
Ankaradaki toplantılarda yeni 
bir çok iktısadi teşkilat rapor
ları hazırlandı. Bunlar Meclisin 
hu devresine y tiştirilecek .. 

Sahip ve Baımuharrfrf: Siirt meb'asa MAHMUT 

Londra dünya iktısat konferan
sı hazırlıklan ilerledi. Konferans 
devam ederken tarifeler artırıl
mıyacak .. 

FIA TJ 5 KURUŞTUR 

ara e 
Uzak Şark'ta 
Sovyet Rusya 

Telgraf h~berİeri: Sovyet Rıu
ta~ln, Mançuryadaki 'imendifer 
li~ a~ı~ı ~a~o~yaya aatmağı tek· 

ettıgını bildumektedir. Mançur 

~~~a iki !~m~ndif~r te~kesi ~ar~ 
h · Ş:ırkı Çın tımendıferlerı kı 

u meınJeketi garplen fal"ka doğ-
~ kate.Jiyor ve Avrupa Ruıyasmı, 
. zak Şarktaki büyük Rus mahre· 

)
1 olan Vladivoıtok limanına bağ· 
'Yor. İkinci tcbeke de Mançurya· 
nın •İmalinden cenuba doiru uza. 
nıp 1905 Rus. Japon muharebeai 
neticesinde Japonların ellerine ge
çen ve Port Arthur limanında ni. 
lıayet bulan cenubi Mançurya fİ· 
mendiferleridir. Şarki Çin timen. 
diferleri Rualann, cenubi Mançur
Ya timendiferleri de Japonların el. 
lerindedir. 

Şarki Çin tlmendiferleri Roma· 
nof çarlarının Uzak Şarkta Rusya 
Ya bir deniz mahreci temin etmek 
?'~fondaki emellerinin tahakkuku 
~~•.n girifilmit büyük bir tetcbbüı 

ı.kVe Rusya bu hatlan in"" et· 
me · · 1 r-d •ç~n . İlzım gelen parayı F ran· 
~ a;1 ıatıkraz etmi,ti. Hedef bir 
ğera. t tan Şarkta Vladivoıtok'. di. 

h , lll"aftan da cenupta Port Art. 
uru A R 

makt vrupa uıyasına bağla· 
1. 

Ru, • J h be sonra R apon mu are sinden 
. h" usya Port Arthur'u ve bu 

mu ın-ı li 1 
ponla. 'tn a beraber •imdi Ja. 
Manç~';' e 1;'1de bulunan cenubi 

ya fımend"f rJ · · J 
yaya terketti. F- ı. ı en~ı apon· 

a j • -at farkı Mançur· 
Y f mendıferleri k d" 11 . d 
kaldı ve harbi UJDunı~: ı e ennbe 
••men · en sonra u 
rı d bekeil R.nt- ~ ç:-
ı er en .. re • e tara· 

fmdan İfletı me te idi. 
Şimendiferlerin vaziyeti esasen 

Mançurya Japonyanın eline geç
ınezden evvel de bayii kantıktı. 
~~~lar Fransız paraııile inta edil· 
dıgınden, 1920 seneainde Çin ile 
F ranaa arasında imzalanan bir 
mukavele ile Çin bükUmeti bu •i
mendifer hatları üzerinde Fransa· 
nın bazı haklarını tanımıftı. Çin 
arazi.inden geçtiğinden Çinin bak 
lan sarihti ve 1924 aeneıinde Rus. 
Ya ile Çin arasında imzalanan bir 
hukavele ile Rusya, fİmendifer 
d atlarını Çinden batka bir devlete 
e'Vl"etmenıeği taahhüt etmifti. 

Bundan maada Japonyanm da fİ· 
~endifer hatlan üzerinde huauıi 
ır alaka11 vardı. 

le ~lle:ak Mançurya Japonların el· 

1 krın~ geçtikten ve hele bu mem· 
e etın iıtikllli ilin edildikten 
•oııı-a vaı.iyet büsbütün karıftı. Şi· 
kendifer hatları öyle bir memle· 
Ç~ll_en geçiyordu ki Ruslara göre 
d ının .. bir eyaleti, Japonlara göre 
M muataınl bir devlettir. Nihayet 
t ~çurya hükfuneti Japonların r" dan&tile, bu 9imendiferler etra· 
n-ırrı. R.uıya ile bir ihtll!f çıkar
~ a~a muvaffak olmu9tur. Ruslar, 
rıı r i Maııçurya timendiferlerini 
d uhaf~ e_clemiyeceklerini anla· 
ıldan 1ç1ndır ki bu hatları Japon· 

i:'dır~bee,k teklifinde bulunmUf-

Japonlar, Ruıyan111 "f biJ. 
dikleri için müıtagıü d za ını 
lar •. Çünkü mukabilind:;:::.nıyor
mekaizin de timendifer a.L~• ve~· . .....,.,,. ..... 
nın ya kendi ellerine, Yahut ta 

~ıııileri olan Mançurya deV'leti. 
nın eline geçecefinden emindirler. 
h A.ıtcak Ruıyanın bu flmendifer 
.atlarını ıatınaita muvafakat edi. 
~· e.lel&.de bir ticant muameleain-

en tt.ha çok ehemmiyetli ve fÜ· 
u11~ bir hidiaedlr. Bu, Rusyanm 
d 

2
, Şarktan alakasmı tasfiyeye 

tok~ bir adımdır. Gerçi Vladivos-

ta ~ançuryanm •imalinden ve 
11\il ·1 • T 

bir h tnı .e Rus toprağından geçen 
hr F a.t ıle de Ruayaya bağlanmıt· 
~ d\ at b~ hat hem Şarki Çin si· 
d n 1 erlerınden bin kilometTe ka 

ar uzund H . 
mendiferl u~. em Mançuryayı ~ı· 
t iletti erıle beraber Japonyaya 
İıiivooato~n .aonra ·Ruıyamn Vla· 
:Jlfl..y~ vaziyeti de hayli za· 

~anı~ Uzak $arkta istatÜ· 
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Kazım Karabekir Pş. nın 
hatıraları her yandan 

hezimete uğrayor! 
Mütareke bozgununda Mustafa Ke .. 
jmalin Üzerinde durduğu iki düğüm 

Aka Gönd6z'ün canlı bir hatırası 

Ankara meb'uaı AkagündiU Bey 

(Millici) imJ<alı tefrikanın saysı de 
fer muharriri ile Kbım Karabeldr 
Pata Hazretleri araamda bqlayan mü 
nalıata yalazah bir tekilde ıürüyor ve 

.;dı budak aalıyor. 
Bu münakataya kanımak için bel· 

ki oalihiyetli ıayılmayabilirim. Fakat 
bildiğim bir iki nokta haklunda sus· 
mamağı inkılap vazifesi telakki ede· 
rim. 
Münakaıanm iki düğümü vardor ki 

meaelenin özünü teıkil ediyor: 
1 - Karabekir Pata Hazretleri Şiş. 

lideki eve gidiyorlar. Mustafa Kemal 
Pata Hazretlerini atağı yukan İTf&t 
ile Anadoluda çalıflllağa daTet edi· 
yorlar. 

Binaenaleyh bu ite Karabekir Pa· 
ıa Hazretlerinin batlamıt olmalan la 
zımdır. 

2 - Mütarekenin siyasi tetekkül· 
leri veya oal&hiyetli olanlar Mustafa 
Kemal Pa.., Hazretlerine herhangi bir 
neuret teklif etmitlerdir. Amma Ka
rabekir Paıa Hazretleri, Muatafa Ke· 
mal Pa'" Hazretlerini ata yukarı ten· 
vir ve irıat ile teklif olunan nezareti 
kabulden caydınyor. 

Binaenaleyh bu itte fiilin ve teme· 
lin Karabekft. Pata Hazretlerinde oı • 
duğunun teeyyüt etmesi icap ediyor. 

itte bu iki düğümde iki fCY biliyo
rum. Ruten Etref Beyefendinin gör. 
düğü, bildiği benim bildiklerimden e-

(Devamı 5 inci sahifede) 

~kuk fakülteai için ıslahat raporunu hazırlayan encümen. 
lbrahim Fazıl, Ahmet Samim, Mudihid din Adü, AbdurrahmGn Münıp beyler 

Müderrisler hariçte de 
çalışabilecekler mi? 

Avukat müderrislere senede beı 
dava almak müsadesi 1 

Darülfünunun ıslalu için fakülte mü ı 
derrialerinin yaptıkları içtimalar de
vam etmektedir. Dün de fakülte mec
llaleri, aynlan encümenler toplanmıt
lar, ııeç vakte kadar müzakerelerde 
bulunmu9lardrr. Hukuk fakültesi ı .. 
Jahat raporunu hazırlamak üzere mÜ· 
derris lbrahim Fazıl, Ahmet Samim, 
Muslihiddin Adil Beylerden mütetek· 
kil bir encümen ayırmııbr. Program 
yazıp hazırlamaya da müderris Ab· 
durrahman Müfit Beyi memur etmİ§· 
tir. 

Edebiyat fakülteıinde iae müderria 

Yeni damga pulları 

ko'yu deiti•tirmege azmetmiş bir 
devlet halinde belirmesi Rusya· 
nın bu cephesini çok .:ırsmıstır. 
Ve bu cephedeki zaflan Rusİarı 
Avrupa cephesinde daha' faal bir 
siyaset takip etmekten menetmit
tir. 1905 ten evvel Rus siyasetinin 
sıklet merkezi Uzak Şarka doğru 
meyletmiş gibi görünüyordu. Rus
yanın o zam~n~i siyasetini tari.f e. 
den tabir tarıhı olmuttur: Karıka. 
türlerde daima bir ayı feklindr 

Ali Macit, Behçet, Şerif beylere! ... mil· 
teıekkil bir heyet encümen halinde 
çahpnaktadır. Ald~ . mal6mata 
söre Hukuk fakültelllldeki cncilmen 
meoaiıini ikmal etınit. raponmu ha. 
zırlamıfbr. Rapor .,,e program fakülte 
meclisinde müzakere edildikten sonra 
tebellür edecek son tekil Maarif vekl. 
!etine bildirilecektir. Her fakülte böy· 
le yapacakbr. • 

Darülfünun mahafilinde, bılhaaaa 
Tıp ve Hukuk fakülteleri ile aynlan 
encümenlerde milderrialerin hariçte 
çalıııp çah9armyacakları meselesi te
dit münakataln mucip olmuıtur. Da· 
rülfünun haricinde iıleri olan avukat 
ve doktor müderrisler bu husustaki 
aerbeıtiyi müdafaa eyleınİllerdir. Ak· 
ai vaziyette olanlar Ue müderrialerin 
tamamile derslerine ve Dariilfiinuna 
haan meaai eylemeleri eıasmı mÜda· 
faa etmiflerdir. Neticede varılan eaa· 
sa söre Hukuk fakülleaine de bet da
va alabilmeleri kararlatbrılmıt ve di· 
ğer ıslahat için de on yedi eoa11 tes· 
bit edilmittir. Bu eoaalar bugün yann 
fakülte meclisinde münakata edile· 
cek, en ıon takarriir edecek tekil bir 
ıslah layihaar halinde Maarif vekile· 

(Devamı 4 ilncü sahifede) 

tasvir edilen Rusyamn otlanmak 
üzere Uzak Şarkta Sibirya ve Man 
çuryaya gittiği söylenmi~ti. Japon. 
ya Çarlık Rusyasını 1905 senesin. 
de Mançurya yaylalarından çıkar· 
dıktan sonra Rus harici siyasetinin 
sıklet merkezi Balkanlara doğru 
meyletti. Şimdi Uzak Şarktaki al&· 
kalarını tasfiye ederse, Ruıyanın 
Avrupa.da daha faa) bir rol oyna· 
masr beklenebilir. 

Ahmet ŞUKRU 

Heyeti Vekile 
Toplandı 

lktısat vekilinin iza
hatı dinlendi 

A KARA, 14 (Telefonla) -
lktıant Vekili Mahmut Celi.J Be
yin nvdetini müteakıp İcra ve
killeri heyeti toplanmıt ve Celi.J 
Beyin Atinada imzalanan iti}•f 
etrafında verdiği izahat dinlen. 
mittir. 

Celal Beyin beyanatı 
ANKARA, 14 (A.A.) - Busün 

Atinadan Ankaraya dönen lkboat 
(Devamı 4 üncü sahifede) 

Nazire H. 
Yola çıkh! 
Kraliçe bu seyahati 

kendi hesabına y•pıyor 

• 

933 sllaellik kraliçeliğine intihBp e· 
dilen Nazire Hanım, ayın 17 inci gÜ· 
nü Pariıte yapdacak Avrupa süzeli 
seçiminde bulunmak üzere dün •!< 
ıamki trenle Avrupaya hareket etmıt 
tir. 

Maamaflh, Nazire Hanımın bu oe· 
(Devamı 4 üncü sahilodc) 

Tekaüt maaşı 
5 5 inci madde nasıl l 

tasfiye ve tadil edildi? 

K.,,.,.l T- ve Mahmut Nedim Hyler 

ANKARA. 14 (Telefonla) - Te· 
kaili kanununun mu.,,aJdr:at ikinci 
maddesinin tefairi hakkmda hllköme
tin tezker .. ile ayni kanunun 5S inci 
maddeoine bazı fıkralar ilaveaine dair 
Isparta meb'uau Kemal Turan ve Ma
latya meb'uau Mabınut Nedim Bey!e 
rin teklifi bütçe encümeninde tetkik 
edilmitlir. Encümen tekaüt k~unu· 
nun 55 inci maddesini a~daki t~· 
de tadilini heyeti umuınıyeye teklıf 
etmeğe karar vermiştir: . 

•·Müteaddit cihetten maata milat&· 
, Devamı 4 üncü sahil ede) 

1 

Kazım Karabekir Pş.nın 
altıncı mektubu 

Paşa gene bugün de bir kısım 
tefrika ediyor vesikaları 

7ncl mektupta aaallere cevap gelecek! 
K&zon Karabekir Pata dün de al· 

bncı mektubunu gönderdi. Pata bu 
mektubunu da ııene bir kı11m veaika. 
larm neınne tahsiı etmektedir. Ce
•ap hakkımızı muhafaza etmek ve 
Ankarahmn Defteri aütunlarmda net· 
rine b&fladığımız cevapların sıraar gel 
dikçe dercebnek üzere bu mektubu 
da aynan neırediyoruz: 

Erenköy: 14.5.933 
Safha 2 nİn devamı 

16 Ha:ııi.nın 335 te Muıtafa Kemal 
Pata Hazretleri Iatanbulun kendisini 
iatediğini fakat k-diainin ainei mille· 
te iltica ederek, vazife ııörmek kara. 
nnı verdiklerini söat•en 11 Haziran 
335 tarihli tifreleri ile ( Anadolunun 
oakin taraflannda tetkilalm Şark vİ· 
!ayetleri sibi kolay olmadığını Er:au· 
rumda tekmil vilayatr şarkiye murab· 
haılanndan mürekkep bir heyet bulun· 
durmak huıuıunda.ki fikir ve tetebbü· 
ıünüzü takdir ederim) ıifreleri alınıt· 
tım. 

Pata Hazretlerinin vaziyete göre 
Orta Anadoluda veyahut ki istilaya 
maru~ kalan garp mınlakasmda teıki
lit yapmak ihtiyacını görerek hare· 
kel ederler ve müıkülit olduğunu bil· 
dirmelerine ııöre de herhanııi bir ni.. 
zik vaziyet karş11mda kalmasını dü. 
ıünerek ayni günde ( zab sam ileri Jü. 
zum görüldüğü zaman mıntakai icİ· 
ziye tetrif buyururlar) diyerek cevap 
nrdinı. 
Şimdi tahaddüı eden vaziyeti tahlil edi 

yorum. Beıici mektubumdaki 10 nu· 
maralı Tnika ve atideki 13-14 numa• 
telif auretf gôruıuyof'. TC-vii-·~ 
riİfC sene iki art fikir ve t.e~bi! ~ . Y· 
dana çıkıyor. Bunlardan bonncı fıkır; 
ltillf ordulan ve Yunan ve Ennenr 

Kıbım K.arabekir Pata son zamanlarda 

orduları k&Nt.dan ve denizden hemen 
taarruza seçecek ve memleket muh· 
telif iat.ikametlerd- selen kuvvetler 
tarafından az zamanda iıtilaya uira· 
yacak •e iatild&li millüaia .,,e belki de 
mevcudiyeti milliyemiz hitama ermit 
bulunacaktır. Bu vaziyete söre bulu· 
nan çare, emri vakileri beklemeden 
derhal siyasi ve askeri Joarekete seç· 
mek. Bunun için elde bulunan ..,hai· 
yellerle bir İçtimada seri bir karara 
•bl olmalı. 

ikinci fikir: Böyle ini bir tehlike 
nı aeneıerce ıı.:.ıuQ..UD .... --1 ,, .. 

kaybolmut milletlerin mevcudiyetleri 
(Devarm 5 incı sahifodo) 

İki prensip meselesi! 
Bitarafların verecekleri karar 

ile dava bitecek 
Karar 15 gtlad• verilecek 

Muhtelit Ml!badele komiıyonu, 
mevcut itlerin ıüratle taafiyeıin~ ka· 
rar vcırmlttlr. Bu karar cilmleaınden 
olarak, bltanf a:ııa. bakeınliklerine 
-vcha prenaip ihtillflanndan ıonun· 
-ıarmı teıldl eden iki meaeleye ait 
kararlarmı 15 gün zarfında bildire
oelderdir. Bu iki prensip mueleain· 
dea biri, menkul ve slQTİ menkulltm 
tefrikiıM teallUk etmektedir. Bl&araf· 
\ar .,,erecekleri karar ile lı-.f teYle• 
..m' menkul ve banai ,.ylerln sa:r" 
-imi oayılacafuu tayin etm1t ola• 
oeldarchr. 

ııa-ı ~P ibtillfı da. bankalar 
deki m°"duaia müt-ılllrtir. B~ 
daa maada, :ribJer- etbaUD ta?uye. 
tine alt Ttlrk.,,. Yunan beyetlen anı. 
.ada maJatellflhıfih noktalar vardD' • 
Bitaraf aza, bunlara &it kararl~rmı 
birkaç ııGn içinde blldlreceklerdır. 

Bu 1UNtle, muhtelit komiayon, ıu 
111 pn içinde, bJr meoele müst .. na, el 
de mevcut bütün iılerin taıfiye ve İn· 
taç etmiı olacaktD'. 

Son kal..,ak iş te, itil&fnamanin 28 
inci maddeainın tatbikabdll' .. Bu mad 

1 
deye tevfikan, latanbuldaki firarl 
emvalinin teablti ve sayrimübadil!"'." 
heaababna Zil'llat Bankaıma devn ı· 
cap etmektedir. Bu avretle bulunan 

Muhtelit Mab"ı'°lc A-.,,m.yonu rem 
M. Holffad 

il · mlkdan tllOO den fazlada-. 25 
nm tb'L. k • inci maddenin ta ıaab, omuyonun 

Aka Gündüz'ün 

Yayla Kızı 

emvalin püriizlerinin ayıldanmaaı ko-

l miıyonu heyeti itııal etmektedir •. Şim 
diye kadar bu auretle bulunup Ziraat 
Bank1U1 emrine devredilen firai em•a• 

bir maddet daha devam1ru sarurl kıl· 
maktadır. Sunanla beraber, yalnuı bu 
it için komİ•yonmı timdlki kadroaunun 
mubafaaaoma ihtiyaç sörillmemektc· 
dir. Bu itibarla yakında ba huauıta da 
bir karar almmaaı muhtemeldir. 

Milli, bUyillı, sin1tma roaeanı 

Akagündii;r; Beyin Bilhaua lılll· 

liyet için uzun ;r;amandan beri ha· 
;r;1rlamakta olduğu bu roman bit· 
mek ü~redir. Büyük inlnlabın mü· 
hün bir tarafını Anadola J'GYlcu•· 
nın kırında göatınen bu milG, bii· 
yük roman ayni samanda yep,,.U 
bir unaryodur. (Bu toprağın kosla
rı) na, (Dilımno yıldıu) nr, (Çap
kın kuı) ı, aon çıkardıiı (Üııey ana) 
yı okuyanlar (Yayla A-uıı) nda da· 
"" 7Cnİ, daha h.,._.. bir o1....,. 
luk balacaldardır · 

Milliyet' in .. '? nci otomob~l yarı z 
23 haziranda .. 
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AR C HA E LER 
Ya%411: S. N. H ... hal.la (MilUyet) illdir. 

Abdülhamid'i çıldırtan Üç kitap 
Allame ( ! ) BGfl'UJbeyinci. - Hay gidi hUôlet, heyi Sarı ökitzün 

boynuzunda mııın? - Abdülhamit te Ba.pruıbeyinciden lazla kulak dol
ııunluğu ııar ! 

Cumarteai ııünii, Kitabil Şebriyarİ· 
nin daireaine gittiiim..iz zaman, efen .. 
diri cayet canı 11klmı. dÜfÜDceli bul
duk. Biz IOl'lnadan o, açıldı: 

- Tetkiki ile meuul olduğumuz İf, 
ilmi bir meseledir. Salahiyettar olmı-

• :ıı anlann karqma11 abeatir, un ukar. 
Nereden, nasıl, ne mlinaaebetle bilmi
yorum, Batmabeyinci .Hacı Ali Bey, 
ml!f&UI olduğumuz meae eyi i~ibnit, 
dine bir Muahafi Şerif alarak huzura 
çıkmış: 

mahiyette meleklere aöylenmit bir Ke
l&mi llahf oldufunu ve meleklerin ce
Yab.ı ı "lnaanlan halife ,.parsan yer· 
yiizünü fesada verirler, kan dökerler, 
biz is.e ~ni teapib ve takdis ederiz,. 
dediklerini pekala bilirler. Musa Ka
zım Efendinin yazma.kta olduğu türir
çe tefsirde bundaa uzun uzadıJa bab
aedildi. 

K.ita.pçıbatmm. o gün tekrar aldığı 
lradei aeoiJeye binaen reddiyeyi yaz. 
makta acele etmek li.znngeliyordu. 

Dünya iktısat 
Konferansı 

Gtlmrük mtltarekeal 
ve Franaızlar 

LONDRA, l A.A. - lktıaat ko~e
ran•i içtimamıa yaklaı-.ı _ ~nlayıaıl~ 
lngiltere'nin lalrandinavy_a, ~ukumctlen 
bilkuvve aktedilmit olan ıtılillardan son
ra batka memleketlere ~~ . iti!a!!~la 
alrti için müzakerata cınımı yecegı ın· 

tilıaı vardır. 

Fransızlara göre 
MARSlLYA, 14 A.A. - ~it.al aos

yal11t federasyonu kongresınden sonra 
..-ilen bir ziyafette büyük ~İr ıİyaai 
nutuk aöylemit olan M. Heı:ıo.t .part\~ı 
hima e elmiş z.irai ve •anayı "~ıh..ı&ı 
a.nıaı~da muvazeneyi iltizam etmıı olan 
bükiımeti tebrik etmiıtir. 

Bugün E:3i 

Loadra CiU.• IL.bMl Konf•aau için 
lıa.ı.ırlt1'1 r aldı yurüdii. W •tinstoa. mU
µlr:ereleT"U.d .. mü.~ bir aetiçe alulatn• 
dııjı aıı.la ıılmalır.Ta b eraber, la.itiz. ba•••
kili Mac Oon.ald, demjttlr lı::i: 

- :Euaeu Wqingtoo0da hi.r karara .,. • • 
rılacak cieiifdi. Cihaa iktıaat Konferan• 
aında cörüıülccQ. 1oe~eteler, biitiia Cihan 
dnl.ılerloia i, tir.lıile toplanacak olan 
Lorıdra konferannnda aörüıülecektir. 
Cih.an deTletleriuden •1n olarak Waıina:· 
ton ".a daıret edilen dnletlerin, Amerika 
ile a1rı ayrı 8Ör6'meleri dotrw olma .. dı 

itte M•c Doaa.ld'ıa söylediii bunlar 

Diier taraflaa Lo11.clra Konfer .. aı 1c;ifl 
h.a.ur111r.lar deırun ediyor. 64 d,,..,lete da
vet ıönderildı. Sonra l.azrrlama lto!nts-
7oau. hüt6n deırletleri.,. Kon( rafta de••m 
ettikçe. wümn.ı1' tar;fe1.,.rinii arttırmi7acü 
larnıı ve b.ynf'lmilel ticareb t.abdit Me
cek tttd.birl.,. •l.-.ip•caklarnu ilina daYet 

etmiıthr. Komiıyon tan.fıada.n kabal edi · 
' "'" bu karar bir teblii; halind,,. aetredil
.th . Bu, •ilihuı:lanma Kont'eraa•c ba,la
dtic "rala-rda, if'n edilen mütareke ma-
hiretinde bir har<-k"t olauktır . • 

- Şevketlüm 1 Bir haftadır Kitapç< 
batının odaaında bir .komiayon topla• 
nıyor, alqama kadar otunıyoclar. aa· 
yel tahanenizde yiyip içip li.fedi!o~
lar. Önlerindeki koca maanın uıtü 
kitap yıiıh ! Kitabın birini b~'!:' bi: 
rini alryorlar. ltittiiime siH'e, bili.feti 
celilenizin Allah emrile olduğu hak
kmda a1et, hadia anyorlannl}! Doğ
rusu buna f&tlım kaldım. Velinimeti· 
me •adakat Te ubudiyetim basebile 
uzüntüde bıra.ktıklanndaa dola,., aı
n:m aıkıldı! 

Fakat. . • • Evet, bunun kocaman 
bir fakatı vardı. Muanzlann yazdık
ları veçbile hilafet dört zata ""' otuz 
ı neye miinbaaır olup, onlardan aon· 
rakilerin hakiki halife ad Ye teli.ldı:iti
ni İltidlal için ""'et ittihaz edilecek 
biç bir ayeti kerime Ye haddi nebevi 
obnadığı noktasıoda komiayonumuzca 
tam bir kanaat blod olmolıtu. Bunu 
rözönünde tutarak ona cöre bir ~,. 
yazılmaama ittifakla karar rerdik: 

Londra konferauaının ihzari muı.&le
melerinden ı...h....ıen hatip beynelmilel 
ticaretin inki.-fıaa m&ı>i olan_eng•ll.,.-in 1 Enkaz yıg~ 101 
kaldınlmuı için Londra tertıp komıte- 1 • 
si de kabul etmi• olduğu karan alkııla· _ • _ 
mı ve Amttikanın get"ek bordar ve ce- 1 İ • ı• Al " 
reı:. silahları bırakma mesdesinde Fran- ngı iZ - man muna•ee 
aaya ka..,ı_ iyi tem;&yüllerMbeal1tt• Mol· 1 l>atı ae merkezde? 

Kitapçıb"4' durdu, liha .. lc çeker ci
bı ba,ını iki salladı, İçİDİ çekti: 

- Bafl"abeyinci, elindeki Mw~fı 
Şerifi zatı ,.haneye cöaterir; İfle, der. 
Kulunuzun her giin okuduium fU muı
h fı Şerifi ptirdim. Birinci cüzde "Su
rei Bakare., de ''inni caihua filardi ha .. 
life., ayeti kerimesi yanbdır. Bu, cöz 
önünde durup dururkeo batka kitap· 
lardan, falan ara,brmıya - hacet! 

Hacı Ahmet Efendi, hiddetlenmiıti: 
- Batmabeyincinin maruzatın• ne 

buyuruluyor? Hünkar, beni çağırarak 
cevabın çabuk yazdmaanıı ferman bu
yurdular. Hacı Ali Beyin maruzatını 
lisanı ihtara aldıklarından müteeaair 
olmadım, deaem yalanı 

SaraJID dedikoduları, kapıyoldat· 
lann biribirlerini çekittır.eleri, cam· 
rnazlamaları tabii görül- ,.,,.lerdmı
di. Paditabm teceaailo illeti, adamla
ı-ına da ıreçmitti. 

.. llahın bildiğini kuldan ae aaklıya
Ymll o ai\n Kitabii Şebriyariden bu, 
"Surei Bakare,. lıi.kiyeaini ititince- i
çımden: 

- Hen: idi hilafet, bey! San ökü
z Un boynuzunda mıam.? 

Dediğiı::i bugiin !l'ib< daima hatır
ı nm. 

lqam üstü a vdette, Ahmet Mi tat 
Efendi ile beraber Beşiktq Ukeleaine 
iıımiftik. o. köprüden ceı- Anadolu 1 
po.tasilc Be1koza, ben de Oııküdar 
tarikile Kaclıköyiine aidiyoırdum . ..Y-ıl-

Milat Efeadi mwb-.ı mi.ehe 

meyli fazla deiildi. Fakat dayanama· 
d~ bir hayli cüldü: 

- Hiç tilphe yok ki satı ..,.hane, 
Hacı Ali Beyin, aaffetine cülmii4tür. 
Her sene, ramazaJ>larda huzur dersle
ri olur, otuır lızrlı: kadar mü.derria e
fendiler "Mut..nr n -ı..aap" olan 
iki kuaı.a aynlırlar, mlin•kaıalı tefai
ri terif okuturlar. Bundan batka, 
hünkar, lnuuıi Ye muktedir hoc.a.lar
d n epey den cönnilttGr. Onun ic;in 
"Surel Bakare., deki aJetin: cBütüa 
nev'i inemn Y~ ADalun ha· 
lıfeai olacağu hakkında Ye iatqari 

"Mı11r Kadıyülkudatı Bere.ket Za· 
de Cemaleddin eferıdi daleri, her -
kadar kitabmda hilafetin otuz seneye 
makaur re dört zata münhaaır olup 
müaarürulehim Hazeratmm hilafetinin 
ala· veçhülkemal olduğunu yazmakta 
ve ondan aonra EmeTiye ve Abbuiye 
ve aairenin hilafetleri, Şafii, Hambeli, 
Maliki oer me:dıeplori olan m.,.ahiri 
fukahanm zehaplannca m.-dut bu
lunduğunu kayıt ve tezldr etmekte i
ae de altını• aelı:izioci aaJtfaamda Se
liatiai Oomaniyenin sair Selatin ""' Mü
lükü t.li.miye içinde batkaca bir meY· 
kileri olup Tevfi.katı Suphaniyeye maz 
bariyetleri tasrih edilerek hilafetleri
nin cevazını cöıtennelde bulun· 
masıDA ve nehülemirde bu hah.in 
tamilıı:i hikmeten ve ıiya.«en Ye ba
len muvafık cörülme.....ıne binaen 
bennucibi nrmi fermam hümayun ki
tabının memaliki mahnıaei tahanele
rinde intitarına müsaade olnnm•mak 
ve bir taraftan da Şeyhiliılim merhum 
Y aaemini zade Adiilnbap Efendinin 
vaktile cemetmif olduiu yirmi tekiz 
hadıoi terifin bittercüme nqri miin.a· 
ııp olacağt, çünkü mezkür yirmi sekiz 
badisi nebeori "lJtiyullaha Ye utlurresu
le ve iilil ~ min!Rim" ayeti celile
.; mucibince Allaha ve R-1ullaba 
Ye atilemre itaati "" aaltanı umanıı 
hürmet ve inkı1at ve itaatin mucibi 
cufran ve m .. aubat ve bili.ki• iayan 
ve muhalefetin daimi büacan olacafı· 
ru vi.zihan Ye ... rihaa bilcllnnekte ol
maaile abadisi meı:kılrenin İntİf&n 
"11ldımı ~ olmakla ifa,; ...;ırt..;;.,:;.b 
-tu lr dei tahaneleridlr.,, 

Bu. muandara tam bir .,.,,.p değil
di, İfİ tatlrya baflamaktı. Abdillha.nai
din bu ıribi bahialeri kavnya.cak ilnı.i 
yoktu, fakat zeki idi. Bu meseleyi 
kun:alamanm iyi o\ıruyacağuu, itin ao
- Çapanoğlu c;ılı:aufnu anladı, ma· 
ruzatmuıa kfi cörerelıt aülait etti. 

Mıaır, Tuaua, Benıt ve aair Arap ga .. 
zetelerine de iftiraların reddü tekzibi 
için yazılar yazddı. E.,...elce bnııdan 
ba"-i• olduğu için ''Tiınea,, cazete
'Iİn~ para Yerilerek bjr maka.le yaz .. 
dınldt. 

(l>enmı var) 

dutunu ilave etm11ı.r. umaı ey_, · 
Roneltin daimi ıeyyar ve oto~~ık kon- ı 
troldan ibant olan f'r~n•n: tezuıı kabul 
etmi• olduğunu ııöylernqtir: ? 

M. Herriot ne dıyor. 
PARIS 14 A.A. - Havas Ajansın· 

dan: lkb,;.t konf«an&• terti!' kmruteai
nin Londra'da aktetmi• "!~ıru -~çtatımak d~ 
Fransız mümeaaili, gıiimrua. mt1 re eıı 
hakkında atağıdaki mülihazalan ileı·i I 
ıürmü• ve bu mülahazalar upta ceçiril- 1 
mittir: 

ı _ ltlliı.fm derpif etıoelı:te olduğu 
menafıden yalnoı itilaf alıkamma g<itt 
barSet eden d...tetlec ınüıtelit olacak-

tır. d k" ı z _ lthallt piyasaların a na ıt buh-
ranlannm tesirlerine kar•• . k?~ için j 
Jizını olan tedbirlerin tat":iJD. ıtıl.af ah
lıanuna mucaJİr addediliniye.:ektır. 

3 - Kabul ediimiı kanunlarla ya tev· 
di edilm.i, ve yahut tevdi edilmek üure 
bulunan kanun li.yihalannm tatbiki neti· 
cesi olarak bir talum gümnik ':.eya bui- ' 
ne tedbirlerinin meriyet mevkiı?.e koıu~l- 1 
maaı itilifa mupyir bir teşehuı mahı- 1 
yetind-'tel81ı::ki olunmıyacaktır. 

Silihları bırak111a 
konfer•""' 

CENEVRE 14 (A.A.) - M. 
Hendenon, ıilahlan bırakma kon 
refanıı umumi komisyonunun top 
lanmasmı P~mbeye tehir ebni• 
tir. 
,.u.aaua 11c1..L•r uwunacaıctır. 

Borçlar ve :Amerika 
WASH1NGTAON, 14 A.A. -

M. Rooıvelt'in kongreden harp 
borçları hakkmda hususi salahi
yetler iatemeğe kara.r vermit oldu 
ğuna dair olan haberin asıl ve e
sası olmadığı haber alınmı•hr· 

ciddi bir teiılike atlattı. : 

Yarın: 

ltalyan hi.kinriyeti biJi. dew-un ediyor. , 
Fakat bu fayı.k oyun lngiltere ta.kanının 
mukavemetini lanıcak deıeude aııüeuir 
olamıyordu. 

Oyun çok ıeri bit cereyan ta.kip edi
yordu her iki talnm oyunun 1>a4lanırıcın 
da.ki ıü'at ve mukHemetini hl.kemin 
final düdütüne kadar idame ediyor ve 
ma.ç l • 1 berabl!rlilda neticeleniyor. 

Tahta helva•ı ,., kaıar peyniri 
Bulll~larl~ ~- ticaret ııe ııfimrü/ı mulraııelai. - ldarei 

malım.sa ıle Şirlretilwqriyeye bir rakip. - Ha/mit. Miq.acıirleri 
saray ~lt.lim • alayında. - Alxlülluımülin en büyük lımrıruf Maçın bit-m-!an aonra baJk sahaya 

bilcum etmit ve ı....cli ta.lamını pıterdi 
fi mı.ı..Efa.kiyetli OJUndaa dolayı teiıri.k 
etmİftİr. JtaJyan tJıkmıı OJ'UDCUlart, maç 
tan aonn tril ibıı!elıi resmi z .. .atı Ronw 
aaulile aelamlmNfhr. 

Spor 

Herkesin beklediği maç Dfi nkii maçlar 
Dün Betiktq oab.oıında Seyriıefaln, 

Yuıroalav Y adrofa.ki takanı il~ bir maç 
yapmıttır. SeJrisefain takımı her ilci 
devrede hakim hir oyun oynanu' .-e bİ 
ri penaltıdan olmalı: üzere 4 . l plip 
celmittir. 4 golüa üçünü Sedat, birini 
llbami yapmı,tır. Yugoslavlar oynunun 
bitmesine 15 da.kika kala pmaltıdan bir 
gol yapmıılardtr. 

lngiltere.italya maçı çok heyecanlı 
ve ıiddetli oldu! 

ltalyan takımı : 1 - lngillao; takımı : t 
ROMA, 14 CA.A.) - Topa ilk VU• 1 

rujı.. lıir kay dakika _,.., ltalyru.lar 
huım müdafaasını alclatmaja ve bir col 
yapmata ıtıuvaffak olmuılardır. Bir az 
ııoara biri lncilizlere diieri ltalyanlara 
o!müt .üza.e iki peaa\b nrilmİf İae de 
bıç lılri.i eoll• neticelaı ... ,tir. 

23 iindl clalı:ı1uıcla lnci!izlerin ..,ı acıtr 
D ti~, ıı:ü. lnııilla ve aih halyan kaie
•• onun de ccıı e7an eden tidcletli bir mü· 
"' defeden •Ollra taıan.ı- lııcıraberliği 
k 21!.Ddıran eol'ü ka,.detmi,tir. 

Maamafih İlk haftaJİmcle OJUD k-
ta n açı"a lnııili-.lerin hüiaıi~ aı::!'da 
cereyan etmış ve lnıilizler haaım kal 
ıini bir çok defalar tehdit '..., tazzik ~
mı !erdir. Bu tazziklere ........ hal " • 
kalecisi Combi biitiln .w;,. ve-...= 
yetini cö•temıittlr. 

lngiJiz teknnmın b•hp i 'eri 
d ~-·- bi .... ,_ ı .... at r oyun ..,............ Ye ...... J. 
ı.alyan müdafileri parlak lılır suretle mu
kabele etmişlerdir. 

Maçta hazır bulu.,... ,uı..etr ze.-at a
rımnda, Pren Marle De preuaes Mafal. 
d 'dan ba1ka §U zevat dahi...,...,, • 

l nriliz sefiri, bir colı: lıalyan nazırları, 
ltalyan futbol fed«aayon rei.i jeneral 
V ccaro, ıeneral Teruz:zi, M. Ma.rconi 
ve birçok zevat. 

Sut 16,25 de ıkinci baftayna bqladığt 
zaman halyanlar pet. bariz bir failci et 
göıtttdiler, fakat L- ... 1...:._ ~- 1 Y • 
lizl lı:e dileriıı" ""t .._.... -- nırı· 

Tenis turnuvamız 
.. er n ı topladılar ve •idd~tli 

bucuınlara seçtiler, aekizinci dakikaJ 19 Mayu cuma ırünu baılıyor . 
·~~iliz!. r '._~kmüdafiAI ıi Colder'in dü~ Her aene olduğu gibi Milli-
•• uzerıne na em a>an n -wenı t · · 
!izlerin aleyhine bir penat;;" venn; naı· yet htmu- met1Am&n en iyı 
karar halk tarafından ıslılr.la Protes~: miı.abakan olacaktır. Yalru.ıo ha 
dılıniftir. F at bu ceu vurul" ltaıyan. aene turnuı1anın hö)'l11t erken yapıl· 
lar tarafından lraçınlmıtbr. maaı yÜ'11İinden Junıar kate11ori.ıini 

Bu fUttan bir ıız sarını top yanlı• bir yaµ,qmıyacaia. Bu kate1Iariye 11ire 
nınıtla resmi zevatın oturmakta olduğu 
tn"büne diıımütt!ir. Bu esnada ltalyan- cek oyunculann hemen hefUİ nwk• 
lar oyuna bakim bir vaziyet almq lngi. tep lalehesi oldukları için tam im· 
!izler hücumda yalnız Üç oyuncu bıraka. tihan'4rın arife&inde hu çocukhırm 
ra.k müdafaaya çelülmiı bulunuyorlardı. böyle büyük bir mü.ısabakaya has.ır· 
Bu tabiye kendilerine muvaffakiyyet t.,.. lanabilme/eri iınkıinsudır.. Onlar 

ınln etti.. ·ı.; • İfİn de ayrıccıı bir kombineaon bu• 
2 ncl dakikada oyun lıAll birı re mu· lunabileı:elrtlr. 

•Yİ bir teldlde devam ediyordu, nıaa-
~ lnai]~ taknwnın yüksek bir en«· ' Turnu&1Gnın kayıt müddetinin 
J• ~•tmeaıne raimen ltalyanların fa. •Onu 16 ma)'Uhr. Bu etine #tadar 
Yık bir oyun oynadddan •öriilüyonlu. L dol·-'7- / 
1 al ,_. • ,.ay -"""mlf o anlcır Sirkecide 1 yan......, allatJaria takip edilen par· 
lil. bir .hücumundan sonra ltalyan takı· Milli Spor Zeki Ruo maia.uısile 
mı l.apıten Kalikariı, tn .. ilizlerin çolı Tak.imde uai. kortlanrula Kibar 
aer! oyununu hAlı:enı nl'Zdinde protesto 

1 

Mu•tafa Bey., müracaat edebilir· 
etti, l 

27 inci dakikada lnııiltere miida.Fu1ı, ••"•rl!.!i!!!i5iiiiml••••••••-

BERLlN, 14 (A.A.) - Havas 
ajantı muhabirinden: 

Rayi~htagın Çartamba günü 
aktedeceği içtima, siyasi mehafili 
i~ğal etmekte berdevamdır. 

M. Nadolni, öğleden bir az son 
ra Berlirıe gelecek ve hemen M. 
Fon Nerath ve sonra Batvekil M. 
Adolf Hitler vebelki de Reiaicüm· 
bur maretal Hindenburg ile görü
feCektir. 

Bu saba.itki Berlin ga:ı:eteleri, 
bütün memleketin hukuku müsa
vat talebinde ı 11tıere mü.zabaret 
edeceğini Tazmaktadır. 

Diğertarafta.n Frankforter Zei
wıg'm Londı·a muhabiri şöyle di-
yor: 

Alman • fngili:ı: münasebatı, 
bugün bir enka:ı: yığınından bqka 
bir ~ey değildir. lngiliz milleti, Al 
man aleyhtarlığında müttehittir. 

Rosenberg'in beyanatı 
LO ORA, 1-t ( A.A.) - .M. Rosen 

berg, Reuter aja.nat muhabirine beya
DAtta bulunarak Almanya.om hukuk 
muaavatına malik olduğunun tanınma 
11 keyfiyetiain aulbıı tesi.e mubakka.k 
aurette meda-r olacafı mütali.aaınd• 
bulunduiunu ııöyleınifbr. 
aebatmın ..,.iısi bialerle de~a. •iyaai 
zaruretlerle olçülÜp takdir eclilm•i • 
aıp edeceğini ili.ve ebnittir. 

Yaaa11blar - Bulgarlar 
ATINA, 14 (A.A.J - Bulgu 

telgraf ajansının tekzibine cevap 
veren Atina ajansı, 8 mayıs tari
hinde bir komiteci çetesinin Yu
nan toprağına girmıt Ye orada Yu 
nan aaker ve jandarmaJanna tesa 
dı.if ederek bir takım harp mal:ı:e
ıneai bırakmak auretile tekrar ııe
ri dönmüş oldukları haberi salah; 
yettar bir menbadan almıt oldu 
iu malumata atfen teyit eder. 

Esaaen Yunan bükümeti, bu me 
sele hakkında Bulagr bükümeti
nin dikkatini celbetınittir. 

--o-

Ruaları prote•to ettiler 
CHANGHAl 14 (A.A.) -

Hariciye nuın M. Lewenkan, 
Sovyetleriıı tarki Çin deuıiryolla
nndaki hiaaeJerini satmak proje
lerini protesto etmittir. 

Çin hükWneti, Moıkova hükü
ınetine tiddetJi bir proteatomuııe 
vermittir. --Mütekabil muavenet 

CENEVRE, 14 {A.A.) - Em
ııü seli.met komitesi, dün reiı M. 
Politis'iıı riya.setine toplanarak 
M. Budevant (Fransa) tarafın
dan verilmit olan mütekabil mu
avenet mukavelenaıneai projesini 
tetkik ve ikmaJ ebni!tir. 

Gandi •ağlam 
BOMBA Y, 14 (A.A.) - Ga.n

dbi'yi tedavi ebnek için Del hey' -
den gelmif olan doktor Ansari, 
Mahatınanm sıhhi vaziyetinin 
pek mükemmel olduğunu beyaıı 
etmi9tir. 

Gandhi, açık havada uywnakta 
dır. 

Sofyada bombalar 
patladı 

SOFYA, 14 A.A. - Yapdmakta olu 
bir köpriiniln al-da diiıı ku....etli bir 
bomba patlamıt ve mlihim ba- yııp
mıftır. Bir çok kimael,,.. t•vlı:İf edilaıit
ti 

-- - _- -

Belediye memurlarının tekaütlüğü 
ANKARA, 14 (Telıtlunlo.) - !'ilii)let lıu•ıui iJarel0 ri m"murları

nın tekai.itli.iklerine dair olan kanunun hükümlerinin lıtanbul umumi 
meclisi bütçesinden maaf alan memurlarla Ankaro. merkez belediyesi 
memurlarına tatbikine dair hüküm et Meclise bir layiha ııermiftir. Bu 
memurlara ait tekaüt, dul ve yetim m<UZft tahtiti muameleleri müşterek 
sandık idaresince yapılacaktır. Senelik tekaüt tahsisatı yekuna iki mu
ıaııi taksitte sandık namına Ziraat Bank<Dına yatınlarak ayrı bir he
sap tutulacakhl". Ba tahıuat ktili gelmezse eluiği ait oldukları bütçe
lerden tamamlanacaktır. Sandık m asfralına İftİrak hiuesi sandık ida
re heyetince tesbit olunacaktır. Kanunları mucibince belediyelere ve
kiiletlerce tayin ııe memuriyetleri tasdik olunan memurlar de<Jlet me· 
mırra haklannt haiz: olacaklardır. 

Dahili matbuat bürosu 
ANKARA, 14 (Tele/onla) - Dahili matbuat bürosu teıküi hak

kındaki kanun liiyihıut yakında heyeti umumiyeye seııkolunacaktır. Bü 
ro Dahiliye ııekiileti hukuk mü1aııi rlifine merbut olacaktır. Hukuk mü
şaııirliğine ilaııe edilecek 2 muarıin likten biri amtbuat İfierife me~gul 
olacaktır. 

Yeni kazanç kanunu layihası 
ANKARA 14 (Telefonla) - Yeni kazanç ııergÜl kanun layihası 

üz:.,rinde Dahiliye ııe Adliye encümenlerinden aynlan tıili komis)'On 
mesaisini ikmal ederek layihayı muhtelit encümene rıermİftİr. 

Altın arama ve işletme idaresi 
ANKARA, 14 (Tele/onla) - Altın ııe petrol arama ııe İflelme ida

relerinin te,kili ha/Jnndaki lôyiha bütçe encümeninde görüıüleı-ek he
yeti umruniyeye ııerilmiftir. Bu me uzua dair Ji.ier bir lôyihaya ııöre de 
1932 biitçeıinin düyunu umumiye kı.mıtnda yapclan 500 bin liralık ta
sarruf ile bu idarelenn mi.itedaııil &ermayeleri temin edilmeldedir. Ba 
paradan J(}(} bin liraıı petrol idare si, 2()() bin lirası. altın idaresine cıe-

rilmektedi.r. 

Vilô.getlerin tevhidi lô.yilaası 
ANKARA, 14 (Tele/onla) - Bazı vildy.,derin kaldınlnwuıt veba

zılanmn birle~tirilmai hakkındaki Uiyiha ruznameye aluınııfhl". Dahi
liye encümeni hükiimetin te/Jili Ü zerinde bar.ı tadiller yapmlfhr. Bu 
tadillere göre Şarki Koçhisar h er tarala uzak bir marılıide olduğu 
gibi mühim tuz: memlehalarını ihti ııa eden idari ehemimyeti ltaiz. bir 
kaza olduğundan nahiye haline ko nulmaaı muııafık görülmemlftir. Ga
ziantep ile F eıızİp<Jf4 yolu üz:erind e ııe Gaziantep ile daha ziyade mli
ruuebeti bulunan Pazarcık kazaıın ın Maraflan alınarak Gaziantebe ve 
Malatyaya giden şimendiler sebeb ile bütiin münatebet ve muamellitı 
Malatyaya intikal eden Behani' nin Gar.iantepten alınarak Malatya 
vilayetine bağlanması lrararl<Jfhrıl mtf ve ba luaıuta layllıaya yenl 6Cr 
madde konmustırr. 

/ktısat kon/ eransına gidecekler 
ANKARA, 14 (Telefonla) - Lomlrada toplanacak iktuat lranl• 

---- :...:-A- _,_,_ _,,., _ _.,.J,,.n Ja IH:n-arla.,.,,.lr:lrr. -....-:~:=:-;::;::~~ 

ANKARA, 14 (Tele/onla) - Mecliste yarın 933 bütçesinin mıüa
keruine b<Zflanacakhr. Bu münaıebetle Maliye cıekili Abdiillıalik Bey 
izahat verecektir. BQfllekalet tef ki liit ııe ıııulleleri lıalılnndaki lliyi/uı 
ruzn4meye alınmqtır. 

3 idam kararı tasdik edildi 
'ANKARA, 14 (Telefonla) - ManiMııla Brezteli Omer oil• Re

cep ıı e lbralıim oğlu Arnavut lsma ilin, Kütahyanm Cebrail köyünden 
Mehmet oğlu Ha/ilin Söğüt hudut karalıolumı ba.artJ, neler H-. 
~hit eden uker lraçaiı Alinin ölüm cezaaıncı parpdnwılan ltaltlıuadald 
karorlar Adliye enciimeni ıaralınJ can Medi.l,. laMlilıine ar%0lunne.,_ 

tur. 

Türkige ile Yunanistan arasında 
askeri itilaf yoktur 

'ATINA, 14 ( A.A.) - Atina ajana Ttirlıiye ile YıırlllRÜtan _,. 
da ıukeri bir i.tiliil akteJilmif oldu ğwuı da.İT olan oe matbcıattcı inti
,ar eden haberleri lrati mretfe telt zip etmekte v. böyle bir ililôhn iM 
memleketin takip etmekte olJuiıı sııllt siya.setine mqayir o14caiım 
beyan eyi-ektedir. 

Bir Rus profesörü ''Zirai Türkige ,, 
isminde bir kitap gazdı 

MOSKOV A, 14 A.A. - Leningra tlı proluör Yakoudıi "Zirai TiirltJ,. 
ye" imıindeki eserini bitirmİftİr. Bu kitapta Tiirlıiyenin ,;ofral7d - U. 
/imleri hakkında ma/Umat olduğu gibi Türkiyede ekilen nehatlar Ult 
defa olarak tetlıik olunmaktaclır .. 

Arnavutluk sefirinin itimatnamesi 
ANKARA, 14 A.A. - Arnavutluğun yeni Ankara orta 4'8i Caıull 

Lezkoviku Bey bu~n öğleden eonra Çanlrayadaki köıklerlnde Reid
cümhıır Hazretlerı tarahndan mata t meraaimle lrabul buyırrvlarak ili
matnamesini takdım etmiftir. 

Hitler şidddetli bir natuk söyleyecek 
BERLIN, 14 A.A. - Voli Aja,.., büdiri)'Or: 

Bafııekil Hitler ÇaTfamba günii ilk dela olarak harici siyıuetin inti
baı etrafında resmen Reiftai'da beyanatta bulunacaktır. Bu beyanal 
son ııünlerde ecnebi deıılet adamla nmn beyanatlan üzerine siyasi bir 
zaruret halini almutır 

BQfııelıil Hitler A·~yamn artrit. ultimatom kabul etmiyeceğini kat'i 
bir lüanla söyley1>e.J..<:.. 

Seggar sergi Yıldızeli'nde .• 
YILDIZELI, 14 ( A.A.) - Seyyar sergi merkez: ııe köy muallimle

rlyle halktan yüzlerce kifi tarafın dan z:iyard edildi. Halka verem haa 
talıtuıa Ve ıeker utilualine ait filmler gösterildi. Mekteplerin sergi
yi ziyaretinde ormancılık ııc kiiğıt sanayii filmleri gösterilmiftir. Mu
allimlere ve hıallra yih;den fazla ki tap dağıtıldı. Sergi bugün Zileye 
hareket ettf. 
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Mezarh bekçilerine 
rica ederim! 

Çok saygı v ·· . 
bekçı·ıerıı s· 

1 
e urpenı değer mezarlık 

ız erden b" c1·ı . . Mi 
raannın 'izd .. ,ır,. ı ~~ım var. .. 
dileğimi Yl . e yuz bın oızın olsun, bu 
mece.. . yerıne getiriniz! Yani, beni gö-

ırıruz mezanm ld mayınız! "' toprağım ça ır• 

ti:B~İ~di!e k~dar boyumu ölçmemİ§· 
· ·· ~un olçtum. Tam bir metre yet· 

mı4 ..,ntıınetr . . C ınckr e ınııt. üce sayılmam ..Je-
metr;'· A"'?'a beni gömeceğiniz yer bir 
r yetmı, olmayacak· on beşer san
~m h tabut !firain için • tepe taban payı 
·~ rnk ıki metre boy lcazacaksnuz. A

şagı yukan bir metr d ~- k ·ı..: 
ikiw B .. .. - .. ~ e en .,... . ere ı":" 
bu k u yuz olçusudur. Bunun bır de bır 
d" çb metre derinliği olacak. Hesap e-
ıp .. ulunuz. 1 ıte ben bu kadarcık bir ye 

re !J'.0 '!'ülece'iim ~• aizden bu kadarcık 
~·er~~ın a,ırılmamasına himmet etmeni-
' . ıleyorum. Bunun en birinci yolu ça· 

resı. hanPinia. mezarnm kazananı~· a-
manı çok 1.·· .. b" ak ' ı.·· · otu ır topr ta kazmız. Çün-l Yumuşak, verimli gülweli bir toprak 
0 uçr~ alimallah çıldrrdıim» gündür. 

urkü emsali ile sabittir: 

b
. Ankararun Çaldağı bağrına yaalanmıt 
ır Dıkmen vardır. Benim orada. olmaz 

0!aydı • biraz yerim mi diyeyim ne diye
Ylın bilmiyorum ki .. itte bira:ı: toprağım 
B~r. !~inde iki alr.arçeşm .. ile iki kaynak .. 

ır alay nğac. Eh, fena .. yılmaz Anka. 
tada değil mi? 

Bu t'ünyalık yerimi o kadar apaçık 
ç~lrr.aktadırlar ki Miylesem, anlatsam ö
lum All•h inanmazsınız. Gözüm 0 kadar 
Yılmıştır ki ölümümden sonra ınezanm 
toprağını d" atırıp beni cascavlak ın ~ 
da.,.d,. b•rakacaklar diye ı'çı·me b" k eyku · d" 0 • . ır or 
ınD~: ~un ıçın sizden rica ediyorum. 
. .un)ya.'k yerimi çalanlar (mahkemeye 

rıtsı?. diyorlar. Ben dünyada bir kıınş 
;.er ıçın mahkemeye J!'ibnez bir adam ""° ahret top • · · -ı·· ··mc1 al) öb _ ragı ıçın o umu e na~ 

• ur mahkemeye arzuba.I veririm? O
~ düıtüm mezarcılar! Tabutumun 
pragmı olsun aiz koruyunuz! 

::-~~~-o-~-Ak=a::....:::.GONDOZ 

Yeni postah;.;e 
Osküdar postahaneıl-

111" küşadı dün yapıldı 
Oılriid rcl • • ecı· b,.ne b. a a yenı mta ılen JKMl•· 

ba h ınaımm açılına resmi diiıı aa· 
raı~drljk meraaimle yapılmıfbr. Me 
bazı " •tanbul poata müdürü, diğer 
ye rel:'4M" müdürleri, vali ve beledi· 
n , b ;., ~bittin , kaza kaymakamla. 
vat ha· dıye aza.in daha bir çok ze. 
dını va~~r bulunmuıtur. Binanın kilJ& 
Bey Yap' ve ~elediye reisi Muhittin 
Posta ~'- b~r nutuk irat etmiftir. 
rek 

111 
k..ı:r" de bir nutuk ııöyliye• 

nra J'..-ı:ı.; ' tir. Menalmclen 
2 "kraın .. ···-~--~.......- -
az :..' 

1 
• edihnqlerdir. Enelce 'Ya 

P~ • e ea.ı luıl"fıamda .. ki, ahşap 
b~-~~ada. ol~ Oakildar poata müdür 
lu~ t?»d~ a.an, fenni bütün teelaab 
haız bır b~ya mıilik olınuttur• Yeni 
J!o&labane buııuından ilk mektuba va· 
lı ve belediye reiai Muhittin Bey ,..., ... 
miştir. Muhittin Bey -ta ve ~paf 
"1tıumi müdiiril Fahri Beye bir kart 
Yaparak Ooldidar poaıahanealnlııa yeni 
binaamm küşat edildifhıi haber 'Yer • 
111iıtir. Üsküdar iakele meydanından 
eski bina kaldırılmıt. buraşı cenltle-

4 

tilmiftir •• 

Sanayi Kredi Banka•• 
Sanayi Kredi Banı.uı Uınuml müdll 

rii Sadettin Beyin JllftlJ Anlaından av• 
deli beldenmddedir. 

Sadettin Bey ıelclikten .-. &oka 
lnerkezinin Ankaraya ...Jı:li baznltklıın 
•iiratle lıitirilecektir. 

Banka merkm Huiran bidayetine 
~ Anbraya nalüeclilınit oı-ktır. 

1 BORSA 1 
<it Beeh•mdan .ı- cemıldir) 

13 MAYIS 19S5 
Alı:ıam Fiatları 

ı.ı11u-.... .. 
T.h-ftllt 

Eloktrilt 

Paria 
Loodl'a 
Nü)'o.,k 
'1.ilano 
a .. uı. .ı 
Ati na 
Cen.e-•r• 
Sofi" 
Aaaııtetdam 

NUKUT (Satıd 

-------

18,93 
4,48.lSO 

5,52 
2,038 
4,%15 

3,74.173 
3S 

79,115 
1098,25 

Kuruı 

, 
MI! 1.\YET TESl 15 f/iA YIS 193~ 

ŞEH RLERİ 
t.konoml Cemiyetlerde VIU!ıyetta Maarltte 

Yeni müzakere 
Rıhtım ılrketi ile hah 
tacirlerl gcrüıecekler 

Yeni hey'et 
Muallimler birliğinde 
yeni vaziyet n~dir? 

Mahpuslar 
Çalıştırılması Vilayet

ten istendi 

Mektep sergileri 
Sene sonu olduğu için 

hazırlıklar başladı 
Rıhtım şirketi ile tranait balı tacir

leri arasmda ardiye ücretlerinde iti .. 
lif b8sıl olmama11 üzerine Ticaret o
daaırun tavıututile halı tacirleri ken
di heaaplanna bir antrepo bulup aç· 
mağa karar vermişlerdi. Bu antrepo İ 
çin muhtelif yerlerde bina aran.m.Jf, 
neticede Kadıköy hali binaaı muvafık 
görülmüştür. Ticaret oda&ı, bu binayı 
muvafık görüp görmediklerine dair 
halı tacirlerinden nihai mütalealannı 
aonnuıtur. Fakat bu ıırada balı tacir 
leri, Rıbbm ıirketi ile yeniden tema • 
aa gelerek müzakerata devama baş
lamıtlardır. Rıhbm şirketi de bu mü
:zakerahn hüsnü neticeye isaı'i için ti .. 
c~r~t odası~~ tekrar tavauut etmeai
n_ı nca etmıştir. Bunun neticesi olarak 
fırket ve balı tacirleri murabbaalan 
yarından itibaren odada yeniden içti· 
ma edeceklerdir. Bu sefer· bir itili.f 
hasıl olacağı ümit edildiğinden netice 
ye kadar balı tacirleri hesabına antre 
~ tutulmaaı tetebbüaü tehir edilmit· 
tır. 

ispanyada yumurtalarımız 

lstanbul _Muallimler Birliği yeni j. 
dare heyetmde mühim tebeddülat 
ol?'uşhır. Ne eski reis ne de eski umu· 
mı.~8.~ip ye'.'i idare heyetinde mevcul 
~egı~~r: R':ıa .!"Jiunit Bey fazla meşru 
lıyebnı ılerı surerek istifa etmİ§lİr. 
Umumi katip Tahsin Demiray Bey de 
rey kazanamamıttır. Maarif müdürü 
Haydar Bey de kendisinin memur ol· 
duğunu söyliyerek yeni idare heyetine 
ıı-'.rmemişlir. Yeni idare heyeti 9 kişi. 
dır. Her zümre ·tahsile menaup üçer 
muallim vardır .. Bu zeval .sıraıile fUn 
!ardır: Etem, Sıdd1k Sami, Aptulhak 
Kemal; Mehmet Ali Nevzat, Ferit, 
Tarık, Bedri, Etem beyler .• 

Yeni idare heyeti bugün toplana
rak reis ve umumi kiıtip intihabı ya
pılacaktır. 

Yeniden tqekkül edecek bayaiyet 
divanı da sabık umumi katip Tahsin 
Beyle Arif Bey arasındaki kavga ha 
eli.esini tetkik edecek Te bir karar ve
rece_ktir. Kongre bitmesine, idare he .. 
yetinin değİfme&İne rağmen muallim~ 
ler ara11nda ba:ı:ı dedikodular devam 
etmektedir. 

Üsküdar birliğj 
Üsküdar Muallimler Birliği dün 

kongresini aktedecekti. F akal ekseri· 
yet olmadığından kongre batka bir 
güne bırakılmı,tır. 

Odada 

Mahkumiyetlerinin muayyen bir kıs
mını bitirmiş olan mahkiimlann, zabıta 
nezareti altında iı.mme işlerinde çahıabi 
leceklerine dair kanun Üzerine latanbul 
hapishanesinde bu şartları lqıyan 75 
mahküm seçilmiıtir. 

Bunların li•tesi Adliye V•kalelince 
de lv•d;k edilmiıtir. 

Müddei umumilik, Vilayete müraca
at eder~k bunlara iş bulmasını istemiş· 
tir. Bunlara r,öre münasip iş aranacak· 
tır. 

Muhiddin Bey 
Vali ve Belediye Reisi Muhittin Bey 

bu hafta sonu Ankaraya eidecektir. 

OUmrUklerd• 

Ankara vapuru 
15 Taife mahkemeye 

verildi 
Seyriııefainin Ankara vapurunda 

Cümrülı: muhafaza memurları tarafın· 
da~ yapılan aran!"." neticesinde kaçan 
albıaeler, sepetler ıçınde sebze ve saire 
yakalanmııtır. Bunların lskenderiyeden 
getirilcliğ:i anlatılmaktadır. 

Bu meseleden dolayı taifelerden on 
beıi lhtiaa• mNılcemesine sevkedilecek
tir~ 

lapanyada yumurtalanmız iyi fiyat 
bulmaktadır. ispanya piyasa5lnda yu
murtalarnnız.a Mısır ve Bulgar yumur 
taları rakiptir. Bulgar tacirleri, mal
ların• satabilmek · İçin fiyatlan kır· 
makta ve aralanndn rekabet yapmak 
tadırlar. Bul_1ariatarun Madrit sefiri, 
Sofya hükümetine, Bulgar tacirlerinin 
birlettirilmeai ve aralannda rekabet
ten vazgeçmeleri muvafık olacağını 
bildirmiştir. Ne kadar yükseldi? 

Bir kilo esrar 
Gümrük muhafaza memurlan, Gem

likte bir mol0<1l yüklenilen eşyadan 
ıüpbelenmiıler Ye yapılan aramada çu
vallardan birinde bir kilo esrar bulun· 
mııı, tahipleri yakalannuşbr. 

Gülyağı tetkikatı 

lktı .. ı vekaleti tahlilat §ubeoi ıe
fi Ha.lit Bey, gÜl ve gülyağı baklı:ında 
mahallinde letkıl<at yapmak Üzere 
15 haziranda lspartaya gidecek, bir 
ay kadar o mıntakada çalıtacak ve 
muhtelif nümuneler Üzerinde tetkikat 
ta bulunacaktır. 

Tf caret odası niepetlerl 
teeplt etti 

Yağmur bol 
Meteoloji enatitüsünden alman ma 

lfunala göre, 12 Mayıata Kırklarelide 
6, Artvinde, 5, Sankamışta. 4, Erzn· 
rumda 13, Karata 3 milimetre yağmur 
yağmıfl.tr. 

Yeni fındık niı:arnnameai 

nn\lW"!lldfM~..Jı.,.•d·-n ..ıreni 
fındık numuneleri hakkında bir mad· 
de vardır. Buna gl>re, almacak numu
ne rnikdarı, her parti iç.İn 250 ıram 
olacaktır. 

Sofyada bir içtima 
Bulgaristan hük\ııneti, zirai mahsu· 

l&tm kooperatifleıtirilmeai için Sofya
da. Bulgariatanm her tarafından gi
decek murahbulann iftirakile büyÜk 
bir içtima hazırlamıştır. Bu içtimada, 
bu ıneaelaye dair omumi bir provaın 
hazırlanacaktır. 

latikra.zı dahili tahlilleri 
Boraa ve Osmanlı Banlİ.ası komiaer· 

liğlnden: 
2094 nümat'alı kanunla akdine izin 

verilen iknıniyeli ve yÜıda beı faizli 
1933 latilı:razınm muvakkat makbuz· 
!arla İbl'aç edilen 4.000.000 liralık A 
tertibi tahvili ri, 14 Mayıa 1933 tari
hinden itibaren Maliye Vekaletinin 
emrile, latanbul MenkulloJınetler ve 
Kambiyo Boraaaı reami kaydına teoçil 
edilmiıtir. 

laveçe taze meyve 
... 

Almanyada it ıören büJük bir ineç 
müess...,.i, Türkiyeden taze lll&J"e al· 
-k ve bunlann bir lusmmı lsveçe de 
..,..ketmek istediiini bildiımitlir. 

Romanya ile ticaret muahedeai 
Romanya Ticaret mw.-aili M. ıMa

nesko Ankaraya gitmittir. 
Romanya ile aramızda yeni bir tica

ret muahede•İ yapılacağı haber veril· 
mektedir. 

Buğday meseleai 
MOSKOVA, 14 A.A. - Ta .. Ajanaın 

dan: Cenevrede buğday meselesi hakkın 
da miiukeratta bulunan müteha .... J•r 
konferantı dolayıaile lzv.,.üa gazetesi, 
konferanaın bir itilaf müııaken•İ taaav
vurunda bulunduğunu kaydettikten &on· 

ra Ru•yanın davet edilmemif olmuın· 
dan dolayı memnuniyetsizlik hi• etmek
le ve bunu yeni bir Sovyet dü§manlllı 
addetmekte olduğunu yazmaktadır. 

Ticaret odato, loptan etYa fiatleri in 
diğini nqretmittir. Buna na.za .. 
ran, gıda maddeleri itibarile 
1913 1914 sene•inde yüz 
kuruş addedilen emtia fiati, 1932 
aenesinde 757 kuru'!" çıkmıştır. M~ad· 
dı İptidaiyede bu nisbet yüz kun.ııtan 
508 kuruşa, nakil maddelerinden 100 
kuruıtan 1300 kuruta, madenlerde yüz 
kuruştan 869 kuruşa, diğer muhtelif 
m!"ddele;dı: yüz kuruıtan 1164 kuruta 
yukselmışlir. Vasati fiat 1913 - 1914 
aeneaine nazaran yüzde 738 farl<etmek
tedir. 

_ Qdaca hazırlanan dii;•< ı.ir ind""•• 
de gıda maddeleri yüzde 89,3 nakil mad 
delerinde yüzde 99,8 mevacldı iptidalye
de yiizde 74,6, madenlerde yüzde 93,6, 
diğer mubtelif maddelerde yüzde 92,8 
nisbetinde yükselmiıtir. 

Umumi vasati terfi yüzde 85,7 nis

betincledir. 

Kitaplar çıkardacak 
Ticaret odaıı, ihracat emtiamııdan 

her biri haklonda ayn ayn kitaplar çı· 
karmağa karar venniıtlr. 

Türkçe ..a Franazça olacak bu kitap 
lar iki ay zarfında bazırlanacak ve ilk 
kitap afyona a.it olacaktır. 

Oda raporlorlan, tütün, pamuk, Y•· 
pajı, fındık, iiırilm, incir Te palamut 
bak:lı:mcla tetkiklerini yapmaktadırlar. 

Belediyede -Naııl alınacak 
Yeni infa edilecek yol ..e liğunlarm 

yan bedellerinin balktan alınacağı yazıl 
mışb. 

Halk bu projeyi lıet senede ödeyecek 
tir. Taksitlerini ödeme senıiti hakkında 
clalmi encümen bir ıaru;..ıname hazırla 
maktadır. 

Mahkemelerde 

iktisat teşkilatı 
Ankara lçtlmamda 
raporlar hazırlandı 
Bir müddeıtenberi Ankarada topla

nan Ticaret müdürleri ve mümessilleri • 
esaı itibarile vazifelerini bitirmi,ler ve 
gurup gurup çalışarak muhtelif iktıtadi 
meaclelere Nt r..,,..rlıınnı hazırJUruflar

dır. 

m..;;illeri, "vfil:;; lü~u göre~ek 
)eri izahatı vttm4'k üzere bir bafta claha 
Ankarada kalacaklarclır. 

Bu raporlar üerine alınacak tedbir· 
!erle ikhMdi Ollbada beyli yenilikler ola 
cağı aıılaıılrnakı.dır. 

Büyük Ru• edibi 
Bilyük Rut edibi Makılm Gorıi'yi 

)ıaınil Sovyet bandıralı J""1l Jaureı va· 
putll bu sabah limanmum gelecktir. 
Muhterem miaafirimiz, nbbmda aamİ· 
mi ıurete istikbal edilecek ve Sovyet 
konaoloshanesine gjded'.lıtir. 

Tedavi için buJonduiu 1 talyımın So
rento telırind..,. Ruaya.ya avdet ebnekte 
olan va yeni Türkiyeyi ıönnek arzuıu· 
nu bbar eden büyük Rus edibi, nhhati 
müaaacle ederse Ankarayı ela ziyarete gi 

clec:d<tir. 
Mak•İm Ge>rgl ıerefıne bir kaç ziya· 

fet verilecektir. 
-o--

lnhlearlar Vekil 
Şelırimiıde baluDan Gümrük ve ln

lüaarlar Vekili Rana Bey, dün de lnhi
aarlar idar.,.inde ınetiul olmuıtur. 

Limon kralı mevkuf 
Diyamandi Ef. dün tekrar tevkif 
edildi, bugün muahakeme edilecek 

Sekizind lbtiaas mahkemeai latintak ı di el'an Tıbbi adlicle ınilıahede altmda-
Hikimliti kararile limon knlı namile da. . .. .. .. . 
maruf Diyamandi Efendi ve ortalı Mu· ı Fedai Efendi baklanda onınnu;ıdeki 
çaldı, katibi Argiri Ef-dilerle Cllusük bafta rapor veril..-i çok muhtemlıeldir. 
muayene memuru Ali ve kolcu Arif E· 
fen diler tevkif eclilmİflerdlr. 

Başka gÜne kaldı 

Vapur ve tren tarifeleri 

1 
Bua:ünden itibaren DeYlet demiryol· 

::; tarifeo.ile Seyriıefain Kadıköy • Hay 
_,1>'11

1 
d~ • Köprü • hattı tarifesi deiit· 

mCK e ır. 

Bu tevkife aebep olarak lstanbul li
mıunna getirilmiı olan 3000 aandık ll· 
mooun Cilmrükten kaçak olarak çıkarıl 
dığı söylenmektedir. 

Diyamandi Efeudl bir limon meı.ı.,. 
ıinden g~en aene a .. lhtiaas mahkeme
sine verilmit, fa.kat beraet etmiıı, Tem
yizce bu karar bozulduğundan yeniden 
muhakeme altma alınnuttı. Diyamandi 
Efendinin mubal<eınesi bugÜn yapılacak 

Zevcesi lcliıl Hanımı öldürdii'ğünden 
dolayı evvelce Atırcezada mahkiim olan 
Şevket Beyin Temyizden bozularak ge
len davasına diln ele devam edilecekti. 
Tıbbıadliden ıorulanlara benü:z cevap 
gelmediğinden mahkeme bafka rüne bı 
ralnldı. 

ti ~":;"Pd ~~upresinio gelme gitme ta· 
a en e egı mektcdir • El .. pres aabah· 
ları ıaat 7 .ss te aelec .. ktir 

21.45 te Sirkeciden gidecektir. tır. 

Duruşma yapılacak 

Sene sonu olmak münaaebetile ilk. 
mekteplerde eliıleri ve reaim ıerırile
ri hazırhklan yapılmak için yarın ilk 
tcdriaat müfettişleri biı içtima akte
de.ceklerdir. 

Kız lisesi gezintisi 
laıanbul kız lisesi dün ıeneUk tale· 

be gezinliıini yapmıftır. Huausi bir va 
purla sabahleyin Sariyere gidilmit ve 
a.ktam 6aat 20 de Köprüye muvasalat 
edilmiıtir. Dün havanın yağmurlu ol· 
maaı talebenin bira~ neteaini kaÇD'· 
mıttır ... 

Ekalliyet mekteplerine 
yardım 

Hususi idare yeni aene bütçeaine 
tehriınizdeki ekalliyet mekteplerine 
yardım olmak üzere l O bin lira kon
muıtur. Bu para mali vaziyeti fena o
lan ekalliyet mekteplerine bir nisbet 
daire•inde tevzi edilecektir. 

ldnıan şenliği 

Cuma günü yapılacak albncı jinı
naatik tenliklerinin umumi provaaı bu 
gÜn saat 2,5 da yapılacaktır. Bu aene 
şenlikleri ıönnek iıtiyenlerin adedi 
çok fazladır .. Bütün davetiyeler tev
zi edilmiş olduğu halde lı.i.Ja müraca· 
atlar vlli olmaktadır. 

Muallimlere yaz kampları 
Bu aene bir çok yerlerde mua.llimler 

için yaz kamplan kurulacaktır. Kuru
lacak kamplar İç.İn bir program yapıl· 
mııtır. Bu proJITIUIUl nazaran Karada 
n.İ2 kıyıunda Ordu civannda Vana 
r~tı mektebind-: yalnrz muallim beyler 
ıçm 50, Kayaenye on aekiz kilometre 
meu.fede Ta.aa yaylaaında Zencidere 
>?-lı mektebinde ailelerile gelecekler i
çm 1 ~O, lzm}t. civarında Değirmen· 
de!"~ ıle Eı-eı::h araaındaki ormanlık 
plaJda mua.llım beyler için 100 latan
bul Zincirlikuyu Balmumcu ya:ı mek· 
tebindc kan koca mua.llimler için 80 
ve yalnız harumlara. mahsus olmak Ü· 
zere Çamlıca kız orta mf>ktebinde yet 
mit yataklı tatil kamplan kurulacak-
tır. 

lki profesör geliyor 
Bir kaç güne kadar ıehrimize bey

nelmilel ,öhrete malik iki maruf ilim 
gelecektir. Bu za.tlann lıer ilüai de Vi-
J:;~~:r~~- ;;;:sefuı~~ n-;~1.;:-!tt!•te 
celli "ettiğine dair u:r.un tetkikatta bu
lunmuş, dünya aleminde bu aahada 
,öhret ka.zanmııtır. Ziı·ai bayvanabn 
ralahı ve teksiri ilmi mütebaa•m olan 
profesör Adamaunun da kendi aahaaın 
da bir çok kıymetli tetebbiileri var· 
dır. Bu iki zat darülfünunda konfe· 
ran&lar vereceklerdir. Memleketiıniıı 
ilim mulüti bu iki profesörün lstanbu
la seyahatlerini ehemmiyetle kartıla· 
nuılardrr. 

Poll•te 

Tramvayda yangın! 
Dün akJ&ID M1Al 17,5 ta Edirneka· 

pıdan Sirkeciye gitmekte olan Edirne 
kap• • Sirkeci tramvayı Veznecilerde 
aalri kavoin üzerinde yoldan çılmuştır. 
Ve ayni zamanda elektrik kontak 
yapmıtlır• TraınTaydaki1er teta.la ılı· 
taflYa fırlamıtlardır .. insanca bir zayi 
at olmamlflrr. • 

Kontak yaptığı için arabanm motör 
inamı yamnııtır. Gelen batka at'aba 
tarafından yola konarak çekilmittir. 
Tramvaylar bu hatta yirmi dakika ka 
dar iıleyememittir. 

Tramvaydan düştü 
Hukuk fakültesi tıılebeıinden Kerim 

Efendi Beyuıttan tramvayla Harbiyeye 
giderken yere düf"S"ek batından yara• 
lannuıbr. _ 

Otomobil çarptı 
Şoför Seyfettin Efendi idaresindeki 

otomobil Kenıstecilercle 70 yafmda Şa· 
ban Ağaya çarparak yaralamıttır. Şoför 
yakalanmııtır. 

Bu da öyle 
Karagümrükte oturan Tan&fB Gala• 

tada Şoför Mehmet Tevfik'in otomobili 
çarpmıt ve yaralamıştır. 

Bu üçüncüsu 
Kurtuluıta oturan 5!J yAşınd~ Te>d~ 

riye Metrutiyet caddesmde tof"or Akri· 
pos'un otomobili sarpırut. yaralamıtlı}"• 

K••• haberler 

• lotan"bulu bejendi - Bir kaç gÜD· 
denberi ..,hrimizde bulunan Litvanya.
nın Roma ıefiri M. Seyya, tebrimizi 
pek lıe!ğcnmiştir. Bir kaç gün d1tha bu
rada kalacaktır. 

Nurullah Eaat Bey 
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Medeni 
Kahraman hk lar! 

lnaanlar oltlunı bjttim kahramanlı a 
"'" lüprur. Esatir hikiıye)Pri t.-ahroman 
hk destanlandrr, H1tlk masallarında tek 
mil bunu dinlersiniz. Ukin bu kahra
manlık vaktile hep kendinden kavioine 
galebe ~eklinde !"Örülürdü. Devleri ve 
ejderleri öldürmek, Kırk haramileri ka
çırmak falan filan •.. 

Zaman ve medeniyet ilerledikce kah 
ramanhk lelakkileri de değişiyior: Rah
?'etli Köroğlo uzaklan 1tdam öldW"'n 
ılk ateıli ailih icat edildiği zaman: 

- Delikli demir çıktı, kabad yılık 

bitti ... Demiı. Onun için artık bu i•l~ri 
kabadayı telakki etmiyoruz. Elind eri 
at"§Iİ ııüzel bir filintaaı olan ivi bj, atı-
cıya kim yaklqabilir. • 

Buna mukabil insanlar ıahiat kuv
vetlerile çarpışmayı kahramanlrk telak
ki ediyorlar. Dünya artık yirmi kitİl• 
kartı koyınuf bir adama rağbet etmez 
oldu. Likin Bahri Muhiti geçen ta)•ya
redyi haşmda tafıyor. 

lıte bu çeıit kahramanlardan iki i 
daha üç sün evvel tehrimi:ıden geçtiltt. 
Görülmeden, •essizçe reçtila-. Bu adam
lar dünyanm en yükaek dağı olan ~" 
dünyanın tavanı iı~ verilen Hima)aya 
zincirinden Evereat dağının üzerinden 

tafl'.are ile aşmıtlardr. Bu dağa çıkıp 
tetkikatta bulunmak için tertip edilen 
bir kaç heyeti aeferiyenin yan yoldan 
döndükleri daha iki üç senelik bir nıe
aeledir. Tayyarenin, bugilnkü nagibam 
ka:ralannı ve bütün tabiat kuvvetle'1ne 
kartı dayandığı ıeyin bir damla ber zin 
ve bir elektrik 1erareai olduğunu dütü
nilruk, bo iki tayyarecinin yaplıkhn 
t"Yin azametini takdir ederiz. Bu adam· 
!ar memleketle•ine gittikleri zama.n lcim 
bilir nasıl kar~ılanırlar~. Medeni kahrıı· 
manlıfın milleti ve mı1liyeti yoklar. 
imanlar böyle §eyleıi ırk budutlann· 
dan clıdıa genit teJikldJerle kattılar, 

mekt yaparlar. Bizde de böyle olmaoını 
gönül anu ediyor. Bir, yinni gün evvel 
tebrlmizden gelip geçen ilci sinema ar· 
tistine gösterilen tatkıo kabul tarz>nı, 

bir de bu ilü tayyarecinin seuiz sada•ız 
lstanbuldan geçip gidi!lerİni dütündüm. 
ve cloğruıo ta.aalandnn. Anlaıılan xe•k 
biderimiz, kahramanlık duygulanmm 
gölgede bırakıyor, 

Grpta mı, haset mi? 
Ne inkar edeyim, bir lıınıdık kimu

,..:,, - ıa.,rma.ilık ta oba övle va - • 
Abliık kitaplan bunun adına un gıpu•, 
kah buet derler. Onlar ne dttlene el.,. 
ainler, ben dün yine böyle bir fıkırtı 
bisaettim: 

Ba.bk pa:mnndan ıec;ttken bir mil• 
navda hıyar gÖrdüm. Şöylece mostraya 
yatınlmıt duruyordu. Sordum: 

- Elli lı:tıruı 1 eledi ve Allah sizi inaıı 
clının, hıyarın bu kadar luymetlencl" İ· 
ni iptince hıyar olmaılıı-a eaef ettim. 
Bibnem buna ıiz ne deniniz? Gıpta mı, 
haaet. mi? 

FELEK 

Mübalağa var 
Maıkeli haydat baıkını 

vaki detildlr 
BURSA <Millivet) - lki ııUn 

evvel bazı gazeteler, bet mukeli 
nıütellih tafııın 
Orhangazi köyle
rinden birine baa
lan yaparak köy 
muhtarından pa
ra koparmak iste
diklerini yazıyor· 
:lu. 

Hadiseyi en 
.alahiyettar olan 
vilayet makamın· 
dan öğrenmek İ· 
çin dün Vali ve
kili Şevket Beyi 
ziyaret ettim.Sev· 

Bursa Vali ııekili ket Bey diyor 
Şeııket Bey ki: 

- "Filhakika 
bir kaç gün evvel bir kaç müaellah 
şahım Orhangazi Kazasının Maın
lıca köyüne giderek kavheci vaaı· 
tasile Mustafa Kahya isminde bı
risini ve köy muhtarını çağırmı~ 
lar, fakat gece olmak münasebeti· 
le muhtarın davete icabet etmedi
ğini görünce savu.up gitmitlerdir. 
Hadi.eyi haber alan zabıta derhal 
faaliyete geçmi4 ve bu gece gez· 

JCu:ru.ı 

ııı f Fraa•n 171.- ı Şilin, AY. 
l lıterlin 110.s 1 Pntta 

.,,' Dolar 160 1 Mark 

-24.-
17.-
47.-

h G~\ H_ay!arp~a, gerek Sirkeci 
"ıltcakı n ıySo_ •k "!dlerinde de tadilat ya

pı a tır.. ır ttı en banliyö trerıi son 
21.21 de kalkacaktır. 

Va • Nu'nun iki kitabı 
ViıJa Nurettin Beyin evvelce ne9ret• 

tiği "Bir ebenin habratı" ve ,,Atkın tıİ· 
rinci tartı" ismindeki lütaplannm müd· 
dei umumiliğe gönderilmediği anlatıldı 
ğından kitapları basan matbaalar aleyhi 
ne bir dava açılouştrr .. 

Bahri oğlu Anlan iaminde bir araba 
cırun &ÖzÜnÜ kör edec.~k ıuretle aakat· 
la.Lğı iddia edilen Hakkınm Ajırcezada 
muhakemesine devam edildi. Dinlenen 
tabitlerden ba:zılan Arolanın evvelce de 
gözleri ııörmediğlnl, bazılan da aonra· 
dan aakatl11J1dığmı söylediler. 

Pariale borçlar müzakereaine iştirak 
eclen murabhıularmuzdan Nurullah E
sat Bey Ankaraya dönmüştür. 

gincilerinin Eaat, Durm~, Recep, 
Kopuk Ahmet ve İznikli Ahmet 
nam kimseler olduğunu tespit et· 
mi4, evrak.ile adliyeye teslim elm •· 
tir. Gazetelerin yazdığı gibi u 
köyde ne iki ki i dağa kaldmlrn••· 
ne de maskeli haydutlar gfüulfü t
tür • ., 

~ Lırıet 2ıa 

~ ı. a.ı.ıın. 115 
~ Drahmi 25.50 o . 1 • uo. 2:1) I, a.\IJ!i; ... 

l t,., .• 26.-
Ilı florin 8'.-

ltur. t-.~ 120 t 

1 :z.loti 
1 Penw• 

20 l,ey 
ZO Dinar 

1 t•"no••; 
1 Ah111 
1 Mt.c:idiy• 

lıaf.lııuol 

u.-
33.-
23.-
55.-
~-

930 
33.-
ı.-

iki nakil 
Vama ve Tiryeıte konsolo•lul<lan 

ke.nçilarları Rüştü ve Şadan Beyler 
nıerlı:czc n• kledilmitlerdir. 

Fedai Ef. müşahede altında 
Köprüba~ı cinayeti faili Fedai Efen· 

Mahkeme, Arslanın -.rabacıhk ehli· 
yetname•ini haiz olup olmadıgmın ıey
risefer idaresinden aonılmuı için duruı· 
mayı b&Jka güne bıraktı. 

Reaim sergİai 
Resoam lmıail Hakkı •e Tahıin Bey 

ler f-lalkevinde yakında bir resim ıergi 
•İ açacaldardrr. 
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C Sıhhat itler~ ) ___ ____, 

Dünyaya nasıl geliriz? 

Bütün hayvanların - bili.istiana - ı 
bir yumurtadan çıktıkları gibi, biz İn· 
sanlar da adi bir tavuktan baıka tür
lü ctiinyaya gelmiyoruz. Erkeğimiz il· 
kah edecek tohumu atar, kadın da il. 
kah olunabilecek bir büyeyz (yumur
tacık) hazcrlar ve bu iki unaurnn te
aadüf ve birlef!Deainden mülakkah 
yumurta yani yeni bir inaan doğar! 

Bu fiilin na11l cereyan ettiğini da· 
ha yakından takip edelim: 

Erkeğin mahaulü olan tenaaül İfra· 
nnın bir milimetre mikio.brnda 60.000 
tane ( hüveyni menevi) denilen tohum 
vardır. Bunlar birer toplu İğneye ben· 
zerler ve gözle görülemiyecek kadar 
kücüktürler. ince uzun olan kıamıla
rın; bir balık kuyruğu gibi aağa aola 
tahrik ederek toplannın müteveccih 
olduğu istikamette ilerilerler. 

Bunların bin'. rceai bir arada olarak 
mikroakop platini üzerinde her biri 
bir İ•til:amete doğru kaynaıır durur
lar. Bu manzara müthit bir aahnei 
mücadele ve rekabettir. Hepainde he
defe bir an evvel vio.ad olmak İçin te· 
dit bir teli.f mütabede olunur. Bunla
" ilk defa olarak. takriben iki yüz &e

ne evvel (Ham) isminde bir Alman 
doktoru ketfetmittir. Bugün bir mil<· 
roakop altına bir damla mayii menevi 
koyarak bunlann miktanru, hareket
lerini, teşekkülatını mütalea etmek 
pek kolay bir ittir. Evlat aa.b.ibi olını
yan gençler hakkında her §eyden ev· 
vel böyle bir muayene yaparak bu kü
çük anasınn mevcut olup olmadığını 
aramak lazımdır. 

Kadına gelince; tenine çevrilmit 
armut teklinde bir rahimle, bunun aai 
ve solunda birer yumurtalıfı h&mildir. 
Rahim hali tabiide armut ıeJdinde ve 
armut kadar olduğu halde, gebelik 
esna1.ında bu cesamet elli miali kadar 
artııbilir. Rahmin iki tarafındaki yu
murtalıklar da birer Ü%üm aalkımı gi
bidirler, ve bu aalkım tanelerinin için
de birer yumurtacık cizlidir. 

lıte bu yumurtacıklar her bayız za
manında hayız demi ile beraber ra
him yollarına dökülür ve burada er
keğin huveyni menevisi ile birleşip 
büyüyerek ebeveyne bir evlat hediye 
ed rler. 

Bazan bir kaç huveyni menevinin 
ayn ayn bir kaç yumurtacıkla birlet
meai ve yahut iki, üç huveyni mene
vinin tek bir yumurtac:ığa nüfuz et
me3İ de vaki oluraa da bunların hepai 

Dr. Muhip Nureddin 

yaşamayıp ancak hayatiyeti galip olan 
bir tek atılı yumurta ekaeriya nefTII 
nemaama devam ederek evveli ceni
ni ıonra da nevzadı teıkil eder. Na
diren ikiai bir arada büyüyen yumurta 
lar da ikiz çocuklar meydana getirir-
ler. •, 

Her hayız zaman.ı kadının bir yu· 
murtlama devri demektir. Eğer bu 
yumurtalar aıılancraa kadm hamile 1 
kalır ve hayız da dokuz ay hamil mild- 1 

delince bir daha vukua gelmez. 
Fakat henüz biliruniyen teyler de 

var. Mesel& hayızla füli ilkalım mü
naaebeti ne derecededir? Bu eksen· 
yetle kanttmlan bir meseledir. Falan 
aün hayzını ııören ve sonra ilkaha ma
ruz kalan bir kadmın hamlinin bat· 
lanıııcını kat'i olarak tayin edebilir 
miyiz? Hayır, bu fiilin tarzı husulü 
nü biliyoruz, fakat vukuu zamanını 
kat'i aurette tayin edemiyoruz. 

Bundan maada ııene malümdur ki 
hiç bir zaman hayız görmemiı olan 
kadınlar da pekala h&mile kalabilir 
ve çocuk dünyaya getirirler. Hamil ve 
doium için hayız görmek te §art de
ğildir. 

Maamafih denebilir ld, tabii bir 
aür'ati haiz olan bir buveyni menevi, 
tamamen ilkaha aalih bir hale gelmit 
olan bir yumurtac:ıfı ancak yirmi dört ı 
saatte bulup onunla birleıebilir. La
kin kadının yumurtac:ığı ilkaha müaa
İt bulunmuyorı.a, o zaman rahme gir· ı 
mit otan huveyni menevi burada gün· 
terce beklemeğe mecbur kalır. Bu İn· ı 
tizarm on, on iki «Üne kadar uza.maıı 
da mümkündür. Şu halde kadının uz
•İyetinde aaıl ilkah fiilinin YU.kua gel
diği ııünü tayin etmenin imkaru yok· 
tur. 

Bu sebeple bir çoklarının yaptığı 
gibi, son hayzın nihayet bulduğu ı 
tarihin ertesi gününü mebdei hamil 
olarak kabul etmek hiç te doğnı bir 
fikir olamaz. Bazan tahmininizde bir 
ay, hattio. daha fazla aldanabiliriz. 
Bilhasaa emzikli bir kadmda bu meae
le daha fazla bir ehemmiyet ve gara
bet arzeder. 

Faraza zevceıini üç aylık bir çocuk· ı 
la bırakıırak seyahate çıkan bir adam, 

1 tam bir sene aonra avdet ettiği zaman 
zevceaini on beı günlük lohosa olarak 1 

buluyor. Ne diyeceğiz, gayrimefru 
bir münaaeb t mi vaki olmuftur? Bu
nu iddiaya aalahiyetimiz yoktur. 

Celal Beyin 
Beyanatı 

(BQfı 1 inci •ahi/ede) 
vekili Mahmut Celil Beyefendi A· 
nadolu Ajansı muhabirine atideki 
beyanatta bulurunuılardrr: 

''Atmadan çok memnun olarak 
geliyoruz. Jki dost memleket ara
ımda ticari münaseebtlıırin de tan• 
zim edilmiı olması her iki taraf İ· 
çin hayırlı bir netice tetkil eder. Yu 
nan mallarının Türkiyede azami re 
vac.ını temin etmek bizim d" men· 
faatiıniz iktizaamdandrr. Yaptığı

mız itilaf ile bu gayeye doj'ru kuv
vetli bir adım atılmış olduğunu aciy 
liyebilirim. ltilafname hakkında ga 
zetelerım.ıze esasen uzun uzadıya 
malumat ve izahat verdim. Bu .iza
hata ilave edecelr. bir §"Y görmü

yorum. 
Ticari müzakerelerle birlikte dost 

devlet ricalile umumi meaaıl Üze 
rinde mudavelei eflr.ıirda bulunduk. 
Butun diıtıincelerimiz arasında tam 
bir mütabakat mevcut olduğunu &ur 
meıde cidden bahtiyar oldum. Yu. 
nanutanda gördutumuz çok. hara
retli hu nu kabul ve gerek hiikwnet 
ma.hafilı gerek dığer tırkalar erl<a· 
nile reanıı, huıuaı temulanmızı ı· 

hata eden aamimi dostluk havaaı 
ıki memleketın bıribirine ne kadar 

ıaJun, menfaatlerıncJ.e nekadar mu'" 
tehit ve duygulannda ne 1<adar mu 
tabık oldukıarıru bariz bır halde 
ııöatermiıtir. Çok aamimi ve çok 
aoıtane olmam.aaı mıi.mKUn mü idi? 

A•tlsız habe.-ler 
Türkiyeye avdetımızde Atina mü 

zakerelerımizin bir taklJll fa.Yiala
ra aebebiyet vermıt oldugunu duy
dum. Guya l ürkiye ile Yuuanistıın 
arasında bir ittifak muahedesı veya 
bir askeri muahede müzakere ve in 

taç edilmit, boyle bir i<'Yin ulı yok 
lur. Çünkü um.uni aiya...,tleri her 
r.ahaaa hakiki bir birlik gösteren 
bu iki memleket bu gibi muahede. 
Jeri ancak bir lüzum u.zerine yapa
bilir. Ne Türkiye ne Yunanistan 
böyle bir lüzum hiuetmİf değiller. 
dir. Bizim ııayecıiz aradaki doatlu. 

gun ner ııün yeni bir ad= daha atıı. 
.:ak tekilde inkişafm.ı temin etmek· 

Nazire H. \Müderrislerin ,; .. •"""'•"' e:::!·~...,... ...... 
ı:!, ~,.,Ç~~!~1-ai r: ~,. ! H~~!~~~,~~!~~~~~l . ~;.;~;~ki;:;~~i::=b~~; 
tertıp eden gazete tarahnd .... verile- Darulfiinunda mevcut müderris ve mu 
ceği vadedilen bin liranın ancak ya- allimlerden bazılanna lıtanbul üniver daha kuvvetlendirml!ğe humet et· 
rısı ödenmiş, geriye kalan 500 lira iae ıiteıinde kilraü verilmiyecek inhilil tiğini de anladım. 
verilmemi,tir. Gazetenin bu parayı ö eden küraülere hariçten profesör cel· 1 Türkiye efkarı umumiyeıioe 
dememesi, Nazire Hanımın kraliçeli- hedilecektir. Küraüaüz kalacak müder ı Türk • Yunan doatluğunun kuvve· 
ğe intihabının bir taknn münakAfala· rialer, gene maatlanru alackler bazı tini bir kere daha ifade etmeği ve 
rı ve itirazları celbetmİf olmaaıdır. mühim eserleri IİIAIWnıza tercüme 
Esaıen gii.t lleri ıeçen hakem heyeti ve nakil ile tavzif edileceklerdir. Ye- ~ ayni zamanda da Yunan hükümeti 
araamda da Nazire Hanımm Tiirlciye ni teıkilatta genç elemanlardan iatifa· 1 erkio.nma arkadaılarımla beraber 
kraliçeai intihabma itiras edenler ve de olunacaktır. kalpten tetekkür eylenıeği vazife 
Feriha Hanımı, tercih edenler olm.., bilirim." 
tu.. Hakem heyeti azaa.ıııdan Utaki T k •• 
zade Halit Ziya Beyden Nazire Ha- e aut maa~ı 
nımın vadedilen paranm •erllmemesi- ::S 
ni hakem heyeti araamda çıkan bir (Batı 1 inci sahifede) 
ihtilaftan ileri gelip ııelmedifinj aor- hak olan yetimlerin maap en çok ala-
duk ;, Halit Ziya Bey bize fU izalıab cağı olan cihetten heaap olunur. An-
verdı: cak mallfa müstahak olan dul zevce-

-.- ~aliçenin tahaiaab Ue hakem he !ere pederlerinden dÜfen yetim maaıı 
yetı ~.ıç .te meşgul olmut defildir. Pa- dul maaımdan fazla oluna reyleri a-
ra muk."d~atınBı vadeden Cümburiyet lmcr .. Zevcelerin intikal eden maaı· 
gazete.. ır. undan iıtinkif eden d lan ~ercih ettikleri takdirde bu maat 
kendiıi oluyor demektir. e tahaıa olunur. Pederlerinden tahaia o-

. ~n, reyi~i Feri ha Hanıma ver- lunan DUlaf mikdan zevcelerinden in-
mıt~ım.'._ Na~ı"! Hanıma ikinciliği mü tikal eden maqtan fazla olmak haae-
naup gormuttüm. Bu kanaatinıi b bile 4 7 inci ve mu•akkat ikinci mad-
ande de defittinnit değilim. u deler mucibince taafiyeye tabi tutu. 

Kraliçenin Avrupa seyahatine k lan dul zevceler hakkmda dahi bu 
di batma çıkmaa. iae beni falıae en fıkra hiilanÜne tevfikan muamele olu-
alakadar etmez." ' n nur. Bunlar zevcelerinden intikal .,_ 

Nazire Hanım, ~e ... ut mükifa.tı d.e~ m&af.' .tercih ederlerse taafiye ta-
alamayınca seyahati kendi Paraail ~hınden ıtibaren zevclerinden tahıiai 
yapmağa karar vermittir. Nazire Ha~ lazım &elen m&&f mikdarlan heaap 0 
nımın refakatinde Madam Sidoni Ro. 1'f"'rak evvelce pederlerinden tahsia 
zenblat isminde bir kadın bulunmak-

0

1~".:." maaım tasfiyeai neticeainde 
tadır. ~ 1 an paradan mahaup olunarak 

Nazire Hanıma iatuyonda akraba. uıt tarafı Y.eni ta~iı olunacak dul ma 
lan tarafından buketler hediye edil- ~ı;ndıın d~~tte bıri keailmek auretile 
miıtir. ıstirdat edılır. 

------------------- __ so inci ve muvakkat dördüncü mad 

Milliyetin edtbi Romanı: 104 

MAKEDONYA 
Aşk, 

- Hangi hainleri? 
- Canım ~!&,~inin yanmılan bazı 

hergeleler kaç ya. .. ~ Faraza Miilio. 
zim Sadık filan. • 

- Eeeeey? .. 
- Kumandanlığa, onlann aal' 

Seli.niğe. ııöndcrilmelerini emrebnit~en 
- Mukenımel .. Desene yine nisan ve 

atiye merasimi ııeldi • 
- Anatılan.. Şimdi aize S-i PAfa 

hakkında m6tilrün birim kumandana 
neler yazdığını okııyacafmı Manaatır 
Mıntaka kumandanlıiıu. O havalide tü. 
rey n f~tçılann, Niyazi Ye aair aelllle
rin kahrı ve o civann zehir saçan enge
rek yılanlarından tenıizlenım.; iç.in padi
f'lhmıızın iradeoile Metroviçe fırkaaı ku· 
":'andan.ı Birinci Ferik Şemai Pı. Hz. le
rı memur buyurulmuttur. Mütarinüleyh 
Y"rın Üç tabur askerle Seliniğe gelecek 
ve Manastmı hareket edecektir. 

- Yanlıı .. • diye bağırdı Fahri Bey-

Kin, Polltlha, ue K•n .. 
Müellifiı Nlzamettia Nazif .... ,,,,,,,,,,,,,,, ········ 
Selio.niğe gelecek ve cehenneme hareket 
edecektir .. O ıekilde tuhih eti 

- Bmıvol Mükemmell 
- Şimdi arkadaılar. Bütün bu badi. 

sat cereyan ederken bir de aenıaker Ziya 
Paşa Hazretlerinin vaziyeti naıd kavra
dığını anlayınız. 

Elinde tuttu{u lıiğıda bakarak kol
tukl•nnın alb ıııc.ıldanmıı aibi kahkaha 
larla ~üyordu. Güç bela obyabildi: 

- Bazı ethaa ile birlilcte çok silio.h 
·~ ceph~e alıp savutan Kolağaaı Niya. 
zı Efendi banııi taburun K •-=- 1 ncnlldir?. Oqagc:tsı 0 up 

k-_yay anam vay •• Gördünüz mü ıer as en: 

1 l il,' ~bvali huıuaiyeai naaıldtr? Kim 
~r. • tilat •tmtkte idi?Ve bir de alman 
aılah ve cephanenin mikta d' • 
ke d b n ne •r. Aa· r en ve ııbozuldarda b 1 ka r •a la k ki • n un ara • 1

' n r ar tıdir kimlerd' l' 
dirler? Sür~tle bildiriniz mırkive nbere ı

, a ne aıın-

1 

1 

1 

••• 
ANKARA, 14 (A.A.) - lktısat 

Vekili Celal ve Hariciye müatetar• 
Numan Rifat Beylerle refakatlerin
deki zevat bugÜn fehrimize dön
mÜflerdir. Heyetimiz iataıyonda 

Dahiliye, Nafia, ve Ziraat vekille
rile Baıvekil İsmet Pata Hazretle
ri namına huauıi kalem müdürleri 
Vedit Boy, lktısat ve Hariciye ve
kaleti erkan ve memurini tarafın
dan karşılanmıf, aaker, polia ve 
jandarma müfrezeleri selam reami 
ni ifa etmiıtir. 

/. 
Meraaimde bulunan muzika Le

histan sefirinin vefatı dolayuile bir 
matem alameti olarak çalmamııtır· 

... 
deler mucib;;:;ce taafiy-;ye tabi tutul
mut bulunan zevce ana ve baba ve 
zevcelere diğer cihetten daha fazla 
maaf tahaiai lazım geldiği takdirde 
yaln.ız iki maaf araamdaki fark mik
dan tahaiı ve ita olunur.', 

-----
da beldiyorum. 

Habip Bey; 
- Zavallı Saruker ... Diye ırurddan· 

cb - ne zavallı adam bu. 
Sadık Bey bu fikre itiraz etti: 
- Zavallı değil .. - Dedi • zavaUJıimı 

anlamıyacalı; derecede mevki hırsı için· 
de J'Üzen ıuunuz bir müstebit böyle 
ıeraemlerin bize kumanda etmelerine la
hanımüJ edemedifimiz için ba ihtilil ha· 
zırlanınıt değil midir? 

- Sadık Bey haklıdır. 
- B~ de o fikirdeyim. 

. Tercuman Fahri Beyle Ziya Bey bir 
llganı yakarken bu söz! · .. ı · ı 
d. z· B en soy emıı er-t. aya ey; 

- Bu~ü-•~ ı· . . 
•. """ ma umat qte bundan •baret;·· Dıye dev~ etti- Şimdi dün ak

şamki karan tatbık edip etmiy •. · · 
.. • .1. • • ecegımızı ogrenm.,,. 11tıyorum, 

- Hangi karar bu? 
- Salihaddin Beyle H...,, T~u N'-. . 'd - D ı 

yaz.ırun yanma ııı ecekler mi ııitmiye-
celder mi? 

- S<'n gelmezden evvel bu iti hallet. 
~k.. Gidecekler. Her ihtimale kartı Niya
zının yaınnda iyi idare bilir iki üc m{j. 
nevver zal,itin bulunma11 13zund;r. Bil
haısa Hasan Toaun bu işler için biçilmit 
kaftandır, Deıiil mi? 

Odad kiler, hepbirtlen to•dik ettiler. 

1 
RADYO PROGRAMI 1 !.---------

ır61 -·-
inci liste 

ANKARA, 14 (A.A.)- T. D. T. 
cemiyetinden: Kal'fdıldan arana
cak arapça ve farsça kelimelerin 
61 numaralı listesi ıudur: 

15 Mayıs Pazartesi 

ISTANBUL: 
18 - 18,30: Cramofon., 18.,30 .. 19,00: Fran.• 

ın.ca der-1 (Müptediler• ınalııw) 19,00 • 
19,45: Alaturka se& (Vedia. Rıza Hanrm), 
19145 .. 20,30: Alaturka ıu (Serwet b.t.nım) 
20,30 .. 21,30: Alaturka aas (Safiye banım 
ve arkadqluı), 21.JO .. 22,00: Gramofon, 
2.2,00 .. Ajan•, Borıa haberleri •• ıaat ayan. 

ANKARA: 
12,30: Gramofon konıe.ri. 18: RiyaıeticGm· 

hur filbarmonik orlc.eıtraaı: 
t - Ni.kolai: (Oo•erture Di.e Lu•tiıea 

Weiber Yon Windıor.) 
2 - Leh.ar: (Potpourri Eva) . 
18,40t Gramofona deY&m. 19,10: Gitaraolo 

Sadredd.t.n Bay). 19,40 : Konfera.aı. 20,10: A· 
janı kaberler, hawa raporu. 
VARŞOVA, 1411 m. 

13.15~ P1&k.. 16.50: Keu. .. 18: Solist aanatkir· 
lann konıeri. 19: Hafif musiki 20.45: haber· 
ler. 21: KrakoYa tiyatroıuadalci temıili nakil 
23.lS: Danı nıu.aikisi. 24: Ke&a. 
BUDAP.EŞT.E, 550 m. 
21: Lİ:ızt'in eıerl.nnden (PIAk ile). 21.lSı 

Cuılrl Dirner'in be.ateleri. 22,35: H.:ıberlw. 
2.3,45 Siıan muıikiıi (Cellr-rt otelinden n.a· 
kôl). 

MONlH, 532 Dl. 

21,05: 0ı"ko1olra konıeri. 22,10: Muhtelif. 
22,JS~ Oda musikiıi (Piyano • Keman). 23,45 
Schrammel iconıeri. 

ViYANA, 517 m. 
19: Muhtelif . 20: 'Rien:ıki, Ttibünlerin ao• 

llıU isimli R. Wape.r'in tra.jedi.k op.-ra11. 
(B

1

Ü,.ük Viyana Operaa.ınd.an nakil). 24: Pltk 
konıeri. 

MILANO • TORINO • FLORANSA .. 
Zl,05ı H•barler .. Plik. 22~ Oda mustku. 

23ı Temail, Pl .. k.. 
PRAC, 487 m. 
20,30: Mayıa h.a .. h bir ıkeç. 21,30: Koaf .. 

rana. 21,45: Mandolin • Gitara konseri. 22: 
p,..,_ radyo orlıt•ıtra&L 

llUKR.EŞ, 394 m. 
13; Pl•k. 11; PliL 19: R.ad10 orkeıtrau. 

20: Konferan•. 20,40: Plak. 21: Beethoven'in 
e•erJerinden &cuator konı~ri. 21 t Yeni mu si· 
ki. 22,10: K•r•tık konıer. 

BRESLAU, 325 m. 
21,10: Aktam muıikiıi. 23,40: Mü.sahabe. 

16 Mayıs Salı 

ISTANBUL: 
18 - 18 .~tı ı G.-.mofon. 18,30 • 19 : Fra.a

ıtaca ders (llerlemit olanbra mahaaı), 19 • 
19,45: Alaturka aaır. (Makbule hanım), 19,45· 
20,30ı Alaturk.. ••z. (Hikmet Rıu harum), 

i 1 20,30 ... 21.30: Alaturka ~ (üatüdyo ••• lıı•· 
yeti), 21,30 .. 22~ Graırıofon, 2.2 de Ajana 
Bor•• haberleri .... ı ayan. 
ANt:ARA: 
12,30: Gramofon konseri. 18: Riyaıeticüım .. 

hu1" filharmoailıt orkeıtr-.aı: 
ı - Vaper: (Ouvertu:re Rien&i). 
2 - Yerdir (Fllntaiıie Aida) 
18,40: Alaturka ıa.z. 19.JS: Danı mulikiıi. 

20,10: Ajana haberleri, ha•a raporu. 
VARŞOVA, 1411 m. 
13,18: Plik. 16,40: Plıi.k. 18: Senfonik kon· 

ı•r. t: Kah•e muıikiıi. 20,35: Mü.ahabe. 
21 105: Madam ~tarie Ronska it~akile taıan· 
ni. 23: Bir romarun ba11 yor1erL 23..ZO: Ta• 
ıanni . .23,.50: PJ' k.. 2'4: Dana muailı.isi. 
BUDAP.EŞTE, 550 m. 
19 l5ı Opera. Ot"kutraaı tarahn.daa opera 

par~ •• baletJerL 21~05: .Ali maıiki ~ekt ... 
bin.den naklen: Liıl'in piyano eserlerınden.. 
23: H•l>Bler. - Cate.abera orkeıtra •• K.oce 
Siıa.n talumlanaın konswleri. (O•tmıd kahw .. 
•İnd..n na.kin.). 

MONIH, 5l2 m , 
m 21,05ı NU.rnberı"den n.aJJea: •Sch..orot.inl• 
zide ıf"nelik panayır., iıimli opera temıili. 
22.&0t Bir ~rdeli (K•fka.sya lııomediıi) iıimli .... -....... , ........ -

20: Aals.eri lıconıer. 20.30: Haberler. 20,40: 
A•k•rf muıi.k.inin devamı. 21: Muit.telif. 23,lOt 
Dana rnuıikisi: Roba orkestra.aı •• muaanni 
Vlktor Str•u iftiraklle. 

Mlı.ANO • TORINO • FLORENSA 
20: Habııırl4.r. - Plak ile tarlalar. 20t25t 

Habetler. - Pik. 22: Karııılı.: aeıriyat. 231 
Müıababeler - Danı mu•ilciai. 

PRAC, 487 m. 
19.JO; Muri.k:ili almanca ne riyal. 20.,30ı 

Ma•ıenet'niıt (Thaia) operası. 23: Haberler. 
23.20: Plat.. 
B0KR.EŞ, 394 m . 
13: Plllc... 14,15: Keza. 18: K.anıık lcon.aer. 

19,15: Oe.,amı. 20,40: Plak. 21,0:Sı Tap.ani • 
22.15: R.ad10 orlıı: .. traaı (Viyana muıilı..Ui). 
Z3,0$ Ro•en deaia banyolarıu da.i.r kod .. 

17 Mayıs Çar1amba 

ISTANBUL: 
18 • 19: Gramofon, 19, .. 19,45 Alaturka su 

CMuaaf ... Bey), 19.45 • 20,20! A1•turka ıas 
(Haml7et hanım), .20,20 .. 20.55: Alaturka 
•a11 (Seniye hanun), 20,55 .. 21..JO: Alaturka 
ıaa (Mahmure luınırn), 21,30 • 22t Gramofon, 
22 de Aja.n.t Bor•• haberleri saat aJarı. 

ANKARA: 
ı 12,.30; Gramofon koaaeri. 18: Ri7a•etlciim• 

bur filbarmoailr orkutraaı: 
l - Urbini: (Ouverta.r• Ali Baba.). 
2 - Orkeıtra refalıatin.de keman konH.rİ 

(Ekroın Zek; Bey), 
JS.:•oı Gramofoaa devam.. 19,15: Daa• mu· 

•İ1ıli.si. 20,10: Ajana habwleri, lıa•a raporu. 
VA RŞOV A. 1411 m. 
13,ıs , Plik. 16,35: Muhtolif. 17, PliJ.. ıs, 

Keza. 18: Keman lcoase.ri.. 20,25: Piyano he.•· 
te.leri. 21,06: Vi,..nadan rtaklen: Brahnıı'm 
81erlerlrtdea mürelckep konser, 23,20: Plllr.. 
23,3-t: Eaperantoca konrerans. 24: Dant ınu
ailtial. 
BUDAP.EŞTE, 550 m , 
18.35: C.a mu•ikiıi (Yeni haYalar). 19,35: 

Slıan muaild .. 21: Fran2 Liaz.t'in •ıerlf'rini. 
muıilıi a.Ji mektebinden nakit 23: Haberler. 
•oa.ra Siıan mıtaiki•i. 24: ltal1anca lronfe-. 
raa.ı. 

MONIH, 53Z m. 
21 ı Mandolin konseri. 21,40: ıDauerwelle 

- Envere gelince. .. O yalnız bıııma 
~ Y•pacağı iti yapar. Tabi İcap ederse 
~er arkadatlardan kafi rnikdarda ;1• 
tıfade edebiliriz .. 

Sadık Bey sözünü bitirince ayafa 
kalk~ı. Tavana sözlerini daldırarak içini 
çekti: 

.- Enver Niyazi.. Enverle Niyazi .. 

Rokoko,. isimli ueıeli muaiki1i temsil. Z2.30• 
Bavyeri ta.iri. 22.SO: B&X1 ldiı~k tarkılar. 
23.SOı Gece ml.lıikia.L 

ViYANA, 517 m. 
21,05: Brab.ma müıame.reıi (Orkeıtra Ye 

koro lttirakile büyüle lcon•er ıa!onundan nak· 
len.). 22,GG: Haberler. 23; Cec:e L:onı•ri. 

MlLANO . TORlNO • FLORENSA 
20: Haberler - PJi.k ile tarlular. 21 ı Sös

ler. 21,301 Temıil .. Pli.it. 24: Haberler - caz. 
PRAC, 487 m. 
20,35: Köylü muıil<lai.. 21,10: Radyo ıkeçi 

(ıarlalıJ. 22,35: Orkestra refakatile tarkılar. 
13: Pli.k. 14, 15: Pik. 18: Radyo orlceatra· 

ıı. 20,45: Pl&.lr.. 21,35: Viyanadan naklen 
Brahms • rnüumueıi. 

18 Mayıs Perfenbe 

ISTANBUL: 
18 - 18,30: Gramofon. 18,30 - 19: Fran11•· 

ca ders (Uerlem.i..t olanlara mahıuı), 19 • 
19,45: Alaturka sat (Nebil ojlu 1.mail h•kkı 
Bey), 19,45 20,30: Alatu .. ka saz (Üllıı.ü l-la
nım), 20,.30 • 21,30: Alaturka saz (Tanburi 
Rerik Bey ve arkadaılar, 21.30 • 22: Cramo· 
fon, 22 de Ajanı Borsa haberleri •ut a7arı. 
ANKARAı 
12,30: Gramofon konseri. 181 Alaturka saE. 

18,45: Viyolon•el ltonıeri (Edip Bey). 19,20: 
Alaturka •az devam ediyor. 20,10: Ajan• ha• 
berleri, ha.•a raporu. 

V ARŞOV A, 1411 m. 
13,lS ı Pli.k. 13..35: Filharmonik lcon•er. 

koaaer. 16,25: Plak. 18: Pli.k. 19: D11ru muıi· 
kiai. 22,35: Muhtelif - 23,20; Dau.s mu.ıllır.i.al. 
BUDAP.EŞT.E, 550 m. 
21.ZOı MusOO i.h mektebindea nakil. 23,20: 

Haberler. - Hafif rnldilci. 
MONlH, 532 m. 
21.05ı Brahm•'ın prlu repc.rluvannda.n 

parçalar .. 21,.25: Aalceti mü.aa.babe. 22,20: Sen
fonik lı:on•er (SOliatlerin ittir.akile). 

ViYANA, 517 m, 
20: Y aıha orkestra t:a\aau. - Muhtelif. 

22: Zamana ait beıtele.rden Alma.o muıikiai. 
(Senfonik takım tarafından). 23,401 Aktam 
konseri (Plilıc ile). 

Mll.ANO - TORINO • rLORENSA 
21,30: Françetti'nin e•erlıerinden 'Cerm•n· 

İt.,. opvaıı. 
PRAC, 487 m. 
20,30: Silisya tark.ılarmdaki ınjz.ab . 21: Ha

be.rlel" "'· ı. 22: KJaıi&r: konıer. 2.3,30: Brü•o'
dan naklen: Şrammel muıikiıi. 

ROMA, 441 m. 
21.SO: Kanıdı: •• dans muıikiai. 
BOKR.EŞ, 394 m . 
13: Pli.k. 14,20: Kez.-a.. 18: Karııık koıuer. 

19,15: D•vamr. 20,40: Pl.ik. 21 1 Sa"•ofon •o· 
lo. 21,SOı Keman sonatlan. 22,20: Şopea'io 
e.ı•rleriaden piyano lcons•ri. 

19 Mayıs Cuma 

ISTANBUL: 
tB l9ı Gramofon. 19 · 20: Alaturka .. z 

(Kemal Niyazi Bey Ye arkadaılar, 20 • 20,30: 
Alaturka aaı (Belkiı hanJm). 20.30 .. 21,30: 
Alaturlıa •az (Hanımlar heyeti), 21,30 • 22: 
Gramofon, 22 de Ajanı Bor1& haberleri ıut .,. ..... 

ANKARA: 
12,30: Gramofon kon•eri. 18: Alaturka aa-.: . 

18,45: Keman konseri (Ekrecn Zeki). 19,201 
Fransızca de.ra. 19,SO: Cramo(on de•am. 
20, 10: Ajans haberleri. 

VARŞOVA, 1411 m. 
13,15 , Pli.k. 18,40: Kua. 17,30: MahteHf. 

18: Orlce•tra lconaeri . 19: Kah•e mıuildal. 21: 
Mil.sahabe.. 21,20: Senfonik kon.ıe1'. 
BUDAP.EŞT.E, 550 ..,_ 
20,30: Piyano • Keman. koa.ıeri (Badrı, Mar· 

tini • Krei•ler, Szolt)_ 21: "Cennette n.iklh· 
lar olacak., siimli komedi, 231 Haberler, Si· 
ıan 111uıikisi. 24,30: Ca.L 

MONIH, 532 m. 

"" 
.... . ..... - ··-

ViYANA, 517 m, 

2?: Şarkılar ve hafif hawa1ar (piyano refa
lc•til~) . 21110: "Atıklar,, i•imli üç perdelik 
temııl. 23,20: DaYİl Marthe orkeatra11 tara· 
fından dana h.vaları. 

MILANO • TORINO • FLORENSA 
20,3~: Haberler · Pli.le. 21.45= Schube.rt, 

Parellı, Roc:ca ve Waper'in cı•rlerinden. aea
fonik lconıar. 

1 - Tarziye 9 - Teruiç 
2- Terakki 10 - Terzil 
3- Tereddüt 
4- Terefiü 
5- Terennüm 
6- Teressüp 
7- Terkip 
8- Tersim 

11 - Ta.sallut 
12- Te•cil 
13 - Te.elli 
14 - Teselriil 
15- Teshir 
16- Teslim 

Liatelerde çık.an kelimelerd.,n mi. 
nalan birden fazln olanlann her 
manas.ı için ayrı nyn kar,ılıkları ile
ri sürülebilir. Karşılık gönder 
zatlano gönderdikleri karıılıl:lnr· 

dan duyulmıq ve i;itil~ olmıyıın· 

~! 
tarı .hangi kaY_"~klardan ııld•klıırı· ıı 
nı gol:termelen nca olunur. . 
~ ==-
Gelen karşılıklar 

56 inci Liste 
Samimi : Arkadaşça. do tça, içtnı. 

Sanat : işçilik. Sarfiyat : kullanma, 
harccmc, Sıfat : göstcrek, tanıtak, Sılı· 
riyet : hısımlık, Sınıf : SLra, küme, 
Sulp : katı, sert, Suni : işçilikle yaıpıl
mış, Suret : Benzer, kopya. 

R. Kavağı 41 ci mektep muallimleri 
55 inci Liste 

Nakil : götürme, anlatma. Nakit : 
para, Nakiş : işleme, Nefret : tiksinme', 
Nevheves : geçici istek, Nevi : türlU, 
Nezaret : bakmak, Niyet : istek, Noktai 
nazar : bakıs yeri, Nüfus : geçiş, Nuk· 
te : ince sö;. 

56 inci Liste 
Se/§hiyet, Samimi : yürekten, S3nat : 

huner, bilgi, Safiyet :, Srlat : diştan
görünü~, Srlıriyet : yakınlık, Sınıf : 
bölük. Sulp : katı, Sun'i : yapma, Su
~t : kılık. 

17 inci ilkmektep muallimleri 

rel tem•ili. 23,20: Haberler. 23,50: Gece lır.on· ..n.. 
ViYANA, 517 m. 
21,os~ Üç perdelik "ecnebi mihmancla",. İ• 

•İrli operet l•m•ili.. 23.20: Yeni dan.ı plikla .. 
rr. 

MILANO • TORINO • FLORENSA 
20: Haberler • Pllk. 21: Haberler • PIAI.. 

21,35: Mü.sahabe • "Ka.rçiçeii,. iıimli operel. 
Sonra: Dana muJlldıL 

PRAG, 487 m. 
21,.35: Taı~ni h•yetinin kooıeri.. 22.,35: 

Bando mızı-.. 23,50: Hafif muıikt. 

ROMA, 441 m. 

21,15: Şarkılar. 21,50: Se.11.fonik kon.•ar. 

BOKREŞ, 394 m. 
13ı Pl&k. 14,15: Pli.k. 18: Modwa muıikL 

19,05: D...-am1. 20: Konferan.a. 21 ı Radyo 
o.-keıtra11. 21,45: Skeç. 22,10: Konıeriıt dewa• 
mı, 

ISTANBUL: 
ta • 19: Gramofoa, 19 .. 11.«lı la. r 

••• (Nihal Tonik Hoıııml, 19145 • 21,30: A· 
... ... (B 7'1 _.\:.,.., ti), Zl,30 • 
: rarnoroıt, 2Z de Aj.11.1 Bor... h&bttltori 

a••t .,.. .... 

17 Mayıı çarfamba aktamı 21,45te 
GLORYA'da ılnema Beatekir 
Cemal Reşit Beyin idaresinde 

PRAC, 487 m. 1 
20,30: Oatn.ya•daa. naklen; Dans 111aıi1r:lat 

Zlt K.ouferaa•. 21,15: Senfonik Jcoaıer. 
ROMA, 441 m. ı 

İs tan bul Senfonik orkestrası 
tarafından •erilecek 

B0Y0K KONSER 
içlıı biletler fimdiden temin 

22: SenfoolJı; konser. 23,15: Kanıık kon.ser. 
B0KR.EŞ, 394 ... 
13: Pi.Ilı.. 14,15: K*ZL. 18: Karrıılı: lıonı.-. 

19.20ı ICoa•erln. devaınL 20,45t Pl•k. 21,0Sı 
Ta•an"L 21,2St Seafo.uk lcooa .... 221 Koar •• 
ra.na · 22,20: (B-thoven) konaer. 

20 Mayıs Cumartui 

ISTANBUL: 
18 • 18,30: Gramofon, 18,30 .. 19: Franlls• 

ca derı (Müptedilere mahauı), 19 .. 20: A. 
laturka. ıu (~1üterref haıumJ, 20 • 20.30· 
Alaturlr.a. •as (Ta.nburaci Oıma.n PQJ• j 
20,30 • 21.JO ı AIAturk.. ••• (Gatüd ••an 
heyeti), 21,30 • 22: Gramofon 22 d~OA. •u 
Boraa haberleri ... t a7rı. ' J&IU 

ANKARA: 
12,30: Cra.mofon lc:onıe . 18 

hur filharınoıııik le rı. : Ri7aset.icüa .. 
SP"mpbonie) ı::.o estrau: Borodineı (1 .inci 
0.,.. muıariı· ' : Al.atrırb Mı. 19,40. 
raporu. a. 20,10: AJaDı haberleri, ha•a 

VARŞOVA, 1411 uı. 
Pi!

3
• 1 ~7 Pti.lc. t•.zo: Talebe matinal lr.oaMrL 

;;· ' ilk. ıs, Pili.. 19, MaJJ• habre.la
r!. d : Hafif nuuilı:i. 23,10: Chopin'in es~l"I_. 
rın en lconaer. 24: Dana rnusilü•i. 
BUDAP.EŞT.E, 550 m. 
~9,35: Siıan mu.siki•İ. 20,lSı He.ric.i ıiya•ele 

daır konferan•. 20,35: Pucc:ini'nln ••erlerln· 
den '"Turandot" ope.r._.ı (Peıta operaıınd.a.n. 
naklen). 

MONIH, 532 m. 
2l.05: Karıtılc nqriyat. - Küçü.k bir ope-

rak; 
- Arkadaılar- - Dedi • yann öğle ü

zeri kqlada.. A1qam gene burada. 
Fahri Bey yerden kandilli bir teınen. 

na zabitler n.ziyet aldılar. Manaatır ıntır
kezinin 22 haziran gecesi yapbğı uzun 
toplantı ırece yarısından iki saat aonra 
bitmiıti . 

Dar sokaktakiler.. <Levha) 
- Herif hala içiyor .. 
- O içer .. 
- Herifin yan.ında b"f tane kadın var. 
- !fer zama~. onun aofraaı böyledir .. 
iki ııaraon büfe deliğinin yanında •· 

y~ta konu,uyorlardı. Bu ıcrada kot..,:ak 
bır baıka ııarson geldi: 

- Kadın bulmazsanız aiderim dedi. 
- Hangiai? 

• edllebll1r. 
Fiatlar: 75-100· 150- 200 kurut 

3307 

•illiy~t 
Aınn umclea; " M l L L 1 Y E T " tir. 

ABONE ÜCRETLERi : 

3 •:rlıfı 
8 

u 

T6rt.iyo lçia 
L K. 
4-
7 liO 

14-

Hariç lçiıt 
LIC. ·-14-·-

BUGÜNKO HAVA 
Y •ıilköy ra•at merkezinden •ari.J .. 

malütttata •Öre buaiia. hawa bulutJu •e 
lu•men yafmurlu olac:.alc, rüı:ıir ıima.I ı ... 
tikametlerinden hafif ku•••tte ••ecektir. 

l4.S·933 tarihin.de laa•a tu71ki 7U mi· 
lin•et~•· •• ıcok ••ca.kJdc 16 en as 14 dere· 
ca idt. 

. :- iki §İf~ pmpanya.. Bir ıiıe de-r~k. 
ıatiyor .. - Dıye mınldandı -

Kıyafetinden ııarsonlann tefi olduğu 
anlaıılan gözlüldüaü dİfleri arumdan 
homurdandı: 

- later a .. Beşer beter paralarını ve
riyor •. Götür .. Yapacak hiç bir it yok. 
Ciclinciye kadar ne ziyan verirse vere
cek, 

Sabırdan batka çııre yok .• 
Bir aaniye sonra, gelen ikinci gar .. 

aon parlak bir tepsi içinde iki )İ~e ta.ın· 
paoya ile bir şife rakı küfeden almı,tı. 
Kınta kırıta yÜrüyeNk sol tarafla 
locıım11 bir yerde otu.,.nlann onune 
koydu. Bu masada beş kadın, bir do 
erkek oturuyordu. 

I?•ye nurıldandı - lıte ihtili.Jin yann i
•ımleri ağızdan ağıza dolasaeak iki kah
ranıan~. lhtilAller, daima bir takım iaim
!ere !"•verai kıymetler verdirirler. Bir 
inkıl~p hazırlanıı·ken beıinci pilanda o
lan. ~•r adam birdenbire birinci pilana ge
lebılır, Tarihte bunun bir cok ıniaalleri 
var~ır. Temenni edelim ki- Enverle Ni
yazı de beşinci dereceden birinci derece
ye geçen bir çokları gibi yana ıımarmıı
•mlar, Gönlüm çok iatercli ki bu ıilahlı 
çıkıtın baımda bir Enver bulunacağına 
faraza b~ Muatafa Kemal bulunsa idi .. 

M.ııaatır merkezinin öbür azalan hiç 
beklemedikleri bu sözlerden ürker gibi 
oldular, Fahri Bey ıorınağa cesaret etti: 

- Enver Beyi haris mi buluyorsunuz? 
Sadık Bey ııözlerini bir kaç saniye de 

ono dikti. Fakat dudaklarmm ucuna ge-

- Nah .. Şu duvar dibindeki üçüncü 
~da oturan genç .. O yağlı bir müıte
n ır anuna.. Bu saatte kadın nereden 
bulmalı? 

Gayet iyi terzi elinden çıkın.ıı lio.ci· 
vert bir koatümü vardı. Bıyıkları Ay
vanaaray tulumbac:ılan gibi kozma· 
tikle burulmut. iki yanağından yokarı 
uzanan uçları kara oklara benziyor
d~ Y~~annı dizlerine dayamış, 
gozlerı Cafe Chantant'm içinde uçan 
sinekleri bilr. görüyordu. 

len ~zleri yutarak: 
- Haydı hayırlıar ... Diye homurdan

dı -
Ve duvarda a.dı kılıcını beline taka-

l 
- ~e yok derıin? iıterıe gider. Kız

an Çllgtrtp bııııına beli alamam. Demin 
yaptığını gördün ya? 

Üçünün de gözleri bili ihtiyar parla· 
tılmıı m".fAI?ba Üstünde duran kınk tİ· 
ıelere, ezılmıı mezelere ve masaları is
kemleleri altüat olmuı bir köteye dön· 
müştü. içlerini çekerek baılannı eğdiler. 
Bu •ırada bir dördüncüsü kotarak geldi: 

Saat ıabahın ikiai olmu,tu. Koıko
ca CafC Chantant'a bir o ikide ba,ka. 
mü~teri kalmııtı. Zavalll müşteriler u
:ıaktnn o da ara •ıra yan gözle kızlara 
bakı~·crlar; yutkunup dun.ıyorlar. 

(Devamı var) 



Kazıın Karabekir Pş.nın 
hatıraları her yandan 

hezimete uğrayor! 
<Batı 1 inci sahifede) 

peyce sorıradll' 
.kiSöyleın.tı inkılap nzifeai bildiiim 
1 ana diifüm ıunlardır efendim: 

Mütu.kentn çok ilk ıünleri idi. 
Muıtafa Kemal Pata Hazretleri Pe

rap~laı oteline inmiflerdi. 
Bır ıriin öileden önce saat onhinle. 

Panl!'altının Papi sokafmdaki bir eve 
g~ldıler. Redinaotlu idiler. Y anlarm· 
' a. Cevat Abbaı Beyefendi vardı ve 
lniformalı idi. 

Kiiçük ealonda dört kiti idik. 
Dördlincümüır: acele bir iı için bet on 

dakika izin rica edip ayrıldı. Mustafa 
Kemal Paıa Hasretleri memleketin 
Vaziyetinden konuıuyorlardı. Cevat 
Ahbaı Beyefendi ile ben bofazlanmr· 
".ı tıkayan bir heyecan ve ızbrepla 
aoylediklerini dinliyorduk. Tarihin 
Muıtafa Kemaller gibi intanlan ile 
konu,.bllmek ve orıl&n dinleyebil· 
ınek mutuna erenler o dakikalarm ea 
İnce tef....U.tmr bile unutamazlar. 

Mustafa Kemal Pata Hanetleri bu 
ıünldi iki düfüm Wıarinde durmutlar
dı. BirincW i~İll bizzat bana (bunu 
kavdetmollyim) dodil• ki: 

Muıtafa Kemal Pata Hazretlerinden 
clinli,,_ı 

- B.,Pnkü kabineye lnanbulun 
ıehir ç.rç.u..i içinde ltalmlf hu.nul 
bir heyett•n bllfka bir ı•Y denileme-. 
Deul•tin bütün makanizmalan bozul
mutlur. Aui mutlak içindedir. Bu h .. 
yelin bulundulu mıntalıa lam bir uti-
16 ue müdahale)'9 maruz kalmıthr· 

Harbiye Nuar•lil .. 
Bu nezareti kim üıtüne alabilir? 

Alıraa ne yapabilir? Oıoritui tnfıro in 
mİf bir aandalye .• Nih~ye_ı o, ~~de 
fÖYI• böyle oturmak ıh~ı!ası rçın ka
bul edilir. Bunu ben degıl, tanıdrğun 
bütün arkadaılanmın da düfiindükle
rinc eminim. 

Dahiliy• ne;r;areti bahıine llelelim. 

MILLIYEl" PAZARTESi 15 MAYIS 1933 

Istanbul Ziraat Bankası da • • 

i -

Sıra Semti Mahallui Sokağı Cinsi Hissesi Emlak Hisseye göre 
No. No. muhammen K. 
422 Bilyllkada Cami Çakır çtkma11 Ana metresi 89,5 Tamamı 14 30J T. L. 
423 ,. Yalı Yazıcı Arsa ,. (51,5) 1/10 16 20 
424 " Karanfil Despot lki hane 1101576 4/16 200 
425 " Yab Ayadimitri Arsa metresi 63,50 Tamamı 17 200 
426 " Cami Çakır ağa çıkmazı Ahşap hane 1041112 7 550 
427 Heybeliada Heybeli Bostan Dükkan Tamamı 11 500 
428 Edirnekapı Atik Ali pap USküncnler Kigir dnkkin üstü oda ,. 27 1800 

" 
" 
" 
" 
" 
" 42~ .. ,, ,, Kilise Kagir dlikkin ,, 3 800 

430 Betikta~ Sinanpaıa Kömürc6 Kigir dükkiu liıtii oda 2/3 36 2000 
431 Galata Kemankeı Topçular Ahıap ,, ,. 112 24 9000 

ti 

,, 
,, 

432 Fener Tevkii Cafer Mektep Kigır" hane 2/3 3 4500 ,, 
Yüzde yedi buçuk Pey akçelerile ihale bedelleri nakten veya gayrimllbadil bonosile ödenmek üzere yukarıda evsafı yazılı gayri men

kullerden 431 sıra numaraluı lrapab zarfla diğerleri açık arttırma suretile aatııa çıkarılmıştır. Kafi ihaleleri 29-5-933 pazarteıi günü 
saat oo beıtedir. Şartname Bankamız kap1.91oa asılmıştır. Senei haliye vergisile belediye rüıumu müşteriye aittir. 2167 

OPERA TOR 

Dr. Şinasi Hakkı 
H..-larıru Puar ..., Pef'!CIDbe gün
leıri -t 14 ten 18 e lı:ad&r Kadı

köy'llnde Moda caddcainde 208 nu
mcrolu muayeoebar-ınde kabul eder. 

(2541) 2379 

Dr. A. KUTIEL 
Karaköy Börekçi fımrr ırrumda 34. 

•• 
Usküdar Malmüdürlüğünden: 

Mahallesi 

Glllfem 
lcadiye 

haru• 

Yeni mahalle 

Sokağı 

Karacaahmet 
Çamlıca caddeıl 

Y. M. caddeıi 

MeYkli 

Üıklldar 

" 

" 

No. 

140/120 
79/43 

1571183 

Muhammen Kıy. 
L. K. 

4320 ()() 
937 50 

254 

Hissesi 

Tamamı 
480 
300 
160 
T7 

Yukarıda evsah yazılı emlAklara talipleri tarafından verilen bedel muyafık ırllrillmediğinden bir 
hafta mllddetle temdiden mnzayedeye konulmu,tur. Mllıayedeıi 15-5-933 pazarteıi ırDnli aaat 15 te 

- Bütün milletin 6ilm.e.i lazım.ti.,. 
ki meml•k•tİn ulradrlı 6u ka"" an
cak ......,...,.dun ortcuında Çallfl"Gkla 
lamir .dll•billr. Bir Mondroa miitan
ke.i, 6u ı-!'~• bir İfllal ue 6u tekilde 
dahili politilta /lÜriJltüleri m•llCaf ol
dukça l~an~ulıla hiç bir ı•y yapıla
mcu. Mıll.ıın ruha mdedir. Ceuh•ri 
bozulmamtfhr. Ona ilen• Jı.,.di için
den hareltete ll«irm.lt llhıurulrr. Ba

Harbiye nezareli ıilôhı ue kadroau •· 
lind•n gcuhedildiJi için böyledir .. Fa. 
kal Dahiliye böyle değildir. Onun bir 
kaç büyült mütküli.i uardrr. B,.,ta Mon 
droa miitarekenameai. Onun bütün 
memleketi i.tila ettirebil"" mahut 
maddui rneucuf oldukça Dahiliye Na
zınnın alabilecek hiç bir ıedbiri, ya
pabilee<ık hiç bir nüfuau yoktur. Vil<!
yetler anarfİ içindedir. Yabancı unıur 
lar müıteulilerden fazla hareket et
rnckt•dir. Politikacılık bir harp boz
gunundan çok daha yorgunluk /lÖ.I•· 
ri;yor .. Bu ua;ı;İyef içinde Dahiliye ne
zar•tİnİ kabul etm•kl• ne olacak? (2648) 2371 açık arttırma ile Üsklldar Malmlldiirlllğünde. [2104) 2705 

nu böyle yapacalun. 
• Bu 16zlw ve daha bilmedifim tafsi-

lat Karabeldr P&Ja Haanıtlerine epey 
ee zaman sonra IÖylmımittir ki buna 
da R114en l!.tl'ef Beyefendi ,..ıüt ol
muıtur. 

. Demek olma., lb:rrrrclır ki Karabe
k.ır Pata Ha,....tleri büyük inkılap i
çın bu (temel fikri) Şarktaki memuri
YeUerine tetrlflerlnden birkaç ırün 
8 .vvel Muıtafa Kemal Pata Haaretle
rn\de . •t• 1 n 1§1 ıp a mıtlardır. Çok önce; o-
~·d: bulunan. dinleyen, bilen bir va
".'~. aı aıfatile bence bu, budur. Birin
~~b·~lüm b&Jka hakikatlerle de ~zü
teı:li:.: Ben aadece bana taalHlk eden 
diaeJ 1 IÖyledlm. Hem ne hacet? Hl
ın ·· e.r. ~ltilratler ve tarih bu düiü-
'j~i::h ~ ~llrt yıl oldu. 

dlliünı; 0 gün orada gene 

Fikrim fU ue bu ıekild• bir lta6ine
nin 6üıün llayretlerc raimen ac;ı;i 
mutlak içinde bocalaman delil, bü
tiln meml•ltetin kurtulman nolttaıın· 
dadır. Bunun için de en iyi muhit Ba· 
bı6li haricinde ue anayurt ile daltnık 
uaziyet• dÜf171İlf milletin içinde yep
yeni bir hamle ile İ4fl baılamak lôzım· 
dır. Bunu böyle yapacağım .. Yapmalı 
için d• ledbirlerimi almıpmdır.'' 

itte düğiim halinde ortaya atılan 
(caydınna iddiaaı) da çok Önce; ora
da bulunan, dinleyen, bilen ve bugü
ne kadar dinlediklerinin tahakkuku· 
nu gören bir vatand&J aıfatile bence 
bu, budur. 

Bu münaka9aya kanttığrmdan ötü
rü tarihten özüı- ve afv dilerim. Mi
ni mini bebelerin, ak raçlı ihtiyarların 
yalnız aeli..m vermek ve yüzünü gör· 
mek için yolunu bekledikleri Gazi i
çin .. Münakata .. 

Hayır! Bu özür ve af dileyifimde 
baldryrm. 

Aka GÜNDÜZ 

ım Karabekir ----.= ş.nın 

u altıncı mekt 
bugün de bir kısım 

tefrika ediyor 
Paşa gene 

vesikaları 
(Bqı ı inci aalıifede) 

yenıden ortay& ~ıkanlırken ~e b~ it
ler Vilaon prenaıplerile dahi teyıt o
lunurken Türk milletinin iatila veya 
imhası cihetine gidibneai varit ola-
maz. 

Gerçi bizi acele ve tehlikeli bir ka· 
rara ııevk ile k ndi kendimizi irıhilile 
sevk için bu kabil propagandalar ya· 
pıhyona da gerek cazetelerden ve ge 
rek ajanılardan toplanan malumat ve 
itilaf ordularının vaziyeti bu tehlike
yi göatermiyor. Şu halde bu mütalea
nın iatilzarn ettiği tedbirde İltica! e
dip mevcudiyetimizi ~~~izle te~ik~y~ 
d~ürmiyerek milli bukumet nuvuını 
halka çıkartmak ve au~b eaaaabmızm 
t~ 11• • - • ~·p edıyoraa onu red
·~e uıne gore ı- mili" b" 

dedecek kabiliyet ve kudrette 1 •r 
hülcümet ilin etmek. 

,_ • 1 d ·şbu iki zıt 
qte aıağıda ve ıka ar a 1 s· 

'h . • E ··-·- ve ıvaı 21 nıyetten doıan rz.,. ~·· . d 
kongrelerinin mahiyetleri tecelh e e· 
<ektir .• 

Vesika: 13 
On ı. .. 1inci kolordu kumanda?ı Ka· 

Zırrı Karabekir Pa~a Hozretlerıne, 
Amaıyadan 16-6-335 

Z..ıta ruohauatur. 

l - Konyada ordu müfettiti Cemal 
Pata Haı.retleri.ne vukubulan iı'arıma ce 
vaben Yunan •teali- ve ltalyan ve 
franıız ve lnıiliz kuvvetlerinin teca· 
vüzatıoa kartı mukavemete Karar ver 
diğini ve ihnratın burut ıöre yapıl
l'll.akta olduğunu ve kaf! ~erecede .,.. 
liha Ye müb.lınmat ve a&ır "'tenin mev
cut bulunduğunu ve kı~aat '!'evcu~la
..,nın tezyidine çalıtıldıı~ru, ıımendıfer 
Iİizerıahında ınübi~h~~c""ı~~ı:"~i 
Ye!\İn İcabında tabrı ı ı zaı·~ ~I~ .e • 
le <>ld • yalnız aha 11 ıa amıye. . ugunu ve t 1 llın Yar kuvvctlerile kıtaa a ee p ve 
taLş·d· .1.1 uıc.....tıldığını ve aha-
1. '' ı ı mesaı ı e ıs•~ . 1 . d 
inin ·b . • "ht"ıyat zabıt erm en • ı znn ıçm ı A 

".tifade olundu"-• bildiriliyor. '!:~";41 v ı· ıs~ k ve oıuu • 

ıulh konfenınaıncla göreceği tarzı kabul 
ve muameleyi aıkı bir irtibat ile takip 
ederek ona ıöre harekatı tanzim et
memiz lüzumunu bildirdim. 

3 - lıbu telgrafnamemin tarihi VÜ 
wlünün aürati iı'anru rica ederim. 

Mu.rafa KEMAL 

Vesika: 14 
Üçüncü ordu müfettiıi Mustafa K•· 

mal Paıa Ha:zreılerine: 
Erzurumdan: 17-6-335 

Zaridir. . 
9 - 16-6-335 gayet müataceldir. Ve 

zata mahıuıtur. 
Vaktinden evvel yapılacak bir hare 

ket birinci ordu müfettiıliği kıtaat ve 
deva.irini ve lstanbul müenesabnı ve 
k.rymetli taluiyetleri mahvedebilir. Bu 
nun için herhangi bir hareket kendili
iimizden dciil haricin tuyiki ile olma
•• daha rnuvafık olur. Ve cihan efkiirı 
umumiyeainde dahi yeniden fena bir 
mevki tutmuı olmayız. Halen mühim 
olan huıuıi ihzaratla beraber kıymet 
li vücutları~ lıtanbuldan çıkarılma· 
maıt ve mutareke ahki.mı deyu elUn.iz 
den kama ve ti\İr~ü kollar ve aairenin 
çıkanlmamaaı ve bir takım kıtaatın 
lağvı cihetine ıidilmemeaidir. Memle
ketiaıizi bilcii~I':. itilaf_ kuvvetlerinin 
tahliye etme" bıtaralıgunrzın ihlaline 

behiyet verdirilmemesi talebine bi
: bak verdirecek ve bu suretle bita
raflığuruzı iblil ~e hakkımızı l.anıma-

1 kartı ıilaha sanbnak m"lru yan ara •• 
olacakbr. Mütaleat "" taoavvuraltı ~cı 

. b b"b" I" oldugu· nu arzey erun zı erveç ı aa 
15 K. K. Kazım KARABEKIR 

Alb mektubumdaki izahattan ı;:rzu 
rum ve Sivaı kongrelerini icap eıtıren 
sebepler anla~ılabilir. 

Gelecek mektuplarım timdiye ka· 
dar aorulan ıuallere cevap olacaktır. 

Selim. Yedinci mektup gelecektir. 

Kazım KARABEKIR 

1 3üncü kolordu ilanları 1 
2 Süvari fırkası Sa. Al. Kom. 

dan: Kırklarelindeki süvari 
lot'atı için 70,000 kilo sığır 
eti kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. İhalesi 20 mayıs 
933 cumartesi giinü saat 
15,30 dadır. lateklilerin şart
namesini görmek üzere her 
gün ve münakasaya iştirak i
çin o gtin ve vaktinden evvel 
Kırklarelindeki süvari fırkası 
satmalma komisyonuna gel 
meleri. (3045) (1713) 

2402 

Çatalca Mst. Mv. için açık 
münakasa ile 30 ton lavema
r:,ip~ö~üry.t4tıccıtktn:... İhale 
günü saat 11 dedir. lsteklil~
rin şartnamesini görmek u
zere her aün ve münakasaya .. k. 
iştirak için o gün ve va tın-
den evvel Fındıklıda 3. K. O. 
Sa. Al. komisyonuna müra
caatları .. ( 125) (1908) 

2423 

Haydarpaşa ve Cümüşsu
yu hastaneleri 1. F. için 
68,000 kilo koyun eti kapalı 
zarfla münakasaya konmuş
tur. İhalesi 29 Mayıs 933 pa 
zartesi günü saat 11 dedir. 
İsteklilerin şartnamesini gör
mek üzere her gÜn ve münaka 
saya girmek için belli vakit ve 
saatte Fındıklıda 3. K. O. SA. 
AL. KO. na gelmeleri. (142) 
(2025) 2577 

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

kilo un kaoalı zarfla müna
kasaya konmuştur. ihalesi 
27 Mayıs 933 cumartesi giinü 
saat 15 tedir. isteklilerin şart 
nameyi görmek üzere her gün 
ve münakasaya girmek için 
belli gün ve saatte lzmitte fır 
ka satınalma KO. na müra
caatları. (3052) (2028) 

2580 

"' "' "' 
6. cı F. Sa. AL Kom. dan: 

caktır. ihalesi 31 Mayıs 933 
çarşamba günü ııaat 11 dedir. 
İsteklilerin şartnamesini gör
mek üzere her gün ve müna
kasaya iştirak için mezkôr 
gün ve saatinden evvel Fındık 
lıda 3 . K. O. Sa. Al. komisyo 
nuna gelmeleri. (151) 

. "'. (2\15) 
2709 

K. O. Merkez ve 1. F. lot'a 
ları hayvanatı ihtiyacı için ve 
kapalı azrf usulile 227 ton ot 
alınacaktır. ihalesi 6 Haziran 
933 ııalı gÜnü saat 11 dedir. 
İstekliler.in ~artnamesini gör
~ jiTA 'A lüıı,.. çrii_n VA ....... _..._ 

giin ve vaktinden evvel temi
natlarile birlikte Fındıklıda 3. 
K. O. SA. AL. KOM. nuna 
gelıneleri. (150) (~116) 

2710 
"' ... "' 

K. O. kıt'atı hayvanatı ih 
tiyacı için açık münakasa ile 
180,000 kilo saman alınacak
tır. İhalesi 31 Mayıs 933 çar
şaınba giinü sa.at 14 tedir. İs
teklilerin sartnamesini gör 
mek i.izere her gün ve münaka 
saya iştirak için o gün ve vak 
tinden evvel Fındıklıda 3. K. 
O. Sa. Al. komisyonuna gel-
meleri. (149) (2117) 

2711 . "' . 
K. O. Hayvan hastahanesi 

nin elektrik tesisatı pazarlık
la tamir ettirilecektir. Talip 
çılanadığmdan ihalesi 17 Ma
yıı 933 çarşamba günü saat 
16 ya bırakılmıştır. İsteklile 
rin keşif ve şartnameleri gör 
mek üzere her gün ve pazarlı
ğa iştirak için mezkUr giin ve 
saatinden evvel Fındıklıda 3. 
K. O. Sa. Al. komisyonuna 
""etmeleri. (162) (2184) 
' 2814 

........... 

1 
f.taabal Beledlye•I UAnlan 1 ._ ___ _ 

Beyoğlu Belediye Şubesinden: Kaçak olarak Altın.kumdan 
getirilip Galatada Y ağkapanı iskelesinde mahdum meydanı
na çıkarılan üç ton miktarındaki kum açık müzadeye ile satı
lacaktır. Talip olanların verecekleri bedel üzerinden daireden 
alacakları irsaliye ile bankaya yatıracakları yüzde yedi buçuk 
nispetindeki teminat makbuzile beraber 7 Haziran 933 tarihin
de saat on beşte daire encümeninde hazır bulunmaları.(2211) 

Köprüde Üakiidar is~ 23/66 N. Jı dükld.n: Teminat 62 lira kapalı sarf 

"' ff il 22/64 ,, it ı •• 45 ., .. ,. 
,. Haliç cihetinde Galata tarafında 1/63 N. lı,. : ,. 17 ,. açık müzaycdo 

Tepebaşı bahçeııi müştemiliitmdıan 10 ., " ., 17 ., ., " 

"' tt " 14 ., n • 11 ,. " " 
" " ,, 12 ., " ., 17 ., ,. " 
,, .. " 18 ti .. • 36 ,. tf .. 

" .. .. 8 .. - • 17 .. 
,. » .. 6 ,, ,. " 11 "' " .. 

Çaqamhada Deftcroar Rkai Ef. medreae al .. ı 7 ,55 ., .. .. 

L YnkRrıla va7.Jlı..IX.lah.1lourz1iy~Y~ l_eriJms:k.üzçre müzavede· 
evazım muaurıuguııt-;l'n "' ::1 l!!> • •• •• b 

makbuz veya mektubu ile 5-6-9 33 pazaı:t~sı gunu saat on ~e 
kadar Daimi encümene müracaat etmelıdirler. (2213) 

Beşiktaş 2 inci Hukuktan: Beşiktaşta 

Cehennwna mahal lesinde Serence bey 

yokuşunda 65 No. lu banocle mukim İ· 
ken vefat eden Ömer Sadık Efendi tere

kesine mııhkeınemizcc vazi)"'t cdilmi~
tir. Mü~ffanın bıraktığı eşya 23 

mayıs 933 ealr günü eaat ıs de açık 

arttırma suretıil.e satılacağından talip 
ooolaırın ycvm ve saatı mezkurda ma
hallin.de hazır bulunmaları iliın obını.ır. 

(3309) 

Beşiktaş 2 nci Hulculr'tan: Beşiktaş
ta lhlamllr caddec;inde Tonos boyunda 

İstanbul Kadastro 
Hakimliğinden: 

lstanbulda Çelebi oğlu Alactıln mahal 
lesinde Marpuççular caddesindeki 33, 

35, 37 .numeroolu dükkanların havaların
dan dolayı Mihran Körpeyan Efendi 

ile Muadile Hanım ve aite aralarında 

tekevvün eden davadan dolayı müdd i

lerin iddialarının reddine dair dir o

lan 28-4-933 tarihli ve 17 numerolu ilam 

mumaileyba Muadile Hanunın ikamet· 
gıi.lu meçhul olmasına binaen tebliğine 

imkan olmadığından ilanen tebliğ otu· 
nur. (3187) --------104 No. Iu hanede mukim iken vefat -

ı Beşilctaş 2 inci Hukuk'tan: Ama· 
eden Hayriye Hanım tıerekesı.ne malı· vtrtköyiinde Sekbanlar aokağında 42 N. 
kemece vaziyet edilmişti<. Müteveffa- kı hanede mukim iken vefat eden Sa
nın biraktığı eşya 24 mayııs 933 çarşarn· va Eltndi terckeoıine mahkemece vazi· 
ba gu .. nu·· ·~t 14 de •~ık arttuma sure- M ff . T h - '"" yet cdilmi§tir. wve aya aıt a ta· 
tile aattlacağmdan talip olanların yevm kalede Deve oğlu yokuşunda Siyavuş 
ve •atı mezkurda mahaUinde hazır bu· paşa medreseaindeki fıçılar 2Z mayıs 
lumnaları ve tarihi ilaodarı itibaren Cll· 933 pazartc1li günü saat 14 de ve Haliç 
habı matlup ve aliikadaranuı. 1 ay mi- Feneri cadde inde torna fabrika&• itti 
ra..ç<ların 3 ay zarfında Beşılcta§ İkin· aalindeki anada buJ.unaın fıçılar :l.;ı.hi 
ci Slllh Hukuk mahkemesine müracaat ayni günde saat 16 da açık arttırma 

ları ve işbu müddet geçtikten eonra te- suretil.e satılacağından talip olanların 
rek.edcn bir bak taJ.eıı odilemeyeocği i· yevm ve saatı mezkürlarda mahallinde 
lan olunur. (3312) hazır bulunm•lan ilin olıınur. (3311) 

-

ya konmuştur. ihalesi 10 Ha
ziran 933 cumartesi günü sa
at 11 dedir. İsteklilerin şart
namesini görmek üzere her 
gün ve münakasaya girmek i
çin o gıtin ve vaktinden evvel 
teminatlarile Fındıklıda 3 K. 
O. Sa. AI. komisyonuna gel
meleri. (164) (2208) 

lf ... .y. 

--

gelmeleri. (165) (2209) 
.. "' "' 

1 •Yatı tarkiyenin sar tan . b 
den tecavüzüne k.ıır;ı müttehıden •· 
••ket · · be 1•:..: mütaleada bu ita ıcın yan e ...,.. k · 

• !in bilfiil vukuunu r:nu bcklİY_~e 81
" 

~t>.h? Yoksa vaziyeti siyaıiyemız:n -:· 
• gi; te:nıemeııine kartı bu vuıcua a 

evvelce mani olmak için ;craata bati• 
"'•le nıı icap edecektir?. 
b ~ -:- Müıarünileyhe vcrdiğirn ceva· 
~ •ct;,:ide emri vİlkilere intiz.:ır etın~k 
i taftarı olmadığımı ve ( akat hazırlı· 

11•ıız1 İyi yapabilmek için bir az za· 
~":" ,kazo.nmağı muvafık: matalea et
ı'llıtııı v1t yeni bir hadiıe tacİ!i hareke
• bi:ri mecbur etmezse Sadrazamın 

Beşilctaş 2 nci Hukulr:'tan: Arnavut

köyünde S..kbanlar 100kağmda 42 No • 

iu hanede mukim iken vefat eden Sa

va Efrodi teceketılne malıkemcce vazi

yet ed.ilmittir. Mütcve.ffarun bıraktığı 
eşya 21 mayıs 933 .pazar günü saat 14 

de açık arttırma suretilc satılacağından 

talip olanların yevm ve saatı mezkurda 

roaJıallinde hazır blllunmalan ilAn olll-

lspartadaki lot'at ihtiyacı i 
çin 116571 kilo un kapalı zarf 
la münakasaya konmuştur. İ
halesi 1 Haziran 933 perşem 
be günü saat 15 tedir. İstek
lilerin şartnamesini germek 
üzere Fındıklıda ili. K. O. 
SA. AL. KOM. nuna ve mü
nakasaya iştirak için o gün ve 
vaktinden evvel 612 lira temi
natlarile lspartada 6. ci F. 
SA AL. KO. nuna müracaat 
lar; (3057) (ıo94> 

. 2702 

* * * ' Catalca Mst. Mv. kıt aları 
ihtiyacı için açık münakasa i 
le 6,000 kilo koyun eti alm;ı-

Müteahhidi nam ve hesabı 
na yaptırılacak olan Maltepe 
piyade atış mektebi garajı i
çin talip çıkmadığından pa
zarlıkla ihalesi 17-5-933 çar 
şamba günü saat 14 te bır~kıl 
nuştır. İsteklilerin keş:r ve 
şartnamelerini gö~me~ üzer~ 
her giin ve pazarlıga gırmek ı
çin o giin ve vaktinden evvel 
Fındıklıda 3. K. O. Sa. Al. 
komisyonuna .g-elmeleri. 
(163) (2185) 2815 

.... " '!' 

İstanbul, Beyoğlu ve Üskü
dar cihetinde telanil kıt'alar 
müesseseler ve mekteplerin 
un, ekmek, erzak ve ycmleri
n'.n ambarlarından lot'a ki!eı·
letine kadar bir senelik nakli
yeı;İ kap lı zarfla münakas?..· 

K. O. lat'alan ve müessese
leri için pazarlığa konan 32 
bin kilo una verilen fiat pahalı 
görüldüğünden ihalesi 20 ma
yıs 933 cumartesi günü saat 
11,30 a bırakılmıştır. İstekli
erin nüınune ve şartnameleri 
g .. rmek üzere her gün ve pa
zadığa iştirak için o gün ve 
vaktinden evvel Fındıklıda 3 
K. O. Sa. Al. komisyonuna 

37 nci Alay Sa. Al. Kom. 
dan: Aydındaki kıt'at ihtiyacı 
için 112,000 kilo un kapalı 
zarfla münakasaya konmuş
tur. ihalesi 5 haziran 933 pa· 
zartesi giinü saat 15 te Aydın· 
da Alay karargahında yapıla
caktır. İsteklilerin şartnamesi 
ni görmek için Ankarada M. 
M. V., latanbul 3. K. O., İz
mir Mst. Mv. Sa. Al. komis
yonlarile Dinar, Burdur, Sa
ray köy askerlik şubelerine ve 
münakasaya girmek için tayin 
edilen günde ve vaktinden ev· 
vel 756 lira teminatlarile tek· 
lif erini Aydında 37 nci Alay 
Sa. Al. komisyonuna gelmele· 

(3U58) (2210) rı. 

nllr. (3310) 

~~~~~~~~~~~~~~~~__:;_~~~----~~~~~~------------
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Is tan bul ve Trakya Şeker Fabrikaları Türk Anonim 
Şirketinden; 

AI pullu Şeker Fabrikasının İstanbul depoların.dan kristal toz 
her isteyene bin kilodan eksik olmamak üzere 

11 • 

şeKerı atideki fiatla 
sahlır, 

Kristal Toz, Kilosu 36,1s Kuruş 
Taşradan vuku bulacak siparişler yüzde yirmisi p~şin ve mütebakisi hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal 

gönderilir. Depodan itibaren bilcümle masarif ve mes'uliyet müşteriye a~ttir. Müşteri isterse sigorta ettirilir. 
< • 

Adres: lstanbul, Bahçekapı, 4 iincü Vakıf han 4üncü kat, Telgraf adrenl~ lstanbul Şeker Telefon: 24470. 79 

Askeri fabrika
lar ilanlan 

----------~-------------Bakırköy barut fabrikalaı: · 
muhafız efradının 1 Haziran 
933 tarihinden Teşrinisani 
933 nihayetine kadar temini 
iaşeleri için (1650) kilo aığır 
eti münakaaa ile alınacağın
dan vermek isteyenler şartna
meyi görmek üzre her gÜn ve 
münakasaya girmek için de 
29 Mayıs 933 pazartesi günü 
saat 14 le mezkiir fabrikada 
Satmalma Komisyonuna mü
racaat etmeleri. (250) 

(2040) 2623 
• * • 

Taphanede Askeri Senayi 
mektebi talebesi ile Bakırkö
yünde Barut fabrikaları Mu
hafız efradı için Haziran 933 
hidayetinden Teşrinisani 933 
nihayetine kadar alb ay zar
fında lazım olan aşağıda mik 
tarı yazıh ekmekleri vermek 
;~enler evsaf ve şartname
yi görmek Üzere pazartesi ve 
perşembe günleri ve münaka
saya girmek icin de 1 Hazi
ran 933 perşembe günü saat 
14 te Bakuköyünde Barut 
fabrikasında satınalma komis 
yonuna müracaat etmeleri. 
~\_--.::::a.:ı.-ıc::n; 

l 9440 Tophanede Askeri Sa 
n'atlar mektebi tale
besi için. 

10000 Bakırköyünde Ba-

29440 

rut Fabrikuı muhafız 
efradı için 

2703 .,. "'.,. 
Ankara Askeri Merkez fab

rikaları için (385) ton lave
marin kömürü pe.zar1ıkla alı
nacaktır. Vermek istiyenler 
~artnaınesini görmek ve pa
zarlığa girmek üzere 17-5-933 
çarşamba günü saat 14 te Ba
kırköy Barut fabrikalarında 
satmalma komisyonuna gelsin 
ler. (272) (2206) 

* * * 
Askeri fabrikaları için ııart

namesi mucibince 100 ton 
Kriple maden kömürü pazar
lıkla alınacaktır. Vermek is
tiyenler 16-5-933 sah gunu 
saat (14) te Balarköyüııde 
Barut fabrikalarında satmal
ma komisyonuna müracaat 
eyleme]eri. (270) (2202) 

Milllyet'in romanı: 3 

Istanbul Ziraat Bankasından: 
Sıra 

No. 
411 
412 
413 
414 
415 
415 
417 
'418 
419 
420 
421 

Semti 

Bakırköy 

.. 
,, 

Feriköy 

" .. .. 
Şehremini 
Gedikpaşa 

Hasköy 
Büyükada 

Pendik 
,, 
.. 

Maltepe 

" Kartal 

Mahallesi 

Zeytinlik 
Yeni mahalle 

" lkiuci kısım 

" 
'" 
il 

Arpa emini 
Esir kemal 
Halıcıoğlu 
KaraDfil 

Sog;ığı 

Baruthane 
İstanbul 
ikinci so. 
Büyükdere 

,, 
.. 
" 

Kehalbağı 

Bali paşa 
Suyolcu 
Zeytinlik 

istasyon civan 
Ba,lamıt 
Ayazma 

Tahta köpriı 

il 

Üsküdar caddesi 

Cinsi 

Kagir hane ve mağaıa 
Ahşap hane 

... .. 
Kagir hane 

" 
•• 
" A '11ap hilne 

Hisseıi Eml;lk 

Tamamı 

.. 
18,20 

175 
13 

363 
365 
367 
369 

Kagir hane 
Kagir dü!<kan 
Ahşap hane 

ve üstü oda ve sofa 

1/2 
1/2 
1/2 
112 
112 
112 
9/32 
1/2 

13 
36 

11,13 
3 

Zira 
276 Arsa 

T .ırla 
Mukaddema bostan elyevm tarla 

mn 4/32 hissesi 
Müfrez 13 parça tarla 
Tarla ve harap hane 

Tamamı 

Dönümü 

3 

3 
20 
3 

4/32 
lJ.473 

Hisseye göre 
mu·,ıammen K. 
7500 
1200 

5()0 
2000 
2ooa 
20JO 
2000 
300 

1690 
4DO 
800 

3UO 
100 

100 
420 
200 

T· L. 

" .. 
" 
" 
" 
" ,, 

" ,, 
,, 

" .. 
.. 
" ,, 

Arsa Tapudaki hududu mucibince 100 .. 
,, ,, ti it " " 100 u 

Yüzde yedi buçuk pey akçeleri ile !hale bedelleri nakten veya gayrimübııdil bonosile ödenmek Uzere yukarıda evsafı yazılı gayri men· 
kullerden 411 sıra numaralısı şartnameshe tevfikan kapalı zarfla diğerleri açık arttırma suretile eatışa çıkarılmıştır. Kat'i ihaleleri 
25151933 perfembe günü aaat on beştedir. Şartname Bankamız kapısına ııs ı lmıştır. Senei haliye vergisile belediye rüsumu müşteriye aittir.(2139) 

Kartal Malmüdürlüğünden: 
Mükellefin iıuni 

Mösyö F rana. Filipaon 
küı madam Cia rıe 

Mahalle ve köyü 
Saınandra da Sultan 
------~ 

Kıymeti 
Lira K· 

53 75 
12 50 
55 00 
56 00 
15 00 
J3 75 

25J OJ 
120 00 
61)0 00 

1 25 
18 75 

68J 0) 
135 (l0 
13 75 
13 75 

140 00 
27 50 
50 00 

168 75 
17 50 

180 00 
22 50 
45 00 

145 00 
146 25 

1500 00 
5091 25 

Vergi 
No. 

6.3802 
7-3803 
8-3084 
9-3085 

10 3086 
1 t.3087 
12-3088 
13 3089 
14-3090 
15 3. 91 
16 3092 
17-3093 
18·3~94 
19 3095 
20-3096 
21-3097 
22-3098 
23 3100 
3111 
3112 
3113 
3114 
3115 
3116 
3116 
34 3718 

Cinsi 

" 
" 
" 
" ,, .. 
il 

" 
koru 

harman 
tarla 
koru 
tarla 

. ' 
pınarlık 

koru 
tarJa 
ağıl 

tarla 
.. 
" 
" .. 
,, 
" mer'a 

yeri 

Dönümü 

130 
14 

150 
155 
55 
35 

15!)0 
735 

3COO 
2 

80 
1700 
350 

35 
112 
131 
100 

4 
681 
168 
791 
220 

5 
740 
599 

22339 
34331 

Mevkii Hududu 

. . 
, - · -· - '--J:--li 

maharrer olduğu üzere .. 
değirmen bendi 
büyük ördekli 
gök 
çeşmea.ltı 

Y anako değirmeni 
şarapçı ·yolunda 
çiftlik altı 
büyük koru 
eski me:ıarlık 
erik pmaımda 
sığır korusu 
teferrüç alç ağı 
değirmen altı 

küçük harman 
kiraz bayırı 

salib mevkii 
çiftlik kornsu 
ekmeçi oğlu 

" .. 
" 

mezarlık altı üstü 

" " .. ,, .. • 

.. .. 
" ,, .. " .. .. 
" .. .. .. .. .. 
" .. .. " .. .. 
•• .. 
" .. .. .. .. " 
" " .. ,, 
" ,, 
il .. 
,, ,, 
,, u 

,. ,, .. .. 
,, .. .. " 
" .. 
• " 

Yu.kuda cins ve nevileri göııterilen emval 
mukarrer bulnnduğuudan taliplerin mezkür 

mutasarrıflarıoın vergi borçlarından dolayı satılığa çıkarılmıştır. 31~5-933 tarihinde ihalesi 
tarihte Kartal Malmüdürlüğiinde müteşelı.kil satış komisyonuna müracaatl<ırı ~2215) 

----
mak kadrnlarm krymetini öyle bir art· 
b:nyor ki! 

30 Mart ve gürültüsünü unutturabilen kadm
dır. 

ERKEK KISMI 

SARIŞINA BAYILIR 

Bizim lngiliz muharririn iaıni Ge
rald LalllOD: eıerlerini okwnu'8anrz 
iamine qina c;ıkanıruz. Ayni vesile ile 
kendi romanlannda:n da bir kaç tane 
göndemüt: anlachğıma göre hep ln
gilterede geçen vak'alar; Mister Lan· 
•~'a ak.tuna her gelen feyi yazdığımı 
ooyledim, o da: "Sizi daha jJk gördü
~Ütn gün ileride iıtidadmızı keffetmi§
n~.,, dedi. Birilıiriınizi daha iyi tanı
dıgımız zaman habra defterimi ken· 
diaine gösterebilirim. 

Miater Eisman çok şükür •ürat ka
tamıa binebildi. Doğnıounu isterııeniz 
bayağı yorulmıya ba~lamııtnn. Onun 
İçin biraz iatirabat hiç fena obnıya
cak. Danaetmek ıartile geceleri geç 
Yatmak bana hiç dokunmaz ama Mis
ter Eisman iyi dansetmiyor, onunla 
beraber sokağa çıkınca da beni ondan 
~~'ka kimse d1111oa davet edemediği 
•ÇUı ekseri zaman bir köıede küçük 
tabaklanmızla fampanya ıi§emizin 
k:-r1uı~ııda pinekleyip duruyoruz, Şim· 
dı Mıst.,, Eioman'la Gerry gayet iyi 
d.o•t oldular (artık Lanaon'd1111 teklif· 
••zce Gerry diye bahsedeceğim). 

Ha. • . Mister Eiaınan Şikagoya dö
nerken söyledi, bu yaz iş için Parite 
gidecekmif. Galiba bu münasebetle 
bana da oraya kadar yol görünecek. 
Onıın fikrince gençlerin tekamülü hu
susunda ""!aha! kadar faydalı bir ~Y 
olamaz. Bızim Dorothy'nin ecnebi 
memleketlerde bulunnıu, olntaktan 
çok i~t~fade ettiği a§İkar bir şeydir; 
pek ıyı hatırlıyorum, Parisin '•tlıka
rmcalarında tahtadan at yerine do
muzların Üzerine binildiğ-i geçen ba
har kaç kere anlatmı§tı. Fakat bu ta
aa~dan .doJayr sevinmek ıni, yod:sa. 
ilzu~k nu lazım geldiğini pek kesti
renııyorum: Şayet Pariıe ,Pderoem 
Gerry'den ayrılmam lazım. Halbuki 
biribiriıniızden ayrılmamıya iyi kuar 
verdik. Hiç, ama hiç aynlmıyacağız! 

Y o~an: A nilaloos 

İ§ o dereceye vanr""' ben bu · · . . 
d . -... •tın ıc;ın-

en çı:kabılecek tek bir U..an görüy 
rum, o da rejisör D. W. Grifitb ..• ():.. 
DUD "Ruhaat" ~ilmini idare ediıini biç 
unutamam. Miater Ewnıan'ın peşine 
takılmak üzere mesleki terketmeden 
evvel son çevirdiğim film buydu; er
kekler kulelerden aşağı yuvarlanır. 
ken muharebeyi seyredip fenalaıan 
kı:zlaı-dan biri de hendiın. lıte o za
man Mioter Grifith'in bütün bu halkı 
nasıl idare ettiğini gördükten sonra 
kendi kendime: "bu adamın bir yap
mıyacağı yoktur!" dedİIO. Bol:ıevikler 
iti azıtacak olurlarsa derhal müdaha· 
le etmek Üzere şimdiden tetikte bu
lunmasını Amerikan hiikfuneti kendi
Wıe oöyle•e herhalde iyj eder! 

- Sabi, az kaldı unutuyordum, 
• 

Tercüme: Kamran Şerif 

geçen ak§amki adam • fU roman ya
zan lngiliz • benim de edebiyata me
raklı old11ğumıı öfreneliden beri p.h
aıına karşı ıiddetli bir alaka gÖateri
Y?r .• Bana her gün telefon ediyor .. Şim 
~ı>:'e kadar iki defa da beraber çay 
ıçtilc. 

Doğum ııünüıncfe han Lo . •• .. buk t .. d di •-suru e 
g~n er . • Sonra da Mi.ter Konrad is-
~J.~e hır zatı (1) te~miJ ~erlerini .•• 

. . t bulup ancak şoyle hır göz ata
b~l~ıın. Galiba deniz seyahatine ait 
hıkayeler. . . itiraf ederim ki Ma 
Grath'ın böyle bir deniz seyahatinde~ 
bahs~d~n romanının kabı için ressam 
( Chn•be) ye modellik ettiğim zaınan
d!'nheri hu Ç~§İt romanlara karıı bir 
zafım var. Bır ıeye dikkat ettim: Va
purda, halli küçük bir yatta bulun-

Ha .. · Ondan MU.ter Eiaman'a bah
settim, hu yeni tanqıklıktan çok mem
nun oldu. Meııele nedir biliyor musu
nuz? Lanaon meıhur bir adam. Mia
ter Eioman da galiba bütün romanla
rm:r okumu§. Gidip gelirken trende o
kumuş olacak. Onda fİmdi bir merak 
var: meıhıır adamlarla taruw onla
n cumartesi alqanllan Ritz'de masa
oıııda teşhir etmek. Fakat l..amon'a 
karşı hafif tertip abayı yakar gibi ol
duğumu Mister Eioman'a söylemiye 
lüzum görmedim. . . Maanıafih söyle
seydjm de galiba hakikati söylemi, o
lacakl:nn. Miater Eiaman aırf edebi 
bir sempati zannediy.or ••• 

Bir kaç a)qam hep birlikte gezme
ğe gittik. Şimdi Mister Eiam.an olnıa• 
dığı için Gerry ile beraber sokağa çı
kıyonız. Bana, tuvalete para sarfet
memeıni lavı!Iİye ediyor. "Senin en faz
la sevdiğim cihetin nıhundur!,. diyor. 
Ben de dayanamadım: 

- Eğer bütün erkekler senin gibi 
dÜ§İirueydi, Madam Frances'in terzi
hanesi çoktan fopatardı! ... dedim. 

Fakat, ne yaparaıruz, Gerry bebek
lerden hazebniyor; onun ideali, kocaıı 
eve geldiği zaman terliklerini önüne 
çeviren, ona günün yorgunluklarıru._ 

31 Marl 
Dün ak§am Gerry ile acayip hir ye· 

re gidip yemek yedik. Liaıe: rozbif 
bir de patates fırını. Gerry bu yemek
ler için: 

- lruıaıu besler, diyor. Yemek yeme 
tarzımdan dolayı o daima endiıe edi
yor ki böyle bir endi§e pek az adam.m 
alı:hndan geçer. Sonra bir arabaya bi-

2364 

ı• TAViL ZADE VAPURLARI 
İZMlR POSTASI 

SAADET 
vapuru her 

PAZARTESi 
18 de Sirkeciden hareketle 
Gelibolu, Çanakkale ve lzmlre 
azimet ve Çanakkaleye uğra· 
yarak avdet edecektir. Yolcu 
bileti vapurda dı verilir. 

Adres: Yemişte Ta•ilzade 
Mustaf biraderler. 
Telefon: 2.2210 (3262) ...................... 

..................... 11119~ 

NAİM VAPUR lDARESl 
1ZM1R SÜR'AT POST ASI 

A D A N A 
vapuru her hafta 

PERŞEMBE 
günleri Galata nh tmundan saat lam 

14 hareketle doğru 

1 Z M l R'e 
ve pa>lftr günle.-i lzmir' den oaat 14,30 
da hareketle lıtanhul'a avdet eder. 
Tafsilat için Galata, Gümrük karşı
.,nda Sile Franıez Han No. 12 yazı
hanesine müracaat. Tel. 41041. 

-(3305) 2660 --

SEYR1SEFA1N 
Merkez. &uı11taı Galata Kl..,aluıt• B .. 23&Z. 
Şuk A. Sübd .Mllhhclor oado H. 2,3740. 

1ZM1R- PİRE- İSKENDERl
YE POSTASI 

EGE 
16 Mayıa Sah 11 de 

TRABZON POST ASI 

Cumhuriyet 
17 Mayıs çarşamba 18 de 

Galata rıhtımından kalkarlar. 
----------------------~ 15 Mayıatan itibaren H. Paşa 
Kadıköy hatb tarifesi deı}it
tiriJmiı ve yeni tarife iskele-
lere asılmııtır. 2816 -

Aıağıda isimleri yazılı ma
balJer kiraya verilecektir. Şart
nameleri görmek isliyenler her 
glln Ye milzayed'eye iştirak iç.in 
16.5-933 tarihinde saat 16 da 
Leva.zım Mlldiriyetine müraca
atları. ' 2118., 
Bostancı iskelesindeki dükkin 
İdare nhtımı üzerindeki büfe 
BiiyUkada iske!esinde 7-8 No.lı 

dıikkanlar 
Acentehane nht mı palamar 

mülte:r.imliği 
Ayvansaray kızak mahalli 
Köprü Ad~br iskeles\udei<i bllfe -

nip saatlerce Park'ta dolaşbk. Gerry: 
"Senin için hava almak iyidir,, diyor. 
İnsanı, ekseri erkeklerin akıllarından 
bile geçirmiyecekleri ihtimam "e iti
nalarla saran bir kimse•i olmak cid
den pek tatlı bir şey l Gerry ile çok ko
nU§tuk. Bir genç kıza kalbindekileri
ni söyletmesini ne iyi biliyor .. ! Ona 
öyle feyler söyledim ki gün defterime 
bile açnırya cesaret edemem. Ona ba
şımdan geçenleri anlattığım zaman ba 
y~ğı k;derlendi: onun da benim gibi 
gozlen yaşanııııtı. Diyordu ki: 

- Bunca ıstırap çektikten sonra bu 
kadar latif kalabilmek,hayatımn acı
lığını bu derece giderebilmek bir in
aan için mümkün o]amaz zanneder· 
d. ' ım. 

Onun kanaatince ekseri erkekler, 
genç kızan Ruhuna zerre kaı:!ar ehem
miyet 'Yermiyen hayvanlardır ... 

Aramızda çene çalarak ve bir çok 
şeyler hakkında felşefeler yaparak 
geç vakte kadar parkta gezindik. 

Ben, nihayet, dedim ki: 
- Her şeyi enine boyuna düşündük

ten sonra ben şuna hükmedi:yorum: 
(Devam< var) 

(1) Meşhur romancı Josef Konuul 
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MIU.IYET PAZARTESi l!ı MAYf;5 1933 

lafiyeti umumiye, iştihasızlık Fosf ati 1 Sa 1e kuvvetsizlik halAtında bü-
rük faide ve t esiri görülen 

1 
Emlak ve Eytam Bankası ilanları 1 ------Emlak ve Eytam bankasından 

17-12-932 tarihinde fevkalide surette içtima eyliyen umu-
mi Heyetimizin viki temennisine tabaan: • 

l - Hesapları muntazam bulunan müstakrizlerimizden 
borçlarını temdit ettirilmek arzu edenlerle, 

2 - · Hesaplan muntazam b ulunnuyan müstakrizlerirniz 
den hesaplarını intizama irca suretile temdit istiyenlerin, 

3 - Cebri müzayedeler neti ceainde gayri menkiil malları 
Bankamız uhdei taaarnıfuna intikal eden zevattan İdare 
Mecliaimizce müttebaz ve §erait dairesinde muamele görmek 
talebinde bulunanların 20 Mart 933 tarihinden 20 Mayıs 

933 tarihine kadar merkez ve şubelerimiz müdürlüklerine mü 
racaatlan ilan olunur. 
MÜRACAATLARı Şubelerimiz Müdürlüklerine yazdı 

mektuplarla yapılacaktır. (t244) • Z381 

1 Evkaf m6dlrlyetf ilinları 1 
&hçekapcda Dördüncü Vakıf banm Odabaıdığı ile 

kahve ocakları ÜÇ sene müddetle kiraya verilmek üzere mü~ 
zayedeye ~br. lhaleai 24 Mayu 933 tarihine müsa· 
dif çarpmba gunu eaat on beıtedir . Şartnamesini göunek 
istiyenlerin her ~ , müzayedeye ittirak edeceklerin de iha· 
le giinü Çemberlitaş Evkaf Müdiriyetinde varidat Mildiriye
·tile idare Encümenine müracaatları. (1972) 2ll03 

Alenıdağı dvannda vaki Yakıt onnanlannm Çhıgea 
bayır mnkiinde 933 senesine mürettep 4 No. h maktai ull
aindeın 15 ay zarfında kat ve imal ve sevkedilınek ilz:ere 
(200) metro m.ik'ap gayri mamul kayın keresteai arttırmaya 
çıkardmıttır. lhaıeai 24-5-933 çarpmba günü aaat 15 te
dir. Talip olan.Iarm. latanbul Evkaf müdiriyethıde Yaridat 
mtidürlUillne ı:nUracaat eylemeleri. (1973) 2SM 

1 Devlet DemlryoUarı idarelıl llAalan 1 
15 Mayıs 933 tarihinden itibaren ve yeni bir it'ara de

ğin Haydarpqa ile Adapaza n araamd a haftada üç gün qa 
ğıda yazdı katarlar tecrübe m ahiyetinde muntazaman işli
yecektir. 

74/ 17 4 No. b muhtelit katar Haydarpaşa - Adapa.zarr a 
r.ıısınde. Pazar, pazarteli, ı>er1 embe aünleri : 

Haydaıı>a.- Kal kq 12.45 
Pendik Var q 13.38 

Kal laı 13.48 
Vuq 14.10 Tuzla 
Kalkq 14.12 
Varq 14.46 
Kallat 14.50 
Varıf 15.10 

Gebze 

Diliıkele.ı 
Kallaş 15.13 

Ta•~ Varıt 15.22 
Kal kış · 15.26 
Varq . 15.36 
Kal kıt 15.48 
Varış 16.08 

Hereb 

Yarımca 

Kal loş 16.17 
Varış 16.41 
Kalkış 16.46 
Varış 17.00 fznüt 
Kal kq 17.30 

B. Derbent Varış 18.05 
Kalluş 18.10 
Varış 18.37 
Kalkq 18.51 
Var ıt 19.06 
Kal kıt 19.15 

Sapanca 

Arifi ye 

Adapazarı yar~ 19.35 
15/l 75 No. b muhtelit Adaı>«zarı lle Hayda~a a

rumda Pazartesi, Sah, Cuma günleri : 
Adapazan Kalkış 8.15 

·, 
Arifiye Va:: lŞ 8.35 

Kal kıt 8.44 
Sapanca Var ış 8.59 

Kal kış 9 .07 
B. Derbent Var ıs 9.32 

Kal kıs 9.35 
Vartş · 10.05 
Kal kıs 10.28 
Varr · 10.42 

lzınit 

Derine., 

Kal kış 10.46 
Varış 11.10 
Kal krş 1 1. l 7 
v llj 1 l.37 
Kaı kış 11.48 
Varı:.ş ] 1.58 
Kallaş 12.06 
Varış 12.15 
Kalkış 12.30 
Varış 13.02 
Kallat t J.o7 
Var ış 13.24 
Kallaş 13.26 

k"arnnca 

Hereke 

Tavşancıl 

Diliskeleıi 

Gebze 

Tuzla 

Pendik Varış 13.46 
Kalkış 13.54 

Haydarpaşa Varış 14.46 
Bu katarlara muhtelit katarlara mahsus tarife üzerin-

den bilet sahlacaktrr. (2173) 2808 

Yozgat Vilayeti Hapishane 
Müdürlüğünden: 

1 - Yozgat hapishanesinin 1-6-933 tarihinden 934 Mayıs 
nihayetin& kadar bir senelik ekmek ihtiyacı hpalı 
zarf usulile münakaaay a konulmuştur. 

2 - Şartnamenin musaddak sureti hapishane müdürlü
ğünden almacaktır. 

3 - T eklifnameler 24 - 5 -933 tarihine müaadif çarşam 
ha günü saat 16 ya kadar komisyon riyasetine veril
miş bulunacaktır. Bu suretle verilecek teklifnanıe
ler ayni aaatte C. M.umumiliği makamında açıla
caktır. 

4 - Ekmek yerli ununun birinci nevinden olacaktır. Mu
hammen bedel (9720) liradır. 

5 - Münakasaya iıtirak edeceklerin (729) lira teminatı 
muvakkate venneleri 1 unn geleceği ilan olunur. 

(1876) 2414 

Beykoz Malmüdürlüğündenı 
Kıymeti 

Lira K. 
666 00 
475 00 
255 00 
800 00 
250 00 
765 64 
385 75 
S80 00 
615 00 
595 00 

1630 00 
501 25 
190 00 
80 OD 

190 00 
80 00 

384 00 
390 00 
so 00 

560 00 
300 00 
501 25 

1590 00 
25 00 

1299 OD 
630 00 

77 so 
36 00 
25 00 
!O 00 

373 00 

Kapı No. Cinai Mahalle ve .ukait Kayden kimin ob

16 
1411 
214 

' 20 
36 
45 
7 
3 
7 
1 
7 
7 
7 
7 
7 

73 
7 
7 

40 
7 
7 
7 

511.5 
1211 
69 
20 
ı 

49 
6 

20 

teeinde oldup 
Aru A. Hisar Toplar 6nll Emine H. 

" .. 
•• n 

Arui .. 
Bat tarla .. 
Arsa ,. 
Tarla " Arad 
Tarla 
Arul .. 
Aln 
Arad .. .. .. 
Bahçe 
Araııl .. 

.. 
.. 

G&kau 
.. .. .. 
" .. 
" .. .. .. 
,, 
•• 

.. " 
G6kıu 

Otak tep• 
Kayacık 

" .. 
Çayuşbqı 

Kayacık 

Kllçllkıu 

K6kııa 

.. 
Kllçölcıu 

.. .. 
K6ksu 
Kaodilll 
Kiiçlikıa .. 
Kandilli 
Kak.u 

Bahçe 
Tarla 
Arsa 
Arazi 
Ar111. 

.. .. 

.. .. .. 
Bahçe 
Ar1a 

.. .. 

,. Knçilkaıı 
Çubuklu 

., Çayıc .. 
" 

Rıfat Pata 
.. .. .. .. 
" .. Dere 

" Mutafa 8. 
Arif B. yuıire 
Hayriye H. 
AbdlllYehhıp Ef. 
Melunat Ef. aalra 
Emina H. 
Y aai Efeııdi 

Sadık Bey 
11..u. H. .. 
Htırmllıı H. 
Sadık Be1 

.. 
Osman Efendi 
Zebra H. 
Snleyman Ef. . , , . 
Sadık lif. aalra 
Behice H. 
fbsan H. Ain 
o.ma. Ef. 
Y. Halil FJ. 
Rdai: Ef • 
Kiork Ef. 
Fatma H. 
Ali Hızır Ef. 
Trandll H. 
Salt Bey saire 
Rafet Bay 

Yukarda ciııı n enıfı yazılı ııayrimankuller vergi borcundan 
dolayı bedeli peflnen yerilmek ,artile 3 mayıs 933 çartamba gü· 
ntlrıdacı 24 -yıı 933 e kadar birlnci ibıle 'Ve 3 haziraa 933 ca
Urteai gilatı de kat'i ihalesi icra adibıııek üzere müııayedeye ko
Dulmaıtıır. T alipleriıt depozitolaril e birlikte oıezkar ııllrılerde aaat 
14 ta Beykoz kuaaı idare heyetine milracaatlan. "1991,. 2514 

inhisarlar Umum üdürlüğünden:J 
Pazarlıkla (6000) kilo müstamel 

çenber satın alınacaktır. Taliple. 
rin şartname ve numuneyi gör_ 
dükten sonra pazarlığa iştirak et. 
mek üzre ( 0/o 7,5) teminatlarını 
hamilen 17.5.933 çarşamba günü 
saat 14te GalatadaAlım ve satım 
k . .. ti ''T omısvonuna muracaa arı. ,, ... 

(2042) 

Uşak Şeker Fabr·kasından: 
Fabrikamrzın 1staııbıı.l'da\ı.i mübayaaları sundiye kadar lııomisyoncumu~ olan 

Çi!tçı Kiıtü1phanesi sahibi Akif Bey tara fm.dan ya.pılmakta idi. Bundan sonra mü

baya•larımız mensup bulımduğumuz Devlet Sanayı O fisi T.ııcaret şubesi tarafın

dan Y<>p ıfacaktır. Akif Bey.in art ık fabnkanıll h"'"3bıoa hiç bi'f alış veriş Y"!P3mtya 

cağı ve fıbrik.1n1rza ait biT gü-ı.ıa sıfat ve ~laka.>ı kalmadığı ilan olunur. Uşak Şe
ke~ lal nka ı Umum Müdüdüğü. (3285) 

Barut inhisarı Umum 
Müdürlüğünden: 

idaremiz fabrikaları anıeleai için nümuneai dairede mevcut 
olan iş gömleğinden ym elli ad edi müstacelen pazarlık sureti
le sabo alınacaktır. İstiyenler teminatlarile beraber 20-5-933 
cumarteai günü saat 15 te ldıır emizin Galatada Bahtiyar Ha
ıundaki Merkezine müracaatları. Nümune her zaman görüle-
bilir. (2200) 
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Si 
Kullanınız. v:;-
Her eczane~ 
de satılır. -

Ankara: Mektepler 
Satınalma Komisyonu

Riyasetinden: 
lnaaat Usta Mektebi için aşağıda muhteviyatı yazılı altı lis
te ~uhteviyatmdaki inşaat malzemesi kapalı zarf usulile 
mevkii münakasaya konulacaktır. Talip olanlar yevmi ihale 
olan 23 Mayıs 933 sah günü saat 15 le Mektepler Satmalma 
komisyonuna ve şartnameyi görmek istiyenler de mezkıir 
mektep müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. (1897) 

LtSTE 1. 
İNŞAAT MALZEM ELERl LlSTELERl : 
1. 20 T. Sönmemiş kireç 
2. 300 T. Aslan marka ç i.mento 
3. 1000 Kg. Alçı beyaz 
4. 10 T. Mermer tanesi "taneleri 6 mm" 
5. 10 T. Mermer tanesi "taneleri 3 mm" 
6. 100 Marka katranlı ki ğıt 1 mm kaim 

L 1 S TE 2. 
1. 650 M' No. 14 Çinko saç 0,82 kalın 
2. 43965 Kg. Muhtelif eb'a tta yuvarlak demir "tafsilit de 

3. 
4. 
s. 
6. 
7 . 
8 . 

9 . 
10 . 
11. 
12. 
13 . 

14 . 

mir listesinde" 
600 ,, Demir tel. l.mm Kutur yumuşak 
600 ., ,, ,. 3. mm Kutur yumutak; 
300 1 "Gal . li .. ,. ,, ,, . mm ., vanaz 
800 M• 10.mm gözlü galvanizli Rabih teli. 

100 Adet 12 cm. kutur galvanizli au borusu bileDği. 
15 adet Baca temizleme kapağı köte deınirli 2 b· 

paJdı. 18 '>( 25 cm. içteniçe. 
15 ,, Baca duman tapuı lrapakk 

200 Kg. Çivi 50 mm TUi. 
200 ,, ,, 70 mm TUi. 
300 ., ,, 100 mm TUi. 

1000 ., Kanca 15 mm kutur ve 25 cm. tulünde 7 
cm. iki taraflı sivri. 
1000 Kg. Kanca 15 mm kutur Ye 30 cm. 8 cm. iki 

taraflı sivri. 
LİSTE 3 . 

t. 2300 m ' fcopal dam kağıdı 2.87 Kg. m / 2. 
2. 600 Kg. Tutkallı "soğuk" icopil 
3. 320 m ' Marka Walton 3 mın kalın mupmba 
4:- 350 Kg. Muşamba tutkallı "aoğuk" 
.5. 1200 ,, Betondan suyun geçmesinin temini açan 

Sika No. 1 
6. 1000 Kg. Soğuk asfalt 

LlSTE " 
l. 200 Kg. Keten tohumu yağı 
2. 200 ,. Yağlı boya toz halinde tan 
3. 200 ., T erpentin 
4. 80 ,, Bezir yağı " Englicb " 

LİSTE 5. 
l. Kalıp kerestesi : 

15 m" kalıp kerestesi 
15 m· kalıp kerestesi 
15 m · kalıp kerestesi 

0.025 x 0.16 x 4.00 m. 
0.025 x 0.18 x 4.00 m. 
0.025 v 0.20 X 4.00 m. 

2. Kadron: 
10 m • Kadron 
10 m' Kadron 

3. Kalaslar : 

0.10 X 0.10 X 4.00 m . 
o. ıs x o.ıs x 4.00 m . 

10 m ' Kalu 
10 ma Kalas 

0.040 X 0.20 X 4.00 m 
0.050 X 0.25 X 5.00 m. 

L l S T E 6. 
DÖKME DEMİRDEN MUF BORULARI 

lHTtYACI 
Boruların cıdar kalınlığı 6 mm dir • 

). Şekilli olanlar 
Adet Kutur Kg. 

ı. S Adet Dirsek 90", IOOmm Beheri = 6.60 = 33.00 
2. 4 30", lOOmm - 5.30 - 21.20 .. .. ,, 
3. 20 .. " 80", 125mm .. - 9,20 = 184.00 
4. 15 " il 30", 125mm 

" - 7.30 - 109.50 
5. 3 .. " 90", 125 1150mm ,, = 10.50 = 31.50 
6. 4 T " d '' " lOOmm = 10.90 - 43.60 .. uz " 1. 4 "Çatal 45°, 100 1125 mm,, = 14,50 58.00 

dirsek 
8. 15 •• Catal 45°.125 ( 150 ,. = 20.00 - 300.00 

y ekUn: 780.80 
2. D O Z O L A N L A R 1 

Adet Kutur 
9. 20 125 mm 1000 

10. 20 125 mm 500 
11. 24 150 mm 1000 
12. 16 150 mm 500 
13. 15 100 mm 1000 
14. 5 100 mm 500 

Tul 
mm Beheri. 
mm .. 
mm .. 
mm " mm " mm .. 

15. 8 100 mm Süzgeçli ıifon 
1897 

Kg. 
= 21.00 -- 420.00 
= 11.50 - 230.00 
= 25.00 600.00 
- 12.50 - 200.00 
-= 16.70 - 250.50 
-= 8.30 = 41.50 

YekUn: 1742.00 

2421 

Beşiktaş Malmüdürlüğünden: 
Balmumcu araziainde mevcut T arialar icara raptedi

leceğinden 20 gijn müddetle müzayedeye vazedilm.ittir yev
mi ihale olan 21-5-933 tarih ine müsadif pazar günü Kaza· 
da müteşekkil Komisyona müracaatları. (2086) 2672 
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Halk evi 
Toplantıları 

Gazino binlerce gencin 
toplanıp tanııma
aını temin ediyor 

lsmetpaşa Enstitüsünde 
K.KarabekirPş.nın vaziyeti bizi yalnız Mektebe bir yüksek ve meslek 

h yrete değil, ıztıraba da düşürüyor! 
muallim kısmı ilive edilecek 

Kazım Karabekir Pş. 13 sene evvel bulunduğu nok. 
tadan hali bir adım ileriye bile atamamıştır! 

ANKARA, 14 <Milli1et) - Hw 
Perıembe akf&IDJ Halkevi ıazinoaunda 
toplaşarak ıece 7ansma kadar kendi a
ralarında eğlenen Eve kayıtlı ırençler 
bu hafta da aralannda tqkil ettikleri 
caz takımı ile danset:mişler ve ııüzel el· 
lencelo.r tertip ederek çok aamimi ve ne 
teli ıaatler ıeçinniılerdir. Bu toplanb· 
lar fazla rağbet ıönnekte ve binlen:e 
ıenç iştirak etmektedir. 

Leyli pansiyon kadroau 100 ldılye çıkarılacak 
ve mektebe leyli meccani talebe alınacak 

Eğer Karabeklr Pı. dediğini yapmak fır•atını bulaaydi Türkiye parça
lanır, kendisine en evvel 1 ilAf devletleri yardım ederdi •• 

Karabekir Pafallln mektuplarmda 
biribirine zıt oyle §eyler, bizzat ken
di kendini ilzam eden öyle hükümler 
••ar ki, bunlan düzeltm.,k için banıri
ainden baılamak lazım geldiğini tayin 
de tereddüt ediyoruz. itin doğruaı, 
bütün bu acizler bir nevi intakı haktır. 
Mesela: Son mektubunda latanbulda 
iken dütündüğünde bahaettiii ~şarkta 
yeni bir milli hükUınet vüeude getir
mek,, taaavvunı, bu bakımdan şahe
aerdir. 

türen hareket prognum; bu yiikaek 
karann bir neticesi olmU§tu. 

• •• 
Franarzlar: La fin, juıtifie les mo-

Cuma geceleri toplantıları gençleri· 
mizin birbirlerini taıumalan ,,., lronut
malan için faydalı oldufu gibi genç mu 
sikitinaı ve §llirlerin de kendilerini ta• 
nıtınalanna vesile teıkil etmektedir. 

Bu hafta ırençlerin toplantısı- ltti
rak eden Necip Ali Bey de ı-çlerin bu 
nezih ve n"teli içtlmalarından dolayı cm 
lan tebrik ve teıvik etmiştir. 

Cuma günleri Ankara 
Ki~mı KArabekir P..., bu münaka 

fayı niçin açtı? .. Buldulu veaile hatır· 
!ardadır. Notlanmızm birinde Celi.Jet 
tin Arif Beye, telıı cepheye aadakataız 
lik ianat edi9imizden, Karabekir Pa· 
şa, kendine de bir pay ayınnq, zahi
ren bunu veaile bilerek ilk mektubunu 
yaZDUftır. Hakikatte münakaşaya ıri· 
riıinin aııl aebebi nedir? Bu nokta Ü· 
zerinde durmak iatemiyoruz. Bu dün
yada, kendilerine lüzumundan fazla 
ehemmiyet verilmediği, isimlerinin ve 
itlerinin Üzerinde fazla durulmadıfı i
çin efkin umumiyenin fUunu2luiu
na, ıörüı kabiliyetinden mahrumiye
tine hükm.,den kendini beğenmit in
aanlar vardır. Bunlar, mevcudiyetlerin 
de için için yanan hialeri, hırslan, e
melleri her veeileden iatifade ederek 
ortl\ya dökmek isterler. Onlann bu ar 
zu ve kararlan; bilerek veya bilmiye· 
ı-ek kendilerine kıyınet ..... .-enleri m· 
kutu bayale uğratmak için bire birdir. 

viyeai vardır; bu sütunlarda tekrar 
tekrar yaznuıtık: Her inaanm kavra· 
yıf, göriif kabiliyeti ayni değildir. 
'"Sen, vaktile memleketin kurtnlut me 
aeleaini niçin Gazi ıibi mütalea etm -
din!" diye hiç bir vatandaşa. çıkışama 
yız. Bazı iııaa.nlar, ta.aavvurlannda ne 
kadar ceaur, ne kadar hayalpereat o
luna olıun, karar ve hareketlerinin 
hududu rene çok w:aklara gitmez. Ki 
zım Karabekir Paıaom milli kurtulut 
için aamimi bir heyecan, ciddi bir di
lek taşıdığından kimae ıüphe etmez. 
Fak at onun ıöriifüne göre milli faa· 
!iyeli Şark: vilayetlerinde kıımalıı, çok 
uzaklara citmemek, hatti Siva•m gar 
bine ıeçmemek li.zmıdır. Tekrar edi
yoruz: htiklil mücadefeııini batar· 
mak için, bütün milli faaliyeti Şark vi 
!ayetlerinde teksif etmek karannda 
olan, bütihı memlekete ?D1İI bir tqki 
llt yapmayı ıöze alamıyan Karabekir 
Klzım Pt- gibi daha birçok inaanlar el 
bette mevcuttur. Bu ıibilere günahkar 
lık ianat edilemez. Hilkatteki nokaanlı 
ğm meauliyetini fertlere verebilir mi· 

yenı" derler. Hayal iken, realitel~e iıı. 
kıli.p etmiş, muvaffak olmuş planla. 
rın kartıamda, aklı aelimi olanlar, yal 
nu uyııı ile eğilir. Kizım Karabe
kir Pata; bundan on üç aene evvel 
hangi noktada bulunuyorduys.a, bu 
güa de llYnİ yerde kalmış, dunıyor. 
Zaferlerin, inkılabın, ve bunla~~an do 
ğan bin bir realitenin her türlu hayal 
ve tauvvurlardan yükaek olan malıi 
yeti; onun zihniyetinde hiç bir deği. 
~ilıı.lik yapmamıf .. Haklı olduğunu ıöa 
tennek için, ıll1a lamet Beye vak.tile 
söylediği sözleri bir mektubunda tek. 
rar ediyor: 

ANKARA, 14 (Milliyet) - Artık 
Cumalan halkın yaz gezintileri batla· 
mıftır.. Banliö trenleri dolmaktadır. 
Mamak, Kay"f Ye Gazi onnan çiftliii 
dün kalabahk bir çok kafileler tarafın,. 
dan ziyaret edilmİftir. 

Emtitllnlln okuma salonunda .• 

Biz, ne de olaa, ıerefli ordum02da 
kumandanlık etmiı, kumanda ve ida
re ettiği daire içinde kudret ..., kabili· 
yetinin yettiği kadu çalı...,..f bir za
tı böylelerinin araamda rönnek iate
mezdik. Bu hal, bizi yalnu hayrete 
değil, ıztıraba da diifürüyor. Muhak
kak ki, KiızımKarabekir Pı.; ne kadar 
çok aoyler, ne kadar çok yazuaa o 
kadar çok yaDJlıyor, onda daha baıka 
bir değer ve hüviyet İzafe eden vatan 
da~hrı acı sukutu hayallere uğralı-
yo~. 

Şimdiye kadar, ''Kimbilir ne bildik· 
leri var? Kimbilir, istiklal harbinin 
ne J rin e rarına u6kıltrr? Hel• bir ai 
.zuu açşa, h"l bir ya:ua / .• " ruye Ka· 
rabekir Pqada eararenıılıı bir mari
fet taaavvur edenler, Allah için oöy
leıinler, inti'8r eden mektuplanndan 
aonra hakkında nasıl bir hüküm Yer
diler? •• 

••• 
Kazım Karabekir Pafalllll görilf za 

yiz?.. • •• 

Bir de Gazinin daha lstanbulda i
ken Samauna çıktıkta,n aonra vaziye• 
ti naaıl mütalea ettiflni görelim: 

Memleketin h ... taralınJa türlü tür
lü tctekküll.,. uar. Bu tef"kkiiller ara• 
mıda hiç bir irtibat yok .. Hepainin d• 
6ayeıi biribirindcn aykın ..• Kimi ııkı 
bir müliyet,_-uerlil• biirünmiif .. Ki
mi ademi rrwrkHİ.yet• 6İdİyor.. Tam 
iıtiklôli idlycnler ol.dala gibi, •lame 
ti h.,.htm/Iİ bir ecnebi JatJt.tin himaye
sinde bulanlar da var. Hele memleke· 
tin b<Uı kınnılannJakimalıalli c.,.•yan 
lar, aynlılr fikirim çok telılikeli... Hô 
11lı cephelerde ue cephe gerikrinde ay 
n ayrı çarpJf<ln ııe çal1fG11 bu milli 
teıeklrüllain ycıln~ baflanna bir İf 
ycıpmalan miimktin J•liJ ... 

itte bu vaziyet karııamda, Gazinin 
kararı fU oluyor.: 

Bütün bu teıekkülleri bir araya ıe· 
tirmek, bütün memleketin haliı ve 
istiklali çayeıi etrafında toplamak, ya 
kurtulu,a ıitmek, yahut ölümü ıröze 
almak ... 

itte .$ark Yİlayetleri halkının daha 
evvel haaırladığı Ye fakat ancak Ga· 
zinin iltihakmdan aoııra toplayabildi
ği, bizzat kendiainin riyaaet ettiği Er· 
zorum konveelni kafi görmiyerek o
nu Sivaı kongresine, daha aonra da 
Ankarada Büyük Millet Meeliaine gö-

1933 

CHEVROLET 
Yeni fiyatlan 

Geçen sene ıabf rekoranu kazanan CHEVROLET fabrikasının 
bu 1ene en •on tekemmülibnı ar:ı:ediyorus. 

Fi er cereyan••• havalanma tertibab 
Ru-Libr, aeaala ikinci vite• 
Sinkrone Şanzlam, 11 O pu•, dingil meaafeal. 
En yükıek fiyatlı otomobillerde bulunan bu gibi bir çok yenilik· 
fer ve tamponları, portbagajı, çift yedek tekerleği, hidrolik 

amortiaörleri ile beraber ancak kııa bir müddet için: 

Kapalı ( Sport Sedan ) • • T. l. 2800.00 
Kabrlyola ( Cabrlole) • • • • ,. 2700.00 
Açık t•n•zzUh (Phaeton) • • • ,. 2450.00 

Bu aıodeller derhal laia.obulda teslim edilebilir. 

Levls Hek ve erllri 
Amerikan Garajı Taksim, Telefon: 42763 - (3281) 

Ankara SiNEMALARI 
Yeni BuırliD ba ıece 

PRENSES STRO GOFF 
Sevgioio her ıeye bakim ola
bileceğini en ıarih hadiselerle 

yafatan bir eser. 
flAveten dilnya haberleri va iki 

kısımlık ikamet vesikaaı 

Bugün bu ıece Kulüp 
CENUP YILDIZI 
Çöllerin e1rarlı, derinliklerinde 
yaşayan &fk ihtiras ve macera 

iliveten ikamet veaika11 ve 
dünya haberleri 

Or. 1 H S A N S A M 1 ZA Yt - Emniyet Sandığındaki ta· 

lST AFlLOKOK AŞISI -ruf lıcaabmıda ltııılJandığtm tatbik 
iıta.filokoklardan mütevellit (ergen- mühürümü kay1"'ttim. Yenisini kazdıra-
lik, kan çıbanı, koltuk altı çıbanı, cağımdan zuhurunda hükmü yoktur. 
arpacık) ve bütün cilt hastalıklanna Çengelköyündc yukarı cami mahalle-
kartı pek tesirli bir atıdır. Divan- sinde: Hilmi Bey kerimesi Mualla Mu-

yolu No. 189. (2796)1•-•• saffa. (3286) 

·•-Beni cfcrltaf tarlra iadeye ~allf .. 
Ben burada milleti t-uir il• onlara 
yardım ed.,..,k memleketin inhil<iline 
karıı Şarkta yeni bir milli Türk hii
kümııti uücude ptirnclı Şarkı tehli
keden kurtcırdıktan .anra 11arp tü,fi
ke&i bcr taraf edUebilir. Bu suretle nıli 
tareke hududu dahilinde kalan anaua 
tanuruı kurtulcıbilir. ltiltil Jeuletleri. 
nin lıarekah iı/,_.. etme;rİP biainıfe 
miitcırek•yi kabul etmelerindm itila
lrn bu had dahilinde yeni bir cirlale 
luılkıfacaimı tahmin etmiyorum.'' 

Karabelrir Paıe. emin olabilir ki, 
böyle bir karar ve hareketine; itilaf 
devletlerini de kendiaine yardımcı bu 
lacaldı. Eaaaen onların da makaadı; 
memleketi parçalamak, turada, bura
da beliren aynlık cereyanlarını t8fnk 
ehnek, elde kalaa memleket aluanıın 
da Ermenistan, Kürdiatan, Giirciatan, 
Aaurüıtan ... ilih gibi hüküınetçikler 
yapbnnaktı. Farzı muhal olarak Şark 
vilayetlerimiade Karabekir Paşanın 
tasavvur ettiii milli Türk hükUınetini 
lrurabilaeydik bile, o lıavatinin hangi 
vasıta ve membalarına dayanarak 
ıarbi kurta.rabilirdik? .. 

Karabekir Pllf&, bu sözleri lamet Pa 
şaya söylüyor. Tarihin ne ıarip bir 
iatihaaaıdır k:l, KaDJD Karabekir Pa· 
şa, (itilaf devletlerinin harekatı ida· 
me etmeyip bizimle mütarekeyi kabul 
ehnelerinden, ltili.fm bu had dahilin· 
de yeni bir cidale kalkııacağJDJ tah
min ehnİyoruml) dediğinden az za· 
man aonra lzmirin itııali bqlıyorl 

Muhterem Karabelııir Paşanın, tab· 
minlerindeki bu laabete kim ne der? . 

MJLLJCl 

Reaim 11erglai 
ANKARA, 14 <Milliyet) - Güael 

aanatlar Birlifinin Halkevinde açılan re 
ıim serııisi bu aym yirmiıine kadar de
vam edecektir. 

Serıride mübayaat ~lanuıtır. Htr 
ıün yüzlerce ziyaretçi ve kafile halinde 
mektepliler sergiyi ziyaret etmektedir. 

• 

Ankarada açılan uki Ankara ka
dını ıergİ•İnd en bir köfe ... 

ANKARA. 14 (Milliyet) - Anka· 
rayı her görenin önünde irkilmekten 
kendini alamadılt müeaaeaelerden bi
riai de "1-t Pqa Kız Enstitü.ü,, 
dür. Y enitehirle eski Ankaranm tam 
ortasında ince ve kuv..-etli ıekli ile u
zanan bu binanın her ziyaretçiai onu 
hayretle lıarqık bir takdirle her va
kit hatırlar. Garpli gazetecilerin 
1'Şarkın en :modern mektebi,. adını 
verdikleri bu mük.....mel müeueoemi
zi tanımıyaa kinue yoktur. Randan 
heı aene evvel 26 talebe ile ite ba1h-
7an enatitü iki sene ecnebi mötehu
aıslar tarafından idare edildikten aon
ra Türk mürebbilerin eline ıeçti. Ev. 
velki ıene 699 talebeai olan mektep 
bu yıl aralannda komıu memleketler
den ıelen talebeler de bulunan 870 
kifllik luı.labalık bir müeaaeaemlz ol
du. 

Enatitüye ~ aoa iki aenedenberi 
artan bu tehalük bu yıl için yeni ted
birler almmaamı icap ettiriyordu. 

Maarif V .,kilim iz Ret it Galip Bey 
mealeki tedriaat işlerile bilhaaaa ala
kadar olduğundan enstitünün teka
mülü ile de yakından meuu! olmuı
tur. 

Haber aldığımıza göre önümüzdeki 
den senesinde lamet Paşa Kız Ensti
tüaü yeni bir teıkilil.ta mev:ııu olacak· 
tır. Mektebin kat'i proırramı Maarif 
Vekiletince hazırlaDJDaktachr. Bu 
proıram, mükemmel bir ev ... e meslek 
kadını yetiftiren mümasil mü.,...aele
rin tetkiki neqceoile bet senelik tec
rübenin kartılaftırl.ma&mdan ortaya 
çıkacaktır. 

Onümüsdeld yılın batında mektebe 
bir yüluek ve meslek muallim luaru 
ilave edilecektir. 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

4 Oncıı Vakıf Hatt fıtanbul 

ihtiyat ve Serınayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. 
Nama muharrer hisse senetlerinin ( % 60) ı Türkler elindedir. 

Türkiye lı Bankası tarafından teıkll olunınuıtur. İdare meclisi ve müdürler. 
heyeti ve memurlan kimilen Türklerden müre~kep yegane Ttirk Sigqrta Şirke• 
tidir. Ttirklyenin her tarafında (200) il ııeçen acentalanmn hepsi Ttlrktilr. Tilr· 
ldyenln en m&him mtlesıeıelerintn ve bankalannın sigortalarıuı icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
aigortalarını en iyi ıeraitle >•par. Hasar vukuunda zararları allr'at ve kolayhkla &der. 

Telgraf• iMTİYAZ - Telefon: lst. 20531 

Sultan Abmeı lkincı Sulh HuJcuk 
Mahlr.omesinden: ToıpbaDetde Maliye 
Tabııııil tubcai sabık IDUA'Vİni ve ikamet
ga.ıu meç.buJ H,,_. Saulm:ış ve Bakır
köyürıdc Baruıtiı.an.e fabrika6mda ..tıık 
baıjkatibi elyevm ikametgilbı .ınesJ>u.l 
Süleyman Sudi Beylere: 

Albezt Siyon Efendi vekili avukat 
Ye~ua Beyin aleybinü.e ikame ettiği 

izaJ.ci fllyu davaeı üzerine ililnen vaki 
tebligata rağmen mahkemeye g.elmcdiği 
niı;dcn giyalıen muhakeme ic.rası.oa ve 
evrakm okunduğundan bahis.Le muame
leli kamr giyabinin ililnen tebligına 

karar verilmiş ve muhakıeme dıe 7-&-933 
çarşamba gtinü aeat 14 de talik Julm
mış oldtığunı:lan yevmi ve vaktı mezkür 
da ınalıkemoye gelmediğiniz ta.ktirde 
hukuk usulu muhakemelui kanuıu.ınun 
402 inci maddc6i mucibin<:e giyabınız

da muhakeme icra edilecegi giy~ ka
rarı makamına kaim olmak üzere ilan 
olunur. 3296 

Nafıa Vekaletinden: 
Fevziıt14a - Diyanbekir hattınm Km. (385,000 - 407,000) 

arası inşaat ve ameliyab (24 üncü kıamı) kapalı zarf uıulile 
münakaıaya konulmuştur. 

Münakaaa 4-6-933 tarihine müaadif pazar günü aaat lB te 
Nafia Vekaleti Müateıarlık makamında icra edilecektir. Miina 
kaıaya dahil olabilmek için taliplerin Devlet Deıniryollan i
dareıinden yalnız bir mukaveleile en qağı Sekiz yüz bin lira
lık bir it almış olmaıı ve bu iti hiç bir itiru ve ıikiyete mey
dan vennemiı olarak büanü auretle ikmal etmiş bulunmaları 
meşrut olup taliplerin bu ıeraiti haiz bulunduklarnu müheyyin 
olmak üzere Demiryollar nıaa t daireainden almafa mecbur ol 
duldan veıika ile (102000) lirahk teminah muvakkate ve ca· 
ri •eneye ait Ticaret Oduı veıikasile birlikte ayni g(bı ve saat
te münakaaada bulunmalan lazımdır. 

Talipler bu husustaki şartnameleri Ankarada Nafıa Veki
leti Levazım dairesinden ellişer lira mukabilinde tedarik ede-
bilir ter. (2170) 

Memleketin muhtelif yerlerindeki 
Kız Enat!tillerinden mezun olacak kız· 
lanmız bu yükaek kıama ırirebilecek
lerdir. 

Yükaek kisun iki ıubeden ibaret o
lacaktır. Birinci tube meslek mektep· 
!erile kız ortamekteplerlnin mealeki 
aıruf ve derslerine hoca yetiftirecek
tlr. ikinci kıann da mütebauıs aanat· 
kl.rlar bazırbyacakbı-. Maarif Veka
leti bu sııretle muhtelif aanatlarda ye
titen pnç lnzlanmızın tahsillerini &o

nuna kadar yükaeltmeleriae yol aç· 

maktadır. 

Önümüzdeki aene Enıtitüniln leyli 
panaiyon kadroau 100 ldıiye çıkarıla
cak ve belki bir miktar da leyli mec
caııi talebe alınacaktır. 

Enstitü bu sene ilk mezunlarını ve
recektir. On beı hazİrllnda bathyacak 
imtihanlar temmuzun ilk haftasında 
bitecek ve 22 genç kıllUllllz memleke
tin aana.t hayabna atılacaktır. 

H • e 
Kütüphanesi 

ANKARA, 14 (Milffiyet) - Cuma 
glinleri de balkın istifadesine açık olan 
Halkevlerinin zengin kiltüpbanesi bil
haaaa bugün mektepliler tarafından faz 
la rağbet ırönneldad!r. 

Tatil zamanı kütüplı--.in mektepli 
ler için l,.i bir vakit ıreçİnne yeri olaca· 
iı ve yine mei<tep!Uerle dolacaiı anla
tılmaktadır· 

Kütüphane her ııüıı biraz daha yeni 
eoerlerle zenginlqmelrtedir. 

uhasip 
Aranıyor 

U.W.11 ml1zıııııfa.ya ve Fnneızıca.ya bi
bMkwı valaf bi.r ınıbaeibe üıtiyaç var
dır. Am.doloda çaııı...,a1ııta. 

Talıiplcrln İataıılıul pomta kı.ııtıaı No. 
176 S. Ş. tumUSU1111 milnıcaatlan. 

(3279) 

l•aııbal, anca icra Jlsmarluluz.. 
da.a: Malııcu.s ... para.ye ~ 

muJıaru:r lı:aryala, bW., doiıılı ve eair 

"IY"ll bltytiye 17-S-933 9"1j6111ba günü 

- 12 daı 13 e tadsc ee,.Oğluoda Sa· 
n L0tfl ırwıhalluinde J....ı aokağın-

da P numaralı ha;nede eçı.k a:rttıı:rmıı au

...u.ı.t ....ı.t.wıktır. T.a.li.pleraı.iaı maba1-. 
!inde tıu.luoıacak memuruııa müracaatla: 
n ilin olıumı.r. (3295) 

Bdıd/Jy icra .lf•murluğundan: Meh

met ve Hacı efendilerin arabacı Hasan 

ığıl Wıımetinde ba iJSm al.a<>1gı olan 

57150 lıuAıtım temin iıtifa&1 zıınmmda 

tahtı h.a.cM alınan Bakrrköyüne tabi 
o.m.u.,.., lı:ariye1"inde Cemiyet soka· 

ğııı.da 2 numaralı bıınea.inin arazi olmak 
üz.ere yalnu: iki oda ve bir mıatbaJ:ı ma· 

halline ait ebniyeai enkaz ve menkuJ 
tclclin pamya çevrilmesine karar verll

mit ve hıızir.ırun 12 inci pezaııteı;i günü 
aaet acı befde illeni arttnması icra kılı

nacağm.dıın ..,.. ber mucibi kanun yüz.de 
71 ini buldufu talcliroe 27 inıci sah gü

nö ea8t on befte ikinci arttı:rmııaı icra 
~ talip olanlan.n kıymeti -ımdwmı.....,i olan 120 .tiranın yü..ı.e 

7,5 ni.ııbetinde pey akÇa&llll m~hi

lıen müracaat ey lemcı1ori. ilin o1ww.r. 
(3282) 

Umumi NefTİyat ve Yazı l1leri 
Müdürü ETEM iZZET 

Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. 


