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Serbest afyon sahşının sene 
sonuna kadar uzatılması için 
Meclise bir kanun layihası 
veriliyor. 

Sahip ve Baımuharrirl: Siirt m eb'u•u MAHMUT 

Silahsızlanma konferansında 
Almanların dileklerinde ısrar .,.., 
etmesi vaziyete yeni bir şekil 
vermek üzeredir & 
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arabekir Paşa Tarihe ve H ate Saygısızlık Ya · ıyor 
( MiUici'nln cevabı 8 inci •alii,ede Ankaralının Defteri sütununda •• J 

Mahmut Celil 
Beyin dönüşii 

lktı._t vekilimiz; Y unaniatan
dan döndü. 8q dönütünde, awhte
ı,ı:ın Celil Bey, dost memleketten 
ıze biru daha aev(i ve umimi

yet getirdi. Heyetimiz lehinde Yu
h~ni&tanda yapılan samimi teza-

lll'abn derecesi üzerinde durma
yacağız. Beklemediiioıiz bir teY 
k~r,ısında hulunmu, değiliz: Tür
J..ıye hakkında yapılan içten 
gelme tezahüratın en ileri de
r~ıioi, Batvekilimizle Hari-
kıye vekilimizin plııslarına 
artı daha geçen Atina 

seyahatlerinde gcmerildiğini unut

:h~~- ~anaatimizce bütün hu te
urlenn kııa minaaı fUdur: lki 

m~mleket içten gelen bir sevgi 
k1'terek menfaatlere dayan~ 

uvvb etli bir doıtluk biaaile biribiri 
nıne af ğlanını• bulunuyorlar His ve 

en aat "b· · 
kuvveti' k"~kJ 1 

maddi ve manevi 
1 • 1 0 ere daYanan bir dost
uguo elbette siy-.· ikt d" ··be -ı ve ısa ı 
muı t neticeleri ola--•~ ...... n. 

Konu,tugu" d . 
r k d . a amlar üzennde 
,..o enn rok •--' • Malı ' 3 "'"11Z ızler bırakan 

"d ınut Celal Bey ve beraberinde 
gı en heyef A • 
bir tar ın ti nada yaptığı tey; 
ia d h aft~ mevcut siyasi dostlu-

b .. a a zıyade kuvvet vermek ö-
ur tarafta d hub ' le h n a ranm ve bugün 
u ayat ·ti· • 

kile bir •eraı nın tesir ve tazyİ-
ınu·· n• ~ &arıılan kart ılıklı ticari qae...,tl · •. 
tir. erımızı tanzim etmek-

me~?:"lllnı.ızla yapılan itilifna
d eaaılarını daha evvel bura-

a \IZun UZ.dı)la ~ • · • 
nlan tekrar e . ~ .ıçın 

tU İllive d"J ~yecegız. y a)nız 
rar•·-- e 1 ebılır lı.i, Atmada ka-
• "'"T"'n eıaılar. 'lı.i ınlek 

ticaret ve iktı ' ~ me etin 
mak istedikleri •::tice ~annda al
leri değildir. Bu bir ~~ aon had. 
Ticaret münaaebetl :"'.la_ngıçtır. 
ziyade sıkla h ~~ı daha 
her veıiled f rınakh _ ıçın ıleride de 
fade ed ~~· er ınıkindan isti-

ecegız. 

M~nıut Celil BeYİn Atina se-
Yabatı; Yunan matb d d 
de • b" h uatııı a a 

no ır as..aiyet uyandırd 
Muvafık ve ınqbaJif b .. tün. f kal ı. v • u ır ar 
k e g~ze~lerı miifterek bir politi-

a o arak Türk - Yunan dostlu . 
nun fayda ve h . gu-
aettiler. Gerçe~ ~iki~ektinden bah 
leket ! u ODıfu nıem 
bir huar~nd:ıJü dostluğun hafka 
doıtl ~uaıyetı Yar. Maatteeaaüf hu 

uga teca .. i b" 
edenler d l vuz ır mina izafe 
ra devlet :d::or. Atina ve Anka
teçın· arının akıllarından 
lı~~Yen böyle bir iuıadm haksız-
lllı.ız J .. Y~ aö21e değil, tuttuğu. 
Yan ~t politika ile bütün dün

Ya e~:;!erınek ~ranndayız. Dün 
değil • 1 ~umıyesi, aözlerimizle 
h.1..1_' '' enınizle ..n...ııvıı..ı:-.. l 
-..ıınızdaJd ' ,.., .. ,~~uz e 
T·· k hukıiıünü versin. 

b. . ur - y ıınan mili tl . • b" . 
Irınden • e erının ırı

ısted' • · b" 
Aranuzda ıgı ır teY yoktur. 
luılınaın.ı arazi ve toprak davası 
tU d·· ttır. llı.i lllillet b b'" 

n unnnın ö .. .. unu, u-
lerine aöz verd~l:u 0 niinde hiribir
vel de biribirl . r •e her kesten ev 
dılar. Bu eın ~nne kendileri inan-
ı.._ - nıyet d tl··'-
""'1111Ztn en büY\ik ı.:• ._ politi-
tnelidir. vvetidir, te-

l ~er memlekette, hele •. 
ennde, aykın dü .. Polıtika it 

lar olabili .. fUDecek adam. 
Politikası:; T u_rk • y ~an dostluk 
küınetl . n bır huauııyeti de h .. 

erın b ktal d u. 
olınaaıd U no ar a hassa, 
cek her h. Dostluklarımızı incite
ra hükü arek~te, siyasi cereyanla. 
Yorlar ~etl~nnıiz çok dikkat edi
nandı~ıın aını~i ve faydalı diye i
le bir diJtk:ı hır politika; ancak höy 
faa ve id at ve haa .. ıiyetle müda
Palını dit~e ?lunahilir. "Ne ya. 

' egınıız h·..: · d ki 
reyanla oldu. h "k ~ •Ctn e • birce 
l'ağnıen old ' h ~ Uınetin arzusuna 
llladığ 1 ıeı:· ük~etin hikiın ol 
ı;ıibi kaçamJdv~ teaırlerle oldu!" 
kiinıetle · 1 •zahlar; dost hü. 

rı rnazur ·· 
tnüdafaa ta 

1 
ı:oaterecek bir 

• h r:zı o anıaz B" ı. b 
ı:za ' nihayet o hükü . • • o:r.,e ir 
~rtaya J.o nıetın zaafım T Ya.r. 

ürk. Yunan doatluğu; yalnız 

Maxime Gorki 

I Büyfik Ra• edibi yarın 
, · sabah geliyor 

-• .. 
Celôl Bey Ticaret odaınnd a yapılan toplanhda ... 

Celal 8. Ankaraya gitti 
Dün ticaret odasını ziyaret ederek 

tüccarla hasbihalde bulundu 
Bir çok iktı•adi kanunlar mecli•ln bu 

devresinde çıkacak 
Atina'dan avdet eden lktıaat Vekili kimına dair izahat vermitlerdir. Vekil 

Celal Bf. dün öğleden evvel latanbul Bf. !ç'!macla~ çı~~ ~~!"''ela. b_~yük 
Ticaret Odaımı ziyaret etmit, oda er- aamııruyet gostenldıgını . soyl~flı : 
kani tarafından J.arıılanmıtlır. Bu sıra- Toplanticla, piyaf8 ve ıktıaadı vaz.ıy~ 
da Celili B. e 1 ı Bankaıı umum müdür timiz ve para meaeleai etrafında da go
vekili Muammer B. de refakat ediyordu. rütülmüştür. 

Odada Vekil Bf. nin nezdlerinde bir 
hasbihal yapılmıı, bu toplantıda Oda bi
rinci reialeri Nemli zade Mitat, Necip, 
Kara Mustafa zade Ahmet, Habip zade 
Ziya, Oda umumi kitibi Vehbi, Zahire 
Borsası komiaeri Akif ve Harici Tıcaret 
ofisi müdürü Cemal B. lerle diğer bazı 
zevat bulunmUJlardır. 

Toplant ida, Veı.il Bf. Atina itilafi ah-

Celal B. Odadan saat 12,10 da ayni· 
mıt ve Oda erkaıü tarafından tetyi e
dilmittir. Vekil Bf. diln al.pınki trenle 
Hariciye Müste,an Numan Rifat B. le 
birlikte Ankaraya gitmiı ve Haydarpa
f" istuyonunda Velı:ilete mensup bü
tün müesaeaeler erkini, bankalar mü
messilleri, erüni mahalliye ve diğer bir 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Meıhur Rua edibi · Maxim GOO'ki ya· 
n n Sovyet bandıralı Jean Jaurea vapuru 
ile 1 talyanın Soreneto tehrinden ıehri
mize gelecektir. Maxim Gorki bundan 
bir kaç ay evvel tedavi için Sorento'ya 
gitmiş ve orada bulunduğu zaman bezı 
dostlanna yeni Tiirkiye'yi görmek iste
diğini aöylemiıti; Rus edibi bu sebeple, 
Rusya'ya dönerken şehrimize de uğra
mağa kanır. venniıtir. Mııxim Gorki'ye 
oğlu ve &'eliıJi ile dııktonı refakat et
mektedir. Jean Jaures vapuru bu gece, 
sabaha karı• limanımıza varacak .. e muh 
terem misafirimiz yann sabah şehre çı
kacaktır. 

Mııxim Gorki'yi ıelırimiz de istikbal 
için bir program yapılmaktadır. Muhte-

rem ıniaafir Halkevi ve C. H. Frrkaaı 
ve Matbuat cemiyeti tarafından lıarşı
lanacaktır. 

Maxim Gorlıi'nin §ehrimizde ne ka
dar lralacağı belli değildir; bununla be
raber ikametini ıeındit ebnesi ve aıhhati 
müsaıt olduğu takdirde Ankara'yı da 
ziy._; ebneıi rica edilecektir. 

Kazim Karabekir Pş.nın 
. . 

beşinci mektubu 
Paşa bu· mektubunu bir kısım 
vesikaların neşrine . hasretmiş 

Kazım Karabekir Patanın betinci 
mektubunu da dün akf&Jll aldık .. Bir 
kısım veıikalann nOfl'İne hasrediıinq 
olan bu cevabı da cevap hakkmu:u 
muhafaza ederek aynen koyuyoruz. 

PaJIUUD mektubu tudur: 
Enınköy 13-5-933 

Safha-2 
nindevamı 

15 Mayıs 335 te milli İkbaadnnı.:ıım 
can evi olan sevgili lzmirimizi Yunan
blarm ifgal ettiğini 16 Mayıa 335 de 
haber aldık. Her tarafta halk ve or
du menauplan müthit bir galeyanı ha 
miyelle çırpındılar. Günlerce halkın 
feryatlan, mitingleri devam etti. 19 
Mayıs 335 te M. Kemal Pap Hazret
leri Samauna çıktıklannı 21 Mayıs 
335 te gelen atideki tifrelerinden an
ladım: 

Vesika - No. - 9 
On bqinci kolordu kumandanı Ka

zım Karabekir PQfa Hazretlerine 
Zata mahsustur. 

Ahuali umumiyemi:r.in almakta of ... 
duğu f ekli vahimden pek müteellim 
ve müteesıirim. Millet ve memlekete 
medyun olduğumuz en .son vaz.ilei vic 
daniyeyi yakınılan mesaii müıtereke 
ile en iyi İfa etmek mümkün olacağı 
kanaatife bu son memuriyeti kabul et
tim. Bir an evvel zatı ôliniz;e mülôlti 
olmak ar.zıı&undayım. Ancak Sam6Un 
ve havali.inin vaziyeti, aaayipi~liği yü 
zünden fena bir akıbete duçar olmak 
mahiyetindedir. Bu aebeple burada 
birkaç gün kalmak zarureti vardır. 
Bendenüıi ~imdiden tenı>ire medar ola 
calı huıusat varsa İf' annı rica eder 

Ka~m Kıua'bekir Paf'l'lın Şarkta 
çekilmİf reaimlerinden .. 

t•c gö.zleriniden öperi.m. 
9 ncu ordu kıtaatı müfettip 
fahri yaveri ıehriyariMirliva 

MUSTAFA KEMAL 
Birkaç gün kalarak Er:zuruma ha

reket edeceğini bildiren Pata Hazret
leri En:uruma 3 Temmuz 335 te teı
rif ettiler. Yani bir buçuk aylık bir 
müddet o havalide kalmak zaruretini 
hi..ettiler. Bu fa11ladaki vukuat fUD· 

!ardır: 

29 Mayıs 335 te ordu müfettiti Mus 
ta fa Kemal Pata Hazretlerinden al

(Dcvamı 5 İn<:İ oahifcde) 

A k k•ı tb t Muelerrisler 
n araya na ı şar r. Çalışacaklar mı? Genç doktorlar bir cemi-

Eldeki dosyaları çıkarabilmek için Bu nokta üzerinde mft- t ) 
bu zaruret vardır ~ı:!.:!!~~! .. J::!~!1!!~a:.. ye yapıyor ar 

lımall Müıtak B. in izahatı 

Gayrtmübadiller takdiri kıymet ko
misyonunun Ankaraya nakli karar
laştırıldığını ve haziran iptidaamda 
Ankarada işe baılaınak üzere lazım 
gelen muameleye teveaaiiJ olunduğu-

nu geçen gÜn yazmqtık. Dün akf"Dl 
refiklerimizden hİrİllde bir yazı inti
tar etti. Bunda komiayonun Anı.ara
ya nakli mahzurlu olduğu ve bu yü:ıı
den Gayrimübadillerin bir hayli maa• 
raf ve zarara uğrayacak.lan yazılı
yordu. Bu bapta mütaleaaına müra
caat ettiğimiz Gayrimübadiller cemi
yeti idare heyeti reiai lamail Müıtak 
Bey beyanatı itiyede bulunmuftur: 

- Bahaettiğiniz yazıyı ben de oku
dum. Evvelemirde şunu aöyliyeyim ki 
komiayonun Ankaraya nakli Gayrimü
budiller cemiyeli idare heyetinin hot
behot verdill bir karara mii.atenlt de
lildir. Komisyonun bugünkü ağw me
ıai tarzından memnun olmıyan bir 

' çok Gayrimübadiller itlerin bir an 
evvel arkası alınabilmek için komis
yonun Ankarada ciddi ve aıkı bir mü
rakP_be altında çalqmaaı lüzumunda 
ittihat etmişlerdi. idare heyeti Mail· 
ye vekaleti nezdinde bu arzuya ter
cilman oldu ve vekalet bu mütaleaya 
igtirak ederek nakil karan verildi. 

Takdiri kıymet komiayonunda der
desti tetkik bulunan dosyalann yekiı
nu üç dört değil, bin beıyÜzden fa:.ı· 
ladır. Uç dört rakamile bin bet yÜz 
rakamJ araa1nda hay]i fark t/ardır aanı 
nm. BugWıkü çalıpna tar.zile bu doa
yalann ikmali için daha bet on !ene 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Şimendifer mektebini !>u sene bitire n efendilere dün diplomaları tevzi 
edilmişt~r. Y azıaı fehir ha berleri aütunlarımızdadır. 

~~i meın~~ketin menfaatlerini de- 1 tası dır. 
gıl, sulhun müdafaasuu da temin 
edecek kuvvetli bir politika vası-

Sürt Meb'usu 
MAHMUT 

lacak ıslahat hakkında görütülmek Ü· 

zere çağırılmıtlar
dı. Evvelce de ha
ber verdiğimiz gibi 
Maarif vekili Re
ıit Galip Beyin hu
zurile ve mütehaa .. 
sıa M. Malı'm da it 
tirakile yapılan iç 
timada fakülte re
ialerinin fikirleri 
sorulmuftur. içti • 
mada M. Malı'ın 
raporu okunınuı • 
tur. Fakülte reisle
ri lstanbula avdet 
ederek ıalahat hak 

Muammer Rllfİt B. kmdalıci mütaleala· 
nnı müderrialer İ· 

le gilrüftiikten aonra bildireceklerini 
aöyJ...,iflerdir. 

Avdetle Darülfünunun her fakülte
ai ayn ayn toplanınıt ve Maarif ve
k&letine gönderilecek rapor hakkında 
miinakafa yapıhnııbr. Her fakülteııiıı 
ayn ayn, ve Darülfümmun da heyeti 
unıumiyesinin ıalahı hakkında mütale· 
alar toplanarak rapor halinde Maarif 
vekaletine gönderilecektir. 

Darülfünun müderrislerinin bllhaa
ıa ecnebi liaanı meselesine ehemmiyet 
verilmeai laz- geldiği kanaatinde ol
duklan anlaşılıyor. Ancak müderriı· 
lerin taınamile Darülfünuna meaaile
rini baareylemeleri noktası ile dııarı
da da it yapabilmeleri keyfiyeti üze
rinde iki fikir cereyanı vardır. Bir 
zümre müderrialerin yalnız Darülfü
nunda çalıpnalarını diğer b ir kısım 
da hariçte it görebilmelerini terviç 
ebnektedir. 

-o-

Yunan dahiliye nazırı 
ittlham ediyor . 

ATINA, 13 A.A. - Mebuıan mecli
si, pazartesi ıünü M. Metxas'ın takriri
ni müzakere edecektir. Mumaileyh, 6 
mart hadiseleri dolayıaile M. V eııizelos' 
un itham edilmesini istemektedir. 

-o--

Bir Çin şehri yandı 
HANOI, 13 A.A. - Dün öğleden son 

ra Yunnan •e Tunkin hudusunda ve Kır· 
mızı Nehrin obir yakasında Luokay is
mindeki Fran,ız ıehrinin karıısında ki.
in bulunan Holeou namındaki Çin ıeh· 
rinde bir yangın çıkmıflır. Bütün bina
lar yanmadan evvel yangının önüne ge
çilemcmiıtir. Ahali, meskenaiz kalınıı
tır. 

Cemiyetin ismi Hekimler birliğidir 
işsiz doktorlara iı bulacaktır 

Etibha Muhadenet Cemiyeti aza
aından bir kısmı yeni bir cemiyet kur
mak üzere aynbmya karar vermitler
dir. Bunlardan bir kısmı ıimdiden E
tibba Muhadenet Cemiyetinden iatifa 
ebnitler ve yeni cemiyetin nizamname
sini de hazırlaınqlardir. Bugiinlerde 
müsaadesini almak ve faaliyete geç
mek üzere viliyete müracaat edecek
lerdir. 

Bu ıuretle Etibba Mubadenet Cemi· 
yetinden ayn bir zümre teıkillne to
§ebbüs eden doktorlar, genç azayi tıtt
kil ediyorlar. 

Yeni kurulacak cemiyetin ismi ''He 
kimler Birliği) olacakbr; müeaaialer 
meyanında Süreyya Kadri, Hayri 0-
mer ve Cemal Zeki Beyler bulunmala
tadır. 

Etibba Muhadenet Cemiyetinden bu 
aynlıflll sebebini Cemal Zeki Bey bir 
muharririmize §Öyle izah ellllittif! 

- "Mubadenet Cemiyetinin bir ta
aarruf sandığı var; her doktorun bu 
aandıfa dahil olmaaı icap ediyor. Ge· 
çen içtimada bu meaele hararetli mü· 
nakatalan mucip oldu. Ekaeriyetini 

.. 

Etıbba Muhculenet Cemiyeti umumi 
lıiitibi doktor Fethi Bey 

gençl..,. teıkil eden bir zihnnı, 35 Y•· 
tından sonra aandıta her doktorun 
dahil obnaaı mecburiyeti bırakılarak 
bu Y8ta kadar olanlar için bunun ihti· 

(Devamı 5 inci sahifede) 
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§Sarışın bir Amerilcalı kızın gozu ıle§ 
~ LONDRA ... PARIS ... ORTA AVRUPA ••• ;;; 

ve alebtlak --- ----- -
~ H A Y A T? •.. ~ 
5 Bu göriifÜ, •arıtın Amerlkab kızın E 
§ razname•lnde, yani g§ 

~ Erkek Kı mı rısına Bayılır! i 
İ i•mindeki yeni tefrikamızda bulacak•ınız. •• § 
ii Tercüme: KAMRAN ŞERiF g§ 
= -
§ 1 BUGÜNDEN lTİB .ll REN BAŞUYABİLİRSİNİZ. ı § - -- -
E V l k Aka Gilndtl:r.iln v k d ~ 5! 1 ag a ızı : romaıaı 1 • ın a = 
~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111""'111111111111111~ 



Ahmet Mitat Elendi, ne tliyor? - Çıplak rainJi ilmülıaller, Mulıam
mediyeler/ - Budan matbaalar. - Mitaı Efendinin sualleri Zi-. ' yaethn Mollayc dö.flinJö.rüyor! 

MıNr Kadıu Ziyaeddin Mollanm, 
lıp&nyah M.AJf(iao'--. Fuh E-yit 
Ali HiUe)'Dİ'nia eaerteri oatlıice tet
kik edilerek m""11 ve mealleri anla
tıldı. Ahmet Mitat Efendi ••" m, 
omrünü kitap okuma ile, kitap yazma 
ile geçİrmİf olduiwıdan eline aldığı 
her hanci bir eseri kolayhkla ihata e
derdi. 

Mitat Efendi, biraz durdu, Atöia· 
dü, karannı vermİ§ ıribiydi: 

- Efendim, meoeleoı.ia .._ uaadı
ya tetkikine lüzum yoktur. Her ~ •· 
serin cayeai, ferman buyunılduiu 'üze
re makamı hilafetin kutlİyet Te meı
ruiyetiae taarnazd.... Bia·m·leyh 
bunları kökünden ç6riitecelı: miiltene
dat göıtM"İlerel< h- ceTaPlan ya
zılmalıd..-. Zat- b..._ ...... tip Pa
ta Ha zretJerindeo teli.kki ettiiimiz 
iradei ....Uyeıie kap - iluet ltayu· 
rulduju •eçllile Ziyaı ı•+= lılella E
fendi Hazretleri it.. .. 

"Kitabii $elwi7ari.. Haci Ef-diye 
donmüıtü: 

- Zatoaıa.n """ ı....uı.rda iı-. 
ihtıaa• sahibi bulwwhaktan.dan hila
feti mukadde .. Lek&nmd·ki iyib ile .. 
ııme ve ahadiai ..,.;EH- İcap eclea 
müatenedah lahlf buJUl'Ul'loır. Bft de 
reddiyeyi ka1- almıya INıtlanz. 

Beo de, efelodi = it reyine, 
n>iitaleaaına ittirak ettim. Oılada de
rin ve hazin bir IÜlnit ı..,tam ..... Mi
t;ıt Efendinin aözleri, aaoki aiızlarnnı
;ıı mühürlemİftİ. Tek blime aöylmni
ye kimae cesaret ..t-i,........ Bereket 
versin, öğle ye ........ hazar olduiu 
haberi imdada yetqti. 

Karııki odada kurulmut olan büyük 
sinili sofranın kenarma baidaJ kurup 
oturduk. Sofrada bqka miaafirler de 
olduğundan havai sözler konuşular;ık 
yemek yenildi. 

Yemekten aoara, KitabH ŞehriJarİ
nin odasına çekildik. Hacı Ahmet E
fendi, söze batladr: 

- Hilafet meııeleai haklt1nda icap 
eden müatenedatı buluruz, yarınki iç .. 
timarmrzdA konufuru.z. Kur'aoı Ke~ 
rimde tahrifat iftiraama ırelince: Kur'
anı Kerim. bin üç yÜz küaur sene ev~ 
v 1 nasılaa gene öylece ınevcv.t ve 
mahfuzdur. Tek harfine bile dokunul· 
mamı§hr. Müfteri!..-, arına ederlenoe, 
bu aefte Matbaai Oomaniyede baadan 
en yeni bir nüahai '9f'İfuini a.lunlar, 
en eaki yaz1h bir nüahai 4flt"İfeaile kar
şılaştıramlar. 1>ü4manlan ...-.at., 
i tiralan tekzip etmelt İçİll &.aadan 
kolay bürhan olamaz. 

Ziyaeddin MoUa Efendi, aöz alclr: 
- Bazı din kitaplan111n yaktırıldı· 

gını iftira ediyerlar. Hamdolean, o 
dedikleri akait kitaplan, elyevm la· 
tanbulumuzda mekteplerde olr.utturul· 
makta, resmi, hlllUAİ kütipbaneleri
mizde ve kitapçı diikkialareada ba
lunmakta, almıp aatol...ı.taclır. L 
cülünç n çirkin iftira, miiftaoileaia -
kadar sarazkir. ehlikua k ...... ol
d11klannı diiayaya ili.n 2 i• üfi.. 
dir. Yalnrz bu hakikati, l~diii 
tekilde tamim - nıı an t nı ... 
Müfsitlerin tariz veaileai yapmak ide
dikleri ,eyi anedeybn. Banclan iki 
leD Cl'VCI sisli olarak bal!Dlf olan 
bir kitap toplaitlı 1 ısı, Meoelenin 
içyüzünü anlata-• loüm matbaacı· 
larmın en ..ı.il.iııııd- - Beyazıt 
camii ııeoi"8cle ..m... albaclaki mat
baanın aabibi Arif n ııc..... cadde
ıindeki Simketluuoe ,......._ aat.ibi 
Süleyman Sakıp Efeadil• lııaber Yer· 

diler: bir Acem hanmda. Mıaraldı il
mühal, Muhammediye kitaplan uılla
rmdan tahrif edilerek - İçİloe Cennet 
Cehennem ve çl)>lak Acı- Haorva re
simleri de koaaralı: siııli baulryor, de
diler. Zaptiye Nezareti __...._ 
haberdar edildi. Handaki sizli mat
baa baaıı.tı. Meakür kitaplar, ~raya 
aevkedilmek içia unct.klarla gümrüğe 
gotürülmel.. üzere iken miiaadere olun-

d11 ve M.4ilıat makamı ve Maarif Ne
zareti karan ile imha edildi. Diai ki
tapla.-da o miaillü çıplak reaiaaleria 
derci sayricaiz, edep ve hayi.ya mü
aafi olduğundan b• unba keyfiyeti 
"baabeluaul,. yapdm,. bir vazifedir 
Müfterilerin heaeyanlan- ıröiaümii
zü gere cere c .. ap •erebiliriz.. 

O sün müzakere kifi siiriilmiittii. 
..tai s8 top?an-k "il.zwe aaraydan 
çıktılı:. 

Oc;iincü ;;ün, ceae öifedea ev
-' birletilerek iki ıra.lik müzakere 
karadanmuıı teapİt ettik. iki nokta 
halledihniı oluyordu. Bu halledilen iki 
nokta ltakkıadaki miitalealanmızı kı
aa, aade bir arize ile atebei ilyaya ar
zmı miiaaıip sördiil<. Mineddesini 
A_b t Mitat Efeedi ya .... lııeyaza çe
lr.ildiktu aonra dördiim6z de imza e
dip Ba,ki.tö,t Talısin Pqap takdim 
ettilr. 

1Jıti nolr.ta bati.ılı) itti - ud -
miilıiııa, nazik •e çetin n ı eleleo iıoı hal-
1 i İcap ediyordu. Hepimize de ~
celi bir durpaluk ı ' "ft'. 

Alamet Mitat Efendi, elini sakalın
dan çekti, baıını kaldınla; yüzümüze 
bakh; tavn t-kildi. M1İ tokbl; 

- Bedhablar, .,..,rlerioıde dqorlar 
ki; laalife?iiia Peyırambenlea -ra 
kıyamete lr.adar wro. sideceiine ve 
teTarüa veya veliaht ittilıa1u ... retile 
her haoci bir aüli.le.W. veya ...ıı .. n 
uhte.aioe aeçeceiine dair ne Kur'anı 
Kerimde, ne de hadiı kitaplarmda bir 
kelime bile yoktur. Bili.kia, bilafetin 
dört zata ve otuz aene mÜnhas1T oldu
ğu "'Elhiliıfetü min bt'di seli.süne ..,. 
netin,, hadisi :ter1file sabittir. Biııaena 
leyh Abbasilerin, Emevilerin, Fattmi
lerin ve sairenin iddia ettikleri hilafet 
oab.ilt ve muteber defildir, bi.hldrr. 
Cümlesinin maJtiyetleri pyrim.eşru 
saltanattan ibaret!İt". Bunlara ka1"11 
kat'i ve tetirli cevap vennek, .iddiala~ 
rıru çürütmek için tefasiri ~rifeye ve 
Sahhahi Sille gibi mevıuk ve muteber 
hadi& kitaplarına müracaat mecburiye 
!İndeyiz. 

Ahmet Mitat Efendi, •usmuştu; 
sözlerini Ziyaeddin Molla Efendiye 
dikerek aordu: 

- Acaba, Peyc&mherden ._ra hi
li.fetm ilelebet siirüp gideceğine znn· 
nen veya ac;.kça delalet edecek Ayeti 
Celile var mıdır? ~ hi.diai ~ 
rifini nak~edeeek diser bir hadisi f"· 
rif me•cut -.kw? Tefaainle,. •bit 
kitaplannda Nyıldıiı Üzere bili.fet ve 
imametin tanlan içiade Kureni ol· 
mak kaydı da aahih midir? 

Ahmet Mitat Efendi, auallere ba,
laymca, cidden i.lim, fi.dıl ve aldriınu 
iali.miyeyi bütün iaceliiile bil- Zi:ra
eddin Molla Efendinin alnı buruşuyor, 
kaf1-ı çalllıJordu. 

Aıımet Mitat Efe..ıi, au&llerini, şu 
.özlerle takviye etti' 

- Şeref teli.kki ettiiimiz i.-.dei 
..... ,, .......... t ..... ....,.ledir. Eaaalı 
ye haomı ilzam edici aarette ı eddiye 
yazmıya meaunaz. 

Kitapçıbat< Hacı Alunet Ef~ de: 
- Meaele, -ziktir. dedi. A1-et 

Mitat Efendi Hazretı.n..ia bu,unluk
ları doirudur. Fakat bence, derine 
gitmeyip meseleyi fazla lmrcalaaıya
rak, o adamlarm yazdıklarmı atelit
lak ret ve tekzip e-1< daha iyi olur, 
zanarnd•yna. ... 

KitapçıbatJIHD ihtiyat tava.İyeain· 
d- tereddüdünden, bu meselede bir 
bityeniği gördüğü anla~ıt.yordu. 

Bu aırada müaabiplerden Hacı Mus
tafa Efendi, odaya girdi. Takdim e
dilen arizadan dolayı zab taıu.-nin 
aeli.m ve beyanı mahzuziyet buyur· 
d..adaruu, cevabm iki ırü.e kadar be
h-"al hazırlanarak arzoluomaaı, 
iraılei Mniye muktez&Nndan balundu
ia- teblii etti. 

(Dev.aıru var) 

Yarın: 
A.lltinw (!) B~- - Hey P/i hilalet hey! San ölrii

ziin boyna--. -1 - Abtl iil'-nille LfmaheyinciJ- ita-

la ""•" -- -· ... 1 Z' 

·Her şey sudan ucuz! 
Bu •ırada dellil ağzına clüflDe~ 

meğe bakmak lizım •• 
Sa.dal beMatenlnde acazlak 

letaalıuLla Mblaa ...... 1 1 o. . • " ... ,.. 
lilıdıirinde J S,e -- 8iriil ., 
.... iniklik ............ PJ'Iİ -
bl amıfından olu ..,..... fiatlena.ı.a 
lıeflayarak en ufak ... 1'»- ..... 
ı.. cina etYa iiw' ıle 11)'1'1 ayn ve de
,._ clerece teeiriai SÖStennelttadir 
Kıdlaadn.i ... , ..,. ile ,.... - ........ : 
... .,.,.. .......... fiaılça ,.... 30 .... 
~ llO a. hatta yizde IO e 1ıadıır f...t. 

-cut oldufu IÖl'fi ...... nadlıı. Y ........ 
mız tetkikata cöre San.W ı..ı.m.u..ı. 
_....un miinuebetile balı sahfı lri.ınilen 
.......... , gilıic1ir. 

Miicevberata iae det•· ••• çok az 
lı&Jmet verildifi ieİn B I t • ıniien
..... t •at·~ dıUreıi sahta reçen senelere 
aiehet eclilemiyecek kadar u ... ı anet
mektedir. Elm111 ve pirlanla f"ratlen se
,_ seneden yüule 29, lıirbç - ev-

dür. 
..... tllDlie finulilıi lıaWe ev llfYAU 

üeriae alıcı n oatıcı vardır. Maamafilı 
• ..,... da - derece dütkünftr Ya
ima. ....tere kadar 50 • 58 liraya müt
tsi lıalan ilıi ID!i1ik .....,, ........ ..-,esi
le INıılke 21 linya siçllllde aatolabil-

• · • T • ı ~~ 
• • - • o ,, • ,_. ··--.. • 

tar 20 - 22 lira ............. ~ kol-
.... --..... sit.I aao1ı11,. .. ,... da i
•.tıl ıa•a•,,-ır. da Jo ucuza L.--hl-

. 1 6r. Ea ...-..W a,...ıı ,;;;ı... •-•lira= ••. 
tlaAttld .......... -liıai bil , .. , , • , 

1 
• mo yacı 

• • 70 - 71 liaaya teciarik et-
mek müıl<üldir • 

V aktil~ 350 - . 400 liraya ı.et.ıpir diye 
alman yukaek cımt• 1ıir pNy._ seç
ıü11 Sandal Bedeateninde 86 liftya -
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Amerikahlar Avrupalı- i 
lara kızıyorlar ı 

VASHINGTON, 13. A. A.. - Güm 1 
riik mütarekesinin tehir edilmeai si· 
yaai Amerikan ,_ı..filinde bü,,ük 

• bir hayal inkiaan tevlit etmq ve M. 
Roo..,velt'in beynelmilel tetriki ,_.. 
aai ıiyaoetine ka1"1< Avrupa devletleri 
bir takun eqeller çıkarmakta olma· 
lan dolayiaile bu mehafilde mevcut 
olan yeİ• ve futur hislerini büsbütün 1 

artbrmı§hr . 
Rooa.evett idareıinin ve bizzat M. 

ROOM!Yeltin bu aiyaaetin tehlikeaini 
müdrik olduklan •e azami ne yapıl. 
mak lizımaa cyıuo yapılmasına karar 
verilmit olmakla beraber, Avrupa dev 
!etlerinin battı hareketlerinde bir de 1 
iifiklik h&NI olmadığı takdirde, cÜm 
b11riyetçiler tarafmdan fimdiye kadar 
takip edilmit olan infirat aiyaaetine 
n1cu edilmeainin ""Yahut biç olmaz
sa ATI'llPa İflerİBe lr.arp katiyyen ali. 
ka söaterilaı "nin pek miianlr.ün 
olduiu beyan ohıuıma.lr.tad..-. 

T ertİp lıomitai bü teblii n"fl"etti 
LONDRA. 13. A. A. - lldiNt k-

feran11 tertip ı.a.iteai, p.ıriilr. •
tarekeai projesini ve onunla birlikte 
bir takım ihtirazi kayitler kabul ~t-
11lİ4tir. 

K-iteye teYdi edilmit ol- •tai•· 
daki karar aareti ittifak?a kabul edil 
m~tir : 

iktisat •e oalUt koaferan., tertip 
komiteainde mümeaoilleri bulunan in 
giltere, Almanya, Belçika, Amerika, 
Franaa, ltalya. Japonya .,e Norveç 
hükumetleri, koaferanaın mesut bir 
netice elde edebilmesi için halihazır
da beynelmilel ticarete yanlıt bir İati 
kamet vermekt;:? ve onu felc ağt'at
makta olan hr -" tedbirlerin, kon
feransın bu yiizdea mütevellut ıaese
lelerle meşgul olmaaıoı bekleyerek, 
katiyen ıiddetlendirilmeme•i lüzumu
na kani bulunmaktadırlar. 

Bu memleketler, madde ve hü
kümleri müaterelu!n vücuda gelirile. 
cek olan bir sümriik mütarekesinin 
konferanaın bqlancıcmda kabul e· 
dilmesinin acil bir tedbir olduğunu 
kabul ve teılim etmektedirler. 

Komite reisi yuk.arki karar" aureti
ni, cihan ikti&At konferaruun İ§tİrak 
edecek olan bütün hüküınetlere bu 
celseye ait zaptm bir suretile birlik
te tevdi etmeie •e mezklİr hiakümet
leri bu karar ..-eti ahki.mmı vakit 
aeçinnekaixin k•hu.le d&vet eylCQ\0-
ğe memur edilmiflir. 

M. Schaclıt ta dönüyor 
VASHINGTON, 13. A. A. - M. 

Rooııenlt ile M. Scbacbt, mü,tarek 
bir tebliğ netretmİflet-dir. Bu tel>liğ· 
de bilbaua iktisat k-feranuncn an
cak askeri oili.hlan bıralr.marun ikti
aadi ıillblan biralr.ma ile birlikte r•
pdma11 takdirinde mu ... ffak olabile 
ceii beyan olu nk\adır. • 
blmqtn". 

Diğer taraftaa huıui miizayede aa· 
lonlarmda aablan ID,,-li aia~ 
yapdmıt, tımhi üaloiplar taflyan aoobil · 
yeler de sak ~ıtür. B. dü,trlialiik. 
alıcdaruı, cittikçe azalmasmdan ileri cel· 
melr.tedir. 

1 

Kullanılmış f!tyaya ıröaterilea bu rai· 
bet '-!tamda yeni mobilyn İıalıl ....... 
ter mütkfil •azlyete di....,ql..-. Çiin
IN yeni qyanm ealô alıcıları ortadan 
kaybolımı,tur. Sandal ...... teninde ya- ı 
hut küçük ha:u müzayede aalonbırında 
yenilerinden yan yarıya. lıatta yarıdan ı 
fazla ucuz etY• utılırken balk bunJaı:•n 
yenilttini aramaiı batirmdan 1.ile B~ır
memektedir. Emlik fiatleriae gd1nce 
aaıı..- cıkanlan binalar, y~niden yaptır_ı· 
!anlardan yüzde 20 - ?5 noksan fiatlıdır. 
Umumiyetle emlak fiatlcri Vl\<&Iİ olarak 
geçen aeoeden 3 30 dü,kündür. inşaat 
malz ~mni fiatlerinin in.alı: olnuunna rai· 
men yeni inşaahn maliyet fiati ile s>ıtı'a 
çıkarılan ı.ina fraıleri ara11nda mühim 
farklar vardır. 1 

20 bin liradan •taiı cıkmayan beton
dan yapdm.1f, baZJ apartımanlann ,,ı.mk 
vaziyete dü,eo uhipleri tnrafından 8 -
9 ı.in liraya kadar aahld.tdan görÜlrnek· 
te.ıir. M...-fih ...ıü: aat,.ları hu ucuz
luia rağmen cok durıundur. En çek 
aaht muameleli yukarıda yazdıiımız 
ıribi ev .. yaaı Üzerinde yapılmaktadır. 

Sandal ı.edeotenindelr.i kürük yardım i 
aandtiı, ...,.. ~111-de maa.;..ıeoini ~e
~'tir. Fakir ve kitmeaiz aile ka· 
dınlarının siinlük ihtiyaçlarını karııla· 
mek için aand,P reı.in olarak bıraktık· 
lan .. ya anısmda yatak çarl&f ı, tdli ·ı 
bohça, gelin ellıioeai batti. kullandııut 
_ .... kadar her nevi .,.ya buluamak 1 

tadır. 
Acınacak nokta turaaldır: Sandığa 

yabnlan eıyanın ı.- bicbiriai t.urta· 
nlac ... ılı için oatdmak medouriyeti hi.· 
ad ohmıktaıdır. 

Yeni İe"tl ı.-..- mucıı.inee yapılan 
aab ......... hi lllne yalrın 1ıir ,...rafa ih· 
tiyaç ol ..... İçiot -- ~ Jlra-;l'bb-
lan bir elloİM için aynea üc lira .. icra 
paraaı ödenrnelıctalla. Halbulri yeni ka
nun çdanazdan ""' Mnchk idareoi loor· 
cund ödeyemeyen alacalıblarmın malla· 
rmı on para -ntmeden sattırarak 
borçlanr.Jan artarunı kendilerine iade et· 
mekte idi. -

Sand• idaresi Belediye - .. ile ka· 
nunun ahkimmdan aandığın haric hıra· 
l<tlmaam1 temenni etmİ4tİ. -

Belediyece Dahiliye Vekil etine yepc
laa bu t-niye .......... c8Yop to.ı. 
ı-elrtedir. . ' 

•• 
Uç kamyon polis 
Daaçlse selerek bir 
hadt.. çıkardılar 

DANÇIG, 13. A. A.. - OÜla aaat 
o ndönle doirtı 3 kamJ- do1ıuu Al· 
man poliai ile milljyetçi _.tiat hü
cum lıutaalanna m' wp iki müfreze 
Oaaçİg'e seleTek itçiler -dikaaı yur 
duma ifcal ellnİfler, yurttaki -ya
list bayraitru koparıp almışlar ve ye 
l"ine Hitlet" bayrainu çekmiflerdir. 
Ayni zamanda 200 Alman poliai aen 
dika merkezinin bulunduğu maballe 
nin etrafını kutabrut. buradan selip 
geçmeyi menetmit ve itÇiler kalabat. 
ğını 110palarla dağıbnı~tır. 

Bu polisler Dançig'deki aoayaliıt 
fırkau reİIİ Brilb ile aendika umumi 
k&tibi KalH"ri ve Dantziıer Volkssem 
me gazeteainin başmuharriri Tho~ 
makı tevkif elmitlerdir. 

Dan ıabah Almanyadan otomobil
lerle ve motoaikletlerle gelmit olan 
Hitl..:-r hücum kıtaalarına ıueruup kül 
liyetli miktarda azanın Dançic sokak 
lar1nda dol"'tıklan görülmektedir. 

V ARŞOV A, 13. A. A.- Dantzig 
den bildirildiğine göre Hitlercileı·
den mürekkep bir grup, Danlziger , 
Volk .. timme ismindeki a<Myaliıt ga· 
zetc.Jİ binaaını İlfgale te.şebbüı etmit 
terdir. Fakat, tehditkar tavırlı yüz
lerce itırale tqebbü.s elmitlerdir. Fa 
kat, tehdit.kir tavn·lı yüzlerce ama.
leden mürekkep bir hal, kıtleıi lara.
fmdan menedilmi• olduklanndan mü 
tecavizler ilu t ...... vvurlarıodan vaz· 
ceçmişler ve fakat yakında tekrar ;ı-e 
leceklerini ııöylemişlerdir. 

Betbin ik 
Havası var 

--+ 

Almanlar Cenvrede 
ayak direyecekler mi? 

BERLIN, 13. A A. - Siyui Al
man mehafilinin silahları bırakma 
k-fera- hakındaki bugiiaka tqhia 
fadur; 

'' Vaziy-e nuıbaüa bir vehamet 
vanlor, fakat kat'i bir akamet değil, 

lnsiltare'nin lıattı hareketine teea· 
aiif edilmekte ve ltalya. ile Amerika 
DID askeri cemiyetler h•kkmda rey 
vermekten iatioki.f etmeleri için bir 
takmı eababl mubaffefe ileri ıiiriil· 
-'de beraber bu iki menJeketn bu 
auretle miiıılenlr.if kalma.lan t~eaaürle 
kartdanmaktadır. 

M. Scltacht, ittilıam «liyor 
V A.SHINGTON, 13. A. A. -Havao 

ajanaı muhabirinden : 
M. Schacbt, M. RO<Neveltin ağzın

dan bir takuo bakikatlan ifitnait oldu 
iu mükalemenin kendisine basd el-
111İt olduğu acrlık hiaoini ı:~lememit 
tir. 

M. Schacht, meauliyeti memleke~i
nin menfaatlarıru aadi.k•ne ve m.ahıra 
ne miidafa aebnckte ol.an M. Her
riot'yu deiil, döneklik yapmq olmak 
la ittiham eım.-kte olduğu M. Mac Do 
nald ile Cenevrede oiatematik bir 
ourette Fraaaız heyetinin noktai na
zannı müdafaa etmekle muabaze ey 
ı-ı.te bulunduğu M. Nonna.n Daviı 
e yükl.,tonektedir. 

Vaıhinıcton'da bulunduiu müddet
çe M. Hitler ile telefon ile daimi su
rette temaa h linde bu!wunııt olan 
M. ~hacbbn h~t.tı hareketi, aiyasi A
merikan mehafılinde silahlan bırak
ma ~onferansını:ı akibeti ve Avrupa
run sıyasi vaziyetinin ink:itafı buau&la 
nada tam bir betbinlik intibai ha.,1 
etuıittir. 

M. Natlalny Berline tlöniiyor 
BERLJN, 13. A. A. - M. Nadolny, 

Berlio'e selere.k miizalıerata •aı:iyeti 
haluncla maliimat ,,., izahat ,,..,,.ek 
üzere pazarteoi akta- CeneYred
hareket edecalr.tir. Miimaileyh per
şembe veya CtUD& aiinü tein-ar Ce
neYNye diaı celr.tir. 

Sovyet tebea• Maa
çurldea kaçıyor 

HARBiN, 13 A.A. - Maaçuri hüku
metinin ..,tô Çin d ıia ,o11ar ihtilifı 
doiaJ'laile 1924 tarihli Pdom ve Muk· 
.ı.. itiliffvmı ....ı.ıetmete karar vermİ•
tir~ 
Şimali Mançuridelr.i Sovyet tebaaaınm 

Sowyet araziıine kacmakta olduktan bir 
Mançuri membaından bildirilmektedir. 

D.Al(i 
•• Lelıistan sefirinin ölümü 

bayraklar yarıga 
uzerıe 

çekildi 
'ANKARA, 13 (Telefonla) - Hariciye Vekaleti vekili Şükru ,.._ 

ya Bey bu .abah Polonya sefaretine giderek teeasür ve taziyelerini be
yan etmiftir. Müteakıhen Reiıicüm hur Hazretleri , Büyük Millet Mec
lisi Reui ve Bapıekil Patµılar Hazerah namına ve erkiim hükıimet ta
rafından selarethane ziyaret edilerek ta:ı:iyeler beyan alunmustur. 
Ôğleden sonra birçok Hanımefendiler sefarethaneye giderek Madam 
Olsz.aıkiyi ziyaret ederek tuelli etmi~lerdir. Bugün Hariciye vektileti 
ve ~hrimi:uleki selarethaneler bay ralılarını yanya kadar açmlflartlır. 
lstanbulda bulunan Leh sefareti m iiste~arı bu sabah tayyare ile felı
rimiu gelmiftir. Sefirin cena.zui çarşambadan evvel kaltlınl_,.y,.. 
cakhr. lllütevellamn lım-d.,.inin oi la gelecek ve o geldikten sonra ce
naze menuimi tabit edilecektir. 

VarfOva büyük elçimiz Ferit B ey hülnimet namına Polonya hü
lrrimetini resmen ta:ı:iye etmeğe memur eılilmİftİr. 

Gcui bugün yeni Arnavut ıefir i Cavit Beyi kabul etlecektir. Po
lonya büyük elçisinin vefatı tlolayı. sile bu kabul yaruua tehir edilmif· 
tir. 

Celal B. merasimle karşılanacak 
ANKARA, 13 (Telefonla) - lktı..ı Velıili Cehil Bey pellrünU:

de merasimle lttırfılanacakhr. 

Temyiz mahkemesi naklediliyor 
ANKARA, 13 (Telelonl•) - Tem-yU mahlrrmainin A"'-cıı,,.. 

nakli lwıkkuaılaki lıanun Adliye ene iimeninde müzakere ue kabul edi- ı 

lerelr lteyeti umumiyeye secılretlilm ;,tir. 

Türk - Fransız dostluk muahedesi 
Pariste teati edildi 

PARIS, 13 .A. A. - 3-2-930 tarilıli Türk - Fr~ Jostl•lr mu• 
hedesinin tasdiknameleri bugün Türkiye büyük elçui Suat Be:r(e lwı
riye naun M. Paul Boncour arasında teati olıınmuftur. Mümaileyltim, 
di:irt asırlık ananevi Türk-Fransız dostluiunu tazeliyen bu muaftedeye 
fllhsan ~lirak etmif alduklanndandolayi memnuniyetlerini bildirmif
ler ue yeni muaheclenin her iki hii kümele menfaatlerini uytlurmak im 
kiimnı verdiğinden bugün bütün devleılerin naı:arı dikkate almaa 
lôzım eglen büyük meselelerin hal linJe doılça tefriki me.aitle bulun
malarını lıolaylaştıracağını müşalı ade etmiflerdir. 

Mecliste dahiliye ve maliye vekil
leri izahat verdiler 

ANKARA, 13. A.A. - Büyük Millet Meclisi btıgün r.U ve
kili Hasan Beyin riyasetintle topla nm~ltr.Büyük Millet Meclisini 1933 
senesi ikinci kanun ve şubat ayları hesabatı lıaklnndaki Mecl&. lıuap 
ları tetkik encümeni mazbatası ok anarak kabal etlilmiflir. 

Tütün inhisar idaresi ile lıt anbul Darülfünunun 1932 senui 
l ütçelerinde yirmifer bin liralık münakale yapıl'"'"' hakkıntla ka
ııunlar müzakere ve kabul edildik ten sonra Darülliinun tukilat kanu
nun kabul ve neşrine kadar Darül lünunda istihdam olun"acak uelril 
müderris ue muallimlerin Decılet memurları nıaQfGlının tevhit ve t
dil<> dair kanunun 13 üncü madde sintl.Jıi ahı ayffr.. rn6dd ,_,,., ... 
dan müıtesna tutulmalarına dair kanun tasuip edilmiftir. 

Ankarada yapılacak polis me ktebi İnf<Ud ve tesisatı için 1933, 
.14 ve 35 seneleri bütçelerine konu lacalı tahıüattan uerilmdı partiyle 
bu seneler flll"il olmak üzre 200 bin liraya lraJar tealılıö.lte bal_. 
•l haaunıntla Dahiliye Vekaletine mezuniyet ueren lıanun müzakere 
edilmiftir. 

Ba münaubetle ileri sürülen bazı mutalôlara cevap oa- Oaılti
liye Vekili Şükrü Kaya Bey, Dahil İye Vekôletine ıliifen eıa miltint 
va:ı:ilenin, memleketin asayrf ve e mniyetini muhafaza .u.ı- İf'I" 
ret etlerelı denıİflİr ki: 

- Jantlanna ve polu bu ilıi lnıuveti isiM itinin ,,,.,..,,.ti•_.. 
tep elir Y ap.algan ialalwıt ile JanJ arma .-6ıim almmLre•• lrartenlMq
tır. Palia lruuvellerimiu de mmelri talim oawıek idQwr 

V elıil Bey be,_.atana devam etlenlı. l.ee •• '' ft • polq """'elıi
nin AM•l"CIJNI fletirilıawindelıi za rureti IU&ÜrlnNft&r. 

Maliye Vekili AIHliillıalilı B ey, eglecek aenelere fÔ"'İI teahltiit
leri iatilttlal eden lıonun layihalarının Mecliae vecilmai ı-....1• 
bir memnuiyet almatllğını kaytled erek tekliliftfle rnenl..t görülecelr 
m~~il kanunlann Meclise arzın c!a teredtlül edilrni~efini söyle
mifhr. 

B~. ~kered~n _sonra kanun reye konıJar«k Wal etlilmi.ptir. 
• ~uteakıben Tarkiye Ciintlıu riyeti lrllk lıı/iJıiiJRe6 ara.Nl• mü

nakit _ıı~ar~ muahederıtunainin tasJilıi Mlrlrütıl,Jri-...,. biyiltaa
nın bınncı müzakerai yapdaralı kabal etlilrnİ.f llC pazartesi günii 
toplanmak iizre içtimaa nila.yet verilnaiftİr. 

B~yük su işleri yapİlacak 
Küçük mendres nehrinin ıslihı 

için Meclise layiha verUdi 
ANKARA, 13 (Telefonla) - Kü· 

çük Mendrea nehri ile tabile~nin ıala· 
hnıa. dair hükiimet mecliae bn- kanun 
li.yibaar vermiştir. Aurlardao beri 
göıterilen ihmal •e likaydi ~zii.nden 
yataiı dolmuf olan bu nebnn yapbğı 
tafkmlar ve mecra tebeddüllerile CÜ· 
zersabana ve ona ya';un olan sabalara 
ı-düf edea yeden aturulama1: n 
yatan•ma• bir bale byan ve bu aunt 
le düayanta • miabit •e feyizli yiiz 
biat-~ araziaini .ıuı-1: ye 
iatifade edil-z Wr •aziyete setiren 
büyük Anadeha aularnnızdan ltirİ1İ ı... 
aayede .. ıah edilait olacakbr. LlJİ
loanm ihtiva ettiıli esaalara söre ldlçük 
Mendrea •e han&N içinde buluoao bü 
tün dere, çay, -bir kal.,. ayaklan 
•e a-'rlann liDam siriU..Mi de 
- loll1tloile Mtrek n Firyata d•ıleri 
iiz..u..re ıalahat icraao loauaten Tire 
kaaabaalDlll Hüaeyio Ata kOpniaün
den baflayuak da.iıı:e lradar M...ıru 
Y•tala n a...ıdarmm düelnk si 
•e oetler intau U1retila ael zararlan· 
nan önüne seçilmeoi, Wtiia ıröt •• ba· 
taklddara bu siltıi ... ıaltonda kalan aa
İr arazinin kuru.tulmaaı veya .... lu 
ve İcap eden söRerin fey .... o hazine 
bendi ııeı.ı;.. ...... a. ile .... ---

1 
~tla cörülecek dii- ... ifleri.ia y .. 
pılmaaı iç.ia en çolr. dört M dı bitiril
mek Üzere 3 buçuk milyon lir;aoın aar 
fına ve ırelecek -etere aari taabhii
dat icraama we ltu -ı.aatla "- ih
racı- hülr.ümete mezuniyet werilecet.
tir .. 

ltbu -eliyat -ıica"a4e t-111-
lan •• ..,, ,..,.. ............. .._..nlaa ıre
ya •üeltilea araai•ıa aabipoiz alaa
lana blUdiıaete ııruini -;- a
meliyata batlanmazdan evvel tettoir 
almacakbr. 

Daimi aurette MI albnda kaln11f ,,.,_ 
ya bataklık haliaa ır•lmi4 iı.- ıalalıal 
neticeainde ku111t11laa aabipli arasinia 
-bam idare heyetleriuce takdir edi
lecek bedelinin yaruau aabibi tara· 
fmdan hazine,.. -naecaktir. Sahibi 
buna mu ... fakat etmediti takdirde a• 
raziai müzayeıle ile aabluak bedeli
nin ,,_ hamı,. yanu da aahibiıw 
nrilecald6r • 

Senenin muayy- -va.İnllerİIMie • 
albnda kalan -...ya valr.it vakit eel 
zararlaruıa uirayan sahipli arinıİll
gene bu Hlahatla kwianlan ın-m• 
idare heyetlerince tAdir edUecak ı..
delinin döotta .. iri loaıaineye .-il-"• 
tir 



Bir gezintinin notları . 
-4-

" Fatih lr"?'vay durağında baJınu sa
"::;' ç~vırdım: Çınar ağaçlarile çevrili 
g ış bır bulvar uzanıyor . Soluma bak-
tım· Hen" .. 1 ' 
be 

· U< agaç ar yeşennemekle bera-
r o da ııağd ki "bi • ilk hu a gı gemı ... 

p lvar, lstanbula operatör Cemil 
aıanın hediyeaidir:Taksim ve Fatih bul 

var) · arı · . Bunları çok uz.un seneler aon~ 
ra .Aksaray, Edinıekapı bulvarlım takip 
ettı. Gönül bu ıeniı caddelerin birbirini 
Yeylederek artmaırru ne kadar istiyor. 

Bununla beraber itiraf olunmalıdır ki, 
hu bulvarlarda ıehreminlerine aleliımum 
yangınlann büyük ve müeuir yarc!ımla
rı olmuıtur. Yoksa bina istimlaki sureti
le geniı caddeler açmak, bu tehir için ha
vada balık avlaınak kadar muhaldir. Me
seli gözünün önüne lstanbul Balıkpaza
nnı ıetiriniz.. Şehir bayatmm umumi 
met ve ceuile alakadar ola.sı itibarile 
geniıletilmeaine azami lüzum olan bu 
sahanın sağlı sollu istimlakini tasavvur 
edin; Bunnn ancak bir muhalden ileri 
&eı;miyeceiine derhal hülunedebilirİ2. .. 

lotanhul ıelırenünl..min baJmuavini 
olan yangınlar, isıimllld kolaylaı-
lan itibarile iyi olduldan kadar, pı&naız 
İnfMlt noktai nazarından tehrin çirkin
~ ıebep olmaları itibarile de ma
alesef o dencede fenadll'. Bunun en ba
riz miaalini Cilıanı:ir sırtlan iiatünde ve 
Taki .. ıe lıalabiliriz: Dart arpnlık so
kaldar üıtünde birbirinin ziyasını ve 
haYIWDI plan sekiz katlı lıinaJ.. • • • 

o kadar bajnlch, çairıldı, o loadar 
yuddı, çizildi,· fakat, kimae lıumın önü
"" pçemedl. Celıinde bir kaç bin liraaı 
olan herhanıf bir adam, ıehrin simaunı 
yaptırd~ğı binalarla, diledlii gibi tahrip 
v~ tdvıs etmekte ıerlıeat huJunuyor ve 
lıir - sıkaralıı 

-:- Dur Efendi, nereye? ..• Bu td>ir 

~ ~n sifıiii değil ... Burada 
:"~n sı1ıi at kotturamazsın Bu 
........,. ancak ilıi ka · • · 
- yapılalıilir ~~- ev. veya apartı
ı.,., 1nuna ._,__•_ Y--, Çlmefttoya tui-
lratlı lıl ~~et, altı btlı, yedi na yap........,, ••• 

Dendy..,. ••• 

~handan cesaret alanlar, teblrde 
erlae lllnllarınıı, -ı.ıerine arzula

rına ıı:öre ulllOl"ta ve pe1ı kola lıld _ 
t•tlun Ördeklerin ötede L-~d Y a,rt 
ları ...,... e yuma a-
ti Dl. INraktıkıan gibi - tel>rin anıu et-
lderı ooluıldarında, ıeliti ııüzel apartı

-larını kurup geçiyorlar . . • 
Fillıaıoı.,. 

•mdan .. YBnaın, tarla ve ana saha-
" . m~reld.:ep olan bu f"hrin fftllen· 

=~tiya.,. Yardır. Fabl hiç kimse
nat .~~ habaaının çiftliğinde at oy
'--• rrlugı 1 tebrin sirnaaını tahrip etmeye 
,._ Yol.tur . . . 

S.18.haddin ENiS 

lhrahim B. öldü 
Etki Adliye nazırlarından lb . 

Beyin vefat elti"" • h rhaım 
.,ını •her aldık U • 'ZUD 

müddet valilikler

- de, Seli.nik valili
ğinde ve ittihat 
Ye Terakki bükü
meti zamaıımda da 
Adliye nazırlığm -
da b\Jlunan lbra
him Bey son za
manlarda bir az 
rahalaız bulunuyor 
du. lbrahirn Beyin 
cenazesi bugün Pa 
şabahçedeki ya
lııından kaldmla • 
cakhr. Bu aabah 
oaat onda Şirketi 

'" 1 Hayriyenin 58 nu-
ara ı vapuru ceıı . . . 

ı· k aze meraaımıne ,, ... 
ıra edecekleri g~türecektir. 

[
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• 
ŞEHiR 

c.konoml 

Seyyar sergi 
Şark memleketlerine 
mallarımızı tanıtacak 

Gerek iptidai maddelerimizin, guek 
mamul eıyanın Avrupanın ~gi .... ~~: 
lelı.etlerinde daha fazla .atabilecegunızı 
teabit için tetkikat yapıldığını yıuınıt
tık. Bu eşyamızı Şark memleketlerine de 
tanıtmak için bir seyyar serci tertibi 
düıünülmektedir. Bunun iç.İn Seyrise
fainin bir vapuru sergi haline konacak 
ve bu sergi Suriye, Munr, Basra ve Hin
distan sularında gezdirilecektir _ 

Çukulata ihraeatıınız 
Çikulata ihracatimiz az olmakla bera

ber tedricen artmaktadır. Geçen hafta i
çinde Süriye'ye 1000 lira kıymetinde çi
kulata ihraç edilmiıtir • 

Kuru gıda maddeleri 
Menim dolayısile kuru gıda maddele

ri çok ucuzlamıtlır. 

Sun'i yağmur 
Almanya' ela sun'i yağmur ileti icat 

eden bir mühendis, Türkiye'nin kurak 
yerlerinde yağmur aleUerinin çok fay
dalı olacağından ve Türkiye'de çalıprıak 
İstediğinden bahisle Berlin Türk Tica
ret Odasına müracaat etmiştir. 

Yumurtacıların istediği 

Yumurta tacirleri, liman §irketi ve 50· 

ğuk hava depolan ücretlerinin incliril
meaini istemektedirler. Odanın ı... hu
susta t"§ehbüsatta bulunacağı haber ve
rilmektedir 

Y dan ticareti 
Yılan ihracatı h~kkındaki neıriyatin 

Anadolu'nnn muhtelif yerlerinde de aJi.. 
ka uyandırdığı aıdaşılmaktadır. 

Bu meyanda Buna Ticaret Odasın
dan lstanbul Ticaret Odasına ııelen bir 
mektupta, Bursa ınıntakasmda mıobsul 
miktarda ydan bulunduğundan lııdııile 
yılan alıcılannın bir an evvel temin edi
lerek ihracata başlanmak üzere netice
nin bildirilmesi rica edilmektedir • 

Çiroz ihracatı 

Balık fiatları yükselmektedir. Son 
hafta zarfında fazla miktarda çiroz ih
racati yapılmıştır .. Çiroz ihraç edilen 
memleketler arasında Romanya, Yuna· 
nistan, Mısır, Belçika ve Fransa bulun· 
maktadır . 

Afyon 5atış müddeti 
uzatılıyor 

Elde mevcut stok afyonlarm mart 933 
nihayetine kadar satııı ve ihrıici için 
mevcut muhlet iki ay temdit edilınitti. 
Bu ay sonunda bu müddet le bitecekti. 
Dün Ticaret Odasını iktisat vekili Ce
lili Bf. nin ziyareti eınasında anlaşıldı
ğına göre, yeni bir kanun liyilıasmda 
bu müddet 933 senesi nihayetine kadar 
temdit edilmektedir. Bu temdit afyon 
tacirleri arasında büyük memnuniyetle 
kar,ılanmıştır. 

A~lacak yeni antrepolar 
Gümrük idare11inin gösterdiği lüzum 

üzerine Rdıt1m sirketince acıJacak 8 ant· 
repo hazırlıkları ikmal edil,;,ek üzeredir. 

BunlardAn Kaıımpaşa' da elimi altında . 
ki dört antreponun dekovil battı da ik
mal edilmiştir. Bu dört antrepo bugün, 
olmazla yarın açılacaklardır. Kabataı'ta
ki diğer 4 antrepo da hir kac güne a
dar noksanları hitirilerek acılacaklardır. 

tık çilek 
Bu sene Karadeniz Ereğli Arnavut

köy cilekcilerinden üotün çrktı. ilk mah
sul Karadeniz Ereğli sinde T ooun Beyin 
tarlalannda yeti,tirilmit ve dün htan
bula getirilmiştir. Bu çileklerin tanesi 
4 kuruşa satılmııtrr . 

Pollst• 

Taşla yaraladı 
Galatada bir tatcı depoıunda çalıımak 

ta olan Manol ve Ali isimlerinde iki ki· 
'i bir i, meıı.elesinden kavga etmişlerdir. 
Bu kavgada Ali büyük bir laJı Manolun 
başına vurftrak tehlikeli surette yarala
nuşbr. Yarası çok ağrr olan MBnol faz
la kan zayi ettiğinden bayılınıt ve ifade 
veremiyecek bir halde hastaneye kaldı
nlmıfbr. 

Ali vakayı müteakip kaçrnııaada L:r 
müddet son•a yakalanmıtbr. Manolun 
hayatı tehlikededir. 

Kaçak sigara 
Ha.Ydar iıminde bir adam Boğuiçi~

de Yenimahalle civannda kahvelere gı· 
rip çıkarken polisler kendisini yakal~
mıılardır. Kemalin elinde bulunan bır 
torbada ve ceplerinde birçok kaçak Bul
g~r sigaraları dolu olduğu ııörülrniiJtür. 
Sıgaralar mfüadere edilıniııir. Kemalin 
bunlan nereden aldığı ve kaça'IL sigara· 
l~dn" rneml~kete ne suretle getirilmekte 
0 uıı;u tablcik ediliyor. 

Üç günlük metruk kız 
Şiılide Bul 

nannd .. ~.•r .~astırı duvarmm ke
a uç ıı:unluk bir kız ~.::... bu-

lunmuıtur .Çocuıı;u" n .. . ~d---. . 
k"" ı · uzenn e biç bir 

"11. V<; ~e bulunamunııtır. "'---"
Hunye ısını verilerek Darüli. .,,........,. 
lim edilmiıtir. cezue tea-

Zorhanın biri 
Mecidiyeköyünde Muammer ve Meb-

VllAy•tt• 

Damga pulları 
Yarından itlbarea yeni 

lerUe değiştirilecek 
Damga Matbaası müdürü Fuat Bey 

yeni pullar hakkında Maliye Vekaletine 
malumat vermek üzere Ankara'ya git
miştir .. Türk harflerile başılmq olan ye
ni pullar, yannden itibaren eaki pullarla 
değiştirilmeğe baılanacalrtır. 

Değiıtirme işi 31 mayıs alqamı bite
cektir. 1 hazirandan itibaren yeni pul
lar kullanılacaktır. 

Yeni pulların miktarı 20 milyon ola
caktır. 

Aşım İstasyonl_arı 
A,ım istasyonları hakkında tetkilcatta 

bulunmak ü2ere Vilftyet Baylar müdü
rü Etem ve Aygır deposu müdürü Ab
dülkadir Beyler Çatalca ve Silivri'ye 
gitmiıı)erdir. 

Buralarda tedarik edilen arsalarda ye
ni istasyon yerleri yaptırılacaktır. 

Yetim maaşları 
Dul, yetim ve mütekaitlerin Üçrr ay

lık maasları haziranın baJında verilme
ğe başlanacaktır. 

GUmrUklerde 

Gümrük hamalları 
Galata gümrüğü anıhannda vukubu

lan sirkat failleri yaludanmıılardır. Bun
lar iki ay evvel ;,!erinden çıkanlan Meh
met ve Mehmet Ali isimlerinde iki sa
bık gümrük hamalulır; suçlarını itiraf 
etmitlerdir. lıtanbul Gümrükleri Baı
müdürü Seyfi 8. ahlak itibarile :ıaif, 
ıüpbeli ve tecrübe edilmemit hamalların 
tesbitine ehemmiyetle cleYam edilcliğini 
ve bu gibilerin gümrüklerden çıkanlmak 
ta olduğunu söylemittir. 

Ali Rana B. 
Gümriik v• lnhlaarlar velöli Ali Rana 

B. dün inhisarlar idareoinde JDOHUI ol
muıtur. 

Gümrük idaresini protesto 
l•tanbul Ticaret Oduı nıiai Nemliza

de Milat B. ıümrükten bir kmm mal
lannın çıkanlma11ndan dolayı lstanbul 
Gümrükleri Batmüdürlüğüne bir pro
te.otoname göndermİ§tİr. Gümrük Baı
müdürü Seyfi B_ bu protestoya cevap 
verildiğini, itin bir konteajan meselesi 
olduğunu, Ticaret Oda.smm mevzuu 
bahs mallara aitbeyımname ziyrini tasdik l 
etmesi lazım geldiğini, verilen cevapla 
da bunlann yazıldığını beyan etmiştir. 

Mahkemelerde 

Beledlyede 

Tanzifiye 
Tahakkukat yeni def

terlere geçirilecek 
Tanzifat ve tenviriye vergilerinin ta

hakkukatını yeni tılefterlere ııeçirmek i
çin belediye ıubelere tamim ıöndermiı
tir. Fakat bu ifin memurları fazla itıal 
ettiği anlaıılchğındıuı meaai harici saat
lerde defterlerin temize ~ t ... 
karrür etmiıtir. BWIUn İfin mesai harici 
çalıp.n memurlara her binanın tenviriye 
tanzifiye vergiai tahaklrukatının temize 
çekilmesi için kırk para Ücret verilecek
tir. 

Kaybolan p1akalar 
Son zamanlarda birçok vaoaiti nakliye 

sahibi plaka nomaralannıa kaybolduiu
nu iddia ederek yeni numaralar alıruı
lardır. Bunlar 200 kadardır. Belediye 
kaybolan numaralan tubelere tamim e- , 
derek bunların bir dalıa kullanılmama· 
llnJ biJdirmiıtir. 

Cikulata ve bisküvi 
- fabrikaları 

Belediye daimi encümeni çikulata ve 
biskiii fabrikaları için hir 5thhi talimat
name hazırlamağa bqlamıtbr. 

Belediye lokantası 
Belediye lokantasının arka kıoım ..!o

nu önümüzdeki ay baıında açılacaktır. 
Elanek çeşnisi değiıtmiyecek 

Ekmelıder için Belediyenin yeni bir 
çeıni bulacağı yazılıyordu. Oirendiği
ınize ıı;öre bu hu•usta Belediyede bir ta
sav'VUr yoktur. 

Leh •effrlnin cenaze•I 
Ankara' da vefat etmlı olan Lehistan 

sefiri M. Cazimir Olzo'v~ki'nin cenaze
si, ..-asimle kaldı-
rdarak ıehrimlze ge. 
tirilecekıir. Cenaze 
buradan VBJ"fOYa'ya 
gönderilecektir .. 

Sefaret mü•l"!B· 
n M. Karol Dubic 
ve Jeneral komu) M. 
Wagnerovİç dün oa
balı tayyare ile An 
kılra'ya gitmitlerdlr. 

Dün matem alame
ti olarak konsolosa 
neler ile sefirlerin 
ikametıı;ahlannda bay 
raklar yanya kadar 
indirilmiıtir. 

I. Olzovst.; 

Kasıt olduğu: anlaşılıyor 
Asmalı mescit yangınında zan al. 
tı oda bulunanlar tevkif edildiler 

Çar§Bmha günü aktamı Tepebaıında 
Asmalı Meaçitte Novotni oteli civannda 
çıkan ve bir kişinin ölümü ile neticele
nen yan,,ın hakkında müddei umumilik
çe yapılan tahkikat ikmal edilmiş ve ev
rak beşinci müstantikllğe tevdi olunmuş 
tur 

Yapılan hazırlık tahkikatı neticesin
de yangının kasten yapıldığına dair ba
zı kuvvetli deliller hulunmuı ve suçlu 
olarak bes eTkekle bir kadın da mevcu· 
den müstantikliğe verilmjş]erdir. 

Bunlar yaneın çıkan evin ve mobilya 
depoıunun sahipleri Oskar, Petro. Tan· 
ni Alberti İ•İmli üç karde§le Mm. Olga 1 
Yani Yuvanidis ile hamal Kamildir .. l 
Yangın bunların ikrıtmet ett'ikleri evin 
üst katında mobilya deposu ittihaz edi
len yerden ve l>ir infilak ile çıkmıştır, 
yanan ev 5 bin, evin eıyası ayrıca 5 bin, 
mobilya deposundaki eşyanın dı>. ~ bin 
liraya si,.ortalı olduğu anlaşılmrştır. Ya
pılan tahkikat vP tetkikat neticesinde 
yangının kontaktan çıkmadığı katiyetle 
anlatılrruıtır. 
Yan~mdan bir iki saat evvel hamal 

Kimil -mobilya deposuna Üzerleri kapalı 
ve İci dolu iki Vf\ZO getirmiştir. Yangı .. 
nın bu vazolardaki maddelerle çıkarıldı
ğına dair ıüpbeler kuvvetlidir. 

O•k•r ve Petro All.erti kardeşler Dü
yunu umumiyeden mütekaittirier ve otu 
zar lira tekaüt maa~ları vardır. Bu para 
ile mütküli.tla !'eçinen bu iki kardet bi
t~ikteki komıuları ve Novotninin kızı 
ıMm. Janettiye müracaatla evini satma
sını teklif etmiıler ve: 

- Bizim ev le beraher sizin e•İ de sa
talım. demislerdir. Madam Janetli bir 
kaç defa •iki olan hu teklifi reddetmİf· 
tir. Yangın.da 1500 liraya sigortah olan 
mada~ Janettinin evi de yanmııbr. 

Beıınci müıtantik dün maznunlann 
iaticvab!nı ikmal etmiş ve hepsi haklun
cla tevkif kara~ı venniş;tir. 

Tehdit ebniş mi? 
Al~ .sen~denberi hekcilik ettiği mal

zemeı ınıaıye deposundaki vazifesine 
nihayet v~ilme~inden müteessir olarak 
patronu Zılherman Efendiyi dövmek 

met Ali Efenc!iletin önüne Süleyman 
çdunıı ve paralarım almak iıteıniıtir. 

Mümanaat edildiğini görünce bıçakla 
Muammer ve Mehmet All'yi haıların
dan yaralarnıı, kaçarken yakalanmıtbr. 

Alacağım isteyince. • 
Karagümrülc'te o!uran Ahmet, köprü 

bqında kahveci Hakin Efendi alacağı 
olan on üç lirayı istemesi üzerine kama 
ile hücum et.mi§ ve yakalanmıştır. 

ve öldürmek kastiyle ıiliilı çekmekten 
,uçlu Vanlı Nuoreıin muhakemesine 
dün Ağırceza mııhkemesinde betlanıl
mııtır. 

Nusrat Efendi kendisine İsnat edilen 
•uçu .katiyetle İnkar etmiştir. Şahit ola
rak ~"":'"ethane ortaklanndan Ropen E· 
f~!'dı_ ~-~1-~ıımiı, o da dayak hadisesini 
gordugu..,u, fakat silih atıldığını i9İlme· 
diğini söylemiıtir. Muhakeme baıka ıa
hit celbi icin baıka güne bırakılmııtır. 

Reddi hakinı talebi 
l\1armara taş ocakları anonim tirke· 

ti il,. _ta§cı Salih Sabri ve taşçı Kadri 
Efendırer araınnda açılmış hi!' meni mü
dahale ve ruh~atname iptali davası u
zun zamandanberi Erdek mahkemesin
de rüyet edilmekte idi Bu dava ahiren 
temyiz mahkemesine . intikal etmi§, 
temyiz mahkemesi de davanın izalei şü
yu suretiyle h~lli lazım ~eleceği kara
rını vermiıı-tir. Dava bu s-afhada tekrar 
Erd~k mahkemesine intik~I etmiı, fakat 
bu ıııer~r d,. d~vacı taraflardan biriıi bir 
takım k;ıı.nuni sebepler serdiyle Bandırma 
mahkemesine müracaatla reddi hakim 
talebinde bulunmuştur. Bandırma mah· 
kemesi tetkikat yaparak bu tAICbi kabul 
etmiı, bu r:uretle de senelerctenberi U· 

zayan hu ta'\ oaJdan davası yeni bir 
mec"-Ya girmiıtir. 

Hakiminin reddi lalehi kabul edildiği 
için bu davaya artık Erdek bakimi bak
mıyacak, muhakemeye baska bir mahke-
mede bakılacaktır. -

Davanın Bandırma ve yahut lzmite 
nakledilmesi muhtemeldir. 

Esrarı uyku için içiyormuş 
Esrar İçmekten ıuçlu Sami Efendinin 

mubakemeıine dün Ağırceza mahkeme
sinde devam edilmiıtir. 

Sami Efendi muhakemede eorarı uyku
ıuzluğa iJiç olmak üzere İ8tima1 ettiğini 
söylemiş, bu cihet tıbbi adliden sorul· 
muı, tıbbi adlide uyku ıetirecek birçok 
ilaçlar olduiunu, esrarın uyku getirmi
yeccğini ve hic bir zaman bu it için kul
lanılmadıiını bildirınittir. Bunun üzeri· 
ne iddia makamı suçlunun cezdlandırı1· 
masını iıtemiıtir. Mahkeme heyeti müza 
kereden sonra suc1unun 100 lira para 
cezası vermesine 6 ay müddetJe hapsine 
karar vermi~tir. .... 
Hemşire katili baklqndaki 

hüküm 
Oılcüdarda helll§iresi Ayıe hanımı ö). 

dürmek ve bu sırado evde bulunan Mus
tafa, Ahmet ve Şükrü Efendileri yara· 
lamaktan suçlu tütün işçisi Hüseyin 
Yaşar Efendi evvelce Ağırceza mahke
mesinde 12 sene 23 gün hapse mahküm 

Maarifte 

Bir hadise 
Muallimler kongresln

·de bir hldlse oldu 
Perıembe günü toplanan htanbul 

Muallimler Blrliii kongresinde müesaif 
bir kavıa hadisesi olmuıtur. Öğrendiii
mize ııöre birlik umumi katibi Taksim 
Demiray Beyin idare etmekte olduğu 
matbaa hakkında muallim Arif B. bazı 
sözler sarfetmit ve Tahsin B. bundan 
muğber olarak Arif Beyi bir odaya aö
türmiit ve orada hiril>irlerine bazı sözJer 
aöylemiJlerclir. Mesele odadan gelen ba
irrmalar ..dolayısile kongreye aksetmiı 
ve Arif B. hakarete ufradığını, tehdit 
edildiğini iddia etmiıtir. 

Haber alchğrmtza gÖre Birlik haysiyet 
divanı meseleye va:ıiyet etmiştir. Hay
siyet dİTam hugiirderde toplanarak bu 
iıi görütecelı: ve bir karar verecektir. 

Halkeyi reiai Himit B. ID"Jauliyetini 
ileri sürerek Muallimler Birliii reisliğin
den istifa etmiııir. 

Talebe orkestrau 
M. T. Talelıe Birliği talebeden müttk

kep bir lıoındo ve orkeatra heyeti vücu
de getirmeie karar nrmiııir. Bu husua
ta ali.kadar 1evatla temas edilmeğe haı
lanmtıtrr. Milli giinlerde huıusi eğlenee 
:uunanlarda bu bando ve orkestradan iı
tifade edilecektir. 

Askeri müzede talebe 
Aıkeri mü2ede talebenin tam tatbika

tı görmesi için ıimdiye kadar her gün 
ziyarete müsaade ediliyordu.Kanşıkh 
ğa meydan bıralnlmanıak için askeri mii 
zeye toplu halde ıı;elecek talebenin bu 
ziyaretlerini yalnız perıembe ııünleri öğ
leden sonra yapmalan kararlaıtırılmq
br. 

Üsküdar muallimleri 
kongresi 

Uıküdar Muallimler Birliği bugün 
saat 14,5 da Birlik bimurnda senelik 
kongresini aktedecelrtir. 

Köy ilk mekteplerinde 
Yarından itibaren köy ilk mektepleri 

derslere nihayet vereceklerdir. Beıinci 
ve üçüncü unıflarda imtihanlar yapda· 
cakbr. imtihanlar mayısın 22 ıinde bite
cektir. 

Muammer Raşit B. 
Viyanaya gitti 

Darülfüın .. emini M...........,.. R&§İt B. 
dün Viyanaya hareket etmiıtir. Muam
mer B. İstasyonda falriilte reiııleri, mli
deTriıler ıebrimizde bulunan huı mebuı 
lar, bir müfreze asker ve yüzlerce tale
be tarafından tqyi edilmiılir. Muamm
Raşit B. Viyanada Louw sanatoryomun
da tedavi edilecektir. 

Darülfünun emini Vi~anada bulundu
ğu müddet zarfmcla Darülfünun ve yük 
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Hlka7e e•kimez •• 
Dalgınlık bu. Sırası geliyor da 

kendi iamimi güç hatırlıyorum. Ge 
çende bir münaıebetle bir Nasret
tin Hoca hikayesi anlatbm. Meğer 
ayni adama bu hikayeyi evvelce 
i~i d~fa daha anlatmıt imitim. Ne 
bdeyım ben. Gorüttüklerimizin al
nına anlathğmuz hikayelerin fih
risti yapışhrılmaz ya! ... Mübarek 
adam gerildi, gerildi de bana de
diki; 

- Anlat yavrum anlat! .. Hika
ye bu! Anlatmakla eskimez.. Be
reket versin ki, eskimez. Y okaa 
timdi elinde aYUcunda bir tey kal· 
mazdı ... 

Hakikaten, bereket versin ki ı 
eskimiyor, yoksa halimiz harap o
lur. Mizah gazeteleri ve sütunları 
bit pazarına dönerdi. 

T ıflı Hasan efendinin 
bir sözü 

Sözler ve fıkralar vardır ki; za
manla kıymetten düpnezler. Bir ta 
nesi: 

Birgün Tıfb Hasan Efendi zama 
nınm vüzerasmdan birinin yanın
da oturuyormuf... Lakırdı mürai, 
mutabaabıa birinin üzerine dü,er. 
Pap bu adamdan memnuniyetle 
bahseder. 

- Hasan Efendi ! itte siz de o
na benzemelisiniz. Doğrusu gözü
me girmiye batladı. Böylelerini 
takdir ederim .. 

Hasan Efendi gülümseyerek ce
vap verir: 

- P&f& Efendimiz, zaten böyle 
herifler gözünüze gire gire gözü
nüz memlekette olan biteni gör
mez oldu ya! .. 

Tabii T ıflı Hasan Efendiyi ko
varlar .•. 

Takdir mi hakeret mi? .. 

Oç dört kiti idik .. içimizde biraz 
safderun, mütekebbir hüli.aa ah
f&P ve Y•tlıca birisi vardı .. Arka· 
datlardan İnce alay etmesini bilen 
biriıi muttuıl ona ilitiyordu.. O 
da hep eaki kabadayılıklarından 
dem YUruyor, timdi: 

- Kurt kocayınca köpeklere 
maskara olur: diyordu. ince alay
cı bize hitaben batını sallayarak: 

- O, dedi gençliğinde ne tosun
du bilseniz! .. 

FELEK 
sek mektepler hakkında da tetkiluıt ya- . ================ 
pacak, lıuraya avdetinde raporunu Ve-
kalete takdim edecektir. 

Kıymetli Darülfünun eminine seri a
fiyet dileri2. 

İdman şenliği provası 

19 mayıs cuma günü yapdacak 6 in
ci idman senlik.lerinin umumi provası 
yarın saı.ah Kadıköy stadında yapılacak 
tır. Yarınki provaya ittirak edecek olan ı 
5 bin talebe ayni zamanda llep birden 
istiklal marşını söyliyeceklerdir. 

Şimendifer mektebi 
mezuaları 

Memleketimizde bugilnkü uzunlu
ğu dört bin kilometreyi bulmuı olan 
demiryollannın istasyon ve tren me
murlarını yetiıtiren mektebin umumi 
imtihanları per§embe günü bittiğin
den yalnız öğleden sonra mektepte 
şimendifer erkAnı huzurunda bu me
zun efendilere diploma tevzi olunmut 
istasyon ve tren sınıflannın birinci ve 
ikinciterine de birer gÜmÜ§ ve nikel 
Zenit saati hediye edilmiıtir. 
Yükıek dereceler alarak yetİfen bu 

efendiler : muhtelif İ§letınelere men· 
sup olmak Üzere ceman 37 kiıidir. Her 
biri yarm vazifeleri ba§ına izam olu
nacak bu gençlere muvaffakıyetler 
temenni ederiz. 

Güzelorman Çiftliği 
Küçük Çamlıcada, Güzel orman 

çiftliğinde evvelki gün l•tanbul gan
teciJerine bir öğle ziyafeti veriJmitlir. 
Ziyafette gB.2etecilerclen maada, be
lediye ve fırka -erki.nında.n bir çok 
:ı:evat bulunmuılardır. Davetlileri ~ü
ze) orman çiftliğinin ortaıında Betın
ci Murada Sarrafi Köçeoğlu tarafın· 
dan hediye edilen köıkle civar koru· 
lar gezdirilıniftİr. 

Gü2el orman çiftliği 19 Mayıs cu
ma günü umuma açılacakbr. 

edilmiıti. 
Bu karar temyi:zce nakzolunmuş, A

ğırcezada yeniden görülıniye başland
mııtı. Dün bu muhakeme bitmittir. 
}~dia mak8Ill;'nı i11al eden Mühliı Bey 

hadisede tahrik olduğunu söyliyerek 
suçlunun esbabı muhaffe ile cezalandırıl 
masını istemittir. Bundan sonra müda
faa yapılmıt, müdafaa çok heyecanlı ol
muştur. Mahkeme salonunda maznun da 
dahil olduğu halde ağlamadık kimse kal
mamıştır. 

Kô\!"a•ın tPfhimi 20 mayıs cumartesi 
gününe bırakılmıştır. 

Tenis turnuvamız 
19 Mayıs 933 tarihinde ba§layo

cak olan tenis turnuvamıza .pek a.;.. 
zaman kaldı. Bu unenin resmi. tı.:

nis programı mucibince bu cuma 

baılaması lôum gelen turnuvanıa 

bir hafta teııhhur etmesme sebep 
geçen hafta havanın bir parça bo
.zu.k gitmİf almasıdır. Müsabaf<ala
nmızın mevsimin ilk çar pı§malart 
olması dolayı•ile turnuvaya iştıı·ult 

edecek elemanların formları ıyi de
ğildi. iıte bu noktayı düıünen ter
tip heyetimiz turnuuarun daha gü
zel ve co:z.ibeli olabilmesini temin 
ifin zaruri olan bu tehiri yapmış
tır. Bu suretle turnuvaya girecek o

yuncular önlerinde mevcut miı.C:.
detten istifade ederek formlarına 

girebileceklerdir. Her sene olduğu 
gibi Milliyet turnuvası mevsimin en 
iyi müsabakaaı olacaktır. Y alnı.:: bu 
Hne turnu&.IQllın böyle erken yapıl
man yü~ünden Junior kategorisini 
;yapamıyacağız;. Bu kategoriye gire 
cek oyuncuların hemen hepsi mek
tep talebesi oldukları için tam İm· 
tihanların arifesinde bu fOcukların 
böyle büyük bir müsabakaya hazır· 
lanabilmeleri İm.kansızdır.. Oı 

İfin de aynca bir kombinezon ~ 
lunulabileceği tahmin edilmekte
dir. Siniorlar bu çarpl§malar için ••· 
Jıı antrenemanlarını yapmaktadır

lar. Bilhassa Suat ça.k çalı§ma.kta
dır. Şirinin en form olduğunu tah
min ediyoru.z. Çünkü bundan bir 
hafta evvel Şarlri Bahri Sefil tur· 
nuvaaı.na iftirak eılen bu oyuncu 

orada iyi neticeler aldı ue kar dö 
finale .kadar .YÜ.kselmiftir .. Bundan 
dolayı bu sene Şirin ço.k kor.kulu· 
dur. Turnuvanın kayıt müddetinin 
sonu 16 mayıstır. Bu güne hada 
lraydalunmamı§ olanlar Sirkecide 
Milli Spor Zeki Rı.za mağa:r.asile 
Taksimde tenis kartlarında Kibar 
Mustafa Beye müracaat edebilir-

ler. _J 
• 
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( Zirai bahisler ) 
Bahçe ve salon çiçekleri 

Bahar, çiçekleri canladı_ra? bir mev- j 
aimdir Mayıs ayı bu mevaamın en ku\·· 
vetli timaalidir. Nebatlarda, aiaçlar
da nüık denilen ve kan vazifeaini ırö
ren bayat ıuyu hu aydan itibaren ne
batları beslemiye, büyütmiye, çiçek
lendinniye batlar. Ağaçlara, çiçekle
re hayat ıuyu yürümedikçe ırüzelliii 
noksan kalır. Yapraklan aürmez ve 
yefillenmez, koncalan vücut bulamaz, 
çiçekleri açılamaz. Bu halde bulunan 
nebatları, aalonlarda bulundurulan 
fidanlan havalandırmak, ırünetlendir
mck aayeıinde canlandırmak mümkün 
olabilir. Kıtın aobalı, kaloriferli aal· 
!onlarda zorlukla yqıyan çiçekli ve 
çiçeksiz salon fidanlarını bu aydan iti
baren açık haTada tutarak kuvvetlen· 
dirmek li.zundır. Zayıf kalmıt veya 
haatalanmıt. aarannıya, bozulmıya 
başlamıt olan nebatları bahçelere 

çin en çok kullanılan nebatlar kutkon· 
maz denilen Aıparagüı'ün üç dört 
nev'i ve hurma cinsinden ve Palmiye 
denilen daima Yetil yapraklı Kokoa, 
Latania, Kamaropa, Kentiya, Areka, 
Fenika Sabal ıribi cinalerdir. Bunlar 
latanbul ikliminde çiçek açmazlar. 

Çiçek açmıyan veya çiçekleri pek 
küçük olan ve fakat yeıil ve pzel 
manzaraları için aevilen fidanlar da
hi Çam, Dracenia, Kordilin, Reka, A· 
rokarya, Fujerler begonyalardrı. Çi
çekli salon fidanları araamda en iyi
leri gardenia, kamelya, acalya, orki
de, Siklamen, (Ful) yaaemin, ıalcayik 
ıümbül, jeneralya, çantaçiçeği, Primu. 
lalar, küpeler, Frezia, pencere ve bal. 
konlar için dahi karanfiller, ortanca· 
lar, aordunyalar, ıtırlar, balzamina, 
begonya nevileri, iris, bügen villi., Kli
via, Mina, Amarilia, çiçekli kaktüsler· 
dir. Filodendronlar, telvaf çiçeii, nar 
gile çiçeği, limon, turunç ve Japon 
portakalı gibi cinsler de yaprak süsü 
gibi kullanılan fidanlardır. 

Bütün bu fidanlar salonlarda ayni 
kaideler ve fartlarla bakılabilir. Yal
nız sulamak meaeleıinde dikkat et
mek İster. Salon fidanlan için kııın en 
muvafık aıcaklık ı O • 15 derece arasın· 
da olmalıdır. Sıcaklık gündüz ıo de
rece ise i'ece mutlak ıs derece olınaaı 
lazımdır ki fidanlar bozulmaamİar. 
Yazın iae fidanları daima ae~in tut
mak li.zımdrr. Bunun için her cün 
yapraklar üzerine su serpmek ve faz. 
la ırünetten korumak için gölgelen
dirmek muvafıktır. Fidanların yaprak 
larmı timdi.den muayene ediniz. Şa .. 
yet, yapraklann albna yapıfık beyaz, 
kahverengi, yeıil veya kırmızı ...,,,kte 
_bitlere ratsgelirseniz bunları birer bi
rer ezip öldürünüz. Mayıs ayı bu za .. 
rarlı böceklerin çoialma Ye yumurt
lama zamanıdır. Bunları öldürmez· 
seniz fidanlarınrzı hastalıktan kurta-
ramazsınız. 

Lıitli ARiF 

60 ıncı liste 
ANKARA, 13, A. A. - T. O. Tetkik 

Cemiyetinden ı 
Kartılıkları aranacak arapça ve farıça 

kelimelerin 60 numarah liateıi ıudur : 

1-MERAK 

2-MERASIM 

3-MERCI 

4-MCRDUT 

5-MERHABA 

6-MERKEZ 

7-MERSIYE 

8-MERTEBE 

9-MURABAHA 

10 - MÜRACAAT 

11 - MURAHHAS 

12 - MURAKABA 

13-MURAT 

göndermeli veyahut anlıyan bir bah· 
çivana göıtererek tedavi ettlrmelidir. 
Çok sıcak aalonlann havaaı, aigara ve 
aoba dumanı, süpürmekten hiaıl olan 
ince tozlar, hava cereyanı, ziyaaızlık 
ve bunlardan batka çok sulamak veya 
az su vermek gibi ıebepler fidanların 
bozulmaımı, aararmaımı hatti. kuru
masmı mucip olur. Salon1arda kıtı 
geçiren fidanları alıttıra alıttıra açık 
havaya ve S"Ünete çıkarmalıdır. Her 
gün sabahları birer ikiter saat havalan 
dınnak: ifidir. Yaimurlu havada bü
tün saksıları dıtarı çıkararak yaimur 
altında bırakmalı ve aktamı tekrar 
içeriye almalıdır. Çok ırünetli yer
lerde fidanları uzun müddet açıkta 
bırakmamalıdır. Hele yazm Fujer, 
Asparagüa, Palmiye cinalerini daima 
gölgeli ve az gÜnet gören yerlerde 
tutmalıdır. Fazla i'Ünet bunlar& za· ı 
rar verir. Çiçekli fidanlar ırünetten 
korkmazlar. Fakat sık aık sulanmak 
ihtıyacındadırlar. Begonyalar, küpe
ler gölgeden hotlanırlar. Sardunya, 
sn":ız, ıtır, zülfü arus (salyangoz çi· 
çeği), Mckke, Medine, hançer ( KapÜ· 
ıin), krizantem, tebboy, karanfil, gül 
gibi balkon ve pencerelerin aüslenme
ainde çok kullanılan çiçekler çok gü. 
neşten ho,lanırlar. Balkon ve pence· 
relerin çiçeklerle süslenmesi Avrupa 
ve Aınerikada moda olınuttur. Bal
konlannı pencerelerini en güzel süsli
ycnler arasında müsabakalar ~çılır ve 
mükifatlar verilir. Sarmatık cinsin .. 
den olan Mina lobata, çarkı felek, fil. 
ha.har, mavi salkım, ıcrbetçiotu, Mer
yemana a.smaaı, hanımeli, yasemin, 
adi ıannatık, kahkaha gibi çiçekler 
balkon ve pencerelerin güneşli tarafı- ! 
nı en iyi ıüsliyen fidanlardır. Mayıs 
ayında artık çiçeklerin sakaılan deiit· 
tirilemez. Sakaı değittinne zamanı şu- 1 
batllr. Şubatta toprağı değİftirilemi- . Li•t•lrrdll!! Çlkan kelimelerden manal•rı 

f .d ( · · • nl d f birden faz.la olanların her mana.at için 
yen ı an ar ıçın 'ca an ırma,, en· 1 ayrı k.artılddar ileri •ürütebilir. Kartılık 
ni gübrelerinden kullanarak nebatla- , ıönderen zatların ıönderdikleri kart•· 
rın kuvvetle büyümesi temin olunabi: I lıklardan _duyulmuı ve ititilmit olmayan-
lir. Salonlarda kullanılan her hangı / I l•rı han~ı ~ynaı.:lardan aldıkJarınr röı· 
cin ten bir fidan olursa olsun fenni ı terme-lerı rıca olunur. -

gilbı·elerle ve toprağı deiittirilmekıi-
zin senelerce yaşıvabilir. Bir gram ı Ge 
fenni gübre ıo . ıs fidanı canlandır. 
mıya ki.fi gelir. Salon nebatlarıru fun· 
da topraiı ile yaprak çürüğünden ve 
biraz da kestane veya diğer ağaçların 
çürümüt özlerinden kanıtınnak sure
tile yapılacak harçlara dikmelidir. 
Adi topraklarla hayvan gübrelerini 1 
havi topraklarda salon fidanlarını ye
tiştirmek iyi değildir. Çabuk bozulur
lar. Funda topraiı ıuyu emmediği i-

en karşıliklar 

Jr lil iy~t' 
Aınn umdeai "' M 1 L L t Y E T " tir. 

ABONE 0CRETLER1 : 
TGrki7e iıcia 

L. K. 
4-
7 50 

14-

Hariç içi• 
L. ıc:. 
8-

14 -
211 -

Cele-n c.Trak ıeri yerilmer:.- Müddeti 
l«çea oCıh.alar 10 kuruıtur- Caset• •• 
mathaa7a ait itler için müdiri7ete mü
racaat edilir. Caı.etuni.s ilialana m•••
liyetini lcabal etmez. 

BUGONKO HAVA 
Yeıilköy aakeri raıat merlıı.eLndeu Ye-

rilen malUmata söre buaün hYa krımen 
bulutlu, ve rü.zsi.r müte.han-il olac.akbr. 

13-5-1933 tarihinde haYa taayiki 757 
milimetre, en çok aıcaklık 22, en ax 11-

t".altlllı da 15 derece k.aydeclilmlt-tir. ... , .................. . 
Milliyetin edebi Romanı: 1U3 

Liste: (59) 
ls';ıf: isteniler.i yapmak, dileğe ka

vuşturmak. israf: Saçmak, boşuna da
ğıtmak, yokuna elden çıkarış. istihlak: 
bitirmek. yok etmek, bozmak, parçala
mak, koparmak, yakmak, yıkmak. is
tiklal: bir başma olmak, kiınseye bağ-
1.anma.mak. istikrar: yerleşmek, bir dü· 
züye durmak. oynamamak, kımıldama
yış olduğu yerde kalış. istimdat: Yar
drm beklemek, yardım iatemek. istif. 
zam. ayrımsızlandrnnak. Itimat: inan
mak. güvenmek, kanmak. istimzaç: 
düşünce sormak, düşünüş yokl.ayışı. 
lstinkiif: El çekmek, yapmamak, kıç· 
mak, geriye çevirmek, itme, atma. Is
sah: örneğini almak, yazı çıkartışı. 

iz'an: Anlayış, yetiıımc, irişıne, u'aş· 
ma. izdiham: Ka.laba.lık, yığr.~tı. kil· 
me, g<'niş tqpl.antı. izin: yol verme, koy 
verme, kovmak, işten çıkarmak. 

Filorinalı Nazım .,. .,. .,. 
Liste: (51) 

Hak : Doğru, ç.alılp, emek. Hakar,t: 
Alaçtma, sövme. Haset: Kı.skanma, 9e
kıe.ıneme. Haz: Tat duyma, &eVinç, hoş 
1.an:na. Hazm: Eritme. Hedef: Ulaş, E
meç. Heder: Yazık olma, boşa gitme, 
yok olma. Hidayet: Doğru yol. Hika
ye: Masal Hiliil: Yeni ay. Hissedar: 
Payci, ortak. 

Haı:p akademisi Levazım 
mcktıcbindc okuyanlar 

MAKEDONYA 
Aşk, 

Masanın üstündeki açık kutulardan 
birine elini uzattı. Aldığı ıigarayı Ha· 
bip Beyin ıigaraaından yakarak; 

- Bu bir ... • dedi • anlatdıyor ki Pata, 
köylere caıuılar çıkarıyor. Şimdi bir 
başkaımı okuyacaiun. Bu Yakova'da 
Maliıyalı Gans kabilesine yazılmq bir 
mektuba cevaptır. " Firzcwik'te bi
rinci Ferik Şemai P&J& Hazretlerine... 
Aıker taburannın buaün acele ace
le Firzo vik üzerinden yola çıkarıldık
larını gördük. Bizim pacliıah ve din U· 

ğurunda her zaman caıılammzı fedaya 
hazır bulunduğumuza emin olunuz. 
Mektubunuzu okuduktan aonra bütün 
kabileyi toplaclun. Binlerce Ganalı emir 
terinize intizar etmektedir. lıterıeniz 
teker teker, iıterıeniz hep beraber 
ne tarafa arzu buyuruluraa gitmefe ha· 
zırız... imza Gana kabileıi reiıi Rüıtem 
Ağa zade Selim. 

Kin, Polltllıa, rıe Kan •• 
Müellifi: Nizamettiıı Nazif ................. ,,,,,,,,,,,,,,,, ......... 

- Vay kafaaı koparılacak mel'un! 
• diye baiırdı tercüman Fahri Bey • 

- Dur .. Daha bitmedi •• Şemai Pata
nın ltkumbi nehrinin timal tarafındaki 
Arnavut kabilelerini tamamile aleyhimi
ze tahrik etmek iıtediği anlaşılıyor. Ba
kmtt Paşa saraya naıd bir telgraf çeki• 
yor. "Mabeyni humayuna.. Bu sabah i
ki tabur aaker Manaatıra varmıftır. 
Gerek Selinikte, serek Manutırda aa· 
dık kullarmıza yaptırdıiun tahkikat ne
ticeainden anladon ki, fesatçıların yekü
nu az defildir. Bilhaaaa Manaıbrda aa
keri i~babn hise indifi haber veril
mektedır. Fakat ittihat ve Terakki Ce
miyetinin nerede bulundufuna dair ne 
aakeri makamlardan, ne de vilayet daire 
)erinden hiç bir ıeyi öirenmek müm
kün olamamıttır. Manastır Vilayetin
den aldığım haberlere <{Öre bir kaç gün 
aokaklara bir tıokmı ihtDiil beyannameleri 
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KUl.4& .............. 
Okkaya gitti! 

Yıllarca, çala kalem, hikaye, roman, 
fıkra, yazmıı, sıraımda mizah, sırasında 
sanat eseri, ıırasında tenkit yapmıı, ha
ıılı ubura benzeyen gazetelerin boş sü
tunlarını geceli sündüzlü doyunnağa bü 
tün ömrünü vermiı kıymetli bir arkada
fımız, geçen akıam, masasının üstüne 
yığılan kağıtlar arasından batını kaldı· 
rarak; derin bir "ooof!., Çekti. Belliki 
bunahıuttı. Bir ıigara yaktı. Çyından 
Üıt üste bir kaç yudum içti. 

- Bu küçük aralıktan istifade ederek, 
bizimle iki üç kelime konutmak istediği
ni gözlerinin bakııından anlamıttık. 

Büyük maaanm batında toplanan ar-
kadaıladan biri sordu: 

- Gene neyle uğraşıyorsun? 
Gözlüfünün albndan baktı: 
- Çocuk sahifesi yapıyorum. 
Takıldılar: 
- Sende kırk yaıına eeldin hali ÇO• 

cuklarla ufraşmaktan kurtul,.m:tdı-1! 
Pardösüıü elinde içeri giren bir genç 

ıair, onp bakarak mıl'"J.1andı· 
- Yazık k"ndini satamadı! 
Ben atıldım: 
- Satmasına sattı amma, büyük ede .. 

biyat üıtadlannm eserleri ,,.ibi okkaya 
gitti zavallı... -

Çalışkan ve gayretli arkadaı karııık 
bir yazıya başlık yapmağa uğraıırken 
cevap verdi: 

- Keıke okkaya !!'itaevdik de böyle 
okkanın altına gitmeıeydik!.. .• 

M. SALAHADDiN 

K•rl mektupları 

• Hiç olmazsa Arnavut 
kaldınrnı 

Eminönü kazası LAieii yangın yerin .. 
deki dar aokaklan genitletmİf, çukur 
yerleri doldurmuttur. Fakat bu aokak
lar hiç olmazıa Arnavutkaldınmı ol
:;un yaptırılmadığı için yazın tozdan, 
kıtın çamurdan S"eçilemez bir halde
dirler. Şair Fitnet, Koca Ragıp, Genç 
Türk caddeleri bu me)'andadır. Cad
delerin toprak tesviyesini çöp amele~ 
ıine yaptıran kaymakamlık ayni ame. 
le vasıtasile bu sokaklara taş ta dö. 

'l tet; a~:ı:Y~:~::=tı~antarlar 
Konyada Hanefi :vode Sait Beyden 

aldığunız mektupta Devlet Demiryolla
rı iJe inhi~arlar kantarlarının araımdaki 
büyük tartı farkından şikayet edilmekte 
dır. 

lR.TlHAL 
Sahip Molla Bey zade F.ısbak Adliye 

Nazırı İbrahim Bey irtihal eylemiştir. 
Cenazesi bugünkü pazar günü Başıibah 
çesindc İncir köyündeki sahilhanesin
dcn kalduılarak öğle namazı mezkur ka 
riye camiinde kılındıktan 90nra Oalrii 
dar •da Karacaahmetc defnedil.ınCk nz· 

re hususi vapurla Harem iskelesine tıak 
!edilecektir. Cenazede buılunmak arzu 
~denlerin Köprüden Paşabahçeyc ve 
Pa~abahçeden Harem iskelesine götür
mek üzre Şirketi Hayıriyenin 58 No. lu 
vapucu aabahleyjn saat on buçukta köp 
rıiden hareket edecektir. Allah gariki 
rahmet eyliye. (3245) 

İstanbul ikinci iflas memurluğun

dan : 
Müflis Balık avcılığı şirketine ait 

girip sanda.! ve ağ ve lüks lambaları ve 
saire açık arttırma ıSuretile sa.tılaca· 

ğından Anadolu Hisarındaki malla.r i· 
çin istiyenlerin 15-S-933 pazarteıi gu
nü saat ı 1 de ve Bebekte Karakol yanın 
da İsmail efendi yedi emanetindeki 
mallar için 18-5-933 perşembe günü saat 
10 da : Bebekte hazır bulunmaları i· 
lan olunur. (3268} 

İstanbul 5 inci iıcra memurluğundan: 

Mahcuz ve furulıtu mukarrer üstü ka 

palı altı kişilik az müstamel ve kulla· 

nışlı bir adet otomobil 18-5-933 tari· 

hinde perşembe günü saat ı2 den iti· 

haren San.dal bodeetanmda bilmüzeyi

dc satılacaktır. Arzıu edenlerin mahal-

lindt hazır bulunmaları i.Lin olunur. 
(324-0} 

yapıftınlmıflır. Bu veıile ile beyan e
derim ki bu Cemiyet ne kadar gizli o· 
!ursa olaun etrafa zehir aacmaaına ve 
Padif&hımızm uiurunda ka~ımın aon 
damlaaına kadar çalıfacağmuı kasem 
eylemiı bulunuyorum. Altmıf doku• 
zuncu Alayın dördüncü taburu Y akova 
dan timendifere bindirilıni••;- Yalıo .. ' 
ipek, Bırana "'rafından aldıiım mek
tup ve tcgraflan aynen arzediyorum. 
Bunlar "Nuh der. Peygamb-
bir talmn cahillerdir ki, Paditaiıuıuz:tn 
uğurunda bayatlarmı fed,._ etmekten çe· 
kiruniyecekeri muhakkaktır. Eier bu 
civardaki taburlar, aöylendiii Pibi 01i· 
lere iltihak edecek olursa bu civar aha· 
liıinin haıına geçerek asileri t•dip et· 
meie de muktedir bulunduğumuzu ar· 
zeylerim. Ahali arasında gönüllü topla· 
malı: için Zatı Şahanenin iradelerine in· 
tizar ettiğimi bildirir ve kulluğuına ina· 
ndmasını isterim efendim. 

- Alçak herif!. .. 
Bu aefer de Erki.nı harp binbaııaı 

Remzi Beyin iiaabı rerilmişti. 
Ziya Bey: 
- Durun ..• dedi • daha var. Mabey 

ne çekilıni, ikinci bir tel.-rafı daha oku· 
yacaiım. Bu da Şemsi Paıanın imzaıİ· 
ledir. 

-Çabuk olv-

Davetliler 
Arcadie, Olğa ile bundan tam dört 

yÜz altımı gün evvel evlemnitti. izdivaç 
larının ilk yılı meı'ut geçti. 

Ogün Arcadie, kendisine ömrünün 
en bahtiyar günlerini yaıabruf olan ıev 
gi1i karııı ile evlenmelerinin senesi ol
ması ıerefine doıtlarma bir ziyafet çek· 
m.i.,ti. Fakat sonralara izdivaçlarının 
takriben dört yüz, dört yüz beşinci gün 
lerinde bir manto meııeleıinden batla
mıt olan uyiunsuzluk hayatlannı ya· 
vanlaıtınnııtı .Fakat bu yıl dönümü zi. 
yafeti nasılsa bir defa adet olmuıtu. 
Her ıene ayni günde bu ziyafet mutla· 
ka verilecekti. Arcadie birinci, ikinci ve 
üçüncü ziyafetleri vermi,ti. Bin döryüz 
atmışıncı eünü ak~amı clördüncü ziyafe 
ti d~ veriyordu. 

Eş cfost davet edilınisti. Bu fenni 
bir konferans, ilmi bir i~tima, tatsız bir 
vazife, ne bileyim, kavğa d;iğüı filan 
değil ki kimse gelmemezlik etsin. Tam 
vakti eelincc, bir ki!İ eksin olmamak ij .. 
zere bütün davetliler hazırdı. Arcadie 
miıafirlerini e.z yemek yemekle tanınmıt 
olanlardan secmitti. Fakat E"..Z yemek yer 
diye sandıiı adamların değme oburlan 
geride bıraktıklarını ııörünce afalladı. 
Çünkü davetlilerin her biri ziyafet var 
diye uzunca bir oruçla midelerini din
leru!irip öyle S"elmitlerdi. 

Yemekten •on•a •alona geçtiler. Bir 
aralık dııan cıkmıı olan karısı da geldi. 
Rengi sapıarıydı, yüzünün hatları kuv· 
vetli bir ızdırap altında çekilaıiıti. Koca· 
sına i•aret etti. Arcadie de onun arka
ımdan çıktı: 

- Ne var, ne oluyorsun? 
- Ne olae11k? Elma• küpelerin yok 

prtada . 
Bu ıef~· Arcadie de aarardı: 

- EtmP. karı, nr söyliyorsun? 
- Vallahi, demin yukarı çıkmııtun. 

Bir de bakbm ki, dolabm kapağı ardına 
kadar acık.. Mllbfaza yataiın orta11na 
ablınıt. içinde küpeler yok . 

Bu haber Arcadie'yi aarmııtı. Artık 
hareketlerinde fazla tela§, •özlerinde az 
mantık vardı. Salona Pirdi. Mecliste en 
görgülü ve fayanı hü~t olan davetli 
Gospodin 1 vanof idi. 

Ona yaklaıtı ve yavaşça meaeleyi an .. 
latb .• Goıpodin 1 vanof '" ,asırm1'lı: 

- Ne aöyliyoraunuz? dedi. 

- Evet, maalesef öyle.. 
- Bu çok feci .. 

- Biraz düıündükten sonra ilave et· 
ti: 

- Herkeıin Üzerlerini arayalım. 
- Aman rica ederim, ben o manaya 

söylemedim. Misafir)erinden insan fÜp
he eder mi? 

Bu muhavereye kulak misafiri olan 
bir davetli: 

- lvanofon hakkı var, dedi, madem 
ki bu rezalet bizim burada buunduğu
muz bir sırada oluyor. ise zabıta müda· 
hale etmiı olaa, ilk iıi hepimizin üzerini 
aramak olacaktır. Biz itin bu kısmını ol
sun kendimiz halledelim. En doirusu 
budur. 

Arcadie mabçubane cevap verdi: 
-Canım nasıl olur? 

Maamafih karar verildi ve sıra ile 
berkesin üzeri arandı. Ne olsa beğe • 
nirsiniz? Bir defa küpeler bulunmadı. 
Bulunmadı ama, miaafirlerden kimiıi
nin cebinden lfÜmÜf çatallar, kimisi
nin iç cebinden gümüt katıklar, pan
talonlardan tuzluklar, küçük, kıymetli 
vazocuklar, hatta bardaklar, neler ne
ler çıktı. Bir aralık Olga yalnız buldu
ğu kocasının kulağına iğildi: 

- Ben küpeleri buldum, hiç aesini 
çıkarına! dedi. 

Hıraızlar liakaretle karııık affa 
mazhar olarak kapı dıtan edildiler. 
Namuslu miaafirler de bu hiidiaenin 
hi.aıl ettiği soğuk hava içinde fazla 
kalmadan dağıldılar. O zaman Olga 
dedi ki; 

- Y aaaa, kocacığun, iıte böyle .. 
Ben sofrada hangisinin kaç çatal, han 
giıinin kaç biçak, velhiiaıl kimin ne 
aşırdığmın farkındaydım. Ne yapsam 
diye dütünüyordum. Küpelerim aklı
ma geldi. Vesile olsun ve nazan dik· 
kati celbetsin diye dolabı açık bırak
tım. Küpeleri saklayıp bot mahfaza
yı da görünür bir yere, yatağın orta.
!lına fırlattım. 

Arcadie'nin ağzı hayretten bir ka
rış açık kaldı, karısının zeki.aına hay
ranlığını ızhar için onu kucakladı: 

- Yamanaın, dedi, yaman kadın
sın vesaelim .. 

Sigortalarınızı 

ÜN YON 

Kaza 

Galıtada Ünyon 
SİGORTASINA 

Hanında Kaiıı 

yaptırını~. 

Türkiyede bilafa~ıh 1crayı muameh etme·c~~ 

ÜNYO 
olan 

Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta 

Telefon: Beyoğlu 4.4888 
yaptı rmilyı ,t<, 

2363 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

4666.500 kilo kuzu eti: 
23031.500 ,, koyun eti 

Kapalı zarfla münakasası: 22 
Mayıs 933 pazartesi günü saat 
15 te. 

34550 ,, 

175680 ,, 

Ekmek 

Ekmelı 

: Açık münakasası : 22 Mayıs 
933 pazartesi gÜnÜ saat 13,5 ta 

: Kapalı zarfla münakasası 22 
Mayıs 933 pazartesi günü saat 
10,5 ta. 

3574 
7147 " 

Kuzu eti 
Koyun eti 

: Açık münakasası 22 Mayıs 
,, : 933 pazartesi gÜnÜ saat 16,5 

ta. 
5500 

40400 

11000 

: Açık münakasası 23 Mayıs 
933 salı günü saat 10,5 ta. 

,, Yaş sebze : Açık münakasası 23 Mayıs 
933 salı günü saat 14 te. 

,, Yaş sebze : Açık münakasası 23 Mayıs 
933 salı günü saat 15 te . 

" Süt 

İstanbul ve Heybeliada Deniz Efrat ve talebesinin altı 
aylık İaşelerine muktazi yukarda cins ve miktarı yazılı yedi 
kalem erzakın münakasalan hizalarındaki gün ve saatlerde 
yapılacağından şartnamelerini görmek istiyenlerin her 
gün ve itaya talip olacakların da münakasa gün ve saatlerin 
de muvakkat teminat makbuz larile birlikte Kasımpaşada De 
niz Levazım satınalma komisyonuna müracaatları. (1903) 

- Çabuk oku ....• 
- ""Niyazi ve avenesinin takibine me-

mur Mı-liva Hacı Nazmi Pt. yı makine 
batına cebedin vaziyeti •ordum. ilk gün 
clenberi tiddetli takibatta bulunduiunu, 
fakat bir netice elde edemediğini ceva
ben bilclirdi.Nivazi ile arkadaşları Üç ko 
la ayrılıp, biri lıtarova' da,diieri 'Elbaaan 
aancağı dahilinde Çermenika cihetlerine 
ve yetıniı kitiden ibaret üçüncü kolu i
ıe "Debre"nin Kocacık nahiyesi istika
metinden Ohri kauısı d..Jıilinde V elfoş· 
ta köyüne gitmit ve dün geceyi orada 
geçirmiştir. Ohri kumandanı Miralay 
Hi.mit bey ile diğer bazı mevki kuman
danları da ayni malümatı bildirdiklerin· 
den, M'anaatırdaki iki tabura derhal 
Resne üzerine hareket emri verilmittir. 

- Güzel.. Başka ne havadisin var 
Ziya Bey? 

Sadık Bey elemli ı.ir istihza ile arka 
daıırun yüzüne bakmıttı. Topçu müli.zi .. 
mi: • 

- Şimdi de ..• dedi bizimkilerden ge
len haberleri okuyacaiJm. Evveli !U kü
çük tezkere geldi. Dün sabah Selanikte 
Otel önünde Topçu alayı İmamı Muıtafa 
haini katledilınittir" Nasıl? 

- Bıravo ! Mükemmel! 
- Sonra.. Bir ikinci tezkere.. Bul· 

gar ~eteJİ Kıriste'nin kız kardeıinin 

Sırp komiteleri tarafından ka~ırılan ço- ı 
cuğu iade ettirilmittir. Niyazi bunun Ü· 
zerine dağa kaldırdıiı Sırp Daakaline 
hüriyetini iade etmittir. Bu netice Bul 
garlar üzerinde çok iyi bir tesir yaprruı, . 
ve konaolosbanelerden aldıiunız malü
mata bakılıraa Bulgar ihtili.I komiteleri 
merkezi bütün Bulgar köylerine Türk 
çete)erine iyi_ mual!lele edilmesini emret 
mittir. Ohn Redıf kumand'anı Eyüp 
Sabri Bey kardeşimizin kuvveti 439 ki
şiye baliğ olmuttur. Kırka ve Koayri 
kabileleri de Eyüp Sabri Beyin davetini 
kabul etmi,tir. 

- Mükemmel.. 
- Asd mi;kemmel olan budur .. • di-

ye devam etti Ziya Bey • Okuyorum, 
dinleyiniz. Umumi .,,.,,.kezin müttefikan 
verdiği karar: "Gitikçe büyüyen Şemıi 
Paşa tehlikesi kartıamda ihtilal düıturla 
nnın ,atmaz kararı tat,,.ik edilecektir. 
.Şemıi Paşanın Selaniğe reliıini mütea· 
kip izalesi ihtili.lin seli.meti namına ka· 
rar altına almıntftır." 

Odadakiler memnun bakıılarla. kııfa 
!arını biri.birlerine çevirdiler. Odada kısa 
bir aüküt oldu. Sa.tık Bey: 

- Selanik ilk defa olarak ihtilalci bir 
karar verdi .. - diye mırıldandı -

Sonra Ziya Beye: 
- Batka? - dedi • batka bir ıey yok 

-- - ----

il 11-ı .. yBça:şaın.>a a.cıaını .tı.4.Jtt 
GLORY A St "EMASINDA 

Bestekar Cemal Reşit Beyin 
idaresinde 

İstanbu · Senfonik orkestrası 
tarafından verilecek 

BÜYÜK KONSER 
içiıı biletler şimdiden temin 

edilebilir. 
Fiatlar: 75-100· 150- 200 kuru• 
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f,_R_A_D_Y_O_.I 
Bugünkü program 

ISTANBUL , 
18 den 18,45 kadar Saz (Nihal Tevfik Hanno). 

18,45 den 20,00 kadar Orkeıtra. 
20,00 den 21,30 kadar Bedayii muaikiye he

yeti. 
21,30 den 22,30 kadar Gramofon. Ajanı ve 

borıa haberleri taat ayarı. 
VARŞOVA, 1411 m. 
14.10: Senfonik matinal konıer. 17.30: Plak 
19.05: kahve knıeri. 20.30 (Ayı) itimli bir 
monoloğ. 21.05: Piyano refakatile ta1rannili 
konıer. (Brahmt, RachmaninoYe, Chopia) 21. 
30: Lemberı'dcn : neıeli neıriyat, 22.30: se
c• konıeri. (Dvorak, Drila, Samartiai T.ı.) 
24: Dana moıikiıi. 
BUDAPEŞTE, 550 m. 
1~ Siıan muaiki•İ. 21.05: Beli. Salam.onun 
İttirikile neıeli neıriyat. 22.0S: (Franz Liızt) 
iıimli bir ıikeç. 23.40: Slıan muıikiai 24.15 
Sisan muıi&ı:iai . 

MONIH, 532 m. 
21.05: Halk muıilciai ıenliji (kö7dll!!n nakil). 
22.30: Hiki.ye. 231 konıer. 24: sece musikiai. 

ViYANA, 517 m . 
19.05: (Yunanİ•lana bir seyahat) iaimli. kon· 
feranı. 20: Ruhi koro muaiki•i. 21.0S: karıtık 
neıriyat. 23.20: Danı mU1İki•i.. 

MILANO . TORINO • FLORANSA 
21.0S: Haberler - Plü:. 22: Floranıa opera· 
•ından naklen verdinin (Falıb.ff) opereti. 

PRAC, 487 m. 
20: Jeremiaa takımı tarafından karıtık kon
ıer. 21.05: (Priıli Kadın) operetinin birinci 
f)f'rde•i. 23.25: Çek beıtelerinden h.alk ıarkı
larr. 
BÜKREŞ,394 m. 

12.20: Karıtık konser. 13: Plik. 14.15: Plilır:. 
18.: Ka.rı41k konaer. 21.05: (Gizli izdivaç) i
aimli Chnaro:ıanın opereti (Stüdyodıın.) 

BRESLAU, 325 m. 
21.05: Haberler Enrler'in idareıinde Alman 
ıreceıi. 23.35: Berlinden: Hafif •udanı muıİ· 
kiai 

IST ANBUL SU Ş1RKET1 
Hissedar anına 

3 üncü içtima • ikinci ilan 
24 Nisan 933 tarihinde ikinci defa vu 

kubulan fevkalade içtimai umumide ka 
nunu ticaretin 386 ıncı maddesinde be 
yan olunan ekseriyet hasıl olamamış ol 
duğundan İstanbul Su Şirketi hissedar 
la.rl·nın Ticaret kanununun salifilzzikir 
maddesine ve Şirket şartnamesinin 42 
inci maddesine tevfikan 20 Haziran ı;a 
h günü saat 15 te Şirketin Bcyoğlun
da Terkos çıkmazında 3 numarada kain 
merkezinde icra edilecek fevkalade iç-
tımai umumiye 3 üociı k ...,.~....,ı 

vet olu.nurlar. 
1 - Şirketin vakti muayyeninden ev 

vel feshi ve tasfiyesi 
2 - Tasfiye memurları tayinile se

liihiyetlerinin tespiti bir murakıp ta
yini · Tasfiye memurlarik Murakıp 
ücretlerinin tespiti. 

Ticaret kanununun 385 inci maddesi 
mücibince her bir hissedaran mczkür iç 
tima müzakeratına iştirak etrneğe ve 
hamil o.l<luğu hi"5Cler adedi kadar rey 
vermeğe hakkı vardır. Ve kendisini iç· 
timaa iştirak iç.in başka bir hıHe"dar ta 
rafından temsil etıtircbitir. Içtimaa a .. 

....ıe-ten veya vekaleten işti· 

rak arzusunda bulunan Jıis.. 
•edarlar hiS6e senetlerini içtima günün 
den laakkat 8 gün evvel Şirketin vez· 
nesine veya İstanbul"da İş Bankasına 

tevdi etmelidirler. 
Kendilerine nama muharrer ve şah

.,; oir dühuliye varakası veri·lecektir. 
(3242) 

lstanbul ikinci iflas 
memurluğundan: 

:Müflis Sultanhamamında Saidiye ha

nı ittisalinde şemsiyeci Madam Ester 

Moreno hakk111daki iflas kanorımn mah 

kemece kaldırılmasına 13·5·933 tarihin· 

de karar verilmiş' olduğu iliin olunur. 

(3267) 

mu? 
- Hepıi bu kadar değil. Daha var. 

Üçüncü ordunun yeni Mütürü ateş mi 
ateş.. Bakım bizim mıntaka kumandanı 
na ne yazmıt.Az evel kumar.danlık karar 
gi.bındaki mülazım arkadatlardan biri 
getirdi. Hazret diyor ki, "Kar•rı kolağa 
11 Niyazi ile mülizım Oıman ve kanlı 
arkadatlarından bir kısmının dünkü gün 
aaat bet raddelerinde Resneye iki saat 
mesafede Pomaçan köyü civarındaki or 
manlıkta bulundukları Pireıpe'den ge· 
len haberlerden anlatılmı!tır hu köyün • 
bir tarafı göl olduğundan haydut üzeri· 
ne muhtelif cihetlerden asker ıevkede
rek cetenin kusatı1ması ve her taraftan 
ııkıtbrılarak b~biılerin hain arkadaşlarİ· 
le birlikte mahvedilmelerine dikkat olun• 
ması ve göl tarafından firarlarına, ya· t 
but Piriıter dağlarına iltica ve firarları 1 
na imki.n bırakılmamaaı ehemmiyetle c 
tebliğ olunur. imza: Oçüncü ordııyıı v 
Humayun müıürü lbrabim Ethem. Ne r 
dersiniz? a 

- Vay arılan vay!. .• diye aöyleodi t 
Sadık Bey • fakat ona bir göz dağı ve: 
rrrsek me•ele kalmaz. Hazretin yürei1 li 
pek yufkadır, bilirim. >': 

- Du• daha" var. Herif bninleri tal 111 
tif etmek istiyor. 

(Devamı var) 
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Kadına dair 
Kadın erkeklettikçe, ve erkek 

kadınlllftıkça çirkinletir. 
. Kadın üç gün açlığa dayanabi

lır. Fakat üç saat aynaaızlığa ta
hammül edemez. 

İzdivaçta saadet sarayının üç 
temeli kadının omuzlarına yüklen
miftir. 

. Kadınlar zeki bir çirkini aptal 
bır güzele tercih ederler. 

Bi~ kadına sorarsanız, yapamı
Yacağı yegane fey sevdiği erkeğe 
tuvaletsiz görünmektir. 

Bir kadının nefretini celbetmek 
İçin ona diger bir kadının güzelli
ğini methetmek kafidir. 

Bir kadınla konutabilmek bir 
sanattır. Fakat hiç kimse bu sana
ltn sırrına eremez. Eğer kadın ta
biati, dünyada mevcut bütün ka
dınların adedince tehalüf etme
seydi buna imkan olabilirdi. 

Kırkını asan kadınlar dünyanın 
bütün aynaİarını parçalamak ar
zusu ile çırpınırlar. 

Bir kadmı çok methetmek te hiç 
etmemek kadar fenadır. 

Kadınlar Yllflarından eksilttik. 
leri adPtleri hiç israf etmezler. Bq 
kalarının yaşla~ma ilave ederler. 

~~-beş ya~ında bir genç kız gü
zellıgıle ö.vünemez. Eğer altmıt 
l'.atında b 1r kadın güzel görünebi
lırse bununla iftihar etmiye hakkı 
vardır. iki yeni manto modeli 

Kostüm tayyörler . Dü.nyanın en mes'ut İnsanı dil
sız bı• kadmla evlenen sağır bir 
erkektir. 

En iyi bahar kıyafeti olan kos- nisbette genç gösteriyor. Fakat 
.. Kırkını atını, bir kadına en bü- tüm tayyörler, bu sene modayla bolero gibi çok kısaltmaktan da 

yuk hakar<'t yaşını sormaktır. beraber daha kayıtlardan azade çekinmeli. Yani kısa, yalnız çok 
Cennett · d" k bir hale getiriliyor. Artık eski dar kısa deg"il .. Kemer ihtiyaridir. 

T .• e ız ıvaç yo mut derler. 
abu yoktur ·· k .. · d' klasik pus, yahut erkek kıyafetini ister hiç kullanmazsınız, ister il· • çun u ız ıvaçta cen-

net Yoktur. andıran kuplar kalmadı. O kadar sorti veyahut büsbütün batka reıık-
A "l cazip ve değitik modeller var ki, te intihap edersiniz. 

nıüh~.::~r~nı bilmiyen kadın, en günün her saatinde giyilebilir. Ta· Tayörlerde kürk ve saire yok-
b. f 

81 ından mahrum kalmıt yör geçen mevsimdeki gibi bir ü-ır ne ere benzer tur. 
K • • nı"forma olmaktan çıktı. Ceket ar-
adın k lb· ·· E k k 1 1 k d k" a ı oyle bir muamma· tık o kadar vücuda yapıtık değil- te yürüyütü o ay attıraca 

1 ır 
1
' onu anladığını iddia eden- dir. Maamafih daha kısadır. Ce- tekilde olmalı. Bluz İse ya beyaz 

er, onu hiç 1 
K d 1 an aınamıt olanlardır. ket ne kadar kısa olursa, insanı o veya koyu olabilir. 

a ın ar sevdikleri erkekler uğ- '===-==----==----=-=-----======-=I 
rdunda fedakarlık etmekten zevk -- - - --

uyarlar. kinliği vurulduğu takdirde bir ca- boyanırlar, ve kırk yatlarında .•• 
Genç k k lb navar kesilebilir. sıvanırlar .•• 

•z a i çay ibriğine ben- Erkekler kadınlardan doğduk- Kadın bag" ırırken ve erkek ağ-
zer. Onu elde etmek için "b ... 1 k k tul 
• • t d , ı rıgı ça, kusurlu o ma tan ur amıya- !arken çirkindir. 
irz~~:· m;ı an çayı akıtmamak caklardır. Kadınların ya,Iarı piket oyunu-

E ır. Kadınlar yirmi Yllflarmda yal- na benzer: otıızdan altmışa atlar, 
n sessiz bir kadın, yüzüne çir- nIZ pudra sürerler, otıız yatlarında ikisinin ortası yoktur. 

Kizım Karabekir Pş. nın 
beşinci mektubu 

Paşa bu mektubunun bir kısım 
vesikaların neşrine kasretmiş 

dı" (~a~ı ı .. inci sahifede) taraftan da kuv~~l~ da~~ ~., bilhas
ci toıı ve uçuncu, on beıinci Te yİftnin· aa harici çetelen vilayehm1"1 taraç et
ol olordu kuınandanlıkle.nna tebliğ decektir. Buna kartı mukabele jandar 

una.n direktif ıudur:: ma ve aıker müfrezelerile ve kemali 
Vesika- 10 ıiddetle takibat yapacağız ve iılam 

On beıiııci kolord k d K& köylüleri de ellerindeki ıilablarile köy 
'""' Karabekir Paı uH umanı ~ • !erini bizzat müdafaa edecektir. Ve 

a curet erıne h b .. ı b" · 1 k ·•t H 2S-5-3J& ya ut oy e ır uyan a gere mu era-
• . 1 - itilaf devi ti . ~-ili . . dif olıun ve gerek ohnaam sahile u· 
ıtı~afkar bir ıiya et etnrutbikn m 1e=~li': fak veya büyük ecnebi kuvvetleri çı· 
null' · · ae a ve • a k k hild b•rt k b Ik" d k .. lllUz:ı ve devi t• . . "d ah ar en aa e ı eıece ve e ı a 
~.etmekte olde ~zı .~L~~-!" t. hile de aarkacaktar. Çıkan yalnız Yu

?'•ttir. lzınir, 'M.au. an ....... e • nan kuvveti oluraa ahali ve kuvayi e.ı· 
'l~~I ettirıneğe b nılsayı Yu~ ara keriyemizle tardı çaresine teveaaül o
~a lllıaııeleri ltaı •ı alyan Anaon ı1craatı lunabilir. Diğer itilôl devletlerinin kı-
"-Ollya t fi' Yan arın ta ya ve t t 1 h"ld 1 1 • . t • ara arınd . r k ·ı . . aa ı o uraa ıa 1 e yer efme ennı ..•• 
ı,~vaı etıneleri ile b- ıı:a 1 daıh en :ı::: ve dahilde mukabelenin de :ııirdeki nı 
•r
5 

§ekil alacak. ır at a il v retle ve mitingler ve tezahürat guna 
ın b:°'un ve Tr•bzon ib" B hri s· ah gfuı ile milli protestolar yapılabilir. 

a eçleriıni2in de g! 1 • ıy Fakat bu kuvvetlerin dahile aarkına11 
hlrnaaı tedarik' t aynı akıbete uira · memleketimizi bilfiil' · ti"l" 
ıılıyor E " •na b'4lad ki 1 na yanı 11 a 
f.ikat · ·1r. ':"'•"i.ta., lıüı__: an~ a- eylemelerine kartı bittabi halk ve as-
rrıilli e.' hr6!'"d•ttirilerelt lt,q,_.,.lr.hahı ha- ker yekvücut olarak filen ıilihla mü-

mu:e rr ar~· =~ .. r ayatı · · "ki' I ğr ktır ti bait d ··1d· K ':"'ctnun ;ft-''~•1m dafae.ı ub a e u aıe.ce. · . egı ır. avı b" -._.... e- b b Ş k 
'tır•lde buluna L-~ ""rette tahtı Bu ihtilallerle era er ar tan Er-

n me._..,. L" cih ti . d 
~erkezi hükıimette itilaf ~afet ve meniotan ve Gürcistan e erm en 
~?den adeta eair muameıe:'i~eaaiUe- vukubulabilecek tecavüzatın nazan 
r:leti ınerkeziyenin ima ey~:::ı. hü. dikkate abnarak hqhca ittikametl~
b" '1" tafraya ahiren itittird•'<· •q rin kerilla (çete harbi) tarzında mu-
ız """ b 1 .._, - · did "h ıiye. . ~ unduğumuz elim Ye.ziy ti dafe.aaı hususunun ıun en ı za.n 

tin "Yey, pekala ihoaa eyledi. Milİ ıe.hile yakın olup ecnebi kontrollenn 
kil 0eııal •etten tahliıi, hakim ve ınüata"· den hariç ke.lmıı mahallerdeki eıleha 

arak • b · · h meıi topraklarunızda yatayabiJ. c':'p e.ne ve techize.t ve malzeme• 11 • 
rin ııı.i-;:ea._ı. a2imkar ve namuılu eU,.. hıyei aıkeriyenin aureti münasebede 
dafe.a · htı kraa ve doğru yoldan nıü. ae;ı:~irilnıeden dahile ne.killerinin te· 
bil ol 

1 ut.uı. ve iıtikli.le aevkile ke.- ::""' hatta kontrola tabi olanle.rmm 
sa.ya e.':"!<tır. Memurini mülkiyenin e. va~iyeti katiye halinde kaçmlma-
• Dt 1tinı t llnm tundid "h K.. ) · · tiklal" .. • 2evatile elele vererek ia t" .. en ı zan. oy enn vazıye 
latı ı-~•>:ın ınüde.faaaı emrinde teşki- f~ne gore halkın kendi köyünü müda
ce ı.:zırııeye (bittabi mahrem), bari- de•;:,.kviey~hut civar kıtaatı aokeriyeyi 

~rıı iaYr· h Ye etnıelerin .. ih t I" 
veııiil kd ı nıa aüı bir surette te- zoneye teveaıül ve e gore. _zara ı a 
ruın B lftıne.ıını zaruri addediyo- ve ceph•- ~unun ıçm ealeha . u hu . -e ve tar2r ıa . ktil k 
aakerlerin h~~ ıhtiaaı dole.y11ile biz rarle.tbnlnıaaı ve kıt fenm va e a 
teretı•· u eı vatanperveraneıine tezyidi ve kıt ~at nıevcutlannm 

up etınektedir h .. ..aat Yerınde mevcut eıle 
. ~ - Vilciycıt ·: anın mwnkun merteh t h"d• 

gibi husuaabn ıimdiden teemmülile 
son derece mahrem bir tarzda ikmali 
lazımdır. Yirminci kolordunun garp
ten ıarka ve on ikinci kolordunun A· 
dana havalisinde Şarka gelen istika
metleri temin eylemesine ihtiyaç ola
cağı mütaleaaındayım. Husuaab maru 
zeye dair mütaleab aliyelerinin it'ar 
buyurulmasıru rica ederim. 

3 - Y alruz mahrem olarak üçüncü, 
on beıinci, yirminci kolordu kuman
danbklarrna yazılmıftır. 

Üçüncü ordu mülettifi 
MUSTAFA KEMAL 

( Oçüncü kolordu merkezi Sivaıta, 
on betinci Erzurum, yirminci Ankara
da idi.) 

Teferrüat eaaoen yapılmııtı. Debark 
manlare. gelince: Ben itilaf devletle
rinin aleyhimize harekete geçecekle
rini bu gün dahi tahmin etmiyordum. 
Aalı eıası tahakkuk etmiyen bu ııi
bi J&Yİalar üzerine kıtaatnnı çete ha
linde dağıtmak inhil&lini ve bir Er
meni taarruzun~ mukabele edemiye. 
cek bir hale gelmesini mucip olurdu. 
Ben geldiğimden beri bir Şark taarru· 
zu hazırlığında bulunduğum için bu 
emri mevkü te.tbika koymadım. 

31 Mayıs 335 te Havzadan Ordu 
müfettiti Muotafa Kemal Pqa Haz
retleri tarafından gelen 3 maddeli tif
rede: 

Veaika-11 
(Erzurum vilayetinin it'anna at· 

fen Ermenilerin Kart ve SankamıJ& 
on bin uker tahıit ettiklerini ve An· 
traniğin de otuz bin kadar kuvıretle 
Van cihetine inmekte oldufu ve Er
menilere Garpte olduğu ııibi İngiliz. 
lerin küçük bir müfreze ile gelmeleri 
ve bu yüzden ahalinin muhaceretine 
ve bu ıuretle ekalliyetino ekaeriyete 
hakim nne.riyeıini tatbik edecekleri) 
bilirdi ve mütaleamı aordular. Ver
diğim cevap: 

Vesika-12 

lını İki ıekilde' :arkıyede ecnebi İfga- zünü müddet iaıe eıb:bı ev ı ı, t_eva 
tal 1'. ": Karadeniz 3 h~~.uuur _etmekteyim. ve cephe.nenin tarzı ikm~ "~~ 

., tayan ederek ; .. 
1 ı;:de_kı Rum ahali- güzergahlardaki intaatr ceıimen~n . 

u.., urıyet ilan ue bir cabmda tahrip edilmek Üzere ihz..;; 

( Antranik gibi bir sergerdenin otuz 
bin kitiyi naııl oevk ve idare ve o ha. 
valide iate edebileceğini ve böyle bir 
kuvvet ancak Kan veya San.kamıı ha 
valiıinde toplanabileceğini, fakat bu 
gibi J&Yialann aolı eoaıı olmadıfım ve 
valilerin böyle mübalağalı ve teem
mülden uzak haberlerine ehemmiyet 
verilmemesini) yazdım • Valilere de 
bir daha bu gibi malfunatın ahvale 
ye.kından hi.kim olan kolordu kuman 
danlığına bildirilmeaini tebliğ ettim. 

Selim . 
Altıncı mektubum gelecektir. 

) Ka~m KARABEKIR 

Petrol 
Lambaları 

Gerçi lstanbulda elektrik çok ta
ammüm etmit bulunuyor. Fakat 
hala gaz lambası kullanan evler 
çoktıırr. 

iyi temizlenmit petrol atağı yu
karı renksizdir. Litresi 800 gram
dan a~ı gelmez. Alevli bir mad· 
de ile temasında derhal atet almaz. 
Bu hassayı anlamak için bir taba
ğın içine bir miktar petrol koyma
lı ve bir kibrit yakarak sathına 
dokundurmalı. Eğer petrol çabu
cak kabili iştial diger hafif yağlar
dan temizlenmişse yanması şöyle 
dursun, yanmıf kibrit içine atılsa 
söndürür. Bu hassası olmıyan ma
deni yağları, tehlikeye yol açabi
lecekleri için, kullanmamalıdır. 

Bir petrol lambası daima kırık· 
sız, çatlaksız olmalı ve içinde ya
kılacak miktardan fazla gaz olma
malıdır. Muhteviya.tının gorun
mesi itibarile cam veya porselen 
lambalar şayani tercihtir. Sonra bu 
lambaların ayaklarının ağır olma
sına dikkat etmelidir. Bu suretle 
devrilmesi ihtimalleri daha ziyade 

azalmıt olur. 

Lambayı yakmadan evvel bir 
defa petrolle doldurmalı ve sonra 
güzelce kapatmalıdır. Fakat lam
bayı tıka basa doldurmak ta iyi de

ğildir. Çünkü aleve yakın bulun
dukça ısınan petrol sathındaki bu
harlara ve hasıl olacak inbisata yer 

bırakılmalıdır • 

Lamba yanarken petrol bitmek 
üzere ise alevi söndürmeli ve tek
rar petrol koyuncıya kadar soğu
masını beklemelidir. 

Eğer lambanın 'işesi kırılırsa, 
alevi hemen söndürmeli. Çüııkü 
kenardaki madeni aksam kızar 
ve lambadaki petrolü tebehhur et

tirir. Bu buharlar ateş alarak lam

bayı patlatabilir ve ortalığa atet 
almıt petrolün dökülmesine sebep 

olur. Bu takdirde ateşi söndürmek 
için, su yerine kum, kül, toprak 
kullanmalıdır. Çünkü su petrolden 

hafif olduğu için alevli petrolü üst
te tutar ve daha ziyade yayılma
sına sebep olur. 

Celil Bey 
Ankaraya gitti 

(Ba§ı 1 inci sahifede) 

Uykuauz uk 
Uykusuzluk eğer bir l.r. stalık 

1 tan ileri gelmiyorsa, başlıca sebep
lerinden birisi de sürmenajdır. Bu 
gibiler her geee ayni saatte, bilhas· 
sa hazmetmi,, yahut çok ilerlemit 
olduğu zamanlarda yatağa girme· 
lidirler. Gece elbiseleri kanın de
veranını serbest tııtacak derecede 
geniş olmalıdır. Bat, yastığın üze
rinde yüksek durmalıdır. Oda gü
rültüsüz ve karanlık olmalıdır. Ba· 
zıları abajurlu veyozleri tercih e
derler. 

Y atmazdan evel 36 - 37 derece
deki banyoya girmek, yahut sıcak 
su düşü yapmak çok müessirdir. 
Eğer banyo veya düt yoksa, sıcak 
suya sokulmuş bir çarşafa sarılmak 
yahut sıcak su ile süngerlenmek te 
olur. 

Y atmazdan evvel kolları dirsek
lere kadar 38 - 39 derecelik suya 
batırıp beş dakika bırakınak ve 
sonra friksiyon yapmadan silmek 
te iyidir. Bütün bu banyolar, be
yinde dekonjestiyon hasıl eder ve 
uykuya salih bir hale getirir. Ko
lonya ile friksiyon iyi değildir. 

Uyku haplarını kullanmadan 
evvel bu zararsız usulleri tatbik 
ediniz. 

Büsbütün yeni bir tarzda zarif 
bir gecelik. • Korsaj arka taraftan 
kase halindedir. Ön tarafı biyeli 

Genç doktorlar 
Cemiyet yapıyor 

(Ba~ı 1 inci '""hilede) 
çok zevat tarafından teıyi edilmiıtir. 

Jkb .. t vekilimiz, Ankanıya dönünce, 
lktıoat. Vekiletince hazıranmıt bulunan 
mubtelif kanun li.yihalanmn tetkikatı 
ıiir'atle ikmal edilecek ve bunlar mecll
ıin bu devreainde neticelendirilecektir. 

yari bulunmaunı ileri sürdüler. Muka
bil taraf buna yanaımadı. Neticede 
bu ikilik vaziyeti hiaıl oldu. lıin içyü
züne gelince: Bazı doktorlar var ki, 
mütekaittir, maaı alar; filin ve falan 
ıirket ve cemiyetin doktoru ve filiin 
idarenin tabibidir; ücretleri vardırı 
fazla olarak hoca.darlar. Buna muka
bil her türlü mesleki himayeden mah
rum olan, hiç bir iıi bulumnıyan bir 
doktor zümreai vardır. Her iki zümre 
Odaya aidat verir. ikinci zümre men
auplan, kendilerine de it bulunmaaını 
ve bir müddet için tasarruf sandığı a
zalığından ve binnetice oraya da ai
dat vermekten kurtanlma.larmı iıti· 
yorlardı. Fakat hu müracaat kabul 
edilmedi.,, 

Bunlard•n nıaada lktıoat Vekileti, 
Türlı: para ıiyaaeti üzerinde mühim va 
yeni bir tetkikle de meıııalcffir. 

Celil B. 12 haziranda Londre.da top
lanacalı: Beynelmilel llrtı .. t konferan11- ' 
na ittirak edecektir. Vekil B. in Londra
ya gitmek Ü2ere he.zire.nuı 8 veya 9 un· 
da tebrimizden geçeceği anlqılmakta
dır. 

Fransız sefirinin ziyafeti 
Fransız sefiri Comte de Chambrun 

dün lktıaat Velıili Celil B. le Hariciye 
müıteıan Numan Rifat B. terefine bir 
ziyafet venniıtir .Ziyafette sefirin bir 
kaç gündeberi mioafiri bulunan Baron 
Maurice de Rotchild'te buTunmuftur. 

Baron Rotchi!d dün camileri gezınİf· 
tir. 

Ecnebi ve ekalliyet mektebi talebe! ... 
rİnİn de lıtiklAI 1118r§DDIZI öğrenmeleri 
tekarriir etmittir. Bütün ecnebi ve ekal
liyet mektepleri tslelıeleri muıiki hoca
larırun riyasetinde istiklal mı111ını öi
rerımeie batllUlllflardır . 

Ankara ya 
Nakil şarttır 

(Başı 1 inci sahifede) 

beklemek lbımdar, bizim İle bu ka· 
dar beklem<'ie tahammülümfü, kalma 
mıttır. 

TAkdiri kıymet komisyonu Ankara
ya gittikten sonra Gayrimübadillerin 
orııya kadar gidip gelmek §Öyle dur
aun. hatti ıimdiki koridorlard" gün
lerce beldemek külfetinden de kurla· 
nlma11 için ide.re heyeti lazım ırelen 

tertibah almrıtar. Herhalde komisyo
nun Ankaraya nakli gayrimül.adiller 
lehine bir hareket tetkil ettigiııe ve az 
zamanda çok faydalı neticeler vere,•e 
iin" ben ..ıuen kaniim. 

Yeni (Hekimler Birliği) nizamna
meıi vilayete verildikten aonra heyeti 
umumiyeıi toplanacak ve idare heye
ti seçilecektir. Bir akıam gazetesi, 
yeni cemiyetin, yalnız lıtanbuldaki 
profeıör derecesine varmıyan doktor• 
lann menafiile ali.kadar olacağını yaıo 
mıpa dıı, doğru değildir. Hekimler 
Birlifine Anadoludan da istiyen dok· 
torlar aza olabileceklerdir. 

Birlik, doktorlar araomda de.ha il· 
kı tesanüt teminine çalıJ&cak, bilhas
ıa itıiz doktorlara iı bulmak için bir 
büro teıkil edilecektir. 

Bununla beraber, yeni hirliie gire· 
cek bazı doktorlar, Etibba Muhadenet 
Cemiyetinden de aynlmak fikrinde ol
me.dıklanru söylemektedirler. 

Etibba Muhadenet Cemiyeti Umumi 
Katibi Fethi Bey de bir muharririmi
ze demiıtir ki: . . 

_ ''Evet_ cemiyetten ayrılmak ııti .. 
yenler olduğunu biliyoruz. Bunlar ".~ 
ni bir teıekkül yapacaklarmtf. Henuz 
cemiyete resmen vaziyeti bildirmedi ... 
ler.,, 

Balıkesir ağaçlandırılıyor 
BALIKESIR, (Milliyet) - Be.lıke

ıir belediyeıi ıehrin tetÇİrİ yolunda 
eısiz bir çalııma içindedir. Belediye 
reiıi Naci Bey bu ıene tehrin muhte
lif-yerlerine bine ye.kın ağaç diktir
miı, tehrin çıplak sırtlarını çamlık 
haline getirmek için ciddi tedbirler 
almııtır. Medine aırtme. dikilen beıyü 
ze yakın çamın dörtyüzden fazlası 
tutmuştur. 

Bu yaz şapka modasında yeni 
bir tahavvül var. Bütün gelen mo
dellerin çoğu yukarıki. resimler gi
bi, bizim eski fe.Jerden kopye edil
miş bir Forma arzetmektedirler. 

kesilmit ve bir ucu omuz batma 
getirilmittir. Göğüs ve kokara dit
li pembe fiaton geçirilmittir. Bro
desi malıinı •. 

İstanbul asliye altmıcı bul<uk mah
kemesinden : 

Be&i H. tarafmd.ıın Kara ffi&ıır şer in 
köylü m... ka7.a.sının naipl.i nabiyeai
nin l!barit kari,..,..m.ı.e Domaşma oğul 
.larmden Ahmet oğlu Dıımıuş ağa aley 
hine ikAma okunan Nikahın tesçiıti davı 
sına mütedair arDuhal &1retJİ. mümai

lcyhin ik.ametıgilıınm eıl.yan ıneçbW 

bu.lıunması ı-.trile ilanen tebliğ edil,. 

miş V8 cevap Jiyihm vermemiş oklu

ğundan Wıkikat günü olarak w.y.iıı o
lunan 22 mayıs pazanıeai sa.at 10 da ha 
kim lunucuna gelmesi daNetiyc tebli 
ği makamına kaim olmalı: ibe.re il&ı o 
lımur. (3245) 

Devredilecek ihtira beratı 
« Hidrokadxııuın eu.reti i<1tihsalin

deki iıılilıat » hakmclaki ihtira için ia

tihsal edilmiş olen 18 temmuz 1925 
tarih ve 322/323 ııwnaralı ihtira beratı 
üzerindeki hukuk bu kere başka.sına 
devir veyahut icara verileceğin.den bu 
bapta fazla maUlmat edinmek i&tıeyen zıcı 
vatın 'Vekili oılaıı .tataDbu.l'dıa Balıçeka 
pu.da Taş Hanmda 43-48 rwma.ralaırda 
kain H. w. Stoclı: lM.cndiye müracaat 
etmeleri ilin olıunur. (3251) 

Kaı>tal au.lh hakimliğinden : 

Nevvare ve Fetiye hanımlar ve Salih 

Beyin şayıan mütasarnf ru<Iut.ları do· 

layöbc kaciy~inin çatıı:a mevkiiııde 82 

No. 1u birinci katı kargir ikinci katı 

ahşap olmak üzeer iki kıat üzeoinc mel 

ni dört oda mutbah sofa kömürlük a· 

hur ve yedi dönüm aıraziyi havi biı 

bap köşk 22-6-933 tarihine müsadif peı 

şembe günü saat 14 te açık arttımıa i 

le satılaıcağın.dıan >talİıJ> o.lan.la.rın kıymo 
ti mubaınmeneei o.lan 2500 liranın yiU 

de yedi buı;ıuğu ni.sbetinde pey akçceile 

ve şartname.sini görmek isteyenleııin t.a 

rihi ilandan itibaren Kar.tal sulh ha· 

kimliğine müracaatları ilan olunu.r. 
(3246) 
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1 
Manisada bulunan kıt'at ih yonuna müracaatlan. (154) Muallim mütekaitlerile eytam ve eramilinin Mart, Ni-

tiyacı için 146,400 kilo un Me (2130 2757 san, Mayıs 933 maaşlarını almak üzere müracaatları iline-
nernendeki kıt'at için 143,550 * * s- dilınişti. Bunlardan Mayıs 933 nihayetine kadar maaşlarını 
kırk ağaç daki kıt' at ihtiyacı i 7 .ci Kolordu namına pazar gelip almıyanların maaşlan düyuna kalacağından ay ni-
çin 143,550 kilo ekmek ka- lıkla 1275 giyim nal satın alı- hayetinden evvel behemeNal gelip almalan ilin olunur. 
palı zarfla münakasaya kon nacaktır. İhalesi 15 Mayıs (2195) 
muştur. ihalesi 22 Mayıı 933 933 pazartesi pinü saat 
pazartesi günü saat 15 tedir. 11,30 dadır. İstek1ilerin nü
İıteklilerin şartnamesini gör mune ve şartnamesini görmek 
mek üzere her giin ve müna- üzere her gün ve pazarlığa gir 
kasaya girmek için o gün ve mek İçİD o gÜn ve vaktinden ev 
vaktinde nevvel Manisada SA. vel F mdıklıda 3. K. O. SA. 
AL. KO. nuna müracaatları. AL. KOM. nuna müracaatla-

{3050) (2005) . 2536 rı. (155) (2131) 2758 

14. dağ. A. SA. AL. KOM. 
dan: 

Kilisteki kıt'at ihtiyacı i
'fİn 140,000 kilo ekmek ka
ı>alı zarfla münakasaya kon
muştur. ihalesi 27 Mayıs 933 
cumartesi günü saat 9 dadır. 
Taliplerin §artnamesini gör
mek üzere her gün münaka
saya iştirak için o gün ve vak 
tinden evvel Kiliste SA. AL. 
KOM. nuna müracaatları. 
(3053) (2090) 2675 

14. Dağ. Alayı Sa. Al. Kom 
dan: 

Kilisteki kıtaat ihtiya81 i
çin açık münakasa ile 9042 ki 
lo un sabn alınacaktır. lhale
ıi 27 Mayıs 933 cumartesi gü 
nü saat 14 tedir. İsteklilerin 
nümune ve şartnamesini gör 
mek üzere her gÜn ve müna
kasaya İştirak için o gün ve 
vaktinden evvel Kiliste Sa. 
Al. komisyonuna müracaatla 
rı. (3054) (2091) 2676 

,,. ,. ,,. 
14 Dağ. Alayı Sa. Al. Kom. 

dan: 
Kilisteki 1tıt'at ihtiyacı için 

acık münakasa ile 32677 ki
l~ arpa alınacaktır. İhalesi 28 
Mayıs 933 pazar günü ıaat 9 
dadır. İsteklilerin nilmune ve 
şartnamesini görmek üzere 
her gÜn ve münakuaya İşti
rak için o gün ve vaktinden ev 
vel Kiliste Sa. Al. Komisyonu 
na müracaatları. (3055) 
'2092) 2677 

14. Dağ A. Sa. Al. Kom. 
dan: 

Kilisteki kıt'at hayvanatı 
ihtiyacı için açık münakasa i
le 35159 kilo saman alınacak 
tır. ihalesi 28 Mayıs 933 pa
zar günü saat 16 dadır. istek
lilerin şartnamesini görmek 
üzere her gün ve münaka•ya 
iştirak için o gÜn ve vaktin 
den evvel Kiliste Sa. Al. Kom. 
na müracaatları. (3056) 

{2093) 2678 

K. O. merkez lot'aları için 
pazarlığa konan 4500 adet ye 
şil salata, 2200 demet Yeıil so 
ğan, 1000 demet tere otu ile 
20 kilo sirkeye talip çıkmadı
ğından ihalesi 15 Mayıs 933 
pazartesi günü saat 14 e bı
rakılmıstır. İsteklilerin şart
namesn;İ görmek üzere her 
gün ve pazarlığa girmek için 
o gün ve vaktinden evvel Fm 

Mi lllyet'I• romanı: 2 

• 
Kol Ordu hayvanatı için 

paarlığa konan 50000 adet 
üç numara Beyğir mıhına tek 
lif edilen fiyat pahalı görüldü 
ğünden ihalesi 15 Mayıs 933 
pazartesi günü saat 11 e hıra 
kılmıştır. İsteklilerin nümu
ne ve şartnamesini görmek ü 
zere her gün ve pazarlığa gir 
mek için o gün ve vaktinden 
evvel Fındıklıda 3. K. O. SA. 
AL. KOM. nuna gelmeleri. 

(153) (2132) 2759 

* * * 
K. O. Merbut kıt'alarile, 

1. F. Kıt'aları ihtiyacı için 
4000 kilo yoğurt pazarlıkla a 
lınacaktır. İhalesi 15 Mayıs 
933 pazartesi gÜnÜ saat 14 te
dir. İsteklilerin şartnamesini 
görmek üzere her gün ve pa
zarlığına itlirak için o gün ve 
vaktinden evvel Fındıklıda 3. 
K. O. SA. AL. Kom. nuna gel 
meleri. (156) (2151) 

2163 

G. Hd. kıt'atı için 8§8ğıda 
yazdı muhabere malzemesi pa 
zarlıkla alınacaktır. Talip çık 
madığından ihalesi 15 Mayıs 
938 pazartesi günü saat 15 §e 
bırakılmıştır. İsteklilerin nü
mune ve şartnamesini gör
mek Üzere her gÜn ve pazar
lığa iştirak için o gün ve vak 
tinden evvel F mdıklıda 3. K. 
O. SA. AL. Komisyonuna gel 
meleri. (157) (2152) 

1.- 3 No. lı 1700 fincan 
maademir. 

2, 5,3 mm 86 Km. demir tel 
galvanizli. 

1,5 Mm. 1,5 Km. demir tel 
galvanizli. 

25 kilo kükürt. 
2.- 3 No. lı 580 fincan 

maademir. 
2,5,3 Mm. 29 Km. demir tel 

"galvanizli" 
1 ,5 Mm. 500 metre demir 

tel "bağ için ". 
30 kilo kükürt. 

2164 
* * 

G. Hd. Kıt'ab ihtiyacı için 
Fincan mai demir, Demir tel, 
Bağ teli, Kükürt, Kıtık, kat
ran , direk pazarlıkla alınacak 
tır. İhalesi 15 Mayıs 933 pa
zartesi günü saat 15,30 dadır. 
İsteklilerin şartnamesini gör 
mek üzere her gün- ve pazar 
lığa iştirak için mezkUr gün ve 
saatinden evvel F mdıklıda 3. 
K . O. SA. AL. KOM. nuna 

ERKEK KISMI 

SARIŞINA BAYILIR 
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Ya.:wn: 

Dinkü tefrikanın 

hül•···· 
(Müter Euman imıinde "Dayme 

1<.ralı" bir Amerikalı milyonerin hi
~ ettiii UITlfJn ı.ir Amerilra lıı::u
nın g-ün Jeltcrini okuyoraunaa. Sorı
pn kız Dorothy iaminde diier bir lıı.z. 
la arlıadcvıtır. Dorothy "'Kullu" iamini 
ffrdiii bir lnııili.:ıı Lordu ile do« ol· 
mDf, Lordu arlıadGJına takdim etmİf· 
tir. Bugünkü tefrikanın ~mda &Gr!fıR 
lıı:ıı; Lordun anlattıiı bir hikayeden 
bahsediyor, Liıtlen deııam ediniz!) 

Çinliden başka' bir şey yok! Miater 
Eisman'ı göreceğim diye seviniyorum. 
O, hiç olmazsa insana daima hoş bir 

Tercüme: Kamran Şeri/ 

teY söyler: M""eli son ıelitinde, ı... 
na nefis bir zümrüt bilezik hediye 
edeceğini haber verdi! Gelecek hafta 
isim günüm. Böyle günlerde bana la
tif bir •Ürpriz yapmak adeti olduğuna 
&Öre ••••• 

Niye tim buaiin Dorothy ile birb'lde 
Ritz'de Öğle yemeği yemekti· Kuku 

1. ' ge ıp her teYi altüst etti. Davetini ka· 
bul ebnemek için fÖyle bir mazeret 
uydurdum : 

- Kardeıim New-York'ta. Zavalb 
kabakulak oldu! Kendi.ini bu halde 
yalnız bırakamam. 

Bunun üstüne Ritz'e ıidebiliraen 
git. . . Kuku Efendinin orada olduğu. 
nu elimle koymuı gibi biliyorum .. Fa
kat bende de ne kuvvetli muhayyile 
var! Bazan kendim bile gülüyonım .. 

1' 

Zeynep kamil hastanesi İç İn lüzumu olan muayenei tıb
biye masası, ameliyat masası, alat dolabı, pansnnan dolabı, 
alat masası, yemek arabası, portatif sedye, demir sandalye 
gibi 26 kalem eşyanın şartnamedeki teslim müddeti altını§ 
gün olarak tadil edilmiş olmakla mezkur eşyalar pa.zarlıkla 
alınacaktır. Talip olanlar şeraitini anlamak ve listeyi gör
mek Üzere levazım müdürlüğüne, pazarlığa girmek için de 
178,5 liralık teminat makbuz veya mektubu ile 18-5-933 per 
şembe günü saat on beşe kadar daimi encümene müracaat 
etmelidirler. (2192) 

Dibagat fabrikalarının ıs h:hı için talimatname 

İstanbul Belediyesinden: 
l - Dibagat fabrikalarının zemini gayri kabili nüfuz 

ve daima yıkanabilir bir halde inşa edHecek ve kirli sula
rın akmasına mahıus ıskaralı delikleri ve kapalı mecraları 
bulunacak ve hic bir yerinde birikinti bulunmıyacaktır. 

2 - F abrjkarun her tarafında bol bir tecdidi hava te
min etmek üzere kafi miktarda havalandırma tertibatı ola
caktır. 

3 - F ahrilctıınfl" hic. bir tarafı kafi miktarda giindüz zi
yasından mah ~um olınıyacakt ır. 

4 - Fabrika dahilinde merkezi olarak taksim olunan su 
yoks:ı lüzumuna göre laakal yarım ton cesametinde bulu
nan bir ır.u deoosu vasıtasile ihtiyaç temin edilecektir. 

5 - Fabrika riahilinde kirlenmek tehlikesine en fazla 
maruz olan amele, bir iş elbis eıi ve bir de gayri kabili nüfuz 
önlük ve kirli sular içinde çalı~mak mecburiyeti bulunanlar 
ayni zamanda çizme giyecekl,rdir. 

6 - Amele icin soyunup giyinecek ve yemek yiyecek 
münasip bir mahal ile el ve yüzlerini yıkamak icin miktarı 
kafi musluk ve yalak bulunacaktır. 

7 - Amele için miktarı kafi alaturka hela ve idrar ma
halleri bulunacaktır. 

8- Amele için sıhhi evsafta içme suyu tedarik ve tev
zi edilecektir. 

9 - Fabrikada hasıl olan bütün sulp bakaya ağzı kapa 
lı nıazhut madeni kaplarda toplanarak tefessuha mahal kal 
madan sevk ve izale edilecektir. 

10 - Bu talimatname ahkamı, neşredildiği tarihten al 
tı ay sonra tatbik olunacaktır. 

$elll'İmizdeki dibag.at f abrikalarırun tabi oldukları sıh 
hi ahkama ait talimatnaJl)e ~arlYa yazılınıthr. 119.n olu 
nur. (2193) 

gelmeleri. (161) (2156) 
2168 

Müteahhidi nam ve hesabı 
na yaptırılacak olan Maltepe 
piyade atı§ mektebi garajı i
çin talip çıkmadığından pa
zarlıkla ihalesi 17-5-933 çar 
şamba günü saat 14 te bıralal 
mıştır. İsteklilerin keşif ve 
şartnamelerini görmek üzere 
her gün ve pazarlığa ginnek i
çin o gün ve vaktinden evvel 
Fındıklıda 3. K. O. Sa. Al. 
komisyonuna gelmeleri. 

(163) (2185) 
,,. ,,. ,,. 

K. O. Hayvan hastahanesi 
nin elektrik tesisatı pazarlık
la tamir ettirilecektir. Talip 
çıkmadığından ihalesi 17 Ma
ya 933 çarşamba günü saat 
16 ya bırakılmıthr. lsteklile 
rin ke§if ve şartnameleri gör 
mek üzere her gün ve pazarlı
ğa iştirak için mezkUr gÜn ve 
saatinden evvel F mdıklıda 3. 
K. O. Sa. Al. komisyonuna 
gelmeleri. (162) (2184) 

Bittabi kardefim filin olmadıjmı .Öy -
lemiye hacet yok. . • Kabakulaia ıe· 
lince, seneler var ki bu baıtahğın is
mini bile ifitmedim!.. Teveldıeli bu kJı. 
dar kolay yazı ya:UJD1yorum.. 

Niçin ille Rits'cle yeınek yemek iıtİ· 
yonım? Mister Cbaplin (2) d.Unıa o 
otele İner. Ealü tanıdılılarımla bulu· 
ıup ıöriiımek bea.ia için daima zevk
li bir ıeyclir. Miater Cbaplin ile vakti· 
le tanışmııtnn: O zaman her ikimiz 
de Hollywood'da ayni sinema kum
panyaaıncla çalı9ıyorduk. Ben enıinim 
ki o beni bi.la unutmanuıbr. Zaten 
dilıkat ettim: : Erkekler aanflD kadın
lan hiç unutmuyorlar. itiraf ederim 
k~ Sinema Y ıldııı olma)'I çok iater
dun: Mubarriırlikten sonra botuma 
giden yec&ne mealek odur. Zaten Mis
ter Eiıman bana ainemacılıiı terke!· 
tirdiği zaman bu İtle pekali muvaffalı 
oluyordum. Anlanınız ya. . . Bir zat 
genç bir kızın tahsil ve terbiyeeine kartı 
bu derece rilıkataver bir alaka cöıterin
ce insan bu lütfü takdir ettiğini ken· 
diıine iapat etmek istiyor. Mister Eia
man bu mesleği genç bir kız için nıu· 
vafık bulmuyor: Mister Eiıman•ın ga
yet iyi dü,ünen bir anneıi var. 

Mr. Eisman isim günümde bulun-

.. 

Askeri fabrika
lar illnları ·--------

Tophanede Askeri San· 
lar mektebi talebesi için şart
name ve nümunesi veçhile 38 
çift kundura ve 350 kilo sade 
yağı pazarlıkla mübayaa edi
lecektir. Vermek İstiyenler 15 
Mayıs 933 pazartesi günü 
saat l 4 te Bakırköy Barut fab 
rikalarmda satınalına komis
yonuna gelmeleri. (263) 
(2169) 

·'f. .. ,,. 

Tophanede Askeri San'at
lar mektebi talebesinin iaşele 
ri İçin Haziran 933 tarihin
den Teşrinisani 933 nihayeti
ne kadar münakasa ile 3900 
kilo koyun eti alınacaktır. 
Şartnamesini görmek istiyen 
ler her giin ve münakasaya gİr 
mek istiyenler S Haziran 933 
pazartesi gÜnÜ saat 14 te Ba
kırköy Barut fabrikalarında 
satmalına komisyonuna gel
meleri. (263) (2168) 

mak için an~k yann buraya ıelebi
lecek: Kend_ı kendime fÖyle biraz eğ· 
leneyun dedun. o· relıneclen evvel J.ü. 
çiik lıir eğlenti tertip etmek hoı bir f"Y 
olacak. Bu.nun Üzerine muhattirler
den bir kaç qiyi gece eve davet et· 
tim. Bu çqit İnsanlarla düıüp kalk
ma!' bana bizzat Mr. Eiaman !aniye 
e~tı. ~ .bakananu: cenç bir k"' ze· 
kaaını mkııaf ettinniye çal•tmah imiı. 
~'. teYler~e vakit geçirmeden zekamı 
ınkıtaf ettınnek huouıuna çok dikkat 
editimi beğenirmiı. Mr. Ei•man be· 
nim F ranaada dedikleri ıibi bir "sa
lon,, um olmaaını iatiyor. Salon de· 
mek bir araya gelip zel<ilarmı hep 
bir aiı:adan inki1&f ettiren kimseler 
demelunif. Onun için ben de ıöyle 
kalburüstü gelen ne kadar insan ha
hTladnnoa bepaini d&Yet ettiın. Ko
lumbia kolejinde bir ıürü §OY okutan 
bir ikbaatçı aklıma ıeldi. Sonra bir ga
zeteci, hani ıu New • Y ork Trauacript 
gazetesini çıkaran methur gazeteci; 
sonra bir tiyatro muharriri vardır, 
ıu me,hur piyesleri yazan. . • Akoi 
gibi ben de hep o adamın iunini unu
tuyorum: Teklifsiz görüıtüğümüz için 
aramızda ismi "Sam" dıır da ondan 
olacak. • • • Sam roman yaıı:an bir in-

Devlet Demiryolları idaresi ilanları 

v• 15 Mayıs 93~ tarihinden itibaren ve yeni bir __ i§'ara de-f 
gm Haydarpaşa ıle Adapazarı arasınd a haftada uç gün aşa \ 
ğıda yazılı katarlar tecrübe m ahiyetinde muntazaman işli
yecektir. 

74/174 No. lı muhtelit katar Haydarpaşa - Adapazan a 
rumda Pazar, pazartesi, perşembe günleri: 

Haydarpqa Kal kış 12.45 
Pendik Var ış 13.38 

Kal kış 13.48 
Tuzla Var ıt 14.10 

Kal kış 14.12 
Gebze Varış 14.46 

Kal kış 14.50 
Diliıkelesi Varış 15.10 

Kal kış 15. 13 
Tavşancıl Varış 15.22 

Kal kış 15.26 
Hereke Varış 15.36 

Kal kış 15.48 
Yarımca Var ış 16.0tı 

" Kal kış 16.17 
Derince Varış 16.41 

Kal kış 16.46 
İzmit Varış 17.00 

Kal kıt 17 .30 
.Varış 18.05 

' kalkış 18.10 
B. Derbent 

Sapanca Warış 18.37 
Kal kış 18.51 

Arifiye Varış 19.06 
Kalkış 19.15 

Adapazarı Varış 19.35 
75/ 175 No. lı muhtelit Adapazan ile Haydarpap a

rasında Pazartesi, Salı, Cuma günleri : 
Adapazarı Kal kış 8.15 
Arifiyf' Var ış 8.35 

Kalkış 8.44 
Sapanca Varış 8.59 

Kal kıt 9.07 
B. Derbem Varış 9.32 

Kalkış 9.39 
İzmit Varı§ 10.05 

Kal kış 10.28 
Derince Varış 10.42 

Kal kış 10.46 
Yarımca Varış l 1.10 

Kalkış 11.17 
Hereke v.- ış 11.37 -

Kal kış 11.48 
Tavşancıl Var~ş 11.58 

Kalkış 12.06 
Diliskelesi Varış 

Kalkış 12.30 
Gebze Varış 13.02 

Kalkış 13.07 
Tuzla Varı~ 13.24 

Kal kıt 13.26 
Pendik Varış 13.46 

Kalkış 13.54 
Haydarpaşa Varış l 4.46 

Bu katarlara muhtelit katarlara mahsus tarife üzerin
den bilet satılacaktır. (2173) 

Baharın biltün güzelliklerini kucağında toplayaıa 

Zümrüt YALOVA Kaplıcalan 
Hayat ve neş'e aaçan kaynaklarını 

özliyenlerine açb. 

Gedikpaşa'da Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Sekiz bin ila on bin metr e çamaşırlık yerli pamuk bez 
16 Mayıs 933 salı günü saat on dörtten on beşe kadar pa
zarlıkla satın alınacaktır. Tal iplerin yüz altım, dokuz lira
dan ibaret ilk teminatlarını m al sandığına yatırarak alacalda 
n makbuzla mezkiir günün m uayyen saatl~rinde pazarlığa iş 
tirakleri. (2175) 

gilizi de beraber cetirmek İ•tedi. Ben 
de olur dedim. Getirdi. Hepai bizim 
evde toplandılar - telefonla Gloria'. 
yı, Dorothy'yi de çağırmıttım -, er
kekler içki huauaunda tedarikli gel
mitlerdi .•. Netice: Bu sabah bizim 
apa.rtım- bir muharebe meydanına 
dönmüıtü. Lulu ile ortalığı temizle
yinciye kadar anamızdan emdiğimiz 
ıüt burnumuzdan geldi! .. 

22 Mart 
Nihayet o meıhur ıün celdi: lıte 

iaim günüm de geçti. . . Ama ne su .. 
kutu hayal! Mister Eiaman'ın yaptığı 
gibi insan fedakar bir dost aıfatile 
bir ıenç kızm tahail ve terbiyesi ile 
alakadar oluna, o genç kızm panna· 
ğında New • Yorkun en büyiilr zümriit 
yÜzİİfÜ bulunmaaını lıendiıi için bir 
teref meııeleıi addeder: Bafkalannı 
bilmem ama, ben bu fikirdeyim 1 O
nun için, elinde adeta ıözle görülemİ· 
yecelı kadar küçük, manaaııı: bir ıeyle 
içeri ıirdiiini ıördüğüm zaman fena 
halde bozulduğumu saklamıyacağım 1 
Onun il•erine ben de tunu söyledim: 
Hediyeyi pek ıüzel buluyordum, yal· 
ruz batım pek fHla ağndığı için bu· 
ıün odamda oturmam daha iyi ola
caktı; enu ertea.i ıüa ıörebileceğimi 

ümit ediyordum: Anlaromız ya ..• 
Hatti. Lulu bile hediyeyi plünç ola· 
cak kadar küçük buluyordu. Hattlı: 
"Ben senin yerinde olHID yapacağunı 
bilirdim ••. ,, dedi. Fakat aı..-8' 
yemek vakti bir de baktun ki Miater 
Eisman nefia bir zümriit bilezikle çı
ka.geldi. Ama cidden enfea bir fOY· •• 

Bunu göriince bende darıınbktall 
eıer kalmad•. Beraber sokağa çıktık: 
Colony'de akıam yemeği, tiyatro, Tro• 
cadero'da gece yemeği. hiaılı her za .. 
manki program aynen tatbik edildi· 
Miater Eiaman ilkönce ıetirdiği elma· 
ım maskara bir teY olduiunu anla• 
mııb; onun için vtık kendisine karı• 
bundan dolayı kin beslememeğe karııt 
verdim. 

BütÜn ııe~e iflerdeki durıunlulıtafl 
tikayet etti durdu. 

- Düğme pİyaaasını da Boltevikl.ı 
iatlll etti. • • diyor. Zaten her teYİ ali' 
üat eden onlar değil ml ! 

Ona bakılıraa memleket nerdey•• 
Bol9evik olacak. Doğrusu ben de ba' 
yağı endite etmeğe baılıyorum. Şay; 

(Devamı var) -------
(2) Mefhar kamilı Şarlo 



• 
Istanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları Türk Anonim 

Şirketinden: 
Alpullu Şeker Fabrikasının iStanbul depolarından kristal toz 

her isteyene bin kilodan eksik olmamak üzere 
şekeri 
sahlır. 

atideki fiatla 

Kristal Toz, Kilosu 36,1s Kuruş 
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Taşradan vuku bulacak siparişler yüzde yirmisi peşin ve mütebakisi hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal 
rönderilir. Depodan itibaren bilcümle masarif ve mes'uliyet müşteriye aittir. Müşteri isterse sigorta ettirilir. 

Adres: Istanbul, Bahçekapı,4 üncü Vakıf han 4üncü kat, Telgraf adresi: istanbul Şeker Telefon:24470. 79 

latanbul Sıhhi M6eaHaeler Satmama 

Miktan 
Kilo 

39,500 
204,800 
rs,ooo 
27,300 

Komiayoaa Relalğladem 
Miktarı . 

Cüui Kilo Cinli 
Et 2,150 Kuru üzüm 
E'nneli 850 Kuru kaJW 
Fnnc:ala 19,300 Patates 
Pirinç 3,100 Fuulya 
Makarna 1,600 Barbunye 
Sade yajı 3,800 Nohut 
Kuruaoiua 16,000 Un 

5,800 
17,700 
18,800 
33,500 
17,000 

Süt 82,700 Ywnurta (adet) 
Silim J'oiua- 105,000 Günlük yu-
du murta (adet) 

Ki.ae 14,500 Yoğurt 10,800 Beyaz peynir 
11,585 SabWt 800 K~r peyniri 

860 Şehriye 12,500 Mangal kömürü 
S,500 Zeytinyeh 245 Ton kok kö-
8,700 Zeytin tanesi mürü 
l ,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 ıı hayvanatı ve 
2,000 Yulaf her nevi yaş seb-

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

zumu olan 6 aybk et ile senelik yukarda milfredatr yazılı ale
lumum ihtiyacat tanzim edilen olbaptaki şartnameleri veçhi
le ve kapalı zarf usulü ile ihale edilmek üzere münakasaya 
konmu,tur. Bunlardan et ile atı hayvanatrnın 23 Mayıs 933 
&ah günü saat 14 te ekmeğin ayni günde aaat 15 t~ 
süt, yoğurt sade yağının ayni günde saat 16 da ve her nen 
kuru erzak 'ile mekUlatt hayvaniyenin 30 Mayış 933 sah gÜnÜ 
saat 14 te ve muhtelif yq sebzelerin 6 Haziran 933 sah gÜ
n~ saat 14 te ve alelumum malırukatm 13 Haziran 933 salı 
faunü aat 14 te münakUit.ları yapılae:aktır. Taliplerin ve bu 

pt • .. ......, TC nihuwıeleri ~Öt ınelc ve fazla izahat al-
mak İıtiyenlerin mezkUr komisyona müracaatları. Ve muay
Yen saatlerden evvel teminat ve teklif mektuplarDll komis-
yona vermeleri ilin olWtur. (1911) 2471 

1 Evkaf m6dlrlyetf lllnları 1 
Say~mocağı ~ru;iıinden Kuılıç~me ve Gümüşsuyu ve Yıldız 

T ab'ıre ı_nevkilennde 80 dönüm ve Taş köprü eski Çeşme 
mevkılermde 44 dönüm tarlanın iki aene yedi ay müddetle i
carı ayrı ayri arttırmıya çıkarılmıştır. 

İhalesi 29-5-933 Pazartesi günü saat 15 tedir. Taliplerin 
İstanbul Evkaf müdüriyetinde Varidat müdürlüğüne müraca-
atları. (2069) 2647 

Silivrikapı haricinde takriben 1400 dönüm vusatında a
r.az~si bulunan valde çiftliğin in ebniyesi ile beraber üç sene 
lık ıcarı artırmaya çakarılmıtt ır. İhalesi 3-6-933 cwnartesi 
g_iinü saat 15 tedir. Talip olanların İstanbul Evkaf müdiriye
~ıne müracaat eylemeleri. (21 79) 

iLAN 
1933 Mayısının 15 inci Pazar

teşi gününden itibaren yeni bir 
it'ara kadar, zirde muharrer Ban
kalar gitelerinin saat 9,30 dan 
15,30 a kadar umuma kü.ade ol 
duğu ili.o olunur : 

American Express Cy, Banca 
(;ommerciale ltaliana, Banco di 

A d luh. d G k _ı_,. - Roma, Chrissoveloni Bankası, 
na o asarın a Ö su VCLKH çayrrmm senei haliye o- Deutsche Bank und Disı::onto Ge-

tu arttırmaya çıkarılmıştır. İhalesi 3-6-933 cumartesi günü , sellschaft, Deutache Oricntbank, 
&l\at 15 tedir. Talip olanların İstanbul Evkaf Müdürlüğünde Emlik ve Eytam Bankası, Fele. 
~lll'icfat müdiriyetine müracaat eylemeleri. (2178) menk Bahriaefit Bankası, Osman --= lı Bankası, Selanik Bankası, S. S. 

d : ~r~os'~a mandıra~ı çayırının s:nei ~a~ye otu 70 lira 

5 
a talibı uzerınde olup bır haf ta temdit edılmıştir. İhalesi 15-

l~;3t::azartesi günü saat 15 tedir. Fazlasile talip olanların 
ı::a~" 11 Evkaf müdiriyetinde varidat müdiriyetine müra-

ey enıeleri. (2177) 

Çavuş.,__ .f r -· d 21 5 d"" .. 1 ·1 , Sayim ·15' t ıgın e onum tar a ı e mer a 
T erko~aga arazisinde k eçesuyunda 6 dönüm tarla. 

Cavw•b,.: "~ki -~~lahdara ğa çayırının 933 senesi otu. 
. "' -.ı çıftli .. .. d ?O d .. .. l 
Alemdaıhnd gı onun e ·~ onum tar a. 

Yukarda na ~itan çiftliği önünde 13 dönüm tarla. 
t;aYir ot pazarlıhl: 1 

"" mevkileri yazılı vakfa ait tarla ve 
elif u b ... ~rttırınakdadır. 7-6-933 tarihine müsa-

çarsam a gunu saat o b "h l d.l - • d ali 
lerin 1 ·t bttl Evkaf .. dü-~ c:ııte ı a e e ı ecegın en t p-
,!.!lÜrac:atlaı't. (2180) rnu ıy etınde varidat müdürlüğüne 

Ziraat Vekaletinden: 
h lstanbulda Distofajin D arülistihzarınd l 
~Yvbanların kelebek hastalığ mda kullanılana "~akupıtan ve 

mıs es ku lm kt 1 o· t f .. . usu yet-- ,... ~ ruşa satı a a o a n ıs o apn ıli.cının fi t H · 
ran .,~3 · t"d . . l a r azı-

• 
1P ı asından ıtıbaren a tmış kuruşa indirilmi·t· 

"' ır. 
(2176) 

C. 1. Ticareti Haı;ciye Bankası, 
Şarkı Karip Ticaret Bankası, Tür· 
kiye 1, Bankası, Türkiye Ziraat 
Bankası. - -----------İatanbul bi~inci ti<ıaret mahkemesın 
den : 

İstanbul liman işleri inhisarı türk 
anonim ~irketi tarafın.dan Albanya va
puru aahibi Mustafa ve kaptanı Mar
lııo Yani Zaharato dendiler aleyhine i
kame olunan alacak <lavasından dohyi 
M a·rko Yani Zahar.a;to .cfendi11in ikamet 
gahınm meçhuliyeti ha.sebile vukubu· 
lan i13nata rağmen mümaileyhin ispati 
vücut eylemediğindcn 13-3-933 tarihli 
e<0lsei muhakemede müddei avukatı ta 
rafından mahkemeye ibraz olunup de 
niz ticareti müdüriyetine atfolunan iki 
tezkere sureti hakkında Deniz ticaret 
Müdüriyetinden sonıım...ma ve bu 
muameleden bahsle Marko Yani Zaha
ıato efendiye giya,p karan tebliğine 
karar verilerek muhakeme 29 Mayıs 
J33 pazarteai günü w.at 14 te talik kı im 
mı§ ol.dtığwıdan mümaiJeyhin muay· 
yen gün ve ~atte mahkemede bizz.at 
veya bir vekil göndermek s.uretile ha
zır bulunnws1 tebliğ makamına kaim 
olmak üze.re ilin olunur. (3252) 

TeJQ.KiYE 

llRA~T 
BANKA51 

• 
Istanbul Liseler Alım 
Satım Komisyonundan: 
Komisyonumuza merbut Muallim mektepleri, Lise ve orta 

mekteplerle mülhak pansiyonlarının 1-6-933 tarihinden 1-6· 
934 tarihine kadar bir senelik erzak, sebze ve mahrukat ve 
sair ihtiyaçları kapalı zarf usuli le münakasaya ve ekmek kırm
tdarile Yemek artıkları da mev kii müzayedeye konulmuştur. 

Fiatlar mutedil görüldüğü t akdirde bunlardan "Sebze, et, 
ekmek, süt, yoğurt, sabun, odu n, mangal kömürü ile hayvan 
yemleri 31-5-933" ve "Sadeyağı, zeytin yağı, zeytin taneıi, 
un, İrmik, makarna, kuskus, şehriye 7-6-933" ve "Şeker, ka· 
sar peyniri, beyaz peynir, yumurta, salça, patates, sovan 14-
6-933" ve "Pirinç, nohut, nler cimek, börülce, bezelye, kuru 
fasulya, kuru meyva, 21-6-933" ve "Kok ve maden kömürleri 
Vakum, mazot yağı, gaz, benzin, ekmek kırıntıları, yemek ar· 
tıklan 28-6-933 tarihlerine müsadif çarşamba günleri saat 15 
le ihale edilecektir. Şartnamesini görmek istiyenlerin İstanbul 
Erkek lisesindeki kaleme ve münakasaya iştirak edeceklerin de 
teminatı muvakkate makbuzlarile birlikte tayin olunan günler
de Cağaloğlunda Maarif dairesindeki komisyonumuza müraca 
atları. (2030) ısız 

• 
Istanbul Gümrükleri 

Başmüdürlüğünden: 
İstanbul Gümrükleri için 12 lira asli maaşlı ve Leva

zım ambarı için 60 lira ücretli sırf daktiloda çalıtmak üzere 
müsabaka ile dört daktilo katip alınacaktır. İmtihan ı 7 -5-
933 çarsamba günü saat on dörttedir. Orta mektep mezunu 
ve memurin kanununun 4 ve 5 inci maddelerindeki şeraiti 
haiz olması lazım gelen talipler o gün ve saatte Başmüdür
lüğe müracaat etmekle beraber daha evvelce vesikalarını 
Başmüdürlük muhasebe şu '">esine getinnelidirler. (2181) 
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günü a!qamı harelııede Zonguldak , 
İndJolu. A,.....ık. s..n..wı. Ordu , O ı· 
r~ Tmb:roo. Sünnenc. Ri .<eye 
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F-.z!;ı tAfıoiLlt ıei" S.U-kecı Y.elkeJJcı 
!ıanrnclıılı:i acentalrğul.l m tiracaat. 
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M..ı. .. -•taı c.J.ı. IC&priil>atı B. ZJ62. 

$ob. A. sı.ı...ı Hiihı..ı., -.ı. H. z,.J7 40. 
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YE POSTASl 
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16 Mayıs S:ıla 11 de -
TRABZON POST ASI 

1 
Cumhuriyet 

17 Mayıs çarşamba 18 de 

1 Galata nbtımıodan kalkarlar. 
-

15 Ma}'l•taa itibaren H. Paşa 
Kaclık&y battı tarifesi değiş-
tirllmif Ye ycoi tarife iskele-
lere asılmııtır . 

1 İİıl 

Laater Silbernıann ve Şü. 
Tel. 4464 7-r. 

OOYÇE LEV ANT Linye 
~. Bcem. Anvonı. İ•t;ıınl>~ l ve 

Bahrı~yah ar.....ncia a<ımet ve av<lct 
mımıu.rt .pooıtalerı 

Hambu.rg. Brem. Stetın. Anve:oı. ve 

Roterdam"dan bın.aıuınıra m•lvasa ı..t 

beklenen v;ı,purlaı 

ALİMNlA v•pw-u l.iın;ı.nımızda 
ANDROS vçı>ru 24 may"'"' doğn... 
AGULLA vapuru 21 Mayı..a dogru 

Burgaz, Vama. Köstencc. KaJ.a ı vt!-

1braü için li=nımızdan J:ıareloe t 
edecek vapurlar. 

ALİMNIA va,pu.:U limannnızda 
ANDROS vaplK1l 24-2S May ..,... doı;.n. 
Yakında Hamburg. Brem

1 
Anve.cs v~ 

R.ot«dam Limanları i~111 'bar.lr;et 
edecek vapurlar 

M:İLOS ~ ljnynrmu.da 

DERINDJE v•puru 17- 181\fay.,.. do~ 
ru 

ARTA vapuru Z0-21 may .... do ru 
Yakında Batuın.a gidecek 

vapurlar 

AGULLA vapuru 21-23 M4Yld> <foı;nt 

Fazla tafsilat <çın Gakt•'d.ı Ov•kım 
yan h..nında 1-ter Silbennaım ve Şu
rebar vaıpu.r ~rğrna: muracaat 

Telefon: 44647~ (2SS3} 

Mevaimllk 
Kürkleri 

Rönar 
veaire 

ınağuamııda 

6 Takaitte 
ve kefalet
siz olarak 
•eriliyor 

Mahmut 
paşa 

Kllrkçü ban 

BEYIO 
Tel. 2168j 

[ 3182 1 
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arabekir Paşa tarihe ve hakikate 
karşı saygısızlık yapıyor 

Büyük nutkun 
ve 

ANKARA, 13 ( Telefonla ) - 1 
Politikacılık, mugalata çıkmaza gö 
türür. Karabekir P&fll tarihe ve 
hakikate kartı saygısızlık ediyor. 
Tarih ve hakikat namına münaka
ta etmenin milli tarihimiz.in karan
lıkta kalan kö,elerini aydınlatma
nın ilk .. rb politikacılığı, mugala
tayı bir tarafa atmaktır. Bir vazi
yeti mütaleada Karahekir Pllfanın 
aykırı bir noktai nazar müdafaa 
etmesini ilk anlarda Türkiyenin 
lrurtulut yolunu Ga:ıi Mustafa Ke
mal gibi doğru görmemesini bu
gün tahakkuk etmif olan kurtulllf 
realitesi karşısında bile ma:ıur gö
rebiliri:ı, fakat, kendisinden bekle
diğimi:ı ~ey istiklal taribimi:ıin ha
kikatlerini arathnrken küçük po
litika hislerine kapılmamaaıdır. 
Hele mugalata yoluna aapmaması
dır. 

Karabekir Pllf&Jlın ikinei Te ü
çüncü mektuplarında temas ettiği 
meseleler için söylenecek bir çok 
şeylerimi:ı "ar. Fakat onlardan ev
vel afımın açık bir mugalatasını 
öz önüne koymak iatiyoru:ı: Ka

znn Karabekir Pata son mektubu
nun bir yerinde Mustafa Kemal 
P11şa Hazretlerinin arzusu haricin
de lstanbuldan u:ıaklattmldıjfını 
ima ediyor ve bunu lsbat için de 
Gazinin büyük nutkunun yedinci 
sahifesinden yalnı:ı tamamlamak 
istemediği bir cümleyi, fU bir sa· 
tırlık ya:ııyı misal olarak getiriyor 
ve geçıyor: 
"- Beni latanbuldan def' Te 

teb'it maksadile Anadoluya gön
derenler" 

Acaba Karabekir Pata ne sanı
yor? Mektubu okuyacak olanlar 
ayni :zamanda büyük nutkun ye
dinci sahifesindeki o yazının altı
nı ve üstünü tam olarak okumaya
caklar mı? Onu bulup okuduktan 

içinden alınan cümlenin altı 
üstü yok muydu? 

sonra tarihi hakikat namına alda
tılmak istenen efkarı umumiyenin 
takdirine arzetmiyecekler mi? 

Herkes bilir ki Gazi Mustafa 
Kemal lstanbulda resmi ve gayri 
resmi sivil ve askeri bir çok zatlar
la görüsüp anlaftıktan sonra Ana
doluya gitmeğe karar vermitti. 0-
çüncü ordu müfettitliğini almak 
İçin bu müfettitliğe a:ıami bir sa
lahiyet temini için ne hesaplı ter
tipler dahilinde çalıftığını asıl 
maksadını gizlemek için her vası
ta ve imkandan nasıl İstifade et
tiğini o zamanın hadiseleri 
ve muhtelif cereyanlarile alakadar 
olanlar pek iyi bilirler. Mustafa 
Kemal Pap o zaman lstanbul hü
laimetinin ve sarayın na:ıarında 
muhalif, ortalığı her zaman karıfb 
rabilecek yaradılıtta, lstanbulun 
sivil ve asker bir çok muhitlerini 
sevgi veya korku ile kendisine bağ 
lamıt ihtilalci ruhlu harp ve politi
ka ustası bir ceneraldi. Onun için 
lstanbulun kodaman pataları ne 
suretle olursa olsun Patanın lstan
buldan u:ıakJa,masını candan öz
lüyorlardı. Yine onun içindir ki 
bir an evvel batlanndan kalksın, 
muhitlerinden uzaklatsın diye mü 
fettislik namına istediği salahiyet
leri vermekten çekinmediler. Mus
tafa Kemalin bu mümtaz yaradılı
flDa rağmen yedi düvelin ölüme 
mahlaim ettiti Türkiyeyi turada 
burada beliren ayrılık Te mıntaka
vt cereyanları durdurarak misakı 
millinin tesbit ettiiti hudut içinde 
yeni battan millt, mUataldl bir 
Türk devleti kunnak iddiaaile or
taya atıldığını Saray, Babılli Ye 
bunlardan medet umanlar dar ve 
korkak kafalarına ıığdırabilirler 
miydi? Ga:ıi Mustafa Kemal lstan
bulda o tarihteki faaliyetini büyük 
nutkunun Karabekir Patanın mek 

tubunda iııaret ettiği yedinci sahi
fesinde töyle anlatıyor : "Emrim
de iki kolordu bulunacaktır. Biri 
merkezi Sivasta olan üçüncü kolor 
du. Bunun kumandanı beraberim
de getirdiğim Refet Bey, diğeri on 
befinci kolordu. Bıınun da kuman
dam Kazım Karabekir Pa,a. Be
nim bu iki kolorduya doğrudan e
mir ve kumandam carı olduğun. 
dan fazla bir salahiyetim vardı ki 
müfettitlik mıntakı<.sına mücavir 
bulunan kıtaatı askeriyeye dahi 
tebligat yapabileceğim. Ke:ıalik 
mıntakamda bulunan ve mıntaka
ma mücavir bulunan vilayetlere de 
tebligatta bulunabilecektim. Bu 
&alahiyete göre Ankarada bulunan 
yirminci kolordu ve bunun mensup 
olduğu müfetti~lik ile ve Diyanbe
kirdeki kolordu ile hemen bütün 
Anadolu mülkiye memurini reisle
rile de muhabere ve münasebette 
bulunabilecektim. Bu vasi salaiıi
yetin beni latanbuldan nef' ve teb
it maksadile Anadoluya gönderen
ler tarafından bana nasıl tevdi e
dildiği İstigrabınızı mucip olabi
lir. Derhal ifade etıneliyim ki ba
na bu salahiyeti onlar bilerek ve 
anlayarak vermediler, herçibada
bat benim lstanbuldan uzaklaşma
mı al'2U edenlerin icat ettikleri se
bep Samsun ve havalisindeki asa. 
yİtai:ıliği mahallinde •örüp tedbir 
almak için Samsuna kadar gibnek 
idi. Ben bu Tazlfenin ifası bir ma
kanı Te salahiyet sahibi olmağa 
müte.akluf olduiunu ileri silr
düm. Bunda hiç bir beia görmea;: 
ler. o tarihte erk!nı bar iyei umu
miyede bulunan ve benim maksa ı 
mı bir dereceye kadar istiamam e
den zevatla görüttüm. Müfettitlik 
Tazifesini buldular, salahiyete mü
teallik talimatı da ben kendim yaz 
dırdım. Hatta Harbiye na:ıın olan 

Bahtiyar Çocuk! 

Sergide bir resim 
, 
1
Esnaftan nekadar maktu 

ceza alınacak? 

Mel. R. G. 
Güzel sanatlar resim tubesinin 

Ankar:ıda açtığı dokuzuncu sergi
den bu sütunlarda bahsetmittik. 
Bu münasebetle yazısını netretti
ğimiz arkadatımız Server Rifat B. 
te~hir edilen resimler meyanında 
Nü:ıhet Ayetullah Beyin kadın por
tresinden bahsederken, bunun iyi 
bir fotoğrıı.fçı ağrandismanı oldu
ğunu söylemitti. 

Nüzhet Ayetullah Bey dün mat
baaıru:ıa geldi ve mev:ıuu bahsedi
len portrenin dercettiğimiz bir rep
rodüksyonunu verdi vp dedi ki: 

- Bu tablonun fotoğrafla hiç 
bir alakası yoktur. Reprodüksü
yonda görüldüğü gibi, tabiata sa
dıktır. Bu çok klasik eser Franaa
da 932 Versailles sergisinde tethir 
edildi ve gümüş madalya ka:ıandı. 

Şakir Pata bu talimatı okuduktan 
sonra imzada tereddüt etmi,. An
latılır anlatılmaz bir tarzda hührü 
nü baamıftır." 

itin içine yalnız insafsızlık de
ğil mühim nisbette samimiyetsiz
lik, ciddiyetsizlik karıttırmadan 
Ga:ıinin nutkundan bu uzun fıkra
nın yalnız "beni lstanbuldan def' 
ve teb'it makaadile Anadoluya 
gö>'derenler" sözünü misal olarak 
Gazi Musta!a Kemalin kendi arzu
~u hilafına Anadoluya gönderildi
ğini aöyl:'!:mek tarih ve hakikate 
karşı pek büyük saygısızlık olmaz 
mı? 

MiLLiCi 

Belediye cezaları tesbit etti 
ANKARA, 12 <Telefonla) - Anka

ra Belediyeıinin esnafa ait maktu ceza 
olarak tesbit ettiği miktarlan bildiriyo
"'m: 

Balkonlardan Vl" pencerelerden ve ya 
but kapılardan sokaklara su serpmek, 
süprüntü ve !>aİre atmak 2 lira, umumi 
mecralarla rskaralara mevat c!ölonek ve 
tıkanmasına sebebiyet vermek 3, bot rna 
hal ve arsalara süprüntü ve emsali eşya 
atmak 3, yaya kaldmmlardan hayvanla 
geçmek (Bila mazeret kaydi ilave edile
cek) 1, Yaya luoldmmlardan bisikletle 
geçmek ve bu mahallet"den havaleli eıya 
geçirmek •okak ve lcalaJ...)ık yerlerde 
balkı izaç edecelı: ıekilde katmak 1, ka
labalık mahallerde ve oairede koç ye ho
ruz döğüıtünnek mürur ve ubura mani 
olmak 1, Yol üzerinde ve mahalle arala
rında oiibre kurutmak 3, temas YUlruun 
da balkı telvis edecek ıeyleri halka mü
mas surette taıunak 1, Destan ve saire 
&atmak icin cadde ve meydanlarda man 
zume ckuyarak izdibama meydan ver
mek 1, •okaklarcla Belediyeye ait ağaç· 
lan budamak, kesmek ve yapraklan yol
mak 5, yüklü yüksüz hayvanları yekdi
ğerine raptetmekımn baJı he§ ıürmek 
ve hayvanları dövmek 50 kurut. hayvan 
fara tahmil edilen kereste ve demirler 
ve ağaç1an yerlere süriindürerek sötür
mek 1, ağzında ağızlık olmıyan köpek
leri boynunda ma~kaaı olsa dahi bafı 
bo, salıvennek 2, fener ve elektrik direk 
lerine tırmanmak, ıişelerinj kırmak 1, 
ölmü, hayvanatı vesaiti umumiye ile 
naldatınek <Belediye Temizlik arabalari 
le nakledilecek) 1. metin muf&l11ba ve 
mukavvadan yapılmıt mubafazalardan 
hariç surette kırba ve taalarla su ve sa
ire tevzi etmek 2, pazar mahallerinden 
maada yerlerde hayvanat satmak (kur
banlar ve kümes hayvanatı müıtesna) 

2, umumi bahçeler dahilinde haJı bot 
köpek ve hayvanat dolattırmalı: 1, umu
mi bahçe dahilinde halilardan lıqka ma 
hallerde tebev-riil etmek ve boılidara ya
zı yazmak 2, Umumi ı..hçe dahilinde ça 
mafır aerm ve her eıyayi temizlemek 
J, umumi bahçe dahilinde çocuklara 
mahıuı oyuncaklarda oynamak 1, umu
mi bahçelerde kıınapeler üzerinde ve a
ğaç altında yabnak ı, rutgeldiii yere 
abtes bozmak 50 kurut, solrakta kili,.. 

ıilkmek 50 kuruı, su atarak gelip geçe
ni telvis ve izaç etmek 2 lira, yerlet'e tü
kürmek ve telviı etmek 50 lruruı, Bele
diyece tayin edilecek tekil haricinde so

kaklarda açık bi~ tarzta iıkembe, ciğer 
ve kedi payı satmak 1, kapılarının önle
rinde açık ve kapaksız kaplar ile süpsün 
tü bırakanlar 50 lruruı, yanğın endi,e 
ve ihtimaline mucip veya itfaiyenin bir 
yangın zuhur ettiğine zahip olacak fe
kilde aokak ve meydanlarda ateı yak
mak 20, Türkçeden gayri bir lioanla ba
ğırarak mal satmak veya iş yapmak 3, 
batır istiabmdan fazla müşteri alan oto
büs ıoförü 2, Belediye zabıtası talimat
naınesile giymeğe mecbur oldukları el
biseleri giymiyen iıçi ve eınaftan 1, ge
çilmeıi, durulması Belediyece yasak e
dilen mahallerden geçmek ve durmak, 
durulması yasak edilen caddelerde oto
mobiller inip binme vakti olarak onbeş 
dakika, yÜk arabalarına yüklerini bota!· 
bncıya kadar müsaade olunabileceğin

den geçilmesi, durulması Belediyece ya 
sak edilen mahallerden geçmek ve dur
mak ta 5 lira para cezasnıı muciptir. 

Fransız ediblain 
konferansı 

ANKARA, 13 (Telefonla) - Fran 
aız ediplerinden M. L. Pierre hu ak
ıam Halkevinde muaoır cemiyetinde 
ıairin rolü ünvanlı bir konferans ver. 
mittir .. 

Ajansın Balkan 
muhabiri 

ANKARA, 13 (Telefonla) - Ana
dolu Ajansı Balkan muhabiri Naci B. 
Bükrete gitmek Üzere buradan hare
ket etmiıtir. 

EYleame harici doğan 
ocak 

ANKARA, 13 (T 1 fonla) - C.za 
kanununun 237 inci maddeıinin tadi
li hakkında Mecliae bir layiha veril
mfttlr. Bu maddenin evlemne harici 
dolan çocuklar hakkındaki layiha ile 
münaaebeti vardır. 

1111· 

Ankara satış 
J' 

w 

magazası 

Bütün hayatında ağzından ve 
edecek ... dişlerinden rahat 

Çünkü R A D Y O L f N Kullanıyor! 
(3127) 

Ankara SiNEMALARI 
Yeni ............ 

PRENSES STROGOFF 
Sevginin her ıeye hakim ola
bileceğini en sarih hadiselerle 

yaşatan bir eser. 
ilaveten dünya haberleri Te iki 

kısımlık ikamet •esikuı 

Bagiia h. see• Kulüp 
CENUP YILDIZI 
Çöllerin esrarlı, derinliklerinde 
yaşayan aşk ihtiras 11e macera 

ilaveten ikamet vesikaaı ve 
dünya haberleri 

15 Mayıs Pazartesi Günü Açı ıyor. 

iLAN 
OSMANLI BANK.ASI gi,elerl 

1933 Mayısının 15 inci pazart.-i 
gününden itibaren, yeni bir it'a
ra kadar, :ıirde muharrer saatler· 
de açık bulunacaktır : 

1) Galata Merkni idarui: 
l;yyamı adiyede: Saat 9,30 tan 

15,30 a kadar. 
Pazar günleri: Saat 9,30 taıt 

12 ye kadar. 
2) Yenicami fUbeai: 
Eyyamı adiyede: Saat 9,30 tan 

15,30 a kadar. 

Pazar günleri: Saat 9,30 tan 
12 ye kadar. 

3) Beyoğlu fllbe.i: 
Eyyamı adiyede: Saat 9,30 tan 

12 ye kadar. 
Saat 13,30 tan 15.30 a kadar. 

Pazar günleri: Saat 9,30 tan 
12 ye kadar. 

------ Dr. ARA NIŞANYAN 
fleyoglu Tokaclıyan Oteli }anında mektep sokak 35 No. lı muayenehanesinde 
hastalarını sabahtan akşama kadar kabul ve tedavi eder. Telefon 4-0843 .. _______ ;;;._;;;; _____ ( 2995) 26H 

Ekmek, et, erzak ve yaş sebze 
.ile odun ve mangal kömürü 

münakasası 
İstanbul Nafıa Fen Mektebi Mildilrllğ6nden: 

Nafia Fen Mektebinin 9 33 mali senesine ait elanek, et, 
erzak ve yat ıebze ile odun ve mangal kömürü ihtiyacatı ka
palı zarf uaulile mevkii müna kaaaya vuedilınit ve fiatlar 
mutedil görüldüğü takdirde Haziranın 4 üncü pazar günü 
ıaat 10 da ihalesinin icrası mukarrer bulunmuı olduiundan 
faliplerin tartnameleri görmek üzere cumarte.i, pazartesi, 
çarşamba günleri öğleden sonra aaat 16 ya kadar Giimii§ıu
yunda kiin mektepteki milbayaat komia7onuna müracaat 
ları. (2103) 

(3198) 

ZA YI - Be§ilruuı Belmumcu ilk mek
tepten aldığım 1928-1929 denı senesine 
ait şahade-tııameyi zayi ettim. Yenisini 
alacağımdan eskisinin hükmü yoktur. 

55 Şevket (3274) 

ZAYİ - Ziraat Bankasındaki ta11llIT\lf 
hesabıma ai~ 3309 No. hı cüzdanımı 
kaybettim. Yeniai alınacağından zayiin 
hükmü yoktur. Hasan Basri 
(3248) 

ZAYİ - 12576 beyanname ve 547679 

makpuz IMllllerOounu b.a.vi gümrük mak 

puzumuuı aayi ettiğimizden yenisini 

Gümrükler müdiriyetinden alacağımız 

dan eskisinin hükmü kalmamıştır. 

(3239) Ziya Koyuncu halefleri 

Umumi N~riyat ve Y azr l,leri 
Müdürü ETEM iZZET 

Gazetecililr ve Matbaacdılr T. A • .Ş. 


