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lstanbulun mali teşkilatında 
yapılacak değişiklikler hak
kında hazırlanan layiha Mec
lise verildi. 

_ FİATI 5 KURUŞTUR -
Sahip ve Baımuharriri: St meb'u•u MAHMUT 

8 inci sene No. 2607 SALI. 16 MAYIS 1933 

Başvekil Hitler yarın Alman 
milletinin ne istediğini ve nok
tai nazarlarını bir kerre daha 
anlatacak .• 

Tel: { 
-~ 

Müdür 24318~ Yazı rtıüd.ürü 24319 
idare •• Matbııa 24310 

zxz -za 

Alnıanya'nın 
Harici siyaseti Yeni Sene Mecliste •• u 

Hitler'in Alın . 
old • . anyada takıp etmekte 
İt::" 11Y•aetin hedef ve l'ayeleri 

il 1ına ~ daha vazıh bir tekilde anla
~ ga batladı: Milli Sosyalist lideri 
d ;"Yayı F afiatleıtirmek yolunda-
'~· .'P.kı ltalya'da Muasolini'nin yap

lıgı gıbı. 

Maliye Vekili bütçenin 
ana hatlarını anlattı 

Gazi Hz. 
c.;an çiftliğini ge

zea talebelere ~~~1.er, Üç dört ay evvel, iktidara 
~"t.'gı. zaınan, Muasolini'nin ltalya
k a 1 •ıyaaetini Almanyada muvaffa
f ıyetle tatbik edip edemiyeceği etra
H~~a tereddüt vardı. Bütün zevahir 
d •t_ er' in ~u yolda yürümek istediğine 

Meb'uslar yeni bütçe münasebetile 
dileklerini bildirdiler 

tif at buyurdular 
'llKARA, ıs (Telefonla) -

Kılisesi talebeleri bugün Or
me çiftliğini ziyaret etmişler 
ve inetli havada güzel bir gün 
geqiıiflerdir. Talebeler çiftli
ğillluhtelif kısımlarını gezer
lerln 0 sırada çiftliği teşrif e
de~~isicümhur Hazretleri ta
leberle alakadar olmuş ve ilti
fatı b lurunuşlardır. 

elalet edıyordu. Fırkayı devletlqtiri
ıor .. Devleti fırkalqbnyor. Ve dev
F l !e,kilatile fırka tqkilatı arA1Jnda 
• a,ı•t devlet .aiatem.ine mahaua an 
alıengi vermeğc çalıııyordu. 

ve hükumeti tebrik ettiler •• 
ANKARA, 15. (Telefonla) - Mil 

le! Meclisıinde 933 bütçe layiha•ının 
müzakeresi hararetli olmuştur. Celse 
açılır açılmaz kürsiye gelen Maliye 
".' e~ili Abdülhalik B. yeni aene bütçe
sının umum hatlan ve prensiplerini 
~nlatan mühiın bir nutuk söylemi§
br. 

)' Manzara bu olmakla beraber, deni
•Yordu ki: Hitler muvaffak olamaz. 
Çü~kü Almanyada büyük bir İKİ küt
leaı vardtr. Ve bu itçi kütlesi te§kilat
landınlmıflır. Alman nüfusunun ya
rı.sandan fazlası tefkilatlandırılmı§ itçi 
dır. 

Hitler Komüniat ftrkasını ezdikten 
•onra Mayısın iptidaamdan beri itçi 
leıkilatlarile meşgul olmağa b:.ıla
mııtır. Hitler 1 Mayıs gÜnünü İt bay
k':.': ol~~a~ tes'!t. ettikten sonra en 
I etlı ıtçı teıkilatı olan ve milyon
arca azaıı bulunan Trade Unionlara 
'Vaz'~yet etmiftir. Reiılerini kimilen 
~evkkif ederek yerlerine Milli Sosyaliat 
ır asına menaup ad 1 . . 

tir B" 1 am ar l'flÇlrtnJJ
k ".uJ maena eyh Almanyada Faıizmin 
leu b m~aına engel olacağı zannedi-

n u uvvetli itçi tqkilatı olmuf 
m~yve gibi Hitler'in kucağına düı
mıq demektir. 

Birka .. 
fırk ç gun evvel Hitler Sosyalist 

"•ının t ı.·ı· miıtir B eı 1 alına da vaz'ıyet et-
ri İt · 1 u _fırkanın merkezi ve tubele
rala~ad edıl~iği gibi bankalardaki pa
hleyh "fa muaadere edilmi,tir. Binaen
ra koe r~de Union tqkilatından son
Reçta;, abaıyl aai fırka da Hitler'in eline 

u UJlUyor .. 

Hatırlard 
ma üzeri •dır ki 1922 senesinde Ro
tinden 

00 
ne Yaptığı yürüyüf hareke

mulıalif f nr:,. l'tfuqoJini de bir aralık 
ler de ad:. lara dokunmllllllftı. Hit
tirnıe~e do. ad~. ~yayı fllfİ&tle§· 
daki j · k .. &'l'U ;vuruvor. Ve AlwnanJ'•
g "b ·. :;• utle11 buna mini olamadığı 
n:n• k.;rnlan_n. teılrililb Hitler fırkaıı-

oau ıçıne ahmyor .. 

• Artık hedef vazıh olarak l'Örülme
ge başladı .. Fakat ehemmiy ti" 
le, Almanyanın harici ın;ı~~ ıbıntleae: .. . . . ~seı e en 
u~erme F aşızınm yapacağı tesirde
~ır. Almanyanın dahili siyaseti bu is
t~l•:ı•'.':'eli takip etmeğe bqlıyalı, hari
:• munasebetleri de kantnwktadır. Esa
en Almanyaya kartı daima müteyak-
kız olan Franıızlar, bü.abütiln evham.
lanmıılardır.. Dançıg koridonıııdan 
~~k ba~sedildi~i _için Lehiatan teli.§ 
ıçındedır. KomunJSt fırkaamı iınha y0 
!undaki hareketlerden dolayı Sovyet 
Ruıya gÜcenmittir. Veraaillea ınuahe. 
deı~den .beri Avrupada Almanyayı 
takvıre sıyaseti takip eden ın.;liz ai
Yaaetınde bile ani bir tahavvül 
dana l'eldi. Geçen aym ort 1 ıneyd • 1 ·ı· A a arma ?VU ngı ız vam kamaraamd I 
gılterenin harici miinaaebetleri ha~: 
kırıda cereyan eden bir ınünak 
A.I 1 h " .. . aıa, . trıanya a ey ıne numayıt ınahiyeti-
nı aldı. 

G°';rÇ; Almanyarun ltalya ile ınüna
lebeti samimi görünüyor. Fakat Al
:anlar biliyorlar ki ltalyan aiyaaeti
ın analıtan Londradadır. ltalya Al

taauyaya kartı lnl'ilterenin tasvip et
ltıedig'" b · · · k. d Ya • 1 ır aıyaıeh ta ıp e emez. -
~· Alnıanyaya karıı ltalyanm lnl'ilte-
eden ay b" . . 1 n ır ııyaaeti o auıaz. 

y,,":;; tr••i yalnızlığın iıkıbetini anla
nezar ~ ~iman hükfunetini, Harici.ye 
derı b ?t~rıırı ehemmiyetli rükünlerın
l'İci . 111 ol!'n Roaenberg'i Alman ha· 
lıa.t ~Yaıetı ~.akkında lngilizlere iza· 
tn. ... ennek uzere l.ondraya gönder
d ege •evketmi,ıir. Roaenherg Londra 

a Amerikanın ailihaızlanma konfe
anaı murabbaaı No-- D . . 
·· ·· ·· ·· ·~n avıa ıle de 

g_orupnl • Uftürl . Bu müliıkatıarın netice
' ına um o mamakla beraber 1n il" l 
~C d Alm 'gıze enevre e an nokta.i 
rıa kartı aldıkları kat'i vaziyetnazan
blc d 1 · t d"li ve ar'Xluahe e erın a ı meaeleai ın 
~u bahis bile ol!"am~11, ır_öateri;:; 

lrıgiltere tamun edılmeını,ıir .. 
.\ltaanya için iki siyaset cepheai 

...... d 

Maliye Vekilinin nutku 
Maliye Vekili dünyayı sar"an ikti

sadi buhranın bizim gibi ihracatı zirai 
mahsule inhisar eden memleketler
de mühim akisleri olduğunu söyle
dikten sonra alınan tedbirleri saya
rak demiştir ki : 

- Hükumetlerce alınacak tedbirler 
arasında İş açacak, iş geni~letecek 
çareler çok makbule geçiyor. itte bi 
zim yürüdüğümüz yol bu eaasa tama 
men uygundur. Milletlerle olan müna 
aebetlerimizi geçen senekinden da
ha l'enİf tutmak, memleket dahilinde 
muhtelif sahalarda İf yaratmak bu 
bütçenin esaalı ve mühim ifadeleri
dir. 

Mahsullerimizin de iktisadi müna
sebetlerde bulunduğumuz memleket 

Emin (Eahifehir) Mazhar Müfit B.ler 

lerde hiçbir maniaya maruz kalmak
sızın revaç bulması lizımdrr. 

Abdülhalik B. 1932 senesi rakam
larile 1931 hesabı katisinin verdiği 
neticeleri mukayese ettitken ve yapılan 
taaarruflardan bahaettikten sonra 
nutkuna devaın ederek dedi ki: 

- 933 bütçeoi 1932 blltçeslne naza
ran S ınilyon 847 bin lira kadar bir 
fazla ile hazırlanmıttır. 1932 bütço
ai. 169 ınilyon 146 bin 747 lira oldu
ğwıa ve 1933 ıeneai için bugÜn mü
zakere buyııracağımz bütçenin umu-

Maliye Vehili Abdülhalih B. 

mi yekunu 170 milyon 476 bin lira 
bulunduğuna göre ilavelerle yeni ye
kununun anlqılmaaı güç göriilebilir. 
Umumi dikkati celbederek tavzih el 
mek isterim ki: 

1933 bütçesinde P. T. T. U. Mü
dürlüğü hizmetleri için 4 milyon 845 
bin liralık tahsisat ta dahildir. 1933 
aenesinde bu Umum Müdürlük mül
hak bütçe ile idare edileceğinden u
mumi bütçe rakamlan arasından çık
mıt bunun yerini ilaveler doldunnuı
tur. Binaenaleylı hakikatte 1933 büt-
,._: D 'T" ...... - .. --- .. -o- __ __... •• ..._ 

heaaba alınacak olura utnlınri bü ~ 
mizin yekünu 175 milyon 396 bin li
ra olur. 

Vekil B, bundan sonra 1931 rene•İ 
nakdi vaziyetimizi izah ederek 1932 
mali seneaine 20 milyon 773 bin lira 
lık bir borç ile girdiğimizi aöyleıniı ve 
nutkuna fU auretle devam etmiştir: 

30-4-1933 da nakit vaziyetimiz ise 
bankalara 10 milyon 55 bin )jralık bir 
borç İrae etmektedir. Buna mukabil 
1-5-933 İptidaama devredilen sandık 
mevcutlarımız aldığımız telgraf ma 
lfunatına göre 1 milyon 213 bin lira 
olduğu da anlqılmaktadır. 

Şimendüfer idaresinin yaptığı 
borç faizleriyle birlikte 9 milyon 720 

(Devamı 5 inci aahlfede) 

Büyük Rus edibi rıhtımda ke nCll.lni karfılayanlar arasında 

Rus edibi geldi, gitti .• 
ıe "': Şark ve Ruaya garp ve lngil-
çe~· hunJann her ikisine birden yüz 
G ~ek Almanların itine elverenıez. 
ev"::ı' Qusya ve lngilterenin harpten 
hut lıeolduğu gibi Almanyaya ve~.a
te1ı· rlıangi bir meaeleye karıı mut-

Eyliilde ltalyaya dönerken memle .. 

•q, · 
lık .., .. ır c_~Phe teıkil etmeleri bu ara-
:rab lıltıkün &'Örülmüyor. Bununla be-

er, H·u iki. • illı 1 er'in Almanyası, ncı 
eJın•· 

erı •rı Almanya11 değildir .• Harp 
ep~~elki Almanya büyük husumet 

esıle k · · · Al "Ya b .. arıı kal'fıya ıdi. Y enı -
a da~ .. 0 Yle bir cephe ile kar§ılaşma 
ır ki lı Usbet yardım iater. Bu itibarla 
tııez. enı larkı, hem, garbı gücendi-

Ahmet ŞÜKRÜ 

ketimizde bir kaç gün kalacak 
R Rus edibi Maxime Gorki dün sabah fından kartılanmııtır. 
ruu~leSryet bandıralı Jean Jaures vapu- Maxime ~ki, ~ün. sabah vapurdan 
bul taJranın Sorento tehrinden latan çıkal'ak Takamı abıdesıne kadar bir oto-

a g~lınııtir. mobil gezintisi yap11Uf, oradan Sultan-
.~·~ ~orki ancak bir aün fehrimİ- Ahmet, Ayuofya ve Süleymaniye cami-

zın mı~rı. olmuı ve 11hhatı burada kal- )erini ve Asarı Atika müzesini gezmi1-
~a m~saıt olmadığın~ aktam üze- tir. Süleymaniye camiai"! gez~ik!en son 
rı';'e. aynı v~purla Odesa ya hareket et- ra Edirnekapıya kadar bır gezınlı yapa-
mııtır. Maxıme Gorki'ye oğlu ile gelini rak vapura dönmij!!iir. Vapurda bir he-
v~ _do~toru refakat etmektedir. Rus e- yet kendisini bekliyordu: C. H: Fırkaaı 
dıbı. dun sabah vapurda Ruı sefiri M. namına Cevdet Kerim, Halkevı ~ın~ 
~urıç, Rus ~e.ncral konsolo~u! Ta" A- Hamit, Matbuat Cemiyeti namına ıkıncı 
ıa~sı muha~ırı M. Yablov3kı ıle Sovyet reisi Ahmet Şükrü, Maarif müdürü Hay 
mueaseıelerıne mensup ba:::ı ze\·at tara- (rıcvamı 2 inci sahifede) 

~~ekil gidiyor 
iktıat konferansına 
mu-if.bhaslar •eçildi 
AN.ARA, 5. - Dünya iktisat 

konfeıı.ıııına iştirak etmek üze
re Lonfoı.ya gidecek heyetimize 
Haric;,o_e Vekili Tevfik Rüttü Bey 
riyaset slecektir. iktisat Vekili 
Celal Beı, Maliye Vekili Abdül
halik, Lmclra büyük elçimiz Mü
nir Beyl<r heyetin murahhas aza

- ları buluıacaklardır. 
Heyet• iktisat, maliye, hariciye 

( 

, 

Heyde riya•et edeceh olan Hariciye 
V ehili T eııfih Rüffii Bey 

vekaletlerinden mütavirler, müte
bass1.1lar refakat edecektir. Bun
dan ınada lüzumu kadar katip ve 
daktilo da bulunacaktır. Bir mat
buat heyetinin konferans müza 
kerelerini takip için Londraya git 
mesi kuvvetle muhtemeldir. 

Varidat umum müdürü Cezmi 
Bey miifaYİrler arasında bulun
maktadır. 

İngiliz sefiri 
Brtik•ele tayin edildi 
lngilterenin Briik 

sel ıefiri Lord 
Granville iatifa 
etmİf, yerine An
kara sefiri Sir 
George Clerk ta
yin edilmittir. Bel 
çika Kralı Albert 
Hz. yapılan ia
timzaca muvafa
kat cevabı verdi
ğinden Sir Geor
ge Clerk hazi
randa Brükıelde 
bulunacaktır. Sir George Clerk 

lllllllUlllllllmlllWllUIUllllllll 
Aka Gündüz'ün 
Yayla Kızı 

Milli, büyük, sinema romanı 
Aka Giindüz Beyin bilhassa Mil

liyet için uzun :zamandan beri ha· 
zırlamakta olduğu bu roman bit· 
mek üzeredir. Büyük inkılabın mü
him bir tarafını Anadolu yaylası
nın kırında gösteren bu milli, bü
yiik »oman ayni zamanda yepyeni 
bir aenaryodur.(Bu toprağın kı:zla
rı) nı, (Dikmen yıldızı) nı, (Çap
kın kız) ı, son çıkardığı (tJvey a
na) yı okuyanlar (Yayla kızı) nda 
daha yeni, daha heyecanlı bir ol
gunluk bulacaklardır. 

tfarihi bir intiba: Sıvaş kongresi içtima halinde .•.• 

Karabekir Pş.ya hakika
tin acı bir sillesi daha! 

M. Kemal Hz. Anadoluya ve 3 üncü 
ordu müfettişliğine nasıl geçti? 

Direktifi Gazl'den, emri nazırın elinden alan 
Kazım Paıanın çok mühim 

ifıaatı tarihiyeyi ihtiva eden mektubu •• 
(Gazi Mustafa Kemal Hazretle- ni latanbuldan nefi ve teb'it makıadi

ri Anadoluya geçecekleri sırada le Anadoluya •.ön~er:nler ... ) 

Büyük Erkanı Harbiyei Umumiye Bu kayıt, Gazi Hazretlerinin ara 11-

ikinci reisliğinde bulunan ve o sı- ra hatırlatmak lutfunda bulunmalan-
rada Fevzi P01a Hazretleri İstila na rağmen, benimle gömülünceye ka-
etmiş ve Cevat P01a henüz İfe dar gizli kalmaaını bugüne kadar hür-
b01lamamıf olduğundan bilfiil re- met tianma uygun bulduğum bir haki 
islik vazifesini ifa etmekte olan katı aleniyete dökmekte acizi muztar 

bıraktı. Şöyle ki: 
sabık OçüncüOrdu Mülettifi Ferik O tarihte Şitlide Gazi Hazretlerinin 
Kazım PCJfa Hazretlerinden dün ikametgahlannm pek yakinindeki Sü-

• bir mektup aldık .• Aynen neşredi- renyan apartımanmda otururdum. 
yoruz:) Kendilerini pek uk ziyaret eder ve 

Milli mücadelemizin ilk zamanları- vaziyetten daima haberdar bırakır ve 
na ait olarak Kazım Karabelrir Paşa isahetli emirleriı>den istifade eder-
M•••-.tı-.-: •ıı··'-.ı..n fülivet ııar.ete- dim. Çünkü mü· rünileyh hazretleri 
sme gonaenten mektuplarda tU satır- uuKuu ı ..... ı...:L_ .. , _ _.... yap~1iım1z o z.a-
ları okudum: ·• ... Mustafa Kemal Paıa manici fikirlerini lutfen bana taına-
Hazretlerini ziyaret ettim, Ziyaret ae- men anlatmıf ve haizi aalihiyet her 
beplerinden birisi de müşarünileyhin hangi bir tekil altında Anadoluya bir 
l•tanbulda kalıp kabineye dahil ol- memuriyetle gönderilmelerine herhal 
mak huıusundaki arzulanndan aarfı de bir çare bulmaklığımı emir buyur-
nazar ettirmek gayeaine matuf idi." mutlardı. Hatti. bir gün; ''Galiba sen 

" ••. Teklifin kabulünden Mustafa Ke bu iti beceremiyecekain!" yollu gü-
mal Pa§a Hazretlerinin biliıhara sar- ler yÜzlü bir tahtielerine de uğramıt-
fı nazar ettiğini ve bir ay sonra arzu- tun. 
suna rağmen kendisinin lstanbuldan Memleketin her pn bir manzara 
uzaklllfbnldığını atideki yazıların- arzeden badise aafhalan içinde Kara-
dan öğrendim: deniz aahili ile bu aahilin yakın hin-

"1 -Gazinin nutku, sahife 7: (Be- (Devamı 2 İnci sahifede) 

Macar güreşçileri çar
şambaya geliyorlar 

Burada üç muhtelif maç yapılacak, 
oyunlara ehemmiyet veriliyor 

Tenis turnuvamız 
Macar takımı çarfa1Dba günil saat 

11 de konvanaiyonel trenile tehrimi
ze gelecektir. Kafile dokuz kiıiden 
mürekkeptir. Bunlardan yedisi güret
çi bir taneıi antrenördür. Kafile reisi 
B. Vaautaf kulübünün reisi HO§oni
dir. Misafirlere Briatol oteli tahsiı e
dilmiıtir .. Çartamba gÜnÜ öğleden son 
ra ve perıembe günü öğleden evvel 
iatirahat ettikten sonra Macarlar Türk 
takımile Balkan gÜreJ fAJDpiyonaaının 
yapıldığı Maksim aalonlannda gece 
kar§ılqacaklardır. Federıuyon bu mil 
sabakalar için iki takım hazırlamıt
tır. Birinci takını ilk a1qam misafirle
rimize kal'fı çıkacak: ve ııürefecektir. 
ikinci maç pazar gilnil akıamı gene 
ayni yerde yapılrıcaktır .. Son maç cu
ma günü alqamı ikinci hazırladığımız 
takımla Macarlar arasında yapılacak-

Antrmör Har Peter, Çoban Mehmet 
ııe Federcuyon Reisi Ahmet Fetheri B. 

br. 
Giirefçilerimizin vaziy.::ti hakkında 

antrenör Her Peter bize ıunlan aöyle
di: 

- "Bu takım Macariıtanın kuvvet
(L()tfen sahifeyi çevlrinh) 

idman şenliklerinin dünkü provasında mektealLkızlar. 



., 

Yaz;an: S. N. Her hakkı (Mi.Jliyet) indir. 

Taban helvası = Kaşar • • 
peynırı 

Bulgarlarla yaptlan ticaret ue gümrük mukauelen. - ldarei Mah
nısa ile Şirketihayriyeye bir rakip. - Hukuk Müsauirleri saray erka-
nı i~in alayında. - ~bdülhamidin en büyük kusu~u! ' 

• 
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HARİCİ~ABERLER 
ııııe;;;;;;- - Bugün A!manyanın 

İstedig" İ ı •• ;ı;. b., •• ı.a; M. Mac Don..:~ ;ı. 
e•ki franuz ba,•ek.ih M. H.eTrİot Ame-

___ ,__ rikaya l'İdip ıeldikten aonr•, •!Alı1~t 

Alma b k•ı mi l ki Amerika alacaklannı baiıılaoı.•&'• hsç 
0 af Ve 1 V • ,:natm•yor. Halbuk< bu <eyahati .i~tiyar 

l b • t k " u• edenler Londra iktiaat konfet'anaı ıçın :ze-
D lr DU U soy 1 mini tenl::rJerlc.en. borç'•" meaeleainl ~· 

Saltanatın sonlanna doğru, Sul- ı 
tan Abdülhamidin de ayaklan suya 
ermİf, itlerin hiç te İyi gitmediğini an
lar gibi olmuttu. Bir gÜn, Bqkatip 
Ta.hain Paşaya derdini açDUfb: 

cak bir hat&, bir rezaletti. Bulgarya
dan günde, yÜzlerce, binlerce teneke, 
paket, deığirmi beyaz, kaşar, Balkan 

MINST R, B konuımutl.ar ve Acn111rilut.dan d~h.a mu-
E 15 A.A. - aşv(mUa· •ait bir vaziyet alması•ı beklemqler ve 

vini M. Von Papen nazilerle çemiğ- umnıutlardı. Um~.ıkları hi.sıl olmayınca, 
ferlilerin mütterek bir tezahürE sÖy· .4•rupa 1:.:.- sukutu hıtyale uiradı 
lediği büyük nutukta demiştir lktiaat konfer11:nsı ise 12 haziranda 

- Hiuediyorum ki İçeriden, dııan
dan İfimiz bozuk. . . Bu gicfitle do\'
leti kurtarabilmenin imkinı yok. Hal
buki ben, devletin, memleketin kuv
vetleruneaini, terakkisini iatiyorum. 
Daima vÜkeJiya bunu irade ediyorum. 
Mecliıi Vükeli.dan ıolen -z'-t•••rr ala 
koymay;p derhal iradesini veriyorum. 
Fakat gene iıler dü.zelmi7or, hayir ve 
h.uenat namına bir feY cörülmiyor. 
AHah rızaıı için diitünaüaler, m1Uibet
tıen kurtulmanın yolu •e terakkinin 
çaresi ney&e hiç çekn....ı-, bana 
yazsınlar. yazacaldan teyf.erden dola .. 

yı kendilerinden dileir olnuyacağmır, 
bilakiı memnun olacağımı naınusum
Ja temin ederim. 

peynirleri geliyordu. Bulgaristanın, ne 
kadar taban helva11 çektiği de malüm 
değildi. ''Helva peynir., hesabında, 
cöz cöre göre aldandrğnnız apatikar· 
dr. 

Yanko Efendiden bunu haber alın. 
ca. hünkira yazacağım arizanın mev
zuunu bulmuş oldum, aovindim. Erte
ai cün. hadiaeyi, ciizel bir tarzda taf· 
"1 ederek ariuyı batkatip vantasile 
..Whn ettim. 

l ondrada açtl•caktu·. Vashioıton konut-
- Almanyada yapılmakta oh fikir ı.ıaları bu Jr.onEeı-an• için s~nki zemini. 

ihtilcilinin anla.!ılmaması etnuzda haurla.dı mıt Bu sU..le müsbet bir ce•a.p 

muhııı.sim bir çember vücude geniştir. •er'rnek ,.içtÜr. Borçlar bir kabu• halinde 
A•rupaıJn omuzlarında. durdukça., ikti-

Milli hayatımlZl tehdit eden t;keye ••t l.orıfe.·anaı da fena bir h~•a. içinde 
J..ÔZ yum"rr.ak çocukça bir hare olur. lıatlır11..::a.k demektir. 

Oniimüzd&i çarşamba giinü şvekil !lı!!Ei;;.;;;;İs!l!!!!!ll•••i!i!!;ı;;;!3m333;;Bllll! 

Son gayret 
• 

lngi 1lz plan1aı •uya 
di1şürmek fçin .. 

LONDRA, ıs A.A. - Daily Mail ga· 
Zetesi Sir Jobn Simon'un siliblatı bırak • 1 . 
ma hakkındaki ı ncili.z mukave ~namı;aı· 
ne ait müzakerelerin suya duşmesıne 
mini olmak ir.İn &on bir g-ayret sarfet
mek üzere pe"rşembe gÜnü Cenevre'ye 
gideceğini yazmaktadır. 

Başkatip Taluin P~ zatı tahane
nin bu arzu ve irad93ini, Teçhlzab A... 
ker.İ.ye Nazırı Haci Akif. Meradan 
Re?it ve Mabeyin siyaıi miiJaviri A· 
lek•andr Kara Todori Pqalıır, Mat
buatı Ecnebiye Müdiirii Nİfan, Şürayi 
Devlet azasından Y anko Vitinoa E
fendilerle sair bazı kimselere ve bu 
meyanda acizlerine de tebliğ -~ti. 

Allah rahmet eylesin, Tahain Paıa, 
alq.m Üatü, arizarru mazrufen içeri 
söndermiı, hünkar, ''ınaru.zumdan,, 
ınahfuz olan ticaret ve cüıiıriik muka
veJeai komUyonunda, protokol müa
veddeıinin ''man.zuru i.li olmak Üze
re,, hemen Babıalidon celbini ve Yan
ko Efendi ile benim de aaraya çağırıl· 
ma.mızı irade etm.İf 1 .. 

.Erteai cün, bir mabeyin eıair çavu
fU, Babıi.lide Şürayi Dnlet dairesin
de bizi bularak batkitabettea istendi· 
iimizi teblii etti. 

Alman hükümeti ve milletininoktai 
nazannı anJataca.ktır, çok e-!kİ J harsa 
malik olan biiyük bir millet •yanın 
diğ.,.. milletleri derecesinde ma olrua-
11 lazım ıreldiği haklardan dt uzun 
müddet mahrum bırakdamaz. ~enler
de bir ecnebi devletin harbiye un Al. 
manyaya karı• zecri ted!Hrleriıatbiki· 
ni istemithr. Ahlika mu.,.ayiro lan bir 
takım muahedelere ka.rıı mane mÜca· 
dele etmekten bafka hir şey )lnuyan 
bir Millet hakkında Milletler Ctiyetin
<len harp yapmakta olan milletle karşr 
harekette bulunmağa muktedirlmıyan 
bu cemiyetten, zecri tedbirler •temek 
bir riyakilrlıkbr. Almao milletiıı iste
diği herkes ic;-in müsavi ~ulh vem.niyet 
clavaamı muzaffer kılmaktır. Slıçuluğa 
karşr mücadele hic hir vechile arp ar· 
zuıunu ifade etmez. 

tlkinci bet senelik plan 

Sul t,, n Abdülhamidin iradeaini ye
rine getirmek, mühim bir mesele idi. 
Çiinkü evvelce de böyle buauai bir İra-
de çıkmış, cevap verenle.in bazılan 
stirgüno gİtmİf, bazılan iltifat görmü,, 
bir kaçı da firar etmişti. Bu "Pacfitah 
yemini,. nden de ayrıca bahsedeceğim. 

Şıirayi Devlette, Yanko Vitino• E
fendi, bana sordu: 

- Sen, ne yaptın? Neler yazdın? 
- Henüz bir fey hazırlıyamadım. 

Düşünüyorum. Malüm ya mesele na
ziktir. Yazmamak ubudiyete münafi, 

' yazmak ta kolay it değili 
Cevabını verdim. 

Ukırdr araaında, Bulgar Hüküme
ti ıRumelii Şarki Vilayeti) ile yapıl
makta olan ticaret ve giimrük muka
velesinin de bahsi açıldı. iki Bulgar 
murahhaar ile Babıali B&4 Hukuk Mü
tavıri Hakkı lky (Sadrazam Hakkı 
Pasa merhum). Kapriel Efendi Nora· 
donkiy.ın ve Umuru Ticariye Müdü
ründen mürekkep komisymı. mÜ7•ı....._ 
c ltaı iceJendirtlUf. t' ak.at nasıl ne

t '? ln•anı hayret ve eseften dondu-
' a ak iki gaf yaparak: 

1 - Bulgar ticanıt gemileri, Boğa
ziçind Adalar denizinde aerboat itli
yecek ! Şirketihayriyeye, ldaroi Mah
ausaya meydan okuyacak! 

2 - Bulgaryadan celecek katar ve 
beyaz peynirlere kartı Mcmaliki Mah
rusadan Bulcaryaya cönderilecek ta
ban helvaamdan mütokabllon giimrülı: 
reami alınacak! 

Ben, bu kadarrnı bilmiyordum. fa
kat Yanko Efendi, çok diirilat, ibtiyat· 
kar bir adamdı. Verdiği habarin doğ
rulufunda hiç 9üphe yoktu. 

Bulcarlarm aabili nedir? Varna, 
Burcazdan batka hanci limanı, iske
le&i var 7 Bulgar gemileriııin Omıan.h 
limanlannda, Adalardeıılzinde, bilbaa 
aa Boğaziçinde iıtibaal odoc:elı:lori kir 
ve menfeati; bir de, bizim cemilerimİ· 
zin kazanacaldan cüz'i kin dütünün. 

Acaba bu, büyük bir hata mıydı, 
yokaa bir ihanet eaeri miydi? .. Güme 
getirilerek iauıalaıur, -ı...,,..ı. iki ta
rafça taati ediliTerine Şirketibayriye
nin, Jdarei MahPıMnqı iflla tohlikeai 
kartumda kalacaldan mulaaid.aJm 1 

Hele tahaa lııoılftli ile ...... ...,.m..-
1,,rinin müsavi tutulmaaı, akıl almıya-

Derba 1 Yıldıza cittik, Batkatip Tab 
ıin Pata tarafından kabul olunduk: 

- Şevketmea.p Efemlimiz, maruza ... 
tınrzdan fevkalade memnun oldular 
ve m.abzuziyeti seniyeleriııin, selimi 
selameti encamı Hazreti Şehriyarileri
nin tebliğine beni memur ettiler. Bil
haua ıöyle buyurdular::: 

- İdarei Mahau•a tersanemizin eli 
ayafı ve mühimce bir gelir membaı· 
dır. Şirketihayriye iae bab..., ( 1269) 
ve amcamın teıiacerdeısi ve ilk bahri 
ticaret müeaaeıesidir. Tetkili unaam
da verilen ferman.mda ve yapılan ni .. 
zamnamoainde hu.elerinia aenetlorl 
nama mahsuı olmalı: ve citti.kçe terak
ki ettirilerek büyük bir deniz ..,yriae
fer kumpanyası haline cetirilmolı: ka
yıtlan vardı. Hiaaeleri, yabancdann 
eline geçmemeıi için o, tabai.. taydi 
lılmıfilmuıtu. Saltanat makam Ye erki.. 

' nmc:a hia&elerine İftiralı: olunmuftu . 
Hatta epeyce miktarda ben de bisae
dar olmıqtum. Sonradan bakılamadı, 
ileri gidemedi. Şimdi de boyle açık 
bir bata ve cafleto manız bırakılarak 
büsbütün elden eitme•ine tuaddi • 
•----.ı ~ "'·*- ........................ o.&- · 
miayonun derhal dağıbnaamı ve mu
kavelenin munaıip bir vesile ile ba,ka 
bir zamana bırakıldığının Bulgar mu
rabhaalarma tebliiini Babıi.liye irade 
ettim. 

Erteai gün komiayon daiıJdı, meaele 
kapandı. Bulgar ticaret ve giimriik 
muahede ve mukaveleleri, metı"Utiye
tin ilanından sonra iıile yapdamayıp 
hali üzen: kaldı. 
Günahı soyliyenJerin boynuna! Bn 

itte, elaltından uyuşmalar, uzlqmalar 
olduğu, bayii para döndütü aiı:ulaıı 
ağıza söyleniyordu. 

Hukuk Müşavirleri ile saray or.kl
nmdan banlarmm keyiflerine değme 
ıritain 1 Bulgar murahJuulan ile birlik
te Boğazlçlnde ''Tarabyapalıu,, ta, 
Büyükadada c Yorgolo> da ziyafetle
rin, eğlencelerin, zevk ve ıafanın bini 
bir paraya idi. 

Sultan Hamit, itin ileriıine citmedl; 
bermutat örtbas edildi, ldmaelere, bir 
teYcik denilmedi. 

itte, Sultan Hamidin en büyük ku
suru bu, idi. fe-W.. ne ·ıre her ne te
kilde oluraa olaunı itin ueu, "nefai no
fiıi .,.haneye., dolı:urunaymca affedi
lir, hatta hotgörülehilirdi. V azifo 
mea'uliyeti, yoktu. 

-Arkur•ar-

Yarın: 

işleri Nasıl Düzeltelim? 
-1-

lratl.e, teper mi? Teper!. -- Suya sabuna tl.okunmıyanlar. -
Ebuzziya Teı1lik Bey. - Kapı açmanın da yolu uarm<f! - lsmail 
Kemal Bey. 

lı takımlarrndan biridir, yalnrz altı 
aenedir latanbulda bulunduğum için 
buraya celecek gÜret<;İlerin hepsini 
tanmıryorum. Ancak memleketimden 
aldığım ciirot haberlerine nazaran bu 
CÜretc;iler bugünün en İyilerinden sa· 
yılmaktadır. Kendi cüretçilerimizin 
vaziyetlerina ırelinc:e, &f&ğı yukan 

hepıi çalıtfDlt Ye anı- vaziyettedir. 
Bilha11a Mehmet, Hayri , Saim,~ Ab
bu en İyi bir tekildeclirler •. Hatti. da
ha ileri giderek tunu da oöyliyebilirim 
ki buciin bu dört süre,çi bizzat ~ 
olimpiyadmdaki vaziyetlerinden da
ha iyidir. 

Eğer ,ana111Uz pek aluıi Jİtlnezae 
çarp(facağımız yedi katoırorinin dört 
tanoaini alabiliriz. Birparça f&D8 bize 
cülerae bu ümidim daha fazlalqır. 
O zaman Tiirlı: gÜrep aevenlerden 
ve bilhaaaa fecloraayondan tolıt bir rİ· 
cam var, o da Ja Macarlarla veya 
Alnıanlarla bir mi.ili cüret maçı yap-

- · - -
maktır. O zaman önümüzdeki Berlin 
olimpiyadmdakl ,anaımızı ku.V't'etlen .. 
diririz. 

Teni• turnuvamız 
Bu cuma günü Takaim kortlarında 

bu seneki teniı turnuvamn: başlıyor. 
Memleketin her tarafında ve bilbaaaa 
latanbulda büyük bir alilı:a uyandrran 

turnuvamrz bu sene geçen senelerden 
daha heyecanlr ve zevkli olacakbr. 

lzmirden ittirak eden altı oyuncu
nun da cumaya kadar celeceklerini 
tahmin ediyoruz. Bugün, evvelce de 
ilan ettiğimiz gibi kayıt müddetinin 
aon günüdür. Bu ak!am aaat altıda 
kayıt muamelesi kapanacaktır. Onun 

İçin miisabakalanmıza ginnek istiyen 
oyuncular bu son fıraattan i.stifad~ e
derek buıriin aktama kadar Sirkecide 
Milli Spar Zeki Rızaya ve Taksimde 
lrortl • Kibar Muatafa Beve müraca 
at1a. · ıizımdır. 

lngiliz gazeteleri uazİ.!ti 
beğenmiyor 

LONDRA, ıs A.A. - 4ıızeteler, 
Dantzig hadiseleri ve M. V crıl"apen'in 
nutkunu uzun uzadıya tefsire~tedir. 
ter. 

Efkirr umumiye, Nazilq h.ntzig' • 
de yapbldan itin .i&tikbal iç~ .._ takını 1 
tehlikeler tevlit edebileceğitıi bbnl et- j 
mektedir. 
N-ı Chronide, Dantziıı"ıt yeni bir 

takım kargatalıldar .-ulruu nııhtemel ol
duğunu ve v......,... hiikilnm ıerbest 
tehirdeki tebaaamı himaye ~ek mak
sadile kendı'IJiinden nriı'dab.W., bulun· 
duğu takdirde lıunu takip edocek gergin
liğin daha !lddotli olacıığını yazmakta
dır. 

OaiJy Telegraf gazet..U. ı'l\L Yon Pa· 
pen'in beyanıitm. harpten ev.el Kayse<' 

in SÖylemit oldap prültüffi nutuklara 
benzetmektedir. 

Oaily Henld, Almaııya'nın son aylftr'
da ağır toplar imaline başlanıq ve geçen 
tubat ayının ortaaındanheri gaz fabrika-
1-..ı tam rantmanla çalış.ınal.ta. olduk-

'7ail;E;°~ tnııillz milletinin b~
aan ooma - Avnıpa ;lıarb. ~
melı. iizere bir tek l nııilb aıkerİmn Manş 
r ıroçmiyec:eğinl bilinmesi !hm> «eldi • • 
ni yazmaktadır. 

"Tempı" diyor klı •Hitlorcilik ~ 
niyetimizi tehdit eden bir tehlike ıeldını 
almıfbr. Buna kartı hürriyet hissine aa
bip olan b6yük kllçük hatün ını11etler 
kendilerini mllda.faa etmelidirler, cerek 
milletler ve prtt fırkalar İçin bu müda. 
faa on eaaalı prttır.a 

Belgrattald mahkeme 
ltlemeğe batladı 

BELGRAT, 111 A.A. - Yu~!a" to
ı. .. .,..t.a PriodmaD ile ltalyan tebaaı1n• 
dan Roaanlni aleyhinde açılan davanın 
riiyotine buırüa devleti """"- roabko
meaine bqlanmqbr. , 

friııdman ile Roaanini, Yugoalavya" 
nm milli müdafuaına ait ı...zı ınahimah 
komtu bir .inlet heaabma elde edip top
lamak ıuçundan, ceza kanununun 109 
uncu maddoai mucibiııce, ~tına alın· 
mıtlardır. 

Avu•turyaya gele• 
Alman nazırları 

ViYANA, IS. A. A. - Alınan 
eefarethaııeainde, Fransa: gazete 
il ril . .. t lmak uz·· ere ec ' e ert mUL•na o ı 

nebi pzetec:i.lerine yapdaıı kabul 
resminde Bavyer• adliye nazın 
M. Frank, ATiııturyaya müY~
li.tı :ı•111Anmda ATiııtıırY• bü
kümetindeo görmüt olduğu baka· 
retio cevapsız kalmıyacağını ve 
bu bapta t•bbüııatta bulunula
cağını beyan etmittir. 

Mümaileyh, bu tetcbbüılerin 
mahiyeti ne olacağını tasrih etm~ 
mit iae de her halde diploması 
yolu ile yapılacağı söylenmekte
dir. 

VlY ANA, 15. - M. Kerrl ile 
Nazi murabbaalan, dün akf&Dl tay 
yare ile Bcrlin'e hareket etmi~ler
dir. Yalnız M. Frank, Gratz'a git· 
mi.tir.~ 

Bulgar komlnl•tleri 
SOFY A, ıs A.A. - Dün Sofya ya· 

kininde Lüllin daimda tüpbe uyandır· 
mamak için ıeyyab kıyafetinde ırolmi, 
olan Üç yüz komünist açık havada mec· 
liı aktetmitlerdir. 

Zabıta, bu crupu larmq ve tevkifat 
icra etmi~tir. Son zamanlarda Makedon· 
yalılar tarafından yapılan cinayeti.,.. do
layısile polis, protokeron taraftarlaruun 
mahfellerinıle anqbrmalar yapnup. 

MOSKOV A, 15 A.A. - Sovyet Rus; 
ya halk komi•erleri mediıi ile mer!'ezı 
icra komitesi, ikinci bet senelik planın 
tatbiki için bir <'ahili devlet ish1.razı tab 
villerinin lhraana mütea11ik bir kararna
me neşretmiştir. . • . . . 

Bu istikra:ı.ın temın edecel'ı para, ıkin 
ci beı senelik devre es~mda .yapıla~ 
imarata tabıia edilecektir. latikraz edi
lecek para miktan 3 milyar ruble olup 
10 senede itfa edilecektir. 

Komöniat suikastı 
BERLIN, 15. A. A. - Volff a· 

jansı bildiriyor: 
Berlindeki Lchrte istaaiyonuna 

dün ak•am gelmit olan bir tren~ 
kompartm:ınlarından birinde bır 
<:ehennem makinesi patlamı•lır. 

infilak olduğu zaman yolcu
lar trenden inmit bulunuyordu. 
Bu yolculardan yalnız bir kadın 
hafif surette yaralanmışhr. 

Yapılan tahkikat neticesinde 
bu infilakın bu trenle Bcrlinden 
dönen milliyetçi sosyalist hücum 
kıt'alar. efradına kartı tevcih e
dilmit bir komünist suikaati eseri 
olduğu anlqılllllflır. 

hakik'.ibir' felak;t;-;ebep-
1 ~{;;.t_ 

b. 

Çia ve Sovyet Rusya 
NANKIN, 15 A.A. - Çin hükumeti 

tarafından, Ruıya'nın f&l"ki Çin demir
yollan ~de malik olduğu menfaat· 
!ardan ferq:at etmeıi tasavvuruna ka'"'ı 
proteato ebnek üzere Ruı hükumetine 
cöndennİf olduğu nota, şiddetli bir Iİ· 
san ile iademe alrnmı~br. 

Rus edibi 
Geldi, gitti 

(Başı 1 ind altlfede) 

doır Beyler Maıdme Gorki'ye ~Of cel.d~
ııiz demiflerdir. Muime Gorki kendiaı· 
ııe karı• ırliıterilen hüınü kabuld'"1 ve &; 
lilkadan çok memnun olmtıf ve heyeti 
öğle yemojine alıkoyuwıt_ur. Yemek "!-" 
mimi haabcihallerle geçmıt, M. Sunç 

büyük edı"bin .özlerini t~ ~ 
liitfünde bulunmuftut'. Maxime Gorlıi 
bu nauaahabe eanıuı•da hayatmdan bah· 
aed.,..ek demiftir ki: 
"- Hayatımda birçok maceralar ge

çirdim· bo ib"bar ile hayatım batlı başı· 
na bir '...._.,dır. Bir çok ihlili.llerde bu. 
luadum, hatti. 1906 ihb"Winde çok ça
bttnn." 

Max.ime Gorki Türkiye ve Sovyet Ruı 
Y1111ndan babaede'k- dedi lıi: 

- Ruaya'cla cliriilen tereldriye hay
ranım. Ru• milleti Çarlık zamanrnda 
rniithlt bir tazyik altmda idi; Bu tazyik 
kaldırılınca Ruı milleti büyümeğe ~
linn bir aiaç gibi tereldDye, ilim ve 
fen aahaamda yükselmeğe başladı. Rus
yada kültür ve fen sabasmda IHr çok ke
,ın.,.. yapılmıştır. Türkiye hakkında"da 
vaziyet aynidir. O da tazyik altında idi, 
tazyik kalkınca Türk milleti her sahada 
İnki.-fa başladı." 

Maxime Co..ı.i, eserlerinden hanci•ini 
en cok ıevdiği hakkında sorulan bir su· 
ale ,~u cevalM verdi: 

- Onlann her biri benim çocuğum· 
dur. Birini diğerinden ayıramam!" 

Maxime Gorki, sıhhati itiharile kıtı 
ltalya'da geçirmektedir. Yazı Mbakova'· 
da eçirdikten sonra eylülde tekrar ltal
ya'ya gidecektir. Muhterem edip, eylül
de ltalya'ya ciderken lstanbulda bir l<aç 
gİİn kaim.ağı ve Ankara'yr ziyaret ebne· 
ği vadetmittir. 

Maxime Gorki. rahat•ız bulunduğun· 
dan tehrimizde biç kimseyi ziyaret ede
memiş, öğleden soora oğlu M .. M_axime 
Vali Muhittin B. i ziyaret etmıttir. 

Vapurun b...Setinden biraz evvel 
Vali muavini Ali Rıza ve Cevdet Kerim 
ve Halkevi reiıi Himlt B. lor tekrar va· 
pura pderek Maxime Gorlıi'yi tefyi et. 
mitler ve selini Mm Maxime'e birer 
bükot venniflerdlr. 

J•n Jaurio vapuru aaat 17 ele Odeaa' 
ya hareket -.ittir. 

------· -· -
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Türk-Yunan anlaşması Avrupa 
için bir ders teşkil etti 

Timt>•'in bir makalesi 
LONDRA 15. A.A. - R61.1ter Ajansı bildiriyor : 

Time• g~zeteai, Türkiye ile Yunanistan arasında inkişaf eden 
dostluk ue anlafmadan alınacak derslerin Türk · Yunan ticaret itila
fının ahkamından daha ehemmiyetli olduğunu beyan ile realist devlet 
adamlığı t11ralıntl.an göderilen bu klasik barışma misalinin bugünkü 
Avrupa için bir den teşkil ettiğini ilaue ediyor. 

Bu netice Tiirk harici aiyasetındcki itidal ile kabil olabildi. Mağ 
liip milletlerde~ yalnızTürkiye hadisata kar1ı koymak ue selefleri genç 
Türkleri inkiraza seukeden balcipe ruazane ihtiraslardan vazgeçmekle 
sulh muahedesini kabul ettirmek gayesine vasıl oldu sabık düfma· 
niyle mütekabilen istifadeli bir doatluk tesis · ile Mustafa Kemilin İs· 
tihsal ettiği zaferi temin eden dipl .:>m<Ui usrıllerini Hitler istifade ile 
tetkik etmelidir. 

Eskişehirde gaka/anan komünisler 
ESKiŞEHİR, 15 (Milliyet) - Şehrimi7f"e müt~tl.Jit delalar k': 

münistlik beyannameleri tl.ağıttuıla rdan Saıp, lbrahım, Mustafa, Mu
min Osman Namık Enııer elendiler ismindeki efhas değerli zabıta
mu; 'tarafımİan yaWaruruflar ııe evraklariyle birlikte müddeiumumi
liğe teslim edümiplerdir. Haklarında teukif kararı uerilmİftir. 

''Mardgost,, Türkigege giremez 
ANKARA, 15 (Tele/onla) - PıırUte çıkan ennemce Mardıtod 

gazetesinin Türkiyeye ithali mene dilmiftir. 

/pekiş'in Ankara mağazası açıldı 
ANKARA, 15 (Tele/onla) - lpekİfin Ankara saltf maio:zası 6u 

gün saat be,te açıltl.ı. ~lıf uerif için halkın hücumu ~a mağa
zada açılma mera.i.mıntl.en evuel aallf J"'prnak mecbariyett lı.a.d oldu. 

Leh sefirinin cenaze merasimi 
ANKARA, 15 (Telefonla) - PolonJlll büyük elçi.inin ce1H1:ai 

raraamba günü bü)'iik merasimle kaltl.ırılacakhr. Aynca ldlınhalıltı 
;apılacak merasim için tl.e bir program hazırlamn1fttr. 

Meclıs her gün toplanacak 
ANKARA 15 (Telefonla) - Medi. 6ütse mttna.ebetile lwr glin 

toplanacağmJan farka grupu yarın mutat i'timaını saat on birde ak
tedecektir. ôğleden sonra biitçe mibakeruine deuam olıuıacakttr. Bii.t 
çe müzakeresi ikmal edilinceye kadar yalnıa cumartesi. içtimalaniula 
diğer ifler gÖrİİfÜlecektir. 

Taggare cemiyeti merkez lıegeti 
ANKARA 15. A.A. - Tii.rk Tayyare Cemi.yeti ıanumi merkez 

heyeti saat on birtl.e Afyon mebusu Ali Beyin ~eisliği alttnd~ toJ?i~ 
mlf, Merkez idare heyetinin altı aylık me&aı raporu tawı~ etl.iltnıf 
ve Cemiyet şubelerinin değerli çal rımalarınd°!' _çok m~te~8U "}an ıı 
mumi merkez heyetinin takdir ue tqekkürlennın tamımeddmeaı mıı 

vahk görülmüftür. A •• • •• 

Murakiplerin raporu okumnuf altı aylik planço ue 933 butçe&t goS 
w~ .... --.. • -'l~.,.ı. tasdi~ eclilmiı, içtimalara deuam ..demeyen üç azan•• 
yedekliğe geçirilmat ue yerlerine yedi .......ıan A-.ı ..,.._ -
reyya, Diyarbekir mebusıı Zihni, ve lf Bankası umum müılur uekilİ 
Muammer Beylerin seçilmesi münasip göriilerek topl0;nmaya nihayet 
uerilmi~tir. 

-

-Karabekir Pş.ya hakika-
tin acı bir sillesi daha! 

da bulundum. (Başı 1 inci sahifede) 
terllndmda Rumlar aleyhine olmak 
ibere aaayipizllk te bat göatermiıti. 
Müttefiklerin daha alır teklif ve ta
leplerini icap .. ttiren bu hal o zaına· 
nm .,.,._ korkak ve t&bl hilknmeti
nJ büy(lk teli.tlara ve medarlar arama 
ya aevketmifti. 

Böyle.bir aırada ben Harbiye anı
rma Şark mmtakaaı içlıı bir müfettiı
lik ihdaaı tolılifiııde bulundum. Teldi· 
fi nazrr kabul edince Gazi Hazretleri 
ne de arzı malılmat eltim. 

Ni.zır bulunan merhum Miitfr Ş.. 
kir Pqa ,.üzüme cülerek baktılı:W' 
sonra, İmır:a etmeai teklifbna kartı -
binden rnühürlerlnl çıkararak önibııı' 
atnııı ve : 

- "imzaya llizum yoktur, yalnd l 
mühürleniniz!" domİ§tl. 

t 

fatidrat olarak ııöylomeliyim ki, ri
yaaeti aaniliğinde bulunduğum Erka
nı harbiyei umumiye riyaaetinde bu 
aralık bir tebeddül vi.ki olduğundan 
bu vazifeyi filen ben ifa ediyordum. 

Gazi Hazretleri memnuniyetle ben· 
denize: 

- iyi anıma bunun daha mabadi 
var. Al kalemi kağıdı eW-1 .. buyur
dular ve bana birçok notlar yazdır
dıktan sonra: 

- "Bu eaaa dahilinde bir talimat
name tesbit ederıin, yarın daireye ge 
lip okuyacağım. Ve sonra nazıra im
zalatıraın !,, emrini verdiler. 

Erteıi günü müsveddeyi okuyarak 
bazı tashih ve daha baıka ilavelerde 
bulununca: - Salahiyetin bu kadan 
çok olmaz mı Patam? Çünkü korka· 
nm. ki n&zır kabul etmemezlik eder" 
dedinue de: 

_ Hayır, imza e-ez&e herhalde 
mühür1etirsin!" mefhumunda kendile 
rine mahaua xarif tezatlr bir ihtar yap 
tılar. 

Talimatnameyi Harbiye nazırına 
götürdüm. Haata bulunan nazır bir 
ıezlongta yatıyordu. Kalktı ve sandal 
yeıine oturdu. Anlatbrn. 

- Bir defa okuyunuz da dinleye• 
yim. dedi 

Okumaya devam aıraıında: 
- Paşa oğlum siz üçüncü ordu mü 

fotti,liği değil, bütün Anadoluda aa· 
bibi nüfuz bir müfettitlik ibdu etmit 
ıiniz, bu naaıl JeY? 

Oiyince: 
- H .. yrr efendim, müfettiıliklerin 

kendi hudutlarına mücavir krtaat ve 
vilayetlerle de temasta bulunmaa.r •a· 
zifenin ıual ye movzuuna dahildir. 
Tabirimizi Umum Anadolu Müfettitli
ği sarabatinde ifade obek dahi yeni• 
don bir f9Y ibdaa etmq olmuyoruz. 
V aktile do Anadolu umum müfetti,li
ti -urifetinin bulu.atlufu 96phe-
1İa .. tindtaaı -ilsidir" -abm-

• • • 
Bu plan izah olunduftı .eçhile eıP" 

ri vaki haline lı:oııuldulı:taıı aonra Et' 
kam harbiyei umumiye rlyaaetindel 
çekilmit olan Fem Pap. Hazreti.ti 
ve onun yoriııe celmit olaa Cevat Pa' 

ti 

ıa Hazretleri araımda vazife toalid l'ı 
Ye t-llürnil oOIUUlllda Maatafa K..
mal Pata Hazrotl.-i kenclilwlle ıröril' 
terek bütün ııolı:t.ai nazarlarım _.. 
riinil8)'Üna •-'·tmrı " ' N1ei'ill 
mutabık ka ... qbr. Benim gibi lı:...ıl' 
lori de Muatafa ~1 P- Hazret' 
!erine ber türlü yardımı vadetmitJer 
dir. V • o daluİadan itibaren fili yal' 
dım eseri göatormiflerdir. Meaela Md 
tafa Kemal Pata Hazretlerinin teklifi ~· 
üzerine Ululntla civarında trenle nall ı, 
ledilmeğo intizar ettirilen 20 inci kol- S 
ordunun karadan Ankaraya •evki ,,,,_ I> 
ri verilmiştir. ~· 

* • •: 8 
Ordu müfettitlifine bir de karat' T. 

gah yapmak lazımdı. Halbuki ea.J 
Hazretleri lstanbuldan çıkmak için İl ı, 
tıcal etmekte idiler. ., 

Gazi Hazretlerinin hareketleri gii .. 
nü ben dairemdeki yerimde bulu~ ~ 
d1m. Erte.i cünü lngiliz irtibat :zabiti' l' 
nin beni çok aradriıru ve nihayet lıt"' R 
g;J.-z kumandanlığının bir mektuba• !Si 
nu bıraktığını oöylediler. Mektup c~ 
vaplı bir protesto idi. Mefhumu ''M~ I> 
azzam bir ordu ka~argahr gönderd• l 
ğimizden ve bunun ahki.mı mütar& ~
ke ile taban tabana zrt bulunduğı.ı>' M 

B dan ve hemen cevap talep edildiğirı• A 
den .. n ibaretti. C 

lngiliz irtibat zabiti ile tomao ett.iıl' S 
ve bir İngiliz ordusu karargillund• A 
kaç zabit bulunduğunu sordum. 

iyi habrımda değilse de iki yüze yı 
kın bir rakam söylemişti. 

- Halbuki muazzam cördül:ünii' 20 

bu karargahta 20 zahit bile yoksa "" 1 

fakat cevabı hemen vereceğiz. muk,.' ~~ 
beleainde bulundum ve o gün cevalı' 20 
tC'hir ile erteıi aabah gönderdim. 9# 20 

aab:.h Gazinin Samsun iakeleıine -' ~g 
yak baabiı 19 Mayii sabahı idi. ı 

l:ıcmir Meb'u"' 'ı 
KAZIM 
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Fuhuı ve polis 
h Fransız muharrirlerinden biri Paris 
aya"':~ bahsederken der ki: 

ralarmoı..: zev~ ~e ışık beldesinin mec-
• f h . uzvı çırkeflerle benheı- ıeh-

dvı u. '!I çıçeklerj de akar ve Paris cad-
eler11un gürültü"" .. k nkl . . ka h sune epe ennı -

k
P?-Ya'?' er P"ncerenin arkasında bir ba
ırenın maı 

unı 11tırabı duyulur." 
.F uhuı, Habil ile Kabildenberi arz ü

zennde yer tubn t H • k . .ım·"'d ku uı ur. anı en .. ~-

kend. .. ~ ~-apan ve yaptığı kadar da 
en ı ozunu . _. . ed" eba "b" . • çıçegını y ıren n tat 
~1 1 ~nlık ta fuhıu kendi uzviyetin-

en ogurur ve en bakir mahıullerini 
onun ağzına atar 

1 F uh"' karşı ~ zalim ahlak kıoideleri 
b:, mah~z görünen 1 ıviçrede bile qkın 

ade~~ tezahürleri canlanacak, ırataY• 
cak bunyeler bulmuıtur. Kendjlerini 
hal~ vakfedip ömürlerini hastahane kö 
fu'eruıde geçiren Sörler arasında bile 
hı~ muhtelif ıekillerde faaliyet gÖı

terdiji tahakkuk etmitti.-. 
. Bununla beraber fuhıun hu kadan 
ınsanJık İçin muZJr değildir. 
ili Cemiyetin ilnna giden, yetif- ne
~-~ - fena örnekler gösteren ı..Jdmm 
"lll!Uclur. 

. Fubıa kartı alman nımıfi tedbirlerin 
üdcli faydalan görillemiyo.-. Z..ı..ta, ad
:.~:. ııhhlye bütiin vuıtalarla bu miicabeyi deruhte etmelerine nğmen fuhuJ 
ızını alnuı delildir. 

Anadolu içinde aerbeat gezen bir 
çok kadınlar köyden köye, evden eve 
en tenn aile yuvalarına kadar fuhıu a
tılamaktadırlar. Her giin okuıfuiamuz 
zabıta vakalan bunun ifadesidir. 
. Erkekle diıiyi bir:lettiren her köfeye 

bir ~ıuıdanna diloneie imkan yoktur. 
Bu imkinıızlık lotanbulda kapanan her 
""'devü evinin bir bqka ıobkta tek
rar faaliyete ~De aabittir. Bbıa-. 
aleyh bu mücadelenin bir bıram, polia 
oyunu olmaktan bqb bir mahiyeti 
Yoktur. 

~a • ~- bdnn Nkin ..,. 
kanaatkar bir hayata İade ebnelı: iııııldln
ıızlığı kartısmda yapılacak yalnız bir 
çar~ kalıyor. Bu çan, fena Clrneldwle 
yetııen genç kalann cünalılııiır olmalan 
na meydan V--.Jrtir 

.Onlara ev hayatımn ~kini, çocuk 
Yetıttirnıenı"n •· d • ~·"" b · verecegı ıaa etı ıcrurn 
ır e~ kadını ~nın lemin ed~eği hür 
~r mevkii anlalmııını:ı ve dütmÜ§ 
ı.;n katnın. çekeceği ıatıraplan, tunun 
dan, Un . eyfine ram olmak için gururun
kad...h~nd~ .. kemiğinden kaybedeceği 
iniz lb_gı butün hakiki levhalarla çizme-

Solca nndı~. .. 
cak .....t. dütmut bir kadın kadar acma
geçn.,,,. h~k olamaz. Hele ııençlik çağını 
hametli '' .. kadın, üzerine çevrilen mer
altıncla 'ki rnua~e~zi, tezyifkar balatların 

Bu a rn bdır ne acılar duyar. 
halinde ctrı, bu sefaleti henüz çiçek 
belki d h. Yata haş veren ııenç kızlar 
na Öyfee ~~etın~, görmezler. Fakat ha 
L... . .f gde •Yor ki sokak kadınının aki-
...,.,,.ı • a e ed b' 1 lani daveti . en ır evha fuhJUn t9Y'· 
genç ruhi "'"'."e aldanmaja b&Zlrlanan 
müessirdi:-;ı dıa;ı edecek kadar beliğ ve 

Bnrhan CAHIT 

Vlllyottıı 

Zirai vaziyet 
VH&yet mülhakatında 

çok iyid~r 
Vilayet Ziraat Müdürlüğüne mülha

k:>~ g~en raporlara göre, bu seneki 
~ vazıyet çok iyidir. 

f 
Bilhaasa son yağan yağmurlar çok 

aydalı olmuıtur. 

t v~ta~,:'~irr?zkid~ oon ·-terde bağcılık 
'.' '!~ ~...,e ın ~f. etmektedir. Yeni .,_ 
tıt uzumlar yeb§tırilmekıedir ç 

İdare Hey'eti · 
Vi!iyet idare Heyeti dün v..ı; 

9ini Ali Rıza Beyin riyaaetinde ı..:'.'ıua
nu 1. -~anı ve bazı memur ara aıt gelen kağıt) • 
ıı tetkik etmittir. a 
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Halı ihtilafı 

Tiiccarla ıirket yeni
den tema• ediyor 

Transit halı tacirlerile Rıhtım Şirketi 
araaında yeni temaılar batlamıştır. Bu
gün de Odada iki taraf murabhaolannın 
müzakerata devam etmeleri muhtemel
dir. Şirketin, ardiye ücretlerinde yap
miya muvafakat ettiği % 25 tenzilatı 
yüzde 30 a çıkarmağr kabul edec<iği a~
lqılmaktadır. Eıaıen, bu işin daha bı· 
dayetinde, tirket, % 30 tenzilat tal~ 
eden Nafia Komiserliğinin bu talebinı 
kabule yanaşmıflr. Halı tacirleri, daha 
fazla tenzilit istemektedirler. 

Gelen buğday 
Dün ıehrimize Anadolu'rlan 12 ve 

Trakya'dan 3 vagon buğday gelmittir. 

Mısırdan yumurta ihracatı 
artıyor 

Yumurta ihraç eden memleketlerin 
ilıracah azaldığı halde Mmr'ın yumurta 
ihracati artmaktadır. Ticaret Odası bu
nun selıeplerini tetkik etmektedir. An
laşıldığına göre, Mı11r' da yumurta ihra
catı kontrola tabi tutulmakta, 33 gram
dan "§ağı ve 42 gramdan yukarı siklet
te yumurta ihracına müııaade edilmemek 
te, ayni zamanda ihraç edilecek yumur
taların taanıfine de ehemmiyet verilmek
tedir. 

Ayni esbaptan dolayı, Mııır'ın ıojan 
ihracatı da artnuıtrr. 

Seyyar sergi 
lktıaat Vekaletince bir seYJ'llr ..-gi 

tertip edileceğine dair alikadar ıebri
mHı: mehafiHnde reami malumat yoktur. 

Sahte Surye paraları 
Berut ga.eteleri ıı<>n gÜn!erde Be

rat pİyaaaımda beş liralık Suriye ev
rakı nakdiyeıi taklitlerinin artbğmı 
ve baaı tevkifat yapıldığını yazmak
tadırlar. Aılı ile taklidi araaında ıı<>n 
derece bir mü,abehet bulundufu ve 
tefriki çok ince tetkike mühtaç oldu
iu kaydedilen bu beş liralıklar 1930 
tarihli evrakı nakdiyedir. 

eumrOklıırde 

Cuval kaçakçılığı 
Gümrük müfettişleri, çuval kaçakçılı· 

ğı yapan bir firma hakkında tahkikata 
batlamışlardır. 

Diğer taraftan Ankara vapuru, lsken
deriye'ye giderken Pire' den verilen bir 
bavul, lakenderiye'de Mısır gümrük mü
fettişlerinden biri tarafından aranmq ve 
içinde esrar bulunmuttur. Bu işte de ba
zı şüpheli noktalar görülmekte ve tah
kikata devam edilmektedir. 

Ankaraya nakil 
Şimdiye kadar lstanbul'da çalıfQll 

Gümrük Umum müdürlüğü tetkik ve iı
tatistik tubeıinin Ankara'ya nakli te .. 
karrür etmiıti. Bu ıubenin bir kııım me
murları Ankaraya gibnişlerdir. 15 lıazi
nma kadar diğer memurlan da gidecek· 
)erdir . 

Antrepolarda kaybolan eşya 
~ıhtım Şirketi antrepolarında ziyaa 

uiriyan eıya için ~ümrük iclareainin §İr
ketten milyonlarca li·~ t•zııÜnat iıtedi
lği malumdur. Şirketin itiraz ve müra
caatı Üzerine i'j tetkik i~in ahiren muh 
telit komisyon teşekkül etmiş ve me
oai.ini hayli ilerletmi,tir. Yakında rapo
runu Vekalete gönderecektir. 

Yeni açılan antrepolar 
Gümrük idaresince göaterilen lüzum 

üzerine Kasımpaıa - Hasköy arasında 
Rıhhm Şirketince açılım dört antrepoya 
ınavruılardalri O§ya nakledilmiıtir. Nok
llllılan ikmal edilmek Üzere bulunan Ka 
hataş'taki diğer dö,.t antreponun r'a cu
lllertesi günü açJlmaıı muhtemeldir. 

Bir Amerikalı iktisat 
mütehass1aı geliyor 

..: l~ıkoat V ~kal eti la!"afından memleke-
un ı tuıadi · · . k"k . . · A "k B. va:zıyetınJn tet i 1 ıcın .. 
men a ırl ... ik H""k" 1 • • • "k ._ u umet erının tanın· 
mıt 1 tııatçılarından l\11 w lk H" 

•• lbi . o .,.. ·-
Del ın ce ne karar ve ·ı . b' M H" b rı ıru' r. . ı-
nes u ayın :>s inde Amerika'dan hare· 
ket ~~ek ve hazi_ranın onuna doğru 
cehrımıze gelecektir. M Hı"n ,. 
3' • es ın mua-
vini M. Sommervel dün şehrimize rref. 
miş ve akşam A'!kara'.~a gitmiıtir. M. 
Sommervel >:mer.'.ka k~pr_ü ve soşe işle
rile meşgul bır muhendıstır. M. Sommer
vel, M. Hine•'ib. 1925. sen~inde Tuna 
vadisinin iktısadı vazıyetı haklonda 
Milletler Cemiyeti namına yapmıı oldu. 
ğu •nkete iştirak etmiştir. . 

M. Hines umumi harpte. Amenka'da 
demiryollar umumi müdürü idi. Bilfilıa. 
re pamuk sanayi şefi olmuştur; . 

ıM:. Sommervel dün bize dedı ki: 
- Türkiyede üzerime alacağım vazİ· 

fe hakkında henüz sa..jh malumatım yok· 
~r. Türlciye'nin iktısadi vaziyetini ve 
•~tısa~iyatının inkişafi için alınacak leci· 
bırlen tetkik edeceğiz. Calışmamızın tar
zı ve burada ne kadar kalacağımızı an
cak Ankara'da öğreneceğim." 

-<>--· 

fnhlsarlarda tetki
kat bitti 

lnhiı~rlarda yapılacak ıslahat hakkın
da te~~ık~t yap.makta olan M. Wallace 
Clerk ın rıyasetı altındaki mütehass 
heyet tetkikatını bitirmittir. Heyet dü~ 
sabahtan akşama kadar inhisarlar U
mum müdürü Hüsnü B. in nezdinde top 
)anarak raporları hakkında izahat vermi1 
lerdir 

Defterdarlıkta 

Yeni teşkilat 
latanbul maJiyeai na

sıl değiştiriliyor? 
lstanbulun yeni mali te}kilat layi

hası Meclise verilmiştir. Bununla ha
ciz kararları tamamile değişmekte ol 
duğu gibi evvelce lağvedilen milli em 
lak müdürlüğü yeniden ihdas edilmit 
tir. Darphane ve Damga matbaası bir 
leştirilerek bir m ü dürün idaresine ve· 
rilecektir. lstanhul mali tetkilah ;çin 
yeniden 400 küsur müdür, memur ve 
kiltip alınmaktadır. Liyihanın esaolı 
noktaları şunlardır: 

latanbul, Beyoğlu , Oaküdar mınta
kaları birer varidat tahakkuk daire
ıi ile tahsil dairesinden, vili..yet mer
kezinde vilayet muhaaebeciliği de pul, 
av vergileri, milli emlak müdürlükle· 
rinden mürekkep olacaktır. 

lstanbul vilayetine dahil kazalar· 
dan Eminönü, Fatih7 Bakırköy, Siliv
ri, Çatalca, Adalar, Yalova kazaları 
Jstanbul mrntakasına, Beyoğlu, Beıik
taş, Sarıyer kazaları Beyoğlu mrnh
kaoına; Üsküdar, Kadıköy, Beykoz, 
Şile Kartal da Osküdara varidat nok· 
talanndan merbut olacaktır. 

Her varidat tahakkuk daireainde 
varidat tahakkuk müdürii, bulunacak 
tır. 

Tahsil dairelerinde bir tahrir müılü 
rü bulunacaktır. 

Muhakemat müdürlüğü bakidir. Pul 
müdürlüğü damga pulu satıılarını 
yapmakla mükelleftir. 

Milli Emlik Müdürlüjü: 
Mldür muavini, mümeyyiz, tetkik, 

ve hesap memurları, lii:ıumu kadar 
katip ve emlak müfettiılerl ile fen he
yetinden mürekkep ol•caktır. Silivri, 
Çatalca, Şile, Kartal kazalarına ait 
i~ler için bu kadroda tefrik edilecek 
memurlar mahallerinde ııalııacaklar-

dır. 

Mürakabe heyeti: 

latanbul Maliye t"§killtı ile lstan
bul mülhak kazalarının bütün mali 
muameli.tını mürakabe etmek üzere 
bir mürakabe heyeti teşkil edilecek
tir ... Vazifeleri ayrıca bir nizamname 
ile tayin olunacaktır, Mürakabedc ça
Jı,mak için, maliye teftiş heyetinde 
çalrtmak, 2 ıenelik bir staj dev"'9İ ge
çirdikten sonra imtihan ile müfetti§ 
muavini olmak ~arttır ... 

Maarifte 

Lise hoçalığı 
Temmuz başında bir 

imtihan açllıyor 
Maarif Vekaleti lise ve ortamekteplere 

muallim olmak istiyenler İçin temmuz 
başında bir imtihan açacaktır. imtihan· 
lar fen bilgisi, riyaziye, fransızca, al
manca, İngilizce, resim, musiki, ev ida
resi muallimlikleri için yapılacaktır. im
tihanlar Darülfünunda 3 t-.uzda ya
pılacaktır. Buraya )İse v_eya muallim 
mektebi mezunlan kabul edileceklerdir. 
imtihanda muvaffak olanlar Velııiıletin 
tayin edeceği yerde hocalık etmeğe mec 
bur tutulacaklardır. 

Darülfünun emin vekilliği 
Darülfünun emin vekllliiine Tıp fa. 

külteai reiıi Dr. Tevfik Recep B. tayin 
edilmi§tir. Tevfik: Recep B. dünden iti
baren eminlik umurunu vekaleten ted
vire baflamıştır. 

Muallimler birliğinde 
Istanbul r.füallimler Birliği yeni idare 

heyeti dün ilk içtimaını yaparak taksimi 
vazaif yapılmıftır. 
İdman şenlikleri provalan 

yapıldı 
Cuma günü yapılacak jimnastik ıenlik

lerinin dün Kadıköy stadında saat 2,6 
da provalan yapılmıthr. Dünkü prova
ya dClrt bin kız ve erkek talebe ittirak 
etmiıtir. 

'- KUçUk lktlbaslar 1 
* Seyrisefain Umum müdürü Sadul

lah Bey Ankara'ya gitmiıtir. 
' Emliık Ye Eytam Bankası Umum 

Müdürü Hakkı Saffet B. dün Ankara'
dan şehrimize gelmiştir. 

Esnaf Bankası heyeti umumiyeai 
ayın 22 sinde fevkalade bir toplantı ya
pacaktır. Bankanın §imdiye kadar tah· 
sil edilemiyen alacaklarının tahsili için 
çare aranmaktadır. 

' Köprü altındaki polis mevkii liiğve
dilmi,tir. Köprü iki mmtakaya ayrılmıt· 
br. Bundan sonra Eminönü cihetinde zu 
hur eden vaka1arla Eminönü merkezi, 
Karaköye yakm zuhur eden vakalarla 
da Galata polis merkezi meşgul olacak
tır. 

• Rus sefiri M. Suriç Efgan sefiri Ah
met Han, lran •efiri Sadık Han dün An· 
karadan ıehrinıize gemiılerdir. 

* Ankara'da bir konferans vermiı o
lan Fransız muharrirlerinden M. Leon 
Pierre • Quint dün ıehrimlze gelmiştir. 

Is ah raporları hazır! 
Müderrislerin hariçte iş alıp ala. 
ma.maları mühim mevki tutuyor 
Darülfünunda yapılacak ıslrolıat etra,. 

fında projeler vücude getirmek üzere 
faaliyette bulunan fakülte meclisleri it· 
]erini bitirmek Üzereditler. Bu hafta so
nunda hazırlanan raporlann Vekalete 
gönderileceği temin edilmektedir. 

Hukuk fakültesi müderri~ler mediıi 

dün ak•am .aat 17 de toplanarak komiı
yon tarafından ihzar edilen rapora tel· 
kike devam etınİ§tir. Hukuk fakültesi 
müderrisler meclisi dalın bir lçtimn ya
pacak V"' rapor kat'i teklini alacaktır .. 
Tıp fakülteıi müderrisler mecliıi bugün 
bir ir.tima vaoarak hususi komisyon ta~ 
rafından ihzar edilen raporun tetkikatı
nı jk.mal e-decektir. 
Öğrendiğimize eöre her fakültenin ha

zırladığı hu raporlar ilô kısma aynlmak· 
tadır. Birinci kısımda alakadar fakülte
ye dair noktayı nazarlar serdedilmekte, 
ikinci kı"'ımda Darü1fünunun umumi 
hayatına dl\İr dilekler teobit edilmPkte
dir. Bütün fakülteler raporlarını ikmal 
ettikten sonra, bunlar Divanda da bir 
defa görüşiilecek ve sonra Ankaraya 
gönderilecf ktir. 

Tıp vf! Hukuk f•killtelerinin hazırla
dıkları muhtıralarda hocaların hariçte iş 
vapabilip yapamıyacaklan mesel~i mü
him bi• yer tutmaktadır. 

ır.<'.\iiderrisler hari~le bütün bütün ala
kalarının kf'~İ]mesine "'17.B. göstermemek
te ve muhtırada bu noktayı müdafaa et
mektedirler. Fakat Edebiyat. II.ihiyat ı 
fakülteleri müderri,,Jeri '{İbi hariçte meş 
guliyetlerj olmıyımlar hocal,.nn tama· 
men Darülfünuna bağlamnalannı iste· 
mekte ve Profesör maa§larınrn bu vazi
yete ,e-öre yÜkıçe}tilmesini müdafaa Pt
mektedirler. Bir kısmı müderrisler de 
hocaları darülme~aili ve dariilıneaaisiz 
müderris diye ikiye ayırmayı istemekte
dirler. Bu vaziyette i'!e darülmesaisi ol· 
rnıyan hocalar dışarda da i' yapabilecek· 
lerdir. 

Da~ülfünun muhitinde dolasan en knv
vetli. ~ayialardan hiri de, 30 -kadar mü
derrıaın ellerinden kürsüJerinln alınaca
ğ.ıdır: Bu otuz hocanın kimler olduğu 
şı~ıde_n malüm değildir. Fakat bazı 
mud~rrısl"':. h~ haberin aııloız bir ıayıa 
oldugunu soylıyerek betbin görünmemek 
tedirler. Hukuk fakülteoi müderrislerin· 
den Muslihittin Adil B. bir muharriri- · 
mize şunları söylemiıtir: • 

_ Pr. M. Malche l'O<;en sene Darül
fünunda tetkikat yaparken .kendiıile te
maslarımızda deınişli lô: "lıtanbul Da
rülfünunu profesörlerini takdir ediyo
rum. Buradakiler Avnıpadaki meslektaı 
lanndan daha cok fedakirhh". çalı§ıyor 
!ar. Bircok lev;.,,ım noksandır. Hocala
rın mühim hir kısmının muavinleri, asis
tanlan yoktur. Aldıkları para cok azdır". 

Kanaatnnca ıslahat calışma şeklinde 
yapılmalıdır. Darülfünun hocalarının dı· 

1 
ıandan büsbütün alllkalannı kesmeleri 
doğnı olamaz. Mesela Hukuk mildeniı
Jeri derslerini ihlal etmiyecek tekilde dı
tanda i, alabileceklerdir. MUderriıler 
derecesi yüksek olmek şartile fakülteler
den batka, diğer mekteplerde de ders 
alahilmelidirlcr. Hazırladığınuz raporda 
Darülfünunun bütün hayatı, tetkililtı 
hoca ye talebesi her şeyi hakkında tes· 
bit t:dilmi~ fikirler vardır." 

Tıp fakülte,; rei•i Tevfik Recep Bey 
diyor ki: 

"- Darülfünun ıolahatı hakkında bir 
,ey .öylemek vaziyetinde değilim yarın 
içtiın&1mız var. H azırladığnnız raporu 
son defa t,...kik edeceğiz. 

Dr. Beh~f't Sabit B. de 'unlan söylti
yor: 
"- l.ler hallediliyor. Cünıhuriyet hü

kumeti Darülfünuna iyi bir şekil vere
cektir. Şimdiden "bir şey söylemek doğ
ru değildir." 

Besim Ömer Pi· diyor ki: 
" - HükUmet bir miitehass111 getirmiı 

tir. ,Meseleyi tetkik ettiriyor. Biz de ne
ticeyi bekliyoruz .. " 

Pollst,. 

Karmanyola 
Yuıuf isminde hiri Kadıköyünde Ku!

dili .ivarından geçerken tanımadığı üç 
kitinin taarruzuna uğramııtır. Yusufun 
önüne çıkanlar, kendisini fena halde döğ 
müşler ve cel.etile birlikte cebindeki o
tuz Jiraıını aldıktan sonra polise haber 
verirse kendisini aldüreceklerini söyle.. 
mişlerdir. 

Tramvaya asılırken 
Betikt&§ta, Mııır:lıoğlu sokağında otu

ran lsmail oğlu Zeynel isminde bir ço
cuk tramvaya asılmalı: isterken ayağı ka
yarak düımüı n sol kaşı üstünden ya
ralanmı§tır. 

Kilisenin gümüş levhası 
Yorgi ismjnde biri Yedikule tramvay 

caddesinde, Ayakqııtantin Iôlisesinden 
kilesinin ismi yazılı ııümüılü bir levha
yı koynuna koyup götürürken polis me
murlan kendisini yakalamışlardır. 

Göya vazgeçmiş 
Bir müddettenberi yankeoicilikten vaz

geçtiğini İf88 eden metbur sabıkalılar
dzn Sivri Hüseyinin gizli kalan birçok 
sirkatlerin faili olduğu anlatılmış ve ken· 
disi yakalanarak Adliyeye teşlim edil
m.İ§tir. 

Memnu silahlar 
Dün zabıtaca bazı şüpheli mahallerde 

silah araıtırmaları yapılmış ve Cümhu .. 
riyet vapuru bat dümencisi Zekeriya Ef. 
de bir tabanca, Tablakar Hakkı da bir 
bxcak bulunmustur. 

Mahkemelerd e 

Limon kaçakçılığı 
Limon kralı aleyhine 
bir dava daha açıldı 

Limon kralı Diyamandi Efendi aley
hine 145 sandık limon kaçakçılığı yaptı
ğından dolayı açılan ve iki defa beraet 
karariyle neticelenen dava temyiz mah
kemesi tarafından yemiden nakzedilmit· 
tir. 

Bu davaya Adliye ihtisas mahkeme
ainde yeni.den baflanılmıştır. 

Diyamandi Ef. 3000 sandıklık yeni bir 
kaçakçılıktan mevkuf bulundu!ıiu için 
mahkemeye gelememiş, vekilleri bulun
muıtur. Vekiller verilen beraet karan· 
nm isabetinden babıederek bozmaya u
yulmamaaım istemiılerdir. Hilkim boz· 
maya ıebep olarak göıter:ilen ve bu me
seleden dolayı haklarında tahkikat yapı
lan bazı memurlara ait tahkikat netice
sin.İn sorulmasına karar vermi, ve muha
kemeyi 29 mayısa bırakmııtır. 

* Diyamandi Efendi ile ortağı ve bazı 
rnmıur)ar aleyhindeki 3000 .aandrk li
mon kaçakçıhjına dair olan davaya da 
pe11embe günü gümrük ihtisa& mahke
meııinde bqlanıwaktır. 

* Diyamandi ikinci Hukuk mahkeme
ılne müracaatla gümrük idaresi aleyhi
ne 40,000 linılık bir tazminat davası i
kame etmiıtir. Dava gümrük idareainin 
evvelce müsadere ettiii 145 sandık li
monu satbğmdan dolayı ikame edilmiı, 
gümrük idareıi bu davaya itinz etıniı
tir. 

48 parça eraziyi nasıl 
mal etmişler ? 

Florya çiftliğine ait erazi ve sahilde
ki plajlar ile Soğukau çiftliği defterdar
lık ile müıtereken Kazaroıyan Efendi 
ve Serpubi ve Anna isminde iki madama 
ait olduğu halde, bir §Obeke Bakırköy 
Tapu idaresine müracaatla sabık memu
ru igfal etmişler ve bu mallar kendileri
nin imiı gibi yeniden 48 parçayı kendi
leri namlarına kaydettirmişlerdir. 

ll>efterdarlrk ile asıl mal sahipleri bu 
İte muttali olunca, derhal mahkemeye 
müracaatla hir dava açmıılardır. Bu da
va neticesinde de mahkeme mevzuu babı 
48 parç,. kaydm iptaline karar vermi§
tir .. 

Diğer taraftan bu sahtekarlığı yapan 
şebeke ve SBbık memur hakkında da ta
kibata tevessül edilmit, evrak J}evlıet 
Şurasına gönderilnıit ve Devlet Şurası 
maznunlar hakkında lüzumu muhakeme 
karan vermi~tir. 

Bu merakL muhakeme mayısın 20 inci 
günü ikinci ce-za mahkemesinde başJıya
caktır. 

Neşriyat davaları 
Cürme tetvik mahiyetinde bir hikiıy• 

nepettiğinden dolayı aleyhine dava ika
me edilen Haber gazetesi oahibi Haıan 
Raoim ve hikaye muharriri Hikmet MU· 
nir Beyler aleyhindeki davaya dün de
vam edilmittir. Vekil irfan Emin Bey 
müdafaasını yaparak bu hikayenin ln
gilizce edebi bir mecmuadan iktibas e
dildiğini söylemiş ve beraet talebinde bu
Junmuıtur. Muhakeme karar verilmek 
üzere 20 mayısa bırakılmıştır. 

Bir bozma karan 
Şark ıimendiferleri Uzunköprü istao

yonunda zimmetine 5 bin lir.a r;eçiren Nu 
ri Efendi ile bu suüıtimalde iıtiralô ol· 
duğu anlatılan Tevfik efendi evvelce i
kinci ceza mahkemeainde mahkum ol
mu,lardı. Temyiz mahkemeoi bu mah
kUmiyet karannı bozmuş, dün bu dava· 
ya ikinci cezada yeniden bakdnuıtır. 

Suçlular ve vekilleri müdafu. yaparak 
suüıtimal iddia11nı reddetınifier ve he
raet karan verilmeıini istemişlerdir. 

Muhakeme karar tefhlıni için baılra 
güne bıralulmı,tır. 

iki limanımız 
Franaız grupu ile mü
zakereler iyi ~idiyor 

Verilen habere ll'Öre Pari:ste memleke
timizde yapılacak. nafia itleri baklanda 
Fransız sermayedarlan ile müzakerat ce 
rey an etmektedir. Bir Fransız grupu 
Samsun ve Mersin Hmanlannın in,asına 
talip olmuı, fakat bu limanları iıletmelr 
haklunın dA bir müddet icin kendisine 
ven1meıini İ•temiıtir. M~rabhaılanmız 
limanların yalnız inşası hakkında müza .. 
kereye ıalahiyettar olduklarını itletme 
meıeleainin müzakeresine salihiyetleri ol 
madıklarmı söyliyerek bu husuıta müza 
kereye girişmemişlerdir. Bununla hera· 
her müzakeratın iyi bir safhada olduğu 
ve Fransız sermayedar:lan ile bir itili.f 
elde edildiği takdirde bu itilifin diğer 
mali meaelelerin hallini kolaylatbracaiı 
beyan edilmektedir. 

45 lngiliz Hrahk 
yolsuz çek 

Muhtelit Mübadde komisyonu tara
fından Rum etablilerine yapılan tevziat
ta 45 lngiliz liralık bir çekin yolıuz ola
rak verildiği ve alakadar olmıyan biri ta
rafından tabail edildiği ve komisyonun 
mülga teknik bürosunda bulunan Yunan 
memurlarından bir ikiıinin bu işte bir 
suiistimali olduğu bazı rumca gazeteler 
tarafından yazılmıştı. Bu huıusta bize 
verilen habere göre komisyonca yapdan 
tahlôkat neticesinde muayyen bir kim
senin suçu tesbit edilememiş ve mesele 
iki hükumet Hariciye V elıaletlerine bil
dirilmiştir. Hariciye Vekaletinin bu işi 
müddei umumiliğe tevdi edeceği zanne
dilmektedir. 

Son gülen iyi güler 
Frenkçede bu söz bir darbı me 

dir. Ben de bugÜn tam gülüyoru 
Size kıaa bir tarihçe yapacağım: 
senenin ıubat ba,Jannda lotanbul 
bir Türkiye güzellik kraliçeıi intih 
yapıldı. Bu intihapta iııabet olmadı 
nı herkes gördü. Birçok dedikodu! 
oldu. Her günlük yazı yazan muh 
rir gibi ben de bu dedikoduya k 
tnn ve bu intihapta anlayamadığ 
114 maddeyi kendi sütunumda yazdı 
O zaman Cumhuriyet gazetesinde 
tun sahibi bir muharrir bu fırsatt 
iatifade ederek hem bu intihabı y 
bran gazete&İne yaranmak, hem 
beniınle aJay etmek için bana uzu 
bir cevap verdi. Bu cevabın en gö 
çarpa11 ve :sinire dokunan tarafı: 

"Art.adat 1 Sen bu kadar feyi ani 
yamadı ieen dünyada birtey anlay 
mazıınu 

Meali.ideki cümle idi. Ben bu 
mukabele ettim ve hülaaa olarak: 

"Nazire Hanımın intihabında elç 
bukluiu olmadığını iıbat için yapıl 
e21.k ,ey kraliçeye verileceği ilan e 
len 1000 liranın Nazire Hanım n 
na banlıaya yatırılmasıdır" dedi 
Çünkü kraliçenin intihabında bu 
ranm verilmemesi tart kofu lmuş di 
ortada bir rivayet dönüyordu. 

Dünkü gazeteler haber verdiler: 
''Nazire Hanım kendi paraıile A 

rupaya gitml§tJr .• Çünkü onu intih 
etti.-en gazete kendi.inin İntihabın 
İlabet olmadıiı zannını veren dedi 
dular dolaynile harcırahı vermek 
tememiı ve nihayet ancak yarı~ım v 
mittir." 

Ben bu hidi:senin muharrir 
rimizin hak ve hakikat ile olan mün 
ııebetlerine dair bize anlattığı ııa • 
hakikate bir kelime daha iliıve e 
yorum. Yalnız, giilüyonıın; son gül 
İyi güler. 

Medet Allah çamurdan!. 
MalUına, Bekl&§iye oomnqlar: 
- Neden yıkanmıyorsun? 
- A•lımız topraktır, pek ı,u ile o 

namaya gelmez, çamur oluruz. demi 
Aılonızın toprak olduğunu Bekt 

tiden evvel her lstanbullunun da 
ıyı bilmesi lazımdır. lstanbulıi b 
damla yağmur dütmez ki derhal 
kaklar çamur, ayakkaplar çamur, p 
çalar çamur her taraf çamur olması 

Ben müthit bir ıağnnkta Amste 
damda bir ookakta bulundum. Ark 
datlardan Çelebi zade Sait yanımd 
idi. Çocuğun ayağını kundura vurd 
ğu için o ııün sokağa terlikle çıkmı 
tr .. Yağmur yaidı, dindi. Biz sığınd 
ğımız yerden çıkbk ve bir ııaatlik m 
safedeki yerimize geldik. Saidin teri 
ği çamur olmamıth. 

Bizde Galata köprüeü bile çamur 
luyor. Buna ne dersiniz? .. 

inanmak li.zı:mdır ki; aslımız to 
raktır. Su ile oynamaya gelmiyor. Ç 
mur oluyoruz. Şu farkla ki; sokakl 
rımızda yağmur, meybanelerimizd 
bulut! .• 

FELE 

Bııledlyade 

Şehir hali 
Belediye inşaat için 

istikraz yaptı 
Muvakkat ıehir hali İnşası için isti 

raz yapılmak üzere Dahiliye V elıale 
müaaade etmiıti. Belediye bu istikra 
milli bir müeoaeaeden yapnuştır. Yalo 
da halin inşasına dair projelerin tetk • 
kati bitecek ve inşaata batlanacaktır. 

Otomobillerin fenni muaye
nesi yapılacak 

Bugünden itibaren bütün otomobili 
rin senelik fenni muayenelerine batla 
caktır. Muayene Taksimde olacakhr 
Günde 20 kada.. otoır..obilin fenni mua 
yeneainin ikmal edilebileceği tahmir: 
dllmektedir. Muayeneler sonund~ nok 
sanJan ıörülen arabalara mü•aade edi 
miyecelrtir. 

Cenaze otomobilleri 
Belediye cenaze nakil otomobilleri i 

çin Fatihte ayn hir garaj inşa ettirmi 
tir. Burada dört cenaze otomobili bulun 
maktadır. K•dıköy cihetinde ı:le bi• tan 
cenaze otomobili vardır. Bu aral:ıe Kadı 
köy Belediye garajında durmaktadır 
letanlıul tarafındaki otomobillerden iki
ıi tamirde olduğundan ıimdilik yalnız 
ikiai faaliyette bulunmaktadır. 

Bilhaaaa lu§ mevsiminde Belediye oto
mohilleri lr8fi gelmediğinden cenaze 
nakli icin ekalliyet mezarlıkları nakil O• 

tomobiÜerinden istifade edilmektedir. 
Yeni lokanta 

Belediye yeni açacağı lokanta icin Iil
zım gelen masa ve sandalyaları Beledi
yenin Balat atölyesinde yaptırmağa k>
rar vermittir. Bu şekilde mühim tasar
nıf yapılacaktır . 

Seyyar köfteciler 
Seyyar surette köftecilik eden esnafın 

faaliyetine nihayet verilmitti. Verilen 
emre rağmen birçok semtlerde seyyar 
köftecilerin faaliyette bulundukları gö
rülmiittür. Bunların meni İçin şubelere 
tamim yapılmıttır. 

Emniyet işleri tetkikatı 
Seyrüsefer hakkında to!lkikatta bulun• 

mak üzere altıncı ıube müdürü Faik B. 
Viyanaya gönderilecekti. Emniyet işleri 
hakkında da tetkikatta bulunmak üzere 
diğer bir zat daha Viyanaya gönderile
cektir . 

Fransız sefiri gitti 
Fran11z sefiri Comte de Chambrun, 

Lehiıtan sefiri M. Olzov•ki'nin cenaze
sinde bulunmak üzere dün akf8DJ Anka
ra'ya gitmi,tir .. 



f 
1 A•kerl bahisler "\ 

1 
Küçük İtilafın savaş sanayi ergi 111 

1 talyanca Stampa gazeteai, "~üçük 1 
itilaf" devletlerinin aavq aanayı ergi 
hakkıoda bazı malUınat veriyor. Aft'll· 
panın dofuaunda, gelecek aaftflara •· 
nıklık olmak ü:aa-e, beliniz uyıqma ve 
guruprnan temayüllerinin yer aldıfı bu 
aırada, Franaıumı bu giiçli peylderlnin 
aakerlikçe olan bulunuml*?"' ve ..-ki. 
)erini bilmek fayduı:z dafildlr. 

Stampa'ya göre, Çelırı.lovakJa. Yu
goslavya ve Romanya, bir a&ftf halinde 
bet milyondan fazla imam ıx-t altına 
alabilirler. Bu blrl"flDlt Ol'dıınun 1 mil
yondan fazla döiiifildi(2) adamıı yani 
tüfeği, 8,500 top tutan, değiıik çapta 
1500 bııtaryeai, 90,000 makineli ttJfel(, 
300 tank'ı, 200 zırhlı arahuı Ye 2500 
den fazla uçkuıu olacaktır. 

Bu üçünden, °'*llf aanaylciJiiinde, 
Çekoslovakya, yalnız kendi aralarmda 
değil, Avrupada bile, Franaadan sonra, 
değimli bir yer tutmaktadır. Son yıllar· 
da, Romanya dahi, kendi ülkealnde güç
lü bir savaı aanayli kunnaia uiraımak· 
tadır. 

Simdi, bunlardan en önde ııel- <Çe
koslovakya) run askerlik aanayİi haklan 
da ltalyan gazetesinin yazdıklarını Ja. 
saca toparlıyalım: 

Çekoılovakyada, bugün,_ 8 tane tü
fek ve makineli tufek fabrikaıı, 8 gaz 
savma(3) kuramı(4) v_aı;drr. ~ir HV&f 

olunca diğer bir çok aıvıl fabrıkalar, ko 
laylıkl~ ıavaı fabrikaları h~line değiıti
rilmek icin ıimdiden tedbırler almmıı· 
tır. 

Cihan savaşı içinde 30,000 amele ile 
çalı;an meşhur S~o~a fabrikasında gü
nümüzde 40,000 l!ÇI çalıımaktadır. Çe
koslovak otomobil aanayii yılda 16,000 
orabalık verim yapıyor. Çekoslovaklar 
tank ve zırhlı posatlar imalatını Geıko
ıY.mavıko • Koblen • Duek flnnaımda 
çok ileriye götürmüı olup bu finnada 
15,000 iıci çalıımaktadrr. (Prag) ya· 
kınlarmdaki Sallier fabrikası günde 40 
ton ucurucu madde(S), Poliıka iıe gün
de 7,000 topçu atlfı yapıyormuı. 
<Prag) daki Semeaek fabrikası yılda 

1 ,000,000 el bombuı ve 4800 makineli 
tüfek vücude getiriyonnUf. Makineli tü 
fek verimi, aavqta 15,000 e kadar yük
aeltilelıilecelmıit- (Preaburg) daki fab
rikalar her .,. 1 milyoıı fi.tek, Brünn 
deki Elırosowka fabrikaları da 10,000 
İfçİ ile ayda 25,000 tüfek ve 2,000,000 
el bombası yapmaktadırlar. 

ltalyan gazetesi, Y ugoslavyanın ıa
vaı aanayli hakkında bir t"Y yazmıyor· 
ae da, bu sanayii yeniden canlandırmak· 
ta olan Romanya için !U konkret aayıla 
n vermektedir: 

Kopfa • Mika atlı fabrika, yıld.~ 100 
top, Kujlr fabrikası 100,000 tüfek, 
5,000 makineli tüfek ve 100,000 top • 

tığı yapmaktadır... . orl ki k"' .. k 
Bu sayılar goıteny ar , uçu 

itiüf, h&§lı h&§ına, bir ıavqı uzun za. 
man sürdürecek kaynaklara maliktir. 
Yugoslavya, son yıllarda (Fransa) dan 
ve <Çekoslovakya) dan 1,5 milyon tü
fek, 2,700 top, 12,000 makineli tüfek, 
130 tanlı: ve 40 zırhlı araba satın alıruı, 
<Romanya) dahi yalmzça (Fransa) dan 
250,000 tüfek, 8,000 makineli tüfek, 
400 kadar topla 200 uçku a1mı,trr. 

A vrupanm doiuıununda, bizimle hiç 
bir ıırur bitiıilı:liği olmıyan, dyaaet ve 
askerlik menfaatleri bWmle kol kola yü 
rümekte hiç bir mahzuru bulunmıyan, 
bilaldı fayd.a11 olan, ve içlerinde Yugoı
lavya gibi yaradılııça kavgacı bir halkı, 
Çekoılovakya gibi mütekamil bir aana
Yİİ ve Romanya gibi Türklüğe kartı ta· 
rihi hiç bir yafılık ta!unıyan bir milleti 
ya§&tan bu ülkelerle sıkı dostluk müna
sebetleri kurmak bizim İç.İn İstenilecek 
bir şey olacağı fikrindeyim. 

CINOGLU 

(1) Erk: Kudret. 
(2) Döğüfiidi: Muharip. 
Döiüıken: Cangôuer. 
(3) Saııma: Deli. 
(4) Kuram: Müessese. 
(5) Uçurucu madde: /ıtial, 

maddeli. 
tahrip 

Dil anketi 

62 nci liste ve gelen karş1lıklar 

Gelen karşılıklar 1 

62 nci liste 1 
Liste: (55) 

Nakil: Taşıma. Nakit: Akça. Nakış: 
Işleme. Nefret: Soğuma, bıkma. Nevhe 
ves: İstekli. Nevi: TlirJ.ll. Nezaret: Gö
~üniiş. Niyet: Kurnıa. Noktainazar: 
Öz hakış. Nüfuz: Ginne. Nükte: Ya· 
man söz. 

Beyoğlu 11 inci meı.teıp 
muallimleri 

• • • 

ANKARA. 15. A. A. - T. D. T. Co-
miyetinden :. 

Karııldclan aranacak arapça •• faraça 
kelimelerin 62 No, lu listesi ıudur : 

1-HAMIYET 

2-HAMT 

3-HARAM 
4-HAVA. 

5-HAVAI 

6-HAVADIS 

7-HAVALE 

8-HAVSALE 

9-Havu:ı: ·H&'t'S· 

10-HA.YA.T 

il-HAYVAN 

lll'Ul..6..& - ............ ; 
iki el= n .. . 

Bundan krrk bet, elli sene evvel, 
Harbiye mektebinde Kalafat lbrahim 
P&JA isminde alaydan yetitme bir ku
mandan varmıf. Geçen gün, Güzel 
orman çiftliğinde Çiftlik Müdürü Nu
reddin Bey, bu zata ait hoı bir fıkra 
anlattı: 

- Bir gün Harbjye mektebinde iki 
erlı:.ô.ıııharp naınzedi talebe araaında 

büyücek bir giirültü kopmuttu. iki 
genç, adeta boğaz boğaza geldiler. 
Tabii hadise, Kalafat lhrahim Paıa· 
ya aksetmekte gecikmedi. Alaylı Pa 
ııa. iki genci karşısına alıp divana çekti: 

- Anlatın bakalım, aranızda ne ol
du? 

Kavgacılardan biri abldı: 
- Efendim; ihtilaf bir fran11zca 

kelimenin imlasından çıkb. 
Kalafat sordu: 
- Neymiı o kelime? 
- Naturellement kelimesi efendim. 

Bendeniz bu kelimenin iki el = il ile 
yazıldığını iddia ettim. Arkadaııın, 
itiraz etti: 

- Hayır! naturellement kelimesi, 
iki el = il ile yazılmaz; bir el 1 ile 
yazılır dedi. 

Kalafat lbrahim Pata, bu İzahatı 
dinledi ve anlamıı gibi göründü. Neti
cede dedi ki: 

- Pekala .. Yaz bakalım, ıu dedi
ğin kelimeyi! .. 

Genç, kalemi ki.ğıdı alıp naturelle
ment kelimesini yazarken Kalafat gÖ· 
zünü dört açarak, bakıyordu. Yazıyı 
bitirince: 

- Eee ! . • dedi, nerede kaldı senin 
iddian? 

Çocuk ıaıırdı. Kalafat sordu : 
- Hani iki elle yazılırdı? 
- lıte efendim iki el - il ... 
- Hadi hadi. . . . Sanki ben görme-

dim mi, bir elle yazdığım. · 
- Hayır efendim •. iki elle yazdım. 
Kalafat fena halde kızdı: 
- Ben bu yafa geldim. · iki elle ya

zı yazıldığını ilk defa senden iıitiyo
nım. • Kimi aldatıyorsun be çocuk! .. 

M. SALA.HADDiN 

Yeni ne.riya! -
Meşhur adamlar 

ansiklopedisi 
Bu isimle nefis güzel bir ansiklope

di intİ§ara ba§lamı!tır. Meıbur a~am
lar Ansiklopedisi Şarkın V'e Garbın en 
meıhur adamlarının iaiınlerini, .reıim .. 
lerini ve eserlerini alfabe şırasıle neı
rede:ek ve bütün eser el~ formada 
ikmal edilecektir. llk forma.at bqün 
çıkmı§tır. 

Liste: (56) 
Se/ahiyet, Samimi: İtçen. Sanat 

Listeler-de çrlcan lcelimelerde.n karıılrkları Asabiye hastalıklar~ 
birden r.~!.a o!an!ann her man••• için Dr. M. Hayrullah B. "Asabiye has-İşçilik. Sarfiyat: Sıfat: Görünü§. Sıh· 

riyet: yakınlık. Sınıf: böllim. Sulp. 
Katı. Suni: y<>pma. Suret: Gidiş: kı
lık 

Kar,:hk k:;nderen z.a.tlann. .-önderdikle· talıklan,, na dair bir kitap netretmİ§-
ayrı •Jrı ka.rıılı\clan ileri sürülebilir. 1 

ri l.:artcltLlaıdan duyulrnuı ve iıitilmiı tir. Bu kitap doktorun Tıp Fakültesi 

Beyoğlu 11 iru:i mektep 
muallim.leri 

rını röaterıneleri rica olunur. 
olncıyanlan h.,nıi luıyna.klardan aldıkla· I' küfliyatina dahil olan bu eıerinin İ· 

!!lıımıa•e;;;;;;;;;;;;ı;;O!!!l;;;;;;;;;;e;i!i;;;;;;;;;;=ıl!iil!E!! kinci cildidir. 

• • • 
Liste: (57) 

Tefsir: Anlatma. Tedenni: Geri.le
m' Tedrici: Yavaş, yavaş. Terbiye: Ye 
tiıtirmc. Tercümeihal, Terfih: Bolluk, 
yen;-Jik. Terettüp: Üzerine dÜ§me. 
Terhis: koyuvexme. Tertip: Dizme, 
sıralama. Tezekkür, Tezkere: TeztJJ. 
Jül: Katlannu. 

Beyoğlu 11 inci mektep 
muallimle•İ 

• • • 
Liste: (61) 

Tarziye: Kandırmak, uygunluğwı.u 
almak. Terakki: ilerlemek, yüne imek, 
yukarı çıkmak, üstünlenmek, üstün
lük, Tereddüt: Kestiremiyiş, kavrıya· 
mayıs. anhyamayış, öyle mi? Terelfü: 
yükselmek, artmak, y~karlamak, fırla 
mak. Terennüm: Türkü söyleyiş, şarkı 
yapış, ötüş, ötmek. Teressüp: auyun di 
bine çökmek, akıcının dibine topla11-
mak. durulmak. Terkip: bir.leştinne, 
bir araya tetirme. Tersim: ç.izmek, ör
neğini yapmak. kılığını çıkarmak. Ter
viç: yürütmek, isteğini yapmak. Ter
zil: utandıımak. alçaltmak, harlatmak, 
maskara etmek, yüzüne tükürmek. Ta
•3//ıit: sata:ımak, ça.tmak, incitmek, ÜS· 
tün<: çölanek. varlığına aaldıımak.Tes-

Milliyetin edebi Romanı: 1U5 

cil: Kütüğe egç.innek. Teselli: avut-
mak, açıyı gidertmek, tatlı al.datış, is
temiyerek aldanış. Teselaül: .biroirine 
bağlanmak, sıralanmak, dizilmek. Tes
hir : İmrendirmek, ıbüyülemek, ele ge-
çirmek. Teslim: vermek. 

Filorinalı Nazım 

• • • 
Liste: (59) 

isal: istek yapmak.' israf: başa har
camak. Istihllik: tüketmek, bitiıımek, 
kullanmak. istiklal: başlı ba§ına buy
ruk. lstikrar: Yerleşme. istidat: ya:pa
bilirlik. lstilz•m: istimdat: Yardım ia 
temek. lstimzaç: soruştun:nak, sonnak. 
istinkaf: ,,.,kinmc. istinsah: örnek çı
karma. Iz'an: anlamak. izdiham: kala
balık. izin: yol vermek. 

İstanbul 25 inci ilk mektep 
muallimleri 

il- il- il-

Liste : (56) 
Salahiyet: El yetme. Samimi: Içten, 

Yürekten_ San'at: İ§. güç. Sarfiyat: 
Marcama. Sifat: Bet, Beniz, gösteriş. 
Sıhriyet: Güveylik. Sınıf: Kol, parça, 
küme. Sulp: Katı, soy. Sun'I: yapma. 
Süret: Biçim. 

Sarıyer 14 üncü mektep 
Mualimleri 

MAKEDONYA 
Aşk, 

Bir aaat evvel bu aalon tıklım tıklım 
dolu idi. Orkeatra çalarken birdenbi
re bir tabanca patlam.ıı, a.onra bu ka
ra bıyıklı delikanlımn bir atmaca gİ· 
bi bir masaya saldırdığı ve aelam sa
bah etmeden oturanlan patakladığı 
göriilmiqtü. Öyle döğmiif, öyle döğ. 
mÜ§ ki ... Açıkça11 peatillerini çıkar
mıtb· 

Dı§ardan koıup gelen polialer, ko
miserler, hafiyeler ve kanunlar onu 
görünce korkularından küçük dilleri
ni yutar gibi olmu§lar, bir tarafa •İnip 
hadiseye seyirci olmuılardı. Hatta 
müıteriler onlardan medet uma dur
ıun içlerinden bir ikisi de karabıyık· 
lmı~ tarafına geçmış, zavallılara bir 
kaç tokat da onlar yerleştirmişlerdi. 
Sonra gene sille tokat, iki hetbahtı 
kapı dı~arı etmişlerdi. Bunun üzeri .. 
ne mü~terilerden mühim bir lıısmı 

Kin, Politiha, ve 
Müellifi: Nizamettiıı 

llllonu terketmi§tİ. 

Kan •• 
Nazif 

Herif bu umumi protestoya zerre 
kadar ehemmiyet vennemit. kadınla
rın hepaini masaaına çağınnıı ve aonra 
orkestraya; 

- Çalın ulan l • Diye bağırmııb· 
lıte bağrı§ o bağnıb.. Orkeıtra 

dunnadan çalıyordu. Artık garsonlar 
durmadan içki lllfıyorlar ye hazret 
locanın içinde keıit dağlarından kü· 
çiikken avlanıp ıehirde büylitülmiif 
bir ayı gibi homurdanarak kızlara 
el atıyordu. 

- Doldur Anita ! 
Cara.on §&mpanyalardan birini pat .. 

l~_tınca güzel kızın en güzeli gibi gö
zuken orta boylu. balık elinde bir aa
nşın, parlak tırnaklı elite herife bir 
şampanya !.Undu. 

- Bir daha .. 

Viladı fenni 
Besim ömer Paıarun vilade fenni 

hakkındaki eserinin üçüncü cildi de 
çıkmıştır. Bu kitap marazi nifa.ıiyet 
ve gilç doğumdan bahıetmektedır. 

T eslih {Sadır ve Batın) 
Or. müderriı Nureddin Ali B. "Sa

dır ve Batın, muhtaaar teırihi ile. T~ı
lih,, hakkında bir kitap netretnıı§tır. 
Bu kitap talebenin teslih salonunda 
çalıırrke n elinde ' 1uıulü iıtihzaro a 
ait iyi bir vaııta olacaktır4 Bu kit~~ın 
"'etraf" a ve uRe'ı ve unk» a ait bınn~ 
ci, ikinci ciltleri evvelce inti§&r etmİt· 
ti. 

ldare mecmuası 
Dahiliye vekaleti tarafından her ay 

muntazaman netredilen ''idare ınec· 
mua11" nın altını§ aayılı nüaahıı d~ 
çıktı. Gayri reımi kısmında K. N":~1• 
Ali Ragıp, Macit Ragıp, Macit Bur· 
han, M. Abf, Süheyip Nizami beyle
rin yazılan mevcuttur. Bundan ba§ka 
mecmua aynca bir formalık ilave ıe~
linde Gaıton Jeıe'un hukuku idarenm 
umumi prensipleri namındaki eserini 
de karilerine takdim etmektedir. Bu 
kıymetli mecmuayı karilerimize tav&İ· 
ye ederiz. 

Güzel kız bir daha bardağı doldur· 
du. Alb kadeh tokuımuttu. 

- Anita ıu benim elime baksana .. 
- Bakmam .. Kızanm sonra .. 
- Ne istersen söyle billah kızını· 

yacağım.. . .. 
Cebinden tıklım bklım dolu bır cuz· 

dan çıkardı. içinden çektiği iki be~~~k 
Oımanlı bankaıı kaiıneaini kızın gog• 
aüne soktu .. 

- Haydı söyle! 
- OJmaaaz.. Benim canım varda 

bizim kızların canı yok mu? onlara da 
ver .. Ondan aonra .. 

- Seni lı:ırannıyım kız • alm kızlar. 
Al sana .. Al bu da ıenin payın •• 

Dört kı:za da birer hankonot verince 
güzel Anita herifin avucuna ba!ını 
eğdi: 

- Yazık ... • Dedi • çok yatamıya· 
caksm .. Genç yaıta matem tutacağız .. 
Para çok •• Her zaman paran çok ola
cak. Bak bu iıtavroza. Bu para ala
metidir. Aceba neden öleceksin? haı· 
talık desem değil •• Kaza desem değil •• 
Ceza de.sem değil.. 

Karabıyılı:lı §Akrak bir kahkaha at· 
tı· • 

- De•eneki güzel falcı .. Her söy-
lediğin doğru değil.. Vaz geç •. doldur 

•• 
Usküp'te bir gün 

Wilhelm Von Strotzkappelu ile bil
mem nasıl oldu da tanıımııtım. Sozü 
sohbeti yerinde bir adamdı. Akıamları. 
otelin taraçaımda ıiğaralarunızı tellendı 
rirken bir cok harp hatıralanndan bah
sederdi. B.;nlann arasında 1918 Ağus
tosunda Oıküpte baımdan geçmiş bir 
macerayı da anlattı. 

Dedi ki: 
- O zaman Huasar müli.zlml idim. 

Daha yinni yaşına yeni baınn§tım. Bul
gar Erkanı harbiyesinden aynlmıı bir 
müfrezeye kumanda ediyordum. Haya· 
tımız doğrusu pek tatsız, tussuz geçi
yordu. 

Bir gün, ne kadar sevindiğimi tasav· 
vur edin, ceneralım beni İ>ir İf icin Oı
kübe gönderdi. Vazifemi yapmak için 
yinni dört saat izin verilmi§tİ. 

Akşam beıe doğru Uskübe vardım. 
Bir Pazar .ıı:ünü idi. Çoiunu neferler teı 
kil eden h,;lk Belediye bahçesine toplan 
m?tlar, a!ke!"i muzikayi dinliyorlardı. 
Aralarına bir kaç k•dm da kan§mıştı. 
Gençtim, kendimi güzel buluyordu"'? 
sonra üze•imde bütün mukavemetlerı 
kıracağını tahmin ettiğim tık bir onifor· 
ma taşıyordum. Hepsi de o dakikada 
güzel güzel ııülüyorlardı. Hele bir tane 
si halindeki kibarlık, yüzündeki gurur· 
la ötekilerine tefevvuk ediyordu. Yak
la~tım. 

Bu kadın kendisine dikkat edildiğini 
görünce, ahcı göz1erini gözlerime dikti, 
kızardığımı hissettim. Heyecanımı an .. 
ladı ve gülümsedi Bu kadının benimle 
görütmek sırzusunu duyuıundaki ıürate 
hayret ettim. . 

Birdenbire elindeki çantasından hır 
kartıvizit cıkardı, üzerine bir kaç ıey 
karaladı. Sonra kalabalıktan ııynlaralc 
bahçenin bir ucuna doğru yürüdü. Ben 
de takip ettim. 

Nihayet dar bir sokağa ~aptı. Yinni 
adım ileride durdu. Yanına yaklaıtığım 
zaman. elime bir kart ııku;tırdı ve hiç 
bir kelime söylemeden ~anki bir şey of .. 
nıamış gibi hızlı hızlı uzaklaıtı. 

Elimdeki kartıvizitte l>İ< i•im ve bir 
adres varcl ı. ismi Stacıa Ka.-ahozelov j .. 
mif. Daha altında üç kelime: "Bu gece 
ıaat onda .. 11 

Akşam güneşinin son ışıklan arasr.n
da adresin verildiği yerde §Öyle bir ıa· 
tikşafta bulundum. Burası, ıehrin dışın
da kalkantlı yolu üzerinde, etrafı 
bahçeli ve bir katlı köskü. 

Randevü saatine intizaren, bu kadı
nın Bulgar jandarma kumandanı Dimit
ri Karakozelof'un kansı olduğunu öğren 
miştim. Fakat bu adamın müthit bir §ey 
olduğunu da anlattılar. 

itiraf ederim ki, bunu öğrendikten 
sonra, ilk hararetim biraz zail oldu. Fa
kat elime P'eccn fırsatı da kaçırmak iste
miyordum: Aysız vP fırtınaya hazırla .. 
nan bir gece de randevü yerine geldim. 

Köşkün kapısının karanlık çerçevesi 
içinde beyaz hir !."Ölğe kımıldamyordu. 
Anladıın ki Stacıa beni bekliyor. 

Çıplak kolu ile iıaret etti, hemen hah 
çe kap11ından içeriye daldım. Beni elim
den tuttu ve bir odaya sürükledi. Bura
sı koltuklar, kanepe, masa, yatak ve sa
ire ile dö,enmiıti. Bu kadar kolaylık 
kartısmda şaıırmıftım. Fakat bu itin 
muhtemel avakibini de dü,ündüğüm İ· 
çin, kafamı saran endiıe beni beceriksiz 
ve acemi bir hale koymuıtu. 

Her halde endiıemi anlamı! olacakb 
ki, genç kadın: 

- Korkma, dedi, binbıı!ı eıkiya ta
kibi için dağa çıktı. iki günden evvel 
gelme. 

O zaman bana da cesaret geldi. Stacıa 
merhaleleri hemen kati isteyor gi
biydi. Hata dudaklarımız birbirine yak· 
lll§mak üzereydi ki, köşkün kapısı par· 
çalanırcasına sarsılarak açıldı. 

Şöyle dönmüıtüm ki, iri yan bir göl 
ğe peyda oldu, ayni zamanda bir kur
fun tam kulağımın yanından vızlıyarak 

geçti, .duvara saplandı. Kadın korkudan 
bar bar bağınyordu. 

Benim yerimde olsaydınız, ne yapar
dınız? Hiç tereddüde mahal yoktu. Sa· 
niyenin dörtte birine sığan hir ıüratle 
kasketimi kaptığım gibi kendimi açık 
pencereden dııarıya attım. 

Fakat iri yarı gölğe peşimi bırakma· 
mıştı. O da kapıya fırlamış, küfürler 
savurarak beni kovalama'ğa baılamıftı. 

Şehir tarafına gidemezdim. Mutlaka 
nöbetçiler yolumu keserlerdi. Kırlara a
tıldım. Feci §İkar rolünü aldığım bu ko 
valamacayı hiç unutamıyacağmı. Adam
cağız benim kadar çevik olmamakla be
raber, ayaklanmın sesini takip ediyor, 
ıikarı kaçırmamak isteyordu. Böyle beş 

· altı kilometre koımuştuk. Nihayet ara
mızclaki me<afe epeyce açıldı. Ben de 
bundan istifa~e ederek, fOSeden sola 
saptım ve ızıun kaybettirdim. Uzun 
müddet dağda tepede dolaıtrm. İnemez 
dim. Ancak sabah olunca, ileride küçük 
bir İstaıyon gördüm. Oskübe dönmek 
için ilk treni bekledim. 

Kar~ô.ha döndüğüm zaman, Bulgar 
ceneralının bir davetiyeaini buldum. Be 
ni öğle yemeğine davet ediyordu. Kıya 
fetimj düzelttim. Öğleden evvelki zama 
nunı vazifeme hasrettim. Öğle üzeri de 
Merkez kumandanlığı binasına geldim. 
Fakat taliıizliğime bakınız ve ne kadar 
korktuğumu tasavvur ediniz. Ceneral, 
müthiş binbaşıyı da davet etmesin mi? 
Sofrada yerlerimiz karıı karııya idi. i
çimden: 

- Mahvoldum, diye düşünüyordum. 
Sanki bu endişemi takviye etmek iı 

teyormu; gibi Dimitri Karakozolof hiç 
sesini çıkarma

1

dan iri iri lokmalan mide-
sine indiriyor ve gözlerini de benden hiç 
ayırmıyordu. Aman, ne gözlerdi o göz .. 
lerl. 

Yemek bitti. Müsaade alıp çıkmak Ü 
zereydim ki, Karakozelof yanıma yaklat 
tı: 

- Aıağıda otomobilim var, sizi gö
türeyim, dedi. 

Reddedemezdim. Fakat o saniye son 
saatimin geldiğini hüküm ettiın. Merdi· 
vende bir şey olmadı. Kapının önünde, 
askeri bir ıoförün kullandığı bir otomo
bil bekliyordu. Yan yana indik. Adresi
mi sordu. Sonra dedi ki: 

- Arkadaş evvela bize gideriz. Sizi 
Madam - Kara Kozelof' a takdim ede
yım. 

Otomobil yürüdü. içimden fÖyle dü
ıünüyorduın: 

- Muhakkak bu adam ikimizi bir
den temizlemek istiyor. 

Fakat o dakikada da korku ve endi
ıemden için için zevk aldım. Köıke var· 
dık. Beni karısına takdim etti. Stacıa 
acaba ne olacak diye aap ıan kesilmiıti. 

Sonra beni tekrar otomobille gö

türdü: 
- Arkada§, dedi, bu aktam mut

laka seni yemeğe beklerim. Bende İ· 
yi Alman fampanyaları var arkadaı .. 
Bir kaç kadeh içeriz. 

Sahneyi ıöyle bir taaavvur ettim. 
Tanıdıklarından bir kaç kiıiyi daha 
davet edecek. Mükellef bir masada 
§8.mpanyalar içilirken, binbaıı taban
ca11nı çıkaracak, dan, dan, iki el ka
rısını da, beni de yere serecekti. 

Ertesi aabah yola çıkacağımı aöy
liyerek, yorgunlufumu bahane etmek 
istedim. Katiyen razı olmadı. Biz de 
daveti kabul ettik. 

Fakat o gece binbaıırun kötkünde 
taaavvur ettiğim facia olmadı. Bil&kia 
o kadar içildi, o kadar içildi ki, eğer 
masa altına yıkılınıt vücutlar oldu iıe, 
binbaıının kurtunlarmdan değil, İ· 
çirttiği kötü ıampanyadandı. Dost 
dost ayrıldık. 

Bereket versin, binbatı beni tanı
mamıftl. 

. . - ~ 

ittihadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

Barik ve hayat üzerine sigorta muamelesi icra eyleriz 

Sigortaları halk için müsait ıeraiti havidir 
Merkezi idaresi: Galatada Ünyon Hanında 

bulunmayan şehirlerde acenta aranm;ıkhdır. 
Tel.: Be!•oğlu : 4887 2362 

ıu kadehleri .. Haydi ıerefinize kızlar! 
Kadehler gene tokuıtu •• 

iki ıite daha geldi .. Kadehler gene 
tokuıtular .. Bir kaç kahkaha daha a
tıldı. Son iki müıteri de heaaplannı 
görerek çekilirlerken, garsonların ıe
fi locanın önünde belirdi:: 

- Ne İıtiyorıun ulan? 
- Pasam .. Vakit geldi .. 
- Ne vakti? vakit gelmiı.. Nenin 

vakti gelmit aceba? 
- Paıam •.. Kapama vakti geldi. Komi

ıer Bey kızacak lonra.. 
- Ya.. Komiser mi dedin • hahhah· 

hahaaael. Çağır ıunu bana. 
- Aman paıam.. Sonra zannedecek 

ki ben ıikayet ettim .. 
Demeğe kalmadı. Gaytan bıyıklı loca

dan dışarı "fırladı ve zavallımn yakaaın· 
dan tutup burnuna öyle tiddetli bir yıım· 
ruk indirdi ki, garaonha§ı boylu boyuna 
yere uzandı. 

Kızlar avazları çıktığı kadar bağnı· 
blar. 

- Çağır fu komiıeri! 
Korkudan neyapacaklannı §&§ıran 

garsonlardan biri derhal koıtu .. Bir kaç 
dakika &Üren korkunc bir oükun oldu. 
Sonra mavi §eritli ürtlfonnaoı içinde aza
metine ölçü olmayan, rn'1:}ı·ur yürüyüşlü 

iriyarı bir komiıer ve arkasından iki po
lis salona girdiler. 

- Gel buraya.. 
Komiser verilen emre bir köpek gibi İ· 

taat ederek yaklaıtı. 
- Şrrrraaak! Şrrr~~! • . . 
Bir elinin ayasıle, dıger elinın teraile 

iki tokat aağlı wllu iki kırbaç darba11 gİ· 
bi ıaklayınca mağrur komiser kökü bal
talanmış bir çam gibi, bir sağa bir sola 
sallandıktan sonra yüzü koyun yere yu. 
varlandı: 

- Kaldmn ıunu! 
Bu ikinci emre polisler itaat etmi,Ier

di. Ayaklan ile gelen komiseri elden a
yaktan taııyarak salondan çıkardılar. 
Bunun üzerine gaytan bıyıklı tekrar lo
casına girdi ve orkestra ıefine bağırdı: 

- Çal! 
Çalmamak kimin haddi? kızlar tek· 

rar yerlerine oturdular. Şampanyanın bi
ri gitti biri geldi. Nihayet her ıeyin bir 
sonu oldufu gibi bunun da geldi. Epey 
ıonra altm kordonlu ıaatine, herif ba
kınca; 

- Ooo •• - Diye söylendi • Epey geç 
olmuı; ! Kesin ulan §u çalgıyı.. Haydi 
defolun gidin! 

Sonra kızlara fÖyle bir göz attı: 
- Anital - Dedi • Sen kal.. Haydi 

kızlar, sizi de uğurlar olsun .• 

1 RADYO 1 
Bugünkü program 
ISTANBUL: 

18 • 18.30 : Gramofon, 18,30 - 19 : Fran· 
••zca d~r• (llerlemiı olanlara mahs4a), 19 • 
19,45: Alaturka s.az (Makbule hanım), 19,45· 
20,30: Alaturka saz (Hikmet Rıza haıum)o 
20,30 • 21,30: Alaturka saz (üstüd10 au: be· 
yeti), 21,30 - 22: Gramofon, 22 de Ajan• 
Borsa haberleri aaat a1arı. 

ANKARA: 
12,30: Gramofon konseri. 18: Riyaftticünı· 

hur filharmonik orkestraH: 
1 - Vaıner: (Ouverture Rienzi). 
2 -. Verdi: (Fantaiaie Aida) 
18,40: Alaturka saz. 19,35: Dana musikisi. 

20,10: Ajans haberleri, hava raporu. 

VARŞOVA, 1411 m. 
13,tS: Plak. 16,40: PIAk. 18: Senfonik kon· 

ser. 1: Kahve musikisi. 20,35: Müaahabe-
21,05: Madam Marie Ronaka iıtirakile taıao· 
ni. 23: Bir romanın bazı yerleri. 23,20: Ta· 
K•nni. 23,SO: Plik. 24: Dana musikisi. 

BUDAPEŞTE, 550 m. 
19,15: Opera orkestrası tarafından opera 

parça ve baletleri. 21,05: Ali musiki mekte· 
binden naklen: Lial'in piyano eaerlerinden. 
23: Hab~rler. - Gutenberc orkestra ve Koce 
Siaan takıml.ırının konserleri (Otteod kahve· 
sinden naklen). 

MÜNIH. 532 m. 
m 21,05: Nürober•'den naklen: 'Schorotint· 
zide senelik panayır., isimli opera temsili. 
22,SO: Bir perdeli (Ka(kaıya komedisi) iainali
opera temsili. 

VİYANA, 517 m. 
20: Aakeri konaer. 20,30: Haberler. 20,40: 

Askeri muaiki.nin devamı. 21: Muhtelif. 23,10: 
Danı musikisi: Robn orkestrası •• muganni 
Viktor Strau iıtirakile. 

MILANO - TORINO • FLORENSA 
20: Haberler. - Plak ile ıarlular. 20,25: 

Haberler. - Piiı:. 22: Karııılı: neıriyat. 23: 
Müaahaheler - Dana musikiıi.. 

PRAG, 487 m. 
19,30: Muıilı::ili almanca neıriyat. 20,30: 

Maasenet'nin (TILa.ia) operası. 23: Haberler. 
23,20, Plak. 

BÜKREŞ, 394 m. 
13: Pli.lı:. 14,16: Keza. 18: Kanı& konser. 

19,15: De•amı. 20,40: Pli.le. 21,05: Tasanni. 
22,15: Radyo ork .. traıı (Viyana muıildıi). 
23,05 Romen deniz ban7olanna dair lcoaf.,. 
rana. 

1 Askerf teblljller 1 __ _. 
Beyoğlu Askerlik ŞubesindtJn: İhti

yat zabitanından o1~ Hesaıp memurları 
mektebine gitmek arzu eden.Jer varsa 
Beyoğlu Askerlik şube6ine müracaatıla· 
rı ilan oJ.unııc. 

il- il- 11-

F.minönü askerlik şubesi reisliğin
den: 

ŞuAıemizde kayıtlı ve Eminönü em • 
valindcn maaş alan şehit yetimleri ile 
maIOlini askeriye ve 10 senelik maaşı• 
nı almış olan bu kabil kimseler hakkm 
da M. M. V. celilesinden gelen son em· 
re nazaran şubemizce 930-931-!132 sene 
)erinde tütün ikramiyederini almamış 
ol.anların bu kerre zeyl olarak deft'er· 
Ieri <tanzim edilmiş ve vekaleti ıc.eLile
ye takıtim edileceğinden mezku., &ene 
!ero ait ikramiyesini almay11pta lıu gü 
n.t kadar deftere .idlıal edilmemiş bulu 
nan C<ıhabı istihkakm 20-5-933 tarihine 
müsadif cumartesi güntlne kadar mü
racaatla kayıtlarını ya;pdımıaları men
faatlerı namına sem defa ol.ank ilan o
lunur. 

Teıekkür 
K~ınııze iprak ile ailemiz efra· 

dnu mütıeeDJti ve minnettar eden zeva· 
tı kiramm pek kı:ymet.1i ve nüvazişklr 
Iütuflarmm müteşekki<e ve mlnıııettarı 
yız e:fendJm • 
İbrahim Sahip Bey aileli namma bi-

raderi İsmail. {3327) 

:llilliyct 
Aann umdeai " M 1 L L 1 Y E T" lir. 

ABONE ÜCRETLERi : 
TürkiJ'• içi• Hariç i~ia 

L. K. L. K. 
3 •J"lıiı 4- g_ 
6 ft 7 50 14 -

12 
" 14- 28 -

Celen •wrak seri •erUmeır:.- Müddeti 
aeçen nüah.lar 10 kura.ıtu.r.- C...ete •• 
matb•a7a ait itler için mUdiri7ete mü.· 
racaat edilir. Casetemix ilinlann mu"u· 
liretini kabul etmez. 

BUGONKO HAVA 
Yeıilkly raıat merkezinden •erilen 

habere cöre bnaUn ha'fa yarı bulutlu •e 
sakin olacaktu·. 

15·5·933 tarihinde ha't"a tazyiki 761 

milimetre, en fazla aıcakldı:: 18, en az: 13 
dtırece idi. 

Kızlarla çalgıcılar ıevinçle gözden 
kayboldular. Anita ölueye tutulmuı bit 
kut gibi bacakları titriyerek herifin pe
tine takıldı. Garsonlar rahat bir nefe• 
alarak lambalan söndürdüler. 

- - . 
lki atlı bir araha, bozuk Arnavut kal· 

dırımları üzerinde sallana sallana ''Ye
niköy,,e ulaıtığı zaman tan yeri akla§• 
mağa baılamııtı. Camiden az ötede dar 
bir sokaktan saptı. sola döndü, sonra ge-o 
ne ıola döndü. Havanın açılmağa başla· 
ma11na rağmen iki tarafındaki yüksek 
evlerin gölgeleri içinde hala gecenin zifi· 
ri karanlığını yaşatan çok dar bir ıokağs 
geçti .. Sağ tarafı mezarlık, sol tarafı pis· 
Jikle dolu bir araa da geride kaldı. Ni• 
hayet arabacı, iki katlı, bahçeli bir evin 
kapısında gemlere a<ılılı. Galiba bu evd~ 
arabamn gelmesini bekliyenler vard; k• 
tekerlek gürültüleri ke•ilir ke•il~a· 
pı da açılıverdi. Evvela Anita arkasın• 
dan da gaytan bıyıklı binaya dalıverdiler• 

Haziran güneşi denizin "ularını ısıl" 
mağa henüz başlamıttı ki, aynı yolla~· 
dan P.eçen bi .. ikinci araba da r.ene bu I" 

ki kat!- e,.;., c;..,ündc clurmu•t,.. F<lkat bıl 

(DcvarI'ı var) 



Tayyare ve gaz harpleri: 

YARIN 
. Beynelnıilel rekabetler, teknik İn· 

kit~flar, &anayide metotlu raaiyonali· 
za1•

1

1Yoı;ı fiat, pazar, müatemleke me
ae ~ e~ Yeni battan ataklandırdı. 

ug\lıı, karptıldı •İY'lrfltlerle, ko
nu§ınalarla, bu mühim meaelelere hal 
~~~İri aranılıyor. Silahlan azaltma, 
~1 a arı bırakma, hep hu meaeleler· 
ten doğan enditeye karfr alınmak ia
enen tedbirler oluyor. 
I Bu ihtiyati tedbirlerin mahiyeti ne 

j ursa olsun, bodur aulh ağacının cı· 
•z yapraklannr birer birer aolduran 

0
• ?>üh~ meaeleler halledilmedikçe, 

ıılah~~ bır çatı§manın önüne geçilemi
Yecegr muhakkaktır. 

Silahlı çatışma! ... 
. 1914 Ü yaıam•f olan bugünkü ne

aıl, belki aili.hlr bir çabımayr göze a· 
Ianııyacaktır. Fakat yarın ••.. 
. Y armki ihtimalin bugünkü endite· 

"! gözle görülebilecek, el ile tutula
brlecck kadar ciaimlenmittir. Bu endi
fenin ne kadar yerinde olduğunu an
hynbilmek için, beynelmilel aiyaai mü
nasebetlerde, arasıra husule gelen hi.
diaelere dikkat edelim: Anlaıama· 
ınaz1ık zail oluncıya kadar, bütün ci
hanın, nefesini tutarak, top seslerine 
İntizar ettiğini görüriiz. 

Sözü itiborh askeri bir mütebaasıa, 
Yarınki harpler hakkında ıöyle diyor: 

Yarının harplerinde, mahdut bir 
ınütehaasrs kadrosu ile idare edilecek 
makinelere, çok adam öldürmek ve 
azami miktarda fabrika tahrip ettir
mek esas gaye olacaktır. 

Salahiyettar ağızlardan i§itilen mü
talealann hep bu mahiyette oldukla
rıı;ı::'l !>akılır!a, istikbal harplerinde en 
muhım vazifeyi tayyarelerin ve gaz· 
larıı:ı göreceği anlaşılır. 

Fılhakika S"l"hl -f d I - r a arın mu§abehe-
~ .. ~ ayıaile - her devlet, hasmının 

aıla<ılarınr daha un· 1 d"I" k t h . .. aeıırenarıp 
etmege çahtacaktır. 

B ··h· · ~ mu ım ış ise, ancak tayyare ve 
gaz rlr mümk"" d'' I . . .. un ur. 
N nııı~ız ?'utehasuılanndan binbaşı 

Ye, ınusaıt şerait dahilinde ıooo a· 
det bomba ı' le L d b"' ··k' ı····· d h. , on ra uyu ugun e 
... ır şehri gazlamanın mümkün oldu
runu ıöyliyor. Küçük hacimde ve aik· 
~~te .?lan bu gaz bombalarından, bu
f'j,~ku tayyarelerle 600 adet nakledi
e 

1 
ılcceği düşünülürse, koskoca bir 

t«: ~1.' 1 tahrip etmek jçin iki tayyarenin 
a 1 geleceği anlaşılır. 

Diger bir gaz mütehauıar, iatikbal 
harplerinde tehir ve merkezlerin ha
vadan gazlanmawıı §Öyle taaavvur e
diyor: 

Muhuama ilin edilince, ilk hare· 
ket dütmanın idare, imli, aevk mer· 
kezlerini tahrip olacaktır. Bu mak· 
satla, kartıhldı meydanlardan hava
lanacak avcı filoları yekdigerile çar
pıırrken, bombardıman ve gaz filola
n da mukabil tarafın ana hedeflerine 
doğru ileriliyecektir. 

Gece karanlığı, yüksek sürat, hu fi. 
lolarm muvaffakıyetine yardım ede .. 
ceğinden, yer bataryalanndan kurt~la 
hilen cüzü'leri hedeflere yaklatabıle
cektir. 

Bu ciizü'lerin hedefler Üzerine bıra
kacakları gazlı bombalar, taarruza 
uğnyanları yeraltı mahzenlerine ilti
ca ettirirken, yangın bombaları da 
ortalığı yakıp kavuracaktır. 

Yeraltı mahzenlerine iltica etmiı 
olanlann kurtulabileceğini zannetme
yiniz. Onlar da tahrif edici ve boğucu 
gazlardan aakınamryacaklardrr ... 

Gaz mütehassısının hayalinde yer· 
bulan bu çatııma teklinin hakikatte 
nasıl cereyan edeceğini bilemeyiz. Bil
diğimiz bir cihet varsa, o da bugün .. 
kü tayyarelerin ve gazların umumi 
harpte kullanılanlarla kıyaa kabul et
miyecek kadar mütekimil ve müesıir 
olduklarıdır. 

Muhtelif gruplara ayrılan gazlann ı 
tetkikini diger bir yazımıza brrakıyo-
ruz. 

Necip DORRO 

Himalaya heyeti döndü 
Himalayanın en yüksek tepesi

ni uçan tayyareciler memleketle· 
rine avdet etmek üzere, iki gün 
evvel, tehrimizden geçmi9lerdir. 

Arc-En-Giel havalandı 
NA TAL, ıs A.A. - Arc-En-Ciel, bu 

sabah saat 3 de {Greemwich) Dakar'a 
hareket etmiştir. 

içindekiler, pilot Mermo" ile ikinci 
pilot yüzbatr Carretier, Mailloux telıiz 
memuru Manuel ve makiniıt Callenot' .. 
dur. 

Tayyarenin kondoktörü M. CouS1İnet 
de tayyarededir. Pilot, Mermoz'un doıt-1 
!arından M. Branger de yolcu sıfatile [ 
tayyarede bulunmaktadır. 1 

Yeni bir rekor 

Atla• denizi yeniden 
geçildi 

7 mayısta, aaat 22.10 da, Sen • Lui 
.{ı:el'c"..I) den hareket eden Polonya- 1 

lr tayyareci Kar
pinski ı 8.30 saat
lik bir uçuştan aon 
ra, Cenubi Atlaı / 
Denizini geçerek, 

1 
Brezilyada Maceio 
ya inmiştir. 

Karpinski, 3S40 
kilometreyi bulan, 
bu uçuşu ile hafif 
tayyare mesafe re· 
korunu kırmıştır. 

Bu rekor. 28 
haziran ı93ı den
heri, 2976 kilomet
ı"e ile, Fransız ka
dın tayyarecilerin .. 

Tayyareci Karpinski den Maryse Bas· 
tiC'de idi. 

Ceneral De Pinedo 
10000 kilometrelik bir 

rekora hazırlanıyor 
Newcastle'de, müstear bir isim na

mına inşa ettirdiği S2S beygir kud
retli 220 kilometre süratli, bir tayyare 

ile Ceneral De Pi
nedo dünya meıa
fe rekorunu kınnı
ya hazırlanmakta
dır. Bu rekor, 8 şu
battanberi, 8S44 
kilometre ile lngİ· 
Jiz tayyarecilerinin 
(Gayford ile Ni
choletta) elindedir. 

Cenerahn tay
yaresi 11500 kilo
metre nısıf kutrun
da bir faaliyet ıa· 
haama malik olup 

Ceneral de Pinedo SO saat havada 
kalabilecek kabili

yettedir. 

Tayyare 4SOO litre benzin almakta 
ve pilotun uyumasına mini olacak bir 
su serpme tertibabna malik bulun-

IRAK TAYYARELERİ 

Er 
Bu reaimler, lngiltereden lraka git mek Üzere, iki gün evvel tehrimizden 

geçen Irak tayyarelerinden birini göate rınektedir. O. H. Dragon tipinde olan 
ve Irak hava kuvvetleri için sureti mah auaada tadil edilen bu tayyare üç rakip
li, iki motörlü olup, aakeri her türlü vaz ifeye elveriılidir. 

ı numaralı reaiınde: Tayyarenin alt mdaki makineli tüfek, bomba askılan, 
pilot mahallinin önündeki hedef halka aı görülmektedir. 2 numaralı resim: 
Tayyarenin yandan görünüıüdür. 3 ve 4 numaralar, makineli tüfek mahallini 
ve rurt daireaini göıtennektedir. 5 numaralı resimde: Pilot mahalli görülür 

lran halla ku1111etleri. - Resim de İran hava kuvvetlerinin erkanı 
görülmektedir. Soldan itibaren dördüncü gelen , umum hava kuvvetleri 
kumandanı, Ceneral Ahmet Handır. Sağında duran, Tahran hava mek
tebi kumandanı, yüzba.Jı Azami Handır. Arkadaki tayyare, İngiltere-

den yeni sabn alınan yirmi Tiger Moth'tan biridir. 

maktadır. ı hı New - York'tan lrana mütevecci-
Ceneral, 13 mayıı cumartesi saba- hen hareket edecekti. 

Maliye Vekili dün Mecı·ste bütçenin ana hatlarını anlattı 
b" r (Başı 1 in"i sahifede) 1 sında bulunınalanna meydan verme- 1 Taıvibimize arzedilen bütçenin a- 1 !eri yerinde ve iimibli bulduğunu söyle- 1 Halbuki kasapta okkası 60 kucıışa eatı.lr 
dın ;:a. temamen ve bütçe emanetin- \ mittir. Hemen hepainin plançolan neı 1 nahtarlarınr ifade etrnİf olduğumu za,... 1 di. f 1 yor, diye feryat etti. 
k~n e7ouln~n bo~lardan da ikinci redilmit hepsinde az çok bir kar gö- nederim. Halil Bey btilıranın arıttığını ve bun- Vergi ·,ıeri 

anufs 93_3 nıhayetme kadar 8 mil- rülmüıtür. Mebusların beyanatı dan .haY'fan dahil b\itUn zirai ostihsala-
1 

yon ı hın lira ödenmiıtir. Dahili istikraz tımızın müteessir <>lduğunu izah etti. Emin Bey verıgi işlerine de temas e-
. ı 933 ~ayıa ayının bütçe hizmetle- Cümhuriyetimizin batlı ba§ma bir ilkMso~.·~e ~eıfi'ki~.k~tyınal.ı.:. ::;: Dedi ki.: .derek eZ'Cümle dedi ki: Bugün mal düş-

rı evvelki sen~lere kıyasen diğer ayla eaeri aayrlmak lazım gelen milleti- yv• 9• - Bır taraftan mük.elkfiyet artıyor, müş gibi görünüyor. Toprak ""vilmez 
ra nazaran b~raz fazla olacağından mizdeki taaarruf uyanıklıft her gün Şevk<:'t Bey halka ve cihana emniyet ve- diğer_ta~aftan borc teraküm ediyor ve hale geldi. Buna ça.re bulmak llzım-
t? ayda tah•ıl olunacak varidatın bu biraz daha kuvvetini arbrınakta ol- rıecek mali blc &!ya.set takibi ""' memJe.. halk ihtıyacını yüksek fiyatla saıtm al- ,drr. Bir darbı mesel vaxdıt: TilTkler ma 
.. rz?'etler mukabilini kartrlıyacağr!" duğu milli bankalarımızın plançola· ~ idaresinde tasanuf preıısiıpleri.ne ~ak zarur~tinde kalıyor. Onuın için Ta· lınr C'Vla.dı gibi sever, otıoprağı aını gihı .• 
u_mıt etmekle beraber ~ayıs ı933 ıp nndaki mevduat rakamlanndan anla uygun muıwıffakryetılerinden dolayı Jıü- dıkal ~ıa:ler Jbnndır. Habuki ~Ull n:mnzırra ,.ı.,ğ_ipnlştiT. Ma 
t~dasrna devrolunan 7 mılyon 213 bin ıdınaktadır Mili" ta rrufu kfimetıi tcbcik e1Jti. Halil Bey bıı müııaecbetle bazı çare lrınız satthnıyor. Toprak maJıenlU para 
lıralık aandık mevcudumuz bu ayın ınill" · . 1 nl ~ I" h n, Kitapçı Hüımü Bey {İzmir) Beyana- ler ileri sürdü Dahil.de eşya fiyatlarma etmiyor. Vorgiler ona g<ire u.n.:lm edil 
açığını kapatacağını kuvvetle tahmin yet" ı f~~ru':' yenı ve ~nl ca ı mrsa .' : tına başta Gazi Hazretılet-ile İ6ttıet ve zam yapan itkn hafifletmek meseli melidir. 
edebilirim. ı ce enın tamamıy e mezunıye Fevzi Paşalar olduğu takdilld<! memle- ·-'--il ve t hli ·~1 . L.,ed'. ktr B~~•ar ~-•.....:-c ,,,.lift- bu -'"! 

Ş verdi"" d h"I" . t"kr b" . . fh L.... hi . .....uu a ye ı,..crı,"""' ıye, o o v•>" ~~-~ ... ~ llUU 
u vaziyete göre iktisadi buhranın gı a 1 1 

•• 
1 a~m ırıncı '!" ~ """ıçın ç bır telhlikenin ~ut olma vaları:nı lr.aLdumak ve ahut hafifl<!tmek. namını ıbon:.udur. Vermelcliğimlz zanı.ri-

t!d~~tle hükümran oldufu 1932 aane- ·~.ı: k;'".'"drğrma yuksek neticedrr. dığını söyliyC'll ve kendisi.nln iştirak et Gümrüklerde baz[ tarifelerde ölçü dir. Biz bu 41.n l91nden çıkanz. dedi. 
aı yuksek heyetinizin isabetli tedbirle Şö~ a · t t"ll . . . tiği bir arkadaşının mütaleasrru tekrar nW\>etılerini deği~nnek ve retıimleri in Bıınıdarı. '""""" Anı.lan Bey {Denizli), 
ri sayeainde mali bünyemizde ve dev al'.:'"am :ı: en.°?' daraya 

1 
gırı;~•· ederek ilave etti: dinnek. Varır:f Bey (İmııbul) bazı müta.lea.Iar 

Jet hizmetlerinde daha az arlunblı n~lragmnl ekn. lkray ıçkm e açı an ol rtl - Gönül ister ki zcw.tı ili yenin itti- Halil Bey bundan aonra Osrııanlı ser<lettilez. 
geçmit ve hatta mühim bir aalah da mı6 67
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1
azk ayıt muame aa fakı neticeai.ı>de hi<ııl olan bu ahenk borçları hakkındaki tediye şartılarmı Celse sonunda söz alan Vasif B. {İs-

yaratmı,trr. Bu n t" ı.._ • . · • ıra 1 e apanmıtbr. herkes için bir misal oJaın. k yerinde h lduğu ·· ı eli F kat tanbul) sanayi erbabı ve çiftçi kazanç-
nn.zıa leml·n edı"lemr.ce ~ld7"' ı:...~tlı "'!atla Cümhuriyetin memleket için çok Vek~'etler arcuında ~~.u- tıı· uk mı ~!...'.' :_L,a ·ru· 1 d' b" 1 ttı K •t o Ugunu bır ke f . 1. bb"' 1 . • k d aı ~·-· r aç sene ......., ..,..,rı an rye ortaya ır mese e a . azaıı.ç 
re daha tekrar etmey· "f eyu: 1 teıe ua ere •ttira znnnm a Hüanü Bey bundan sonra vekilet.ler tekliıf etti sain mukabilidir. Köylü aı: çalışır veya 
te . 'vazı e bilmek vatandaılara vuku bulan ilk davetine arasın.da bazı i4Je.rde mc.saiyi akim hıra· T ~ndra. ko ,__ te a -ı..rek çalıS<na"" müsait saha bulamıu: tar· 
yım. h h d ·ır h ~ ,_,,, n<=anonna m s """" , ,_ 
Şunu da kay~etme~ isterim ki büt alkmıızm ve u meyan a mı 1 an· kan ıbir a.nlaşamamaz:lık olduğunu teba· tahdidi te<slihat konieransı gibi bu kon zmda izahlar yapmak istedi. Meclis bu 

çe ile kabul edılen hrzmetlerden mil kalanmızrn ve memlek<;~te çalı~ ya ruz ettlcerek Oodl ki: feranstan da bir netice bckl.enemiyocc- beyanatı hilsnU telakki ettnedi görültU 
tevellit bugüne kadar tahakkuk e- hancıilba~alakrmd" çok ~krkaakl hiah va - Meeel1 mübadele işlerinden dolıv ğini ifade etti . ler oldu. 
den b 1 muntazaman ödeıun· d meaa ennı ta ır ve ıu ana uzu- yı Maliye ile Dahiliye arasında ve sene M h Halil B. (İzmir) tekrar kürsüye gel-
let hc;ırç ar trn" mal ve~;. 0 1

11 ıev runuzda yad ederim. J.erce süreın ihtiUifılar vardır. Adliye iJ.e az ar Müfit Beyin ce11abı di Vasi! B. ye cevap verdi: 
e ızmet e ''· ·--. an a c·· h . M k B k • b 

nn bir aantimi bile kalmamıı g\lnilgü 1 d~ ".~ıydet b e~ e~ ad?. aaı ••e.
1 
aı Müdafaa vekaletleri arasında hakimle ~azhar Müfit Bey (Denizli) - Zürra sanayi erbabı diye vatadaşlar 

nüne öd · f " •gı gun en en en rsıne ven en rin aııkNliği -lesi vaT. Bu ıihti.laflar Fevkalade ta.hsiaırtılarla 240milyon liraya birliğini zayiflaştıran tasrufın aleyhin· 
enmıf rr. l ve beklenen hidemat ve faideleri yap halledilmediği için -halk ve bazioc za. çıkım§ <>lan büt2C'Dlz.in 170 milyona iıv de bulundu. İktisadi vahdeti kuvvetlen-

Borç ar b~~nr arzeder hundan sonra da ken· rar görüyor. me<ıi karşısında ümitsi&- loaılmıodık. Şi dirrnek lü~umundan bahsetti 
daMa.l~ye Vekili borçla~rz hakkın· duınden ~eklenen hizmetleri d~ima Hüsnü Bey kıı:ı!Q81J'"'CilıikJ.e mücadc- meıı.difer yaıpmağa, mekttop açmağa, sıh Son sözü alan köylil mebuslardan İs· 

da >zıı.hat vererek dedi ki: ;"'j;'a~fakıyetle yapacağına emnıyet- le için teşekkül eden komisyona tclM8 ht mlles9e~e.r.imizi takviyeye dC'Vam e mail B. (Sivas) Vasif B. ye cevap ver-
- Dayinler vekillerile munıhhaı~ e " ıı.biliriz. e.derek bunun bir zihniyet ÖJİ o.lduğu.rıu diyOl\IZ dedi ve mail vaziyeti şükranla di: 

jraaında 22-4-933 tarihinde imza edı VaridQt tahminleri söyledi. Mücadeleyi bu z.ihniyete•tevec karşılaıdı. Türk köylüsünün çalışmasının yalı-
l~k Yeni İtilafnameye göre imparator Maliye Vekili varidat tahminleri cülı etmek ve resmi dairelerden mesai Mazhar Mü«t Bey, Hüsnü Beyin ifa nrz kendisi için değil memleketi için 

tan ıtıüdevver borçlar ıeraiti ha· bakında da fU izahab vermiıtlr . saatledn:i ka~ırarak baınk&la.rda olduğu delerine de t- oderek bunların mye çalışmasının en yalan misali istiklal har 
:ı:rra~.a uygun ve bugünkü vaziyetimİ· . 1931 aenesinde buhran vergial ha- g.i.bi günlük iş zihniyeti iloarnc etmek ti umumiyeaini torplaymca devlet maki. bidir. Köylil köyünde !aşın karına yağ 
b~ eore .tediye imkanlanru teahD eden ~ç- olara_!< yapılan aon üç aylık tah· lazımda dedi. Bazı t4şekkülleııden isti- nesinin iyi gitmediği manası çıkar. Hüs muruna, yazın sıvağxna, yoksuzluğuna 
dır ın,.hıye~ a~'?'_§tır. Bir kaç güne ka ••!.at yekunu 3S.O~.OOO lira olduğuna fade edilmedi~ni söyliyen Hii8nü Bey nü Be~ cevap vereceğim. Tabii alaka katlanarak çalışır. Mümkün olsa da bu 

ar huna aıt ıtıl~fna.me yüksek hu- gore bu sene ~on ~çay zarfında ayni a.li iktma.t mecli8ini nıiMI göatıerodi. Bir dar veloiller de CC'V'IP v<:reoekleodır. ~aha! y~ri Vasi.f Beyin rahat bulmadığı 
~~nu~~ a_rz~~ilecektir. Bu hadiae miktarın tahsil edılebileceği nıı.zan j. çok layihalar lıakkındıa hükfunetin ne- Ben onların dava vekili değilim. {kalı· ışle degıssek dıyerek ilave etti biz Ga-
k 

1 mı ~t~~ın harici aerınayelere tibare alınırsa 132.379.00o X 3S 000 den o teşekkülden miltalea almadığını kabalar). ziye, Cümhuriyet hükfimetine inaruyo-
ar~; td~r rgı rıayet hislerini ifade et- 000 -167.379.000 lira olur. 

0 0 aordıu. Hükfunct makineııi bozuk değildir. ruz. 
mV ~·ı"s "h Son üç aylık huhranve müvazene Çiftçi bor,ları Bozuk olsaydı bu mütevazin bütçe gel Yarın devam edilmek üzere celseye 

1 
~ 1 

• 
1 ra~a~muz bakında da ıu vergilerinden de Üç milyon lira derece mezdL Eğer •prensip ihtiJafları olsaydı ni!uyet verildi. 

rna umatıı ve32rmıştırl : . sinde bir tahıili.t yapılmaıı kuV"Vetle Müstakil mebll8 bütün bekaya ver- vekS.let sandalyasmı sıkı sıkı tıutaıe.ak ve •n•·v1Utm .. ı 00•n111-.ııo.•1J1o· .,_.... , ........ ,"""'"'ııuuun-
- 93 • "ksdene erı zarhndaki ihraca- ümit olunabileceğine göre ı932 sene giler için kolayhk gösterilmesi lüzumu kilkrimiz yoktıuT diyerek kazanç ver-

tnnızm mı arı ve kıyın 1 • h • t 1 nu ifade ederek çiftçi ıborçlaTı için bir .. · · "tal ·ı · ·· d" 
tabi 1 1 dil . ti et en ai bütçesi varidat ta mına r o an hal ,,,,_ti. b"·lun-••r no•-s- ,_ ısrar gısı ıç.ın şu mu eayı ı en sur u: 

o ara arze mıf r. ı93ı ..,_ . · ld edebileceğimi ~~ ~ ·~ ""' 1""" 
l\eıi zarfındaki ihracatımız d 806 ı69.3S4.000 lrrayı e e etti. Bullll mahzurlu görenler kredi te- - Halkın alıştığı eski bir kanun ye 
931 b 26 356 adet 2ı6 24; t ' zi aöyleyebiliriz. . zelzüle uğrar kapanır diyonlar, dedi. ni çıkacak iyi bir kanundan iyidir. Bu 
6 af ve ' • ' on, ı933 . h'"t . an"dat tabını- B Jı'k' . 66 973 063 kilo eşyanın kıymeti ı senesı u çeaı v .- en.ce vaziyet katiyen böyle değil- kundura ı ayesıne benzer. Ben korka-
•-ıı( ik' . ·ı 727 bin SOO lirao a natı hu neticeyi gözetmekle beraber dir. Hü•mü "--• son söz olarak bina İ· rım ki yeni kanun sarsıntı yapacaktır. 
l on r mı yon il· k t · ı· 1 · d b" da tJa ~:r 
•rıdrğı halde 932 seneaindeki ihracat on en~antman ıste erın e ıra~ ra rr vergisine de tıcmas etti. Ve buh- Yeni kunduraya alışıncaya kadar beş on 
"!~asından 93ı seneıi ihracatına na- ~~ t~vaıat yap"fllk 1931 aeneamde ra.n. verı;:~•inin alelıtlak bu vergiye teş· gün sıkıntı çekiLdiği gibi .. 
~ara., {b ·) k d 82 bin {adet) 

1 
d_rg~z mal ıthali tahdidatr tedbir miline •tıı~z. e~erek ezcümle dedi ki: Mazhar Müfit Bey kürsüden inme 

ı., • .., aı ~smı_n a k"I ) k d en neticesinde gümrük resmi ve - Mesela ilrtıyar bir kadın -evinde 0 • den evvel Osmanh borçları işine de te-
12 •~da on bır bın, { 1 0 ~aının a muamele vergisinden ka betti"imiz turuyar. İrat alınıyor. Kabil oJaa da on- mas etti; dedi ki: 

. b\ılyon nokaana mukabıl {ton) onalb mil ı· Y • g . b' · im 
lıııı,tan 

211 
b. 1 k t ayÜt göa- k d b" Yon ıradan heı mılyon lrra dan ıç 'YC'l'gl a ıyalnn. Alsak bile btıh 

terın . ın ton u ez . ~ ar ır kramrnr geri alınması dütü- ıraıı vergisini ':18un oına tıeşmil etrniye-
lir 1 esıne rağmen kıymette 27 mılyon nulmüıtür. Varidat t hminl . . • lıın.' Bundan hasıl olacak var'-'·t ~-kını 

a ık b" k"" d 17S SOO 000 a errmızm ...... ı..u 
ır tena uı var ır. · · lira derecesine çıkanım inhisara zam suretilıe telifi edelim. 

A. .. Milli Bankalar ••ve Posta Telgraf idareainin bum:. Halil Beyin beyanQtı 
l\\iU- bdulhalik Bey milli bankalar 1'8 yanda olan S.023.000 liraarnın tenzi- Hafü Bey (İzmir) , arta:ı buhran 
aöyl

1 
t.asarruf hakkında da şunları linden aonra varidatnnrzrn ı 70 427 karşısında her türlü tohlike ıihtimalleri 

_cın_',ftir : 000 lira olarak huzuru alinize ~rzo: ni bertaraf eden teıdbi:rlerin.den do.layı 
ıtıili b~:kranJa kaydetmek lizımdır ki, lunma~~ se.~e~i ~?d?r. hükfunete teşekkU.- cderek söze başla-
lerj hic ~a!a~rmızm ihtiyatlı hareket- Bu~n~u gıdrfrınız hu miktan elde dı. Ergani madenini işle1ımek için yapı-
han~· İı ~•rrnın mühim zar<ır veya her edecegııruz hakkında kuvvetle ümit ve lan istikrazı isabetli ve kömür havza-

"1 ır tec!iye imkansızlığı karşı· rebilecek mahiyettedir. arnın inkişafını temin iç.in alın'1n tedbir-

- Ben bu borçları.n bi.r santiminin 
b>le verilmesine taraftar değilim. Halil 
Beyle burada ayrılıyoruz. Halil Bey üç 
sene tehir istiyor. Eski padişahların se
fa.hat için aMıkları paraları biz n.,.Jer. 
ödey<oceğiz. 

Emin Bey (F.ıski~ir) , Memleketin 
harekatı unıu.miye5in.i durduran bazı re 
sirn!.cr hakkın.:L• İktrslt vekilinin naza-
1"1 dikkatini oelbetti. Belediyeleri bela 
olanaktan kurtaralım dedi. 

BuI!Ün kuzuyu bir Jir:ıya aJıy<>r.u ... -n. 

&rom ura\ 
.. l(noH• 

. ·bugün 
·me\erın• 

komprı d n\er yarın, 
istimal e de r bir nimet 
en kıymet a 

sinirlerin 
muvaıenesi 

s 

.. - . 
. -·· .. -..; 

I ı-' • • 
.. ! _ ....... :.. • .. ·;,; ... ... ~· 

Tuluz-Kazablanka 
Yolunda bir tayyare 

facia•ı 
Tuluz • Kazablanka gündelik poata 

lannrn 1 O mayıı seferini yapan tayya 
re, Kazablankadan gelerek Baraelon 
inmİ§ ve postayı bıraktıktan aonra, ay. 
ni günde ve saat ı S e doğru, Tuluza 
müteveccihen hareket etm.İftİ. 

Tayyar-enin, hareketinden yirmi da 
kika sonra, Vich ile SierTa { Katalon· 
ya) arasında sukut ettiği görülmüştür 

Ka7.ayı görenlerin ifades~ne naza
ran, evveli havada bir iştial olmuş, 
kanatlardan biri kopmuş ve sonra tay 
yare alevler içinde sukut etmittir. 

Üçü yolcu olan altı rakip, tayyare 
ile beraber yanmrılardır. 

Di~er bir hava faciası 
Rus hududunda bir Balon ile bit 

Tayyare çarpıtmr,br. Balon tutut
muş Tayyare parçalanmıştır. Ba
lon rakipleri kurtulmu,lar ise de, 
tayyarenin Pilotu ölmüttür. 

Graf Zeplinin •eferlerl 
Graf • Zeppelin, 10 

Avrupaya müteveccihen 
etmi9tir. 

mayısta, 

hareket 

PERNAMBUCO ıs A.A. - Zepp .. 
lin balonu A vrupaya dönmek üzere htP 
reket etmittir. 

Bilyük hava •eferlerl 
KAHiRE, ıs A.A. - Madagaıkar'a 

doğru ıeferine devam eden tayyareci 
Lefevra, Y ukan Mısır' da kain Mersa. 
matrouch'dan Vadühelfıı.'ya gitmek ü
re gece yan&1 hareket atmiıtir. 

- Evladım, beni ele al! 
- lmkam yok valide, yü:r; kilo ile 

irtifa rekoruna çıkıyorum. 

1 Çocuk 1 
~-·--" 

'Jj 
\"{ 

1 \fa 
1 • 

Y umurla avına pltıp fa alacı 
ıaııran adam 

Küçük Kenan 
(j! 

Kalınca bir kamıı aırrımrz iki bogum 
yerinden kesersiniz. F alr.ııt kamıım iki 
ucunu kapalı bulunduracak tarzda keı• 
meli. Sıra küçük kemanınızrn tellerini 

yapmağa gelince, burada tel falan kul
lanmryacaksınız. Sadece keskin bir çaln 
ile kamışı uzunluğuna keserek iki üç 
sıra mümkün olduğu kadar İnce bölme
ler vücude getireceksiniz. Kemanın tel
leri hunlardır. Kemanın yayı da gene 

~"h·CY·- -<l k~siımiı hir kargıdır. ince 
bülmelerin üzerine recine tozu döküp 
>•·J• uzcrrnde dolaştırrrsarıız, litrf sea• 
ler çıkar. 

DOKTOR 
Rusçuklu Hakkı 

Galatasarayda Kanzük eczahaneoi 
kar,ısmda Sahne sokağında 3 numa

ralı nparllmanda 1 numara. 
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Aydında belediye ve sıhhiye 
talimatnamesi 

AYDIN (Milliyet) - Şehir mecliıi 
toplandı. 382 madde ve 4 müyeyyel 
madde olarak huıuai encümenin yaptığı ı 
zabitai belediye ve sıhhiye talimafname
oi kabul ve baylar müdürlüğünün mez
baha için 387 liralık fenni aletler ahn
ma&ı hakkında tezkeresi mali .. üzenti 
encümenine verildikten ~onra belediye 
reisi seçilmesi hakkında viliyet maka
mından gelen tezkere okundu. 

Belediye kanununun hükmüne göre 
reis vekili Salih Bey meclisin en ihtiyar 
azası olarak eczacı Şevket Beyi ri~sete 
davet etli. Fakat Şevket Bey bu itin 
kendisinden daha yaılı Dr. Nafiz Beyin 
hakkı olduğunu söylecl. Dr. Nafiz Bey 
riyasete geçti, kanunun belediye reisi 
oeçimi hakkındaki maddesi okundu, pus
lalar dağıtıldı. ittifakla Belediye riya
oeftine avukat Nafiz Bey seçildi. 

Yeni reisimiz, aza beylere teıekkür 
elli. Azalar ve dinleyiciler kendisini teb
rik ederek çok müıkil bir zamanda yük
Jendifi bu İti be.prmeıını temenni et· 
tiler. 

Meclis perıernbe günü toplanarak büt
çe konufmalarına batlayacaktır. 

Kırkağaca tenezzüh 
AKHiSAR 13 <Milliyet) - Dün iz-, bi mirden Kn kağaç çamlığına r tenezzüFı 

katarı tahrik edilmistir. Tenezzühe Ak
hioar Halk fırkası bandoou ve bir çok 
aileler iıtirak etti. 

Köylerde yeni yatı mektepleri 
KIRKACAÇ 13 (Milliyet) - Maniıa 

valisi Fuat ve Maarif müdürii Hilmi B. 
!er epey zamandan beri leftiılerde bu
lanmaktadırlar. Buraya ıeldikleri zaman 
kendilerile gÖl'Üf!Üm. Soma, Kırkaiaç 
kazalan köylerinde üçerden altı yatı 
mektebi açılıllası için yüzer talebe ala
cak pansiyonlar intasına !ıqlandığını 
ıöylediler. 

Bolu belediye bütçesi 
BOLU, "Milliyet., - Belediye 

bütçesi otuz yedi bin lira olarak 
tevazün ettirilmif, kadroya me
mur ilavesine ve mezbahanın asri 
tekle ifrağına karar verilmit ve 
heyeti umumiye dağılmıtlardır. 

Menenjit 
BOLU, "Milliyet,, - Şehirde 

bir hastada Menenjit arazı görül
müttür. Kanı tahlil edilmektedir. 
Serom tatbik edilmif, tetbirler a
lınmı,tır. 

Köpek kuduz mu? 
BOLU, "Milliyet,, - Bakırlı 

köyünde 8/ 5/ 933 pazartesi günü 
öğleye doğru İbrahim Ç&YUf oğlu 
altı yatında Hüseyinin aağ baca
ğından bir köpek ıaırmıt; çocuğun 
bağırması üzerine köy delikanlı
ları kot~utlar, koflU'llk kaçan 
köpeği av tüfelderile alet ederek 
köy haricinde öldİinDÜflerdir. Kü
çillc Hüseyin Sıhhat dahaince bu
gün tedavi için İstanbul lrudu te
-lavihanesine yollanmlf'n'. 

Urfa belediye salonunda 
bir hadise 

• 
ANTEP 13 (Mlliyet) - IWediye 

aalonunda lflhri tahkir ı .,,._, ıle bir 
hidioe olduiundan oba 9alı tehir 
meclisi proteoto olandı: iodfa tıbnİflerclir. 

Kurutulan bataklıklar 
AYDIN (Milliyet) -~ 

Koçarlı uwndaki blıt•hMdann kuru
tulmaaına cumarteoiden beri çalı-kta
dır. Bu it iki ıüne kadar lıitlrilecek ve 
oralardaki sivri sinek ,...-..ı.n kaldnn
lacakbr. Bu hususta K.arap- mildürll 
,Seyfi ve Belediye reioi 1'uri Beylerin 
büyük hizmetler ıörtb l •eclir. 

Umnrlu köyündeki batara bet.ld•p 
nın kurudulınat:ı içinde =eh.Dl bd •ye. 
since tertibat alınımıtır, Bfr Uıi güne lıa
dax- ite baı .. n·nlıbr. 

Karapmara bailı H·=u 'Duı lıöyiin
delıi betaklığın lnı.ruduJ....._ r..lfyetle 
çalışdmal.uıdu. 

Bol Yağmur 
TEKIRDAG, "Mllilyet,, - Şeh

rimize mebzül yafmurlar dtlfmek. 
te ve köylü bu vaziyetten çok 
memnun görünmektedir. 

Milllyet'in romanı: 4 

Şarkı§ladan bir manz.ara .• 
Şarlaılada bu sene nmhıül iyidir. Bü

tün rencber bundan memnundur. Zira
atı. uiratmıyan kaiaba halla kilim ve 
seccade dokumaktadırlar. Şehirde balen 
yüz kadar kilim dokuma tezgahı varsa 
da bu tezgahların üçte iki&i i§lemekte
dir. Çalı,kan halk1n üçte ikiıi rençber, 
Üçte biri sanat ve ticaretle meıguldür. 

Balıkesirde stadyom 
BALIKESIR, (Milliyet) - Beledi

ye reiıi Naci, Halkevi reisi Esal Adil 
Beylerin iştira.kile idman mmtakaaı 
merkez heyeti bir toplantı yapmış, bir 
ııebir atadyumu vücude getirilmesi ü
zerinde konuşuJmuthır. Bugün mev
cut atadyum ihtiyaca kafi gelmediğin
den elde mevcut bet altı bin liralık 
para ile, belediyenin Ye kolordu ku
mandanımızın yardımile mevcut stad
yumun derhal tevıi edilerek mükem
mel bir hale konmaaına ve ayrıca piıt 
yapılmasına karar verihniıtir. 

Bahkesirde köy bayramı 
BALIKESiR, (Milliyet) - Halke-.i 

köycüler ıubeıi tarafından tertip edi
len köy bayramı herkese etoiz bir gÜn 
yaıatmıfbr. Yirmiye yakın köy balkı 
ve binden fazla tehirli Ova köyünün 
ÜÇ tarafı irmakla çevrilmit meydanın
da toplanmııtı. Köylüleri ve köylüler
le ııehirleri kaynattıran bu toplantı pa 
nayır halini ahvermitti. Yer yer ça• 
dırlar, satıcılarla çevrilen ve bayrak
larla donatılan meydan üç binden fa:ıı
la insanla çepeçevre kuıatıl11111b. Ci
ritler oynandı. Ciride on bir köy i§ti
rak etti. Bu milli apor çok alkqlandı. 
Köylü ve ııebir delikanlılan aruında 
muhtelif mü...bakalar, k<>§ular yapıl
dı. Aktama kadar pehlivan ırüreıleri 
devam etti. 

Bir avukat öldürdüler 
ORDU - Fataa kıuaoıncl& bir cina

yet olmuı, avukat Mazhar B..,. cece e
vine dönüp kapıyı açarak içeriye girece 
fi oırada iki kurıun isabetile ağır yara
lı olarak yere diitmüttür. Katil ~
tır. 

Vaka mahalline giden müddei umu
mi ve jandarma kumandanı Mazhar Be
yin ifadeoini almıılardır. Ma:ııbar Bey, 
kimaeden tüpbesi olmadıtmı, yalnız .,._ 
raftan Ali Bey aleyhine bir dava takip 
ettiğini söylmüıtlr. 

Mazhar Bey aldıjı yll!'IUlm teoirile 
ölmiqtür. 

Ali Bey ve dört otlu Aclliyeye ıla
yetJe ifadeleri almmııtır. Tahkikat d6-
nm ettiğinden henüz bldioe t.emamile 
ı.ydınlanmanuıtır. K.atllln kim oldu ... 
talıkikat netlceoinde anlaıılacalrbr. 

Kuyucakta Kütiiphane 
KUYUCAK, - Nazilliye oto

mobil ile yarım saat mesafede o
lan bu tirin nahiyede gençliğin 
inkitafı için "Belediye gazinosu,, 
okuma odası haline ,evrilmittir. 
Bir çok eserler getirilmit, gençli
ğin iatifadeıi önüne konulmuttur. 
Kuyucak gençleri bot zamanları
nı bu okuma odasında geçirmek
tedirler. 

Balta ile yaralanma 
GEMLiK, "Milliyet,, - Oatgür

leden Koryol oğlu Abdullah prinç 
llldere su koyuyermelı: ytlzünden 
bir kadınla kavga etmİf, kadını 
balta ile batından ağır smette ya
ralamı9tır. Abdullahın iki oflu da 
kadmı silahla tehdit ettikleri için 
aynca tahkikat yapılıyor. 

20 mektep açıldı 
IZMIR, - Bu sene Cümhuriyet bay 

ramının yı1dönümünde 200 mektebin a
çılma ıenliği yapılacaktır. 

O ıün Gazi meydanında toplu ola
rak bir ıenlik yapılacaktır. 

Şehrimiz mualliml"1"inden müteşek
kil bir komjsyon programı çizmekle meı 
guldür. 

Bundan baıka yine Cümhuriyet bay
ramının onuncu yıl dönümünde fzmir 
.. Tire - Aydın yolunun açılma merasi
mi de yapılacaktır. 

Yolun •on keşifleri yapılmıştır. Yol 
10 Haziranda müteahhidine ihale oluna
caktır. 

Beklenilen Maç 
AFYON, "Milliyet,, - On be, 

gündür merak ve heyecanla bek
lenilen futbol maçı Afyon Lisesi
nin kıymetli oyuncularile Halke
vinin Kocatepe, ve spor birliği 
muhteliti arasında bu cuma yapıl
mıftrr. Maç çok heyecanlı olmu'
tur, 

Birinci haftayımda Liseliler bire 
sıfırla galip gelmişler ise de ikinci 
haftayımda, kendini toplayan 
muhtelit takım lise takımına bir 
gol atarak berabere kalmı,lardır. 

İLAN 
OSMANLI BANKASI gişeleri 

1933 Mayısının 15 inci pazartesi 
gününden itibaren, yeni bir it' a
ra kadar, zirde muharrer saatler
de açık bulunacaktır : 

I) Galata MeThezi idaresi: 
Eyyamı adiyede: Saat 9,30 tan 

15,30 a kadar, 
Pazar günleri: Saat 9,30 tan 

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

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

12 ye kadar. 
3) Beyoğlu pbui: 
Eyyamı adiyede: Saat 9,30 tan 

12 ye kadar. 

Saat 13,30 tan 
Pazar günleri: 

12 ye kadar. 

lll-30 a kadar. 
Saat 9,30 tan 
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.--Dr. IHSAN SAMİ-• 
Tıfo ve Paratifo Atısı 

Tıfo ,.c Paratılo ha•tılıklarını mıuJ. 
mamak için temi çok kat't moafi\tlİ 
pek emin lıır asıdır '179:Jr 

2540 

Satılık Kagir Konak 
Tedroa, e!elııtrlk, "1Jumba, sarnıç bah 

çe, dokuz oda 4 .aıon iki mutbıık iki 

aokak k~u.su. Beyazıt, Haean Pa§ll ka 

mkokı karşıoındıa eimitçi fırını soka-

lıı>da 8 No. (3328) - - __________ , 
1 stanbul aaliye ımhkmvei birinci hu 

lruk da.itt&inden: 

lstanbulda Fincancılmda Şarlı: han
dA mukim tüocardıın Müni.ı: Nazım, Meh 
met Raıtit ve Şerilı::i dendiler emrine 
Koııyada X.şıkçı zade Tahir""' Mllh

dumu Khım ef<m!ıdiderin imzaladılı:Jarı 
25 EylftJ 932 tarihli ve dokaan yedi pn 
vadeli iki yüz dolamı iki Hra krrk beş 
lrun19U ba.i bir kıt'• emre ~ oe 
llN1in zayi olduğundan bahiele iptali ta 
lep edilmit olduğu ~tı., mealı:Or &e

net h~ kimin ye.dinde ;.., 45 sün ııar
f ında ınahla:meye itııı.. ..ı&ıme.; ...., ak
,. tılı:tirde mablw cc meskUr --1ln 
ipuıliıııe 1ı:aru verileufi ticaret lıBnunU 
nım 638 inci madde.; hükmüne tıevf i
knn i!An olun.uz. (27411) 249Z 

ZAYİ - Sahibi bulunduğum 3970 ve 
3971 numerolu çift boylidi yük anrba
l11ımuı nUIDffO pMlıel nu Jıajlt>e1ırim

Yeııilerl a.lmaaıiından hlilı:mü yoiotuc-
Nesir (3336) 

ediyonım, çünkü balı.lkatte onu Gerry 

ERKEK KISMI 
için yazıyonım: Güniln birinde ateıin 
b&1ma ııeçip defterimi onunla birlikte 
bqbap okuyacajız zannediyonllll· · · 

Sahi. • . • Gerry bu akpm Boatoıı'a 

1 
sidiyor: orada eserleri halrkmda bir 
konf.,.ns verecek, Fakat ilk fınal
ta trene atlayıp Nev - Y ork'a döne
cek. 

SARIŞINA BAYILIR 
Ycı.acm: Anitalooa 

medeniyetin en yüluek tekli kuılann 
hayatıdır. 

O zamandanberi Gerry bana: "Be
nim küçük mütefekkiriml" diy ... Bü
tün dÜfündüklerimin ileride yazacağı 
romanlar için epeyi bir aermaye teı
kil etmeıini pek tabii buluyorum. 

Benim ayanmda bir İmanda böyle 
bir zekaya ıimdiye kadar hiç teaadüf 
etmedifini aöyliyor. '"Hayatta id-Jiml 
bulmaktan ümit keamek Ü.Zere bulun
duğ"ııl bir sırada aeninle yollarımız 
telaki etti!,, dedi. Ben de: "Demek ki 
kader böyleyıniJ!,, diye cevap verdim. 
Gerry: 

- Sen bana tarihin pek meıbur bir 
kadınını, Trua şehrindeki Elen'i çok 
hatırlatıyorsun! 

Diyor. Elen dediği Yunanlı bir ka-

Tf!rdJme: Ktımr..,Şfnil Meıbur tiyatro muhaırriri doetuın -
hani ıu Sam declilimiz - bu ..balı le-

dın olacak. Ben yalnı:ıı bir Yunanlı lefone etti, beni Floreoce Milla'io ter• 
tanıyorum: Miıter Y or•opuloa iomin- flne tertip ettiji bir ziyafete çağrrı-
de çok, ama çok sengin bir adam. yor. Fakat Gerry gittilimi ist-.iyor. 
Dorothy ile ben ona "hım ııöriiflilecek "Sam'da açık oaçık hikayeler anlat-
,.ıam,, diyoruz. Keodiaine can-zm ma~ ill9t halindedir,, diyor. Dofnıau-
İatedili aaatte telefon edip aİll.İ mai•- nu 11tenenia bana ııöre bna boftur: : 
:ııalara ı&türmesini iıtiyebillnhıis: Ne Ben çok ııenlt fikirli bir inaao oldu-
zaman olaa memauo olur. Halbuki ~ için cldd- tuhaf olmak prtile, 
erkeklerin çoğu hiç te böyle defildir biraz açıkça blki.Yed-. hiç ıocunmem. 
zannederim. Litifeden anlaaıayı bilirim zahir! Fa-

Mlater Yorcopuloa 8fyanm fiatlerile Irat Gerry'ye oonanıa Sam'ın bikaye
kat'iyyen allı.adar cörilnmez. Sonra lerf pek te dinlenir '8J'ler delildir. 
da çok biJclli bir adamdır; meaell j Sözün kıoaoı onunla biç oolıaia çıkma-
deime lokantada ııanonlarla fran- mayı hakloımla daha hayırlı buluyor, 
aızca konu-az. O ilatelik rumca ko- Onun için eyde otunıp kitap okuyaca
nuıur. Bunu yapabilecek kaç kiti var- Jrm. Zaten Gerry Boatonda bulundu-
dır? ... müddetçe batfra hiç bir şeyle meı-

1 Ni...,. gul olmamıya karar verdim. Şimdi 
Artık ciln defterimin ıeku"ne,.ııı--Lc.do>-..A __ ._..,o;·· .... ··.;·:;..:· ULaı;_ •.ı~ 

AYIS 1933 

Askeri fabrika
lar ilanları 

Taphanede Askeri San'at
lar mektebi için Haziran 933 
bidayetinden Teşrinisani 933 
nihayetine kadar her ay alma 
cak aşağıda cins ve miktarı ya 
zıh 15 kalem yeşil sebzeyi ver 
mek istiyenler evsaf ve şart
nameyi görmek üzere pazar
tesi ve perşembe günleri ve 
münakasaya girmek için de l 

Haziran 933 perşembe günü 
saat 14 te Bakırköyünde Ba
rut fabrikalarında satmalma 
komisyonuna müracaat eyle· 
meleri. (254) , (2101) 
Kilo 
225 Taze bakla 

l 115 Taze kabak 
425 Taze çalı fasulyesi · 

1285 Patates 
890 Kuru sovan. 

90 Taze sovan 
1350 Taze ay.şe kadın fasul

yesı 

2110 Patlıcan 
775 Dolmalık biber 
995 Taze bamya 

1520 Kırmızı domates 
1120 Taze barbunya fasul

yesı 

360 İspanak 
90 Dereotu 
80 Maydanoz 

* * * 
2703 

Bakırköy Barut fabrikala· 
n arazii haliyesindeki yeşil ot 
ların biçilip almması l 1 Ma
yıs 933 tarihinde müzayede 
ye konulmuş isede bir kişi
den ziyade talip zuhur etme
diğinden 18-5-933 perşembe 
günü müzayedeye devam edi 
leceğinden taliplerin saat 14 
te Barut Fabrikalarında Satın 
alma Komisyonuna müracaat 
eylemeleri. (228) (2216) 

İst. Mr. Kumandanlığı 
Sabnalma kom. iUlnları 

Tophane askeri fuını için 
2400 çeki odun 1 l Haziran 
933 pıuar günü saat 14,30 da 
kapalı zarfla alınacaktır. İs
teklilerin ~artname görmek i
çin her gün ve münakasaya gİ 
rişeceklerin belli vaktinden 
evvel teklif mektuplarının ko
mir.yon riyasetine vermeleri. 
(637) (2225) 

"' . . 
Y eşilköy Hava Makinist 

mektebi ihtiyacı İçin 150 kilo 
katar peyniri 16-5-933 salı tıil 
nü saat 14 te pazarlıkla satın 
alınacaktır. İsteklilerin belli 
vaktinde komisyonda hazır bu 
lunmaları. (636) (2226) 

Beşiktaş 2 inci hulnıktsıı: 

Beşilrtllfta Sirnmp&ll" mMw1le6inde 

cedidiye aobl:mda 11 No. Jaı hanede 

mülrim SaniJ"' hanımın akıl heetalıfuıa 

mtiptdi oJıduiu tıbbı adli heyeti r~ 

rundım anlatılmakla hacrile lıetıdisinıe 

Sına..P~ m•halıe.ü muhtan Ziyıa 
Beyin v811İ tayinine karar vui1mi' oldu 
&u alllkadaranca maJOm olmak üz.ere i
lin ohınur. (3322) 

1 - Evkaf müdirlyeti ilanları ' L_ _____ ~ 
Evkafı l\Iülhakadan çav uşbaşı vakıf çiftli!:; dahilincl 

eski çiftlik ve Üsküdar yolu Mandıra önü ve Boza önü me'I. 
killerinde cem'an 29 dönüm çayırın senei haliye otları ar
tırmaya çıkarıL-nıştır, İhale~: 31-5-933 çarşan:ba günü saat 
15 tedir. Taliplerin İstanbul Evkaf Müdüriyetinde Varidat 
Müdürlüğüne müracaat eylemeleri. (2102) 

Şehri 
Lira 
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18 Babıilide Lalahayretti n mahallesinde Beşirağa soka
ğında 7 No. hacı Beşirağa tek kesi. 

Yukarda yazılı olan tekk e 934 senesi Mayıs nihayetine 
kadar kiralık olup hizasında gösterilen bedelle talibi uhtesin
dedir. Bir hafta müddetle temdit edildiğinden fazlasile ta
lip olanlar Mayısısn yirminci cumartesi gÜnü saat on beşe ka 
dar Evkaf müdiriyetinfle vakıf akarlar kalemine gelmeleri. 

(2219) 

Alemdağmda Sultan çift Jiği önündeki vakıf çayırın se
nei haliye otu l 00 lirada talihi üzerinde olup bir hafta müd
detle temdit edilmi,tir. İhalesj 21-5-933 cumartesi günü saat 
15 tedir. Fazlasile talip olanların İstanbul Evkaf Müdürlü
ğünde varidat müdiriyetine müracaatJa .. ı. (2217) 

l - Haseki, Bayrampaşa l No.tekkenin harem dairesi 
2 - Dayahatun T arakç ıJar münhedim cami avlusunda 

oda 
3 - Çarşı, çuhacıhan Üst katta 2 No. oda 
4 - Karagiimrük, Karabaş l 06 No. bir oda 
5 - Küçük Mustafapa şa Molla Hüsrev kara sarıklı 

tekkesi arsasında b araka. 
6 - Kasımpaşaı Camii kebir türabibaba 1-5 No. ahır 

7 - Kadıköy, Ziihtüpa,a tahta köprü 55 No. dükkan 
8 - Kasımpaşa, Gazihas an paşa türabibaba 25-23 No. 

arsa 
Yukarda yazılı emlak 93 4 senesi Mayıs nihayetine ka

dar müddetle 14-5-933 tarihinden 13-6-933 tarihine kadar 
pazarlıkla kiraya verileceğind en tutmak istiyenler evkaf mü
diriyetinde vakıf akarlar kale mine gelmeleri. (2218) 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Rektörlüğünden: 

Mahı halin yirminci cuma rtesi günü saat on yediyi çey· 
rek geçe sekiz numaralı ders hanede müderris Kerim Bey· 
fendi tarafından "Mevce mih aniki" üzerine bir konferans 
verilecektir. (2205) 

c=-3-ü_n_c_ü __ k_o_l_o_r_d_u_il_a_n_ları------., 

K. O. Hayvan hastahanesi 
nin elektrik te&İsatı pazarlık
la tamir ettirilecektir. Talip 
çıkmadığından ihalesi 17 Ma· 
yıs 933 çarşamba gÜnÜ saat 
16 ya bırakılnu,br. İsteklile 
rin keşif ve şartnameleri gör 
mek Üzere her gün ve pazarlı
ğa i,tirak için mezkfır gün ve 
saatinden evvel Fındıklıda 3. 
K. O. Sa. Al. komisyonuna 
gelmeleri. (162) (2184) 

2814 . .. . 
Müteahhidi nam ve hesabı 

na yapbrılacak olan Maltepe 
piyade atış mektebi garajı i
çin talip çıkmadığından pa
zarlıkla ihalesi 17 -5-933 çar 
şamba günü saat 14 te bırakıl 
mıştır. isteklilerin kt!§if ve 
prtnamelerini görmek üzere 
her gün ve pazarlığa girmek i
çin o gÜn ve vaktinden evvel 
Fındıklıda 3. K. O. Sa. Al. 
komisyonuna gelmeleri. 
(183) (2185) 2815 "',,.. 

Çatalca Mst. Mv. için 70 
to~ Lavemarin kömürü pazar 
lı Ua satm alınacaktır. İhalesi 
20 Mayıs 933 cumartesi gÜnÜ 
saat 11 dedir. İsteklilerin şart 

namesini görmek. üzere her 
gün ve pazarlığa srirmek İçin 
o gün ve vaktinden evvel F m· 
dıklıda 3. K. SA. AL. KOM. 
nuna gelmeleri. (166) 
(2229) 

"' ,,. . 
K. O. hayvan hastanell için 

pazarlıkla 17500 : 18000 kilo 
yulaf aatm alınacaktır. İhale
si 20 Mayıs 933 cumartesi gÜ 
nü saat 14 tedir. İsteklilerin 
nümune ve şartnamesini gör
mek üzere her gÜn ve pa.z.arlı 
ğa ginnek için o gün ve vak
tinden evvel FmdıkLda 3. K. 
O. SA. AL. komisyonuna gel 
meleri. (167) (2230) 

• • * 
23 cü. F. SA. AL. KOM. 

dan: 
Fırka hayvanatı için 

930.850 kilo kuru ot kapab 
zarfla münakuaya konmuş 
tur - ihalesi 6 Haziran 933 sa
lı günü saat 10 dadır. İstekli
lerin şartnamesini görmek ü 
zere her glİn ve münakasaya 
gİreceklerin tayin edilen va· 
kitte lznıitte F. SA. AL. Ko
misyonuna milracaatlan. 
(3059) (2227) 

bir mektup aldım. Y ann New - Y ork' demet orkide getirdiler. Bu akfADI cak en iyi f"Y Madam Fracu'e gidip 
a geliyomıuı. Fakat gidip ıörmiye bi- Willie ile tiyatroya ııitaem aanki hiç kendime bir kaç tane auvare elbi&esi 
le lüzum görmiyorum. Hoı çocuk a- te fena olmıyacak: Can11kınbamdan ıunarlamak: Ahvali maneviyemi bat-
ma, sanki ömründe hiç bir ıey görme- kurtulmuı olacağım. Sonra doğrusu lıa türlü düzeltemiyeceğim 1 
mit gibi, Sonra Gerry ıibi bir insanla Willie çok bot bir çocuktur, bana kar- Lulu elemin Gerry'den bir telgraf 
clütüp kalktıktan sonra raofııele kimse- ıı da dallııa pek nazik davrannuıtır. ı cetirdi: Buırün ak§alDa doğru geliyor-
lerle vakit kaybetmek le pek iıime 1 Evet, inıanın okumaktand _ baıka yapı- muı. Gidip İstasyonda karıılamamalı, 
ııelmiyor doğruou. • • lacak bir ifi, okumıya eger de kitabı Maliima, seyahatten her gelitinde i•-

2 Ni3o.n olmayınca nevraatenik olmaz da ne taayona çıkar çıkmaz bir sürü gazete 
Bu ıabah pek durgunluğum üstüm- olur?,., muhbiri Gerry'nin etrafını alır. Derhal 

de ... Zaten avare zamanlarımda hep 3 Niııtın beni görmek için eve gelecekmif, ga-
böyle olurum. Bu oabab öyle canım aıkılıyordu iri liba bir ıöyliyeceği var. 

Gerry'nin bana bıraktıiı kitabı da Miııter Eisman'dan gelen bir mektup 4 Nistın 
okumaktan vazgeçtim: Ben onu bot bile benim için mucibi memnuniyet bir . Dün öyle bir alı.tam geçirdik ki! ... 
bir tey :zannediyordum. Meğer hoı hadiae oldu! Düıünün 'Dir kere, dün Gerry ıeldiği zaman bana deli gibi 
yerleri biribirinden çok uzakmıı. Doğ- akf&Dl Willie Gwynn beni revüye gö- ivk olmuıtu. Diyor ki: 
rusu bir kaç aabr yazının batın için türmek için eve geldiği zaman o ka- - Boatona gidip kadın kulübünde 
kocaman bir cildin içinde cirit oyna- dar aarhottu ki kulübüne telefon ede- konferana verinciye kadar senin ne 
mak ta hiç itime gelmez. Ben de ona rek bir lakai getirtip kendisini evine kadar güzel olduğunu anlamamıştım: 
ııöznuru dökecelime b&fka bir ıey göndermiye mecbur oldum. !loııra da Orada beni dinliyen kadınların yüzü-
yaptım: Bu aabab Lulu'ya ev itini ol- gece aaat dokuzda Lulu ile kartı kar- ne baka baka anladım. 
duğu gibi bıraktırdım, eline "Lord fıya kaldım. Gerry ile biraz çene ça- Onun için artık dünyada tek bir ka-
Jim., diye bir kitap verdim. Okuyup labilirim diye Boıton'a telefon etmek dm varmıı, o da benmitim. Mister 
bana içindekileri anlatacak. Böylelik- İstedim, fakat muvaaala temin etmek Eiaman'a gelince onu, temas ve ülfeti 
le kimae de bana: "Gerry burada yok- kabil olmadı. Bunun üzerine Lulu ba- benim için üzüntüden baıka bir t•Y 
ken okumayı yançizdin!,, diyemiye- na kendisi gibi zencilerin oynadık1an olmıyan meş'um biT inu.n addediyor. 
cek, • . Mab • Yong İ•minde bir oyunu öğret- itiraf ederim ki buna pek aklım ermi-

Şimdi Gerry'den telgraf aldım, Bos- miye çahıtı. Fakat o kadar canım 11- yor: Bir arada bulundukları zaman 
tondan ancak yarın dönebilecekmiJ. kılıyordu ki bir türlü dikkat edip öğ- araları o kadar iyi idi ki. · · Şimdi 

ı...- ULilt• C ' lıi. L.:_.._ __ __.., .• --"'-'---J.11 .__.._._ __ .._..:....1.-------~-'-ill"""""'-'"•...._. _ _, 
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Istanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları 

Şeker Fabrikasının istanbul depolarından kristal toz şekeri 
her isteyene bin kilodan eksik olmamak üzere sablır. 

Türk Anonim 
Şirketinden: 

Alpullu atideki fiatla 

Kristal Toz, Ki osu 36,1s Kuruş 
Taşradan vuku bulacak siparişler yüzde yirmisi peşin ve mütebakisi hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal 

iönderilir. Depodan itibaren bilcümle masarif ve mes'uliyet müşteriye aittir .• Müşteri isterse sigorta ettirilir. 
AdreE: Istanbul, ahçekapı, 4 üncü Vakıf han 4üncü kat, Telgraf adresi: lstanbul Şeker Telefon: 244 70. 79 

DeYlet Demlryolları idaresi iJAaları 

15 Mayıs 933 tarihinden itibaren ve ·yeni bir it'ara de
ğin Haydarpaşa ile Adapaza n ~u~d a haftada Uç gün qa 
iıda yazdı katarlar tec:riibe m ahıyetinde muntazaman i41i- ı 
yecıektf-. 

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

Ha,.darpqa Kal kıt 12.45 
Pendik Varq 13.38 

Kallat 13.48 
Tuzla Varq 14.10 

Kal kıt 14.12 
Gebze Varıt 14.46 

Kal kıt 14.50 
Diliskeleai. Varq 15.10 

Kallat 15.13 
Ta~ncd Varq 15.2~ 

Kallat 15.26 
Herelce Varış 15.36 

Kal kıt 15.48 
Yaronce Varıt 16.08 

Kal kıt 16.17 
Derine. Varış 16.41 

Kalkq 16.46 
lzmit Varış 17.00 

Kal kış 17 .30 
B. Derbent Varı~ 18.05 

Kalkış 18.10 
~apanca Varış 18.37 

Kal kış 18.51 
A rifiye Varış 19.06 

Kalkış 19.15 
A dapazan Varı" 19.35 

75 /1 75 No. lı m uhtelit Adapazarı ile Haydarpaşa a
rasmda Pazarteai, Salı, Cuma giinleri : 

Adapazan Kalkış 8.15 
Arifiye Varış 8.35 

Kalkış 8.44 
Sapanca Varış 8.59 

Kalkış 9.07 
B. Derbent Varış 9.32 

Kallaş 9.35 
İzmit Varış 10.05 

Kal kış 10.28 
Derince Varış 10.42 

Kalkış 10.46 
Yarımca Varış 11.10 

Kalkış 11.17 
Hereke V < ıt 11.37 

Kalkış 11.48 
Tavşancd Varış 11 .58 

Kallaş 12.06 
Diliakelea Varış 12.15 

Kalkış 12.30 
Gebze Varış 13.02 

Kalkış 13.07 
Tuzla Varış 13.24 

Kalkış 13.26 
Pendik VKarış 13.46 

alkış 13.54 
Haydarpaşa Var,, 14.46 

Bu katarlara muhtelit kata rlara mahsus tarife üzerin-
den bilet satılacaktır. (2173) 2806 

Satılık enkul Emval: 
Beyoğlu K zaın Defterdarlığından: 

Mahallesi SokağıNo.sı Cinsi Muhammen İhale ta-
kıymeti rihi 

Gala tada İthalat Gümrüğün kereste-
3 • o . lı ambarında 

L. K. 

İstanbul deniz t icaret müdür 
lüğünün azap kapı motor atal gemi çapası 
Yasında 

4 00 

21-5-933 

27-5-933 

Kiralık Emlak: 
..... ~ l 1 k.. k.. ı.. d "-cıgıt ldne ıiüŞü ·oş -.ı ... ru-;:ın n & 

7 dönüm arazi 

İcarı 
2 50 

Müddeti 
3 sene 27 -5-933 

Balada evsafı muharrer emlakin satış ve ican müzaye
d~y~ konulmuş ve ihale tarihleri de gösteri~stir. TalipleBn ıh,:'le tarihine müsadif gün de % 7 ,5 temin~t akçalarile 
h e~oglu Maldaireainde müteşekkil Satı!! komisyonuna da
ca tlazla rnalfunat almak için de Milli Emlak laamma müı.a-
aa arı, (2198) 

TCjQK_iYE 

ZIRA4T 

. DARA 
B iR iKTiREN 
RA~T--6D~Q 2365 

Satılık Mübadil Emlaki 
Eminllntl 

Numarası 
Yeni eski 
32 21. 
11 9 
41 42 

Malmüdtlrllıttıoden : 
Sokağı Mahalleli 

Meyhane Ahı.çelebi 
Yağcılar 

" Fuatpqa Mercaoağa 

Semti meşhuru 

8alıkpaıarı 

" Beyuıt 

Cinsi Muhammen lar- izahat 
meti lira 

Dükkan 187,S 150-12000 bi1aesi 

" 
450 120-960 .. .. 750 iki dnkkinın nı-

43 44 11f hiHesİ 
53 67 Çiflegelinler Mubıioehatun K. Kapt ,. 625 S..12 hisseli 
93 73 Hisardibi TtUbençiHilaamettin ,. Arsa 180 75 zira 

Yukarda meYki, cinı Ye kıymetleri yazılı mübadil emlaki 18 Mayıı 933 p•rtembe günü 88at 9,5 taa 
itibaren açık arttırma usullle satılacaktır. Taliplerin satış komisyonuna mOracaatları. (1870) 

Türkiye Ciimhuriyet erkez Bantasın~an: 
1932 senesi Muvazenei Umumiye kanununun 11 ve 12 inci maddeleri mucibince hazine tarafından 

ihraç oluoan % 5 ve ~. 2 faizli hazine tahvillerinin 31 Mayıs 1933 tarihinde vadeıi gelen 1 numa· 
ralı kuponlarına ait karşı< ıklar Maliye Vekileti Celileıi tarafından Bankamıza ödenmit bulunduğu 
cihetle bu kuponların mezkür tarihten itibaren Ankara, lstanbul Ye lzmir' de Türkiye Cthnhurir•t 
M_rkez Banlcası Merkez ve şubeleri ve diğer yerlerde Türkiye ft Bankası fUbeleri tarafındaa te-
rlirsine başlanacaö- ı ilat? clunur. {2233) 

1sta.1.hul 4 üncü ııcrasından : 
Bcşıkta.ıt.a. Yeni mahalle-de il numa 

ralı hane de sa kin iken elyövm ikamet~ 
kabı ~ul Madam Marta .ile, Fener
de. Fothı ycde Katip Maslahed.din ma
hal esınin Kör Oğ.lu sokagında 7 nwna 
ralı hane<l•.ıakın iken clyövm ikamet· 
kSh ı meçhul Madam Elisavetc : 

Todori II.ıci Yani E fe ndi<le.n N isan 

1333 tarihinde be§ sene müddetle a ld ı 
ğmız üç yüz (300) lirayi vermediğiniz

den vefaen ferağ eylediğiniz Fenerde, 
F.etlıiyedc, Kör Oğlu sokağındaki 7 ""' 
=ralı hanenin 20-6-933 tarihiıırle İe
tanbul Difodüncü İcra dairc• inde bilmü
z.ıycde satılacağı tebliğ makamına ka
yim olmak üzere ilan o lu nur. (3349) 

APPS Alman kitapçı, Alman kitaplan en u: 
cuz satar, Beyoğlu , htildAI caddesı 
l90. t ... eç ııofareti karşıamda, 
(2647) 2586 

Beşiktaş Malmüdürlüğünden: 
Beşiktaşta Kıbnçali mahalle sinde Aaariye ve tek Selvi cad

desinde 3, 5, 7 numaralı arsa: 
Beşiktaşta Ekmekçibaşı mahallesi Asmalı sokağında 1 nu

maralı ahşap hane: 
Baiada evsafı yazılı mahaller 24-4-933 tarihinden itiba 

ren 25 gün müddetle yeniden müzayedeye vazedilınittir. Ta
liplerin 21-5-933 tarihine müaadif Pazar giinü saat 14 tt 
Malmüdürlijğünde müteşekkil Satış Komisyonuna müraca
atlar. aooe.ı ~641 

2364 

SEYRISEFAIN 
M..tı.• _.., C.S.ıa 1: ........ B. 138 

, .... A. 9lırlı.ci ......... ...ıa H. -,3741. 

TRABZON POSTASI 

Cumhuriyet 
17 mayıs çarp1Dba 18 de 

Galata nhtımuadaa. 

IZMIR - MERSiN POST ASI 

KONYA 
19 maJU euma 10 da idare 

rıhtımından kalkarlar. 

Apğıcl.. isimleri yazılı kahve 
ocaklarile k6prü Haydarpaıa 
iakelesindelri iç büfenin müza
yedeleri ve tente imaliye mii 
teabhitliti münakansı tehir e
dilmi.Jtir. "2119,-, 

Mudanya, Bandırma, Mersin , 
Karabiga hatları kahve ocak · 
!a rı. 

Bartın İnebolu 
Potası 

BAR 1 
vapuru 

16 Mayıs Salı güniı t 19 da Sır-
kect rrhtmıındaın harcloetk Eu 
Zonguldak "" Bartm iskelederı,., .ı 
zimet ...., a.vdet edecektir Faz . t 

il4t için Sirko:ı, Yeni Han N,, ı 

Merkez acentnllğin miiraca 
]'el: 23609. (~JS~ 

SADI KZADE Biraderler 
Vapurları 

K A RADENiZ P OST ASI 

Dumlu Pı r 
vapuru 

18 mayıs Perşembe 
günü akfam - 18 de Sirkeci nhtı· 
mm.dan lı&reketlc Z<ıo,guddıık, İn • 
balııı , Ayan<:ık, Samınııı. Ordu. Gi.re
!IU<l, Trabzon, Slimıeae ve Ri?.~ye a 
zimı>t "" avdet edecelctıi r. 

SAKARYA vapuru her hlfta 
Cumarteel. günleri İzımitt sefer ya· 
pac:ııılrtır . • 

Fazla tali6i.lit için Sirkeci ~ey

menet Ha111 altında accntalığa mü
racaat. Tel.efon : 22134. (3354) 

MECCANEN 

İncili Şerif 
kitabını göndermek içın acire1;imizc 

yazınız~ 

Mai"'111 dr la B iblc l>pt. T. 2 

GENEYE (SUlSSE) 
._ ____ [33321 --

1LAN 
1933 Mayumm IS inci Pazar 

teai gününden itibaren yeni bi 
it'ara kadar, zirde muharrer Ban 
kalar gitelerinin saat 9,30 dar 
15,30 a kadar umuma kütade o 
duğu ilan olunur : 

American ExpreH Cy, Banc 
Commerciale ltaliana, Banco d 
Roma, Chriuoveloni Bankası 
Deutsche Bank und Diaconto G 
aellachaft, Deutache Orientbank 
Emlik ve Eytam Bankası, Fel 
menk Bahrisefit Bankası, Oıma 
lı Bankası, Selanik Bankaaı, S. 
C. 1. Ticareti Hariciye Banka& 
Şarkı Karip Ticaret Bankuı, Tüı 
kiye İt Bankası, Türkiye Zir 
Bankaıı ' 
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Bir veda sahnesinin manası ı 

Şişli ziyareti! Ruşen Eşref Bey Karabekir 
hakkında yazdıklarına 

Paşanın 
karşı ne diyor? 

Kazını Karabekir Pata, Milliyete 
yolladığı ( ..... ) tarihli ve: Safha 1 ba, 
hkh makalesinin bir fıkrasında, be
nim geçen gün Milliciye gönderdiğim 
mektuba telmihle, Şitlide Mustafa 
Kemal Paşa Hz. ini ziyarete gittiği 
ı·ün beni odadan yaverlerin yanına 
:önderttiğini yazmıf. Okudum. 

İşte cevabım: 
Mu•tııfa Kemal Paşa Hz. ini umumi 

han> içinde tanıdım, onun Çanakkale
deki şanının hayranı olarak ... 

Or.ıu!lla mü18kat ederken, nasıl 
kimseye benzemez bir şahaiyet buzu· 
runda bulunduğum.ı daha derinden 
duydum .. Bir tahsiyet ki, hiç ardı a
r:'lsı keailmiyen hücumların karşısın· 
Da azmine ufak bir aaraıntı bile gel. 
mekaizin uykusuz; ... havaSJz yerlerde 
burnuna kan ve barut kokulan, le§ 
ve ceset kokulan çarpa çarpa, kula
ğmda muhtelif çatırdılar, eümbürtü
ler yer ede ede nasıl çahttığına fafl· 
yordum .... . . . . . . . 

·•-Paşa Hz., bu kadar ağır bir me· 
auliyeti nasıl bir düşünce ile kabul e
diyordunuz?." djye sordum. 

· Çünkü ben bu harekette tarife aığ 
maz, alelade, hatta fevkalade kelime
lerle anlatmağa çalııtığunız ruhi bi
letlerin pek üstünde olan birıey görü
yordum. 

"- Vakıa böyle bir mesuliyeti de
ruhte ebnek. takdir buyurduğunuz gi 
bi, baait bir keyfiyet değildir. Falcat 
ben, vatanım mahvolduktan aonra ya· 
ıamamaja karar verdiğim ~in kemali 
iltiharla bu mc<uliyeti deruhte ettim" 
(•) diyor. 

Bir şahsiyet ki, o giinkü hü.lnime· 
tin artık umumi harbi kazanmaktan 
ümidi keaildiği bir sırada, 24 Mayıa 
1918 tarihinde, bana hediye etmek 
hitfunda bulnnduğu bir resminde, ıim 
di mürekkepleri bile uçuklatmıt el
yazııı ile: 

'"Her feye rağmen muhakkak bir 
nura doğru yürümekteyiz. Bende bu 
'İy:maru yaıat.an kuvvet, yalnız, aziz 
memleket ve milletim hakkındaki pa-

( • ) Yeni mecmua: Çanakkale nüı
hai levkaladeııi. ııe Analartalar kr1-
mandanı MaBtala Kemal ile mülakat. 
!>: 69. 70. 

yansız muhabbetim değil, bugünün 
karanhklan, ahliksızlıklan, §arlatan
lıkları içinde sırf vatan ve hakikat af· 
kı ile ziya serpmeğe ve aram.ağa ça· 
lışan bir gençlik gördüğümdendir." 
diyor. 

Milletinin içinde ve dünyanın kar
şmnda kamatlırıcı bir ışık halinde 
parlayan bu muzaffer fuurun, bu di
ri İzzeti nefsin öyle, batkalarının ö
ğütleri ile yürür yolunu bİlmezlerden 
olmadığına inandığım içindir ki. o 
gün onun Şiılideki evinde yarııına 
yakın bir kısmında hazır Lulunduğum 
görüşmede böyle bir irıat mucizesi 
sahnesi görmediğimi söylemiştim. Ya· 
lan söylemedim. Gözlerimle görmedi
ğim bir şeyi millete, yalandan tasvir 
edip doğru diye gösterecek yaradılış
lılardan değilim. 

Muıtafa Kemal Paşa, yatak odası
na paldır küldür girilir bir zat, ziya· 
retçiai de zorla kabul edilmek i ter 
bir aayguız mıdır ki tekrar dıtarı çı· 
karılaın? Eğer Mustafa Kemal Pata, 
Kazım Karabekir Pata ile batbata 
konutmak dileyor idi iae, benim gel· 
diğimi , yaveri Cevat Abbas Bey, ken· 
disine bildirdiği zaman, ya beni maze 
retinden dolayı kabul edemiyeceğini, 
ya da işi olduğu için biraz beklemek
liğimi söyletebilirdi. Dofrudan doğru
ya kabul buyurduğuna eöre, demek 
ki ev sahibi, yeni ziyaretçiainden giz~ 
ti bir şey konuşmıyacakb. Ben, KazDD 
Karabekir Paşadan önce eelip te son· 
radan onun te,rifi dayuhaydı, ken
dİın izin alıp ayrılmak isleyecek ka· 
dar muaşeret kaidesi bilirdim. Malua 
dun, pek sevdiğim ve ıaydığım, rahat 
aızlığını da duyduğum bir zabn hab· 
rını sormaktı. Yoksa yıllarca aonra 
habra gelecek bir sahneyi tesbite me· 
mur bir maiyet değildim. 

Eğer ben odada iken, Kazım Kara· 
bekir Pil§& beni çıkarmak teklifinde 
bulunmut olsalardı, dofruau, nezaket· 
.islik elmİf olurlardı. Bundan batka 
Mustafa Kemal Patanın her manası 
ile efendi olduğunu bilenler kabul e
derler ki, ''bu.yunun" dediii miaafi. 
rini böyle bir muameleye uğn.tmakta, 
Paıa, ne münaaebet görürdü, "e de 
fayda... Halbuki Kiııım Karabekir 
Paşayı tenzih etmek borcum.dur, çün
kü o gÜn aala böyle bir nezaketsizlik 

Ankara SiNEMALARI 1 

Yen· Bugtln ba pce 

PRENSES STROGOFF 
Sevginin her fllY• bıklm ola
bileceğini en sarih badt.elerle 

yaşatan bir eser. 
ilaveten dünya haberleri " iki 

kısım ık ikamet ftlltkası 

Bu ıı•c• Kulü.E 
. 

Zamanımızın en büyülı; filmi 

NERON 
EMİL Y ANİKS'in ve 20 bin 

figüranın görülmetDİf muvaffakı
yeti. İliveten: Dünya Haberleri 

•>HALİS KAHVE MERAKLILARINA .c 
KURU KAHVEC 

OS AN EFENDi OGLU A. İHSAN 
Pek yılunda ıabibi olduğu Kurukahveci Hanı albnda 

bir majaza açacaktır. 

an - u Gümrük eri 
.. -.şmüdür öğünden: 

10-5-933 tarihindeki ilan mucibince 13-5-933 tarihin 
de müzayedeye çıkardan mül ga tarifenin 2 inci faslına dahil 
155 kapta muhtelif sik1ette 9 10 lira 22 kurU§ kıymeti mu
hammineli balık ve et konıerv e ve hülaıalarile süt hülasası ve 
muhtelif ecnebi peynirlerine müzayedede verilen bedel had
di layıkmı bulmadığından 22- 5-933 pazartesi günü saat 14 
te ve evvelki şerait dairesinde tekrar müzayedeye çıkarılacak 
tır. Taliplerin Yevmü mezkUr da kıymeti muhamıninenin o/o 
7 1 /2 pey akçesile birlikte Ba şmüdürlükteki komisyona mü
racaatları. (2221) 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

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

Deniz kuvvetleri ihtiyacı İçin kapalı zarf usulile müba
yaa edilecek olan 3000 ton L avemarin kömürüne ait şartna 
meyi görmek istiyenlerin her gün ve itaya talip ola·- 1~rın da 
hizasında yazılı gün ve saatte Kasımpaşada '1'cniz Levaz:m 
ııatınalma komisyonuna müracaatları. (2182) 

göstermediler; fakat o zaman yapma'" 
mıt oldukları bir feyi timdi kendileri
ne ianat etmekle yarulıyorlaraa uma
rmı ki düzeltirler. Yok, mahsus, bile 
bile söyleyorlaraa bu hareketlerinin 
adını koymalannı kendilerine bırakı· 
yorum~ Hem, yazdığım veda sahnesi
ni görmeyim diye ,beni odadan dııan 
çıkanyorlarsa, bunda on iki on üç yıl 
geç kalmışlardır. 

O veda tahnesine benim anladığım
dan başka bir mana verilitine şa§b· 
ğımdandır ki geç< ' günJ.:ü mektubu 
yazmııt.m. Fakat keşki o sahne, be
nim tefsir ettiğim manada olsaydı ve 
kaloaydı, iddiası için p ne kadar da
ha dofiu ve güzel olurdu: Bin bir yi
ğitliğini ve büyüklüj!ünü bildiğimiz ve 
aevdiği::niz ordunun, en dağınık ve 
göçkün bir zamanda, bir kı3mının ha· 
şında vazifeye tayin edilmiş olan bir 
kumandanın bu orduda yiğitligi, yıl
mazlığı, zeki.aı, muvaffakıyeti ve mu
zafferiyeti ile en nnılınıc ;,ir mafevk 
kumandana bağlılığı ... Bunc!an daha 
tabii ve daha doğru ne olabilirdi! Za
fer gibi inkıli.bın da yaratıcısı ve şefi 
Gazi Muttafa Kemale sevgi ve saygı 
b,.,.lemekten daha tabii ve d;:ıha doğ
ru ne olabilirdi! Yedi kat elin bile on
dan esirgemediği hayranlığı ona çok 
görecek biz mi olmalı idik?. 

Ruı"n EŞREF 

Ankarada at yanılan muntazam 
bir ıurette yapılıyor. Resimlerimiz ya 
rışı ve zevkle seyredenleri göstermek
tedir. 

Boş arsalar 

Lokanta camekanları
na yemek konmıyacak 

Ne •atın alınıyor, ne de 
•atılıyor! 

ANKARA, 15 (Milliyet) - Şehrin 
muıtakbel plinmda bahçe olarak ay
nlan yetil saha ile resmi devair ya
pılacak mahaller epeyce bir yer iıeal 
etmektedir. Bu Yetil sahaya dahil kı
smılardan birkaç ufak tefek parça 
evvelce istimlak edilmit ve tahsisatı 
olan vekiletlerde araalannı iıtimllk 
ederek paraaını vermişlerdiF akat bazı 
vekile! ve resmi devair yerlerile pek 
çok yeıil saha henüz mutaaamflan e

linden, tahıisataızlık dolayııile aatm 
alınamamıttır. Buralarda arsalan o
lan kimseler bu araalanna ev yaptır
mamakta ve herhana:i bir ıekilde bu
ralardan iatif&de edememekte ve bat

ta bu aksilikler dolayısile, tabii olarak 

müşteri çıkmadığından da satama
maktadırlar. Buralarda ev yapılması· 

ANKARA, 16 (Milliyet) - Bele
diyece tehir dahilinde lokanta came
kinlannda yemek ve tatlı te~hiri bazı 
sebeplerden mahzurlu görüldüğün. 
den menedilmiıtir. Bu kabil camekan
lar şekillerini değiştirinceye kadar 
perdelerle örtülecektir. 

Muallim er için 
•anatoryom 

ANKARA, 15 - Maarif Vekaleti 
muallimler için bir aanatoryom tesisini 
dütünmektedir. Reıit Galip Beyin bu 
ite büyük bir ehemmiyet verciiii anla
tılmaktadır. Prevantoryomun bi kısmı 
bu aene ders senesi ba§ında sanatoryom 
haline kalbedilmiı olacaktır. Hasta mu· 
allimler burada tedavi edileceklerdir.l 

2 
Tabletlik 

yeni 

ASPİRİN 
Pake~leri 

Ta~ıması daha kolay 

ve temizdir. 
ihtiyaç halinde yeni paketlerdet. 

ASPiRiN 
20 ve 2 tableti ik am balljlar lçlncle 

her yerde bulunur. --
Ziraat Veki etinden: 

[2652) 

lııtanbulda Distofajin D arüliııtihzarında yapılan ve 
hayvanların kelebek hastalığında kullanılan ve kutusu yet
miş beş kuruşa satılmakta ola n Distofajin ilacının fiatı Hazi
ran 933 iptidasından itibaren altmı, kuru!a indirilmiştir. 

2808 (2176) 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundanı 

4000 Ton Rekompoze kömürü: Kapalı zarf: 24 Ma· 
yııı 933 çar,amba günü saat 14 te. 
Deniz kuvvetleri ihtiyacı için 4000 ton Rekompoze ka 

mürü kapalı zarf uııulile mübayaa edileceğinden şartname.
sini görmek istiyenlerin her giın ve İtaya talip olanların da 
hizasında yazılı gün ve saatte Kaııınıpaşada deniz levazım ııa-
tınalma komisyonuna müracaatları. (1936) 2472 

Yollar nasıl yapılacak? 
Daimi yol inşaatı için esaslı bir 

tip tecrübe edildi 
ANKARA, 15 (Telefonla) - An· 

kara helediyeıi henüz tek tip yol ka· 
bulü için tecrübelerinin kat'i neticesi .. 
ni almamııtır. Parke, bitom yahut bat 
ka herhangi bir nevi tip kabul ede
rek bundan sonraki yol inşaatında 
daima bu nevi ve tipte yol yapmak 
zamanının gelmediği kanaati mevcut· 
tur. Şehrin kanalizasyonu yapılmadan 
yolların esaslı ve ebedi ıekilde inşa
lanna imkan yoktur. Ankarada he
nüz inşaat devam etınektedir ve ede
cektir. Dııha iki ay ev.el yapılan yol
lann bile, tarafeyinde inşa edilen a· 
partımanlara ıu veya sair tesisat yap
mak bahaneaile açıldığı bergün görü
len şeylerdendir. 

Halbuki tehrin kanalizasyonu yapı· 
lıraa bu bahanelerle yollann tekrar 

açılmasına lüzum k.almıyacak ve o 
zamana kadar da bir daimi tip kabul 
edileceğinden tehrin caddeleri esaslı 
tekil ~ yapılacaktır. Maahaza beledi
yemiz bot durmamakta, bu tipi bul
mak için tecrübeler yapmaktadır. Bu 
meyanda Maarif vekileti altrnt'aki 
cadde üzerinde Beton blok sistemi 
tecrübe edilmekte ve bu tecrübeden 
iyi netice almmıı addolunınaktadır. 
Bugünkü yollann dahi bozulmamaaı 
için yeni bir fikir olarak, her nevi 
te3İsatın yaya kaldırımı altından ya. 

pılması dütünlllınektedir. Hüli.aa ge· 
rek kana)İzasyonıuzluk, gerek rnüte· 
madi İnşaat sebebile Ankarada yapı· 
lan yollann hiç biriai daimi şel<il ve 
nevide addedilmemektedır. 

Ankaranın içme suları 
Yapılan su deposuna tel irgi çevrildi, 

kimae geçirilmiyor •• 
ANKARA, 14 (11'4Jliyet) - Şehir 

içme suyunun muntazım*n ve 
f9brin her tarafına iıtenildiği kad.r tev• 
zi edilmesi ,,. bir arıza vukuunda hiç ol
mazsa kua bir zaman için §ehnn ihtiya
cı olan suyun depo olarak bulundurul
ması için lrale civannda yapılan ıu de
pow dolchırubnaftu. 

Deponun etrafı, herlıangi bir suretle 

na Onar müdürlüğü müsaade verme· 
mektc ve bu arsalar eahabmın bü
kümetin huralan istimlak etıneıi i
çin yaptıkları müracaatlarda tahsisat 
11zlıktan menfi şekilde ka,...Ianınak· 

Yalı kiralamak 
isti yenlere 

Turing ve Otomobil ldübltnden: 
Bu yaz Ine'V'!!iminde yalılarım möblıı 

olarak MnıırJılara ldnıya ""'"'11&k ı.tı.
yenlerin l"raiti.le beraber :ıtııl>tlmtbe 
biJdlnne.lerini rica ve t... h1l8U9tald lıi> 
medmizin temamen fahri olacağını IIl'S 

~leriz. 

İırtanbuJ 4 üncü fora memudu~ 
Qan : 

Bir <ılac:ağın temini için e.,.,.,ı.,e ha

ciz edilip bu kette satııına karar veri

len pırlanta yüzük, bi.I.ezil<, paıııtanti~, 
kiıpc, iğnıe, altm yüzük on ıpa.rçadan i

baet mücevherat salldal bedesteninde 

22-5-933 pa.tartesi günü öyleden aonra 

saat birden iübaxen bilmüzayede satı

lacağından talip o.ianlar yevmü mah
susta Sanıda! bedesteninde hazır bulunr 

malan ilan olunur. (3339) ----
latanbul 4 üncü icra ınemuduğuna : 

Bir ala.cağın temini içffi evvclce haı:iz 

eid!ip bu• kerre aatıgına. karar verilen 

lqkanta ve kah"" malzeme mobilya ve 

e§yasi 24-5-33 çaq.amba guıı.ü - 10 
da Beyoğlunda Galatasaray civmındıa 

İstiklal caddesi eski ada sokak 5 numa 

ra!ı i<alı.vebane açık arttırma swret.iıle 1i'1 

tılacaktır. T~ olanlar maohallinde 933-

1351 dosya ııumara&iJ.e mcmunırıa mü 

racaatları ilfuı okınıur. (3340) 

-İstanbul ikinci iua memu.rlujwr 

den : 

Bir bocçGn daleri -hcuE ve paraya 
çıevrilm<;ei ıxwlı:aı..-er m!ietamel mobilya 

25·5-9U çaqamba günü - 17 den iU 
beren Beyoğlunda Amıalı Meacitte 31 

No. lu mobileci dültlı:anı:naa ·
- aıı>Mik paraya çev.r.iıloıoejinden ta 
Jlpl.erin yewııil -•ltQııdıı w -lıte ma 
hallinde buır ı..ı.-ıan: ... aka-
ıı.ur. (UU) 

ZAYİ - Gelenbeıri arta ~ 

930-911 -.mi .+ alıdıl111> birinci aınııf 

taoıdilrn--utt 1uıytıtıttlm. Yeniaiıni çı • 

braıcağımdao bülımii JOlrtur• 464 Nuri 
(3329) 

pislellll*lleai ve suyun daima temiz IKt
lunmaaı için deponun etrafı tel örgiiıüy
la çenilmiıtir. Buralara alakadarianlan 
ba§ka lönue bırıılnlmenwktadır. Bu sa· 
haya ağaç dikilınek svetiyle ollılendiri· 
lecektir. 

R-..imlz deponun bir kısmını göster
mektedir. 

tadır. Bu arsalar sahiplerinin ne za· 
ınaaa kadar bekleyecekleri henüz 
meçhuldür. Bilinen bir teJ varsa, o 
da; bu arsa ...Iıiplerinfn bueün tasar· 
ruf haklanna malik olmayıılandır. 

Buda peşte' de 
BİR .11.EFRUµ T TlCARBTHA· 

NESİ Törlrlyo İfİll - _,... Tek 

w-.m A1mM>ca cıMrU drdeSi .ıa

pııdımllme:ei ,: c Mocj)ele"l'"t » a 
J. BJookner, Aı• ••o - Rwıwırtition.. 

a..aaee- ıv v ... oehaz u. lo.. (3333) 

1.ıantıuı ikinci ba ~ 
dan: 

Madam Mi.tıla~ biriıııci dtrcıcıe İ(!M> 
tekli olan ve paraya çıe~ tekıır
rür eden 'VI«! 1ıemMıın\a 1750 li.na kıy
met talod.ir edilen Beyoğlurı.da Hüseyin 
aga mabalkai.ocle krrlen.gıç aokağında 

atik ve cedit l~ N<>. lu bir bap hane

nin ıemamı.nı ?cm lalınan birinci açık 
artıımaaında 500 .üııa bedelle taıı.ibi uh

tesi.ıı.do okıp, bedeli mezkUr kıyme1i 

muhammiııcye naza.ren az görülmüş ol 
malda tekrar artmnaya vazedilmiştir. 
lO-G-933 tariJıine mü11aıdH Balı günü saillt 

J4 ten 16 ya l<a.dar dairede ikinci açık 
artırmaeı k.ra kılınacaktır .Artı.rmaya iş 
tirak etmek İb-t.e~nle.- me<kiır gayrı 

roenicülün kıymeti mulıammitllU!Si olan 
mebl3ğı mezkfırun yüzde yedi buçuk 
ni&pe~ temiııet akçeı;i vermeleri la 
zımdır. Hakları tapu secıile sabit olmı 

yan ipotekli alacaklılarla diğer alaka
darlar irtifa hakkı salıipJe.rin bu hak 
!arını ve bu buSl.Ulla faiz ve mesarife 
dair olan iddialarının ilan tarihinden i 
tibaren yirmi gün zarfında evraklany
k birlikte daireye bikilınıeleri lizun
dır. Akili t.alod.iııde tapu seçilile sabit ol 
mıyan!&r salıt bede:linin paylaşmasın
dan 1-iç lı:alırlar. Müterakıim vergi ile 
bolediyc riiımmlan ve vakfi icariyesi 
mil&teriye aittir. Daha fazla malfunat 
almak iateyeııl.er 932-"!524 No. Ju dosya 
ya mıır.:aatla 1111Hkur dosya meyanın 
da mevcut "le mahalli mezldirun evw 
ve meaaba voe eair-eaine baıvi vaziyet ve 
takdiri kıymet nıpori,,ıe 17-5-933 tari
hinden itibaren cl&irede ~ık buJwı.du
rulacak olıa.n şartnamesi ögrüp, anlaya 
bi'~cekleri U!n olunur. {3344) 

Umumi Nefriyat ve Yazı l,leri 
Müdürü ETEM iZZET 

Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. 
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