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Rakkamlara göre borçlular
dan bir sene içinde icra vası
tasile 15 milyon küsur lira pa
•a tahsil edilmiş. 

l1 :tısat konferansına iştirak 
edecek hemen bütün memle
ketler murahhasları yola çık
mış bulunuyorlar. 
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8 inci sene No. 2628 idare .. Matbaa 24310 

İktısat konferansında 11 

Milli hedeflerimiz 
• 1 n 

12 Haziranda Londra'da açıla. 
cak olan cihan ikbaat konferansı

e,,.,J na iştirak etmek üzere 66 devletin 
t f•' murahhasları yola çıkınıs bulunu. 
oJoııl! yor. Bu altmıf altı devl~tin 56 aı 
e ıt Milletler Cemiyeti azasıdır. Ame
hafı" rika ve Sovyet Rusya başta olmak 

üzere onu da Milletler Cemiyetine 
daD1 dahil değildir. Binaenaleyh Millet
u b• ler Cemiyetine dahil bulunan ve 
ren" bulunmıyan bütün müstakil düny 
ı.ıul- devletleri, iktısadi buhrana çar: 
a ar'• bulmak üzere Londrada toplana
utt"' caklardır. 
vat! L d 
ve1' on ra konferansına bir ikbsat 
üçal konferansı namı verilmekle bera-

' ki•' ~~k' mevzu ve gayeleri itibarile ha 
'klel' _1 attc b?ndan çok geni' olması 
l" t ., lazım gclır. Siyasi meselelerin iktı
a &adi meselelerden ayrıldığı devir-

d~n çok uznklaşmıt bıdunuyoruz . 
tet~I '.' memleketin. as.ayifi temin edil

. d-' ış olmalıdır kı ıktısadı'yab d ·· cev .. 1 uz-
miidi ln ol sun. '! e iktısadiyatı düzgün 
etkil"' o. ma ıdır kı asayit temin edilebil-

a 1<~ ın. 

iateİ. Bir ~eml~ketin hudutları içinde 
ıktısadıyat ıle siyasiyat biribirine 

91ıkarı~tığı gibi bu, beynelmilel mü
faJıİ asebetlerde daha ziyade doğru. 

lard,ıdur. 
....,,ı Dun- y ·ı .. 
: 1- tJI • ~nrn lf ermı düzeltmek i-

. çın harbı umumiden sonra birçok 
eıı ynelmilel te~ebbüsler yapıld• 

va )~21. ~enesinde Waıington'da d~: 
nız sılahlarının tahd'd· b 

'fel'edild" S 1 ıne tefe büs 
zıat 'ile bir s~::hs~r:::da ka'ı;i gaye 

cuu b'loplandı. Lokarno ahon er~sı 
bir ""•İyasi ın I 1 . mu edelerıle ,. ese e erın hali" 1 1 de Jl'.l"dı. Keli . . ıne ça ıtı -

• • . 'krogg mısakıle genit bir si
' sııstı art .. 

s. 11\ftr senelik h emınıne uğratıldı. 
ı bat d azırlıktan sonra 1932 

•• aconfeı::. a Cenevre silahsızlanma 
tus r· cih:•ı toplandı. Bütün bun
- Jr 'k . . nı? dertlerine çare bul-

' a ıçın sıyasi ah . 
'rlüfİ' ilel f I' .. s adakı beynel-
bi ~ aa ıyet cumlesindendir. 

·~ Londra rihan •-onf 
d 1 ... ..ransııım ala 

ar o acağı mesele, bir kili teŞ: 
ııl eden dertlerin iktısad" ah 
ı G.. "'- ı s ası-
ır. umrUK tarifeleri ·ıı· , k . , mı ı para-

gisı arın 1;ı:metınde İstikrar temini 
i..ı ~elmılel mübadelenin genitle~ 

terb 1 nesı etrafında tetbirler b"t" b 
jJı •1, L , u un un 

e il • sı <Wsızlanma ve siyasi istikrar 
bt •• 

ur enıınıne matuf teşebbüslerden da-
ittir. . az ehemmiyetli meseleler değil
iıılll-~ır. 

Dünyanın dertlerine çare bıd
~ak için gidilecek yol, siyaset yo
ı mu yolua iktısat yolu mu olma
ıdır? Yani siyasi İstikrar teminine 
alrıılarak m •-- 'k d" l · h 11 

1 Yoıua ı tısa ı mese e 
erı a etnıeğe te,ebbüs ederek mi 
:ayeye doğru gidilm 1·? B 1 

·ı 1 h e ı . eyne • 
~ı e .. taya!ın. onk dört senelik tari
ı gos ermıttır i gayey k 
· I b e varma çın ya nız u yolların b. . . 

ıi t k k"f' d ··ı ırını ta-p e me a ı egı dir. Hed f 
. cak adım adım gidilecek ve be 
•dımlar hedefe dog"ru giden mu" u 
• JJ Va • 
. ı Yo arın her birinde sıra ile atı. 
caktır. 

Silahsızlanma konferansı de
ıiz silahlarının tahdidi konf~rans
rı, siyasi İstikrar temini gayesile 

. pla.nan konferanslar, milletleri 
ıındıye kadar istedikleri hedefle
<. gôtürmüş olmıyabilir. Fakat bu 
. nferan•larm en büyük faydası 
• 
0t~u,tur ki dünyanın dertleri

ıın utu.nlüğünü milletlere anlat-
nı,tır. Bınaenaleyh .. k d .. muş tere ert-
e re muşterek çareler ak 1• 
ım geldiği herkes ta arf amd a-

l b 1 ra m an an-
a,ı mtf lu und uyo~. Beynelmilel 
:onferans ar an hıç bir fa d h. 
ı.I olmasa bile bu anlaYJ• Y b~yü~ 
ıır kazançtır. 

Türkiyenin siyasi İstikrar ve · 
OL Sl
llllSIZlanma noktalarındaki aiyase. 
i ne kadar vazıh ise, iktısal tnese
elerindeki siyaseti de o kadar a
ıktır. Türkiye sıdh ve müsaleınet 

~ ı ıiyasi ıükfuı ve istikrar tarafta. 
;...._.,......l'.dır. Koınşularile münasebeti bu 

IYasetin filiyat ıahasındaki tecel-
idir. lktısat sahasında da Türk

l:leJJf;r, ~edeni milletlerin Yatayış se
~ lİ~Y~sı~de bir h~yat hakkından baş 

~
il- iJ' ıddında değılle~dir. Münkariz 
paıı~~rperatorluktan bize bir yığın en
le&~; :ı: ~alinde İntikal eden bu mem
fthıJJt te~. namuskar s.iyimizle müref-

H -r,İt~ k ır ~atan hnline koymaktan 
~ ~· a bı~ ~edefimiz yoktur. Hari

mUJ'IJ 1 )' Vekılı Tevfı'k R" t" B · (2G6 ut u eyın re-

,ııııııııııııuııııııııııııım111111111ww11M1W1U11u 11ıuıuu11111 ıuıuuııuuuınuıı ıııı liii~ Hariciye Vekili 

Osmanlı Bankası ile de i l Bugün geliyor 

ı•tila"'f • edı.ldı• ~ Celal Bey de çarşamba 
ımza & günü gelecek 

Banka hükumete 2,5 milyon İngiliz 
liralık döviz kredisi açıyor 

i1!l ANKARA, 5 ( Telefonla) -
E= Hariciye Vekili T evlik Rüştü Bey 

bu akşamki trenle lstanbul':" ?are-
5 ket etmiştir. Muhterem vekil ıstas
E yonda merasimle teşyi olunmuştur 

Banka Tu""rkı"yedekı" • d b" •1 -=- Ayni trenle Londra heyetimize da-•· sermayesıne e ır mı yon hil bulunan· Hariciye vekaleti mü-
lngiliz lirası ilave edecek :; savir katiplerile gene heyet müşa-

0 1 B nk = ~irlerinden Gümrük ve inhisarlar 
Hükumetimizle sman ı a a- = dl Mal" k"l t' 
sı arasında cereyan eden müza- g- müsteşarı A i v~ .. .. ıye ve. a e 1 

b uk varidat umum muduru Cezmı Bey-
kerell!r bugün itmİf ve m a- fk V kT 
vele şehrimize gelen bankanın =- ler de gitmişlerdir. · tısat e ı 1 

Mahmut Celal Bey çarşamba akşa-
Paris merkezi umum müdürü M. § k · H 

mı buradan hareket edece tır. a
Bel ile murahhassımız ~araçoğ- ~ riciye vekiline, Dahiliye vekili Şük-
lu Şülcrü Bey arasında ımzalan- i rü Kaya Bey vekalet edecektir. 
mıştır. 

Yeni mukavele ile banka hü- • 
kiimetimize iki buçuk milyon ın- ·Planlı Istanbul 
giliz liralık döviz kredisi açmak • 
tadır. Bu paranın bir milyon iki 
yüz elli bin lngiliz liralık kısmı _ 
daimi kredi olacakbr .. 
Bankanın imtiyaz müddeti

nin sonuna kadar devam ede
cektir. Geriye kalan bir milyon 
250 bin İngiliz liralık kısmı ise 
ceste, ceste azaltılacaktır. l[i 

Davet edilen Fransız 
mütehassıs geldi 

ı t bul'un plaruru hazırlamak üzere 
Bel~d~e tarafından davet edilmi§ olan 
İ'ranll:I ınimarlanndan M .. Alfre~ _A
gache dün Pilsna vapuru ıle şehnmıze 
gelmiş ve Belediye namına Ekrem B&o 
ıim B. tarafından karşdanmıştır. M. A· 
gache Perapalaa oteline inmit ve a~am 
üzeri Vali ve Belediye reisi Muhittın B. 
i ziyaret etıniştir. 

Bankanın Türkiye için serma- İi 
yesinden bir milyon lngiliz lira- il: 
sını daha tahsis etmesi kararlaş- = 

= mıştır. imtiyaz mukavelesi 1952 ~ = senesi marbna kadar uzatılmış- ~ 

M Agache dün bize dedi ki: 
_·Ben fatanbul'a ilk defa olarak .~el

miyorum. Bundan 36 sene evvel Guzel 
Sanatlar mektebinde talebe iken lstan
bul'a geluHıtim. Bundan aonra bir defa 
daha geldim, fakat tehir hakkında tetki
kat yapmadığım İçin ıizeyapacağnn plan 

5 Saraçoğlu Şükrü Bey tır. Hükiimet yeni mukavelena- =: 
;;;;;; meyi tasdik için Millet Meclisi- ~ = ANKARA, 5 (Telefonla) - r ne arzedecektir. ;;; 
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Değiştirilecek müderrisler 
MGvou~ lıı:a.ıng.""'l"' 0 ~ .. "'' ..... :!J .... & & !-1-- ! .. 

belki de yarısı değiştirilecek 
Şekip Beyin beyanab 

Hastahane sertabiplerinden mü- ı 
rekkep komisyon dün Darülfünun
da toplanmıştır. Dünkü toplanb-

Müderris Şekip Bey 

da kl~n~ ve polikliniklerin kadro
ları, ıbtıyaçları meselesi gö .. .. !-.. 

1
.. ruşu 

mu~ ur. 

Askeri sıhhat müfettiti Dr. Re
fik Münir Pf. da dün Darülfünu
na gelerek Pr. M. Malcbe'i ziyaret 
etmit ve bir saat kadar görütmüt
tür. 

Duyduğumuza göre askeri tıp 
talebe yurdu ve müdürlüğü Hay
darpaşadan bu tarafa nakledilmi
yecektir. Ask~ri tıbbiye talebesi 
hergün lstanbul tarafına gidip ge
lerek dersleri takip edeceklerdir. 

e:•lah!'t k'?mitesi müderrislerden 

umum Türk münevverlerine soru
larak 0 tekilde tespi~ edilmes.~ni i~ 
temektedirler. Edebıyat fakültesı 
müderrislerinden Şekip B. bu hu· 
ıusta bir muharririmize demittir 
ki : 

- Yeni kadro hakkında hiç bir 
kati haber yoktur. lslahat etrafın
da da bize bir .maliimat verilmi
yor. Kanaatime göre hakikat fU ki 
bugünkü hocalardan dörtte biri çı· 
karılacaktır. Belki de daha fazla •• 
Bugünkü kadroda ya,ı ilerlemit o
lan hatta tekaüt olmut hocalar 
var. Bunlara rahatlarını vermek 
doğru olur. Kadrodaki genç unsur 
lar da henüz tahsiyetlerini tebel
lür ettirmediklerinden istikbalde 
ııe olacakları timdiden kestirile
mez. Binaenaleyh gençlerin kadro
da kalmaları tabiidir. Asıl tetkike 
tasfiyeye hedef olanlar orta yatlı
lardır. Yani bizler. Ha~kımızda 
ne karar verecekler bilmıyorum. 

Yalnız bunun için bir anket ya
pılabilir. Memlekette birçok mü
nevver Darülfünun mevzuu var .. 
Bunlar' hocaları, eserlerini taı:ıırlar • 
Bu münevverler arasında hır an
ket açmalı. Hangi hocalardan isti
fade Pdileb;Jir. hangi hocalara em 
niyet edilebilir? 

Yapılacak anket neticesinde 
kıymet sahibi hocalar tebarüz e
der. Hocalık iç!n istida veren bir
çok talip varmış. llmin istida ile 
ne alakası var. llim kendini göste
rir. Mesela bu memlekette kimle
rin tarihle metgul oldukları belli
dir. Eserleri ile, çalıtmalarile bun 
ları herkes tanır. Tanılanlardan 
başka ilim sahipleri varsa nıçın 
kendilerini şimdiye kadar bilgileri 
ile eserleri ile ortaya çıkarmamış
lar? 

g ~n fıtlerı tetkike devam etmek 
t~~ır ·.Yeni teşkilatta hangi müder
ı:::~ınh çıkacağı, hangilerinin ka
ma l~ı akkında şimdilik kat'i bir 

Da.:~:'.'t Yoktur. Bazı müderrisler hl YAYLA KJZJ ili 
ununda kalacak hocaların il il 

~---------..::... isliği altında Lond 't k .. l raya gı m~ uzc 
re yo a çıkan heyetimizin cihan iktı 
sa~ konferansında Türkiye namına 
mudafaa edeceği dava bundan iba 
rettir. 

Ah-net SüKRV 

Mevsimin en kudretli, AKA'nın 
en güzel eseri olacaktır. 

Pek yakında: 

ıL!f il1-iqet'te .. .J 
• 

• hakkında bir §ey söyliyemem. Burada
ki tetkikatını ~ hafta kadar ıürecek
tir. Bundan sonra planı hazırlamak için 
Pariı'e gideceğim. Evvela bir avant -
projet, ıonra kat'i proje'yi bazırlıyaca-... ,, 
"'P:i. ·Al.red Agache tanınmıı bir mi-

M. Allred Agache 
mar ve tehir mütehaaaısıdır, 1875 ıene
sinde doğmuıtur. Pari• Güzel Sanatlar 
mektebinde tahsil ettikten ıonra Coll~g~ 
deı Sciences Socialea' de mimari tarihı 
ve ıehircilik dersi okutmuıtur. MI. A· 
gache esperanto lisanına valaftır; .1903 
te Avrupa'da bir konferans turneaı yap· 
mıı ve Almanya, Danimarka, hveç, 
Fenlandiya, Estonya, Rusya, Avusturya, 
Macaristan'a giderek konferanslar ver
miştir. 1904 te Saint-Louiı şehrinde a
çılan ıergi için Amerika'ya gitmiıtir. 
1910 da bir mimarlık kabinesi açmış ve 
Franaız Şehircilik Şirketini teıkil etmiı

tir. 
M. Alfred Agache'in "Remodelation 

d'une Capitale'' isminde bir de eseri var 
dır. 1912. ~vuatralyad~. yeni yap~a~ 1 
payitaht ıçın açılan muaabaka~a gırmıı· 
tir, müıabakada kazanan üç projeden 
biri de M. Agache'in eseridir. M. A
gache bir çok şehir planlan yap1111ş ve 
Pariı, Dünkerk, Reimı, Creil, Poiti~r, 
Dieppe şehirlerinin tevaüne dair proıe
ler bazırlanmııtır. 1927 de Rio de Jane
iro Belediyesi tarafından şehircilik hak
kında konferanslar vermek üzere da~et 
edilınit ve ayni zamanda Rio de Ja!'eıro 
nun güzelleıtirilmesi hakkında bır de 
plan yapmııtır. M. Alfred Agache .Fra?· 
18 Harici Ticaret müşavirler heyeti Mil· 
li komitesi azasındandır. 

Gazi Hz. 
'AN KARA, 5 ( T el~lonl~ ) -

Reuicümhur Hazretlerı bugun fe~
rimize gelmif olan sabık ordu mu
fettişlerinden Ali Fuat 1:aşa 1:f az-

l . · kabul etmislerdır. Alı F U· 
ı·et ennı · . I p 
at Paşa bugün Başv.ekıl smet. ~-

Hazretlerini de zıyaret etmıştır. 
~azi Hazretleri Ali Fuat Paşayı 
bu akşam yemeğe davet buyurmuş
lardır. 

A • • a r 
Hükômet gümrük tarife
sinde tadilat yapabilecek 

Hükumete tarif ede tadilat yapa
bilmek salahiyeti veriliyor 

ANKARA, 5 ( Telefonla ) -
Hükumete gümrük tarifesi resim
leri üzerinde tadilat yapabilmek 
salahiyeti verilmesi hakkındaki ka 
nun layihası bütçe encümeninde 
müzakere edilerek heyeti umumi
yeye sevkolunmut ve layiha ruz. 
nameye alınmıftır. Perşembe içti
maında görütülecektir. 

Bu ehemmiyetli layiha şu ınad
deleri ihtiva etmektedir: 

1 - Memleket iktııadi ihtiyaç
larının göstereceği müstacel lü
zum üzerine icra Vekilleri Heyeti 
mer'i tarifedeki gümrük resimlerin 
de tadilat icrasına salahiyettardır. 

2 - Hülciimet mütekabiliyet tar 
tile ticaret muahede ve mukavele
lerile bu mukavelelere merbut liste 
!erde lüzumuna göre tadilat icra 
veya tamamen ilga ve ticaret mua
hedelerine yeni liste de ilavesine 

Rana Bey 

ve Mudis vivandi'lerle yeni listeler 
kabul ve istihsaline salahiyet
tardır. 

(Devamı 5 inci sahifede) 

.Hastahakıcı hemşireler 
ihtiyaca kafi değil .. 

Adetlerinin artırılnıası düşünülüyor 
Hilaliahmerin 

Hasekideki ha~b. 
bakıcılık mekte
bine rağbet git
tikçe fazlalaş
ma.L:t..da. 
cek sene tevsii 
muhtemeldir. 

Hasta bakıcılık 
mektebi tahsil 
müddeti şimdiki 
halde iki bu.;•ık 
senedir. 

Bu müddetin al
tı ayı zarfında ta
lebe tecrübe ders 
!erine devam e
der ve ancak altı 
ay sonra mektebe 
kabul edilir. 

/ 

Birinci sınıfa Hastabakıcı Hemşireler Mektebinde bir köşe .. 
geçen talebeye mektep idaresin- Hasta bakıcılık mektebi talebesi 
ce ayda bet lira maaşla yiyece- tahsil devresinin ikinci senesini 
ği ve yatacak yeri temin edilir. (Devamı 5 inci sahifede) 

B .. "k • uapılan büyük cenaze merasiminden bir intiba uyu şaıre ., 

Ahmet Haşimin ölümü 
• • 
ıçın Büyük Şair büyük bir dün 

cenaze merasimi yapıldı 
Acı ölümü haberini verdiğimiz 'il 

ir ve edip Ahmet Haşimi dün son
suz yuvasına bıraktık. 

Ahmet Hatimin ölümü haberi, 
kendisini tanıyan ve sevenler ara
sında pek çabuk ve geniş yayılmış 
bulunuyordu. Ahmet Haşimin Ka
dıköy Bahariye caddesinde Belvü 
apartımanında oturduğu daire bil
diklerile doluydu. Kederli ailesine 
tazivetlerini söylüyorlardı. Hatİ· 

min cesedi tabuta konmadan ev· 
ve!, ölüm dö,eğinde heykeltra• lh· 
san Bey ve talebeleri tarafından, 
heykeli yapılmak üzere, yüzünün 
maskı alınmıştır. 
Haşimin tabutu Türk bayrağına 

sarılmı~tı. Saat on ikiyi on be' ge· 
çe hareket edildi. Tabut, sevdikle
rinin elleri üstünde ta.ınıyordu. 
Tabutun önünde Matbuat cemiye· 

(Devamı 5 inci sahifede) 



2 MiLLiYET SALI 

Tarihitefrika:25 . HARİCİ HABERLER 
· I'" c ~ :m mm Misak bekley r YenUien miting 

Y a.zcın: S. N. "' Her h• klu ( Milli7et) indir. 

PATRİKHANELER MESELESİ 
-1-

Sultan Hamidin Patrikhanelere karsı muamelesi. - Bazı devletle
ı·in, akalliyetlerden istifade ile müd alude politikası.- Dam üstünde in 
giliz donanmasını bek/iyen Ermeiti ihtilalcileri. - Sultan Hamidin iki 
yıızlü idareimaslahat siyaseti. 

Sultan Hamidin, dahili, harici işler· 
d e ve muhtelif unturlara mensup fU· 
besi üzerinde kendine mahaus bir "i
dareimaslahat,, politika.u vardı. Ve 
denilebilir ki bu zatın ıayesi, hemen 
hemen gününü gün etm~k ve ıızıltı 
çıkarmaksızın Yakit ıeçirebilmek tar· 
zında, mutlak bir aciz ifade eden bir 
çıkmazın takibinden ibaretti. 

Bir İnsan, yahut· bir cemiyet, azim 
ve irade sahibi olmazsa, bayatta te
sadüf edilen i.nzalan, engelleri metin 
ayaklarla çiğneyip ıeçemezse, ne ken• 
di, ne de riyaaet ettiji aileıi balen en .. 
d ite siz, rahat bir bayat aüremiyeceği 
gibi ati için de emin, salim bir hayat 
jhzar ve temin edemez .. 

Cehalet, kara taassup, istibdat, ih
tilafı anasır ıibi en müthlt ·we mühlik 
illet ve afetlere mu•p olarak çürüyen, 
çöken eaki Osmahlı hıparatorluğunun 
havzaihükiimeti .Duhıtini tqkil eden 
koca Anadolu, Rumeli, Arabistan Vi
laye~e~~e; din,. a!.in. noktaı?'dan 1 
Sünnı, Şı'ı, Rafazı, Durzı, Muaevı, Or· 
todoka, Katolik Ermeni, Haauııia, Ma
runit, Naıturi, mülkiyet ve unsur cihe
tinden Türk, Türkmen, Noıay, Tatar, 
Lezgi, Arap, Kürt, Arnawt, Çerkea, 
Botnak. Gürcü ve ilihirihi müalim, 
gayrimüslim otuz kırk milyonluk bir 
"halitaigaribe" yi tek batma idareye 
kalkıf&D Sultan Hamit, bunlann her 
birisi için bir nevi huA>aİ tedbirler kul
lanmayı ihtiyar etmitti ki aıra.u gel
dikçe ayn ayn faadlarda ıöaterilecek-
tir. ' 

Hıriatiyan tebaadan. Rumlar, Kato
likler, Ermeniler, eski padiJahlarm 
hatalan eseri olarak hiikWnet içinde 
hükümet denecek surette imtiyazat 
ve müaaadata mazhar olan Patrikha
n.elerine istinat ederler ve Patrikha
neler de hemmezhepleri olamaları sa
ikasile Rusya, Fransa, lngiltere dev
letlerine dayanırlardı. 

O ecnebi hükiimetler İle: 
1 - Guya nıeı'-ıiyeti netri\laminı, 
2 - Diyanetimeahiyeyl himaye, 
3 - Hukukulluauaiyelerini Yilıaıye, 
4 - iki devlet beynindeki ihtilafla-

rı tadil ve teaTiye, 
5 - isticar, 
6 - latimar, 
7 ....- insaniyete ve maarife hizmet, 

fakirlere muavenet, 
gibi türlü bahaneler, maakeler al
tında yiiklü masraflar ihtiyar ederek 
memleketin en hücra köfelerine kadar 
AMUl'IJWt.HV" ~ ...a.tl!R!ilı 
den mürekkep misyonerler gönderir· 
ter, yüzlerce Ceizrit n saire pııpaıla
n, katolik ııörleri, firerleri, doktorla
"• memlekette keyfİmay9f& it ıörür
ler ye muazzam mektepler, mabetler, 
müeıaeaatıhayriye, hastahanelere ge
tirirler. Bu, kurulan pusular, tuzak
lar, çevrilen dolaplar, hilelerle insan 
avcılığı yaparlar. Emperyaliat hükii
metlerin ıarkta en çok kullandıklan 

müessir siya si sili.h budur. Osmanlı 
imparatorluğu, o ailihın mühlik ve ze .. 
hirli yaralarile bir hayli musap olmuı· 
tur. 

Emperyalist hükWnetlerin nüfuz ve 
kuvvetlerini p.rkta neşir ve mali, i.ktı. 
aadi, aiyaıi makaatlarını temin ve tah .. 
ail için kullandıkları o zehirli sililıın 
verdiği acılan, Osmanlı taı:ihinin her 
JtYıfasında okuyabiliriz. 

Ne kadar teeasüf olunsa azdır ki 
eaki hükümdarlarmıız ve söz sahibi 
ricalimiz, bu istilai belaya karşı adeta 
gÖzyummuılar ve pek budalaca dav
ranmıslardır. 

H.,;,..ı;n ve mezhep-lmak alakaai
le Osmanlı tabiiyetinde bulunan hıris
tiyan teşekkülleri, kendilerine bir ne
vi mahmi haline koymuılardır. Fakat 
hakikatte onlarm hi.lisi ve himiai de
ğillerdi. Kendi i,lerini kolaylaıtırınak 
menfeatlerini temin etmek Üzere va .. 
sıla olarak kullanıyorlar; zahirde 
medeni. insani bir vazife yapıyorlar· 
mıt gibi göstermek iatiyorlardı. 

Nete kim lstanbulda ilk "Ermeni pa
tırdısı,, nda, Ermeni ihtili.lcileri, bü
yÜk bir sukutuhayale uğradılar. Er
meni takileri, ihtili.I esnasında, Kum· 
kapıdaki Patrikhanenin damına, Li.le· 
lideki Taşharun çatısına çıkmışlar, ln
giliz donanmasının Marmarada görün· 
meaini bekliyorlardı. Fakat unıdulda
nna nail olamadılar, ııözleri nafile ve 
beyhude yolda kaldı. 

İki üç gün oralarda aaldanarak ni
hayet teslim olmıya mecbur kalıp al
dandıklarmı anladılar. 

Ermeniler, 1878 tarihli mukavele
nin bir fıkrası mucibince, lngilterenin 
kendi lehlerinde Devletialiyeyi sıkış
tıracağını umuyorlardı. Halbuki ln
giltere Hükiımeti, o mukaveleden is
tihdaf ettiği gayeye erdikten, yani 
Kıbrııa yerlettikten sonra, hiç aldı
nş etmemiş, yançizmişti. 

Sultan Hamit, lngiliz Sefirine cemi· 
leler göstererek ve sonra Almanya 
imparatorunun elini sıkarak kuru pa· 
tırtıyı atlattı. 

1896 senesi ağuatoaunun yirminci 
günü Galatadaki Osmanlı Bankasına 
girip dinamitli bombalarla tehdidatta 
bulunan Ermeni fedaileri, Rua Sefa
reti ba~tercümanı Maksimof'un deli. .. 
letile müstahak oldukları mücazab· 
kanuniyeden kurtularak memleketten 
çıkanlabilmi!lerdi ki bil' taraftan 
Sultan Hami• di .. er taraftan Rus Se-
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memnun görünmü,lerdi. 
Kezalik Almanya imparatoru ve 

Almanya Hükiımeti de ayni mevzu
dan müstefit olarak kendi menfeati 
için çizdiği pli.ru tatbika bqlamıya 
nimelvesile ittihaz etmitti ki p.rkta 
Avrupa emperyalizminin takip eyledi
ği •mealeğin mahiyetini anlatmıya ki
fidir. 

(Arkası var.) 

Yarın: 

PATRİKHANELER MESELESİ 
-2-

Rıu manastırlarında bir cemi yetihaliye. - Gidi cemiyetin tef 
kilatı. - Manastırları kapatamıyorlar. - Ayineidevran, ne suret 
gösterdi? 

660 Liraya Şikago'ya! 
Avrupa ve Amerikaya mükemmel 

fırsatı hazırlandı bir seyahat 
Roonanyada Realitatea llluıtrata ı 

P'azeteai ile Paarapit Türk seyahat 
;irketi araıında yapılan bir anlat· 
ma üzerine, Şikaıı:o büyük aerıiıini ziya 
ret için, Romanya n diler Avrupa 
şehirerinden har:.ket edecek olan 180 
kitilik seyyahin kafilesine Türlıiyeden 
gitmek arzusunu izhar edeceklerin de İt 
tirakleri temin edilmiıtir. Seyahat için 
tanzim edilen prpogram hakikaten 
çok muhteşemdir. Temmuzun yirmisi
ne doğru lstanbuldan hareket edecek 
olan Türk kaflleai Köstence ve Bük
ret!e Romanya kafileaile birleşecek ve 
Bükrette bir gün kadar kalındıktan 
sonra Yugoslavya, İtalya, laviçre, 
Fransa tarikile Belçikada Anverı li
manında hususi, muhteşem ve lüks bir 
seyahat vapuruna binilerek Fransa-

.. n•n Haver liman1na ve oradan da doğ· 
ı uca Nevyorka gidilecektir. Üç gün 
Ncvyorkta ge2ildiktcn sonra Pokono 
dağları ve Lu kue hona nehri teınaşa 
edilerek Bu<aloya gelinecektir. Bofa. 
lo'nun en muhteşem birinci amıf otel
lerinde bir gece kalındıktan sonra 
dünyanın en m~hur şeli.le•İ olan Ni· 
yııcoıra ve oradakt mua7.zam sanayi te
• • a ktır. Ve a ni zaman 

ela sular Ü.zerint4e yükselen ıialer aruın· 
da mü~ede edilen me~hur il'>'brgano 
perisi görülecektir. Buradan Eri 
gölünde lüka bir vapurla hareket edi
ler<!k Detroit fflhrine gelinecek ve dün 
yanın en büyük otomobil fahrikaaı 0 • 

lan Ford müesseseleri gezdirilecektir. 
Bundan aonra Şikago şehrine geline
rek burada beş gün tevaldruf ve bü
yük Şikago sergisi ziyaret oluhacak
tır. Seyyahlar .Şikag~. ıo~ 
Kleveland Pitesburg şehirlermı de zı· 
yaret ederek Müttı;Jıit Amerika hü
kiımetlerinin idare merkezi olan Va
!İngton şehrine gelinecektir. Burası 
da ııezilclikten sonra Filadelfiya'ya 
ıeçilecektir. Orada dünyanın en gÜ• 
zel ve emsalsiz plajlarından aayılan 

Atlantik aiti plajında da ıeyyahlara 
güzel bir gÜn geçirmek fırsatı verile
cektir. 

Bundan sonra seyyahlar gene Nev
york tarikile Avrupaya dönecekler 
ve gidilen iatikamette uğranılan şe· 
birlerden geçilerek memleketlerine av 
det edeceklerdir. Hemen hemen Avru 
panın baı1ıca şehirlerini ve Amerika
yı içine a1an bu ıeyahat birinci &ınıf 

Fransız gazetelerinde 
memnuniyetsizlik var 
P ARiS, 5. A.A. - Dörtleı· misa· 

ki müzakeratının ilerleyifi hak
kında dünkü alı:,am gazeteleri ha 
fif bir memnuniyetsizlik göst~İ· 
yorlar. 
L· intranıigeant diyor ki: 
" İtalya, misak metnine hukuk 

müsavatımn tesisi lehine bir mad 
de koymak isteyor. Yani bu, Al- ' 
ır.anyanın müttefiklerine tekrar 
silahlanmak hakkım verecektir. 
Bu doğrudan doğruya küçük iti
lafa kar•• bir tehdittir ve Polon
ya ile küçük itilafa verilen temi
ııat•n kaldırılması d emektir. Ha· 
JiselP.r sanki Franaa ile müttefik. 
]erinin ~ilahları alınıp Almanya i- . 
le müttefikleri silahlandırmak is
teniyormut gibi yapılıyor." , 

.lournal des Debats agzetesi va 
ziyet üzerine bedbinliğini gösteri
yor ve şunları yazıyor: 

Journal des Debats gazetesi va· 
yeti ~u suretle hulasa edilebilir: 

" Emniyet teminatı hakkında 
mesuliyet almamak ve başka dev
letlerin deniz kuvvetlerinin, ken· 
di donanmalannı sağlamlaahr
mak için, silahlarını bırakmalaTı
nı temin etmek. Bu terait altında 
lngiltere. Amerika ve F~ansa a
rasında Paris konferansı sıyasi me 
seleler üzerinde ve ananevi bir 
müdavelei efkardan gayri bifley 
olmavacakbr. 

Selanik intihabı --Hadiselere sebep olma-
sindan korkuluyor 

ATİNA, 5.- Selanikte yeniden 
yapılacak olan meb'uı intihabatı
nın rok mühim dahili hadiselere 
sebep olacağı tahmin ediliyor. 

Gerek hükiiınet ful<aları, gerek 
s·~ muhalifler bu intihapta ekseri- • 
yet kazanmak gayretile tiındiden 
faaliyete giritmitlerdir. Hükfunet 
fırkaları namzetler için kendi a
ralarında bir anlatma yapmıtlar
dır. 

lntit..,..p esnasında efkarı umu· 
miyeyi İcorku ve heyecana düsüre 
cek hadiseler vukubulmaması i-

~ t_ ..... 

caktır. 
Tedavi maksadile memleket 

haricinde bulunan Cümhur· reisi 
M. Zaimiı, ıiyui Yaziyetin gös
terdıi!i manzara üzerine Atinaya 
avdetini tacil etmittir. 

HükUmete muhalif olan Selil
nik Belediye reisinin hükiimet ta
rafından mahkemeye verilmek su·· 
retile intihabatm hitamına kada~ 
vazifesinden uzaklattırılmasının 
derpi~ edildiği haber alınmakta-

~ dır. 

Bir tren kazası 
PARIS, 5 A.A. - Nantes tren kaza

sında 14 kiıinln öldüğü ve biri ağır ol
mak üzere 100 kadar da yaral ı olduğu 
teyit ediliyor. 

F otografın mucidi 
CHÇLINS Sur Saone, 5 A.A. - Fo

tograf mu<,idi Nicephore Niepve'nm 100 r 
üncü ölüm aenesi, doğduğu Cl>alon Sur 
Saon şehrinde anılınıftır. 

Garibaldinin mezannda 
ROMA, 5 A.A. - Garibaldi'nin 5ı in· 

ci ölüm M""ne!'i münaaehetile Roma'da 
toplanmı, olan Garibaldi dostları, dün 
aktam Roma'dan, meza"lnın olduğu Ca· 
irera'ya hareket etmiılerdir. 

Daha evvel ananevi kırmızı gömlekle 
rile, Ga.ril.aJdi dostları, me-:hul asl<erin 
mezanna çiçek koyınu,lardır. _ 

Çine 50 milyon 
NEVYORK, 5 A.A. - Vaşington 

Auociated Pre .. •e bildirildiğine göre 
reconstruction finance corporatjon A· 
merika pamuğu ve buğdayı alabilmesi 
için Cin hi;kümetine 50 milyonluk bir 
kredi yapmağa razi olmuş, mukavele M. 
Sung il.- hanka reisi tarafmdan imzalan· 
mıştır. 

Zeppelin balonu 
CASABLANCA, 5 A.A. - Graf Zep· 

pelin Nılonu, dün saat ı8 de Casablanca 
Üzerinden cenuba doğru uçtuğu görül
mü,tür. ~· 

Londraya gidecek 
Fransız heyeti 

PARIS, 5 A.A. - Yarın toplanacak 
olan kabine Londra konferanaına gide
cek olan Fransız heyetini tesbit edecek
tir. M. Daladier'nin konferans açılırken 
heyete riyaset edeceği, Parise döndük. 
ten aonra da yerine M Caillaux ile M. 
Bonnet'i bırakacağı teyit ediyor. 

kamara, otel ve lüka vapur yemek, iç
m ek ve her türlü ıeyahat masrafları 
içinde olmak üzere 660 Türk liraaı 
ile kabil olacaktır. ki bu ucc ıluk ha
kikaten ~ayanı hayret bir fırsa t •~lak· 
ki edilmektedir. 

Küçük itilaf tadil cere
yanına karşı durabilir 
BELGRA T, 5. A. A. - Dün sa

t ay Bosnada 100,000 kitinin hu
zurunda hükumet partiıi tarafın. 
dan büyük bir nümayit olmu,tur. 

Başvekil, köylünün vaziyetinin 
hafifletilmesi, mali ve iktisadi va 
ziyetin ihyası için yapbğı gayret
lerden bahsetmittir. 

Muahedelerin yeniden tetkiki 
meselesinden bahsederken batve
kil hunun kabili tatbik olmadığı
m, küçük ·itilafın bu yolda cere
yanllU'a kartı durmağa kafi kuv
vete şahip olduğunu söylemiş, mil 
lctler cemiyetinin beynelmilel ha 
yatın yegane nazDDJ ve sulh için 
kuvvetli b ir teminat olduğunu i
lıh•e"etınİftİr. 

Halk bu nutku alkıtlamıttır. 

Hırvatlar 
İstiklal için Milletler ce

miyetine baş vurdular 
CENEVRE, 5. A. A. - Stefani 

ajanll bildiriyor : 
Hırvat milliyetçilerinden Pave

liç ile doktör Zeliç Amerika ve 
A'lorupadaki Hırvat cemiyetleri 
namına Milletler Cemiyetine ver· 

dikleri bir beyannamede mürettep 
bir usul daireıinde imha edilmeğe 
mahkum ve en merhametsizce taz 
yiklere maruz bulunan Hırvat mil 
!etinin içinde çırpındığı acıklı va

ziyete milletler cemiyetinin ve bü 
tün dünyanın dikkatini çekmifler

dir. 
Bu uzun ve mufassal vesikada 

Hın"at memleketinin tarihi anıl
makta, Hırvat yurdunun Sırbis
taıı'a ilhakının kanuna muagyir ol 

duğu söylenmekte, Hırvat vatan
datlarmın hapiıdıanelerde uğra
dıkları zulümler ve ifkenceler, Sır 
biıtan'da_Jıüküm süren ahlak ho· 

zukluğu ve Sırbistan'ın pek çok 
silahlanmakta olduğu, bildirilmek 
tedir. 

Bu beyannamenin ıonunda Hır
vat memleketi için iıtikli.l iaten
mit. Hırvat milletinin harp tabak-
•~-·-~ _, __ ....l_ --.---~ a.;nı..;~ ---
kıtta boyun eğ niycceği kaydedil 
miştir. 

Atinada bir yangın 
ATINA, 4 - "ideal" aineması kimi

len yanmııtır. Hıuarat pek büyüktür. in 
sanca zayiat yoktur. 

Faşizm aleyhinde 
PARIS, 5 A.A. - Avrupa fqiıt a

leyhtarlan kongresi, dün öğleden sonra 
mesaisine batladı. Kongre faşizm aley• 
hine müttahit bir cephe yapmak niyetin 
dedir. 

Kongreye komünistler, soıyaliıtler1 
radikaller ve muhtelif aendika teıkilat
larıru davet etmiıler, lngiltere, Alman
ya, Çekoslovakya, laviçre ve ltalya mu
rahhaslar göndermiılcrdir. 

400 haydut öldürülmüş 
NEVYORK, 5 A.A. - Associated 

Press'e Cantondan bildiriliyo<: Çin'in 
cenubunda yağmacılık eden haydutlarla 
bir çarpışma neticesinde, Canton hükü
meti kuvvetlerinin Kwantang ve fakien 
vilayetleri hudutlannda 400 haydut öJ. 
dürmüı oldukları Cin menat.ünden ha
ber verilm<ktedi<. 

Daladier'ye hücum 
PARIS, 5 A.A. - Havas ajan11ndan: 
Puy-dc-Dome Vilayetinde Aubert 

fehrinde söylediği bir nutukta M. Tar
dieu, Daladier kabine•inin harici siyase
tini şiddetle tenkit etmiştir. 

M. Tardieu'ye nazaran Franıa kendi
Iİne çizmiş olduğu haltı hareketi bırak· 
mıf meseli.: Emniyetaiz sili.bları bırak
ma, Hukuk müsavatı, Mac Donald pla
nı, Dörtler misakı, muahedelerin yeni· 
den tetkiki ve Londra konferansı meae· 
lelertnde ihtilaftan halletmeden ve müt
tefiklerinden ayrılmak tehlikesine gö
ğüs gererek tehlikeli irticalle. kabul et
miştir. 

Sovyetler ve Mançuri 
MOSKOVA, 5 A.A. - Taaa Ajansın 

dan: Mançu memurlarının Pogranıtch
kaya istasyonunda aldıkları vaziyet ü
zerine Sokolnikov Japon sefiri M. Qta' 
ya bir nota vemıit, ıeyrüaeferin iııkitaa 
uğrattınlmış olmasından ve muahedeler 
aleyhine hareket edildiğinden protesto 
etmiş Japon hükümetinin, timendiferler 
meselesi hakkında ve statikonun tekrar 
iade edilmesi icin tavassut etmesini is-
temiştir. · 

Çiftçi devletler konferansı 
BUKREŞ, 5 A.A. - Çiftçi devletler 

konferansı dün sabah mebuıan meclisi 
sarayında hütün hükUmet erkin ı nın, e) .. 
çiler;n ve büt;jı\ heyetlerin huzuru ile 
açılmr-ş.tır. • 

-----------·--- -

D 
Kayseride senede 30 mily°iJn 

metre mensucat yapılacak 
MOSKOV A, 5 ( A.A.) - Tas Ajansı bildiriyor: T ürkstroi t rös~ 

müdürü M. Zolotarev 1 Haziranda Türk sanayi heyetine Kayseri malı· 
teli# mensucat müesaealerine ait projenin taslağını tevdi etmiştir. M· 
Zolotareıı ile Türk heyeti reisi Reşat Bey projeyi etrafiyle tetkik et· 
tikten sonra samimi nutuklar irat edilmistir. Protokol imza edildikteJI 
ve proje taslağı teati olunduktan ı onra her iki taraf Sovyet alet ve ci· 
hazlarının tealimine müteallik huııuların müzakeresine gİrİfmislerdir· 
M. Zolotareııı Sovyet gazetecilerine beyanatta bulunarak Kayseri rnii· 
eueaelerinin .Tfli'kiyeye senede 30 milyon metı·eden fazla mensucat tt' 
in edeceğini ıöylemiftir. 

Bursada iki korucu öldürüldü 
BURSA, 5 (Telefonla) - Bur sa - Yenifehir yolunda iki me;hJ 

fahıs tarafından bir korucunun öl dürüldüğü haberi gelmiş, bunun üt 
rine bu adamların takibi için jandarma kumandanının idaresinde kıı~· 
vetli bir jandarma müfrezesi vak'a mahalline hareket etmiştir. Hadisi 
fÖyle olmuftar: Birkaç gün evvel Orhangazi - Orhaneli yolunda v~ 
kua gelen wun hadisesi failleri nin bir an evvel ele geçirilmesi içı~ 
vilayetih u n kaza ve köylere yaptığı tebligat üzerine her taraft~ 
yabancılara karşı büyük bir alaka ve teyakkuz gösterilmeğe başlatı· 
mıa, köylüler hudutlarına giren her yabancının hüviyetlerini teıbit hıt 
su~unda büyük bir hassasiyet göstermeğe baslamı~lardır. Bu sabah ~ 
Ayazma çiftliği koı'Ucuau köy civarından geçen iki yabancı şahıs gır 
rünce hüviyetlerini anlamak istemi'' kendilerini ihtiyar heyetine götiif" 
mek üzere iken korucunun elinden kurtulan fakilerden biri tarafıtı; 
dan tabanca lıurfunu ile öldürülmiiJtür. Hadiseyi müıeakıp katiller fı 
rar etmişlerdir. Birkaç saat sonra Limbos köyü korucularından biri Jı 
ayni Jekilde ve ağlebi ihtimal gene ayni adamlar tarafından tabanc6 

ile ağzından yaralanmıştır. Yaralı korucu Memleket hastahanesirı1 

nakledilmiftir. Hadise mahalline gülen müddeiumumi Fahri Bey /ıÔ" 
diıeye ııaz'ıyet ettiği gibi müteaddit jandarma mülrezelerile civar köf 
ler halkı saki/eri ele geçirmek için genif mikyasta bir arama ameliyatı' 
na btqla:nı,lardır. Haydutların yakalanacakları kuvvetle ümit edif 

mektedir. Bunların Orhaneli yolu soygunculanndan bir grup oldıığ' 
zannedildiğinden takibata ehemmiyetle devam edilmektedir. 

Bursa hava/isinde beş şaki yakalana 
BURSA, 5 (Telefonla) - 10 gün evvel Orhangazinin Manca /ıtr 

yünü basan silahlı şakilerden beşi yakalanarak bugün vilayete getir~· 
di. Bunlardan birinin Karamürselli, üçünün Yenişehirli, bir diğerirıit' 
de lznikli olduğu anlaşılmıftır. 

Fırka grupu bugün toplanıyor 
ANKARA, 5 (Telefonla) - Fırka grupu yarın saat on befte tof 

lanacaktır. 

İzmir belediyesi ve duhuliye resmi 
IZMIR, 5 (Milliyet) - Bugün Belediyede fırka reisinin ve vali rfl6 

auininin irtirakile. bir toplantı yapılmiftır. Ba toplantıda duhuliye rel 
minin kaldırılması üzerine belediye bütçesinin yarısını götüren oktrfl 
va meselesi göriiflilmü.tür. Neticede vaziyeti Dahiliye vekaletine a~ 
latmak üzere belediye reisinin An karaya gitmesine harar verilmiştıf 

Uevr(Jdilen dünya rekoru 
MOSKOV A, 5. A. A. - Tayyare ile deorialem dünya 

kırmaya teşebbüs etmif olan Amer kan tayyareciıi Mottern 
~onra saat 4,05 da Moskova tayyare meydanına inmi,tfr. 

rekorııtı1 

"~l ıJel og e 

Meclisten çıkan kanunlar 
•••••••• 

Zabit ve askeri memurların tekaütlü~ 
Ceza kanununun bazı maddeleri değiştirildi. Nahi11 

müdürleri hakkındaki kanun da çıkb 
ANKARA, 5 A.A. - B. M. Meclisi 

bugün reis vekili Refet Beyin •eisliği 
altında toplannnştır. 

1932 seneıi eylül n tefriniaani ayla
nna Nt raporla 1932 kanunuevvel ve 
1933 şubat aylanna ait raporlara ıttıla 
peyda edilmit,Sıvaaın Velittiıı köyünden 
Emin oğlu lamailin ölüm cezasına çar- j 
pılmaaı hakkındaki Aclliye encümeni 
mazbataaı kabul olnnmuttur. 

Nahiye müdürleri i!'tftilkiye ve Hukuk 
m"ktebi veya lise mezunlanndan ve po
lia komiaerlerinin l..eza lise tahsili ıör
müş olanlanndan tayin edileceklere ait 
kanun müzakere ve kabul edilmittir• Bu 
kanunun lriikümlerine göre yedi senelik 
id...ıi mezunları da lise mezunu hukuku
nu haiz bulunmaktadır. 

Halen müstahdem nahiye müdürleri
nin müktesep baklan mahfuzdur. Bun· 
!ardan matlup evaafı haiz olanlar doğru 
elan doğruya komiserliklere alınabilec:ek
lerdir. Komiserlikten nahiye müdürlük
lerine tayin olıınanlar emniyet itleri u
mum müdürlüjü kaclrolanndaki sınıf ve 
derecelerini Te haklannı muhafaza eder 
ler. 

Esaretin men'i 
Eaa•etin men'i ve karada ve denizde 

esir ticaretinin ilga11 hakkındaki 25 ey. 
JUi 1926 tarihinde CeneYre de tanzim 
edilen mukavelenameye iltihalcnnız hak
kmdaki kanun layihası müzakere ye ka
bııl edilmittir. 

Müteakiben Türk ceza kanununun 
bazı maddelerinin deyiıtirilmeai Ye ili
veler yapılma11 haldmıdaki lwnun mÜ• 
zakere ve kabul edilmittir. Ceza kanu
nunun tadilini İcap ettiren sebepleri ad
liye encümeni mazbataamda §U suretle 
izah etmektedir: 

Bazı maddelerde ceza miktarlannda 
bir suçun ikaı tarzı ve failin tahai halle. 
ri itibarile müteddit ve muhııffif olan 
vaziyetlerde adilane bir inıbet bulunma· 
ması ve ıehiv ve zuhule müıtenit bazı 
tashihlere lüzum giirülmeıi gibi husus
lardan gayri beya7. lg.dın ticareti ve ona 
tavauut ıuretile yapılan fiillerin ve fuh· 
şa tahrik hallerinin ve her devletin te
davül vasıta;;ı olarak çıkardığı meakuk 
ve kağıt paraların taklit ve ta~yiri fiile.. 
rinin her devlet tarafından takibe ma
nı z hrl' :ıkıln1aı 1 hakkında beynelmilel 1 

muahede ve protokollarla kararlaştıtl 
bükümetimizin de ceza kanununda ~ 
yolda hüküm konması hakkındaki ıaıtf 
bu layihalann tanzimine ve böyle«. 
za kanununda bazı iliive)er ve deyi11~ 
ler yapılmasına saik olmu,tur. 

I nhisar teşkilôt' 
lnhiaarlar tetkilatmı deyi,tiren vt 

nebi mütehaıııılar tabıi~atını arttı~ 
aalihiyettini veren kanun k' bul ol~j 
duktan sonra kaçakçılığın men vr il> 
bine dair kanunun bazı maddelerini~~ 
yiıtirilmeıi hakkındaki kanun müz• 
Ye kabul edilmiıtir, 

Zabitlerin tekaüt yafı 
Senelik taksitleri hazinece cib•~ 

edilmekte olan vilayete ait muo:IJ 
kesirlerin senelik tutarını geçme0'

1 
Te yol İıı§aatma tahsia olunmak .,e.J 
çok bef senede ödenmek üzere AY~. 
vilayeti tarafından 100 bin liray• ~ 
dar yapılacak istikraza kefalette~ 
lunulmaıı için Maliye vekaletine ,. 
zuniyet veren kanun ile zabit ve ~ 
ri m-urlarm tekaüdü için rütbe~ 
aııuflarma ıöre tayin olunan yaF., 
&Öateren kanun müzakere ve kabt11 

diJmqtir. 
Bu kanuna göre bütün zabit ve~ 

keri memurlardan &flliıda aöatel"' 
yqlan bitirenler hizmete muktedi' 
salar dahi nzalarma bak:ılmaksızı;) 
kaüt edileceklerdir. Bu suretle t i 
üt edilenler 1076 numaralı ihtiy•\ı 
bit ve aıkeri memurlar kanunu btl ı' 
!erine tabidirler. Mezkiir kanun• ti. 
fikan hizmete almdıklan zaman 1 
di rütbe Ye amıflanndaki muvaz~•1 1 
bit ve askeri memurlann almakt• 
duklan muhaaseaatı alırlar. , 

Zabit vekilleri, mül&zim ve bi~ 
mülazimler için hizmet edecekl~I, 
zami yaı 4ı, yüzbafı ve kıdemh ıı• 
başılar için 46, binbatılar için 52~ f 
makamlar için 55, miralRylar İÇ'~)! 
livalar için 60, ferik ve birincı fert 
çin 65, müşürler için 68 dir. ~ 

Askeri memurların hizmet ed
11
.; 

leri azami yaf 60 dır. Yalnız " 1:, 
~edinci, sekizinci sınıflar i1e 111; 
muavinlerinin .nzami ya~ları 5 
Meclis perşembe günü toplana<• 
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MiLLiYET SALI 6 HAZiRAN 1933 

Maarif Vekaleti ve 
bazı neşriyat 

ŞEHİR "·HABERLERİ 
Bir genç muallim bana gönder

diği mektupta Maarif Vekaletimi
zin ve netriyat sahiplerimizin iti
na ile dikkat edecekleri bir mev
zua temas ediyor. 

Diyor ki: 
"Bazı mecmualar var ki takip 

ettikleri yazı mesleği ile bugün ih
timamla yetittirmeğe çalıttığımız 
neslin dütünütüne sakat bir yol gös 
teriyorlar. 

1 Bunlardan yeni çıkınağa b14-
lı!an biri tefrika yazumda ınorfi
mn zevke, net'eye yarayan bir şey 
?ldu~u ~aydederek bu iptilinm 
ın~ uzermdeki keyifverici teair
lerını anlatıyor. Talebelerimden 
bazılarının elinde gördüğünı bu ya 
zı~ı okuduktan sonra tabii vazife. 
mı y_aptım ve Fazıl Ahmet Beyin 
»:~nyatın tahdidi hakkındaki fik
rmın çok isabetli olduğuna bir da
ha kani oldum.,, 

Genç ve hassas mualimin yavru
larını fenalıktan koruyan titiz bir 
~ba vaziyetinde gösterdiği bu a
l~ ve telil4a hakvermemek kabil 
d~ğildir .. Şüphesiz ki yetittirdiği. 
mız nealı fena mektep kitapların. 
~an kurtarmak için nasıl aiıtema. 
: vb resmi bir şekilde çalıtıyor-
. u genç ruhtan mektep hari-

c.mde tesadüf edecekleri fikri teh
likelere. ~fı da sıyanet etmek 
mecbunyetindeyiz. Genç dimağ. 
~ b8!1ar yatmuru yemif, nisan 
gunetı görmüt bereketli bir toprak 
gibidir. Oray~ atılacak her tobunı 
meyvaaını ve.nr. Bilhassa İnsan 

ruhu daha zıyade menfi cereyan.. 
lara mütemayil olduğu için IDllZll' 

tohumlar daha müessir olur 

ki!~ için gençliği ya ~ektep 
taki m dan batka kendi arzusu ile 
haz~ıldıe eceb ğil" netriyata kartı da 

u undurmak ve-Lut b 
netriyata L--

1 
hü . , .... , . u 

nin ık b ........ ! ldlmetin, adlıye
mekı 1 b ~ürakabeıini kabul et-
N ~ec urıyeti vardır. 

d etrıyat, kanunun tayin ettiği hu 
f:a~ahilinde serbesttir. Fakat 
tehi~ ası o kadar geni9tir ki her 
madd=~e- karşı kanunlara birer 
Yal ~•ve.etmek imk&nı yoktur. 
tep nız . &llrıf Vekaletimizin mek-

nhetnyatı haricinde aırf ahlaki 
ve ru i dalaletlerin hududun .. 
lerecek bir çerçeTe hazı:rl u gos
bunun takib · · dl ,....,.., ve 
tatbiki kab"lb•a _iyeye bırakması 
Kanundaki ı ~~ sıstem olabilir. 

"b" b" d . Sınuatehçen netriyat) 
gı ı ır e ıgfal d" . . d" k e ıcı netnyat kay. c: 0 Yrnak bu kabil muzir ve yıkı. 

Yazılara kartı genç ruhtan hima. 
ye etmeğe kafidir. 
~enç M~rif Vekilimiz Retit 

Galıp ~e!1n bu bahse ehemmiyet 
~~recegını zannederim. 

Burhan CAHJT 

Vapurculardan beyan
name istendi 

Yeni V biit.. apurculuk kanunu m "b. 
un huauai PoS uca ınce, 

lannın adet f" 
1 

ta Yapurcuian, •apur. 
be ' ıa 'Ve naafm L • • yanname verrni ı ıı.avı bırer 
Beyannameler ay;..e 1~~et edilmiılerdir. 
Ticaret Müdürlüğüne tınedi ka~ Deniz 
calttır. 15 hazirandan :'.,'V edilmiı ola. 
lara kıymet bicilmiye '--~ı a, ı.., vapur-

- --ıanaca1ttn-

İsviçrelİ seyyahlar · 
Dün lı .. içreden bir ıeyyah _ ı..ı.:ı 

g~lmqtir. Seyyahlar fdırimizde ~ueai 
•ın kalacaklardır. r kaç 

1::.konoml 

Yeni salahiyet 
Borsalar zahireye ahkam 

koyabilecekler 
Ticaret ve Zahire boraaları hakkında 

hazırlanan yeni layiba, mühim büküm
leri ihtiva e!mek!edir. Bu cümleden ola
rak, Zahire üzerilT"' !Ec!nulacak bilumum 
abkimın vaz'ı ııafa!iiyeti lıtaıibul Tica
ret ve Zalıire Boraum; verilmektedir. 
.. P~uk üzerine Adana, üzüm ve incir 
uzenne lzmir, fındık üzerine Trabzon 
Ticaret ve Zahire bonalan ablr.am vazı
na aalalıiyeıtar olacaklardır. Bu ıuretle 
bu maddelere ait alakadar hona tara
hndan verilecek kararlar, diğer bulu· 
mum boraalar tarafından tatbik oluna
cakhr •. Yeni la~ mecliıin gelecek 
devreaıne kalacagı anlatılmaktadır. 

Temiz bt~day 
bul_ı:~ul Ticaret ~"!lhire Borsası, 

g Y ~ın mevadı ecnebiye mikıarla
mıı. ta!'~! ve temiz olarak satıf8 arzını 
temın ıçın bazı mukarrerat ittihaz etıni 
Te bu kararı ahir ' ar• en !a!bilr.:a batlarunıı 
h. Buğday iıtihaal mmtakalanndaki ı-
~ boraalar '. bu karana çifçiyi izrar etti· 
gmden bahisle lktıııat Vekaletine müra· 
caat ebniılerdir. Vekalet, bunları lıtan· 
bul borsasına göndermit, boraa, karan
mn memleket umumi menafiine uygun 
olduğunu müdellelen Vekalete bildirmi• 
tir. ' 
Oğrendiğ~ze ııöre, Vekalet, Borsa 
~ı Yennde ııönnüı ve bu buıuata 
ıikayeı eden bazı memurları tevbih et· 
mi, tir. 

· lıtanbul Borsası ecnebi maddeleri nis 
~erinin tabdidi İ.arannı 1 eylôlden i
tıı..r.;n diğer hububata da tatbika karar 
•ernuıtir. 

lskenderiyede Türk kömürleri 
lalr.enderiye pİyaaumd 1.~-ürl · · 

b" "ki a IWID erımız 
aon ır. 1 ııene içinde fazla rağbet gör-
mektedir. lıkenderiyedeki Türk Ticaret 
Odaaı ı... buıuıta mercüne bir rapor 
ııöndermiştir. • 

Belçikaya hayvan ithalatı 
Belçika hükiimeıi, hayvan ithalatını 

tahdit eımiıtir. Bu ithalat için, Belçika 
ziraat nezaretinden müsaade almak ica· 
betınektedir. 

Almanyaya yumurta ithalatı 
Almanya'run yumurta itbalAt resmini 

ahiren tezyit e!meıi Romanya yumurta 
tacirlerini bqka pazarlar aramıya ae•· 
ketnıiıtir. Bu makııatla Köstence ve Bar 
aelon arasında yeni bir bat açılını§ ve 
Romanya'dan lspanya'ya yumurta sev
kine Jıaılanmıştır. 

Türk-Yunan Ticaret Ofisi 
Türk - Yunan Ticaret Muahedesi 1 

Hazirandan itibaren mer'iye!e girmiş 
bulunmaktadır. Bu muahede mucibince 
tehrimizde !etekkül edecek Türk • Yu· 
nan Ticaret ofisinin kurulusuna kadar 
vazifesi Ticaret Odasınca ihı ve tarafe
yn ik!ıaadi münaıebatı takip edilmekte
dir. 

Cam fabrikası 
<:a~ca'da bir cam fabrika11 kurul

mak uzere hazırlıklara bqlaııdığı haber 
•erilmektedir. 

Mısırda kuru meyvalarımız 
lıkenderiye Türk Ticaret Odası Türk 

kuru meyvelerinin Mısırda sürümü hak 
imada mütaleasım Ticaret Odası ve ih
racat ofisine bildirmittir. 

Mısırda ecnebi memleketler kuru mey 

veleri Türk kuru meyvelerile çok reka· 
bet ebncktedir. Kay111, erik, üzüm ku
ruları hatta incirlerde ambalajı claba i
tina ile yapılmış olman, iyi yerlqtiril
meai itibarile başka memleketlerden ge
lenler Türk meyvelerine tercih edilmek· 

Beledl)'ade 

Yemiş sahili 
Belediyece doldurulmasına 

karar verildi 
Şehrin ticaret merkezi olan ve en 

kalabalık bir kısmı olan Y emit ynlla· 
n, bilhaaaa sahil k,ıunı çok fena bir 
vaziyette bulunmaktadır. Y emiı sahil
lerinde bir çok ticarethaneleri yaz, 
kıt deniz taf1118aından veya fazla yağ 
murlardan sular basmakta ve §Chrİn 
ticareti sekteye uğTamaktadır. Yemi§ 
ııahillerinin gittikçe çökmekte olması 
bu halin fenalığını gittikçe arttmnak· 
tadır. Y emİ§ aabillerine ve kartı sa
hile iki köprü araamda Rıhtım ıirke· 
tinin nbtım yapması lazımdır. Hatta 
Rıhtım tirke!i bu sahillere çıkan etya· 
dan nhtım ücretini mun!azaınan al
maktadır. Fakat Şirket buraya rıhtım 
yapmak niyetinde değildir. lsıanbul 
belediyesi §Chİr için hem pek çirkin 
bir manzara ıeıkil eden ve hem de 
ıehrin ticaretini tehdit eden bu hali 
neticelendirmek için faaliyete ııirit· 
mİ§tİr. Belediye Yemiş sahillerini İm· 
kan nisbetinde doldurtacak ve sahilin 
daha fazla a9mmaması için kazıklar
la teıbit edecektir. Bunun için lazım 
gelen büyük kazıklar ve malzeme mü 
bayaa edilmittir. Ta§lann taşınması· 
na da bugünlerde baılanacaktır. Bu 
intaabn yapılmasında ve nakliyatta 
tamamen belediye nezafet amelesi ve 
arabalan kullamlacakbr. Bu §"kilde 
bu mühim it az bir masrafla batarıla
caktır. Eminönü kazası nezafet ame .. 
lesi kadrosu bu it için tevsi edilmittir. 
icap ederse diğer kazalardan da ame
le alınacaktır. 

Temiz süt 
Belediye lı!anbul süt ihtiyacım sıh

hi ve fenni bir tekilde temin için bir 
müddetten beri tetkikat yapıyordu. 

Öğrendiğimize göre belediye tebrin 
ıÜ! ihtiyacının mühim bir kıunını Ya
lovadan temin e!meğe karar Yeımİf
tir. Yalova ıü!baneainin lı!anbulda 
açtığı aatıı 9ubeleri ııittikçe artmakta
dır. Sü!lerin en ziyade tevzi !eıkilatı
nm gayri muntazam oluıundan ileri 
geldiği anla4ılmııtır. Seyyar ıütçü mik 
dannın tahdit edilmesi ve berkeıin 
aüt satmaaına müsaade edilmemeai 
muvafık bir tedbir olarak tatbik edi
lecektir. lstanbulda 2 bine yakm sey. 
yar sütçü bulunduğu anlatılınıt!ır. 

Un esasına göre ekmek narhı . 
Is l:iul Zahire Borııaaı. ekm.ek nar 

hmın buğday veya un fiyatlarma gö
re !esbitinden hangisi daha muvafık 
olacağım tetkik etıniı ve neticeyi lk
!ısa! vekaletile belediyeye bildirmit· 
tir. Boraa., un esasına göre ekmeğe a .. 
zami fiyat vaz'mı müreccah görmüş
tür. VekB.le!çe de bu eaaı muvafık 
ııörülmüı ve Ankarada bunun Üzeri
ne lstanbulda olduğu gibi ekmeğe un 
fiyatına ııöre azami fiyat tayinine ba§ 
lanmıtşır. 

Şırıngadan mı öldü? 
Şmnııa o.ıicesinde kam zelıirlenerel· 

vefat eden icra katibi Musa Kazun Be· 
yin ölümüne Ri! tahkikata devam edil 
mektedir. Şınngayı yapan Dr. Nejat B 
in dün polisçe ifadesi ahnmıtbr, MOt'f 
henüz raporunu vermem.iıtir. 

Mahkemelerde 

6UmrUklerde 

Kararname 
Bekleniyor 
Yünlü fiatlannda şimdi

den tereffü başladı 
Yeni !arifenin tatbiki dolayıaile güm

rüklerdeki vaziyette değiıiklik yoktur. 
Hangi maddelerden ne nisbetlerde ııüın· 
rük resmi alınacağı hakkındaki karama· 
me ile listesinin bugiiıı yarın tebliğine 
intizar edilmektedir. Kararname gelin
ce azami tarife üzerinden alınmakta bu
ıu:..n gümrük resmi farkı, sahiplerine 
iade edilecektir. iptidai maddelere ihti
yaçları olan fabrikatörler, banka mek!u· 
bu mukabilinde gümrüklerden mal çıkar 
maktadırlar. Bunlann lktısat Vekaletin· 
den verilmesine müsaade edilecek mik
tarlarda mahsubu yapılacaktır. 

yeni !arifenin tatbiki dolayısile yünlü 
ve pamuklu eıya ile cam vesair bazı 
maddelerin fiatleri §İmdiden arbnakta
dır. Bila sebep fiatleri yükselten oluna 
bunlar tesbit ve mahkemeye sevkedile
ceklerdir. 

Ticaret Odaaa da, pahalılık haberleri 
üzerine tetkikata başlamıt!ır. 

İdare heyetleri 
lstanbul heyeti teşkil 

edildi 
Ban Vilayetlerde maa~lı idare heyet

leri te!kili hakkındaki kanun dün Vila
yete lıildirilmiıtir. Şimdiki halele bu he
yetler Ankara ve lıtanbulda teşk;ı edil
mektedir· Gelecek aene de lzmir' de teı
kil olunacakbr. 

Bundan maksat ıodur: 
idare heyetleri müdürlerden mürek· 

kep oluyordu. Bu suretle müdürler işle
ri betlanndan aynldıldan iı;in iıler ka
lıyordu. Yeni tekil buna meydan vemıe
melrtedir • 

Jatanbul bey eline latan bul Mülkiye 
müfettişlerinden Enver, sabık valilerden 
Ferruh Dahiliye Vekaleti şube müdür
lerinde~ Sabri Beyler tayin edilmişler· 

dir. akı . 1 ki Bunlar y nda şebrinuze ge ece er-
dir. içtimalar vali veya muavininin riya 
setinde olacaktır. 

Bu zeval haremde mevcut maatlannı 
alacaklardır. 

Avrupa hava postalan 
Cıilna (Beynelmilel seyrÜsefer ban 

tirketi), "Fleı Doryan" hava seferlerine 
1 ....._..oudo.u &ıı.n.-..... ... ._. .. .._ ı......_ .L-~-~._ 

Yeşilköy tayyare meydanında her aa
li, Pl":Şembe ve cumartesi ıabahı aaaı 5 
de hBreket eden tayyarelerle, lıtanbulu 
ayni gilnde, Parla, Berlin, Vartova, Vi
yana, Praga, Munih ve ilô.h. Şeh.irlerine 
bağlamak imlı:anı basd olmuıtur. 

ikinci gün zarfında ioe lıtanbul ile 
Londra, Brüksel, Amsterdam, Roller· 
dam, Banelon, Roma, Kaııııea, Moslco
va, Leningracl, Hebiııgfors, Kopenlıag, 
Oslo, ılô.h. Şehirleri arasında irtibat le
min eclilmit..buluıımaktadır. 

Tayyare mektuplan bilumum latanbul 
Poa!ahanelerinde saat 19 a kadar kabul 
edilmektedir. Hareket ııünlerinden bir 
enelki ecderde de mektuplar, ls
tanbul ve· Beyoğlu Merkez Postabanele
rinde "Gece telgraflan" giıesinden pos
taya verilecektir. 

Yangın da kast var mı? 
tedir. Türk kuru meyveleri biraz daha J d k hk•k t d İtina ile snkedilirse ayni rağbet ve ala- Beyoğ un a i yangın ta ı a ın a 

1 
~ göreceği muhakkak addedilmekle- bazı şüpheli emareler görüldü 

1 b 
lakenderiye Türk Ticaret Odası hil-

aoaa m"'-'-- b" iki a.ece -vel Beyog"lunda Nanrk Pa- ı nu söyliyerek beraeı İstemiılerdir. Ka-
( 1 B • d •• 0 uun ır tavsiyede bulunmakta- c· ~· efb" · '-··ka - b kılını 

HORSA 
~ ankasından alınan cetveldir) ır: <>usırda kuru ıa apartımanı albndaki mağazad~n çı· rar ! ıını ...., ııune ıra thr. 

5 HAZ
. hası Ram meyve sarfiyatı bil- kan yan"ID !ahkikatma dnam edi. Iınek- z· ete a a 
IRAN 1933 maı.:'..dır. B:."da .Y!iksek bir hadde çık- tedir. Mağazada ikbal Beye aıt olan ımm p r 

. A k ş a m F i a 
1 1 

a r ı ki ay ev-ve) Tü~ ı:;,ın Ramazadan bir i- tuhafiye kısmının 24 bin, y erva."! Efen- Şark Demiryollan kontrol dairesi mü-

vııa,.ette 

Tekaüt kanunu 
55 inci maddenin tadili · 

Vilayete bildirildi 
Madde 1 - 3 haziran 1930 tllrİlı ve 

1683 numaralı Askeri ve Millki Tekaüt 
Kanununun SSinci maddesi aıağıdaki 
tekilde tadil edilnıiıtir: 

Müteaddit cihetten maaşa miiı!ahak 
olan yetimlerin maaşı en çok alacağı ci
hetten hesap olunur. 

Aıİcak maap. müs!ahak olan dul zev 
celere plderlerinden düıen yetim maa
tı, dul maaıından fazla olarsa reyleri a
lınır. Zevclerinden intikal eden ....,,..tan 
ten:ilı ettikleri takdirde bu maaş !ahıis 
olunur. Pederlerinden ıabais olunan ma· 
aı miktarı, zevçlerinden intikal eden 
maqtan fazla olmak hasebiyle 47 inci 
ve muvakk:ılı ikinci maddeler mucibince 
tasfiyeye tabi tutulan dul zevceler hak
kında dahi bn fıkra hükmüne !mikan 
muamele olunur. 

Bunlar zevçlerinden intikal eden ma· 
aşı tercih ederlerse tasfiye tarihinden 
itibaren zevçlerinden tahsisi li.zım ge
len maa~ miktarları hesap olunarak ev
velce pederlerinden tahsis olunan maa
şın tasfiyeıi neticesinde aldıktan para· 
dan mahsup olunarak üst tarah, yani 
tahsis olunacak dul maaşından dörtle 
biri kesilmek suretile istirdat edilir. El. 
linci "" muvakkat dö"düncü maddeler 
mucibince tasfiyeye tabi tu!ulmuı bulu 
nan zevce, ana ve baba ve zevçlere di
ğer cihetten daha fazla maa! tahsisi Ia
znn geldiği takdirde yalnız iki ma&f a· 
rasındaki fark miktarı ilave olunur. 

Askerler ve ticaret 
Madde 1 - Aşağıda fiilleri ilk defa 

yapan zabitlerle illeri memurlar ve ge
dikleri küçük zabi!lere iki aydan altı a
ya kadar hapis cezası verilir: 

Tekerrürü halinde evvelce verilmiş 
olan ceza bir kat arttınlmakla beraber 
zabitlerle askeri memurlar hakkında (ih 
raç), gedikli küçük zabitler hakkında 
(rütbenin geri alınması) cezalan da bir 
likte hükmolunur. 

A) Ticaret yapmak veya yaptırmak, 
B) Ticari ve sınai müesseselerde va· 

rife kabul etmek. 
Madde 2 - Aşağıda yazılı fiilleri ilk 

defa yapan ihtiyat zabitler hakkında iki 
aydan altıya .ve küçük zabi!lerle nefer
ler hakkında on beş günden üç aya ka-
dar hapis cezaaı verı1ir. • 

Tekerrürü halinde cezaları bir kat 
daha arttmlmalda beraber küçük zabit
ler halr.kmda (rütbenin geri alınması) 
cezası da birlikte hükmolunur. 

A) Fili hizmeti askeriyelerini ifa es
nasında biZzat ticaret veya sanatla itti· 
e~--~ 

B) Ticari ve &mai müe-eaelerde ,,-a-
zife lr.abııl e!mek. 

Ancak tebdili bava veya zesmt mezu· 
niyet suretile kıt'a ve müesseselerden 
aynlanlarm askerlik kıyafe!ınden ayni 
mak pırtile kendi it Te sanatlarile işti
galleri caizdir. 

Madde 3 - Aıkeri doktorların biz. 
zat buausi hutane acmaları memnudur. 
Hilifmda hareket, birinci madde muci
bince cezayı müstelzimdir. Ancak çalıı· 
ma saatleri haricinde ve mahsus kanuna 
göre iaayi aanat etıneleri caizdir. 

Baytar müdürleri 
Vilayet Baytar müdürlüğünün kadrosu 

gelmiştir. Bu kadroya nazaran mua· 
yene baytarlarmm ünvanı müdürliiie 
tahvil edilmittir. Ve maaflanna 500 
kurut zam yapılmıt!ır. Bunlar meya· 
nında Üsküdar iskele baylan Ferit, 
Sirkeci baylan Mehmet Asaf, Yalova 
bükômet baytarı Mehmet Ali Beylerin 
maqlan bu suretle isimleri muayene 
baytar müdürüne tahvil edilmit ve 
maaıları üç bin kurut olmuttur. 

üçer ay~ıklar 
Dul, yetiın ve mütekaitlerin Üçer ay

lıklarmm verilmesine bugün hatlanacak-
br. . 

Defterdarlık teşkilatı 
Deft:,.darlık yeni teıkilit kanunu 1 

eylôlde tatbik edilecektir. 

İcrada planço 
1 ıtıkrazlar f T'-'- . • sır piyasa ru meyvelerinin Mı- diy" aiı m~nifatura kısmının 7 bın, Alek· dürü Halim, Muhasebe dairesinden Tev· 

loı;kr .. dabT k f anvilat d" sına gönderilmesi istenmekte· ııandros Efendiye ait §8Pkacı kıslll'Jnın fik istasyon memuru Nuri Beyler zim· 
P•n•u• • • U• 1 Er.an; 19 40 ır. al ld - metlerine 5 bin küsur lır" a g"'"ı"mıek!en Bir senede borçlulardan ı93• l 96 so El kt .,_ ' da 3500 liraya siaort ı o ugu ayrıca -, 
<. ·, ."k d•tikr1•1 ~ı 1tl45 Tr.•m•r'a-=• -.,.._ ı:.o • suçl~1 oleı!"e.k ikinci ceza mahkemesı"nde , , lllıtlaerlfte yalnız <1ük:Uirun da 22 bin lirava sıgorta - 10,5 milyon lira toplanmış 
D. Mu~abb;~:· ~:~~ T•nel -:= ettirildiği anla~ılmışbr. isimleri yazılan muhtkeme edilmislerdir. Dünkü muha-

5 J
• k h' . ,7., R.b.,,,,. 

18
.25 O f k bu Ü< kisi elyenn zanalhndadır. lklıal kemedde iddia makamı suçluların ceza. latanbul iera dairesi 1933 mali senes~-

•Y ' ma • 7 .__ r ame tep muaıı· ı·v· . - d . landır malarını ist .. m;., mu"dafaa vekil- . '--·I .. LtiJ 1932 aenesı Baidat ıı;s J ~dolu 1 44,90 ım IQI Bey basta olduğu için hastanede ifa esı ---. nın .,... angıcı munaaeoe e 
T. uker;y• 7,

75 
. ili 

46 25 
Ort k alırunıttır. leri de beraeı taleh;nde bulunmuşlardır. hesaplarının bir bilançoıunu yapınıttır• 

E S ....... ı 56,4S . .ame tep muallimliği için lemm IV\ıhakeme karar tefhimi için başka gü. Bu biliııçoya nazaran alacald~ar ~~ı· 
H A ı>t da ımtıhana gıreceklerin mür~caaı .. :f Y ~ında muhtelif yerlerinden J'llDA!' ne lnrakılınışbr. na borclulardan 1932 ~ ıçınde 

it Bankuı Na· S Bo.,, . ~eti. ~)'in 1~ inde bitmektedir. Muaı'i::ı: Ahmet Efendi baıtanede ifade veremı· 10,SOOoOO lira talısil edi!miı •e·!'- ~-
"" !>.45 T.,k::'i. 21.ıo lik ıçın talip olanlann ıılıhi mua . Bir rüc:vet davası . . ayı ıçerııın-
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ICLE 
Şairin ölümü ... 

Ahmet Hatim de gozunu yumdu. 
Her sevilen öldüğü zaman söylenen"' 
aözler - az çok farklarla • onun için 
de söylendi. Az çok kalp sızladı ve nı· 
hayet öliiınünün yüreklerdeki elemi 
daha bugünden itibaren zaman silgi· 
•İnin allına atıldı ... Maalesef bu daİ· 
ma bizde böyledir TC böyle olmuştur. 
V aktile eski tairlerden zannederim 

• Nedim için bir heykel dikilmesi orta• 
ya ahlmııtı... Yapılsın, yapılmasın 
derken: 

- Nedimden evvel heykeli dikile· 
cek adam yok mu?. Sözü çılı.b ve o ıt 
te tavaadı .. 

Zaran yok! "Canım Ahmet Hatim· 
den b~a heykeli dikilecek adam 
yok mu?'' desinler .. Fakat onun için 
dilile ve kalemile göğsünü dövenler 
Üç beı kıınıt toplayıp bir heykel ol· 
mıua da, ya okuduğu ya okulluğu 
mektebin dıvanna bir (plaket) koy• 
dursalar bizde kadirıinaslığın ilk 
maddiletmesini yapmış olurlar... Bu, 
olursa timdi olur. Olmazsa aonra güç 
olur. Y akıa zaman geçip devirler de· 
iifİP görütler ayrılınca belki onun da 
aleyhind~ bulunur ve belki o (plake t) 
i de indirirler~a yapılan kadi tı· 
naslığm onun rultuna ettiği yer baki 
kalır. 

Bazı tabirler ... 
Şu günlerde hepimiz az çok türkçe 

kelime kullanmak heves ve gayretin· 
deyiz. Liikin bu gayretimiz üsl\ıplu ol· 
muyor. {Bu üsluplu kelimesinin !Ürk· 
çeai {usturuplu) dur. Liikin biraz ar• 
ııodur). Meoela "muhterem efendim" 
yerine (ııaygılı efendim) kullanılıyor. 
Amma saygılı (muhterem) manaoına 
gelmez, başkasına hürmet eden mana· 
ama gelir. Birinden bahsederken: 

- Saygılı adamdır ... Yahut: 

- Saygısız herifin biridir. de'i-iz •• 
Binaenaleyh "muhterem'' kelimcai 

yerine ııaygılı kullanılmamalıdır. Son
ra yanlıı yerle§İr ... 

Bir karieın de benim yazılarımdaki 
"hürmetler" sözüne ainirleniyormuf. 
Bana yazdığı mektupla diyor ki: • 

'"(Hürmetl«r) diye değil, (Hörmet• 
ler) diye JIGZ71layı ve &Öylemeyİ adet 
ederaeniz, hem her gün beni sinirlen• 
dirmekten, hem dil siz o ağ.zınıza, bi
çiminize yakı§mıyan aykırı fİueden 
kurtulmUf olurwı.'' 

ETet! Hürmetle~ mi, Hönne!ler mi 
doğrudur. lstanbulun muhtelif s mt• 
)erinde bu iki tekli de kullanıyorlar. 
Lakin: 

Arapçada R harf"mden e~I hafif 
ötre yani (ü) aesi yoktur. Faka! (u) 
vardır. Bu kelimeler türkçeye dah 
doğrusu bizim Lıtanbul tive•ine geçer• 
.__..,. <-> • •t. ----:-.. :- N-••L-:-
arapça .,Hurriyet, Hurr, Burhan" ke-

limeleri bizim ıiveye "Hürriyet, Hürr, 
Bürban" olarak geçmİttir.. Şu halde 
ayni veçhile Arap tiveainde Hurme! 
diye telaffuz olunan kelime de l•!an· 
bul ıivesine Hürmet teklinde geçmek 
icap eder. Onun için hen de Hürmet• 
!er diyorum efendim. 

FELEK 

Tapuda yeni tayinler 
Tapu ve Kadastro meslek mektebi 

müdürü iken istifa eden kadastro bat 
mübendiıi Emin Beyin yerine mektep 
müdürliiğüne mü!ekaidini askeriyeden 
Kimıl Bey tayin edilmiıtir. Ve ki!liplt. 
ğe de .Necmettin Beyin yerine sabık 
kadastro memurlanndan Asaf Bey ı .. 
yin edilıni§tİr. Diğer taraftan Alem
dar mmtakasındaki ıicil muhafızlığı· 
na lzmir sidl mubafızlanndan Talat 
Bey ve muavinljğine de tapu memurla
nndan Lutfi Bey tayin edilmi;lerdi. 
Adalar sicil muhafızlığına da lzmiı· 
sicil muhafızlarmdaı;ı Orhan ve mua
vinliğine de Büyükada tapu memuru 
Az.iz Bey tayin edilmiştir. Bu sicil mu 
hafızları tomııuzdan ~tibaren yeni va• 
sifelerine baılayacaklardır. 

Otomobille 13ağdattan 
gelenler 

Inııiliz zabitlerinden Hi~I -ye W eld~!' 
otomobille Bai'dattan 'ehnmıze gelmış· 
)erdir. Seyyahlar Bağdat!an banketi~ 
D"rizor Halep lskenderun, Dörtyol, 
Nisde Ak.ara,: Afyonkarahisar, Kütah· 
ya, Buna, ve Yalo,..'ya uğramıılardır. 

Vapurcular Şirketinin 
alameti farikası 

•Yeni teıekkÜ.l edecek Vapurcular Türk 
Anonim Şirketi, kendi vapurlarmın hac.. 
lan için - Seyriaefain de olduğu gibi -
bir •limeıi farika teıbi! edecektir. 

" " Ham;J;ne 9,55 .... """•· latanbul Maarif .. d .. 
1
..... d Yenelen yecck bir haldedir. y silibn 3,811,854 lirası DIAD 

ı oı Ci.neoto 29,:ıo mu ur ugun e Yapıl Vaka · ) Amerika Himayei Etfal cemiyeti aza. de yapılmı~tır. . . • 
Anad 1 H. 25 15 1260 ma. ktadır. Sıhhat raporlan u ___ ., V • nın !ahklkına vaziyet etmıs o an l ~-'--. e b·'r seııe ~·nde vasatı T d • l ti•k 

o u .... • ....... do,_ " • '·" .. ._... e- •ınd:ın olup Ankarayı ziyare•· ııelen M. cra """"sın • . . . ·r:. apu a iŞ er pra · ~.mvay 51 .30 pon•uz o. awetine gönderilecektir. müddei umumi muavini Salim Beyle İl· ""' b" b I günde bın kifı muracaa! el· 
3,SS Snk doy. 21•.o Lı"selerde maas faiye kumandanı Ihsan, Beyoğlu itfaiye Vilyanın eşyasını 5 lira rüşvet mukabi- ·~ esa~ bin kitiyle tahsil, teslim ve - hır· hale konuyor 

·,. ..,11.riye ıs- Balya 2.20 .. · Jindc ~ümrük resmi verdirmeden g"""irt.. mıt Te 1 · ılmı br 
T •l•fon 11_ Şul '"· -· 2.so • 1 amıri Zeki, miihendia Fethi Beyler dün -• tevdi moame eoı yap t • •--'L: d 'tiba 

ı 2 8S Lise ve ortamek!ep mualliınlerı" hazi. )'angm yerine gı" derek k .. •if Te tetkikat ınek!en suçlu muayene memurları Adil 1932 mali senesi içeriıinde icra mua· Tapuda 1 temmuz uuunn en ı -• 

Londrft 
Nüyork 

ulano 

ü.ka.-1 

Ç E K F A T L A R l · ran ~ ren yeni bir tekilde muamele yapılmaga 
12.

06 
i Prai üııl" maaşını henüz almanıışlardır. Bu- yapııuılardır. Bu tetkikat neticesinde ve Neşet Efendilerin muhakemeleri dün ınelatındaıa 168,672 lira resim ıabail e- batlanacak~. Gelecek ay ba•ı tapuda 

V
. 15.91 g erde m ••• emri • l • • • yangının tabii olmadığı anla.ılmıı ve ikin · mahk • d d tın" dilını"t a~ca da ilam, tebliğ, haciz ve "' ' T 

713.SO •rana 4 H ·~ ed"I k d---. nın ge meaıne ıntızar .._ ...,, cı Cf'Z8 emesm e evam e ış· • ,.- tam bir m" '-'a·p -pılnnı olr.caktır. em• 
56 10 

I 
" d ·1 · · - 1 me le ir. ıms! emareleri bulunmuf!ur. Tahkikat D akamı b "ki ıuret bardarı olarak 40 bin lira alınını~ iDi •-. • r• s.s. ,65 tir. ünkü celsede iddia m u 1 • ..-- muzdan itibaren Tapuda ıicil esası Üze-. 

9,1 4.ZS Berl;n 2,0350 Hasan Al"ı Bey de>ram etmektedir. Henüz te..lrif edilmit memurun cürmünü ııabiı görmüt, ceza· tır. htanbul icra dairesi 1290 senesinden -'-~en muamele -pılacakhr. Bu tekil 
'40 V•l'1••a 4 <ıs kimse yoktur. d nlmalannı · • · M bakeme beri tasfiye edilmemit olduoı. .. i..;n Yez• ,..... •- T 

80 
·,

0 
P• •• - lan ı ıs!emıştir. u .. - ,.... pek pra"'~'- ve yeni ••klin ıaıbikile a· 

3,75,25 Maa..:f v k K k k kar .<ı..: • • • L ka ·· e bırakıl· nede 917 bin lira sahipıiz para vardır. uaur Y --'· 2~5 s.ı-at .. _ ... •• e aleti umumi müfetti 1 • aça ra 1 ar h:rnımı ıçın .... , gun pu muamel8tının muğlakl·ğı kalka ...... •• 
•· 35 vcn oaaan Ar B t erın • icra dairesi tarafından yüzde 4 faizle 1 

68.Z!l f Bük,.. 79,85 gelmiıtir. ı · Ankaradan tehrimize Bartmdaki evlerinde küIIiyetli miktar IDIJhr. bankaya ya!mlan bu para 1290 ıenesin· !ır. Y ellİ tekilde halk artık m~amc esını 
118 • Mo•~o.. l0.90,7~ da kaçak rakı lıulnnaıı Yafal' ve Zeliha Limon davası den itibaren sahipleri tarafından müra- yaptırmak için beyanname ve ılmuhaber 

N U K U T (Satıı) K ---<>- hanımla ismindeki ana kızın muhakeme- Limon kralı Diyamandi Ef. ve rüfe- caat edilerek alınmaınıs ve icra veznesin vermekten kurtulacaktır. 1 d ıedri 
Amıterdam 

Kurut $ Kurut ıse haberler leri dün flİyaben Adliye ihtisas mahke- kiımın muhakemelerine bugün ~ inci de birikmiştir. Bu parılıar iki sene son- Kadastro tatbik edilen yer er e · 1 • 
20 f F ~, ı 1 S ı · c Kadın Biri""" mesinde yapdmıt ve Barlından istinabe ın•=--· mahkemesinde devam edilecek· ra tasfiye edileceg"inden o zamana kadar cen Tapu sicili de tatbik edildik(el ~~~ 

· '""'"' 65. - im, Aı. 24.- u._,_ ıgı •·ııenelik kon-esı" 11 1 ti) ••'-'t dini • •-- eril ~ daha basit bir •ekle sokulmut 
0 

a 
1
1 

l
0
ote'1in 710,5 ı p., • .,. 

17
__ •uoaran Pll>!ar gü ·· topla -..· ure e _.. enmeaıne .... rar · • tir. müracaat edip paralarını almıyaolar ala· ' 

ol<r 177 1 Mark * Bulgar aeli · nu nacaktır. miştir. jfJıı t • cak haklarını tamamen kaybe!mit olacak !ır. · ~ bu ye:-
20 Urot 215 I 1 Zeloti 49·- tamki !renle s:f ~· An~on?ff, dün ak- u Al cıS e memış )ardır. Alakadarların kanaatine gore lk ;J-~ f. R.ı,ıı<a 115 1 Ponga 24.- * c·· .. ki ya ya gıtmiştır. zun i ,._ ..... _... d B.. ..k y . h d . ni tekile memurlar ah~ınca ve h• 

Orahmi 33.- umru erde .. nbal d k . ~·-çılar a uyu enı an a tj.. --o- · pın~ 
>o i 1 . r..so 2Q Loy 23 talip hannnla- d~u. . a !ıloluklara Adapazanndaki fınnmda kaçak tütu .. n kta 1 T kf p d"k s·• •1•k ş· k • racaah kusunuz ve yenne ya. 1 . 
20 L •vıçre sıs ıo o· ·- . ... un tih nl ı caret yapma o an a ur an ı yan ungercı ı ır eti ı 1 saatte '' crı 

•• 26 •••r 55·- mıştır. Muvaffak olanİ a arı danyapı • bulunan uzun Alinin muhakemesi dün Efendi bileli iflas sucu ile Ağırcezada puda işi 0 an ar yarım .. Tapu 
1 

.~ !:'.l•rin 85. - ı' AC•lıı•:o .. , - -.- m.. . .. ar meyanın en Adli ihti" mahk . d bi ·ı . hak dilm" . - F k uhak lzrnı"r, ls!anbul ve Mersin liman şirke! tirmiş olacaklardır. _Buı:_un ld - n• bi 
"'"' C k ~ 937 unaaıp uç hanım tavzif edilecektir. . ve . sa• emesın e tin mış· mu eme e ısbr. a at m eme "b" . kad mu kul 0 ugu . 

·····ı211İ1İııılım~l! mcm;d~;y~·-.J3:,. İİİıı.J..ıııilo~*:JP~o~s~!a~f~e:!n6m~iif~.ı~t~iş~i_;B~eki~'!!r:_._'1V~ei~a~BJL;ti~r~.;_ldb. d~ıa:ıım::a:kam:~ı~cu~··rre:-~ü~ııa~.b~i!tJg~o::r~m:iı~·ş~,l .. n:e~ti~·c~e~s~in~d~c~P~a~n~d~i~k:yjan~~E~f~e:n:d~in~i=nıı.::if~la~s:..L.l~m~· ~~~!':~:g~er~c~.il~!=k~i~ç~in~m:u~--·1~}~-e~rek~.:_jb~i~:~i'~ir~!<~e~t .. 1t~aiki'j'~nın ne a~·~·- · 
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( Bir ölünün arkasından ... 1 
I 

Haşim'i Gömdükten Sonra 
Hatimi gömdük. Dikenli yabani 

otları çiğneyerek, taze kabirlerin 
üstünden atlayarak, biribirine ke
netlenmit eski mezar tatlarına br· 
manarak onu bir çukurun dibine 
kadar götürdük ve döndük. itte 
hepsi bu. Hatim gitti. 

Fakat bu gidit ve bu dönütte ne 
anlatılmaz bir facia seziyorum ki 
insan dili bunu beteri kelimelerle 
mümkün değil anlatamıyacakbr. 
Yemin ederim ki bu hissi en güzel 
anlatabilen dün onun kabrinin üs
tünde uçutan leyleklerdi. Kazma 
seslerine karışan hocanın duasına 
cevap veren leylekler. Bunlar Ha
simin leylekleri. "Pürhayal" ley· 
İekler ki her biri gittikçe genitli
yen, ummanı andıran göllerden, 
Haşimin göllerinden kalkarak Hıı.· 
timin cenazesine gelmitler. Uçuf& 
uçuşa hepsi birer mersiye okudu
lar. Onların takırdayan gagaları· 
mn sesleri, işte dün en güzel, en 
ı>0liğ hitabe bunlardı. Sallanan 
servilerin en yüksek dallarında 
her biri bir yuva kurdu. Ve biz, 
Hatimi bu leyleklerle yanlız bırak
tık ta döndük. 

Haşim, leylekler ve sükfuı. Şim
dı gece gelecek, mezarlık geceleri
nin bu sim,iyah renkli nescinde 
onlar ba~ba,a ve konuşmaksızın 
konuşacaklar. 

Şimdi matbaa mürekkebi kokan 
odaların tozlu masalarında çakı
lar faberlerin kurtunlarını sivrilt
ti. Stilolar dolduruldu. Gazeteler
de ht'r sütun sahibi, her yazıcı, her 
ona b~.yılan, her ona meftun, her 
arkadaf, her dost, onun için yazı 
yor. Onu dü~ünüyor ve ağlıyor. Bu 
bot ve tesellisiz izler, kalem oyun
ları, marifetler, her gözyafı, her 
ıztırap onun yokluğu yanında ne 
diyeyim bahrimuhitte bir katra, 
ormanda bir yaprak, gökte sayısız 
yıldızlardan bir ıtık ta desem bot. 
Gene bof. O yok, o dönmedi. Ve 
bir daha da dönmiyecek olduktan 
sonra hepsi hiç, hiçin hiçi. 

Gene o, gecenin yalnızlığı ve 
sessizliği içinde leyleklerle batba,a. 

'lo 'lo 'lo 

Bu i•in teselliıi yok. O ka
dar COfkun, tafkın bir insanın 
bu sükununa tahammül edebilmek 
güç fey. Gürültünün, kavganın bu 
ansızın duruvermesi, auauvermeai 
acı, feci inanılmıyacak ve kolay 
kolay alıtılamıyacak fey.Gerçi fİm 
di kulaklarımızda uğultuıu var. 
Yarın belki, belki değil muhakkak 
o da silinecek, fakat Hqim, bugün 
ba,lıyan sükununu hiç deği9tirmiye 

cek, bu elim ve inatçı sükutu mu
hafaza edecek. 

Konutan, yürüyen, çofan, hay
kıran, latan, patlayan, gürleyen, 
yırtılan bir insanın birden stop e
den bir makine gibi bir lahza için· 
de duruvermesini dütününüz. O 
konutmayacak ve cotmayacak. Ha 
şimin konutmamaaını bilir misi
niz? Hatimin en büyük eseri mec
lislerdeki sohbetleri idi. Haşim bir 
avuç tiir ve kucak nesir yazmıttır. 
Bunlar fÜphesiz ki güzeldir. Çok 
güzeldir. Emsalsizdir. Bunu siz 
benden çok daha iyi bilir ve tak
dir edersiniz. Fakat Hatimin mec
lislerinde, Hatimin sohbetleri bun 
!ardan atağı kalmıyacak, bunlar 
kadar, belki de bunlardan fazla 
kıymetli, değerli idi. 

Hemen her gün, her istediğimiz 
dakikada Hatimin kitaplarını açıp 
okuyabileceğiz. Fakat Hatimi bir 
daha dinleyemiyeceğiz .. Şimdi an
latabiliyor muyum ki niçin bu itin 
tesellisi yoktur? Bu ölüm her ölüme 
benzemiyor. Bu yokluk, bu bot
luk, bu ölüm, hakiki ölümün ta 
kendisi. 

'lo 'lo,,. 

"Çocuklar bugün derse girmiye
lim, Ha~imin dersi var." onu kız
dırmak, çıldırtmak için on bet se· 
ne evvel bu yazının altında oku
duğunuz kahrolası İmza sahibi Gü 
zel Sanatler Akademisi koridorla
rında arkadatlarını kıfkırtır ve o
nu dershanede bot sıralarla yapa
yalnız bırakırdı. Onu üzenlerden, 
öldürenlerden biri de benim. O 
bana kızar, küfür eder ve severcii. 
Bundan birkaç ay evvel Alman 
hastahanesinde kartıaında beni ter 
biyeli, uysal, hürmetkar ve müşfik 
görünce gerçi bu hırçın, yaramaz 
talebesini kucakladı alnımdan öp
tü amma. Onun benden, dostların
dan ve herkesten beklediği fey bu 
değildi. O iğnelenmek, hırpalan
mak isterdi. Y atadığını, hayatta 
ve kuvvetli olduğunu ona anlat· 
mak için mutlaka onu ısırmalıydı. 
Onun en çok sevdiği insanlardan 
biri idim. Onu ziyarete gidenler, 
hepimiz sirkte bir aralan seyreder 
gibiydik .. öleceğini o da, biz de 
seziyorduk. Bu feci feydir .. ölüme 
doilru sa.kan insanlar& kın·ı• h-•ın 
la bir iğilifimiz vardır. Bu hare
ket, bir meraiye, bir dua okumak
tan farksızdır. Muhtazır bir insan 
la hırlatmak ta kabil olmuyor. Ne 
yapalım alemin nizamı böyle. 

'lo 'lo 'lo 

Haşimin sevdiklerine ve sevme
diklerine kartı indirdiği en büyük 
darbe ölümüdür. 

Elif NACI 

Truva Hafriyah 
ilim bakımından büyük bir 

ehemmiyeti var 
Ankara'da T. D. T. Cemiyeti

nin çalıtmalarına ittirak etmif o
lan Rus alimlerinden Prof. Mar, 
bugün İzmir'e gidecektir. Prof. 
Mar İzmir' den Efez ve Bergama 
harabeleri;1e oradan da asarı ati
ka tetkika~ı için Girid' e gidecek
tir. Prof. temmuz nihayetine ka
dar Ruıya'ya dönecektir. Mar, 
T ruı•a harabelerini ziyareti hak
kında bize fU beyanatta bulun
mu.tur : 

- Truva (timdiki iımile Hi
~rlık) harabelerine yaptığım se
yahat bende çok iyi imtibalar bı
rakmıttır. Burada Prof. Bledena'
nm idaresi altında, hükWııet namı 
na Salahittin B. in İftİrakile asa
rı atika aranılmaktadır. Eveli 
şunu söyliyeyim ki, tesadüfi olmı· 
yarak Truva'ya yaptığımı bu zi· 
yarette gördüklerim Türkiyenin 
tarihi ilimlere karfı gösterdiği a
lakayı ispat etmektedir. 

T ruva' da yapılan ara,tırmala
ra verilen ehemmiyet, Vali Sırrı 
B. den batlıyarak en basit amele
ye, ve ilimden talebeye hatta 
yeni türk yazısını hatasız okuma. 
ğı öğrenen mektep talebesine ka
dar herkesi buraya toplanmıştır. 

Burada yapılan araştırmalar 
vıılmz Ei?e mederıiy~tini dei?il bü-

• 

tün cihan medeniyetinin nasıl İn· 
kisaf etmif olduğu meıeleıini hal
ledecektir. 

Romalılar ve Yunanlılardan ev
velki zamanlara ait,lengüatik me
selelerinin tetkikinde, anahtar biz 
m• • n i görecek, ölü lisanlarda ya
zılmış birçok vesikalar Türkiye
de her yerden ziyade vardır. 

Filhakika Lidyalılara ait yazı
lar, ölü ve Aayai bir lisan olan 
Lydna dilinin, Avrupa dili olan 
Etrorya lisanı ile rabıtası hakkın
da bir anahtar hizmetini görmek 
le kalmayıp ayni zamanda Türk 
ditinin tarihi hakkında da bir a· 
nahtar hükmündedir. 

Şimdiye kadar yapılan araştır· 
malar sayesinde Romalılar ve Yu 
nanh1ar tarafından yapılan inşaa 
tın altında knlan ilk tabakalar 
kaldırıldıktan sonra yeni tabaka
far bı.ıhmmuştur. Arattırmaya ne
zaret eden heyeti bugün gördüğü 
islerin, fikrimce, çok ilmi bir e· 
h'emrniyeti vardır, Truva harabele 
rine ait intibalarımı size anlatmak 
için şu darbi meseli hatırlatırım: 
"Napoliyi gör ve öl "Ben de Tru 
va'yı gördüm fakat şimdi yaşa
na!< isterim, çünkü asırların ara
sından bir hayat rabıtası Tü~kiye 
vi Truva'vt>. bal(lıyor." 

ittihadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi icra eyleriz 

Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir 
Merkezi id~reaiı Galatada Onyon Hanında 

l:ulı:nmayan {ehirlerde acentı ara'1ın'.lkhdır. 
Tel.: Be••o • ıu : 4887 

KUi..&& - .......... . .. • 
Alışkanlık! .. 

Mevsim, kadın kıyafetlerini dekol
telettirdi. Yarı çıplak vücutlara tek· 
rar kavuıtuk. Dün bir arkadaıla Ye
nipoatabane caddesinden geçerken ö
nümüzde sarışın bir kadm peyda ol· 
du. Denilebilir ki üzerinde elbiae na
mına bir ıey yoktu. Gelişi güzel tülle
re aanlıvermİ§tİ. 

Arkadaşım kolumu dürttü: 
- Erkek kıamı oarııma bayılır, de

ğil mi? 
Anlamamazlığa geldim: 
- "Milliyet" İn tefrikasından mı 

bahsediyorsun? 
- Hayır, canım .. Şu önümüzdekin· 

den! .. 
Omuzlarımı silktim: 
- Bana ne ... 
- Amma, bak ... Ne güzel kadın ... 
- Olabilir ... 
- Bu kadar lakayıt oluıuna hay-

ret ediyorum .. 
- Ben de senin bu kadar kendin

den geçiıine hayret ediyorum. 
Güldü: . 
- Ya, bundan on bet aene evvel 

yolda bu kıyafette bir kadına rastla. 
saydın ... 

- O zaman başka... Bugün başka .. :. 
Biz artık, çıplak kadına kanıksadık a 
çocuğum. 

Sonra anlatımı: 
- Sen, galiba fıkrayı bilmiyorsun. 

Hani, herifin birine .. teres!" demişler 
de sırt üstü düşüp ölmüş. O sırada bir 
Bektaşi derviı geçiyormuş: 

- Aman, efendi hazretleri.. Gel, 
yeti, ... Zavallıyı belki nefes eder kur. 
tarıraın •• de.mitler. 

Derviı, yavaşça sokularak ıonnuı: 
- Ne oldu bu cana? 
- Teres sözü ağrına gitmi~. Yüre-

ğine indi! 
- Siz çekilin bakayım .. 
Dervit, yerde yatanın kulağına eği. 

!erek on dakika kadar, bir şeyler mı
rıldanıp durmuı.Herif, aksırarak dop
doğru ayağa kalkmasın mı? 

Herkes merak içinde: 
- Aman, efendi hazretleri, nasıl 

bir keramet izhar buyurdunuz da 
ölüyü dirilttiniz? diye sormuşlar. 

Derviı gülerek: 
- Bunun kerametle filan alaka.sı 

yok demiı .. Bu adam, ömründe ~imse
den "tere•'' sözünü işitmenıiı hır ga
rip kiti idi. Kendiıine tf'""es denildiğini 
duyunca fenalaııp yere düıtü. Ben, 
kulağına eğildim: On kere, yüz kere, 
bet yüz kere "teres .. teres •. teres •. te .. 
res .... " dedim. Alııtı. Yavaf yavq 
kendine geldi. Şimdi, bütün İstanbul 
yüzüne "teres0 diye bağn:aa ~.~~
da bile olmaz! Ve çekilmıı, yurumuf. 

Kıssadan hiaae: Biz de bu bayılan 
adama benziyoruz. Eskiden tsenede 
bir kadın yüzü görebilirdik ve tabii bu 
nadir tema§& bizi bayıltmaJa kUi ıre· 
lirdi. Kulagnnrz& öektafl de~ Cd>I 

"kadın .. kadın.. kadın ... kadın ... " diye 
bağıran olmadı amma kadmı karipmız 
da yan çıplak görmeğe baılaclık ve 
artık senin anlayacağın alıftık azi .. 
zim •.• 

M. SALAHATTIN 

Penceredeki saksılar 

. 
n. .. . . .,. 

Apartıman veya evlerimizdeki 
pencereleri saksılarla süslemek 
fena bir fey değil.. Yetilliğin ve 
çiçek renklerinin gözlerimizi ve 
ruhumuzu oktaması ,ayanı arzu 
bir feydir. Ancak pencere ve bal· 
kon kenarlarına sıralanan saksıla· 
rın kayarak atağıdan geçenlerin 
başlarına dütmeıi gibi hiç arzu e
dilmiyecek bir tehlikesi var. Hal· 
buki bu mahzuru bir çivi ile orta
dan kaldırmak elinizdedir. Çiviyi 
saksıyı koyduğunuz yere çakınız 
ve saksının altındaki deliği bu çi· 
vinin üstüne oturtunuz. Bu suretle 
saksının aşağıya düşmesi ihtima· 
li yüzde doksan azalır. 

Gayet sade, lakat zevkle döfenmİf 
bir genç ku odaı 

1 SANAT 'I 
Şiirde yapmacık 
Bedbinlik 

Şiire yeni başlıyan heveskar
ların yazıları yapmacık bedbinli
ğin en güzel misalleridir. Henüz 
mektep sıralarında oturan, bu se· 
beple gündelik ekmeğini dütün
mek mecburiyetinde olmıyan, ha
yatın belki en mes'ut ve sıkıntı· 
sız zamanını yaşayan gençler, ya
zı yazmak için kalemi ellerine al
dıkları zaman, etraflarını, derin 
bir kuyunun içine kazara düşmüş 
bir insan kadar karanlık ve kor· 
kunç görüyorlar. Henüz tanıma
dıkları aşkın ve hicranın ıstırapla 
rından, henüz yalnız güzel taraf· 
!arını gördükleri hayatın manasız 
lığınden, henüz daha omuzlarına 
almadıkları yükün ağırlığından 

şikayet ediyorlar. Genç şiir heveı
karının estetiğinde güzellik, tuhaf 
bir görüş neticesi, şikayet ve göz 
yaşında en ülvi mertebesini alı
yor. 

Mecmuaların heveokarlar sü
tunlarını karıttırınız, neşeyi, azmi, 
ya'8-Mak zevkini ve sevginin tat· 
!ılığını terennüm eden bir tek sa
tır bulamıyacaksınız. Bı.ı yazılara 
bakarak, sahipleri olan geçler 
hakkında acele hüküm vermeğe 
kalkışmayınız. Çünkü yarınki nes 
lin müthit surette bedbin, septik 
ve ümitsiz yetiştiği neticesini çı-
karırsanız hükmünüzde yamlmış 
olursunuz.Bu hal her zaman ve her 
devrede böyleydi,liselerin edebiyat 
dersleri bu günkü şeklini muhafa
za ettikçe, edebiyat hocaları va
zife ve mes'uliyetlerini hakkiyle 
idrak etmedikçe her zaman ve her 
devrede böyle olacaktır. Divan e· 
debiyatımız, kısmen Nedim müs
tesna, sadece şikayet ve eninden 
ibarettir. Halk edebiyatımızda da 
ne,eli parçalar pek az bulunur. 
Edebiyatı cedide, Fikret kısmen 
müstesna idealsiz ve bedbindi. 
Milli edebiyatta bu korkunç bed
binlik silsilesi nihayet bulmasa bi
le korkunçluğundan çok kaybe
der. Genç talebe, önüne, şiirin en 
güzel nümuneleri diye sürülen 
parçalardaki 'iki.yet ve feryatları 
gördiıkten sonra, yaşmm icabı 
taklitçiliğile okuduklarının güzel

liğini değilse bile bedbinliğini 
yazdıklarına aksettirmiye çalıtır. 

Yaratıcı bedbinlikle yapmacık 
bedbinliği birbirinden ayırdetmek 
lazımdır. Istırabı tasvirde en faz
la muvaffak olan Dostoyefaki'nin 
bedbinliği, insanı hayata daha 
kuvvetle bağlıyan, insanda bir i
deal uyandıran bedbinliklerden 
dir. Yaratıcı bedbinlik, taklidi im 
ki.naız olanıdır. Onmı içindir ki 
Dostoyefski'nin eseri Y&.f&Yacak
br. Ve onun içindir ki yapmacık 
bedbinliğe misal olan pek çok ro· 
mantiklerin eserleri devirlerile be
raber ölmütlerdir. 

Bugün, tiirde tiki.yet ve gözya
fl, tahammül edilemiyecek kadar 
bayağı ve iğrenç bir hal alıyor. He 
le hicran ve vefasız sevgiliden tiki. 
yeti terennüm eden fİİrler timdi ba 
naliteye misal olarak gösterilebi
lir. Romantik tiir diti idi. Yirmin
ci asrın tiiri erkekletmittir. Bugü
nü karakterize eden tiir estetiği, 
net' eyi, ümidi, ideali, ıabraba ta
hammülü, isyanı erkekçe söyliyen 
ve haykıran, edebiyata yeni bir du
yu' ve yeni bir görüt getiren tiir
lere güzel der. 

Gençler, mektep sıralarında öğ
rendikleri hatayı tashih için ne ka
dar sene aarfetmek mecburiyetin
de kalıyorlar. Bugün yirmi betle 
otuz arasında olan tairlerin teka
mülünü takip ediniz. Herkes gibi 
hicrandan bahsederek ölmüt sev
giliye mersiyeler, muhayyel sevgi· 
!iye mısralar yazarak şiire batlı· 
yan sanatkarın, yatı ileriledikçe ve 
kültürü arttıkça daha az bedbin
lettiğini,yazdarına daha fazla er
keklik ve gurur geldiğini göre
ceksiniz. Fakat ayni sanatkarların 
hayatı, tüphesiz ki şiirlerindeki 
tekamülle tam bir zıddiyet göste· 
rir. Her halde yirmi bet yaşında 
hayatla mücadele eden, hayatın 
bin türlü sıkıntısına göğüs geren 
adam, mektep sıralarında koşup 
oynıyan, kahkahalarından geçil
miyen neteli ve mes'ut çocuk de
ğildir. 

Edebiyatı, bugün sarmıt olan, 
yapmacık bedbinlikten kurtarmak 
için mekteplerde okunan kıraat ve 
antolojileri biraz daha sıhhatli ve 
gürbüz yazılara tahsis etmek la
zımdır. Bu itte edebiyat hocalari
le mecmua aalıiplerine de büyük 

Hlk3ya 

İş arayanlar 
-Adın ne? 
-Hasan. 
- Ala. Ne iş yaparsın? 
- Marangozluk. 
- A.la. Ne tarafta oturuyorsun? 
- Zeyrekte. 
- Ala. Kaç yaşındasın? 
- Otuz be~. 
- Ala. Ne it yapmak istiyorsun? 
- Müessesenizde katiplik. 
- A.ıa. Lisan bilir misin? 
-Hayır. 

- Ala. Marangozluğu neden ter-
kediyorsun? 

- Geçindirmiyor. 
- Ala. Kaç para İstersin? 
- Kırk bet lira. 
- Ala. Pazartesi günü saat onda 

gel. 
- Peki. Fakat müessesenizde ka· 

tipliğine beni kabul ediyor musunuz? 
- Canım sana pazartesi günü sa· 

at onda gel diyorum. 
- Beyfendi! 
- Fazla laf istemem. 
Hasan, yazıhaneden çıkar. Beyfen· 

di gerinir. 

* * * 
Hasan bir iş istiyor. Beyfend\ pat

rondur. Bir müessesenin sahip ve mü
dürü. Müessese: Müstahdimin ldare
hane&İ. Marangoz ki.tip olmak isti .. 
yor. lı arayanlan bo~ çevirmemek mü
essese sahibinin prensibidir. 

* • * 
Pazartesi günü saat on. 

Hasan müesseseden içeri girer. Bey· 
fendinin başı kalabalıktır. Hizmetçi
ler koridorlarda nöbet bekliyor. Ha· 
san da aıra beklemeğe başlar. Vakit 
gecikmeğe başlar, bir türlü kendisine 
sıra gelmiyor. Beklemekten usanır ve 
birden düıünürki kendisi bu müeue· 
seye kô.tip olarak geliyor. Kitip mü .. 
dürden sonra gelen oldukça mühim 
bir mevki. Hizmetçileri §Öyle yararak 
müdürün yanına girer. 

- Beyfendi .... derneğe kalmadan 
beyfendi. 

- Ha. Der geldin mi? senin İ§İn 
oldu. Perşenbe günü saat onda gel. 
işe başla. 

- Allah ömür versin, tefekkür e .. 
derim efendim. 

Hasan çıkar. Beyfendi gerinir. 

* * • 
Perıenbe günü saat on. 

Hasan müesseseden İçeri girer. Bey .. 
fendinin başı bermutat kalabalıktır. 

Hizmetçiler koridorlarda nöbetbekli
yo. Artık bu defa sıra beklemeği lü
zumıuz görerek kalabalığı yararak 
müdürün yanına sokulmak ister fakat 
bu defa bir kadın - ki mutlaka i~ a
ra.matta gclndş bir hizmetçidir. - Ö
nüne geçerek 

- Dur! Der. Biz de İnsanız. Bekli
yoruz. 

Haaan bakar. Kıvrak; dilber bir 
ıren~ kız. 

Habrlar ki geçen defa geldiği za. 
man da bu nazarı dikkatini celp el· 
mitti. Bir köıecikte büzülüp iı arama
ğa gelen hizmetçilerle beraber sıra 

bekliyordu. Kızın hareketi o kadar 
kat'idir ki Hasan bir adım bile atınağa 
kendinde bir kudret göremez, olduğu 
yere mıhlanır kalır. Ve gözünü kız

dan ayınnaksızın 11ra beklemeğe ra· 
zı olur. 

* * * 
O gün bir türlü sıra gelmez. O da 

gözü meftunane o genç kızda müdü
rün gittiğini bile görmez. 

Kızla birlikte dııan çıkarlar. Ara· 
lannda kısa fakat kolay bir ani-
olur. Bir paatacıya otururlar. 

Dilber ve kıvrak kız Hasanı kendi
aine bağlar. Haaan ertesi gün idareha. 
nede bulutmak iizere ayrılır. O gün 
müdür gelmez birlikte gene aynı pas
tacıya giderler geç vakte kadar konu
ıurlar Hasan artık aııktır . 

Geç vakit. Kız Kadıköyünde oturu· 
yor. Vapur kaçmııtır. Geceyi bir otel· 
de geçirmek lazım. Sabahleyin birlik
te idarehaneye giderler. Müdür has
ta gelmemiıtir. Gene birlikte çıkar· 
lar ve ayrılamazlar. Bir hafta aonra 
Beyoğlu Belediyesinde Nikah Memuru 
onların akitlerini icra eder. 

Evlenirler. 
* • • 

-Haaanl 
- Nevar? 
- Sen idarehanede ne arıyordun? 
- Seni. Sen ne arıyordun? 
-Ben de 

• • * 
Bir sene sonra Müstabdimin l~are .. 

hanesine Hasan ile kıvrak ve dilber 
kız birlikte giderler ve yavruları için 
bir süt nine ararlar, 

bir vazife dü9mektedir. Edebiyat 
ve türkçe hocaları, talebelerinin 
kendilerine gösterdikleri yazılar
da, illcönce, bu yapmacık bedbinli
ğe itiraz ederek, bunun manasızlı
ğı üzerine dikkatlerini çekmeli, 
mecmua sahipleri de, hem okuyan 
ve hem de yazan için zarardan ha,. 
ka bir teY olmıyan gözyaşlı •iir!e· ' 
ri mecmuaya koymamalı ve sahıp
lerine de daha sıhhatli yazılar gön
dermelerini ihtar etmelidirler. 

Elimizde olan her vasıtadan is
tifade ederek, gençlere, yapmacık 
bedbinliğin edebiyat ve güzelliğe 
dü,man olduiunu anlatmıya çalı4-
malıyız. 

YQfar NABi 

r-83 Üncü liste 
ANKARA, 5. A.A. - 83 numerolu liste: 

1.- MUAHAZA 8.- MÜKERRER 

2.- Muvaffakiyet 9.- MÜLAHAZA 

3.- MÜVAKKAT 10.- MÜLAKAT 

4.- MUVAZENE 

5.- MÜESSESE 

6.- MUKAFAT il 7.- MÜKEMMEL 

11.- MÜMANEAT 

12.- MÜNAFERET 

13.- MÜNAKAŞA 

14.- MÜNAVEBE 1 

Gelen karşılıklar 
81 inci liste 

Muaglata: şarlatanlık, saçmalamak, 
safsata, birini yanıltmak için ve yanıl 
tacak surette söz söylemek, doğruya 

yakın başlangıç ile kiyas yaıpmak. dQğ
ruyu saklayıp olmamışı doğrudur di
ye dırlanmak boş.una Jafatmak. Mug
lak: anlaşılması güç, çetin, kapalı söz, 
iş için kullanılır ise ZQr)u, !Pürüzlü de 
mektir, kök denilişi (kaparunış, kapa
lı) demektir, karışık, zor. Müka
vele: sözleşmek keşi~k. Mukayese: 

ölçülemek, ayarlamak, vuruşturmak. 

Mükteza: buyuruk, iktizalanmış, iktiza 
etmiş, gcreklenmesi, bir şeyin icap ve 
iktizası, neticesi, sa.ya buyuruğ,u. 

Muktedir: gü9lü, elinden iş gelen, de
len, değerli, bilğili, bcçerikli. Muha
cir, Muhaceret: yurdundan, göçlendir
mek, bulunulan yeri bırakıp erinde'~ 

ve barkından ayrılmak, bir yerden eli
şiğini keserek başka bir yere göçmek, 
muhaceret ve hicret demektir. Muha
cir hicret ve muhaceret edici, eden, 
yurdunu bırakıp oçluğu ve çocuklarile 
berab~r diğer ölkeye göçüp g>den, di
liıınizde yordu yavlar tarafından alınan 
lann oradan başka yere göçme<ıi yerin 
de muhaceret ve muhacir kullanıdır, 

rumeli muhaciri gibi göçkün.lük. Mu
sibet: kaza, bela, fe1aket,dcrt götülük. 
Mütabakat: tipkilik, benzeyiş eşlikler· 
me, denkleşme, uygun olmak, uygun 
bulunmak, uygunluk. Mütalaa: düşü

nülmek, istek, yaziya ve kitaba bak· 
mak, kitab okumak, rey. Mütavaat: cm 
re uymak, itaat etmek. Münafik: iki 
yüzlü özü sözü doğru olmayan. Müva
zaa: d.oğrusunu gizlemek. Müzat: zil 
muhalif olan, tesirine korşu koyan (mii 
zati taaffün), karşılık, tersleyen . 

Göztepe Hazncdar oğlu 
Baha ........................................................... ,, 

' RADYO 1 
Bugünkü program 
lSTANBULı 

18.- den 18,30 Gramofon 
18,30 " 19,00 Franıızca derı (llerlemi' o· 

la.nlara mah•u•). 
19,00 ,. 19,30 Alaturka aaz (Cennet hanu11) 
19,30 ., 20.00 Alaturka. u.x (Necmiye H.) 
20,00 " 20,30 Alaturka saz (Nihal Te•f .. 

Hanım). 
20.30 0 21,30 Alaturka ıa:c (Eftalya Hantol 

arlcadqlan). 
21,30 ,. 21,00 Gramofon. 
22-00 " itibaren: Ajanı, Boru. haberleri 

aaat ayarr. 

ANKARA, 1538 m. 

12,30 ı Gramofon. 
18, : Filarmonik orkestra. Beeth.o ... en oıııt' 
yerture E•mont Gouvin.e Fantaiaia Lea ot' 

yantalj. 
18,45 : Alaturka ıaz. 
19,30 : Dans musikisi. 
20, : Ajans haberleri. 

J 
re 
ra 
ği 

bi 

VARŞOVA, 141l m. 

13,15' Pllk. 16,05, Plak. ıs, Orkeat.a kon•.,.ı ti 
19: Hafif musiki •• d-• parçalan. 20,30: ..... f 
aahabe. 21: Brsazin•kin.İn eserlerinden (GbO" it 
pin) isrni.,deki opera. 24: Dan• muıikiai. lh 

'>UOAPEŞTE, 550 m. di 
~0,25: P.iyano kon•eri. 21~35: Macar &.ıt:ae 
tarktları. 22.45: Opera orlıle•trasmm kon•_. Iİ 
24,15: Flori• paıtahaneainden naklen d.-' 
muıikiıi. Ce 

ViYANA, SiS m • ıi 

20,15: (ilkbahar) isimli senfonik blr ,dil' l 
21,45.< Memleket ıaati.. 23: Haberler, 23)fı:! 
Budapetteden naklen Sisan muıikia.i. 

lt 
MILAN • TORINO - FLORANSA 

).l>n 
20,45: Pli.k. - Sözler. 21: Haberler. - P ., 
21,20: Kanıık konıer. 21,05: Dan.tenin ,.,Vnu 
tarını .Uftelediii (Hölle) den parçalar. 

PR.,AG, 488 m. ll 

20,15: Şarkılar. 21,25: Piyano •onatlan. ~İy; 
Praa radyo orkestrası (Solist ıanatki.rla ;,t 
İttirikile). 23,ôtO: Zamana a•t kuator kon• 

.z 
ROMA, 441 m. _ .. J 

21,20: Taaanni. 21,30: Spor haberleri. - . .,~ 
tea.1c:iben ıenfoni.k konser. - Dans musik O 

LAYPZIG 389 m. 

2İ,30: Siafrit Waıner saati .<Senfonik lı:~ 
ser). 23,10: Haberler, - Rıchard Waıo ... 
e•erlerinden vla.k!ar. 

ııunımııuımıııı111H•ıı ı ır1ırıuııı-nı-ın11111ımnıııııHttfl,,..IO 

Jlilliyct .. 
Aınn umdeıi " M } L L 1 Y E T " ılf· 

ABONE ÜCRETLERİ : 
Türlcire için Hariç .için 

L. K. L. K. 
3 aylıjı 4- ·-8 

" 
7 50 14 -

12 
" 

14- 28 -

Gelen evrak aeri verilmez.- Müddet; 
geçen nüshalar 10 kuruttur.- Gazel• '!., 
matbaaya. ait itler için müdirıyete "!". 
racaat edilir. Car.etemiz iliınların nıe• ti 
liyetini kabul etmez. ,,,,,,,,/ b 

BUGÜNKÜ HAVJ\ 
Yeşilköy askeri rasat merkezinden ~ 

rilen habere göre buaün hava az bulu ,. 
olacak •• rüzgir müteha•vil olarak e• 
cektir. 

~ 
5·6-933 tarih.inde hava tazyiki 759 ~ 

limetre, en fazla sıcaklık 19, en as 13 
rece idi. 
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BEYNELMİLEL YARIŞLAR 
Olanlara 

Geçen sahifedeki kısa haberlerin tafsilatı ve tafsilata ait resimler 

Saat Sürat Rekorunu Kıran 

l 

• 

Turing Klüp ile gazetemiz tarafın
dan tertip edilen ve 23 haziran cuma 
günü aaat 9.30 dan itibaren başlıya- ı 
cak olan otomobil ve motoaiklet yanı
lan bu sene pek heyecanlı olacaktır. 

1 hazirandan itibaren başlamış olan 
kaydükabul muamelatı bu seneki ko
şucu mıktannm geçen senekinden çok 
fazla olacağını göstermektedir. 

malumat hakikate tevafuk etmediği 
takdirde, makine aahibi müsabakaya 
iştirak hakkını kaybeder ve verdiği 
duhuliye iade edilmez. 

2 - Yarıta girecek makineler 20 
haziran 933 çarıamba günü saat 9 da 
teknik komite tarafından muayene e
dilecektir. Bu muayene sıra ile yapıla
caktır. Muayene sıraaı Turing Klüp 
tarafından verilecek numaralarla an .. 
Iaıdacaktır. Muayene mahalli Tak
simde Ford acentesidir. 

, 

:;eçenlerde Brooklands • . d 
colm Campbell ile L purttn e ~apılan beynelmilel koşularda Maı

. - P. Dr ıscoll yan yana yarı,ırlarken 

Y anılara iştirak için, Avnıpanın 
muhtelif klüplerinden müracaatlar va
ki olmuıaa da, zamanın darlığı dola• 
yıaile bu müracaatların, bu sene için, 
nazanitibara almmaaınm imk&n bari· 
cinde olduğu bildirilnıiıtir. 

3 _ Yarıta girecek olanlann 1933 
senesi sıhhi muayenelerini geçinniı ve 
yeni vesika almıf olamalan lazımdır. 

4 _ Makineler yanılara aatm alın

dıklan şekillerde girecek ve Üzerlerin
den hiç bir şey aökülmiyecektir. 

Kont Caykowsky ve 4,400 litrelik ı 
Bugatti'si. 

katederek Eyaton'un 210,392 kilomet
relik saat sürat rekorunu kırmı~tır. 

Lüzumlu 

Bir ihtar 

Yeni bir 

/Araba 

Esasen Avnıpa klüplerinin iıtiraki, 
yanılara beynelmilel bir tekil verdire
cekti. Halbuki, bizim geçen seneki ya
nı neticelerimiz henüz böyle bir tekle 
müsait değildir. Bu sebep dolayııile 
daha bu sene, yanılann yalnız milli 
bir mahiyette kalmalanna karar ve
rilmiştir. 

Kont Gaykowsky, Avua sirküvi- ı 
sinde bir saatte 213.800 kilometre 

Resimde Kont Gaykowsky ile ara
baaı görülmektedir. 

·ı 

ii 

ııı 

.. ,, -

J 
ReWsimde görülen, meşhur ko§ucu 

oe right't' C ' ır. eçenlerde yeni bir 
rekor kıran Joe W . h 
raber b k . ~ıg t, rekorla be-

aş a bır şeyın de kml b ·ı 
iini d"' ·· a ı ece-

ll§unerek evveld- a . ..;... 
birlerini im ~.,.at ted
aikl a ayı unutma1ru,1.n-. Moto

et yarıılarına gire k 
ni tedb· I . . ce olanlara ay

ır erı tavaıye ed . 
llladeni kaık ted . ~rı.z: 'ıBatmıza 
111 arıkını unutmayı-z.,,. 

1 

Kari Cervey•in Viyana civarında 
St. Poelten'de imal ettiği bu araba 
motorsuz olup raket aistemile yürü
mektedir. Arabanın arkaaına yerleşti
rilen bir namlı içinde ve hava tema
•rnda iıtial ve infilak f'den kimyevi bir 
madde bu arabanın maddei mahruka
aını teşkil etmektedir. 

Fen heyetinin yarıtlar için hazırla
dığı talimatnamenin kaydükabule ait 
fartnamesini apğıya dercediyoruz. 
Matbaamıza ve Turing Klübe bizzat 
veya telefonla müracaat eden talipler 
bu auretle, kaydükabul ıeraitini öğ
renmİf olacaklardır: 

Yarışa kayıt ve kabul şartları 
1 - Yarı§& iıtirak edecek olanla

rın kayıt muamelelerine 1 haziranda 
başlanmıştır. Kayıt muamelatı 20 ha
zirana kadar devam edecek ve 20 ha
ziran saat 18 de hitam bulacaktır. Bu 
maksatla tertip edilen duhuliye vara
kalarını bu müddet zarfında doldura
rak imza etmek ve 18 hazirana kadar 
Turing ve Otomobil klübüne - oto
mobiller için 3 lira, motosikletler için 
2 lira kaydiye Ücretile beraber - tev
di etmek icap eder. Bu tarihten sonra 
vukubulacak müracaatlar nazarıitiba
ra alınmaz. 

5 _ Yarı§& girecek makineler üç sı-
nıfa ayrılını9tır: 

A) Erkek amatörlerin kullanacağı 
makin~ler,. 

B) Hanım amatörlerin kullanacağı 

Otomotris -
Fransız devlet dı 

miryollannm, Bu 
gatti müeıaeaelerİn· makineler. 

C) Şoförler ta~afmdan kullanılacak de, inşa ettirdiği O· 

olan huauıi makıneler. tomotris Pariste 
6 Bu makineler, hangi sınıfta o- 1 S · t La - . . . h . . . b. aın zare garın· 

Jurlaraa olaunlar, sılmdır acmııatıa ı- . . , 
!erine göre ıu kategorilere ayrılımı- da teıhır edılırken. 
lardırı 800 beygir kudre 

Otomobiller: tinde olan bu oto· 
1 inci kategori: 1 litreye kadar; 
2 nci ,, 1 den 2 litreye kadar 
3 üncü ,, 2 den 3 litreye kadar; 
4 üncü ., 3 ten yukan. 
Suretimahsuıada yarıı arabası ola-

rak imal edilmiı olanlar bulunursa, 
ayn bir kategori teşkil edilecektir. 

Motosikletler: 
1 inci kategori: 350 santimetre mi
kabına kadar; 

2 nci kategori: 350 den 550 santi
metre mikabma kadar; 

3 üncü kategori: 350 den 550 san-
timetre mikabına kadar ( aepetli 

olanlar). 
Her kategorinin galiplerine kıymet

motris, saatte 200 
kilometreden fazla bir sür'at temin 
edebilecek kabiliyettedir. 22 ton a
ğırlığında, 23, 16 metre uzun
luğunda, 2,85 metre genitliğinde olup 
iç yüksekliği 2 metredir. 

Otomotrisin kilometre batına aar- ı 
fiyatı bir litre benzoli veya alkoli geç
memektedir. Arabanın Mana ile Con-

Böyle bir kazada Ön dingil çarpılır 
ve ön lastikler patlar. Araba yol Üze
rindeki diğer mütaharriklere veya ci
simlere çarpar veyahut yan hendek
lerden birine yuvarlanır. 

... :::::====== 
Duhuliye varakaaına kaydolunan Otomobil ruhsatiyeleri D) Kardan kopabilir. Transmisyon 

mili, boşta kalarak, yere saplanır ve 
Şehrimizde çalııan otomobil, otobüs Amatör köşesi araba ön tekerlekleri üzerinde havaya 

li hediyeler verilecektir. 

OTO 1 
ve kamyon gibi veaaitin ruhsatiye kalkar. Bu pek nadir kazanın netice-

Otonıob·ıı veMQBJL! 1 ::t~:'.I~~ ~e~~:a:::.ahtiı.tyamelerı'n'ıbutelc-- OTOMOBİL KAZALARI si~)k~::::~a~::~r!~~·:;~ederken, 
mot 'ki lambalar birden bire sönüverir. Ara-

nıünaaebetil · 
011 

et yarııları 1 
dit için ıeyriaef!'r mühendisleri bu a- Son defa.ki otomobil sayfamızda A) O.n tekerleklerden biri jantından bayı kullanan, yolunu tayin edemez 

olrnalt Üzeree, · ht_ır defaya mahsus rabalan m b I kazalan &.:,. ı.-..u.a. ap1.n.••! ...... , ı..t.haW: 1 ~ll1'SJ"llUU•1· ou.ga•.ır.a ıA.., .. ıbı ...... ı_ ..- ve.. ar.a._hav..1 d:urdunınt.av_a_ka.dar ara· 
O • •n •ta.r edecek ı uayeneye Af am.ıılardır. ba hende2g4e VeViVya yOolii uDn .. kenan"'ndakı t om 0 b · l 0 an kısım olarak, yol fenalığından husule nadir•vtıkua gelebilen bu kazadan 

.. 
1 meC1nuaaında Otobüıler için regülitör muayenesı' 1 1 ag" açlardan birine dog" ru gider. tore ve f.. ama- ge en eri tetkik etmiıtik. pek vahim neticeler husule gelebilir. 

o· ıo ore lüzumlu ı d ı k d F) Tehlikesiz fakat sert bir aade-bulunacaktır. 0 .an Yazılar c yapı ma ta ır. Regülatörleri elan Bngün, ikinci kıaım olarak, makine B) Ön. tekerleklerden birinin mili 
takmamıt olan otobüsler aeyriseferden fenalığından ve direksiyon aahibinin veya ikisini yekdiğerine bağlayan İr· me, arabanın camlarını kırabilir. Cam· .. ı 

.) 
fik 

Alikadar k 'I 1 b Iar a· dı" ise, böyle bir aademeden çok arı eriın · b menedilecektir. Regülatörleri olanla- hatalanndan vukua ge e itecek kaza- tibat çubuğu kınlabilir. mu b'lh ıze u mec büyük kazalar meydana gelebilir. 

nerrC arasında yapılan ııtihlik t~crü
belerinde, verdiği sürat 173 kilomet
reyi bulmuıtur. Bu süratte, geriye miİ· 
him bir takat fazlalığının kalmıt ol
duğu görülmüttür. 

52 Yolcu alan otomotris Paria - De
auville hattına tahsis edilecektir. 

gelen araba, gelişlerini haber venneği 
ihmal ederler. Bu ihmalin neticeai, 
iki arabanın ıiddetle birbirine geçme
sine sebep olabilir. 

H) Dönemeçlerden, karıılıklı ge
len iki araba, süratlerini kesmiyebilir
ler. Bu halde; aksi cihetlerden, ayni 
ıüratle ayni dönemeci almağa çalıtan 
iki araba ayni •eyİr hattına dü~erler 

ve yekdiğerile çarpıtabilirler. 

1 Seri bir araba, önde giden, di-. . 
bu arzuaunu yerine getirmek için a· 

ıabileıir ve bir anda her ihtimali göze 
alabilir. Öndeki sürücünün inatçılığı 

veya daha baıka bir sebep, pek gözlü 
sürücünün en feci akibetlere uğrama .. 
aına sebebiyet verebilir. liSS;; ayı, ı aaaa, tavaiye ederı'z, · 111 ı rın da regülAtörleri, sür'at 30 kilonıet.. ları anJatacağız. Maden aanayiinin bugünkü terak- , lı . h'b' . h l 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;S;;;;;s~~;;~;ıı;;;;J 2 M k · I 1 " d h 1 k' t rt k b k 'ht' ı h ·c· 3 . Dıre aıyon sa ı ının ata arın· '"' re. yi eeçnllyecek şekilde ayar ed"ılecek- . a ıne ena ıgın an usu e ıya ı a ı u azayı ı ıma arı •· 
1 gelebilen kazalar ne çıkarmıştır. dan vukua gelebilen ka;r;alar 

•
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A~met Haşimin ölümü Uyuşturucu maddeler in
hisarı idaresinin şekli 

o•· 
ot' 

Büyük Şair 
Hükumete 

Salahiyet 

için dün büyük bir {Ba§t 1 inci sahifede) 
ce • 3 - Ilirinci ve ikinci maddelere 

•• 
·~.· . Ba\ı 1 ın· ncı· asahzı·feede meraS·I· mi yapıldı tevfik:ııı aldığı tetbirleri hükumet 
"'. l ) bir ay zarfında Büyük Millet Mec 

,, :::f'nkn, atanbut beledi)o-eainin H lk iJu Maarif vekili Dr. Retit Galip !isinin t<ı•dikma arzeder. 
. c ır kasb-ı~, Halkevinin M .. lk~ eyden dün Güzel Sanatlar 4- 8 Haziran 1929 tarih ve 1499 
. md'e ~ .. mm, T'.'l~be birİiğiniu sıye Akacl.erı;ıisi müdürlüğüne şu telgraf ı:u.-. aralı gümrük tarifesi kanunu-

,, ı kııtüpbanesmm, Galata n, u- gelmıştır: 5 h"'ı · · sara ı· ı: ıın 1 inci maddesi tayyedilmiş-
" esının, Güzel Sanatla.,. Akad Y 1

- "K 
•·· .. sini 1 ki · emi . . •Y~et!i Türk ta iri ve çok se- tir· 
4• n çe en erı taşınıyordu. c · v.ım.lı hır muallim olan Ahmet H"- Bu kanun neşri tarihinden- 22 

ı~ rr.erasimine vali ve beledı'yeenre"· " 1 - b 1"36 'h' k d b 
11 M h. . . .ıınm ö ümü kendisini tanry.:ın ve şu at ..; tarı ıne a ar mute er 

~;• i .,,.uG~tlın, Matb~at cemiyeti re- ı1 s~·,~nleri ve bil!ıassa Maarif aile- olacaktır. 
•"" ' ıresun mebusu Hakkı Ta sını Pek ın"t . lzmı'rde ı·ht1'ka·r 

~..- ·ı ! , ';air Abdülhak Hamit, Matbu~ basına sa ~ -:essır etmiştir. Akra-
ıt c~miy t' rilıne · munı taziyetlerimin bildi IZMIR, 5 (Milliyet) - Yeni ta-

- e 1 azası, gazeteciler, ro- sıne tavassut · 
. •na ı riın efend' ,, unuzu rıca ede- rifenin tathikına başlandığından 

Pl,';:n .. "ı· : ı ~r,I kitapçılar, Darülfünun •m. 
r ur ''r · G Namık f beri bazı e•ya fiyatları yu··1ı:selmi«, 

•"' b' - ~:ıs erı, Üze! Sanatlar mek- •ma'l B V · Y ' 
1 · ud .... N leessürlerin' Ah ey, ekıl Beyin ihtikar baş göstermiştir. Ticaret 

uul ": uru amık fsmail Bey ve ve ııkrabası~a b .
1
md.et ':fa~imin aile müdürlüi!ü hu hususta tetkikata 

ı,!.:iye t~~brk~daşl~rı, talebesi, Mül -;.~;::::-~~· ~ır:_:ın_::ıt~t~ır~.---~-b~a~ş~l~a~m~ı~ş~·b:r~. ----------
'•",,; 

81 
d esı, cenııyeti belediye a-

o•• , n an bazıları Taleb h' 1··· 
.zası, Kadıkö K e ır ıgı 

)lllalebeleri D Y ··ıf·ı·z orta mektebi 
" 1· • aru unun tal h . 

·•~·· 1o " mektebi t 1 b . e esı, 
aeeaıv "l 

. nı:ımı~ zevat i•t. k e ~~ erce 
' ıra etmıftı Ce 

~~ ze namazı Kadıköın: d · • 
c• • .. d k 1 'yn e Osman 

a camım e ı ınrnı,t B • 
/, b' · ır. undan ••• onra cenaze ır ıstimbota k 

r n·. t ta h onınuş · ıger zeva uauai b· 
r b' . 1 d' B ır va. .. ~ ınmı' er ır. u suretle E 
P e elinmi~tir. Orada cena • 
dı'-öın: 'd . 1 ze • ,yne gı emernı~ o an b· 

k. :zevat, Eyüp orta mektep tal~ 
sı, polisler tarafından karşılan. 
ı•trr. Cami avlusunda dua okun. 
uş ve mezarlığa çıkılmıthr. 
Burada da dini merasim yapıl. 
ış Ve Ahmet Haşim, annesinin 

E..,./ tında Tanrının rahmetine hıra-

~
dd•1; '"'.Şhr. Me arı celenklerle süs-
• :. nın!şlir. • 
"' r·: M?z~rı başında sevd:kleri ve ta-

_. e ?'1 tarafından nutuklar söy
{ }; ~::"~· g_özyaşlan arasında Ah
i~ ~Ut haşımden ayrılınmıttır. Al-
•'" ra met eyi' A·ı . k ~ ••' ~İYetl . . . ıye. ı esme te rar 

Ah erıınızı beyan ederiz. 
·9 "'' · t'rıe-t Ha,im' "I" ·· d ' ın o umun en ötü-13 ~ .. 

iki kü .. h 
çu .. he.mana ve ~eldorgcstr viyolonsel 

uzerındc kon ser veriyor 

Hasta bakıcı 
Hemşireler 

(Başı 1 inci sahifede) 

hastanede geçirir ve burada ikin· 
ci seneye ait dersleri görürler. 

Talebe hastanede bulundukları 
zaman 25-30 lira ücret alırlar . 

Diploma alan hasta bakıcılar i
se Sihhiye vekaletine geçerek mem 
leketin muhtelif semtlerindeki 
hastanelere dağıtılırlar.-· 

Mektep mezunu hasta bakıcı
lara (60) liraya kadar maa, ve
rilmekte ve yiyecekleri, yatacak 
yeı !eri hastanelerce temin edil

mektedir. 
340 larihinde tesis edilen hasta 

bakıcılık mektebi timdiye kadar 
130 a yakın mezun vermittir. 

Memleketin umumi ihtiyacı 

bakımından bu mikdar çok az gö 
nilmekte ve yetitecek hasta bakı

cı adedinin çoğalmasına zaruret 

lıissedilmektedir. 

Hasta bakıcılar beş sene müd
detle mecburi hizmete tabiidirler 
içlerinde evlenmek arzu eden
ler olursa beş sene geçmeden ev
len.,mez. Çünkü evlendiği gibi 
hasta bakıcılıktan çekilmek ve 
bu takdirde de mektebin kendisi 
içın sarfettiği parayı ödemek mec
buriyetindedir. Bunun için mekte
be girerken talebeden birer taah
hüt mektubu alınmaktadır. Hasta 
bakıcılık mektebinde coğrarya.he
sap, tarih gibi derslerden maada 
mesleke taallük eden Bakteriyo!o
ji hıfzıs:ahha, fizik, k;mya, h<>S
t~ bakımı ve teşrih gibi der~l?r 
de göstoerilmektedir. Bu sene ıçın 
mektebe almacak talebe mevc:ıdu 
nun 40 a iblağ edilme5i düşünül
mektedir. Mektep te~rinievvel e 
açılacaktır. Hastı> bakıcılık mekt<; 
bine girebilmek i ·b orta me~<te. 
bin i',"" · , . .-.·-~-,. !radar tıhsil 
görmek lazımdır. 

İdareye iptidai sermaye olarak 

milyon lira tahsis edildi 

1,5 

Nizamettin Ali Bey 

ANKARA, S ( Telefonla ) -

Uyuşturucu maddeler inhisarı h~ 
kmdaki kanun bugünlerde Resmı 
Gazetede neşredilerek meriyete 
giı·ecektir. ı 933 senesi mahsulüne 
de tamil olmak üzere bu kımu
nun hükmü 1 Haziran 1933 tari

hinden b ... layacktır. 

Ham afyonun memleket dahilin 

deki ticareti serbest olacaktır. An
cak bu kanunla inhisar altma alın

mış olan madcleler memlekette in
hisar idnresinin Anknrada tesis 
ve ida~e edeceği tek fabrikada i
r:r '\I olı!~:ıcaktır. 

Bugün memlekette mevcut o
lan bu maddelerin imaline mahsus 
fabrika!nrın ça!ışmasma müsaade 

edilmiyecektir. Bu maddelerin 
memleketten ihracı fstanbul ve 
lzmir gümrüklerinden yapılacak
tır. idarenin bet zattan mürekkep 
bir idare meclisi bulunacaktır. Mü

dür idare meclisinin tabii azası o
lacaktır . 

idarenin merkezi lstanbulda olıı 
cak ve lzmirde bir ,ubesi olacak· 
tır. Bundan batka idare memle 
ket dahil ve haricinde icap eden 
yerlerde lktısat vekaletinin müsa· 
adeaile fUbe ve acentalıklar ve 
muhabirlikler ihdas edebilecektir. 

idareye iptidai sermaye olarak 
bir buçuk milyon lira tahsis olun
muştur. Bu para umumi bütçeden 
verilinceye kadar milli bankalar

dan bir istikrazla temin olunacak 
tır. 

Hilaliahmerin yardımları 
ANKARA, 5 (A.A.) - Aldığı-

mız malumata göre Hilaliahmer 

umumi merkezi Beyazıt, 

Diyadin mühtaçlarına 

bir yardım olmak üzere 

göndermi~tir, 
-o-

Silolar 

lğdırın, 

telgrafla 
1500 fira 

ANKARA, 5. A.A. - Ankara, 

Konya siloları inşaat ve tesisatı 

Miyak Alman şirketine ihale edil· 

mi~tir. 
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Üç kişinin idamlarına 

- · karar verildi 
KARAKöSE, 4.- Mollazade 

köyünden Esat oğlu Mehmedin 
geceleyin silahlı olarak evine gi· 
rip evinde bulunan Zahide ve Ce 
mile namındaki iki kızını, Ah
ı:,.t:t namındaki erkek çocuğunu ve 
bunlarla beraber ayni evde yat· 
makta olan Mehmedin kardatı Na 
dirin çocuğu Seyfettini öldürmek
ten suçlu Süleyman oğulları E
yüp. Ccmtit, Mehmet oğlu Ha
mi' ve Kasım oğlu .Süleymanın 
A'Pır Ceza mahkemesince idam
la;,ııa karar verilmittir. Suçlular• 
da:ı Mehmet oğlu Hamit bu karar 
dan evvel hapisanede ecelile öl-

Tekirdağda okumak ih
tiyacı gittikçe arhyor 
Şehir güzel bir de park kazandı 

mü~tür. -

Bir tahsildar öldürüldü, 
katil de öldü Tekirdağın denizden görünüfii 

KIRKAGAÇ, 4.- Burada bir 
cinayet olmut, kasabamızın suva
ri tah•ildarlarından lsmail Efen
di arkadatı suvari tahsildarı A
rap Sadık Efendiyi tabanca ile 
dört yerinden vurarak öldürmüt
tür. lsmail Efendi cinaveti mütea
kip kaçmıftır. 

TEKIRDAC <Milliyet) - Şehrimi. ma % 50 ..Ubetinde bir fazlalık göster-
zin en kalabalık caddesi yeni vücude miıtir. 

Bu sene ilk mekteplerden me%Un ola. 
getirilen park civan cak 303 talebe vardır. Bu miktar talebe. 
ve Vali konağı cad be 

Aradan birkaç saat geçtikten 
sonra lsmail Efendi tehre inmif, 
gizlice evine kaçarken jandarma 
)ar tarafından görülmüftür. ls
mail jandarmaları görünce kotma 
ya batlamıt, fakat tam evin kapı 
sına geldiği zaman ayağı bir lata 
takılarak dütmüş, hafi bir taşa 
çarpmıf, kafa tası parçalanmıf, 
beyni dı~arı frrlamıa ve ölmüttür. 
Jsmail öldüğü için cinayetin sebe 
bi anla,ılamamtftır. 

Sıvas halıları 
SiVAS,. (Milliyet) - Sivas fab 

rikaaı halılarının metro murabbaı 
20 liraya inmittir, Eşi bulunmıyan 
bu yüksek halılar vilayet idaresin
deki sanatlar evi atelyelerinde do 
l< .. nniaktadır. Valimiz Süleyman 
Sami Bey efendinin yüksek hi 
yıc;/ca llır:: y«.Jc.-'"t: •Uenm geçı.n ... 
rnesine sebep olan bu atelyenin i
damei mevcudiyetine medar olan 
bu satışı ucuzlatmak suretile ço
ğaltılması büyük muvaffakiyet
tir. Şimdiye kadar yalnız zengin
ler tarafından rağbet gören bu 
yüksek cins halinin bütün halk ta 
rafından tehalük göreceği ümit e 
dilmektedir. Hiç bir kazanç his
sesi!€ amil olmıyan, harpten ev
velki binlerce tezgahın yegane ba 
kiyesi olan bu yerli müessesenin 
ııöruneyip bilakis ilerilemesini 
memleket aanayii namına candan 
dileriz. 

17 Temmuz Bursa dördüncü yer 
li mallar sergisinde birer nümu
nesi bulunacak olan mezkiir halı
ların bir kere görülmesini sergi
ye ittirak edecek muhterem ziya
retçilerden rica ederiz. 

Hayırsever bir zat 
GIRESON, (Milliyet) - Cenev

rede insani duygularla mütehassis 
ismini bildirmiyen bir zat Gire
aonda kimsesiz çocukların ihtiya
cına sarfedilmek üzere beynelmi· 
lel Himayeietfal ittihadı vasıtasile 
tehrimiz Himayeietfaline bin ls
viçre frangı göndermittir. Bu pa
ranın tutarı olan ( 406) lira it Ban
kasından alınmıştır. Beynelmilel 
Himayeietfal ittihadı vasitasile bu 
hayır sever zata teşekkür edilmif-

• tir. 

desidir. Denize ha 
kim olan bu cadd< 
ağaç ve bahçeden 
mahrum bir vaziyet· 
te icli. Bir •~ne var k · 
bu caddenin üst kıs 
mmda yetiştirilen a 
ğaç ve çiçeklerle süs 
lü !!Üzel bir park şeb 
rin bir zineti halini 
aldı. Gün geçtikçe gü 
zelleıen ve daima tev 
aiine çalışılan hu hah· 
çe doğrusunu söylemek Tekirdağr 
tbmıgelirıe, halkın Valisi Azmi _B~y 
bedii bir ihtiyacını yerine getirmııtır. 

Artık ıurada burada cadde üzerinde toz 
toprak içinde pinekliyen kadınl••a tesa· 
düf edilemez oldu. 

Mevsimlere göre Tekirdağumzm ken
dine mahsus eğlentileri ve meııire ma· 
halleri vardır. Gecen cuma müsabaka 
günü idi. Bu mü~ebetle şehir halkı ve 
civar köylüler Musa bal,a mesire yeri 
tabir edilen tehre yanm saat mesafede 
bugünü temiz bahar havasile tamamla 
ddar. Bu cumada meşhur kiraz bayramı 
olmak itibarile halk kadın ve erkek bağ-
1 ........ ;:._.ı;;.ı:•;;1 • .....,,ı. .. n...,J.Q. • ~· 

teınamile olmus bir vaziyette değildi. Bu 
da havaların h~p yağmurlu gitmesinden 
ileri geliyordu. Buna rağmen kira>. bay
ramı çok neşeli surette tesit olundu. 

Belediye işleri: 
Şehir içinde senelerin bıraktığı ve ar· 

tık muattal bir vaziyette bulunan ve 11h
hatı umumiye itibarile mazarratı aşiki.r 
olan mezarlıklann kaldınlması Belediye 
mizce tahtı karara alınmıştır, Şimdiki 
halde •ehir ha'!icinde bi. =za•l·k temi
ni düıÜnülmektedir. Diğer ta•aftan halk 
evimizin çarşıya ve mahallele<' bağlı 
caddeleri gayri muntazam idi. Bu yüz
den kı, eeceleri Halkevine ı:itmek çok 
zahmetli oluyor. Halk~vi müdavimleri 
bu zahmetli yoldan kurtuldular. Gayri 
muntazam yollar bir haftada muntazam 
bir tose haline ifrağ edilmiştir. 

N alaa işleri : 
Tekirdağının mi!him soselerinden ba

zıları vardı ki, üzerinde bulunan köprü
lerin bozukluğu yüzünden kış günlerin
de nakliyat c;ok zor oh1yordu. Ezcümle 
T ekirdağ-Murath şoscri çok eh• mmiycti 
haiz hi• yoldur. Ekseriya buradan lstan
bula emtia ve yolcu naldedilmekto oldu
ğu cihetle köprülerin bozukluğu yüzün
den eeçen kış vesait temini çok mü'.kül 
idi. 

Muhterem valiıdzin kıymetli faaliyeti 
ye alakası neticesi bu köpr.. r tamir ve 
her türlü sevkiyat kolaylaşmıt oldu. 

Maarif İfleri : 
Bundan d(irt beş sene evvel Vilayeti

miz dahilindeki ilk mekteplerde talebe 
mevcudu 6000 e yalan idi. 933 senesi i
çinde bu mlktar 5471 erkek ve 4724 kız 
olmak üzere 1019S e baliğ olmuıtur. 
Dört sene içinde memleketimizde oku-

Mi Jiyet'in romanı: 22 

ERKEK KISMI 

SARIŞINA BAYILIR 
Y <>zan: Anitalooa Tercüme: Kamran Şerif 

Hakkı da var, çünkü Mister Spaffo.. de Üzmeğe başladım, çünkü, malUına, 
rd'ın annesi daiına Mister Spoffard'la Dorothy o kadar babayani değildir .• 
birlikte seyahat eder ve kendisi yapa· Onun İçin isterse tutup Mister Spoffar 
cağı her feyi annesine uzun uzadıya d'm önünde bir §e:Y söyler, o da: 
anlatıp iznini almadan hiç bir ıey - Böyle babayani bir kız, Dorotby 
yapmaz. Kendiai: gibi bir kızın yanında ne anyor?. diye 

- 1,te bu sebepten dolayı timdiye hayret eder. 
kadar evlenemedim, diyor. Bunun Üzerine Dorothy'yi yola ge-

Çünkü annesi, Mister Spafford gibi tirmek için ne kadar zahmet çektiği. 
ahlB.k müceasemi bir gencin bugünkü mi anlattım. 
hafif meşrep kızlarla evlenmesini mu - Bir kere de kendisini siz görse .. 
\l'afık bulmuyormuş. Bunun üzerine niz •.• Dorothy gibi bir kızı ıslaha ça· 
ben de dedim ki: lı~makla acaba beyhude vakit mi kay· 

- Buv,ünün hafif meırep kızlan bediyorum? Bana söyleaeniz ..• dedim. 
hakkında tıpkı b n de anneniz gibi Bunun Üzerin e kalkıp annesinin ya-
düşünüyonım, çünkü ben kendi hesa· • nına gitti. Allah vere de Mister Spaf
bım b?bayani bir kızım! 1 ford'un yanmda Dorothy foyasını mey 

B u Ü7.~'1e Dorothy'yi fena hal• I dan:l çıkarmasa ..• 

nin önümüzdeki sene orta mekte de-
vam etmeleri li.zımgelirse orta mektep 
binasının tevsii bir ihtiyaç bal,lnde göze 
çarpar. 

Maarif kadrosu yani muallim adedi 
ihtiyaca tekabül ediyor. Ekııeriıi mektep 
mezunudur. Diğer senelere ~ mek 
teplerdeki tedrisat bu sene çok ıyı geç. 
mittir. Müfettiılerin sık sık mekteJ?leri 
kontrol altında bulundurmaları neticesi 
talebenin her sahadaki malllır.atlnn tev
si olunmuşhır. 

Bu sene idarei busuaiyece bazı köy
lerde on bes yirmi kadar yeniden mek
tep inşa ol~nacak bunlardan bazıları 
tam teşkilatı havi ve bazıları da iki üç 
sınıflı bulunacaktır. Ayni 7amanda mer
kezi olan köylerde yatı mektepleri ihdas 
olunacağı söyleniyor. Pek çok köyleri
miz var ki nüfusları az olmak itibarile Üç 
beı köyün bir arada okutturulması için 
bütçeye bar olmıyacak yatı mektepleri
nin bu ıene icin tecrübeıi yapılacak 
bir faidesi eörüldüğü takdirde bu açıla
cak mekteplerin inki~na çalı~ılacak
tır. 

Şehrimiz muallimleri ar ... ında çok mü 
kemmel bir tesanüt vardır, Bilhassa mes 
f...k~ ~-1~ ........ ı ..... ..,....,. =...L.!:r....t.. ;~ J....Ilu 

mn muayyen {!Ünlerin de Halkevimizde 

toplantılar. yapılıyor. Dün «;u"'!I' .ı>~ak 
münascbetile Barbaros nahıyesı koyle-
rinde muallimlerimiz bir gezinti yaptı
lar. Bu seyahata maarif i,lerile pek ya· 
kinen alekadar ol"n ve Cümhuriyet ida
remizin genç ve münevver muallimleri 
arasında bir tesanüt ve ahenk yaratan 
kıymetli valimiz Azmi Beyefendi de iş
tirak buyurmuşlardır. Ak1ama kadar 
samimiyet havası i~inde devam eden bu 
seyahat çok neıeli geçti. 

Bir jandarmamız şehit edildi 
ADANA, - Osmaniye iatasi

yonu civarından iki hayvan ça
laıı hüviyeti meçhul iki adam ka· 
çarlarken Çardakköyü civarında 
jandarmalarımızla kartılaşmıtlar 
ve d"'ür emrine riayet etmiyerek 
müsademeye baflamıtlardır. Müsa 
deme neticesinde jandarmaları· 
mızclan Hasan tehit olmu,, iki hır 
sız lıaçmışlardır. Kaçan hırsızların 
derdı-sti için takip müfrezeleri çı
karılmıftır. 

Giresonda park 
GlRESON, (Milliyet) - Şeh

rin sahilinde belediyenin yaptır· 
makta olduğu parkın bitmesine az 
kalmıştır. Mutena ağaç ve çiçek· 
J,.rJe süslenen parkta elektrik ter
tibatlı tık bir de havuz vardır. Em· 
aalaiz derecede güzel m~arası 
olan parkın yakında kütat mera· 
simi yapılacaktır. 

Miater Spafford sözünde durup bizi 
ziyarete geldi. Bir az evvel kornpartima 
omuzdan çıktı. Mister Spafford bize u· 
zun uzadıya annesinden bahsetti. Miı· 
ter Spaffordun annesile çok alikadar ol 
mağa başladım. Çünkü kendisi ile epey· 
ce dost olduk, Miıter Spafford dost ol
duğu kızları daima annesile ıanııtır· 
mak istiyen erkeklerdendir. Bir kız bir 
erkeğin annesinin ne Çetit bir kadın ol· 
duğunu öğrenirse, o erkeğin annesile bu 
luştuğu zaman ne lisan kullanacağını 
ke~tirebilir. Çünkü benim gibi bir kız 
daıma dost olduğu erkeğin ;ınneAİ)e ta· 
mşmak İster. Halbuki D1>rothy ııibi ar
uz kızlar, dost olduklan erkeklerin an· 
nelerile hiç tanıımamağı tercib ederler. 

* * * Mister Spafford annesine çok mukay 
yet olmak mecburiyetinde bulunduğunu 
söyliyor. Çünkü Mister Spafford'un an
nesinin bir az aklından zonı varmı§. 
Çünkü annesi eski ve çok iyi bir aile
den olduğu için çocukluğunda, zihinleri
ni pek yormayan eski ve çok iyi ailele
re mahsus bir mektebe gİdermi,. Şimdi 
de hala zihnini pek yormadığı için Miss 
Chapman İsminde hir kız daima yanın· 
da dolasıp ona arkada~lık ediyormuş. 
Mister Spafford diyor ki: 

Malatya yağmur bekliyor 
MALATYA (Milliyet) - Üç sene

denberi devam eden kuraklık ziraat ve 
hayvancılıkla İftigal eden köylüyü çok 
fena bir vaziyette bıralmıııtı. Merkezi 
Vilayette kuruyan bir çok memba ıuları 
bu ıene l"carların erimesile tekrar akmağa 
başlamıı ise de yağmursuzluk yine her
kesi düşündürmekte idi. Azar, azar yağ
masına rağmen üç gündenberi yağmakta 
bulunan fasılalı yağmurlar halkın yüzü. 
nü giildünnüıtür. Devam eden ucalda
nn teairile susuz mmtakada bulunan ve 
kurumaya yüz tutan ekinler yemyeıil 
bir bale gelmiılerdir. Kazalardan alınan 
haberler daha ziyade memnuniyeti mu
cip bir vaziyettedir. --Malatya yolları 

MALATYA (lMiliyet) - Vi!Ayetimiz 
yollarının çokluğu noldai nazanndan 
en batta eelen Vilayetler arasında bu
lumnBktadır. Senelerdenberi devam e
den yol faaliyetinin bayırlı neticelerin
den olmak üzere yakında bütün kazala
nn Vilayet merkezine muntazam yollar
la bağlanman hitam bulacaktır. iki se
ne sonra Vilayet dahilindeki bütün im· 
za ve nahiyeler bir birlerine bağlanaca
ğı eibi civar Vilayetlere doğru yapılmak 
ta bulunan irtibat yolları da bitirilecek
tir. 

Sıvasta bekçi parası 
SlV AS, (Milliyet) - Oktruva

nm kaldırılması şehrimiz muhitin
de büyük sevinç ile kartılanmış
tır. Bu vesile ile hususi vilayet 
kararları iktizası haczen tahsil e 
dilen bekçi paralarının da bir usu 
le raptı temennisi izhar olunmak 
tadır. Filvaki diğer vergi misilli 
tarh edilen bu bekçi vergisi itle
rin durgunluğu haaebile esnaf ve 
halk~ çok büyük bir yük olmakta 
dır. Bazan kazanç vergisi mikta· 
rmı bile aşan bu tekalif çartıda 
dükkanı ve mahallatta evi olandan 
hem dükkan hem ev ıçın ayrı 
ayrı alınmak suretile büyük bir 
yekun tutmaktadır. Çarıkçı ve 
eskici esnafı gibi sermayesi bile 
mevcut olmıyan herkese tetmil e
di lt•n büyük hükumetin resmi ka .. 
nunlarında da olmadığı için halka 

..,.1 .q....,. oolrn•ld dir. alluu Lv 
d ıleği"iıi Cümhuriyet hükumetimi
zin yüksek nazarlarına arz ede· 
riz. 

-0--

Kastamonide şehir işleri 
KAST AMONI, ( Milliyet) -

Memleket itlerini takip için Anka· 
raya giden Vilayet Halk Fırkası 
Reiıi Dr. Tevfik Aslan, Belediye 
Reisi Hilmi, TicaretOdası Reisi 
Riza Beylerden tetekkül eden he
yet bir çok hayırlı itler başararak 
dönmüşlerdir. 

Vilayet merkezinde yeniden bir 
bina yapılmak suretile leyli bir kız 
lısesi açılmasını ve mevcut erkek 
lisesinin de bir pavyon intası ve i
lavesile takviyesini vekalet vadet
mittir. 

Heyet bundan batka Posta tel
graf Umum Müdürü Fahri Beyfen
di ile de temas ederek Vilayet mer· 
kezinde yeniden bir posta ve tel
graf binası yaptırılmasını rica et
mitlerdir. Fahri Beyfendi tarafın. 
dan, münasip bir arsa gösterildiği 
takdirde dairemizin ötedenberi ih
tiyacı bulunduğu bu binayı yaptır· 
mak mümkün olacaktır. 

Dilenciye bakın! 
SAMSUN, (Milliyet) - Bir dilen

cinin oırtında tapdığı çuval nazan 
dikkati celbetmiıtir. Zabıta bu ada
mın Üzeri.nj taharri ebniı ve 165 lira 
kadar para bulmuıtur. Bu paralar 
ekseriyetle bronz, gümüı ve bilhassa 
yepyeni liralık banknottur. 

- Dünyada her gün yeni yeni ıeyler 
icat edildiği icin insana herıeyi mektepte 
öğretmek kabil olamıyor. itte annem 
mektepte öğrenemediği teYleri Min 
Chapman'dan öğreniyor. 

Olur a... Meseli, telsiz teWonun ne 
olduğunu ıMiss Chapman kendisine öğ
retmeuıiş olsa, 'radyonun ne olduğunu 
kadıncağız nereden bilsin? •.. 

Bahis buraya gelince Dorothy söze 
kanfb: 

- Bu kız üstüne ne büyük mes'uli
yet almıı ... Dedi. Mes~la Misa Chapman 
yanılıp radyo İçin: "Bunun içinde ateş 
yakılır" demiş, anneniz bunu ititti ya. .. 
Günün birinde üşüdümü, bakıyorsunuz 
ki, radyonun içine kağıt doldurup veri· 
yor ateıi. •• 

Mister Spafford derhal Dorothy'ye 
18zıın gelen cevabı verdi: 

- Merak etmeyin, eledi, Misa Chap· 
man Öyle yanlış yapmaz!. Miss Cbap
man gayet eski ve kibar bir ailenin kızı
dır. Ve çok akıllı bir kızdır. 

Bunun üzerine artık Dorothy'nin 
sözlerine kulak asmadık. Şu Dorothy 
cidden konuımasını bilmiyor! 

* * * Bunun üze->'ine Mister Spafford'la 
heıı ahlaktan bahsettik Mister Spafford: 

Havalardan şikayet 
AYDIN, (Milliyet) - Yağmur

ların devamı incir müstahsilleri
ni de haklı endişelere dütürmüt
tür. Erkek atma mevsimi girdiği 
halde henüz atılmağa batlanılama 
mıttır. Bu ameliyenin Haziranın 

girmisine kadar bitirilmesi icap 
ettiği halde bu sene buna imkô.n 
görülemiyor, çünki havaların in
cirlerin doiuınlannı 2erive bıra
kıyor. 

Yağmur ~ 
AKHİSAR, (Milliyet) - Hava

lar itratsız bir halde devam ediyor. 
Bir kaç gündür de yağmurla karı· 
tık dolu yağmakta bazı yerlere de 
yıldırım dü,mütsede nüfusça zayi
at yok yağmurdan mahsulat zarar 
görmektedir. 

Malatyada meyvacılık 
MALATYA (Milliyet) - Vilayet 

merkezi çok eskidenberi meyvelerile 
meşhurdur. Civarındaki bağ ve bahçe
ler altı saat uzunluğundadır. Meyvecili
ğin inkişafı için tetkikatta bulunmak ü
zere Ziraat Vekaleti tarafından gönde
rilen mütehassıs Omer Lfıtfi Bey aylar· 
danberi bizzat çalıımakta ve ağaçların 
baatalıklarile uğrqmaktadır. Şimdiye 
kadar yirmi bine yakın elma ağacı ilaç
lanıruıtır. Bu ıene elmalar kurtlanmıya
caktır. 

Halk gösterilen bu alakadan dolayı 
son derece memnun kalınıtlardır. 

--~ 

Aydında oktruva kalkınca .. 
AYDIN, (Milliyet) - Büyük 

Millt-t meclisinin son def'a kabul 
ettiği kanunun tebliği üzerine vi· 
layetimizin belediye bulunan ka 
za ve nahiyelerinde 1 haziran
dan itibaren girme rüsumu kaldı
rılmıt ve teşkilatlar lağvedilmit
tir. Aydın belediyesinin senelik 
oktruva geliri 13000 lira tuttuğun 
dan, belediye encümeni girme rÜ· 
sumunun kalkmasından bazı tet
birler almak lüzümunu duymuf· 
hır. Sehir hizınPtlHinden bazıları 
nın az Hfması ve bazı ı rın d 

bu sene.geri bırakılması dütünül
mektedir. 

Mamafih, bu verğinin kalkması 
halkn}ızı çok memnun etnriftir. 
Bu verğinin kalkmasile hayabn 
çok usuzlayacağı, küçük ve gez
ğinci eınafın vaziyetlerinin dü
zeleceği ve dahili sanayiin bilhas· 
sa dahili menşucat sanayinin çok 
ileri gideceği söylenmekte ve bü
yük meclise şükran ve minnettar
lık hisleri izhar olunmaktadır. 

Afyon Halkevinde müsamere 
AFYON (Milliyet) - Afyon 

Halkevi yine müstesna bir geçe 
daha geçirdi evin salonu yüzlerce 
hanım ve erkekle dolmuftu. Evin 
musiki tubesi tarafından bir müaa· 
mere tertip edilınit ve çok alkıt
lanmıttır. Bu arada Müaa Kazmı 
Bey, Kumarın muhtelif sahalarda 
ki fenalığı ve asap üzerine olan 
tesirleri hakkında bir konferans 
verdi. 

Aydın Halkevi salonu 
AYDIN, (Milliyet) - Halkevi 

Alonunun intasına faaliyetle ça· 
lıtılmaktadır. Betonlar bitirildi. 
Sahne de bir iki gün İçinde bite
cektir. lzmirden getirilen mütehas 
sis elektrik tetiaabnı bitirince Sı
vaya başlanacaktır. 

inşaatın temmuz içinde biteceği 
anlaşılıyor. 1 

- istikbalimiz Mister Blank'in elin· 
de.. .. Diyor. 

Mister Blank hani fU New-Y Ol'k'ta 
i?i ıatılan bütün yerleri kapatan met
hur müddei umumi Mister Blanktir. 

Mster Spafford bundan bir iki ay 
evvel, Mister Blank'm müddeiumumi· 
!iğe namzetliğini koyduğu zaman .,...;. 
n.İn bulatık çukuruna 1000 dolarlık iç
ki döktürdüğünü oöyledi ve: 

- Şimdi herkeoe düten de ayni 
feyİ yapmaktır, dedi. 

Bunun üzerine Dorothy: 
- Mi.ter Blank bulatık çukunına 

1000 dolarlık içki döktürmekle kendi 
ne bir milyon dolarlık bir reklam yap· 
Dllf, Üstelik te iyi bir memuriyet ya• 
kalamıı... Peki amma biz dökersek 
elimize ne geçecek ? ••• Demez mi? .• 

Mister Spafford ona vakur bir 
bakııla baktıktan sonra annesi
nin yanına gideceğini söyledi. Bu· 
nun üzerine Dorotby'ye fena halde kız. 
dun. Mister Spafford'un peşinden trenin 
koridoruna kadar yürüdüm, ve kendisi .. 
ne: 

- Acaba Dorothy'yi ı<laha beyhude 
mi çalışıyorum? Diye ~ordum. 

Mi•ter Spafford: 
'ld\tl\ 

MuhafızgUcü bisikletçileri 
SAMSUN, (Milliyet) - Muhafıs 

gücü bisikletçileri ıebrimizde birk•ç 
gün kaldıktan sonra Bafra yolile ... 
yahatlerine devam etmişlerdir. Sa~' 
aunda alaka ile kartılanan biaikleW 
ler belediyemize misafir olmu§lard•· 

Aydında konferans 

-

AYDIN, (Milliyet) Dün akşaJll v . 
Halkevi salonunda binbaşı Reı:n:ıl g 
B. tarafından (cephe gerisinde ra 
hava taarruzlarından korunma ~1 m 
müdafaa) mevzulu bir konfera~1 (2 

verildi. 
-o-

Aydında almanca kurs 
AYDIN, (Milliyet) - Halk.:(. f 

kurslar fÜbesi tarafından dünde' 1 

itibaren (Almanca kursu açılnıl1 P 
tır, Kursun muallimliğini, _.,,u ın 
mektep almanca muallimi nıülf 9 
kail erkanı harp zabitlerim\zdel d 
S:ıl~~hattin Bey üzerine almıftıt• şa 

Bir spor muvaffakiyeii ; 
SALiHLi, (Milliyet) - Bot d· 

kurt idman klübü ile Akhisar sııj r a 
yurdu dün havanın yağmurlu v 
masına rağmen çok samimi lı 
maç yaptılar, her iki taraf gayri ~ 
gösterdiği halde ve maçın bitııı1 lı.ı 
sine sekiz dakika kala fazla yıJ cı 
mur yağmasından oyunu terked1 m 
rek berabere kaldılar. l 2 

Müsamere: 
Salihli gençleri tayyare sinerıı' 

sında dün gece bir de piyes teIJJ~ F. 
ettiler ve bugün kazalarına avd la 
ettiler. 8 

Samsunda esnaf : 
SAMSUN, (Milliyet) - ilk ,.,el l 

tepler tatil yapmııtır. Son sınıf iıll1 

hanlan baılamıştır. Samsun esnaf c' ~ 
miyetleri teşkilatı tamamlaruna1'11 

dır. Bu faaliyet nazan dikkate atııı' gi 
cak mahiyet arzetmekt .. dir. d 

o 
Samsun Halkavi radyosu hl 

SAMSUN (Miliyet) - Halk.,<' 
r&dyo hoparlörü Yaaıtaaile parkta 1 

muntazaman her gÜn a jans haberi 
rini ve verilen faydalı konferans!' <l 
dinlemektedir. 

Posofta gençlik 
POSOF (Milliyet) - Po 

farkın cenneti olmaya seza ~-~ 
hududu içerisine aokulmuf bir 1 1

,. 

.~hcik eteğindedir. Pek yakın b'ı;ı: 
.zide ana vatana ilhak ediltlı r. 

Poaof'ta samimi bir hayat; bir1' ·'" 
rine çok merbut bir gençlik züıı' a 
si vardır. Bu zümre her zamaP tve 
her yerde halka nümuneyi imtiıld:ı 
olmak teşebbüsünden geri kalııı' 
mak, büyük dahisinden aldığı ~2 
hamlarla ilerlemek her işte rO' 
vaffak olmak emelindedir. Şu.~ 
kaç ay zarfında "yıldırım,, g>J'cla 
adlı spor klübünü açmıf ve ilk 1 
ali yeti erine ba,Iamıftır. 

Aydın Halkevi kUtUphanes',a 
AYDIN, (Milliyet) - Ayo' 

Halkevi kütüphanesine Mayıs ~ - Ja içınde 73 kadın, 1156 erkek 
mak üzre 1229 yurttaf gelıı:~ 
kitap, ve gazete okumıı~~ 
dır. Bunların 270 muallim, 4'J'f ·a 
Jebe,_199 memur 215 de sair ~ 
lek erbabıdır. 87 yurttat ronı' l 
1 Ôf) edebi, 96 ilmi, 72 ansik[ofra 
dik, 87 srhhi 87 tarihi, 64 mil~ .ı 
lif eserler 636 da gazete ve ııı'.u 
mua okuınuflardır. 

- Beyhude! Çünkü böyle bir k•: 
bir zaman ıayğılı bir insan olam..ı 
eli. 

Bunun üzerine: 11.t 
- Çok yazık! - dedim - Çünk~ (. • 

kızı yola ııetirmek için o kadar il ı; 
hm ki, ıayet muvaffak olamazsaıll • 
den çok müteenir olurum... ı '\ 

Bu sözleri söylerken gözlerim ~ " 
dı. ~ 

Bunun üzerine Mister Spaffor, 
den çok sevimli bir ııenç... Mendil!ı" 
madığını ııördü ve kendi mendiliıU ll:•.i 
np ııöz ya§ınu sildi. Dorothy içiıı~,'. 
çok yardun edeceğini ve fikrini da ,/ 
biyevi mevzular üzerine ıevka çıol 1 
im• söyledi. 1) 

Sonra Municb denilen bir yer~e 1 • 
den inmemizi tavsiye etti. Muni~~ııC 
tehri imiı. ıMlınicb'te ıanata " ··r' 
derlermiş. Her halde Munich'i • 0 

bizim için çok faydalı olacakın•t· jJ 
- Dorothy ile ıiz, ben r.11111 ,ı.' 

inelim. Annemi Misı Capman'~ıa ,i 
Viyanaya gönderiyorum, • dedi· f 

Anlattığına göre, annesi için, 
olsa, her yer müsavi imiş. 

11
• 

Karar verdik: Hepimiz 1\'1%1, 
trenden ineceğiz, kimseye göıte 
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ı· 1 d 3 
üncü kolordu ilanları - GÜW.RÜK T ARİFESl~.ı D~G ŞTİREN KANUN 

Samsun fıı dan6;· Alay SA. AL. KOM. nü ~aat 11 de yapılacaktır. İs K A N A A T K U T U P ff A N E S İ 
•f Safranboluda bulunan kı- teklil~rin şartnamesini gfü·- Tarafından ncşı edilmittir. Fiyatı 50 karuştur. Vap~ru 8 Hazir~ 
ot' t'at ihtiyacı için 72000 kilo ~ek.uzere her gün ve pazarlı 1929 tarihli gümrük kanun ve hrifesile beraber 75 kurnşim. Ankara'da Akba kitap-

." ;ıı kapalı zarfla münakasaya ~a gınnek için o gün ve vak evieri ve fzmir'd! Yen· kütüplı a "":e.:!e bulurıur. (4186) 3437. PERŞEF' BE 
W konmuştur. İhalesi 12 Hazi- tınden evvel Fındıklıda 3. K. 
1• •an 933 pazartesi günü saat O. SA. AL. komisyonuna gel 

15 t~~ir ... isteklilerin şartna. uıeleri. (2540) 
mesını gormek üzere her gün 

~ v~'. miınakasaya gİrmek için 0 
ıı gun ve vaktinden evvel Saf
~ ra;ıboluda Askeri Sa. Al. ko-

ı ; .ııııyonuna müracaatla 
o (2064) (2307) n. 

3305 

2. Alay Sa. Al. Kom dan 
"" . !Vlaı:afta bulunan K;t'at ili 
el hyacı ıçın 120000 kil k 
ı palı zarfla münaka o unk a
~ l saya on

r muştur. halesi 10 H . 
' it' 933 . azıran • cumartesı .. ·· el d d gunu saat 10 

a ır · İsteklilerin evsaf 
ıt• şartııameaini görmek .. ve 

Anka~ada Merkez Kum~:: 
ol rlanlıgı, İstanbulda K O A 
d dı~na, Mersin G . An. ., -

P 1 r aı; Sa Al 'Kazı. tep, Ma 
o ve - . . . . omısyonlarma 
bı rnunakasaya mrmek . • 

c-t o ·· .,,. ıçm 
Y .. }' gun ve vaktinden evvel 828 

ı wa t · l · , . emınat anle Maraşta 2 
ili cı Alay Sa Al k . 
dt ·· · • omısyonuna 

muracaatları. (3065) 
( 2308) 

3306 
* * * 

oı; F K. O. Merbut kıt'alarile l. 
Jt 1 . ve Çatalca Mst. Mv kıt'a 0 arı · · • ... 

8000 klİn açık münakasa ile 
alın ko arpa şehriyesi aatm 

aca br lb l . 17 H . 
1 ran 933 . a esı azı-
• 11 d . cumartesi günü saat 

iıı>; ne edır · lıteklilerin nümu-
f ıııı Üze;: h!:Xt~arnesini görmek 
ıı"' girmek . .R'Un ve münakasaya 

d •Çın o .. ktin 
en evvel F gun ve va -

O. SA. AL K~dıkhda 3. K. 
rneleri. (tis) M. nuna gel-

k~ (2389) 
~- • • • 3319 

eri 

al• d 5. K. O. SA. AL. KOM an : • 

Konyadak· kıt' ih . 

3407 

Haydarpaşa ve Gümüşsuyu 
hastanelerile Birinci Fırka i
çin pazarlığa konan 68000 ki 
lo koyun etine tekl;f edilen fiat 
pahab görüldüğünden ihalesi 
7 Haziran 933 çarşamba gü
nü saat l 1,30 da yapdacaktır. 
İsteklilerin şartnamesini gör
mek Üzere her gÜn ve pazarlı-

. ğa iştirak için o gün ve vaktin 
den evvel Fındıklıda 3. K. O. 
SA. AL. komisyonuna gelme 
leri. (191) (2541) 

3408 

Haydarpaşa hastanesi için 
açık münakasa ile almacak o 
lan 14,000 kilo yoğurda veri
len fiat pahalı görüldüğün
de11 ihalesi 10 Haziran 933 cu 
martesi günü saat 14 te yapı
lacaktır. İsteklilerin şartna
mesini görmek üzere her giin 
ve pazarlığa girmek için o gün 
ve vaktinden evvel Fındıklı
da 3. K. O. SA. AL. komisyo 
nıma gelmeleri. ( 192) 
(2576) 

K. O. Kıt'at ihtiyacı için 
2500 kilo sade yağı pazarhk 
la alınacaktır. ihalesi 10 Ha 
ziran 933 cumartesi gunu 
:;aat 14,30 dadır. İsteklilerin 
ııartnamesini görmek üzere 
her gün ve münal<asaya işti 
rak için o gün ve vaktinden 

evvel Fındıklıda 3.K.O.SA.AL. 
KOM. nuna gelmeleri. (193) 
(2575) 

•:in 22 M ı at tıyacı i 
.n 1 ayıa 933 tarihinde ka • 

o,.ra 1 zarfla münak 
Hacı "Fidan me~humıın haldi 

(Birinci sınıf) 

F'nan 213 000 kil asaya. ko-
l · 1 - ' · 0 unun ihale-ir ' ' .. <> Hazıran 933 r 
~ un.i ııaat 14 te teıu:e ş.em?e 

dile\İr. t steklile~. edılmış-
irll ·örmek .. mh şartnarnesini 

uzere er ·· 
üıP akasaya i k .~ve mü
n ve Pklif g nne ıçın teminat 
tiı'da K. O.~~ktuplarile Konya-
ııP' a ~.. ·AL. KOM nu •ullraca l • -ğı (2393) at arı. (3068) 
~ ,. .. .,. 3321 

'#..ı 4: cü F. SA. AL. KOM 
Thran. . 

E~remit'teki kıt'at h 
. atı ıhtiyacı için 260o0Ôtija

esııcuru ot kapalı zarfla müııak: 
}'ıı•ay3: konmuştur. lhaleai 21 -
ıs azıran 933 çarşamba gün .. 
k J!aat 14 tedir İ t klil . u 

..rıa • . • s e enn !Ut 
eb,... tnesını görmek .. h ·· l uzere er 
ıı ~ stanbulda 3 K O Anka 

444 adıı M M • · • ııf.>. SA · • V • Balikeairde K. 
,; • AL. KOM l .. 

ııınakasaya • . •• arma mu 
Jolrakt'nd gırınek ıçın o gÜn ve 

ı en evvel T· 
ıı~ .ı tastiknarn . ıcaret Oda-

e rf uplarile Ed esı ~e teklif mek 
L.KOM. :enu.u~.Fırka SA. 

(3067) 'Ula rnuracaatları. 
~ (2392) 
s•· ~ • • 3362 

. atalca Mst.Mv.kıt'····- :L • f<il • • cu_ • &llti 
~r~~çın açık münakasaya ko Ya 

aıı> ~ 00 kilo koyun etine •eriİan 
l 'l~ Pahalı görüldüğünden ih: 

~1 ! Haziran 933 çarşaınha 

~or~}Unu saat 10 30 a bır .. lr..1-.. 
(lilw,ar 1· • ! ~
·,,i r . · steklilerın sartnaınesini 

•b ll{a ıstı k . . .. 
,.ııı'i d · ra ıçın o gun ve vak 

Sünnetçi Emin 
Bütün gün Bcşiktaşta 4 No. da 

Telefon 40621 - (4024) _ .. , 

DOKTOR 

Rusçuklu Hakkı 
Galo.taoarayda Kanzük eczahancsi 
kartıaında Sahne sokağında 3 numa

ralı apartımanda 1 numara. 

3262 

lat. Mr. Kumandanlığı 1 
Sabnalma kom. il inları 

Maltepe Piyade Ahş mek-
tebi için 30,000 kilo koyun .,~ 
S0,000 kilo sığır e i bir şartna 
illede 14 Haziran 933 çar-

L§aınba gtinü saat 15 te kapa-
zarfl l ak 1 tekliler'a ıatm a mac .. tır ... s 

m k - _ın şartnamesını gor-
c ıcın her .. .. ka - . . gun ve muna -

t.:ıya ~ırıııeceklerin belli vak 
tinden evvel tekl·f kt 1 

k
. ıme uparı 

nı omısyon · . . rıyasetme ver-
.n~lerı. (638) (2224) 

3296 .... 
Harbiye ve merbutu mek 

tepler ihtiyacı için dokuz ko
lem taze sebze 7 -6-933 çar
şıunba günü saat 14,30 da a 
~ni münakasası yapdacakbr. 
i akli:-~na~esini görmek için is 
e. lerın belli vaktinde ko
~~f onda hazır bulunmaları. 

(2250) 3297 
.. .... 

ım.l)MUI( -. 
SCZANE.LERDS 

SAm.ıJ< 

~ Fnıt SaH• 
.,. • 1tao• .......... 
ctlbtla1 

fabrilcaa. 
alimdi 

tartm.S-. EHO"S 
FRUIT SALT 

.8icaklarda. damar agri•lıı· 
dan. bıı.lantıdaıı. yanm baJ 
lıjirisi.ııdan ve sııihuimden 
mllt.vıolllt tr .lıatsiılülard.ıuı 
IDUUD b.1Jnı1.1' isterseniz: ; · 
blli Qliileniu. tabii tuz.<ua 
mtımll olaıı şek~rsiz E~o·ı 
• Fnıft Sah n gazöılıl mfts. 
tahzariodaıı sabah .., akşrua 
bir tarda.k 112 daııuuııda 
1ıtr blın lıafıtl miJ<dari.oda 
a1iııU. 

) 

{4!>43) 

Jandarma Umum 
Kumandanlığından: 

Jandarma Umum Kumandanlığmdaı ayda (150) lira üc
retle bir mi~arhk açıktır. İstekli mimarların mektep !ehadet
namesi ve diğer vesikalarile 12-6-933 tarihine kadar Jandar 
ma Umum Kumandanlığı, İstanbul ve İzmirde jandarma 
mıntaka kumandanlıklarına müracaat etmeleri. (2564) 

• 
1 tira i anı 1 

1 
" Serenler" haldf'nda istihsal 1 

olunan 10 Mayıs 1931 tarih ve 
1189 numaralı ihtira beratı bu de
fa mevkii fiile konmak üzre ahere 

günü aktanıı hareketle Zonguldak, 
lnebolu, Samsun, Ordu, Giresun, 
Trabzon, Sürmene, Rizeye azimet 
ve avdet edecektir • 

Fazla tafs.ilit için Sirkeci Yel
kenci hanındaki acentahğınfl mUraa 
caat. Tel: 21515. 4211 

devrüferağ veya icar edileceğin- ,P .. ~~-----
den talip olanların Gabt:ı'da Çi
nili Rıhtım Hanında Robert Fer
riye müracaatları ila:ı. olunur. 

(3899) 3286 

' l•rkn aceataı Galata KlprGb.tı 8, 2J82. 

~ ube k Sirkeci MiUaG.nlar ••• H. 2.J7 40. 

TRABZON POST ASI 

KARADENiZ 
Üsküdar Ta pu idaresİ.lden : ' 7 HAZiRAN ÇARŞAMBA 18 DE 

Galata rıhtımı::ıdan. DöoC şte .t-::ı , ı k ·y ülldc Osmaniye maba\!esl'1-
.ı c Hacı Mehmet ağa ve Ethem kap
tan ~okagında 2 ili 51 numerolu bir 
<lü Kkan ve 6 arsayı müştemil 26 Hane

nin 183-9841 buçuk schmini Altuni Zil· 

<le N et i p Beyden otuz ·bir sene evvel 
mol><:yi n •medi ile satın alim Camcı 

Ali "E.f. vuiakri 1ıe.scilini ve ap.u sene ı 

di verilmesini istediklerirukn jddaası 

,,h ... tarın vesikaları ik birlikte 1 sı:, 

numcrolu kanun ve nizamnamesine t cv 
fikw 17-5-933 cumartesi saat onda rn.ı 

hallin• gönderile<:ck memura ve yah~t 
Üsküdar Tçu idaresine müracaatları 

1 Tirebolu'ya da nğran:lır. 

lzMIR · MERSİN POSTASI 

KONYA 
9 HAZIRA.N CUMA 10 DA 
İdare rıhtımından kalkar. 

7 Haziran 933 

ÇARŞAMBA 
MUDANYA 

i 1an olunur. (4202) 1 Postası vapılmıvacıkt•r. ._ ____________ __ 

Istanbul Ziraat Bank ~....,.ından: 
Sıra Sokağı Semti Mahallesi Cinai Hissesi Emlik Hisseye ı; ör · mu-

No. hammen K. No. 
249 
481 
256 
482 
483 
484 
485 
486 
487 
488 
489 

kocamuıtafapaıa Hacı Hüseyin aia Tarakçı Hane Tamamı 
Kuımpaıa Hacı Ahmet Ebulriza Arsa ,, 

1 500 T. L. 
21 • 1830 .. 

Yenlköy Yeaiköy Dere Ahşap haao 9128 
Yedikule İmralıor Hacı Manul " ,, Tamamı 

31 1539 
7 1000 

.. .. 
Kadıköy Osmanağa Kınatoverkl ,, ,, 14124 
Galata Karaba9 , Çubukçu ar Klğfr dükkln ye oda Tamamı 

s 4088 
11 1250 

.. .. 
Beyoğlu Hacı Mimi Kumbaracı yokuıa ,. hane 112 
Samatya Hacı Hllseyio ağa Yalı boyu Dli~klo elyeTm hane Tamamı 

85 1000 
39 400 

.. .. 
BıkırklSy Zeytinlik Yakut Kigir hane .. 
Heybeliada Dağ Kürkçü Ahıap " " 

76 600 
12 500 

' .. .. 
7 Müker. 597 .. Büyilkada Kuanfil Kalfa Ana zira: 597 Tamamı 

Pey akçelerile ihale bedelleri nakten veya gayrimllbadil bonoslle 6denmek lizera yukarda evsafı yazılı gayri menkuller açık arttırma 
auretile satışa çıkanlmııtır. Kat'! ihaleleri 19/6/933 pazarteıi günll aaat on beıtedir. Şartname Bankamız kapısına aaılmııtır. Senei haliya 
vergisile belediy3 rlbl!mu müıteriye aittir. [2499j 

B~J~K TllllRE PillNG~~~ 
Yeni tertibin 2. ci ketldesi 

11 Hazirandadır 
Bu keıidede Büyük ikramiye 

35,000 Liradır 
Mükafat 50,000 LiradıT 

Gedikpaşa'da Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Kumaşı ambardan verilmek suretile serpuş ve tozlukla 
beraber ( 11500 ili 11750) ta kon yazlık elbise imaliyesinin 
kapalı zarf münakasası 22 Ha ziran 933 perşembe gÜnÜ saat 
( 15) te yapılacağmdan isteklilerin şa,.tnaıpe ve nümuneyi 
görmek üzere her gün ve münakıwıya gİnndc: için ilk temine
h maliyeye yatırarak alınacak makbuzla mc7kiir f!iinün muay 
yen sna•inde komisyonumuza müracaatları. (2397) 

Avukat Esat Bey 1 
Sabık İstanbul malıakimi asliye müd 

deiumumisi awıkat Esat Bey bu kere 

yazıhanesini Galatada SeJ.anik Bankası 
karşuımda Unyon Hanında 4 üncü klt 
44, 45, 46 numaralı y=haneye naklet 
miştir. (4175) 

3335 

DOKTOR 

Hafız CEMAL 
Dahiliye hastahklan 

mütehassısı 

Devlet Demiryolları idaresi ilanları 

l9lenmemiı mermer nakliyatına tıenzilat 
1-6-933 tarihinden itibaren her nevi işlenmemiş mer

mer taşları, maden cevherleri nakliyatına mahsus fevkalade 
tenzilli tarifeye ithal edilmiştir. 

• 

Mart 934 tarihine kadar mükerrer yüzde 20 tenzilattan 
da istifade edecek olan işbu mermer nakliyatından 193-247 
kilometrede ton başına seyyanen 400 kuruş almacakhr. 

Fazla tafsilat için istasyonl ara müracaat edilmelidir. 
-------~(2~48=3~) 3333 

Tat nakllyab hakkında 
25-5-933 tarihinden iti haren her hangi mamul eşya 

h'aline kalbedilemiyecek şeki ide "balast halinde " bulunan: 
Somaki, mermer, kalker taşları ve alelumum ta!lar ve~.akıl 
taşları nakliyah D.D/46 numaralı tarifeye ithal edilmi!tİr. 
İşbu tarifeye göre 160-283 kilometre dahilinde yapılacak 
nakliyattan seyyanen 400 kuruş ve mesela 500 kilometre
den 630, 800 kilometreden de 840 kuru§ ücret alınır. 

Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmelidir. 
(2484) 3334 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

3000 Ton Laveınarin kömürü : 7 Haziran 933 çarşamba gü
nü saat 14 te (Kapalı zarf). 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için kapalı zarf usulile müba
yaa edilecek olan 3000 ton L avemarin kömürüne ait şartna 
meyi görmek istiyenlerin her gün ve itaya talip olanların da 
hizasında yazılı gÜn ve saatte Kasunpaşada Deniz Levazım 
satmalma komisyonuna müracaatları. (2182) 3292 ~

" ~·~ro;e~ üzere her.~ ve pazar 

1) 
8
en evvel Fındıklıda 3. K. 

orıl•ı_· • ı\. AL. Komisyonuna mü 
~~aaHarı. ( 189) (2539) 

İçin ~~~biy .e mektebi i~tiyacı 
17500() O kilo tereyagı ve 
933 adet yumurta 15-6-

~ Dr. A. KUTIEL -

1 
Karakoy'de Abdullah Efendi Jo-

Cumadan maada herırün öileden 

sonra saat (2,30 dan 5 e) kadar latan· 

bulda Divanyolunda 118 numaralı hu
susi dairesinde dahili hastalıkları mua· 
yene ve tedavi eder. Telefon: latanbul: 
22.398. 

Ankara Mıntakası Ziraat 
Müdürlüğünden: ,. ,. ,. .. 3406 

[
f'~~;J (' 
" ~. . atalrn Mst. Mv krt' l 

ın p • • · a arı 
. /. sı, az.ar.ııga konan 40000 ki 

1
" • ha~ır ~~ı~e teklif edilen fi~ı 

\11~,'lı li ~i:on•ldü.;:ün en ihalesi 

t 
perşeınhe günü saat 14 

en 17 y k d .. ak e a ar ayn ayn açık sun asaları yapdacakhr. 
· • ~tııamesini görmek için her 
[u!1 ve miinakasaya girişecek 
erın belli vnktinde komisyon 

da h 

T ~şı~·ACAK~:~~':'.~~~93) 
3369 - Göz Hekimi-. 

Z-1-\)-.I--G-e-b-ze-as-k-er_li_k_Ş_l'b-·c-s -.nd-.-11-a~l 1 ?ı,~~ci ~:rf !:~:= 
<lıVı~ :ısk erlik tezl.·.ercm'. zayı· ettı"m 
, b • (Babıali) Ankara caddesi No. 60 

3261 

J\nliara Vilayeti çiftçileri ne dağıtılmak üzere (240)) .~· 
det sap arabası l Haziran 93 3 tarihinden itibaren 27 gun 
müddetle kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştu~· . / 

Şartnameyi anlamak üze re taliplerin Ankara, Eskişehır, 
Bursa İstanbul İnegöl, Adap azarı Ziraat müd_ii!_~~ memur--
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. UYDURMA HABERLER 
1 

lstanbul ile bir türiü uyuşamıyoruz - Bekir Sami B. heyeti 
Ankara Şubat/1921 tı Meclise izah ediyor. Nihayet min olsunlar ki, komtumuz Rusya, 

sulha müteveccih bu gibi hareket
lerimize hüsnünazarla bakar. 
Mösyö Çiçerin'in" geçenlerde bize 
gönderdiği mektupta da bu mana 
çok vazıhtı. Kaldı ki bizzat Rusya, 
bu saatte lngiltere ile müzakere 
halindedir.,, 

Londra konferansı etrafında Meclis, heyetimurahbaaanın seçil
Ankara ile lstanbul arasındaki mu- mesine karar 'lieriyor. Bir aralık 
hdberatın devamı herkesi sinirlen- bu intihabın bizzat Meclis tarafm
diriyor. lstanbulun, Tevfik paşa- dan yapılması ileri sürüldü. Fakat 
nm cevapları, menli mi.nida, kat'- bu teklif kabul edilmedi. Çünkü, . 
i d ır. İstanbul Hükfuneti, kendisi- mürahhas heyeti Meclis tarafından 
n,n Londra konferansına ittire.ki intihap edilecekse, bu heyetin doğ. 
lüzumunu müdafaa ederken An- rudan doğruya Meclise merbut ol- • * • 
karanın önüne bazı tehlike ih- ması, Meclisten talimat alması la- Umumi vaziyet ve bu umumi va-

Muallimlerin 
Kıdem zamları 

ANKARA, 4 (Milliyet) - An
kara ve mülhakatı ilk mektep mu
allimlerinin 932 senesinden beri te 
dahülde kalan kıdem zamlarını vi 
!ayetin 933 bütçesi tasarrufabn
dan tediye ettiğini yazınıttık. Bu
gün Ankara ilk mektep batmual
limlerinden mürekekp bir heyet 
vali Nevzat Beye giderek bu hu
sustan dolayı muallimler namına 
tetekkürlerini bildirınişlerdir. 

İmtihanlar 

L 
K 

u 
" tımalleri, korkunç rivayetleri de zım gelecek? Sonra Heyetivekile- ziyet içinde Londra konferansı 

dökmekten hali kalmıyor. latan- Ankarada nasıl muhakeme edili. 
Lulun muhtelif muhitlerinde dö- yor? 
nen rivayetleri bu vesile ile sayıp lstanbulda, timdiye kadar, iki 

ANKARA, 4 (Milliyet) - An
kara merkez, mülhakat ve kazala
rı ilk mektepleri son sınıf talebesi
nin tifahi imtihanlarına yarın baş
lanacak ve on bet gün devam ede
rek yirmi haziranda bitmif ola
caktır. Bundan sonra, ay sonuna 
kadar bu mektepler mezun olacak 
!arın sahadetnamelerini tevzi ede
cek v~ ilk mektepler 15 eyNi.le ka
dar tatil yapacaklardır. 

u2e 

Ankarada Yüni, müessesesinden intibalar: Yüniş t~zgiihları, labri· c 

ka binası İplik yapmak için yün ve tiftikler taranıyor, iplik yapılıyor·· b.et , 4~ 

.,ö!·üyor. muhtelif zihniyette hükfunetler 
Sadrazam patanın Büyük Millet karsısında bulunduk. Biri Damat 

Meclisi Reisi Mustafa Kemal pa,a- Ferit Paşa ve mensuplarının hüku. 
ya yazdığına göre Yunanlılar, Tür- metleri ... Bunların esas politikala. 
ki yenin konferansa davet edilme- rı; itilaf Devletlerine mutlak bir 
sinden ürkmütler. Türkiye aley- ıtaattır. itilaf Devletlerinin arzu. 
hinde yeniden tiddetli propagan- su haricinde, Türkiye için mulcad- Başmüdür muavinliği 
daya batlamışlar .. Anadoluda bir der bir muvaffakiyet yoktur. Mil. 
Alman Heyetiaakeriyesi bulundu- li kuvvetleri kırmak için düşman- ANKARA, 4 (Milliyet) - An-

-o-

Lise imtihanları 
ANKARA, 4 (Milliyet) - An

kara liselerinde tedrisat 9 haziran 
pertembe günü nihayet bulacak ve 
imtihanlara 15 haziranda batlana
<".aktır. 

1 Evlenenler 1 .__ ___ _ 
g~unu, Ankarauın siyasi ve askeri !arla beraber çalıtmak; bu politi- kara telgraf müdürü Şefik Bey ma 

k · b' ld K h 1· ·ı b ··d·· ı··k ANKARA, 4 (Milliyet) - Son haf. bütün talimatı bu heyetten aldığını anın terviç ettiğı ır yo ur. u- atı a ıyesı e atmu ur u mua- ta zarfında ~kara belediyesi _j!vlen-
bilhassa Fransada yaymakta ve vaymıilliye cephesini kaç defa ar- vinliğine tayin edilmiştir. od Ank 1-me memurluğunca acı ara ı 
oradaki efkarı aleyhimize çevir- kadan vurmağa çalıttılar? Hasan Hayri Efendi ile Ankaralı Ha-
mekte imişler .• Bizdeki biristiyan- "Bizansın son günlerinde, Fati- sıl düteriz? tice Hanım"iiı, Orhangazili bakkal 
)arın katliam edildiği, Papanın da hin teslim davetine karfı, Allahın Vaziyeti bu görüt zaviyesinden Esat Efendi ile Ankaralı Meliha Ha-

ı Maarif Vekaleti 
an 
Fi 

B 

T 1 
l aç 

eşki atı f;~e 
ANKARA, 5 (Telefonla) - 1\4~ "ç 

arif vekaleti teşkilat ve vazifeleıt .~ 
hakkındaki kanun layihasını Biil· 

1 

atı 
çe encümeni müzakere ve ufak t8. ki, 
dillerle kabul ederek heyeti uınır :~ 
mi yeye sevketmittir. Bu tadillel n" 
ıpeyanında 55 lim maa,lı mekte~cak 
müzesi müdürlüğünün maafı 70 Iı· on 
raya çıkarılmıttır. ..... 

bu mazlfun hiristiyanlan kurtar- bir vediası olan bu memleketi, an- mütalea eden Ankaranın en niha- nımın, Ankaralı kunduracı Halil Ef 
mak için, bütün milletlere yardım cak Allaha teslim ederim, diyen yet verdiği karar fU oluyor: ile Ankaralı Kezban Hanımın, An- Hayvan çalmasının 
için müracaat ettiği söyleniyor- son Rum kayserinin tahtına varis "Tetkilitıesasiye kanununa gö karalı ressam Mehmet Cevat Beyle 
mut .. Bundan batka, konferansa bir hanedandan gelen bugünkü Ha re, hakimiyet, bila kaydüşart mil- Ankaralı Hasibe Hanımın, Ankaralı önüne geçilecek ra 
tesir yapmak için, Yunan ordusu- life ve sultanın hükiimeti,eair olma letindir. Milletin te,ri ve icra kud- manifaturacı Mahmut Efendi ile An- ANKARA, 5 ( Telefonla ) /bir 

Bekir Sami Bey ak ·11 k d 1·1 b - Y E nun umumi bir taarruza kalkaca- m isteyen mı eti, en i e ı e ag reti, kamilen Meclistedir. Buna na- karalı Samiye Hanımın, Divanı Muha- H 1 ·· ·· ·ıaıı 'Y 
ı 1 ak d l ı . tın ~ ayvan ça masının onune geçı a 

g"ı da haber ahnmıf.. nin vaziyeti ne olur? Pratik oma- ıyar , ütman ara tes ım e ege zaran heyetimizin lstanbula git- sebat ba•mürakıplanndan KöprÜ. lülü 1. 

b k 1 d " ' si hakkindaki kanunun bazı ma" lstanbulun bütün bu haberleri, yan ve maslahata uymayan u te - ça ıfıyor u. mesi, oradan intihap edilecek he- Niyazi Bey ile Yenice Vardarlı Hay- ., 
Ankarada ciddi bir tesir bırakım- liften vaz geçildi. Heyetivekileye ikinci nevi hükfunetler de Tev- yete karıtması imkansızdır. lstan- rünnas Hanımm, Kızılcahamamlı ıer delerinin değiftirilmesi için h~!~; 
yor. Ba,ta Mustafa Kemal olduğu- bırakıldı. fik Pa,a ve benzerlerinin riyaset bul, istiyorsa, bizim Ankara Heye- betçi Mustafa Efendi ile Sudaiıh Fer- · met Millet Meclisine bir kanun lh c 
halde, bir çok zevat, lstanbulun Meb'uslardan bir zat, Londra ettikleri heyetler ... Bunlar, Anado- tini, mutlak bir mümessil olarak zane Hanımın, Saray Boanalı maran- L h ,a0 m 

ı dak. M"ll" M d 1 fta yihası vermittir. ayi aya göre ~, bütün bu rivayetleri bildirmekten konferansına ittirakimiz, garp dev- U ı ı ı üca e eye tara r kabul etsin .. İstemiyorsa, biz, ken- goz Cemal Efendi ile Arapkirli Müzey 
maksadı, Ankarayı kendi noktai letlerile temasımız; komtumuz görünüyorlar, öyle olduklarını di heyetimizi ayrı göndereceğiz. yen Hanımın, belediye su tesiaabnda iman ha:fvanın izi, çalındığı köftt 
nazarına çevirmekten ibaret oldu- Rusyayı kutkulandırınaz mı, mü- söylüyorlar, fakat cesaretleri yok- Müstakil olarak, yalnız Büyük Mil usta Dağıstanlı Yusuf Efendi ile Şiın- atiret çiftlik veya tek hane ve>"iı e 
ğunu çok iyi biliyorlar. teessir etmez mi, diye sordu. Bu- tur. Anadoludan gelen tekliflere, !et Meclisi Türkiyesini temsil ede- nili Emine Hanımın, imalatı Harbiye- mandradan dı,ılrı çıktığı isbat e- • lı 

* * * na Reia Mustafa Kemal Pata ce- seslere bir türlü kulak asmıyorlar. cek.. Bu karara verilecek cevap de Hamidiyeli Mehmet Celalettin Ef. ·ı "n 
A l ld ı b ı d . M 1 k t' b' k · · ) dilemedig"i veya çalan haber veri·. B n atı ı ki, stan ul i e uyuıt- vap ver ı: em e e ın ır ısmı esır ve ı~ga yazı veya sözle değil, it ve hare- ile Turhanlı Hatice Hanımın, amele 

mak mümkün olmıyacak •. Londra "-Böyle bir ihtimal mevzubahis altındadır, asıl mühim kısmı hüri- e · e oma ı ır.,, -~..:,.....;;...,= Pe....,tn ti Recep Efendi ile Perşetne- mediği takdirde hayvanın bedelİ~:~o 
fırsabnı kaçırmak ta olmaz. Yapı- değildir. Büyüli: Millet Meclisi Hü- yet ve isti Al mücadelesinde, a- * " * Ji Nuriye Hanımın, Ankaralı borekçi om a ler li•i aralanncla cla&·t·e 
lacak feY, Ankaradan gidecek he- kumeti, politikasında tam bir is- yaktadır. Bu esir vatandaki vezir- En nihayet, Bekir Sami Bey He- Mustafa Efendi ile Taıpınarlı Saffet tarak ödemeğe mecbur tutulac!Jtl' ı. 
yetimurahhasayı biran evvel inti- tiklale maliktir. Harp ve sulh me- ler; milletin kurtulutu için sava- yeti intihap edildi. llk önce Roma. Hanımın, EmlB.k Bankasında müvezzi )ardır. Deliler, bunaklar, küç .. 1~/1 hap etmek ve yola çıkarmakhr. selelerinde kararını serbest verir. 'an ve ayakta duran memleket ya gitti. Or" da daveti bekledi. 1- Şabanözlü Abbas Efendi ile Çankınlı ler, mübtaçlar, dul kadınlar ve ye-Jın 

Mecliste, pek hararetli müzake- Rusya ile olan dostluğumuz, parçasındaki mücahitleri kendine talya Hariciye Nazırı Kont Sforça, Sakıbe Haver Hanımın; Ankaralı Sa- •Jtı· 
1 ı 1 d l tinıler ve kimsesiz asker aileler• ır. re oluyor. Sık sık yapılan hafi cel- daima harp halinde kalmamızı, bağlamak, bu surete on arı da e- vasıtasi e davete i memiz Üzerine, ka Halil lbrahim Efendi ile Kırşehir- .,.Jı'? .. 

selerde Mustafa Kemal pafa; va- garp devletlerile dargın bulunma- saret kuyusuna dütürmek istiyor. heyetimiz de Londraya gitti. Ii Gülsüm Hanımın akitleri icra kılın- .harp malulleri ödemeğe iştir ı: 

•z;i•v~e;ti;· ~l;sta;.;n;b;u;l~i;le;.;o~la;n;.;m;;u;h;a;b~e;ra;-... m;;;.ız;ı~i;ca;;;p;.;.ettmı;.ir.mmı;.e;z.;A;r~k~a;d;a;ş~la;r~ı;m;.;e•-.. ~G•ö•z•ü•m•u•··.z.a~çmık .. i•k•e•n•b•u .. k•u•yuıııiy•a•· n .. a•-................ 
1 
........ /W./mL•L•I•C•/ .... m.ımş•t1gr ............................ t.e•n .. is•t•is•n•a .. e•d•il•ec•e•k•l•e•r•d•ir• ... ll!lııııııı;~,ce 

KODAK - VELOX 
''VELOX,, Amatörler için tip - kağıdıdır. 

''VELQX Üzerinde yapılan kopyalar, bozulmakaıztn ve 
,,. sararmakaızın ebedi olarak muhafaza edilir. 

Kopyalarınızı her vakit 

''VELOX,, 
kağıdı üzerinde çıkartınız 

Resimlerinizin sureti daimede ayni hali muha
aza edeceğiııe emin o~abilirsioiz. 

Her kağıdın arkasında ''VELOX,, 
kelimesini arayınız. 

D:kkat: ''VELOX,, kağıdı münha11ran KOD AK 
. . ,.,. . - .. ' . ' 

DOKTOR 

HORHORUNI 
Her giin akıama kadar haıtalaruu 
Em.İnönü Valide kıraathaneai yanın
daki muayenehaneıünde tedavi eder. 

- Tel. 2,4131 (3707). -
3283 

.... Dr. IHSAN SAM 1~-

Gonokok Aşısı 

1 

- ~ · • . •' ~. ~ J • • .. 

Evkaf müdiriyetl ilanları 

Miktarı 
47000 
24000 
10000 

5500 
500 

1000 
150 

1000 

Kilo 

" 
" 
" 
" ,, 
,, 

" 

Cinsi 
Elan ek 
Yoğurt 
Pirinç 
Sabun 
Zeytinyağı 
Makarna 
Şehriye 
Pirinç unu 

60000 Adet Y umurla 

1 

Belsoğukluğu ve ihtilatlarına karşı 

pek tesirli ve taze atıdır. Divanyolu 
• Sultan Mahmut türbesi No. 189."' 

4001 

-

Umumi Neşriyat ve Yazı işleri 
/Wüdürü ETEM iZZET 

Guutecilik ve !fatb1acılık T. ,,'.. ş. I 

Vakrf Guraba Hastanesine lüzum~ olan yukarda yazılı 
dokuz kalem erzak ve mekülat ayrı ayrı aleni münakasaya 
konmuştur. Talin olanlar şeraiti anlamak ve nümuneleri gör 
m k Üzere her gün Levazım İd".resine ve ihale günü olan Ha
ziranın yirmi sekizinci günü f:aat on dörtte İdare Encüme
"ine .,..;; • ., caatları. (2561)) 

lstanbul Deniz Tıcareti 
Müdürlüğünden: 

Deniz yolları işletme kanununun dördüncü maddesinin B 
fıkrası mucibince 15 Haziran 933 tarihine kadar alakadarlar 
tarafından verilmesi laznngel en beyannamelerin müdiriyeti-
mize verilmesi ilan olunur. (2546) 

Sıhhat ve İçtimai ~: 
Muavenet Vekaletinden: 

Ankara Nümune hastanesi yeni paviyonu tesisatı için ih 
tiyaç olan : 

1 - Yerli malı 1 O kalem bez 
2- ,, ,, 6 kalem bez 
3 - ,, ,, 5 havlu ve hamam takımları 
4 - ,, ,, 2 kalem terlik 
5 - Yabancı malı 20 kalem muhtelif porselen yemek 

ve çay taknnı ve çatal kaşık (Takaslı) 
İşbu nluhtelif levazım ayrı ayrı olarak ve hususi şartna

melerile kapalı zarf usulile 24-5-933 tarihinden itibaren mü 
nakasaya konulmuştur. 

İhalesi: 14-6-933 çarşamba günü saat 14 te Ankara 
da Sıhhat ve İçtimai Muavenet vekaleti binasında komisyonu 
mahsusu tarafından yapılacaktır. İstiyenler şartnamelerini 
ve nümunelerini görmek veya almak üzere lstanbul'da Sıh
hat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğüne ve Ankara'da içtimai 
Muavenet Umum Müdürlüğüne müracaatları ve taliplerin 
şartnamelerine göre yapılım ş teklifname ve sair vesika ve 
muvakkat teminat akçelerini vakti muayyeninde komisyona 
tevdi ve ihale zamanında ken clilerinin veya sahibi salahiyet 
vekillerinin hazır bulunmaları ilan olunur. (2358) 

33ı7 

Bandırma Malmüdürlüğünden: 
Manyas gölünün l Haziran 933 tarihinden itibaren iki 

senelik balık avlama hakkile av vergisi iltizamı saz ve kamış 

rusumu miizayedesi 7 Haziran 933 çarşamba günü saat 15 

te ihale edilmek üzere bir hafta temdit edilmiştir. (2567) 

lZr 

!STANBUL ALTINCI NOTERV B 
(ilNDEN : : t 

Adapazarı Türk Ticaret Bankası 11•!0
, 

rafından Joeşide edilip Çengelköyütl.ıı:'~ 
Tarla başında 23 numaralı hanede ıJ r 
kim Şevki Beye .tebliği talep ohı~ ıu 
(Aşağıda yazılı hususların İstanb~.,! 
ç.,ngelköyünde taı11a başında 23 null" ~nl 
raıı hanede sakin Şevki Bey şahsı ıl 
ınına biUi""1e ve Çankırı NorerliğiııJıJ': 
2-ô-930 tarihinde 295 numara ile tl,Itı 
zL'D edilmiş vekaletnameye müsıeıı# in 
müvekkili Mahmut Bey namına bil r 
l<ale tebliğine tavassutunuzu tcmeı>l'r!'ıh 
eyleriz: 6-7-930 tarihinde Hopa - :BO ite 
çika yolunun inşası için Bankamıtd bul 
Artivin Vilayetine hitaben (32600) li'rak 
ralık teminat mektubu alan mümailC tih 
him tcmiııat mcktuıbu mukabilinde .,tmın 
dikleri te.ahhütname d<: Bankaınıııflıel 
ilk talebinde bu mektup bedelini "' lin · 
ten tediye cylemeği kabul ""' taahb~ ıne 
eylemislerdir, lro 

Bu t;ahhütlcrine müsteniden if~iy 
ihbarnamenin tebliğinden itibaren b •ç 

hafta zarfında mektup bedeli oll 
(32C.OO) Türk lirası ile komisyonu Aın 
amıamele vergisinden m.-ıtlubumuz ~u 
ZOOt, lira 90 kuruş ki cem'an (3460' ı<"'i 
lira 90 kuruşu Bankamız veznesine j 

diye eylemelerini beyan ve aksi ıa dı" 
de bu meblağ ile birlikte bilcümle r' 
raf ve avukatlık ücreti ve zarar ve ı'ıııt 
yanımızın kendilerinden tahsil olu~ d. 
ğmı beyan eyleriz Efendim. di 

Üç nüshadan ibaret olan işbu ibbl ııd 
namelerden birinin kendi namına s:fa 
)eten ve Mahmut Bey namına vekSilt ı 
ten hareket eden Şevki Beye tcbl 
ve bir nüshasının hıfzile üçii<ıcü t1 pldı 
hasının Bankamıza iade<ıini terııt 

eyleriz Efendim. 
ra 

31 Mayıs 1933 I 
Klişe: Adapazarı Türk Tôcarct 1l ra 

kasr: İmza İmza. t ·ı 
Ma5Jindeki 31 Mayıs 933 tarih 1 

7908 numaralı İhbarname muhıl19 1 
gös<erile<ı adreste bulunamaması ~~· 
kametgahının yapılan tahkikata~ c 
men meçhul bulunması hasebile ııl'te 
i<·.ca vaki talep dairesin.de ve ıe ı1fu 
makamına kaim olmak üzere ilanc11 d 
liğ olunur. 

{4201) 

ıe 
İstanbul altıncı n° 

Galip Biııgöl 


