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Umumi Müdürü 

Muhtar 
\'erine noter Türk -Yunan itilifı · 

1 
ün Atina'da ildi 

___._,.__ 
Hükumet, belediye tetkilib bu· 

lunan yerlerde mahalle muhtarlık· 
!arının ve ihtiyar heyetlerinin iJ. 
raaı ve muhtelif kanunlarla muh· 
la.rlıklara ve ihtiyar heyetlerine ve 
rilınit olan vazife ve sali~i~e.tleri~ 
lıelediyelere devredilmesı ıçın bır 
layiha hazırlamıttır. Halkın hüku
llıetle olan itlerini tedvir yolunda 
en çok temasta bulunduğu bir teş
kilatın ilgası idare hayatımızda 
lıelli başlı bir hadisedir. Muhtarlık 
'Ve ihtiyar heyetleri tetkilatının, bu 
riinkü tartlara uygun olmaktan u
zak olduğu inkar edilemez. Muh
larlık vl" ihtiyar heyeti tetkilatı, 
llıuhtarın, içinde it gördüğü ma
hallenin ahalisinden olmasını, ma· 
hallede sakin bulunan vatandaşla
rı yakından tanımasını istilzam et· 
llıektedir. 

Defterhanede alım satım itleri, 
firağ muameleleri, hüviyet tayini 
İçin şahadetname verirken, muh
tar, mahalle halkı ile yakından te
ınas neticesinde edindiği maluma
ta dayanmalıdır. Halbuki timdiki 
ınuhtarlar ekseriya mahallenin ya
bancısıdırlar. Bunlar mıntakaları
na memur gibi gelmekte ve birkaç 
saat çalı~tıktan sonra işlerine git
mektedirler. 

Bu şerait altında timdiki tekil
deki muhtarın ve muhtarlığın hik
llıeti mevcudiyeti kalmıyor. Ancak 
llıuhtarlık vazife ve salahiyetleri
nin belediye memurlarına devrin
de mahzur olduğunu da kabul et
llıek lazımdır. Bir defa hiç bir be
lediyenin timdiki tetkilatı bu ka
dar çok iti yüklenmeğe kafi değil
dir. latanbulda 36 bin cüzdan sa
hibi vardır. Bunların senede iki 
defa yoklaması yapıldığına göre, 
Yalnız bir cüzdan yoklaması işi 
72 bin muamele demektir. Halbu
ki Defterhanede alım satım itleri, 
hüviyet tayinine taallQk eden itler 
'Ve saire vardır ki çok genit bir te'
kilat yapılmadan bu kadar mua
ınelenin belediyelere yükletilmesi 
mümkün değildir. Teşkilat da ya
pılacak olursa, şimdiki muhtarla
rın yerine mnaşla çalışan belediye 
memurları ikame edilecek demek
tir. Binaenaleyh korkarız ki mak
sat hasıl olmıyacak. 

Garbi Avrupa memleketlerinde, 
hatta komfumuz Yunanistanda 
bizde muhtarlar tarafından yapı· 
lan i,Ier noterler tarafından yapıl
maktadır. Bizde de bu vazifelerin 
noterler tarafından yapılmaması 
İçin bir sebep yoktur. Noter tetki
latı muvaffak ol mut bir tetkilattır. 
Noter bir taraftan adliye memuru, 
diğer taraftan maliye memurudur. 
Avrupa usulünde çalıfır •• Dosyala
rı muntazamdır. Hüviyet tayinin
de yemin ettirmek salahiyetini ha
izdir. Suiistinıale en az müsaittir. 
Noterliğin tesisinden beri suiisti
mal yapmıt olan noterler tek tük
tür. Binaenaleyh bizde de muhtar
lara ait vazifeleri, adetlerini ihti
yaca göre çoğaltarak ve tetkilatla
rını geni~leterek noterlere gördür

mek mümkündür. 

Eğer maksat belediyelere vari
dat temin etmek ise, noterlerin a
lacağı harçlardan belediyeye de 
bir hiHe ayrılabUir. Harçlar esa· 
sen bükOmet tarafmdan tayin edi
leceğinden noterin idari maırafla
rına nıuka~il ayrılacak meblağın 
iiıtü beledıyeye tahıis edilir.. Bu 
ıuretle heın belediye isteği menfa
ati temin etmit olur' heın de yeni 
baştan üzerine yeniden bir takım 
ağır meı'uliyetler almaktan kurtu. 

lur. 
J\hmet ŞVKRV 

Erkek kısmı 
Sarışına bayılır 
Ş• d" kad 10 Jile tercüme un ıye ar • h , 
ed "l • b el jJJ bır fa eHr • 
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Pek yakında MlLLJYET te 

Yayla kızı 
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i Türk - Yunan Ticaret 1 Merslri~~-
; anlaşmasının esasları i -. -
~ltilifname 6 aylıktır. 1 haziranda: 
~başlıyacaktır. Heyetimiz geliyori 
~ Mukavelenin esaslar nı neşrediyoruz ~I = ATINA, 9 (Hwıuai muhabirimiz- ~ 
:= den) -Türkiye ile Yunaniatan ara = = . . -= aında~ tıcaret anlaımaaı bugün ıa ji 
E at on uç buçukta Hariciye nezare- = 
:E tinde imzalanmııtır. Her iki mem- SE = leketin iktıaadi ve ticari menfaatle- 5 
- rini eıaılı bir tarzda telif ebnek e· 5 
- melidir ki gÖrüfllleleri bir az uzat.. E -_ mııtı. :::: = Altı aylık bir ticaret itilifname- 5 
------------------------------= = = = -

--------

sinin meriyet müddetine inhisar e
decek dar bir politikadan ziyade 
atiyi hazırlayacak ve Türkiye - Yu-
naniatan Jktıaadi münasebetlerini 
tam bir inkiıafa mazhar kıJacak e· 
min yollar aranmıftr. Elde edilen 
neticeyi ölçebilmek için bu günkü 
fili vaziyeti gözönünde bulundur
mak lazımdır .. Teırinievvel 1932 
den sonra tatbik edilmeğe baılanan 
takas usulü yÜzünden Türkiyeden 
Yunanistana mal ithal etmek iste-
yenler bu malların kıymetine mua
dil mikdarda Yunan efyası ihraç et 
meğe mecbur tutulmuılardır. Yu· 
nan Merkez Bankaaı bu gibilerin 
taahhütlerini ifa etmelerini temin 
için ithal edecekleri ma1ın kıymeti
nin dörtte biri mukabilinde nakdi 
teminat yabrm.alarıru uaul ittihaz 
ebnittir. Oç ay zarfında Yunan et
yaaı ihraç edilmezse teminat akçe
ai irat kaydedilmektedir. Bu tetbir
lerden Yunaniatana olan bütün ih
racatnnız ve bilhaaaa kasaplık hay 

---------------Celal Bey 
van ihracatımız son derecede mO· 5 
teeuir olmuıtur. 5 

Bir haziranda mevkii meriyete 5 . -gırecek ve bu tarihten itibaren altı C 
ay müddetle devam edecek olan bu E 
ticari anlatma fU neticeleri vermiş
tir: 

1 - Mukavelenin ilk üç ayı zar
fında Türkiyeden Yunaniatana it
hal edilecek mallar bedelinin yüz-
de yirmi beti mukabilinde Yunan 
Bankaaı tarafından faizsiz ve ka-
bili devrü ferağ olmak üzere bono
lar verilecektir. Bu bonolar münha-
aıran Yunan menıeli mal mübayaa
aında iatimal olunacaktır. Mütebaki 
yÜzde bet mukabilinde verilecek 
bonolar da gerek Yunaniatana ve 
gerek diğer memleketlere Yunan 

(De11amı 5 İnci sahi/ede) = 

Sabık cJiktatörün mu
habiri~ize beyanatı 

Rtdoııtan Marııilyaya 
MERSiN, 9. (Milliyet) - Cene. 

ral Plastira~ Rados'tan bindiği 
Ankara vapuru ile limanımıza 
gelmişti~,· ~abık diktatör bugün 
Beyrut yalı.ile Marsilyaya hareket 
etmiştir. • 

Cenetıll Plastirasla vapurda gö
rü!tüm. S8bJk diktatör sordukları 
ma şu cevt-bı vermiştir:-

- Diktatörlüğüm bir gün devam 
etti. Y ard\1:.1cısız kaldım, askeri 
kuvvetlerimi cenerallara teslim e
derek Atinada dört gün saklan
dım. ·•i 

Sonra adoıa kaçtım, timdi 
Marsilyaya gidiyorum, orada otu
racağım. 

idame ııttirmek için ilin etti-
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yeni kaymakamlar ve d~Ce~ner:al Plastiras 

emniyet müdürleri•. gım, diJ<tatörlüğü intihabattan 

Emniyet müdürleri ve kaymakam .. 
!ar arasında değişiklikler oldu 

ANKARA, 9 (Telefonla) - Kay· fettitlik tahrir müdürü Feyyaz, Ayan-
mak~mlar v~ emniyet müdürleri ara- cık kaymakamlığına Emirdağ kayma-

aında epeyce tebed kamı Kerim, Zafranbolu kaymakam-
dülat olmu§tur. Te lığma Çetme kaymakamı llısan, Ada-
beddülit liateaini lar kaymakamlığına Beykoz kayma-
bildiriyorum: Çiv- kamı Retat, Beykoz kaymakamlığına 
ril kaymakamlığı· Şile kaymakamı Jhaan, Şile kayma. 
na Heybeliada na- kamlığına Dahiliye Hukuk mütavirli-
hiye müdürü Et- ği ıeflerinden Bahir, Gördes kayma-
ref, Borçika kay- kamlığma Diyarıbekir maiyet memu-
makambğma Fah- ru Mazlfun, umumi müfettitlik tahrir 
rettin, Torbalı kay müdürlüğüne Kırkağaç kaymakamı 
makamlığına Kü- (Devamı 5 inci sahifede) 
çükpazar nahiye 
müdürü Muzaffer, 
Karaisalu kayma
kam1ığına Mersin 
nüfus müdürü Re
nii, Reıadiye kay. 

ATA BEY makamlığmaAlem 
·· F dar nahiyeai müdü 

ru uat, ~amatya kaymakamlığına An 
kara maıyet memuru Nüauhi, Havran 
kayma_~lığına hukuk mezunların
dan ~amı.~ Mea'udiye kaymakamlığı
na Rıze nufuse mü;fürü Jamail Hakkı, 
Sındıklı kaymakamlıg"ma Ku""t b ·· .. d .... A. a yanu• 
fu• ınu uru :1f, Karacaıu kayma
kamlığına vekalet ıube teflerind 
Necati, Hazareli kaymakambır.:n 
Konya nüfus müdürü Rifat, TurguteU 
kaymakamlığına Çavut nahiyeai mü
dürü Cevdet, Merzifon kaymakamlıt. 
na vekalet teflerinden Necmettin, E
mirdağı kaymakamlığına vekalet tef
lerinden Ahmet, Sındırııı kaymakam
lığına vili.yet]er idaresi memurların .. 
dan Muzaffer Arapkir kaymakamlığı 
na Zar,ap ka;makamı lbrahim, Emir
köy kaymakamlığına Sındıklı kayma• 
kamı Salihattin, Tavas kayınakamb
iına Kadiri kaymakamı Fazıl Haluk, 
Karaburun kaymakamlığına Kandre 
nıektu ' k _!'ÇUau Beaim, Tarzan kayma· 
amlı~a, Akdağ madeni kaymaka· 

~Şatır, Palo kaymakamlığına Mer• 
:\ okn aymakamı lbrahim Rüıtü Ah· 
a aymakamlı1'ma U k'. .. 'k 
makamı K • zun opru ay-
kamı K el mal, Kemalpafa kayma-

ema ' Kemalpaf k ak 
lığına Safranb 1 k a ayın am• 
tin Kem h k o u aymakamı Muhit-
mÜfettitlik şub~~~~lığına .umu?1i 
den Reıat K·ı· k muavınlerın-

' 1 •a ayrnakaınlı"' A 
yancık kaymakamı Nur· gına -
makamlığına K"I · k ., Çeıme kay-

' ıa aymakam C ·ı 
Foça kaymakamlığına H ı emı' 
makamı Halil Akda. k aymkana kay 
na Dinar kıı~ak gN ll._vma amlığı-

aını usret Tu t lu kaymakamlığına birin · ' rgu_ -
cı uınwni mü-
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Ruşen ~şref 
Beyin: KAZIM KARABEKIR Pa
şanın mektubu münasebetile MIL
LICl'ye gönderdiği ıayanı dikkat 
bir mektubu bugün 8 inci sahifede 
Ankaralının Defteri sütunlarında 
neırediyoruz. Tarihe aydınlık ııe-

ren ııe Kazun Karabekir Pafanın 
adeta "milli kıyamı ben hazırla
dım!" diyen garip iddiasını gene 
tarihin huzurunda çok kıymetli bir 
hatıra ile reddeden bu mektubu 
"ANKARALININ DEF·TERI" sü-

tununda okuyunuz. 

IUllHUltllllHlllUllllU.Wmamı 

ıonra bat gösteren anarşiyi bastır 
mak için kurmuştum, dedi. 

Diktatörlükte kalsaydınız ne ya
pacaktınız, dedim: 

- Yapamadığım bir teYi söy
lemek istemem cevabını verdi. 

Darülfünun 
Islahatı ------Bugün bütün fakülteler 

de meclisler toplanıyor 

(Hutak ve edebiyat fakültelerl reialcri) 
Mwıalfer, Tahir Beyler 

Darülfünunda yapılacak ıalabat 

hakkında fikirleri alınmak Üzere An
karaya davet edilen fakülte reialeri 
bugün tehrimize döneceklerdir. Yann 
bütün fakülte müderrialer mecliai iç
tima ederek noktayı nazarlanru bir 
liate halinde teabit edeceklerdir. Her 
mecliai müderriain kendi fakülteai 
hakkında dütündüklerini Maarif ve
kaletine bildirecektir. 

Tirk- Fran•ız do•tluk 
muahedesi imzalandı 

P ARJS, 9 A.A. - Nazırlar mec:liai· 
nin bugünkü içtimaında reiaicümhur M. 
Lebrun, Türk • Franaız doatluk, azlat
ma ve hakem muahede.inin tastiki hak· 
kmdaki kararnameyi imza etmiıtir. 

Piyango çekiliyor 
Tayyare piyangoıunuo on beşinci ter

tibinin birinci ketideti yarm öğleden 
aonra aaat birde Darülfünun konferanı 
aalonunda mutat meruimle çekilecektir. 
En büyük ikramiye 30,000 liradır. 

Bir ilk mektrbim~« ço cuklora ders ııeriliyor ... 

Cümhuriyet mekteplerin
de Cümhuriyet çocukları 

Bu senede yalnız lst~nbul 5560 
mezun verecek 

Önümüzdeki ders seneai batında 
ıehrimizde yeniden açılacak liae ve 
ortamekteplerin talebe kadroaunu 
yapmak Üzere vekalet latanbul maa
rif müdürlüğünden bu aene ilkmek
leplerden kaç talebe mezun olacağını 
aormuttur. Bu ııene lstanbul ilkmek· 
teplerinden 3165 i erkek, 2395 i kız 
olmak Üzere 5560 te.!ebe mezun ola .. 
caktır. Mezun adedi her ıene artmak
tadır. Bu rakam geçen sene 4800 ka
dardı. Bu senei dersiye batında ls
tanbul ilkmekteplerinin birinci sınıf
lanna 10523 talebe kaydedilmittir. la 
tanbul ilkmekteplerinde bütün talebe 
mevcudu 29326 sı erkek, 24803 ü kız 
olmak Üzere 45129 dur. 

Yeniden 7 ilkmektep yapılıyor 
lstanbul Maarif müdürlüğü önümüz 

deki ders seneainde fehrimizde yeni
den 7 yerde ilk mektep açmağa ka
rar vermiıtir. Bu mektepler bütçe za
ruretinden dolayı yeni binalara yerle, 
tirilemiyecekler, kira ile tutulacak bi
nalara yerlettirileceklerdir. Yalnız 
Fındıklıda 200 bin lira sarfile infAya 
batlanan aari büyiik illmıektep gele
cek seneye kadar ikmal edilecektir. 
Bu binada aari açık hava dershanele
ri, sair birçok teaisat vardır. Açılacak 
ilkmekteplerden biri için Beyoğlunda 
bir büyiik konak 60 bin liraya aatın a-

latanbul Maarif müdürü Haydar Bey 

lmmıtbr. Bu iki büyük binada aınıfla· 
ra ıubeler de ilave edilecektir. Maarif 
müdürlüğü diğer mektepleri fU mın

takalarda açacaktır: Çamlıca, Kara· 
gÜmrÜk, Aluaray, Süleymaniye, Tar
labatı. Bu yeni mekteplerle talebe te· 
hacümünün bir derece önü alınmıf o
lacak, çok kalabalık aınıflar makul 
bir hadde indirilecektir. 

Beni malıma sahip ediniz! 

Odonı:uloki seççadeyi aıırırlar. 
Hukuk kitapları ıahlanır, aııran a· 

damı hırsız diye yakalar. 
Odanızın bulunduğu e11in bahçesin

den yarısııu Romıunu.z aıınr. 
Demin ıahlanon hukuk kitapları 

ıimdi sümsük 11e ırönük bir aerilİ§le önü 
nüze aeriliı·: 

- Arsaya teca11üz maddeırinden do
layı mahkemeye müracaat ediniz. Ke
fİI gitsin, heyet gelsin, encümen ol· 
sun, ehli hibre aöyleıin, sonra aıın· 
lan aracını.un çareaine bakaru;I 

Yamacınızda 11iden adam cebiniz
den para keaenizi araklar. 

Hukuk kitapları hıraızı enaeler. 
Ama tarlc:ınıaın hepı1ini çalan, hır~ 

sız delildir. Mahkemeye l/İdini:Jı. 

Hukuku bu noktadan medrese man
hiına, medreae münakCJ§41ına ııurur
aak belki .öyü-Jı çok lilları bulu· 
nur. Ama İfin içyü;ı;ii, halkın hakları 
bakımından hiç te böyle değildir. 

Aka GÜNDÜZ 

Ve hiç te medreoe manhiına aığma:Jı. 
Malınıza teca11üz edeni hırsız diye 

yakalıua 11e tecal/Üs eden hak•ız çı
kana hıraızlılı cezaaı yeıe, halılı çı· 
karaa malını alacı ne olur? Hukuk ki
tabının kılına mı dokunur? 

E•ki, çürük kafalı ( 11ciz11 kanun) un 
çürülr çarık yaphğı (Arazi kanunna
mei Hümayunu) İ§tc bu kılıktadır. 
Salôhiyetliler, mütehauıslar bunun 
çareaine bakmalıdırlar. 

Bunu belki dile kaleme almıyocak
tım. Fakat ( menfeati ıahaiye) me 
dokunmıya baflar baılamaz hemen 
hakperest kesildim 11e yazıyorum. 

Herkea bilir ki benim Dikmen bağ
larında çerden çöpten bir yerim 
uardır. Olma;ı; olaydı. lıte bu mende
bur yere iki üç yıldır muaallat oldular. 
Her yıl ıa,,.,._ lrarf', hattô karan
lıklarda yirmi otuz ır11at 11•tirirler, ça-

(LGtfcn sahifeyi çeviriniz) 

' . ~11111 UlllJ'' ' I' t L' 1 :• 1 O t 'i' j o 

YILDIZ'DAN ORDU KÖŞKÜNE 
Milliget'in Yeni Tarihi Tefrikası 

Sultan Hamidin tahta çıkıtından lndiıi gilne kadar geçen uzun sene
lerin içine ögmülü öyle ııizli kalını~ vak'alar var ki bunlaı- hala henı 
tarihi aydınlatmak noktasm~~' ~em de okuyucularım hayretten 
hayrete sürüyüp dütilrmek ıtıbarıle fevkalde cazip ve meraklıdırlar. 

YILDIZ'DAN ORDU KÖŞK ÜNE Tefrikamızda bütün bu giz

li kolmlf noktalann aydınlandığını görecek hem Je çok iyi yazılmıf 
çok lfibel bir tarihi eser okumuş olacaksınız. ' 

Yıldız'dan Ordu Köşküne 
1293 den 1325 e kadar Saray' da Babıali' de Şuraydevlet'te ve bir çok 

aiyui vazifelerde çalıtan S. N. Beyin hatıralarıdır. '. 

Pek Yakında Başlıyor uz .. 
..ıllll-..tllllllllUlllllllllW•Ulllllllllftllllllllllıı. 
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1 Maarif bahialerl HA~ i ·c i HABERLER fil2011- -:i 

1 iiiiı DA Ki W: ~I 
Darülfünun nasd ıslah olunur? -

4 

"Vaziyeti mulaalıeme ederken ve tedbir düfünürken acı olsa 
ela hakikati görmekten bir an fariğ olmamalı lazımdır. Kendi
mizi ve biribirimizi aldatmak için lüzum ve mecburiyet yok-
tur. ,, (Gazi Muıtafa Kemal) 

Japon yürüyüşü 
--~ -

İ leri barakette pek 
ileri gitmiyecekler 
TOKlO, 9. A. A. - Japonlar, 

Şartlar artık zorla 
kabul ettirilemez 

20 Milyonluk 
Dava --Mahmut Esat B. muh· 

telit mahkemede 
müdaf aatta bulunacalı «Hakikati kon~maktan k orlanayınız.» 

Kütüphane - Laboratuw.r 
Bir meseleyi tetkik etmek için b&fh· 

c a .ıiç l"Y lazımdır: 

(Ga:ı:i Musta"ta Kemal) 

Ben kendisine bu şiınendiferaizlik:, 
seyahat aıkmbları, Almanranrn ek
meksizliği zamanında seyabate çık
mak pek miifkül olduğunu sôyleyin
ce; cevaben aynen söyledi: "Mutlaka 
&itmeliyim. Bu tatilde Almanyaya 
gitmezsem bu • ~ene zarfında kendi 
ihti&aanna dair çıkarı eaerleri oku
mazaam ceri kalınm,,. 

Çiniere kapılarak Pekin ve Tien
çin mıntakasma sürüklenmeği ka
tiyyen istememektedirler. Zira di
ğer devletlerle mütkilat çıkarmak 
arzusunda değildirler. 

nazırı mutlaka Alman harbiye 
silablanacaklarını açıkça söyledi 

IZMIR, 9. (Milliyet) - Sabık 
Adliye Vekili Mahmut E11at B. hii 
kum etimizi e iki Fransız şirketi a· 
rasında muhtelit hakem mahkeme 
.sinde cereyan eden 15,20 milyon
luk davanın hazine namına mücla 
laasını derhude etmiştir. iki şirke 
tin vekilleri büyük harpten evvel 
F ransaya ısmarlacl ımıı: 4 torpi
Jo muhribi ile 100 milyon mevzer 
lif enginin gene F ranıtız lobrikala 
nnda yaptırılmasını, yahut yaruıt 
milyon zarar ziyan vermemizi is· 
temişlerdir. Hayli ileri/emiş olan 
bu dava hakkında Mahmut Esat B. 
demİftİr ki: 

Büyük seddin cenubunda J a -
1 BERLIN, 9 A.A. - Alman nıilli mü- 1 iman fngiliz ukerlik siıtemi lngiltere 

için aon lngiliz projesinde olduğu gibi 
brrrıkdınaktada. 

a) Mevzuu İyi bilmek, 
b) Mütahede fikri aalıibi olmak, 

y ani mevzu ile miinuebette bulwuuı 
d;ger amilleri bulup lı;u,,,,.,t); göriif, 
oağlam mantık, tahlil, teriı:.ip ... ,.esin
d e o mevzuu i4Jen.ıek; 

c) Bu i,lemek itini kolarla4tıracak 
kütüphane ve laboratu.,..-. 

Bir Darülfünunda ilim :rapoabilmek 
için kütüph.uıe ve laboratuvara ihti
yaç vardır. Onlanıx, yeni tetkikler 
ın~ydana gelemez; celse bile kuıur· 
ludur. 

Avrupa ve Amerib Darülfünun
lannın kütüphaneleri, daayamn meş .. 
har matbaalannın daimi mii.fterileri, 
diı·. Aralarında he&abı cari vardır. Bu 
matbaalar, maruf lisanlarda neşrolu. 
oan. ilmi eserleri, bu Darülfünun.lara 
sormadan, doğrudan doğruya kendi
lerine gonderirler. Bu suretle, bu gi ... 
bi müesseseler için de cünü gününe, ilmi 
terakkiyatı takip etmek mümkün o
fuı-. Hariçte müıterileri .az olan eser~ 
lere gelince, bu matbaalar kendi da
imi müş. terileri olan Darii1fünunların 
ve bazı yüksek müeaseaeterin adedi 
kadar - ihtiyaten bau..n •matörler 
ic in yirmi otuz tane fa11la - kitap 
tabetmekle iktifa ederler. Bazan -ki
tao matbaadan çıkmadan aatılauı bu· 
lunur. 

l İ m yapmakla mükellef olan Da-
1" lİ1fünunumuz, bu tabii yolu takip et .. 
me~e mecburdur. Takip edemezse, 
k~ndisinden i, iatememeli; çünkü dün· 
, ada hiç bir şey lafla yürüınediği gi
bı , bilbaasa Darülfünun da kütüpha
nesjz yÜ.rüyemez. 

Denebilir ki "Efendim! Koekoca 
Da.rülfünun kiitüphanemiz vardır, hu 
ye tmez mi?,, Hayır, yetmezi Dariil· 
fünun, günü cününe ilmin harekihnr 
takip etm~\i; edemezae, o Dariilfünun 
geri kalır. B .... u bir kaç mi&al ile 
c ~nlandrraynn: 

l ) Harbı Umumi eanaamda, Darül
fü m.numuza cellxdilen Alman Hukuk 
Profeaörlerinden biri, tatil zamanında ı 
m.eınleketino gittiği vakit, maa!mı a
'•p bankaya yatınnamı rica -ifti. 

2) 1927 de Hitit tetkikatile iftigal 
eden bir Lehli arkeolog latanbula 
celd.i ve beni aradı. Mükaleme eana· 
aında ne gibi tetkiklerle meıgul oldu
ğunu sorunca cenben: "1923 - 1927 
aeıwaine kadar intitar eden Ye adedi 
dört yÜze yakm kitap, riaale ye mec
mua makaleainden ibaret bir Hitit 
bibliyografisini tanzim etınelde ntCf
a:ulüm,, dedi. 

3) iki sene evvel Almanyada vefat 
eden bir Ejiptologun ( Mısriyyat müte
hassııu) toptan aablmağa ç.ıkarılan ki
taplarınm matbu bir kataloğu bana 
geldi. Kataloğun b&f tarafında aırf E· 
jiptolojiye ( M11riyyat) dıtlr intifar e
den on dört mecmuanın isimleri var ... 
dı • . 

4) Geçen sene, Darülfünum•muzun 
Tabii Coğrafya P•of. Mösyö Chaµut · 
nün biten mukavel.eaini.n tecdidi mü
naaebetile lstanbulda, aenede a.ncalı: 
iki ay kalabileceğini ve &aiı- zamanım 
Fr~ıada geçireceğini ve Fraııaaya 
gidip yeni netriyab takip etmezse ü
çüncü derecede bir profesör kalaca
ğını söyledi. 

5) Bu ecnebi tehadetleri dinledik
ten sonra, bir de yerli bir ıehadet din
liyelim: 

iki Üç aene evvel Almaııyada ilrtı
sadiyat tahail ettikten İonra latanbula 
avdet edip Hukuk Fakülteainin iktısa· 
diyat zümresine muarin olarak inti .. 
hap olunan Etem Muhlia Beye, Darül
fünun kütüphanesinin bir tetkik yeri 
olduğunu söylediğim vakit, giilerelı: 

ponların yeni bir taarruzda bulu
nacaklarına dair olan haberler ü
zerine Japon hariciye erkanından 
birinin beyanatından anla~ılan bu 
dur. 

Mümaileyb, halihazırda Vas
hintgoıı' da bulunan Çin maliye na 
zırı M. Soung'un hükumetine bir 
telgraf çekerek hiçbir Şey b'.eha
•ına mütareke aktetmemesini, çün 
ki Japonlar Pekin'e yakl~tı.kları 
takdirde Amerika'nm müdahe~ede 
bulunmasını kaviyyen iimit etmek 
te bulunduğunu bildirmiş ve Ja
pon hariciye nazırı da buna mut
tali olmu.tur, demi,tir. 

'lunan hududunda 
• 

Komiteciler bir Yua~a 
neferini öldürdüler 

SELANIK, 9. A.A. ~ Re.men 
haber alındıgına göre dün Yu
nan - Bulgar hududunda Kilindir 
yakınında on ~ komiteciden mü 
rekkep bir çete Yunan loprağma 
girmi~tir. 

Huduttaki setir kuvvetleri ile 
vukua eglen müsademede bir Yu
nanlı telef olmuttur. 

Askerler komitecUerin takibine 
koyulmuslardır. 

Gandi bırakıldı 
--· 

dedi: "O kütüphanede 1916 ya kadar Sifabaız itaatsizlik bir 
çıkan kitaplar buJunur; ondan sonra 

intitar eden kitaplann adedi o kadar ay tatll edilecek 
çoktur ki, buradakiler pannalda sa· O Ga dh 

1 P UNA, 9.A. A. - a i, 
yı rr; halbuki iktısat tetkikatı ıçm b k 1 
h 1. dün aksam serbest ıra ı mıstu. er gün çıkan netriJ'atı takip etme ı.,. · · 

, Çünki tutacağı oruç, eylü_I_ ayında Liboratuvarların lüzumu, kütüpha-
nelerin lüzumu kadar mühimdir. ki orucu gibi hükiimet uzerinde 

tazyik icrasına matuf bir manevra 
D<ıırülfünan müderrialerinden olmayıp tamamile dini bir hare

Avram GALANTI 
kettir. Mümaileyh, 3 hafta müd-

M. Denny hayran! 
detle tam bir oruç tutacağını bil
dirm~tir. Gandhi, karannın geri 
alınması mümkün olmai:lığını ve 
kayit ve şartsız olduğunu tasrih 
etmİftİr. 

Profesör hükumet merkezindeki 
dil faaliyeti hakkında ne diyor? 
Ankaraya gitmiı olan Fransa .-.ki· 

yat alimlerinden M. ,_ Denny dün 
piırimia gelmi9tir. 

M. Denny Paria Şart. Dilleri mektebi 
profesörlerindeadir; aon zamanlarda 

·Türk grameri hakkında kanaızca bir e
..,.. raznuş, bu .,..,.; Buru. Muallim mek 
ıebi müdürü Ali ınn 8. tarafından 
türl<çe:re terru- edilmiftir. M. Denny 
bu eoerinde bazı deiifildilder yapacak
tır. Bu sebeple Ali UM B. le görü,mek 
iizere bugunlerde Bursa•,.. cidecektir. 

M. Denny türkçeyi oldukça iyi bir 
tarzda konuşuyor. Dün bizi misafiri bu· 
lunduiu Franınz asarı atib enstitüsü 
miidiirii prof. M. Gabri ... in evinde laı
ı...ı ederek fU beyanatta bulundu: 

- Ankaraya bundan alt. sene evvel de 
bir defa gitmqtim. Bu defa gidifimde 
çok deği,iklikl« gördüm. 0....da mühim 
bir faajjyet •·ar. Abctiilbamit Türkiyesi
llİ bilenler icin bugünkü degqiklilder 
insanı şaşırtacak derecededir. 

-

POUNA, 9. A.A.- Gandhi, bir 
ay müddetle sUıilıslZ itaatsizlik 
mücadelesinin tatil edilmi• oldu
ğunu ilan etmi,tir. • ... 

Gandhi, bunu ilin etmeden ev 
vel Hint ittihadi kongresi reis ve
kili ile ögrii'1Uüt idi. 

Mahatma, hükUınete hitaben bir 
beyanname D"frederek bütün aiya 
si mevkufların serbest bırakılma
larını ve silhaız itaatsizlik müca
delesini ezmeğe matuf olan husu
si emirnamelerin ilga edilmesini 
talep etmİftİr. 

Gandhi, tutacağı oruçtan sonra 
hayatta kaldığı takdirde itlere ln
giltereden avdet ettiği zaınan kal· 
mıt olduğu noktadan tekrar ba•
lıyacağmı ili.Ye etmi,tir. 

Yen• b•r fraaaız 
kruvazörl. 

SAlNT NAZAIRE, 9 (A.A.) - M. 

dafaa n::ıızırı Avrupa kıtMı devletlerinde 
ordulan n· yekne,aklığı h~kkında Alman· 
yanın rıoktai. nazarını anlatan beyanatta 
bulumustur. 

Bu ı,,,~anat hic t~lnm yanl'l haberlere 
göre •ilah ı.,..akunı konferansının işleri
ne sekte vurduğu söylenen Cenevrede .. 
ki Alman heyeti murahha•aıının hattı 
hareketini tasrih eyremektedir . 

Milli müdafaa nazırı beyanatında de. 
miştir ki : 
"- Vt--saillırs ır.u~hf"'..t,. .. 5jJe Afmanya

<la mecburi a.•lıerlik ınenedildikten ve in 
gilizler tarafından uzun müddetli ıneı-

1 lek a.•kerlik u<ulü konulduktan sonra 
1 şimdi de Alınanyaya Fraıuız tekliflerine 

müstenit kı•::ıı müddetli hir mili1 usulü 
cebren laohul ettinnek isteniyor. Alman 
ya k'ndi ihtiyat;; larırun lemamen ihmal 
edilmesini bbul t>demez. Sartların zor
la kahul ettirildiği :zamanlar artık geç· 
miştir. Almanya Cenevrede acık bir tef· 
riki mesai yolunda iyi niyetini İspat et
miştir, Fakat. Almanya ~ilihlı J.ıir Avru· 

t pa oo:taaında silahsız hir devlet aıfatı iJe 
silalm" Almon a•kerlik u>u1u hakkında 
IMr uJtirnatumu k"'ıbul edemez. Almanya 
kendi arzuıııunda e n iki "enelik a~ kerli
ğin rruha&.zaıunı i !"l temİyor. Almanya 
Mac Donal<' planına dRi• tavızatta bu
lunmaya h~zırdu· . Anc:-k OO~ünden ya· 
rına on iki 1'enelik hizmetten sekiz ay-

1 
lık hizmete geçemez:. Almanya ancak 
askerlik müddetinin tedr.ir.ea azaltılma-

! 
11nı kabul edebilir, çünkü yetişmiş ih
tiyat kuvvetleri yoktur. Azaltma tedbir· 
feri hu istihale dev"inİn m üddetine ve 
diğer orduların teşkilatına, sit8.hl:lrına 

1 ve te-chizab:na ti.hi o!m~hdı ... . B tnae nale. 
yh, simdi f.u meselede vazi vet a lmak 
diğer devletlere •İtti•. Simdiki \iman 

ı askerlik U1'ulü İ~İn nüm ü.ne olıı rak ele a-

Para yok! 
Fran•• 15 hazil"an tak

••tfni de veremiyor 
VAŞiNGTON, 9 A.A. - Paristen 

gelen ve F ranoanın halihazırda geçen 
ki.nunue•elin on besine 1'it tak~itjn te
diyesine müteallik hath ha.-eketi tadile 
pek ıu rnütemayıl bulunduğuna dair o· 
lan haber hurfll re~mi ma.hafilin biraz 
can mı sıkmıştır. 
Amerikanın bordularm önümiızdeki 

15 haziran takıiti.;i ödeyeceklerini tah
min etmekte olduğ....,.eımen bildirilmek 
tedir. Nimre•mi olarak ioe M. Roose
velt'in konıJreden t~m hh· moratoryom 
bahşetmek İçin mezuniyet venne,;ini ja~ 
temeainin cok tehlikeli olacağı fikrinde 
bulunduğu söylenmektedir . 

Almanlarla görü,meler 
VAŞiNGTON, 9 A.A. - M. Rooıe

velt ve Hull dün aksam Alman murah
hası M. Schacht ile görütmüşlerdir. 
Reisicüınhurun Ahnanyayı Cenevrede 
silahlar rı•P<.-leainde bazı t"Yizatta bu
lunmağa ikna için çalıştığı .Öylenmek
tedir. 

Belçilıa lıabul etti 
VAŞiNGTON, 9 A.A. - Hariciye ne

zareti, Amerika !&rafından teklif edil
miş olan gümrük müb.rekeaini Bıilçika· 
ilin kayıt ve J'1rl•ız olarak kabul etmiı 
olduğunu bildimıiştir. 

Şayanı dikkat bir 
ziyaret 

ViYANA, 9 (A.A.) - Hitler'in sa· 
mimi arkadaılarmdan aekiz kiti, eu
tnarteai ııünü bir tayyare ile gelecek· 
ler ve ~tlerci propaganda mecli•le
rinde hitabeler irat edeceklerdir. AJ'· 
ni giın Viyanada Heimvebren'ler bü
yük bir Yatani nümayİf yapacaklardır 

Maamafib Almanya kendi hesabına bu 
hususta iyi niyetini gÖıtenneye hazır· 
dır. Falı.at cebren aartlar kabulünü red
der. 

Cenevrede ifler yürüyor 
CENEVRE, 9 A.A. - Silahları azalt

ma konferansı hürosurrun dün ıabah 
yaptığı hafi i~timada konferanıın atısı 
hakkmda miizakc•eler olmuıtur. Alınan 
malümata göre bu müzaker;,ler lngiliz 
planmın harp levazımının ualtılmaaı 
veya ortadan kaldmlma•ı hakkındaki 
faslı etrafında ce.-eyan etmiştir. 

Bu müzakerede iki tez karsı kar,ıya 
ileri sürülmü,tiir. 

Alman murabbaı beyeti, koof.,..an•ı 
ileride orchtlara verilecek aekil hususun 
da kararlaıtmlacak teminat hakkında i
yice tenvir etmeden Önce de olaa, harp 
levazımı hakkındaki fubn müzakeresi
ne dt'vam oluAıma1101 teklif etmiatir . 

Fransız, lngi.liz ve An1erikan murah .. 
has heyetleri bu h. k11ru kabul etmeuıi4-
ler, çürütmete çalı,m•,lardır. M. Maa
sigli, M. Eden ve M. Wilson ordu mev
cutlarının keyfiyetçe azaltrlma11 mesele
si karırıında Ah:nan murahhas heyetinin 
aldığı ve ltalranm da müdafaa ettifi 
vaziyetin harp levazımı hakkında - • 
>as itibarile oha ı.ile · berhanıri IXr b
rar verilmesini imkinıız kıldığın1 ispa
ta calışmışlardır. 

Alman murahhas heyeti teklifinde 
kuvvetle ayak dirediğinden M . Hender
son'un Alman murahhaa hevetinin hu 
baziyette bi"r değifiklik hu•ule gelmesi
ni temine ~alrıması k.ararlastlnfmış ve 
müzakerenin devamı bu "abaha bt:rakıl· 
mıştır. 

Bir fesat daha! 
İspanyada bir komplo 

meydana çıkarıld1 
MADRIT, 9 (A.A.) - Hüktimeti 

devirmek için hazırlanmıt bir komplo 
meydana çıkarılmıştır.. Fesatçıların 
ekaeriai yakalanrn1şbr. Bazıları ise 
portekjze kaçmağa muvaffak olmuşlar 
dır .. 

Bombalar, teukiller •.. 
MADRIT, 9 ( A.A.) - Dün gece 

fehrin muhtelif noktalarında bomba
lar patlamış ve mühim haaar olmu4-
tur. Zabıta aralarında bütün şehirle
rin sendika rüesa.sı bulunan birçok 
kimaeleri tevkif etmiştir.. Sindikalar 
federasyonunun bütün merkezleri ka
patrlmıtlır. Sindikacılar bir çok şehir
lerde grevin grevin başlamış olduğu· 
nu sôylüyorlar. 

MADRtr, 9 (A.A.) -Ameleyi gre 
ve teşvik eden beyannamelerin dağ1tı~ 
mast üzerine bütün lspl\nyada birçok 
anarşistler tevkif edihniştir. Hüktimet 
bilhassa Barcelonada çok şiddetli ted 
birler almı,tır. Barcelonaya kı·uva • 
zörün gelmeai bekleniyor. Her tram· 
vay arabaamda bir janda.nna bulun
maktadır. 

Almanyada latikraz 
BERLIN. 9 (A.A.) - Havaa Ajan

sı muhabirinden: Alman hükômetinin 
iıaizliie karşı mücadele makaadile 
tanzim etmit olduğu İf programı için 
laznn olan parayı tedarik etınek üze
re 1 milyar reichanıarklık umumi bir 
istikraz akti anfeainde olduiu aöy
lenilınektedir .. Bazı farazireler ve tah 
mirıler hilüma olarak bu istikraz, aa
la mecburi mahiyette olmıracak ye 
faiz cetirecektir. 

-Mesele çetin olmakla beraber 
müclalaa edecetfim. Haklı olduğu· 
muulan kazanacağımızı kuvvetle 
ümit etmekteyim. 

Mahmut Eaat B. dava için ya
kında Ankaradan l11tanbul'a ha· 
reket edecektir. 

Arif Oruç Sariyede 
IZMIR, 9 (Milliyet) - Arif 

Oruç lran ve lraka gitmek için 
Suriyeye geçmiftir. Yüzellililıler 
namına lesat aleti olarak seyahat 
etmektedir. 

Türkiye - Avu•tarya 
ANKARA, 9. A. A.- Harici

ye Vekcileti Vekili Şükrü Kaya 
Beyle Avusturya ma.slahatgüzarı 
M. Bischol ara.sında dün teati &

lunan notalar mücibince Avaa· 
turya ve Türkiye arıuındaki müte 
kabil ihracata ait döııiz tecliyatı 
telırar le.sis olunma, ve eııoelce it 
tihaz. edilmis olan kararlara her 
iki tarafça bloke edilmif olan pa
ralar serbest bıraktlmıfhr. 

Yıldız merasim salona 
AN KARA, 9 ( Tele/onla ) -

Milli saraylar idaresinin Büyük 
Millet Meclmne raptı mukarrerdir 
Yddız merasim salonu belediyeden 
alınarak Meclise verilecek, bura.. 
beynelmilel konferans ve içtimula 
ra talvis olunacaktır. Bu maksatla 
salon bu sene tamir ve Yıldız bah
çesi İmar edilecektir. 

Gece Beyotlunda 
iki ev yandı 

Dön cece yarıma doğru Beyoğ
luncla Asmalıme.sçitte Minare so
kağında Novotni otelinin akarah
nan üst klfmınclan yangın çıkm~
tır. At~ 11üratle genİ!letnİf. Alber 
ve T ıxlori efendilerin oturdukları 
iki evi ve Angel apa;ltmanının tra 
sa kıanunı yaktılıtan sonra aönJii
,.ülmüştür. 

Plastiraa hadiaeal 

M. Veaizeloa ile iki -zır 
hakkında takibat yapılacak 

A T1NA, 9. A. A,- Heyeti itte· 
hamiye M. V enizelos ile kabinesi. 
ne dahil iki nazır yani M. Maris 
ile M . Catechakis hakkında Plas
tiras hükiimet darbesi dolayisile 
takibat icrasına karar vermiştir. 

Ankarada acılan dil ...tal>erliğine i,. 
tiralı: ettim. T .D.T. Cemiyetinin çalışma 
lannda bulundum Türlr dili i~in açıla• 
anket mühim bü- ittir. B11 anket Tür' ı 

·dilinde yeni bir C-"'.•n aeaca~ ~ oa 
yMe dil millileıecektır. Bu millileşme 
a.i safhada olac~ktrr. Birinci safhada an
htten alınan neticelere ~öre arapca ve 
faraca kelimelerin muk:abillerini göste
ttn bir !it.ırat aeıredilecektir. Bu lügat 
halka yazı yazanlar,. bir kolaylık ola
caktır. ikinci Mfhada da nihai bir lü
gat nqredilecelotir ki bu lü~at Türk di
linin kat'i •eklini cösterecektir. 

Dr. M. Denny 

Bu aayede hı\lk bilcisi baklandaki malıi 
mallmız da artıyor. 

Dil inkılabı için, diğer Türk lisanları
na da müracaat edaecektir, yani i• yal
nız Türkll!e tijrkresine münhaırr kafmı· 

Georcea Leygttea, bııırüzı 1930 bahri-
' ye procramrna dalail ola.n Eınil Bertin 

iunindeki torpil döken kruvazörün 
denize iodirilm .. i meraıimine riyaset 
edecektir. Bu ceminin bacıni. 5970 
ton olup uzunluiu 177 ve enliliği 15 
metredir. Sürati, 31 mildir. Silahları 
125 milimetrelik 9 top, 555 miliınetre
lik 6 tot'pil konruıtdan ibarettir • 

MEMLEKETU5:ıiiiA\ 

Vatikandaa çıkacak 
VATICAN, 9 (A. A.) - laanın hunı· 

cu gÜ_nü olan 25 mayısta Papa, Vati
can'dan dıtan çıkacakbr. 

Bu frnatı sö-.etliyen Emin muhafızla 
rm elinden kaçarak adamlarma ilti
hak etmiııae de vulrubulan mü&ademe 
de Emin maktul dÜfmÜf, adamlan ce· 
cenin lı:aranlığ,ndan iıtifade ederek 
kaçınıtlardır. 

Dil inlulibrrun iki aafha11 olma"' çok 
iyidir. Bu p.ye~ ilk %&m&Dlarda liaan· 
da görülecek buhran i~;.. birinci safha 
bir dereceye kadar bir~;~t devreainl 
te,kil etmi4 oı-ktrr. 
~u "nke~ ıayeainde teri<edilmôı birçok 

kelnneler ıhya edilmekte oldu;;.. gibi 
yeni milli dil irin de rna\;-eme "toptanı~ 
,.or. Derleme iıleri sayesi.İde de hirçok 
mahalli ağızlar da meydana çıkanlıyor. 

buk elden bir kaç dönüm tapulu Öz; 
malımı aşırırlar. Dün gene bir kac zi
rai mimari afırtltlar. Hem gene Bözü
mün önünde~ Adamım Meh.met rica 
etmİf: 

- Arnan hanımefendiler! Zaman 
ha.'1.ımelendiler ! Bu yer bizim elen· 

• dinin kırk dokuz. yıl göznuru dıc;küp 
alabildiifi lopa lopu biricik yerdir. 
llışmeyini::;. 

Mehmet şu ce,;c:b ı almıs: 

- Moh keme»e gİl•İn! 
Aradrm t,radım, s rdurn soru-1tur· 

<lum, menı/.,ketin talim terbiye iı-

yacalct:Jr, " -

Veni millt dilin "1rf ve nahvi bilalıare 
yapılacaktır. 

- tl.,..vcut türkçe kelimelerle tama
men meTamı ifade etmek kabil midir? 

- Türk~e kelimelerle meram, tama
nıen ifade için ya suni kelimeler bulmak 
veya eklentiler ili.ve~i ile mevcut kelime
lerden b~ka kelimeler yapmak lazm ... 
dır. 

Ankara'daki intibalarını bulcisa için 
diyebilirim ki Gazi'nin idaresi altında 
çalıtan T. D . T . Cemiyeti. Türk dilini 
millileştirmek için şimdiye kadar pek 
mühim neticeler elde etmiştir." 

/erile uğr<Jfan muhterem komşulan
mm dedikleri doğru imit:• Mahkeme
ye gitmeliymi1im. 

Tütün kesemi asıran icin mahke· -
meye gitmeme liizu.m yok: zôbıta onu 
yakalıyor,. 

Ama on dönüm ö:z malımı salla 
•ırt edenler için avukat yazıhanelerin· 
de &eyahate çıkmaklığım içap ediyar. 

Hey g idi (v<izıı kanun) hey! Meza
rından kctt'uhlu /.:alanı çıkarda benim 
şu halinıe bir ibret gözü ile bah. ! lem 
1933 yı/,,.Ja . 

Aka GÜNDÜZ 

Fransız hududunda 
nazil':" 

STRASBOURG, 9 (A.A.) - Pa
zar cünü öğleden .sonra budut üzerin
de kilin L&uterbQurg fehri kartıamda 
takriben 200 kadar siyah gömlekli, 
Fransız gümrük bina.at yakininde sıra 
lanmı4lar, Horra diye bağırmqlar ve 
biU-.aıa ••Almanya her,eyin fevkinde" 
marşını terennüm etmiflerdir~ Gürültü 
ye koşan birçok merakhlar, Fransız
laruttarafında toplanmıtlardır. Husu· 
ai komiser ile jandarma kuvveti, sü
kün ve intizamr temin için gelmi§ler· 
dir. Naziler, ısrar etmemi§ler ve bü
yük bir İntizam içinde çekilmişlerdir. 

Yeni Leh cumhur reisi 
VARŞOVA, 9 (A.A.) - Pat Ajan

sından: Gerek Varşovada gerek diğer 
tehirlerde M . Moscickinin şerefine a
hali kendiliklerinden bir takım nüma
yi!ler yapmışlar, alaylar tertip etmi~ .. 

!erdir. Hnlkın gôrmek İstediği reisi
cümhur, sarayın b ir penceresinden 
gôrünmü ş ve halk tarafından !iddetle 
a1kt $lanmı&tır. 

Balta ile kalası ucundan 
haydut 

Düzceden bildiriliyor: Mudumuda 
feci bir cinayet ollllllf, üç haydut bir 
ev baamıt ve ev sahibini yaralamı§lar
drr. Bulan yapan haydutlar katilden 
suçlu ve hali firarda bulunan Na, ha
cı lımail köylü Çerkea Yuauf oğlu Ha 
mit ile, Oaman oğlu Hüseyin ve Mu
durnunun Yazılar köyiinden Ahmet 
oğlu Şakirdir. Bu üç haydut birletİP 
Mudumuya citmitler ve M.,.eköyü eş
rafmdan Hacı Ahmet Ağanam evini 
basmıtlardır. Haydutlar bu baskın es
nasında Hacı Ahmet Ağa:rı muhtelif 
yerlerinden ağır surette yaralamıtlar· 
dır.. Hacı Ahmet Efendinin oğlu lh-

I san bıulun esnasında eline ceçirdiği 
bir balta ile baydutlarm Üzerine hü
cum etıniş ve bir darbede Hamidin ka 
fasını koparmııtrr. Gene Ihsan hay· 
dutlardan Hüseyini de balta ile müte· 
addit yerlerinden yaralayıp babasını 
haydutların elinde ölmekten kurtar· 
mıştrr. Şakir arkadatlannm yaralandı 
ğını görünce kaçmıştır. 

Samsunda fukaraya yardım 
SAMSUN, (Milliyet) - Halkevi iç

timai yardım şubesi cok çalışmakta• 
dır. Fukaraya meccanen ekmek vesi· 
kaları dağılmı§hr. Bu suretle mühtaç 
olanlar him...,.. edilmektedir. 

1 
1 

Giresunda bir Hanım Bele
diye azası oldu 

GiRESUN, 9 A.A. - Hüsniye Fik· 
ret H- tehrimiz Belediye azalığına 
aeçiJmittir. Hüsniye Fikret ~an~ ..,ı.. 
riniiz Beledire azalığına seçılen ılk ka
dın azadır. 

Bir saki tepelendi 
URFA, 7 .:_ S.,kiz aeneden beri mü

teaddit katil, yol kesmeden •uçlu eş
kıyadan Misimiıi Nami yakalanarak 
Urfaya getirilirken kaçmıftır. Şaki 
hududu ceçmek isterken (dur!) em
rine itaat etm.ediğinden ate, edilmiJ 
ve öldüriilmüttiir. 

Adanada hıyar domates 
ADANA, - Şehrimize Tannverdi 

köyiinden taze mahaul hıyar doma
tes ve biber getirilmiftir. Bir okka 
domatN, 15 hıyar ve 25 tane biber 6 
liraya satılmıştır. Bu turfandayı yetit
tiren k<it,1lü paraları almı§ ve seYinerek 
köyiine dönmüştür. 

Remanlı Emin cezasını 
buldu 

Üç köylü param parça oldular 
Adananın Bala köyünd- Haaoğlu 

Ahmetle, lbrahim oğlu Mustafa ve Meh 
met oğlu Nedim franarz i,gal senelerin
den kalan ve Hacı oğlu Ahmedıin tarla· 
11nda bulunan patlamıumı bir top mer
misi bulmuşlar ve bunu aökme için uğ
ratmaia baJlamışlardır. Bu •ırada mer
mi patlamıt ve köylülerin üçü de pllhUtı 
parça olmuşlardır • 

Samsunda balo 
SAMSUN, (Milliyet) - Himayeiet

fal balosu dört mayıs akpmı yapıl· 
mıtbr- Çok eğlenceli geçen bu baloda 

r-saıs·aıı ara kadar eğl~nilmiştir. Tertip 
heyeti balonun mükemmeliyeti için 
çok çalışmış ve bilhasoa büfedeki ye
necek ,eyler tamamen Samsunun ta
nınmıt hannnları tarafından bizzat 
evlerde ihzar edilmiştir "' bu baloya 
ayrı bir hususiyet vermiştir. 

SiiRT, (Huousi) -- Siirdin Beşi
ri kazaıından Remanlı Emin namın
daki şerir jandarmalar tarafından 
köyünden Siirde getirilirken oğlu ve 
birkaç adamı jandarmaların önüne ı 
çıkarak Emini kaçırmak istemitlerdir. 

Van doğum evi 

Yanda acılan doğum evinin lstanbul 
Sıhhiye mÜdürlüğü tarafından hazırla· 
nan malzemesi dün Vana gönderilmı:t· 
tir. 
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Ekonomi 

İşba haline geldik mi? 
küçük fabrikaların artık ihtiyaca 

kafi geldiği iddia ediliyor 
Sanayi Birliği, çikulata, çorap, ipe~li ~daoına kat'i bir oaliıhi;ı:et "~iı:ler· 

'" trikotaj aanayi tubelerine tahdıat ~ır. Od~ hft!ı a'!trepoıu ıttih~z edı~me~ 
L_. 1 . · L--ı t--Ll·"aatta bulun. uzere muna11p bir yer bulunması içın bir ..,.. .. maaı ıçın """ ..,......,.. . N k . . . 
-•tur Birlik umumi kitibi Nazmo . U· omııyon s~mı91ir. Bulunacak antrepo· 
rj B. ı.:, aanayi tubelerinin ihtiy~ nıs· nun "'! nh~ civarında olmaıına dik-
hetinde inkifAf etmit olduğunu, artık kat edilecektır. 
bu ıubulere yeni ıermaY': ~patılma1ına Yumurtalar 
liizum ohnadıfını aöylenutt'.r. Ba oana· k ka k 

vapurda 

mı? }'İ fUbe)Hi menıuplan, yenıde~ çorap, 0 Ca 
trikotaj, ipekli ve çikulata fa~rıluılan a· Yumurta tacil'IOTinin lnönü vapurunu 

--·'-cak lörali1arak 5000 .,.ndık yumurtayı ls~ılma11nın tahdidini ve yenı -
r..ı.nkalara muafiyetlerden i~tifade hak- panya1ya ıöndeTdikleri yuılmııtı. 
• · -•·ı d lır lnönü "apurunun sür'ati S .. 6 milden t1ı verilmemet-İni ıatem~ e ır • 
Diğer taraftan, bu aamıyİ ıubelerinin, ilıaret olduiunclan huratlftn Banelon'a 

"1lcak tehirlerin ihtiyacını k-tacak 24 - 25 günde varabileceji ııöylenmek· 
derecede inlıitaf etmit olduiunu,. köy!~ te ve hu müdilet zarfında yumurtaların 
rin ihtiyacı henüz tamam~ temın .edı- .U- lu1JDU1ın 1toxulma11 pek muhtemel 
lemediğini .., e•aıen fahrıka denilen ıörülmektedir. Ticaret Odııaı, bu n2i-
D>Üeueıelerin fÖyle böyle imalitaneler· yeti takdir etmİJ ve daha ıtti bir vapur 
elen ibaret bulunduğunu ııöyliyenler de tedarik etmeleri için yunıurta tacirleTİ· 
vardır. Bunlar, bu ııana) i •ubelerinin a· ne ddilelle lıulunmayı münaıip gönnüı 

" tür. 
zami inkitaf f!<lebil..-i için tabcldoıt Ecnebi vapttrlarile Banelon'a 4 . 5 
•azı doitu olmiyacağ1 ve rekalıet aalıa-
" açık bırakılarak en İyi Te ucuz mal ıünde yumurta gönderilctiii cihetle ıe
~ıkanlması imki.nı kapahlmamaaı Iİİ2>1- · ri bir vapur tedariki lü2Uınu diğer ala· 
D>u kanaatindedirler. kadarlarca rla l~liın edilmektedir. 

lktı•at Vdôletince, iki noldai _,.. Yugoslav. Yunan ticaret 
etrafmda tetkikat yapılmalıtadır. muahedesi 

Cay münakasası 
lktııat Vekaletinin açtığı çay müna

ı.,..... 15 may11ta yapılacaklIT. Müna
h,,,.ya llİreo muhtelif llruplardan en 
münasip ıerait «Öıterene ihıııle yapıla
cak ve o ırrupı Türk malı ihracı muka
bilinde <ay ithel edecektir. 

Benzine karıştırrhtcak 
petrol 

Benzine petl'ol kan!trnlmuı meaela
aine "it Ticaret Odaaı tetkikat ıubeti 
raporunu hanrlamıttır. Od,. idare heye. 
lince de kabul edilen hu rapor, lktısat 
V<ületine gönderilm<k Üzeredir. 

Raporda, benzine kanttrnlacak iıpir
lonun ,...r 99,7 nisbetinde aaf allrol olma· 
.. "e bu rusbetin ıabit tutulmau, ihtiJ.i. 
•a meydan verilmemek üzere fialin tea
hit edilme•i İ•lenilmektf!<lir. 

lktı•at Vekaleti, kanıtınlacak rnikta
l"ın üc ayda bir teabiti muvahk olup ol
ıniyacağını oormuttu. Raporda, bir de
fa teıbit edilecek miktarın her manlelret 
le olduğu ,.ibi l>ir daha d~tti..ın.-
si muvafık olacağı beyan edılmeı.tedlr. 

Cenubi Afrikaya tohum 

vermemeli 
Cenuhi Afrikanın bu aenelö tütün re

koltesinin, geçen •eneldnden ylzde 57 
noksanile 41.960 kental oldufu anlaşd· 
mşıtır. Bu nok•anın mllhim bir •ebelıİ 
kuraklıktır. Diğer bir aebebi de tudur: 

Cenubi Ahika' da yetittirilen tütünle
rin tohumları. Türk tütün tohumlancbr. 
Orada bu tohumlardan yeti,tlrilen tü
tünlerin Türk tütünü namile hqka mem 
leketlere satılmakta olduiu anlııtılmıı· 
ltr. 

Senelerce evvel memleketimlzden a· 
lınan Tü•k tütün tohumlan Udlmin d~ 
ğişmesi ve zamanın teairile dejenere oJ. 
miya yüz tulmuttur. Şimdi memleketi· 
mizden yeniden tohum t .. da.rik edilmdıc 
i•tenildiği haber alrnmıtltr. Tütlln to
humlanmın -.ermernelr, tiiph-.b: menfa 
atinıİz icabından olduğundan bu huauı
ta alakadarların müteyakkiz bulunmala
rı pyanı tavıiyedir. 

Yumurta isteniyor 
Mühim bir l •panyol ticaret ni, mem· 

leketimizden yumurta almak iıtediiini 
Ticaret Odaaına bildirmitlir. 

Antreoo bulmaktan başka 
çare yok 

ff•Iİ tacirlerinin •tranait halıların ant· 
t epo ücretlerinin indirilmesi İ1jİn Rıhtım 
.Şirketile anlll!malan ihtimali lı:aJmaıruı· 
tır~ 

Bunun Üzf'rine hıııJr tacirleri,, Ticaret 

1 BORSA 1 
Ot Banka11ndan alman cetveldir) 

9 MAYIS 1933 
Ak tam Fiatlar• 

• lıhL:ra:ıu .. l ıtilaazlar 
latikraz d•hili lnı
ponsu~ 96,50 
Sark d. volları 280 

TabYilit 
Elo~trik 

D. MuvakhWfe SJ.SO 
l..umrü.kler 1',?fi 
Saydi malti ·r.- Rıhbm 
Baidat 1 J .75 An•dol• 1 
T a•keri1• 7.75 111 
1 • • Bel.diJ• meaıil 
'"'" ESHAM 

y,. ..... 7 
TG.ael 

~-
18,35 
44,<IO 
45,75 
56,80 

1. B.nk••• Na- Bornonti 1 T 2 ,10 
9,..."M> erlır.oa IE.aP41a-

ana Hamilin• 9,so ••• 
• P Miieaıİ• 102 Çimento Ar ,.. ., ıs.ıs r ttilıa l de7 • 
Anadolu Hi••• 50 .. 5 Şrk de7. · 

29,30 
ıı.-

Tramv•1 '
1 

Bü,a 
.. 3,IO Sark rn . .._ 

R~J• Telefoa 

24 
2.
:ı.a 2.• 
13~ ş;.,.., hayriye ıs.- T 

1( flA LARI 
Ç E Prai 

Paris 1? .. 06 Viyana 
Londra 711 :Madrit 
Nü.,-0 .. k S4,60 Berlin 
Milano 9,07 V' arıo•• 
Brt.ikael 3,40 .Petl• 
4tina I0.08 Bell"at 
Cenevre 245,625 Blkr•t 
~~ i 68,0l Ptfoıko•• 
Amıterdarn 118 

N U K U T (Satıf) 

Kurut ı 
1 Şili•, A•· 

ıo f . Fr&n•aa 171 .-
1 lat~rlin 1ıo.s 1 p.,..ta 

ı Mark 
l Dolar ıeo ı Z•l•tl 

20 Lir•t 2ıı t P•nP 
20 f. Belçika 115 20 L•Y 
20 Drahmi 2550 20 p; .. r 
20 i . lawiçre 820. C•r"••., 
20 l ..... 28.- J 

1 F)orin as.- 1 Alhn 

~I Kur. ç •• 120 ı Mecidiye 
Baolraot 

15,eı 
4,48,50 

S,52 
·2,04 
4.ZlS 

3,74,175 
311 

1&,ıw: 
IO!l3,711 

x._ 
24~ 

ı7.-

•1.-
u.-
33.-
23..-
115.-

-·-
931 

33.-
2.-

Yu • .,.lavya • Yunaniatan araaıncla 
mevcut ticaret muahedesi müddeti, hu 
ay ~nde hiteeelrtir. Tarafeyn araaında 
yeni bir ticaret muahedesi alrli için mÜ· 
zalrerata batlandığı bildirilmektedir. 

Yugoala .. ya hükumeti, yeni muahf!<le
nin ne f'İbi ahkimi ihti"a etmesi muva
fık olacağına dair memleketindelci Ti
caret Odalarının mütalealannı alm.ıtır. 

Üılrlip Ticuet Odası, Yuıoslavyanın 
ihracabna muluıı.tl ihracat bedelinin eı, 
25 iniıbetinde Yunan malı alınmaoı hak 
landa müddeti lıitm<kte olan muahed~ 
deki nisbetin fazla olduğunu, hunun "', 
10 indirilmesini ve mübıı.dele edilecek 
muhtelif malların ayni kıymetteki mal
lardan olmak üzere yeni muahedeyi der· 
cini iıtemittir. 

Mersin Oda kongre.i 

MERSiN, 8 A.A. - Ticaret Oduı 
kongresi encümenlerin hazırladiiı ra
porlar üzerinde müzakeratta hulunmuf 
ve raporlan kabul etmiıtir. Konırre da
ğdmıttır. 

Mersin zeriyatı 
MERSiN, 8 A.A. - Me .. in vilayeti· 

nin ekim miktan geçen seneki kadudır. 
Bu yıl hububat ve pamuk vaziyeti ge
çen ydclan daha iyidir. Rekoltenin ge
çen yıldan çok fazla olacağı umulmak· 
tadır. Arpalar ermek üzeredir. Çiçek 
döken buğday ve pamuk bu sırada yağ. 
mur ihtiyacındadır. Yağmur az dütui 
bile buğday mahsulü bu yıl geo;en yıl
dan fazla olacakbr . 

Budapeşte panayırı 

BU~APE.ŞTE, 9 A. A. - BudaP"!te 
de ter!"P. edılen beynelmilel panayir pa· 
zar gunu Macar başvekili M. GömbÖ§ 
ile ltalyan elciıi M. ColoDDB hazır bu· 
lunduklan halde açıl1D1ttır. 

1.t~yan ~ayünin değerli birçok es ... 
~~"''! tethır edildiği ltalyan paviyonu 
~ zıyade heğenilmi,tir . 

Fransa - İtalya arasında 
şarap ticareti 

PARIS, 9 A.A. - Fransa ile ltalya 
araamda kontenjan uıulü çerçevelİ için
de ""11P ticaretinin yeniden teahi hak· 
!onda yapılan ticari itilaf, ticaret nazın 
ıle ltalyan büyük elcisi tarafından imza. 
lanmııtır. · 

lnhlaarlarda 

Ucuz sigara 
Orta algara 1arda ucuz

luk yapılamıyor 
Sieara •e içki fiyatlarının ucuzla

tılacağı hakkında verilen ve biribirini 

ltuh~Yan haberler üzerine meoeleyi 
n ıaarlar U ··d·· ·· tt•• ·· B 

d mum mu uru usnu ey-
en sorduk· H.. .. B b" 1· ' usnu ey ıze fU ma u .. 

matı verdi: 

- Sigaralardan köylü ve Halk si-
garalannı da zaten ._. f" d ed . •aı erec eu-
cuzluk lemın edihni·ı·ır ş· d. ı··ı. . 

1 b
. y • mı ı u • il• 

gara ann ıraz ucuzlablm d'" .. . aaını uş:n 
mekteyız. Bunlar da Sipahi • 

Bo• . ·kı··h·· ocagı, a· 
ka, gazıçı u u gibi nevilerdir. Bu 
huıuıt~ yap~akta . oldufuınuz !etki. 
kal miıabet hır netıceye erer Te yap • 
cafmmı tarifeyi de merciimiz kabul :. 
derse tatbikata baılıyacağız. 

içki fiyatlarında ucuzlablmaanu ili 
znn ıördüğümüz ve tetldkatile mq. 
ıul oldufumuz kısım f&raplard~. Tuz 
fiy.ıJarma ve ıatıtlanna verilecek 
kat'i ,ekil de 934 bütçeaile taayyün 
edecektir." 

Deli hastanesi 
Yatak adedi 1420 ye 

çıkarıldı 
Balurköydelô akıl h 

•İnin yatak ad-" ~!-'ıldarı hastane 
gelen ve mi~ ~~gun A,!Uldoludan 
haaı.ı. • . gıttıkçe çogalan akıl 

nna ~ ıelmiyord D-L.• ·• b" 
marhane müd- r·= "·.....urı<oy ı 
maaı için SıhJı":° Ug" .?°a~n ~oiıılbl. 
V ekilete müra.;.:ı:ut:J'uğü vasıtasile 

Sıhhat Veki!etind .ı;;ınmuıtu. 
la Emrazı kr en n gelen cevap 
ibaret 1 a ıye haotaneainin 1150 den 

oan yatak mey d 
ibliJı" edildiii biJd· .1 ~u. unun 1420 ye 
1 . ırımı,tirYe· tk 
ar Ul•&ndan itibaren h • ru ra a • 

tak mevcuduna ita d"I aıt~erun ya-
ve e ı ecekhr 

Bele diyede 

Asri mezarlık ---
Zinclrlikuyudan aonra 
Dt'relerde yapılacak? 

Belediye Zincirli kuyuda teıis edeceği 
aıri mezar1rk için arazının Belediyeye 
devri muameleıine baılanmışbr. Bele· 
diye burada asri mezarlık tesiıi için 80 
bin lirll sarfedec<klir. Buradan sonra 
Üsküdar ve l•tanhul cihetlerinde de bi· 
rer aıri mttarlrk yapılacaktır. Dünkü 
g.azeteleTden bi•i ölüleri yakmak için te
ıııat yapmall üzere Belediye müraca~ 
edildiiini yazıyordu. Belediye böyle bir 
müracaat vaki olmamıştır. Fakat hıf211-
arhha kenunun.ıa öliilerin yakılabileceği 
hakkında kayıt vardır. Yakma fınru te
aiaatı pahalıya mal ,,Jduğundan Beledi
ye timdilik bunu düıünmemektedir. 

Şehir planı müaabakası 
Şehir planını yapmak üzere müoaba 

lo.aya ılfthil olacak Avrupalı mütehaslla· 
lara dün Direr davetiye gönderilrnittir. 

Kimsesizler yurdu 
Belediye Galatada açacağı lrim•e•İz· 

ler yurdunun tamirat ve tadilatına baı
lamııtır. Yurtta 75 çocuk yatıp kalka· 
cak, U:ind<ki ilkmektepte de okuyacak
tır. 

Ekmek ucuzladı 
l•tanbul Belediye Riya•etinden: 
Mayııın onuncu çarfamba gününden 

itibaren elmıek "lıiz kuruş on para ve 
francala on Üc kunıstur. 

M. F elne~ gitti 
lstanbul sulan hakkında tetkikat yap 

mış olan mütehauıa M. F ellntt rapo
runu yazmak üzere Viyana'ya ıitmiıtir. 

vııııyetta 

Askeri muhakeme 
Kanun Tadi'atı ViJA

yete bildirildi 
Aakeri Muhakeme Uaulü Kanunu· 

nun 34 üncü maddesinin değiftirilme· 
si •·e 89 uncu maddesine bir fıkra ili· 
veai hakındaki kanun dün vilayete bil 
dirilmittir. 

Tadilata göre, aakeri adli hakim 
veya memurların muhakemeleri maaş 
ça muadilleri olan zahitlerin tabi oldu 
ğu mahkemede ııöriileceL.'tir. Zabitle· 
rin bunlarla İftİraki halinde mahke· 
me, rütbe, aınıf ve derecesi büyük o
lan maznuna göre kurulacaktır. 

Milli Müdafaa Vekili hukuku am
me davası açmak için amiri adlilere 
emir verebilir. Bunun Üzerine imiri 
adli d e ilk tahkikatın açılma.mı em. 
reder. 

Beynelmilel nakliyat 
Aıağıdaki kanun dün Vilayete bil· 

dirilmi,tir. · 
Deıniryollarla yük nakliyab için hü 

kiimetimizin de ittirak ettiği 23 tetri
nievvel 1924 tarihli beynelmilel mu· 
kavelenamenin İmza protokolünde 
derpiı edilen ve bu defa müddeti bj. 
ten muvakkat tedbirlerin, mali ve ik
lıaadi zaruretler dolayısile 1 letriniev 
vel 1932 tarihinden haşlıyarak, umu· 
mi surette muka•elenin gözden geçi
rilmesi için toplanacak konferanata 
kabul edilecek yeni metin meriyet 
me .. lr.iine konuluncıya kadar meriyet 
mevikinde kalmaaı tensip edilınittir. 

Galatasaray işi 
Vilayet idare heyeti dün de toplan· 

mıt ve Galataaaray Liaeaine ait evra
kın tetkikine devam etmittir. Bazı kı:
ınnların tevıian tahkikine lüzum gö
rü1mü, ve buna karar veri im ittir. 

Beyoğlu kaymakamı 
Memnuniyetle haber aldığımıza gö 

re. bir müddetten beri rahatıız olan 
Beyoğlu kaymakamı Sedat Bey iyilq 
mit ve vazifeaine devam eU-ğe baıla
mııtır. Vilayet idareainin ~etli bir 
rüknü olan Sedat Beye t.:llrar gesnıit 
olaun deriz. 

Sivrisinek mücadeleal 
Mevaim münaaelıetile Sivriainek mü

cadele.ine kuvvet verilmittir. 
Kadıköyden baflayarak Pendiğe ka

dar uzayan •aha dalı.ilinde bütün •u bi· 
rikintilerine mazot atılarak kanatlanma 
ğa baflayan sürfeler itlaf edilmekte, 
evl..-delö kuyuların ağızlanna tel kafes· 
ler geçirilmektedir. 
Kıtın yapılan mücadele çok iyi netice

ler vennit1 Kurbağalıdere Eftllköy Boa. 
tancı, Kalamıt ve civar köylerde ıivri 
ıinekten hemen hemen ...,,. kalmanııt· 
tır. 

Şark demlryollarında 
yeni tarife 

. . ~~!' tİmm>diferleri ıirketi bugünden 
ıli~ banliyö hattında yaz tarifesini 
tatbıka baflıyacaktrr. 

M. Maurlce Rotaehllde 
F raııuz zenııinlerinden iM. Ma..rice 

de Rotachild, dün Beruttan tehrimi2 e 
ıelmit ve F ran11z aefiri Comte de Cham 
brun'e misafir olmuıtur. 

Fenerbahçede çay 
Dün Fenerbahçe klübünün kendi 

voleybolcülerinin 1933 seneıi tam;>İ· 
yonu olmaaı dolayısile bir çay ziyafe. 
ti verilmiıtir. Ziyafette bütün Fener· 
bahçeliler, voleybolcüler bulunmut· 
tur. Ziyafeti mütealup kitibi umumi 
Celil Bey tara frndan voJeybolcülere 
bu muvaffakıyetin h8:tıraıı olmak ü
zere madalyeler verilmiıtir .. 

Maarifte 

Kız kolleji 
Tetkikata başlandı 

mektep genit 
teşkilatlı o~acak .. 
Maarif V •kileti lstanbul intaat büro

•u ı:efi mimar pr. Ml Eııl ••ki Düyunu 
umumiye binasını tetkike memur ediI
miıtir. M. Eııl binayı gezmiş, içinde ya
pılacak tadilat için bir proje hazırlama
ğ;ı hatlamııhr. Bina geniş kadrolu bir 
kız koleji ittihaz edileceiinden ona ıöre 
tadilat yapılacaktır. Binanın Maliyeden 
Maarife t.-..,..Uümü muamelesi yakında 
yapılacaktır. Defte.-dar Mu•lafa B. Ma
liye Vekaleti namına binayı devrü tea
lim edecektir. 

Mektep pansiyonları 
M•ktep panıiyonları ücretinde ı;o1ı: 

tenzilat yapıl•caktır. Memleketin 23 ye
rinde leyli panıiyon vardır. Maarif la· 
rafından teklif edilen ücretltt Mecliı 
Encümeninde yükıek cörülmüı, A:;M:a
ra müıtuna olarak bütün pansiyonlarda 
20 ile 25 lira arasında tenzilat yapılmıı· 
tır. 

V aour gezintisi 
Mülkiye mektebi talebe cemiyeti ma· 

yısın 19 unda hir vapur vezintiıi tertip 
edecektir, Vapurla Kalamı,a, Adaya ve 
Boğazicine gidilecektir. 

Samsunlular müsameresi 
Şefırimizde~İ Sam•unlula• 19 may11 

cuma günü T epehaşı tiyatrosunda bir 
müıamere vf'~eceklerdir. 19 mayıs Ga2i 
Hz. nin Samıuna ilk ayak bastıldan gÜ· 
ne tesadüf etmektedir. Müsamerede 
kahraman piyeoi ıle temsil edilecektir. 

Darülfünunda gaz konferanaı 
Fen fakültesi uzvi kimya müderrisi 

Omer Şevket Bey tarafından yarın sa
at 4,5 ta konferana aalonunda dördün 
CÜ ıaz konferanu verecektir. Takip 
edilecek program ıudur: 

1 - Zehirli gazlarla 
kimaeleri kurtannak İçin 
ilk tedbirler ve tedavi 

zehirlenen 
yapılacak 

2 - Şehirlere vaki olacak ıaz ta· 
arruz.una karı• alınacak tedbirler ve 
hazarda yapılma11 lazım teşkilat 

3 - Maske tecrübeleri 
4 - Gaz atıf tarzları 
5 - Havada gaz bulunup bulun· 

madığ-rnı anlayabilmek için vaaıta]ar. 
6 - Sun'i sisler ve bulutlar yapıl· 

ması ve tecrübeleri. Darülfünun bah
çeıinde sis tecrübeleri yapılarak göz. 
leme tarzı gösterilecektir. 

muallimler kongresi 
lstanbul Muallimler Birliği Reisli

ğinden: 
Birfığimizin geçen haftn toplanan 

yıllık kongre nisap tamamlanmadığın· 
dan 11.5.933 perşembeye kalmıştır. 
Arkadaşlann o gün saa t 15 te Birlik 
merkezine gelmeleri rica olunur. 

Tıbbiyelilerin bayramı 
Bu ıene 12 mayıı cuma ııünü yapıla· 

cak olan Tıbbiyelilerin bayramı, hüyijk 
mtta•İmle kutlulanacaktır. Merasim Tıp 
F akü ilesinde yapılacak ve Is tikli! mar· 
ıı ile başlanacaktır. Tıp fakültesi reiıi 
Dr. Tevfik Recep Bey bir nutukla me
rasimi açacaktır. 

Müderriı Dr. Ziya Nuri Pllf'l "Fa
külte tarihine bir nazar" mevzuu üzerin 
de bir. konferans verecektir • 

Diğer konferanslardan sonra konaer 
k11mı batlıyacakhr. 

Merasimde Tıp fekültesi Talebe ce
miyeti tarafından baatmlmıı olan tarihi 
Tıp hık kında müderris muavini Dr. 
Ahmet Süheyl Beyin Türk Tıp Tarihi· 
nin Çin Tıp tarihine tekaddün ettiğini 
vesailde isbat eden makaleyi havi bro
şür davetlilere dağıtılacaktır. 

O gece cemiyetin Cağaloğlundaki 
merkezi elektrikle donatılacaktır. 

Poliste 

Mahkemelerde 

Borsa harici 
--~--

Muamele yapan 41 
ldti mahkemede 

Geçen 1932 senesinin birinci ayında 
Bona harici muamele yaparak Türk pa
rasının kıymetini koruma kanununa 
muha!if hareket eden ve hariı:ten mern· 
lekele ıoktukları 130 bin dinarlık ecnebi 
parasını borıa haricinde 1:ür.k para~rna 
tahvil eden maznunlara aıt ilk tahkıkat 
ikrr..aJ cdilmiı ve evrak üçüncü ceza mah 
kemeıine sevkolunmuıtur. 

Bu davanın maznunları biri iradın 
olmak üzere 41 kiaidir. Bunlann bir kıs· 
mı ltalya ve Yu!"~ılavyadan Dinar ıe
tirmiıler, bir kısmı hu dinarlan bona 
haricinde Türk parasına tah•iline leva•· 
ıüt etmitler, bir lnımı da Türk parası
na tahvil etrni!lerdir. Davanın maznun· 
!arı ıunlardır: 

Lübnan tebaaoından Mehmet Gundur, 
lranokoı, V aıil, Sadettin, lvan Sttnik, 
Barbariç. Antuvan Pavloviç, lvan Ber
nar, Bozonavi.ç, Krerdo'\liç, PavJi, An
dirya, Sırp tebaa11ndlın Tane, Sarraf 
Müiz Bahar, !.ak, Naom, Müiz, laak , 
Çe!ebon, Yuda Bahar, Abdülhamit ln
gili7, Atot, Sergis, Ziramoa, Taledo, 
Yorıi, lozı Vaıililö, lstavri, Mayer, Za
harya. Leonida, lıtefancnriç, Liıoraviç, 
Liror. Lefter, Hüıeyin Hüsnü, Gavril, 
Berç, ApostoJ, :stelo, Nesim. 

Uç.üncü ceza nıabkemesi hu davaya 
haziranın 22 inci günü bakacaktır. 
Davanın maznunlan !ok o!duiu için 

o ıün baıka mQhakeme yapılmıyacak
tır. Maamafib maznunlardan bir kıamı· 
nm halen Türkiyede olmadıkları anlaırl
mıştır. Fakat ~ .. ı mühim auçlular Tür
k.iyede bulunmaktadırlar. 

Kara Ali çetesi 

Ağırcıua mahkemesinde n11kzan rüyet 
edilmekte olan Kara Ali çeteoi muhake
me.si dün neticelenmi,tir. Yaprlan bu i
kinci muhakeme neticesinde de mahke
me ıuçlu1ara isnat edilen ıuçu varit gör 
müş ve eolıi kar.nnda ıarar ederek suçlu 
lan gene ayni cezalarla cezalandıFmlJ· 

br. Karara nazaran Kara Ali 30 ıene, 
Kara Ahmet 15 •ene 10 ay, Kara Ali· 
nin yeğeni Halil de 3 •ene hapse konula
caktır. Koca Hüıeyin heraet etnıittir. 

ŞlrkatlardB 

Azaltacağı yerde 

Rıhtım fİl'keti tari'eyi 
yükseltmek iateyor 

Rıhtım Şirketi, Haydarpaşa limanın· 
da olduğu gibi tarifesinin 3 mislinden 
5 misline tnyidini iıtenıektedir. latıın
bul Gümrükleri Bqmüdürü Seyfi B. 
tirketin hu husuata Nafı veya lkt11at 
Vekaletine müracaatinden Jiaberdar ol· 
madığım ve bu hususta buradan müta
lea aorulmadığnıı ıöylemiıtir. Diğer ta
raftan tacirler, !İrketin bili.kia ücretle· 
rin de "lı 25 · 30 nisbetinde tenzilat ya· 
pılma11 İcap edeceğini söylemekte ve 
nhtunsız yerlerde de 8iınan rıhtım Üc· 
retlerinden ıikayet etmektedirltt. 

---o---
Telefon tlrketinden 

çıkanlanlar 
lstanbul Telefon Şirketinin, teoİl8tın 

otoına.tik hale kalbi üzerine açıkla kalan 
memurelerine tazminat venn.iyerek me
zun addettiii ve bu suretle çıluırılanla· 
nn hepaini Türkler letkil ettiği bir re
fikimiz tarafından yazılmııtrr. Tahlôka· 
timiza nazaran, otomatik tesisat dolayı
aile açıkta kalanlara ıirket müddet· hiz. 
metlerine göre gayet cü2'i miktarlarda 
tazminat vermi9tir. Açıkta kalanlardan 
ekseriıi Türktür. Bu haberin, vuku bu· 
lan ıikiıyetlerden çıktığı anlaıılmakta· 
dır. 

Teşkilat beynelmilel. mi? 
• 
lpuçlan bu neticeyi kat'i surette 

henüz tespit etmiş değildir 
man Ef ., o sırada son aÜr3tle ar&ba .. 
nın yanından geçen ıoför Arifin oto
mobili altında kalarak yaralanmııtır. 
Şoför Arif, yakalanmıttır. 

Kolu kırıldı 
Kaaımp-da oturan hamal Yuİla, 

Takıimde Halit apartımanından qya 
naklederken aırtmdaki llfYa ile birlik· 
te yük arabaaının üstüne düflJIÜf ve 
kolu kınlmııtır. 

Sahada oyun oynarken 
Vefa ict'man yurdu oyı.,nculanndan 

Münir Süleyman, Ha!iik, Saim ve 
Mehm~l Beyler, zabıtaya müracaatla 
Taksim ıtadyumunda oynarken 
elbiselerinin cebinden aaatlerile 8 lira 
paralannın aıınldığı~ haber . ve~it
lerdir.. Yapılan tahkikat netıcesınde 
ıüpbe üzerine Etref İuninde biri ,.... 
bıtaca yakalanmııtır .• 

Yangın 

tt 

Kadınlar blrHği 
Ve inkılap 

Sık sık itiliyoruz. 
Hanımlar Birliği balo vermİf, b il
mem hangi madam terefine çay 
ziyafeti çekmi,, Avrupanın bil
mem hangi tarafında toplanan ka· 
dın•ar kongresine murahhas gön
dermİf. 

Türk inkılabında her tetekkü
lün bir kıymeti, her cemiyetin ~ir 
manası vardır. Bu itibarla fikir ve 
cemiyet hayatını ifade eden her 
tetekkülü takdir etmemiz luımdır. 
Bilhassa Türk kadınlığına en yük
sek yeri veren inkılap hanımları
mız arasındaki cemiyet hareket
lerini hürmetle takip ederiz. 

Fakat bu te,ekkülün meydana 
çıktığı günden beri müıbet bir ha
rekete önayak olamaması, memle
keJ kadınlığı üzerinde müeısir bir 
rol oynayamaması bizi enditeye 
dü9ürüyor. 

Türk genci kadar Türk kadınım 
da inkılabın ortaya attığı fikirlere 
kartı haaaas ve harekete amade 
görmek istiyoruz. Memleket mu
ayyen bir zümre ve sınıftan ibaret 
değildir. Münevver zümre inkılap 
fikirlerinin yerletmesi ve yayılma
sı itinde mes'uliyetli bir fazife al
mıttır. Yüksek sınıf bu akideyi 
henüz inkılabın tümulünü kavrıya· 
mamı• tabakalar arasında yaya· 
caktır. 

Kadınlar Birliğinin bu vazifeyi 
benimsediğini görmiyoruz. 

Balolar veriliyor, çay ziyafetleri 
çekiliyor. Avrupa kongrelerine 
murahhaslar gönderiliyor vesaire 
veaaireo. 

Fakat bu cemiyetin mesela fakir 
genç kızlar arasında bir tetkilat 
yaptığı, kimsesiz kadınları sefa
lete, fuhta dütmekten kurtarmak 
için tertibat aldığı, hatta kendi 
mevcudiyetini kuvvetlendirmek İ· 
çin yardımcı aradığı görülmüyor, 
i~itilmiyor • • 

F ransada kadın tetkilatı genit 
bir tefkat ve himaye tebekesi bi
linde bütün kadın sınıfları arasın
da müessir bir rol ifa eder • 

Bizim Kadınlar Birliğinin\ee .. 
süs ettiği tarihtenberi kaç fakir 
genç kızı yeti,tirdiğini, kaç hima· 
yesiz kadını sokağa dütmekten 
kurtardığım sorsak müspet bir ce
vap alamayız. 
Vakıa çay ziyafetleri çekiliyor, 

balolar veriliyor, Avrupaya mu· 
rahhaslar gönderiliyor, fakat bil· 
tün bu fantezilerin arkasında bu 
tetekkülden beklenen vazifeler
den eser görülmüyor. 
Kadının cemiyet hayatındaki • 

rolii çay masası kurmak, kongrede 
yeni moda fapkasmı ne9retmek 
değildir. Bunu yapacak zengin ve 
yüksek hanımlar her zaman mev• 
cuttur. Fakat böyle resmi te ek· 
küllere gire'ı! kadınlarımızın inkı
lap fikirleri ve cemiyet psikolojisi 
ile çalı,maları, ldeta kendilerini 
bu hayır ve cemiyet hayatına vak
fetıneleri lazımdır. 

inkılap Kadınlar Birliğinden 
bu feragat ve tevazuu bekler. 

Burhan CAHIT 

Bankalarda 

Esnaf bankası 
Bankaya yeni bir ıekil 

ve mahiyet veriliyor 
Eanaf Banka.ı heyeti umumiJeoi lıu 

ay aonundıı fevkalade hi• konıre akte
decektir. Bu kon· 
ırede bankanın ıon 
mali '1a2İyeti görü .. 
tülecek ve aermaye 
miktarı kat'i olarak 
teııbit edilecekt" · 

Belecliye reis mu 
avini Nuri B. dün 
bize bu husulla d~di 
ki: 

- Bank1tnın me<"li 
ai idaresi tamamen 
değifti. Yeni bir mü 
dür iş batına gPtİ riJ . 
di. Taıtarruf metk11a 
dile dört memur ve NIJRI Bk.l 
bir hadeTqll açığa çıkarıldı. ilk it olar:>k 
~ka~a lıot-cu olanlardan parayı tahıil 
ıçın ugraıı1ıyor. Bf'nka hundan ~onrA 
yalnız eınaf İtile değil, bütün banka 
mua~datı ile meşl!<ul olacak ı ır. Beledi
ye h11,edar sıfatile bank3mn taahhüt e· 
dilen sermayesinin muhPfazac:ı n;ıı tnrr-f
tardır. Belediye bgnkaya yeni bir m~d~i 
muavenet yapmıyacak, hi ~ ce:dar ııf t ile 
müzaheret edecektir!' 

--<>--

Dünkü akıam refiklerimizden biri 
.aJıte yüz liralıklar baoan ve piyasa· 
ya sürmeğe çalııan beynelmilel çele· 
efradmm tamamen yakayı ele verdik· 
!erini, bu akikada kalpazanların irim· 
!erden ibar olduğunun anlatıldığını 
ve tahkikatı itki! etmemek için isim· 
leri gizli tutulduğunu yazıyordu. Sa· 
lihiyettar makamlardan bize temin e· 
dildiğine göre, bu haber mübaliialı· 
dır. Zabıta vakıa aahte yÜzlükleri ba
aan ve aürmeğe çalııanlar hakkında 
esaalı İpuçları ele ıeçirmit vaziyette· 
dir .. Ancak, bu ipuçlan kalpazan ıe· 
bekeainin ıizli kalan faaliyetlerinin 
her aafhasr henüz aydmlatmı~ değil· 
dir. Zabıta yeniden ba.zı kimseleri 
ne:ıaret altına almııtır. Bunlar iatİc· 
vaplarında bazı mülıiııı ifaatta bulun· 
mutlaı·sa · da bu ifsatta beynelınilel 
bir tebekeniıı ele geçtiği hakkmdaki 
netnyalı teyit edecek mahiyet yok· 
tur. Maa.mafib lstanbul zabıtasının 
diğer birçok k~ranlık iıler gibi bu 
ka1pazanlığm da içyÜzÜDÜ tenvir ede 
ceği ve memleketimizde bulunan ele· 
manlarını ele geçireceii muhakkak-

Samatyada, Berbertefik aokağında. 
Artaki iaminde birinni ... inden yangın 
çıkmıtsa da çabuk söndüriilmüıtür. 

Franaız mulıarrirlbu~ftn 
Ankaraya gidiyor 

tır •• 
Tramvaya atlarken 

Vatman Oamanın idaresindeki tram 
vay arabasından atlamak istiyen Os-

l l O okka kurşun 
Ali isminde biri, Fatihte, Bahriai· 

yıı_!ı Kurıunlu medreıeai üatünden çal· 
dıgı 119 okka lrnqunu salmak iater
ken zabıtaca yakalanmıfhr .. 

Şehrimizde bulunmakta o!8n Franı•2 
muharriri M. Leon Pierre • Quint dün 
Union Franraiıe de "Marcel Prouı!, 
hayatı ve ~;rj" hakkınüa bir lıonferanı 
vemıiıtir. M. Pierre - Quint bu!"ün .An· 
ltara'ya gidec,L:ti!". 
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~illiyet 
Asrın umdeoi "M I L L I Y E T" tir. 

lOMAYIS 1933 
ld•r.&ane : Ankara cadd .. i, 100 No. 

Telıraf adresi : lıt. Milliyet 
Telefon. Numaralan: 

Bqmu.lu.rTİ.r .-e Müdür : 24318 
Y a.aı itleri Müdilrlüiü. ; 24318 
ld&.re •e Matbaa : 24310 --ABONE ÜCRETLERİ : 

Türkiya için Hariç içi• 
L. K. L. K. 

3 . ,. ..... 4- ,_ 
il n 7 50 14-
ıı n 14 - 28-

Gelen •Yralc: seri •erilm.s.- Müdd•ti 
geçen nüdıalar 10 lruruıtur.- Gar.ete •• 
ınatbaaya ait itler için müdiriyota mü· 
ı 1tcaat edilir. Cu.etamhı: aan.tann m••'u
flyetiai kabul etmu. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Yeıilkö7 askeri: raıa.t merkezinden •eri

len tı..bere söre buıün ha•• bulutlu 
olae&k ve rüı:ı&r ıarp iıtikaınetindan • 
ıecektir. 

9-5-933 taribind a ah•a tazyiki 757 mi
limetre en fazla ııcakhk 21 en az 13 de· 
rece idi. 

ltELE.a~ 
latanbulun abu

hava•• 
Frenk gazetelerinin çoğunda bir 

hekim sütunu vardır •. Bu sütunda, 
bizdeki gibi kanserde esas ıirayet 
mi, irs mi olduğunu değil meseli 
hindiba neye iyidir, kimler yemeli, 
kimler yememelidir. Günef banyo 
su kime iyidir? Kime fenadır. Da
mar hastaları, Yatlılar ne yemeli, 
ne yememelidir. Sıcaklarda, soğuk 
lard<J. ne gibi tetbirler tavsiye edi
lebilir •.• Bunları yazarlar... Ben 
rastgeldikçe zevkle okurum. Ga
yet açık ve faydalı tekilde yazılan 
bu makaleler tarzında bizde de ya 
zılar yazılsa ne iyi olur. 

Diyeceksiniz ki ne yazsınlar? •. 
Bakınız ne dütünüyorum: 
latanhulun, suları ve sayfiyeleri 

hakkında ne biliyorsunuz, ne bili
yoruz? 

Evet, Ada zayıf bünyelilere iyi
dir. Amma ciğerleri zayıf olana 
mı, barsakları zayıf olana mı? .. 

Çamlıca ve civarı nefistir, insa
na yarar. Hangi hastalara tavsiye 
edilir? •. Tomruk suyu, Çırçır suyu, 
Karakulak suyu nelere iyidir? Kim 
!er içmelidir? •. Hülasa: lıtanbulun 
dünyalar kadar zengin ve nefis ha 
va ve sularının tedavi ve sıhhat 
noktasından kimlere tavıiye edil
melidir. Bunlar tayin edilmif de
ğildir. F ransada basılan bütün te
davi formülleri oradaki havası ve 
ıuyu iyi yerlerin bir liateıini, otel
lerinin fiyatını, hangi hastalara 
,ayanı tavsiye olduğunu yazarlar. 
Oraya gidenler hiç değilse bu yer
lerin hangisinde kalması ve hangi 
ıudan içmesi lazım geleceğini ol
sun tanır. 

Bizde hunu yapacak bir yer var 
dır. lstanbul belediyesinin sıhhat 
idaresi... Bunu bir riaale halinde 
netrederse lstanhula, lıtanbullula 
ra ve lıtaİıbula gelenlere çok bü
yük hizmet etmi• olur. 

Her sene sayfiyeye giden lstan
hullulardan kaç taneıi gittiği ye
rin kendi bünyesine uygun olduğu 
nu bilir. 

Bir taraftan da hekimlerimiz bu 
yolda ne,riyat yaparlarsa lıtanbu 
lun kıymetini meydana koymakta 
büyük hizmet etmit olurlar •• 

255 yaş .. 
ölmesini unutmut bir Çinlinin 

256 yatında vefat ettiğini telgraf 
haberleri bildirmİfti. Arkadaşımız 
Abidin Daver Bey hunu ele alarak 
tababetin pek geri olduğu Çinde 
bir adamın 256 sene yafamaıını 

tababet lehine olmıyan bir mÜfll· 

( Sıhhi bahisler ) 
Sinirli tipleri, ölüm düşüncesi 

"ôlmek, uyu.maki Uyumak - belki rüya görmek! .• Ah, fa;ı;ile
ti, ıereli tehlikeye düıür en ıey, İft• bu.. Çünkü bu. ölüm . u.:y_ku
au.nda kim bilir ne rüyalar göreceği;ı;? lıte bu düfüncedır kıya
ıamak derdini böyle uzatıp gidiyor.,, 

( Şekapiyer) 

" .. Bununla beraber gençlik, bir gün benden ayrılacaksın. Sev
dayı kollarının araaında tutarak kaçacaknn. Lakin arkandan o 
kadar kuvvetli bir hayk ırııla bağıracağım ki bir daha benim bu. 
haykırıpmı duymamak için ölüm bereli gönlümü pençeleri a-
raaına alacak.,, (Kontea dö NOAY) 

içlinin, almganm - ııeçe~ .YHI• 
larda ııömıÜ§ olduğumuz - sınır tut
maları taıkınlıkları haddi aıaraa haa• 
tabk halini alır. lçaıkmtısı kılığına 
bürünür. O da bpkı ötekilere benzer. 
Ayni mahiyettedir. Şu kadar ki alm
ııanlann ıstırabını dayamlamıyacak 
bir azap dereceaine çıkarır. Almganın 
tamamile kullanmadığı sinir kuvvet• 
lerine kendi üzerine tesir eder, ve ar
dı arası kesilmiyen bir itkence olur. 

ltkillenme, kararsızlık, savsakla
mak, talihinden korkmak, telif et• 
mek, emniyetaizlik; teneffüa yolların
da, kan damarlamıda, hazım bezlerin
de tqhialer bu türlü ainirlilerde yüce 
derecelere kadar yükselir. Onlar ıa

tıraplanm dıtarıya döktükleri zaman 
mideleri, kalpleri mengeneye sıkıtınıı 
ııibidir. Difteri biribirine çarpar, tİt· 
rer, kendi kendine aöylenir, elleri kıv
rılır, gelir gider, iner çıkar, vücudun· 
da artan fazla kuvveti yenmek için 
bir yerde duramaz. 

Bazıları da vücudu ter içinde, kol
ları, bacakları buz keailmit, çehreai 
büzülmüı, beynini ölüm düıüncesi 

samııı, - olduğu yerde çivilenınit 

gibi - dimdik kalır. 

Bu hal karanlık düıüncelerin ka
aırgıuı, korkunç bir zihin dağınıklığı

dır. " . ,,. . 
Yürek sıkıntısı, gönül üzüntüsü ha

yat ııtrraplannm en az dayanılabile· 
nidir. Cesaretli ve yüreği ateıli kim .. 
sclerde bile bu aıkınb birdenbire o ka
dar şiddetlenir ki hiç bir kuvvet onu 
yenemez. Bir çokları intiharla biter. 
Bu sıkıntı fn·tmalan azdığı ve akıl 
dağınıklığı da bunlara kabldığı za
man duy~lar, zincirden boıanmıı 

gibi taıar; akli ve mantıki hareketle· 
ri boğar; irade frenleri kırıldığı için 
insan artık ne yaptığını bilmez. 

Yürek aıkıntıamın ıiddetliai ııerçek
ten cehennem azabıdır. Çok kere -

hede olarak telakki ediyor. 

Ben evvelen bu adamın 256 ya
tında olduğuna kail değilim. Taba 
beti bu kadar geri olan Çinde, bu 
adamın 256 sene evvel doğduğunu 
iıhat edecek ne gibi vesikalar bu
lunabilir. Belki de Çinlilerin ıene
ıi altı aylıktır .•. Kaldı ki; hayatın, 
tahabetle ne alakası var .• Me,hur 
hikayedir. 

Birisi, bekim olmıyan bir köye 
inmİf .. Köy mubtarile görütürken 
köyde bekim olmadığını öğrenmit 
ve: 

- E, hasta olunca ne yaparsı
nız?. diye sormuf, 

- Kendi kendimize ölürüz •• Ce
vabını almış ... 

T ahabetin yüzde sekseni hali 
hastalıkları anlayabilmek ve sebep 
!erini ketfetmekle uğratıyor. Yüz
de yirmisi de elemleri azaltmanın 
çaresini arayor •. Eğer tabiat heki
min elinden tutmazsa, Lokman he
kim bile bir nezleyi tedavi edemez. 

FELEK 
Hamit: Birkaç gün evvel, (Tu

ring klüb) ün propaganda pulları 
basmasını bir karie atfen yazmıt
tını. Böyle pullarımız olduğunu 
(Turing klüh) ün gönderdiği gü
zel nümunelerle öğrendim. Uma
rım ki; hunlar ecnebi muhaberesi 
yapan bütün müesseselere verilmif 
tir. 

- F. 

meraklılarda olduğu gibi - yüreği 
kemiren pitmanlıklarla arkadaşlık e
der. Hıristiyanlığın "ebedi azap,, a .. 
kidesin!n verdiği düıünceyi hi.ııl e .. 
der. Bundan bahaetmit olanlann, yü
rek sıkınbaım bizzat tatmıt oldukla
rına hüküm olunabilir. Dante Aligiye
ri'nin "Cehennem,, indeki derin COf• 

kunluklar veren tasvir her halde hao
nefainde tatmıt olmasile mülhem ola
bilir. "Cehennem,, okunursa \ Daute) 
nin günah itliyenlerin kurşundan göm .. 
leğini giymit; damarlarında dolatan 
erimiş kurşunu, yüreklerini aıkan çe· 
lik eli, göğüslerini ezen demir nıenge· 
neyi bizzat duymut olduğundan fÜp
he edilemez. Abdülhak Him.idin ö
lüm diifünceainin verdiği heyecan
la dalgalanınaaaydr "Makber,, de o 
ruh bulunur mu idi? .. 

• • • 
lçsıkıntııı ruhu uçurumun kenarına 

kadar sürükler. Siz ki doğuıtaki iç
lilik ve alınganlıktan dolayı "içlaıkın
tılılar,. dansınız. Yahut hayabnrzı e
zen her hangi bir hadiııe teairile o 
zümreye sonradan girmİf bulunuyor
sunuz; yalçın dağlarda gezerken ya
rubaşınızda bir uçurum gÖrmÜf gibi
ıiniz. Önünüzde açık duran geni§liği, 
derinliği bir bakııta ölçer ölçmez onu 
görmemek için hemen gözlerinizi kn .. 
parıınız. Şimdi de uçurumun İçine 
dökülen kudumıuı çağlıyanın gürül
tiisü düıüncelerinizi karma lıan~ık C· 

der. Biraz yüksekçe bir parmaklık, 
yahut geçidin bir ucundan öbiir ucu
na kadar gerilmit bir ip olsa korkma
dan, çekinmeden geçip gideceksiniz. 
Lakin, burada tutunacak bir şey yok! 
Çeksen, dayanılamıyacak kadar ızb
rap veren bu düımek korkusunu neyle 
savmalı?. . Fikren ölçseniz, geçecek 
kadar yer var; tehirdeyken. üatünden 
yanlannıza baka baka ayagınız kay. 
madan müvazene ile yürüdüğünüz 
kaldmmın kenarından daha çok ge
niş yer var. Korkak ta de~ils~niz. O 
halde vesvese, korku, azını, ITadeyi 
kıran ve yani zamanda debtetile bera .. 
ber bu ıstıraba nihayet vermek için 
kendini kaldmp uçuruma atını,.a tet
vik eden iatek, içten gelen arzu ne-
den?... ~ 

"" . ,,. 
Beteriyetin bu büyük bcoliaı ile uzun 

müddet ülfet etmif olan bazı kinıaeler 
onu R01nAntik bir tarzda izhar eder
ler. lçaıkıntısı onlar için yeisle, neda
metle, tereddütle hırpalanmıt olarak 
içinde dolaıbklan havaS( bozu)muı 

bir aalondur .• Tetekkür olunur ki içle 
rinden bazıları bu karqlık salonun 
içine girdikleri kapıdan tekrar dı,arı· 
ya çıkmıya muvaffak olurlar ve yeryÜ• 
zünde azimleri, iradeleri kuV"etli 
kimselere mev'ut olan huzur ve aüku
nu bulurlar. Li.kin bazdan da girdik· 
leri geçidi bir daha bulamazlar; dai· 
ma o karanlık salonda döner dolaıır
lar. 

Ev, bark ııevgiai, Tanrı korkusu on
ları hayata bağlar. Gözlerinin önün
de bir tanyeri panlbaı görürler; lakin 
güneı doğmaz. Bir gün daha karan
lık bir köıede bulmuı olduğu bir ka
pıdan, uçuruma açılan kapıdan çağı
nlmakta olduğunu. duyor. 

Hayal gözü ona kapının üatündeki 
fu ibareyi gösterir: ne korkuyoraun? 
Bir geniı karanlık delik. • Belki de 
b()f •• 

Kalbinin içinde yükaek bir dalga 
kabarırken hüzün ve tasa ile boğulan 
zavallı ruh, o karanlık kapıdan baı
ka bir teY göremez. Ve sonra, bir 
gün oraya ablır. Öllim karanlığına ... 

Dr. Rusçuklu HAKKI 

HİKAYE 
Yeni ne,rlyal 

Yunüs Emre divanı 

KÖR 

Genç yazıcılarımızdan ve fikir a .. 
damlarnnızdan Bürhan Ümit Beyin 
uzun zamandan beri ihzarile meşgul 
olduğu ''Yunus Emre" divanının birin· 
ci cildi çıkmışbr. Bu kitap, Yunus Em
renin sanat ve hayatına ait gayet kıy· 
metli bir tetkik ve tahlil eseridir. Genç 
muharrir büyük külfet ve zahmetler 
ihtiyar ederek büyük Yunüa'ün ölmez 
eserlerini dikkatli ve anlayıılı bir tet
kik süzgeçinden geçirmittir. Türk ede 
biyatının bu kıymetli eserini karileri .. 
mize tavsiye ederiz. 

Gregor Bulgar hududunda bazı iti"" 
rini görüp gece eve geldiği zaman o 
kadar hayret içinde kaldı ki, hiddete 
vakit bulamadı. 

Yatak bombostu. Kan11 evde yok
tu. Zaten o da kadınların sadakatine 
o kadar inananlardan değildi. Araaıra 
işleri için Belgrada veya Selaniğe git
tiği zamanlar, oradaki kısa saçlı kızla
rın neler neler yaptıklannr görmÜf, 
anlamıştı. Fakat bu gece başına ge
len hadiseye bir türlü inanamıyordu. 

Sonra kanaı Severina öteki kadın
lar gibi de değildi. Sakin, muti, işini 
bilir aanım bir dilberdi. Dükkanı te
mizler, çiçekleri aular, kafesteki kut
lara bakardı. Yatak bembeyaz, aofra 
tertemizdi. 

Ah bu yatak! Bu içi bot yatak! 
Gregorun yüreği §Öyle burkuldu. Bu 
hakareti, bu atlabtı affedemiyordu. 
Dolaba baktı . Karısının çamaşırlarını 
da alıp ııötürdüğünü görünce ıüpheai 
kalmadı. 

Tanyeri aıarm.ak üzere idi. Şimdi 
sobayı yakmıya, kümese inmiye, hüla· 
sa Severinanın çıplak ayaklarile ete
ğini beline dolayarak yaptığı sabah 
itlerine bakmıya sıra gelmiıti. Gre
gor da karıaız yapamazdı. Bir hizmet· 
çi kız almak, hem ona göz kulak ol
mak, hem de parasını verip çalıştır
mak lazundı. 

içini yakan büyük kine rağmen, 
ömründe ağlamasını bilmiyen Gregor 
bol gözyaılarile o gece ağladı, ağla
dı. Eski Iıabralar gözlerinin önünde 
canlandı. Fakat Severina o anda gel
se, sevdiği bu kadını paramparça e· 
derdi. 

Gözyaılannrn arkaaı gelince, dütün
meğe vardı. Acaba köy delikanlıların
dan hangisi karısını ayarlmı~tı? Dü· 
şündü, dütündü, bir türlü anlıyama

dı. 
Günler geçiyordu. Gregor genç ve 

gürbüz bir hizmetçi kız huldu. Kızın 
genç ve dolgun vücutlu ı\ lmaaı lazım
dı. Çünkü müıterileri böyleainden 
hO§lanıyorlardı. Bu kız ite baıladı, 
gelen mütlerilere gülümaediği zaman, 
Gregor kanımın da öyle yaptığmı dü
ıünüyor ve patlıyacak gibi oluyordu. 

Maamafih içini kimseye belli etmi
yor bilakis herkese şen, şatir görün
meke çalıııyordu. Nihayet Severina
nın kiminle kaçtığını öğrendi. Bu a
dam Niali birisi idi, kapalı bir araba 
ile köy köy dolaıır, ufak tefek tuha
fiye eşya•• satardı. Hatta bu adamın 
bir çok kanlan böyle kandınp, sonra 
bırakbiı bile ıayidi. Severinanın bu 
adama uzun boylu tahammül edebi
leceğini zannetmiyordu. Onun için 
Gregor sabrebneğe karar verdi ve bek 
ledi. 

Üç ay sonra Severina gözyaşları i
çinde geldi. lı, Gregorun dütündüğü 
gibi olmuıtu. Kadını kovmadı. 

Severina da evdeki eaki yerini aldı. 
Vefasız kadın kocaaımn dayak atma
sı, küfretmesi, hatta belki de taban
caaım çekip vurması ihtimallerini bile 
ııöze almı§l&. Halbuki öyle olmadı. 
Bunun yerine sükut ve kin vardı. E
vet bir ıey olmadı. Fakat gün geçtik
çe Severina gözlerindeki kuvvetin a
zaldığnn hiuediyordu. Bunu da gözü
ne ve çok ailanut olmaaına hamletti. 

içinde ilk ıüpheyi duyduğu zaman, 
arbk it iften geçınitti. Her sabah sö
zünün feri daha azalıyordu. Etrafın
daki qya aiali ve müphem göriinmeğe 
baılamııtı ve bir gün hiç bir teY gör
mez oldu. Saba hl eyin gözlerini açtığı 
zaman, ııün ııığı kaybolmuıtu. Bazı 
çobanların insanları kör eden otlar 
tanıdtfım söylerlerdi de, inanmazdı. 
Demek hakikatmit ! 

Artık nihayetaiz bir geceye girmit
ti. Sustu, aeaini çıkarmadı. Ev itleri
ni el yordamile görmeğe bafladı. Fa
kat onun körlüğü kartıaında. kocas~run 
için için duyduğu zevki de hiasetmıyor 
değildi. Bazan bir mobilyaya çarpar 
ve sallanına, kocası bir kahkaha salı
veriyordu. 

Severina bu sefer ölümü düşünmeğe 
batlamıttı. Fakat Allah bu }-eni gü
nahı da affedecek miydi? Sonra, ve
fasız aııkmı da unubnut değildi. Bü
yük bir aık öyle kolay kolay sönüver
mezdi. Onu bekliyordu. 

Bir aktam yoldan doğru araba gı
cırtısı içinde tanıdığı sesi duydu. A· 
raba dükkanın önünde durmu.ıtu. i
çeriye malını bol lafla satmıya çalııan 
Aşıkı, ııeyyar tuhafiyeci girdi. Severİ· 
na bir kapının arka:ında dinliyordu. 
Zannediyordu ki, bu adam her hangi 
bir vesile ile kendisini aramağa gel· 
mişti. Tuhafiyeci kuvvetliydi. Seve
rina onun geni~ göğsüne batını koyup 
uyuduğu zamanları düşündü. 

Bekledi. Gregorun bu gelen adamın 
üzerine atılacağını zannediyordu. 

Hayır, hayır! Bilakis Gregor gelen 
miaafire ikram ediyordu. Öteki de ik
ramı kabul ediyordu. Oatelik te para
ınnı vererek .. 

Ne oldu? Eller<!e kadehler barııt•
lar mı? Biribirlerine karı• hiddetleri
nin böyle sabunköpüğü gibi sönmesi
ne imkan yoktu. 

Kim kimi aldatıyordu? Kim daha 
evvel ötekinin üıtüne atılacaktı? 

Kapıyı yapıımıı, boğazı kurumuş, 
faciayı haber verecek ilk sayhayı, ilk 
sadmeyi duymıya çalıtıyordu. Severi
namn titriyeu elinde de bir biçak var
dı. Eğer iki adam boğaz boğaza gelir
lerse, yavaıça onlara doğru gidecek 
ve elindeki biçağı Gregorun vücuduna 
insafsızca ıaplıyacaktı. Bu kararla e
linin titreyiti bile geçmifti. 

Halbuki kavga olmuyordu. Çıplak 
masanın üstünde kadehler biribirini 
kovalıyordu. lkiai de kendilerinden 
ve dereden tepeden bahsederek gülü
ıüyorlardı. Ne muhabbet, '1e muh!'-b
bet! 

O zaman Severina anladı 'Ve 911ii.de 
tut~uğu lüzumsuz biçağı atb. 

Fakat gece olup kocaar ve aşıkı da 
sızdıktan sonra, her birini yataklanna 
yatırdı. Yavatça kapılarını kilitledi ve 
ıonra eve ateş verdi • 

Spor 

Cuma maçları 
lstanbul Futbol Heyetinden: 12-5-933 

Cuma günü yapılacak Lik nY.lçlan. 

Taksim Stadında: 
Galataaaray - Beykoz B takımı saat 

13,50 hakem izzet Bey. 
Hilal - Kasmıpafa " inci küme saat 

15,15 hakem Adil Giray Bey. 
Galatasaray - Beykoz 1 nci takım sa

at 17. 
Fenerbahçe Stadında: 

Fenerbahçe - V. K. Kapı B takımı sa
at 13,30 hakem Sedat Bey. 

Anadolu - Beylerl>eyi 2 nci küme sa
at 15,15 hakem Kemal Halim Bey. 

Fener bahçe - V. K. Kapı 1 takım saat 
Fethi Tahsin B. 

Gençler Liki: 
Betiktaı - V. K. Kapı saat il hakem 

Kemal Halim Bey. 
Kaaımpaıa - lat. Spor saat 12,15 ha

kem ıM. Reıat Bey. 
* lstanbul Güret ve Boka Heyetinden: 

12-5-933 Cuma günü yapılacağı evvelce 
teabit edilen tecrübeli güreşçiler araaın· 
daki müsabaka ayni günde milli güreı 
takımı seçme müsabakası yapılaca'ğından 
9-6-933 cuma gününe tehir edilmiıtir. 
Keyfiyet tebliğ olunur. 

* Voleybol ve Bıuketbol Heyetinden: 
12-5-933 Cuma günü Galatasaray Loka
linde yapılacak maçlar: 

Basketbol, 
Beti.ktat - lat. Spor aaat 16 hakem 

llhami Bey • 
Voleybol, . 

lat. Spor - Eyüp saat 17 hakem Nı-
hat Bey. . 

Galatasaray - Süleymaruye saat 17,30 
hakem Sami B. 

Hayat 

İstanbul 4 üncü icrasmdan: 

Temamına on beş bin lira kıymet tak 

tir edilen Boğaz içinde Büyük derede 

Çoban oğlu sokağında eski 12,14, 16 

No. lu sirf mülk ma bahçe hane İsıı>an 

ya sokağın.da eski 31 mükerrer yeni 33 

No. lu bahçe ve fındık suyu sokağın.da 

eski 2 mükerrer numero alan ve tapu 
kaydına nazaran üç arsa ve bir bap ha 

neci.en ibaret olup bu kerre arsalar kaLp 
edilerek üç kısım sedli bahçenin orta

sında bodrum katı kargir üst katlar ah 

şap penceleri IPancurlu dahili kısman 

boyalı ..ahrinçli ve muhtıelif çam ve zi

net ve gül ve mütenevvi meyva ağaç· 

larile müzeyyen drvarları demir q>ar

maklıklı havuzlu ve limonluklu arka 

eokağa methali buluna.o O'll iki odalı 
terkos ve elektrik tesisatlı meziir gayri 
menkuliın heyeti umumiyesi. açık arttır 
maya vazedilmiş 15-5·33 tarihinde şart 

namesi divanhaneye talik edilerek 12-6-

33 tarihine müsadif pazartesi günü saat 

14 den 16 ya kadar lstanbu1 dördüncü 

icra dairesinde açık artırma suretile sa 
tılacaktır. Artırmaya iştirak için yüzd.e 
yedi buçuk teminat akçesi alınır. Mü

terakim vergi, be.le.diye, vakıf, icaresi 
müşteriye aittir. Muhammen kıymetin 

yüzde yetmiş beşini bulmadığı taktir

de son aırtıranın teahhü.dü baki kalnnk 
üzere on beş gün temdiden 27-6-933 ta 

rihine mii<ıadif salı günü ayni saatta en 
çok artuanm üzerine ihalesi yapıl.aıcak 

tır. 2004 No lu icra kanunun .126 ıncı 
ma<ldesine tevfikan hakları tapu sicil
lcri!e sahi~ olmayan ipotekil alacaklılar 
ile diğor alakadaranın ve irtifak hak 
sahiplerinin bu haklarını ve hususile 

faiz ve masarife dair olan iddialarını 

iliin tarihinden itibaren yirmi gün i
çinde cvrikt müsbitelerile bilıdinne.leri 
tazmıdır. Aksi takdiroe hakları tapu si
cillerile ııabit olmayanlar satıt bedcli
oin payla§lllaısındıan hariç kalır.lac. A
IAlm.darlann işbu maddei kanuniye alı 
k6mına göre hareelot etmeleri ve daha 
fazla mal(lmat almak ıisteyenluin 933-
753 doeya numarasile memuriyetimize 
müracaat etmeleri iltn olunur. (3103) 

Beşiktaş 2 inci ibulaıktan: 

Beşi ktaıta yeni malıaLledc orta oyun 

ou aokağmda 6 No. laı hanede mükim 
ikıen e.Jyevm akıl l:ıaoıtalığmdan dolayi 

Bakırköy emrazı akliye ve -1ıiye halı 

-tan.eSinde tahtı <tedavide bulunan Na

fuı hanımın lıacrile kendisine hemtire

si ayni ban.ede mulcim Nazitt hanımın 

vasi tayin edilmiş olduğu al.Akadaranca 

malilm olmak üzere ilan olunur. (3122) 

Sigortalarınızı Galttada Hanında Kain 

ÜN YON SİGORTASINA yaptırmız. 
"Türkiyede bilifaoıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta 

Te~efo~: Beyoğlu 4.4888 
yaptırmaymız. 

2363 

--
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MAKEDONYA 
Aşk, Kin, Polltl!ıa, 11e Kan .. 

bir kuduza çevirmitti. Onun aükütün
den istifade ederek şehzade devam 
etti:. 

- Sadaret 'Ve nezaret makamlann
da bulunmuf, ne kadar bendegan var
sa, ferik rütpesine kadar olan askeri 
erkan ile beraber saraya celp buyu
runuz. Bu zevatı mevcut buhran 
hakkında açıkça fikir beyan 
ebneğe icbar edersiniz. Ekıeriyet el
bette bir nokta Üzerinde tezahür e
decektir. Bendeniz evvelden arzede
yim ki bu heyetin sarahaten ortaya a
~abileceği yegine fikir ''Kanunu Esa
sinin il&nını istemek., olacaktır. 

Abdülhamit artık sabredememişti. 
Ka, Iarını çattı, adeta bağırır gibi; 

- Ne dedin? - diye homurdan
dı - Böyle hir hareketin nerelere ka
dar u zayahi leceğini düşünemedin mi ? 
Yoksa sen de mi ittihatçılar gibi dü-

Müellifi: Nizamettiıı Nazif 

§ÜDmeğe baıladın? 
Vahideddin birdenbire enditeli bir 

tavırla ayağa kalktı. Acaba Sultan 
kendiaini bir tuzağa düıünnek için 
mi çağırtmıfb? Bereket versin Ab~ü~
hamidin yüzü gene tatlılatıvennıştı. 
Bundan ceaaret alarak; 

- Efendimiz .. - dedi - Bilemem 
bu sözler niçin hiddeti ıahaneyi mu• 
cip oldu. Kanunu Esasinin yeniden 
ili.nını tavsiye eden bir hanedan aza
•• elbette hükümdarlık haklarrmn 
kutsiyetini dütünememezlik edemez. 
Zannediliyor mu ki bendeleri Kanunu 
Esaıinin ili.nına taraftarım.? Hayır 
efendimiz. Hayrr. Henüz sözlerimi 
ikmal etmiş değilim. Pederimiz cen
netmeki.n Abdülmecit Hanın tanzimat 
fermanını okutmasına takaddüm eden 
günlerdeki ahval ile bugünkü şartlar 
arasında az benzerlik mi vardır? Av-

rupaıun Makedonya itlerinden bu ka
dar heyecan duyduğu ıu devirde Ka
nunu Esasiyi tekrar ilan ebnek demek 
bir ikinci tanzimat femıanı okutmak 
demek olacakbr; ki akibinde Me~•
lar Mecliaini içtimaa davet etmek la
zımgelmiyeceğini zeki bir 'tezir kolay
lıkla ispat edebilir. Fakat Kanunu E
saai ilan edilir edilmez ittihatçıların 
da, Arnavut, Rum, Ermeni ve Bulgar 
çetelerinin de tahrikab derhal hiçe i
niverecektir. Bittabi timdi ittihatçıla
ra kartı teveccüh gösterenler o zaman 
zatı ıahanelerine temayül etmit ola
caklar ve elaltmdan bendegana verile 
cek küçücük emirlerle ihtilalin bütün 
sergerdelerini teker teker ortadan kal
drrabileceğix. 

Abdülhamit gözlerini odanın bir kö· 
§<!Sine dik:mq dalgın dalgın düıünüyor 
gibiydi. Fakat hakikatte kardetini 
cankulağıyle dinliyordu. Bir müddet 
sustu. Sonra murasıa tabaka.srndan 
bir aigara çıkardı dudaklanna götür
dü. Vahideddin hemen bir kibrit çak
mışb. Fakat sigarayı yakmak için bir 
ikinci kibrit çakmağa mecbur oldu; 
hafı iyice fosforlanmamıf olan birinci 
kibrit derhal aönmüttü. Kızıl Sul
tan; 

- Görüyorsun ya. . _ dedi _ 
Her kibritle sigara yakılamıyor. Bu
nun gibi h~r kıvılcon da ateı tutuıtu
r~~· ~tce bombalar görülmüttür 
kı fıtillerınde biraz barut ekaik oldu
ğu için patlıyamamıılardır. Yapılan 
bütün bu gürültülere rağmen ben dü
ıünüyorum ki Makedonyadaki kıvıl
cım henüz yangın yapacak iatidatta 
değildir. Binaenaleyh evvelden veril
miı kararlarımı değiıtimıeğe lüzum 
görmiyorum. Reval'de Ruayayı lngil
tere ile konuıturan sebepler belki mü
himdir. Fakat o da netice itibarile 
korkulu ibr rüya kalacaktır. lngilte
renin Rusyaya vereceği her vaadi ben 
buradan lngiliz ııermayedarlanna hah 
tedeceğim iki üç imtiyaz ile hükümsüz 
bırakabilirim. lngiltere benim çok iyi 
bildiğim ve çok tecrübe ettiğim lnıril
teredir; ve muhakkak ki notunu ver
difim gündenberi çokluk deiiımemit
tir de .. 

Vahideddin ayakta, ellerini kavuı
turmuı, kelimeleri tartarak dinliyor
du.. Abdülhamit sigaraaından bir iki 
nefes çektikten sonra; 

- Artık iatirahatinize bakınız .• 
- dedi - beni tenvir ettifinize mem-
nun oldum. 

- Eatafirullah efend!miz · 
- Verdiğim kararı bir iki ırün aon-

ra öğreneceksiniz. 

Cevap 
Vahideddin henüz Çengelköyiiııde

ki kötküne ayakbasmamııtı ki Abdül
hamidin kat'i kararını bildiren uzunca 
bir ıifre Metroviçe telgrafhanesine 
ulatmıf bulun':'yor~u. Ve yirmi daki
ka sonra bu ııfrenın halledilmit bir 
suretini kumandanlık karargahı mül
haklannclan genç bir mülazim, Met
roviçede hudut kollarından bir kısmı
na kumanda eden birinci ferik Şemsi 
Patanın eline tutuıturnmıtu. Patanın 
okuması yazması biraz kıt olacaktı 
her halde. • Çünkü kağıdı tekrar mül
haka uzatarak; 

- Oku! - diye homurdanmıtb -
Genç mül.ô.zim hazır ol vaziyetinde 

dimdik okumağa baıladı: 
- Birinci Ferik Şemai Paıa Haz

retlerine. • Reanede bulunan aekaen 
seklzinci alayın üçilncü taburu Kola
ğaaı Niyazi Efendi namındaki mel'un 
ile Reane Belediye Reisi Hoca Cemal, 
vergi katibi Tahain, Polia Komiaeri 
Tahir ve Millazlm Yusuf Efendilerden 
ahali ve a•kerden mürekkep yüz ka
dar hain, Reanedeki tabur debborunu 

kırarak mevcut mavzer tüfenklerile 
cephaneleri ve tabur sandığındaki pa
ralan zorla alıp lstinya istikametine 
doğru savuımuılar ve Pirespe'de bu
lunan ayni tabura menıup iki zabit ise 
civar köylere gidip ailiıh dafıtmıtlar
dır. Merkum Niyazi ile arkadatları
nın .saltanat makamına karıı göıter
dikleri bu nankörlük süratle cezalan
dırılması icap eden bir hadia~dir. Mer
kumun aveneıile beraber en kısa za
manda batkalarına ibret olacak bir 
ıekilde ele geçirilmesi ve o civarın 
baıtan bata taranarak fena propagan 
dalara bir daha meydan verilmiyecek 
bir ıekilde temizlenmeai lazımdır. 
Zabalilerinin dine ve padiıaha karıı 
olan sadakatink :ıatı ıahanenin bu va
zifeyi size tevdiine sebep olmuıtur. 
Anadolu.dan emrinize aüratle bir fırka 
asker aevkedilecektir. Fakat bu fırka 
gelinciye kadar zabilinizin faaliyete 
geçmit bulunması vaziyete daha uy
gun telakki edildiğinden mevcut tabur 
!arla derhal üzerlerine hareket etme
niz ve nerelerden hangi taburları ala
cağınızı iı'ar buyurmanız zatı şahane· 
nin iradeleri iktizasındandır. Cevabı· 

(Devamı var) 



Sada şairi 
Brahms 

Y ohannu Bra/ımıl 
7 ~fi• 1833 ıeneainde Hamburg 

ıehrinde musiki dün1uında ölmiyeeek 
eaerlw )'U'lltan Y ohanneı Bralıms dün· 
yaya gelmİftİ. 

Moıu.rt v• Beetboven ııibi Brahmı 
daha çocukluğunda sada aan'atine hii· 
yük bir alika ııöotemıitti. 

Kiiçilk Brahmı 12 yatını bitirme. 
mitti ki piyano heıtelerine batiamıt ve 
bunu kendisine artık bir meslek ittihaz 
etmiıtl. ı 

Bu esnada küçük muıikitinu zama-
nın tanınmıı beatekan Schumann ile ta
nıtıyordu. 

Schumann kendisindeki istidadı an· 
laymca genç ile meşgul olmut ve bes
telerini konserlerinde çalarak herkese 
tanıtmağa vesile olmuıtu. 

Bralıms, muhtelif Alman ıehirle
rinde Koro heyetlerine orkestra ıefliği 
yaparak, 1863 senesinde Viyanaya gel
mit ve burada tam br muvaffakiyet ka 
zanmııtır. Brahmı Viyanada aradığı 
samimi muhiti bulmuş ve buraamı ikin
ci bir memleketi addetmiştir. 

Bıtekar artık Viyanayı hiç terke-e 
mit ti. Yalnız yaz aylannda tebr civa
nndaki sayfiyelere ıittiğinde ~ini_ bü
tün ıevdikleri adun, adnn takip edıyor, 
onu hiç yalnız bırakmıyorlardL 

Bunun içindir ki Bralıms'in pek 
çok eserleri Viyana siıtemindeki musi
kiye benzemektedir. Bir rivayete göre 
Brahma evvelce hiç ııülmez iken Vi· 
yana'nm timali Alma~aya nazaran sı
can güneş altında daha neşelenmiı ve 
güler yÜzlü, aevimli bir innn olmuıtur. 
Sanatkar her zaman yabancı muhitten 
kaçar, alıtmadığı bir muhite bir tiirlü 
111namazdı. Dolayısile uzun müddet da
imi bir vazifede bulnamamıt!L En uzun 
Viyana taganni akademisinin müdürlü
ğünde bulunmuıtu. En sevdiği ıı.y, ken 
di kendine saatlerce kapanıp yemek ye
meden, su içmeden yeni bir eser mey
dana. çıkannaktı. 

BugÜ;. onunla görüpniit olan Vi
yanahlar pek azdır. Fakat akıam Ü
zerleri Ringler ve Prater'de dola.t!ı· 
ğını ııören ve kendi.ile konuımıyan
lar çok vardır. 

Ekseriya a.ktam Üzerleri "Role 
Jgel" kazinoıuna gider, aeaaizce bir 
kaç bardak bira içer ve sonra yemek 
yerdi. 

BrahlDl'ın musiki eserlerine ge--
lince operadan gayri her sınıf klasik 
musiki besteleri vardır. Bilhaaaa yük 
oek ıa.rkılan. ÇO~~ur. Sanatça pek 
yükıek oldugu gıbı h~r 11nıf halk gus 
tosuna uygundur. 

Dört Senfonilerile, o~a muıikileri, 
musiki edebiyatına da.hı! olmaktadır. 

Bu kıymetli bestekarın 100 üncü 
doğduğu günün yıl dönümü olan 7 
Mayıs Pazar alqa.mı bütün Avrupa 
merkezlerinde eserleri işidilmit, yal-· 
nrz btanbul merkezi Brahmı'ı hatır· 
lamannttır. 

Tur11ut MITHAT 

------
Radyol~rda Parlamento 

ispanya "?eb uılar _ınecliıindeki mÜ· 
k relerın na.kledılın · · . 1 za e eaı ıçın ıpanya 

Parlamentosunun her tarafın .kr . d·ı . a mı o-
f onlar tesıs e 1 mtttir. a.d 1 

k tı 1 . YOIU o an
ı r nıüza era ev erındeın d. 1 b. 
a rd" ın eye 1• 

lecekle ır. 

1. · de rad~o A merilıa po wn 

Dinlediğim 
Neresidir? 

BOKREŞ (Romanya) posta11ru bil. 
meyen yoktur zannındayız. 394 metre
lik ve memleketimizin her tarafmda ba
~r,. ~! ~ kilovatlık iıtaıyonlardan daha 
ıyı ı~ıdilen bu merkezin anten kudreti 
12 kilovattır. Bükret'ln 15 kilometre 
uzağında etrafı açık bir yerde imal olu· 
nan Bü~ ııündüz!eri de qidilir. 12 ki· 
lovat ıııbi kuvvetsiz denecek kadar za. 
Y_d bir iı~yonun bu kadar iyi itidilme-
11 merkezın müsait bir anızide bulunma 
ıma hükmediliyor. Bazan kadın hazan 
da erkek konuıucuıunun seıi ifidilir.: 
,,Atenciune! aiçi radyo Bukureıti" (dik 
kat, burası Bükreş radyosu). lstira
hatlerde de dakikada 80 ıeda çıkaran 
bir rakkas kullanılır. 

CARDlF (lnııiltere), 309 metre dal· 
ııalı bu iıtuyon bir kilovta.lık gayet za
yıf bir poıta olması haıebile buradan 
hiç itidilemez. 

CORK Clrlanda) dal11a11 224 metre 
kudreti 1 kilovattır. Memleketimizden 
iıidilemez. .. .. . 

DANSIG (Müıtakil tehir) neıriya. 
tını Alma.nyanın Königıberıı ıehrind.., 
naklen neıreder. 

. Danıiıı .Yarun kilovatlık yalnız ken· 
dı abonelen tarafından iıidilen bir iıtu 
yondur. . "' .. 

DAVENTRY (Devntri) 30 kilont 
anten kudretindedir. Tulü mevci 1554 
metrelik bu poıta Anbnı ile Köniııı· 

Bülıref radyoıu apilıeri Ma11da Ezeka. 
Bülıreı erlıelı şpilıeri Jamandi 

vuıter hauzen iıtaıyonları arasında g& 
ce yansından ıonra alınabilir. Bu lngİ· 
liz merkez Londra programım naklen 
neıreder ve böyle ilin eder: ,,Dhö ne
ıonöl program from London" .. istirahat 
!erde beı ıeda aıraya tekrar eden bir 
metronom ıesi itidirlir. 

* * * 
DUBLIN CAltbone) lrlanda istasyo 

nu uzaklığına müsait havalarda, geççe 
saatlerde bulunur . Dalgası 413, 8 met. 
re ve anten enerjisi 60 kilovatltk Dublin 
in spikeri ıu cümle ile söze hatlar: 
,,Dablen kaollinğ". .. """' 

EYFEL KULESi (Fransa) 1446 
metre dalgalı ve 13 kilovat kudretli İı· 
taıyon Eyfel kulesi üzerinde tesiı olu
nan merkezdir. Memleketimizden bu 
poıta hiç itidilernernektedir. 

1 Nadyo haber eri 1 
Portuges'te radyo merkezi 

Portugeı hükumet merkezi Llssa· 
bon' ~a. 443 metre dalııa.da. bir posta 
n~rıya.ta baıla.mıttır. Kudreti henüz 
bılmmeyen yeni merkez ıimdilik haf
ta.da Üç ııün tecrübelerde bulunuyor. 
Konuımalar lisan Fran11zca ve salı 
Pertcnbe ve pazar pnü a.ktamlan 
saat 22 den sonra.dır. 

istasyon buradan iıidilecek olursa 
yalnız ayırma kabiliyeti fazla olan 
son ıiıtem aletler ile Roma merkez
lerinden ayrrmak mümkün olacak
tır. 

Televizyon (Uzaktan görüf) 
Uzaktan ciıimleri nakle-eğe mah· 

•us alıcı ve gönderici aletler gittikçe 
teammüm etn1ektedir. Buna Avrupa 
memleketlerindeki en çok alaka gös
teren lngilteredir. 

Uzaktan gönne aletleri de kulla.n-

l~k için ayrıca müsaade alınması 
~zımdır. İngiterede §İmdiye kadar 15 
bın abone kaydolunmuştur. 

Fransa'da radyo gecesi 
Senede bir aktam F . , ransanm en 

me:ıhb~rda.rtibs.tleri bütün radyolarda 
hep ır en ır proırram kararla§tı .- .. 
nlmııtır. 

Çekoslovak radyosunun yaz 
Neşriyatı 

Önümüzdeki yaz mevsiminde Çe
koslovak radyolannda yenilikler ya. 
pılaca.ktır. Kır konserleri geçen sene
lere nazaran fa2lalathrılacak ve mem
leketin bütün kır mahallerindeki kon
serleri rady.:>lar nakledeceklerdir. Bu 
meyanda beynelmilel kır mahallı o
ı~.n Teplitz • Şönau banyolarının bü· 
Yuk ııazinoıundaki öğleyin ve akıam 
konserleri her gün naklediliyor. 

h Bundan maada Karbba.d, Podrie· 

1 ·~.Luhatsebovritz, Pieıtan ve Tren
z~e ın kur mahallerinde radyo merke· 

ı ara11nda k·ı k bl . . tn.iıtir. na ı a olan teaıs edıl-

Prag tiy tro 
olan a •unda bu yaz verilecek 

ve radyo . t nl 
Dlıkled·ı " asyo arı tarafından 

lf ·' ecek tem•iller funlardır · 
a.zıran ayınd p . • 

Karaaan a rag tıyatrosundan 
tanlanın~?; eıerler~nden ''Ruyada ni .. 

P operetı 
rag ti t 

''Gelinler''Y.a. ro,~undan Kovarovitzin 
Pra . •a~ ı opereti. 

baebi: ~P(Gu~el Helen) isimli Offı>n· 
, Ct'etı. 

Bratıali.va t" 
Cek C§erlerind ıyatroaundan bir seri 

en operetler: Kubini .. 
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Yeni uyutma 
• 

Bir Viyana gazetesine ilacı.. · 
göre lstanbul radyoau A vrupada ikinci olarak j 
latanb~l dinleyicilerinin mem bizde tatbik edHiyor 1 

Türk- Yunan Ticaret 
anlaşmasının esasları 

nunıyetlerile, kederleri • Haıtalann ameliyatı eınaımda bayılt-
Uzaklar naaıl dinleniyor., ma ilacı olarak Almanyada yeni b1r ilaç 

( B&§ı 1 inci sahifede) 
va.purlarile vaki olacak sevkiyat 
navlununa mahsup olunacakbr. 

daha yinni iki gün vardır. Tacirle
rimizin bu müddet zarfında hazır. 
la.nmau lazımdır. 

Yukarda batlığını dercettiğimiz Vi· 
yanada çıkan ,,Radyo Welt'' iıimli haf
talık mı.cmuanın haldmnızda ya.zdıklan· 
nı aynen tercüme ediyoruz. 

Türkiyede: lıtanbul radyoya en çok 
merak ııösteren telıirdir. Fakat Avru· 
pa radyolanna nazaran henüz ayaklan 
bebek patikleri içerisinde bulunan bu 
radyo ağır, iMiıaf etmektedir. 

lıtanbul proğramının büyük bir kıs
mını milli Türk musikisi iığal etmekte
olduğundan, buradaki Avrupa muıiki
ıinden hoılanan dinleyiciler en çok Ruı 
ve hatta Avrupa merkezlerini dinlemek 
merakında.dırlar. 

Gündüzleri, dört taraftan çıkan tel· 
sizler ile ıebir dahilindeki elektrik ıer· 
rarelerinin tacizatındııın radyo aletinin 
yanına yaklatılamaz. 

Alqama doğru ıiikUnet artınca, la• 

at 19 da hoparlörden sadıl çıkarılabilir. 
Tabit her ııün defil. Şimdi bir yer ara· 
yacak olursak, ilk nazara çarpan ıey r&

akıionlu iletlerln fazlalıtıdır. Bundan 
ileri ııelecek tacizat hiç nazarı dikkate 
alınmaz ve hoparlörler a.raırnda konse
re kOlllfu aletlerin reakıiyonu kanıır. 

Alman dinleyicileri i · n ilk olarak 
Brealiu tavaiye olunur. i:ı temin ve ~ 
min olarak ancak bu iıtuyon iıitilmek· 
tedir. Bu aatalerde telsiz telgraf aadala
n ekaeriya kesitmlı olur. Yalnız Paris 
merkezi ara ııra Bresllu'u rahataız e
der ve tekrar düsel.lr. Evvelce ara sıra 
birbirine karıta.n Lapzig ile Bükreş ıon 
aylarda dalgala.nnda tıubibat yapıldık
tan sonra kantnııunaktadır. 

Pek uzak olmadığı için Bükreş latan 
buldan gündüzleri de iyi alınmakta ve 
muıiki aan'atini ihtiva eden progranu 
da dinleyiciler tarafından sevilmektedir. 
Bükreş' in bir çok Avrupa merkezlerin
den daha iyi dinlendiğine §llhitiz. 

ltalyan merkezleri de buradan temiz 
işicl'iliyor ve bunlar Münib, Nürberg, 
Bresliu ve Konigaberg merkezlerine 
tercihen dinleniyor. 

Prag da İyi dinlenmekte iıe de pro
gram noktasından nı,eraldılan tatmin e
demiyor. Varıova her zaman yüksek 
ıesle l ıtanbul dinleyicilerinm kartmn· 
dadır. 

Sa.at takriben 22 de lıtanbul netriya 
tını dinlemek zahmetine katlanmak doğ 
ru olmaz. Çünkü uzaklığından dolayı 
fevkalade parazit neşretmektedirler. An 
cak Londra ıaat 12 den 2 ye kaıtar di
ğer merkezlerin suımaaile alınabilir. Bu 
saatlerde de telıizler gene faaliyete ıı&
çerler. 

Şunu kaydetmek lazımdır ki lıtan
bul şehri radyo meraldılannı oldukça 
mütkül mevkide bırakmaktadır. 

Buvfnkft pro'?ram 
ISTANBUL : 

18 den 18,45 kadar Saz (Mu:ıafer Bey) 
18,45 den 19.10 kadar Orkeatra.. 
19,10 den 19,30 kadar Konferan• (Dolctor 

Tevfik Jamail Bey tara.had.an) (Verem· 

den lı:orunma) 
19.,30 den 20,00 kadar Orkestra. 
20,00 den 20,30 kadar Saz (Haıni,.-et H.) 
20,.30 den 21,00 kadar Saz (Seni7e H.) 
21,00 den 21,30 kadar Saıı: (Mahmure H.J 
21,30 den 22,30 kadar Orkestra. Ajan.ı 

Borıa haberleri Mat &J'&rı. ' 
VARŞOVA 1411 m. 
13,15: Plik. 18: Pedal'ojilr musiki. 18 35: 

Plik. 19: Lehistan dinleyicilerinin müs~ba
ka kon•eri. ,,Taıannili". 20.35: Piyano refa
katilo tiirler. 21 : Romen milli hayranunı 
tesİL 22,15: Piyano konseri. ,,Bach, Mozart 
Scbumann, Brahma •·•·" 23,20: Dans pli.k: 
ları . ?4 : Dans musilcisi. 
BUDAPEŞTE 550 m. 

19,25: Bachman takımı ,,Yeni t•rlular". 
21: Appon7i'yi ha.brlama merasimindeki kon 
ıeri nakil . 22,45; Haberler. - Sis-an muıikisi. 
24: Kah•e.bne musikisi. 

MONIH 532 m. 
22.35: Tenor Baumann'in iıtirakil• ta

l'•nnili konser. 23,50: Cece muıikiai. 
ViYANA 517 m. 
20,40: Hafif musiki . .,Strauaa0

• 21,05: Ko
lonya'dan naklen: Koro konıel"'İ. 21,45: Me
lodraın . 23: R\ldolf Pebm'in idaresinde ıe
ce konseri. 

PRAG 487 m. 
20,20: Tiyatro. 21,20: Solistlerin ittiraki

Jekonaer. ,,TArannili" . 

ROMA 441 m. 
21,45: .,CERMANIA" isimli Francetlİ· 

nin O!Jeraaı. 
BÜKREŞ 394 m. 
13: Plik. 14,20: Plik. 18: A•keri ruuaiki. 

19.20: . Devamı. 20,40: Pli.k. Ruhi mut iki 
2~,25: Romen eserlerinden mürekekp •enfo· 

h
••k

1
._-"onaer. 22,.20: Devamı. 22,20 Romen 

• • ıarkıları. 
BRESLA y 325 m 

k IS,~S: E•ki ltal;an e•erlerinden keDan 
onıerı. 22,10· Filha "k k 23 50 Dan• mutikiai: rmonı onser. , : 

nin '.üç Muıketierler., Provaznik'in: 
(Dolly), Dedecekin (madam Mar
yanka.) , Nedbalin: (Winzerbraut) 
operetleri . 

Oıtraya stüdyosundan Plichanın 
(Ton evleniyor) opereti • 

Programda bütün diğer memleket· 
!erde olduğu gibi caz musikisinin Çek 
merkezlerinde de azaltılacağı haber 
alınmıfbr. 

Yeni Tuliiz istasyonu 
Yandığı bildirilen Tuluz istasyonu

nun tamirine faaliyetle devam edil
mekte ve az b.ir zaman sonra neşriya
ta başlıyabileceği haber verilmekte
dir. 

bulunmuıtur. Bu ili.
crn ismi Evipan'dır. 
Bu ilaç hastanın ve
ritlerine zerkedilmek 
te ve baıta iki dakika 
sonra uyumaktadır. 

Ameliyattan sonra 
haıta hiç bir rahat
ıızlık bi11etmemekte 
dir. ilacın vücudun 
biç bir uzviyetine za 
ran olmadığı yapılaı 
tecrübelerden anlatıl 
rnııtrı. 

Alma.nyada ilk tat

Mukavele ikinci tqrin sonuna ka 
dar devam edeceğinden ihracat 
mevıiminden de istifade edilmiı o
lacaktır •• 

Ticari anlatmanın batındaki fi
kirler dar görütlü ve ancak günün 
karını dÜ§ünen bir zihniyetle hare
ket edilmediğini isbat erer. 

bika batlanan bu i- :>·. Kenan T ovlik B . ı 
laç ikinci olarak Türkiyede tatbika bat
lanrnııtır. 

2 - ikinci üç aylık devre zarfın
da Türkiyeden Yunaniıtana ithal e
dilecek malların bedelinin yüzde 
altmıı beti derhal barice çıkanla· 
bilecek dövizle ödenecektir. Müte
ba.kisi mukabilinde yüzde otuz ve 
yüzde be:ı nisbetlerinde alınacak bo 
nolar yukarıda bildirdiğim esaslar 
dahilinde kullanılacaktır. Bu bono
ların Yunan Merkez Bankasınca 

tesviye edilebilmesi için Yunan 
menteli malların tahmiline müteal
lik veııaikin ibrazı lazımdır. 

3 - Bu anlatmanın mevkii rne· 
riyete girmesinden evvel, yani bir 
haziranda evvel, Yunan bankasına 
yatırılan teminat akçeleri mukabi
linde baıabat olarak bono almabile 
cek ve bu bonolar ticaret anlaıma· 
nın hükümleri dahilinde kullanıla-

Balkan konferansının teabit etti
ği eaaılar dahilinde derhal müıte
rek bir tütün ofiıi vücude ııetirile. 
cektir. Bu ofis gerek iıtibaal ve ge
rek salıt sahaaında nazunlık rolü
nü ifa edecektir. 

Ayrıca her iki memleket mall<1rı 
nm mütekabilen plasmanını temin 
edebilmek ve gerek Türkiye ve ge 
rek Yunanistanda sürüm imkanları 

nı arattırmak va.zifeıile müıterek 

ticaret ofi•leri tetkil olunacaktır. 

/' 

Tıp fakültesi ıeririyatı nisaiye ve vi
ladiye profesörü Dr. Kenan Tevfik B . 
ıon Almanya tetkik seyahatinde bu ila
cın İyi bir usul olduğunu takdir ede· 
rek memleketimizde tatbika ba.tlamıı ve 
çok güzel neticeler almııtır. 

iki gün evvel tebrimizde bulunan 
Bükreı Darülfünunu Tıp fakülteoi reiıi 
ve viladiye hocası Dr. Gigorgio fakülte
ye gelerek Kenan Tevfik Beyin dersin· 
de bulunınuttur. Kenan Tevfik B. bu 
profesör ıerefine derıini fransızca ver. 
mit ve yeni usulle hastayı bayıltarak a· 
meliyat yapnııftır. Bükretli profesör bu 
Yeni uıulü ayni zamanda Kenan Beyin 
tekniğini çok beğenmiı Türk tababetini 
fd:dir ettiğini IÖylemİttir. 

İki karikatür 

Franaada iyilik haftası münase
betile "Journal,, de Abel Faivre'in 
bir kırrikatürü çıkmı,tır. Bu kari· 
katürde Hitler iyilik haftasında 
bir Yahudiyi alnından öper vazi· 
yette tasvir edilmiştir. Hitler Hü
kUmeti de•hal "Journal,, gazetesi
nin Almanyaya ithalini menetti. 

Bu nevi siyasi karikatürler Av· 
rupa gazetelerinde pek revaçta ol
duğu halde, Almanlar bu yolda bi
le Hitler'e toz kondurmak istemi· 
yorla.r. 

Geçenlerde Almanyada Dort-
mund'ın en büyük gazetesi olan 
Dortmunder General Anzeiger ga· 
zetesinin de bu yüzden ba,ına bir 
felaket geldi. Gazete Hitler'in bu 
sütuna koyduğumuz resmini netret 
mitti. Dortmund zabıtası derhal 
bu gazetenin basılmış 20.000 nüs
hasını muaadere etti. Batmuharrir 
Westhoff azlolundu. Hücum kıta
ları matbaayı itgal ettiler. Sebep 
Hitlerin bu resimde kasten bayağı 
bir surette tasvir edilmesi imif. 

Gazetede çalışanları itsiz bırak-

Journal'in Almanyaya sokulmamuına 
sebep olan karikatür 

mamalı: İçin, Polis müdürü Gold· 
mann isminde bir zatı İf batına ge· 
tirmittir. Şimdi General Anzeiger 
i Hitlerciler çıkarıyor. Almanlar 
bunda nevvel de "Mancheıter Gu· 
a.rdian., ı menetmitlerdi. 

BERLIN, 9. A. A. - Volff A
jansından : 

Birçok Fransız gazeteleri tara· 
fından netrolunan ve Fra.nsa'mn 
Berlin sefirinin bazı Fransız ga
zete ve mecmualarının Almanya· 
da satılması memnuiyetine kartı 
Alman hükumeti nezdinde bir te
şebbüste bulunmut olduğuna dair 

4 - "ficari anlatma müddeti hi
tamında tecdit edilmezse meri ol
maktan çıktığı tarihten itibaren 
dört ay zarfında elde mevcut bc.-,ıo
lar Yunan menteli mal ihracında 
batahaı olarak kullanılabilecektir. 

5 - Kıamen döviz ve kıunen 

bono ile tesviye usulü ancak Türkİ· 
yeden Yuna.niıtana. ithal olunacak 
mallara aittir. Bu tahdidi tarzı teı
viyenin Y unaniatanda.ki tüccar ta· 
rafından mübayaa olunup transit 
5Uretiyle diğer memleketlere ıevko 
lunan Türk mallarına ıümulü yok· 
tur. 

6 - Yunan Merkez bankaaı bo 
nolann tedavülünü kolaylattıracak 
tedbirleri alacaktır. Türk ihracatçı 
larmın bonoların ihtiyaca göre tak
simi hususundaki talepleri terviç o
lunacaktır. 

7 - Yunan Merkez banka11 ta· 
rafından verilecek bonoların mal 
mubayaaaında ve yahut navlunda 
kullanılacağı bonoların Üzerine va
zolunacak emtea. ve ya navlun dam 
galarile teJbit olunacaktır. Anlat· 

Görülüyor ki takip olunan gaye 
baaiı ııünJük ve mahdut menfaat
ler temini değildir .. lıtikbali kolla
yan çalıpna programı dostluk poli 
tika11 her iki memleketin iktısadi 

ve ticari menfaatlerine istinat et
meği hedef ittihaz etmittir. 

Bu cüzel ve aıil düıüncelerin ta 
hakkuku için de her iki tarafın an
la§ma.nm tatbikatında azaır. · hüs
nü niyet göıtermeleri lazımdır. 

Türk heyeti ailebi ihtimal yarın 
ki ı,;artamha gÜnÜ doıt memleketten 
aynlarak vata.na dönecektir. . ,. ,. 

ATINA, 9. A.A. - Türk
yunan ticaret itilafı bugün 
saat 13,40'cla imza edilmiş
tir. 

ATINA, 9. A. A. - Hariciye 
nazırı M. Maximos, bugün 
Mahmut Celal ve Numan Rıfat 
Beylerle uzun uzadiya görüş
müftÜr. Gazetelere göre, bu 
mülakat esnasında ik; memle
keti aliikadar eden bütün m"
seleler ve bilhassa yeni Türk
Yunan ticaret itillınamesi gö
rüşülmüştür. 

Dil anketi 

56 ncı liste ve gelen ka-rşılıklar 
Liste: (55) ır ==-

sö~~~~~::,ı:~. ~~~;'~a~ö~:~rr;;.: 56 ncı liste il 
iş.1.cme, süsleme, hayalarla süslıeyiş. ANKARA, 9. A. A. - Karııltlır.ları ar•· 
Nefret: ti.binmek, örkük kaçma. Nev- uacalr &rapça ve farsça kelimelerin 56 nu· 

h'!ves: yeni istek, g.eçi.ci sevgi. Nevi: maralı Jistai ıudur : 

Türlü, parça, takım, bölük. Nezaret: 1-SELAHIYET 6-SIHRIYET 
Bakmak, bir veya birçok işe bakıtlık. 2 -SAMiMi 7-SıNIF 

8-SULP 
9-SUNI 

Niyet: i5tek, başaımak dileği, düşünce 3-SANAT 
de U>tıuş, .dÜ§Üntü. Noktai nazar: ba
kış bİ'tıimİ, gözdiki durağı, Nüfuz: Iş
lenti, akış, yerediş, geçiş, itiş. Nükte: 
Kapalı güz.el söz, in« söylenti. 

Filorinalı Ni.zım 

Liste: (53) 
istibdat: Yaşasız kendi başına iş ya

pan. istida: Yalvararak istemek. istid
lal: Yardımla anlama. istifade: kar et
mek. istifa: istihale: Başkalaşmak, ol
mamak. istihfaf: Say:namak, aşağı gör 
m, k. lıtihkak: kazanmık. istihsal: el
de etmek. istiğna: çeki:ıme. lstiğrap: 
şaşmak. lstiskal: kovmak. istisna: ayır 
mak. istişare: danışmak. 

H. Tahsin 

Liste: (53) 
Kalem: Kanaat: İ•nanmak. Katiyen: 

kestirnıe. Kayt: bağlama y.azma. Keli
me: Kemal: Olgun. Keyfi: İstekle .Key
fiyet: İçyüzü. Kin: kuyruk acısı. Kı

vam: Duruşçağ. Kiyafet: Kılık. Kiyas: 
Benzetme. Kuvvet: Güç. Külfet: Yoru 
cu iş, zorlu iş. 
Beyoğlu 11 inci mektıep muallimleri ,. .... 

Liste: (53) 
Kalem: yazğıç. Kanaat: inanmak

tam : inanıç. Kat'iyen: kestirme. Kayı: 
Bağ. Kelime: söz. Kemal: erginlik, ol 
gunluk. Keyfi: isteğe göre. Keyfiyet: 
oluş, iş oluşu . Kin : öç. Kıvam: çağ.du
ruş . Kyafet: kılık. Kıyas: ö.lçü. benzet
me. Kuvvet: güç. Külfet: üzüntü. üz
gü. 

' . 
' 

30 uncu ilkmektey muallimleri ..... 
Liste: (53) 

Kalem: Çalışma oda:••· Kanaat: A~ 
kanma. Kat'iyen: kootmne. Kayt: Bag
J.ama. Kelime: Söz. Kemal: Olgunluk, 
!Pişkinlik. Keyfi: İsteğe göre. Keyfiyet: 
Oluş. Kin: Kuyruk a.cısı. Kıvam: Çağ. 
Kiyafet: Kılık. Ki yas: Benz.etme, ölç
me. Kuvvet: Güç. Külfet: Yoru.cu iş. 

Yirmi birinci mekte.p muallim!eııi .. .. .. 
Liste: (53) 

Kalem: yazak. Kamıat : .payıırıı beğen-

bulunan haber üzerine salahiyet· 
tar bir kaynaktan yapmıt oldu. 
ğumuz tahkikat sonunda ,imdiye 
kadar böyle bir tetebbüs yapılma 
mı~ ol4iuğu anla,ılmıftır. 

4-SARFIYAT 
5-SIFAT 10-SÜRET 
Listelerde çıkan kelimelerden manaları 

birden fazla ola.nlann her manası için 
ayn karııhklar ileri sürülebilir . 

Karıdık cönderen zatların cönderdik· 
leri kar,ılıklardan duyulmuı ve i.ıitilmiı 
olmaranlan banp karnaklardan ald•k· 

1 larını ıöatermeleri rica olunur. 

mek, inanmak. Kat'iyyen: kesmece. 
Kayt: yazma, bağlanma. Kelime : söz. 
lakırdı. Kemal: olgun. Keyfi : İstekçe. 
Keyfiyet: Nasıllık. Kin : Içgil (Halit 
Fahri Beyin bir şiirinden). Kivam: ol
gunluk. Kiyafet: Kılık . Kıyas: ölçmeı.. 

benzetmek. Kuvvet: güç. Külfet: yor
luk, ağırlık. 

25 inci mektep muallimleri 
::. 1:"· ~ 

Liste: (52) 
Kalem: Kanaat: Azakamnak. Kat'•y

yen : Kesupatmak. Kayı: cBağ•larnak
tan. Kelime: Söz. Kemsi: olgun- yeti~ 
kin. Keyfi: İsteğe bağlı. Keyfiyet: Js. 
teyebağlı iş. Kin: Hinç kuyrukıcısı . 
Kıvam: Tav. Kiyafet: Kılık. Ki yas . 
Ölçmek. benzetme. Ku.-vet : Güç. Kül
fet: katlanmak. 

28 inci ilk mektep 

Yeni 
Kaymakamlar 

(Başı 1 inci sahifede) 
Rauf Beylerin tayinleri ali tasdika ik
tiran etmittir. 

Emniyet müdürlüklerinde ... 
Emniyet umum müdürlüğÜ beıinci 

ıube müdürlüğüne Siverek kaymaka· 
mı lfaıim, Adana Emniyet müdürlü· 
ğÜne Antalya nüfus müdürü Memduh, 
Mersin emniyet müdürlüğüne. lıtan
bul birinci şube müdürü Ata, Kaıta· 
monu Emniyet müdürlüğüne Samsun 
emniyet müdürü Sadettin, Konya em 
niyet müdürlüğü.ne Kastamonu emni
yet müdürü Halit, Eıkitehir emniyet 
müdürlüğüne Konya emniyet müdürü 
Yuıuf Ziya, Sam•un emniyet müdürlü 
ğÜne Adana emniyet müdürü lbrabim 
Sivaı emniyet müdürlüğüne Eıkİf"" 
bir Emniyet müdürü Mahmut beyle
rin maaşlarile naklen ve lstanbul ikiıı• 
ci tube müdüı-lüğüne emniyet müdür 
muavinlerinden Emir Beyin terfian ta 
yinleri ili tasdika iktiran e_i,tir .. 
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3 ncü kolordu 
iJan arı 

Haydarpaşa ve Gümüşsu
yu hastaneleri 1. F. için 
68,000 kilo koyun eti kapalı 
zarfla münakasaya konmu!
tur. ihalesi 29 Mayıs 933 pa 
zartesi günü saat l l dedir. 
İsteklilerin şartnamesini gör
mek üzere her gÜn ve münaka 
saya girmek İçin belli vakit ve 
saatte Fındıklıda 3. K. O. SA. 
AL. KO. na gelmeleri. (142) 
(2025) 2577 

23. F. SA. AL. KO. dan : 
Fırka kıt'aJan için 505, 700 

kilo un kapalı zarfla müna
kasaya konmuıtur. ihalesi 
27 May11 933 cumarte•İ günü 
saat 15 tedir. İsteklilerin tart 
nameyi görmek üzere her gÜn 
ve münakasaya girmek için 
belli gÜn ve saatte lzmitte fır 
ka satınaJma KO. na müra
caatları. (3052) (2028) 

2580 . . .. 
1. F. Kıtaları ve mlieaaese

leri hayvanatı ihtiyacı için pa 
zarbkla 10,000: 12,000 kilo 
ot satın alınacaktır. lhaleai 
13-Mayıs-933 Cumartesi gü 
nü saat 14,30 dadır. istekli
lerin şartnamesini görmek ü
zere her gün ve pazarlığa işti
rak için o gÜn ve vaktinden 
evvel Fındıklıda 3. K. O. Sa. 
AI komisyonuna gelmeleri. 

(147) (2059) 2644 
••• 

K. O. Kıta]an ve müeııııeııe 
leri ihtiyacı için pazarbkla 
32,000 kilo un satın alınacak
tır. lhale&i 13-Mayıs-933 Cu
martesi gÜnü saat 14 te yapı· 
lacaktır. İsteklilerin nümune 
ve şartnameleri ııörmek üze
re her gün ve pazarbğa i!ti
rak için o gün ve vaktinden 
evvel Fındıklıda 3. K. O. Sa. 

-- Al. Komisyonuna gelmeleri. 
~146) (2058,) 2643 ...... 

Maltepe piyade atış mek
tebi garajı müteahhidi nam 
ve heı:abına pazarlıkla inşa et 
tirilecektir. ihalesi 1 O Mayııı 
933 çarşamba gunu aaat 
14,30 dadır. İsteklilerin keıif 
ve şartnamelerini görmek ü
zere her gün ve pazarlığa itti 
rak için o gün ve vaktinden 
evvel Fındıklıda 3. K. O. Sa. 
Al. komisyonuna gelmeleri. 

{148) (2089) 2674 
••• 

Çatalca Mıt. Mv. için açık 
münakasa ile 30 ton lavema
rin kömürü alıncaktır. İhale 
si 20 Mayıs 933 cumartesi 
günü saat 11 dedir. isteklile
rin şartnamesini görmek ü
zere her gÜn ve münakasaya 
iştirak için o gün ve vaktin
den evvel Fındıkbda 3. K. O. 
Sa. Al. komisyonuna müra
caatları._ ( 125) (1908) 

2423 
••• 

K. O. Merkez ve 1. F. kıt'a 
ları hayvanatı ihtiyacı İçin ve 
kapalı azrf usulile 227 ton ot 
alınacaktır. lhaleııi 6 Haziran 
933 salı günü saat l 1 dedir. 
İsteklilerin şartnameııini gör
mek üzere her gÜn ve müna 
kasaya iştirak için mezkiir 
gün ve vaktinden evvel temi
natlarile birlikte Fındıklıda 3. 
K. O. SA. AL. KOM. nuna 
gelmeleri. (150) (2116) 

.,. .. 
Çatalca Mst. Mv. kıt'aları 

ihtiyacı için açık münakasa i 
le 6,000 kilo koyun eti alına
caktır. İhalesi 31 Mayıs 933 
çarşamba günü &aat 11 dedir. 
İsteklilerin şartnamesini gör-

~ mek Üzere her gÜn ve müna
kasaya İştirak için mezkUr 
gün ve saatinden evvel Fındık 
bda 3 . K. O. Sa. Al. komisyo 
nuna ı?elmeleri. (151) 

(2115) "' ,,. .. 
6. r 1 F. Sa. Al. Kom. dan: 
lspartadaki kıt'at ihtiyacı i 

çin 1 l 6571 kilo un kapalı zarf 

B. O. tapu baş memurluğundan : 

Jkşiktaşta A lı4ıas ağa mahall esi Ha· 

sanpa'8 ıkn si Veli dendi sokağmda 

eski 3 No. lu sabık a.;kerlik şubesi bi-

1-ı Beşiktaş ına.lmüdürlüğünün 3-5· 

33 tarih ve 2047-101 No J.u müzakkere 

ile ta liıbi Süle yman Beye ihale edilmiş 

ise<le mezkftr binamn gerek vergide ve 

gerekse t~da k.aydına tsaodüf e<lilme 

diğinden sure-ti tasarrufunun tesbit ve 

tayini için 9Cn<>mia tasarruf ahkamı tat 

bik edfü:ccğinıden mezlı:fı.- mahalle ta· 

sarruf idıdiagında kimse mevcut iS<: ta 

rih ilindan itibarm 20 gün zal'fında ta 

Sillnı.f vteikalaırı ile birlikte Beyoğlu 

ta.pu b8J mcmuriuğuııa 2178 ~ ile 

müra.cu-tları ilan olıunuc. {3102) 

• 

ETABLİSMAN 

OROZDI-BAK 
1 Mayıstan iiibaren 15 gün'ük tenzilatlı •ahı 

p am t klu, erkek elbi•elik ve döıemelik kumaılar ve çorap fanila dairelerinde 
muanen miktıtrda eıyanın mü•tacelen aatılmaaı zarureti -bebile 

T E N Z i L A T L 1 S A ,T 1 Ş 
lpekll kumaılar % 40 kadar Dötemelik kumaılar ~ 35 kadar 
Pamuklu ,, • 40 " Çoraplar • 35 ,, 
Erkekelblselik,, •11 35 

" Fanilalar ~ .. 35 ,, 

TENZiLAT YAPILMIŞTIR 
7 5 Kuruıluk Satıt' vitrinlerine dikkat ediniz -(3124. 

Istanbul Liseler Alım 1 Evkaf müdlriyetl llAnları 
• 1 

Satım Komisyonundan: 
Komiayonuınuza merbut Muallim mektepleri, Liııe ve orta 

mekteplerle mülhak pansiyonlarının 1-6-933 tarihinden 1-6- I 
934 tarihine kadar bir senelik erzak, sebze ve mahrukat ve 
sair ihtiyaçları kapaL zarf uıuli le münakasaya ve ekınek kırın
tılarile yemek artıkları da mevkii müzayedeye konulmuttur. 

Evkafı Mülhakadan çav uşbaşı vakıf çiftliği dahilinde 
eski çiftlik ve Üsküdar yolu Mandıra önü ve Boza önü mev 
killerinde cem'an 29 dönüm çayırın senei haliye otları ar
tmnaya çıkanlmıştır. İhalesi 31-5-933 çarşamba günü uat 
15 tedir. Taliplerin lııtanbul Evkaf Müdüriyetinde Varidat 
Müdürlüğüne müracaat eylemeleri. (2102) 

Mevlevihane kapısmdaHacı Evliya mahalle•İnde Mev 
levihane caddesinde vakfa ait 9 dönüm hoııta.tını üç senelik 
icarı arttırmaya çıkarılmıştır. İhalesi 13-5-933 cumartesi 
günü saat 15 tedir. Talip olanların İstanbul Evkaf Müdür
lüğünde Varidat Müdiriyetine müracaat etmeleri. (1749) 
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1 
1 

1 
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KARADENİZ POSTASI 

Samsun 
Vapuru 11 Mayıs 

PERŞEMBE 
günü akşamı hareketle Zonguldalr, 
İnebolu, Ayancık, Samsun, Orou, Q!. 

resun1 Trabzon, Sürmene, Ri.ıeye 

asimct ve avdet edecek.tir. 
Fazla tafeiHlt i~fo Sirkeci Yelkenci 
ruıtıxıdaki acentalığına müracaat. 
Teb 21515. (3100) 

SEYRISEFAIN 
M•lr- •ır:••hıt C.fahı Köprlkıı a. 23tı. 
S•IM A. Sir•ad Ma•Grtler aaııle H. 2.31to. 

TRABZON POST ASI 

KARADENiZ 
10 Mı\YIS 18 DE Galata · 

rıhtımından. D6nüşte Tirebo· 
hı'ya da uğranılır. 

İZM.IR - MERSiN POST ASI 

ÇANAK KALE 
12 MAYIS CUMA 10 DA 

idare rıhtımından kalkarlar. 2100 

:.t681 

Fiatlar mutedil görüldüiü takdirde bunlardan "Sebze, et, 
ekmek, ıüt, yoğurt, sabun, odun, mangal kömürü ile hayvan 
yemleri 31-5-933" ve "Sade yağı, zeytin yağı, zeytin tanesi, 
un, irmik, makarna, kuskus, şehriye 7-6-933" ve "Şeker, ka
şar peyniri, beyaz peynir, yumurta, salça, patates, sovan 14-
6-933" ve "Pirinç, nohut, mercimek, börülce, bezelye, kuru 
fa11ulya, kuru meyva, 21-6-933" ve "Kok ve maden kömürleri 
Vakum, mazot yağı, gaz, benzin, ekmek kırıntıları, yemek ar
tıkları 28-6-933 tarihlerine ınüsadif çar,amba giinleri ııaat 15 
te ihale edilecektir. Şartnamesini görmek iatiyenlerin İstanbul 
Erkek lisesindeki kaleme ve münakaıaya iştirak edeceklerin de 
teminatı muvakkate makbuzlarile birlikte tayin olunan giinler
de Cağaloğlunda Maarif dairesindeki komiayonumuza müraca 
atları. (2030) 2612 

Bakırköy kazaııı dahilinde Evkafı mülhakadan yeni 
Bosna namile maruf maa müştemilit çiftlik üç aene müddet 
le kiraya verilmek üzere arttırmaya çıkarılınqbr. lhaleıi 
13-5-933 cumartesi günü saat 15 tedir. Talip olanların İs
tanbul Evkaf Müdiriyetinde Varidat müdürlüğüne müra
caat eylemeleri. (1750) 2396 

NAİM VAPUR lDARESt 
, "E:MtR SÜR AT POSTASI ıl 12 

A D A N A 
~ • 

• 
inhisarlar Umum 

Müdürlüğünden: 
T ekirdağı Şarap fabrikasında yaptırılacak inşaat kapa

lı zarfla münakasaya konulmuştur. Taliplerin bu gibi ifl!aa
tı evvelce yapmış ve ticaret o dalarından birinde muJc:ayyet 
bulunmuş olduklarını ve yahut inşaatta ııalahiyeti f ·ye
yi haiz mühendis iıtihdam edeceklerini noterlikçe musad
dak vesailde iııpat etmeleri lazımdır. Bu şeraiti haiz iııtekli
ler 0/0 15 teminatlarını hamilen 15-5-933 pazartesi gÜnÜ 
11aat 14 te Galatada alım, satım komisyonuna müracaat et
melidirler. Plan, şartname ve ketifnameden mürekkep bir 
takan proje (150) kuruş mukabilinde verilir. (M) (1771) 

2420 
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Müzayede ile fevkadade salı! 
Sakeonya antika mobilıyalar ve biblo 

müzayedesi 

1933 Maymn 12 cı cuma günü sabah 

saat 10 de Beyoğlu'nda İetiklfıl cadde

sind.: Şik sinemMı üzerinde 221 numa 

ralı Amar apartımanınm 4 cil daireein 

de bulaı11oii11 ve Madam S. HAİM'e ait 

bilcümle nefis biblc>lar vıe antika eşya

lar müzayede ..,,-etile ea1ılacaktır. No

fis mark{t-ri eski komotlar, gül ağacın

dan ımmuI ve bronz i~emcli Lui xvı 

vitrin. eski 6-tİ ! masalar, hakiki biblola· 

n, eski Berlin i şi fincan koleksiyonu, 

Sevr mamulatından gümüş işlemiş çay 

takımı, Bohcmya kristaJ1~i, Acem fa

yans.lan, Sevr heykelleri, gümüş sürahi 

ve vazolar, eski kadife paravan. oyma

lı ağaçlar, Sarnıyi biblolar, yağlıboya 

tablolar. gravürler vesair lüzumlu eşya 

lar. «lbach Sohn• markalı gayet nadi

de Alman piyano.... (3110) 

la münakasaya konmuştur. i
halesi 1 Haziran 933 perşem 
be günü sac.t 15 tedir. lııtek
lilerin !artnameaini görmek 
üzere Fındıklıda III. K. O. 
SA. AL. KOM. nuna ve mü
nakasaya iştirak için o gün ve 
vaktinden evvel 612 lira temi
natlarile İspartada 6. ci F. 
SA. AL. KO. nuna müracaat 
ları. (3057) (2094) 

* * * K. O. kıt'atı hayvanatı ih 

ZAYİ MAAŞ CÜZDANI 
Üsküdar şubesinden maaş almakta ol 

duğum (30400) numaralı ciizdanJllJI -
i ettitimckn hükmü olmadığıru i lan 

eylerim • 

Toygar tepuindıe Cami sokak No.U 
hanede Binnaz. (3109) 

letanbul dördüncü iua memurluğun 

dan: 

Alemdağında Sultan çiftliği önünde vakfa ait çayırın 
otu arttırmaya çıkarılmıştır. İhalesi 13-5-933 cumartesi 
günü saat 15 tedir. Talip olanların İstanbul Evkaf Müdiri
yetinde varidat müdürlüğüne müracaat eylemeleri. (1751) 

2.197 

Devlet Demlryolları idaresi ilanları 

Bilecik depoau kömür ta hm.il ve tahliyesi işinin kapalı 
zarfla münakasası 24 Mayıs 9 33 Çarşamba günü •-t 15 te 
Ankarada idare merkezinde yapılacaktır. 

Tafsilat Ankara ve Eskişehir veznelerindt: birer liraya 
&atılım şartnamelerde yazılıdır. (1978) 2506 

C latanbul Beledlye•I llanlan 1 
Fatih Beledi~ Şubesi Müdiriyetinden: Yenibahçede 

Defterdar Ahmet çelebi maha Jlesinde fırın sokağında 9 1 l 
numaralı hane enkazı şartna mesi veçhile bilmüzayede sa
tılacağından talip olanların y iizde yedi buçuk pey akçesini 
yatırmak Üzere her gün daire ye müzayedeye iştirak etmek 
için de 31-5-933 tarihine müsadif çarşamba gÜnÜ saat 14 te 
daire encümenine müracaatları lüzumu ilan olunur. (2111) 

250 lira kıymetinde ola n Kasımpaşada Seyit Ali Çele
bi mahallesinde Mahmudiye nam diğer Nisa mektebi bina
sının enkazı satılmak üzere aç ık müzayedeye konulmuştur. 
Satın almak iııtiyen1erin şerait ini anlamak üzere her gün Le
vazım müdürlüğüne müzayedeye girmek için de 18,5 lira
lık teminat makbuz veya mektubu ile 1-6-933 perşembe gÜ
nü saat on beşe kadar Daimi encüemne müracaatları. 

(2114) 

Hayvan hastanesi için 1 üzumu olan ecza ve alat pazar 
lıkla alınacaktır. Talip olanlar şeraiti anlamak ve listeleri 
görmek Üzere Levazım müdürlüğüne, pazarlığa girmek İçin 
de 60 liralık teminat makbuz veya mektubu ile 11-5-933 
perşembe günü saat on beşe kadar daimi encümene müra
caat etmelidirler. (2049) 

Dr. ARA NIŞANYAN ----. 
Hr, cttıu ' I 0~ ;1 11 1\ an Cıtr-li ' a n ında mt "tep !'Okık 35 No. h muayenehanC" s, ı n Je 
ho •ral,, nı , l"h•on aksa<'a kadar kahul '° t<da\ i eder. Telefon 4(1843 

~.::::::::::::::::::::::~~~~~\~29:9:'~)~~~~~2~65~6~~ 

N' 
"' GO -~ 

vapuru her hafta 
PERŞEMBE 

günleri Galata nhtıımnclan saat lam 
14 hllreketle doğru 

1 Z M t R'e 
ve pazar günleri lzmir'den nat 14,30 
da hareketle fıtanbul'a avdet eder. 
Tahiliıt için Galata, Gümriik karıı
.. nda Site Fransez Han No. 12 yazı
haneaine müracaat. Tel. 41041 . 

_13034) 2660 ..-am 

·--Dr. İHSAN SAMt __ 
Tıfo ve Paratifo Atıaı 

Tıfo ve Paratilo hastalıklarını tu tul· 
mamak için ıesiri çok kati muafi yeti 
pek emin bir aşıdır. (279:l) 

2540 

t~tanbul ikinci icra memurlu ğun-
dan : ı 

Bir borçtan dolayi mabcıuz olaıp p ara· 
ya eçvrilmeei telaırrür edıen ve• tama

mına (1785) bin yodiyüz ııelmen lq li 
ra kıymet talr.dir olunan Bopz içinde 

İstinyedc Kürkçü başı mahal.leelırin a
tik ve cedit çayır sokağınıla atik Sti,58 
cedit ()CJ,62 numaralarla mureklıam 50 
dönüm bir evlik,, 240 murabbaı ll'rfUl· , 
dan ibaret ve içinde 12 =tre dorinliğ;n 

ık kuyuyu ve haraa> ahın muhteYi bos 

tanın 960 sehim Mibıırile 192 h~ açık 
arttmnaya va:z.edilmiş olıup birinci açık 

arttmnası 12-6-933 tarihi.ne müoadiıf pa
zartesi günü saat 14 ten 16 ya kadar dai 

remizde icra kılınacaktı..-. A rttumaya iş 
tirak etmek isteyenJerin mezkOr gayri 
menkulün kıymeti muhammineeinin yüz 
de yedi buçuğu nlı;bctin<le teminat akçe 
si vermeleri lhımdır. 

Hakları tapu sicillerilc sabit olma· 
yan ~potekli alacaklılarla diğer alaka

darların, i<tifak hakkı sahiplerinin bu 

haklarını ve hu&uısile faiz ve masrafa 
dair olan iddialarını tarihi ilandan iti

baren yirmi gün zarfın.da evrakı müs

biU:leriJe birlikte daireye bildirmeleri 
lazımdır. Aksi takdirde haklan ta,po si· 

cillerile sabit olmayanlar satı' bedeli:Un 
paylaşmasından hariç kalırlar. Mutera· 

kim verği vakıf icarcsi ve tan2ifiye ve 

tcnviriyedcn mütevellit belediye resum 
lan müşteciye aittir. Daha fazla malÜ· 

• mat ietiyenlerin 10·5·933 tarihinden iti 

haren dairede açık bulundurulacak olan 
arttırma şa.rtnamesile 931·4Zll numara 

lr dosyasında mevcut ve mahalli mc . 
kllrun evsaf. mesaha ve sairesini havi 

vaziyet ve takdiri kıymet raporunu gö 
rüp anlayabilecekleri ilan olunur. 

(3098) 

Yeniköy icrasından : Bir borçtan dt>

layi tahtı hacze alınan konsol, ayna, 

ma9'1, kanape gibi eşya 16-5·933 tarihi

ne müaadif salı günü saat lD da h
tinyede kürkçübaşı mahallesinde çayir 

tiyacı için açık münakasa ile 
180,000 kilo ııaman alınacak
tır. ihalesi 31 Mayıs 933 çar
şamba günü saat 14 tedir. İs
teklilerin şartnamesini gör 
mek iizere her gün ve münaka 
saya iştirak için o gün ve vak 
tinden evvel Fındıkhda 3. K. 
O. Sa. AI. komisyonuna gel-

Tamamına otuz bin lira kıymeti mu· 
hammene li Galatada F.ınckyemez cnehal 
ksinin Okçumusa sokağında atik 46·48 
cedit 50-52 numaralarla mur.ıkkanı, tah 
tında bir düklcanı müştemil Madenci· 
dis apar1ınaı:ıı namile maruıf bir bap a· 
partmanın tamamı açık arttırmaya k~
muş olup şartnameııinde 15-5-933 tarı

hindcn itibattn dairemizde herke<S tara 
fından görülebilecegi gibi 10-6-933 ta· 

r ihine müsadif cum.a·rtesi günü saat Oll 
dörtten on altıya kadar dairemizde a· 
çık arttırma ile satılacakıtır. Arttırma 

bedeli muhammen kıymetinirı yüz<le yet 
miş beşini bulmad1ğı taktirıde en son 
arttıranın teahhüdü bakı kalmak üzere 
25·6-933 tarihi= miiMdif pa.ı..- günü 
yine saat on dörtten on altıya kadar 
c!aircınizde yapılacak olıın aırttı:nnasın 

da gayri menkule en çok arttını11a ilıa· 
le edileceğinden teliplerin muh;unrncn 
kıymctirun yüzde ye<li buçuğu ,Usbetin 
de pey akçesini veya milli bir banka· 
nın teminat mektubunu hamil bul uruna 
la.ı:ı lazımdır. Müte.ralcim vergiler ile 
vakıf iearcııi belediyeyıe ait tenvirat ve 
tanzifat re&Umları müşteriye ait ve 
(2004) numaralı i<:ra ~ iflas kanunun 
(126) mcı maddesinin dördüncü fik
rasına tevfikan bu gayri IIlftl!ıül üzerin 
de ipotekli alacaklılar iLc diğer alaka· 
daranın ve irtifak hakkı sahl.Lctrirı.in bu 
haklannı ve hususilı: faiz ve masar ifc 
dair olan id<lialannı ilin tarilıinden i· 
tibaren (ZO) gün içinde evrikı müsbi· 
telerile bildinneleri aksi halde bakla.rı 
tapu sicillerile sabit olmadıkça satış be 
delinin paylaşmasından ha..-iç kalacak 
lan cihetle a lakadaranm iştıu madde
nin mezkür fık ra-sına göre harcke't et· 
meleri ve daha fazla malUnıat almak is-
teyenlctrin 926--6759 dosya numarasile 
müracaatları ilan oım,ur. (3093) 

~ caddesinde 1 No. hanede açık nttırma 

~ suretile satılacağından talip olanların 
orada bulunacak memurine müracaatla-

meleri. (149) (2117) rı ilan olunur. ( 3 09iı) 
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MILL1VET ÇARŞAMBA Hl MAYIS 1933 

• 
Is tan bul ve Trakya Şeker Fabrikaları Türk Anonim 

Şirketinden: 

Alpullu Şeker F ahrikasınııi İstanbul depolarından kristal toz 
her isteyene bin kilodan eksik olmamak üzere 

şekeri 
satılır. 

atideki fiatla 

Kristal Toz, Kilosu 36,ıs Kuruş 
Taşradan vuku bulacak siparişler· yüzde yirmisi peşin ve mütebakisi hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal 

ıönderilir. Depodan itibaren bilcümle masarif ve mes'uliyet müşteriye aittir. Müşteri isterse sigorta ettirilir . 
. Adres: ·stanbul, Bahçekapı, 4 üncü Vakıf han 4üncü kat, Telgraf adresi: istanbul Şeker Telefon: 24470. 79 
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ASiPiROL NECATi, grip, nezle baş ve diş ağrılarının kat'i ilacıdır. ea~::.:.-;d. SALiH NECATi eeaane•i 
(2153) 237S 

Askeri fabrika
lar ilanları 

Taphanede Aakeri San'at
lar mektebi için Haziran 933 
bidayetinden T eşriniaani 933 
nihayeti.ne kadar her .ay alma. 
cak aşağıda cins ve miktarı ya 
:r:ıb 15 kalenı y~ sebzeyi ver 
mek istiyenler evsaf ve tarl
nameyi görmek üzere pazar
tesi ve perşembe giinleri ve 
münakasaya girmek için de 1 
Haziran 933 pertembe günü 
saat 14 le BalarköJiinde Ba
rut fabrikalarında satmalnıa 
komisyonuna müracaat eyle-
meleri. (254) , (2101) 
Kilo 
225 Taze bakla 

1115 Taze kabak 
425 Taze çıalı fasulyesi 

1285 Patates 
890 Kuru ıovan 

90 Taze soyan 
1350 Taze ayşe kadm faaul

yesı 

21 l O Patlıcan 
775 Dolmalık biber 
995 Taze bamya 

1520 Kırm121 donıat~ 
1120 Taze l:Jarbunya fuul

yesı 

360 lspanak 
90 Dereotu 
80 Maydanoz 

'(. '(. "' 
T aphanede Askeri Senayİ 

mektebi talebesi ile Bakırkö
yünde Barut fabrikaları Mu
hafız efradı için Haziran 933 
bidayetinden Te,rinisani 933 
nihayetine kadar altı ay zar
fında lazım olan aşağıda mik 
tarı yazılı ekmekleri vermek 
istiyenler evsaf ve şartname
vi görmek üzere Daı:artesi ve 
~ersembe ı:r,ünleri ve ınünaka
~ay~ girmek icin rfe 1 Hazi
ran 933 per~embe günü saat 
14 te Bakırköyünde Barut 
fabrikasında satmalma konıis 
yonuna müracaat etmeleri. 
(254) (2101) 
Kilo (Ekmek) · 

19440 Tophanede Askeri Sa 
n'atlar mektebi tale
besi icin. 

10000 Bakırköyünde Ba-
rut Fabrikası muhafız 
efradı için 

29440 

DARÜLACEZE 
MUDORLOGONDEN : 
Bedeli keşfi dört yüz on beş 

lira yetmiş kuruş olan Darü
lacezede çocuk yuvası yanma 
yapılması mukarrer kum ha
vuzu münakasasc 31 Mayıs 
933 çar:ıamba günü saat on 
dôrtte icra ve zarflar o saatte 
açılacaktır. İlk teminat akçe
si yü:rde yedi buçuktur. Temi 
nat akçesi İş Bankasına bıra
kılmalıdır. ~ aliplerin Darüla
cezeye müracaatları. (2106) 

Ankara Nafıa 
Başmühendisliğinden: 

l - Bedeli keşfi (31562) lira (49) kunqtan ibaret 
olan Ankara - Beypazarı arasındaki Gömleksiz köpriiaii in
taab mukavelename tarihinden itibaren (7) ay zarfında ik
mal edilmek üzere ve kapalı zarf usulile 25-4-933 tarihin
den 15-5-1933 tarihi.ne kadar (20) gün müddetle miinaka
ıaya konmuştur. 

2 - Münakuaya iktidarı fenni ve itibari malilerini is
pat edenler kabul olunur. Bunun için münakasaya dahil ol
mak isteyenlerin: 

_ A.- Bedeli keşfin% 7,5 buçuğu olan (2367) lira 
(19) kuruşu Vili.yet idarei hususiyesi hesabma bankaya tev 
di ettiklerine dair makbuz sen edinin veya milli bankalardan 
birinin teminat makbuzunu yahut milli esham mukabili mu
hasebei hususiyeden alınacak ilmuhaberi ibraz etmeleri la
zımdır. 

8.- Ticaret odasına mukayyet olduklarma ve iti
bari ma.lileri.ne ait bir vesika göstermeleri ic:abeder • 

C.- Y edleri.ndeki ehli yeti fenniye vesikalarını yev
mi ihaleden en az 8 gün evvel vilayete Başmühendisliğine gös 
tererek münakasaya dahil olabileceklerine dair ya bir ehli
yeti fenniye vesikası almaları veyahut ellerindeki veeikanın 
zirine şerh verdirilm~i iktiza eder. Bu üç şarh tamamen haiz 
olmayanların münakasaya İş tirakları şa)'llnı kabul olamaya 
cağından teklif zarfları açılmayarak kendilerine iade edile
cektir. 

3.- Münakasa evrakı keşfiye ve şeraiti mahsusa.sına 
tevfikan icra edilecektir. 

4 -Talipler 661 No: lo münakasa ve ihale kanununun 
( 1 O) cu maddesi mucibince ihzar edecekleri kapall zarfı 15-
5-1933 tarih ve pazartesi gÜn Ü saat 15 se kadar vilayet dai
mi enciirneni reisliğine makbu 7 mukabili~de tevdi edecektir. 

5 - Münakasa 15-5-1933 tarih ve pazartesi günü An
kara Vilayeti Daimi Encümeninde yapılacaktır. 

6 - Evrakı keşfiye ve projeyi görmek veya daha zi
yade malumat almak isteyenlerin her gÜn Ankara Vilayeti 
Nafia Başmühendisliğine veya Encümeni Daimi kalemine 
müracaatları ilan olunur. (1869) 2416 

latanbul Sıhht Müesaeaeler Satınama 

Miktarı .,,.. ·ı .'1..1 0 

39,500 
204,800 

15,000 
27,300 
5,800 

17,700 
18,800 
33,500 
17,000 

Komisyonu Reisiğinden: 
Miktarı 

Cinsi Kilo Cinsi 
Et 2,150 Kuru üzüm 
Ekmek 850 Kuru kayısı 
Francala 19,300 Patates 
Pirinç 3,100 Fasulya 
Makarna 1,600 Barbunya 
Sade yağı 3,800 Nohut 
Kuru soğan 16,000 Un 
Süt 82,700 Yumurta (adet) 
Silivri yoğur 105,000 Günlük VU· 

du murta (adet) 
Kase 14,500 Yoğurt 10,800 Beyaz peyniı: 

11,585 Sabun 800 Kaşar peyniri 
860 Şehriye 12,500 Mangal kömürü 

5,500 Zeytinyağı 245 Ton kok kö-
8, 700 Zeytin tanesi mürü 
1,600 Mercimek 590 ,, kriple ma-

21,000 Arpa den kömürü 
21,000 Saman 1,975 Çeki odun 
9,100 Ot 400 adet muhtelif a-
9,500 Kepek şı hayvanatı ve 
2,000 Yulaf her nevi yaş seb-

24,800 Şeker ze. 
1933 mali senesi için lstanhul Sıhhi Müesseselerine lü 

zumu olan 6 aylık et ile senelik yukarda m"'fredatı yazılı ale
lumum ihtiyacat tanzim edilen o~baptaki şartnameleri veçhi
le ve kapalı zarf usulü ile ihale edılmek üzere münakasaya 
konmuştur. Bunlardan et ile ası ha.yvanabnın 23 Mayıs 933 
salı günü saat 14 te ekmeğin ayni günde saat 15 te 
süt, yoğurt, sade yağının ayni günde saat 16 da ve her nevi 
kuru erzak ile mekülatı hayvaniyenin 30 Mayıs 933 sah günü 
s~.at 14 te ve muhtelif yaş sebzelerin 6 Haziran 933 salı gü
nu sa~t 14 te ve alelumum malırukatın 13 Haziran 933 salı 
günü saat 14 te münakasaları yapılacaktır. Taliplerin ve bu 
baptaki şartname ve nümuneleri görmek ve fazla izahat al
mak istiyenlerin mezkur komisyona müracaatları. 'e muay
yen saatlerden evvel teminat ve teklif mektuplarını komis-
yona vermeleri ilan olunur. ( 1911) 2471 

Gazetecilik ve Matbac.ıcılık T. il.. S. 

1 

• T~O.KiYE 

llRA~T 
BANKA51 

• 

.DAoA · 
BiRiKTiREN 
RA~AT,.60\;Q 2365 

lstanbul Gümrükleri Başmüdürleğünden: 
18-4-933 tarihinde muhtelif gazetelerle ilan edilen eıyadan aşağıda fasıl numaralil 

ve kıymeti muharrer olanlar hizalarında yazılı tarihlerde gümrük resmi arandmak11ızm sa· 
tılacaktır. Talipler müzayede şartnamesini komisyondan alabilecekleri gibi eşyayı da Is· 
tanbul ve Galata Gümrüklerindeki mahalli mahsuslarmda görebilirler. Mezkiir tarihleır· 
de saat 14 te kıymetinin yüzde 7,5 derecesinde teminat akçelerini hamilen Başmüdürlükte· 
ki komisyona müracaatlarr. (1764) 
Fasıl Kap adedi Muhammen 

N. kıymeti 
Lira Kuruş 

2 155 910 22 

3 79 283 60 

4 86 455 80 
7 16 74 75 
9 11 39 91 

10 83 444 60 

12 8 12 20 

Müzayede 
tarihi 

13 Mayıs 

20 Mayıs 

27 Mayıs 
5 Haziran 

13 Haziran 
21 Hazirarı 

29 Haziran 

Üsküdar Malniüdürlüğünden: 
Mahallesi So'<ağı Mevkii No. 

933 

933 

933 
933 
933 
933 

933 

Gillfem harua Karacaa~ met Üsküdar 1401120 

fcadi}'e Çamhca caddesi 79/43 

Ye'lİ mahalle Y. M. cac' desi n 157/183 .. 

Cin si ef ya 

Konserve süt hüli&aları yağ 
ve saire. 

Hububat, mekiilat kola ve 
saıre. 

Muhtelif konserve. 
Muhtelif yağlar 
T t•hum ve nebati kökler. 
Muhtelif hayvanat tüyleri 

ve &aİre. 
Sun'i giıbreler. '.B98 

Muhammen Kıy. ·Ha,se!Ji 

L. K. 
4320 00 Tam•m• 

937 50 480 
300 

254 160 
17 

Yukarıda evsafı yazılı emlaklııra talipleri tarafından varilen bedel muvafık görü.mediginden b"r 
ha'ta müddetle temdic!en müzayedeye koımlmu1tur. M6zayedeai 15-5-933 pazartesi günü eaat 15 te 
açık arttırma ile Üsküdar Malmlldürlüğünde. [21041 

• 
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111 -11-11111 Ev işleri 
Mii•tahdimin büro•u 

lıe baıladı 

Ankarada yeni mektepler 

Ruşen Eşref Beyin mektubu ve tarihi 
aydınlatan kıymet~i bir h tırası 

Kazım Karabekir Paşanın Mustafa Kemal Hz.nden 
şarkta göreceği vazifeler için ilk talimatı aldığı gün •• 

Mlllici'ye geçirdiğini ve Şitlideki evinde yat- o gün duydum, yüzünü de ilk o 

Ef d
. tığını duydum. O gün ziyaretine gün gördüm. 

en ım. . . Y . C Abb 
B. k ak"tt' M"ll. t't k n gıttım. averı evat as Bey Kazım Karabekir Paşa Hazret-

ır aç v ı ır ı ıye e çı a b · "k.b · k tt b h ·· · d 
h•t ı · ff d ·ı kuyo em 1 1 cı a a, a çe uzerın e- leriMustafaKemalPaşaHazretle-

a ıraK~rımzıK ıs ıbak.e ~e .: Haz- ki yatak odasına aldı. Bugünkü gi- rini '1i,.1ideki evinde o günden bllf-
rum. azım ara e ır aT · b · h • t d . p H ti · k ~ ~ . ' · · · 

1 · · · d • ktubu A 1 a ırım a. ~a azre erı u- ka zamanda da zıyaret ett· mı bıle ret erının sıze yaz ıgı me • la· 1 1 ak k 1 · · d · 
· d d"" ·· ·· d ·· d""m On gı sargı 1 0 ar aryo a ıçın e mem • fakat o "Ün hemen hemen 
tına an onuşum e gor u • • tu d k d 1 ' o 

d P H ti . C !alettin Arif o ruyor u, ar asına a, sonra arı yansına yakın bir kısmında hazır 
a , ata azre erı e s· t kt' ·ı b" f t - f" . • 

B . "t b"t 1 anlatırken: ıvas a çe ırı en ır o ogra ısın- bulunduğum bu mülakatta Kazım 
eye aı a ıra arını d ·· .. 1 • d tü" ·• • • • 
"B d h ··tarekenin ba·'an- e gormut 0 acagınız eve yu Karabekır Paşa Hazretlerını Mua-en a a mu t< nkl. 1 h 1 · · · 

gıcında milli utikliilimizin ancak re 1 mat a 1 a mış,sı~ar'.' ıçıyor~ tala Kemal Pa,a Hazretlerinin dii. 
milli bir kuvvetle kurtarılabilece- du. Odada yalnız degıl~ı. Benı şüncelerini ve tavsiyelerini saygı 
ğini ve bunun da Er:z.urumda yapı- karyolanı~. ~at yanınd.aki koltuk- i!e dinler gördüm. Onun için Ka-
lacak milli bir teşekkül ile müm- t~ otur~n unıformalı bır zat~ tak- lordu kumandar'1 olarak Erzuru. 
kün olabileceğini birçok zatlara ve dım ettıkten ~~nra ~artıda bır ka- ma yeni gitmekte bulunan Kazım 
bu meyanda Mustafa Kemal Pa1a napede !er gc;ıst~r?1• • Karabekir Paşanın daha pek az :z.a-
H tl . ş· l'd k' l • d Takdım edıldığım zat hır paşa man önce maiyetinde Kolordu ku. 

azre erıne lf ı e ı ev enn e 'd" H · ld • h"b' ·•· 
b . t ·· l · k dil · • ş 1 1• angı pata 0 ugunu evsa 1 1 mandam olarak hizmet ettıgı or-

ız:z.a soy emıf ve en erını ar- .. 1 d' ""nk"" k d ' 
k d t t · t' · ,, d" soy eme ı, çu u onUJmasına e dular grupu kumandanı Musta/Q a ave e mıs ım ... ve saıre. ı- d. d K 1 • d • 
vor. · v~m e ıyor .. u. ~ agının sancı ıgı Kemal Paşa Hazretlerini ne sıfat, 
- Bu ~özlf'r bende bir hatırayı u- gund; dıo, soz!erı hızın?an • ve ay- ne salahiyet ve ne mô.nada davet 
yandırdı. Tarihin bir noktasını, bel dmlıgmdan b!rfe:r eksıltmıyo~du. etmİf olacağına, doğrusu '!aştım. 
ki küçücük bir aydınlık verebili- M;v.zu: .. Vazı~e!in vehameti ve Ben o günkü harekette, yeni yeni 
rim dütüncesile fU birkaç satırı mıllı mudaf'.'a. 1~1 •• ~oltukta otur- vazifelere tayin edilen yüksek riit
~ize gönderiyorum. mut ve ellerını bırıbırine kavuttur- beli kumandanların bile Mustafa 

?1Uf pata da sözleri ve hareketl4:ri Kemal Pata henüz resmi bir vazi-
Mütareke sırasında Mustafa Ke- ıle. Mustafa Kemal Patayı tasdik fe almadığı halde dahi ondan 

mal Pata Hazretlerini ıık sık ziya- edıyordu. müstağni kalamıyacak kadar onu 
ret ederdim. Kendisini yakından Biraz sonra kalktı. Mustafa Ke- saydıklannı, ona danıttıklarını 
tanımak teref ve imtiyazını ka- ma/ Paşanın yatağının yanında aa- gördüm. 
zaknılmıt olhanlar b.ilirler ki odzamMan, kerce bir vaziyetle ayakta durdu: Ben o gu""nkü' harekette Mustafa 
yı mı~ er şeyın ortasın a us- _Emirlerinizi daima ferelle te-
tafa Kemal Pata dipdiri duran ve lakki edeceğim Ptıfa Hazretleri! Kemal P,..anın hakiki tefliğini ve 
yanındakileri uyandıran bir zeka dedi. aklı erer, yurt sever zatların da o
ve milliyet kaynağı idi. Onun için Mustafa Kemal PQfa tqekkür na bağlılığını gördüm. Netekim 
evi ziyaretçilerden bo' kalmazdı: etti, yeni vazifesinde muvallakı- sonraları Mustafa Kemal Paşa Er-
Meb'uslar, yüksek rütbeli erkanı zuruma gitmeden önce Amasyada 
h 1 . i d l k' • yet diledi, vedalaşhlar. ı'ken, bu""tü"n yurdu toplayacak Si-arp er, sıyas a am ar, es 1 na- Ziyaretçi pafa çıkhktan sonra 
zırlar, P.ski valiler, genç zabitler, Mıutafa Kemal PQfa bana: vas kongresini toplamak için dave-
muallimler, gazeteciler onunla ko- _ Pafa Erzuruma gidiyor tla be- tiyeler göndermekle, sözünde çok 
nu~mağa, ondan danıtmağa gelir- nimle konuJmaya ge/ml, dedi. kutlu olan Eı«unım ' ve G sair 
!erdi. T ekirdağında Kolordu kuman- milli tetkilatların bütün Tür-

B;r ,.ok .,.hı'dı' Y"'""'yan bu .,.yfe kiyeyı' temsil edemiyeceg"inı' sez-
• " .,.. ...,... T- • danı bulunuyormuş. KendUini Er-

• n uzadıya anlatmag"a ne ha mi• olmakla daha ne derin ve ne n uzu • zuruma tayin etmişler. T 

cet! Yalnız fura11 muhakkak ki o- _ P~a Hazretleri kimdir elen- eritilmez dütüncelere sahip bir 
nun hususi evi resmi bir makam gi d' , d' d bat olduğunu millete, dünyaya ve 

ım... ıye sor um. "h ·· · t" 
bi kalabalıktı. _ Kolordu kumandanı Kazım tarı e gostermış ı. 

k 1 d Saygılar efendim. Bir zamanlar pllfll, u ağın an Karabekir Pafa ! dedi. 

ANKARA, 9 (Milliyet) - Evvelce 
haber verdiğimiz gibi Ankara beledi
yesi arzu edenlere ev hizmetçisi te• 
daril<i için faaliyete geçmiıtir. Beledi
ye daireoinin alt katında eski müfet
titlik dairesi bu ite tahsis edileTek ev
rak memurlarından Celal Beyi de mü
racaat bürosu §efi olarak tayin eyle .. 
mittir. Celal Bey bele-diye memurla
rmdan alacağı mikdarı kifi memurla 
tetl<ilatını ikmal etmek üzeredir. Be
lediye meclisince kabul ve bu sütun
larda neşredilen talimatname veçhile 
harekete geçecek olan ' 1ev işleri büro
su" ynTın ite baıladığmı ve bu günden 
itibaren bir ay zarfında hizmetçi kul
lananlarla, çalı§Bn ve it isteyen hiz
metçilerin büroya geleTek kayıt ve tes 
cil edilmelerini ilan edecektir. işçilere 
verilecek cüzdanlar tabedilmektedir. 

fstimlak bedelleri 
ANKARA, 9 (Milliyet) - Cebeci 

yolile, Mukaddem tarikinin açılması 
için iatihlik edilen bina ve araalarla 
diğer müteferrik istimlak bedeli.tı i
mar müdürlüğünce eshabına tesviye e 
dilmeğe baılanmıftır. imar müdürlü
ğünün bunlara tediye edeceği mikda
nn yekunu iki yüz bin lirayı geçmek
tedir. 

imar müdürlüğü 
doayaları 

ANKARA, 9 (Milliyet) - Anka
ra imar müdiriyetinin muntazam bir 
evrak ve dosya dairesi vardır. Az ve 
masrafsız vesaitle tutulan dosyalar için 
esas lıviçre resmi muameli.t dosyası lis
tesidir. Kısmen Ziraat Bankası dosya u
sulüne de benziyen bu aiatemle en es
ki bir muamele vehleten bulunabil
mektedir. Ahiren Ankara Ticaret mek 
tebinin nazan dikkatini celbeden bu 
aistemin, talebeleri tarafından öğre

nilmesi için, mektep müdürlüğünce 

buraya stajiyer olarak son sınıftan 
Behire, Nimet, Bedriye Hanımlar gön· 
derilmitlerdir. Bu ayın altıncı günü 
burada ite baılıyan bu Üç dosya ve ev
rak işlerinin muhtelif &afhalan üzerin 
de birbuçuk ay çalıtarak bunları öğ
reneceklerdir. imar müdürlüğünün 
tetekkülünden, yani dört seneden be
ri dokuz bin muameleyi gayet munta
zam §ekilde tasnif ve tesbit eden bu 
uıulün mütehasaıaı idarenin parti it
leri müdürü Lutfi Bey; stajiyer ha
nımların bir buçuk ay zarfında bu u
sulün muhtelif derece ve safahatını 
etraflı bir tekilde öğreneceklerini SÖy 
lemektedir. rahatsız oldu. Küçük bir ameliyat B"u suretle Paşanın ismini de ilk Ruşen EŞREF 

-------------------ııııııİl1 ____________ .. ____ I_. ..... ~---~--------· 
1 Kara Bekir · A L E T ·u A L 

D~.~{.~~\~fR· PA.AA•ILE 

OL•BOL k 1 Hovagİmyan Biraderler 
Paşaya me tup. Beyoğlu JıtiklaJ caddesi 437 

Bütün dünyada 
Muharriri: YUSUF ZJY A en methur mar- • 

Bugünkü (Akbaba) gazetesinde o- ka olan CLA-
kuyunuz. Akbaba, bütün vak'aları in- VERIE DE PA-
ce ve nükteli bir mizah liıanile yazan, I 
kariktürlerle canlandıran yegane mi- R S ' in icatgeT-
zah gazetemizdir. desi Mayo ke-

meTleri MIXTE 

VERNER 

' - / _.., 

Ankaranın en 
IUJıs TUVALET 

aalonu 
Bankalar caddesi 

Tel: 3240 
Ankarapalu 

Tel: ?400 

2606 

Dr. 1 H S A N SA M 1 

OKSOROK ŞURUBU 
Okıüriik ve ntıf• clıırlıtr boP.ca •e 
' L ""lu""-'"-1 • '...1- ek t • li vızamnc o Unuu~ 1~ p eıır 

iliçtır. HeT eczanede ve ecza depo-
.. _lanncla bulunur. 4111 (2795)• 

1725 

konelerini ara
yınız Şık. rabat 
ve sıhhi en ıon 
model hazır ve 
ıamarlama kor
seler. Korselel' ı. 
çin zengin le. 
azimat çeıitleri 
Damar ıitkinli
ii için WIC ve OC1;1L 1:A marka elis
tiki çoraplar. Taklitlennden sakınma 
(1890) 2370 

Davet 
G!ühane be91nal .ııttır miieem&esirıe 

ı 4-5·933 pazar günll •at 17 de Gü.Uıane 
haatahanesinde başlanacağmdıan ıbütilın 

meeLeıdııt1ann ~ rica olunur e
fendim. 

550 bin liralık inşaat ile yeni 
ilkmektepler yapılacak 

ANKARA, 9 (Milliyet) - An- I 
karada ilk mektep buhranının önü 
ne geçilmesi için vilayet ve meclisi 
umumice alınan tetbirleri evvelce 
yazmı,tık. Bu tetbirler ilk mektep 
intaaı için bütçeye yüz on bin lira
hk tahsisat konmasından ve gene 
bu binaların inpaı için vilayete 
beş yüz bin liralık bir borç yapa
bilmesi salahiyetinin verilmesin
den ibaretti. Bu paralarla Etlik, 
Dikmen, Atıf bey mahallesi, Halke
vi civarı, Erzurum çe,mesi, telsiz, 
Kaba küllük, Dağ mahallesi, Tel
gaz arkası ve Hacet tepesi semtle
rinde yeniden birer mektep yaptı
rılacak, Seyfiye medresesi mekte
bi ile İstiklal mektebi de tamir ve 
tevsi edilecekti. Bir grupla anlatı
larak kredi ile yaptırılacak bet yüz 
bin liralık binalar için henüz vila
yetçe verilmit kat'i bir karar yok
tur. Bu kararın verilebilmesi için 
bütçenin iili tasdikten gelmeıi bek
lenmektedir. Şimdiki halde bütçe
ye mevzu yüz on bin lira ile müs
tacelen lüzumu olan Kabakilllük 
ve Erzurum çetmesi semtleriııe on 
dörder sınıflı iki mektebin inşası 
için vilayet başmühendisliğince 
projeler ihzar edilmektedir. Proje 
ler önümüzdeki haziranın be,inde 
ikmal edilerek inşaları münakasa
ya vazolunacaktır. Bu mekteplerin 
yerleri Jansen tarafından yapılan 
şehir planında da teıbit edilmittir. 
Maahaza Erzurum çefmesi, Dağ 
mahallesi ve Hamamönü semtlerin 
de ihtiyaç şiddetli bulunduğundan 
binaları yapılıncaya kadar üç mek 

. t . ·\,'.~'' 

Ankara Maarif müdürü 
RAHMi BEY 

tep binası kiralanacaktır. 
Yarım gün tedrisatının kısmen 

ortadan kaldırılması için 9 eylôl
den itibaren merkezde istihdam 
edilmek üzere kadroya ilave edi
len on dört muallim de bu yeni bi
nalarda tedrisata b~layacaklar

dır. 

YENi ve ÜYÜK TÜPLER ... 
• 
1 

Avrupanın aynı 
btiyüklükteki 
tüplerinden: 

1 - Oç defa daha ucuz, 
2 - Kalite itibarile daha 

yükaek, 
3 - Miktar itibarile daha 

fazla.... ve: 

HER DEM T A Z E .... dir. 
Çtlnkü RADYOLIN fevkalAde •arflyatı dola
yı•• ile daima "hentlz imal edllmiı,, vaziyette 

bulanan yegA•• Diş MACUNUDUR •• 
(3127) 

U ıktldar 2 ıuıi S .Hııkulı: mahkıemesin 

cllOl1 : 

BEDAVA. OTOMOBiL 
[2807] 

AL ARI 
Bu gece Bugün bu gece U lüp 

BuıGn alacağıaız bir otomobil veya 
bedava kalabilir. 

kamyon •ize 

Acentelerlml:ı bunun naml kabil oldatuna •ize izah 
etmeğe amadedirler. Bir otomobil veya kamyon almak 
fikrinde İ•enlz evvel& FORD'ları görln ve ikramiyeli 
ıatıılarımız hakkında acentelerimizden izahat l•teylmz. 

Beyaz Şeytan 
----24 kısımlık fevkalade zengin sahn-

elerlerle dolu aşk ve sergüze~t 
FORD MOTOR COMP ANY EXPORTI INC. lataabal 

Uıılrlldanla Tembel bacı Mdımet zm. 
lıollle<ılcln ııe.mııııık ıookağmda 23 No. lu 
bmede mGtM&n"ıı.n mldn iken 5-4-
933 ta:rUıık>de vefat edeıı -..e ~~ 
maıhkcmernlı:ce vui.~ cdlJmiş bu.kınım 

Sctıile Fikriye hanımın mahkemeıoe tıh 
rlr ve tdlbit odUeın lurdıwatmdan iba.
Mt cUz'.ı eşyası 18-5-33 ıpa:piıe gUnU 
mat 15 de ınah&UI mezkOır.dıa açık arıt
tmna De pııaya ~lec.e~ talip o 
lanla.rm malı6lJ:lndııı ha.ıır bıuJ.umnalaın 
ve mtttıeoefflyı<.cleıı ..ıa.cak "9le barç Mclia 
uı.da bu]aıııanlacm bir nm.b v.e veraset 
ı&H....ıa bWunanlann da Uç mah zar 
fmda weıtlk ve eMeıdatı lmnun!yeıl.crlle 
bfollktıe Uoılrlldıar lldnoi sulh hukuk hl
lrimHğlzııc ml\racaıı1ıları ve aksi takdir
de kammu medeninin mevaıdı mahauu
sı ahkamı tıetbik olunacağı ilan olunur. 

lıavetea: Dünya haber~eri Garp Kahramanları (3114) (3112\ 


