara benziyoruz. 
Halbuki, biz onu kovmazdan evvel 
o bozulmamıftı. Deprenti ve kımıltı 
da böyle idi. Arap üveyana yüzünden 
kovduk. Bozuldu. Deprenti, eskiden 
tamamile 11hareket'' manasına idi. 
.,Kitabı Dede Korkut" da çok geçi
yor: "Falan ve filanlar aağdan dep· 
ti, bir kısımları da soldan depti." ye 
yakın ve düşman üzerine hareket ey
lemek, yürüyüşe geçmek ifade eden 
sözler var. Depmek, atın hareket et· 
mesinden, yuruyuşe baılamaaından 
alınmıştll'. Hareket manasına gelir. 
Ve bi.z bugün "deprenti" söz.ünü ha
reket Mouvement kartılığı olarak pek 
i.la alabiliriz. 

Harekat Operations için Almanlar 
ve Ruslar dahi yeni bir söz bulamadı
lar ve ayni ile kabul ettiler. Biz de 
bulamazsak, haı-eki.t demekten ise 
ayni ile "Operation" kabul eylemeli
yiz. 

CINOGLU 

İki ci anket nasıl olacak? 
Karşılıkların mutlaka her kelimeye 
karşı bir kelime olması lazım değildir 

ANKARA, 17. A.A. - T. D. T. j sı li'igatteki manası değil, asıl 
cemiyetinden : kullanıfta uyduğu düşünce kartı-

y akmda anketin ikinci kısmına lanmalıdır. 
ba~~ıyacağız. Bu ikinci kısımdaki Mesela: (mümkün mertebe) sö 
zözlere kar,ılık ararken sayğı de- zünde (mümkün) olabilir, {merte 
fre h:::lkımızın şuralarını göz ö- be) de basamak demektir diye 
niinde tutmalarını dileriz : (olabilir basamak) yollu bir 'ey 

1.- Kor.ulacak karfılıkların söylemek yersiz ve değersiz olur. 
r.lutlıik:ı. her ltelimeye karşı bir ke Biz {mümkün mertebe) ile {ola. 
lime olmaı;ı lazım değildir. Bir bildiği kadar) elden geldiği ka-
bağlam:ı. sözünun kar,ılığı bir i- dar, gücü yettiği kadar gibi bir 
ki söz. yahut bir cümle kurulUf ,ey anlarız. Hatta bunun yerine 
c!eğişmesi olabilir. bazı galat konu.urların {mümkün 

Mesela birinci ankette de ge- derece) demeleri bile dilini eyi 
ı:en (madamki) sözünü ele ala- bilenlere gülünç görünür. 
f1m. Madamki gelmiyecektiniz, J,te bunun ıçın kar,ılıkların 
neye söz verip beni beklettiniz?) li'igat manasına değil, kullanış 
f'İbi sözlerde (madamki) yerine manasına göre olmasına bakmalı-
~i~a Pn~ada benzerleri çok görül- dır. 
düf;<ii, h~tta "şiir ve in•a" ~aka~": Anketin bu ikinci kısmında da-
si .ın başında da bulun~ug1:': g~bı ha çok böyle bağlamalar ve de-
( ctinkü) koyabiliriz. Çunkü ıse ği~ler bulunacağından bunları göz 
(i-;in ki) den kısaltılmıttır. .. .. önünde tutmak çok faydalı olur 

Bununla beraber bir de fU sozu sanırız. 
töyle söyliyebiliriz: (Gelmiyecek
tiniz de neye söz verip beni bek
lettiniz?). 1,te burada ( madamki) 
bağlama sözünü bir cümle kuruluş 
dei:isimi karşılamıştır. 

Gene bunun gibi (zira) yerine 
(bunun için) diyebiliriz. Burada 
da bir söz iki sözle karşılanmış
tır. 

2.- Karşılık ararken karşılığı 
aranan sözün türlü kullanıtlarını 
v.öz önünde tutmak gerektir. Bu 
kullanışların hepsini birden ku
caklıyacak tek bir kar,ılık bulmak 
güçtür. Ancak her kullanışa ayrı 
ayrı, başka bafka karfılık da ile

ri sürülebilir. 
3. - Kar,ılık aranacak sözlerin 

nraı:> veya farsi kökündeki mana-,_ 
İtizar 

Türk dili bülteni 
ANKARA, 17. A.A. 

T. cemiyetinden : 
T. D. 

Cemiyetimiz;.n Türk dili adiyle 
cıkardığı !-'ültene her taraftan 
büyük bir istek gösterilmektedir. 
Gerek abone yazılmak, gerek sa
tın almak için müracaat edenlere 
kolaylık olmak üzre cemiyetimiz 

şu noktaları bi!di~ir • . . . 
1.- Bültenımız Ha.kımıyetı 

Milliye basma evinde basılar~ .i
dar~ai de orada merkezlendırıl
miştir. Gerek abone yazılmak, ge
rek bi.ilten hakkında bir şey sor
mnk is4iyenler türk diline ait oldu 
ğunu iş~ret ederek doğrudan doğ
ruya Hakimiyeti Milliye müesse
sesine müracaat edebilirler. 

Münderecatımızm çokluğundan 

b ' Ak G" d" B . "Y 1 1 -:gnn a un uz eyın ay a 1 

2.- Bültenin umumi tevzi mer 
kezi de Ankarada Akba kitap e
vidir. Satın almak, yahut siparif 
vermek istiyenler buraya müra
caat etmelidirler. 

lıı.;ı,, romanını l<oyamadık. Mı.ıhte· 

ııı. re':"~le~~~~r diler~- ~ 
- - - - - -~---- - . ..-----

3.- Cemiyetimiz, J)eşriyatma 
ra/;bt't gösteren yurlta~lara tefek 
k"irlerini tekrarlar. 

Hikaye 

Bir eğlenti gecesi 
1 

Bir koltuk m~yhanesi. . üz~ri bar
daklar, lcadehler, meze tabaklarile 
dolu, kirli, yağlı mermerli maaanın 
etrafında Üç arkadaş otunnuılar, ka
deh tokuıturarak, el ve ağız ıakil.ları 
ederek tatlı tarafından açmı§ konuşu· 
yorlar. 

Biri, laatik yakalı, arkadan tokalı 
hazır bağlama kravatlı bir memur, 
tahaildar Hüanü Bey. 

Her rakı içi~inde, uçl_arı az kesik hı 
yıklarını mendilile tem.izliyor, sağın
daki, boyundan büzme gömlekli, çift 
düğme yelekli bir esnaf, Halil Efen
di, ikide bir dudaklarını kısarak bo
yuna tükürüyor ve her tükürdükçe 
yumurta ökçe yemenisi ile siliyor. Kar 
ıılanndaki ıakaklarma kır dütmÜ§ 
ceket yerine pardösü giyen serbeat 
meslek erbabından arzuhalcı Mail 
Bey .. 

Hüsnü Bey, altın kaplama kalın 
kösteğini çekerek çıkardığı çift kapak
lı saatine baktı: 

_ ihvan müsaade ederler, abdiaci- ı 
ze yol göründü. 

Halil Efendi birden yüzünü bunıı
turdu: 

- Erken be ağabeyciğim, oturduk, 
tatlı tatlı bahsediyoruz. 
Mail Bey de, Halil Efenidyi lastik et
ti: 

- lkiıer tane daha parlatır, hep 
birden gideriz. 

- Saat dokuza geliyor. 
Halil Efendi, omuzlarını kaldırdı: 
- Dokuz da, geç mi sanki? S_eni 

gören de evde nikahlı karıaı beklıyor 
sanacak! Neye kendini sıkıya koyuyor 
sun. 

- Valide bekler .. 
- Bekler, bekler, nihayet yata, u-

yur .. Anahtar yanında değil m~? Otur 
oturduğun yerde.. iki kadeh ıçecek
ain. Zehir etme kendine. . Yarım aa .. 
at sonra gidersin, ne olur? 

Meyhaneci çağırıyordu: 
- Maatori, buraya üç tek gönder. 

Mezeleri de yenile .. 
Mail Bey, kadehin dibinde kalanı 

da çekmişti:: . 
- Bugün öğle Üzeri jdi, bır kadın 

geldi, doıtuna mektup yazdırdı.. . Ama 
karı derim size. • Sanki ek yerlerınden 
koparılmı§. Sonra laatikle biribirine i
liştirilmiş. Yallah billah fıkır fıkır oy
nıyor. Hele bir gülüıü var. Canlar da-
yanacak gibi değil.. . 

Halil Efendi, yeni gelen rakıyı bır 
nefeate dikti .. 

- Suı birader, aus. • Hani . d~i°:: 
denberi dilimin ucunda da, hır turlu 
aöyliyemiyorwn• Bu meredi içmiyor 
muyum, efki.rlanıyorum. Se'Vda, ada
mın damarlarına dokunuyor be·· · 

Hüanü Bey, gözlerini süzerek iç 
geçirdi: 

- Dün bir apartımana gi~tim, 
kapıyı bir hizmetçi açmıftı. Hey Alla
hım Hey. . lnnn naaıl kıyar da böyle 
elmaapareyi çama~ıra sokar, mutfağa 
koyar. O ellere yazık değil mi? Sü
pürge· ,faraş yakışır mı hiç? 

Halil Efendi göğaünü yumnıklıyor
du: 

- Paranın gözü kör olsun. Oski 
tutınadıktan sonra dünya güzeli kol· 
)arını açsın da, gel desin. • bak ayak
ların yürür mü? 

Mail Bey arkadaşına hak verdi: 
- Papelat olmadı mı, adamın yü· 

rüyüşü bile değiıir. 
Bu bahis Hüanü Beyi de halecan

landınnıştı: 
- Demin eve gideyim, demem de 

ondan ya! .. Ay 50nu, cepte paralar 
&uyunu çekmif. iç, iç. . peki aonra. · 
insan 1,iraz keyfi olunca kulağı saz 
istiyor. Gözü .ıöyle bakılacak biriaini 
arıyor. Burac1.a otur, Barbanın suratı· 
na bak ta gözün, gönlün açılsın .• 

Mail Bey, dudaklarının araaından 
"Aç gözlerini sevdiciğim bahtım açıl· 
sın,, şarkısını mırıldanıyordu. Müraka 
beye dalmıf ·gibi Halil Efendinin başı 
göaüne düımüştü. Hüsnü Bey omu
zundan dürttü: 

- Mirim, uyuma. . "" 
Halil Efendi, birden silkinerek dog-

ruldu: 
- Zom oldum sanma .. 
Gözlerini kurnaz kurnaz kırptı: 
- Kendi kendime bir faaı fiso ku-

ruyordum. 
iki arkadaşı merakla baktılar: : 
- Sen de durur, durur, cevher yu· 

murtlaraın. Söyle bakalım şu faaı fiao 
yu. • 

Halil Efendi onlara doğnı iğildi: 
- Buradaki heaabımız etae etae Üç 

yüz, üç yüz elli eder. Bir kere onu a· 
sanz. 

- Sonra? 
- Bu fakirde dört papel var. Hele 

siz de cepleri bir ıilkeleyin bakalım. 
Mail Beyle Hüsnü Bey bir ıey an

lamamıt gibi biribirlerine bakıyorlar
dı:: 

- Ne olacak? 
- Fazla aonnaym itte .• 
Hüsnü Bey cebinden cüzdanını çı· 

kardı, baktı: : 
- Bende iki lira var. Cepteki bo

zuklar da altmıt yetmit kuruş tutar. 
Halil Efendi batını salladı: 

KULA.& 
llli#&l!'iill; 

İçkisiz eğlenti .. 
içki dütmanları, her sene bir deniz 

gezintisi yaparlar. 
Hususi bir vapur kiralayıp Boğazi· 

çini, Marmarayı dolaş;ırJar. Geçen cu· 
ma günü, bu gezinti gene yapıldı. Şer
betler, ayranlar içildi. ispirtonun za
rarlarından uzun uzun bahsedildi. 

Bu ge~intilerin gayesi §U: lapirto
auz da inaan pekala eğlenebilir.. Ye
şilhilalciler, galiba, kendileri de inan
madıkları için bunu sık sık İspat el· 
nleğe çalışırlar. 

içkisiz eğlence olur mu, olmaz mı? 
Bir bakıma olur. Bir bakıma olmaz. 
Herhalde münakaşaya değer bir me
sele ... 

Şimdi, orasını bırakalnn da mevzua 
gelelim. 

YeşiJhililcilerin son tenezzühü, 
tahmin edilir ki pek keyifli olmadı.Ta
lihlerine hava bozuktu. 

Bütün gün yağmurdan göz açama
dılar. 

Gezintiye davet edilen bir arkadaş, 
bana yana yakıla anlattı: 

- Yazık! Umduğumuz gibi eğle
nemedik. Gövertede dolaşanlar aır
ııklam kesildiler. Knmaraya girenler, 
can sıkıntısından patladılar. Hasılı 
tatsız bir seyahat oldu. Geçen aene ve 
daha evvelki seneler, tenezzüh, çok 
iyi geçmişti. 

Ben güldüm: 
- Desene, içki düşmanlarına tabi· 

atin azizlik yapacağı tuttu., "Kuru,, 
gittiler. "Ya,., geldiler. 

Başını aalladı: 
- Merak etıne, Yeşil Hilalciler bu

nu da kendi lehlerine tefsir ederler. 
- Pekj ama, ne derler? 
- Ne diyecekler? .. Bu aklı başın-

da inaanların tatlı tatlı eğlenİ§lerine 
göklerin bile ağzı sulandı, derler! 

M. Sa/ôlıaddin 

Vefat 
Ahmet Rüıtü. Zade Mehmet Hayri 

Bey yazıhanesi mühendisi Ferdi Ziya 
Beyin oğlu Bahri Bey vefat ettiğinden 
cenazesi bugün saat on bir buçukta 
Osman Beyde Bekpau apartımanın
dan kaldırılarak namazı Teşvikiye ca
miinde kılındıktan aonra Beşiktaşta 
Yahya Efendi kabristanına defnedile
cektir. 

Allah ebeveynine sabricemil ihaan 
eylesin. 

yapılır? Ama dur, biraz düşüneyim. 
Halil Efendi, ensesini kaşıya kaşıya 

düıünürken Hüanü Bey: 
_ Buldum, dedi, benim saati bar

baya rehin bırakırız. Beş kağıt olsun 
vermez mi? 

- Aklınla yaşa be. . Nasıl olsa be§ 
kağıt aızdırınz .. Etti mi on dört.. ha 
berekat .. 

Mail Bey de gayrete gelmiıti. Yan 
masada oturan orta ya§lı birini, gizli
ce arkadatlarına göaterdi: 

- Bu zat, Denim kapı kom§umdur. 
Maaf kırar, isterseniz onunla bjr ko· 
nuşayım. 

Bu fikir de muvafıktı. Zaten ay ba
§ına da hiç bir §CY kalmamıştı. Faizci
den on kağıt alırsa, yirmi dört liraları 
olacaktı. 

Halil Efendi bunu kiıfi görmiyordu: 
- Üç kişiyiz be .. bira filan da içe

riz. Yan yerde §apa otunnıyalım. Gün 
düz olaaydı, kolaydı. Dükkan komıu
larını fÖyle bir cerre çıkar, hesabı 
doğrulturdum. Yalnız bir 1ey var. Bar 
ba bir Y<>rgan beğenmişti. Beş papel 
iatemiştim. Şimdi üçe kırııırız, oldu 
• ., u? 

- Mis gibi oldu. 
Mail Bey, keyifle ellerini çırpıyor

du: 
- Barba, kaç zamandır bana ge

lir, defterlerimi yazar mısın? diyordu. 
Şimdi versin beş kağıt, bir ay için def
terlerini tutanm. -

Bütün bu projeler kemaliihtimam 
ve İtina ile tatbik edildikten aonra, üç 
arkadaı dükkiin kepenklerine tutuna 
tutuna Beyoğluna doğru yürüyorlardı. 
Nihayet karanlık, tenha ve şüpheli 
rokaklardan birine sapıverdiler .. 

• • * 
Sabah. . . Henüz açılmış iıkemb.,ci 

dükkanında, üç arkadat. yüzlerinin 
rengi soluk, gözleri mahmur, omuzla· 
rı düşük titrek ellerile tuttukları aır
çaları dÖkük kaşıkları, iri k&selere 
daldırarak çorba içiyorlar. 

Hüsnü Bey, çırağı ça.ğırdı: 
Bana biraz sirke getır. ı 
Halil Efendi gizlice Mail Beye •o-

nıyordu: 
- Sizde ne k.Jdı? 
- Elli kuru• ya ~ıkar, ya 

Çalgıcılara bahİiı verdim ya .. 
- Hüsnü Beyde ne kadar? 

çıkmaz. 

_ Anası babası bir kiiğıt .. 
Artık konu!mıyorlardı. Aynlacakları 

zaman Mail Bey: 
_ Ben barbaya uğnyacağım, dedi, 

uykuauzum ama, defterleri aabahtan 
yazmalı, ne ya.parsın: 

Halil Efendı, ellerı bo§ ceplerinde, 
mırıldandı: 

- Dört, iki daha, altı. • ha gayret .• 
_ Ben de yorganı götüreyim •• 
Ayrılacaklan zaman Hüsnü Bey, 

Mail Beyin kolundan çekti: Mailciğim, sen de bir yokla cepleri .. 
Mail Bey ceplerini yoklamadı: 
- Bende Üç kağıt var. 

- Sizin komşuya söyle de, ayın bi
ri der demez sıkboğaz etmesin. Ma
lum ya biz, haftasına alırız. - Etti dokuz. Dokuz papelle ne 

,_ 

Harik 

Sigortnlar.nızı 
ÜNYON 

Kaza 
Galatada Ünyon 

SİGORTASINA 
Hanında Kain 
yaptırınız. 

muamele etmekte Türkiyede bilafuıla icrayı 

ÜNYON 
olan 

Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta 

Telefo:ı: Beyoğlu 4.4888 
yaptırmayınız. 

3266 
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ISTANBUL: 
den l!J kad:ır Gramofon. 

., 20 ... Refik T al;ıt hey ve at'-
koıd3.fl.u ı. 

20 " 20,30 
20,30 " 21,30 

tt Belkis Hanım (So.z). 
., Tanburi Refik Bey 

ve arkadaıları. 
21,30 
22 

,, 22 ,. Gramofon. . 
., itibaren Ajans, Bor•• haberlerı ve 

Sa.at ayarL 
Ankara, 1538 m. 

12,30 : Gramofon, 
18, : Fln.rmonik orke•tra: Moxart ouveT· 
türe idomenee Delibes suite coppeli• Eilen
berg valı unter fa.lmen 
18,45 :. Alaturka saz. 
19,30 : Gramofon. 
20, : Ajans haberleri. 
VARŞOVA, 1441 m. 

1,45: M\:..htelif musiki. lS,25: Koro konseri. 
16,25: Pi.il~. 17: Gençlere mahsus program. 
20: .. ;$ l\1ayıs moa.dalyei., isimli skeç. Zl,05: 
Hafif musiki konseri. 23,05: Dans n1uikisi. 
1lUDAPEŞTE, 550 m. 

21,20: "Orloy,. isinıli operet temsili (•lÜdyo• 
dan). 23145: Haberler. müteakiben Donapalu· 
la otelinden naklen dans mu•ikİ•İ. (tarkılı). 

ViYANA, 518 m. 
21,15: "Kral Otokar'nın ıanst ve mukaddera
b,. isimli 5 perdelik dram. 24: PJ&k ile akıan1 
kon•eri. 

MILANO . TORINO · FLORANSA 
21: Haberler. - Avrupaya dair bir kaç •Öz. 
21,35: •·J Ct:arna•cali,, isimli. Laenettinin e.· 
•erlerinden opera. temsili. 

PRAG, 488 m. 
18: PJiik. - Konferans. 19: Almanca muıi
kili neıriyat. 20: Brünodan llubi netriyat, 
20,55: Hafif mus!lci. 21,40: Skeç. 22: Bas mu
ıa.nni Sehwarz'rn ittiri.kile konser. 23,25: Ha
tif musiki. 

ROMA, 441 m. 
21,05: (Banbu,. isimli operet. 
BUKREŞ, 394 m. 

12: Knıer. 13: Musiki nakE. 14,15: Pl&k. 18: 
karıtık mu•İki. 20: Der• ve pli.klar. 21: taa:an• 
ni 21,25: radyo orkeStras1 22: konferans. 22,· 
20: Minyon vo Fledermans'tan parçalar. 

19 Haziran Pazartesi 
ISTANBUL: 

18 den 18,30 kadar Gramofon 
18,30 ,. 19 ,, Fransızca der• (Müp

tedileTe mah•ua). 
19 1, 19,45 " Saz (t-tikmet Riza ha

19,45 ,. 20,30 
20,30 .. 21,30 

ru.m). 
" Saz (Zeki Bey) 
,. Safiye Hanım vo arka .. 

daıları. 
21,30 " 22 ,, Gramofon. 
22 ,, itibaren Ajans. Borsa haberlari ve 

Saat ayarı. 
Ankara, 15.!8 m. 

12,30 : Gramofon. 
18, : Flarmonik orkestra: BerHoz ouvertu• 
ro Garnavale Romain Leopold Fantaisie Sou· 
venire D'athen D' Ambrosio lstand de R9-.e 
Gla.z.ounow va!so Fantaat...1ue 
18,45 : Alaturka aaz. 
19,30: Gitar solo (Sadrcıltııı B. tarafından). 
20, : Ajans Laberlerl. 
VARŞOVA, 1441 m. 

8,05: Cmnasitik. 8,15: Plak. 13,10: pli.k. 16: 
plıik. - Haberler. 18,20: Oda musikisi. 18,45: 
45: ıarkılar. 19,35: Piyano konseri 20,45; 
Lemberg'ten Mubtel.if. 21,05: (Draıronah ve 
Prensez) ianıi.nJeki Oskar Strauıı'ın opereti. 
23,05: Danı musikisi • 
üUDAPEŞTE, 550 ın. 

21,15: Maur be•teleri, Şoırkılar. 22,35: opera 
takımının oda nıuaikisi konserj. 23,45: Sican 
muıikisi. 

ViYANA, 518 m. 
20,15: Askeri musilci. 20,45: Haberler. - ••· 
keri konserin devamı. 21.,35: 1--laftanın föytonu 
22: Orkestra konseri 23.35: ltalyanca Avu•· 
tury•ya dair konferas. 23,45: Pli.k ile dans 
musikiıiki. 

MlLANO - TORINO · FLORANSA 
21,05: Haberler. - Pliı.k~ 21,35: Temail (pi
ye•). 22: Oda musikisinden mürekkep taıan
nili kon•er. 23: Karııık konser. 

PRAG, 488 m. 
20.2;5: NeıeJi müsahabe ve saire. 21,35: J •• 
veç halk ıarlnları. 
BÜKREŞ, 394 m. 

13: Haberler. 14,20: Hafif muıiki. 14,20: lia
fif pliklar. 18: Cazband. 20: Der•. - Pli.k. 
21: Oda musiki•İ. 21,35: Piyano ruüameresi. 
22,20: Continental kahvo•İnden naklen konıcr. 

20 Haziran Salı 
ISTANBUL, 

ı8 den 18,30 kadar 
18,30 .. 19 

" 
ı9 

" 
ı9,30 .. 

ı9,JO 
" 

20 " 20 " 
20,30 " 

20,30 .. 2ı,30 .. 

Gramofon 
FranSlz<:& derı (iler· 
lemit olanlara). 
Saz (Cennet Hannn). 
Saz (Necmiye Haqım) 
Sau (Nihal Tevfik 
hanım). 
l::ftalya. Hanım, Sadi 
Bey Te a.rkadaıları. 

21.,30 ., 22 ,, Gramofon. 
22 ., itibaren Ajan•, 6or•a haberleri ve 

Ankara, 1538 m. 
12,30 : Gramofon. 

Saat ayarı. 

18, : Flarmonik orkestra: A~!:am ouvertur• 
La farfadet Gulraraud auıte D'orch estr• 
18,45: A!ıı.turka saz. 
19,JO: Dan• musikisi. 
20, : Ajans haberleri.. 
VARŞOVA, 1441 ın. 

8,0S: Cımnastık . H,25: Plak - neteli ıöxlııır 
l3,10: Plak. - Haberler 15,55: t'Jak _ Ha· 
berler. 16,40: Pi.k. - Haberer. 17: Musiki 
18: Lember•'ten nakea: 1<.onıer. 21: Popüer 
konser. 23,20: Danı ınuıilc:ı!. - Haberer 
BUDAPEŞTE. 550 m. 

21,35: Opera orkeatraıı (Dohnanyinin idare• 
•inde) 23.35: Haberler. - Floris kahvesin
den naklen konser. 

ViYANA, 518 m. 
21,15: Jo•ef hol:ı.er orkeıtraıı refakatile ta· 
ıanni (operetler). 23: Son haberler. 23.20: 
Dan• muıiki•i. 

MlLArw - TORINO - FLORANA 
21: Ar:ı;uya tabZ konse. plAk. 21.45: Dante~ 
nın (Ceh~nnem) isimli eıeri hakkında konfe~ 
ranı 22,20: K.arıtık ne.triyat. 

PRAG, 488 m. 
20,25: liir parktan naklen konser. 21,35: (Kont 
Bardinin yarund.&) isimli muıikile ıkeç. 22,35: 
Mozartın e•erlerinden piyano konseri. 23,25: 
Plak. 
bUKREŞ, 394 m. 

13: Plik. 14,15: Hafif pliJc; nıu•i.kisi. 18: ka
nıık konser. 20: Ders. 21: Taganni 21,2S: rad 
yo orkeıtrası 22: Konferans. z.z.ı;o: Kadyo or 
ke•tra11. 23: Franıı:ı;ca konferans. 

21 Haziran Çarşamba 
ISTANBUL' 

18 den 18,30 kadar 
19 JI 19,45 ,, 
19,45 ,, 20.30 ., 

Gramofon 
Saı (Malımure hanım) 
Hazım Uey tarafından 
braıöz. 

., 21,30 11 lıdı ~11lahattin 8, No
bar erendi Hamiyet H. 

22 11 Craınofon. 
itibaren Aja.ns, Borıa haberleri ve 

Saat ay•rı. 
Ankara, 1538 m. 

12,30 : Cranıofo_n. 
18, : Fl•r\nonık orkestra: Berlio;ı ouverture 
8envenulo Celfi.ni Meyerbeer fanta.iıie Les 
Huıuenol• Berchıı C.vott E•pa1rnola 
18,45: Gramofon. 
19,20: Dana muılkiıi. 
VARŞOVA, 1441 m. 

8,05: Cimnastik. 8,25: Plik. - Neıeli. aö:ı.ler. 
13,05: Plik, haberler. 16,20: Plik, baberlttr. 
17: orkestra. 18: Aktüel sözler. - Konser. 
19,40: Şarkılar. 20,10: plak. - Muhtelit. 20,45: 
oda musikisi. 23: lnıjlizce konferan•. 22,20: 
plüı:. 23,45: Danı muaikiıi. 
BUDAPEŞTE, 550 m. 

19,35: Siıan musiki•İ. 20, 45: Muhtelif ıarka
lar. 21,15: Stüdyodan bir piyano 23,15: haber
ler. 23,35: Erncst Dohnaniyinin idaresinde 
piyano ve viyolonsel ile sonatlar 24,15: Caz 
band (Yeni parçalar), 

ViYANA, 518 m. 
20,35: (Eıki bir Viya.nalının hülyaları) uım
li bir mu•iki temsili. 23: Müsahab~, haberler. 

2;;,35: o._n. ıııusl:.:.vi (pala.is de danıoe) ta.n 
n:.klcn. 

MILANO · 'Oll!NO · FLORANSA 
20: Haberler. - Pl3k. 20.25: Iiaberler (Eeno· 
bi ti .. :ın;le). 21: Habcr!er - Tıbbi: mü.a.lıabc 
21,35: Temril. - Ka.rıtık konser. 
• PRAG ~88 m. 
20,15: Kuator konseri. 21,55: Tarihi notriyat 
22,2j: Tiy.ııro. 23.20: Son haberler. 
BÜKRF.Ş, 394 m. 

13,10: pl31ı... 14,15: plil.k ile haf:ı parçalar. 18: 
radyo ork..,.,ıra.•ı. 20: Ders. 21,05: Piy•no 
konseri. 213ıt: t••lıılar. 21,55: 1\on~eran•. 
22,05: k<ıınan konse,.i. 22,4-0: konser nakli. 

22 Haziı·an Persemııe 
ISTANBUL, 

, 
18 den 18,30 kadar Crnmo!c>n 
18,.30 u 19 ,, FranGl%<:a der• (Jler· 

lemiı olanlara). 
19 N 20 ,. Kemal j"iya..zi B. ve 

arkadaıları. 
20 ., 20,30 ., Nebil Oi:lu İsmail 

1-lakl..ı Ilcy. 
20,30 ,, 21,30 Kemnni Roıat Bey ve 

arkadaıları. 
21,30 11 22 ., Gra.mofou, 
22 ,. itibaren .,.\.janı, Bor5a haberleri ve 

Ankara, 1538 m. 
12,30 : Gramofon. 
18, : Alaturka saz. 

Saa.t ayarı. 

18,45 : Viyolonsel konseri (Edip bey larA 
hııdan). 
ı~.ıs : Alaturl,a a:z. 
20, : Ajans haberleri. 
VARŞOVA, 1441 m. 

8,05: Cimna•tık. 8,25: Pli.k. - Neıeli ın1.:.sih.i. 
herler. 16,35: Plik. - lzei netTiJatı. 17: Genç 
13,05: p!i.k. - Haberler. 15,55: pl&k. - lla
leı·e mahsuı netriyat. 17,35: musiki. 18: Ük· 
rainP. ıark.ıları. 19.15: konferanı - plıi.k. 21: 
Halk konseri. 23: Kahve konseri. 2~,•ı5: Dans 
musikisi. 
BUDAPEŞTE, 550 m. 

20: Plik. 21,35: Puc<:ini'nin eserlerinden (75 
İn<:İ doğduğu sene dönümü münascbetJle) 
konıer. 23: Haberler. - Ketler lokantasın
dan naklen: Si2an muVkiıi. 

ViYANA, 518 m. 
21,.\·5: (Hans Heilng) isinıli y~ni bir opera 
temsili. 23,45: kültüre) memleket neiriyatı. 
23,55: pli.k i.le akıam konseri 

MILANO . TORINO · LORANSA 
21,35: Govnod'nun eıerlerinden (Fauıt) ope
rası 

t' RAG, 488 m~ 
20,15: Kültürel uetriyat. 23,15: •on ha.herler 
23,30: Caz. orke•tra&ı. 

BlJKR.t:Ş, ~~4 m. 
13: Haberler. - Plak. 14,15: Hafif musiki.. 
18: karııık konser. 20: Ders. - Plik 21,0S: 
Senfonik konser. 21 145: Taıannl. 22,o.i: ı.~n
fonik konserin devamı. 23: Romanyaya dair 
Alman<:a konferans. 

23 Haziran Cuma 
ISTANBUL' 

18 deu. 18,30 kadar GramoCon 
19 ,, 20 " Saz Müıerref Hanım). 
20 ,. 20,30 ., Osman Pehlivan 
20,30 ,. 21,30 ,. Hanımlar hey'eti. 
21,30 ,, 22 ., Gramofon. 
22 11 itibaren Ajan:ı, Borsa haberleri ve 

Ankara, 1538 m. 
12,30 : Gramofon. 

Saat ayarı. 

18, : Keman konseri (Ekrem Zeki Bey la-
a·afından). 
18,40 ; Gramofon. 
19,30 ; Fransu;ça der•. 
20, : Ajans haberleri.. 
VARŞOVA, 14411 m . 

8,05: Sahalı t:imnutiii. 8,25: pli.k. - Son ha
bel'1er. 13,10: pl&k - Haberler. 16,40: pli.k 
muhtelif. 17: Popürler musikisi. 18,20: Viyo
lonsel rofakatile ıarkılar. 19.20: Müsababe 
h,.fif muıiki. 21,05: Rimsky - Korsalı.ow'un 
oı•rlerinclen rnÜrC'kkep konser. 23: Dans m;.ı
ıiki.ıi. 

lillDAPEŞTE, 550 Q\. 

~0,50; Harici ıiyaıet (Konferans). 21,15: Si
ıan musikisi. (Üstende kabyesinden). 22,45: 
Opera orkestraaırun konseri. 24,20: Bellcvue 
Oteliudcn nalclen dans musikisi. 

VlY ANA, 518 m. 
20,05: Viyana filharmonik takımının konıeri 
21,30: (Yaj: uyuıukluğu) isjmli buaünkü A
ıneı·ikaya. ait bir temsil. 23: Son haberler. 23,-
20: Gece konseri. 

MllANO · TORINO • FLORANSA 
2:1,05: Haberler. - l\lusilır.iH dinleyicilerin 
i'r:r.ulanno. tabi konser. 21,35: Senfonik kon· 
•er. Z3: KarıJık konser. 

l'RAG, 488 m. 
20,30, Muhtelif plaklar. 20,55' •Özler. 22,30, 
k<:man konseri. 23: Son haberle:. 23,20: l<us
ça noıriyat. 23,35: Zamana o.it konser. 
BUKREŞ, 394 m, 

13: Haberler. - Pl.ik. 14,15: Hafif patJc kon
ser 18: orkestra 19,15 radyo orke•traıı 2314a; 
(Trou badur) iıimli pli.kile Verdinin oporeti 

24 Hazıran Cumartesi 
Gramofon 

lSTANBUL, 
ıs den 18,30 kadar 
18,30 " 19 ,. Fran•ıı:ca derı (Müp· 

19 
19.45 
20,30 

tedilere mahsu.ı). 
" Oatütyo saz bey'eti 
,, Saz Vedia Riza H.) 

,, 19,45 

" 20,30 
" 21,30 " Pedayü Muıikiye rlo· 

y'eti. 
21,30 " 22 ,, Gram<Jfon. 
22 " itibaren Ajanı, Borsa haberleri vo 

Saat ayarı. 
Ankara, 1538 m. 

12,30 : Gramofon. 
18, : t-larmonik orkestra: Beethoven 4 cm 
Symphonie. 
18,45 : Alaturka •az., 
JH,30 : Dan• musikisi. 
20, : A1ana haberleri. 
VARŞOVA, 1441 m. 

8,05: Cimna•tik. 8,20: Plak. - Neteli netrİ.· 
yaL 13,10: PIAk. - haberler. 16: plftk haber• 
ler 16,40: Pli.k. - Hastalara mahsusu tcst:lli 
proıraını. 17,35: Johann Straus• musilciai. 
18,15: Halk konseri 19,35: Piyano knnıeri 
20,45: Hikıiye 21: Hafif musiki.. 22,35: Chopin 
konseri. 23: Dans musikisi. 23,45t pli.klar. 
BUDAPEŞTE, 550: 

21,15: Amatör saati 21,05: karıtık net1İya.t 
22,45: Haberler. - Plik konıeri. 

VJYANA, 518 m. 
lSl,20: Koro konseri. 20: Spor mahallinden 
nakil. -, Haberler 21: Çift keman l:o1ı•eri 
21,35.: .Sın:ı. .< Avuıturya) radyosunun kütıı.t 
resmının 5 ınci yıl dönümünü münasebetilo 
Lin:ı.'ten naklen neıriyat. 22,30: Fantaz:i bir 
skeç. Haberler. 23,10: Linzten na'klin devaınr. 
23,05, c ... 

Jfli[[iy~t "\ 
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Celen e.-.rak reri •erilmez- Müddeti 
e'l!çen 11üsha1ar 10 karaıtur.- Cazeta •• 
ınatbaaya ait itler için müdirl7ete mü· 
racaat edilir. Ga:retemia ilıİnların mea'u· 
liyelini kabul etmc:ı. 

BUGONKO HAVA 
Yeıilköy Aıkeri Rasat Merke"Zindon 

verilen malU.mata gÖre, hu11ün hnva k ·s
men bulutlu ve mütehavvil c1a.ı·ak rüz· 
g&rlı c!evam ed~cekth·. 

17-6-933 laribinde hava tn:eyaı:i iCO 
milimetre, a;eaklık en çok 24, <-n ııx 18 
derece idi. 
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8hYUk adamlar - Sokrat 
Sokrat, Milattan (470) sene ev· 

;eı A.tinada doğdu. Evvela heykel
r~lık ile metgul oldu ise de, biraz 

koııra onu terkedip iliın ve fenne 
h ~Yıtldu. Bu mesai' arasında bile 
tıkllınetin kendisinden beklediği 

Va~İfeleri. yapmağa çalıtırdı; me· 
jela: Atinalıların Lisede Munlu
arfa ınuharebeleri esnasında o, ilk 
saffıharpte bulunmuş ve fevkala· 
de Yararlık göstererek yaralanmış· 
tı. Sokrat bir insanın yalnız na
ın ' k ' f" . ~ 8 ve fazilet sahibi olmasını a ı 
:.~ınezc)i, onun mutlaka vatanını 

'>dafaaya heran hazır olması la-
zıınge( '" f"k . d "dı" ecegı ı rın e ı . 

Muharebe nihayet bulunca, Sok
rat A.tinaya dönerek, inkıtaa uğ
r~Yaıı derslerine tekrar başladı. En 
zıyade hoşuna giden şey: Sokakla
rı dolaşarak umumi meydanlarda 
etraf ' · 1 I 1na bir çok gençlen top ayıp, 
~n ara ahlak, ve insanlık hakkın-

a nasihatler vermekti; herkes o
n_uk lelakatine hayran olur; sözle
~·· eıııafihürmetle dinlenir; ve e
f 

1 11deıı çıkar çıkmaz hemen etra-
ı~ 'il. l:ıir yı!i;ın halk birikirdi. 

11 
[Kendi kencibi h:IJ sözü onun 

azar d • "d • • 
01 ın a en l'!'"-m ar bıt cümle 
0 ·ın~~ · ve kendi kendini tanımak 
na "A~ d d h k h .. ~ey en a a 1Ynıetli da-

lı~ 'J::efli gelmişti. Fakat S~kra-
usnıanları da vard "S kr 

Renç fikir! . .• f I ı: o at 
!er ve hu serı :g a ediyor;" dedi-
katlar icin~re !~ ~okratı, batıl iti
hükur.ıetin ke dı~ınen mütaassıp 
ğe u · ararıle mahkum etıne-

gra~tıl 
Sokraı ar, muvaffak ta oldular. 
zuruna ~e~e~etin hakimleri hu
rak ('ık Dsızlıkle ittiham oluna
cliııi İıi «rı~?1• O büyük adam ken
oldııkt ç ınudafaa etmedi, mahki'ım 
kadar aıı sonra Sokratın ölümüne 
çiı;. b. arkadaflarile görüşmesi i
nıa~111 il· m.?ddet hapishanede kal
'1;1'.sın-ıa ınusaade eyfodiler. Rüfa
ha:ıır( ~n v biri ona kaçmak yolunu 
ş:ddetal ıgını söyleyince, Sokrat 

e dd · "" meıntekA . ~e ettı, ve - ınsan 
~ecl,ur/ının kanunlarına itaate 

g011 tır . ., Dedi. 
'rul. '·:ı. •aate kadar sükünetini, so
.., nlıfığını muhafaza eyleme

$ 

1 

r 
f 

• 

.. .c.. 
~~-~~·-~-----~--''-"·1..L..:.. 

Resmin altına ince bir mukavva yap ıştırınız ve sonra parçaları kesiniz. 
Her azayı arka arkaya yapıştırınız. Ayni har ilerle gösterilen ek yerle
rini telle tutturunuz. Bu suretle baş , ayakları ve kuyruğu müteharrik 

bir koyun meydana çıkar 

si hapishane bekçilerinin bile na
zarıdikkatini celp edip dururken, 
Sokrat, o aralıkta bile dostlarına 
cesaret ve teselli veriyordu. 

Nihayet, zindancılar ona, - A
tinada ölüme mahkum olanlara i-
çirilen - zehirli şurubu getirdiler. 
Sokrat, bardağı eline alarak bir 
hamlede, bila tereddüt hepsini iç-

ti, ve sonra yatağına uzanarak öl
dü. 

Bu büyük hekimin verdiği ders· 
!er kaybolmamıştır. En meşhur şa· 
kirtlerinden "Ksenofon,,la (Efla
tun) onun her sözünü zapt ve kay
detmişlerdir ki, yalnız o kuyudat 
bugi.in bütün dünyanın enfes asa
rından meduttur. 

41 Devlet gümrük müta
rekesini kabul etti 

Borca yatırılan 
Emlak 

(B•.şı 1 inci sahifede) 

1 (Başı 1 inci sahifrde) 
{ eıı komite, iki tali komitenin da
ıa Yapılmasını tavsiye edecektir. 

Btrinci tali komite mali kalkm
llla için derhal alınması lazım ge
le? ted?irleri, ikincisi İse heynel
!\~ıı cl hır para ölçüsünün tesisi j. 
Çııı d~vaml 1 · · ~ . ı çare en arayacaktır. 
kıı~omıte, beynelmilel tediyat ban 
c,;ı ~ımum miidürü ile Milletler 
lilı"'ıyeti mali komisyonu mümes-

"nn · k d" ·1 b •na. ı en ısı e eraber çalı,. 
tir. t?a davet etmeğe karar vermit-

M uuakkat bir istikrar 
lONDR · ka d" A, 17. A. A. - Amerı-

mes jo~İ.zinin filen istikrar ettiril
hitirıd Çın konferansı_n ~i~raf ~~
hir a İ' muvakkat hır ıstıkrar ıçın 
oldı :1 aşına yapılmasının elzem 
ma ;\l'u kanaati vardır. Bu anlas-

·tonfer · ı 1 • .: 
Silı • d ansın ı er emesıne mu-
tilı.~- e edecektir. Ve muvakkat İs-

ar .. k 
leıı1rn! g.u~ri.i mütarekesinin mü 

•mıdır. 

Bir teklif 
LONDRA, 1 7. A A . 

Yo»un, tali ko . · · - Komıs-
mısyonJar rnede yazılı mes 1 1 . a ruzna

.. eeerıd"tmk 
ıçın yaptığı bir toplanbd agı a 
llı.01rahhası M. Palmater a, İsveç 
konı.isyonun müzakere na, mali 
rak d k" esası ola b , ruzname e ı meaelel d • 
• aşbka, M. Neville Chanıbe:rla~~ 
ın bul ın 

ı eya.natını da ka etmesin' 
te dif . . B kl"f 1 ' lıa etınıştır. u te ı o dukÇa 
ıu:aretli münaka,alar sebep ol. 
tek~~- Fakat İsveç murahhasmın 

lıfı kabul edileceğe benziyor. 

.. Bir taraftan da konferansın bür:t dev~etlerin tesiri alt~~~ faz
IP.1)., aldıgını söyleyen kuçuk dev
fif b ~ murahhaslan arasında ha
nt kır hotnutsuzluk baş göster-

e tedir. 

Alay olsun deye mi? 

ikt~ONDRA, 17. A. A. - Cihan 
'll •sat konferansındaki Alman 
rn.::;a

1
hhas heyeti başlıca Alman 

iıı A~ •haslarından M. Hugenberg 
nıesj ~~nyaya müstemleke veril
laı-.o.ı, 0 lında bazı dilekleri havi o 

"ereli"' m 

murahhas heyetinin değil fakat 
yalnız Hugenıberg'ı·n k d" d" .. 

1 .. enıuşun 

ce erını gösterdiğini M. Colijn'e 
h"ld" . . ı ırmıştir. Reuter ajansının edin 
diği malumata göre bu muhtıra, 
konferans azasına dağıtılmamış
tır. Ve esasen şimdi kat'i surette 
geri alınmıştır. M. Litvinoff bu 
muhtira hakkında gazetelerde oku 
duğu şeylerden başka bir ma!U
mah olmadığını söylemiştir. 

Bu muhtirayi kaleme alanların 
konferansta ve komisyonlard; el
y.-vm meşgul bulunulan çok mü
him meselelerin vücut verdiği a
i,'" lıa vaya ihtimal ki bir tuhaflık 
unsuru katıştırmak istedi\!._eri zan 
il• :unmaktadır. 

Murahhaslar şerefine eğlence 
LONDRA, 17 (A. A. ) - Cihan ik

!;1~at konferansı murahasları bugün 
o g leden sonra Mindıor sarayının krala 
ma~sus ~lan b~hçeoinde ıerefl~rine 
tertip edılen eglence ve şenliklerde 
ha z ır bulunmnğa kral ve kraliçe tara
fından davet edilmiılerdir. 

Hava çok güzeldir. Davetliler iki 
bin kitiyi geçmektedir. 

İstanbulluya 
Gün doğdu 

(Başı 1 inci sahifede) 
Yol borcu olarak 300 bin lira ka
~ar . bir para tahakkuk et-
tırrnı9lerdir. Fakat hesap la-
d~~~ tetkiki henüz bitıne-
ıgınden tahakkııkatın sonu alı

namamıştı. Yukardaki mıktarm 
Yarım mil 1. • t h . yon ıraya çıkaracagı 
~~b 111

1
•n edilmekte idi. Belediye 

T e ere Yeni b' . 
pıhnakta 

1 
ır emır vererek ya-

tef sir sur ~.an t~hakkukatın yeni 
dar teh · ~ ~ teblığ edilinceye ka-

ırını tamim t . . T f . rin bugün! d e mıştır. e sı-
mekt d" Ker e gelmesi beklen-
. e ır.. anuna göre 1340 sene-

sındertberı yeniden 1 il 
Yapı an yo a-

rın ~rı tarasŞı halktan alınacak
l~r .I .ec ıste durak~yı Devletin tef
sır erı arasın ı farktan lstan
bullulann 300 bin lira kadar bir 
borçtan kurtuldukları tahmin edil
mektedir. 

rim ancak tahminden ibarettjr.', 

Emlak Bankası ne diyrı.· ., 
Emlak ve Eytam Banko11 

Muhiddin Bey ı:!e demi~tir ki: 
mü:lürü 

- Kanun henüz bize tebliğ edilmiş 

değildir. Ma(lı_ır~.fih B:'tnkı:tmız esasen 

çok d,..ba evvel, bor~larını temdit etmek 
arzusunda bulunan müşterilerinin tale
bini kabul etmis ve kendilerine lizımge
len bütün kolaylıkları 3östermiştir. Ban
kamız tarafından icra ma.Y"İfetile sattu·r
lan cml3.kin mrktarı azdır. 

Yeni kanunun tatbikine baş1a:l d1ktan 

sonra kıymetinin yÜ"Zde ye tmir, beşini 

bulanlardan maadasırun satışı durt~urul

ması tabiidir. Satılığa ~ıkarıl'.\n cmlilke 
icra daireleri tarafından kıyınet takdir 
edilmektedir. ipotek yapıldığı sırada 

Bankaca takdir edilen kıymetten borç 
para alanın lehine ola"'ak dainı:• bil"az ı 

fazladır. Bankamız ekser mü~terilerile 

yeni anlaşmalar yapmakta ve ker.t dil-eri
f't te<liyatta kolaylıklar go ''ermektedir. , 
B<,rçlarını temdit ettii"enleı·in muame· j 

Jete.:-i tapu ha?c.ına tabi tutnlmıyacnk ve 1 

ker.liHetinden yalnız pul pat·ası ıılmacak· ı 

tn·!' 

Mütehassıs 
Gönderiyoruz 

(Başı 1 inci sahifede) 

1 

dilik mektep meselesini hallettik. Yeni ı 

ders •enesi ba!ında lstanbulda da bir 
dilsiz mektebi tedrisata ba§lıyacaktır. 

1 Şunu da kaydedelim ki dilsizler kafi de
recede kuvvetlenmişlerdir. Bilhassa Mil- ı 

li Türk talebe birliği bundan sonra bize 
müzaheret edecektir. 1 

IMl?mlcketin yüksek tahsil görmüş dil
siz vatandaşlara malik olacağı zaman u
zak değildir. Memleket her fertten oldu
ğu gibi bizden de neden istifade etme
sin? 

Her halde gayelerimizde muvaffak o- ı 
lacağız. 

Bir Avusturyalı dilsiz 
Şehrimizde Avusturya dilıizlerinden ı 

şaya:ıı dikkat biri gelmiştir. Willy SpriL 1 
rer ismini taşıyan bu Avusturyalı dilsiz I 
dört lisanı mükemmelen ya2a'bilınekte 
ve konusmaktadır. Maanıafih kendisi 
dilsizler a-?"a:sında kullanılan işaretlerin ı 
beyne?milel olm?cı;ı itibarile yer yüzünde 
bir lisan farkı ıneselesi görmemEktedir. 
Asıl işin garibi bu zatın anası ve babası 
da dilsizmil'. Bu Avusturyalı dilsiz Tüt·~ 
kiyeyi en s~de memlC'lt":t f...t1lmaktt\ı ve 
burada ycrlc~mek istemektedir. 

Şaşmayan 45 
Doku rakamı 9 dan başlamak ü

zere sıra ile yazalım: 
987654321 

Bu rakamları cemedersek, ye
kun 45 eder. Ayni rakamları fakat 
1 den başlamak üzere bir defa da
ha yazalım: 

123456789 
Bunların yekfuıu da tabii 45 tir. 

Şimdiki alttaki sırayı üstteki sıra
dan tarhedeliın. Hasılıtarh şu ola
caktır: 

864197532 
Bu son rakamları da cemeder

sek, göreceğiz ki yekun gene 45 
tir. 

\ 

Yukarıdaki üç adedi cemedelim: 

1 
987654321 + 12345678 + 864197532 

Bu üç adedin hasıhcem'i şu olur: 
1975308642 

Bu son hasılıcem'i teşkil eden ra
kamları cemetsek, bakarız ki ye
kun gene 45 tir. · 

Bu yaramazlar sokakt a beş taş oyna)'nrlar 

Ortadaki dört adedi bir kere da-
ha cemedelim: 

987654321 
123456789 
864197532 

1975308642 

3950617284 

Bulduğumuz bu en son adedin 
rakamlarını gene cemedelim. Göre 
ceğiz ki yeki'ın gene 45 tir. 

Şimdi biraz da siz devam ede
rek yukarıdaki beş sırayı tarhedi
niz. Bakalım yekun tetkil eden al
tıncı sıranın rakamları cemedilirse 
gene 45 çıkacak mı? 

Teneffüs 
Vücudumuzun her şeyden evvel 

muhtaç olduğu havayı biz ciğerle
rimizle alırız. Hava, göğsümüz şi
şince burnumuzdan içeriye girer. 
Ciğere dahil olur. Ciğerde kese
ler vardır. Bu keselerin üçte iki 
kısmı, doktorların "ev'iyeidemevi
ye,, dedikleri kan yataklarından 
mürekkeptir. Bu yataklardaki 
kan insan vücudunun üçte birine 
müsavidir. _ 

Teneffüs ettiğimiz havadaki mu
velli!Iüllıumıµ:anın bir kısmı bura-

Bahçede 
~ 

dan geçer, vücudumuzun her tara
fını yayan kana vasıl olur olmaz 
müvellidülhumuza vücudumuzda 
tesadüf ettiği karbonla birleşerek 
hamızıkarbon teşkil eder ve ocak
larda olduğu gibi bir hararet vü
cuda getirir. Bu ihtirak sebebile 
vücudumuzun harareti mutedil, fa
kat daimidir.Bedenimizin her nok
tasında terakim eden hamızıkar
bon gene kanla ciğerlere gelip o
radan göğsün darla~ması vasıtasi
le dı~arıya çıkar. 

Demek ki biz havadan müvelli
dülhumuza alıyor ve hamızıkarbon 
iade ediyoruz. Hamizıkarbonla 

Londradan mektuplar 

Londra da Cenevre'nin 
tıpkı hpkısına bir eşi oldu 
Anlaşzlıgor ki milletler bir dünya 
davasznz değil, kendi meselelerini 

halle çalışıyorlar .. 

İlk sahne: Ayni piyes, ayni aktörler .. 

( Baıı 1 inci sahifede ) 

nuna nakledilmiştir. 
Dün 17 devlet murahasından 

ibaret olan Reislik Divanı teşkil e
dilmişti. Bu divan konferansın u

zamaması için nutukların on bet 

dakikadan uzun olmamasına karar 

verdi. Sonra içtimaların muntazaın 

toplanaıasını ve her gün saat altıya 
kadar çalıııimasını kararıaştırttı .. 

Bunların konferan;i .Reiaı .1.-v'iac Uo

nald'ın fikri olduğu gün.erdenberi 
soy leni yordu. 

Bugün nihayet Mac Donald bun
ları bir mektep lıocası v.ı.z.yetıoae 

kürsüden tebliğ etti. 

- Nutukların on beı dakikadan 
daha uzun olmamasına karar veril .. 

mi§ olmakla beraber, bir kaç dakı
ka fazla aöz söyliyebilmelerine mü· 
saade etmem için bana salahiyet 
verildi. Bu salahiyeti istimal edece
ğim. Fakat yalnız söylenen sözle· 
rin orijinal teklifler ileri sürmeleri 
şartile. Bir takım malfım tezler iıeri 
aürülürse 15 dakikadan daha uzun 
olmasına muvafakat etmiyeceğim.. 

Bugünkü müzakereler büyük 
pehlivanlar arasında kuvvet dene .. 
mek kabilinden bir şey oldu. Evve• 
la Fransız Başvekili M. Daladier 
söz aldı. Ve paralaı·ın kıyntetiude 
istikrar temjni 15zımgeldiC-ini söyle

müstalcaı· para 

LONDRA:AhmetŞOK.RO 

olduğundan herke• Fransız Ba§ve
kilinden bunu söylemesini bekliyor
du. Svnra Japon murahhası İngiliz .. 

ce bir nutuk okudu. lşü, en fazla 
gümrük tarifelerınin indirilmesi 

noktasında ısı·ar etti, Japon sanayii 

ucuz amele ücreti ve ucuz istihsal 

şarlları ıçıncte dig.ar acvletlerın ma

müJ eşyalari1e en ıyi serbest ticaret 

usulü ile rekabet edeceğinden her
kes Japon murahbasından bu nok
taınazarı itiri sürmesini bekliyor

du. 
Alman murahhası Von Neurath'a 

gelince; o da siyasi meseleler halle

dilmedikçe her yoıda sarfedilecek 
her türlü mesainin hiç bir semere ver~ 1 

. • . . .. 1 d. Aıınanyanın bu-
mıyecegmı soy e ı. 

gün en ziyade alakadar olduğu me-

l h delerin tadili olduğuna seemuae 
.. Al an n>Urahhasından da bu gore m 

bekleniyordu. 
Görülüyor i her devlet murah

ha•ının dünya işlerini düzeltmek 
için kendine göre bir görüşü var .. 

dır: kendi milli davasını hal ve fas
lebnek. Yani murahhaslar Londra
ya bir dünya dava&ını halletmek 
için değil, konferanstan bir §ey ka
parım ümidile gelmi§lerdir. Bu va
ziyette gidilecek köyün minareleri 
§İmdiden görünmeğe başladı demek 
tir. 

Ahmet ŞOKR~ıı 

tahtaravalli 

beraber ayni zamanda su buharı 
da defediyoruz. Bu su buharı vü
cudumuzu teşkil eden anasıı·dan 
biri olan müvellidülma ile tenef
füs esnasında bize dahil olan mü
vellidülhumuzanın birleşmesinden 
ileri geliyor. 
Acaba yafıyabilmek için ne kadar 
havaya muhtacız? 

Bittecrübe hesap ve tayin olun
muştur ki, gençler dakikada 14 ila 
16 defa teneffüs ederler. Bu, gün
de on bin kere demektir. Her gö
ğüs kabarmasında içerimize yarım 
litre hava girer. Yani 24 saatte i O 
bin litre hava •.. 

1 KADIN 1 ----Bilmek ıazım 

Nezaket 
Muhtelif milletlerde nezaket ka

ideleri hiç te birbirine benzemiyor. 
Yeni Ginede selamlanmak isti

yen şahsın batına, dostluk alame
ti olan bir nevi yaprak koymakta
dır. Ceplerine bu yapraklardan 
almasını unutanlar acaba ne yapı
yorlar. 

Filipin adaları sakinleri başla
rım mümkün olduğu kadar afağı, 
sağ bacaklarını da mümkün oldu
ğu kadar yukarıya kaldırırlar. Bu 
memlekette de selam verilmek i
çin insanın canbaz olması lazım. 

Habefistanm bazı havalisinde 
kadınlar. aşağı yukarı çırıl çıplak
tırlar. Kadını selamlamak istiyen 
bir erkek, eteğini alt ucundan tu
tup beline kadar kaldırmaktadır. 
Bu acayip selama nameli bir te
bessüm de ilave edilse gerek.. 

Dahovmy' de zenciler birbirleri
nin kulaklarını çekerler. Ne kadar 
fazla çekilirse o kadar muhabbet 
ifadesidir. 

Çinliler iki ellerini birle,tirip 
kollarını havaya kaldırırlar, sonra 
diz çöküp başlarını mümkün oldu
ğu kadar yere eğerler. 

Büyük Cyclades'te yerliler bir
birlerinin kıılaklarına üfürerek se
Jamlafırlar. . 

Japonlar sağ ayakkaplarını çı
karırlar. Fakat bu selam tarzı ya
vaf yavaş kaybolmaktadır. Şiındi 
garplılaşmıt Japon sadece el sıkı
yor. 

Kadeh temizlerken 
Bulaşık yıkarken, evvela ka· 

dehlerden başlamalı. O sırada su 
sıcaktır. Yıkanmış bardakları ba
şaşağı devirip bekletıneyiniz. He
men siliniz. Bardak sıcak olacağı 
zin için kolayca silinir ve hararet 
bezin bardak üzerinde iz bırakma· 
sına mani olur. 

Yağlı şişeler 
içine yağ konulmut fişeleri par· 

!atmak için, çay içtikten s~nra 
çaydanlıkta kalan döküntülerı at· 
mayınız. Ü zerine bir daha s.u k~
yarak sıcak bir halde iken şıtenın 
içine koyunuz ve kuvvetle çalka· 
!ayınız. Ondan sonra evvela ılık, 
sonra soğuk temiz su ile yıkayınız. 



il 
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Elazizde ziraat ve ikhsat 
hayab genişliyor 

Köylü karasabanı bırakarak Gazi 
kullanıyorlar çiftliği pulluklarını 

ELAZlZ, (Milliyet) .....,. Viliye
timizin bu seneki mezruatı kıtm 
,iddeti dolayııiyle kısmen zarar 
görmüttür. Mahaza heyeti umu.
miyesi itibarile halen zirai vaziyet 
çok iyidir. Şimdiye kadar mahru· 
kat makamında kullanılan ve vila 
yetin Çimifgezek, Pertek ve 
merkez kazalarından sakız ağaçla 
rına Gaziayintap vilayetinden 
celbedilen fıstık atılarile bir kısım 
ağaçlar atılanmıt ve müsbet neti
celer elde edilmiştir. Bu mesai bu 
sene de devam etınekte olduğum· 
dan üç dört sene sonra yabani 
sakız ağaçlarından fıstık meyvele 
ri alınmak suretiJe memleket ikti
sadi yatında yükselmit olacaktır. 

Çift alalı ziraiyesine gelince. 
Köylüler şimdiye kadar iptidai sa 
banlar ile çift sürmekte idiler. 
Bu kerre Gazi çiftliği mamulatın
dan pulluklar celp edilerek köy
lüye taksitle tevzi edilmekte ve 
bu suretle . köylü yeni aletlere alıt 
brılmaktadır. iki senedenberi ke
mali ehemmiyetle devam eden 
Puluk tevziatından çiftçiler çok 
memnundurlar. 

Sürek avları 
Palu kazasının yarımca, Tilk, 

Harabe, nacaran, Vartenik köy
lerinde yaban domuzlarına kartı 
sürek avları yapılllllf 70 i müteca
viz yaban domuzu da itilaf edil
miştir. 

itlerini evvela bir banka halinde 
toplatmaya ba,latılmıt 1 T etrini
sani 928 senesinde · 100,000 lira 
sermaye ile (Elaziz iktisat Ban
kası) • A. T. unvanile Ticaret oda 
amın teşvik ve himayesinde yerli 
bir mali müessese kurulmuş ve teh 
re faideli bir tekilde mesaisine 
devam etmektedir, Bununla bera
ber Elazizde Ziraat ve Osmanlı 
bankalarının da tubeleri vardır. 
Her üç banka Ziraat ve Ticaret 
Kredisi üzerine çalışmaktadır. 

Gemlikte çekirge 
GEMLiK, (Milliyet) - (Kurıun· 

lu) ve (Uatbenli) de ltalyan çekirğe
ai ftktıiı İçin bunların zehirli mayiler .. 
le imhıuına çalıfılmaktadn. Kurşunlu 
da bir efek zehirli otlardan ölmiiJtür. 

Giresunda spor şenlikleri 
GIRESON 17 (Milliyet) - Şehrimiz 

Halkevinin tertip ettiii muazzam spor 
tenlikleri alay jandarma mektebi, Hilal 
Giresun spor, Yetil tepe, Y eıil yalı klü~. 
leri sporcularının İ!tİrakile dün tayyare 
meydanında yapıldL Büyük sahayı süs· 
leyen genç ve dinç bin ıporcunun yap .. 
bkları beden terbiyesi hareketleri çok 
muntazam ve mükemmel oldu. Seyirci
ler !!Öğüsleri iftiharla kabararak ıporcu 
lan alkısladılar. Müsabakalar akfA1118. 
kaclıir devam etti, kazananlara hediyeler 
verildi. Kazalardan, nahiyelerden ve köy 
!erden =eleı·ek meydan dolduran binler
ce halk !!iizel ve heyecanlı bir gün ya· 
tadı. 
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Köylerde bayrak 

Cuma günleri her köy 
merasimle bayrak çekiyor 
AKHİSAR, (Milliyet) - Köy

lerde meydanlıklara dikilen direğe 
cuma günleri köylü huzurunda ve 
köyün ihtiyarları tarafından bay
rak çekıne merasimi yapılmakta 
ve kaza merkezinde C. Halk Fır
kası meydanlığındaki büyük dire
&e cuma günleri gençler bandosu
nun çaldığı istiklal martile çekil
mekte, akşamı da ayni m~rasimle 
indirilmektedir. 

Tütün : 
Yağmurların mütemadi yağma

sından tütünler büyümüt ve çapa 
ameliyatı bıtınek üzere olduğun
dan kırma ameliyatına başlan
mı•hr· Civar kazalardan çalış· 
mak için gelen amelenin yağmur 
dolayisile kasabalarına dönmele
rinden amele yevmiyelerinde yük 
selme görülmektedir. 

Siyahat: 
Altı eylUl idman yurdu ve C. 

F. bando gençleri Bergamada 
maç ve müsamere vennek üzere 
hazırlığa başlamıtlardır. 

Mektepler 
ilk mekteplerin betinci sınıf im 

tihanları devam etmekte olup im
tihanlar perıembe günü bitecek· 
tir. Mektep yavrularının yaptıkla 
rı serğiler halk tarafından takdir 
le ziyaret edilmektedir. 

Yağmur 

Bir kaç gündür kasabaya yağ
mur yağmamakta iaede kazanın 
şimalinde on kilometredeki saba
ya sürekli yağmurlar yağmasın
dan dereler tatmıt ve köylülerin 
münakalatı kesilmiıtir. 

Milas ortamektebinde bir gün 
---~---~------~·-

'o 

- · 
Milôs "Ortamektep" i, bu aene me.zun o locak, aon anıl talebelerile muallimleri. 
1: Müdür Muharrem Bey, 2: Muavin ve tarih muallimi Ali Nahit Bey, 
3: Türkçe muallimi Lutli Bey. 4: Ta biiye muallimi Melôhat Hanım. 5 : Ev 
idaresi ve dikiı muallimi Şükriye Hanım. 6: Ri;ya:ai;ye muallimi Môhir Bey. 

Resim mual /imi Relik Bey. 

MiLAS (Milliyet) - Ortamektebin j 
dersleri 8 Haziran günü kesildi. On 
beş haziranda son sınıf bakalorya İm· 
tihanlan baıhyacaktır. Bu münaae
betelle talebe tarafından 9 Haziran 
Cuma gÜnÜ bir müsamere tertip edil· 
miştir. Burada Ortamelttebin hayatı 
henüz yenidir. Bundan iki sene evvel 
binnuhtelit lkmalmektebi vardı, bazı 
sebeplerden dolayı kapatılmıttı; ge· 
çen den senesi başında ortamektep 
açıldı. Talebenin Sbn tertip ettiği mü
samereyi gördükten aonra, henüz ye· 
ni tetekkül eden bu mektebin, bin 

türlü veaaitaizliği içinde, talim heyeti
nin, bilhasaa Türkçe muallimi Liıtfi 
Beyin gayreti şayanı lebriktir. 

· Bu aene mektepten 12 kiti mezun 
olacaktır. Bunların ikisi hanımdır. 
Gelecek sene mektep genişletilecek
tir. Bunun için vilayet Maarif bütçe
sinden 2300 lira aynlmıttır. 

Ortamektebin dikiş muallimi Şük· 
riye Liitfi Hanımı~ kızlarının desti 
maharetini tethir eden sergisi de çok 
güzeldi. Sekiz ay içinde vücude geti· 
rilen işler, bir haft&' sergiyi ziyaret e· 
den Milas halkının takdirini celbet· 
mi~tir. 

Maltepede yeni bir cadde açıldı 
------·---~--~---~-~--

Vilayet Ziraat müdürü Mehmet 
Ali Beyin eseri himmetlerile geçen 
senedenberi vücuda getirilen fi
danlıkta binlerce yabanı ağaçlar 
çok müsmer neticeler vermiştir. 
Bu sene muhtelif aşılarla aşılanan 
bu fidanlar ahaliye mecannen 
tevzi edilecektir. 

Güç bisikletçileri İzmitten geçerken .• 

Hükumet ve a skeri ve belediye 
parklarıda Ziraat müdürü Meh
met Ali Beyin eseri himmetlerile 
çok bedii bir tarzda tarh ve tan
z im edilmektedir. 

Sinai Kredi ve taamülleri 
Menılekette sanayiin inki'fllfı i

çin fU veya bu suretle tedariki za
ruri bulunan krediye ihtiyaç a
zimdir. Şehrimizde büyük sana't 
müesseseleri pek mahdut olduğu 
için Küçük eınaf sinai şekildeki 
kredi ve sermayelerden müstefit 
olmamakta ve büyük tehirlerdeki 
ınüessesatta bittabi yardınılarına 
her taraf ibzal edememektedirler. 
mevcut tüccri bankaların ikraz şe 
raiti san'at erbabı için biç bir za. 
man müsait değildir. Vade müd
deti zamanı üç ay olmaktan baıt
ka aldıkları faiz miktarıda aagari 
% IS tir. Bu hesaba göre bu ban
kalara arzı ihtiyaç ede;ek olan kü 
çük bir aana'tkir,altı buçuk sene
de sermayesi miktaruıda olan bir 
faiz ödemek mecburiyetinde bulu 
nacaktır. Diğer tarafta Ziraat ban 
kasının Nizamnamesinin birinci 
mddesinin ikinci fıkraaında sana
yii ziraiyeye tetvik kasdile sinai 
krediler ihdası kaydi mevcut bu
lunduğu halde san'at, Ziraat erba 
hına bu tekilde yardımlarda bu
lunamanıktdır. 

Bankalar 

lZMIT (Milliyet) - Memleket 
dahilinde uzun bir seyahata çıkan 
Muhafızgücü Bisikletçileri, dün 
saat 16 da, kendilerini tehrimizi 
30 kilo metro uzaklıkta karşılı-
yan ittihat Spor, idman Yurdu, 
31 inci alay Bisikletçileriyle mih
mandarları tarafından kartılanmıf 
ıehre gelerek candan gelen sami
mi bir tezahuratla istikbal edil
mitler, çiçekler, Spor bayrakları 
hediye edilmit, Halk Evi önünde 
resimler çıkartılmıt, istirahatleri te 
min edilerek çayler verilmittir. 

Gece üaaü - Bahri bahçesinde, 
ıereflerine büyük bir ziyafet ve
rilmİf, Ossü - Bahri Kumandanı 
Mehmet Ali Pa,a Hz. Belediye 
reisi Kemal, Emniyet müdürü Fey 

zi beyler ve sair tanırunıf tabsiyet
ler bulunmu9, Belediye reısımız 
Kemal Bey tarafından çok alkıt
lanan ve çok beğenilen bir nutuk 
söylenmi9, Güç kafile reisi Müla
zım Rafet beyde mukabelede bu
lunarak, lzmit'te gördükleri sa
mimi kabuldan çok mütehassıs ol
duklarını, !>unu hiç bir zaman u
nutamıyacaklarını söyliyerek söz
lerini bitirmit ve alkıtlanmı9tır. 

Sabahleyin re~i makamlara 
ziyaretler yapılmıı; saat 17 de yi
ne ittihat ıpor ve sair sporcular
dan müteıekkil büyük bir genç
lik kendilerini Derinceye kadar 

.te9yi ederek, Muhafızgüciinün kıy 
metli gençleri Gebzeye doğru u· 
zaklatmı9lardır. 

Şehrin münferit çalıtan ticaret Muhafız. gücü bisi kletçileri iz.mitte 
2 

lVi illiyetin romanı: 33 

ERKEK KISMI 

SARIŞINA BAYILIR 
ANlfA LOOS. 

Saf bisim gibi kızların tuvalet mü
teahhitliiin_! Yaım-1< İçin yaradılmıt bir 
adam oldugu Ye bunun neticesi neye 
varacağını pek iyi bildiji halde, öte!Je. 
ri almak için solraia çılıtıın mı, o bile 
ekseriya biliyor! Onan İçin karar ver
dim. New-Y ork'a gidip Curtilrs'ye gi. 
recejİm. Hürmetli bir mücevher.t fa
turası yaptınp Henry'ain hesabına ge· 
çirilmek üzere bankaya göndereceğim. 
Nifanlandığımızı &'azeteler ilin etti, o
nun için Henry'nin bankadaki para· 
amı kendi param gibi kullanabilirim. 

Ben bunları diiJünürken salonun 
kapısı vuruldu. 

- Giriniz!. dedim. 
içeri kelli felli bir adam girdi. 
- Sizi New-York'ta çok gördüm. 

miifterek bir çok dostlannuz olduğu 
için ötedenberi aize tnkdim edilmeaİ· 
ni isterdim, dedi. 

Sonra bana kartını verdi. ismi J,art 

Tercüme: Kômran Şeri/ 

ta yazılı idi. Miater Cilbertaon Mon. 
trose. Sana ti : Senaryo muharriri. 

- Otunınuz, dedim. 
Bu suretle kendiaile edebiyata da. 

ir konllflDAğa bqladık. 
Doiruau dünkü günün hayatımda 

bir dönüm noktası olduğunu !ıisset
tim. Zira, nihayet öyle bir ada<oa ıe 
sadüf etmiftim ki artiatti, fakat yal· 
ruz artist olmakla kalmıyordu, ayni 
zamanda akıllı idi de... Öyle hir a· 
dam ki, benim gibi bir kız dizinin di
bine oturur, onu günlerce dinJer ve 
daima ondan yeni bir şey öğrenir! 
Çünkü dünyada bir erkeğin zeki ol· 
maaı kadar bir kızı tehyiç eden bir 
f"Y yoktur, bahususa o kız benim gi. 
bi hafta sonu tatilini Henry ile birlik
tegeçİrınİf oluna ... 

Mister Montrose ta New-York'a 
gelinceye kadar durmadan söylendi, 
aöylendi, ben oturup '"gık" demeden 

dinledim. Mister Montroae'un fikrin· 
ce Shakespear pek büyük bir temata 
muharriridir. Hamlet'in yaman bir e· 
ser olduğuna kanidir. Roman bahsine 
gelince Dickenı'i hemen herkes oku
malıdır. Nihayet mevzu tiire intikal 
etti. 140an Mc. Grew'nun avı" iamin
deki manzumeyi öyle bir okuyuf oku
du ki tüfek sesini bayağı itidir gibi ol
dum. 

Bunun üzerine Mister Montrese•a 
kendisinden bahsetmesini söyledim. 
Mister Montroae Waohington'dan ge
lip memleketine gidiyonnu§. Wıuhing 
!o~'a !lulgariatan sefiri ile göriişmek 
ıçın ırıtmit. Dolly Madison'un cinai 
hayatına müatenit olmak Üzere büyük 
tarihi bir mevzua dair yazdığı bir se
naryoyu .oYDanıak için Bulgaristan· 
dan tahaıaat almak istiyor. 

Anlattığına göre Miater Montroae 
bir gün Lexington caddesindeki Bul· 
gar Lokantaımda bir çok Bulgarlara 
tesadüf etmif. Bunun Üzerine aklına, 
Bulgaristandan para almak gelmit. 
Mister Montrose senaryosunu Bulgar 
propagandaaile doldurabileceğini söy 
liyeceğini söylemi~. Hatta sefire: 

- Amerikalı vazu sahnelerin Bul· 
garistan hakkında ne kadar cahil ol
duklarını dÜ§ündükçe adeta tüylerim 
Ürperiyor!, demİf. 

Onun üzerine ben de kendisine: 

Yeni açılan cadde 11e Belediye Rei.i Faik B. 

Kartal ıMaltepesinde bir caddenin bol Kayıtdaiı auyu tevzi eden demir 
daha kilfat rami yapılmııtır. Beledi- borulu çeımeler yapılmış bulunuyor. 
ye Reiai Faik Beyin gayretile iki Mıne Belediye Reiainin kiifat reami münue-
içinde Maltepede büyük ve geniı be- betile aöylediii nutuk ıiddetle alkıı· 
tondan bir nhbın, iki iskele, kasabayı lanmıttır. Kaymakam Bey Belediye 
battan bata kateden iki genit cadde Heyetini tebrik eden tetvikkir bir 
ve bu caddelerin kanalizuyonlan ya- mukabelede bulunarak caddenin açıl
pılmıt ve caddeler ağaçlarla aüalen· ma merasimini yapmı§tır. Bu münase· 
mittir. BugÜn Maltepenin her tarafına betle halka ayran ikram olunmuştur .. 

Dolu 24 köye zarar verdi 
SAMSUN 16 - Evvelki ırün bu ha· 

Taliye dolu ~ağmqtır. Dolu çok büyük 
ye ıiddetli idi. Doludan Havzanın on, 
Kavalğın 24 köyünde büyük zarar olnıut 
tur. 

Alınan haberlere ııöre Havzanın Sus• 
ncı köyü ekinleri tamamen mahvolmut· 
tur. Kavaim Asarcık köyünde 40 bay. 
yan ölınüıtür. Bu köyler ahalisi için Hi
liliahmerden yardım istenecektir. 

- Doğrusu Bulgaristan hakkında 
ıizin gibi vaai maliımab olan bir a
dam ka11ıaında küçüklüğümü bir kat 
daha lıiuediyorum. Çünkü Bulgari•· 
tan hakkında bildiğim yegane f"Y 
"Zoolak" dan ibaret ... dedim. 

Miıter Montroae'un dediğine bakı· 
lırsa Bulgaristan ııefiri Dolly Madiaon 
mevzuunu bugünkü Bulgaristan için 
pek ahliki bulmamıt. Fakat Mister 
MontrOM> derhal kendisine izahat Ye· 
rerek: 

- A Efendim ..• Tiyatronun nuıl 
yazıldığına dair sizin de hiç bir fikri· 
niz yok... Ben senaryomu o tekilde 
yazanın ki Dolly Madiaon'un bir Bul
gar itıkı olur, Bulgar Dolly Madison'u 
almak ister. Bunun Üzerine Dolly Ma· 
dison: "Eğer bir Bulgara varırsam 
tonınlanmm torunlan acaba ne çe· 
şit insanlar olur?" diye düıünmeie 
ba§lar. Bu da 1925 Bulgariatanıru bir 
hayal halinde canlandırmak için bir 
veıile o1ur. Demİf. 

itte o zaman Mister Montroae bu 
hayııli fotoğrafla teabit için Bulgaria
tana bir seyahat yapacalmııı. 

Fakat Bulgar sefiri bu teklifi takı
miyle reddetmi§. Uatelik Mister Mon
tro\"'a Bulgarların milli içkilerin. 
den(l) kocaman bir tite hediye et· 
miı. 

Bulgarların milli içkileri tıpkı su· 

Trabzonda kar 
TRABZON, 17. A. A. -Yağıf 

devam ediyor. Mahsul kısmen za
rar görmüttür. Dağlara kar düt
müttür. Zigana'da ael olmUf, ba
sar azdır. 

Yeni sene fındık mahsulunün 
ne kadar olacağını arattıracak o
lan mütehassıs bir heyet yakında 
i~ batlıyacaktır. 

ya benziyor. içtiğin zaman da insana 
o kadar sert gelmiyor. Fakat içtikten 
takriben bet dakika sonra insan hata 
ımı anlıyor. O zaman kendi kendime: 
Eğer hatamı anlamakla Penaylvenia' 
da bütün çektiklerimi unutabilseydim, 
dünyada her teyi unutabileceğime i
nanırdım, diye diitündiim_ Bunun üze 
rine birer tane daha içtik. 

Bundan sonra Miater MontrOM> ıi
nema hayatında çektiği ııkmtılardan 
bahsetti: 

- Yazdığım bütün senaryolar hal 
km idrakinin fevkinde ••• dedi. Çünkü 
benim yazdığmı -aryalar serapa 
psikoloji ••• Bahusus cinsiyet meselesi· 
ne dair oluna ••• Halbuki ayni mevzu
lara dair baıkalanmn yazdıklan ..,. 
naryolarda teffaf aabah tuvaletlerin
den, bir de ıüalü banyolardan baıka 
bir teY yok ••• Sinema cinsiyet mesele· 
sine kuvvet vermedikçe, 25 yaşında 
bir kadımn 16 yatındaki hoppa kız 
kadar çok cinsi meııeleler kartıamda 
kalabileceğini anlamadıkça, sinema· 
nm iıtikbalini kurtarmıt sayılamaz. 

Mister Montroae yazdığı zaman 
Sosyete kadınla~ını mevzu olarak a
lınnıt ve Soıyete kadını rolünün de, 
hayat hakkında hiç bir şey bilmiyen 
hatta tevkifhaneye bile girmemiş 15 
ya§mda bacaksız kızlar tarafından 
oynanmauna kail olamazmıf. 

Gemlikte askerler ve mualli 
GEMLiK, (Milliyet) - Gemli~ 

kerlik binasının çamlarla don 
süslü bahçesinde muallimler çok 
refli bir konuklanıt ııaati yapmıl 
dır. Askerlik tube reisi Binbaşı lf. 
ıi Bey vatanın iki en mühim rükn" 
lan muallim ve asker mefhumunu 
temiz kelimelerle izah etmittir. 

Muallimler ıukerlik dairesinin 
tün muamele defterlerini tetkik e 
!er, neferlerle konuımutlar, çiç• 
arasmda gönül açıcı bir kahvaltı 
aonra Reiı Beyle arkadatlarına ., 
auz tqekkürlerini sunarak bu a•' 
cakta yükselen alemine bırakın•! 
dır. 

Dönütte 1<0hir hastahanesini gt 
muallimler hastaların hatırlarını 
mutlar, gönüllerini almışlardır. 

Az sonra Hilaliahmer daire hel 
nin iııabetli bir karar le yoksullar•. 
dım için ikinci bir Yalova gezinti•• 
zırlanmak Üzere alakadar makaJ111 
bat vurulmuş, bu teşebüa te be 
tarafından alkışlanmıttır. Gidip 
me Ücretleri (120) kunıt olarak 
bit edilmiş ve halk basılan bilet 
kapıfırcasına 1ki gün içinde b iti 
!erdir. 

Bir jandarmamız öldUrüld~ 
ÇORUH - Burada bir baskın v• I 

takiben bir cinayet badiseıi olmuşl111 

nayette ölen bir jandarma, öldürel' 
bir. hırsızd,,.. Hadise şöyle olmu~tıı1• 

Nuri Ef. isminde bir fınncının e"' 
ce bir rete tarafından basılmıa tır. 
baskında Nuri Ef. tehdit edilmi~, 
sını sakladığı yer öğrenilmiş ve 50 
deni altını alınmıştır. 

Nuri E fendi ertesi !!Ün vak'ay ı 
taya haber vermiş, derhal başlıyan 
kikat neticesinde de t,.u -::cteyP. Karı:t 
köyünde usta Ahmet oğullanndan 
ıan oğlu Ahmedin elebatılık ettiği 
şılmq, derdesti i~in Geyveli Rıza i• 
deki jandarma gönderilmiıtir. Jand• 
Rıza Huan o!ilu Ahmedi evindı· bul 
Hasan oelu Ahmet te derhal jand• 
ya teslim olınu~tur. Fakat Ahmet 
darınaya karıı okadar mutavaal g& 
miı iri jandarma ellerine keleı>ç~ v• 
ya lüzum görmemiş, ikisi de f<onuşa 
nuşa kasabaya doğru yürümiye b•• 
mışlardır. 

Bir müddet yürüdükten ve köyd~ 
hayli uzakla~tıktan sonra hırsız su . 
mek İçin durmut, jandanna da bı 
adım ileride beklemiye bqlamıştır .. 
aan oğlu Ahmet jandarmanın bu itı 
dından pek caniyane ve vahşiyane 
tekilde istifade etmit, bir terbiye v• 
zaket eseri olarak arkasına bakırı• 
jandarmayı belinden çıkardığı tab 
ile beyinden vurup öldürmüştür. 

1 Bu hain hırsızın derdesti icin bir 
reze jantla"ltJa ile bölük ku,;;a "' 
zat takibe çıkınııtır. 

Jandarma Rıza merasimle defn 
mifı,tir. ,.,,,; = Resim sergisi 
~essam merhum Zekai Paşanın ifa; 

evınde ttsimleri ilk defa olarak terl 
edilen sergiclc teşhir edilmektedir. J 

Sergi her gün 13 ten 19 a kadat 11 
zilınektedir. 

İstanbul asliye muhakemesi 
hukuk dairesin.den : 

Neanettin bey tarafından T<>~ 

civarında Mahmut ağa yokuşunda r 
livan sokağında 22 No. lı han..de nıii 

me İsmet hanım aleyhine ikame eyl 

ği boşanma davaaınm cart tahkikat 

da ilanen teb}iğate. rağmen mabkelll 

gelınediğinizden ve muayyen olan ti 
dette itiraz dahi etmediğinizden ha~ 
nızda mn:>.me!csiz gıyap kararırııP 

gün müddetle ilanen tebliği karat 
olmuş ve tahkikat 3-7-933 pazart· 

günü saat 13,30 talik kılınmış old~ 

dan yevm ve vakti mezkOrda !st...,ı 
asliye 6 mcı hukuk dairesinde tahl<İ 
hakitni huzurunda isbati vücüt ve 1 

raz dahi etmediğiniz taktirde mııııf 
lei mukataziyei müteakibei kanuni. 

nin icra edileceği malftm olmak ve t 
!iğ makamına kaim olmak üzere !<•l 
yet ilan olunur. (4596) 

Hiç farkında olmadan New."fl 
a geldik. O zaman kendi kendim•' 

- Şayet Henry ile birlikte ot 
Rolla Royce otomobilinde olaaYÔ 

1 acaba bu 24 saatlik zamanı naoıl 
çirirdim? Diye dütündüm. ~ 

O zaman anladım ki para her ,ı 
demek değildir ve aaıl makul olıı" 
ki.dır. ııJ 

Miıter Montroııe beni eve g• 'İ 
bıraktı. Kendiıile hem<!n bugün::) 
roae çayhaneainde bulutuP yeın ~if 
yeceğiz, hem de edebi sohbetler 
devam edeceğiz. (fl'ı 

Şimdi Henry'den yakayı sıi' ,ı~ 
İçin bir çare dütünmek lazım. ı i( 
ilerde başıma bir dert açmaın,~ eti 
yanlıı adım atmamalı. Bunun "~-~ 
Dorothy'ye haber gönderdiın. 1ıı1· 
Dorothy erkekten para çekın"Jı: ·r ,ı 
sunda o kadar gözü açık değild• .ıı 
ma, erkekleri atlatmak huau•"" ,~ 
nun aklına gelen ıeyler teytan•" 
na gelmez. ıl: ~ 

Dorothy'nin ilk mütalaa•• ~,ıe'"· ı 
veli benim Henry'ye varmu.1' • ' 
yifimin sebebini anlamıyor. pi : 

- Bir kere tecrübe et ... IJ# ;' 
lıraa Henry seni alınca bir hafi' ,J 

maz intihar eder ... diyor. ı ~ 
(Deııııl" 

------~ 
(1) Rakı. 



-
skeri Lise ve Orta Mekteplere 

Muallim Tabip ve Dişçi Alınıyor. 
1 - Açık muallimlikler şunlardır. 

Kuleli Lisesinde : Tabii Iliınler, Fizik, Kimya, Riyazi
ye, Fransızça, Alman, '.Felsefe. 

Maltepe Lisesinde: Tabii İlimler, Fizik, Riyaziye, Fran 

sızca, 

Bursa Lisesinde : Fizik, Kiınya, Fransızca. 
2 - . Bu derslerden her birine lüzumu kadar muallim alı 

n!lt:aktır. 
3 - Konya ve Erzincan Askeri Orta mekteplerinde muh-

telif ders zümrelerine de muaUim alınacaktır. 
4 - ~u .m~allimli~er~ ; istekli olanlar, a§ağıda yazılı 

vesikaları bır ıstıdaya İli§tırecekler ve hangi mektebin hangi 
ders muallimliğine istekli olduklarını da yazacaklardır 

A - Tasdikli sıhhat raporu, • 
B- Tasdikli hüsnühal kağıdı, 
C - Resmi bir ınakamc-a ve evvelce Muallim olanlar i

çin Maarif idarelerince, tasdikli ve fotoğraflı fi& veya kısaca 
hal tercümesi, • 
. D - Şah~e~ame, Ehliyetname, ta&dikname ve sair ve 
aıkalarmm taadiklı ve fotoğraf 1ı suretleri, 

E - Noterden tasdikli taahhüt ııenedi, bu senede şunlar 
yazılacaktır, " Tayin edileceğiın ..• mektebinin •.. muallimli 
ğinden her h~gi ders senesi içinde çekilmemeği, pyet tatil za 
man~ı_ıd~ çe.~ecek olursam, çel<ilm~en en az iki ay önce bildi 
re(;egımı, boyle yapmazsam, alacagnn ücretin iki aylığını taz
mınat olarak bir defada ödeyeceğimi, bundan başka tayin o
lunduğum hal~e kan~un gösterdiği zaman içinde vazifeme 
başlamazsam yıne aynı tazminatı ödeyeceğimi taahhüt ede
rim.'' 

E - Bu vesikalar 1 O Temmuz 933 tarihine kadar Milli 
Müdafaa Vekaletinde Askeri liseler Müfettitliğine gönderilmiş 
olacaktır. 

S - İsteklilerden aranılacak şartlar ıunlardır : 
A .-. - .. Mua~liıi:ll" iıtedi~ dersi okutmağa, _men§ei veya 

Darulfununda ımtihanla ehliyetnameyi ve kanunı va&ıfları 
haiz olmak ve yahut Maarif Vekaletinin aynı derecedeki mek 
leplerinde müseccel muallim bulunmak. 

B - Haftada 15 "Zaruret gönildüğü takdirde " en çok 
20 5aat ders almağı taahhüt etmek, 

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

7 - İstanbul, Konya, ve Erzincanda bulunan A&keri li 
seve Orta mekteplerle Konya Gedikli Küçük Zabit Hazırlama 
m·?ktebi~in tabip ve dişçiye ihtiyacı vardır. 

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

8 - Bunlara istekli olanlar, hangi mektebin tabip veya 
di .ciliğini istediklerini istidalarma yazacaklar ve kısaca hal 
tercümelerile beraber 4 maddede yazılı zamanda Askeri Lise 
!er Müfettişliğine göndereceklerdir. (3097) (2719) 
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mniyet Sandığı 
Ü iriyetınden: 

an ığı ızda 15 Haziran tarihin. 
den itibaren yapılacak ikrazlar_ 
da tat ik olunacak faiz ve komis. 

yon nisbetleri aşağıda 
gösterilmiştir. 

l - Emlak mukabili ikrazla rda : Kar gir binalar için sene
vi ';t~ 9 faiz ve peşm o/o 1 ,5 
komısyon alınır. 
: Ahşap binalar için senevi 
o/c 9 faiz ve peşin % 3 komis· 
yon alrnrr. 

. Bu nevi i~azlarda ~.orcu nu vadesinde ödeyenlere pe· 
. l!\ alman komııyonun yuzde yarımı iade edilir. 
1 2 - Mücevher mukabili ik razh.rda pe11inen alınmakta o
g:ıtı rnaktu % 3 komisyon bundan böyle almmıyacak-tır He-
llp k ·ıdi w. 01. • • ii e~ı gı zaman senevı ıc 9 f aız ve yine senelik olmak 
~ete l/o 3 komisyon alınmak la iktifa edilecektir. 

~·~ 
7 
~ :-~eskUk ve külçe altın ınukabilinde yalnız senevi 

· faızle ıkrazat yapılacakh r. 
fai 4

1 
- Esham ve tahvilat muka;bili ikrazlarda senevi ~ 9 

va~~ m~caktır. Altm ve tahvi 1 kıymetinin o/o 75 ne kad:t' a 
ı; Verılecektir. 

mu li! S Tevdiat bonoları mukabilinde yapılacak ikrazatta 
d.lecekti~ndıkça verilen faizin o/c 2 fftzlası almınakla iktifa e· 

(' . 
•· :ındı w tın 

hal ıe tecdit 1~ ~hevro borçlu bulunanlar muamelelerini im-
tenezzülden i~~ıfrdikleri tarihten itibaren komisyonlardaki bu 

' 
1 ade edeceklerdir. (2708) 

-=-~--------~~~~~~~~~~~5~7 
Ankara N"· unıune Hastanesi 

Başfabipliğinden: 
Hastaneni b • 

mürü ile (220oo)kiı ır kYhk ihti.yacı olan (800) ton kok kö 

~~t\ OOO?. kilo yoğurd: ka°;ah z:!~ ve ~4000). !ôlo aüt ve 
ka e rnunakaaaya konulmuştur T . le ve yınnı gün müd
ta::d:ı: .. 2t9 Haziran 933 perş ~be =~lanlar yevmi müna-

• • u e ekkil k • u •aat 2 den evv l has 
ı·ını vermeleri 18.-zımch..~ıayona teminatlarile birlikte te~Iifle-

• Şartnamesini görmek • . 
Içtıınai Muavenet Müd .. ı·· }.~ tıyenler lstanbulda Sıhhat 
mem l w ur ugu ne ve A k d H ve 

ur uguna müracaatları il• l n ara a aatane İdare 
an o unur. (2692) 

3607 

... 

.DAoA 
BiRiKTiREN 
RA~AT---~ObR 3267 

SADJKZADE Birl'dr:lı·r 
Vapurlan 

KARADENiZ POSTASI 

SADIKZADE 
vapuru 

19 Haritan Pazartesi günü saat 18 
de Sirkeci nbtrmından huaketle Zon 
guldak, İnebolu, Ayancilc, Sam&11n. 
Ordu. Oirceun, Trabzon, Slirmcne vo 
Rile limanları.114 azimet ve avdet ede· 
cektir. 

Fazla tafııilat için Sirkeci Meymenet 
Hanı altında auntalığa müracaat. Te
lefon: 22134. 4584 

Laster Silb€rmann ve Şü. 
Tele: 44647-6. 

DOYÇE LEV ANT Linye 
Hamburg, Brem, Anvers, İstanbul ve 
Bahıisiyab arasında azimet ve avd • 

muntazam postaları 

Hamburg, Brem, Stetin, A'llven ve 
Rotıerdam'dan !imanımıza muvasalatı 

beklenen vapuclar 
TİNOS vaporu 19 hazirana dogru 
A!:Kh vapur 2 temmuza doğru. 
AL"ı.YA vapuru 5 Temmu:J doğru. 
AVOLA vapuru 10 Temmuza dogru 

Burgaz. Varna. Kö;tence, Kalas ve 
Ibrail için lıınanımız.dan h;ıreket 

edecek vapurlar 
TİNOS vapuru 19,20 Ilar[rana doğru 
AKKA vapuru 2 Temmuza dogru. 
Yakında Hamburg, Brem, Anftrs ve 
Rotcrd.ım !ırr..uıları içın hareket 

edecek vapurlar
ANDROS vapuru 17-18 Hazırana doğ
ru 
APOLONİA vapuru 21·2l hazirana 
J.:ığru 

ANGORA vapuru 27-ZS haıırana d og 
ru. 
NfCEA vepuru limanımızda. 

• 

Yakında Batuma gidecek vapurlar,._.....
ALAYA vapuru 5-6 Temmuza doğru 

Fazla tafsilat için Galatada Ovakim 
yan hanında Laster Silbcrmann ve Şü· 
reldsı vapur acerıta!ığına miıracaat. 
Telefon : 44647 . 6. (3976) 

SEYRlSEFAlN 
Mwk• ....... , Calata IClprilb•t• B. ~ 

~•it• A. Slrlı.td M~lr4ar ud• H. U740. 

IZMIR · PtRE . lSKENDE· 

-------· . 1 RIYE POSTASf 

Ankara Mıntakası Ziraat İstanbul ikinci iflas memurluğundan. ANKARA 
Ma'ımutpaşada İrfaniye çarşısında c:Jbi 

Mijdür)ÜğÜnden: seci iken iflasına karar verilen ve Ge- 20 HAzlRAN Sı\Ll 11 DE 
Ank dikpaşada kifüe ~okağında 8 No. 1ı ha· 

ara Vilayeti çiftçilerine dağıtılmak üzere (240)) a- ne<i• oturan Prodromos Yorgi efendi· TRABZON POSTASI 
det sa9 arabası 1 Haziran 933 t arihinden itibaren 21 gÜn nı ı muam le•inin devamını icabettirc- • 
müddetle kaoah. zarf usulile mi.in ~~ ya konulmuştur. cek bir «bep kalmadrgmdllfl icra ifl!s KARADENiZ 

Ş:ıl'tnameyı anlamak üzere taliplerin Ankara, Eskişehir, ka111.:ıuo. ·~ 254 inci maddesi mücibin· 21 HAZiRAN ÇARŞAMBA 180! 
Bursa, İstanbul, İnegöl, Adapazarı Ziraat müdür ve memur· ce masanın kapanmasına mahkeme Galata rıhtımından kalkarlar 

larlD 
·· t t l · ı·· 'l" l (2553) cc 1r-1rar verilmiş olduğu ilin olunur ıı muracaa e me en uzumu ı an o unı.:r. Dönii,te Tir .. bolu''"a dıı ui>r 

3441 
(-1'>1 B) 

~-~~-~~~-~~---~~~~__:~~~------------

Is tan u t Ba kasından: 
Sıra 

No. 
506 
507 
508 
509 
510 
511 
512 
513 
514 

515 

Semti 

Büyükada 
Heybeliada 
Bakırköy 

" 
" .. .. 

Yeıilköy 

" 

Burıazadası 

Mahallesi 

Nizam 
Dağ 

Cevizlik 
Zeytinlik 
Yeni mahalle 

" Zeytinlik 
Köy içi 

" 

Burgu 

Sokağı 

Fabrika 
Değirmen 
Yeniyol şimdi 
Fırın 
Birinci So. 
Aralılı 
Baruthane 

Çeğirge 

Fırın ve ayazma 
Ermeni kilisesi 

Bahçeler ve Çınar 

Cinsi Hissesi Emlak Hi11eye göre mu
hammen K. 

338 T. L. AhJıp hane 
.. 

,. müceddet hane ve bahçe 
Kağ"r hane • 
Ahşap müceddet hane ve bahçe 
Kiiğir hane 

.. .. 
Ahşap hane ve dükkin 
Ahşap hane 

651192 
2/3 

114 112 
Tamamı 

.. 
" 

No. 
12 

7 
3 

70 
36 
8 

84 
.. 11, 12, 13 

29 .. 
216 15/3 

1000 • .. 
1000 

700 
600) 
2500 
1800 
800 
600 

2000 

.. 
" ,, 
.. 
•• 
" 
" 

.. Ahşap iki müceddet hane ve 
kiigir bir ahır ve beş dönüm 
aebze ve çiçek bahçesi 

Yii:ı:dc yedi buçuk pey akçelerile ihale bedelleri naktea veya ıayrimübadil bonosile ödenmek üzere yuJ.arda evsafı yazılı gayri 
menkullerden 510 sıra numarelısı şartnamesine tevfikan kapalı ur la dığcrlcri açık arttırma ıuretile satıt• çıkarılmıştır. Kal'i ihal:bri 
29-6-933 perşembe günü raat on beştedir. Kapalı zarfların yevmi ve saati müzayededen evvel baııkamı:ı:da mllteşekkil satı, komiıı· 
yonuna tevdi edilmesi lazımdır. Şartname Bankamız kapısına aıılmııbr. Senei hali ye vergisile belediye rüııumu müıteriye ııittir. (26511 

Bll~K TliilR~ rillNG~S~ 
1 S. el tertibin 3. cii ketidesl 

11 Temmuzdadır 
Bu ketidede Büyük ikramiye 

100.000. Liradır 
Ayrıca: 2s.ooo, ıs.ooo, ıo.ooo Llrahk 

bilyük ikramiyeler ve 

50.000 liralık bir mükafat vardır. 

Devlet Demlryolları idaresi ilanları 

Banliyö tipi makas göbe kkıri ve teferruatının kapalı 
zarfla münakaaası 2 Ağu&tos 933 çarşamba günü saat 15 le 
İdare binaarnda yapılacaktır .. 

Fazla tafsilat Ankara ve Haydarpa~a veznelerinde onar 
liraya satılan prtnamelerde yazılıdrr. (2768) --

1 Evkaf müdiriyeli ilan.arı 1 
Alemdağı vakıf ormanlar mm Çingen tarla mevki inde 

bir sene müddetle kat ve imal ve nakl~lmek üzere 200 met
ro mik'ap gayrı mamul kayın ke~ea~es.~ arttırmaya ~arıl 

ıh l 
• 10 7 933 puartesı gunu saat on bestedir. Ta 

mıştır. aesı • - f M""d .. ı··~·· d V 'd. M""d" 
lip olanların İstanbul Evka. u ur ugun e arı at u ı 
riyetine müracaat eylemelen. (2782) . 

lstanbul Sıhhi Müesseseler 
Satıaalma Komieyonu Relaliğinden: 

latanhul Akliye ve Asabiye hastanesinin 1933 
mali senesi her nevi erzak ile mekuli.tı hayvaniye, 
mahrukat, sebze, gaz benzin ve saire ihtiyacı olbaptaki ııart 
nameleri veçhile ve kapalı zarfusulile münakasaya lconmtış· 
tur. 

Bunlardan : Et, ekmek, süt, yoğurt, sade yağı ve her ne· 
vi kuru erzak ile mekülatı hayvaniye 4 Temmuz 933 sah gÜ· 
nü saat 14 le ve her nevi yaş sebzeler ile mahrukat. gaz ve 
benzinin8 Temmuz 933 cumartesi günü saat 14 te münak:oıın 
ları yapılacaktır. , 

İsteklilerin şartnan1eleri görmek ve fazla i.ı:ahat alm
11

" 

iıtiyenlerin komisyona müracaatları. (2622) 3603 
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Mustafa Kemal Paşa hakkındaki 
iki zıt telakki .. 

Milli şef ! - Mustafa Kemali, İstanbul Meb'usan Mecli
sinde niçin reis seçmemişlerdi ? 

Ankara; 1921 
Milli Reis Mustafa Kemal Pata

nın vaziyeti, hususi muhitlerde, he
le Meclis koridorlarında sık sık 
münakaşa mevzuu oluyor: Bazıla
rı diyorlar ki: 

- "Milli, siyasi bir ihtilal yapı
yoruz. Böyle bir ihtilal hareketi, 
her feyden 7.İyade 9iddet ister. Mü
samahakarlık; yalnız ihtili.lin kuv
vetini değil, ihtilalin prensiplerini 
de zafa düfürür. Halbuki milli şe
fimiz Mustafa Kemal; halkçı ola
cağım,hürriyetperver olacağım di
ye, adeta anartiye müsaade ediyor, 
devletin daha doğrusu milli cidal 
ve milli ihtilalin kuvvetini düfürü
yor. Nedir o Meclisin mütecaviz 
vaziyeti? .. lhtili.1 zamanlarında 
tefler tarafından celadet, ister, ce
ladet ister!., 

Bazıları da bunun büsbütün ak
sini söyliyorlar: 

- "Biz, bir halk idareai kurduk. 
Milletin mümessillerinden mürek
kep bir Millet Meclisi aeçtik. Hü
kfunetin icral ve tetrii salahiyetle
rini bu Mecliae verdik. T etkilab
esasiye kanununumuz, daha ziya
de halkçılık prensiplerinden mül
hemdir. Halbuki Millet Mecli
sinin reisi olan Mustafa Kemal 
Paşa. hpkı bir diktatör gibi hare
ket ediyor. Bazan Meclisin iradesi 
haricine çıkıyor. lttediği kanunla
rı kabul ettiriyor. Demokrasi böyle 
mi olur? Halkçılığın yolu bu mu
d ur ?., 

Hangi taraf haklı?.. Hakikatte 
bu iddiaların hiç biri doğru değil
dir. Doğru olan fU ki, Mustafa Ke
mal Pat a; bu iki zıttı telif ederek 
millet itlerini yürütüyor. O , ne bir 
diktatördür ne de ihtilalin pren
siplerini yıkmak istiyenlere müsa

maha edecek kadar hayalperest 

bi r demokrathr ! Şu muhakkak ki, 
mille t işlerinde fıtretin ona ayır
dığı rol; milli tef olmaktır. O, A
nadoluya milli tef olmak karari le 
geldi. Kendisinin hiç bir tesiri ol-
madan, millet onu milli 
tef olarak seçti, onun 
bayrağı altında toplandı. Asker
likten istifa ve bir ferdimiDet o
larak serbest çalışmağa karar ver
diği gün, fark vilayetlerimizdeki 
milli tetekküller; onu reis olarak 
ba,larına geçirmitlerdi. Onun Er-

zurum ve Sıvas kongrelerinde ne 
derin bir heyecan ve samimi bir it
tifak ile reis seçildiğini henüz u
nubnadık •• Mustafa Kemal Pata; 
daha küçük rütbeli bir erkanıharp 
zabiti iken bile, bulunduğu her mu
hite, kendini tef olarak tanıbnaya 
kolaylıkla muvaffak olurdu. Onun 

RaulBey 

İstediği halde kendini reis intihap 
ettirmeğe muvaffak olamadığı tek 
bir vaziyet oldu. Bu arzusunun se
beplerini; reis olamadığı için mem
leket hesabına vukubulan zararla
rı zaman zaman habrlar ve hatır
latır: 

Heyetitemsile Ankaradadır. A
nadoluda münasip bir yerde top
lanması hakkındaki israrına rağ
men Meb'usan Meclisi lstanbulda 
toplanıyor. Toplanan bu mecliste 
reis seçilmek istiyor. Bunun temi
nini de, Kuvayımilliye namına 
meb'us olarak lstanbula giden ar
kada,Iarma rica ediyor. 

Acaba Mustafa Kemal niçin ls· 
tanbul Meclisine reis olmak isti
yor? Onun bu arzusu, makam ve 
şahsiyet meselerile ali.kadar değil
di. Pek esaslı mülahazalar, onu 
böyle bir arzuya sevkebnİfti.Şu ve 
sikalar, bize Mustafa Kemalin ls
tanbulMeclisi meb'uaanına niçin re 

is olmak istediğini, arkadaşlarının .......................... ~. 

1 lataabal Belecliyeai i lanları J 
Beyoğlu Belediye Dairesinden : Kasunpaşada Seyit 

Ali Çelebi mahallesinin Mahmudiye nam diğer Nisa mekte
bi binasının enkazı satılmak üzere açık müzayedeye konul
muştur. İstiyenlerin şeraiti anlaşılmak üzere her gün daire 
muhasebesine iştirak edecekte rin takdir edilecek bedelin yüz
de yedi buçuk nisbetinde teminat akçesi daireden alacakları 
irsaliye ile bankaya tevdi edildikten sonra alacakları mak
buzla ihale günü olan 10 Temmuz 933 tarihinde ve saat on 
beşte Encümene gelmeleri. (2764) 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
idare teşkilatını gösteren haritanın taş üzerine hakki 

ve (2000) nusha tab'ı işi 19-6 -933 pazartesi günü ~aat (14) 
te pazarlıkla kararlaştırılacağından isteklilerin Galata' da Mü 
bayaa Komisyonuna gelmeleri. (2652) 

İat. Mr. Kumandanlığı ~a. Kom. ilanları 
Merkez Kumandanlığına 

merbut krt'at ve müeasesatm 
ihtiyacı için dört yüz bin yu
ınurta 3-7-933 pazartesi günü 
saat 14 te kapalı zarf ile satın 
alınacaktır. isteklilerin şart
namesini görmek için her gün 
ve münakasaya girişeceklerin 
belli vaktinden evvel teklif 
!nektuplar~ı Merkez satınal
ma komisyonu reisliğine ver
ıııeferi. (667) (2663) 

3571 

Merkez Kumandanlığına 
bağlı kıt'at ve mües!esat ihti-

yacı için elli bin adet yumurta 
3-7 -933 pazartesi günü saat 
16 dan 17 ye kadar açık müna 
kasası yapılacaktır. isteklile
rin ~artnamesini görmek için 
her giin ve münakasaya girişe
ceklerin belli vaktinde merkez 
kumandanlığı satrnalma ko
n1İsyonunda hazır bulunmala-
rı .(668) (2664) 

3572 

Harbiye mektebinde mev 
cut 12 satırlık açık çadırla 17 
büyük çadır eteklerinin tami 
ri ve 250 metro cadır germe 

kendisini niçin reis yapmak iste
mediklerini öğreneceğiz. Bunlar
dan, belki de istikbale ,amil ma
nalar çıkarmak mümkün olacak .• 

* * * 
İstanbul Meb'usan Meclisinde • 

aza olan ve Mustafa Kemal Pata
nın reisliğini temin vazifesini üze
rine alan Rauf Beyin bir telgrafı: 
Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine 

Bugüne kadar meb'uslarla yaptığı
mız temaslardan çıkan netice, zatı .. 
devletle,·inin her ihtimale !<ar§ı, ha
riçte, Ku" ayııniJliyenin reisiki.nnda 
kalmaları nokta~ında teme .. 1tÜ= ~i . 
yor. Meclisimeb'usan riyaseti hususun
da vaki olan propagandalarmıızdan 
anladığımıza göre, latanbula gelmek 
caiz görülemedirinden reis olursam~, 
gayritabii bir vaziyet hasıl olıt.cağı, 
Meclisiro'ıllinin hakikatte hariçte imi§ 
gibi bir tesir yapacağı, heyetitemsili
yenin müessiri hakiki olduğu fikrinin 
tabauülü mahazirini ileri sürüyorlar. 
Öyle anlıyoruz ki, bize taraftar olan
lar da sırf bu noktainazardan düfüne
rek rey vermekten istinkaf edecekler
dir. Böyle meı'um bir neticenin veh. 
detimilliye üzerinde yapacağı tesir 
malıimdur. Bu sebeple pek azim bir 
mahzur tevlit edecek olan bu ciheti i
leri sürmekten sarfınazar ediyoruz. 
Bu baptaki iradelerini istirham eyle
riz. lstahbaratımevsukaya nazaran 
aadrıesbak Tevfik Paıaya, lngilizler 
'"Mecliaimilliyi toplamamalı idiniz!., 
demiıler .. Kanunuesasi mucibince bu. 
na mecburiyet olduğu bildirilmit•• 
'"Fakat meclis İtilaf Devletleri aleyhi. 
ne galeyan ederıe ne yaparsınız?,, 
demi§ler. O dahi fesh ve tadil, hukuk 
Padi§ahmdır, demiş .• 

RAUF 

• • • 
Aynı mesele hakkında bir telg

raf daha : 
Musta fa Kemal Paıa Hazretlerine 

Dıvanıriyaaet meselesi hususi, mah
rem bir içtimada tekrar mevzuubabs 
oldu. O vakit Şeref Bey (şimdiki E
dirne meb'uıu) zatıalilerinin intihabı 

fevaitlerinden ba hsetti. Neticeimüza
keratta heyetiumumiye fikrinin zatı
a evletlerine son d erece hürmetka r ol# 
duğu ve riyasetin bile mevkiibülendini
ze nazaran küçük kalacağına hükmey
ledikleri görüldü. İntihap hususun• 
da t~ttütüara kat'iyetle mahsus ol· 
duğundan milletin reisikarında Mec· 
lisimilliye nigehba n olarak kalmayı 
zaten tercih buyurdukları tarafımız• 
dan söylenerek alkışlarla bakkısami· 
lerinde tezahüratıaamimaneye şahit 
olundu. lçtimaiumumide Re§Bt Hik
met Bey birinci reis, Hüseyin Kizon 
Bey birinci reisvekili, Hoca Abdüla· 

l stanbul 6 ıncı Noterliğine: Imzam• 
taklit ve borç senedi tanzim ettikleri 
idiasiyle muayyen kimseler lıaklunda 

müddeiumumilik makamına müracaat 
ederek aleyhlerine dava ikame ettim. 
Bu vesi :e ile beyan ederim ki ben.den 
alacak iddia edenlerin istinat ettikleri 
vesikalar zirin<kki imzalarımm sahte 
olup olmadığının anlaşılması için ya
zıhaneme müracaatla tevsik ettirme-sİ 
ve bunun ilan tarihinden itibaren on 
beş gün zarfında yaıprlm"'3ı aksi taktir
de bu gibi vesikaların sahte ve taklit 
olduğunu beyan ve bu ihinımm resmi 
ğazete ile Milliyet ve Cümhuriyet ga· 
zetelerinde üç gün müddetle il.in etti· 
r i lmesini rica ederim efendim. 

İstanbul Yeni Postahane arkaııı Ba
siret Han 20, 21 . 2Z numeroda tüccar
dan Kaymak zade Hüseyin Avni (4408) 
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İpinin 21-6-933 çarşamba gü
nü saat 17 de pazarlığı yapıla 
caktır. Çadırları görmek iste 
yenlerin Harbiye 'mektebi A
lay Kumandanlığına müra
caatları ve pazarlık gününde 
belli vaktinde Komisyonda 
hazır bulunamları. (20) 
(2737) 

3653 

Harbiye mektebi için 8000 
kilo yataklık kuru ot 21-
6-933 Çarşamba günü saat 
on dörtte pazarlığı yapılacak 
tır. İsteklilerin belli vakitte 
Komisyonda hazır bulunma 
ları. (19) (2738) 
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ziz Mecdi Efendi ikinci reis vekili inti- J 
bap edildi . ., Lokantacılar da kendi 

bildiklerini okuyorlar .• 
RAUF 

• * • 
Bu telgrafpamelere, Mustafa 

Keına\ Patanın verdiği cevap : 
Raul Beye 

.. Riyaset meaelesinde meb'ualann 
beğendiklerini yapmağa haklan tabi
idir. Kezalik benim riyaıetimi mevzu
ubahsederek muvaffak olamamak, 
Kuvayımilliyenin zafını imıı edebile
ceğinden muvaffakiyet temin edilme. 
dikçe biç tefebbüs etmemek evladır. 
Serd buyurulan mahzurlar, evvelce de 
düşünülen §eylerdir. Reuin mutlaka 
İstanbulda bulunınaaı lüzumlu görü
lürse badelintibap benim riyasetten 
istifa etmekliğim kabildir. Benim riya
setimi mevzuubahseden esbap, Kuua
yımilliyenin millet tarafından kabul 
edildiğini teyit etmek, meclis feaho
lunduğu halde riyasete ait vazifeleri 
emniyetle yapmak, hayatımızla gayri
kabilitelif bir sulh teklifi kar§mnda 
kıyamımilli yapılırsa riyaset vaziyeti .. 
le milletin maddi ve manevi bütün 
kuvvetlerini müdafaaya tevcih etmek 
mülahazaları idi. Mütaleanızdan, mü
dafaaimilliyeye taalluk eden bu eslıa· 
hın bugün latanbul muhitinde şayanı· 
ihmal addolunduğu anlaşılıyor. Hal
buki nazırların cebren iakatı, meb
usların tevkifi vesaire gibi ahvalden 
Kuvayimilliye aleybdarlığı. Meclisin 
fa1bi ihtimali ve müdafaayımilliyeye 
tefebbüs zamanı karip olduğunu zan
nediyoruz. Eğer noktainazarıruzda i
sabet etmemekten, müdafaayunilliye 
de balen ve B.tiyen noksan olursa mes
uliyet hata edenlere ait olur. Şahsan 
benim bu hususta müstağni olduğu
mu temine hacet yoktur zannında
yım.,, 

Mustala KEMAL 

.. * * 
Çok geçmedi Mustafa Kemal Pa-
şamn görü,lerindeki isabet anla
~ılmış, bütün enditeleri tahak-
kuk etmişti. MiLLiCi 

Lik maçları 
ANKARA, 16. - lstiklalspor 

sahasında lik maçlarına devam e

dilmiş ve ayni zamanda şilt maç· 

la rına da başlnmıştır. 

Çankaya - Muhafızgücü birinci 

takımları arasında olan lik maçı 
!<'"•En hafta olduğu gibi 15 dakika 
devam etmit ve yağmur dolayısi
le gelecek haftaya bırakılmıthr. 
Altınordu - Ankaragücü arasında 
ki şilt maçına Anakaragüçlüler it -
tirak etmediğinden Albnordu bük 
men galip gelmittir. 

Yeni nefı-lyat 

Asur kanunu 
Bu serlevha ile Darülfünun müder

rislerinden Avram Galanti Bey yeni 
bir eaer ne§rebniştir. Eıer, milittan 
1300 sene evvel Asur Devletinin hu
kuki vaziyetini aydınlaıtırıyor. Fiati 
50 kunı§tur. 

içtimaiyat nedir? 
Kandilli Kız Llseıi felsefe ve içtima

iyat muallimi Mustafa Namık Bey bu 
isinıle yeni ve kıymetli bir eser neş· 
retmi§tir. Bu kitabı felsefe meraklıla-
nna tavaiye ederiz. l 

1 
3 üncü kolordu -ı 

ilanları 
1--ı 

Haydarpaşa ve Gümüşsu 
yu hastahaneleri ihtiyacı için 
açık münakasa ile 6000 adet 
piliç alınacaktır. İhalesi 28 
Haziran 933 çarşamba gunu 
saat 11 dedir. İsteklilerin 
şartnamesını görmek üzere 
her gün ve münakasaya gir
mek için o gün ve vaktinden 
evvel Fındıklıda 3. K. O. SA. 
AL. komisyonuna gelmeleri. 
(195) (2609) 3489 

.. * • 
Haydarpll§a ve Güınüşsu

yu hataneleri ile 1. F. için a
lınacak 68.000 kilo koyun eti 
ne verilen fiat pahalı görül
düğünden ihalesi 19 Haziran 
933 pazartesi saat 11,30 da 
tekrar pazarlığı yapılacak
tır. İsteklilerin şartnamesini 
görmek üzere her gün ve pa 
zarlığa gİrınek için o gün ve 
vaktinden evvel Fındıklıda 
3. K. O. SA. AL. komisyonu 
na gelmeleri. (209) (2630) 
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• • • 
İslahiye Askeri SA. AL. 

KOM. dan: İslahiyedeki krt'a
tm ihtiyacı için 190,000 kilo 
Ekmek kapalı zarfla münaka
saya konmuştur. İhalesi 2 tem 
muz 933 Pazar günü saat 14 
tedir. Hariçten ihaleye iştirak 
edeceklerin ihale zamanından 
evvel teklif mektuplarını bu-

Ankaraııın en işlek lokantası ne ka
dar hasılat yapar? 

ANKARA, 16 (Milliyet) - Otuz kan kiraaı, günde on liralık mahru· 
kuruı mukabilinde üç poraiyon yemek kat, ayda on bet yirmi lira da adi su 
vermek §Brtiyle Ankarada bir Beledi- parasını yekun ediniz, göreceksiniz 
ye Lokantası açmak üzere bir teklif ki malzeme parasını koymadan bile 
yapıldığını yazmııbk. umumi masraf sizi tedhiı edecektir. 

Ankarada mevaddi gıdaiye fiyat· Buna mukabil basılatnmz da deve-
leri çok ucuzladığı ve oktruva da kal de kulaktır. Şurada en iyi lokanta ol· 
dırıldığı halde hala birinci sınıf lokan.. duğumuz halde günlük umumi hası· 
tatarda etlerin porsiyonu yirmi, yirmi lat yekunu seksen ila dokaan liradır, 
beı, sebzelerin de on beş ila otuz ku- dersem ıaımaymız. Bu yekun, fevka-
ruıa verilmektedir. iade günlerde pek pek yüz, yüz on 

Biz bunu merak ederek gerek Be· lirayı ancak bulur. 
tediye lonkantaaı teklifi, gerek bu Dükkannnız bamdolsun i yi işler. 
günkü lokanta fiyatleri hakkında bir Fakat her müşteri bir deığildir. Ekse
tetkik yapmak istedik ve bugün An- ri müıteriler bir semizotu bir ekmek, 
karanın rağbet gören Jokantalanndan yahut bir fasulye bir ekmek yer ve on 
biri olan "'Yıldız" ın sahiplerini bula yedi buçuk kuruıla açlığını giderir 
rak konU§tuk. ve çıkar. Bu kabil müşteriler dediğim 

Bu iki arkadaı bize dedi ki: gibi elueriyeti teıkil eder. Masrafla 
- Vakıa bugün Ankarada ayda ıu hali kıyas ederseniz fazla kazanma-

on iki buçuk lira mukabilinde bir kiti· dığımız &,ikar olur. 
yi doyuran tadldotlar vardır. 

Yine vakıa Belediyeye de otuz ku
ru§ mukabilinde üç porsiyonluk bir 
övün yemek vermek teklifi yapılmıı· 
br. 

Fakat; bizce ne o, ne de bu teklif 
iyi ve mugaddi bir yemek olamaz, o
lamıyor. 

Bir lokantanın rağbete mazhar ol
ması, tutulması için muhakkak bir se
bep vardır. Bin bir kitinin en hauaı 
bir zevkine hizmet ve onlan memnun 
edebilmek için çok vukuflu, çok dik
katli olmak, batta fedakarlık yapmak 
lazundır. 

Bunun için evveli İyi yağ kullan .. 
mak, malzemeyi ~n iyi cinsten seç
mek, turfandayı kaçırmamak, halkın 
mÜ§terek zevklerini bilmek ve en iyi 
ahçılar istihdam etmek behemehal la 
zımdır. 

Bugün Ankarada tutulmu§ lokan
taların kullandığı sade yağın okkası 
yüz kırk kuru§tur. Bu yağ erimemİ§ 
yaldır. Ankaralılar erimi§ yağdan ya 
pılan yemeği sevmez ve bunlar daima 
mahlut olduğu için haklıdırlar da .. 

Sonra, ,imdi sebzecileri §Öyle bir 
gezin; ayni sebzenin pek muhtelif fi. 
yatlerde aabldığmı göreceksiniz. Me
sela bugün kabağın okka11 bet ile yir
mi beJ, semizotunun da bet ile yirmi 
kuruı arasında mütehaliftir. 

Dahası var; biz bugün patlicanın 
okkasını iki liraya aldık, poroiyonu
nu otuz kunı§a veriyonız . Bu sebze 
ucuzlayınca da yirmiye vereceğiz. Fa 
kat bunun fiyab düıünceye kadar e
pey zaman geçer. Etin okkasını kıfın 
yetmiıe, bugiin elliye alıyonız, yann 
da belki kırka, otuz beşe alacağız. Fa
kat et yemeklerinin fiyatleri aabit gi
bidir. Pahalı olduğu vakit ettiğimiz 
zararı, ucuzlayınce teli.fi ederiz. 

Masrafa gelince; size ufacık bir 
he~:ı, v "'rec~ğin~. Vergilerden bahset ... 
miyeceğim. Bizim lokantanın yalnız 
müstahdemin ücreti ayda altı, yedi 
yüz liradır. Altı ahçı, iki kebapçı, ve 
miktarı kifi de garson kullanmz. Bun. 
!arın maafı doksan ile on lira arasın· 
da tehalüf eder. Ayda yetmiı, seksen 
lira elektrik, senede üç bin lira dük-

Dr. A. KUTIEL 
Karakoy'de Abdullah Efendi J.o.. 

kantası sıra~:nda 33 numaraya 

TAŞINMIŞTIR. - (3993) 

3369 

Satılık Köık 
Erenköy'de Zihni Paşanın seHlmlık 

köşkü aıek ehven fiyatla satılıktır. 
Onbeş oda, otuz dönüm arazi, sekiz 
dönümü bağ, güzel bir paviyoo. bü
yük bir ser. Maçka'da Narmanlı a
partımanın.da 1/ 1 de Neyir Beye mü
racaat. (T-el. 41543) (4601) 

ZA YI - Hali tasfiye.de bulunan yeni 
ticaret T. A. Şirketinin, merhum Hacı 
Hüseyin Vassaf Bey namına olan mak
puz ilmubaberi No. 5 553 hisse zayi edi 
!ip yenisi alınacağından eskisinin hlik 
mü olmadığı ilan olunur. Verceeııi na
mına Talat Hüseyin . (4590} 

lundukları yerlerdeki Satmal
ma Komisyonlarına vermeleri 
şartnanıeyi görmek için her 
gün lstanbul'da 3 K. O. ve 
lslahiyede Askeri SA. AL. 
KOM. nuna müracaatları. 

(3094) (2674) 
• • • 

1. F. Kıt'ab ihtiyacı için 
25000 kilo odun pazarlıkla sa
tın alınacaktır. ihalesi 21-6-
933 çarşamba günü saat 
11,30 dadır. Taliplerin şartna 
mesini görmek üzere her gün 
ve münakasa saatinden ev
vel Fındıklıda 3. K. O. SA. 
AL. KOM. nuna müracaatları. 
(210' (2784) 

Size bu kadar İzahab verdikten 
sonra, biraz da Ankara lokantaları· 
nın halini anlatayım. Ankarada .sene
lerce tutunmuı, para kazanan lokan
ta yoktur. Hepsi vaziyetlerinden mÜ§
tekidir. Müşteri iyi ve temiz yemek is 
ter, fakat bu fedakarlığa rağmen pa· 
ra sarfeden mfııteri çok azdır. Eski 
müıteriler kalmadı. lıte Lüka Karpi
çin hali, ifte diğer birinci sınıfların 
hali ..• 

Demek ki Belediyeye yapılan bu 
teklif, tabldotlann verdiği yemekler 
ayarında bir yemek vermek içindir. 
Yoksa otuz kuruşa, iyi bir yemek, 
bizim yemekler gibi bir ıey verebil
menin imkanı katiyen yoktur. Beledi
ye binasını vermekle değil, hatta üs
telik elektrik, su, mahrukat vergileri 
ni de verse bu para ile itin dönmesi 
yine mümkün deiiJdir." 

• • • 
Ankarada iyi yemek veren lokanta 

ların vaziyeti fU İzahatla aydınlan· 
maktadır. Birinci sınıf lokantaların 
pahalı a:örülen fiatlerine mukabil, aş
çı ve piyazcılarda yirmi kuruta bir 
kaç kap yemek verilmekte ve yukar
da da bahsedildiği gibi tabldotlar yok 
pahasına yiyecek temin etmektedir. 

Yapılacak Belediye lokantasının 
da hem ucuz, hem de iki porsiyonluk 
dahi olaa iyi bir yemek veren bir mü
eaese olması temenniye §ayandır. 

S. R. 

Cenupta kaçakçılık 
ANKARA, 17. A. A. - Hazi

ranın ikinci haftası içinde cenup 
hududunda 28 kaçakçılık vakaaı 
olmut ve üçü ölü biri yaralı ol
mak üzre 38 kaçakçı yakalanmıt, 
460 kilo gümrük kaçağı 3900 kilo 
inhisar kaçağı ile 152 muhtelif 
cins hayvan elde edilmittir. 

Umumi Ne,riyat ve Yazı 1,leri 
Müdürü ETEM iZZET 

Gazetecilik ve Matbaacılık T. A . Ş. 

Katip aranıyor 
Bir hastahane için usulü defteriye 

Vakıf bir ldtibe ihtiyaç vardır. Talip· 

!erin Sultan Hamamında 18 numeroya 

müracaat etmeleri. ( 4614) 

Beyoğlu 4 cü sulh hukuk mahkeme
sinden; 

Terlııesine mahkemece vaziyet olu

nan müteveffa Filokli Nuyus F.fendi· 

nin uhtesinde bulunan : 
1 - Beyoğlunda Hüseyin ağa ma· 

balle.ıinde Tarlabaşı caddesinde eslH 

26 yeni 28 numaralı ve tamamı 6000 

lira kıymeti muhammineli hanenin 20 

hisse itibarik (3) bİ88esİ • 
2) Beyoğlunda Hüseyin ağa mahalle-

sinde atlk tarlabaşı ve Macar ve cedit 

Macar sokağında eııki 30,30 mükerrer 

ve 2,2 mükerrer ve yeni 2 numaralı ve 

temamı (3000} lira kıymeti muhammine 

li hanenin 8 hissede 2 hissesi. 

3) Beyoğlunda Hüseyin ağa mahal

lesnde atik Tarlabaşı ve Macar ve ce

dit Macar sokağında eski ~0,30 müker

rer ve 2,2 mükerrer ve yoni 4 numaralı 

tamaıru 2500 lira kıymeti mubammineli 

bir bap hanenin sekiz hisse itibarile 2 

hissesi açık arttırma suretile 2~7-933 

perşembe saat 15 te satılacaktır. Ruau

mu telHlliye ve ihale pulu müşterisine 

aittir. Bedel peşindir. TjÜip olanların 
muhammen kıymetlerin yüzde ye<li bu· 

çuğu ni&petinde pey akçesile mezkQr 

gün ve saatte Beyoğlu 4 cü Sulh Hu· 

kuk mahkemesinde hazır bulunmaları 

ve fazla malllmat almak ve müzay4.:cle 

sartnamesini görmek isteyenlerin mah· 

keme kalemine müracaatları lüzumu i

lSn olunur. (4589) 


