
Bugün dört bine yakın kız 
ve erkek talebe F enerbabçe 
stadında idman şenliği ya
pacaklar. 

Sahip ve Baımuharriri: SHrt meb'asu MAHMUT 

.flitlerin son nutku Avrupa 
I -"" 
ve Amerikada memnuniyet 
uyandırıcı bir intiba hasıl 
etti. 

Fll\TJ S KURUŞTUR 

inkılabın 
Başlangıcı 

BiiJUk tarihi bidiaelerin tü· 
llıul ve ehemmiyeti, zaman ııeçtik· 
t~. daha iyi tebarüz eder. Bu, bpkı 
UYiilı: bir cismi bütün etrafile ııö

rebilnıek için ondan uzaklatmağa 
benzer. 19 Mayıs, böyle z.eman 
llıeıafeaile ayrıldıkça büyüklüğü 
-rıan bir gündür. Büyük Gazi tam 
Sıı dört sene evvel bu gündür ki 
S llıısuna ayak baab. Ve Gazinin 
ı..~~~da karaya çıkması, Türk 
~'ll'tUlUf hareketinin ilk adımıdır. 

1919 senesi ilkbaharında Os-
llı~ imparatorluğunun dahili 
~asını Gazi Hazretleri, bü
~k nutuklarında çok veciz ifade 
1 

e anlatmışlardır:: Osmanlı 
tevletinin dahil olduğu grup mağ· 
Up olmuş, Osmanlı orduau her ta· 
tafta zedelenmİf, ağır tartlı bir 
llıiitareke inızalanmıf, millet yor-
8un ve fakir, memleketin mukad
terabru idare edenler kaçmıf, 
Vahdettin tahsını \le tahtmı mu
~~faza edebilınek için deni ted
h 1rler arattırıyor. Hükfunet aciz, 
tYaiyetsiz ve korkak, ordunun 

~ inden silahları almmıf, itilaf 
\ evletleri donanmaları ve asker
tri İatanbulda, Adana Fransız-
1:'1'da, Urfa, Maraf, Aymtap lngi
tderde, Antalya ve Konya ltal
~anl~rda, İzmir Yunanlılarda, 
"t_ıiklıaneler faaliyette. Hiç bir 
~~1htinasm kalemi, hercü merç 
hSltıde bulunan bir memleketin 

:'-' ve vaziyetini bu kadar iyi ta•
lır etınemittir. 

Bu vaziyetten kurtulut çareleri 
lltaYanlar, ne yapacaklarım tatır
llııtlar: Edime havalisinde "Trak
~ I>a,aeli,, cemiyeti teşkil e~ildi. 
Ş erkezi latanbulda ol~ ~ere 
far~ "Vilayab tarkiye muda
rı~ı hukuku milliye,, cemiyeti ya
k 1 dı. Trabzonda "Müdafaai hu
f ilk,, isminde ba,ka bir cemiyet 
a &.ll!iyete geçti. Bunların her biri 
ı.,~~ kendi mıntakasmı aletten 
)'<rtannak gayesini istihdaf edi-

<>r. Vaziyeti ancak kendi dar 
Çerçevesi içinde görüyor. 
ıı .. Bu, memleketin içinden goru-
~~ idi. Dıtarıdan vaziyeti daha 

llıutlıifti. Veraaillea konferansı a
Sılını, müzakerelerine devam edi
Yordu. Galip devletler bu konfe
ransın 30 Kinunuaani 1919 tarih
li celsesinde Osmanlı imparator
IUğunun idam hükmünü imzala -
llııtlardı. Kararda deniliyordu ki: 
~itilaf devletleri, Ermenistanın, 
F~ı:iY~~in, lrakın, Kürdistanm, 
ılıatinın ve Arabistanın ayrılma

kına karar vermitlerdir. Mütebaki 
ısıınlar hakkındaki karar sonra 

" ·ı k . erı ece tır.,, 

• Osmanlı İmparatorluğunun "va
tıaleri,, Parise akın ebnitlerdi. 
~1.Uılar birer birer, konferansın 
llzuruna çıktilar. 3 Şubatta Ve-

lıizelos, Trakyayı, Garbi Anado
~Yu ve adalan istedi. 6 Şubatta 

aysal dinlendi. 
.o\ 26 Şubatta Ermeniler namına 

haronyan Kilikyayı, Maraşı, 
~helibereketi, Adanayı, lsken
l)~ronu, Erzurumu, Bitlisi, V anı, 
't 1Yaribekiri, Harputu, Sivaaı ve 

tabzonu istedi. 

S lr. 27 Şubatta Y abudiler namına 
il 

0 
•
0 1ow, tarihi bir takım iddiaları 

ye~ sürerek Filistinin Yahudi 
ur u olınaaını talep etti. 

Sonra kendi k d" 
larak "K·· d" en ıne füzuli o-

ur ••tan münıeuil .,, 
'Varunı veren Şerif p,._ dinlı u~-

s R .
1 
~ endı 

ovyet usya ı e Breat Lito k' 
la sulh imza edildiği halde vBs 
" R • eJaz uslar namına Luov ve Sa:.a. 
~ov gibi bazı çarlık Rusyaaı rica. b' konferansa boğazlar ve latan. 
b~ hakkında iddialar ileri süren 
ır muhtıra vermitlerdi. 

r '.'.Hasta adam., artık ölmüt gö
t llnuyordu. Mirasçıları da Pariste 
0Planmıtlardı. 

t" Bu dahili hercü merç ve ha-
ıçte aleyhimize toplanan kuv-

'Vetler G ·• · 1 H k ii . . . azı yı yı dırmadı. er es 
le~ı~ızlık İçinde iken o Türk mil
tulınm kabiliyetine inanarak kur-

uş programını ha 1 d Ş k a Gar t ş· zır a ı. ar • 
li;en b'ıpr ta, k ıınalde, Cenupta be-
l a ım mevz .. h k 1 
e d ~ ·ı b"tü . u are et er

te e egı ' u n mılleti, bu mefkii-
i . trafında toplamakla bu b"'yük 

l>&ın basarılacağını diifündu··u 
~o.... • b"k ve 
"'anımı tat ı etınek üzere 
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Bugün 
Roosevelt'in 

Gazinin Samsun' a 
be annamesine hükômetimiz 

ıktığı 
Ün cevabını 

.. ' un. 
bildirdi 
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ri bütçeleri kabul edildi 1 azı nın en ısın en ın eyınız: ! 
Celil 8. lktısat programımızın ~Mustafa emal nasıl milli reis oldu?~ 

anahatlarını, Hilmi § - ~ 
B. de nafia işlerini anlattılar § Erzurum kongresi kimin eseridir? Milli nü. § 

Nalia vekili Hilmi ııe lktısat 11ekill 
Celal Beyler 

ANKARA, 18 (Telefonla) - Bu
gün mecliste bütçe müzakeresine de
vam edildi. Nafia ve lktıaat vekalet
leri bütçeleri kabul olundu. Nafia 
bütçesinin müzakeresinde Sırrı Bey 
(Kocaeli) in Yüksek Mühendis mek
tebi talebesine sarfedilen ve bu para 
mukabilinde alman ranclman, kara 
yollan, trenlerle yapılan Ya§ meyva 

nakliyatı tarifeleri ve vekaletin ge
çen seneki mesaisi hakkındaki sualle
rine ayni zamanda cevap olmak üze .. 
re Nafia vekili Hilmi Bey nafia işleri
ne dair mecllis tarafından alkışlarla 
tanip edilen kıymetli beyanatta bu
lundu. 

)kınat vekaletinin bütçesinin mü
zakeresinde ilk sözü Hüsnü Bey (lz
mir) aldı. Ve bütçe heyeti umuıniyesi
nin müzakeresi sırasındaki beyanahnı 
tefsir ve izah etti. Buna bütçe erıcÜ· 
meni reisi Hasan Fehmi Bey cevap 
verdi. Şeker, kahve ve çayın bir elden 
idaresi hakkındaki kanunun müzake
resinde kendisinin Hüsnü Beyin batı· 
nnda kaldığı tarzda beyanatta bulun
madığını söyledi. Ve taksite bağlan· 
maaı iatenilen vergi borçlanna dair j .. 

zahat vererek vasıtasız vergiler hak
kında bu tarzda bir karar almanın 
yersizliğini rakanı ve mukayeselerle 
izah etti. 

Müteak:ıben Süleyman Sım Bey 
Yozgat kredi bankasının faaliyetine 
temas etti ve memlekette bir tiftik ip
lik fabrikası tesisi lüzumuna i§al"'t 

(Dtvamı 4 üncü sahifede) 

Fransızlarla itilafımızın 
ana hatları nedir? 

Dün Paristen gelen Saracoğlu Şükrü 
B. gazetemize izahat verdi 

Eski vııe yeni mukavele ara•ıadakl farklar 
ANKARA, 18 (Milliyet) - Parla

!•. i;m=~"?an bo~çlar itiliil namesi llfl 
ilqıklennm tasdıki hakkındaki lôyi
hayı hükumet M ecfue 11erdi. Bu liiyi
ha g~lecek halta heyeti umumiye)lfl 
gelmıf olacakhr. 

• • * 
Saraçoğlu Şükrü B. le Maliye Ve

kfileti Nakit itleri müdürü Sım B. 
dün sabah Paristen ıehrimize gelmiı 
lerdir bu akşamki trenle ve Türk da 
yinler vekili Zekai B. le birlikte An
kara'ya gideceklerdir. 

Pariste Osmanlı Bankaamın imti
yaz müddetinin temdidi hakkında ce
reyan etmekte olan müzakerat ıimdi 
lik tehir edilmi§tir. Şimdiye kadar Sa 
raçoğlu Şükrü B. le Banka mümessil 
leri araamda cereyan eden mü.zake
ro;ler_de esaslı bir çok noktalar halle
dilmıı, halledilmeyen yalnız bir nok
ta kalınııtır. 

Saraçoğlu Şükrü B. bu nokta hak
kınd h"k' 
h 

a u unıete izahat verecektir. Bu 
u•usta hükuınetin" 'ttih d .. k .. ı aze ecegı a 

r~~a gor~ Banka mümessilleri ile ye
n• .. en kmuz,akereye baılanacak veya 
'?uza e~ er §İmdilik tehir edilecek
tir. Yemden müzakereye ha I 

k ild... t anmıuı 
na arar ver ıgı takdirde Saraçoğlu 

Saraçoğlu Şükrü Bey 

Şükrii B. tekrar Pariae gidebileceği 
gibi, Banka mümessillerinin Ankara 
ya gelmeleri de muhtemeldir. 

Şükrü Bey Pariate imza edilen 
borçlar itilafnameainin esaslı hattan 
hakkında bize §U beyanatta buluıı.
muıtur: 

- Pariote imzalanan itilafname-

(Devamı 2 inci sahile de) 

Tarih muallimleri dün bir toplantı yaptılar. Ya,..,., kıamı mahsusuınuzdadır. 

Samsuna gitti. İJte bugün Samsu-

yı]na d~!~ bastığı günün on be,inci 
onumüdür. 

't~aFs'ka ordu müfettiti sıfatile 
E.z~ at kar~ya çıkar çıkmaz, 

. dan Edımeye kadar emir 
veren hır mili' l"d 'f • • ... ı ı er vazı esını 
yapmaga başladı. yer yer, mm
taka ıruntaka beliren harek ti . 
b . I • nl e en 
ır ethren, o ara müsbet bir h • 

defe doğru istikamet vere: 
Gazi' dir. Bunu filen tahakkuk et
tirmeğe 19 Mayıs 1919 tarihinde 
batlamıt bulunuyordu. Fakat bu
gün gazetemizin diğer bir sütu-

nunda çıkan vesikalardan da va
zıh surette anlaşılacağı gibi, or
dunun başında iken bile mağlU
biyeti kabul ebnemiş ve silahı tes
lim ebnek İstemediği zamandan 
hedefi tayin etmif bulunuyordu. 
Çünkü o milletteki kabiliyeti sez
miş ve o büyük milletinin öyle bir 
akıbete uğrıyacağ)lll bir türlü hav
salasme sığdıramamıflı. Bu iti
barladır ki Gazinin Samsuna a
yak bastığı bugün inkılap tarihi
mizin en ehemmiyetli bir günü o
larak hatırlanmak lazımdır. 

AHMET ŞOKRlJ 

~ veyi kim ve nasıl hazırlamıştır? ~ - -- -§ 10 temmuz tarihli idare heyeti lçtimaında Müdafaal Hukuk § - -§ Merkezinin karar defterine geçea ----'T •atırlardan aceba Karabeklr Paşa tegafill m6 ediyorlar?. 
Milli mücadele ve latiklal tarihinin ı 

ilk günlerine ait bütün vesikalar eli- 1 
mizedir. Onun icin mevzu etrafında ı 
bütün yazdıklar~z, hakikatin tam 
ifadeleridir. Bu hakikatleri kuru söz
lerle tekzibe yeltenmek gülünç bir 
§ey olur. 

Milli nüveyi kim yarattı? Erzunım 
kongresine kimler karar verdi ve ni ... 
hayet kim yaptı? Bu sorgulann ceva
bını; kuru iddialarla değil, vesikalar 
Üzerinde arqtıracağız: 

Umumi merkezi latanbulda olan 
~vilayatı Şarkiye Müdafaai Hukuk,, 
Cemiyeti var. Bu cem.İyetin Erzurum 
Şubesi idare heyetinin karar de'tteri, 
bugün elimizdedir. Erzurum Şubesi 
335 senesi martının üçünde teıekkül 
ediyor, ayın onunda vilayetten ruhsat
namesini alıyor. Ondan aonra da ça· 
lışnuya başlıyor. Cemiyetin aldığı bü
tün kararlar; bu defterde yazılıdır. 
Cemiyet; ilkönce mülhakatla anlatı· 
yor, sonralan Sıva•, Harput, Bi_tlis Vi .. 
layetlerile temaH temin ediyor. Mart 
nihayetinde mülhakat ve bazı civar· 
vilayetlerle tema• ve anlaıma olmut· 
tur. 

E;r:ı:lll"llU ıubesi, faaliyete geçtikten 
tam kırk altı g\in sonra Kaznn Kara
bekir P&Ja Trabzona çıkıyor <19 nİ· 
san). O tarihte Trabzonda da cemiyetin 
teessÜ• etmİ§ bir ıubesi vardı. 

Gazi Mustafa Kemal; mayısın on 
dokuzunda Samsuna çıkıyor. Arada 
bir aylık faaıla var. Bu fasılada ''mil-
li nüveyi hazırlamak,, yolunda Kazım 
Karabekir Pa§llllln ne gibi müspet fa
liyetlerde bulunduğunu bilmiyoruz. 
Onun dediğine bakılırsa, teıkilat itle-. 
rile doğrudan doğruya meıgul olına
dığı, bilvasıta. perde arkasından vazi
yeti idare ettiği anlatılıyor. Muhakkak 
olan §U ki, ilk aylarda cemiyetin ka
rarlannda müspet, hareketli, ıümllllü 
bir teıebbiis görülmiyor. 

Halbuki; Mirliva Mustafa Kemal 
Paıa, Anadoluya çıktığının ilk günün
den itibaren yalnız cemiyet teıkila tı
nın değil, askeri ve mülki bütün saha
larda sıkı bir faaliyet baıhyor, eınri 
altında olan on h"§inci ve üçüncü ko
lordularla müfettitlik mıntakaaı hari
cindeki sair kıt'a kumandanlarile, va
lilerle muhabereye girİfiyor, vilayet-

Gazi Hturetlerinin Sıııcu kongresi 
<Umcutnda çekilmİf bir resimleri •.• 

terdeki Müdafaai Hukuk Merkezleri
le temua geliyor. Bu temas ve tetkik; 
ona; daha Anadoluya gelmeden evvel 
düıündüğü, karalaıtırdığı programın 
doğruluğunu teyit etti: Türk vatamm 
dağmık, mahalli teıekküllerle değil ı 
bütün memlekete §llDlil teıkilat ile, i
dari ve aiyaai birlik ile, milletin irade
ıini tellllil edecek milli bir hükiimetle 
kurtarmak mümkündür. Sivasta bir 
kongre toplanmaaı; böyle bir karar 
ve hükmün neticesi olmuıtu. 

Müdafaai Hukuk Cemiyeti Erzurum 
Merkezi; 29/30 mayısta Erzununda 
bir kongre toplanması karannı alıyor. 
Mustafa Kemal Pap; bu tarihte çok
tan ite batlanııı, bu cemiyet te dahil 
olduğu halde, her türlü milli teıekkül
leri teıvikten geri kalmıyor. Hatta A
masyada, Tokatta iken bile kongreye 

1 iıtirak edecek azArun intihabile met· 
gul oluyor. Erzurum kongresinin· 
mahalli bir gaye ile toplanması kara'. 
rma rağmen, Mustafa Kemal Paıa; 
bu teıekkülü kendi programına imale 
edeceğinden emin bulunuyor. 

Kongrenin, 10 temmuzda toplanma
sı kararlatmıt. fakat itler ağır gittiği 
için o tarihte toplanamıyor. 

Gazi Mustafa Kemal Paıa; temmu
zun üçünde Erzuruma gidiyor. O ta
rihten aonra cemiyetin mesaisinde bir 
canlılık b&§lıyor, idare Heyeti her gün 
İçtima ediyor. Kongre bazırlıldan ha
raretleniyor. Bunu, yalnız o günleri 
yaııyanlann sözlerinden değil, defter
deki kararlardan anlıyoruz. 

Gazi Mustafa Kemal, 8 / 9 temmuz
da ıukerlikten istifa ediyor. 

10 temmuzda Müdafaai Hukuk 
Merkezinin bir içtimaı oluyor, bu içti .. 
mam zaptında §Öyle bir karar var: 

- "Silki celili askeriden istila 
ederek sinei mülette bir ferdi mü
cahi~ nfatile çalıfmıya karar veren 
Mwıtafa Kemal Pafa Hazretlerinin 
Heyeti Fa'ale Riyasetine intihabı 
kararlapn•'!hr.,, 

Daha evvel o havalide en büyük ku
mandan ve milli tef Yaziyetinde olan 
Muıtafa Kemal; bu tarihten sonra 
Müdıı.faai Hukuk teıkilatının filen U
mumi Reisi oldu. Vaktinde toplananıı
yan kongreyi on üç ırün bir teahhurla 
kendisi topladı, kendisi riyaset etti, 
büyük gayesinin ilham ettiği ilk karar
lan kendisi bu kongreye aldırdı. 

Gazi, niçin ve nasıl milli reis oldu?. 
Bunu bizzat kendisinden dinliyelim: 

"Mtuhar Miilit Bey, Müniir Bey, 
KtU.m Karabekir Pı., Kôzım, &fik, 
Hüııreo Beyler • •• Bu arkadıqlarla cid
di bir müda11elei elkiirda bulunmayı: 
miincuip gördüm. Kendilerine umumi 
ff hıuu.si 11ıui;retleri, umumi ve ıahsi 
mehalilıi, her ihtimale karıı ihtiyarı 
""1'llri olan ledakiirlığı izah ettim. 
Pifva olacak adamlann, her ne olursa 
oı.un, gayeden dönmemesi, memleket
te bannabilecekleri aon noktada, son 
nefeslerini ııerinciye kadar gaye uğ
runda fedakarlık edeceklerine karar 

(Devamı 4 üncü sahifede) 

Hükumetimizin 
Cevabı 

ANKARA. 18 (Telefonla) - ic
ra Vekili eri Heyeti bugün tekrar 
toplandı. Mösyö Rooaeveltin beyan
namesi üzerinde müzakeresine d~ 
vam ve tetkikatını ikmal etmiıtir. 

Macarlarla ilk maçımız 
Neticede üç kategoriyi kazandık 

ve dördünü kaybettik 

Reisicümhur Hz. M. Roosevelt 
Hz. e, beyannameleri hakkında Tür
kiye Cümhuriyetinin görüt ve nok
tai nazarım ihtiva eden cevabı bu ak
§&I" telgı-afla bilclinniılerdir. Ceva
bmllZ yarın matbuata tev<li oluna
caktır. 

Haber aldığımıza göre M. Roose
velt Hz. nin beyannamesinde serde
dilen tekliflerin noktai nazammza 
uzak olmadığı ve bilakis pek yakın 
bulunduğu cevabımızda kaydedil
miştir. 

Gerek iktısat ve gerek ıilfilıları bı
rakma cephesinden, V &§ingtonda 
verdiğimiz muhtıra ve Cenevrede i
zah edilen Türle tezi Roosevelt be
yanııamesi ile tearuz edecek hiç bir 
esası muhtevi bulumadığı da bu ce
vapta tebarüz ettirilmİ§tİr. 

• 
Ha!h~~~IŞ~k~i~~Y~= ~a:ı~~ ~ 
yazısı bugün ve bundan sonrakı ~ 
Cuma günleri dördüncü 5ayıfanın 
batında bulunacakbr. 

• • 

Macar B. Vasublf takımı ile ilk ma
çmıızı Maksim salonlarında yaptık. ~e; 
rasim tam saat 9,5 da ba§ladı. Her ıki 
takım siklet sırasile çıktılar ve çok a). 
kıflandılar. Bunda.., sonra Türk Gür"! 
Federasyon reisi Ahmet F etkeri Bey 
Macar gÜr"§çilerine beyanı hoıamedi et
ti ve spor çerçevesi etrafında bazı şeyler 
söyledi. Buna Macar k'\file reisi muka
bele etti ve bayraklar teati edildi. 

Nihayet llbami Bey tarafından Macar 
ve Türk ~üreşçileri halka taktim edildi. 
~er iki taknn biribirlerinin ıerefine yaşa 
dıye bağırdıktan sonra sahaya girdikleri 

sıra ile çekildiler ve gene çok alkıılandı· 
!ar. 

Ona yirmi kala ilk güreş başladı. Bu 
Macar Banyoz ile Kamil aras:nda ve 
filiz siklet için yapılıyordu. 

Kamil yeni yetişen güreşçilerimizden· 
dir. Macar güreşçi ilk dakikalarda has 
mıru bir az yokladıktan sonra daha ser· 
best güreımeğe başladı. Bu arada B~n 
yoz bir kafa kol ile Kamili indirdi, fa 
kat Kamil iki defa köprü yaparak ku• 
tardı. Maamafih Macar çok faik gür~· 

(Devamı 5 inci sahifede) 
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Fransızlarla itilafı ızın ARİC_' HA E ER' --------------- ----

• ana hatları nedir? Bitlerin 1 Piastiras 
OünParisten gelen Saracoğlu Şükrü Nutkundan sonra 

B. gazetemize İzahat verdi Almanya Cenevre'de 
(Başı ı inci sahifede) Senelik taksitlerin tediye akçesi k? 

nın eualı hatlarmı, eık.i mukavele ah- ne vaziyet alaca . Himillere ödenecek para altın ol-
ki.ırule müvazi ve mukayeaeli olarak Dl&yıp bu altın miktannce tedarik e• LONDRA, 18. A. A. - Reuter bil. 
izah etmeii faydalt buluyorum: dilecek olan tediye akçesidir. Yeni diriyor: Time. sazeteJİ umumiyetle 

Borcun tınaaı ile taksitleri bon:un iki çelit tediye akçeai vardrr. diğer gazetelerle hemfikir olarak ba~ 
Oamanh İmparatorluiu varitlerine Biri Fransız franııı, diğeri de borçlar Tekil Hitlerin nutkunu itili.fperver, 

161 milyon liralık bir borç bırakmq- meclisinin lüzumuna hükmettiii za· ciddi ve daha İyi bir hava ibdaı ede-
tı. Bundan Türkiyeye isabet eden _,, aeçeceti difer bir tek akçedir. c:ek mahiyette olarak kabul etmeye te 
miktar 107 buçuk milyon lira idi. Ha- Bu iki tediye akçesi kıymetlerini mayül ediyor. Ve timdiye kadar de-
milerle alr.t.dilen 1928 mubvelena • bybetnll4 olsalar bile hükümet re· marok ve tafrafuru olarak tanm· 
meai bon:uımızun ea&NDdan hiç bir ne banıillere 700 hin altın Türk lira- mıt olan Hitlerin f&hsında bu!!iin diin-
tmuilit yapmamq, sadece llZ çok uıım l(k talı:titi ödemeğe devam edecektir. ya bir devlet adamı rörmü~tür, di. 
ve siireldi, tenzilitlı te:Iİye tlevrel"" Fakat bi.millerin alacakları para, fj. yor. 
ri kabulile iktifa eylemiıti. Bu defa li tediye akçeai itibarile kat'iyen arta- P ARfS, 18. A. A. - Havas Ajansı 
Paristc bimiller miimeulllerile im· calı: dejildia-. bildiriyor: Ga:1eteler batvekjl Hitlerin 
ulanan yeni itilafn- mucibince Gümrülr tcmıitıah nutkunu ihtiyatla telakki etmekte ve 
borcumuz Fenerler aYanalarmdan 1928 mukavelesinde borçlara le· buna ha,.,.et ~öatennem•tedirler. U-
müteveltit borçlar da dahil olmalı: ü- minat olarak lttanbul, Galata, Hay- mumiyctle Hitler tarafından kulla.ru. 
:ııere sekiz buçuk milyon altın Tün< darpata ve Sa.msuıı rümrülı:leti vari- lan mutedil liaaa ile bundan evvelki 
hraaına ve tak.aitler de, -.f ta da· dab mutlak dıahiyette bir relııia ola· outukbır ve ezcôiınle &eçeta halta Von 

:~i~:=i~ti~~";;..:':°it~ı~fu!:ni~~:.~ ~~ ... göıterilmiştir. Yeni mub.Yelena• ~=~:.:r:::-ımd...:?'~z=i~:kb~ıa:~ 
ı>it ettiıfi 1Mı rakkamm - olarak te• unoue Saınawı rümrütü rehinden çı· te ,ayan görüliiyor. 
ciiy.,.ine ancak altı aenel.ik bir intikal kanlmıttır. Bundan botka bir de re· V ASHINGTON, 18. A. A. - Rei-

lıi. olarak rösteril- siimrülder, biri-devresinin hitamından :sonra ba,la- ~-- sicümhar M. Rooaevelt'in M. Hitlerin 
aacaktrr. ltilafnamcye aa&aran bu ..irinin ardmca. üç ....,e zarfmda vata· nutkunu bizzat dinlemis olduğu Be· 
devre esnasında hazine ilk yıl için ti olarak ,..ı taluitinia kiirt Tiiırk pa- yaz aaray ve hariciye neza,..,ti ma-
560 bin, ikinci yıl için 585 bin, iiçün- ruile ifade edilen mukabilinin yüzde hafili, alman ba§Yekilinin .özlerini 
-~ yıl ,·çın· 610 bı·n. dor·· d"-•u" yıl ;,.;R yÜ.zÜnden fazla varidat temin edecek ~~ "' - -~ muvafık hulaıllflardır. Bu ınahafil. 
635 bin betinci ,.ti için 660 bin, altaı. oluriar .. hükUmetia bu üç siimrülı: Mitlerin taanai silahlar noe3eleainde. 
cı yıl için 685 bin alım lira ödemekle dairesinden TI!Y• bir iki.mi rehinden ki pek müalihane hattı hareketini tak 
iktifa edecektir. Bu altı tene zarfında iatirdat etmeai, itilafname ile kendi· dir etmekte ve ademi tecavüz miıa-
filen ödenecek miktarla. tanı yıl tak- sine bir hak olarak tanuınıqtır. Hü- lu m-letinde M. Rooaevelt'in teklifi 
si ti olan 700 bin lira arasındaki fark kümetin rüııün birinde borçlanaı ıu.. ni kabul etmeaini alkışlamaktadır. 
yekılııum; teşkil eden 465 bin altm Iİ· men veya tamamen ödemiyecek bir 
ra borçlar meclisinin elinde buhmup halde bulunacak oluna diiar alacak· Zorla im;ı;a yok! 
h sabıuııza iadesi kabul olunan !alarma yapacağı muamelenin ayn.ini BERLIN, 18. A. A. - M. Hitler, 
ralardan eklenecektir. P•· hibnillere de yapacaktır. EIYerir ki bu Almanyarun müaavatsızhğı devam et 

Y · •t·ı· f Taziyette herhangi bir alacakll)'a SÖt· tiren h'-'-ir v-·''--yı imza e...._ece-
enı 1 ı a namenin ita cetveli ea· t h.. -.- ıc.aa.a..a ---~, 

k · d terilen daha iyice bir muame e a• ğioi ve ta:ret Alman yaya böyle hin .. 
.' en mevcut 91 tenelik müddet ,... millerden de esi~enmeain. • 

rıne 50 sene eaasmı kabul etnll4tir. ·o ıikayı zorla bbul etinnege lı:alkı91. 
Yeni tahvil ve laiz Borçlar meclisi lacak oluna beynelınilel lı:onferana-

Yeni itilafnanıe mucibiace eaki O.. 1928 mulı:avelenamesi mucibince !ardan •e milletler cemiyetinden çe· 
manh borçları tahvilleri ortadan kal- iki medu tetkil edilmqti. Biri etki lı:ileceiini beyan etm.i,tir. 
dmlacak. yerine him.illere, diier Oananh imparatorlufun11n taksime Hitler nutkunu bizzat hazırladı 
b?rçlu devleUerin borçlanıu ıöıterir ufnyan düyunu umomİye.İ meclisi, 
hırer senetle, Türkiye Ciimhuriyetinin dijeri de düyunu umwniye ile İkra· BERLl.N, 18 (A.A.) - Havas a-
b<>rçlarını rösteren 500 er frıınkhlr miyeli Rumeli demiryolları tahYilleri jwmdan: Hitlerin nutku, mumai. 
t;,hviller verilecektir. Bu yeni tahvil- iatikrazlanııdan maada difer ·İttik- leyhin belagati tarzuu göaıtenrıelı:te-
lerin itibari resülmali 960 milyon razlar hamillerinin mecliai idi. Borç- dir. B4•ekilia barici)'e nnareti •· 
frank )ahut buırünlı:ü luymetle, tekiz lar meclisi bet azadan, hi.miller mec· ki.nı ile gc;ı;q.,;q ...., fakat nutkllııU 
buçuk milyon albn Türk liruıdır. y.,_ lilıl de alb azadan mürekkep buhmu- rece battan ı..,. k..diaiain haaırla-
:ıi.ıahviU. er senede yüzde -.lj bu~uı. yordu. Yeni itt1afname bu iki meclb llUf olcluiu haber ahııınuftır. Eı·-, 
faız getirecektir. 

7
- T yerine lıir t• -U. İllılme eclihniıdr. Rayiftqda '-·-ekilin yiisüudelô bat. 

Biliyorum ki •atanıfatlanm ara- Yeni mecliate biri lnsiliz, İıu.i Fraıı· larda ,_ ;:::...ue.ı..,.a alİlilbi cö-
1<nda bu faiz haddini afır bolacak ua, biri Türlr. biri Alman, biri 1talya, rilbniittür. 
kimseler nrdır. lıte ..__ için itin biri Otmanlı BankaMDC• ta:rla oluııuı, 
iç Jii:1ünü kendileri- nala -- ;... Dihayet biri de nöbetle birer -· 
terim: Franaız ve Belçikah olmak ils...-e -

HU.illerin m-....iU.-i yib4e al- kİz azadan ibaret bulunacaktır. 
h faizden yukan çdonak İttı9medik· //n-amiyeli Rumeli aemiryolları 
teri halde, bizde yüzde dolaıııı faia- tah11illm 
d~n -tali• inmek lneml)'onluk. Çtıa- l\umelrdenilryotl.....- bobTiiı-mu. 
ku, •n••tm• yolumuada ...,ell Tür- iıilafnam.e haricinde bıralaldıfıft& 
kiyenin nrebileı:efi nn ilk tabiti dair olan haberler doiru değildir, Bi
teabit ettik, lıwıdu - ... "lnıiriri likiı bu tahvillerin borç aeniai için 
fa.iz ,,.. reaülmalini bulınaia çallftık. ııeneYi 30,685 altın lira tak.ait ...mı. 
Nihayet yüzde yedi buçoak faizde u- meai, fakat bunlann yeni çıkarılacak 
Yllfhlk. Şayet yedi buçuk faiıı y.-ine tabvilerle değiıtirilmiyerelı: eski tı\h· 
bilfarz yüzde 3,75 faiz kabul etmİf Yil olarak muhafazası takarrür et· 
olsaydık, borcnn anaaı derhal lı:eodi· mitti. Müzakere eanatmda değiıen 
liğinden 17 milyon altm liraya çık. fCl7 bu takait miktan değil, sadece bu 
~19 bıılunacalı:tı. Gerçi bu •aziyette tab..-ilin adı olmuşıtur. Eıki tahYillerin 
hıle yıl takaiti gene 700 bin lira ola- yenı1erile teptili eonasmda her tahvjle 
ralı: kalacaktı. Fakat ileride memle- mukabil verilen yeni tahvil nispetle • 
ketilnizin iktıaadi vaziyetiain iyileş- rinde ikramiyeli tah .. illerine 40 frank· 
meunden, itibannın günden rüııe art· hlı: bir miktar tayin edilmittir. itilaf. 
masmdan ve m-.eli. yüzde üç Yeya 4 namenin müzakere.i Üzun sürmiif ve 
veya bet fa.izle para bulmak imk&n • tanzimi bir çok çetin miişküllerin ik-
lan elde edimeainden doiacak Utifa. tibamı pahaama kabil olmuıtur. Bu-

Miihe~ bir cırt··· 

BERIJN, 18 (A.A.) - 8atrekil 
M. Hitlerin eörl-if oldup nutkwa 
aiyul mahafRde bıraktılw inh'hu en 
ab'ade nihayette verilen takririn it
tif.ı.la ı..bul eoffbıoit °""au ifad. •· 
mektedir. 

Siyui uıahalil bu nutku 1.ir ııulh 
nutku aa,......ı.taclır. 

Batvekil, reıl - cerhi kabil 01-• 
· yan bir manhk ile timdiye kadar ta· 
kip eıliJmq olan utulleriııı - gibi ...,. 
ticelere varmıf olduiunu göatenait •e 
bunun için Venay muahedesioin 
meş'um tesiri altında ekaeriai iktdadi 
aebeplerden olmak üzere 2SO bin ki· 
tinin feci turette ôbniit oldupno zik
retmİftİr. 

Rayiftag aaloaıuıda hiç kiın# Hit• 
lerin nutkunu dinlerken heyecanını 
zap tedeaıeınİftİr. 

Marsilyada 
q Venize lo• doğruya 

söyl~di,, diyor 
MARSILYA, 18. A. A. - Yuoanis· 

tan gelmekte olan Ceneral Plıutiras 
Franaada bir müddet oturmalı: Üzere 
Mar•İlyaya çılaruttır. 

Plastiras herhangi beyanatta hu
lunnıak Utememit, yalru"Z tu sözleri 
aöyJemiştir : 

" Yunanistanda yapılan intihaba· 
bn ertesi gün askeri bir vaziyet ala
rak ve aıkel" ku.-vetine dayanarak 
müdahalede bulunmaktan •azgeçaıe 
ıni bana o vakit tav•İye ettiği yolun· 
da M. Venizelos'un geçenlerde yaptı• 
i• beyanat doğrudur.'' 

Sofyada bir cinayet 
SOFYA, 18. A. A . - Diin aktaın 

Sofyanm bir caddes.inde meçhul bir 
ıahıa revölver ile Vau ileff iominde bir 
Makedonyalıyı öldiinniiftür. 

---o~--

Bir hudut hacli•e•I 
BELGRAT, 18. A. A. - Av.Sa A· 

janımdao: 

Evvelki gece aa.at 21 <le birçok ,;. 
lihh haydutlar t.ulgar topralmdan 
gelerek Bou1lıirade nahiyeainde bu· 
dudu geçme kallı:mlflardır. 

Ayoj gece aaat 23 te diğer bir grup 
T serevoselo nahiyesini geçmeğe te-
9ebbüs ebniştir. 

Her iki gurup, Y uııosla vya hudut 
mubafızlan tarafından püdtürtülmÜf 
tür. 

Zeplin aeyahatlai 
bitirdi 

FRIDRICHSHAFEN, 18. A. A. -
Yedi yolcu ile kumandan Schman'in 
idareainde avdet eden Graf Zeplin 
dün akşam saat 20,0'T de karaya İn· 
mittir. 

--o-

ltalya ile Radotı 
araııada 

BRENDIZI, 18 A.A. - Aero
Espreıao ltaliano kumpanyasının 
ltalya ile Redos arasında doğru
dan doğruya teıiı ettiği deniz tay
yarelerine mahsus ba•a yolu açıl-

Alnıaa budu und 
hAdlıe 

lr 

METZ, 18. A. A. - Trevea'· 
den gelen ve çoğu müsellib Hit
lercilerden mürekkep 10 kiti tara 
fmdan İfgal edilmit olan bir ro
mörkör, Lükııemburg gümrük me 
murlan tarafından müaadere e
dilnıit olan taralı: dubasou almağa 
gelmit Franaız gümrük memurla
nnm ihtarına rağmen Moeelb' de
ki Fransız aularmdan geçmek au· 
retile Trevea'e götürmüttür. 

deler mitnhuıran tahvil sahiplerine na mukabil itilafname memleketin 
teweccüh ed--..ı..'. 0 -'buki , .• ,.,.__ __ q;cau ""' uuuna iktıaadi ve mali kabiliyetini nazarı i .. 
menin tatbikinin onuncu aeneainden tibara almaralı: ve bu kabiliyete uy. 
itibaren tahvili düyun haldnmızı aa- ırun olarak vücude getirilmiş bulun • On devlet kabul etti 
rahaten mahfuz bulundorduğumuza maktadır. Elde edilen muvaffakiyetin 
na~ f":i~in yüzde J..ıi lıuçak o. um, hükiimetten aldığun talimatın 
larak tespıti neticesinde, yukarıcıa harfi harfine tatbikma riya.yet etmiı 
m<'vzuu hahs ettiiim ihtimallerd.., olmalı:hğımdan ibarettir. 
dogacak İstifadeleri tamamen hazi· 
ney~ inhisar- ettinnit oluyonız. Şayet Osmanlı Bankasile mü:akere 
ılerıde Türkiye meaeli. 3 75 f · I Osmanlı banlı:aSJnm mukavelena-
ra tedarik edecek kadar•kredi-=-n~ !:..i.. mesinin yenilenmeai için yapdan mü .. 
lamlıqbrmıtsa, sadece talı..ill clii zakereler bitmi4, bütün ihtil.i.flı nok
~uamelesi :\'apmak ve yüzde ~= talar hallolonmuı, yalnız tek bir nok
dt. b.uçulı:_ faızli tahvilleri yüzde 3,75 ta lı:almııhr. Bu müzakerelerin vardı· 
I ı:'ıl y, enı tahvillerle değİftirmelı: tU• iı neticeyi, ihtilafı ile beraber hükü-
retı e .orç takaitini tahvili düyu ta· mete arzedecetim. 
rihin~'"i/tibaren yan yanya d:.ür. istikraz muelui 
m,. '< •m aı '°' elde lulınllf oluycuıu:. - istikraz meseletinin ne olduiiu· 

İtizar 
Tarib• tefrikamır; 

çoiduğundan bugün 
~ m 1 tır. 
=-

1a11mıım 

konama-

nu soruyorsunuz. Hülı:ümetle bir 
Fransız grupu arasmda bir i.tt.ikraz 
akt.edilmelı: üzere olduiuna dair ga
zetelerde bazı neşriyat gördüm. Han
ri mm.bad.an ne suretle ittibsal ediJ. 
mit olduğu bence malimı olımyan bu 
haberler hakkında yegane diyebilec.,. 
iim tey, hunları aadcce gazetelerde 
okumu9 olmalı:lığımdan ibarettir. 

Tenis turnuvamızın programı 
19 - 5 - 1933 1 

·• A •• KORT .SAAT 10 ela 
8• GERSON • FROITIER 

Saat I0,4S 
RASİH y H B H 

.Saat 11.30 
SEDAT v "IAHllUT SERW 

Saat ıs.-
KARACA v VEDAT 

Saat 15.45 
NEC ıt v KR.tS 

Saat 16,JO 
FAi !RE il. v B 

Saat 17,ıs 
MI·;; CU !ING v 

Saat 18.-
A 

BA 1') l ve HASAN HALtT 
1<J. 5. 1933 

p • KORT 
fl ! L' EL 

SAAT 10 d•. 
v 

Sa.ı • 10,45 
BAttN 

13 ;o ·ou Esıı.. v v NtKt.-oRoPF 
Saaı !l ,30 

TlAlıt> E !EN 
''lEC: l l ! ANOTH F.R 

s .. ı ıs.-
AHMET FERİT v ŞODUVAR 

Saat IS.45 
DANYAL. MELİH ,, H B. 

Saat 16,10 
ııoss MONGERİ v Mtss BORNSTKtN 

Saat 17,15 
OHANESSYAN • ANOTHER 

v ORHAN • KRts 

19 - 5 - 1933 
"C •• KORT SAAT 10 da 
ORHAN v 

Saat 10,45 
DANYAL v "A ,. 

Saat 11,30 
JOFF.REOt v MELİH 

Sa•t ıs.-
CtRAS v • D,. 

el 
Sa.ıt IS.45 

DECİYl,N v 11,HAMt 
Saat 16.30 

(C) Doublo v ( A) Double 
Saat 17.H 

Tl~VtT SEMiH 

Roosvelt'in beyannamesi Anka. 
rada da çak müsait karşılandı 
VAŞiNGTON, 18 CA. A.) - M. 

Rooaevelt tarafmdan biroıoum 
memleketlerin hlikümet reislerine gön
derilmit olan bet--Un metni ...
redilmittir. 

.Esaslı yerlerini a1ıy......,,, 

Milletler iki biiyÜk cihan konferansı· 
a& içtimaa davet etmitlwdir. 

Cihan iktisat konleranaı yalanda top. 
lanacaktrr, "" neticeaine de tü.ratle ....,. 
_., l.Pzıındır. Dünya llZlln uzadıya t&o 
emmüTata intizar edemez. Konferant 
mevcut karaaf&hk yerine parelano s.ta: 
bililzas yonu dünya ticaretinin tanznnı 
n beynelmilel te§elıbüalerle ~atlerin 
yükseltW.-i yolayle intizaın tel'" etme 
lidir . 

Tahdidi teslihat koııferant1 bir sene
yi mütecaviz bir zamandanberi çalıtmak 
ta olduğu halde, henüz memnuniyetbah, 
bir neticeye ..arn.fa muvaffak oWna· 
mııtır. Muğlalı: maksatlar bil& telllikeli 
bir surette çarp._ı.tact.... 

Cihan harbinden alman dcınlere ye o
nun fecayiine rafmen buırün her 7JUDllD 

dan ziyade dünya halkına bar olan tea

lihatın neden neı'et ettiğini arııttmrsak 
bunun iki sebelıi olduğunu cöriiriiz. 

Birinciai kard"! bir millet zaranna e. 
razisini tevsi etmek huauıunda hiikiimet 
lerin qilıi.r veya ııizli arzulan ikinciıi 
de, milleUerin ittili edilmek korkıuu
dur. Bu korku haklıdır. Aari tecavüz •İ· 
Iİlhları asri müdafaa siliblanndan kat 
kat kuvvetlidir. 

Eğer bütün milletler muvaffakiyetli 
bir taarrULU ıniimkiin kılan silihlara ma 
likiyetten vazgeçerler ve bunların iıtima 
lini bertaraf ebııeğe temamiyle muvafa
kat ederlerse müdafaa tertibatı kendili
ğinden gayri kahili fetih bir hale ırel&. 
cek ve her milletin huduchı ve ittildili 

tahtt t-ine alrnnııı olacaktcr. 

Tahdidi tealihat konfenmsınm nihai 
rayeaj bil-m -viiz siliblarının te
..,_ortadan kal.ı..Iın<u-ı olmalıdır. 

En ~ık bir ifada ile, hali lıazır ınüna
t.a..,tmda üzerinde ittifak edilmeai 11-
ztın celen ~ hat- "ardır' 

1 - Mac Donald projesinde hututu 
esasiyesi umumi bir tarzda çizilen p;yo
ye doğru ilk kat'i admu atmak. 

2 - Müteakip adımlarm 'ZllJJ14ıı ve 
uaıılü üzerinde ittifak etmek. 

3 - ilk ve müteakip adımları atar
ken biç bir milletin mnabedeleri11 vazet.
lifi tahdidahn fevlıinde olaralı: mevcut 
tealihatmı tezyit etn-.esl hatuaunda 
ittifak etı:nel<. 

Fakat c:ihan sulhunün bütün ref'i t
liluıt deneai eanaamda da milaw ..... ot. 
.,..ı laznn geldifi içindir lıi, ben, yukar 
daki üç teşebbüıli sadıtau. İfatı devam 
tıdildiğl müddet zarfında ..., tmıamile 
bunlara ye meTCUt aJıcfi hulmlıa ti.bi ol· 
mak iizııre bir dördüncü hat...e daha tek 
lif ediyonım: 

Bütün dünya milletlerin.in re.mi ve 
lıat'i bir ademi tecavüz misakı alet
leri, ve tilihlarmı tahdit ve azaltmak hu 
•usundaki teabhütlerini ......., ... ve tek
~r teyit etmeleri, ve hu teahbütlmn bi
lumum vaziulimza devletler tarafından 
tadıkane bir 9ekilde ifa ediı......i ,art.,.ıe, 
devletlerin, hudutlerinin ~teaine her han 
ıri neviden olorta oltun müıeU&h ı.u ..... et 
göndeı:oemcğe münferiden razi obmla· 
n. 

Aldıaelim götterlr ki, her bansi bir 
kunetli devletin biri Londnıda diğeri 
Ceııevrec!e tiyatl ve iktı:aadt aulh için 
yapdan m;qterek gayretlere baJdlô bir 
samimiyetle iltihaktan imtinaı takdirin
de, bütiin terakklyat nwnW•l1l uğnya
aık ve niluıyet abmete mahkt- olacak 

.............. ... ::ı' . D 
Posta telgraf ve lele/ on teşkilatı 

ANKARA, 18. (Milliyet) - Posta telgral ve telefon umumi ida
resi te,kiliil.ı lıcıkkırulaki layiha r ü:ı:nameye alınmıştır. idarenin yeni 
baremi ile derecelere göre memur adedi ~yle tesbit cdiluıi.tir: 

. lkinct dereceden I memur, be ~inciden 1, altıııcı dcıec~den 15, ye 
dınci dereceden 21, sekizinci dereceden 42, dokuzuncu dereceden 38 

10 cudan 34, 11 incülen 84, 12 inci den 159, 13 üncüden 455, 14 üncü~ 
den 817, 15inciden1100, 16 ıncı dereceden 800 memur. Bütçe encÜm::!· 
ni kıymetli paket nakliyatının sigo rta edilmesine ihtiyaç gördüğünü 

m~bata&ında kaydebnU,, posta «la relerine iıcrctııiz pal!et naklcttiren 
dafre ve miie..<seselerin ücret mesel esi halledilinciye kuda.- ai,.o<Ca ücret 

lerini fimdideıı vermelerini lüzumlu görmüstür. Bundan bas/..:;, encümen 
bu sigort<ı i.fleri ve telcırüatı için lüuırn görüldüğü ta l,di;·de Jfeclue 

hük:::.rıetin bir lıiyina teklıf etmesıni temenni etmeklcdir. Erıcu.nen 
müessesenin tekiimüliinü temin edecek esaslı tedbulerden biri olcrcık 
resui muhaberahn ücretli olmasının kabul edilmesile mnmkii11 olaca
iı noktasını dtı mazbataaında tebaruı: ettirmektedir. 

Borçka hükumet konağı yandı 
BORÇKA, 18. (Milliyet) - Bu gece 7aıuı bir dükkandan ç•· 

kan yangın ooua rüzgarlı olduğu için birdenbire büyüdü. Bütün res
mi dairelui içinde bulunduran lıii kumet konağı bir otel, iki ev, bir 
mağaztı tamomile yandı. Evr<ık ku rtarılamculı, zarar biiyüktür, nüfus· 
sa uıyiat yolrıl#. 

19 Mayıs: Samsunda Gazi günü 
SAMSUN, 18. (Milliyet) - Gazi H:ı:. nin Stıruuna ilk s;ıktığr 

gün olan 19 mayu bu sene burada emsalsiz Arette tu'it edilecektir. 
bazı gününü lyik olılağu ft<kilde kutlulanuık için mua:ı:;ı;am teuı/ıii.· 
rat proğramı lıazırlanmı1tır. Simdi den :sabırsuiık 11e çoıgunluk bafla 
mıfltC. 

Av malzemesi fiatları 
ANKARA, 18. (Milliyet) - Barut mevaddı inlilakiye mu11cıkkal 

idareai bütçui rüzrnımeye alındı. Bütçe encümeni bu bütçe lttıkkında
ki mazbatasında acıcılığın tamimi maluaıliyle au malzemen liyatlanrr 
da tenzilat yapılmastm temenni etmektedir. 

Yeni bir layiha meclise verildi 
ANKARA, 18. (Milliyet) - 551 numaralı kanuna merbut em

raz; cetuelinin tadili ile malliliyetle rin bu cetuele ııöre tatbiki için 1683 
numaralı kanuna :ı:eylen ha.:ı:ırlanan layiha Meclue 11erildi. 

Manisagolunda bir soygunculuk 
IZMIR, (Milliyet) - Dün gece, geç vakit, M-U.. yolrutda 6ir 

soygun hadisui olmuftur. Uç kam İ70fl yolcalan olan otıu lıifi dört ei
llilılı haydut taralından soyulmUft ur. Alınan para milıtcuı iki 6in linı 
kadardır. Yolculardan Samiye Hanun bıçalıltı y<ıralann11flcr. lunir 111e 

Manisa jarultırma kumandanları bizz<ıl takibe sılmııflacıla. 

Darülfünun ıslalıatı hakkındaki 
iayıha Meclise oerildi 

ANKARA, 18. (Telefonla) - Prolnör Malche bugün lstan6ala 
hareket elmiftir. 

Darülfünun ıslahatı hakkında ki kanun ltiyi/u;ı.nnı lıükümet bcıglin 
Meclise 11eımiftir. 

Bu layilıaya göce Maarif Vektiletine Oariillümın islaltatınc 6ir .,.. 
ne zarfında aaslı surette b<lf"rmak için kiili saliihi;yet 11erilecektir. 

tır. Ba takdirde, he.- iki sahada ela sııl
hu arayan medeni dünya, muvaffakiyet
ıizlik mes'uliyetinin kime raci olduğunu 
bilecektir. 

Refah ve ilıhaadi ıulhun yolu budur. 
Bu ümitlerin hakikate inkilibı yolunda 
hükümetinizin zahir .. e beraber olacağı 
kanaatindeyim. 

Anadolu Ajanımm notu : 
M. Roosevelt bu beyannameyi Reiıİ· 

cümhur Gazi Mustafa Kemal Hazretleri. 
ne de ııöndermitlerdir 

On memleket kabul etti 
VAŞiNGTON, 18 A.A. _Dün ötle

~'.'.'.'. sonra 1~ devlet, M. Rooaenlt'in 
""",..annamesıne mü'\ait sut"ette ceYa.p .,_. 

mİJlerdir, ki tuıılardır: 
lnciltere, laveç, Fel-.k, AYD1tur

ya, Norveç, Danimarb, Litvanya, Mek
sika, Küba ve Panama 

M. Rooseoelt faaliyete geçİ)'Or 

VAŞiNGTON, 18 A.A. - Havas A
jansı muhabtrinden: Beyanna..-İnİn 
ııördüğü iyi kabulden cesaret alan M. 
Roosevelt, siliblan bmıkına konferansı· 
nen munffakiyetini tma maksadile U. 
aaisine devam etmeğe hazırlanmakta o
lup ameli bir talmn telı:lifler hazırlaınat• 
bllflamqtır. M. Nonnan l>aYİı, hu tek
lifleri münuip bir zamanda Cenevrede 
tndi edecektir. 

M. Roo..mılt, emnüselimet .._ı.,.; 
hakkında F raıısayı tatmine çalıtacak ve 
bafhca devletlerden taanızi sililılannı 
tedrici turetle azaltnwlannı isteyecek
tir. 

Bundan sonra Amerika sili.blannı a
zaltmıf olan milletlerin eannü selAmetini 
temin edec"!< beynelmilel itilaflara itti· 
rak edecektir· Amerikanın sili.hlan bı
.......,_ muka-.eleti ahkimm• haliaane rl· 
ayet edilmeaini temin etmek makaadile 
beynelmilel ve daimi ve otomatik kon· 
trole iştirak edeceği ve aonra istişari 
miaala imza etmek turetile harp tehlike 
ti hallnde diğer devletlerle birlikt• mu
taa.mzı tarif etmek için yapılacak istif&· 
reye İftlraki taahhüt eyleyeceji zanno
lunmaktadır. 

~ada miisıılt karfdamlc 

ANKARA, 18 - Sulh yolunda h6ınll 
nl,..tlni h .. fıraatta ....ı...ııe itbat eden 
cilmlıurlyet Türkiyeal ıwlce:dn M M. 
R-•ltia UldJfi çolı müsait laırtıiı
mqtır. 

Erzvrum 
Mülikah 

Oç •J aoaraya tehir edU
cliğl bildiriliyor 

T .alı randan bildiriliyor: - Iran Şabl 
Pehlevi Hz. ile Reiticümhur Hz. aruııt' 
da bir mülakat .....ı.u hulıu:aimdan bııh· 

sedilmitti. Hatta miili\kat yerinin .,.. -
manıom tayin edildiği de aöylemııİftİ· 
Bu haber doğrudur. Yalan: Reiıicllnılıdl' 
Hz. Millet Meclillİnia f..ıiJıet içinde ol, 
..-ı dola)'l11le !İmll Anlıanıd., ~ 
Pehlevi Hz. de dahllt iflaie met...ı r 
laralı: T ........... lralnwk vaıriyetiade bo' 
lunduldıın cihetle baı miiWıat ~ ay i
çin tehir edİlmİftİr. s.,......... R.eUl
cümhur lh. nin prk Vili.yetlea • • "* 
Y-caldan bir teyahat .,.nasında ..., 
Yİli.yetlerimizden birinde ndrua s.ı-
ıi çok muhtemeldir. 

Ece geliyor 
ATINA, 18. A. A. - Kerinıa.n Ha· 

I~ Hanım yanmda babaaı olduğu hal 
de dün Mmrdan Atinaya gelmiş .,., 
gece lstanbula hareket etmi tir. 

ıu 
Aka Gündiz'ün 

Yagla Kızı 
Milli., büyük, sinema romanı 

Aka Gündü:ı; Beyin bilhaua Milli· 
yet için u .. un zarruuulan beri haz.u/o~ 
makta olduğu bu roman bitmek use· 
redir. Buyük inkılabın muhim bir ıa· 
rafını Anadolu yaylasının kırında gÖi 
teren bu milli, buyuk roman ayni :ıd' 
manda yepyeni bir senaryordur. (BtJ 
topraim kızları) nı, (Dikmen yıldısı) 
nı, (Çapkın kız) ı, aon çıkardığı (Ü' ı 
uey ana) Jll okuyanlar (Yayla kı~J 
nda daha yeni, daha /ıeyecanlı bir ol· 
pnluk bulacaklardır. 

mDllWIUllUHllllUlllllllllJUDDI 
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lEıKÔ})JI ş EH ı· R Birkanunarhjiı . . HABER.LE R İ , 
Medrese münakaraıına, vazn kanun 1 1.-:---:~-----------------------------------------~~------------...IJI Tahriri kıymet 

ınantığına, melon tapka giymiı mecel- L konoml Ylllv•H• M lf ÔarUlfUnunda meaeleal 
le hükmüne meydan bırakmadan. • " aer te 

Bize.. or· ki d·ı· A 1 T .h d 1 1 h Bu tahrir işi karışık bir şekil aldı 
Çok temiz türkçe ile yazılmı t. çok IS na e 1 ınce şım istasyon arı arı te risatı s a at raporu Ye ahyor. Neden? ... 

kolay anlaşılabilir, çok etraflı, ve hiç --+--- -- Evveli: Komisyonlar yüzde 
tefsir istemez bir ( Arazi kanunu) la- Ticaret mu-du-rıu-ğu- tes:- DG it h t t R ı dü M if dokun dokuz maliye hazinesini dü-
zrmdır. .. VilAyet Baytar müdii.- , D • mıı oca e - apor ar D aar tünüyorlar. Buna §Üphe yok ... 

Memleketteki ağırcezalı uçların ki latı geniıletllecek - t fti t d- d.ı:. kikatta bulundu Vekaletine gönderildi - ikincisi: Bina kıymetleri ve kira 
yan•• aşnafişna yüzündense öbür ya- ru e f en OD 1& . l~r ti~diye kadar görülmemif öyle 
naı da arazi kavgasındandır. ihracat ofoıinin Ankarada teıek- Çatalca ve Silivri kazalanndaki atım Jetanbul lise, orta ve muaUim Hukuk, Tıp, Fen, Edebiyat fakülte- bır sür'atle düıüyor ki, lcomiıyonlar 

Ve bizde.. külünden •onra latanbul Ticaret mü- i&tasyonlannı teflit etmek üzere giden mekteplerindeki tarih muallimleri !erinin Darülfünun ve fakülteler ıslaha- arkaaından yetif"JDiyor. Tahmin ko-
Arazi, ana kavıalan kadar dallı dürlüğü tetkilatının genişletileceği ve Vilayet Baytar Müdürü Etem ve Aygır dün akfalll eaat 17 de yilkeek tedri- tına dair hazırladıklan raporlar, dün ~ıyonu iiç ay evvel gördüğü teYe 

budaklı, içinden çıkılmaz ve hak hu- ofisin yaptığı vazifeyi ifa etmek üze· depoıu müdürü Abdülkadir Beyler gel- ıat umumi müdürü Haınit Beyin riya- bir daha gözden ıeçmldikten sonra An- uç ay oonra kıymet tebliğ ediyor. 
lıuk kazarulmaz bir (hukuk iti) yok- re bu müdürlüğe merbut bir tetkikat mitlerdir. · eetinde latanbul liaeıinde bir toplan· karaya gönderilmittir. Fakültelerin ••· Mal .. bibi itiraz ediyor. Bunların 
tur. Bundan, avukat pek m mnundur 'e İ&tihbarat şubeai tetkil edileceği Etem Bey, dün bir muharririmize fU tı yapm19larclır. Toplantıya 60 kadar lahat raporları, muhtelif membalardan hep•İ iyice tetlııik ediliyor denemez. 
amma, bir de bunu hukuk hakimlerine Ticaret müdürünün lktı&al Vekaleti- malumatı venniıtir: tarih muallimi ittirak etmiıtir. Bu yaptığnnız tahkikata göre çok mühim e- Çünkü buna ne .. akit, ne can daya• 
sorunuz. nin mümeuili vazifeainde bulunaca· - Oralardaki •tım iıtaayonlannı tef- toplantıda T. T. T. Cemiyetinin D"f• 1a1lan ihtln etmektedir. nır. Kih ,öyle, kah böyle gidiyor. 

Ben çok eaki zamanda bir vilayetin ğı ve deniz ticaret müdürlerinin tica tiş ettim. Cuınarteei günli Yalova, O&kü- reUiii yeni tarihin timdiye kadar Her falıülte raponıncla enela umu· Tabii ieabet te ona aöre. 
idare mecliıi batkitipliğinde bulun- ret müdürü reisliğinde bir komite ha- dar, Beykoz aıım i&tuyonlarııu tetkika tedriıinden alınan neticeler aörütül- mi noktai nazardan Darülfünu- alt dü- Oçüncüaü: Tahmin komisyon-
dum da bilirim. Şimdi de toprağım a- linde çalııacağı haber verilmektedir. çıkacağım. müı, müfredat programına ıöre ne tfincelerini hali&a etmekte, bundan aon· lanndan bir ıo_, itlerin çokluğun • 

· f · h · idi Şarbo ha t J • ol 1 d kadar okutuldugu" tespit edilmiıtir. ra da kendi fakülteaine ait ekıikleri ve d b" 1 "'- d k k tmldığı için, yanı men aatı '8 aıyeme Y umurla na ye n • a ıgı an yer er e Aft ya· 1-L- h -~-- -•- ed" an, ma an gcea,. en ıymet o· 
toz kondurdu;n, için daha iyiüni 0•· ıı.. palmaktadır. Hamit Bey, daha bir müddet latan • 11 ~ .... mu taç nol<talan i:r.ab ameal ır. yuyorlar. Bende bunun b:.. -um·· un•••" 

·- " ücretleri Bütün fakülteler, -norlannda Darül- " " ~ rendim. Bu mülkiyet hukukunun bir Bozöyük ve Geyve ormanları bul mekteplerini teftif edecek ve . ..,. var. içine ayak ba&ılmadan binaya 
le 1 Ç .. k"" b "d" · 1 1 sonra bı"r rapor hazırl~arak Anka • fünunun ilmi ve idari istiklilini müda- k ı b lu b"" 

Çaruine ba a rm. un u u aı ıtrn Sadıkaadelerin nönü vapurunun stanbul amenaı· man nrupu L.. mev- ·• f · 1 eli E onmuf o an u ymet, ta n tama· 
~ ..... "d" M •f y k•ı · aa etmıt""" r. ..nıı..; akfam toplanan k ı. çıkaryolu yoktur. Hukuk i•lerinde ve f•panyaya vasıl olduğunu yazml§tık. siminde büroda yapalma 11 lazım gelen raya gı ıp aan e • etme vere· Darii"lf- d" da men battan yu and'rr. [ tanbul def-

. . 1 . d .. h 1 d k cektir. unun ıvanıu raporlar üzerin.. d b b b 1 ~J ınlulip •t erın e mute auıı o an e- Ecnebi vapur umpanyaları en ata· •ifltti bitirmittir. de mühim münaka!lllar olduğu anlqal- ter an ey una ne uyurur ar . . 
ğerli arkadatlanmdan rica ederim, ğı sandık bafına 3 lira navlun alıyor- Grup mühendisleri Bozöyük ve Geyve Li an dersleri maktadır. Geç vakte kadar devam eden -Dördüncüsü: Maliye tahsil şu-
rejimin eeliıneti namına bununla ili- )arken bu suretle tacirlerimiz beher ormanlarının amenajman haritalanru Lise ve orta mekteplerde talebe· müzakere neticesinde ilahiyat fakültesi beterinde vergilerin herçebadiıb'lt 
tikli olaunlar. Madde mi yaparlar, ze· sandığı 2 liraya lspanya'ya naklet- yapmak üzere yarın lıtanbul'dan hare- nin ecnebi liıanlarmı daha iyi öğre • de clalıil olduğu halde bqtün fakültele- azalmamaoı için garip bir gayret ha· 
yil mi yazarlar, ne yaparlaroa yap•rn· ı mek imkmnı e lde etmişlerdir. Bu ket edeceklerdir. nebilmeai için haftada 6 aaat lisan rin raporlan kabul edilmittir. ııl olmut, tahmin komi&yonlarınm 
lar, milleti bu arazi -.ınmmdan ve vaziyet kar,111nda ecnebi kumpanya- Tayyare bomba ateş talimleri dersinin • 8 ze çıkarılması dü,ünül- Haber aldığnnı:ıa e-öre Hukuk fakül- koyduktan kıymetlere de itiraz edi • 
arazi kavgaamdan lrurtarmıya bak- ları da yumurta nakliye ücretlerini Yeşilköy burnu ile Ambarlı köy dal- mektedir. tesi, raporunda fakültede üç yeni ensti- yorlar ,,., mal eahibinin çok görüp it i-
amlar. kırmıya ba,lahıtlar ve bu hal yumur- yanı ara11nda ve •ahilden itibaren bir Vel<alet lisan muallimleri için bir tü tesisini teklif etmektedir. Bunlar Hu- ra zettiği kıymeti İstinaf komiıyonla-

Bazı içtimai kurultular bir tek mad- la ihracatına inki§Bf vermiştir. buçuk kilometrelik emniyet sahası ha- d~ kura açacaktır. kuku huıuıiyei düvel, kıliminoloji ve ik- rına nüfuz edip tekrar çoğaltıyorlar. 
de ile (hakkı mülkiyet) tammazlar. Yumurta tacirlerimiz . ikinci bir riç olarak, bu iki nokta arasından geçen tuadiyat enıtitüleridir. Enstitülerde ta- - Betinciai:: lstanbulda iki sene-
Bu açılc heaaba canım kurban . Bizim eefer için Türk .. apur kumpanyalari- hattan garba doğru 5 kilometre .-aafe İdman şenlikleri bugün )ebenin ilmi taharriyata alıştırılmaaı, tet- dir kıymet konuyor, hali bu esastan 
Babıiliden ve medreaeden arda kal- le temaalannı ilerletmektedirler. dahilinde tayyare bomba atq !!blimleri Liaeler albncı idman tenlilcleri kik ve tetebbu kabiliyetlerinin çoğaltıl- vergi alınmaya bqlanmadı. iki >er.e 
mıt A,..zi Kanunnamei Hümayunu bu ı"htila·fı başhyacağı Viliyete bildirilmiştir. Ta- bug6ıı uat 10,5 da Fenerbahçe sta- maaına çalıtılacaktıı. evveline nazaran kiralarda yüzde o · 
hakkı mülkiyeti tanır ama. . tatbi- Hah !imler 20 ıün ve saat 7 _ 12 araaında dmda yapılacaktır. idman tenlikle- Bundan maada geo-ek seminer ve ge- tuz ekaiklik, apartımanlann boş kal~ 
lundaki mahiyet ve gidit tamamen Tranüt hali tacirleri mümeuilleri devam edecektir. · rine 4 bin kadar talebe ittirak ede- rek enstitülerde Müde•,.js ve muallimle- ma nİ•petinde yüzde yirmi fazlalık 
terünedir. Maddelerimizdeki pürüz- dün Ticaret Odaaına giderek, Rıbbm Deniz vaaıtalann buradan geçm...,e&i cektir. Şenliklerin mükemmel bir şe- rin mesai saatleri kat'i su•ette teebit e- var. Buna rağmen bu sene dahi bu 
ler öyledir ki adam kendisini Kari tirketile eaas itibarile anlaştıklannr, Vilayetten Deniz ticaret müdürlüğüne kilde olmaoı için bütün hazırlıklar dildiği gibi hariçteki mesaileri de tahdit yeni kıymet Üzerinden vergi almamı· 
Marks'm yazı odasmda zannedrr. bazı teferrüat üzerinde görüşmeğe bildirilmiştir. ikmal edilmiştir. olunınuttur. Avukatlık eden profesör- yacağma ıöre Üç ıene evvelki kira • 
Hatti yazı odaamda deiil, kafataaımn devam etmekte olduklanm söylemiş- ler, senede ancak 10 dava deruhte ede- lar üzerinden konmut olan krymeti 
İçinde... ler ve neticeyi tahriren odaya bildire- •I hk l J bileceklerdir. Ancak bu davalar, fahti· Üç sene eonralci vergiye matrah ya· 

Bunlan Dikmendeki toprağımı dız- ceklerini ilave etmitlerdir. Halı tacir- l'P'IQ eme erae yet ve ıereflerile mütenasip davalar ola- pacaklar . . . Bu doğnı mudur? .. 
dızcılığa aetirdikleri için söylemiyo- !erinin, Rıhtım tirketile % 30 teD2i- caktır. Darülfünun müderrisleri sulh Bir 90k mülk sahiplerile goruş· 
rum; aiz ne sayarsaruz ıaynuz ama lat eaaaında mutabık kaldıkları anla- A e be f e d mahkemelerinde alelade davaları kabul tüm. Hepoi tahririn ağır, karıtık ve 
bu ite bir diz ve çıkar yol bulunuz. tılmaktadır. caıp ır va tız avası edemiyeceklerdir. iaabetaiz olduiunda müttefiktirler. 

AIHı GONDOZ Raporda her lıünü İçin en az bir mu- Diyelim ki; bu adamlar vergiyi fazla 
Avusturyaya ithalat için avine ihtiyaç gö&terilmittir. Müderriıle- vermemek için böyle aöylüyorlar. Li-

Kadim edebiyatı 
Fazıl Ah met B. in mec

llate bir iddiaıı 
Mecliste maarif bütçeai müzakere ~ 

dilirken Eliziz mebuau Fezrl Ahmet B. 
söz alarak demiıtir ldı 
- Arkadatlar dünyada okumak ve yaz 

mak denilen fennin &İstemleri o kadar 
terakki ebnİttir ki, buııün bu, bir m
lei mühinune olmaktan çıkmıtbr· Bu 
yeni harflerle, zihinleri yeni mevzularm 
feyizleri içeriainde besliyecek fikir uıu· 
lü vücude getiriliyor. Binaenaleyh nq
riyat sahaımcla mü&aadeyi tahdit ederek 
lrizim mahi,.eti içtimai:r-nize aygun o
lamıyanlannm önüne aeçmelidir. 

Biz layık olan bir heyetiz. Edebiyatı
mız dindar bir edebiyatbr. Klaıik ede
biyatımız tamamen dindaıdrr. Biz bir 
ciimhuriyetiz. Edebiyatıınız iıe mutla
kiyetperver ve padifahçı bir edebiyattir. 
Biz kadını hayalımlzda refikai mesai bl
liriz ve kendiaine aünden aW. mlisan 
hukuk temin· etmeie çahfryoruz.. Edelıi
y.-Z ondan baho• fi ayıp telakki 
eclecels devirleri ,......._ Y""""1fhr. 
Şimdi bu hu&usta terbiye mevzuu bah
oolduğu zaman bu aoan kadimin için
den çıkanp ta aençlerimize göıterebil~ 
ceğimiz parçalar bile fevkalade büyük 
bir ihtimamla aynlınak lazım gelen §ey
lerdir. --Kısa haberler 

• Leh" ef" · 1118!' ~ ın M. Olzowslô'nin ce-
naze meo;a~ncle bulunmak üzere An. 
karaya ıılmit 0!~ F~aız sefiri Comte 
de Chambrueı· n Td~nı.ıehyrımize dönmüştür. 

* Muht ıt ur • Unan -'>keme
•İnde dün 18 davaya bakrlmı, ve kara 
~İn talik edilmiıtir. r 

1 BORSA 1 
fi ı Bankumdan alınan cetveldir) 

18 MAYIS 1933 
Aktam 

lıtikrazlar 
la~ dahltt b
l>O•ıaz • 96,50 
1933 lıtikrum 20.
$ark d. Jo 1lan 270 
D. Muwalaı,ide 112.25 

Fiatları 

• Tab,.;Jit 
Elel.lrik 

Rıbbm 
'•UR)J Ukler IJ,,7P 
Saydi __.i 1_ Anadolu 

~· 11.7& ~ ili 
• aalı:er17. 7.75 ...... . 

ESHAM 

18.25 
43.90 
44.-
54,90 

lı Bankaıı Na- ı B omonti 2 ma 9.SO T ~rlı: 1 ,-

~ • HaDlmoo 9,50 ı ••• •• ~-•· 
.. ,, Müeııiı 102 çı .. •tıt 29.,30 
Anadolu Hisıe 25.- fıttb.,t ~ey • 12.-
Tram••J' 51.60 ponıua · 0

• 

Reji 3,80 Şark dey. 21 .8() 
Şir, hayriy• 15.- &l7a 2.40 
Telefon 13,- Ş.rlc • · ._ :::: 

ÇEK FIATLARJ 
Pariı 1?.,06 f Prai 15 89 
Londra 714 J Viyana 4 49 
NUyork 54.70 Madrit S.&466 
Mılano 9,09 Bulin 2.Öıs 
Rn.i"s•I 3,40 Varto•• 4.Zll 
Atina 80.326 P .. te 3 , 75,25 
Cennre 245,70 Belsrat 3S 
s.r.. 68 sın.... 79,ıııı 
A••l•rc:lam 118 Motlco a 108,65 

NUKUT (Satq) 
IC.uruı Kur11t 

20 f. Fr•••-. -
1 laterlin 

\71- 1 Şölln, A•. 24.-

1 Dolar 
710,5 1 Pe:ı:eta 11~ 

20 Liret 180 l Mark 47~ 

20 1. Belçôk• 
218 1 Zeloti u.-11& l Penp 33.-20 Drahmi 211.eo 

20 i. lt•ic-r• 820. 
ao ı.., 23~ 

20 Le .. -- 20 Dina.r 115.-
ı c~,.._....,, 

1 Florin 811.- 1 Alhn ~-

•ı Kvr. Çek 120 l Mec:M:liı• 
933 

33.-

döviz rin muavinden ba•ka aynca iki veya üç kin konulan kıymetlerin yüzde •ek-ç " babası V f kat f aıiıtam bulunacaktır. seninin fazla olduiunu da ellerindeki 
M~mleketimizden Avuaturyaya 

yapılacak Türle men~ei ithalata mü
teallik dövizlerin muntazaman tes
viyesi temini edilm.iş olduğundan 8 
Mayı• 933 tarihinden itibaren kon: 
tenjan rejimi dahilinde Avuaturyar
dan Türlciye'ye vuku bulacak ithalat 
hakkında Türk paraıın1n kıymetini 
koruma hakkındaki 6 numaralı ka
rarnameyi istiblif eden kararname
nin 33 üncü maddesinin tatbikinden 
sarfınazar edildiği gümrüklere ve 
ihracat ofisine tebliğ olunmuştur. 

Buğday 
Ziraat B11nkaaı, geçen sene köy

lüden mübayaa ve stok ettiği buğ
daylann bir kısmını satmağa ba§la
mıf, buiday fiatı bu yüzden biraz 
düımüştür. 

iktisadi konferanslar 
lktıaatçılar cemiyeti tarafından 

tertip edilen ilmi konferansl.;rdan 
herkesin İatifade edebilmesi için da
ha umumi mahiyette konferanslar 
tert ib i lcararlaştırılmıştır. Bu konfe
rana hülftıalarile Üzerlerinde yapıla .. 
cak münakaşa hülaıaları ve neticele
ri cemiyet tarafındna matbuata veri
lecek, konferana neticeleri de ilmi 
bir mecmuada neırcttirilecektir. 

Almanyaya yumurta ithalatı 
Holanda ile Almanya araaında a

hiren yapılan bir mukaveleye naza .. 
ran, Holanda yumurtalan tenzilitlı 
gümrükle Almanya'ya ithal edile
cektir. 

Almanya ile en ziyade mazharı 
müsaade devlet esaıına müstenit mu
kaveleleri bulunan diğer memleket
ler de bittabi Holnnda yumurtalarına 
Yapılacak tenzilattan istifade edecek
lerdir. Bu meyanda biz de bulunmak
tayız. Yalnız, bir ıart vardır. Diğer 
devletler, geçen aene mayısından ki. .. 
nunuevvel ıonuna k&dar mal ithal et
mi,lerae, bu sene ancak o miktarlann 
3 60 fı nispetinde mal ithal edebi
leceklerdir. Daha fazlası için yüz ki
lo b~tına 70 mark gümrük verecek
lerdır. G_eçen aene devletlerin ne ka· 
~aı:kml al. ıthal ettiklerinde Alman i&ta 
llıti erı eaas tutulacaktır 

f&tatiatiklere nazaran T·u·· k" , r ıye, ge-
çen aene mayıaından aiuatos aonuna 
kadar Almanya'ya yumurta ihraç et
memitti. Ağuıtoetan eene oonuna ka
dar Türkiye'den Almanya'ya ith.al e
dilen yumurta adedi ise 11,198,000 
adetli. Buna ~azara.o, bu ıene için 
tenzilatlı tarıfe ıle Almanya'ya 
6, 718,000 yumurta ihraç edebilece
ğimiz anlatılmaktadır. 

Bu •uretle Almanya'ya göndere
ceğimiz yumurtaların kalite&i dütük 
olmıyacak ve Almanya'da meri yu
ınurta taanif ve ticaretine ait talimat
name hülcümlerine uygun olacaktır. 

lnhl•erlerda 

Eksper namzetleri 
inhisarı ı·· ·· k k aı· utün e ıpe:r ursu geçen 

•ene mezunla--'-- ühim" • bir kı eli . . .. • ....., m amı 

n •nhi .. r fabrika! md bü . 1 . 
de ~maktadırlar. ar a ro •ı enn-

lnhraar idaresi bu ef--"' 
yeni bir tekil d"" .. ~er hakkında 

eti . . .u!unmektedir. Bu eksper 
namz "'1Nn rlö &ene muhtelif teknik 
ıubel ... de alhtar ay olmak .. • 

örmel · bu uz.ere staı 
g . en ve •uretle ihtisa, keabet-
melen muvahk ıörülınelıtedir 
Tütü~ eksper ~rsundan timdiye ka

dar yetl§en efendılerd• lyi iatifııde "" 
dilmittir 

OCUgUD art 8 Vft .. Trp fakülteei raporunda, profesör M. icar veaikalarile ispat ediyorlar. Bü-

d •• h J Malch'in noktai nazarına iatirak ederek tün bu adamlann muvazaalı icar mu .. tiz kig" 1 ına gore meç u •• fakültenin l.tanbula naklini hemen it- kaveleleri yaptığım iddia etmek bü-
tifakla kabul etmittir. Aaık naklin tek· tün mükellefleri ıahtekarlıkla itham 

Dün Birinci Ceza mahkemesinde §8• 

yanı dikkat bir dava rüyet edilınittir• 
Davanın suçluıu Papaı Koıtantin Ha.
çopulo Efendidir. Muhakemede Zaharya 
Berjanof Efendi ismiAde bir ıahit dinlen 
mittir. 

Bu ıahidin anlattığına göre, Papa• 
Haçopulo Efendinin Anna ve Marika 
iıminde iki kızı vardır. Papaı ' Efendi bu 
kızlarından Annayı henüz Amerikadan 
ı mi olan ve prote tan me2bebioden 
bulunan Zaharya Berjanofa nitanlamış· 
tir. Anna ile Berjanof dokuz ay bir ara
da yaşamıılardır. Bu müddet zarfında 

da bir çocuklan olmuştur. Bunun Üze-- ' 
rine Zaharya evlenmek İçin Belediyeye 
müracaat etmiş, fakat bu eınada Patrik 
hane İ?e müdahale ederek protestanlığı 
ve Zaharya Efendinin Amerikada Tür
lıiye lehine ve Ortodoksluk aleyhine ne§· 
riyat yapmasını bahane ederek Haçopu
lo Efendiyi luzını Zaharya ile evlendir
mekten menetmiı ve aksi takdirde gerek 
kızı, gerek kendisini aforoz edeceğini 
bi1dirmittir. 

Bunun üzerine Pa9as Efendi de Za
haryanın Annadan doğan çocuğunu vaf· 
tiz ederken babauz olarak vaftiz etmİ§· 
tir. Çocuğun babası malum olduğu hal
de babasını meçhul göstermekten baş
ka Papaa Efendi kızlan için de aynca 
vaftiz lıiiıdı tanzim ederek botka nü
fus tezkeresi almıt ve bu tezkerelerle de 
muhtelit mübadele komisyonundan etab
li veıikaıı almııbr. 

Papas Efendi ~ahidin sözlerine itiraz 
~derek dedi ki: 

- Kendiıiyle nişanlı olan kızımı aç 
bıraktı, kızmı da kaçtı, yanıma geldi, 
çocuğun babaaının vaftizde me<;hul gös
termeme gelince, bu izdivaç ne resmen 
tesçil edilmif, ne çocuğun babası res
men teayyün etmiş değildi Biz biliyor
duk, f?kat resmen bilinmediği İçin çocu
ğun 1-al-uını me~hul olarak kaydetmiye 
mecburduk. 

Muhakome, evrakın iddiA makamı ta. 
rafından mütaleaıı için baflıa güne bıra
kılmıt!ır. 

Şahit Zaharya Efendi bu usulsüz vaf
tizin bozulmaıı için patrikhaneye de mü
racaat etmit, fakat müracaatı kahul e
dilmemi.tir. Bunun i~in Zaharya Efen
di Patrikhane ••kanından Avido Y erma· 
nos, Milon Polikarpos, Mitropolit Mak
ıimos ve Patrik F oti Efendiler aleyhine 
de bir dava açmiya karar vermiştir. 

Zaharya Efendi çocuğuna kendi iımi
nin verilmesini ve vaftiz kağıdındaki 
"Babası: meçhul" kağıdının kaldınlma
ıını İstemektedir. 

Limon davası 

zarteıi günü batlanacaktır. 
Koska cinayeti 

931 senesi Cümhuriyet Bayramı ge
cesi Ko~kada Orhan isminde bir genci 
öldürmek ve Ediple Azizi yaralamaktan 
ıuçlu Arnavut Har.anın muhakemeıine 
dün devam edilmiş •·e suçlu vekilleri 
mildafaalarını yapnuşlardır. Suçlu ve
killeri Arnavut Haaanın nefaini müda
faa va~yetfode kaldığını sliyliyerek be
reet lalı.binde balunmuılardır. 

Muhakeme karar tefhimi için bafka 
güne ı..ralnlmııtır. 

Beşiktaş cinayeti 
Ailesini boşanmaya teşvik etmesinden 

muğber olarak Betikta§ta Serence Bey 
yokuşunda 16 numaralı evde oturan 
Şerafettin Efendiyi öldürmekten •uçlu 
Osmanm ınulıakemesi dün Ağırceza mah 
kemeıjnde neticelenmiıtir. Dünkü mu
hakemede iddia makammın itgal eden 
Kit~f .Bey. iddia11nı serdetmiıtir. 
Kişıf Bey hadiseyi tasvir ettilcten son 

ra, ıu~lunun cürmü tehevvüren ika et
tiğini &Öyliyerek Ce2Al kanununun 448 
inci maddesi ile cezalandınJmaııru ve 
cezR tay:n edilirken esbabı muhaffefenin 
nazarı dikkate alınmaaııu isteınittir. Mu 
hakeme müdafaa içjn ba§ka güne hıralıd 
mıjtır. 

Marmara Şakir 
Süadiyede kahveci Güzel Salibi öldür

mekten auçlu ve evvelce Topuz Hüıeyin 
ve Yiğit Mehmet iıminde iki kitiyi öldür 
mekten ınahkuın Marmara Şakirin mu
hakemesine dün Ağırceza mahk...,.,.in
de devam edilmittir .. Dünkü muhakeme
de dinlenen şahitler Şakirin Salibi vur
duğunu gördüklerini &Öylemiılerdir. 
Muhakeme ~elmiyen falıitlerin zorla ge
tirilmesi ve acUi müzabaret suretile ve
kil tayin edilmesi için batlca güne lrora
kılınıttır. 

T efevvühatta bulunanlar 

Reisicümhur Hazretleri al,.yhinde 
tefevvühatta ve :ıabıta memurlaıma ha
karette bulunmaktan auçlu Recep ve 
Muzaffer Efendilerin muhal{ melerine 
llün Ağırceza mahlı<meünde devam e
dilmittir. Recep mahkemeye mevkufen 
getirilmiş, Muzaffer taırada bulunduğun 
dan istinabe sdretile afu.aıı ifadeai okun 
muştur .. Muzaffer ifadesinde kendiaine 
isnat edilen cünnü inlı.ir etmekte idi. 
Maamafih cürüm fabitlerin ifadesiyle 
oabit olduğundan iddia makamı her iki 
&uçlunun da cealandırılmaamı i&temiı
tir. Muhakeme heyeti müzakereden eon
ra davanın au~luya ait diğer davalarla 
birlettirilmeıine karar vennittir. 

Eroin JCaçakçılığı Limon kralı Diyamandi Ef. ve arka
daşlarının yeni meydana crkanlan 3000 
sandık limon kaçakcdığı • meselesinden 
dolayı dün 8 İnci ihtisas mahkemeıin
de mevkufen muhakemelerine başlana
caktı. Mevkuflar Diyamandi Ef. den 
başka ortağı Miltiyadi Çalri& eski kati
bi Argiri, gümrük muhafa~ memurla
nndan Ali ve Arif E.f. !erdir. Aynca va
zifelerini ihmal maddeainden üc güm
rük muhafaza memuru da !'ayri mevkuf 
olarak muhakeme edileceklerdir. 

Eroin kaçakçılığı yapmaktan suçlu 
, Leon ve. 1';_1~iz .Beha_r karde!lerle Şakir 

ve hmail mmlı §ahıılar müddei umu
milik tarafından Altıncı istintak hakim
liğine tevdi edilmişlerdir. 

Diyamandi, Miltiyadi ve Ali Ef. ler 
tevkif kararına itiraz ve bir kısım suç
lardan iıtintak hakimliğince verilen me
ni muhakeme karanna eümrük idaresi 
itiraz etmiılerdir. Bu itirazlar üzerine 
bir karar verilmek üzere dava evrakı 
Ağııceza mahkeme.ine gönderilmiıtir. 

Bu iıiı..,.la 8 inci ihtisas rnahkeme&i, 
dün evrak hWunmadıi_n:ıdan davayı rü
yete ba§lıyaman.tbr. Muhak-e -

Hakim Salih Bey dün maznunlan is
ticvaba batlamıttır. 

Pollste 

Yangın 
Kadıköy Kızlarağa caddesinde bakkal 

Fehmi Efendinin düldrinmdan yansın 
çıkmtf ve bir kımn yandıfı halde bestı
rılmıttır. 

Carpan otomobil 
Sany;rde oturan on Yatında Hakkıya 

köprü üzf".-ind~ ~ numara1ı otomobil 
çarparak yaral&m11tır. 

!ine ve teferruatına geçmemİftİr. Fakül- etmek demek olmaz mı? ... Korkulan 
tede de•s ve künü adetleri de raporda tudur: 
tamamen tesbil edilmiı bulunmaktadır. Bir taraftan yeni intaat, diğer la· 
Tıp fakülteainin muallim muavinleri raftan buhran, üçüncü cihetten ls

adetinin artmuma )üz.um eösterilmİş· lanbul nüfuaunun ekailmeai kiralan 
tir. Her ders için en "'8ğı bir muavin düfiinnüt, ye ıükna için kiraya ~e
ye iki veya üç asistan bulunacakbr. rilen apartonan ve evlere kiracı a-

Raporda eczacı .e dişci mekteplerin.in zalllllfhr. Verıiler ise yeni esasa gÖ-
müstakil yük&ek mektepler halinde ida- re b\J&ÜnkÜ milctarından aşağı yu
resi muvafık olacağı zikredilmiştir. Her kan yüsde 40 • 60 artacaktır. Bir ta
iki mekteple de talebe mealek ve ihtisa- raftan binalar botalır, kiralar dü~er· 
sa tealluk eden d ... &lerden maada&ııu ken difer taraftan yanlıt ve gecikmi, 
ait oldukları fakültelerde takip edecek- tahminler yüzünden yükselen vergi
lerdir. Meseli diıçi mektebile Tıp fakül !erin tah•il nispeti azabr, bekayası 
tesinde ayni zamanda gösterilen teşrih çoğalır. Buna mukabil de binalar 
ve fizyoloji gibi dersler tevhit edilecek, 
dişçi mektebi talebesine lıu dersler Trp kıymetten dilfer. Halbuki bir mem • 
fakülteoinde ıöıterilecektir. lekette en e ... lı ve oynamıyan servet 

Hayvanat, kimya, nebatat gibi mıİİf· ıayri menkul servettir. Bunu hırpa • 
terek dereleri de elitçi ve evzacı taleb&- lamağa aelmez. 
si Fen fakültesindeki küroülere devam Karınağrıaı 
etmek suretile takip edeceklerdir. Sevmem. Kar nağnsı tataızdır. 
Tıp ve Fen fakülteleri, bundan dola- Fakat manaaız deiildir. Karnı ağn-

yı raporlarında nebatat, kimya, hayva- yan adamın aklı karnındadır. 
nal, tetrih, fizyoloji gibi müıterek ted- Her,..,,; kanımdan diifünür. Tecrü
riaat muallim ve aU.tan l.adrolarırun bedide olanlar, karnı o gün ağrımıı 
takviyesi lüzumuna i§Bret etmişlerdir. olanlar da karnı ağnmaaın diye her 
Edebiyat ve ilahiyat fakültelerinin rapor ıeyİ karnı için diifünür. Bunun ikiai 
lan da esas itibarile diğer fakültelerin- netice itibarile birdir. Allah kinnıenin 
kinden farklı değildir. Yalmz llihiyat karnnu afntmaam, eonra aklı k" rnı
fakülteaine verilecek yeni İıtikıımete na iner. FELEK 
dair bazı mütalealar vardır. 

Ayni zamanda ilahiyat ve Edebiyat 
fakültelerinde okutulan müıterek dersle
rin de tevhidine Hlzum gösterilmiştir. 

118hiyat fakülteai talebesi bu mütte
rek deraleri Edebiyat falıültesinde takip 
edeceklerdir. 

Sefirin cenazesi 
Cenaze meraalmle geti

rildi ve Varto
va'ya gönderildi 

Anlcarada ve/at ed.. Lehi•tan sefiri 
M. Cazimir Olaow•ki'nin cenueai ev
velki gün Ankarada merulmle kaldm). 
nuf ve diln &abah tehrimize getiribnit· 
tir. Cenaze dün alııam müteveffanm re
fikuı, yefenleri Comt ... e Poninab -.e 
Lehiatan mebuslanndan M. Zalewıki ile 
birlikte konvansiyonel treni ile V art0va' 
ya götürülmütlür. 

Cenazenin Hayclarıwl§a 'ya muvaaali
tinden evvel dün &abah &aat 8,30 ta Be
yoğlunda Salnt-Esprit kliııeainde ruban( 
lıir ayin yapılm.ıttır. Ayinde Vali Mu
hittin Bey, Kolordu kumandanı Şülırll 
Naili P•. ile latanltalda bulunan aefirl• 
ve kon.;;.ı.,.ıar ve Lehiatan tebaa11 h..
bulunmuıtur. 

Tren saat 11 de Haydarpafa'ya ael
mittir. Vilayet ve Belediye erlıılnı ila 
Lehi&tan konaoloou M. Waanerowiç ta
rafından kartıllUUlllfbr• 

Hariciye Veklleti manurlarmdan R• 
fik Amir B. de c-eye fatanbula ka
dar tetyi etmittir. . . 

Ayni trenle ~ ıd• Mm 01•
zow•ki'ye trende Fıranan sefiri Comte 
ele Chamloran refakat etmİftlr. C-1> 
de Reiaicümhur Hz. ile Lehiıtuı Relal
ciim!_>u~, B-:ıy-ekil !&met ~t- Hariciye 
V ekiletı vekili, Saraçoflu !}9krii ve T.,, 
fik Rüttü Beyler ve B. M. Meclia.i Rei
si Kizım Pı. ve ııefaretler hınflarmclan 
ve tehir namı- gönderilen çelenkler 
vardı. 

Cenaze, vapura konulmak llaere rıhtı
ma götürülürken lıir ınüfreze poliı 1-
fından aeliımlanınıtbr. Cenaze v..,uria 
Saraylrumuna aeçirilmlttlr. !1.nıytıur. 

Belediyede 

Evkafla ihtilaflar 
Mahkemelik olmıyan

lar tasnif edUiyor 
Evkalla Belediye araaındaki da· 

valarm ..,. ihtiliflarm halli için bir 
k-'"- tetkil edilmitti. Komisyon 
m.ı..ır-:re müracaat etmeden hal· 
ledlleı:elr itleri taanif etınektedir, 

Susuz aemtler 

Şehrin lrazı yiikııek eemtlerine su 
çıkmamaktadır. M. Fellner'in rapo· 
nı aelinciye kadar Belediye şehfin 
IUIUZ yeılerina IU çıkarmak için bazı 
pratik tecllrirler alınalı diifiiaıme te
dir. 

Muhittin B. yarın 
Ankaraya gidiyor 

~i ve Belediye reiai Muhittin B. 
yarın Ankaraya ıidecektir. Muhittin 
Bey, Ankarada belediyeye ait bau 
itleri takip edecektir. 

Çikulota paketlerinden 

yazılar 
Bur çukulata ve biaküvit kutulan

- isinden çocukların terbiyeaini bo
zacak bası yaaılı kiirtlar çılctıiı aô
rillmlttlr. Bunların men'i için Maa
rif Yel.aleti latanbul vilayetine Wr 
tezı. .... 7a:ı111111tır. 

nunda mlkınff.aya hiıı ıl•n Mkeri -
rulm , .. ' ııtır. Sahilden Slrlıeei ia· 
taey- ,ı.ıe.. yol lld taraftı aakerie 
kutaddmrtb. ~ bulanan ..,.. 
ler ve konoolaalar !laıraylıurnunda c
zeye lltthalı etmitlerclir. C-we ........... 
top -ba11na lıonulmut ve önde müzilıa 
mat<m havaanu çaldıtı halde Slrlı:eci 11-
-yonuna götirülndlıtür. 
c- buradrı E..r._ konulm ,,_ 

Hazar buluıwılar, bu sırada, Lehi•
Maalihatgüzanna beyanı ta.bet eblllt
lerolr. 

• 



( ___ H_a_f_t_a_Iı_k __ S_i_y_a_s_i __ İc_m_a_ı __ ) 
Cenevre silahsızlanma konferansı ı 

kedi gibi yedi canlıdır. Kah Fransa, 
kalı Almanya, kah ltalya ve lngiltere· 
den birer yumruk ve sille yer. Buh
ranlar geçirir. Ölecek zannedilir de 
gene canlanır. Ve zinde, ter ve taze 
müzakerelerine devam eder. Bu kon
ferans silahsızlanma yolunda bir neti. 
ce elde edememit ise de her halde fU• 
nu ispat etmiıtir ki müzakerelerine it
tirak eden murahhaılann harikulade 
bir tahammül ve ıebat kabiliyetleri 
vardır. 

galip devletler tarafından da teslim 
edildiğini söyledi. Silahsızlanma kon· 
feransında Alm.anyaya tam. müsavat 
teminine çalıpcıığıru bildirdi. Ve 
bu nutku dinlemek Üzere fevkalade 
olarak içtimaa davet edilen Reichstag' 
Meclisi, Hitler'i alkııladr. Fakat AJ. 
man Baıvekili muahedelerin kayıtlari
le mukayyet olmıyacağmı söylemedi. 
En ziyade korkulan nokta da bu idi. 
Bilakis bu muahedenin yerine daha 
iyisi konulmadıkça, hiç bir Alman Hü
laimetinin bunu kendi haıma yırtıp 
ahnıyacağmı bildirdi. Binaenaleyh 
Hitler esasen ıenelerdenberi söyledi. 
ğini bir defa daha tekrar etmiı olu-

Bu defa geçirilmekte olan buhran 
Almanya tarafından indirilen bir to
kat neticesidir. Muhterem karilerimiz 
hayret edecekler: Diyecekler ki AJ. 
man Versailles konferanaındanberi ai
lahlarmdan tecrit edilmit olduğu ve 
Alman murahhası Nadolny'nin dediği 
gibi "alacaklı,, vaziyetinde bulunduğu 
halde nasıl olur da ansızın ~verecek
li> vaziyetine geçiyor ve konferansın 
müzakerelerini inkıtaa uğratmak teh
likesine maruz bırakabiliyor? Bu neti· 
ceye varmak için cidden kanıık bir 
yoldan yürümek lazımdır: Almanya 
1919 da silahlarından tecrit edildiği 
zaman askerleri 100 bine indirihnitti. 
Bu askerleri kısa hizmetlerle ihtiyat 
sınıflarına alıp ta memlekette talim ve 
terbiye görmüş büyük bir zümre bu
lunmasın diye askeri hizmet müddeti 
de 12 ıene olmak Üzere tespit edil. 
mitti• Binaenaleyh Almanya 14 sene .. 
dir askeri teşkilatını buna uydurmuş
tur. Fakat bu 100 bin askerin her biri 
mükemmel zabit gibi yetiştirilmi§ ve 
spor, Çelik miğferler gibi tetkilattan 
istifade edilerek derhal büyük ve 
kuvvetli ordular tahrik edecek vazi
yettedir. Yani Almanyanm §İmdiki 
teşkilatı Freınsızların işlerine elvermİ· 
yor. 

lngili:r. Başvekili Mac Oonald, ge· 
çen martta yaptığı silahsızlanma tek· 
lifinde bütün Avrupa Devletleri or
dulanrun yeknesak olmasını istemit 
ve bu orduların kısa hizmetli mecburi 
askerlikle almmıt askerlerden mürek
kep olmaaını ileri sürmüıtü. Alman· 
ya bunu kabul etıniyor. işte kıyamet 
te bundan kopmuştur. 

Geçen ay Mac Donald teklifinin 
müzakeresine başlandığı zaman A
merika murahhası Norman Davis, ilk 
müzakere mevzuu olan emniyet me
selesinin tehirini ve askeri tahdit me· 
selesinin müzakeresini istemİ§tİ. AJ .. 
manlar da askeri tahdit meselesi mÜ• 
zakere edilirken yukanda izah ettiği
rı'lİz sebep dolayıaile bu mevzuun da 
tehirini ve üçüncü nokta silahlann 
tahdidi meselesini müzakere ettirmek 
istediler. İngilizler ve Fransızlar as
k eri tahdit yapılmadıkça silahların 
tahdit edilemiyeceğini söylediler. Kon· 
ferans bir çı~azda iken reis Hender
son, her iki meselenin de bir arada 
müzakere edilebileceğini söyledi. Fil· 
hakika reisin bu buluıu ile müzakere 
usulü çıkmazdan çıkarıldı. Fakat esas 
mesele hala çıkmazdadır ..• 

* * * 
Silahsızlanma konferanaınm böyle 

bir safhaya girmesi, beynelmilel mü
nasebetlerde de bir gerginlik meydana 
getirdi. Almanyanın ıilihsızlanma 
konferansmr terkederek Veraaillea 
muahedesinin kayıtlarile mukayyet 
olınıyacağını il.in edeceği bildirildi. 
Hitler, Alman Reichstag'mı fevkalade 
olarak içtimaa davet etti. İııgiliz A
vam Kamarasında yapılan bir müza .. 
kerede Harbiye Nazırı Hali§&DI, Al
manyaya karşı tatbik edilecek müey
yidelerden bahsetti. Velh.iaıl ıiyaset 
ufuklarında karanlık bulutlar göriil· 
miye baıladı. Amerika Cümhurreisi 
Roosevelt bu karanlık bulutlan dağıt
mak için olacaktır ki bütün cihan dev· 
leth.rine hitap eden bir beyanname 
ne~retti. 

Bu ehemmiyetli beyannamenin met
nini henüz okumadık. Fakat her mem· 
lekc~te uyandırdığı akislere bakılacak 
olursa, epeyce maharetle yazılmıt o
lacaktır. Fransızlar beyannamenin 
Almanyayı istihtaf ettiğini, Almanlar 
asıl hedefi Fransanm olduğunu Çinli
ler de tarizlerden maksat Japonyadan 
başka bir devlet olamıyacağını söyli· 
yorlar. Ajanslar tarafından çok kısa 
sekilde verilen izahattan anlatılıyor 
ki Amerika vaziyetin vahametine 
nazarı dikkati celbediyor ve silahsız· 
lanma konferansına İ§tİrak eden dev
letleri anlaımıya davet ediyor. Bu, iıin 
temenni kısmı. . . Sonra bir umumi 
ademi tecavüz misakı teklif ediyor ki 
bu tabii müspet bir tekliftir. Ameri· 
ka~ın teklifine göre, hiç bir de".let 
askeri, hiç bir sebep ve maksatla dıger 
bir devletin arazisine ayak basmıya .. 
caktır. Göriilüyor ki bu, harbi ilga 
eden Kellogg misakını tamamlıyan di
yemezsek te her halde kuvvetleftiren 
bir tedbirdir. 

• • • 
Diger taraftan Hitler de çarşamba 

günü nutkunu aöyledi. Hitlerin saat 
üçte söylediği nutuk gramofon pli.k
larma alınarak aktam radyo ile tekrar 
verildi .. Alman Baınkilinin dört gün· 
denben beklenen bu sözlerini dinli
yenler, tiddetin; nutkun manasından 
ziyade Hitler'in söyleyiı tarzında ol
duğunu anlamıılardır. Filhakika Hit
ler çok bağırdL Almanyaya karıı ya. 
pılan haksızlıklardan fikiyet etti. Al
man milletinin yaıamak hakknu bağı
ra bağıra istedi. Muahedelerin haksız 
oldu~unu iddia etti. Bu haksızhğm 

' itizar 1 
Makedonya tefrikamız yazı

mızın çokluğundan bugün ko· 

llL:mam:::;. ~ı, 

yor. 
• . • * 

Avusturyanm Almanyaya iltihakı 
bu küçük cümhuriyetteki Nazi Fırka· 
smın iktidara geçmesine bağlı görü
nüyor. Bunun için Avusturya Nazi
leri harekete geçmişlerdir. Yer yer 
kıyamlar oluyor ve Alman Nazilerin· 
den de yardım görüyorlar. Hafta ara· 
11 bir hadise oldu: Türklerin asırlarca 
evvel Viyana önündeki mağlubiyetle
rinin yıldönümünü tesit için Avuatur· 
yaya Almanyadan da bir takım Na
ziler geldi. Bunlar araoında Baviyera 
Adliye Nazın da bulunuyordu. Bu Al· 
man Nazileri Avusturya Hükılmetine 
tariz ettiklerinden hükılmet bunları 
Avusturyadım tardehni§tİr. Şimdi Al
man Nazileri Avusturya Hükılmetine 
atet püskürüyorlar ve bir takım teh
ditler savuruyorlar. Avusturyada da 
Naziler tekrar harekete geçtiler. Hü
kUınet timdilik vaziyete hakimdir. 
Ancak §U, nazarı itibara alınmalıdır 
ki Avusturyanm Alınanyaya iltihakı 
yalnız Avusturyayı alakadar eder bir 
mesele değil, beynelmilel bir mesele
dir. 

• * 
Cihan lktısat konferansının 12 ha· 

ziranda toplanma.sına karar verildi ve 
64 devlet te Londraya davet edildi. 
Bundan sonra konferansı hazırlıyan 
komisyon Amerikanın bir teklifini ka
bul etti: Bu teklife göre konferans de
vam ettikçe hiç bir devlet gümrük ta
rifelerini arttırmryacakbr. Bu, bir ne
vi gümrük mütarekesidir. Konferansı 
hazırlıyan devletler arasında bulunan 
lngiltere ve Fransa bunu kabul et
mekle beraber, lngilizler diger taraf
tan bazı devletlerle hususi ticaret mu
kavelesi imzalamakta devam ediyor.
lar ki bu, diger devletlerle olan tica
retlerini tahdit eder mahiyettedir. Her 
halde bu "mütareke., nin hükümleri 
§İmdiden tefsire muhtaç görünüyor. 

Ahmet ŞÜKRÜ 

kUI.&& ................. 
Hal .• 

Boşa giden para ve emeğin, yanda ka
lan işin, yersiz ıatafatın, yolunu ıaşıran 
himmetiıı, yanlış gÖrüf ve ters hesap e
dişin topuna birden miıal olarak göste
rilebilecek bir yer var: Kadıköy Halı .. 
Gözümüze şimdi bu kadar manasız gö
rünen bu çatı için söylenen parlak nu
tuklar, gazetelerde yazılan yazılar bir 
araya gelse, Mecellei Belediye büyüklü
ğünde bir kitap olurdu. 

Hadi temelinde kesilen kurbanların 
kanına, tüketilen nefese, aarfedilen mÜ· 
rckkebe acımayalnn. 

Ya, milletin parası?.. Ona acımamak 
nasıl eld~n gelir? 

Hiç bir İ!e yaramadığına utancından 
kızarmış gibi soluk penbe rengi ile, mü
tevekkil ve başı eğik duran bu ahcıaız, 
ıatıcııız çarıının ne vakit önünden geç .. 
ıem, yüreğimin sızladığını duyarım. 

Geçen gÜn bir arkadaşla Kadıköy İs· 
kelesinden vapura binerken gene gözü .. 
me diken gibi battı: 

- Yazık oldu, diye söylendim. 
Arkadqnn sordu: 
- Neye yazık oldu? Cevap verdim: 
- Şu hala bak!. 
Camlannm yansı parça parça dökül

müş, sıvaları yerycr kopmağa başlamış, 
ıoğuk ve boş binayı göstererek içini 
çekti: 

- Hala bakma, azizim hale bak! 
M. SALAHADDiN 

Hav2cıhk ve spor 
Asrrmızm en mühim meselesi o .. 

lan (Havacılık) la uğraşan biricik 
mecmuamtzm 95 inci sayısı her 
zamanki nefaoetile çıkmııtır. 

Halkbiig'si haberleri 
lıtanbul Halkevi dil, edebiyat ve ta 

rih şubesi tarafından netredilmekte 
olan Halkbilgisi haberleri mecmua
sının 21 122 numaraları bir arada in 
t.İ§ar etmiştir. Tavsiye ederiz. 

Dipsiz kuyu 
(25 kuruşa tam bir roman) namile 

Akşam kitı;ı.pha.ne.ıi tara:fmdan biç in
tişar etımemiş bir uc.u.z roman serisinin 
neş.rine başlanmıştır. 

Bu serinin birinci kitaıbı (Vıt-<Nil) ta 
rafından nakledilen poJis hafiyesi Ylll
maz Ali''1in maoeralarını ihtiva eden 
(D~psiz kuyu) dur. 

Askerf tabllgat 1 
329 doğumlulara 

Eminönü askerlik ıubesinden 

329 doğumluların ilk yoklamasına 
25-5-933 tarihinde tekrar baılana· 
rak Haziran nihayetine kadar devam 
edecektir henüz yoklamasını yaptır
mamış 013.n mezküı· doğumluların 

pazar ve perşembe günleri §uheye 
müracaa t\an. 
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~ 65 nci liste 

= Gazi' nin kendisinden dinleyiniz: E 

Mustafa Kemal nasıl milli reis oldu? 
Erzurum kongresi kimin eseridir? Milli nü. 

veyi kim ve nasıl hazırlamıştır? 1 
~ 

10 temmuz tarihli idare heyeti içtimaında Müdafaa( Hukuk 
Merkezinin karar defterine geçen 

= = 
~ 

•atırlardan aceba Karabekir Pata tegafül mü ediyorlar?. • (Başı l inci sahifede) 
vermeleri lômdır. Kalpl1trinde bu 
kuvveti hissftftniyenlerin teşebbüse 
geçmemeleri daha iyi olur. Zira, hem 
kendilerini, hem de milleti iğfal etmiş 
olurlar. 

Bir de, mevzuubahis vazife, resmi 
makam ve üniformaya sığınarak el 
altından kabili tedvir değildir. Ale
nen ortaya çıkmak ve milletin huku· 
ku namına yüksek sada ile bağırmak, 
bütün milleti bu sadaya i§tirak ettir
mek lôzımdrr. Bundan bafka böyle 
bir vaziyetin talep ettiği adamın mut· 
laka benim §alısım ola&ileceği gibi bir 
iddia mevcut değildir. Her halde bu 
memleket evladından birinin ortaya 
atılması zaruri olmuştur. Benden b<l§
ka bir arkadaıı da düşünmek müm
kündür. Yeter ki o arkadaş, bugünkü 
vaziyetin kendisinden talep ettiği tarz;
da harekete muvafakat etsin! Bu &e
yanat ve izahattan aonra, hemen ka
rar vermek muvafık olamıyacağından 
arkadaılara bir müddet düşünmek ve 
müdavelei elkôr imkanını vermek için 
müzakereye hitam verdim. Tekrar 
toplandığımu; zaman, işin başında be -
nim devam etmemi ve kendilerinin 
bana muin ve zahir olacaklannı söy
lediler. Ben, şeklen askerlikten istila 
ettikten sonra da, tıpkı ıimdiye kadar 
olduğu gibi, mafevk kumandanınıtım 
gibi, emirlerimin ifası, muvaffakıyet 
için şartı esasi olduğunu zikrettim. 
Bu cihet, tamamen tasvip ııe taatik o
lunduktan sonra içtimaa nihayet ver .. 
dik.,, 

Kazan Karabekir Paşa; yazılarile, 
Gazi Mustafa Kemalin Erzurum kon
gresile olan ali.kaaıru ehemmiyetsiz, 
zayıf göstermek istiyor. Bir taraftan 
kongreyi daha çok benimsiyor; diger 
taraftan kongreye kartı olan alaka-
sızlığını, dördüncü mektubunda fU 
sözlerle izah ediyor: 

"Halk, benim hiç müdahalem olma. 
dığı halde, yer yer biribirlerile yazışa
rak anlaştılar ve Erzurum kongresine 
karar verdiler!., 

tubunda (vesika • 6) diye neşrettirdi
ği §U yazıyı okuyalım: 

Erzurum kongresini Mustafa Kemal 
Paşa ve Rauf Beyin topladığı zannile 
kongrenin dağıtılması ve Mustafa Ke
mal Paşa ile Rauf Beyin tevkifinde 
ısrarla hükUıneti mahalliyelere emir 
veren hükılmete yazdığnn ıifre .... 
diye, Gazinin huzurunda yazılan ve 
Mustafa Kemal Pa§a ile Rauf Beyin 
tevkif edilmeleri münasip olamıyaca
ğı, böyle bir teıebbüsün efkarı umu· 
miye üzerinde fena bir tesir yapaca
ğını ve sair mütaleatı havi olan vesi
kayı kaydettikten sonra, bunu "Da
vayi millimiz için tek cephenin kurta· 
rılnıasına ve yaşamasına ve milli mu
zafferiyetin Üssülharekeıi olacak olan 
Şarkta nasıl bir ruhla çalışıldığına 
misal,, olarak gösteriyor. 

Muhterem Karabekir Pata ile bir 
türlü anlaşamadığımız bir nokta var. 
Biz, hiç bir vakit, lıtanbulda, İşgal 
ordusunun elinde alet olan bir hüku· 
metin emri yerini bulsun, diye Ki.zım 
Karabekir Paşanın, milli mücadele a
leyhinde, milli şef aleyhinde hareket 
edecek bir kabiliyette olduğunu SÖy· 
lemedik. Öyle hareket edenler; Süley· 
man Şefik Paşaların, Ali Nadir Paşa· 
lann, Anzavur Paşalann saflarında 
bulunurlar. Kazım Karabekir Paıa 
için, böyle bir ıey düıünmek aklımız
dan geçmedi. Bilakis istifadan evvel 
de, istifasından sonra da Mustafa Ke .. 
mal Pa§ayı milli bir ıef ve kumandan 
ol arak tamdığını söyledik. 

de unutmamalıyız. Milli mücadeleya 
İ~tirak eden bütün vatandaşların bü
yük gayenin istihsalinde tesirleri, 
yararlıkları olmuıtur. En büyiik mari
fet, bütün vatandaşların bu tesir ve 
yararlık derecelerini doğru olarak 
teapit etmeleridir, hudutlarım atma
malarıdır. Günün birinde, Gaziyi Sam
suna getiren geminin kaptanı çıksa 
da: 

- "Milli zafer ve istiklalin yaratı
cısı benim, çünkü Gaziyi Anadoluya 
getiren ben oldum!,, deae ne cevap 
vereceğiz? 

• • * 
Sözler gibi yazıların, hadiselerin de 

esprileri olur. Onların da inceliğini 
sezmeyi bilınelidir. Mustafa Kemal 
Pa!}a; konuımalarmda, yazıımalann
da daima naziktir, kibat'drr . Y alruz 
dostlarına kartı değil, çok iyi tannna
dıklanna kar§ı bite tevazuunu, iltifat
larını esirgemez. 

Her kumandanın, hele harp esna
sında bir cephe kumandanının büyük 
ehemmiyeti vardır. Onun o mevkide 
bulunması, kendisine emniyet edildi· 
ğine del8.let eder. Sabık Cephe Ku
mandam Karabekir Pafa I-fazretleri, 
Kolordu veya Cephe Kumandanı iken 
Büyük Millet Meclisi Reisi veya Baş· 
kumandan Gazi Mustafa Kemal Haz
retlerinin kendisine yazdığı telgrafna· 
melerde: "Size çok güveniyoruz; Şark 
Cephesi milli hareketin mesnedidir. 
Zatı devletinizin §U veya bu kararla· 
nnda tamamen İsabet vardır!,, yollu 
sözleri havi vesikaları, timdi, bir nevi 
hak, iktidar, emniyet hücceti diye 
ne§rediyorlar. 

Beyhude üzülüyorlar: Haklı, ikti
darlı, emniyetli olduklarını; şefleri ta
rafından haklarında kullanılan keli
melerin manasında aramasınlar. Cep .. 
he Kumandanlığı mevkiinde olan bir 
zatta bu sıfatların mevcudiyeti asıl
dır. Eğer bütün e§has hakkında, ke· 
limelerin delatet ettiği manaya göre 
hükmümüzü vereceksek; Gazi Hazret 
lerinin, (Nutuk muhteviyatına ait ve
saik cildinin 39, 40, 41 İnci sayıfala
rmda olduğu gibi) Mu.tiki'dc agiret 

reisi Hacı Muııa Beye, Bitliste Kefere
vi zade Şeyh Baki Efendiye, Şınıaklı 
Abdurrahman Ağa Hazretlerine, Me
şayihi Uzzamdan Şeyh Ziyaeddin 
Efendi Hazretlerine, Garzanda rüesa
dan Cemil Çito Bey ... ilah. ayni se
bep ve mülahazalarla ayni tarihler
de çektikleri telgrafnamelerdeki 
yumuıak, dostane ve iltifatkarane 
sözlere göre bu adamlar hakkındaki 
hükmümüzün mahiyeti ne olur, hele 
böyle bir kaideye göre iddiaları ne

ANKARA, 18. A. A. - T. O. T. Ce
miyetinden verilmiştir: 

Karşılıkları aranacak arapça ve fara
ça kelimelerin 65 numaralı listesi ıudnr: 

1-TANZIM 

2-TAVSIF 

3-TAVSIYE 

4-TAVZJH 

5-TEMELLUK 

6-TEMLIK 

7-TEMKIN 

8-TENAKÜS 

9 - TENASÜL 

!O - TENAZUR 

it - TENEZZÜL 

12-TENKIT 

13 - TENKIHAT 

14 - TENKIL 

Liatelerde çıkan kelimelerden manala-
rı birden fazla olanların her manası 1 
için ayrı karşıhklar ileri sürülebilir. 
~artılık gönderen :ı:atlaı-ın gönderdikle-
rı ka.rıılıklardan duyulmuı ve iıitilmif 

11 
olmay.~ları han.gi • kaynaklard"n aldıkJ:Ja-1 
rını goatermeler! rıca o!unur. -- ------------

_, _R_A_D_Y_o_ı 
Bug-iınkü program 
ISTANBUL: 

18 - 19: Gramofon, 19 - 20: Alaturka aaz 
(Kemal Niyazi Bey ve arkadaılar, 20 - 20,.30: 
Alaturka &a:ı: (Belkia hanım), 20,30 • 21,30: 
Alaturka aaz (Hanımlar heyeti), 21,30 - 22: 
Gr.ııımofon, 22 de Ajana Boraa haberleri s;aat 
ayarL 

ANKARA, 
12,30: Gramofon konseri. 18: Alaturka saz. 

18,45: Keman İt.onacri (Ekrem Zeki). 19,.20: 
Franıu:ı:ca der•. 19,50: Gramofon devam. 
20,10: Ajana haberleri. 

V ARŞOV A, 1411 m. 
13,15: Plak. 16,40: Keza. 17,30: Muhtelif. 

18: Orkeatra konaeri. 19: KabYe musikisi. 21: 
Müsahabe. 21,20: Senfonik konser. 
BUDAPEŞTE, 550 m. 
20,30: Piyano • Keman konaeri (Bacb, Mar

tini - Kreialer, Sz.olt). 21: "Cennette niki.h
lar olacak., ııiimli komedi. 23: Haberler, Si
gan musikisi. 24,30: Caz. 

MONIH, 532 m. 
22,30: Muaikili lemail "Bavyera bayrakta-

n., 
ViYANA, 517 m. 
20: Şarkılar ve hafif ha.,.alar (piyano refa

katile). 21,10: "Atıklar" laimli üç perdelik 
le.mail. 23,20: Davit Mal'tho orkestrası tara
fından dana havalan. 

MILANO • TORINO • FLORENSA 
20,30: Haberler - Pli..k. 21,45: Schubert, 

Parelli, Rocca. ve Waper'in eaerlerinden sen• 
fonik konser. 

PRAG, 487 m. 
20,30: Oatrava'dan naklen; Dana mnaiki.ai.. 

21: Konferana. 21,15: Senfonik konser. 
ROMA, 441 m. 

22: Senfonik konser. 23,16: Karııık konser. 
BÜKREŞ, 394 m. 
13: Pi.lk. 14,15: Ke:ı:a. 18: Karııık konser. 

19,20: Konıe.rin devamı. 20,45: Plik. 21,05: 
Taganni. 21,25: Senfonik konıer. 22: Konfe· 
rans. 22120: (Beethoven) konset". 

Jlilliyct' 
Aınn umdesi " M 1 L L 1 Y E.T" tir. 

ABONE OCRETLERl : 

3 aylığı 

• • 12 
" 

Türkiye için 
L K. 
4-
7 ııo 

14 -

Hariç için 
L. K. 
8-
'4-

28 -

Gelen ~•raL.: aeri verilmez.- Müddeti 
seçen nüshalar 10 karuıtur.- Gaxete ve 
rna.tb.aya ait itler için müdiriyete mü· 
racaat edilir. Cazeterniz ilinların meı'o· 
liy~tini kabul etmeZ'. 

BUGONKO HAVA 

Ki.zun Karabekir Pa§a ordumuzun 
ıerefli bir kolordu kumandanı idi. 
Ondan sonra da Büyük Millet Meclisi 
Reisi ve Batkumandan Gazi Mustafa 
Kemal ile, Büyük Erk.iniharbiye Rei
sinin karar ve taovibile Şark Cephe
mizin kumandanı oldu. Bu va~ifelerin 
de gösterdiği yararlıklar, meıkıir ol
sun .•. Aramızdaki anlaıamamazlrk 
ıu nokta üzerindedir: K.izmı Karabe
kir Pata; "Milli muzafferiyetin üasül
harekeıi,. dediği şarkta cephe kuman· 
danı idi. Kendisi başka bir kumanda· 
nın, bu cepheyi tutamıyacağı iddia
sındadır. Pqayı yanıitan cihet budur. 
Şark Cephesi vaziyetinin, Garp ve Ce
nup Ceph,,lerimize serbest hareket 
imkanını verdiği doğrudur. Fakat bu 
neticeyi, şahsi bir keramet eseri diye 
almak doğru olmaz. Bunu daha ziya
de hükılmetin harici politikasına, Şark 
komşularile tuttuğu müspet ve sami
mi politikaya medyunuz. Bu şartlar 
altında Türk ordusunun her kumanda
nı, mutlaka ayni emniyeti yaratabilir· 
di. Hizmetlerimizin tesirlerini, yal
nız ıahıslarnnıza inhisar ettirmekte 
isabet olmaz. Bize verilen mevki, va
zife ve aa.18.hiyetJerimizin tesirlerini 

reye varır) .. 
MiLLiCi 

Yeıilköy aıkeri rasat merkezinden ve• 
rilen malUmata aöre buaUn hava açık 
ve sakin olarak devam edecektir. 

18-5-933 tarjhinde hava tazyiki 762 
mili.metre, en fazla hararet 18, en a:ı: 14 
c!ereı=:e idi. 

,~llıııiılllıiiı .................. .. 

Hakikatte Gazinin filen )ııqngreye 

müdahalesi; basit bir hevesin, mutla· 
ka içinde veya batında bulunntafc ar
zusunun mahsulü değildi. ı::.-z11rum 
kongresinin müzakere ve kararları; 
ba§langıçta, Vilayalı Şarkiye Müdafa· 
ai Hukuk Cemiyetinin maksadı ve 
programı dahilinde bulunan esaslara 
göre olacaktı. Bu esasların milli bir 
kongrece takarrürii halinde, Karabe· 
kir Pa§anm da iıtirak ettiği mahalli 
idare, maha!Ji hükUınet temayülleri, 
memleketin her tarafına ıirayet ede
bilirdi. Böyle bir ayrılık, memleket 
için akla gelıniyen musibetler doğura· 
bilirdi. Mustafa Kemal Paıaı bu te· 
mayülatı kırmak için, Kazım Karabe· 
kir Pata tarafından da müzaheret gÖ· 
ren mahalli cereyanlara; menıleket
tümul bir istikamet vermek için Erzu• 
ruma gelmekte gecikmemit, gelir gel
mez teşkilat ve kongreye hakim ol
muş, tasavvur ettiği hareket progra
mı yolunda, en esaslı prensipleri Er· 
zurum kongresinde, karar altına al· 
dırmıştı: 

Nafia ve Iktısat Vekaletleri bütçeleri kabul edildi 

"1 -Hududu milli dahilinde bu
lunan bilcümle aksamı vatan bir 
küldür. Y ekdigerinden inlikiık 
kabul etmez. 

2 - Her türlü ecnebi işgal ve 
müdahalesine karşı ve Osmanlı 
Hükumetinin inhiliıli halinde mil
let, müttehiden müdafaa ve muka· 
vemet edecektir. 

3 - Vatan ve istikliılin muhafa
za ve teminine Hükiimeti Merkezi
ye muktedir olamadığı takdirde! 
temini maksat için, bir hükiimetı 
muvakkate teşekkül edec;ektir. Bu 
Hükumet Heyeti milli 'kongrece 
intihap olunacaktır. 

4 - Kuvvayi Milliyeyi amil ve 
iradei müliyeyi hakim kılmak esas
tır. 

5 - Manda ve himaye kabul e· 
dilemez. 

6 - Meclisi Milllnin derhal içti
maını ve icraati hükumetin meclis 
mürakabesine vaz'ını temin için 
çalışılacaktır.,, 

Şüphe yok ki, Erzurum kongresirı· 
den doğan bu maddeler· Sıva• kon· 
gres.ine, sonra da Ankar~da Türkiye 
Büyük Millet Meclisine giden yollan 
çok kısaltmıftı. 

Kongrede Gazinin irat ettiği bir nu· 
tukta: "Tarih, bu kongremizi ender 
ve büyük bir eser olaralı: kaydedecek
tir,, dediği Erzurum kongresi kimin 
eseridir, milli nüveyi kim hazırlamış· 
tır? •• 

Efkan umumiye; bütün bu tafsilata 
ve tarihin önümüze serdiği daha nice 
vesikalara, misallere, canlı şahitlere 
bakarak hükmünü versin! 

* * * 
Bütün bu tafsilatı okuduktan sonra 

Kazım Karabekir Paşanın, ikinci mek-

(Başı ı inci sahifede) 
etti. Emin Bey (Eskişehir), damızlığa 
yaramıyan etlik tiftiklerin ihracına 
müsaade edilmesini iıtedi. 

Bundan sonra Kürsüye lktısat ve
kili Mahmut Celal Bey geldi ve iktı· 
sadi prensiplerimizin ana hatlarını 
bir defa daha izah eden ve çok al· 
kışlanan beyanatta bulundu. 

Nafia Vekilinin izahah 
ANKARA, 18. (Telefonla) - Nafia 

bütçesinin müzakeresinde mühendis 
mektebi hakkında Kocaeli mebusu Snr
u B. in Yülmek mühendis mektebi 
hakkındaki süalJerinıe cevaben 'fil izaha 
tı venniştir. 

İngilterede, lsveçte, Amerikada bir 
talebeye ayıda dlllosan sekiz dolar veri
yoruz. Berlinde 63 dolar İsvJı;rede 63, 
AJ.manyada 60, Avustu.rya& 54, Maca
~i.sta.nda 54, Çekoelovakyada 45, Pari5-
te 55, Fran<ıa<la 50, İtalyaıda 50, Belçi
ka.da 45 dolar veriyoruz." 

Vekil B. muhoo.dialeriınizin faa.lıiyet 
leris.d.en .de sitayişle bahsetmiştir. 

. Naf!a vekili Hilmi Bey geçen sene· 
kı aarfıyat hakkında da izahat ver
miş sular, yollar, köprüler ve demir. 
yolları hakkında izahat vermiş, batak· 
lıklann kurutulması için de sarfedi
len emeklerden bahsetınittir. 

Yollara temas eden vekil Bey de· 
miıtirr ki: 

Bu bir iki aya kadar tamamen a
çılmış bulunacak yepyeni bir yoldur. 
Hopa • Borçika yolu da bu sene açı
lacaktır. 

Üçüncü büyük mevzuumuz Sırrı 
Beyin de tevakkuf ettikleri lran tran• 
sitini bizim cihete çevirecek olan 
Trabzon • Karaköse yoludur. Bu yol 
Üç milyon liraya yakın bir transitimi· 
zi alınııtır. 

Nafia Velııili yaş meyva nakliyatı me 
&eLesin.e elıttnmiyet verileceğini söy,ı,,.. 
dikten ııonıra demir yotu .inşaatına IC"'Ç
miş Filyoıs - Eregli hattının sahilden i
tibaren 146 kilometrelik yerinin q!et-
meye açılacak vaziyet geldiğini Şef-
katlı ile Elrganı arasındaki 87 kilomet-

relik 3 büyük kısmın ihalesi yag:ııldığı
ru söykdikten sonra demiştir ki dahi
li istikraza zaınimeten ihalelerin emsa
line nazaran Ço<>k daha ucuz yapılması, 
bizi İsveçlilerle hağlt bulunduğumuz 
55 milyon ,dolarla Diyarrbeki.re kadar 1 
götürmek fırsatını ve.~miştir. Binaena _ 
leyh pr<>gcamımıza gore 935 senesinde 
Diyarıbekire varmak fırsatını elde et
miş bulunuyoruz (Bravo sesleri, alkış- ı 
Jar). 

Nafia bütçesi 10,046 000 lira olarak 
kabul edilmiştir. ' 

İktisat Vekilinin izahatı 
Nafia Vekalet bütçesinden sonra İk· 

tısat Vekaleti bütçesinin müzakerenin 
geçilmiştir Bu münasebetle söz alan İk
bsat Vekili Cetaı B. memleketimizde vü 
cude getirilmek istenen pamuk sı:ınayii 
için Ruslarla beraber Moskovada çalış· 
mak üzere gönderilen heyeti fenniyenin 
bu işle meşgul olmakta bulunduğunu 
yakın bir zamanda pamuk sanayünin ne 
zaman ve ne şekilde kurulabileceği~~ 
dair tam ve sahih malumat verebilecegı
ni söylemiş ve demiştir ki: 

- Vekillet mütehassıslardan müstağ
nı kalmış değildir. Mıütehassıslarımız 

geldiler. İşe başlamak üzere bulunuyor
lar. Bunların mütıalealarmdan istifadeyi 
aynca bir vazife addetmekteyim." 

Memlekette sanayie mi yoksa ziraa
ta mı kıymet verileceği hakkında suale 
cevaben de demiştir ki : 

- Ziraatın memleketimizde büyük bir 
kıymet olduğuna hiç §Üphe yoktur. Bu
gün her hangi bir devlet adamı herhan
gi bir hükilm<>t ziraatı ilıma.I etmekıliğin 
kendi mevcudiyeti için ne kadar feUlket
le hatt.li memleketimiz için ne kadar teh 
likeli olduğunu takdir etmiyorsa her tür
lü evsaftan mabnım olduğuna hüküm 
etmek lazımdır. 

Vekil B. beyanatlanna devamla mem
leketimizde eaasen mevcut ziraabn te-
kJimül ettb:ilmesine lilzum olduğunu, sa· 
nayia ohemmiyet verllmeai yine ziraatın 
tcrakldııl ile mUterafik ve mlllt ihtiyaç
lanınısa katiyyen ceyap verecek sana
:vil vücude ıetinnok lıua.Jl•'.!:nda ~ap e-

den isticalde!' .ile~i geldiğini söylemiş 
ve '."evaddı ıptıdaıyesi memleket içinde 
yetışen sanayia ehemmiyet verileceğini 
ve bu sanayiin himaye edileceğini ilave 
etmiştir. Buna ait kanunlarla teşvıla sa
nayia ait hükümlerde bu cihet sarih o
larak g&rterilmiştir. Bu kanunlar mec
lise verilmiş bulunmaktır. 

Celal Bey, kontenjan meselesi için söy 
lenen sözlere cevap vererek hiç bir za
man bu sistemin kusursuz bir şey ol
duğunu iddia eylemediğını ve bunu an· 
cak bir müdafaa silahı olarak omuzları· 
mızda taşıdığımızı kaydetmiş ve Veka
let mevkiine geldikten sonra bu mesele 
~e takip etmiş olduğu hareket tarzını 
ıza h ederek demiştir ki : 

- .Me.suliyet mevkiine geldiğim za· 
man ilk ıfade ettiğim t•y ticari hayatta 
istikrarın lüziimu idi. İşte onun üzeri
ne yür~yorum. Kontenjanman üçer ay
lık tanzun ediliyorıdu,Altı aya çıl<arıdım. 
Fırsat bulursam bir seneye çıkaracağun. 
Ve ilk fırsatta telaneleyeceğim, İktısat 
Vekili şeker ve kahve işinde takip edi· 
len yolun isabetini müdafaa etmiştir. 

Müteakiben fasıllara geçilmiş ve İktı 
sat Vek~Jeti bütçesi 4,487,61! lira ola
rak kabul edilmiştir. 

Ziraat Vekfileti büt~esi heyeti umu
ıniyesi üzerinde bazı hatiplerin beyana· 
tını müteakip içtimaa nihayet verilmiş· 
tir. Meclis cumartesi günü toplanacaktır. 

Halkevlnde 

iki re•lm •ergisi 
Halkevinde ressam Tahsin ve lsmail 

Hakkı Beylerin diin bir sergileri açılmış· 
tır. Sergide 30 kadar eser tethir edil· 
ınektedir. Bu ayın 25 İne kadar açık du· 
racaktır. lsmail Hakkı Beyin deniz re· 
simleri bilhassa nazan dikkati celbetme~ 
tedir. 

Konferans 
l smail Habip B. dün ak~am Halkeviıı 

de ıaat 17 de "Halk Edebiyatının kıyın• 
ti" mevzulu bir konferans venniş.tir ~ 



(Greta Garbo)nun 
Esrarı 

Doğufta lsveçli fakat seviliıte bü
tün dünyanm malı olan Greta Garbo 
İçin son günlerde bir çok .özler OÖY· 
lendi. Kah birine tutkunluğundan, 
k&.b yorgunluğundan, kib sinemayı 
artık bırakacağmdan bahsedildi. Ken· 
diai bütün bu rivayetlere kartı sükut 
ile mükabele ediyordu. Hatta son za· 
ntanlarda Avrupaya bir namı müate
llr altmda gelerek bu ıorgulardan kur
tulmak iıtedi. Bir çokları Gretanm 
artık yıldızı oönmek üzere oldufunu 
zannetmiye kadar varddar. Lakin aon 
gelen haberler bu hnıuıta esrar per
desini kaldırdı. 

Greta, ivietro Goldwyn film kum· 
panyasile uzun müddetli bir mukavele 
İmzalamıt ve mayıs lS ten itibaren de 
çalıımıya batlamııbr. (Greta) nın 
hayranları 9üpheaiz bu haberden mem 
nun olmuılardır. 

fzlanda'da •fnema 
lzlanda da ıinema dlinyanm herhangi 

bir memleketi gibi aJemoc1 bir ıey oldu. 
Balırimubitin ıimalind• kaybolan bu a· 
dadakiler, Türkiyede ve bafka yerlerde 
olduğu aibi ıinamaya ırldiyorlar. Her 
küçük kalabada bir aalon var. Adanın 
İdare merkezi olan Reykjavik'in dört 
yüz kifilik iki ıinemaaı vardır. Belki çok 
değil d!yecekıiniz. Fakat dünyanın en 
küçük payitahtı aaydan bu kasabanın an· 
cak 27 bin nüfuıu vardır. Ne muzik-hol, 
ne tiyatrosu olmadığı, yahut Iaım haf. 
tatla iki defa temıiUer verilse, iki ıine
nıa senenin bütün günleri açd<tır. En zi. 
Yade gençler gidiyorlar. Batka memle
ket gençlerine gayet tabii görünen ıeyler 
mesela bir bar hayatı, askerleri teftiı e
den bir jeneral, bir şümendifer bu genç
ler üzerinde büyük bir tesir bırakıyor. 
Çünkü lrlanda'da bu gibi şeyler yok. 
Ne bir lokomotif, ne bir asker, ne jan. 
darına, hatta tabancah bir polis bile .. 
Milyonlarca nüfusu olan büyük mende
ketlcri ve şehirleri tammak için lzlan
dalrlar ıinema aayesinde bütün bu men.
lekctlc'ri dolaşmış oluyorlar. 

Macarlarla 
ilk maçımız 

(Başı 1 inci sahifede) 

ştyor. Nitekim ııene ortada bir kafa kol 
kapı. ve yere inerken çift tuıla Kimil 
Yenildi. Macar ırüretçi çolı: iyi bir ıtile 
tnalik ve bilhaasa kafa kol kapmalı çok 
Yerinde ve ani. Banyoz 7 dakikada galip 
ırelmiştir. 

ikinci ırüreş en hafif siklet için Ma
c~r Fabiyan ile Türkiye ve Balkan f8tn" 
Pıyonu Abbas arasında başladı. Her iki 
ralıip biribirlcrini zorluyorlar. Macarın 
tatbik etmek iatediği birkaç oyunu Ab
bas yutmacl.. Fabiyan bir salto çekti 
Ab bas köprüye düıtü ve yerde çalışmak 
zaruretinde kaldı fakat kurtuldu. Şimdi 
,::ene ayakta çarpıııyorlar. Biribirine bir 
knç salto ~ektiler fakat bir netice verme
rli. Birinci on dakika bitti. ikinci on da
kıka gene ayakta başladı. Bu sefer Ab
bas faik güreıiyor. Fabiyan bir parça yo 
ruldu. ikinci on dakika da bitti ve ha
kemler Fabiyanı hükmen galip ilan etti
ler. Buna da sebep ikinci devrede Ab
basin faik güreşmesine rağmen oyun 
Yapmamış olma11dır. 

Üçüncü güret hafif 11kletten Galam. 
boa ile lama.il arasında basladı . 

Macar çok usta bir adam ve mükem
mel güreşiyor. lamail de buo:ün iyi güre 
şiyorsada Galambos'un tekniği ve takti-
ği pek fazla. ilk on dakikada Macar ga
lip vaziyette. 

Her iki rakip birer kere rin~ten aıa
ih gittiler. Güreş çok hararetli oluyor. 
8izim güreşçiler de onlara nazaran tek
nik ve musal>&ka kabiliyetinin noksanlı-
ğı göze carpıyor. Neticede M•ar hük· 
men galip ilan edildi. Dördüncü maç 
tecenin l"tl hararetli macı idi. Meıhur 
~ep;edut ile Saim 7'J. kil.oda g-üreşiyor
~r. Macar Hegedüı harikulade güreşi
~~~· Saim ~ütün P"ayretine ra~en ra· 
ıhınden asağı vaziyette. Fakat bunu 

tayet tabii ('Örmek lizrmd!l". Cünkü bu 
ıWt:ıcar ik· lef -
) t .• ' a mc~hur Avrupa bu sik-
. e • ~aınpıyonu Karpati yeruniıtir B 
ınzımamen müthiş te ...-üret ~a . una 

~ 3 pıyor. 

Llllan Haroeg'in Amerlkada 
alınmış yeni bir fotograffsl 

Beıiktaş icra dairesinden : 
Hapia altına alınıp paraya çerilme

aine karar verilen üç adet mariken 
koltuk bir adet beyaz çini soba alb 
adet haza ran sandalye ile vesair eı
yayi beytiye dellaliye ve ihale pul re 

simleri nıüştcrisine ait olmak üzere 
25-5-933 tarihine teıadüf eden perşem 
be günü oaat 13 ten IS kadar cihan 
gir giineıli sokak sevimli apartmanın 
önünde bilmüzayede satılacağından 

talip olanların o gün ve o saatte ha
zrr bulunacak olan memurine mü
racaatları il&.n olunur. (3482) 

latanbul ik inci icra memurluğun
dan: 

Bir borçtan dolayi mahcuz ve para 
ya çevrilmesi muka rrer ve Kauçuk
çuluk imaline mahsus muhtelifülcins 
makina ve buna müteallik emvalin 
23-S-933 tarihine müsadif sah günü 
saat 10 ili 12 de Fatihte Dülger zade 
mahallesinde Nalbant ıokağmda 19 
21 No. lu fabrika derununda birinci 
açık artbrma suretile sablacağından 
talip olanların mezkUr gün ve saatte 
mahallinde hazır bulunacak memuru 
na müracaatları ilan olunur. (3494) 

Betiktaf icra dairesinden : 

Mahcuz olup paraya çevrilmesine 

karar verilen 1 adet aynalı ve camlı 
2 çekmeli dolapt. büfe ve 1 adet açı
lır kapanır ayaklı masa ve 1 adet ai .. 
yah laflı ve gözlü biro ve 3 adet si
yah maruken 1 kanape ve 2 sandııli
ye 4 adet kırnıızr yüzlü maroken aan
daliyenin dellaliye ,.c ihale pul reıim 
leri mÜ§leriaine ait olmak Üzere talip 
olanların 27-S-933 tarihine tesadüf e 
den cumarteıi saat 13 ten 15 kadar 
Beşiktaşta pazar mahallinde hazır bu 
lunacak olan memuruna ınüracaat 
eylemeleri ilan olunur. (3495) 

ka
llk don da~ikat d~ •oı:.,r.:ı !tur'ayi Saim 

. zan ı ve. us e gur':'meire ba,ladı. ikin T O R 
cı b,. dakıkRda vazıyet akıi oldu. He- D O K 
geduı üsle rıkar cıkmaz ayak favlu ile R k} Hakkı 
~arışık bir salto sunles cekti. Fakat Sa- USÇU U · . 
ını iyi bir vaziyet ihdas etmedi ve He- Galataaarayda Kanzük eczahanesı 
gedu, tusla yenildi. Zaman 16 dakika- karıramda Sahne ıokağmda 3 numa· 

dir. Bu gabiliyet e-üreş tarihimize yazıla 1 i•••raıiılıiıİİalİpİİaİİrbmiiiİİiaanİldlİaalİııİnİiuiiımaİİiiıırBa •• !!!!!,nB 
cak ılerecededir. Cünkü yul<nnda da IÖy 1 2358 
ledifr im gibi Heg~du~, Avrupa ıampiyo- ..., _____ """"'""'"""'""'""'""'.,.._..,.~ 
n!' l<arpatiyi i'ci defa yenmiştir. Saimi -
bılbassa tebrik ederiz. 

T ll~n~n •onra orta (79) için Macar 
obıs ıle Tayyareci Nuri güreımeğe bat 

~adı.far. Birinci on dakikada Nuri galip 
r azıyett.e. Fakat rokibi kendisine naza· 
an hafif B ""d N • • tuş · u mu det zarfında unnın 

Ş. Y':tırması laznndi. Fakat olmadL 
ım yerde !!Üre . 1 N • kur' 

Yı kazandı... . . .. tıyor ar, un a-
gı ıoın uaıe B d Ma 

~ı_n burnu kanadı ve b. . u ~dad a .. ca
"'1k t til ed.ld"k ır mu et muaa· 
dı. a a ı ı ten •onra tekrar batla· 

Neticede sayı hesabile ıralip aeldik. 

Bun~an ıonra 87 kilo icin Sıvasb Meh
';;~ ile Macar Palotnı eüreştiler Sıvasb 

'.:.._met.~ d~da tuşla mağlUp oldu. 
Meı!:° 11 ~ 'l\1n Macar Kouh ile Çoban 
kad et ~u~eşıyorlar. Birinci on daki

a her iki rakip de berabere kaldılar. 
~ur'ad~. Çoban kazandı ve bes dakika 
usıte gureterek puvan '-·-a d. ş· d" 

•• llılZ n ı. ım ı 

o alta Macar uıtc çalııryor. Çoban ge
ne sık Sik ayağa k•lktr. Bu beş dakika 
da bitti. Gene ayakta "'üreşiyorlar. Neti
cede Çoban aayı heubile walip "'"idi. f. 
kinci muıabaka pazar ~ünü 6 da ya:>ı!a .. 
cakb• 

1 KUçUk Sine ma Haberleri 1 
• "K.ahirede bir qk maceraıl'' fihni

ni çeviren Fran11z artistlerinden Spin
elly, Panle Andral, Henri Rau11el Pari
ae avdet etmiılerdir. 

• Berlinde Hitler fırka11na menaup 
filin muharrirleri aralarında bir "Loca" 
vücude getinniılerdir. 1 

1919 den 1933 e kadar Almanyanm 
tarihi filmi alınacakhr. 

* Tarzan kahramam Jhony Weis
muller Metrogoldvin ile yeni bir makale 
imzalamsttrr. 

* Amerikada Warner Broı ıirketi 
Hitlerin hayatı hakkında bir film çevir
mek üzeredir. 

* Amanyada Yahudilere yapdan taz 
yik üzerine, Amerikada bütün rekl&.mla 
ra rağmen Alman fihnlerine boykotaj 
yapdmaktadır. "Uniformalı genç kız
lar" İsmindeki Alman filmi ~eriye hıra 
lolmııtır. 

* Charlie Chaplin Mayısta yeni fil. 
mini çevirmeğe b&ıt.yacaktır. Bu film 
kati surette teapit edilmiıtir. lımi: Na
polyon .. 

* Gloria Sivanıon tekrar tiyatro sah 
nesine avdet ebniıtir. 

Aata Nielsen müzikholde çalıtmrık 
için sinemayı bırakmııtır. 

• Berlin aa.nsörü uKırk ikinci cad
de,, ismindeki Amerikan filnıini me• 
nebnİ§lir. 

* "Paprika,, ismindeki Alman filmi 
İngilizce ve franırzca olarak aenkro
nize edilecektir. 

• Almanyada çalıf&llllyan bir çok 
Yahudi artistler Avrupada tunıeye 
çmıkıya hazsrlaruyorlar. 

* Umumi harbe iıtirak ebnit elli 
tayyarenin "Kartal ve Şahiır,, filmi 
için Paramount tarafından toplandığı 
aöyleniyor. Bu tayyareleri elli üstat 
tayyareci kullanacaktır. 

• Amerikada bir kaç yıldanberi bir 
araya giren yeni bir film daha çevrili
yor: '"Gece uçu§u,, Helene Hayes, 
Jhon ve Lionel Barryınore, Clark 
Gable filme i,tirak edeceklerdir. 

* Almanyadaki bütün sinema mec• 
muaları bir inci sayıfalarını Hitlerin 
yıldönümüne haaretmi~lerdir. 

• Richard Wagner'in oğlu hali ha
zırda uropa Film stüdyolarında çalrı· 
maktadır. 

k tı yüHeyccan ve s ı ın 
zündcn zayıtıamış 

sinir\eriniıi. it 
ıtu'4'4etıendır1"e 
it; in 
g\ınde birkaç defa 

&rom ura\ 
"'Kno\\,. 

l atanbul üçüncü icra memurluğun 
dan : 

Para ya çevrilmesine karar verilen 

S. X. m3rkalr 1710 plaka numara 

lr müstamel bir otomobil maa te

ferruat 23-S-933 tarihine müaadif 

sair günü saat 4,5 dan S,S kadar Tak
simde Fiat garzıjında birinci açık art 

tınna ile satılacaktır. Müıterilerin 

mahallinde m emuruna müracaatlan. 
(3489) 

Adalar Sulh hukuk mahkemesin

den: 

Kınalı Ada'da tekin ay sokağında 

71-1 No. lu hanede sakin Madam E

leninin atehi şeyhuhe ile malUI bu

lunduğundan tahtı hacre ve vesayet 

alt.na alrnmaS1na ve Avukat Ihsan 

Mukbil Beyin Vasi tayinine karar ve-

rildiği ilin olunur. 

O· !<üdar tapu baş 
dan: 

(3508) 

memurluğun .. 

1 Ercnköyünde Bostancıda eski Ko-
kar Pınar yeni Bağdat caddesinde es 
ki 80 yeni 357 ve 357-1 No. lu iki kı
t'a arsa mutasamfı ölü Dirohi ve Ser 
pohi hanımların varisleri Mari ve An 

lıik ve lskohi ve Bedros ve Roza ve 

Arman ve Mariça hanım ve efendiler 
bu kerre i§bu emlakleri 289 tarihli 
muvakkat yoklama senedi mucibince 
uhtelerine intikal ettirmek Üzere mü

racaat etıniıler isede bu yerin tapuda 
kaydi olmadığından senetsiz taıarru
fata kiyasen muamele yapılacağından 
iıbu yerin tasarrufu ile al8.kadar olan 

* Alman Hükiimeti " Almanyada 
bet dakika,, fi:minin bütün sinemalar .. 
da gösterilmesini emretmiıtir. 

* Mühim dört Alman ıtüdyoıu ka
pılarını kapatmııhr. 

Greta Garbo'nun elyazısı Amerİ· 
kada yirmi bet dolara satılmaktadır. 
Halbuki Roosevelt'in elyazıaı üç dola
ra ancak müıteri bulmuıtur. Greta'· 
run yakında Hollyvood' a döneceği 

bildiriliyor. 
• Paramount Bancroft'u salıvermek 

istemiyor. 
* Joseph von Sternberg ve Marlene 

Dietrich "Müttehit artistler,, Şirketi 
ile hali müzakerededirler. 

Amerikada sinema seyircilerinin 
adedi haftada elli milyondan seksen 
milyona çıkmı§br. Tabii ha11lat ta 
16.000.000 dan yirmi milyona! 

Lilian Harvey ne d iyor 
Sevimli ve tirin Lilian Harvey'in 

hayraıdan kendisine bazi sualler sor· 
muşlar, meseli: 

- lrkan lngiliz olduğu halde neden 
Almanya ve sonra Amerikada çalıı
mııtır? 

- Amerikada çahımayı lngilterede 
çalıımıya tercih mi ediyor? 

- Neden Franaarun Akdeniz sahi· 
!inde bir villası vardır? 

- Neden Fransa ve lngilterede ça
hşmaz?. . Falan fil&.n. 

Lilian Harvey bu suallere toptan fU 
cevaplan veriyor: 

- Ben lngilizim. Lakin beı yaıım
danberi Almanyada yatadım. Harp 
baıladığı zaman ailem orada idL Ora
da kalmıya mecbur olduk. Bu ıuret
ledir ki Madam Zimmennann'dan ilk 
danı derslerini aldım. Ve ilk filmi Al
manyada çevirdim. Mesleğimi orada 
tesis ve tevsi etmit olmaklığnn tabii 
değil midir? Bana ilk kontura ti sah
ne v&.zu Richard Eichberg teklif etti. 
Beni bir revüde da nsederken gönnüı 
beğenmişti. ilk filmimin ismi (Hôlia'
nın atkları) dır. Bu fihni gördüğüm 
zama n görmeden ağladım. Çünkü o
rada bana acıklı bir rol venniılerdi, 
halbuki benim meylim ve istidadım 
hep fen şeylere, dansa ve ıarkıya doğ- ı 
r u idi. Daha on yatlarında iken Avru~ 

1
- Askeri fabrika] 

lar ilanları 

Bakırköy barut fabrikaları 
ınıihafız efradının 1 Haziran 
933 tarihinden Teşrinisani 
933 nihayetine kadar t emini 
ia§~eri için (1650) kilo sığır 
eti münakasa ile alınacağın
dan vermek isteyenler şartna
meyi görmek üzre her gün ve 
münakasaya girmek için de 
29 Mayıs 933 pazartesi günü 
saat 14 te mezkur fabrikada 
Satınalma Komisyonuna mü
racaat etmeleri. (250) 

(2040) 2623 

st. hır, Kumandanlığı 

1 

.. 
Sahnalma l<om. ilanları 

Kon ya Askeri orta mekte-
bi için maa motör et çekme 
mal<ine:; İ 20-5-933 cumartesi 
güııü ı<nal 14 te pazarlıkla sa 
tın alınacaktır. İsteklilerin bel 
li vakitte komisyonda hazır 
hulunnıaları. (644) (2251) 

2938 

İfayı teahhüt edemiyen mü 
ı eahhit namı hesabına Beyler 
heyi Sıhhiye deposunda mev 
cul 8005 kilo 500 gram hadi
di kibritiyeti adi 21-5-933 pa 
zar günü saat 15 te pazarlıkla 
satılacağından isteklilerin 
muayyen saatinde Merkez K. 
satmalına komisyonuna mÜ· 
n11:aatlarr. (646) (2282) 

Tophane Levazım İşleri 
Dairesi eşya ve teçhizat am- . 
barının tamiri 21-5-933 pa
zar günü saat 14 te pazarlıkla 
icra ettirilecektir. İsteklilerin 
belli gününde Merkez satına! 
ma komisyonuna müracaatla 
rı (647) (2284) ·-----yedinci İcra memurluğundan : 

' ~. 

Esrarengiz Greta Garbo'n11n 
yeni bir pozu 

s 

' Haftanın filmleri 
Elhamra - Kadınlar avu

katı (Fransızça) 

Melek Kadınlar berberi 
(Fransızça) 

Glorya - Kaçır beni 
(Fransızça) 

Türk - Mektepli ktZlar 
(Almanca\ 

panrn muhtelif ıehirlerinde danseder
dim. 

''Yaradıhıta nikbin bir kadınım. Ye· 
ni ıeyleri çok severim. Spora merakım 
vardır. Futbol ve tenia maçlarım sey
retmesine bayılırım. Zamanım oları da 
apora veraem ne iyi olur? 

"Sesli film, aan'at aleminde yepye
ni bir ufuk açb. Filmlerin tarkıları, 
mektepli çocukların dudaklarına ka
dar geldi. Şimdi herkea o §ark.tan o• 
kurken, 11ldda çalarken gözünün ö
nünde artist dolatır. Bu, benim gibi 
çapkın, f"D, ta1a11z kızlar için ne gü
zel bir ıeydir. 

"Filmlerimde en çok Willy Fritach. 
Harry Liedtke ve Henri Garat ile oy. 
nadım. Beni Willy ile evlenmiı •~ 
yorlar. Biz, sadece, arkadaıız. 

"Bir artistin film çevirirken ne ka· 
dar çahıtığıru bilseniz tatarsmız. Bir 
yıldız, film çevirirken aabahtan akıa· 
ma kadar meıguldür. Son sekiz ay 
zarfında haftada yedi gün çalrıtrnı. 
Ve ancak alb gün iıtirahat tatili yap· 
tım. Sekiz ayda altı gün, pek çok 18· 

yılmaz. 

"1928 de Londraya geldiğim zaman 
orada ( Londrada bir gece) isminde 
bir film çevinnek iıtedim. Fakat kon
tura hm beni Almanyaya çağırıyordu. 
O zamandanberi hiç durmadan çahı
bm. Filmleri Üç dilde çevirdim. Doğ• 
nıau çok yorucu oluyor.. . Onun için
dir ki; iki film arasında bir frrıat bu
lunca derhal Akdeniz sahilinde Juan . 
les • Pinı'deki villama gidip güneşler 
ve denize girer im. Artık orada film 
ve sinema fikirlerini tamamen unutur 
biraz dinlenirim.,, 

1 3 i. ncü kolordu ilanları 1 ------
16. F. SA. AL. KO. dan: 
Manisada bulunan lat'at ih 

tiyacı için 146,400 kilo un Me 
nemendeki kıt'at için 143,550 
lork ağaç daki lot'at ihtiyacı i 
çin 143,550 kilo ekmek ka
palı zarfla münakasaya kon 
muştur. İhalesi 22 Mayıs 933 
pazartesi günü saat 15 tedir. 
İsteklilerin şartnamesini gör 
mek üzere her gün ve müna
kasaya girmek için o gün ve 
vaktinde nevvel Manisada SA. 
AL. KO. nuna müracaatları. 

(3050) (2005) • 2536 

14. dağ. A. SA. AL. KOM. 
dan: 

Kilisteki lat'at ihtiyacı i
çin 140,000 kilo ekmek ka
palı zarfla münakasaya kon
muştur. İhalesi 27 Mayıs 933 
cumartesi günü saat 9 dadır. 
Taliplerin şartnamesini gör
mek üzere her gÜn münaka
saya iştirak için o gün ve vak 
tinden evvel Kiliste SA. AL. 
KOM. nuna müracaatları. 
(3053) (2090) 2675 

"' 'io "" 

14. Dağ. Alayı Sa. Al. Kom 
dan: 

Kilisteki kıtaat ihtiyacı i
çin açık münakasa ile 9042 ki 
lo un satın alınacaktır. İhale· 
si 27 Mayıs 933 cumartesi gÜ 
nü saat 14 tedir. isteklilerin 
nümune ve şartnamesini gör 
mek üzere her gÜn ve müna
kasaya iştirak için o gÜn ve 
vaktinden evvel Kiliate Sa. 
Al. komisyonuna müracaatla 
rı. (3054) (2091) 2676 

14 Dağ. Alayı Sa. Al. Kom. 
dan: 

Kilisteki kıt'at ihtiyacı için 
açık münakasa ile 32677 ki
lo arpa alınacaktır. İhalesi 28 
Mayıs 933 pazar günü saat 9 
dadır. İsteklilerin nüınune ve 
şartnamesini görmek üzere 
her gün ve mi!n?..k:ısaya is i
raldçin o gün ve vakı inde..; ev 

na müracaatları. (3055) 
(2092) 2677 

••• 
14. Dağ A. Sa. Al. Kom. 

dan: 
Kilisteki kıt'at hayvanatı 

ihtiyacı için açık münakasa i
le 35159 kilo saman alınacak 
tır. ihalesi 28 Mayıs 933 pa
zar günü saat 16 dadır. İstek
lilerin şartnamesini görmek 
üzere her gün ve münakaS'aya 
iştirak için o gün ve vaktin 
den evvel Kiliste Sa. AL Kom. 
na müracaatları. (3056) 

(2093) 2678 
"" 'io "" 

K. O. kıt'aları ve müessese
leri için pazarlığa konan 32 
bin kilo una verilen fiat pahalı 
görüldüğünden ihalesi 20 ma
yıs 933 cumartesi günü saat 
11,30 a bırakılmıştır. İstekli
lerin nümune ve şartnameleri 
görmek üzere her gün ve pa
zarlığa iştirak için o gün ve 
vaktinden evvel F ınd1klıda 3 
K. O. Sa. Al. komisyonuna 
gelmeleri. (165) (2209) 

2849 

K. O. Merkez kıt'at ve 
müessesatı ihtiyacı için pazar 
lıkla 2800 : 3000 adet Osram 
veya Filips markalı lamba 
satın alınacaktır. İhalesi 20-5-
933 cumartesi gunu saat 
14,30 dadır. İsteklilerin şart
nanıesini görmek üzere her 
gün ve pazarlığa gİrmek için 
o gün ve vaktinden evvel F m 
dıklıda 3. K. O. SA. AL. ko
misyonuna gelmeleri. (168) 
(22SS) 2942 

"' 'io "" 

lar varsa on gün zarfında idareye ve 
ya 28-5-933 tarihinde mahallinde ha 
zır bulunacak tapu memuruna müte
Ler veıaikle müracaatları ilin olunur. 

Mahcuz ve paraya çevrilmesi mu
karrer ve yüz lira kıymetinde bir a
det Polanya bileme makinasının 23-5-
33 tarih müaadif sair günü sabah 
saat 9 dan itibaren Ahır kapıda Hil 
mi bey marangoz fabrikasında 2 inci 
artırması İcra kılınacağından talip .. 
lerin yövmü ve saat mczkürde mahal 
]inde hazı'I" bulunaca!t mqmu n !na mü 
r:ıc:ıatları il.5.n olun:.ır. (3503 ). 1 vel Kili.stc S:ı. Al. Komisyonu J 

K. O. seferi muhabere de
posu tamir ettirilecektir. İha 
lesi 20-5-933 cumartesi giinü 
ı;aat 15,30 dadır. 'Taliplerin 
şartname ve keş . .-amesini 
görmek üzere her gün ve mü 
nakasaya İştirak için o gün ve 
vaktinden evvel komisyonu
muza müracaatları. (169) 
(2256) 2943 
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Süt 
veren 

annelere 

Kullanınız sütünüzüa rttırır 
Çocukların kemiklerini 

Kuvvetlendirir (2716) Fosfatlı ŞarkMal 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ÇiFTLiK PARKI.,.. 
BUGÜN AÇILIYOR 

Memleketimizin en gilzlde !!lln'atkarlarınd~n mürekketı saz Myeti 
Taganni Heyeti Saz Heyeti 
Hamiyet Hanım Jketekar tanburi Salahattin Bey 
Fazilet Hannn Kemani Nub;,r Bey 
Nebile Hanını Km.ense Sotirl Efendi 
Vedia H. Neyzen Ihean Bey 
Yaşar Bey Piyani.st Tevfik Bey 
İbrahim Bey Klirnet Ramazan Efendi 
Ağyazar Bey Hanende Mu.stafa Bey 

Evkaf müdlriyeti UA.nları 

Alemdağı vakıf ormalan rının tefnelik mevkiinde kesil
miş olarak mevcut 3000 adet kestane ağacının keresteye el
verişli olınıyan göyde ve dallarından imal edilmek üzere tah
minen 5000 kantar Takunyalık ile 20,000 kantar kestane 
odunu artırmaya çıkarılmıştır. ihalesi 10-6-933 cumartesi 
günü saat 15 tedir .Talip olanların İstanbul Evkaf Müdürlü 
!ünde Varidat Müdiriyetine müracaat eylemeleri. (2269) 

Bakırköy kazası ciahilind e Evkafı mülhakadan yeni bo11 
na namile ma'.uf m~a müştemilat çiftliğin üç senelik icarı pa
zarlıkta olup ıhalesı 12-6-933 pazartesi günü saat 15 tedir. 
Talip olanların lııtanbul Evkaf Müdürlüğünde Varidat mü
diriyetine müracaat eylemeleri. (2272) 

T erkosta vaki vakıf mandıracı cayırının 933 senesi ot 
ları paza~lıkla arttmnadadır. 14-6-933 çarşamba günü saat 
on beşte ıhale edileceğinden talip olanlarm lstanbul Evkaf 
Müdiriyetinde Varidat müdürlüğüne miiracaatları. (2271) 

T erkosta vaki Silahtarağ a vakıf çayırının 933 senesi 
o~~arı pazarlıktadır. 24-5-933 tarihine müııadif çarşamba gü 
nu saat on beşte ihale edilece .ğinden talip olanların lstanbul 
Evkaf Müdiriyetinde Varidat müdürlüğüne müracaatları. 

(2270) 

Gedikpaşa'da Jandarma 
Satınalma komisyonundan: 

(125) adet yerli yünden mamul efrat battaniyesi 21 Ma 
yıs 933 pazar günü saat 10 dan 11 re kadar pazarlıkla satın 
alınacaktır. lateklilerin 51 liradan ibaret ilk teminatlarını 
maliyeye yatırarak makbuzla rile beraber muayyen gün ve 
saatlerde pazarlığa iştirakleri. (2277) 

fatanbnl Sıhhi müesaeseler 
Sabnalma Komlayo u Reial"ğlnden: 

Bakırköyde Akliye hastanesi için 100 tane nümunesi 
veçhile yerli karyola 23-5-933 salı günü saat 13 te pazarlıkla 
satın alınacaktır. isteklilerin müracaatları. (2275) 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

.. 350 : 450 kilo sarı aabunl u kösele ve 150 : 200 kilo siy& 
koseİe ve 250: 300 metre teyelli astarı 21Mayıs933 pazar 
gÜnü saat on birden on ikiye kadar pazarlıkla satın alınacak
tır. İsteklilerin yüz üç buçuk liradan ibaret ilk teminatlarını 
mal sandığına yatırarak mak buzlarile beraber muayyen gÜn 
ve saatle.rde pazarlığa iştiraki eri. (2286) 

Sıhhat ve içtimai 
Muavenet Vekaletinden: 

Ankara Nümune Hastan esi Yeni paviyonu tesisah i
çin lüzumu olan madeni eşya ve malzeme'' Karyola, Etajer, 
Muayene ~asası, Vitrin. San dalya, sedye v.s." yerli yapısı 
olmak şartıle kapalı zarf usul ile satın alınacaktır. İhalesi 7 

. Hazi_ran 933 çarşamba günü saat on beşte Ankara' da Veka
let bmaamda mahsus komiayon tarafından yapılacaktır. Mu
saddak şartname suretleri 10 lira bedel mukabilinde verilmek 
tedir. Şar!nameleri görmek ve ya almak istiyenlerin Ankara
da içtimaı M~av~et Umum Müdürlüğüne ve İstanbul'da 
Sıhha~ ve l~tım~ı Muavenet .Müdürlüğüne müracaat eyle
melen ve taliplenn şartnaınes ıne göre hazırlanmış vesika ve 
teklifnamelerile teminat akçelerini muayyen gÜn ve saatte 

_mezkUr komisyona vermeleri ilan olunur. (2276) 

Milliyet'la romanı: 6 

ERKEK KISMI 

SARIŞINA BAYILIR 
Yazan: A.nitalooa 

ye§il kaplı aaçma bir ıınec:muanm mu
harriri Mister Menkon isminde Balti
mor'lu bir adamla gidip yemek yedi 
Tevekkeli Mister Eiaman bana: ~Se: 
nin gibi kız az bulunur!" demes .• An
laıılan bendeki meyli irfan n itila 
ba,ka kızlarda yok! .. 

Miııeıc Eisman'la Lulu vapura ıelip 
beni teni ettiler: Lulu alabildiiine 
ağlıyordu. Onun renginde bir İnNın 
için bu ne büyük bir muhabbeti Ôyle 
zannediyorum ki, beyaz inıanlardan 
bilmem bundan fazlası beklenemez. 
Lulu'nun hayatı pek hazin bir hikaye 
dir: Henilz genç bir kı:ı iken bir ya
taklı vagon garsonu ona çdtınca &ıık 
olmuı. Adam loıscağızı kaçmp Oıhta 
bula'ya getirmit götürmÜ§, sonra da 
ona hiyanet etmiı 1 Bu fel&ket üzeri-

Tercüme: Kamran Şerif 

ne bana geldi. Ben de kendisini ya. 
nıma aldım ve yanımdan ayımııyaca
iona dair ona söz verdim. Ben döniln 
ceye kadar apartunanda oturacak. 

Dorothy geçen sene Avrupaya glt
liii zaman apartımanı baıkaaına dev
retmltti; Ben öyle yapmak lıtemiyonm. 
dur. 

Mister Eisman, tam manaaile ka
marllDll:u çiçeklerle doldurdu: Kama 
rot çiçekleri koyacak vazo bulamadı. 
Zaten adamcafı:a Dorothy ile beni ga 
rünce kendi kendine: "Anlatıldı ... 
Demif. Bu baınınlara her halde de
met demet çiçek ııelecek .. _ Onun için 
thndiden etraftan vazo toplamafa 
b~kmalı •.. ". Miater Eiıman i.deti veç .. 
hile bana btt çok ta ııüzel kitaplar ge 
tirdi. Faydalı kitaplara ne kadar me-
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Vapurları 
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Haftalık tzMı·a sürat 
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BANKASI Vapuru C t e 

20 mayıı umar esı 
saat 16 da Galata rıhtımından doğru 
(İzmir) e hareketle pazar günü lz
mir'e muvasalat ve pazartesi giiflü 
İzmir'dcn hareketle salı günü İ6-
tonbu1a avdtt decekti.r. 

BARTIN POST ASI 

KEMAL vapuru 
21 mayıs pazar günü Sirkeci rıh
tımından hareketle (Ereğli, Zongul
dak, Bartin, Amasra, Kurucaşik, 

Cide, İnebolu , Evrenye, İlişe ve A
banaya azimet ve avdet edecektir. 

Fazla tafsilat için Sirkeci Mey
menet Hanı altında acentalığa mü
racaat. Telefon: 22134. (3476-3477) .. ............... .. 
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Talebeler dalma c:r.:I!I!J 
Kaıeınlnl tercih eder-ler. 

DAQA . 
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llltln ~rk unıuıol •epoz•lert 1. de TOLEDO 

Jet.-ıı: S•ll• Ha•IMı Mıcı~,_ Hanı Jto. il 
'•lefon • !0620 
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BiRiKTiREN 
RAı-IAT ~ b O~Q 2365 

(2566) 

Dre Ae KUTİEL 
Karaköy Börekçi fmnz ııra11nda 34. 

Erzak münakasası 
lstanbul Zirast Mektebi Alım Satım 

Komisyonundan: -
İstanbul Ziraat Mektebinin Haziran 933 - Mayıs 934 bir 

senelik ihtiyacatmdan et, ekmek, gaz, benzin ve ıair erzak ve 
mahrukat 23-5-933 tarihine m üsadif ııalı giinü saat 15 te iha
le edilmek üzere kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

Taliplerin şeraitini anlamak için her gün ve iştirak için de 1 

mezkUr giinde İstanbul Maarif Müdürlüğü binasında Liseler 
Muhasebeciliği nezdindeki komisyona müracaatları ve teklif \ 
zarflarının mezkUr saate kadar verilmesi ilan olunur. (1884) 

2434 

Devlet Demlryolları idareai ilanları 

idaremiz için pazarlıkla satın alınacak olan (37) kalem 
Zımpara taşı, Çelik çekme bo ru, ~agaj arabası, T r!':ver11 tirf? 
nu Kanavi,.e Elektirik ınalze mesı, Elektrot, OksıJen aletı, ' ~ ' . 
Asetat dö kobalt ve saire gibi muhtelit cins malzemenın pa-
zarlığı 24-5-933' tarihine mü aadif çarşamba günü mağazada 
icra kılınacağından taliplerin yevmi mezkiirda saat 9 dan 1 1 
e kadar isbati vücut ederek tahriren fiat vermeleri, bu bap 
taki, malzemenin milfred~t listesi mağaza d~ilinde asılmış 
olup nümune getirilmesi ıcap eden malzeme ıçın pazarlık gii 
nü nümunelerin beraber getirilmesi, nümunesiz tekliflerin ka 
bul edilmeyeceği ilan olunur. (2283) 

raklı oldufumu bildlfi için - eksik ol
masın - onlan hiç unubnaz. Bilhaua 
adabı muateret hakkında kocaman 
bir kitap verdi. Anlatılan lngitterede, 
bilhaaaa Londrada adabı muaferete 
çok ehemmiyet verirlennif. "Bir genç 
kııs için etiketin ne olduğunu öi!en
melı her halde iyi bir şeydir" dıyor. 
Bu kitabı göverteye götürüp yeıne~
ten sonra okuyacaion: Tanıdığı b'! 
adam otomobilde kulaiına bir l"Y 
söylediği zaman bir genç kızm ne yol 
da hareket edeceiini cidden bilmek 
isterim. Ben ekseriya, hiddetli bir ta
vır takınınm ... Fakat adamcağıza bir 
az olsun ilmlt vermekte pek fena ol· 
maz zannederim. 

Kamarot yemek Takti geldiğini ha 
her verdi. Yukarı çzkacafım. Çünkü 
Dorothy'nln iskele ilzerinde tanıttığı 
zat bizi Rltıs'te yemeie da,.et etti. 
Rlbı vapurdaki Hlks bu lokantanın is
mi. Hiç değilse orada çok para aarfet 
mek kabil oluyuor. Halbuki yemek 
aalonunda insan ideta bedava yemek 
iatlyorl 

12 NiSAN: 
Bu sabah yatağımdan Jwmldanmı 

yacağun. Fena halde de sinirliyim: 
irini ııördilm.. Bu adamın ... purda 

bulunuıu beni altüıt etti... Onu iyice 
tanıdığımdan emin deiilim, çünkü 
~arda uzaktan gördüm; fakat eğer o 
ıse bu da göıteriyor ki, maceralı bir 
kadın nereye gitse kaderin elinden 
kurtulamıyor ... Bu tesadüf vuku bul
duğu zaman Dorothy ve Major Fal
con - Dorothy'nln iskele üstünde ta
nıttığı zat • ile beraberdik. Major be
nim heyecanımın farkına vardı ve se .. 
bebini sordu: Fakat bu o kadar müt
bif bir aergÜz"§ttir ki, kıyamet kop .. 
ona anlatamazdım. Onun için Major 
Falon'a: 

- Geceniz hayır olıun! 
Deyip kendisini Dorothy ile yalnız 

bll'aktım.. 
Kamar~ inip saatlerce katıla 

katıla ailadıın. Sonra aklım batnna 
ııelain diye kamarotu gönderip falll• 
panya getirttim. Bilir mislnlıs, ben 
faJllpanya içince daima fllesoflatırIDL 
O .. yede anlanm ki kader bir genç 
kızın hayatına damiaaıru bıumıı o
lursa yapılacak biç bir teY yoktur. 

Bu aabab kamarot kahvemi getü-. 
di, kocaman bir kova da buzlu ıu. 
Ben de yatağımdan kmuldamıyaca
ğım ve yemekten evvel bir daha aam 
panya içeceğim.: 

KAPPS 
(2Ci48) 2371 

Alman kitapc;ı, Alman kitaplan en u: 
cuz oatar, Beyoğlu, İatiklal cadde•• 
390, İsveç sefareti Jrarşısında. 
(2647) 2586 

Cennetten bir ntlmune ~ 
Küçük Çamhcada 

Güzel Orman Çiftliği 
Bugün açılıyor. 

Harikullde manııaraya malik tabii ııtızelliklerile tarihi kıymeti 
bab şatonun mlb:.eyyen •• muhteşem albn yaldızlı ıalonlarile 
zarif orman ve çambklarlle tabiahn nadir yarattığı bu meYki 

lıtanbulumuzun en pzel ve ucuz meıiruldlr. Resmi kUşada 
zengin proiram hazırlan1D1ftır. 2922 

KadıklSy iskelesinden her vapurun otobüıll vardır. (3366) 

Ecnebi memleketlere giden tüccar ve •eyyablara 

Banka Kommerçiyale İtalyana 
Sermayesi 700,000,000 (ihtiyat akçe•lı SS0,000,000 Liret) 

Travellera (Seyyahin çekleri) aatar 

Liret, frank, İngiliz lira11 •eya dolan frank olarak aatılan bu 
çekler ıaye1inde nereye git.eniı paranızı kemali emniyetle tqır ve 

her uman iıtersenİ.I dOnyanm her tarafında, fehirde otellerde 
Yapurlarda, trenlerde bu çekleri en küçük tedlyat için nakit ma
kamında kolaylıkla iıtimal edebilirsiniz. Travellera çekleri hıikiki 
ıahlbinden baıka kim1enin kullanamayacağı bir tekilde tertip ve 
ihtas edilmi$tir. 2366 

Bakın Dorothy'nin batma hiç böy
le 19yler gelmez: O yalnız vaktini he· 
ba eder dunır! Onun yerine k"§ke 
Lulu'yu getirseydim; şu Dorothy, dur 
madan ''Argo" konupnakla bizi er
keklere o kadar fena tınıtıyor ki ..• 
Geçen akf"'ll yemek vakti Major Fal 
con'un maaaaına gittiiiıo zaman onun 
"Kafayı çekmekten" bahaettiğini te· 
aadüfen ifittinı ! Ona kaç defa söyle
dim ki, böyle "Kafayı çekmek" gibi 
sö:&ler herkeain yanında aiıza alm
m.az.,. Fakat kime dinletinin? ... 

Major F alcon lngilizliiine göre 
çok ho§ bir adam - yani çok para sar
fetmekten çekinmiyor, demek istiyo
rum. - Ritz'te öğle ve aktam yemek
lerini yedik. çok boıuma gitti. Fakat 
tam o sırada vapurda bulunuıu beni 
halden hale sokan adamı hatırladım. 
Onu hatırlamak beni yeniden öyle alt 
üıt etti ki, giyinip gÜverteye çıkaca
ion, hakikaten o mu, deiil mi diye 
bakacağmı-

Zaten baıka yapılacak iıim de yok. 
Defterime bugiinlük yazunı yazdnn, 
adabı muateret kitabını ela okumak
tan Tasgeçtim. Kitabı fÖy)e bir kanf
tınnca, öğrenmek İstediklerimin hiç 
birini bulamıyacağımı anladım. Sahi· 

felen:e, bir lngiliz Lordu ile na d l<O: 
nuıulur, onu tarif ediyor- Halbukı 
timdiye kadar tanıdığım bütün Lorl• 
!ar kendilerine nasıl hitap edilmek la 
zım geldiğini bana kendileri öğretıi
ler. Don! Kooksleigh'e Kuku denildi• 
ği gibi Lordlann çoğuna Kuku'ya befl 
zer küçük bir isimle hitap ediliyor. 

Onun için bu kitabı okuyarak v11• 
kit kaybetmeğe hiç niyetim yok. Fa• 
kat tanır gibi olduğum o adamı dü~ii· 
nünce o kadar alt üst olmasam çok i• 
yi olacak ... 

13 NiSAN: 
Gördüğüm adam, O, hem de ti 

kendisi! Hiç ıüphem kalmadığı za• 
man, kalbim buracak gibi oldu. Aklı' 
ma o kadar çok §eyler geldi! Hem ö1 
le §eyler ki, hiç kimse hatırlamak iı• 
temez. Dün onu görmek, hakikate~ 

o mu, değil mi diye iyice anlam.ak i· 
çin gÜverteye çıkarken Cinzberg i• 
minde pek hoı bir zata tesadüf ettiı1'' 
Kendisini evvelce bir auarede görın~~ 
tüın. Fakat artık imıi Cinıberg değ•· 
Düıünün, Londrada kim olduğu p•• 
belli olmıyan bir kralın akrabaamd-; 
olan Rattenberg İlminde biri, keıt ' 

(Devamı var) 



) 

l 

) 

u 

i 

l
a• 
a• 
ii· 
i· 

Dilberzade İncilli damadı Macit Mıurh maaau: at.c•k un 
defteri 

No Alacaklrnın ismi 

l Frankıo A&iatik bankaa V. 
On.nik B. 4a 

2 İstanbul evkaf oıüdlitiyeti 
J Teodor Riltı&lec o!. Medine 

ha,ı ~ No. 
4 M .. g:ifiço V. M1bir Ruao B. 
5 Lcbe bi.raıdcrlcr .. • 
6 V iktor ılebe ef • " .. 
- Edvar kbe ef. ,. ,, 
·~ Valter Solbcrg E. ., .. 
9 Dimitri Hacopl.oıı E. ,. ,, 

10 Salroon Be•uaon li:. .. ,. 
11 Koi:ıenk:a biraderler .. ,. 
12 İbrahim Omıan of, v. 1.-il 

Agib ye 14..tıir aı- B. Jer 
ll o.nan Nuri .. • 
14 Yuııuf Ziya 
15 1eoıail ' 
16 Yu8Ui Ollİn ef. V. 
17 )(dımet lfetlıi 

18 Oııaıan ... 
19 Mehmet 
zo \fchoMt Bodl 
ıı ı>.:nıeY 

zı Jlclıı•• Aııia 

23 Doi 
24 ı.oı.it {leYlııet 

zs {lem9İ 

26 Oeıı:ıaıı ~ ' 
27 lfehmot ıu.u 
2S Habib~ 
29 Ziver 
30 ~N..U 
31 lbrahim Sıtkı: 

32 

33 

Vicdani 
o.nan )(,e4ılai 

34 Mehmet Sıtkı 

35 Recep 
36 Nail B. V. 
J7 İbrahim Şi~ 

-Sil Süleyman Sıtkı 
39 lbrahim ŞC'vket 
40 Osman :tb..ııiın 
41 Vasfi B. 
•2 Süleyman 
<1: Murat All 
4ı Refik 
45 Ali lbnıbim 

.. .. .... .. .. .... .... 

.... ... 
.. .. .... .... .... 
.... .... .. 
H " - ,. .... .... .... 
" .. .... 
.. " 
H .. 

H .. 

H .. 

.... . .. 
16 Süleyman Şe-vket .. H 

47 Jozef Ekzinad wı Noa-
ciıı V. Cevdet Fııbri B. İ 

48 Suieyımn ıMl.i B. Nıırioa. 
maniye cad;' 'ııde IO 

numacL 
49 Zcberger v. Fd Dnut 

Bey ,-
~·J lit.ihMıt l!todolf ,. 

51 Rıfayfc: 

52 Yuouf Nef'et B. V, ltmaiJ 
Agah Bey 

53 SeJ.anik bankaer 

54 Salınona ve şürekhı v. 
Moiz Adato B. 

SS .Edip Hikmet ve ~t fi.c
keti V. Samoc.l P"l'O ef. 

56 Uikmet Kalyoru:u of. V. 

Samoel Papo B. 
57 Suat Hadi V. Saınuel Pa

po ef. 
5> Ah Ferit 
59 Kadri a:ade Seyret 
60 Ka.dızade Ahmet 

,, ,, 

" " 
H " 

61 Edip saraylı ,, ., 
62 Rol>ert Goçe V. l,;a!ı: Ha,. 

zan Bey 

6) İgo V. hmail Hakkı B. 
M Ro:>ari Vani V. Etı:reın 

İlhami B. 

ı.tediii KaW ...... .c.ı.r ... 1t 'tık 2 °$ 1 

par• ... ...._ .__•ıra - para 

9029.84 

2879,55 2879,SI 
16!169,01 14969,ID 

16479 
588,SO 
588,50 
588,50 
588,50 

588,50 
5!18,50 

588,50 
1400 

1400 
1400 
1400 
140() 

1400 
1400 
1400 
1400 

1400 
1400 
1400 
140C 
1400 
1400 

1400 
756,80 

1400 
1400 
1400 
1400 
14(:! 

1400 
1400 
1400 
14CO 
1400 
1400 
1400 
1400 
14-00 
1400 
1400 
1400 
1400 

16479 
588,50 
588.50 
588,50 
588,50 
588,50 
588,SO 

588.50 
1400 

1400 
1400 
1400 
1400 

1400 
1400 
1400 
1400 
1400 
1400 
1400 
14()0-

1400 
1400 

1400 

786.111 
1400 

1400 
1400 
1400 
1400 
1400 
1400 
1400 

1400 
1400 
1400 
1400 
1400 
1400 
1400 
1400 
1400 
1400 

6 

1 

• 
il 
il 

• 
6 

il 

1 
1 
1 

1 
ti 

' 6 

• 
1 
6 
6 

• • • 
ti 
il 

6 

6 

' il 
6 
6 

• • 
1 
6 

• 
8 
8 
CI 

• 
6 
CI 
ti 
il 
6 
6 

11133,25 11131.25 

1150 

711,Z7 

l595 

1001,50 

2543,40 

139J,53 
3700 

49Z9,90 

220 

220 

uo 
2N 
220 

220 

1150 

640,80 

1438 

676.50 

2543.40 

139J,S3 
3700 

4819,'IO 

220 

220 

220 
220 

220 

220 

6 

ti 

6 
6 

6 

6 
6 
6 

6 
2087,25 2087,ZS 6 

6560,20 
728,6~ 

6560,20 
728.60 

ti 
6 

~ '\ 

' 

ti 

30!5,84 ıru.ı. talep 
.,wı11a h•t 

lıntiyulı 

19113.51 ....... .,.....__ 

70,4T ırıı..Ja c.leP 
eyWitınden 

ll157 Fula teı1q> 

.125 

1111-ik~ 

olmadığından 

Fazla talep 

evlediğinden 

ııo Vesaik oı.. 
madıe:mdan 

~' ;\il eh met Rüştü B. V. llrte!ttnct ' 3~·u 290 100 Fazla talep 

~5 Ha~an Şevki B. V. Sadettin 
!:ley 

ıı7 A.l<lrikopolos et. Cermanyan 
Han. 

(ı ; Avukat Vitali OJalvo B. 

.. ~· 

1u O>:nan Mimıf ef. Nişantaş 

•• 1 

Azızıye :pala.. 2 No. 

ıtıet cf, Yeni postaha 
6ır ı 72 No. 

.. ' !~ocnı~ıyo:ı.cu Apdullalı B. 

~Jrlutiyc Han. 

ı 729 

1322.05 

ızıo,39 

730, 7S 

4t'i 

1000 

42~.51 

91Z-lt 

1322.0S 

719 

597.85 

209 
24\l 

S9Z,25 

6 

6 

eyi.ediğinden ve 
imtiyaz için bir 
sebep olmaması· 
na binaen imti
yaz talebinin da 

hi reddine. 
816.89 V.,-,aik olma 

dığmd.an 

6 1510.39 Fazla talep 
eylooiğıı>dcn 

6 13Z.9Q 
1 

6 

6 

24') Lira hakkın -
daki imtiy z t:ı
lebinin reddı 

407, 75 Fazl.a taı:rı 
eylediğindcn v.: 

imriyaT içiı~ 

bir sebep olma 
diğından irnti. 

yaz talebinın 

dahi redd ınc. 

422.51 Vesaik ol
ma.dt~ı:1dan 

MIUIYET CUMA 19 MAYIS 1933 1 

Kartal Malmüdürlüğünden: 
Mlkelleffa imai 

M&J6 Fram Filipson 
otl• Vul otlu Mont. 
km -dam GabrW 

Mahalle " kö)'i 
Samandra ela Sulta 

Serlik Çiftliif 

Kıymeti 

Lira K· 
160 00 

S3 75 
12 50 
ss 00 
56 00 
ıs oo 
13 75 

250 00 
120 00 
600 00 

ı 25 
18 75 

680 OD 
135 rP 
13 7S 
13 75 

140 00 
27 50 
so 00 

168 75 
17 50 

180 00 
22 50 
45 00 

145 00 
146 25 

1500 00 
S091 25 

Vergi 
No. 

5.3801 

6-3802 
7-3805 
8-3084 
9-3085 
ıo.3086 
11-3087 
12-3088 
13-3089 
14-3090 
15·3091 
16-3092 
17-3093 
18-3094 
}9.3095 
20-3096 
21-3097 
22-J098 
23-3100 
3111 
3113 
3113 
3114 
3115 
3116 
Sl16 
34-3718 

Cimi 

Tarla 

" .. 
" 
H .. .. .. .. 

kora 
WllWI ,ert 
tula 
lı:ora 
tula .. 
p&Ul'llk 
lı:onı 
tarla 

atd 
tarla 

" 
" .. .. .. .. ....... 

DÖlliİDlii 

600 

130 
14 

150 
155 
55 
35 

1500 
73S 

3000 
2 

80 
1700 
350 

3'S 
112 
131 
100 

4 
681 
168 
791 
220 

5 
740 
599 

22539 
34531 

Meyldi Hııdudu 

palamut dere 

.. 
değirmen beaufi 
büyük 6rdeldi 
gök 
çe,ınealtı 

Y anako değirmem 
p.rapçı yolıuacla 

~lk alb 
b&yiilı: koru 
Pki mezarlık 
erik pmanncla 

ğır koruau 
teferrüç alçaiı 
deiirmen alb 
küçük harmu 
kira:ı: bayırı 
ullh nııeylı:ff 

çiftlik lı:on1111 
elı:·ep oğla 

.. .. .. 
-.rlılı: altı .. 

N H .. tt .. .. 

Müzayede kayimelerinde 
maharrer olduğa üzere 

.. .. .. .. .. 
H 

" 
• .. .. 
•• .. .. .. .. .. .. 

H 

• .. .. 
" .. .. 
•• .. 

.. .. .. .. .. .. 
" .. .. .. .. .. .. .. 
" .. 
•• .. ... . .. .. .. 
.. .. .. .. 

Yukarda dlll •e aerlai rtaterllea em't'al matuarrıflarmıa Yergi ~larmda• dolayı sabhğa çıkarılmqtu-. 31-S-953 tarihinde ihaleli 
mukarrer bulaadı tcmclu taliplerin mezkiir tarihte Kartal Malm6d6rlll;tlnde m&teplı:ldl sabf komilronwaa mllrac:aatlan (22151 2853 

No. Alauklıııua im 

711 Sa&a ııua.lu.lıer v. 
Jak Yakar B . 

llO ()pı>M!lr lhnt.. v ..... B. 
81 Vlktor Ako fi/.. 111,.ak 

Ianadyuı ı.ı.. 
ıtt ana- Zfp. B. 8"ılaı& 

8S Fevzi ııamJı Alıtıa 

lira 
84 DllYİ119 V.Feridıla JPllıırt B. 
11~ Hamıi Pleı9 " ,. 
116 Pcrlda.i9 
87 FC<"it &loinui 
88 Ayr>ea T~ el. V. 

Feridun Fikri B. 
89 A.naauaya H . 
90 Çeoiıı c- el. 

.... . .. 

" .. 
• • 

91 Apiııllah Boıl1 • ,. 
gz Erneat ,. .. ,. 
93 Edvaortı ,. ., ,. 
93 {Mükem:r)Y- Zaffroıı., ,. 

94 Faks " .. 
95 Sivan ,, ,. 

96 Kornik " ,. 
9i Zender V . Hennım Çilı.o-

lat ef. SwtanJı_. 
Kendiı,. l:ııuı 5 No. 

9o Suha şaınlı ef. V. Elorem 
tlham.i Bey 

99 Münir Şamil ef. Bakırköy 
4 No. 

100 Şeref Şamlı ef. V. Ekr= 
İlhami B. 

101 Hanri Bahar ef. Sultanha
mam Saidiye Han. 

102 Zeki Fatma v. A,pdurralı 
man Münif ef. sukanl:ıa
nıam 53 No. 

l~J Apdurmhınan e!. V. ,, .. 
10• Mdunet Osman Zeki ef. V. 

Apdurrahman ef. Su!Utn-
1\itmam 53 No. 

105 Meliha H V. Apdurralıman 
Münif B. Sultanhamaın 
53 No. 

106 Neyran H. 
lOi Fatma H. 
ıos Muaafu H. 

,, ,, 
Jı ,, 

.... 
109 Berin Kibar ef. V. Mahir 

Rusu B. 
110 jorj Hlllı<:rt ef. ~ki 

Reji Han 14-10. 
11 [ PNe![ı, Evidis cf. V. 

P~'kivıyadis B. 
11 ~ Lüici Blu.mberg ef. Riz4 

Bey han 10 N<ı. 

113 Oakarfüks V. !sınai! 
Agah B. 

l H Kadızaık Zeki "" şüre-
l<bı V. Ekrem ilhaı;;i Bey. 

11~ Asım i:l. V. 
tJ H 

116 Yümnü Mısırb ef. 
Sultaniı.aınar:ı 53 

l ıı i Mordah Piçhazc Elkatip 
h'-."!.1. 

l•todiii ıc.ı..ı ol•· IC.W .. a..ıdol•- NGl.._.t 
para .._ ~ .._. .... aaa para 

1600° 

5037,90 
1904,80 

!Zfı55,l0 

499 
2327 20 

19930;;0 
905,% 
905,95 

905,95 
90s.es 

905,95 
'}()5,95 

905,95 
90S,9S 
905,9 
905.ll 

905,95 
90).95 

905,9S 
2514 

4102.34 

153.85 

685 

315.85 

348.65 

50 
695.6~ 

SH 

43 
470,68 
521,ll 

4729,05 

4 tl0 .. 15 

2872.40 

1835.25 

2301,25 

4930 

1021,71 

315~.41 

331.80 

1600 

.5037,90 
1904,80 

11196,10 

2826.20 

!9'130,70 
905,95 
90S,95 

905.95 
905,95 

m,9s 
905,~S 

905,95 
905,95 

905,95 
905,95 

905,95 
905,95 
905,95 

2514 

3692,1() 

616,50 

315.ij5 

• 

4 t 0.35 

2d72,40 

1551 

2301.25 

38~5.25 

740,55 

331,80 
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6 
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6 
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6 
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1459 ll'azla talep 
eyolodiğlı>den 

Altın tald:ıi -
oiıı ıoddi.ne 

410,24 Fazla talep 
edildiğinden 

153.85 Mükerreren 

6d,Sil Fazla takp 
edildi~i'l\den 

3~.65 Vesaik 01ma
d1ğmdan 

50 
6!15,6Z 

S44 

43 
470.68 
521.11 

4729,05 

" .. 

.. 

H .. 
H .. 

.. .. 

.. 

.. .. 
" .. 

284.ZS Fazla iıalep 
edildigindcn 

1044,70 Faz.la ta.lep 
edildiğinden 

281.16 Tediye 
edildiğinden 

3159,41 Veaaik ol
madığından 

Mühim ilAn 
Maliye Vekaletinden: 
1 .. T6rk harflerile ve yeni .. killerle ihzar 

edllmlf olan yeni damga pulları, l Haziran 
933 tarihinden itibaren kullanılmaya çıkarı
lacak ve eldeki damsa pallan, o tarihten iti
baren l•tlmalden kaldırılacaktır. 

2 - Her mahal malmüdirl p, 15 Mayı• 9 33 
tarlhhadea itibaren, tedarilde bulanan pul
lan yenilerile değlıtirmete batlıyacaktır . 

15 - 31 Mayı• 1933 müddetine alt günlük 
ihtiyaçtan fazla elinde pulu olanlarla bayile
rin, yenllerlle tebdil 'edilmek tlzere, malmü
dürlükleri veznelerine mtlracaat eylemeleri 
lazımdır. 

3 .. 1 Haziran 933 tarihinden itibaren bu-
günktl damga pulları kullaaılmıyacağından 

15 ~ 31 Mayıs 933 mübadele müddetine rağ
men elinde e•ki damga pulu kalmıı olaalarJa 
bayiler, nihayet, 31 Ağuıto• 933 tarlhiae 
kadar mezkdr malmidürltlklerine müracaat
la, pullarını tebdil ettirebileceklerdir. Mal
müdürlüklerine m6racaat zamanı •-t 1 Odaa 
15 e kadardır. 

31 Ağu•toı 933 tarihinden itibaren e•ki 
pullar kabul ve yenllerlle tebdil edilmiyece
ğinden muhterem halkın ona göre hareket 
etmesi lüzumu ilan olunur. (1863) 24 32 

B~l~K TllllRE Pif iNG~~~ 
Yeni tertibin 2. el ketldeıl 

11 Hazirandadır 
Bu ketldede Büy6k ikramiye 

35,000 Liradır 
Al'J.r Galimidi, 1 aksim ta

limhane Lam rte ı cadd-esı 

Artc:nı a,part ıman No. 7 

215,10 ZZS.40 6 1 ı r. 
.1 

flJ~sHn Z ... ruı..ro Prevoayans 
lı,111. 

289 289 
Mükafat S0,000 Liradır 

6 

• ı Jozcf Lubiç cf. Bencebhar" 
Han No. ıo 

71 Loi Braçiyoti cf . .Maksudi 
Hı. 

itı vu!<at llikmet Zır• B. 
7 l Ne! ı!e H. V. l'!ahir Ruso B. 

.... 

908,40 

348,7.l 

5352,30 
15000 

949ö,7Z 

6 

65,35 6 

5352,30 6 

283.40 Fazla talep 
eylediğinden 

Vesaik olmadı. 
dıgından 

Vesaik ı>!oıa. 
~ığmdan 

1!9 l'ol Leonardi V. Yoda 
Alaluf B. 

1530,90 1530,9() 

İflıls idare azaları: 
• Avukat: İsmail Agah, Cevdet Fahri, Mahir Ru.ıo I 

İstanbul ikinci ifLls ınemurlu ğıından : 
N üflıs Mohmutpa~ada incilJi damadı Maci t MıMrlt eıfendinin borç.larıına ait tet 

kikat bitmiş ve yapılan sıra defteri yukarıya yazılır.ıştır. Alacaklıların ikinci tc ı
Ja,1ma için 10 Haziran 933 cumartesi günü eaJt 14 te ikinci iflas dairesinde hazır 
bulunmaları ilan olun.ur. (3493) 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma komisyonundan: 

15000 ila 15500 metre ambalajlık kanaviçe 21 Mayı 
933 paı:ar günü saat 14 ten 15e kadar pazarlıkla satın alın • 
caktır. İsteklilerin yüz seksen yedi bucuk liradan ibaret ilk 
teminatlarını maliye sandığına yatırarak makbuzlarile bera· 
ber muayyen gün ve saatlerde pazarlığa iştirakleri. (2285) 
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Mustafa Kemal Hz. Yıldırım Orduları 
Kumandanlığından nasıl ayrı dı? 

~~~~~~~~~~~~~~~~:~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Kazım Karabekir Pş. nın bilmesi lazım gelen bir 
kaç vesika ve bir hakikat •• 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Memleketi parça parça düımana kendi eli ile teslim etmek İ•temi
'yea ve fstaabul hükumetinin bu yoldaki emlrlerlnl din emiyea Mu•

tafa Kemal hiç bir vakit açıkta kalmamıı, Sadrazam, izzet 
Pş. nın makine haıındald davetile İ•tanbula ,ritmiştfr. 

Herkes bilir ki, Cihan harbinin son- hulunnuulığı tetakkiıine lıar§ı lnğilizler maamı temin ile lngilizlerin lskenderon 
lannda, Mustafa Kemal Pap, Ydd'ırnn bu ıreceki <5-6/16/334) raporla tafsili· ve (lskenderon • Halep) yolu üzerinde 1 

ordulan grupunu teıkil eden Dördün.. tı arzeclileceği veçhile Suriye kıtasmda yerlqmelerindeki münasebeti mantılnye 
cii, Yedinci ve Sekizinci ordulardan Ye- bulunuyor diye Vll. inci ordunun tesU.. yi anlayamadığnn gibi bu husu•ta mü. 
dinci ordunun - ikinci defa olarak - mini teklif eylemişlerdir. aamahayı da bilakis pek mahzurlu gÖ-
kumandanı bulunuyordu. Bu orduıile, 1 ed bildiri! .. · d b riiyormn. 

kad kemal. erefl ..._,_ . G cap ene ecegı mı. e uyu· . • . f d 
Şama ar ı 1 e &'~.uqti. u lan Kilikya h d d nnaktan Bınaenaleyh keyfıyetin tara ı eıı-
nıp kumandanlığınca daha miihinı gÖ· ~-L- d . ubuu taurih~u • . ao. bu letlerinden ln-''iz Suriye ordusu ku-

o 

. · el · ......... a ı acızanem ı ınn1 ve .. 5""' ... 
riılen bazı vazif ere tayın olunduktan b d d kabul ed- bil mandanına teblıg'"inde delalette ma-ekrar k • nun u u unu resmen _ • 
"°y nrad. J:lalepd te t ba ta vıY,erilınio!uı_ımBuı kUmeti ıeniyemizin bu mmtakayı irae zurum. lsker:derona her ne sebbbe~ ııe 

e IDCl or unun tına ıreçı §ti. u ed • 'I' Ati t Kil'ky nta behane ile asker ihracına te§e u• e. 
d .1 Hal . dl .• enınaıızçe asan ı a mı .. k bl 

Polonya sefirinin cenaze mera.iminde Devlet erkanı ve bir manganm 
havaya ate,i • ..• 

or u ı e ~ cıvarın a nıri!iz ve A- kasının §Brkında "Suriye" ıimal budu- decek /ngilizlere ateşle mıı a e e 
rap kuvvetlenne kartı muharebe verdi. dunun Maraı §İmalinden geçtiğini na- edilmesini ve Yedinci orduya elyevm 
Bu ~:'har.hede muvaffak oldu. Düşma zan dikkate alıp almadıiını anlamak İ· bulunulan hatta gayet zayıf bir ileri 
~ n~ ate "!ec;bur eden O, oldu. Halep eli. Çünkü acizlerince Adana ismi yeri- karakol tertibatı bırakarak kısmı 
ıimalınde milli hudut, Türk süngüleri- ne Kilikya iımi tarihisini koyan lngilte- küllisini (Katma • lslahiye) istika. 
le ancak bu sayede tesbit edilıni§tir, re hükümetinin Suriye hududunu da Ki metinde bittahrik Ki/ikya hududu 

Yedinci ordu kumandam iMirliva likya tİmal hududunun !'lfkına temdidin içerisine geçirme3İni enırettim. 
Mustafa Kental Paşa, buradan sonra den ibaret kabul ettiğinde şüphe yok- /ngilizlerin iğfalkar muamele, tek-
31 Teşrinİeyyel 1918 günü ordular ı tur. lil ve hareketlerini lngilizlerden zİ. 
grupu kumandanlığına tayin olundu. Bu zan lrak hududunun İngiliz ku- yade muhik ııe nazik gösterecek ııe 

Demek ki, Mirliva M. Kemal Pata· mandanı tarafından VI. ıncı ordu ku- buna mukabil cemile ibrazını muta
nın, kumandanlığına tayin olunduiu or mandanına gönderilen haritada Sürtten zammın olacak evamiri hüsnü. tatbi. 
dular grupu, KUmı Karabekir p8f8Dlll geçtiğinin İrae edilmit olması ile de te- ka yaradılışım müsait olmadıgınd?n 
dediği gibi, kadro haline munkalip ol- eyyüt ediyor ve halbuki BG§kıımandanlık E rkônı 
mu§ ordular deiildi: Halep civannda lngilizlerin bir kaç ıründenberi isken Harbiy". J!iyaseti celile~inin içtih~dı. 
düıınaru yüzgeri etmit Yedinci ordu ile derona asker çıkarmalan ve Halepte na tatbıkı hareket tabu bul~ndugun-
bu muharebeye ittirak etmemİ.§ ve ku- milyonlarca erzak mevcut iken oradaki dan kumandayı hemen teslım et!"ek 
mandanı Nihat Paşa olan ikinci ordu kuvvetlerini i8.§e icin erzak ithanndan üzere yerime tayin buyuracagınu;. 
'di ki, Adana civannda bulunuyordu. bahsetmeleri de lskenderonun Kilikya zatın sürati emir ııe tebliğini haııa-

y 1 k mmtakasmı ııösteren haritada Suriye ten istirham ederim. 
. azı ı aa eri eserlerde gördüğümüz MUSTAFA KEMAL 

vesıkalara göre Liman V on Sanders Pa ve Kilikya üzerinde bulunutundandır 
şa, kumandayı tevdi ederken, Mirliva Pek ciddi ve samimi olarak ar:ıı:e-
M. Kemal Paşayı ordular ırrupuna §Öy derim ki mÜtaJ'eke f""aitİ meyanında 
le takdim etti: ıruitelakkiyatı da izale edecek tedbir 

"Yıldırnn ordular grupunun emir ve ittihaz edilmedikçe ordu/an terhia 
kumandasını bugünden itibaren, mefa- edecek ve lngiliz.lerin her dediğine 
birle mali bir çok muharebatta temayüz boyun eğecek oluraak /ngilU.lerin ih 
etmiş bulunan M. Kemal Paşa Hazret- tirasatınının önüne g~k için im-
lerine tevdi ediyorum. ..... " kan kalmıyacakhr. 

Adana: 31-X-334 Yddmm Ordulan Gnıpu Kumandanı 
LiMAN Von SANDERS Mirliva 
* * * Mustafa KEMAL 

Mustafa Kemal PB§a bu kumandan
Jıktan naad aynlnnıfır? 

Yazılı, resmi vesikalardan anlB§ddı
ğına göre, Ordular frupu IAğvolduğu
için a~ıkta kalarak stanbula gelmİ§ de 

ğildir. Sadrazam ve BB§kumanclan olan 
Ahmet izzet Pqa ve Erkinı harlıiye 
ıile aralannda çıkan ihtilif üzerine, 
Mustafa Kemal, Ordular ırruı>u kuman
danlığından istifa ehnittir. Ancak on
dan sonra bu Ordular gnıpu bir ordu 
haline komılarak Nihat Pııpnm emrine 
verilmiştir. 

ihtilaf sebebi, izzet Paıa kabinesi
nin yaptığı Mondros mütarekenameai 
muhteviyatı ve bunun tatbikatı yiizün. 
den çıknuştır. 

Vaktile inti!ar ehniş olan bu vesika. 
lan kim bilmez? Fakat eski bir kuman
dan olan muhterem Karabekir Pataya 
bunları hat1rlatmak için yeniden netre
cliyoruz: 

Başkumandanlıia 

1) Toroı tünelleri lruvvei İfgaliyeai
nin miktarı ln!!iliz kumandanlığı tara
fından bildirilir buyuruluyor. Bu kuv
vet mesela: lcabmda bütün Anadoluyu 
tahtı hükmüne geçirecek derecede dahi 
olursa müsaade edilecek midir? 

Harbiye: 5-11-334 
Mütarekename ahkammca lngilizlerin 

lskenderonu itgale hale ve ıelihiyetleri 
yoksa rl.a Halep civarındaki ordularını 
beslemek i«)n lskenderondan istifade et
mek istemeleri de muhik bir talep ma
hiyetindedir. IMütarekenamede bir hayli 
mevaddı tadil ederek vaktin darlığına 
mebni bize yalnız ıilahen izahat ve te
minat verebilen lnl>(iliz murahhasmın bu 
centilmenliğine mukabil bir cemile ol
mak ve Y unanisbınm sahai faaliyete çı
kanlmasını teshil ve temin etmek üze
re 1 skenderon limanından 1 ngilizlerin 
erzak vesaire nakliyah hususunda isti• 
fade ve <lskenderon - Halep) yolunu 
tamir edebilmelerine müsaadede ve bu 
bapta ordunun vaziyetince de bir mah
zur görmüyorum. 

Bu limandan ve yoldan istifadelerini 
temin ehnelde 1 skenderon liman ve Jeb· 
rini kendilerine terk etmiı olmuyoruz. 
Liman ve tehir yine bizde kalacak, hü
kUmeti askeriye ve mülkiyemiz ( ... ) her 
§ey yine yerli yerinde bulunacak, onlar 
yalnız limandan ve yoldan sırf bir mi
safir sıfatile istifade edebileceklerdir. 

Gene 12-11-334 tarihinde sadare
te çektiği bir telgrafnamede ıu mü • 
lealar vardır: 
"- Mütaleatı mesrudeden maksildı 

acizanem ıudur ki her ne sebebe binaen 
olursa olsun lngilizlerle aktolunaq Dıü .. 
tarekenin imza tahtına giren ıekli _,.. 
butu Devleti Aliyei Osmaniyenin !ıı>yat 
ve selametini kifil mana ve mahiyette 
değildir. Mevaddı mezkUrenin mühim 
ve ıamil medlullerinin biran evvel tes· 
biti l&zımdır, Yoksa 1 ngilizlerin teka· 
lifine bugüne kadar olduğu tarzda mu· 
kabelede devam edildiği takdirde bugün 
(Payaa-Kiliı) hattına kadar olan mmta· 
kayı iıtiyen lngilizlerin teklifini yarın 
"'Toroı" a kadar olan «Kilik:ya» mınta· 
kası ve daha sonra "Konya • lzmir" 
hattının lüzumu İşgali tekBlifinin yekdİ· 
ğerini velyedeceğine ve binnetice ordu· 
muzun kendileri tarafından sevk ve ida
resi hatta heyeti vükelayı osrnaniyenin 
Britanya hükUmeti tarafından lüzumu 
intihabı ıöbi tekillifin kaışısında da kal
mak mü;tebat değildir. Aciz ve z&fımız 
derecesini pek iyi bilirim. Bununla hera· 
ber devletin yapmağa mecbur olduğu 
fedakarlığın derecesini de tavin ve tah• 
dit etmek lazım geleceği kanaatini mu· 
hafaza ederim. Yokıa Almanya ile müt· 
tefikan sonuna kadar harbe devam et· 
mek halinde büsbütün münhezim olun· 
duğuna nazaran lngilizlerin istihsal ey· 
liyebilecekleri neticeyi onlara kendi mu· 
avenetİıJ'wle bahıehnek tarihte Osman· 
lılık icin ve bilhassa hükfımeti hazıramız 
için p;,k kara bir sahife vücude Jl(etirir. 

Polonya sefirinin cenazesi mera· 
simle naklediliyor 

Gazi Hz. nin 
iltifatı 
Kız lisesi talebesi 

Gazi çifliğin e 
Ankara muhabirimiz yazıyor: Ankaıa 

kız lisesi talebesinin Gazj orman çilliği
ni ziyaret ettiklerini bildirmistim. Tal e
be müdür ve muallimlerile birlikte An
karadan hususi bir trenle hareket ede
rek sekiz buçukta Gazi istasyonunda in
diler. Her yaşta bulunan üç yüz elli ka
dar hannn kız çiflik istasyonundan baş· 
byan bahçelere, parklara dağıldılar. Or
ta kötk civarında, çilliğin en kesif ağaç
lan vardır. Hanım kızlar, çiflik idaresi 
tarafından hazırlanan yerlere yerleşti
ler. Hava çok güzeldir. ilkbahar bannn 
kızlan, onlar da ilkbahan şenlendirdi
ler. Riya.seticümhur orkest!'ası bugün 
yavrulara tahsis edilı:nişti. Orkestra yav 
nalan eğleodinnek için_ akıama kadar 
en güzel havalarını r.aldı. Gazi çifliği 
hanım kızlar icin kendi mahsulünden 
bir yemek tertip ehnişti. Yavrular ak· 
şama kadar çifliğin her yerini gezdiler, 
eğlendiler. 

Rei•icümhur Hz. saat beşte çifliği teş
rif ettiler. Koruda eğlenınekte bulunan 
talebe, Gazi llz. nin teşriflerini görünce 
alkışlıyarak hep etrafına koştular. Reisi
cümhur Hz. yavrulan talti(buyurdular, 
hatırlannı sordular. 

Yavrular altı buçuğa kadar oyunlan· 
na, . eğlencelerine devam ettiler. Bahçe
ye ınen Reisicümhur Hz. nin fotograf. 
lanm çektiler, 

Altı buçukta ciflikten aynlmak zama. 
m e-elmiıti: "Allaha ısmarladık Gazi 
baba!" seslerile aynldılar. 

--o-

Buz 5 kuruş 
ANKARA, 18 (Milliyet) - An

kara belediyesi buzun kilosunu bet 
kuruştan fazla satanlar hakkında ta
kibata başlamış ve fimabaat bu fiat 
üzerinden satılmasını temin etmiştir. 

Hileli aaflfllar 

O ahili ye merkez 
teşkilatı 

ANKARA, 18 - Dahiliye merkez 
teıkilat ve vazifeleri hakkındaki ka· 
nunun bazı maddelerinin deği§tirİl· 
mesi hakkındaki layiha ruznameye 
alınmıştır. Bu layibaya göre bir mat· 
buat umum müdürlüğü tetkil edile· 
cektir. Hukuk müşavirliği, mütavirlik 
ve muhakemat kısımlanndao terek
küp edecek ve mü~avir muavini ayni 
zamanda muhakemat işlerinin müdü
rü olacaktır. 

Ev i çilf"ri b r;rosu 
ANKARA, 18 (Milliyet) - An

kara belediyesinin ev hizmetçilerini 
kontrol etmek ve istiyenlere hizmetçi 
tedarik etmek için açtığı ev iıçileri 
bürosu faaliyete geçmiştir ve müra
c,.tlar da başlamıştır. 

Kumaşı• dikişi• 
terzi parası hatta 
saten sire'den ma
mul kemeri de da· 
hil olmak üzere 

20 lira 

Ceza aJınacak 
'Konturatı almıyan 

dükkan sahipleri 
ANKARA, 18 (Milliyet) - Bele

diye Ankarada icara verilen han, 
yazıhane, dükki.n, aparhm.an ve ev
lerden konturab olmıyanları memur
ları vasıtaaile tespit ederek cezaları
nı almağa başlamıştır. 

Kanunen her İcar konturatmdan 
belediyenin yüzde bir hakkı mevcut 
olduğu halde konturat yapılmamak 
yüzünden bu varidat ziyaa uğramak
ta idi. 

Belediye, konturatı olmıyanlar-

dan bu miktan Üç misli olarak tah • 
sil edecektir. Bu suretle belediyenin 
konturat vergisi hasilatı yüzde elli 
nispetinde artacakhr .. 

2) - Suriyedeki garnizonların tesli
mi maddesi ihtiyaten yazılınış bir mad
dedir buyuruluyor ve müteakıp cümle
lerle cephede bulunan kıtaatm bu hu
ıusla alakaaı olmadıfı izah ediliyor. A
cizlerinin teliJdıiyatıma gÖre maddei 
mezlcUrenin lngilizler tarafından bizi iğ 
fal için yazdırıl""! olduğuna ve hükü
meti ıeniye murahhaslarının imzalannı 
vazettikleri mütareke şeraitinin tara
feynce batka baska telakki edildiğine 
şüphe kalmanuıİır. Çünkü ayni madde 
de cephede bulunan kıtaatm Suriyede 

Keyfiyetin tarafı aciziden lngiliz or· 
dusu kumandanına da iblağı mütemen
nadır. 

Şayet hükumeti seniyece lngilizlerin 
ciddiyet ve samimiyetine itimat oluna
bilecek bir ittifakı hafi yapdmıı veya 
yapılması ihtimali kavi derecesinde bu· 
lunmuı ise bu hususun meçhulümüz kal 
ması bittabi yanlı§ muhakemata sevke
debileceğinden mümkünse bu bapta iına· 
en olsun tenvir edilmeldiğimi istirham 
ederim. Akibeti vatanla endiıenak ol· 
maktan mütevellit ve samimi olıJıığuıı.a 
ıüphe edilmemek 11\zım gelen İ§bu mÜ· 
taleatımın münakaşa mahiyetinde telek· 
kisine temayül buyurulmamasını hassa· 
ten rica ederim. Bilhassa zatı samilerin· 
ce yakinen ınalfun bulunmustur ki aciz
leri her ne hal ve vaziyette -bulunursan> 
bulunayım doğru olduğuna kani bulun· 
duğum ve icap edenlere arz ve ihli;ğnu 
sel&meti memleket icabı kabul eylediğim 
içtihadatnna tebaiyyetten meni nefse 
kadir değilim . .' 

ANKARA, 18 (Milliyet) - An· 
kara belediye kimyahanesinde bir ay 
zarfında 78 nevi muhtelif mevaddı 
gıdaiye tahlili yapılarak 25 İ hileli 
görüldüğünden satanlar hakkında ta
kibatı kanuniye yapılmııtır. 

Evlenenler 
75 kuruşa 

Sadrazam ve Baıkumandanlık 
Erkam Harbiye Reisi 

Mustafa Kemal Paşanın 6-11-334 
tarihinde buna verdiği cevapta ez
cümle deniliyor ki: 

"lngiliz murahhasrnm centilmen
liğini ve buna mukabil bu tarzda ib
razını idrak ve takdir nezaketinden 
muarra bulunduğumu arzederiın. y . » 

unanıstarun aahai faaliyete çıkanl-

-------
TASHiH 

dercettiğimiz makalesinde m.aalesef 
Bunları cetvel halinde doğrulan .ile 

Muıtafa KEMAL Dün Kütahya meb'usu Nuri Beyin 
bazı tashih yanhıhklan olmuıtur. * * * 
beraber yazıyoruz: 

Bu vesikalardan anlatılıyor ki, e· 
Sahife Sütun Satır H a ta s • • • P linde henüz kuvvet ve az çok leYazı-

1 5 26 Muhaberelerdc Muhaverelerde matı harbiye mevcutken memleketi, 
8 1 36 Bitlis Nablis parça parça düşmana kendi elile tes· 
8 1 38 Muazzam Munta2am l' 1 · 

1 50 T mı ehneyi ve stanbul hükümetinın 8 arihi harbi de T aribi harp te 
8 1 64 Vıu.• ve tasrifin• Va:ı'ı tarifin• bu yoldaki emirlerini tatbik ve icra 
8 l 63 Ordu amirinin Ordu emrinin etmeyi ıranna yakı§brmamıştır. En 
8 1 65 Hassasiyetini K bil' ı· · nihayet Ahmet izzet Pa~ ve arka· 
8 1 (aşağıdan yukarıya) 14 cü satır Tam ve Taam ıhyu'~rım ~ 

( • d ka ) daıları, kabineden ayrılacaklarını 8 1 a~agı an yu r.ıya 4 cü satır filan ve falan Filan ve falan :ıata 
8 2 il Gölge Gölgede hissedince, doğrudan doğruya tel· 
8 2 22 Zafer Hat graf başında göriiıerek, müdavelei 
8 2 31 Tüleğile Kuvvetinle efkar etmek üzere, Mustafa Kemal 
8 2 46 Ense 
8 2 52 Kurduğunu Eğe Paşayı lstanbula davet etmişlerdi. lı-

. J{urduğunuza M' ti M f K ) 

ANKARA, _ (Milliyet) - Geçen 
hafta zarfında Ankarada Belediye Ev
lenme memuru tarafından Anklll"alı ma
nifaturacı lsmail Beyle Knkaralı Ayşe 
Hanımın, Sivastopollu kolacı Oıman 
Efendi ile Ankaralı ıMünire Hanınun, 
Oflu posta müvezzii Hüseyin Efendi ile 1 
Bozkırlı Emine Hanımın, Ankaralı Bay- ı 
tar İsmail Beyle Ankaralı Ayşe Sabiha 
Hanımın, Giresonlu Makinist Naci E- ı 
fendi ile Gfreaonlu Fatına Hanunın ' 
~unğurlulu H~mal Mehmet Ali Efendi 1 
ıle Eskiıehirli Ümmi Hanımın, Yabana
batlı sabık Belediye miman Salih Beyle 
Ankaralı Nazife Hanımın, Elbistanlı 
Deri dispanserinde memur Mehmet Lüt 
6 Beyle Çankırılı F ahna Zehra Ham
mm, Üsküplü makinist Ahmet Efendi 
i!~. Çirm-;nli. Zeynep Hanımın, Gazi sift 
hgınde aıtaıyer Ankaralı Osman Tarik 
Beyle Kadıköylü Zeynep Ha~ın, la· 
tanbullu ressam lsmail Sedat Beyle 
Ankaralı Saime Hanımın Ankaralı ka
laycı Satılmı§ Efendi ile Ankaralı Hafi
ze Hanımın, Ankara Telgaz §İrketi mü· 
dürü M. Artur Rot ile Fransız tebea· 
sın dan Mel. 1 van'in nikahlan kıyılmq· 
hr. 

8 2 80 Tevcih <dilebilir, Teveccüh edebilir. te ır va usta a ema Paşa bu 
8 2 92 Bağlı kalarak tstanbula da bağlı kalarak <'"-·etle grupun başından aynlarak fs. volan ve 75 bin esir ve 360 top zayi 
8 3 44 Nefret Tasarruf tanbula gitmittir. Onun, mç bir va· ederek 14 günde 600 kilometrelik bir 8 3 (aşağnlan yukarı) 31 ~ satır Kaya Kab<t. 

mal edilmiştir. 

Bu güzel modeli 
aynı fiata siz de 
vaotırabilirsiniz ! 

IPEKI$ VDNLDLERI 
' 
ıARASINDA HATIRI• 

NiZA GELECEK 

HER RENGi 

(BUL.ABILIRSINIZ 

8 3 (a~ağıdan yukarı) 21 c:ı satır Yüzl::rce Yüı!eri kit açık muamelesine tibi lutuJduğu ric'at neticeıi kadro haline inkıli.p e-
8 3 (aşağıdan yukarr) 16 cı oatır 59 57 vaki olmamıştır. O halde, kolordu ve den Yıldınm ordulan grupu lağve • J k • 1 • d -
8 3 (aşağıdan yukarı) 10 cu Saltr Kaya Kaba ordu kumandanlıklannda bulunan dilmiı ve bu suretle açıkta kalmıı o- « Bu ı·ş te pe iŞ ı n I r. )) 
8 4 43 kıyası maalfarık Kıyasm•alfanl< her zat gibi, bu hakikati bilmesi la- lan Mirliva Mustafa Kemal Hazret· :· 
8 4 53 Aynen 5.yanen i 
s 4 6l Makenzen Falkenhayn-~~~~~~J.~z~ı~m~g~ehl;en~~Kaz~':•~mi:ı.Kar~~a~bek~:ir~~P~a:ı~aJnın:::_L~l:e~rJ·,,~,~soj··bz~le~nn~·=~·,,nimdtta~lan:::n::•_::h:a:n~g~i-k::el:i:· _L~-~~~----------.............................................. ._~~ L-_ _ a ____ 4;..(a ·:ığtdan yukarı) 1_4 ~ü satır Makenı_·_en---~-~lkenhaYJ7 mektubunda ' '' Niıan 33 · · · •? 


