
kanun layihası ile daha mun
tazam ve mazbut bir hale 
getirilecek .. 

ve Başmuharriri: Siirt Meb'usu MAHMUT 

Almanlar imza edebilmek için 
misaka yeni bir şekil vermek 
istiyorlar. 
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r Kralı ' Hz. Trende a e Vekilimizle Görü • • c 
~Yanlış bir görüş 
toP s 

ti on zamanda. gazetelerden bll§ka 
S f d k B ı T f k ••it • ı'llllllllllllllllHJllllllllllllllW•WUf lllllllaDIHllHllUllUUllll!llUll o ya angeçer en u gar ·ıp a u esı - tr•kh · 

Kralının bir cemilesi Maarif vekili itiraz-1 Pha 1 l ~ne ve _hah1a~Hariciye Vekilimizin kompartimanına lara cevap veriyor ~ ane erın vazıyet erı 
' =ı ~! U • ~alar da bır ehemmiyet aldı. Bu 

ol~ ~eı.ır vaaıtaaı araamda adeta bir i 
el~lwnu takarrür etmi§tir. Gazetele! 

fll"atle geçen hadiseleri bild" • 
1 . •"· ırnıege, 

ir ua ar ıauaamet Yeren fikirleri 
,.·..ıufaaaat aurette tetkik tm -

rılP'or B "fb 1 e ege yan-
i
. g. utı lı ~kin•. mecmuatann neıriya-
. aze e enn den az eh . 

eğildir. • emmıyette 

al< . Geçende bir Alman ~- d 

geldiler, 40 kilometre beraber gittiler ~Bugünkü muğlak vaziyeti tanzim 
D' • • ~uaıın a 
• !azı ı?btar etti. yazıda T- k. 
>zhu geçtığinden dikkati ceıı..::r· ıye 
• uaua bu mecmu b. k ıyor. 

IJl'!'da bir "ki b. ~· ır aç &ene zar-

Tren aynlırken yüksek sesle Türkiye hakkında 
muhabbetlerini izhar ettiler 

i ha 1 ın nuabadan otuz bin 
%•1. ~ y~ kadar neıir n111f kutnmu ge

in ~etmiş olduğu için •--'- tti""" ,. 
ırler· t · d . ..uu.un e gı n-• . ın esır aıreai bü~;- .. tür.. y 

mili" Al ,-ut • e-
- ıraftaır oı:•n c~_reyanma tam.amile 

ili, dı (Die T:)bu nufuzlu mecmuanın 
t m - t dır. Çıkaranlar genç 

pP. h unevver bir zümredir. Genç, ya
t lı", arpte aakerlik edip te timdi kırk 

tı fı etrafında b ı ___ , 
il IU.., oldu . ..u Umuuar. Bu nesil, 

uk dd gu uzere, buırün Alman 

b ·r ~ a b erabn_ı eline •lmıttır. Milli ce
.1 f an u nealın itidir. 

Jıf Yazının mevz d . 
ve İn milleti uu fu ur: Tazyik edi. 

'•· er var. Ruaya b 1 d b" 
at "'ır ve bir ihtil • ı un ar. '!n 1-

tfiını k a yapmııbr, mıUı var-
ce . . a~arunııtır. Bunu takınen Tür 
se1'ye bır ıhtilii.1 yaptı buırün b.. • 

·· takildir. Nibaye: ıraı· l d ur ve 
... ~ ıp er en &a· 

asma ragın.en, harpten 
ç lmuyan ltalya bir ihtilal memn~ 
et• vahdetini temin e'-'·ti/aş~mıdi?• mıl 
el an d .....,. • ım •ıra 

il yanın ır. Almanya da ihtilal 
·ı ~or. Fakat bu dig" rl . b !a 
l t" z· e enne enzemıye 
r ır. ıra bu en de..:- b' ihtiJ • • • k h "' . .... ır ... 0-

. ' urrıyet kavglWIUn tam .f d 
ııı" ~etki! edecektir. Alman ihtil~~ ~

a ı eı •ene gec"km • a mm 
haJllıİ teıkil ed 

1 fleaı, Alman mille-
'- h . enamı •nnYet b k 1 ~ ,. anci ta "ki a a a a-

• - ·:ık tek küıı:yı 1 er al.tında yuğurula-
ı Y"' A• • d o ınaaı 1 ... iıı 'p m endir B .. " % zaman geç-

Bulgar kralı Boris Hz. 
SOFYA, 7. A. A. - Hariciye 

Vekilimiz Tevfik Rüttü Beyi Lond 
raya'ya götüren tren Filibeden 

sonra Kriçin istasyonuna varınca, 
Bulgar ve Türkten mürekkep ol
duk~ kalabalık haTh:m tezahüratı 
içinde Bulgar Kralı Hazretleri 
trene gelmit ve doğruca · Türkiye 
Hariciye Vekilinin kompartmanı
nı açarak: 

" Senin trende olduğunu gör
düm, obür istasyona kadar ko
nuşmak ;. in geldim, diye iltifat et 
mi~t~r. 

Kompartmanda gazetelerini O• 

kumakla meşgul olan Tevfik Rüş
tü Bey bu çok dostane sürprizden 
fevkalade memnun ve mütehassis 
olduğunu beyan ederek, Kral Haz 
retle rinin istikbaline şitap etmiş 
ve Türk heyetine ait diğer bir kom 
partımana girerek yalnız kalmı,. 
lardır. 
Müteakıp İstasyonda Kral Haz

retleri otomobillerinin üçüncü is
tasyona gitmesini emretmifler ve 
Hariciye Vekilimizle konupnala
nnJa devam buyurmu,lardır. Kral 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

eri ni bir Al~ u~~ Almanyada yep
ei>l1vlet her te "d·tıp0var. Bu tipe ıröre 
olıfr tey yokt~ ırT e':letin haricinde 

uıı ~liiğü ve b: e~ıl millet fakir 

11 
•ınıf tezad ır aevıyede olduğu için 

a tf!bUunı '• ne de amıf anla aaı 
ele. 'ane v!t;:~ı:f et haricinde m::;'ek, 

ıı:ıı B yoktur. 

Afyon mübayaah ve inhi
sar hazırlıkları başladı 

•~ayda kadar serdedilen fikir! .. r e uracak deiiliz - ~r. u-
• hareketi ve T" k :...ı_" Tuı:k ,.ük. 
te rin ihtilali !'r ...... ı hı diğer mil , ı . erı araanıd.a v · •1 ın devamı "b. _ e •Ynı aı ... 

b" d" 1 •• ır• 1 goeteriliyor. Dün-
1;;ahlli~~ ~":,;khb~k~ dilediği gibi an 

Maamafih kanun neşredilmediği için 
henüz teşkilata başlanmış değildir 

J1 _ ızı tevkif ed b 
' _. n sonraki mütalead G en un. 
değ' er dedı.g"" . ır. enç ve ınü-

• ııruı, ·• 
u b1"n Her Z h zumrenin li-

.. ı . e rer'e ·· 
n P'. ıhtilii.li m·ır . . ırore Al-

b
. -.!•-üt etm;··d· 

1 1

8 
.ih~lii.llerin en utr[ ""1 ır. u ıhtilaJ ·· 

' n. &on yapılan ve ·ıı · nwnune-

s rubai teki" . .. mı ı cereyan
• . al ile Öyle ;;;; goa~erecek olan bu 

i-~'.unacakbr ki r~nı ~devlet tekli) 
~~':e. cek devl~t 1 r.alızmın yerine 

. olacaktır. ' Al lfte bu dev-
ı kurtarar k manya, ken-

diğer millet~ ~ tazyik e-
l Aaya Afrika en de kurtaracak-

0 bir.;o'k memleke Ce~ubi Amerika
~ n ıranlar içind d" etlen var ki ıiyaai 

I) anyorla; ırA Bunlar hep (ça-
_, :JUkandan ~r d ~Panm ıarkm. 

;ok menıleektl· a enıze kadar inen 
t l ~r,..arL:b 'P en a dıklan libe ..., unlar da 
ka tekille dei;•ti~al devlet ıekli-
A L. -. nneı. · · rumanya bütün bu ha latiyorlar. 

llne olabilecektir. n;eke~l~rde 
239 Ya tekmil d - nebılır ki 

' 1.. unyanm ağ ı -
ı . _J•-1&r1nda taııyor. ır •gını 

' ayı ~ikir budur o·· 
" cJ.1 ndak. .: ıger memleketler 
ğuı t Tiir~i ınu!alealara kanıılmaz. 
{us bir h Yenın milli cereyan için 
rılıl mü • ..:'r aTm_!e .. ırö.terditini cihan 

--r•u • ur,. · tikli.)" 
u ı edilmqtir T·~ . ı çoktan te-

( ak inİ.ıı·brkiye , bu latiklii.le 
e içinde .'! _mı heaap Ye nıüva-

Afyon lnbiıanna aıt kanun yakında 
Reami ııazetede ili.n edilecektir. Bu ka
nuna ıöre tüccarın mü•tahıi]en afyon 
ıatm alması aerbeattir; yalım: afyon ih
racı inhisar altına alınacaktır • 

Y ugoalavya ile geçen sene aktedilen 
itilaf mucibince afyon ihracatı iki hükU
met araamda mÜ!tereken yapılacaktır. 
Bu makaatla latanbulda biri Türk diğeri 
Yugoslav olmak Üzere iki mümeaailden 
mürekkep bir büro teşkil edilecektir. 

Afyon lnhisan müdürlüğüne Swner
bank müdür muavini Ali Sami Beyin 
tayininin mukarrer olduğu bildirilmek
tedir. Ali Sami B. kanun neşredilmedi
ii ve tayini iıli taıdike iktiran etmediii 

(Devamı 6 mcı sahifede) Ali Sami ve Ni:zamettin Ali Beyler 

. r1' lık) ve (m~ı!"'ektedir. (Milli . 
dır ani in beı'. u~Iuı), bunlar 
uğıııı' aözler telki hkı r,enı telaffuz edi
. ·~i id~allerdiren~~kint!'bakkuk ede. 
ısı .. aö ı · ...,. T·· 1e· z er ,..e bu f ur""yede 
yoJ<llıvvel telaffuz e~~~ler on beı ae

( k ettiriln:Utti 
1 

lJ Ye çoktan ta. 
illi latiklii.J İtin~· b . 

V apurcular dün toplandı 
Yeni 

· ·z nedir? Mm'= h•nçten öğrene. 
ur ariçte yapılan ~Y~re;et etrafın-

.,. ~amız var mı? Miaa~r 
1
en fazlaca Mili" y 

tebellür eden şirket için 
fikirden biri seçilecek 

iki 

Y1 ıın hafta Almanyada 0,,na.ra.k_ d!'ha d ı apurcular Birliğinde dün öğle-
.d • • 1 d aalah ben aonra poata vapurculan bir toplan-

sılil1 ı ıabaıyet er en birinin (d" ıyet YBpnutlardır. Bu toplanbcla, yeni ka-
.b) hakkındaki beyanatını ~) ve Annun ~ucib_ince tetekkiilü icap Rden Türk 

in ]<1 '.k~bildir. Bu beyanat fırka:zıkret- l ?lllm Şirketi meaeleai görüıülmiiıtür. 
_,ıı.,~'- b" • • bif 1 r1n gaze. r"'- d "ki 

20"" iJ....., ırıncı aa e e e bü .. k '}"a a ı fikir ileri aürülmüttür: 
· ~rle ııeçmiıtir. Deniyor ki (.;.1 tirke-; Vapurl8!" kıymet biçildikten ve 

buıil"ıııl milleti toplayan bir ku,;,,ett• 
1 tekarri;s~ye11 ne olacağı bu suretle 

d"!le mukaddeı tanmz. Dile ehe.....:~: lerin· r 8 !ükten aonra, ıirket müesai1-
ı •ereceğiz). Fakat Türkiyede dil 2 m •e~il~k faaliyete ıreçilmesi. 

mmiŞ ,'Janr, dile ehemmiyet Yermek siya tirketi;; ~ımdiden müeaaialer seçilerek 
ti ı;y'ttler~en beri devam ediyor. Hat 11• uruluı hazırlıklanna batlanma-

f, Si ,k dil kurultayile nihai gayele- Bu iki fiki 
l'oıuıı"'. Ja,.laımaktadır bile. Gene ayni --· ::'"':·~---r-et•r~afm=~da::...~m:ü:na:ka:t:al:ar:.. 

!.-/:
(ra

1
!ta (tarih yeni baıtan "dvin ~ c 

e 1, Alm t "h ld I mil bir taz "k d"" ----
ıa im an arı tap an yeni- uzun Y Y1 unyası karııaında ve 

8tiJ<l>i'I ~e T!.'t) denmektedir. Fakat dinle orırunluklardan aonra ve hiç 
1 ,ıııı"in T·· k~ ye çoktan batlanuttır. hare~!\de lüzwn görmeden milli 
!'aş ı~lfat~r ~.Y~ Yeni tarih.ini hazırlı- br T d .. atlamıt ve onu baıarmlf· 
~na~ yaİ...zıı;k'i:.~.:itr'hde~. rak t;ke ı:ut ve İstihale devresiz ola-
AbiO t' bir takım Yeni . ! ançte gö- ten h .. mle.~e yapılan bu hareket-

( •yenin d h mıllı hareketlere Milr ur ve mustakil Türkiye doğdıı. 
terebili:. "s::ı"lden baıladığı. d~. hareket gerimizde kalmıttır. Bi-

"'eğ.ildir. Sadece ang·~!'lk~t tefi..- :ekı Ufen arkadan geleceklere muvaf-
f.11; tı ·· oru nuyen hır a yet temennİ•İ olabilir. 

yapdmıt, neticede bir encümen - aeÇilınit 
tir. Bu encümen, bunlardan bangiai mu
Yafık olacaiını tetkik edecek ve önümüz 
deki hafta içinde yeniden toplanacak 
heyeti umumiye bu buauıta kat'i karan-· 
ru verecektir. 

Vapurcular, vapurlannın cins, adet 
ve evsafını röateren beyannamelerini 
dünden itibaren Deniz Ticaret Müdür
lüğüne tevdia batlamıılardır. Beyanna• 
meler ıs hazU-ana kadar tamamen veril
mit olacaktır. 

y 
Aka Gündüz'ün en 

güzel romanı 

'.~z~'f ıroatermektir. Türkiye, tek- Müde,,ia 
""'f Nizamettin ALI 

[ılı • 

IL8ugün 
1 

baılaclı. 4 tlncn 
uhifede J 

Dr Reıit Galip B. 

ANKARA, 7. A. A. - Tıp fakül
tesinin nakli etrafında gazetelerde ya 
pılan netriyata ve ileri aüriilen endi
şelere cevap olarak Maarif Vekili 
Dr. Reıit Galip Beyfendi Anadolu A
jansına ıu beyanatta bulunmuttur: 

Darülfünunun ıalah faaliyeti bü
tün eaaılan ve tefarrüatiyle çizdiği
miz çığırda iyi yürüyüşle ileri gidiyor. 
iş aahalanndan bi~i üzerinde h.~lkı
mızın fikrinde belkı bazı tereddutler 
uyandırabilecek netriyat oldu. Bunla
n kartılamak ve her türlü tereddüt
lerin izalesine çalıımak vazifemdir. 
Bu neşriyat bizi yanht bir yola ırinnit 
olmak ve fazla olarak hatayı itle
mekte çok acele etmekte bulunmakla 
ittiham eder görünmektedir. Böyle 

(Devamı 6 mcr sahifede) 

MüHimmat 
Fabrikaları 
Beynelmilelleştirilmesini 

talep ettiler 
CENEVRE, 6. A. A. - ~°:a: 

dofo Ajansının hususi muhabırı 
bildiriyor : 

Silah bırakımı 
konferruııı dün si
lah ve mühimmat 
fabrikalarıyla si
lah ticaretinin 
kontr9lu meselesi 
ni müzakere et
ti. 

Türkiye namına 
ıöz alan Cemal 
Hüsnü Bey bu me
sele hakkında Tür 
ki yenin evvelce 
konferansa tevdiCemal Hüınü B. 
ettiği teklifi ha-
tırlatarak demittir ki : 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

il 
Londra'da 
"Milliyet,, 
Konferans haberlerini 

günü gününe 
Milliyet'te bulacaksınız .. 

Londra lronferanaı büyiilr harptaı 
ıonra milletler arasında yapılan ilk 
b/iyük İftİmadır. Konferarua 66 dev
letin 1800 murahhauının İ§f.!raki de 
bu toplantının büyüklüğünü gösteren 
delillerden biriaidir. Konf.,,-anda mü
zakere edilecek meselelerin büyük e
h;mmiyeti İae bir çok defalar izah ve 
tafail ettiğimiz gibi aıikardrr. Bütün 
dünya devletlerinin nazarlannı Wıeri
ne çeken konferansın yakınd~!' .~ak.~
bine ve arzedeceği aafahah gunu gu
nüne muhterem okurlarına bildirme
ğe huauri bir ehemmiyet veren MIUl
YET bu makaatla bir arkatla§UU Lon
draya göndermİftİr. Bu ark~~m~ 
aiya&i vukuf ve nqriyatını butün kO 
rilerimisin tanıdığı AHMET ŞOKR 
Beydir. Ahmet Şükrü Bey ~onferanaı 
en yakın bir alaka ile takıp edecek, 
mii:zakere ıafhalarını her ~n t-;l~af 
ve mektuplarile gazetemıze bıldıre
cek ve Londra'da bulunduğu müddet
çe ayrıca lngiltere ve konferansa ge
len dünya ricalile Milliyet için müla
katlar yapacakhr. 

IUllHIWlllW•ınıtmBt 

için hükumete salahiyet verilecek 
Öğrendiğimize göre memle- nı gösteren, zamanlara müste- j 

ketimizdeki ekalliyetlerin dini nit bulunan bugünkü tetekülle- fi:i 
birer müessesesi olmaktan haf- ri ne mevzuabmıza, ne de Lau- ~ 
ka hiç bir mahiyeti bulunmı- sarıııe muahedesine uygun de- ı 
yan Patrikhane ve Hahamhane ğildir. ı 
gibi müesseselerin mevzuatımı- Bu muğlak vaziyeti tanzim 
za uygun bir tekilde idaresini için hükiimet M.Meclisinden se-
temin maksadı ile yakında ba- lahiyet alacaktır. Saltanat dev-

- zı kararlar ittihaz olunacaktır. 
d rinde muayyen fermanlar ve =. Bugünkü mevzuatımız in i-

le dünya itlerini ayırmıttır. nizamnamelerle mezkur mües-
Lausanne muahedesi de bu e- seselere verilen imtiyazlar kal ;;; 

ıaH beynelmilel bir ahid olarak dırılacak, bu müesseseler üze- ~ 
tesbit etmiştir. Bu dini müesse- rinde hükfunetin mürakabesi -

sel erin dünya işleri le alakaları temin olunacaktır. = 
~IUllllllllllllllllllllllllHlllllHlllUlillllUUIUIUIUll 11111~ 

M. V enizelos' a müthiş 
bir suikast yapıldı! 

Eski başvekile birşey olmadı, fakat 
refikası altı yerinden yaralı .. 

Yunanistan heyecan içinde! 
[Telgraflar evvel 

ki gece yanaı M. 
Veni:ı:eloa'un Ati
na civarmdaki bir 
köyden ıebre dö
nerken yolda müt
bi4 bir au ikaata 
maruz kaldığını ha 
ber veriyorlar. 
Telgraflann ver
diği tafailittan öğ
renileceği Üzre ıui
kast daha evvelden 
tertip edilmiıtir. 
F aillerln yakalan
dıklarına ve kim 
olduklanna dair 
haber gelmediği İ· 

çin auikaabn kim
ler tarafından ve 
ne makaatla tertip 
edildiği kat'i o
larak söylenemez. 
Ancak Selii.nikte 
yapılacak intiha
bat bütiln gözleri Müth~ bir suikasta uğrayan M. Veni:zelos ve refikası 
oraya çevirmitti. 
lntibabatta kazanmak için M. Veni· 1 
zeloı'un ıahaı büyük bir rol oynadığı
nana göre, ıuikaata intihabat aiyaıi 
bir ıebep olarak ırösterilebilir. ] 

Suikast nasıl oldu! 
ATINA, 7. (Huauai) - Bu gece 

aaat 24 te M. ve Mm Venizeloı oto· 
mobille Kifiaaiadan Atinaya dönü
yorlardı. Maruaai civanna geldikleri 
zaman, otomobillerine arkadan gelen 
ve içlerinde kim olduklan malUın ol-

mıyan otomobiller yetiımit ve bu a· 
damlar M. Venizelos'un arabasına 
doğru ateı etmeğe başlamıılardır. 
Tecavüzü bertaraf edebilmek için aa
bık baıvekilin toförü otomobile son 
aiir'ati vermi§tir. Mütearrızlar da 
hem takibe, hem alete devam etmi2-
lerdir. M. Veniezlos'un otomobiline 
kırktan fazla kurıun iaabet etınittir. 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

~ 
23 Haziran cuma günü 

otomobil yarışları 
Nezihe Muhittin H. da yarışa giriyor! 
Haziranın yirmi üçüncü cuma günü 

utinye köprüsü ile Şitli aafalt yolu a
raamda yapılacak ikinci otomobil ya
nı• için hazırlıldar bümmalı bir faa
liyetle ilerilemektedir. Yan§ komite
aine gazetemize ve Turinır klübe yan
f& girmek için müracaatlar artıyor. 
Bu aeneki yanıların daha heyecanh o
lacağı, yanıta daba yeni çehrelerin 
gerüleceği anlatılıyor. Bu arada ha· 
nımlar kategorisine Kadınlar Birliği
nin eıki reiıi Nezihe Muhittin Hanı
mın da i,tirak edeceği haber alınmıı-

tır. Yanta ırirecek otomobillerin tim· 
diden yolun tenha zamanında eber
siz yapbklan ırörülmektedir. Asfalt 
yol tamamile hazırlaruruttrr. Alman 
çiftliği önündeki mühim viraja biraz 
daha meyil verilmiıtir. 

Bu seneki yanıta mühim ıürpriz:ler 
olacağı Prens Halinı Beyin Mısırdan 
lıuıusi bir yarıt otomobili getireceğ~ 
ve bir amatörün de Avn.ıpadan yen• 
bir otomobille geleceği scylenınekte· 
dir. 



Tarihi tefrika: 26 

Ya.zan: S. N. Her balda (Milliyet) indir. 

PATRİKHANELER MESELESİ 
-2-

Rus manıutırlannda bir cemiyeti ha/iye. - Gizli cemiyetin teşkila
tı. - Manashrları kapatamıyorlar. - Ayinei devran, ne suret gös
ıercli?. 

l stanbuldaki patrikhaneler, kilise
ler, manastırlar arasmda - tabii hü
kumet, devlet, millet, memleket aley
hine olarak .. sıkı bir tesanüt vardı. 
Baıpları dara geldiği veyahut herhangi 
bir lüzum ve ihtiyaç biaaeıtikleri, ya
hut ta kritik bir vaziyet lr.arımnda 
kaldıkları zaman, biribirlerine elden 
geldiği kadar muavenet göateriyor, 
güçleri yettiği kadar patırdıdan çekin 
miyorlardr. 

Patrikhaneler ve diğer dini müeue 
~elerin hariçte~ ecnebi devlet ve mil
letler .. en reami, huausi p.lr.illerde mü 
zaberetıen başka, aralarmdaki bu tesa 
nüt te kuvvetrerini arttırıyor, mevkile 
rini tahkim ediyordu. 

Bu suretle meydanı kendilerine ga
yet müsait bulan, - daha doğruıu ge
nit ve -"-t meydanı bazlrlamıl olan -
dini miie.leleler, artık iJice semi azıya 
almqlar, bildikleri gibi at oynatıyorlar, 
hükümete açıktan açığa dit gösteri
yor, ıımardılr.ça şımarıyorlardr. 

Galatada Mumhane caddeaiııde 
"Andryafıki" nam Ruı manaıtrrile 

diğer dört, bet maaaabr ve kliM de 
mühim bir "cemiyeti bafi,.e'' nin vücu 
dü Ye gizli cemiyetten de Ermeni ko
mitesinin istifade etmekte olduğu 
Sultan Hamide haber nriJmiıti. 

Paditah, senede bir defa, "HD'kai 
ıaadet" :ziyareti için IM.nbula gidi
•inde Tophane ve Galata caddesinden 
geçerdi. MezkUr manaa.brlar, o mmta 
ka dahilinde bulunduğu cihetle işe, 
ehemmiyeti mahsusa verildi. 

Yapılan derin tahkikat neticeainde 
filhakika M. Teodoroviç namrnda bir 
Rus rahibinin riyaseti alımda bir ce
miyeti hayriyenin mevcudiyeti tahak
kuk etmişti. Cemiyetin m.akaadr, zahir 
de insaniyete ve bilhaaaa Ra• •e orto
doks hacılara ve aair misafirlere biz· 
m e t ve muavenetten ibaretti. 

Cemiyete dahil olanlar, on rubleden 
ilci yüz elli rubleye kadar senevi bir ia
n e parası vermeii taahhüt ediyorlar
d ı . On ruble taahhüt edenlerin isim
leri, namera tahtında defteri mahsu
suna kaydolunuyor, elli rubleye kadar 

' verenlere tunçtan ve iki yüz elli ruble 
verenlere gümüıten ve daha ziyade 
taahhüt edenlere albndan birer ma
dalya veriliyordu.. Altm madalya alan 
laTm aynca bir kıyafet ve alameti 
mahıuaaları vardı, madalyalarm Üze
rinde de hamilinin isim ve "1breti mab 
lıüktu. • 

Mezlr.ür cemiyete girmek iıtiyen kim 
seler hakkında, gayet mahremane 
tahkikat yapılarak mu•afık görülür
oe kabul edildiği ve cemiyete girenler 
meyanında yerli Rum ve Ermeniler
den dahi bir bayii bulunduğu, derin
leten ve genişleyen tahkikabn aafaha
tı ve neticelerinden anlaşılmı1tı. 

Sultan Hamit ki mutlak bir hüküm 
dardı; memleketi istibdatla idare edi
yordu. Padişahı harekabnda mes
ut mualıp ve muabaze edebilecek hiç 
bir kuvvet yoktu. Abdülhamit, lr.imae 
ye sormadan, damım"dan, sonunda 

hesap vermeyi de düşünmeden bildi
ği gibi hüküm sürdüğü , - daha doğru
su, sürebildiği - zan ve vehmile yaşıyor 
du. Saraya, bendegana ve kısır kafalı 
bazı erkin ve ricale göre, padişah, 
ferman ferma idi. F'apt. hakikatte, 
kendi tebaalan olan ekalliyetlere, diş 
değil, söz bile geçiremiyordu.Patrikha 
neler, klileler ve komiteler, padişa
hın yüzüne gülüyorlardr .. 

Tahkikatın neticeıi arzolunduğu za 
man, Sultan Hamit, dütüncelere var
mıfb. Mezkur manasbrları kapatmak 
mümkün olaınıyacağını akb kea.-r. · şti; 
buna, son derecede canı sıkıldı. 

lfin ucu, Rus sefareti.ne dayanıyor 
du. Abdülhamit, söz geçirilemiyeceği
ni biliyordu; beyhude tefd>büolerle 
vakit kaybetmekten baıka bir teY eli
ne ıeç.miyecekti. Lakin "nefai nefisi'' 
tehlikede idi; kollarını kavu§lurup la 
kayıt kalınamazdı. 

Sultan Hamit, "nefıi fAhane0 &ini 
korumak için tedbirler aldı. Badema, 
"Hırkai saadete" deniz yolile gidilme 
sine karar Yerildi. Bunun içia de Sö
ğütlü yatı ile rükübu tabaneye mahsuı 
diğer iki illimbot tedarik ohmmuıtu. 

" ikinci tedbir olarak ta, Galatada 
Mumhane caddesindeki manaıtrrın bu 
landuklarr mıotakarun inzibabna e
hemmiyet verilmişti. Tara11ut nokta
lan artbrılmrı; sağ, 1nl arka ve ön 
cephelere diiten yerlerde daimi taraa
sutta bulunulmak üzere müteaddit o
dalar kiralanarak içlerine hafiyeler 
konulmuştu. 

Bir hükUmetin aczini, meıkenetini 
göatermek için bundan güzel misal o
lamaz. Bir padişah ki müıtebidane 
saltanat sürüyorum, memlekete mut
lak ıurette hükmediyorum iddia ve 
hayalindedir; kendi tebaasından kork 
makta, onların toplandıkları yerlerin 
etrafına gözcüler koymaktadrr. 

Bu aczi, meskenetini, korkaklı
ğını, pek tabii olarak patrik
haneler, kiliseler, ve saire gilıi dini 
müesseseler de gözlerile görüyor, ku
laklarile duyuyordu; bunu ıııördük ve 
duyduktan sonra azıtınamalar1, şunar 
mamaları kabil miydi?. 

Fakat , bakınız uayinei devran" ne 
suretler gösteriyor! Bugün, ue o, eıki 
mutaassıp, müstebit Rus Çarlığının 
beolediği, körüklediği Ruı manutırcı
lan, Rus hacılan var; ne de, o manas
tırlardan çekinen, tevehhüme düıen 
Sultan Hamit var. 

Hatta o manasbrlardan birisi b u
cüu, hükiimeti cümburiyemi:zin idare 
§Ubelerinden birini tetir.il eden Galata 
nahiye müdürlüğü tarafından ifğal o
lurunakta, diğerleri de köhne zihniyet 
lere veda etmiı ve hali tabiisini almış 
bir vaziyeti sakinanede bulunmakta
drr. 

Bu inkılap cilveai, Ruoyada Ye biz
de lıisıl olan terakkiyatı fikriyeyi 
canlı bir ıuretıe iabat etmekte oldu
ğundan bilbaua yazılmağa ve anıl
mağa değer hadiselerdendir. 

(Arkan var) 

r Yann: , 
PATRİKHANELER MESELESİ 
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Rum patrikhanesinin," Anglikan" klisesile uyuşma&ı. - Patrik, kral 
[arla muhabere ediyor!- Patrikhane "tahriri nülua" yapıyor!. 

l8;i;;;;;;;E;;;;~~;;;:;;;;;;;;;;;;;;;s;;;;~;;;:;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;e;;;;&;;;;;;;;;;;;;=:;;;;;=:;;;;;=mE 

Mualim mektebinde sergi 
Yeni bir sınıf ilave edildiği için bu 

sene kimse mezun olmıyacak · 
Erk<k muallim mektebinde el itleri ı 

ıergiıi açılmıştır. Sergide talebenin, e
li41cri muallimi Celal Beyin nezareti al
tında vücudc getirdikleri caerler ~ok be
ğcnilmittir. Bu meyanda yapılan mulaj
lar İçi de, genç mektepliler tarafrndan 
yapddıklat inaıulınıyacak kadar ku-
sursuz ol "Vardır. 
Sergiyi irk ~uı ktep1erin sonuncu ımıf 

talebesi ziyaret elmt ktedir. Tatil dcvre
indc eli lcri ..e kimya tatbikatına dair 

Sergi münasebetile erir.ek muallim 
mektebinin tarihçesinden biraz bahsede-
lim: ~ 

Erkek muallim mektebi "Darülmual
limin" namı altında Cl848) ıenesinde 

teaiı edilmi,tir. lstanbulda açılan meo
lek mekteplerinin Mübendiıbane, Bah
riye, Trbbiye ve Harbiyeden sonra be
ıir-Cisiclir. l'dektebin ilk başmuallimi 

Yahya Tevfik Ef. isminde bir zattır. 
ılmasın· 

HARİCİ HABE LER 
Berlinde bir 
Cinayet 
Bir Afganlı talebe Afgan 

sefirini öldürdü 

Şimdi Almanya 
Düşünüyor 

Misakın imzası omın 
tasvibine kaldı 

BERLİN, 7. A. A. Ajans BERLIN, 7 A.A. - Havas muhabi-
Volffdan : rinden: Alman matbuatı, Fransa'nın 

.·, .·~ ·.~~~:. ... :riJ...:ot;·-; . .... 

• Yeni tarife hakkında gümrüklere 
tebligat yapıldı 

kö 
bi 
nü 

Berlin Afganistan sefiri, bir Dörtler mi.akının ilk metninde yapbğı 
efgan talebesi tarafından öldürül tadilatı tiddetli bir surette münaka,a ve 

zuu bahıediyorlar, vaziyeti betbin 
mü, tür. Tal ebe, vatan endi~ıi ile. ~bir şekilde ıııörerek Almanya'run muabe-

ANKARA, 7 (Telefonla) - Ticaret muaheclelerinde konsolide 
edilmiş eşyanın Gümrük tarife tah avvülatı 9 ay sonra ve konsolide edii 
memiş eşya tarileai üzerindeki ta havvülat tarife kanununun 15 inet 
maddesi mucibince Rumi gazete ile ilônından üç ay ııonra ta.elik edil 
mesi lôzım geldiğinden yeni tarife kanununun altıncı maclcluindelri1 
kanunun 31Mayıs933 ten itibaren meY'i olacağına dair hükmünün atı 
cak hükfimetimizin Ticaret muahedesi veya Muclua aktetmemİf metrl 
leketlerın muvaredatına tatbik ecli leceği Gümrükler idaresine tebliğ 

to 
da 
ze !:ıu cinayeti yaptığını, kendisinin, deleri yeniden tetkik aleybtan bir misa-

F.fganistan' da bugünkü rejimi de- kı imzalamıyacağını söyliyorlar. 
virmeğe çahfAD hareket taraftarı Hitleri bekliyorlar 

oldnmuştur. • 
le 

olcluğunu SÖ!,lemi,tir. BERLIN, 7 A.A. - Siyasi mahafilde 
BERLlN, 7. A. A. - Afganis- tahmin edildiğine göre başvekil Mitler 

Diğer taraftan yeni tarife kan ununa merbut 2, S ve 4 numiİralı liı· 
telerde vukua gelen bazr yanlıflıkl arın ta&hihine Meclisten bir müze)'· 
yel kavun çıkacakhr. tan sefirinin katili, ef_ran hükii- Berline bugün geleceğinden dörtler mi-

meti tarafından Almanyaya tahsi oa.kt için ancak bu aqam bir karar al
mak kebil olacaktır. 

le gönderilmi' genç bir talebedir. M. Goering'in beyanatı 
Ölen sefir, bugünkü Afganistan BERLIN, 7 A.A. _ Volff Ajansı bil-

kraltmn kard~i idi. diriyor: Prusya bafvekili M. Goering, 
BERLlN, 7 A.A. - Efgan ıe- Pariı'te çıkan Pelit Journal gazetesinin 

firinin katli belki siyasi bir c:ina- muhabirine ıu beyanatta buhınmuıtur: 

1 b I• f-'--• d "Dört devlet misakı, Franoa tarafm-
yet o a i ır, '1J<Aı ayni zaman a dan ileri siirülen ihtirazi lrayitlerden 
bunun "Kan davası" ndan doğan 10nra, f'ıil aahasında artık ne gibi bir kry 
bir intikam olmak ihtimali d'! met ye ehemmiyeti haiz olabilir? 
vardır. Cemal Pllf& ile eskiden ça Almanya'ya yalnız IÖz ile •e yan ağız-
ll5mıs olanlardan birisi "Ruhr- la verilen hukuk beraberliğine Almanya-

BI. ;, d d• · b• be da biç lıİmle henüz İnanmiyor. Hukuk 
alt gazetesin e ver ığı ır beraberliği ist~ vakit bize "Peki" 

yanatta Amanullah taraftarı tale- dediler, fakat hu muvafakat cevahmı -
benin Efganlstanm sabık Mosko- Hukuk müsavirliğinin Franaanm emni-
va ıefiri iken bir kaç ay evvel yet ve selimet ihtiyacına halel getinne-
Kabilde, Aman ile lehine çalıftt- mesi sartile - verdiler. Fransızlann bu 

1 noktada ne elemek iıtecliklerini anlamı-
ğından dolayı katledilmi• 0 an yorum. Gerçi Franıayı endişeye dütii-
Gulam Nebi Hanın akrabaların- ren bi• .-i vardır. Fakat bugünü de 
dan olduğunu söylemittir. görmek, kavramak lizım ıııelir. Biz bir 

Cinayet rrıeml,.1,Pt h,.r:ci talik- çok sebeplerden dolayı biı harp yapmak 
ki edilen sefarethane içinde y- iıtemiyonız ve yapamayn. Fakat farze-

pıldıg" ı ic_in kati.lin hudut harici- delim ki, ileride iktidar me..tr.iine ıtele-
cek Alınan hükıimetlerinden biri F ran

ne çıkarılacağı tahmin ediliyor. 

Yüz İtalyan 
Tayyaresi 
Yakında Atlas okyano

sunu geçecekler 
ROMA, A.A. - Atlas Clenizin

de İtalyan hava seyahatine ayın 
dokuzu ile onbeti arasında batla. 
nacaktır. Fakat hava fazla fena 
olduğu takdirde, tayyareler geri 
döneceklerdir. Jeneral Balbo lü
z.,mauz yere, 100 tayyarecinin hl', 
yalını tehlikeye koymak isteme
mektedir. 

llk 3 istasyonun Amsterdam, 
Londra ve Jzlanda'da Beikiavik o 
duğu malumdur. 

Simdiye kadar verilen kararlar 
'.llcyhine olarak ltalyan tayyarele 
ri ızl:ı.nda ile Cirtvright arasıııı 
ı,;r uçutta geçeceklerdir. Bununla 
beraber Groenland'da bir imdat 
istasiyonu yapdmıttır. Filotillalar, 
hava fena olduğu takdirde buraya 
i ... ı-bileeeklerdir. 

Cartvright'ten sonra iıtasyon
hı Shediac, Montreal ve Chıka 
go olacaktır. 

Dönütte tayareler, önce Ncv· 
ytrk'a gidecekler, sonra Shedial'e
dan Açores adalarına, Londorı · 
tlerry'ye ve nihayet Romaya ı:e· 
le~eklerdir. 

Bu döniif yolu fimdilik muvak
katbr. 

saya taarruz etmek i~tesin. .. 
Alman milletinin de Franoaya saldıra

cağını dU.ünmeğe imkan var mı? 
Eğer bir gün gelir de bir müdafaa 

harbi zaruret halini alırsa, Alman mille
ti bu aa,,au azim ve kuvvetle benimsi
yecek ve yfu-ütecektir. Fakat Alman mil
leti hi<bir vakitte bir tecavüz harbi yap
mıyacaktll'. 

Miaakta neler var? 
PARIS, 7 A.A. - Dörtler misakı mu

kaddemeainin ba, hca Jraytsi muahedenin 
teabit etti~ u•uller~ dört bü,.ük devlet 
kararı haklarını istedikleri gibi kullan
makta serbeot olan baska devletler huka 
kuna bir taarruz tedtil etmeden, daha 
müeııir lolmağa matuftur. 

Birinci madde, lngilıere, Fransa, 1-
talya ve Almanya'nm, fili bir mü,terek 
siyaset takibi buıuounda anlll§bklannr 
gösteriyor. 

ikinci madde, noktai nazar teatisinin 
bilbaHa milletler cemiyeti muahedeıinin 
takvit ettiği maddelerin bu meyanda, e
razi ıtatikosu.nun muhafaza&. İr.İn olan 
10 üncü madde, ihtilaf vuknanda alına-
cak tedbireri gösteren 1!l uncu madde, 
muabedelerin yeniden tetkikinden iilıse
den 19 unaı maddelerin tatlıilıatr gaye
ıile olacaimı kaydediyor. 

Uçüncü madde, Cenevre ıililılan br
rakma lconferan" müabet bir netice ala
madığı takdirde, dört devletin balledil
memit meoeleleri bir neticeye bailamak 
üzere mfu:akere edeceklerini bildiriyor. 

Dördüncü madde, büyük dey(etJerin 
de Avrupa'da kendileri için miitterek 
bir menfaat ıösteren iktıoadi meselele
rin heyeti umumiyesini tetkik edebilecek 
!erini tavlİye eder. 

Beşinci madde, mi-.ık müddetini 10 
lene olarak tayin ediyor. Bu müddet 
bitince, dört devlet yeniden bir 10 sene 
için daha misakı uzatphilirle.-.. Aksi tak
dirde sekiz.inci sene nihayetinde temdit 
edileceğine dair haber vermek Iazundır. 

Nihayet altmcı maddeye söre ihtilif 
vukuunda, Franoız metnine müracaat e
dilecektir. 

Yeni tarife kanununa merbut tarife cetvelinin 401 numarıuınclaki 
tabirin tefsirine dair hükümet bir tEzkere ile Meclise müracaatta /nJ• 
lunmuftUr. 

• 
lktısat Vekili cumartesi geliyor 
ANKARA,?. (Telefonla) - İktnat Vekili Celôl B. cuma a/uanıl 

Lonclraya gitmek üzere lstanbula hareket edecektir Kendisine ,.;ÜfO. 
virleri ve katibi refakat edecektir. 

Hariciye müsteşarı değişti 
ANKARA, 7 (Telefonla) - Hariciye Vekôleti müstesarlığıfll 

yapmakta olan birinci sıml Elçi Menemenli Numan Rifat Bey bü)ta/ı 
elçüiğe terli edilmq ue Vekôlette ihdas olunan umumi katipliğe tayİll 
olunmuştur. 

La Haye Mculahatgüzarı Nuri Bey ilıinri aınıf Elçiliğe terli eılil· 
mİf ve Hariciye Vekôleti müsteşar lığına memur edilmiftir. 

Hariciye dördüncü daire Jeli Ahmet Cevat Beye ikinci aınıl Elçi• 
lik unvanı verilmiftir. Birinci daire feli Emin Ali Bey La Haye ma&la· 
hatgüzarlığına, eaki umumi müJür lerclen Esat Bey ele ikinci daire sel· 
liğine taY.in olunmuşlardır. ' 

Tahlisiye idaresinin paraları 
ANKARA, 7 (Telefonla) - Lausanne muahede.inden sonra talı 

siliye idaresinin hükWnetimiz icla resinde işe baslaması üzerine met· 
kür idarenin Oamanlı Bankasında n mevcut mevduahnın geri alınmaP 
için Banka aleyhine açdan davan ın mevduahn istirclatı mukabilinıle 
sulhen halline icra Vekilleri heyet ince karar uerümiftir. 

Mecliste bugün görüşülecek işler 
ANKARA, 7 (Telefonla) - M. Meclisinin yannki ruznamesind' 

yirmiden fazl.a iş vardır. ôdünç para verme ifleri, Halk Banka&ı teşlıi· 
li ue gayri menkul saıışları hakkın claki layihalarla Matbuat Kanunili" 
da yapılacak tadilat bu meyanda clır. 

Sumerbank müdür muavinliği 
ANKARA, 7 (Telefonla) - Sümerbauk U. müdürlüğüne tayifli 

kararlaşan lktısal ôli meclisi umu mi katibi Nurullah Esat Beyin mtı": 
vinliğine iş Bankası Ankara Merkez müdürü Osman Nuri Beyin tayı• 
ni mukarrerdir. 

T f!fkİl edilecek olan Halk Ban kan hazırlıklarına ela iki genç iktı· 
salça; Şirketler müdürü Cemal Ziya ve Burhan Zihni Beyler -memıır 
etlileceklerdir. 
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Meclis tatil kararı veriyor hu 

ANKARA, 7. (Telefonla) - M. Meclisi ancak pazartesi giitıP ği 
yaz tatiline karar verebilecektir. de 

Fırka umumi idare heyeti toplandı ;ı: 
ANKARA, 'l (K.A::J - Cumhuriyet Halk Fırkcuı umumi idari ku 

heyeti bugün toplandı. l>u 
Fırkamn Erzurıan tqkilatını tanzime memur edilen Rize mebı.ıf'I Yo 

Atıl Bey bulunduğa halde bu leJk ilahn vaziyeti üzerinde konuşulJtı• 
Hangi intihap/arda na.el yoklııma yapılacıığım gösterir talimatıP 

son müzakerui yapıldı. 
Halkevleri için gelir kaynakları bulunması etrafında gelen teklif• 

lerin tetkikine başlanıldı. 

Saracoğlu Şükrü Beyin ziya/ eti 
ANKARA, 7. (Telefonla) - Saraçoğlu Şükrü B. bugün O•ma/I~ 

Bankası Parü müdürü M. Bele ferefine fehir lokanttt8fnda bir öğle ıt' 
yafeti vermiftir. M. Bele de a~am Ankara Palasta mukabil bir ziyaf,J 
uermiftir. M. Bele cuma günü AnkaraJan aynlacakhr. 

Bir gazete daha 
LONDRA, 7. A. A. - Daily 

Herald yazetesinin Almanyaya 
girmesi yasak edilmittir. 

Bu muhtuar fakat lam tahlil, müza
keratın bqlangıcmda lr.orkulao mabzur
lann, IOD metninde ortadan kaldmldığı
nı ispat etmddedir. Oyleki, Kü"1ik iti
laf ta bo"ün artılr. misaka muhalefet et-

i memektedir. Bir komisyoncu kaçarken yakalanJ 
dan nedense ancak yedi sene 10nra veril
miştir. 

Müdürleri ar&11ncla J,ir aralık müver
rih Cevdet Pf. da buluıunu~tur. Tarihçi 
iMurat Bey, Abdurrahman Şeref Bey de 
uzun seneler Darülmııalliminde hocalık 
etmişlerdi. 

Mektebin ilk me~unlarnıdan Selim Sa
bit Ef. 1273 de ilk defa olarak A...rupaya 
riyaziyat lah•iline ıııönderilmi1ti. Bu zat 
avdetinde Darülmllallimin ve Darülfü
nunda, Maarif nezaretinde, muhtelif 
mektepler müdürlüklerinde elli "'''"' ça
lıımı4, çocuklar için birçok kitaplar yaz 
nuştll'. 

Meşhur beyelfİnas Ha•an Tahsin Ef. 
de vefatma yakın Darülmualliminde ho
calığı vardır. 

Erkek muallim mektebinin ilk bina11 
Fatihte idi. On b"f ıene evvelki yangrn
da yanan eski Fatih rüştiyesi Darülırıual- . 
limi..., ola!"alıt iıua edilmi.sti. 

Mektep, ,imdiye kadar birçok ltinalar 
değiştirmit, HArbt umumi<le bl!- aralık 
Senjo:zef mektebine nakledilmit. Müta
rekede bazı oaramtılar ıııeçİrmif, ve Cüm 
huriyet devrinde kendini toplayarak bu
g.ünk;ü varlığına ka...utmuştur. Mektebin 
şımdiye kadar yetİ§tirdiği muallim mik
tarı 3000 d•n fazladrr 

Son yirmi tenelik · müddet :zarfında 
mektebin müdürlüklerinde bulunanlar 
Sadı, eski maarif müıte.-rlanndan Re
şat, ibülmuhsin. Kemal, Selim Sırn, Ta
lim ve terbiyea Ihsan, Sıvas mebusu 
lbrahim Alacc.ldin. riyaziye muallimle
rinden Mahmut Ekrem Beylerdir. 
~Mektebin şimdiki müdürü eski maarif 

müfettişlerinden Saffet Bey, ba!ında bu
lunduğu gündenberi idare ve tedris i,Ie
ri bir kat daha yoluna ll'irmiştir. 

Erkek muallim mektebine yeniden bir 
sınıf ilave edildiği i~in bu sene kimıe 
mezun olmıyacaktır. 

Borçlara dair •• 
Amerikalılar Londradan 

teklif bekliyorlar 
LONDRA, 'Z (A.A.) - Mali me

hafil, Vaıinırtondan, İngiltere harp 
borçlarına 15 haziran taksitine ait bir 
tebliğ beklemektedir. 

Resmi mebafilde mevcut malüma
ta göre Taziyette bir değifİlı)ilr. yok
tur. Yani M. Rooaevelt taksit zamanı 
gelince, harp borçlan tediyesinin ya
pılmasıru beklemektedir. 

VAŞiNGTON 7 (A.A.) - Beyaz 
evden bildirildiğine göre, Jng-iltere ta-

• rafından harp borçlan tediyesine ait 
remü hiç bir müracaat olmamıtbr• 
Binaenaleyh, Amerika hükümeti tara 
fından bir cevap hazrrlanmakta de
ğildir; 

Varna'ya gelen ltalyan 
denizalh gemileri 

SOFYA, 7 (A.A.) -Yamaya 
gelen Trichero ve Delfino adlı ltal 
yan denizaltı gemilerinin süvari· 
leri ve zabitleri kral ve kraliçe ta· 
rafından kabul edilmitlerdir. 

Feci bir otobüs kazası 
LUCKNOU, 7 (A.A.) - Bir 

geçit üzerinde trenle çarpışmıf o
lan bir otobüsün içindeki 18 kiti
Qin öldüğü haber veriliyor. 

Şofi;r ile iki yolcu yaralanmıt
lıu<lır. 

IZMIR, 1 (Milli7d) - Masta la Eleneli namındaki tacirin burl 
dan Almanyada namına aatıf için göncluJiği 106 balya ve 25 bin lir' 
tutarlı tütün satıp parasını gönder miyen ve bıı tütünleYi almcult.P_ 1 . 
Muatafa ElenJiyi tammaclığını aö yliyen oe Almanyaya gitmek i7,et' P:h 
vapura binmif olan Drealincle tütün komuyoncuım Mııiz. Levi vaptl ıs 
dan çıkarılarak adliyeye verücli. Tahkikat yapılıyor. ~:· 

Kükürtçülerin muhakemesi haşlad1 ~ 
.,,ı T. 

IZMIR, 'l (Milliyet) - Kükürt satan tacirlerin muhakemeler~:, 
bugün Sulhcezatla lnıflanmqtır. Maznunlara aahf füıtleri ve gef" 
seneki fiatler soruldu. Neticetle muhakeme Cumartesiye bırakıtrrııf it 

• ma 
fır. 

Müsait hava 
Hazırlamak için 

İ~~et Pş.nın refikal~ ffl i:' 

Pariste bir kerre daha 
görüşecekler 

BERLlN, 7. A. A. -Volff ajan 
sı bildiriyor : 

Berlindeki siyasi mahfillerin 
kanaatine göre yann Pariı'te İn· 
giliz murahhaslarmdan M. Eden, 
M. Londonderry, Amerikan mu

rahh!Sı Norıİıan Daviı, Fransız 
baııvekili M. Daladier, hariciye na 

zırı M. Paul Boncour arasında ya 

pılacak konutmalar, silahları azalt 

mak için Cenevrede cereyan eden 
müzakerenin akamete • uğraması
nın önüne geçmek için bat vuru
lan son bir çare mahiyetinderiir. 

ANKARA, 7 (Telefonla) f;:ı 
Ba,vekil İsmet Pafa Hazreti~ 
nin refikaları Hanımefendi isli Pa 

bula hareket etmiflerdir. ~: 
M;ı 

Dollfuss döndü !;; 
.ı c: 

VIY ANA, 7. A. A. - BafT' s: 
M. Dollfma, dün saat 15 te Vıf ""' 
naya danmüttür. 

Avusturyaclaki naıİ 
fırkası 2~ 

PARlS, 7.A. A. - Ro~~2~ 
"Paris Midi" bildiriyor: Rooı' 20 

bulunduğu ~ırada AvusturY• ~20 

vekili M Dolfus Avuaturyıa rl 12: 
frrkasını feshetmek niyetinde 

duğunu wylemittir. . 
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Yanlış bir yol .. 
Geçen gün bilmem neredeki 

halkevi köycülük kolunun köyler 
ve .köylüler arasındaki faaliyetine 

~aır ~~~tele~~e çıkmıt bir kaç re
sım gozume ılıtti. 

k"Bu resimlerden birinde halkevi 
?Y koluna mensup bir doktorun 

b~~ köylüyü f!1uayene ettiği görü
nuyor. 

Köy~ü sandalyeye oturm~, dok
tor aag tarafına geçmit, kulağını 
da .hasta köylünün sağ memesi Ü· 
zerıne koymut, dikkatle dinliyor 

Köycülük kolunun doktoru d" • 
le~iği mıntakada neler iıitti ha~ 
mıyorum. Yalmz inaan ·kalb" • 

.. d ının 
vucu un sağ tarafında J 
l "l • · O UfUDU 1~ a emının hayretle kartıl d • 
milyonda değil milyarda b. a ıgı 
!erden olduğunu biliyorum O ter 
de ya doktor bey kalbin . t af
ta olduğunun farkınd dn~. ara • 
but bu k" ı·· .1. a egıl. Ya. 

oy u o mı ıyard b" al 
tetekküllerin k a ır g at 
be 'k' . urbam. Mamafih 

n ı ısıne d 'b · 
Galip olan ih~U: hma) vermedim. 
mi g·· .. k al gazetelerde res
me gulorunlmde. ve köylü ile nasıl 
B t 0 ugu kanaatini vermek! 

u h~:V~.5 son zamanlarda pek sal
g~n gorunen iğrenç bir moda hal" 
nı aldı. ı-

• Ayni resme ait bir yazıda med 
nı m1;1ateret, oturup kalkmak e
mek ıçmek usuller' ··• ·ı 'ye. 
zere yüz elli kö l''ı ?.gretı mek ü-
davet edildiği g!b?nu~ kasabaya 

h.erkesin evindeıb~rvk" a~.a~alı~an 
fır edip ona med • ?Yluyu mısa-
yemek . k enı ınsanlar gibi 

. ıçme • oturup kalk ak 
sullerı öğretti·· h b . ?1 u
Meden" . gı a er verılıyordu 

ı ınaanlar gibi otur k . 
manın yemek . . up alk. 

. • ıçmenın h" 1 . 
ınızdeki en yüksek ta fe ır erı-
sında bile anlat 1 d ~lar ara. 
devirde kasaba} ı ma ıgı ham bir 
karların köy)" arımızdaki baves-
t · uye medeni 
e aıt ne öğrettik! • • mu&fere 

mek kabil de. ·ı ı erını merak etme-
B" gı . 

utün bu ya k 
hareketle pmacı kabilinden 
mizin an{ garp h~yatını biç biri. 
nün kalbi~amadıgımızı ve köylü

mek, köylü~ae tarafında dinle
dip adabımu asabaya davet e-
gibi gülün ~~re.t derıi vermek 
baret itler~ kgret~, ~ö~teritten i-
IDUzu .. endımızı avuttu" 

d' Ş ıroateriyor. gu-

k
. unu kaf•-·- ,, ,1· ı d" --...;a aoymak l" 

k
.. unyanın her . azım 
oy)üd" K Yerınde köy)" 

tı· ~-b ur. aaabal k u 
-t<= irli tehirlidir l ı .. asabalıdır. 

af de Lord p. ı · ngilız köylerin-

• 

y oumerıton 'b· 
enmediği gib · Al gı ı Yemek 

de ~~rlin bay~tı man köylerinde 
Koylün" . Y&fanınaz. 

hud ti ~n. sevıyesi ille ah .. 
• . . u arı ıçındedir O t sılın 
gı ılkınektept k • nun hilece-
d 'b e o uya • 

en ı arettir O 1 cagı ,eyler-
Yenir diye gÖ t 11. ara nasıl yemek 
sızdır. Ona ya ~rıt Yapmak fayda
~rutulur. Köo ~~ılır. Bataklığı 
l!'U okutulur ~rüıu kurulur, çocu
Y olıuzlukta~ ikıı:atas~na bakılır. 
Y~n köylüye i.d 

1 ~ag ardını bilmi 
sı vermek h a ımu&feret der-
i . d ayatı mab • c;ın e geçen b" rumıyetler-
r"hli ile istib o ıçarenin fakrı ve 
Bu kadar zaıı2a e:mek demektir. 

Genç Maa .r; 0 mayalım! 
kevleri için ;i~diekilimizden hal
nı~ ı_ırogramı iıte~saılı bir çalıs
mı•tır. ek zamanı gel. 

Burhan CA.UIT 
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ŞEHİR HABERLERİ • • 
150 talip varmış! 

Ekonomi 

Esnafın kaydı 
Yeni layihada ne gibi 

esaslar var? 
Ye~ l_ıazırlanan eınaf kanunu layiha· 

aının ıhtift ettiii hükümlere cöre; eına
fın menıun oldukları cemiyetlere kayıt 
"'.ec~uriyeti teyit ~ilmektedir. Kayde
tıl~yenler, icrayı aanattan menedilecek 
erdır. Bu huıuıta bir talimatname de 

hazwrlanacakbr v --··n ı· 'L.. h d · n..an.uı ayıru1aı, er yer-
~ 50 d~n fazla mevcudu olan eanafm 
~ ::ı,enuyet tqkil edeceğini de amirdir. 

Y ilay~ göre, eanaf cemiyetleri mü
me~s lennden mürekkep bir merkez he
yeti olacak, kanunun tatbikat.na ait it· 
lerle bu hey~t itliııral edecektir. 

932 seneaınde Ticaret Odası namına 
:.enıup oldukla., cemiyetlere kendileri

' kayıt ve tetı;il ettirmiyen esnaf T' 
ca.ret Odu eli • ın 1

• h tabı .~e sınce kesilen cezalann 
aczen sıline başlannu•br 

933 . . ' • aeneıme aıt kayit ve t il .. 
verilen mühlet te ay basında "!ç . •ç.ın 
1 hazirana kadar ka . - bıbnittir. 
vapbrmıyan "" yıt ve tesçillerini 
batlamruıtır, nafa da ceza kesilmiye 

. Oda meclisinde 
ıan1:~et Odası meclisi dün haftalık top 
ya ait 1 Yapmı~,. ı:uzn~eye dahil Oda

bazı dahılı ıslen görüımüıtür. 
Bari panayırı 

~": ay zarfında Bari' de acılacak bey
~e mıd lehi Şark panaymna i•tfrakimiz hak 
l<lna "b' ' 
1

.. e~uz ır karar verilmemistir. Mi-
"no ser · d ki -d .. '!••ın e Türk uaviyonu baklan 
a soylenenlere ait tahkikat bittikten 

sonra s.ert7İ)ere istirakimize dair bir ka
rar verılecEktir. 

Bol kaplumbağa 
Anadolunun muhtelif yerlerinden Ti

~~t .Oda•ına oralarda J.ol kaplumbağa 
~e•ki~~\~~ileceğine dıUr mektuplar gel-

• alBu mektuplardan birinde, kaplumba
~ j,nn I roğalma mevsimi olan su zaman 

a .u!' a~ elden ~ıkamoak kaplumbağa 
nes~ını luketebileceğinden bahsedilmek
tedır. 

Bele diyede 

ikinci istatistik yıllığı 
Belediye i~':'.ci istatistik yıllığı için 

ıubelerden butun malzemeyi toplamış
hr. Ydlığm tabına reni bütçe gelince 
hqlanacakbr. Beledıye birinci istatistök 
yıllığından bir~ok Avruoa ıehirlerine 
birer nüsha göndM'tnİşti, Bu tehirler Be
lediyeye kendi yıllıldanndan birer tane 
bilmukabele göndenniılerdir. 

Yeni isaretler 
' Yeni konan beynelmilel ıeyıüsefer İ· 

t~etleri Belediye fen heyeti müdürü 
Zıya B. tarafından tefti§ edilmiıtir. 

Sokaklar sulanacak 
Belediye ıubelere bir tamİın gön

d.ererek yaz mevıiminin hululü dolayı. 
sile .ao'?'~~~ '!'larunasına dikkat edil
n;ıesbı b~d~'!lm,~~~~· Tamimde arazözle
nn u ış ıçın aan gelmediği delik!' fı 
~ vasıtaıile her fubenin ı..', iti ~üs~~ 
myetle ba~nna11 bildirilmektedir. 

Asri mezarlık 
~eled~yenin z;ncirlikuvuda teıis e<le

cegı. asn .mezarlık için alınacak araziye 
takdır edilen lovmeti v •-~• t .. . •• .. .. • - e1LA1e mu"st'UP 
g:ı':"'uti!ir·. B?edıye bütçeıi tasdikten 
g ınce Htimlake derhal batlanacakhr. 

Casa d'İtalia'da kitap . . 
serJ7,1sı 

D~~ aksam c,.,a d'ltalia da bir kitap 

beaer~1
111

1açılmııtır. Acılış resmi mÜ.,a•e
h e talvan li·....,· .. d .. ·· D F ri b' - ı mu uru r. erra-

~. •r nutuk IÖylemiı ve Orphee orkes
br 's!a~ndan bazı parçalar çahnm•ş· 
~ r~ıde e•ki ve tarihi kıymeti olan 
dilm~kk "!""lerle yeni kitaplar t"'ihir e
dar tktedır. Sergi pazar alqamına ka-

açı ır. 

Poliste 

F~i~! sormak ~ahanesi!e .. 
k,.dın r.ıı:ı::.tu•nn H"nif .. H ;,mindP ı.;r 
kendisine Yolr;arşııı civannclan geçerken 
rafından elin;:.;-~n tanımadığı birisi ta· 
Kadrncaffı7• ra.n ':&ntası atmlmıştır. 

il d 
tı\9 ...... ~.. ' • 

raz er e kact .. ·rA1"11 :'" - :. . ıgın1 •• .• 
§erPk kovalamağa ı;:runce arkasına dü-

Mahalle bekeisinin ~ıuruşt.r. 
k~ici .bir:ız ao~,... Yakae YB!'dimile .va~

.Huseyın ısrninde hö- "' [~ıı.ele vermıştır. 
il aalıld" • aşı an yankesici hakkırida ~ ugu an-
maktadır. takihat yapıl-

Kadın kaçakçı•arı 
Giimrük muhafaza memurlan 

dan iki kadın ve Mayi İsminde b !"nıfm· 
teykif e~lıni!tir. Kadınlardan ~ ~k;k 
mı Deıpına, d'. . d nın ıs. 
Bunla y . ıgen e Aleksandnıdır 

r unarustan'dan ı b' • 
dan memlekete i eki" ee en ır vapur-
tutulmuıtur Ma Pi 

1 
'1Ya kaçınrken 

vapurundan' Y ?endı de Romanya 
t--L muhtelif etya kac~-'- . 
~ .. en tutulrn t -- ....... ıa-
d~hal ihtisas ":,_~j. Her ~ç ka~çı da 
dır. emeııne verilmiıler .. 

Ga Eroinciler 
• !atada sokak 1 ın ıatan H . a!"a arında eizlice ero-
tahıı ciinn .~m~ı ve Osman isminde iki 
tır. Hamd'u.1meşhut halinde yakalanmıı-

k ••eoı .. ı 'd ço eroin ak manın uzer enn e bir .. 
HeroinciJ p etleri bulunmuıtur. 

dir. er Adliyeye teslim edilmiıler-

Kısa haberler 

lJ.;.~~lhane yed~.n~~ tıbbı müsameresine 

ki 
3 pazar gunu saat 17 de ba•lana 

CI\ 1r. :ı 

Postada 

Paket işleri 
• 

Posta kadrosunda bazı 
değişiklikler olacak 

lıtanbul merkez ve paket poatabanele
rinde- yeni t~kilat yapılacağı, bir kilou 
kadar paketlerin müvezziler tarafmda'il' 
mürselünileyhlerine t.,.lim edileceği, 
merkez postahaneaindeki dahili, harici, 
merıule, ve mevrude dairelerinin birleı· 
tirileceği, bu iki daire arasında mektup
ların sepetler içinde havai batla gidip 
geleceği, mektupların makine ile mühür
lenip postaya geldiği saatlerin yazılaca
ğı haber verilmektedir. Bunlardan batka 
lstanbul Postabaneıi müdürlüğüQe mü
fettişlerden Ahmet B. tayin ve Baımü
dürlükte ikinci bir muavinlik ikdas edil
miş, bu vazifeye müfettiı Rahmi B. ta
yin olunmuttur. 

Galata posta müdürü Tayyar B. in 
paket postahanesi müdürlüğüne tayin e
dileceği IÖylenmektedir. 

lstanbul Posta Ba•müdürü Hü•nÜ B. 
kendiıi1e 17örüıen bi; muharririmize de· 
mi,tir ki: 

" - Bütün bunlar tasavvur ve tahmin 
edilen seylerdir. Henüz yeni kadromuz 
gelmediğinden kıot'i bir şey söyliyemem" 

lktısat konferansına 
gidenler 

Londra ikboat Konferanıında bulun
mak üze"e Hakiıruyeti Milliye başmuhar
riri Falih Rıfkı Bey dün ak,am ekspres
le ha•eket etmi~ti. Konfe!"ansta müşavir 
olarak bulunacak olan Varidat Umum 
müdürü Cezmi, Maliye müfettişi Halit 
Nazmi Cümhuriyet M.-kez Bankası Ma 
live mü~aviri Namik Zeki Beyler de dün 
akşamki ekspresle Londra'ya hareket 
etmişlerdir. 

Gümrükler ve lnbiaarlar Vekaleti 
müıleşarı Adil ve Harici lklıNlt ve Ti
caret müdürü B~di B. ler de bu akşam 
hareket edeceklerdir. · 

Hitler hücum kıtalan 
erkanı harbiye reİsi 
Almanya Hitler hücum kitaah erka

ni harbiye '"eisi ceneral Söhm dün sabah 
tehrimize gelmiştir. Ceôeral Şöhm bu 
sabah Almanyaya dönecdı:tir. 

Türk medeniyet tarihi 
~azwrlanmakta olan Türk tarihi me

de~yet kısmı eseri için Darülfünun E
debıyat fakültesi profesörlerinden Şeki 
Beye havale edilen eski Türk felıefes !' 
ve C.in felsefesi ile alakası bahsi Şeki~ 
B., taı:afından ikmal edilerek, T.T.T. ce
mıyetine tevdi edilmi,tir. Eski Türk fel
sefesine dair veni bazı vesikalara istioıa
d!'n çok şavanı dikkat malumat elde e
dılmiştir. Türk fel•efeıinin kadinı Çin 
felıefesinden mukaddem inkişaf ettiği 
anlaşılmıştır. 

Hindistandan tayyare ile 
bir kadın geldi 

Dün akşam Hindistandan ııelen bir 
tayyare Yetilköye inmistir. Tayyarenin 
pilotu Bolney isminde bir lngiliz kadını 
olup devrialem seyahatine çıkmış bulun 
!"8-~tadır, Tayyare dün oabah Konyaya 
uuruı ve saat 10 da tekrar hareket ede
rek akıam ıaat 17,40 da Yeşilköye vasıl 
olmuıtur. 

lngiliz tav"'areci kadın bu sabah Sof
yaya ha....,ket edecektir. 

VllAyette 

Mali teşkilat 
1 eyh11de tatbikı için 
hazırlıklara başlanıyor 
lstanbul yeni mali t"!kilat kanunu ı 

eylülde tatbik olunacaktır. Fakat timdi 
den hazırlıklara bqlanmak icap etmek
tedir.Bunun için kanunun tebliği beklen 
mektedir. Yeni tqkilatta müdürler Ma
liye V ek81eti tarafından tayin edilecek
tir. 

Varidat Umumi Müdürü Cezmi Bey 
dün Defterda,. Mıııtafa Beyi ziyaret et· 
mİftİr. 

Musa1tkafat komisyonu 
4 numaralı muaalıkafat tahrir k<>miıy6 

nu Usküclarda çalışmaktadır. Bu komiı
yona iki komisyon daha ili.ve edilmittir. 

Hasretlilere fırsat 
Şimdiye kadar Amt:rika'ya 

gidemiyenler fırsattan 
istifade ediyorlar 

Beynelmilel bü~k Şikago sergisi 
hakkında :ıayanı d'ikkat maliiınat gel
mektedir. 1833 senesinde teıiı edil
miş olan Şikagonun yüzüncü devir ae· 
nesi münasebetile büyük şenlikler ha
zırlanmış ve tekmil Amerika aanayİİ· 
nin bir asırlık terakkiyatı ve şimdiki 
Amerika fen ve ıanat .ileminin yük .. 
ıek eserleri bu sergide tqbir edilmiş
tir. Şikago ?"hri yüz sene zarfında 
üç buçuk milyonluk muazzam ve mo
dem bir harika olmuştur. Bu hayret 
verici terakkinin bütün safhaları aer
gide tefhir edilmekte bulunduğundan 
şehircilik noktasından da bir çok mi
marlar, mühendisler ve Avrupanın 
başlıca büyük şehir belediyeleri sergi
ye heyetler ve mütebasaıalar gönder
mektedirler. 

Sergi maziyi gözönünde canlandır· 
dığı gibi istikbal için de ehemmiyetli 
ve dikkate §AYBD olan hususiyetleri 
teşhir ebnektedir. Amerika hükumeti 
sergiyi ziyaret ebnek üzere Avrupa 
ve ecnebi memleketlerden gelen sey· 
yab kafilelerine çok büyük teshilat 
göıtermektedir. Vize muameleleri, 
karantina İfleri ve Amerikaya girmek 
için mevzu olan para kayıt ve şartların 
dan seyYalt lr.afileleri istisna edilmiş
lerdir. Memleketimizden iştirak ede
cek olıın seyyahlar için bütün bu teı
hili.t Pasrapit acentesi tarafından te
min eclinmit ve Türk seyyahlarile Ro
men ve merkezi Avrupa seyyahlannm 
bu liGMıslardan başka her türlü istira
hatlerinin teınini için icap eden tertİ· 
bat alınınııtır. 

Seyyah kafileleri Amerikada Şika
go sergisini ziyaret etmekle beraber 
Amerikanın muhtelif şanayi memle
ketlerini de göreceklerdir. Türk • Ro
men seyyah kafilesi için hususi prog· 
ramlar hazwrlanmıt ve bu seyahate ls
tanbuldan iştirak etmek iıtiyenler 
peyderpey müracaat etmeğe başlamıt 
lardır. 660 lira gibi cüz'i bir para ile 
54 günlük bir seyahat ıehrimiz maha· 
filinde müsait bir surette kartılanmıs· 
br. Senelerden beri Amerikaya gitmek 
istedikleri halde muhtelif ıebeplerle gide J 
miyenler bu seyahatten iıtifade edebi
lecekleri için bu gezinti bir çok huret
lilere de müsait bir fırsat tetkil etmek· 
tedir. 

Fakültesi 
açıkta 

müderrislerinin 
mı kalacak? 

v çogu 

Maarif Vekaleti Darülfünun binasının 
Tıp fakültesi ittihazinı muvafık bulmuı 
ve ıalahat komitesi riyaaetine bildinnit
tir. Maarif Vekileti mütercimi Nahit 
Sım B. dün Ankaradan ıehrimize gel
miş ve Maarif VekBletinden getirdiği 
bazı talimab Pr. M. Malcbe'e iblağ et
miıtir. 

Vekalet önümüzdeki tqrinievvelde 
tedrisabn Darülfünun binasında başJan.. 
ma11 mukarrer olduğunu bildirmektedir. 
Nakil i~lerinde yerlqme ve icap eden 
masarifi görecek olan komisyon bugün
den itibaren faaliyete geçecektir. Nakil 
iıleri komisyonu taııruna için aarfedile
cek parayı teıbit etmektedir. Öğrendi
ğimize göre Tıp fakültesinin nakli için 
300 bin linı ıarfedileceği tahmin edil
mektedir. Bu para muvakkat bir ıslahat 
bütçesi ile temin olunacaktır. Fakültenin 
hangi li.boratuvar ve dershanelerinin 
yeni binada nerelere yerlqtirileceği ta
mamen lesbit edilmiıtir. 

Maarif Vekili Dr. Retit Galip Beyin 
bu ay sonunda lstanbula gelerek ıslahat 
itlerini yakından takip etmesi beklen-
mektedir. • 

Önümüzdeki muvakkat ders senesı 1• 

çin faaliyette bulunacak muvakkat kad
r~ ~a~f V eki.Jeti tarafmdan tesbit e
dilmitbr. lmlihanlan müteakip bu mu· 
vakkat kadro tebliğ edilecektir. Muvak
kat kadroda da bazı hocalar vazifelerin
d~ alınacaktır. Kadro Darülfünun mu
hıtınde oabırsızlıkla beklenmektedir. 

Dari!!fünun e.minliği mühleti birkaç ay 
ı~nra uç seneyı doldurmakta, bitmekte
dır. Yeni teşkilatta Darülfünunun hük
mi :ıahıiyeti kaldırılacaktwr. Onun için 
yeni Darülfünun emini müderrisler tara· 

fından intihap edilmiyecek, ıMaarif Ve
k81eti tayin edecektir. Bir sene müddet
le Darülfünun emanetine bir ecnebi pro
feaörün getirileceği, ağlebi ihtimal bu za 
tın Pr. M. Malcbe olacağı tahmin edil
mektedir. 

Öğrendiğimize göre yeni teıkilatta 
bocalar arumda en çok tasfiye yapıla
cak fakülteler Tıp ve Edebiyattır. Tıp 
fakültesi bocalannın yanımın açığa çı
karılacağı söyleamelıtedir. Kadroya Av
rupada doktorasım 'fermİ§, genç eleman
lar alınacakbr. 

ltkmekteplerde imtihan 
llkınekteplerde •on sınıf inıtihanlan 

pazar günü bitecektir. Bu sene ilk mek
teplerden 6 binden fazla talebe mezun 
olacaktır. 

Kız kolleji 
Kız koleji ittihaz edilecek olan Düyu· 

nu umumiye binaımdaki iıe yarar eşya .. 
yı tesbit eden komisyon mesaisini ikmal 
etmittir. Komisyon cumartesi A"ÜnÜ son 
bir içtima yaparak raporunu hazarlıya• 
cak ve Maarif V eki.letine gönderecek· 
tir. 

Bir mektep kalıyor 
Maarif Vekaleti önümüzdeki den se

nesi batında lstanbulda bir lise ve üç br· 
tamektep açrnağa kara• vermişti. Yal
nız bu mekt.eplerin binalarını hususi İ· 
dare bulacaktı. Uluköyde acılacak orta
mektep için bina bulunamadığından bu
rada ortameklep tesisi 1934 yılına kal
mıştır. 

Mahkemelerde 

Bir makaleden 
Çıkan dava 
Ağao,ğlu Ahmet Bey 
aleyhine dava açıldı 

• Müddeiu~umilik d~ yeniden İki D"f 
nyat daıruı ilmme etml!tir. Daftllm bi
ri Ağa oğlu Alunet ve Hacı Aiaoilu Yu 
ıuf Ziya Bey lieyhindedir. Ağa oğlu Ah 
met Bey "V~ iıinıli makalesinde 
matbuat kanununun 30 uncu maddesine 
muhalif olarak hareket etmis ve devlet 
memurlanmn ıeref ve haysiyetini tenkis 
eder mabitette yazı yazmııt.r. Haa A
ğa oğlu Yusuf Ziya Bey bu yazının inti
far ettiği gazetenin De§riyat müdürü
dür. 

Diğer dava Son Poıta gazetesi aley
hindedir. Son Poıta gazetesi de "ister 
i~ iıter inaıın\a" sütununda bu makale 
nin bir lomuıu aynen iktibas etmiıtir. 

Davalara yalanda bakılacakbr. 

Yeniden iki sahit 
' . 

ittihat ve terakki naad doğdu naaıl 
öldü?" tefrika11ndan dolayı ~on' Poıta 
gazetesi aleyhinde Damat Mahmut Pa
p.ıun açlığı davaya dün ikinci ceza mah 
kemesinde bakılmışbr. Dünkü celsede 
~emleketin ~ir ç?k yüksek simaları şa
hit ole•ak dınlenilecekti. Ancak davac:w 
v~li bu~~n adreslerini vermediği i
çın kendılenne celoname keıilememitti. 
Davacı vekili bunlann celbinden ı,;rfı 
nazar etmif, sadece yeniden iki ıahit 
adresi vererek bunlann celbini istemiş
tir. Muhakeme bu şahitlerin celbi için 
başka eüne bırakılmıstır. 

Güzellik münakasasından • 
çıkan cinayet 

Bund~ iki buçuk sene evvel Çemberli 
Taıta bır kunduracı dükkanında cinayet 
olmuş, Yunan güzeli mi, yoksa Türk 
güzeli mi daha güzel?" münakqa11nclan 
ç1kan bir kavgada Süleyman isminde bir 
genç Y orgi isminde diğer bir genci öl
dürmüttü. 

Bu cinayetin muhakemesi de Ağırce
za mahkemesinde yapılmış ve Süleyman 
15 •ene hapse mahkUm olmuştu. 

Temyiz mahkemesi bu hülonü boz
muş, davaya Ağırcezada yeniden bakıl
mıştır. Yapılan bu ikinci muhakeme ne
ticesinde· de iddia makanu Süleymarun 
15 ıene haı>Se konulmasını istemiştir. 
Müdafaa vekili hadisede ağır tahrik ol
duğunu ve cezanın pek çok azaltılma11 
icarı ettiğini IÖylemiıtir. 
Mıhakeme karar tefhimi için batb 

güne bırakılmıştır. 

Bir kısım mahpuslar daha 
gönderildi 

Evvelki ırünkü nüshaıruzda latanhul 
bapisanesindeki mevkuflardan bir ln•mı 
nm Uıküdar hari...neıine nakledildiğini 
yazmııtık. Dün de bir kıann mahkiım
lar Çatalca, Gebze, Şile, Silivri, ve Sino
ba gönderilmişlerdir. 

Bu nakiller hapisanede fazla izdiham 
olduğu icin yapılmaktadwr. 

Çocukluktanberi esrar içermiş 
Nisanın 18 inci giinü Haydarpqadan 

geçerken çantasında 4 kilo esrarla ya
kalanan Cemal isminde bir adam dün 
Ağırc"2ada muhakeme edilmiıtir. 

Cemal mahkemede 16 yaşından beri 
esrar içmeğe müpteli olduğunu ve bun
lan içmek icin Bursadan aldığını söyle
miştir. iddia makamı cürmü sabit gör
müş, IUf?lunun cezalandınlmuını iste
miıtir. Muhalııeme karar tefhimi için bat 
ka eüne bırakılmı§br. 

Şırıngadan .. 
Hastanede yapılan bir şırın..-a netice

ıinde kam zehirlenerek öldüğü iddia e
dilen ikinci İcra katibi Musa Kazını Be
yin ölümü hakkındaki morg raporu müd
dei umumiliğe gelmiıtir. Bu rapora na
zaran Musa Kazım Bey yapılan tınnga
dan zehirlenerek ölmüıtür. Hadiaenin 
mesulleri henüz tayin eclilnıemiıtir. 
Müddei umumilik ve zabıta bu buıuıta
ki tahkikata devam ebnektedir. 

Bilmem okudunuz mu? Darülfü· 
nun müderriıliği içib 150 kiti istida 
vermiş. Evet! 150 'irişi talip imiı ... lıin 
tuhafı Diyarıbekirde de hammalhk 
için çok talip çıkmıf, inıtihan açmıt· 
lar ... Hi.tiı Darülfünun müderrisliii 
ile hammalhk arasında müıabehet id· 
diaımda değilim. F aakt talebin çok· 
luğu huıuıunda bir beraberlik var. 
Orada bammallar için inıtihan açıl· 
mı§ .• Acaba burada müderriılik için 
imtihan açarlar mı?. 

Eıkiden, icra dairelerinde, tapuda 
üçüncü 11nlf hülefahk için imtihan açı 
lrrdı. Eh, 20 • 30 talip çıkarsa herke• 
taıardı. Çok tükür, yetiftirene! Dariil· 
fünun müderrisliği için 15B talibimiz 
var •• 

Ticaret Odasına yeni 
bir isim 

Ticaret odamızın • Allah kimirt var 
sa bağıılaam! - yeni meıgalesini bili
yorı~nuz! .. Yılan ve kaplumbağa ibra 
catı ıle ~eşgul... O kadar meıgul ki; 
odanın ısmini bile değiştirmek hitıra 
geliyormuş .•• Odaya "lıtanbul kaplum 
bağa odaıı0 ismini vermeyi teklif e
denler var. Bakalım kabul edilecek 
mi? .• 

Haziranda Şubat ... 
Hay maatallah hay! Kış yakamızı 

bırakmamak için poyrazla karayele 
riiJVet vermiı galiba! Biribiri ardın
dan esip duruyorlar.. Bu hava böyle 
giderse Filurya plô.jma palto ile gidip 
çay içmeli ... Çamlıca tepesine çıkmak 
kutüp seyahatini andınyor. Boğaziçi· 
ne gidenler, alt kamarada içlerini çe
kip köpüklü denize gözlerini bile güç 
daldmyorlar ... . -

Gı'.i.ya Haziranın bafta11ndayız ... Bu 
ne Haziran efendim? Bunun adına 
İubat deaeler kim itiraz edebilir? •• 
Dünyada insanların itleri buhran, 
harp, ihtilal bilmem nelerle karıfıp 
duruyordu. Tabiat kanunları da gali
ba dünya İ§lerinden örnek aldılar .• 
Yazın kıı, kııın yaz yapıyorlar •• 
Vakıa bizim Allahm iıiıie karış· 
mak haddimiz değil amma biraz ay· 
km düıtüğünü söylemeden de kendi• 
mi alamıyoruın.4 Size bir fıkra: 

Bektaıinin biri bir gün hamamda 
hamam böceği görmüş, iğrenmiş. O 
mırdar hayvanlar da piı şeylerdir. 
Kendi kendine: 

- Allabım ! Şu pis hayvanları da 
ne diye yarattın ? • demiş ... 

Aradan zaman geçmiş. Bektaşi has 1 
talaruruf .. Vücudünü sızılar kaplamış. 
Alt. ay yattıktan sonra hainam böce· 
ğini ezip vücudüne sarmıılar, iyile§• 
miş ... 

Gel zaman git zaman. Günün birin· 
de bir yelkenli gemi ile seyahat eder
ken debtetli bir fırtına çıkm•t· Yel· 
ken1er, ipler, direkler harap olmuf. 
Herke• dua ve niyaza batlamıtlar. 
Bekta§i almıı önüne rakısını çekitti· 
rir dururmu§ .. Birisi gÖrmÜ§ ve sokul• 
muf, 

- Behey nabekar. Baksana ne hal· 
deyiz. Şimdi bu zıkkımı içmenin sıra· 
11 mı?. Allaha dua ellene!.. demif ... 
Bektaıi: · 

- Azizim! Ben onun itine bir defa 
kan:ıayım dedİm, lamam altı ay ana
mı ağlatb. Bir daha tövbeliyim . Ne 
iıtene yapım karıtmam... Ce~abmı 
venniıı ••• 

Pek itine karıımıya gelmez .. 
FELEK 

Ahmet Haşim ihtifali 
Büyük '8ir Ahmet Haşim icin bugun 

ıaat 18 Darülfünun konferans salonun
da M. T. Tal ehe Birliği tarafından bü
yük bir ihtifal yapılacaktır. ihtifale her· 
kes davetlidir. Mer8'imde aöylenecek 
hitabe ve nutuklar icin bir merasim ha· 
zırlanmıthr. -

Mülkiye mecmuası Ahmet Ha~im için 
fevkalade bir nüıha hazırlamaktadır. 
Bu mecmuada Haaiınin henü:ı:. bitmemiş 
ikiıer, dörder m11radan ibaret inti.ar el· 
memiı ıiirleri neşredilecektir. 

Davet 
Milli Türk Talebe Birlii?inden: Bü· 

yük Türk ıairi Ahmet Haşimi, tebcil İ· 
çin bugün Beyazıtta, Darülfünun konfe
rans salonunda, ıaat 6 .ı.a bir ihtifal ya· 

Doktorları pdacakbr. Bu merasimde muhtelif mÜ• n derriıler, merhumun arkada~lan, edip-

s ? 
)erimiz ve muharrirlerimiz, onun Lürük uçu var mı. batıraıına karşı tahıusüılerini bildirecek 
!eri gibi muhtelif fakülte talebeleri e,cr 
!erinden parçalar okuyacaklardır. fi~ir 

Dr. Nejat B.ey hadiseyi ve Edebiyat alemine menıuo zevatn ay
n ayn davetiye göndermek için vrııkıt 

izah ediyor müsait olmadığından bu sabrların "o 
mahiyette" addedilmesini rica ederiz. 

Adliyeye yapılan bir müracaat üzeri- Bu ihtifalde berkeı bulunabili". 
ne ikinci icra memurlarmdan Musa Ki· f .---------................. ----· 
zım Beyin ölümü biıdiaesinin tetkik edil· 
diğini haber vermittik. Müddei umumi· 
liğin ve Tıbbıadlinin ııöıterdiği !üzüm 
üzerine ceset morcra nakledilmiş. orada .. 
da otopsi yapdım§tı. ~tüm hi.diı~~i mü
nasebetile vaki bu miıracaatla Gülhane 
baıtaneıinde yapılan bir a~ı da mevzuu 
baha edilmittir. 

Bu huıuıta Gülhane kulak seririyatı 
muavini Dr. Nejat Bey eazetemizc ati. 
deki izahab vermektedir: 

"Müteveffa Musa Kaznn Bey bize ev
velce bir kulağına ait mecra CFuroncu .. 
lose)ı ile müracaat etti. Kendiıincleki 
(Furonculose) ı cerrahi ve t.bbi tedavi
lt;_~~ğul olduk. ~annit bir hal göster 
dıgwnden ıa~~bap daire~inde ve ıeririya
bn metodu uzere kendiıine Pastör mü
es~ııesi~in .~nti .; tafilokokıik aşısından 
mutevalı §ınngalar yapmiye lııarar ver
dik. 

ilk şiringa olarak ve müeısısenin ...-öı· 
!erdiği miktar.la olmak Üzere dörtte bir 
santimetre mikabi tahtelcilt ,iringa et
tik. Şırin~a tam bir aıepıi ve antisepsi 
şeraiti dahilinde yapılmıştır. Hastaye 
ıiringa yerini temiz tutrr.aı:;,ını ve alkol. 
)ü pamukla ~ık !il.ık silmesini tavsiye et· 
lİk. Ha,tanın e.-te'tİ ~ünü bize nıüraca· 

atında bu tavıiyeleriınizi unutuiunu ve 
kolunda hafif bir (lymphangite) husu
le geldiğini tıesbit ettik. Lizım ..-elen te
davi ve alkol pansnnam yaptıktan son· 
ra ayni tarzda saatte bir olmak üzere 
buna evinde de devam etmeıini ve isti
rahat etmesini ve ertesi günü hemen bi .. 
zı! gelmesini israrla tembih ettik. Bu son 
gün ölümüne tevafuk eden günden he• 
men bir hafta evveldir. Bu bir hnfla zar• 
fında biz hastayı katiyen görmedik, ve 
bize ıöıtermediler. Onun İçin haıtanın 
ne suretle öldüğünü ve ne gibi ıafahet 
geçirdiğini bilmiyoruz. Her halde ka\'i 
olarak bildiğimiz bir şey vana Pasti> 
müessesenin maruf bir aııaından ıonra 
ve Gülhane gibi maruf bir klioikde ~ir 
doktor tarafından normal miktarda bıı· 
zat yapılan bir aşıdan sonra bir hP'I 1:1rn 
ölmiyeceği gayet tabiidir. Ancak hnst~· 
nın şirin~a yerini daha bidayetl~ ~etbıt 
eMiğiıniz gibi temiz tutmiyarak ılhlı_ap· 
landırılması ve sonra teda.iye f!' lr.u:,ıİ,c· 
rek hu iltihabin takayüh etmc•ı • • u 
takayühın aeılmak ve sair ıurt: t' h.nsl 
nın etrafındakiler tarafından t :! , • .. 1 tirilmemesi belki de bu ••lııilde bır 0 

me sebep olabilmiştir." 
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Macar B. Vaıutaı takımı 
ar tarda rnenıleketirnizde çok :ı~n hafta-
-ınalar yapbktan ı ı çarp•f• 
-d·· d"I ıonra memleketlerine on u er. 

O zaman da yazdıiimuz bu müaaba-

Hareketleri ..• 

yüzlerinin akı ile çıkmıılar v "k ek 
rakiplerinden sırf bilgileri ' : ı!::kj . 
ile PU&n almıılardır Buray ve ~ k b:: 
takım idarecileri TÜrk ku a ':Je ~ ~n ek 
mühim olmad • vve enrun p 
lerrniı ~gm,ih bzan ve tahmin etmİ§· 

. • una rağmen Balkan 
~pıl'.onu olan bir memleketin ilımaI 
edılenuyeceğin. .. .. .. d 
rak k d' . 1 goz onun e bulundura

' en 1 mılli talmnlanndan ek bü "'k bir farkı ol p yu 
lata bul mayan Vaıutaı B. tllknnıru 

n a yollamıılardır, 

1 Bu~=-~~ aktam da onlara 4-3 mağ-
dup 0-:-·~ onlara kuvvetimiz hakkın

a malUınat alınabilecek büyük bir fır
sat olmuıtur. Bizzat Macar kafile reiıi 
tu;adabahgördüğü gÜreı terakkisinden ha-

~,e . •ebııiı ve demiıtir ki: 
h - Sız bu kuvvetinize bir nebze da

a ~eknik ilave ederseniz, dünya §ampi-
Y.on ~n en batında aayılacağuuza 
ı•rndıden bahse gireri B .. m • ., 

u cumleyi ıarfeden idarecinin men· 
sup olduğu mili t b .. d.. . , .. e ugun unyanm en ıyı 
fureı Ybö~pan milletidir. Ne olursa olaun 
t ~~~· k yle hir millet idareciaine söyle. 

ti~ 
1 me gene büyük bir muvaffakiyet-

r. 
. Bundan başka Macarlar memleketi

mızden aynlırken, bize bir teklifte bu
~~nmuılardır. Peıte, Prag ve Viyanada 
uç maç yapmak üzere Türk takmu Ma
cariatana gelebilir mi? 

Alar I>' · • B kJ •zım ıcin cok · · bi · u te ifi Güreş federasyonu kabul 
... ..,.ıustur. Gür~· 'l .. · ~yı r ırntiban oJ.. etmiıtir. Bu vazı'yete go··re ag"ustoa zar-lugU" ,cı crımız bu i t'h nl 

---~---'"~•--a_a_r_da--f-ın-da Türk Güreı ekibi yukanda yazdı-

Müdd<' 
z•l• ~ 

c·:;., Anadoluda soğuk ve v 

L,_......I 1 yag-

~ 
V}. mur u havalar 

, ~AhNKIRI, (Milliyet) _Bir d 
den ., rı er g·· .. ay an 

~· un yagmur yag"maktad 
la otrlfteş ·· ·· • ır 
ı:. zünü gu~un bırkaç saatinde ancak 

~ ar e . gostermekte ve sonra bulut i 
60 ~ • .ı:rı gırrnd ektedir. • Çimenler bu yağ: 
.~ ar an rnüt . ld ki •ak belli .eeaaır. o u annı sara 

·~~da d 1 ~1bnıtlerdır. Son hafta zar
i" r ya '!d\1

" beraber sürekli yağ
~=:;;~ıukl g 

1 ~a sebzelerin de müteessir 
ııeı a~. aodylenıneketdir. Bilhassa 

•ç oğmad k b ı Yveler d b " .. 1 ça ae ze er ve 
lataııı' arda d ;1 u>';'yememektedir. Bu 
ı toııl.ıyeıild~. a~:vu~ken h~nüz hepsi 

nuya f<lur. Bu se Ça akr da nıabeten ao
ı . 1jlıtir. ne an ın bahar görme 
ıze " 

31Ttts 7 B. 
' ·- ır türlü d'' 1 

e at Jılı havalar birdenb. uze me 
..ı b 1 ıre soğuk Yap 

dük. J'ya aş adı. Şehire k " . 
tane J.ün dağlar kar altın;r {agıyor, 
ık bi' ~IRESON, 6.- On g~ d._ . 

~)'etin her tarafında unye~berı 
lir d" Y k agtnur boıe .nm t; ıyor. avuz ernal ah" 

e '"ın E . k". n ı
edİ.11 .- e ve rım~z mev ııne on iki 

.ttır kar yağıyor kar ve aoğuğun 
ılı· dık ınabsulüne zarar verıne. 

ard ~en çok endite edilmektedir 
dört ft. A.LATY A, 7.- Devamlı ıu: 
çıkoı' ~ağnıur ve dolu yağmakta. 

· er tarafta soğuk var. Muhte
µı ~,ı,~~le~e'.. bu meyanda postane
~.ırtar y \!urun odasına yıldırım dü~
dıın· ağnıurun ve soğuğun mey-

.. 01tl'za, ekinlere çok zar:arı dol..un-
g00~r. arar miktarı tesbit edilmek. 

• jtr· 
1 bol ~1 __ ,,__ 

ıınal•if Çankırıda elektrik 
lttaJI rKIRI, (Milliyet) - Beled' 

~I hacağı elektrik motöru" · · •Yb<;· 
b yr,'"' aas .. d . •çın ır 

e IZİnci ~ gon e~ılmiş6:r. Demiryolu 
,so bey ·~;.; mut".~~hıtlerine ait 0 • 

uğuJlıl ıı ınuht!ın~ld~.otorun teberrii edil-

Musademede atılan kursun 
talebeyi öldürdü ' 

GAZiANTEP, - Muhafaza 

Kcrnudarı Akkat, Fehmi ve Al i 
• enıal Ef. ler Gazi bulvarı cımu· 
Dundaki b' . 
ınüsa . ır tepede kaçakçılarl:ı 
•unlaadt;nıe ederlerken atılan kur-
' r an b" . bul nıektebe . ırı vardan geçerek 
J\It-hnıet l~trn:kte olan Haleftili 
nin kalbin · .og)u Muhiddin Ef. 
dürmüttü~~ İGbe~ etmit, derhal öl 
mıştır. Tahkik!:' çılar yakalan-

~lmaktadır. 

Samsundaki teşekkül! 
SAMSUN, (Milliyet) er 

-Halk fı k 
"salonunda Samsundaki b" .. r a 
k "ll · · · · Ulün teıeku enn reısı ve ıdare hey ti 

e aza.g b" 
toplanb yapmıılardır. Evırelc h ı ır 

1 e er ay 
yapı maaı kararlatbrılan topl 

1 b 'k' . . . anb arın 
u, ı ıncıaıdır. Üçüncü toplanb t 

!';uzun ilk haftasında yapılaca::· 
ner te kk"I k . r. . fe u endıne ait iıler hakkın 

bd~lmızahat vermiı. Daha iyi iıler yapa 
• ek i · ı· · laıbrılınıç§':.,, azımgelen esaslar karar---Mera yüzünden 
AKŞEHiR 6 

l<undullu k" ' : - Keratı ve 
biyesi halk oylerıle Tuzlukçu na
dan k 1 ı. arasında mer'a yüzün 

ıın ı bı b·d· 
ık. r a ıse olmu•tur 

ı taraf • • 
müsad arasında vukubulan 

eme net;..-sı' d b' k" . ··ı müş onbir k' .• ....,. n e ır ıtı o. 
rinden 1

1tı muhtelif mahalle-
li. <l_Yar~ anmıtlardır. 

h'ld"a. 1ıaenın telefonla merkeze 
1 ırı mesi .. • 

mi K uzerıne Müddeiumu-
ku' aYmakam, Jandarma bölük 

rn~ndanı derhal vak'a mahalli
ne ıııderek tahkikata başlamıslaı
dır Had~senin müsebbipleri ~dli 
Yt ye teslım edilmistir . . 

Apollon geliyor Ciritte 74 m. 28 
Haftanın en mühim haberlerinden bi

ri de dünyanın Cirit rekorunun kırıldığı 
ve Matti Jarvinen, Helsingfora ta bizzat 
kendine ait olan ve 74 m. 02 bulunan 
dünya Cirit rekoruna 74 m. 28 çıkannış
tır. Bu suretle ciridi 932 de attığı mesa
feden 26 aantinı daha ileri düşünneğe 
muvaffak olmuıtur. Bu rekor üçüncü a- ' 
tışta meydana çıkmıştır. 

Ö. Besime cevap: Biraz insaflı olalım .. 
latanbulda iki maç oynaınai( üzere 

Yunanistan takırnlanndan Apollon şeh
rimize geliyor. 

Bu takım Türkiyede tanınmıı olan 
takımların başında gelmektedir. lzrnir
liler Apollon ile muhtelif defalar lzrnir
de ve Atinada çarpııırutlardır. Milli ta- 1 
lama (Hacı Sava) isimli oyuncuyu ve
ren bu takımın teknik kuvvetini hülaaa 
etmek lazımsa: Gayet seri oyruyan, hü
cumlan iyi olan fakat forvetinin uzun 
mesafeden gol çıkarmasına imkan olıru
yan bir tetekküldür. Apollonlu muha
cimler kolayblda 18 dahiline, girebilir
ler fakat orada fant&Jiden baıka bir ıey 
yapamazlar ve ıut atamazlar yahut ta 
atbklan isabetli değildir. Mamafih ta
kını umumiyet itibarile seyre değer bir 
oyun oynadığı için forvedin bu kabahati 
pek gözükmez. 

......... 
Matti Jarvinen hakkında karilerimizi 

bir parça tenvir edelim: 
25 ya§ında bir Fillandiyalı genç olan 

bu atlet atletizmin ihtiva ettiği ıubeler
den ciridi tercih etmiş ve onun icap et
tirdiği stil dahilinde vücudunu hazır
lamıştır. ilk zamanlar 60 metreye kadar 
ciridi abnağa muvaffak olmuı ve memle
ketinin iyi ciritçileri arasına girmiıtir. 
Ondan sonra muntazam ve bilgili bir say 
ile bu spordaki mükteaebabnı ilerletmiı 
ve 74,02 metre atmağa muvaffak olmuı
tur. Bu suretle o zamanki dünya rekoru 
74,07 metreye kadar çıkararak olimpi
yad f&Mpiyonu unvanım da kazallllllftır. 
Şimdi haber alıyoruz ki bu genç atlet 
74,28 metreye ciridi fırlabm§br. Bu spo
run telmiıiyenlerine göre bu atletin 75 
metreyi geçeceği tahmin edilmektedir. 

Burada, bu takım biri Galatasaray bi
ri Beıiktaı ile iki maç yapacaktır. Her 
iki talmnımız da bu takım ile böy ölçüıe
ıecek bir haldedirler. Bakalım netice ne 
olacak? 

ğmuz üç ıehirde Macarlarla karıılaımak 
üzere Maceriıtana hareket ediyor bun 
dan batka ağustos ayı zarfında ltalyan 

takıını da ıehrirnize gelecek ve rnilli bir 
güreı maçı y-cakbr ltalyan 
Milli güreı talrnnı dünyanın sayılı gÜ
reı taknnlanndan biridir. lstanbulda ya. 
pacağı temaslara çok ehemmiyet veril
mektedlir. 

ltalyan takımı da gelip gittikten son
ra, Balkan ıampiyona11 ikincisi gene 
,ehrirnizde yapılacaktır. 

Şu halde bu iki ay içinde, iki beynel
milel temas ve bir Balkan §ampiyonası 
çıkaracak olan güretÇilerimizin çok ça• 
lıımaları ve muntazam bir clisplin tabtm
da bulunmalan ıartbr, 

Artık bütün dijnya da ecnebi rakip· 
ler ile boy ölçüıen müheykel vücutlu 
Türk çocuklannı görecek ve Türk ezeli 
kudret ve kuvvetini allııflıyacakbr. 

Saatte 705 kLlometre 
ROMA, : (6, telgraf havadisi) -

Mülazim Agello bir deniz yarı§ tayya 
reaile saatte 705 kilometre yapnuıtır. 

Rekor resmidir. 
Milliyet: Bu müthi~ sürati karilerimi

ze bildirdikten sonra ıuraaıru da ,habr
latalım ki, bu müli.zim ltalyan hava kuv 
vetlerin.İn Dezelzano kısmına mensup o
lup bundan evvelki 683,403 kilometre 
ıüratin rekorunun da baıU•idir. Yal
nız bu rekorun F. A. l. tarafından tas 
dik edilip edilmediğini bilmiyoruz. 
Çünkü ~eçen nisan~a tesis edilrni! ~ 
lan bu rekor için hır seneden berı biç 
bir malUınat yoktur. Maaınafih bu se
fer vaziyet öyle değildir. Telgrafta 
bile rekorun resmi olduğu zikrolundu 
ğuna nazaran bu ıefer de dünya f&M• 
piyonluğu Agello'da kalacak demek
tir. 

Tourelle'de ilk 

-~ 
EML 

----== 
Mürefte petrolü 
Bir Amerikan şirketi 

müracaat edecek 
Mürcftcden bildiriliyor: - Zaman 

zaman işletilmesi düşünülen, fakat mu
hakkak f,i- anza zuhu• ede<ek işletilemi 
yen Mü,dte :ıetroll:ınm işletmek teşeb
büsleri yeniden baılamışbr. 

lıletme için biri yerli, diğeri ecnebi 
iki müessese tarafından harekete geçil
miı l>ulunulrnaktadır. Ecnebl müessese 
Şikagoda bir firmadır. Bu mües<ese Ma
refte petrollarını iıletmek için 3 milyon 
dolar aermaye ile iıe baılamak İsi emek
tedir. Aıağı yukarı Türk parasile 6 mil
yon lira ae.."lllaye yatf\"acak olan bu Şi
kagolu müessese keyfiyeti buradaki fir
malardan birisine bildirmis ve Müı·cfte 
petrol madenleri hakkında· esaslı ve et
raflr malUmat iıtem.İ§lİı·. 

Yerli müea&eıeye ceiincc bu miıesseıe 
Yeşua Bahar müeııesedir. f\-lüe1>s,escn.İn 
Müreftede bir petrol tasfiye fabrik.1sı 
vardır. Y eıua Bahar müessese!l:İ imtiyaz 
almak için hükUrnete mtiraı;aat ehniş, bu 
İf İ!;İn hir de ~irket tesi!!İ leşt'bbiisünc 
giriımiıtir. Di!Ter ta .. aftan Müreftede 
Petrolların denize gayet yctktn olması 
boru tefriti !!ibi külli:oetli maoraflara 
ihtiyaç göıtermemekt~dir. 

SOOO metre boru tefrişi petrolu sahile 
getirmek i~in kafidir. Sahilde bir rıh tun 
ve bir de ufak rnikya•ta dall(a kıran in
şası aevkiyat hususunu kolaylaştıracak
tır. Sevkiyabn !!&yet kolay ve masrafsız 
temin edilmesi kabiliyeti Mürefte pelrol 
lanna rağbeti arthrmaktadı<. 

Kaza kurşunu 
SAMSUN, (Milliyet) - Samsun Fe 

ner gazinosunda garsonluk eden Ri .. 
zeli Cemal tabancaıı ile oynarken, 
kaza ile patlayan tabancadan çıkan 
kurşun ile karnında, yaralanınıf, haı
tahneye kldırılarak tedaviaine çalı§ıl· 
mıt ise de dört gün sonra vefat ebnit
tir. 

iki cinayet faili meydana 
çıkarıldı 

BARTİN - Kuruca.ile nabiyc
siuin izler köyünden Hüseyin, kö
vt> bir buçuk saat uzaklıktaki Göl 
deresi ınevkiinde, kafa tasından 
giren bir tabanca kurtunu ile öl
dürülmüt olarak bulunmuştur. 

Uzun tahkikattan sonra katiller 

yakalanmıttır. 

Bundan başka ayni köyün civa 

nnda gene Hüseyin isminde bat

kı-. bir adam daha ölü olarak bu
lunmuştur. Zabita ikinci cinayetin 
failini de ele geçirmi,tir. 

Keserle parçalananlar 
l\1UŞ. - Ahseha muhacirlerin 

den marangoz Derviş ve Mehmet 

ısn1 '•nae iki kişinin keserle parça

lanarak öldürüldüklerini Ahmet 

ve Mahmut isminde iki kitinin de 

ağır surette yaralandıklarını bil
dirmittim. Bu cinayet Meserret 

isminde bir kadın yüzünden yapıl 
mıt ve ilk hamlede . bu ci~~ye.~~n 
Clfrl hşi tarafından ıtlendıgı og· 
renilmittir. 

Sürüden kovulan ley:ek 
ORHANGAZi, _ Burada bir 

leyiek vardır. Bu hayvan birkaç 
sene evvel sürüden koğulınuş ve 
burada tek batına kalarak halk ta 
rafından beslenilmiştir. Bu bay
,. ı:ın bu sene leylekler gelince gi
dip sürüye karıtmış, fakat garip 
bir ~evki tabii ile yeniden sürüden 
koğulmuş ve kasaba üzerinde eski 
yerine gelmiştir. 

Hafta içinde çıkan Haber gazetesi
nin bir nüshasinda bir vakitler Türki .. 
ye atletizminde pek büyük muvaffakı
yetler göstermiı olan Galatasaraylı Ö
mer Besim Beyin Robert Kolej 
müsabakaları hakkında yazmıf oldu-

ğu bir yazıyı gördüm. Ve buna cidden 
müteessir oldum. Memleketimizde at· 
letizme kartı her nedense halkımızın 
bir lli.ka göstermediği halde Ömer 
Bey yazmnda Kolej müsabakaları ko
mitesine çatarak bu müsabakaların 
intizamsızlığından bahsediyor. Bizde
ki atletizmi şimdiden tenkit etmeğe 
kalkııacak olursak zannederim ki eaa· 
sen kuvvetli bir halde bulunınıyan spo
run bu şubesine karp haksızlık etmiı 
olunız. Bize her sene bir müsabaka 
yaparak umum lstanbul atletlerini at
letizme kal'§• biraz daha yaklaştırmıya 
çalı§&n Robert Kolej spor komitesini 
tenkit etmek değil, onlara teıekkür et
mek icap eder zannmdayon . 

Şurası muhakkaktır ki, her sene ya· 
pılan kolej müsabakaları _lstanbul ~t· 
letizmi için pek faydalı hır mevsım 

Esrarengiz bir magara 
Geçenlerde, Seydigazini? Bar

dakçı köyü civarında derın, ka
ranlık ve çok genit bir mağara 
meydana çıkını; ve bu mağara bir 
köylümüzü epeyi aldatmıftır. Or
manda avlanarak bet on kurut ka 
zanmak istiyen bir köylü, uzun 
boylu gezip dolattıktan sonra, eli 
bo, ve avsız, geri dönmeğe mec
bur kalmı,, sıkıntılı bir halde kö
yune gelirken kulağma kuvvetli 
bir su şırıltısı dokunmuştur. O ci
varda hiç bir su ve ırmak olmadı
ğım hilen köylü, etrafa dikkat et
miş ve sesin, yani başındaki ba
yrrm ortasında açılmıt karanlık 
bir delikten geldiğini anlanuttır . 
Köylü, deliğe dikkatle bakmış, 
bir şeyler görememit fakat kula
ğını deliğe yapıştırınca çok. ku~
vetli bir suyun çağladığını e,ıtmıf 
tır. Esasen avdan eli b6' dönen 
köylü, can sıkıntısı ile hayale 
dalmış, bu deliği açarakb~uyud -~·-

1. " orada ır egır-
tar• aı.ıtmagı ve .. .. K" l'" 
men kurmağı dütünınu9tür. oy ıı 
lwman köye gidip anasını !abna 
almı9, deliğin ağz~ açma~a aş
iam•ştır. Bir kaç gun çalıttıgı hal
de bunun pekte kolay İf olmadı
ğını anlayınca köyden bet sekiz 
arkadatına da haber vermittir. 
Köylüler el birliğile deliği geni~ 
letınişler, fakat su sesi de kesil
miştir. Bunun üzerine köylüler 
suyu aramak için ellerinde çıra
larla mağaradan içeri girmişler ve 
geniş. karanlık, muhtelif koridor
lu mağaranın içinde birbirlerini 
kaybtemitler, güçbal ile tekrar 

dı,arı çıkmağa muvaffak olmu•
lardtr. Nihayet bu mağara köylü
ye ı:ıek esrarıengiz görülmüf, ha-

başlangıcıdır. Bu itibarla vukua gelen 
bazı noksanlar bile olaa bunlara göz
yummamız lazımdır. Yunanlı atletle
rin gelmemesi Kolej komitesinin bir 
hatası değildir. Çünkü komite iki gün 
evvel Yunanlı atletlerin burada bulun• 
malan için atletlerin tayyare biletlerini 
göndenniı ve müsabjakalara gelmelerini 
temin eylemiıtir. 

Fakat her ne sebebe mebni ise Yu• 
nanlı atletler latanbula gelmemiıler
dir. Pek iyi hatırlardadır ki bundan 
bir müddet evvel Yunanistanm kuv
vetli futbol talmıilanndan Olimpiya· 
kos ve Enosis , klüplerimizle muha• 
bereden sonra, her hususta mutabık 
kalmış oldukları halde gelmemiıler ve 
klüplerimizi bir çok masraflara düçar 
eylemiılerdi. Bunun içindir ki bade
ma her hangi bir Yunan klübü le ya
pılacak temastan evvel onlardan k~ t'i 
bir teminat almak lazımdır. Ömer R"· 
sim Bey arkadaıon Yunanlı atletleri" 
müu.bakalara iftirak edememelerinin 
hatasını Kolej komitesinde değil, fa· 
kat Yunanlı atletlerin sportmenliğe 
yakıımıyan hareketlerinde bulması i
cap eder. Ben kendi tahmna her &<>ne 
yılmadan yorulmadan ve latanbul at
letlerine iyi bir gÜn ya§&tmıya çalı~n 
Kolej Spor komitesini ve mektebin 
muhterem müdürünü tebriki bir vic
dan borcu sayanın. 

Fen.,.bahçe Atletizm Kaptanı 
S.MOMTAZ 

Jules Ladumigue 
İlk koşusunu gece 1500 

metrede 3. 56 115 te yaptı 
Geçen sene Franaız atletizm fede

rasyonu tarafından profesyonellik ile 
ittihaın edilerek diakalife edilen 
Jules Ladumigue bu hafta tekrar 
koıuya hatlamııtır. 

ilk koıusunu mütehassısı olduğu 
1500 metre üzerinden yapmıştır .. Ge
ce yapılan bu müsabakada Jules on 
bet genç rakibi ile depar yapmış, 
ve daha birinci turunda başa geçerek 
arayı açmışbr. Ondan sonra bütün 
halk Ladumigue'in mevzun bacakları· 

nın hareketlerini ve fulelerini görebil
mek için tamam.ile göz kesilmiştir. 

Bu atlet, bir sene pistten uzak bu
lundunılmaama rağmen, durmamış 
çalıtımf ve formundan düşmemiştir. 
işte bunlardan dolayıdır ki çok iyi bir 
derece olan 3-56 1-5 de 1500 metre
yi ko§Ulağa muvaffak olmuş, ve umu
mi muhabbeti tekrar kazanmııtır. 

Los Angeles - Nevyork 
13,27 saat 

NEVYORK, 4 (Telgraf havadisi) 
- Faruk Hanks dün aktaın Nevyork 
Lloyd Benett tayyare istasyonuna in
miıtir. Bu üçüncü Amerika topraklan 
garpten ıarka doğru uçmak ıuretile 
Loa Angelea'ten hareket etmİ§ ve 
Nevyork'a 13 saat 27 dakika sonra 
hareket etmittir. 

Büyük bir yılan 
ADANA, - Oç gün evvel Kara 

ta~ köyünde bir muhacir evinde 
şayanı hayret derecede büyük ve 
kalın bir yılan çıkmıştır. Ev balkı
nın teryadı üzerine civarda çalı
şan bir çifti hemen koşmuştur.Bu 
adam içeri girince büyük boz hit 
yılanın, ev halkını bir köteye $1· 

kı~brıp sokmak için üstlerine atı1 -
dığını görmüttür. 

Adam geri dönerek nahiy~ m~ 
dürüne vaziyeti haber vermıf, yı
lanı tüfekle öldürmek irin müsa
ade alınıttır. Evine gelip tüfeğini 

muzlar omuzlamu hemen, tek
~ar yılanın olduğu eve dönmüt ve 
yılanı vurmuftı.ır • 

Köylü, silah attığı için iptida ll> 
tulınuf88 da aonra serbest bırak•l
mıştır. 

dist- hemen kaymakamlığa haber 
verilmif, kaymakamda llk tedrisat 
miifettiti Bayram Beye söylemiş
tir. Bayram Bey hemen mağaraya 
gitmif, elektrik fenerleri, muhte
lif iplerle mücehhez olarak mağa 
radıın içeri girmittir. Fakat Bay
ram Bey de mağaranın nihayetini 
bulamadığı gibi mağaradan dıp· 
rıya da pek güçlükle çıkabil~it; 
tir. Bij ün ar-. tırmalar netıcesı 
mağarada ancak bir kuru hayvan 
kl\fası bulunmuştur. Mağaranın 
ilk bulunan menfezi ancak bir yum 
nık sığacak büyüklüğünde oldu
ğundan bu kuru kafanı~ nereden 
girdiği de merakı mücıp olnıu.
tur. Mağarada aonradan kapatıl
rnış daha büyük bir ka~u ve~ 
ınethal bulunduğu tahmın edıl
mektedir. tik defa eşidilen su .se· 
sinin de hava ceryanlarından ıle· 
ri geldiği anlatılmıştır. 
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M. Venizelos' a 
Suikast! 

Sofyadan Tıp fakültesi: Maarif vekili itirazlara cevap veriyor 
Geçerken.. (Başı 1 inci sahifede) enditeleri birer birer gözden geçire· 

dÜ§ünenlerin memleket irfanının istik tim. 
(Başı 1 inci sahifede) (Başı 1 inci sahifede) hali noktaaından pek aamimi kanaatle Deniyor ki Fakülteye basta gebne. 

Mamafi M. Venizelosa birıey olma· Hazretlerinin Hariciye Vekilimiz- hareket ettiklerine geniı mikyasta meıi müderrislerin alakaaızlığrndan, 
• mı§. ••dece •---'an camlardan yu··. l h l . 40 k" inanmak iıterim.Fakat bu inaruı beni, devamaızlığından ve fakültede hasta 

- ouru e seya at erı ılometre sür- b k f J • d d M ı k zünde aıyrıklar basıl olmuıtur. Bu· asıl yanbı dütünenlerin ve yanlı§ .a ."?•nın ~na ıgın an ır: . em. e -~~ 

1 
na mukabil Madam Venizelosa dört müıtür. hareket edenlerin kendileri olduğunu bınızın bugune kadar yetl§tirebildıgı 
kurtun iaabet etrniıtir. Tatarpazarcığı garında Kral İspata giriımekten alıkoyamaz. ilim adanılan zümresi içinde muhte-

H ti · !ırk T fik R"" b h" rem mevkileri olan fakülte müderria· Sabık başvekilin şoförü, ağır yaralı azre erı ayn en, ev Uf- Bu a ıste yazı yazan veya kanaat 1 • . • • · b' 
olma.sına rağmen, arabayı eon sür'atlı: tü Bey istasyona inerek Kral Haz. !erini yazı yazanlara mahremane ib- erın~r ye.r1aız, h~karz _ve m"!'faız lıkır 
Su··nneg"e devam et:mı"• ve niba"ct Atına' ti • • . . al d ı· • d t .. h . k · · b'I" tetmı ı e vazıfelerıne alakaaız • , re erını t"•YJ etmıt ve ar arın a ag e en zeva fup eaız ço ıyı • ır- 1 d bkl h 1 
Ya V

·-·ak, Evangeliımos ha~taine .,. 1 ki T fakült . . 1 t bul k arım, evaınıız arını, asta ara 
-- fU aözlerin teati edildiği işidil· l~r 1

1
P. . ~smkm 5 anT af nkül~' • ihtimamaızlıklannı idia etmek doğru 

teveccüh etmittir. Burada M. ve .Mm ı meae eaının muna &§Bil ıp a • 
Ven·

1
--•-•a şof"-"';..,• derhal lazmı" ge- miftİr : t · • H d ki' ·· .. de(ildir. Bunu reddederim. Hasta bakı· 
""""" v• ~·- eımın ay arpafaya na ı gunun- f ld • d h" d • 

len müdavat yapılmıştrr. Tevfik Rüttü Bey diyordu ki: den hatlar. md ~~nld" ena o ug u avaaı ıç ogru 
Doktorlar M. 'ile Mm Venizel.os'un - Kral Hazretlerinin bu lutufkir B" "h egı ır. ır tan Deniyor ki, Fakülte haıtanelerinin 

yaralarında vehamet olmadığını söyle- lıklanndan mütehassis ve minnet-
ml'şlcrdir. Manıafi kendilerine büyük M f Her şeyden evvel ıunu eyice teıpit 600 yataia çıkarılmaaı, Zeynep Ka-

tarım. Büyu'"k tefim Gazi usta a tmel" ki b ·· kü' f k "' lt · · ·ı H d · t · bir istirahat tavsiye cdiJmiştir. Hasta- e ı ugun bp a u eaınm mı ve ay arpaıa emrazı ın anıye 
Jarla görüşmek mcnedilmi§tir. Kemal Hazretlerine, Mustafa Ke- mektebi tıpbiyei aakeriye, olarak ha•tanelerinin ve askeri hastanedeki 

Büyük devlet adamına karşı suikast mal Türkiyesine ve onun hariciye Haydarpafada kunıbnaıı bu maksa- 500 yatağın alınması suretleriyle 
yapıldığı haberi Atinada bomba gibi Vekiline kartı Bulgarlar Kralı da en uygun yerin Haydarpa§& obna- 1000 yataktan fazla hasta yedi temin 
patlamıştır. Vaktin geç olmasına rağ- Hazretlerinin ibraz buyurduklan ımdan değil, hurriyet fikirlerinin ilk edilmiı olur ve lıtanbula geçmeğe Jü. 
men binlerce halk ha8taı>enin önüne çok samimi büyük dostluk tezahür kaynağı olan askeri trpbiye mektebi- zum kalmaz. Halbuki fakülte haıta· 
toplanm haber bcklcmMerdir. T k" R . nin mektebi bbbiyf!İ aıkeriyei taba· nelerinin 600 yatağa çıkarılmaaına 

...,.. • )erinin ür ıye eıaicümhuru Haz --• · ) b Jd bir Hadiseye karşı gösterilen nefret ve ne nın •tan u an deniz atın ye- imkan yoktur. 
asabiyet umumidir. retleri ve Türkiye Cümhuriyet hü- ı·e ıürülmeai ve burriyet meflciiresi· Bu imkan bulunaa bife daima yarı 

Herkes bunu alçaklık telakki em.ek kUıneti nezdinde ve dost Türkiye- nin o zamanki zihniyete göre selimi- 11 bot veya mahdut çeıitli ve aylarca 
te ve M. Venizelos'un mucize kabilin· dt• ve bütün Türk milletinde en sa- yo kışlaımm aüngü ve dipçiği albna aüren müzmin hastalıkların ifgal el-
den kurtulmuş olmasına memnuniyet mimi makes bulacağında tüphe sokulması maksadından doğmuıtur. tiği bu yataklardan talebenin tam İl· 
izhar etm<:ktedirlcr. yoktur. Tarih meraklıları o sıralarda bü- tifadesini temin ıimdiye kadar olma-

Bir gazetenin bir kaç gün evvel ~: yük hafiyelerden biri tarafından bur- drğı gibi bundan ıonra da mümkün 
Ve-nizelos'un öldürülın.,..i ıazrm geldigı Tren hareket ederken Kral Haz- riyatçi talebenin Haydarpa§a lngiliz olamaz. Bir hekimin meslek hayatın 
yolundaki neşriyau hatırlarda al<luğu retleri yüksek sesle, Gazi Mustafa mezarlığı topraklanna icabında ilti- da en çok kartılaıacağı mesela kızıl, 
için asabiyet fazlsla~ştır. Kf!ma! Hazretlerine seliim ve Jost- ca edebilmeleri mahzuru ileri sürü- kızamık, kuıpalazı eibi haatahklar• 
Hükfımet zuhuru muhtemel vahim hli !n"1arının, ismet Pafa Hazretleri- müt olduğunu, fakat tecrit kaıbmn dan, hazan hayatta yıllarca bu ya-

diselcrin öÔ.ünc geçmek üzre fevkalide ne c/(' muhabbetlerinin arz ve ib- bu mahzura faik tutulmuf bulunduğu taklarda bir tek hasta görülmediği 
tedbirler almıştır. I k nu da bilirler. Yokaa, Haydarpaşa muhakkaktır. 25 yıldır yetiten bekim 

d il al ku ağı".' ço memnun ve çok müte- · · Dört kurpın eğ , h rpın.. tepesinin bir bp fakültesi ıçm en el- !er bunun acısını hayata atıldrğmuz 
ATİNA, 1.- Tıbbi muayeneden anla beuim bir eda ile beyan buyur- veri~iz yer olduğunu o zaman bpbi- zaman çok ağır aıkıntılarla çektik. 

şıLdığma göre, Madam Venizelos'un muşlardır. yenin tesisini yapan profesör Rieder Fakat bund"n sonra yetitecek Türk 
sihhati evvelce zannedildiği kadar şa- değil, tıp mesleki hakkında hiç bir hekimlerine bunu çektirmiyeceğiz. 
y m memnwı:iyet değildir. M • h" malfunatı olmıyanlar bile takdirde Bu hal ortada iken Tıp fakültesi has 

Maalesef Mm Venizeloıı bir karnın- Ü ımmat güçlük çekmezler. Bir fikir .adamı i- tanelerinin yatağını 600 e değil beı 
dan, diğerleri ciğer ve belinden olmak • çin tarih çok kere faydalı hır muha- bine çıkarsak faydasızdır. 
üzre 6 kur1"" yar3'lı almıştır. Fabrikaları keme ve kiyas unsunıdur. 

Dr. Alcxandre P"!'as derhal ameliyat Bunu teyit edecek detillerden biri • 
yapmış ve hastanın hali vahim olduğu- (Başı 1 inci sahifede) gere"k 1925 de basılmış tıp fakül~esi Haydarpaşa aıkeri haıtanesinin 
nu beyan etmiştir. Kurşunların dum- _ Silah fabrikalarının beynel- adlı eserinde ve gerek bu defa mil- 500 yatağından istifade tavsiyesi il-
dum kurşunları ol<luğu aaılaşılmıştır. liyetin 4 Haziran 1933 tarihli nüı- mi ve ameli değildir. Üzerinde dunı-

M. Venizelos'un muhafızı da milel ~kle ifrağı en müessir kont- hasında Doktor Galip Ata Beyfendi- lan derde deva obnaz. Yalnız hekim 
yaralı rol vasıtasıdır. Diğer meselelerde nin de söylemi§ olduğu üzre bizzat ler değil herkes bilir ki bir askeri has 

Hastahaneler 

da araya manialar &irerek tetcbbüıün 
geri kalabileceğini uu.nlar yanıldrklan
nı göreceklerdir. 

'.Askeri talebe 
Deniyor ki, askeri talebe ne olacak? 

Onlar her ıün Haydarpaıadan lstanbul 
yakaarna naııl ııidip ııelecckler? Ben as
keri tıbbiyeden yetitmİ§ olmakla müfte· 
birim. Orada iyiye ve doğnıya daima it 
tiyakla atılan öyle bir rub vardır ki mü
teredditlerin mütküllit diye gördüklet'İ 
ve ıöıterdilderi §eylere ancak istihfaf 
ile bakar • .Şimdi fazla olarak temin ede
yiın kİ böyle bir müıkül hakikatte mev 
cut olmiyacakbr. Çünkü askeri tıbbiye
sinin kimya, fizik ve tıbbi ilimler sınıf· 
lan zaten yıllardan beri Iıtanbul tarafın 
da kurulan yatıda kalmakta ve dersle· 
rini Fen fakültesinde almaktadırlar. Di
ğer 11nıflar ve hepisi icin yab yeri ol
mak ve çalqma aalonlmm da ihtiva et· 
mek üzere Zeynep Hanım binasını ver
mekteyiz. Burada veya diğer bir yerde 
yerleıeceklerdir. Bundan baıka bugün 
mevcudu 400 e varan Tıp talebe yurdu 
gençleri ve yüzlerce ditçi mektebi tale
beıi her gün Haydarp&§&ya gidip gebni
yorlar mı? nakil işi talebe gidi§ gelitini 
artbrmaya değil orta<1.an kaldırmıya ya
rayacaktır. Zaten hu kadar baıit bir iti 
büyiik hir maksada mi.nia "örmek bugÜn 
kü nesil adamlarına yakışmasa gerektir. 

Denilenlerden biri de ıu: Evvelce Us
küdar • Haydarpaşa tramvayı yoktu. 
Belki ondan dolayı hastalar gelmiyordu. 
Halbuki timdi tramvay yapıldL Nakil i
çin sebep kabnadı. 

Evet Efendim, tramvay yapıldı ve gÖ· 
rüldü ki kafi ve lüzumlu nisbette haıta 
yine gebniyor. Böyle bir sebep hangi 
manbkla nakil aleyhinde kullanilabilir? 

Deniyor ki, Tro fakültesi taıınıraa 
Kadıköy ve Uıküdar semtleri hastane· 
ıiz kalacak. Iıte bütün menfi mütalea
lar içinde bir -tek doğru endişe budur. 
Fakat bu da varit değildir. Çünkü bu 
yıl Uıküdar için Zeynep Kamil hastane 
si açılmakta olduğu gibi Tıp fakültesi
nin hastane pavyonlan da ki.milen aıh
hat V ck1letinin ve lstanbul Belediyesi
nin emirlerine bırakılacakbr. Esasen na· 
kil prensipinde Sıhhat Vekaletiyle tema 
men mutabık ve müttefikiz. 

ATİNA, 7.- M. Venizelos'un şahsi olduğu gibi bunda da Türkiye Prof. Rieder'in hekimlik tabıilinde tanede rütbe sahipleri istisna olunun· 
muhafızı M. Markakis, taarruza uğra- devletler arasında tam müsavat ta en mühim merhale olan setiriyat ted ca ancak yirmiden yirmi üç yafa ka- Bina ve alacak? 
yan otomobilde bulunuyordu. O da a- raftarıdrr. Yalnız hususi fabrika- risabnm Haydarpatac!a yapılması dar haıtalar yani askerlik çağındaki· Deniyor ki, bu koskoca Tıp fakülteıi 
gır su_rette yaralanmıştır. Hayatı telıli- !arın ilgası fabrikası olmıyan dev mümkün olamıyacağmı daha o za· !er bulunur. Bundan hekim yetittir- binaıma yazık değil mi? Bu ne olacak? 
kcdcdir. h b mandan görmü• ve seririyat kısımla- mek ı"çin edilecek iatifade son derece Bu busuıta müfrit endi•e gösterenlere 

A , 1 u - L-U- k' ba let aley ine ir vazı"yet ı"hdas e- ' t · d l" ki b' d.- "ti be b gır yara r omugu ........, es 1 şve rıru kendisine Haydarpatada yaptın de mahduttur hekimlik namzedi her emın e e ım ına ınamı e r ava 
kil in otomobilini b~önıdürüncü sür'at decektir. Bundan dolayı hususi lan azametli binaya rağmen eski bir hastalığı her yaıtaki hastalarda ve edilmiyecek, Cümhuriyetin diğer bir ir-
le sevk ve idare eden !j<llför hastanede fabrikaların ilgasıyle devlet fab. rüıtiye mektebi binası olan Gülhane bir çok kerreler görmelidir. Batka caklfan müesksesesini en alfaycakdalr aekilde ku-
ölmüştür. rikalannm beynelmilel se. kle ifra- hastanesinde teıis ettirmiş obnasıdır. ıyaca ' bağrına a tır. 

Kifisya köyu·· neresidir? Metnıtı"yeti" mu'"teakr"p mektebi bpb. i.- türlü hekim olunmaz. Deniyor ki, talebenin ömrü hastane-
ğı en münasip fekil olabilir. d ba t d ı maki k ş·· 

ATİNA, 7.- Yaz gu"nleri irin Ati- k · · t ik ıslahı intani hastalıklar haıtaneıi de her en • aneye o aş a geçece · up-
~ yei as enyerun em ve ıçın hesiz bir Trp fakültesi klinik smıflan ta-

'1.l'1ın sayfiyesi olan Kifisya siyasi ri Sivil tayyareciliğin beynelmilel hekm obnadığı muhakkak erki.nı har bekim bilir ve adr da gösterir ki an· 
calin ve zengı·nıerin llıtirahat mahalli· hal "f • 1 h" d d d"I d · t • cak mahdut ve muayyen hastalıkla- !ebesinin ömrü hattli mektepten çıkıp e ı ragı e ın e ser e ı en e- biye mirlivalarından bır za m rıya. meılek a<1.amı olduktan ıon.'"a da hasta· 
dir. Çam ağaçları arasında geniş ve liller fabrika meselesinde daha aeti altında teşekkül eden komisyon n kabul eder. Bu yrl açılacak Ze:ıo:· dan hastaya ve hastaneden L-ıaneye 
muntazam bahçeler içindeki beyaz köşk d ülki t ) be · · nep Ki.mil hastanesinin elli yatağı ı· """ 

kuv ti "d" y 1 h • aynı· zaman a m·· ye a e •ının dol••makla reç-ek ve kemale er-ektir. 
l~rile meşhur <:fan bu y«, Atinaya as- ve e carı ır. a nız ususı • b" . 1 b" ı tiri)" mea· · se makaadı kar-ılıyacak nisbetten """ ~~ ~~ 

f b ik 1 h kk d k asken tıp ryesıy e ır eş ını • Bununla beraber bu belki bilmemezlik. 
!alt bir ""qe ve aynca Omonya mcyda- a r a ar a ın a ontrol va· üzak' .~: lda karar ver çok uzaktadır. •- l m ere ~~ı ve o yo • ten dolayı dalıni, fakat her halde yersiz 
nın.dan hareket eden bir şimendiferle zedi erek devlet İmali.bnın serbest mitti, Tevhide taraftar o!ıımkla bera Deniyor ki, nakil ve iılaha verile- endiıeyi izale için söylemeli ki bir tale-
b.'.lğlı bulunmaktadır. bırakılmasına Türkiye tiddetle ber yeni fakültenin behet:~:!. la- cek para ile Haydarpaıada bir kaç be her !'Ün haıtaneler e•·-: listesini e-

M. Vcnizeloo, son günlerde Sclanik· d 1 "h d"I k db fınd · · J" ·ı h k b"' - ~-muarız ır. ttı az e ı ece te ir- tanbul tara a tesıaı uz 1 e astane pavyonu yaptırma ve 0 Y· line alarak bepiaini birer birer dola•a-

- ---

Af yon inhisarı Za 
(Başı 1 inci sahifede) \'e 

için yeni vazifeaine batlamamıt jof Y Ü 
Afyon mahıülü yetişmiş olduğu;:,.ı.ıı 
bayaat için hazırlık yapılrnaktad•1" 
nun çıkınca tatbikata baılana~· 
Sami B. ayni zamanda Sumıner 
teıekkül edinciye kadar Kredi 
daki vazifeain de idare edecektir· 

Afyon inhisarı tetkillitına he " 
lanmamıttır. lnhisann beş kişide" 
rekkep bir idare meclisi bulun 

Nizamettin Ali Bey 

Afyon Birliği Umumi Katibi 1'f 
tin Ali B. İn de Avrupada meml . 
zi ali.kadar eden ticari bareketlerı 
dan takip edebilecek 'ekilde ibda' 
lecek bir ticaret mümessilliğine J" 
dilmesi beklenmektedir. _ )j • 

• llıı 

Istanbul 3 ün gj 

icrasından: 
Paraya çevrilmesi mukarrer e~ 

sı 17.·5· 933 tarihinde saat 9 darı la 
kadar tl'sküdarda Şeh cami soka!< lfl 
mar'lıı lıanede birinci açık arttıt<I" 
retiyle satılacaktır Ta1i.plerin ".J. S 
Jinde buiunacak memuruna müra'~ 
rı ilan r.1unur. (4278) 

İstanbul Ütyüncü icra memurlLlı 

dan : 

Mahwz •e paraya çevrilmesi ıfJ 
• 

rer bulunan "Y'-Yi beytiye halr •' 

re 12 Haziran 933 tarihine m~ 
zartesi güni.: ..ıat 12 den 13 ~da' hi 
bekte yeni ın•hallede 6 numaralı' di 
de açık drtt:ıma suı;etiyle satıla 

dan talıp •·'anların mahallinde ırıc il 
na mü:-acaa{ları iJJn olunur. (421j ........... 

Istanbul ikinci ticaret mahkeııı' 
den 

Türkiye İş Bankasının Abınel j d 
Rifı;t Jlbdi1! •ah ve Abdullah 
Beyler zil!"mc!inde bir kıt'a ,..,.ıt1 b 
cibincc matlubu bulunan 450 Tuti 
'5mın pn testo tarihinden itibarell 
9 faiz ve yüzd~ 6 komisyon ve 
kuruş protesto masrafı ve takdir' 
cok ücreti vel<Met ve icrada in~)' 
naen tazminatı kanuniye ile lJI> 
tahsili talebile ikame eylediği oı 
çin 15-G-933 tarihi tahkikat gii~' 
rak tayin eıl'lmiştir. il\ 

15-6-933 tarihine müsadif petf! b 
günü saat 13,30 de mahkmede ıııl' li 
Junınaları Ha.umu tebliğ makaıfl1,,ı <I 
olmak üzere ilan olunur. (427~ 

te y=ılacak meclisi mcb'uaan intihaba 1 k h · ali' ı d ktr ı b" h t ı hali · k k ' -r er gere ususi, gerekse resmı· ri süren mu un er o zama n a çı • ece ır as ane er ma eıı urma cak değildir. Akliye ve asabiye "-. ibi bir Devredı'lecek ihtir• a bef 
tı ve Atina belediye intihabatı işlerile taleal k lak lina kün" ı B" ka d ··ı, M V zıeı.ı. do fabrikalar hakkında ve bütün dev Fakat mü arma u ası • müm o ur. ır ç pavyon egr iki şube haricinde hemen her hastane Nişai•,· tuzu i•t:h,a:inc mansııf 
me~r;uldur. Dün ösyö eni st- dr. ikinci Abdülhamidin tıp mesleği· 40 pavyon yapılaa, bin değil on bin bütün Tıp ıubelerini ihtiva ettiği için ta- di 
larilc müzakeratta bulunmak üzere !etlerin müsavi hukuku dahilinde nin zararına olan uzaklaştırma bük· yatak kurulsa alınacak neticenin de- lehe şimdi de olduğu ın_ "bi gruplara ayn- hakkın daki ihti ra içm :s•ibsal • ·" 
Kifisyada oturan eski dostu ve sabık ı"ttıhaz edı"I l"d" b k • ) d' 1 9 H · 1928 ·1 lif'", me ı ır. mü bu suretle büsbütün aı a teıır· ğitmiyeceğini yukarıda söy e ım. lacak ve müderrislerinin muayyen ser- an uırd'tl tarı ' ve 
belediye reisi Atinanm me§hur =ıgin M·· k d d Jl' '-. . . . k uza erata yarın a evam e- )er altında devam etrniı oldu. vialerinde çalışacaklardır. Her hanili te- maralı ihtira beratı iız, •indeki·t/ O\ 
!erinden M. Ben.akisin evınc gıt:mı§ a d l kti Kaldı ki nakil ve ıslaha sarfedilecek 
=~ y~mcg" ini orada yemi• ve _.e ya i ece "r. Küçük hülasa aşikar olarak göate il bi ka h reddüt izini silmeğe yaraması için şunu bu kere başbsma citvir , •ya ı 1\ 
~.. s ~-- · ki t fakül· tear"nın" Ha darpa•ada para e r ç astane pavyonu yaptır- da ilave edeyı"m ki, Tıp fakültesi hastane - aıal-
rısına doğru Atinaya gelmek üz.ere re· rır ıp Y < mak mümkün olacağını ileri ıürmek na- rilccegimlen bu hapt• f.z·? mar!f: 1\ 
f 'k il be abe K"fi adan har ......, kurulutu tıp meslek ve ibtisaımın ha • · !erinde bugÜn mevcut farzedilen 450 ya- t ı as e r r ı sy ea•a et· taarruzdan dolayı infial ve öfke izhar 1 d k k ·ıı kil ve ıalah ıçın sarfedilecek paranm mik tak hakikatte 'bunun ücte birinden az dinmek isteyen zevatın st - ı 1 
miştir. etmektedir. yati icap arm an ço uza amı ~r tarını bilmemekten oduğu kadar tam te- lmak 1 Bahçe'.cap"' la .· •• l lan•nda 4Y il' 

d J • netı"ceıı· dir. Kendim de içinden yetı§· · nl ka aayı i.znndır. istatistikler gösteri- ~ , M. Çal aria ne ıyor? M. Çaldaris, rahatısrz bulunmakla be· 11satb hastane pavyo arının ça yapı• ki T f k' ı · ki S 
ATİNA, 7. - Başyekil '"·'""-'• sui raber dün geceyi mutaarrızların ~·tu· mit olduğum ve meslektatlanmca bi- labilecejiini de tahmin edememekten ile- yorakr bi ıp la li teıı yata an vaaati o- m.ralarda kain vekili H. W. ti 

kastr al.,k, .. bir cina--+ ~~avsif lup yakalanması irin talimat verme~k'· !indiği üzre en genç hekimliğimden ri ırelebilir. Bundan baska Darülfünun la r yı ın ancak 103 ..ününde dolu fen1ive müracaat ct.,:•kri i15.fl ( 
ttmi•tıir~ ıİÜkUrııct faill~ri yakalamak geçirmi•tir. ~ "' yani 15 yıldan beri tıp fakültesinin ıalah işini Tıp fakülte;inin lstanbula diğer gÜnlerin de bot kal,;: Halbuki )a. 3376 i 

' > 1'1J~L. meaeJeleriy)e ÇOk yakından Uğ• naklinden iL---• ·----'- Ve bunu clig"er tanbu) hastaneleri yılın en az J17 gÜnÜn ................................................. -"" ... n için ne mümkünse yapa.aktır. • aııı uan=ı MUUl1llK d her eı•tt h d e müzmin haıtal k 
iktisat nazırı M. Paemazoğlu başve- M. Venizelos'a haber verllmif raıtığım için sel~iyetle söyle~ ~ ıslah meselelerinden ayn miitalea edile- e ç ' en a v ' • - - - "f \' 

Haydarpa•ada bır bp fakülteaı yuz• bileceğini dütünmek de yanlı§br. !arla dolan binden fazla yatağı ihtiva e- bir yabancıya ıöylenmit veya ııo 
kil namına M. Venizeloııu ziyaret ve ATİNA, 7.- M. Venizeloeun yakı· • b der. Bu gayet ıade iki rakam Tıp tedri- ne varaa muhatap benim. f( 
hükUınct namına beyanı teessür etmi~ çalıtmıya an~ on semere TC";~ . ır Mıural mı? aabnm latanbulda kazanacağı geniş in- --• 1 
tı·r runda bulunanlar, kendisine aleyhinde mu'"eggesedir. Bızler orada en mühim· ki af aah h . . . k 1 Fakat benim bu zevattan a»:,ı.., • f asının e emmıvetinı o avca h V ~ 

M Venizelııe teşekkür etmiştir. bir auikast hazırlandığı haberi verildiğ~ lerden bir çok haıtalıkları tetkik ve Deniyor ki, fakültenin nakli bir mas· gösterebilmeğe ki.fidir. Şimdiye kadar mım bu kadar büyük ve tari e 1 
Muhalefet fırkası reisleri M. Kafanda- fakat M. Vt'Il.İzelosun huna inanmadığı takip ıöyle dunun ıözümüzle bir ke· raf itidir. Pek Pzel. Eğer esas doğnı ileri sürülmüş belli batlı itirazlara ce- suliyetli milli irfan itinde biziıll..) 
riıı, Pçanastasyu, Sofyancıpulaı da M. nı söyliyorlar. re uzaktan dahi görmeden çıktık. ise ve maarah kartılıyacak para da bu- vap verdim. Mütalealarrm ne kadar tld- recede <lüıünmeden, klifi d~ 
VcnizeJos'u ziyaret etmişler.dir. Mücrimlerin derbal tevkif edibneleri Hcata avcılığı lunmutaa ne buyunılacak? Halbuki ha· detli veya aykırı olursa olsunlar ortaya zırbk çalıımaH yapmadan ' I 

Suikasttan dolayi Çaldarje hük<Dnc- <'1tlri verilmiştir. Bu hükUınet için hir Fakültedeki asistanlık hayatım öte kikatte nakil iti bir masraf değil bir ta- aamimiyetle atıldıklanndan ıüphe etme- yürümekte olduğumuz zihabrn.I' O 
tini mes'ul tutacaklardrr. Zira suikast haysiyet meselesidir. den beri de haıta avcılığı ile geçti. ıarruf itidir. Nakilden sonra fakülte büt diğimi söylemittim. Daha mütalealan o- mamalarıdrr. n 
mükemmelen tasavvur ve tertip edil- M Ç ld . 

1 
Faku-lteye talebenin istifade edeceği çesinde 100 bin liradan fazla bir taaar- !anlar varaa onlardan da bizi tenvir et- Bilhas•• bazı mu·derrı"ılen"n.,.;ı, 9 

· · . a ans mcau nazırların, müddei ı · • b"lh -mı~tır. ve bizim tahail ha•atrmızda mahrum ruf olacak ve bu para Tıp fakültesinin mek lutfunu esirgememe enna ve r aa- miz kanaatlarnmz üzerinde t ~ 
M V • l anJ h mnuminin ıpolis müdürünün vazifeleri· ' "bo kik h ·ı fik" 1 · · .. ı..... d -"" "' • emze os a yor kaldığımız haatalık çC§itlerini getire• .a ratuvarlar, ilmi tet ve ta arn er aa ır enmn muna......, mey anına ge. !arı, yapmakta oldukları veya '';; h 

ATİNA 7 A A M v-:-~ı- ni yaparak mesullcri bulmadıkları ve k •-~-- ·· "eli ki biz gen~ mesaiıinin ve vaaıtalarmm takviyesine tirmek İçin baska imzalar aramak külfe.. d bulunmama! eh Y , . . . - . ~...._..,.,, bibne o .......- guç ı ...,. d.. n zannın a an r. , l 
bu taarruzu husuııi muhabirlerinden bu iğr.enç suikastın sebepleri anlaşıl· muavinler haıta tedarı"kinden ibaret ıarfolunacaktır. tine utmemelerini rica ederim. ve nüfuz manevrası yapnuya ' e 
bir;ne şu suretle anlatmıştır : madığr takdirde yerlerini muhafaza e- bu çetin ameliyeye aramızda hasta Acele edilmesı" n mi? hiç bir proieaörümü.z olmadığı 1 te 

« K.eıUlııya'dan dönüyorduk.. Atina ci .. ·ı• avcılığı adını v_..,,;•tik. Tam 25 yıl Profesör Malf .ık d ki hall deıniycceklcrım ı .. ve etmiştir. - ·-.. de teair ve nüfuz altında kal..,.. 
varın a ma elerden birinden g~- İ sürmiit bir hatadan timdi kati ve m~t Deniyor ki, nakil faydalıdır amma, sa- Deniyor ki, profesör Malche hekim dının bulunmadığmuz ilk vesoıt,' ( 1 
çerken yaylım ateşi halinde Tövelver smet Pş. nın telgrafları lak bir kanaat, kati Ye muhakkak hır kın acele edilmeıin, bu iş beş yılda, altı değildir. Tıp fakültesine ait itlerde ne lemi, olmalıyım. Kaldı ki bu~~ 
atıldığını eşittik. Kur§UDlar binmi§ ol ) kararla geri dönüyoruz. Ve bir tat yılda yapılım. "Böyle mütalealar medre. suretle aallibiyetli mütalea verebilir. Pe. ve nüfuz mevzuu da yoktur. v, 
duğumuz otomobilin ve onun arkaaın- ANKARA, 7 (A.A. - Atinada binanın heybetli cazibeıi üzerinde aelerin ilgaar, şeriye mahkemelerinin il- kiila Avrupanın birinci sınıf kültür adam de bütün Tıp fakültesi müdettİ' 
dan gelen muhafızlarm bulundukları M. Venizeloaa yapılan ıüikaıt dolayı. durmakaızm yıldan yıla ileri gidecek ga11, fesin kaldırılmaıı, medeni kanuni Janndan biri obnasrna rağmen kabul e- lisi müttefiktir. Hastaneler 1~2. 
otomobilin lfuıtiklerini patlattı. Bunun ıile Baıvekil lımet Pap Hazretleri iken ya olduğu ye.-de sayan, ya daha İyİlC§tirilmesi, yeni Türk harflerinin ka- delim ki profesör Malche bütün dünya ve mütebauıalan aamimiyetle •la 
üzerine otomobilimiz, harekcllıiz bir M. Venizeloaa ve Yunan Bqvekili M. geri giden Türk hekimliğini ku~!a.~- bulü veaair gibi milli büyük meselelerde ilmi için mÜ§terek eaaılarda mütalea ve mutabrkbr. • 
h.ıldc kaldı. Hemen aıabanın içine U· Çaldariae aamimi telgraflar gönder• mak, büyük bir istikbale doğru yıa~- de ileri sürülebilirdi ve ıürülmüttü. Fa- beyanından menedilmit olsun. O halde ,Ji l!; 
zamp yattık. Şoför ağır surette yara- miıtir. yüı imki.nına kavuıturmak teşebbu- kat Muıtafa Kemal inkıllip ıiıtemi mil- bu davayı bu memlekette yeti§mİt bir Bu mutabakat yalnız SÖz h".J_, 
lanmıJ rumakla beraber otıomobili, şeb- ıüne girdiğimize fikren ve vicdanen li hayat için faydalı ve makul olduğuna doktor olarak ben üstüme alryonım. Ve ğil imzalı yazı halinde"'cle ıneY-. a 
re yakın bir yere kadar son süretle gö Hariciye Vekaleti Vekili Şükrü Ka tam ıurette emin bulunuyoruz. kanaat getirilen itlerin derhal ve hamle- bütün Tıp fakültesinde veya haricindeki BugÜn için ve iıtikbal için bu ~.Şa 
türdü. Burada mütaamzlar mkiıpten ya Bey tarafından da M. Venizel0t. lerle -pılmaaınr ögr" etir. Biz de onun üıtatlarla birlikte müdafaa mevkiine ge- yırlı bir i•te icra hizmeti ve ~ 
vazgeçtiler." · ile Yunan Hariciye nazın M. Makai- ileri sürülenler mekte'bindeyiz. Fakültenin naklinde bun çiyorum. Milli yükaelit hareketimiz için mak mevknnde bulunmanu ~ · 
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Milliyetin romanı: 24 

ERKEK KISMI 

SARIŞINA BAYILIR 
Y<Uall: Anital-

- Kadın o kadar tifman iri yere 
düştüğü zaman acaba tiyatrn binaaı 
çöker mi diye bina temelinin aailam
lığı hakkında timdiden tetkikat yap. 
malı... Yoksa hayabmızr tehlikede 
görüyorum?. Karışmam. •• Diyordu. 

Dorothy'nin fikrince, eğer tiyatro· 
nun temeli kokusu kadar köhne İse 
Kiki'nin zemine çarpma11 muhakkak 
bir faci..ya. meydan verecekti. Bunun 
üzerine Miıter Spafford bile bayağı 
meyus oldu. 

20/MAYIS 
Bugün Mister Spafford'la müzele

ri gezeceğiz. Munchen'in müzeleri gÖ· 
rübneğe layik bir çok sanat eıerlerile do
lu imi~. Dorotby: 

-. "in P'PrPkİ ne 

TercünM: Kamran ş.ril 
kadar günahım n.raa hepsi affolun.
muıtur. Artık bırak ta biraz düııya• 
dan hevesimi alayım. •• Dedi. 

Alınan dostu buıün kendisini dün· 
yanın en büyük birahanesi olan Holf 
Brau Houı'a ıötürecekmİ§. 

- Sen ıit, doya doya aanat eaeri 
seyret, ben de kana kana bira içeyim, 
dedi. 

Benim anladığım Dorothy hayatta 
terbiyeıizlikten bqka hiç bir §eye ka· 
namryacakl 

21/MAYIS 
Mister Spafford, ben, Dorothy yi. 

ne trene bindik. Hep beraber Viyana. 
ya gidiyonız. Miıter Spafford'la bü
tün bir gün Munchen'de müze müze 
dola tık, Fakat buJ!'ÜnÜ arbk dilıün-

1 .. Pa 

miyeceğim bile ..• Çünkü benim bir a- - Çıkalım, demif. Zaten nasıl ol· 
detim vardır: Baııma bir felaket gel· •a çay zamanı geldi ... demiı. Çayda 
di mi, artık onu bir daha diitünmem... adamakıllı yeyip içtikten sonra Ru· 
Batıma öyle bir f"Y geldiğini bile İn· dolf: 
kaı< ederim; hatta ıu anda olduğu - Yemeğe gidelim ... Demi§. 
gibi ayaklarım fena halde ağrısa bi- Dorothy de: "Hayır" diyememİ§. 
le ••• Dorothy de Munehen'de pek fe. Aktam yemeğinden ıonra bir bahçe· 
na bir gün geçirmif. Rudolf iaınindeki ye gidip bira iç.mitler, pretzel yemİ§· 
Alman arkadqı onu ırelip sabah sa• ler. Fakat Dorothy artık fenalaımağa 
at onda otelden almıt. kahvaltıya da· batlaDll§. 
Yet etmiı. Dorotby: - Aman beni otele götür ..• Demi§. 

- Kahvaltı ettim, demi§. Rudolf ta: 
Alınan: - Hay bay ... Demİ§. Yalnız iıter-
- Ben de kahvalb ettim amma ıen otele gitmeden evvel gidip bir az 

demi§, ikinci kahvaltı zamanı ıeldı· .. '. b" • ı· ır şey yıye ım •.• 
Bunun Üzerine Holf Braua Haus'a Onun için bugün Dorothy de be· 

gitmitler. Sabah saat on birde herkes nim kadar mustarip. Yalnız benim gi 
harıl harıl bira içip, beyaz sucukla bi o ısbrabını unutamıyor ve çekiyor! 
pretzel yiyormuf. Beyaz sucuk yeyip Fakat her l<'Ye rağmen Viyana be-
bira içtikten sonra pzmeğe çıkmıı· ni fena halde meyus ediyor. Nasıl et· 
Iar, fakat bir kaç yÜz adım yürüdük- mesin ki Miıter Eiaman Viyanada ..• 
ten sonra bakmıtlar ki öğle yemeği Viyanada olduğu için hemen hemen 
vakti gelmiı. Tıka baıa yemek yedik- bütün gÜn onun yanında bulunmak 
ten sonra Alman içi likör dolu koca· mecburiyetindeyim. Ayni zamanda 
man bir çukulata almrı, ıonra matine bütün gün Mister Spafford'la beraber 
ye gitmişler. Birinci perdeden ıonra bulunmak mecburiyetindeyim. Halbu· 
Rudolf'un karnı acıkmıt, teneffüs sa· ki onları da birbirlerile temas ettirme 
!onuna çıkıp barda ıandeviçle bira iç· mek mecburiyetindeyim de... Bu işi 
mişler. Dorothy oyunu pek beyenmemiş. nasıl kıvıracağım?.... Çünkü, olur a, 
ikinci perdeden sonra Rudolf da: Mister Spafford belki de Mister Eiı· 
•• e abalı· ·----==~-

ıt ,fu 

man'ın benim tahailim için bu kadar 
para aarfetmeıine bir mana veremez. 
Bir taraftan da Dorothy Mia1 Chap
man'dan bahsederek beni çileden ÇI• 

karıyor. Diyor ki: 
- Mias Chapman seni Mister Spaf 

ford'la bir arada görürse ilk iti New· 
York'a telgraf çekip ailenin emekdar 
akıl doktorunu Viyanaya çağırtmak 
olacaktır! 

Fakat, Dorothy ne derae desin, ben 
itikadnnı bozmryacağrm ve daima nig 
bin olmağa çalııacağmı ..• 

25/MAYIS 
Nitekim her §CY yoluna girdi. Mis

ter Eisman bütün gÜn düyıne iıi ile 
mefğul. 

- Siz Dorothy ile akıama kadar 
geziniz ..• Diyor. 

Biz de Mister Spafford'la akıama 
kadar geziyoruz. Sonra aktam olun
ca: 

- Ben gece sokağa çıkmıyayım. 
Gidip vaktile yatayım da, yarın geze
riz, diyorum. 

Sonra Dorothy ile Mliıter E-
iımana gidiyonız. Yemekten ıonra ti
yatro. Sonra Kırmızı Şapka denilen 

ı kabarada geç vakte kadar kalıyoruz. 
.a 

Ben de §ampanya kuvvetile l 
gunluğa dayanıyorum. Şun~ 
kalıyor: Miater Spafford'a # r 
olup geceleri biz Amerikalı!~ 
memiz caiz olmıyan §eyleri ( 
tiii aırada onu görmemezliğe aç 
her ıey tıkırmda gidecek. ~ 

Fakat Miater Eisman'la # ~e 
fena vakit geçiriyoruz. Ge&j,IJ 
ter Eiaman'ın bütün cinle~ / e 
kıyor. Düğme fabrikası bıt t ı 
mi imza edecek? Viyanalıl• 
ne: ~ 

- Şimdi bizim kahveye #1 

manımız!. diyorlar. . ıe 
Yahut ta tam o aırada bı,'; ı•e 

tisi yapacaktan tutuyor. ~j 
pantalonlar giyip §&Pka ı 
tüy takıyorlar. Haydi T"Yf° lU 
na! ef ( 

Bu hal Mister Eisman'ı f tf 
meyus ediyor. Fakat asıl "'J~ 
sı Jizungelen biri varıa o. 'f' 
Dütünün bir kere: lnaan b•' ita 
ku uyumazsa meyus oJına• 
lur? .. 

Nihayet kafayı yere 
ter Spoffard diyor ki: 

(De' 



-----
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___ ı_•_ta_•_b_a __ ı_Be_.~_ı_ec1_· _ı,._e_•_•_ı_ıa_n_ı_a_n __ =ı 
ı• Galata'da Mahmudiye caddesinde 278 No. lu fırının mai 

li İnhidam ve tehlikeli olduğundan hiuedaratmdan bir im· 
lltının adresine ihtarname gönderilmiı ve bir lasmınmda adre 
&İ meçhul olduğundan tebliga! yapılam~ıtbr. Ebni>:e. kanu 
nıınun 48 inci maddesine tevfikan Belediyece hedmettirılece-
ğinin umum hissedarlarca malfun olmak Üzere ilan olunur. · 

e~ · -------~----------------.....::(~26~1~0~) ııl --
,;,; Pttarnıara Ossübahri Kumandanlığı 
~ Satınalma Komisyonu Reisliğinden 

Sureti 
ihale Saat Münakasa tarihi Miktarı ·Nev'i 

r1"' Pazarlıkla 10 20 Haziran 933 50.000 Et 
i 111 ,, 10 12 Hazi~~ 9~ 240.000 Ekmek 

1 
•' Deniz efradı ihtiyacı ıçın munakaaaya konulan yukarda 

ne\'İ. Ye ıniktarlan yazılı erza lan k!l~lı zarfla yapılan müna
cıa' ~sa.la.rmda verilen teklifler haddı layılanda görülmemekle 
1, ~ d~Za.la.roıda görülen tarihlerde pazarbkla münakaaala.rı icra e-

ılec:ekt • 
,ıaJ ır. . b . d 
"'e ile i aliplerin yüzde 7 ,5 nıs. ~tın e teıninatı muvakkateleri 
427 i - komisyona müracaatları ıl an olunur. (2503) 

l'ıp Fakültesi Reisliğinden: 
d 8 liuiran l 933 tarihine n_ıüsadif perşembe günü saat l 1 
he liaydarpaıada Tıp Fakülte smde Birinci dersh1anede Ham
llrg Darülfünunu profösörü M. Mulçer tarafından bir konfe 

11 ~eriteceği ilin olunur. (2 599) 

:~ Gedikpaşa'da Jandarma 
iıı~ Satınalma Komisyonundan: 
gii~' K\llna§ı anbardanv verilmek.üzere 3700:3800 talanı ça-

d ~aşır İınaliyesi pazarlığı 11Hazıran1933 pazar giinü saat on 
P~ li §ten on altıya kadar yapılacaktır. İsteklilerin teminat evve 

,ti d."Ye ınakbuzlarile beraber mezkUr günün muayyen saatlerin 
12) ~ornisyonumuzda pularlığa iştiraklart. (2600) 

~~ 1 ,..... L 3 üncü kolordu ilanları .& .........___ ..... ____________________________________________ ..! 

/~ kıt•f(' O. ve Çatalca iı-fft. Mv. 
;el ll.&1.~ları ihtiyacı için açık mü 
aıW: lla ~ ile 30.000 kilo makar
~ ıo ~t~ abnacaktır. lbaleıi 
4 l'li.i llzıran 933 cumartesi gü-

5.ns J ritı ~~t 1 l ._30 dadır. lstekJ!l! 
ı ıti>l'tıt llrnune ve şartnameaını 

. naka ek ii:1.:ere her gün ve mü 
.ol va.kt~Ja girmek için o gÜn ve 

1 IC. o Sen evvel Fındıklıda 3. 
...ııl ~eltn~l ~· Al. Komisyonuna 

. ~ ı erı. (174) (2350) 
zıııJ 3316 

;;.;,ı !<:. Q .. ,,. ,.. 

111.ı- lo sact~ ve ~ F . için 9000 ki
p nacaktı?tgı kapalı zarfla ah

·~ 9 33 saat· halesi 19 Haziran 
t ~ h artnatl\ ~ 4. tedir. İsteklilerin 

ar. ~ lee~ gi.in,e:~ı görmek üzere 
a ' tın o p-;;_ Unakasaya girecek

d ğı' te · a....,ı v ' llıınatı . e Vaktinden evvel 
konı · atııe 3 K 

ııo".' c184) 
1sıronu. · . O. SA. Al. 

;ı nageI 1. 
bu ti'! c243A) me en. 
~ K. 0 .. .. • 3328 

,iı42soo ki·ıtıt•at ·h . . . 
ti• ~la . I o &ade ıv tiyacı ıçın 

• it 11lacaktı Yağı pazarlık 
~Zlran 933 ~ihalesi 10 Ha 

,,,.,f'3aıı, t 14 30 d tllartesi .. .. 
bıı ~liattna...'.. . adır. lat klilg~u 
e ""L ... esınj ,. .. e erın 

lı"ner güt\ .. ortnek .. 
,t k . . Ye tnii-~ı_ uzere 

sa~ ra ıçın o ...... <u<.asaya i ti 
. el F ındıJ!C!ı: Ye Yaktind!n 

}• Ji OM. nuna Re 3.1(.0.SA.AL. 
~!"';'. (2575) ~eleri, (lg3) 
a]ıl,ı ... ... .. 3447 

ri il Haydarpaşa ha t 
ı;ğe 'iı;•k münakaaa. il ' ~esi için 
a. -~~n 1_4,000 kilo y:~~Cllk !> 
Ge<'~ n ~ıat pahalı görüld .. !~rı
eri /. e~ ıhalesi 10 H · UR\in. 
bit ı a.rıesi ..;;_.. azıran 933 cu 
,ı.ı' k ........ u ıaat 14 t 

-~ ca. t~r ... lstekülerin :::Pr-
e g1 cııını gorınek .. ,,_ na-
. le Pazarlığa · uzer~ ~er gün 

bı' le vaktind 2il'lllek ıçın o gün 
.f.;1a 3. K. O e~AVVel Fındı:kh. 
yrJ ıuua gelrn~I . · A( L. kornisyo 

; (2576) erı. 192) 
' ıe 
1 ,f ... .. • 3448 

•:J~, IK. O. Merkez ve 1 F K 
bit I a arı hayvan t 'h . . . ı
"' 'apa.lı za;fl a .. ı ı tıyacı için 

/lan 227 a. rnunakasaya ko-
ıt J Ton ota teklif edilen 

,,,,r#'' 

fiat pahalı görüldüğünden iba 
lesi 12 Haziran 933 pazarte
si giinü saat 11 de pazarlığa 

bırakdmı§tır. İsteklilerin tart 
namesini görmek üzere her 
gÜn ve pazarlığa girmek için 
o gÜn ve vaktinden evvel F m 
dıklıda 3. K. O. SA. /t.L. 
KOM. nuna gelmeleri. 
(2608) 

Haydarpaşa ve Gümüşsu 
yu hastahaneleri ihtiyacı için 
açık münakasa ile 6000 adet 
piliç alınacaktır. ihalesi 28 
Haziran 933 çarşamba günü 
saat l 1 dedir. İsteklilerin 
§artnamesini görmek üzere 
her gün ve münakasaya gir
mek için o gün ve vaktinden 
evvel Fındıklıda 3. K. O. SA. 
AL. komisyonuna gelmeleri. 
(195) (2609) 

Zeyrek Çinili hamam ıezgahcılar aıd 
desi kırbacı sokağında s Numaralı ha
nede ..akin iken clyevm :ikametgahı 
nıeçhul Nezihe hanıma ve GaLatada çeş
me meydanında yaprak çrkmazında 12 
mımaralı hanede sakin iken cly.evm i
kametgahı meçhul Mustafa efendiye. 

İstanbul 4 üncü 
icrasından: 

Murisiniz hac ı Mu•tafa e fendi kın 
Rukiye hanımın mütekaidin askeriye
den Hacı Raşi t erendi oğlu Şakir Bey 
den borç aldığı bin beş yüz liraya mu 
kahil vefaen ferağ eylediği kartalda 
s aray bahçe mevkiindc 21~, 78-5 rak 
kam ebv~la içinde bir ha-,,uzu beş zey 
tin ağacı bulun.an bin iki yüz altmış bir 
arşrn terbindeki arsaya 28-5-933 tarihin 
de maha.ll~n haciz ve vaziyet ve takdiri 
krymet yapılarak ehli vukuf tarafından 
heyeti umumiyesine bin bcı yüz lir.a 
takdir edilmi~tir ikarnctgıiblıarmızın 
mcçhuliyeti hnebilc tebliğ eıdilememi§ 
oldug- undan • ·h · -1· d .. .. ı. arı ı ı a n an ıtıbar:,1 uç. fun zarfmda 931-901 dosya numarasile 
~~anbul dordünc.ü icra memurluğuna 

mut~Cil4tla bir diyeceğiniz varsa bildir 
rn.ez:.ı z aksi taktirde mezkUr gayri men 
~~ıun ~ar~ra Ç~rilec.cğindcn takdiri 
Y~:tı mubcyyın haciz zabit varakası 

tebl ıg ınakamına kaim olma.k üzere i-
l.in olunur. ( 4283) 

ANADO .LU 
Sigorta Şirketi Türk 

KARADENiZ POSTASI 

Samsun 
4 Cncii Vakıf Han l•tanbul 

Vapuru 8 Haziran 
ihtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. 

PERŞEMBE 
Nama muharrer hisse senetlerinin (% 60) ı Türkler elindedir. 

günü akfalll.I hareketle Zonguldak, 
lnebolu, Samsun, Ordu, Giresun, 
Trabzon, Sürmene, Rizeye azimet 
ve avdet edecektir. 

Türkiye lı Bankası tarahndan tetkil olun~uıtur. ldar_e mecli•l ~e mUd~ler 
heyeti ve memurlan klmilen Tiirklerdea mürekkep yegane TUrk Sıgorta Şırke
tfdlr, Türldyenln her tarafında (200) il seçen acentalarınm hepıl Türktür. T~r
ldyenin en mühim mUe••e•elerinln Yebankalarının •igortala~ını icra etmektedir, Fazla tafailit için• Sirkeci Yel

kenci hanındaki acentahğma müra· 
caat. Tel: 21515. 4211 Yangın, Hayat, Nakliye, Kaz8! Otomo~il 

sigortalarını en iyi ıeraltle yapar. Huar .ukuunda zararları sür at ve kolaylıkla öder. 

Telgrafı IMTIY AZ - Telefon: lst. 20531 3264 l -! 
3456 

_.Naim Vapur idaresi -

lzmlr Sirat PostR ; ı 
T ALEBENIN VE HALKIN BOTON 

tHTiY AÇLARINI GÖRECEK 

YENİ ÇIKAN 
en doğru ve zengin 

TALEBE CEP LÜGATLERi 
Fransızcadan Ttlrkçeye 

50 Kuraı Ragıp Rıfkı 

Türkçeden Fransızcaya 
7 S Kurut Ragıp Rıfkı 

Almancadan Türkçeye 
50 Kurut Mehmet Ali 

Türkçeden Almancaya 
7 5 Karat • Mehmet AH 

Satıı yeri: 
iKBAL KGtüphanesi ve Ankarada 

8748 AKBA Kitap evidir. 3282 

Edirne Erkek Muallim 
Plıektebi Müdürlüğünden: 

1-Mektebimiz dahilinde yaptırılacak tamiratı esasiye ve 
tadilnt kapalı zarf usulü ile ve l Haziran 933 tarihinden ~tiba 
ren yirmi gün müddetle münakasaya konulmuttur. Taliple-
rin proje ke§if ve şartnan1eyi görmek hzere .lstanbul'da_ 
Fındıklı ' da akademi binasında Maarıf V ~ 
leti Mimari Bürosuna, Ankara' da Veka-
let ln§aat Dairesine ve Edirnede Mektep Müdür 
lüP,vne ve ihale tarihi olan 21 Hazi~an 933 çar~amba .~ü 
saal on beşe kadar Edirnede Hükiimet Daireıınde muteşek 
kil komiı;yona müracaatları. 

2 -- Talipler behemehal diplomalı i\-1imar veya Mühen
disi ve yahut diplomalı Mimar veya.Mühendisi i,~ ~e~ur e
decek müteahhitler olabilir. Bu takdırde müteahhıt ıatı~dam 
edeceği Th-1iınar vey:ı Mühendisi için .komisyontt No!erlikten 
musaddak h!r teahhütname ,. erecektır. 1 • 
3-Talipler münakasa ve müzayede kanununun ~kim' 

na tevfikan hazırlayacakları zarfların yüzde 7,5 te~atları 
ve şİ!fldiyekadar yaptıkları bu nevi işlere ait vesikalanle mü
racaatları ilan olunur. (2524) 3397 

lstanbul Amerikan Koleji 
Kız kı•mı Erkek kı•mı 

lstanbul Kız Koleji, Arnavutkfiy Robert Kolec, Bebek 
TeL 36.160 Tal, 36.3 

Mektep İngilizceyi en iyi öğreten bir mliesaes~dir. Almanca 
veya Fransızca ihtiyari olarak mtıteha~ıB m~allim!er tır~fın
dan öğretilir. Aile hayab yqatılır. Terbıy• ıııtemı Amerı~u 
olmakla beraber milli terbiye ve k~tllre 10n d~ece ehemmıyet 
verilir. Mektebin mükemmel bir ticaret 1ııbe111 vardır. . 

Darftlfünan Bakaloryaıına Hazırlar 
Kütüphaneleri mükemmeldir ve tale~enin ~kuffar111a, fikri 
terbiyelerine biımet eder. Sıhhi terbıy~ verır, kız ve erkek 
beden terbiyeıi ve sporlan Ue gençlerı bedenen ve ruban 
yükseltir. 

Niharl 'Ocretlerde Tenzlllt Vardır 

M•• h d• k Ameli ve nazari elektrik m•klııe u en ıs ısını: ve nafia mlihendiıl yetiıtirir. 
1 Aiuıtoatan itibaren salı 25 Haıiran~an itibaren 
ve cuma gilnleri 9-12 ye cuma günlerı 9.12 ye ka-
kadar kayıt yapılır. dar kayıt yapılır. 

Fazla malOmat için mektupla da mliraceat edilebilir. 
[4276] 

· Jandarma Umum 
· Kumandanlığından: 

Jandarma Umum Kumandanlığındaı ayda (150) lira Üc· 
retle bir milllarlık açıktır. İstekli mimarların mektep şehadet
namesi ve diğer vesikalarile 12-6-933 tarihine kadar Jandar 
ma Umum Kumandanlığı, İstanbul ve İ zmirde jandarma 
mmtaka kumandanlıklarına ınüracaat etmeleri. (2564) 

3442 

Dr. A. KUTIEL 
Karakoy•de Abdullah Efendi lo

kantası sıraomda 33 numaraya 

TAŞINACAKTIR. - (3993) 

3369 

_ ... DOKTOR 

HORHORUNI 
Her gün aktama kadar hastalannı 

Eminönü Valide kıraathanesi yanın· 

daki muayenehanesinde tedavi eder. 

Tel. 2,4131 (3707). 
3283 

Devredilecek ihtira beratı 
• Nışadır nıhunun tlhmizlntlen itiba 

ren müteldlıııi f hamn ı azot ıi ıtihsaline 

m'liısus ""'11" hakkındaki ihtira için 
istihsa1 edilmiş olan 19 MaytS '.928 ta 
rih ve 770 numaralı ihtira beratı üzerin 
deki hukuk bu kere başkasma devir ve 
yahut icara verileceğinden bu bapta fa z 
la malOınat edinmek iııtey.enleıfo ! stan 
bul'da Bahçelı:&pu 'da Taş Hanında 43-
43 r.umaralArda kain vekili H . W . 
Stock Efendiye müracaat eylemeleri i
ıan olunur. ( 4095) 

3375 

)at. 1r. Kumandanlıiı 

Sabaalma kom. illaları 

Harbiye ve merbutu mek
teplerin ihtiyacı için 7000 ki
lo zeytin tanesi ve 7000 kilo 
beyaz peynirin 20-6-933 · ıalı 
günü saat 14,30 dan on yedi
ye kadar ayrı ayrı açık müna- l 
kasaları yapılacaktır. Şartna
mesini görmek için ve müna-

1 
kasf.\V'a girişeceklerin belli vak 
tinde komisyonda hazır bu
luı.maları. (655) (2347) 

3320 

( 20 saat ) 
Lnkı 

ADNAN 
Yapuru 

Her p b günler 
lıafta erıem eG,lata 
rıhtımından ıaat tam 18 de 

hareketle doğru 

iz MIR'e 
ve paıar gllnleri İzmir' den aaat 
14 1/2 da hareketle lstanbul'a 
avdet eder. 
Tafıilit için Galata' Gümrük 

kar9ısında Site Franıeı Han Na. 
12 yazıhanesine müracaat. 

Tel: 4 1041 - (3982] 
3429 

TA VİLZADE VAPURLARI 
Ayvalık ek•pre• po•ta•ı 

) .. ~=uB~:~ r- ıembe 16 da Sir· 
kecl'den hareketle Gelibolu, 
Çanakkale ve Kfirfeı tarikile 
Ayvalığa aılmet Ye avdet ede· 
cektir. Dikkat: Cuma günü Edre
mit yolcularını trene yetiıtirir 
ve AJTalık yolcularını aynı tfin 
alrpmı Ayvalıia çıkarır. Yolcu 
bileti vapurda da verilir. Adres: 
Yemif't• Tavilzada Muıtafa 

biraderler. Telefon: 22210 
._ _____ [4248] 

SEYRISEFAIN 
Mwlt• -la• Galata Kllprlloatı B. l3c. 

ş.ı.. A. sın..ı Mlllılnlar ..... H. U740. 

lZMIR - MERSiN POST ı\SI 

KONYA 
9 HAZiRAN CUMA 10 DA 
fdare nhtımından kalkar. 

[26041 

Ankara Nafıa Başmühendisliğinden . 
28091 lira 7 kuruş bedeli keşfili Ankara - Ayaş şosası 

üzerinde Bent deresi köprüsü iic Akköprü arasında yapılacak 
Beton harçlı makadam §Ola 1 5 Haziran 933 perıembe günü 
saat on beşte ihale olunmak iizere kapalı zarf usulile müna
kasaya konmuştur. 

Mühendis olacak talipler teklif mektuplarına 2107 lirahk 
muvakkat teminat parasını havi makbuz senedi veya milli 
Bankalardan alacakları kefal el mektubunu ve Ankara Baş· 
ınühendisliğine taıdik ettirdi leri ehliyet fenniye ve itibarı 
mali vesikalarını raptederek ihale günü makamı Vilayete ver 
meleri ve şeraiti öğrenmek için her gün Başmühendisliğe mü 
racaatları. (2517) 3394 

Devlet Demlryolları idaresi ilanları 

Anka _ Kayseri hattı üzerinde lalıçlar İstasyonu ci-

d lanra52 000 de vala t aşocağmdan çıkarılıp teslim 
varın a . . ah arfI .. ka 25 6 
edilecek 8000 M3 balaıtın ka P ~ a muna 13;11 - -
933 .. u" saat IS te Ankara da İdare merkezınde yapı 

pazar gun . d beş li l 
lacaktır. Tafsilat Ankara veznesm e er »aya satı an şart 
namelerde y.a:z:ılrdIP. (2510) 3386 

B~Y~K TllllRE PIYlNG~I~ 
Yeni tertibin 2~ el keıldesl 

11 Hazirandadır 
'Bu ketldede Bilytlk ikramiye 

• 

35,000 Liradır 
Mükafat 50,000 Liradır 



meti görmemezliğe geliyorlar... 
1 Besim Atalay Bey, bu yolda iza FİA 

hat verdikten sonra: "Eğer cuma -

-----• i' tatilini kabul etmiyorsanız, o hal-

ş k d k ı 
de memurları da cuma günü çalış-

eria t arşısın a anun arımız.. ma~::~~~: ~'!!ı~~~e~~~~nsız ma-
kinenin bile istirahate muhtaç ol-

K 
~~~~~~ 

Mustafa emal Paşanın politikası - Cuma tatili için sanlara bu istirahat hakkı veril-
mez mi, diye sıhhi ve fenni beya-

kanUn? - Mecliste münakaşalar.. natta bulundu. 
lş tehlikeli bir cereyan almak 

ANKARA, 28 Şubat 1931 
Her hareketimizi, her kanunu

muzu şeriatin ahkamına uydura
cağız, diye en faydalı teşebbüsler 
geriye kalıyor. Faydalı dediğimiz 
9eyler, mutlaka şeriatin hilafına 
9eyler değildir. Şeriat telakkisi, 
dinin hakiki İcapları her hocanın 
kafasında ayrı ayrı 9ekillerde yer 
ettiği için işin içinden çıkılmıyor. 

Kanunlarımızı ahkimqer'iyeye 
uyduracağımızı; tetkilabeaasiye 
kanununa da koyduk. Vakıa bu
hükılm, muhitin, zamanın haleti
ruhiyesine uygun geliyor. Milli Mü
cadeleyi idare mea'uliyeti
ni Üzerlerine alanlar, ah
valiruhiyeyi gözden ka
çıramazlar. Asıl gayeye, büyük he
defe eritmek için söz rü'veti, ha
reket rütveti vermek zaruretini 
sezmemek olmaz. Bu noktainazar
dan Mustafa Kemal Paşa; Mecli
sin ekseriyetinde hakim olan ahva
liruhiyeyi daima göz önünde bu
lunduruyor. Tek cepheyi, mücade
le azmini, hazırlık ve fedakarlık 
kararını bozmıyacak tezahürleri 
ho, görüyor, hiç olmazaa öyle 
görünüyor. Hele teferruat sayıla

cak i,lerle, pek az alakadar olu
yor. On~ kafasında yaşayan ga
ye; Misakım1lli dahilinde, mütte
hit, müstakil, Milli bir Türkiye ya
ratmaktır. Yabancılar ve dahilde
ki bazı inanaızlar için bayii telak
ki edilen bu gaye; Mustafa Kemal 
için tahakkuk ettirilecek bir plan
dır. Nefsinde kuvvet buluyor, ak
lına ve enerjisine güveniyor. 

..,. ..,. ..,. 

Üç gün evvel, Millet Meclisinde 
bir teklifi kanuni müzakere edil
di: Cuma gününün resmi tatil gü
nü olarak kabul edilmesi bakkm
da... Esbabımucibe aşağı yukarı 
malumdur: Her medeni milletin 
bir tatil güniı var. Çalıpn her in
sanın, her cema.ıtin bir dinlenme 
hakkı var. Biz de medeni değil mi
yiz, biz de çalıfınıyor muyuz? Cu-

Besun Atalay Bey 

ma günü umumi tatil günümüz ol-
sun ..• 

Bu teklif gene, geniş bir şeriat 

edebiyatına yol açtı. Cenabıpey

gamberin imalarından, asrısaadet
teki teamüllerden, Kur'anın ayet
lerinden bahsedildi. Reis sıfatile 
Kırtehir Meb'usu Müfit Efendinin 
imzasını taşıyan layiha encümeni 
mazbatasında da bu kanun teklifi 
reddediliyordu. 

Hatipler, kürsüde birbirini ta
kip ediyor: 
Konya Meb'usu Ömer Lütfü E

fendiye göre: Meclisten çıkacak 

kanunlar, mutlaka şer'i9erife mu
vafık olmalıdır. lalim dini bizi 
servet kazanmak için teşvik edi
yor. Cuma günü yalnız bir saat ka
dar tatil yapmak lazımdır. Ezan 
okunduktan sonra bir saat kadar 
alışverit edilemez. Hatta bu ezan
da da ihtilaf var: Dışarda okunan 
ezan mı, yoksa içerde okunan ikin
ci ezan mı? .. Herhalde Cenabı
hakkın emri tehir edilemez. Ka
nunun reddi lazımdır. 

Erzurum Meb'uau Salih Efendi; 

daha geniş dü9ünen bir zattır. 
Kürsüde daima hikayeci ve latife
ci olan Salih Efendi, dünyada kav
miyet iddia eden bütün insanlar, 
bir 9eref, bir varlık göstermek için 
her millet kendisine bir gün tah
sis etmi9tir. Yahudinin kafasını kes 
seniz cumartesi günü çahtmaz. O
nun için ahki.mıter'iye ile milliyet 
meselesini mezcedip bir ticaret 
meselesi haline sokmak fikrinde
dir. icabında hocalık taslamaktan 
da geri durmıyan Salih Efendi; 
ayetikerimeden de demvurdu. 
Ankara Meb'usu Atıf Efendi; a
yetleri kendi fikrine göre tefsir et
memesini tefsirini kabul etmiyece
ğini ihtar etti. Bunun üzerine muh
terem Erzurum meb'usu hiddet
lendi: 

- Ben de ülemayikiramdan o
kumutum .. icazet almışım. Usulü 
tefsire vakıfım. Usulümünazereyi 
de bilirim. Ben de Fatihte ders 
görmüşüm .. Avukatlık etmişim, 
filan etmişim .. Hatta.. Müsaade 
ediniz, hoca efendiler, beni cahil 
sannıayınız. Mezhebibanefi ve Şa
fiide eserlerim vard1r. Hükfur.et, 
meşihat tasdik etmiş.. satılıyor. 
Haftanın bet altı gününde munta
zaman ticaretimizi yapıyoruz da, 
yalnız mubarek cuma gününün iki 
saatinde mi bunları heder ediyo
ruz? Böyle feY olmaz. 'Cuoıa tati
lini kabul edelim. 

Besim Atalay Bey de cunıa tati
line taraftardır. Davasını müdafa
a için o da hocaltırın kullandığı 
silahtan istifade ediyor, ayet ve 
hadislerle davasını yürütoıeğe ça
lışıyor. Sözüne bir hikaye ile baş
lıyor: 

- Btnamazın birine niçin na
maz kılmıyoraun? demişler. Y;ı.hu, 

, niçin kılayım, ayet le var.. (Yelli 
tekrebu! .. ) camın, bu ayetin alt ta
rafı yok mu, onu da okusana .• Bi
namaz cevap vermit: Ben hafız
mıyım ki alt tara{ını okuyayım .• 
Hoca efendiler de, işi bir noktasın· 
dan tutturuyorlar. lslamdaki hik-

istidadını gösteriyor. Ya maazal
lah, cumanın resmi tatil günü ola
rak kabulü halinde ahkamıter'iye 
ne olacak, Allahın emrine itaat
sizlik cezasını kimler çekecek? ... 
Mecliste, teriatin canlı, mücadeleci 
sözü ve mantıkı yürüyen Konya 
Meb'usu muhterem Hoca Vehpi 
bu vaziyet kartısında müdahaleye 
mecburiyet hissetti: 

Vehpi Efendi (Konya) - "lh
vamkiramın takdirlerinden ısu•te

fehhüm anladım. Cuma gününü, 
ictimadan alıyorlar. O ictima, iba
det için camide olan ictimadır. Ca
mi lafzı, fail vezninde ismimen
suptur. Cumaya mensuptur. Bir de 
ahalinin bir yerde ictima etmesini 
şeref addediyorlar. Bizde şeref i
badettir. Bize diyorlar ki, edyanı
saire mensupları gibi, biz de cuma 
günü istirahat edelim. Bizim dini
mizde teşebbüh mezmumdur. Ciz 
fimdi mubahı, haram kılıyoruz. Şu 
halde Allaha muarıza demektir. 
Buna Meclisi/iliniz kabul edemez. 

·Bir de Salih Efendi biraderimiz 
bir ~ey buyuruyorlar. Alla hın fazlı 
ticaretle tahassül edecek rızk de
ğildir. Allahın ihsan ettiği 1ey rız
ka şamildir. Rızka Allahın fazlı 
demezsek hangi şeye deriz? Onun 
için bu teklifin reddi muvalıkhr.,, 

Besim Atalay Bey, tekrar söy
lemek istedi. Cuma gününün tatil 
giinü yapılmasını icap ettirecek 
a.ldi ve şer'i deliller göstermek is
tedi. Fakat 9iddetli gürültülerden, 
ayak patırdılardan sözlerini din
letemedi. Mukabele ve müdafaa 
luncını almadan kürsüden inmeğe 

mecbur oldu. 

Layiha Encümeninin teklifinde 
olduğu gibi, cumanın tatil günü o
larak kabulü hakkındaki kanun 
layihası ekseriyetle reddedildi. 

MiLLiCi 

Ucuzluk Böyle Olur 

Liradan 
itibaren 

arl&mci kostüm 
Hereke ve Fesane kumaşla~ından 

En iyi malzeme kullanmak ve iki prova yapmak 
ıartile meıhur bir maka atar tarafından dikilecektir 

Yerli Mallar ,Pazarı 
lataabul: Btahçek"PI 4281 
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T avukpazarı haline g elen cami avlusu •.• 

20 kuruşa tavuk, ıo·a pili 
Bu sene Ankarada meyve 

cek bolluğu var ... 
ve 

ANKARA, 7 (Milliyet) - Hale ci
var sokaklardan bilhassa aabab ve ak
şamlan geçeraeniz nevalesini ham.mal 
lnrın küfelerine doldurmut bir çok 
kimselerin evlerine doğru ve telitla 
yollandıklarım görününüz. Bu hammal
ların ellerinde hehemahal birk•ç ta
vuk, küfelerinde de ekseriya öteberi 
ara~ına yerlcştirilmi§ bir saksı ·Çiçek 
vardır. Ankaradn tavuk çok ucuz, an· 
l:!'.c!ık nmma bu nerede satılır? Bunu 
da karilere ben anlatayım. Ankarada 
tavuk arananız halin mağazalannda 
ve seyyar satıcılar tarafından halin 
yaya kaldınnılannda, itfaiye meyda
nında, sokak aralarında ve bilhaasa 
hnlin arkasındaki İbadullah camiinin 
bahçesinde bulacaksınız. Hele bu iba
dullah camiinin bahçesi tellerle ayn
larak tamamen bir tavuk pazan hali
ne getirilmiştir. Bütün buralarda ta
vuğun tanesi yirmi kunıttan, piliç te 
on kuruıtan batlayarak satılır. Evet 
şaımayınız: Yirmi kuruta tavuk, on 
kuruta piliç ve otuz paraya taze yu
murta ... 

Ankaranıiı eaasen tavuğu, yumurta 
aı boldur, fakat hiç bir zaman hunla
rın bu kadar ucuzladıfı görülmemit
tir. Onun için, herkes evine giderken 
etten de, balıktan da ucuz olan tavuk
tan bir iki tane almayı ihmal etmez ve 
onun için her küfecinin elinde bir iki 

de tavuk ta91dığı görülür. un 
Mahalle aralarında tavuk aatanl•' eki" 

ekseriyetle sabahleyin köylüden tol" . 
tan tavuk almıt madrabazlar, baz•riha 
da köylülerdir. ibadullah camiinin b• k 
çeıindekiler de tavukçuluğu meslek e 
dinmit tacirlerdir.. Bunlarla konll!' nti 
tum. Onlar da ya köylere adam gö~· İn 
derip, yahut ta ıı;elen köylülerden bu,.,. neti 
da alarak beslediklerini ve öyle oatl1~ •• t 
!arını ııöylüyorlar. Burada keskin b•1 

tavuk pisliği koku.au vardır. Gene keıı~ ce 
. dil erinin söylediklerine göre, bu t•· 
vakların yumurtalarmdan istifade c ı· i d 
miyorlarmı§,, çünkü tavuklar bu yır ik 
murtalan kendileri kmp yiyorlannıt-' 

1 
• 

~ ~ 4 , 
•Yrı 

ibadullah camiinin kapukomtufll tal 
bir han var. Sulu han denilen bu ytl ~ 
kan kadim, büyük ve ıı;ayet muhkeıı' 1 

yapılı etıki tip eııaalı bir handır. otıı·~ere 
za yakın odası var. Hepsi bir kabı•· ı nd 
mal yazıhanesi ve dükkanı. Avlucl• •I nl 
yüzlen:e küfe sebze ve meyve me•' 1 y 
cut. Sordum; burası toptan İf yapıyof> ı n 
Y aln1z çilefi perakende vereblliyot' 
lar. Adeta burası da batka bir &le••"' \/ 

Hülaaa Ankarada tavuk ucuz, yıı; 'J r. 
murta ucuz, sebze ucuE.. O kadar ıı; 11 

hele hu sene Ankarada sarahaten bO er 
luk var, dt!Debi1lr veuelim. 1 ·, 

s. il· ı :r 

~~~~~~~~:~:~-=~;-:,~.~~:J:~~ıını ıir 
1 

Anlrarada Sulu Han 

Hususi bir vaziyet var! 
Ankara Belediyesi oktruvadan 

200,000 lira kaybediyor ~~ 
ne ancak yetıait bin lira kadar l~ün 
celti tahmin olunmaktadır. Bu t<'Jı.~ıiy 
de tam llri yüıı bin liranın blltçe •• 1 k 
da t luıımmdan tenzili lazım celmelı.ı' / 
dir. Belediye bütün bunları izah " v'lr 
rek Ankara belediyesi için hususi lı r. 
vaziyet bulunchağuau ve bu huauıi "' ı 
ziyete söre bir çare aranarak eaki o) Dn 

truva yekünunun temin edilmeaini.~ıer 
biliye vekaletinden esbabı mucibell ' ır. 

ANKARA, 7 (Milliyet) - Ankara 
belediyesi oktruvanın yeni teklind
hayli muta:ı:AJTII' olacaktır. Belediye
nin ııeçen seneki oktruva v•rid•b ye
k\lnu !70,000 lira idi. Yeni kanunla 
belediyelere verilecek ııümrük resim· 
)eri yüzde onlarmm nüfusa nlabetle 
tevzii Ankara belediyesini çok :zara
ra sokacak ve esasen bir milyonu bile 
bulamıyan varidatı sekiz yÜz bine ka
dar inecektir. Çünkü belediyenin elin<> 
nüfus heaabile oktruva hasılatı yeri- birlikte rica etmittir. ..,.ı ~a 
__ ,..,..,..,..,..,..,..,.. .... ,_._._. ................. --'.- ı c 

İstpıbul Asliye Mahkemesi birinci ; d Foça asliye mahkemesi hukuk dal
reıinden : F.oça kazamrula top911 zabi
taıurulan ylizba~ı Ömer Beyin karısı i 
ken knnunu medeninin meriyetıinden 
evvel boşadığı İl!llanbul Ortaldly Mer
devenli mahalle.el fıstıklı sokağın.da 
Orhan.iye kışlası civarında aralık köşk 
sokağın.da Mehmet ağanın (11) No ha
neoinde ikamot eden Gülizar Hanım a 
leyhine açtığı teııc:ili talak davasında ı 
müddeaaleyıha Gülizar hanımın otıırdAı 
ğu evi terk ile semti meçbu le gi1miş 
~lduğu ve ikametgahı da maHlm olma
dığı letanhul adliye l'ebliğat mlidlirlU 
ğü meıruhatından anlaşılmış oJmakla 
davacının talebiyle tarihi ilinıdan itiba 
ren on be§ gün m.Mmda cevap veril· 
mek ~zere dava arzuhali suretinin 
mahkeme divanhanesine iliıak kılındığı 

Hukukwıulu muhakemeleri kaıwnun 

141, 142 inci maddelerine tevfikan 
tebliğ makamına kaim olmak üzere iHin 

o:unur. ( 4260) , 

caret daitt'Binden : ler 
Türkiye İt Banlaıoıı İetanbuJ. §U~:k 

nln Bahçdaııında Cel&l Bey Han~ • 
mımeroda Simon U şaklıyan e.fendi il' •lr 
leyhine 7616 Türk lirasının 1ahsi1i lı'"°P 
kında 33-168 dosya numarasile ikıJll", . 
eylediği alacak davasından doJııf 1

1 1 

"' • 1 müddeialeyh ilanen V'uk:ubu.lan teblı~ ."' 
ta rağmen mahkemeye mliracaatla Ö • P 
va arzuhalini alııp cevap lılyıhası .,,e~ ı.ka, 
mediğlnden hakkında gıya,p kararı • 1Y 
rilerek dav' arzu.İıa.li ve gıya,p ~a~, k 
meısi mahkeme divaııhanesine uıl•. ı 
kılınmış o1duğun.dan müd.deialeyh s• A 
mon Uşaklıyan Eıfendi 13-7-933 ~r ,I 
~embe saat 13,30 da mahkemeye gelııı'ö 
diği veya vekil göndermediği takd~~ 
tohkikata gıyaben devam olunacagı o~. 
lan olunur. ( 4273) ~a.-z.i 
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Umumi Neşriyat ve Yazı işleri ır <l 
Müdürü ETEM iZZET / 

Gazetecilik ve Matbaacılık T . .4· 


