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Sahip ve Batmuharriri 

Siirt Meb'usu MAHl\IUT 

Jmumi Netriyat ve Yazı işleri Müdürü 
ETEM iZZET 

Afahmut Celil 
Bey Atina'da Atina Müzakereleri bet Neticeye V araca 
. lktıaat Vekili Mahmut Celll Be

)in Atina seyahati; Türk ve Yu
~ lllilletlerlııin biribirine kalfl 
lat1dıldarı doatluk hislerini izhara 
~elli bir vesile oldu. Batv~~l. ~· 
ı.aldari.a ile lkbsat vekilunızın 
kartılıldı nutuklarında söylenen 
'Öder ifade edilen hisler; her iki 
llıelll(~ketin hakiki temayüllerine 
bl'lııaktadır. Bütün dünya bir da· 
a anladı ki Ankara ile Atina ara· 

••ıı.daki dostluk; ikti .. ar makamın· 
da bulunan devlet adamlarının ka· 
~~r ve politikalarile alakadar de
~ıldir. Türk. Yunan dostluğu her 
loı;j lllilletin umumi politikasına le 
llıe~hnuştur. 
h l.tiUetleri ihtilafa, ihtilale, har· 
e götürmek çok kolaydır. Şimdi

l'e kadar devlet adamlarının yap· 
~arı budur. Maatteessüf harbin, 
•htilalin, ihtilafın zaferle bitmesi; 
Yenen ve yenilen taraflar için mu· 
kadder olan akıbeti değİttirmİyor. 
J\ıd ıı:ıarifet· milletleri harp ve ih
tilat ıı:ıusibetlerinden, fena akıbet· 
!erden kurtarmaktır. M. Çaldaris, 
liirk ve Yunan milletlerinin par· 
lak ınazilerinden, şanlı tarihlerin· 
den bahsettikten sonra çok yerin· 
de olarak diyor ki: 

- 'Milletler, tarihlerini unutma 
sınJar; fakat kendilerine tarih yap 
•ııllar !" 

itte Türkiye ve Yunanistanda 
tiiınhuriyet idareleri tuurhı bir po 
!itika ile yeni bir tarih yapıyorlar, 
•ki memleket politikasım aaflam 
'le saıı:ıimi dostluk temeli üzerine 
~yorlar .. Bu suretle asırlarca de 
"aırı eden faydasız, manasız mü· 
tadelelerden sonra timdi yeni bir 
tarih devri açılmıf oluyor. Bu de
"İr milletlerin kendi eserleridir. 

ŞllJ'ası muhakkaktır ki, Türk· Yu 
~n dostluğunun en büyük ku.vve
ti; kaynağını ınilletlerinin dilek· 
lerinden, duygularından, ihtiyaç
lal'lndan almıt olmasıdır. 
t' Malımut Celal Bey, buradan A· 
•~aya çok samimt duygular, sev· 
gıler götürdü. Ayni zamanda ilci 
lneınJeketin ticaretini alakadar e
den meseleleri göriifecek... He
lllen ilave edelim ki; bu meaeleler; 
Çok güç, çok karıtık deii)dir; fa. 
kat halledilmiyen, tatbik tek· 
lini bulmıyan her it gibi 
hunların da ehemmiyeti var· 
dır. Herhalde iki tarafın 
hiisnü niyeti sayesinde ticari 
İtlerimh:e de en dofru bir iıtika
nıet verilebileceğine kani bulunu
yoruz. Türkiye ile Yunaniıtan ara 
sında, ticari itler üzerinde anlat
ınamn iki yüzlü faydası Yardır: 
Siyasi ve ikbsadl. .• Gerçek, bayle 
hir anlatma, yalnız kendi aramız· 
d11, değil, hariç nazarında da müt
lerek siyasi vaziyetimize kuvvet 
"erir. Herkes anlar ki, Türk. Yu
llan dostluğu yalnız Platonik, n11.
:ıart bir siyasi dostluk değildir. lk. 
lıaadi ve ticari menfaatler üzerin. 
de anlaşmanın kuvvetlendirecefi 
lıir dostluk politikasıdır. 
Türkler ile Yunanblann anlatma 
larında zorluk olmaz. Aıırlarca 
l'anyana Yataınamn verdiği tanı· 

tıldık, alıtıklık; her :aorluiu batlı 
atına Yenmefe yetecek bir kuv· 

'tetfu. Bizde Yunan tacirlerinin 
~O~llğuna, ciddiyetine, tecrübe 
erıne çok İnanırlar. Onlarla it ıör 
~~ten hotlanırlar. Bu tabii tema· 
n·ı bn İstifade ebnemek olur mu? 
ed e ile bu menfaatlerimizi ihmal 

er llıİyiz? •• 

ki lfe~kes bilir ki, Yunanistan, Tür 
b Y~nın en iyi bir mütterisidir. En 
t a~ıt Inenfaat mülahazası; bu mÜf 
ll~tınıizi memnun ebneyİ emreder. 
b •ı, her vesileden iıtifade ederek 
d 11nu yapmakta tereddüt edecek 
~ eğiliz. Dostlarımız, inansınlar ki, 
eııdilerini memnun etmek, en sa

llıiıni dileğimizdir. Yalnız fU da 
llıı.utuımaaın ki bütün hüsnü ni
~etlerin, samin:i dileklerin muay· 
. eıı. hudutları vardır: Mevcut 
~llıkaıılar ... İmkansızlık kartııında 
lae y •• 
... •Pılacak sey yoktur. Onun ıçın 
"'' ki > 'el • konuşma mevzuu olan me· 
i~~eriıniz bu bakımdan tet~ik 

ınc:e, müsbet ve umumi netrc:e 
talına· l .. .. G 
~ b ga enge gormuyoruz. e-

uıı.un içindir ki, Atinada te· 
.ı, içten doğma, karşılıklı emnİ· 

Atinada muhtelif mese-
1 

leler görüşülüyor 
Atina sefirimiz M. Çaldarisin mek. 
tubuna İsmet Pş. nın cevabını verdi! 

~· ... 

Celal Bey 

ATINA, 30 - Türkiye Hariciye ve 
ki.leti müsteıarı Numan Rifat Bey, bu 
gün Yunan Baıvekili M. Çaldariai zi· 
yaret ederek küçük aanatler kanunu 

m.Üvacebesinde Yunan tebaasının va• 
ziyeti hakkında göndenniı olduğu hu· 
suai mektuba ismet Pa§anın cevabını 
tevdi etrniıtir •• Cevabi mektubun muh· 
teviyatı hakkında hiç bir ıey tebliğ e· 
dilmemiıtir. Yalnız cevabın pek aa· 
mimi bir lisanla yazılmıt olduğu öğ
renilmi§tir. 

M. V enizelos yarın bir 
ziyafet verecek 

ATINA, 29 (Hu1U1i) - Sabık Yu
nan Bafvekili M. Venizelos salı gÜnÜ 
Celi.! ve Numan Rifat Beyler terefine 
bir ziyafet verecektir. Bu ziyafete 
ba§vekille diğer nazırlar da davet e
dileceği muhakakk görülüyor. 

M. Çaldarisin beyanatı 
ATINA 30 - Yunan Bqvekili n , Ri 

milli iktıııat nazirile Celil ve Nmnan 
fat Beyler arasında bir mü181mt vuku 
bulmuıtur. 

Yunan Bqvekili M. Çaldaria, pze. 
tecilere bu mü18lmt esnasında lriigük sa 
natlar kanunundan milteesıir olan Ya
nan tebwıı meselesi de dahil olduiu hal 
de, umumi meselelerin göriitüldüğiinü, 
fakat teferrüata girifilmediği beyan ey
lemiıtir. 

M. Çaldaris müzakeratın ber iki ta. 
Talın hüsnü niyet ve oamimiyeti say&o 
ıinde iyi bir neticeye ulaşacatı ümidini 
de İzhar eylemiıtir. 

Esaslı meseleler Türk vekillerile 
Yunan milli iktıoat nazırı araamda mil· 
zakere ve halledilecektir. 

Geniş bir itilaf ' 
ATINA, 30 (Huauai - Nim resmi 

Proia gazetesi neırettiği bir bat ma
kalede Türk • Yunan ticaret muabe· 
deıi müzakeratmdan bahsederken i
ki milletin hükUmetlerinden daha ge· 
nit bir itili.f beklediklerini yazıyor. 

T urin11 ııe Otomobil klübü kongresinden bir intiba .• 

Seyyah getirmek için 
neler yapmalıyız? 

Dün Turing ve Otomobil Klübü 
.. ~en_elik faaliyetini izah etti 
T~ye T~s - Otomobil klübü lanmııtır. İkinci Reialiie Safiye Hü.ae· 

senelik heyetı umunıiyeai, dün saat yin H., ki.tipliğe Macit ve Ekrem Be-
15 buçukta Perapalaa salonunda Re. sim Beyler aeçilmiılerdir. Klübün 932 
ıit Saffe.t B~y rahataı~ olduğundan aeneıine ait raporu Ekrem Bey tara• 
Hakkı Şinaoı Paıanm rıyaııetinde top- (Devamı 4 üncü sahifede) 

K.admlar Birliğinin dün verdiği çayda 

yet havası içinde baş!ıyan konuş
maların az zamanda iyi neticeler 
vereceğini ummak ve bu ümidi tim 
diden izhar etmek - \'ahsi kanaati-

- Y azm iç sahifede -

mize göre • cesaret ve kehanet sa· 
yılmaz. 

Siirt Meb'usu 
MAHMUT 

47 nci Liste 
ANKARA, 30 (A.A.) - Kaqı· 

bldan aranacak arapça ve fança 
kelimelerin 47 numarab liateai fU· 

dur: 
1-Saad•t 
2- Sarhof .S•hoı· 
3- Satır • Satr • 
4-Satvet 
5-Selahet 
6-S.lalet 

?-Selam 
8-Sel<irmıt 

9-Selci&et 
10--Semt 
11-Senet 
12- Serbeat 

Liatelerde çıkan kelimelerden 
mi.nalan birden fazla olanlarm ber 
mi.nası için ayn kartıbldar ileri ıü· 
rülebilir. IÇal'fılık gönderen zatla• 
rm gönderdikleri karıılıklardan 
duyulmllf ye İfİllÜDİf olmıyanlan 
baqi kaynaklardan alcbklarmı gös 
tenneleri rica olunur. 

Tam bir 
Muvaffakıyet 
istikra• tahvillerinin 

hepsi satıldı 
933 dahili latikrum A tertibinin 

oatıı müddeti dün ak§UD bitmi§tir. 
Hemen ııöyliyelim ki, hükümetin Er· 
gani gibi kıymetli bir maden aahaaı· 
na ulap.cak olan bu demiryolunun ya 
pılma"l' lçm halkın iıtirakini temin 
husuftlnda açtıiı iatikraz, ümit edildi 
ti gibi, büyük bir muvaffakıyetle bJt. 
mit ve bu tertip • ki 4 milyon liradır • 
ki.mil en aatılmııtır. Halkımızın bu 
vatan itinde gösterdiği büyük alaka 
cidden takdire deter. Dün pazar ol· 
duğu halde, aatıpn son günü olduğun 
dan, Merkez bankaaile, Ziraat banka· 
11 akfllllla kadar açık bulundurulmuş 
ve aatıp d,......,. edilmiftir. Dün ban· 
kalara iatikraaı dahili tahvili.tı almak 
için gelenler pek çoktu. Sali.biyettar 
bir baıılracmnz, dün bir muharririmi· 
ze: 
"- Satıım ve halkm gÖllerditi rat 

betin çok m-uniyete ıayan oldu· 
junu" ııöylemiftir. Satıtın neticeleri 
Maliye vekaletine bildirilmi§tir. 

Direr taraftan öğrendlliınize göre 
birçok halk .... memur ay sonuna rast· 
geldiği için dahili ikramiyeli iatikraz 
tahvilitınd- alamadıklarmdan tah· 
vili.t satıı11ım bir hafta daha temdidi· 
ni bankalardan rica etmiılerdir. Ban· 
kalar derhal Maliye veki.letine mÜ· 
racaat ederek memurlarm haklı ta· 
leplerinin ia'ahnı rica etnıitlerdir. Fa 
kat, satılacak tahvil kalmamış olma
aı itibarile bu talebin kabul edilmesi· 
ne imkin göriilmemektedir. 

1 MAYIS 
Oç dört kitinin daha 

ifadesi abadı 
Bugün 1 Mayıstır. Bugünü Ye· 

elle ittihaz ederek bazı tahrikatta 
bulunan 20 kadar komünist tasla· 
ğmın nezaret albna alındığım yaz 
mıtbk. Yeniden üç dört kiti daha 
nezaret albna alınmıt ve lüzum 
görülen bazı kimselerin de ifade
lerine müracaat edilmittir. Dün de 
yazdığımız gibi zabıta herhangi 
bir toplu harekete meydan veril· 
memek üzere icap eden tetblrleri 
almıt· bulunmaktadır. Esasen bu· 
gün tatil günii olmadığı için berke· 
sin iti ve gücü ile mefgul olacağı 
tabii addedilmektedir. 

, '\ 

Yıltlız'tl n 
Ortla kö,}riilN 

j Yeni tarihi 
il tafrika mı~-.JI j 

Kuleli ...., Malt'1pe a•keri· /İse•i tal ebesi Harbiye talebesini selamlıyor 

Cümhuriyet Ordusunun 
yarınki genç zabitleri 

Dünkü heyecanlı geçit ve merasim 
Harbiye ımıflanna iltihak eden Ku ti ve merasim istiklal marıile nihayet 

leli, Maltepe ve Buna aııkeri liselerinin buldu. 
bu aeneki mezunları dün, öğleden aon 
ra aaat 17 de Gülhane bahçesinde bir 
toplantı yapmıılardır .. ilkin, Maltepe 
lisesi talebeııi, bandolarile bahçeye ge 
!ip mevki alını§lardır. Bundan sonra 
Kuleli liaeıi mezunlan, ve müteakıben 
yeni mektep arkadaılannı almağa se 
len Harbiye kıt'aaı gene batlannda 
muzika olduğu halde parka girmiıler• 
dir .. Program mucibince Buna aakeri 
liaeııi mezunlan da merasimde buluna 
caktı. Y alnuı Mudanya Yapunuıun bir 
az gecikmeai yfur.ünden, genç HM. me 
zunlan öteki arkadaılanna ancak aa 
at 18 e dofru müli.ki olabllmiılerdir. 
Bütün liae m.ezunlan tamam olunca, 
merasime baflanmqtır. Maltepe aake· 
ıi liaeıi müdürü Erklnı Harbiye Mira· 
layı Adil Bey, meraoime riyaset et· 
mekte idi. 

Parkın içi ve dqı bu esııada yüzler· 
ce kiti ile dolmuştu. Herkea, iftiharın 
dan göğwleri kabararak ciimhuriyet 1 
ordusunun yannki zabitlerini alkıtlı· 
yordu. Bu esnada çepçevre etrafına di 
zllen arkadaılarmm ortaamda genç 
bir Harbiyelinin gÜr ııeıi duyuldu. 
Cümhuriyet ordlllW>un bu t-iz ev· 
Uldı, kısa fakat özltl nutkunda Har· 
biyeye geçen yeni arkada§larım mu• 
habbet ve hürmetle ııelünladı ve kan• 
dilerine denıhte edecekl..ri yüluek v• 
tan hizmetinde muyaffakıyetler te· 
menni etti. 

Maltepe Hseainden (net Melih !My, 
bütün liae -zunu arkadatlanııa ter· 
cüman olarak, büyük afabeyleri olan 
Harbiyelilere aamiıniyetle l"f"kkür et 

Halk, bu nutuklan tiddetle alkı§la
dı. Bundan sonra önde muzikalan ol· 
duğu halde evvela Harbiyeliler, sonra 
li&e mezunları, vekarlı ve asil&ne bir 
yürüyii§le parkın Soğukçefme kapı· 
undan çıkarak Salkımaöğiit, Sirkeci, 
Köprii, Şl,ane yolile Harbiye mektebi 

Harbiyelilerle Kuleliler tan1f11ta 
mera.iminde 

ne geldiler. Merasim cidden aaınimi 
ve heyecanlı oldu. Bu aene Maltepe, 
Çengelldly ve Buna aakerf liMlerin· 
den 800 kadar genç mezun olmUftur. 
Şimdiden kıymetli ordumuza iltihak 
etnıit sayılan bu gençlerin küçük bir 
kıamı aakeri bp, diı tababeti, eczacı, 
kimyager, baytar, hukukçu ve mual· 
!im unıflanna aynlacaklardır. Haber 
aldığımıza göre birkaç gün sonra lise 
mezunu gençler araaında bir müaaba 
ka imtihanı yapılacak ve imtihanda 
muvaffak olan 40 • 110 efendi askeri 

(Devamı 4 üncü sahifede) 

Harbiye talebea namına bir ..,af nutuk söylüyor • 

Fakir çocuklara yemek 
Hili.liahmer; fakir çocuklara mua. 

venetini heryerde genişletiyor 

Kcuımp<l§ada haftada 4 gün Hilaliahm er taralmdan kendilerine yemek ııerİ· 
len 500 fOCUk yemekte ... 

Hilaliahmer cemiyeti mekteplerde· 
iri gıdasız ve fakir çocuklara yardı· 
mını arttırmaktadır. Hemen hemen 
fotanbulun her tarafında çocuklara 
haftanın muayyen günlerinde yerine 
göre sıcak ve soğuk yemek venlmek· 
tedir. Bu hususta cemiyet reisi Ali Pa· 
ıa: 

"- Hemen her 111rette fakir çocuk· 
lara haftanın muayyen günlerinde ye 

mek veriyoruz. lmkin niobetinde ve 
önümüzdeki sene zarfında bu yardı· 
mmı121 daha çofaltacağız." 

Demiıtir. Son zamanlarda Kası."'· 
pafa Hili.liahmer tetkilatı da f~lıye 
tini çoğaltmlf ve 11 ilkmekteptekı 500 
fakir çocuğa haftada dört gün 11cak 
yemek vemıiye baılamıştır. Dlfer na· 
hiyelerde de bu faaliyet artbnlmak
tadır. 
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Maarif baJıi ·teri 

ve terbiye HABERLER 
- 4 

- Rcfit Galip Beyefencli)e -

cenk bütün mektep hayata boyunca ... 

İktısat konferansı 1 Silahları bırakma 1 Büyük bir nümayiş Devlet Şurası 
• 

Oç azan tn yeri Bir dakika ,.ül<Aek ve meoleki ter
ı.iye müe...,..,lerini diqünelim: 

Bunların bugünkü verimi dü- na· 
ı:aran yukan veya afAiı olduğunu 
hAkh surette iddia edebilmek içia elim 
de ne iatatiatiğe müıtenit. ne de husu
oi müsahedelerden alınma mu'talar 
yokıu.:. Fakat uzaktan uzaia hud 
.,dilmit bazı intibaları ııôyliyebilirim. 
En çok münakata zemini olan en yük
ıek ilim müesı"lemiz (o.riiJEünun) 
olduğu cihetle ona dair de bazı müla
hazalar arzedeceğiın: 

Darülfünunumuzun bence en bü
yük eksiği kendisinde Avrupai 
man&&11e bir ( Eıprit uniYenitaire) 
bulunmaınaaıdar. D .. ima haklanndao 
bahseden bu mü.,....ae. vazifeleri 
söylendiii zaman sesini yübeltebile
eek bir Yaziyette bulurunuyor. Tür
kiyenin pek çok değerli ilim unıuru 
Darülfünunda bu.lurunakla beraber 
bu unsurlar, biribirini taına.mliyerek 
yeni, ceyyit ve aletin bir ilim nıhu 
yaratacak feyyaz bir terkip halinde 
deiil, ana telikkilenle tec:aaiWıiiz 
Ye biribirini körletip külleyici bir 
mahiyette yafıyorlar. Binaenaleyh 
Darilfünuıı da alevli bir ilim ocağın
claa ıı:iyacle içi kül dolu bir saç man
gala benziyor. SQzü uzatmamak ;. 
çia yalnız ıunu ııöy liyeyim ki ata. 
fıda ahlaki terbiye mevzuunu iz.ah e
derken tafsil edeceğim veçhile mef
lnireciliği yiik...k tedrisat muhitine 
de behemehal qılama.k elzemdir. 
Aksi takdirde hem ilim ve ihbsaaı
mn kunet ve ehemmiyeti meşkülc, 
hem de maneviyatı bütün beteri aı
.,.ı. duygulara kapalı, ruhu do
nuk, fikri menfeat diifüncesinden yu
karı bir türlü çıkamaz insanlar yetİt· 
tiriri:z. Bunlarsa küçük ilimlerini di
ger yurtdatlara bir hayır ye feyiz va
•ıtuı olarak değil, bilakis acizleri, 
zaYaUıları mümkün olduğu kadar faz· 
la istismar edici bir menfeat Ye hod
kamlık hortumu gibi kullanırlar. 

Bundan buka. dikkate deier bir 
nokta daha var. Acaba AYnıpanm 
mütekasif ilim ve irfan muhitlerinde 
cörülen ve cemiyetin hayatına elim 
bir kesel un.uru gibi kantan yarı
münevver, yahut hülyaYİ bir varlık i
çinde, muayyen bir it tutmaktan i.
ciz, ukal.i ve beceriksiz, sonra da her 
"'ydeu gayrimemnun "e ainirli bir 
11111f .. zlar sııufı burada da mevcut _., 

--- -
Gümrük tarifeleri 

için mütareke 
LONDRA, 30 (A.A.) - Hariciye ne 

zareti tarafmdan neşreılilen bir tebliğde 
dünya iktısat konferansı tertip heyetinin 
hariciye nezaretinde Sir John Simon'un 
riyasetinde toplandığı \•e iktısat konfe
ransını 12 Haziranda toplanmağa dave
te !-arar v"1"di~ni hildirmektedir. 

Bu toplantada Sir Jobn Simon konfe
ransı bizzat kralın açacağmı haber ver
mi§tir. 

M. Norman Davis konf.,,.M• açıld•ğı 
...ıöt murahhas heyetinin e-ümrük tarife 
leri hakkında bir mütareke teklif etmek 
niyetinde olduğunu bjldirmistir. 

Tertip heyeti, konferanı i<-in gönde· 
receği davetnıunelere hu teklifin metni
ni de • davetlere n-ıaliımat vennİf olmak 
için .. ili.ve edecektia·. 

LONDRA, 30 (A.A,) - Londrada
ki Amerihn mehafili. Am r ika hükume 
tinin gümrük mütarekesinden hiç bit· 
memleketin bu mütarekeye riayet edil
meğe ba.;lanıldığı tarihte mer'i olan 
gümrük tarifelerine ve kontenjantmanla 
ra yeniden hi .. ~ey ilave etmiyec:ekleri 
tasrih etmektedir. 

Bu mütareke, yalnız konferansın de 
nnu müddetinde devam etmiyecek l,elki 
konferansın i~timaı esna.ıs ında alınan ka 
rarlann ta.sdi!ri zaroanma k•d~~ hükmü 
cari olacakbr. 

Her şeyden evvel 
Avusturyalı 

ViYANA, 30 (A.A.) - Bir k.ıc za- 1 
m.andanbe:ri Avuıturya dıı-vlet adanılan, 
söylemiı oldukları nutuklarda Avustur
yanm her ...,.den evvel Avurtu..yalı kal 
mak arzuaunıla bulundupnu ehemmi
yetle kaydetmektedirler. 

Katoliklerin Hitlercilere ""'1ı yap· 
mıt oldukları aluülimeller, geride daha 

Almanlann teklifi etra Almanyada amele bay
fında tema•lar var ramı yerine it bayramı 
CENEVRE, 30 (A.A.) - Silahları 

b ·. rakma konferansı reiai M. Hender· 
ıor dün, Alınan heyetinin lngiliz pro 
Jesine ait olarak cuma gÜnÜ tevdi et
mi~ clduğu tadil teklifleri üzerine ne 
Y-'ınlmaıı lazım ıteleceği hakkında ba 
"":r heyetler rüesası ile görüşmüştiir. 
sı muha.birinden: 

İtalyan hükümetinin Cenevre müza 
kereleri yeni baştan açılmadan ev...-el 
Musaolini projesi hakkında umumi bir 
karar verilmesini temenni ebnel.:l:c \Jİ 
duğu ve silahlan hırak:na konferansı 
nın tehirini talep fıuab çıktığı tak· 
dirde memnuniyetle bu talebe i,tirak 
edeceği muhakkakbr. 

Halihazırda lıalya hiikümeti, Roma 
piıinı Üzerine "verilmiş olan Fransız 
muhtırası ile Alman cevab1nı te1i.f et· 
lT"~ee urfra~maktadır. 

Konferans ve İtalya 
ROMA, 30 ( A.A.) - Havaa Ajan

lao siyasetini terketmeal keyfiyeti, Ce
neVTedeki silahları bırakma konferan 
sının mesaisi Üzerinde her halde ku v
vetli akisler ha11l ~deeektir. 

Eğer Fran~aya bu tarzda temi.nal 
verilmit.se, Cene,rredeki Alman heyeti 
tabii olarak . .\lma.nya'n•n sili.hları bı
ra.kınağa ait metalib:ıtını daha ziya· 
de ehemmiyetle ileri siirmeğe sevl.::e
dilmis olacaktır. 
Roosevelt • Herriot mülakatı 

ve Almanlar 
BERLlN, 30 (A.A.) - Amerikanın 

menabiinden gelen ve Roosevelt-\-tE:r
riot müki.lemelerinin neticelerine ait 
bulunan bazı haberler hakkınia .:-: 

· talealar serdeden nim resmi. bir uot · 
da bilhaaaa deniliyor ki: 

Amerikanın şimdiye kadar takip el 
metke olduğu müşterek her tul"lü fa 
a:ıy.ete iştirak c>tmem ,,.kten ibarı?:t o· 

BERLIN, 30 (A.A.) - Bir çok mü
hendia, tekniayen ve amele pazartesi 
gÜnÜ yapılacak milli it bayramına ait 
hazırhklan bitirmeğe uğraflJlaktadır. 
Bu bayramı tertip edeu naziler bu ma 
li niimayifin cihanda asli görülınemiı 
derecede büyük bir niinw.yif olma11 li
zım geldiğini söyfemelı:tedirler. Mağa
zalarındaki bayrak utokları tükenmiş 
tir. 

M. Golbela, yarın sabah Alman ge• 
nçliğinin nümayif yapacağı Luıtgrten 
deki teaİlat ile bu akf&m baıvekil M. 
Hil lerin bir milyon kiti huzunındA ve 
hiikümet erkanı ile sefirler hazır ol
<luiu halde dört ..,nelik plinın ana 
hatları hakkında nutuk aöyliyeceği 
T empelhoffdaki teıisatı tefıil elmi!· 
tia· . 

intizam ye sökün hücum kıtaatı ,.f 
radmdan 13.000 kiıi tarafmdan te
min edilecektir. Hitler saat 20 de re• 
>ni tribüne girecektir. 

Mumaile:rhin nutkunu bir geçit reı 
ml takip edecetkir. ve bwıa müdafaa 

o•·<lusu kıtaatı ile polİI kıtalan i,tirak 
,,decektir ve bunları amele heyetleri, 
naziler, çelik miğf.,rliler takip edecek 
lu euıada mebtaplar ~e fi"'kler ha~• 
yr t~nvir edecektir. 

Parlamentolar 
Birliği 

·Konfer•n• gelecek•ene 
i•tanbulda toplanacak 

bot kaldı 
ANKARA, 30 ( T elelonla ) ..

Devlet Şiira.ı azasından V asli Be· 
yin keneli arzusile tekaüde •evke· 
dildiği ve bu suretle Şuradan in· 
hilal eden azalıklann üçe baliğ ol· 
duğu bir tezkere ile Meclise bildi· 
rilmi,tir. 

Tiirkiye - F eleme ok 
ANKARA, 30 ( Telelonla) _.. 

Türkiye • Felemenk uzla~ma, aıl· 
li tesııiye ve hakem muahedename 
sinin tatbikı için Meclise bir layi· 
ha verilmiftir. 

Muvakkat ticaret mua· 
hedelerl için müddet 

ANKARA, 30 ( Telelonla) ..
Kat'i ticaret muahedeleri akdi içilı 
müzakereye ba,lanmaııı veya baf 
lanacak devletlerle muvakkat iti· 
ltillar akdine dair zeylen hazırla
nan layiha Meclise verilmistir. 811 
lôyiha ile muvakkat itilalldr için tı 
yin olunan azami müddetin 935 •' 
neıi temmuzunun iptidaana lıt;ı· 
dar temdidi teklif olunmaktadıl'. 

Ankarada poll• 
mektebi 

ANKARA., 30 (Tele/onla)__. 
Ankarada yapılacak polis mekte
bi ve binaya ait İ"f'Ult ma..-afuıct' 
taahhüt •uretile yapdnttUı hakkıtr 
da hükiimet mecliae blr layiha oll 
mı.tir. Mektep yapılınca Yıldız.J.
lri mektep Anleaıraya ncrklol-~ 
ter. 

Metfaur Fran .. z feyl-n. Guyau' 
nu n da.kik bazı mütalealanna dayana• 
r k diyebiliriz ki mealek mektepleri 
bilginin yalnız bir lomm ile ittia-al 
ederler. Darülfünımlana hedefi i.e 
bütün bu lcumi ve hıuwi bilgileri bi
ribirlerine yak~tırarak bunların 
sentezini yani terekküp ebnit heyeti
ni, heyeti mecmuaunı riicada setır
mektir. Me•lelı: mektepleri, ilmin mne
ı; t~tbikatını arar ve öğretir. Halbu
kı Darülfünunlar nazari ilme mey .. 
yal tf irle-r. Ve vazifeleri yalnız ilmi 
•"''rü tam.İnı etmekle llalmayıp onu 
ke,f ve tedvin e-fe ele f&IDİldir. 
'?u halde meslek mektepleri ilmi keı
fiyatı tatbika t saluumda gÖıteren 
i şçiler, Darülfünunlar da doiruclan 
doğruya ilmin. keşfin kendiıine &'İden 
mlİteharriler, müdekkilder yeti,tire
cek demektir. O sebepledir ki mek· 
tepler fiil ve amelin, Dariiftfünunla.r 
ise doğrudan doğruya irfan ve ilim 
madeninin ülk.eaidir, deniliyor. Naza
rı olarak pek doiru görünen, maa
mafih ta tbikatta bir takon tahavril
lere uğl'ıyan bu prensip, bizde tama
mi le tatbik olunabilir mi? Fikrimce 
hayır! Çünkü liselerin me.lek mek· 
teplerine vermi4 ve vermekte olduk .. 
ları gençler, evvelki makalelerde izah 
"ttiğim veçhüe demokratik, llyik, 
cümhuriyetçi ve inkılipçı bir neail için 
elzem olan vasıf,,. seciyelerle tama· 
men aıılanmıı deiildir. O sebeple 
meslek mekteplerinde dahi hU. mu
ayyen bir takım içtimai. ıİya•i Te 
milli fikirler için gerek elen, cerek 
konferans "'klinde dnamlı Ye in
ıicamh telkiaatta IKaı-ak mec
buriyetindeyiz. Bundan sonra yalnız 
imtihan atlatmak, dipl- yakala· 
ma k .-e o suretle bazı haklar ikti
sap etmeğe matuf bafunan illlı:G
auz vecitaiz ve tuta.aınea menfeat .. 
çi tahlil fikrile çolı: urih bir müca
deleye cinneliyiz. Gerek tedria me
totlarmda, ırerek imtihaıalarda ,.. 

Bunllll lteyeti içtimaiyemiz içinde 
mOjbİm bir niıbette Yarlıiı iddia ecli· 
,_.,._ Ancak edebiy••-nrw bu
günkU h&li, ta.hail mue ....... terinin ter· 
biyeri havasındaki enerji eluilditı, 
çapaçul, ıiinepe fikirlerin bir çok 
nepiyatta bulduğu revaç bizde de böy
le bir makule yetittirmiyor diyemez. 
Ba amf zavalldana bir çoiu zekii Ye 
aec:İyeYİ acizlerinin inb1camını komü
nizm Ye saire cibi bazı müfrit fikirle
rin aarbotlufu içinde aramafa nam
zettirler sanryorum ! . 

.arih şekiUer almal.tadar. 

Ruayada tedbirler 
MOSKOVA, 30 (A.A.) - Tass a· 

janımdan: 

] MEMLEKETTE~:-reı 

CENEVRE, 30 (A.A.) - Parlamea 
tolar birliği konseyi Cenevrede içtima 
anı akdetmittir. Murahhaalanmız Ra· 
sim Ferit Te Nazım Beylerin de itti
rak ettiii muhtelif komiıyonlarda ik
iktaaadi mali hukuki ve •İyalİ bir çok 
mesai! tetkik edilerek bu sene Madrit 
te içtimaı unıumiai ,.apacak ·olan pa...., 
lamentolar birlifinin naznameıi tea
bit edilmiştir. 

Bu •ene kimlere 
prim verilmlyecek? 

ANKARA, 30 ( T.LJonla) _, 
Z İra.alte kullan dan su tulumlHıılıı· 
nna verilmekte olan meoaddı mili 
taile rüsumu ve yerli pullak im.al81 
hanelerine verilecek primler içil' 
933 bütye liiyiluuına para koml 
mamlf oldufundan bu luımuıları~ 
prim verilmesini 6Ö•teren lıiiküllf 
lerinin önümüzdeki mali sene tçitı· 
de tatbik edilmiyeceğine dair ye· 
ni bütçe kanununa bir madde lrO' 
nulmaa için #ıak{imet bir taket' 
ile Meclise müracaatta bulunmr.ır 

F<ud AHMET 

Sovyet Ruaya Halk komiıe..teri mec 
liıinin bir emİnılllneai amele !"hir ve ka 
sabalan •akİnleri ile sanayi merkezler 
sakinleri için J'enİ bir pasaport ve Mer· 
kezi Avrupa hudutlarından ih'baren 100 
kilometre dahilinde kain arazide oturan 
lı:inuelerle Sovkhoıe'lar için yeni bir na 
kil si.temi ilıdas etmektedir. ·····················-······ ......................... ,,,,,,,,, ........................................... ........ 

Milli ikbsat ve tasarruf cemiyetinin iki 
y Ilık kongresi münakaşalı oldu 

~lecep 8. mühim sözler söyledi; Biz kendi kendimizin 
ibtiy çlarını tamamlar vaziyete giriyoruz, dedi •• 

ANKARA, 30 (A.A.) - Milli lkb· diti yollardan bir küçüğü üzennde Fakat devletin .enelerdenheri aldığı ik-
oal ve T aıarruf cemiyeti bugün ıaat fikrimi aöyliyerek cemiyetin büyük llsat tedbirleri olmasaydı bizim bugün 
l O da Himayeietfal cemiyeti umumi maksatlarına küçük bir yardımda bu- duyduğumuz acı bet mish fAZla olurdu. 
m erk ezi salonunda iki yıllık kongresi lunmak iaterdim. Olgun bir millete acı daha iyi çalı§· 
ni yapmı,br. Konııresi B. M . Meclisi Bundan sonra Aziz Bey ( Erzurum) manm ve bizzat yaşamanın amili olur. 
Reisi ve Millı lktuat ve Tasarruf ce- un teklifi Üzerine rapor reye konarak Biz hu milletiz. Bu millet hakkında, 
nuyeti reisi Kiazmı P&f& Hazretleri takdirle ve ittifakla tasvip edildi. ber ne maksatla olursa olsun, his yolun 
açmıttır, Kongre riyasetine reyi ifari Bir nokta dan literatür yolundan yukarda sayd_ı· 
ile tekrar müıarünileyh Hazretleri ve .Recep Bey 1 Kütahya) Tekrar ıöz ğım vaadlan kullanmak doğru ve layık 
ikinci rei•liğe Giresun meb'usu Münir alarak dedi ki: değildir. 
Bey, katipliklere Riittü Beyle Kiımu- " Dilek mevzuu üzerindeki bu suale Recep Bey cemiyetin çıkard~ğı ..• ~-
ran Hanım seçildikten sonra ruzname tapfardan mekteplerde kooperatifçılıgın 

cevabnn var mı diye kendimi yokla- L.L.ed--'- b '--bmd 
Ye ~erilmi.tir. İzmir meb'usu ve cemi I me. vz.uu. """". .~- u kitabın "". a-

0 > ~ dım. çimden bir hiı bem gene bir va- ki il t arifi ı b d J '-
yet umumi katibi Rahmi Bey umumi mı ~-Y~ ı .t. ıy e ugü_n_. e_v et~n ... a. 

:zife yapmıya davet etti. b 1 t" L'--'--- ı .. L..1 · il t merkezin çalapna raporunu oku.mut· u . ~ ';'gı• ~ ~ ettıgım•: mı ~ye 
tur. Bunu müteakıp Denizli mebuau lkhaat ve Tasarruf cemiyetinin ya• ~rı~'."n hıç birbirine uymadıgı?' kitap 
Emin Anlan Bey cemiyetin mesaiıini zıamda, ne,riyatmda benim gôrütüm· ıçen1111de mekteplerde kooperatif Y•ı>-
hürmetle aelimlamıtbr- le yanlıı telakki ettİjim Ye düzeltil- maktan maksat Türle vatandaslar ına kü 

C. H . F. katibi umumiai Recep Bey 
si>z alarak Türkiyede mevcut olan ve 
milli damgayı taıl'J'an kıymetli cemi· 
yetlerden biriai de çalqmaundaki me. 
tot ve intizam itibarile dikkat sözleri
mize çarpD.D Milli lkı.ı.at ve Tasarruf 
cemiyeti olduğunıı ve cemiyetin kiti
bi umumısi Rahmi Bey tarafından 
yüksek bir hrırazu içinde okunan ra
porun bilhaua tatbik MhaNnda büyük 
kıymeti bulunduğunu ıöylemiıtir. 

Recep Bey, bü,.ük :zat.deaberi kapi 
tol ıyonlardan kurtulup hft bııklona 
sahip olan d.,,,)etimi.:in o balda istediği 
gibi ku!lanmağa bafladığı giinden itiba 
ren itibaren bütün it, fikir ve iktıaadi 
1.-uvvet yollarında geniş admılari& ile.-
ledijini söylemiı, milli iktısat ve tasar
ruf cemiy.-tinin devletin bu umumi çalıt 
ması neticelerini milli anlayıta intikal 
ettirmek huıuıuında kıymetli bir ınilli 
nzife ııördüğünü tebarib: ettirmiıtir. 

Recep Bey, Tasamıf Caniyetinin i
manlı ve yılmaz bir propağanda ile bu 
milli topraia, bu toprak üzerinde ya· 
tayan vatanıfa!lara çok b&,.ük bizmetltr 
yaptağmı kayddettikten sonra tasarnıf 
telakkisine temas etmiftir: 

Milli manada, teknik manada para 
biriktirmek demek o parama nemelan
dmcı ve faiz getirici bir miİ"IMtseya ve. 
rilmesi, milletin bayat ve ikı...at piyasa 
larınageçmeai, huli.oa milli pazarlara in· 
tikal edertk harrketli sennaye halinde 
gelmesi demektir. Yoksa arttmlmq pa· 
ra saklıyan adama niıbetle nihayet hare 
ketsiz §Ahsi bir kıynıtt .ayılabilir. Fa
kat mensup olduğu millete lcar~ı k1yme
ti sıfıt'dır. 

Milli evcudiyetin bir cemiyeti, ik
t l3at m an ımda bi1" cemiyeti olmanın 
§erefinı anlamı~ olan bu muhterem mü 
e ssesenin birkaç ııenelik raporunu din
lerken .ruhumda haaıl olan tetekkür 
ve tebrik inılüoslannı ifadeye fırsat 
bulmak ve ayni TeJileden İltifade e
dip bu yüksek cemiyetin vannak iate-

meıini faydah ııôrdüğüm bir nokta çükten itibaren kollektif terbiye vennek 
var .. Cemiyetin bazı n"'riyatmda mil tir. Denildiğini iıaretten sonra kolletti. 
li prenıipimize, milli utikametimize vizmin mülkiyet hakkıru tanımıyan, her 
uymıyan fikirlere tesadüf ettim, Tür- tey berk"lindlr, diyen ikb<adi bir mek 
kiyeden ham madde memleketi diye tebin kabul ettiği bir yol oldupnu ve 
babaediyorlar. Yan koloni, yarı müa- bizim prenıiplerimizin Tıirk vatandat-
temleke dyiorlar. Geri teknikli memle !arına mekteplerden bu manada kollek-
ket diye bahsediyorlar. Hiç bir bakım tif terbiye vemıek maluadmı ula teca-
dan, ,biç bir benzeyiften uygunluk ol- vüz etmediğini, ve taaaruf cemiyetinin 
nıadığı bald~ memleketimiz için • ve- de tamamen ayni diifüncede oldlğuna 
lev ki halknnızı ikaz ve milli ikbsada katiyen fÜpbe.i bulunmadığını söyliye. 
re Japonlar bu sene M11ırdan fazla tü rek cemiyet nqriyatında bu "'81lara 
tetvik makıadıyle olıun bu tabirlerin dikkat e.1.ilm"Iİ ricasında bulunulmuıtur. 
aöyknmeıi beni üzüyor. Hakikat böy lbrahim Tali Bey (lıtanbul) Rapor. 
le değildir. Türkiyeye yan müstemle- da bahsedilen fiyat ve nefaset meaele 
ke ve ham madde memleketi demek !erinin ehemmiyetini ııôylemit , alime 
hatalı bir zihniyetin e..,ridir. ti farika mesel"linin hiikiımetçe de 

bir an evvel intacmı temenni etmittir. 
Recep Bey teknik bakımmdao, ik

baat bakunından ham madde memle
ketini tarif ederek Türkiyenirı kendi 
cürmüne Te itbalit ihracatmın yüzde 
hesaplanna cöre yapılacak bir mnka 
y.,... neticeainde bugünün haliyle da· 
hi iktisadi kıymet ifade eden en bü
yük memleketlerden ceri olmadıfmı 
ve aanayiin tetYiki Myesinde geniıle
yen çabımalarla ittihaalin himayeıi 
sayesinde doğan yeni -ziyeti söyliye
rek demİftİr ki: 

"Bugiin biz kendi kendimize yeter, 
kendi kendimizin bayati ihtiyaçlannı 
tamamlar bir vaziyete siriyonız. Bi .. 
zim için bayati olmıyan bazı rakamh 
ithalat bir tarafa bırakdıraa yÜn Ye 
pamuk mensucat aanayii tamamlan
dıktan JOnra Türkiye tam otartik bir 
varlık olacaktır. Bu tamamlayıf yolun 
da hiç bir gerilik ve hatta hiç bir ııeri 
liğe benzerlik yoktur. Memleket düt· 
man iıtilUmdan ve eakl ahitlerin çem 
berinden kurtulduktan sonra bu yol
da daima ilerilemit ve bugün hedefi
ne yaklaııınııtır. 

Biz de bir mevcudiyetiz 
Bizim elimizde olmıyan s~lerle 1 

butiin dünyayı mustarip eden buho·anm 1 
içinck tın de nihayet bir meveudiyetiz. i 

Cemiyetin katibi umumiai lzmir 
meb'usu Rahmi Bey aôz alarak bugün 
kü Türkiyenin inkitaf •eyrine cöre 
Türkiye için ham madde memleketi 
denilm...m;.. ceri olduğuna dair Re
cep Beyin ileri •Ürdüğü mütalaalarda 
haklı olduklarını, fakat iyi ham mad
de çıkarmanın da memleket için bü
yiik servet oldufunu aöylemiıtir. 

Cemiyetıin muamelAt müdllrii "" Han
dıck Dlllira.hlıMı Vedat N~ Bey ....,..O
ya t1l dair mü1a>h:aJ&r miilmebetile aöz a • 
Jarak muicteki siy.a11i bi:r hareketinden 
dolayı bazı imalMa hedef tetloil ettiği
ni, cemiyetin neşriyatında belki bazo ha 
tafaı: olbileceğini. fakat bu batala,.ın mil 
yonlaroa mi<Sli eyilik yaptığını, milli zih 
niyetin cemiyetin bütün neşriyatına ha
kim olduğıımı söy1"miştiı: 

Bwı.dan ı;onra bütçenin müzalrercsine 
geçilerek cemiyetin 934. 935 ısıenelcd
ne ait bütçeile<i 51 biner li.ra olarak ka
bul ed ilmi · c 

Rciıri<:ümbtr Hazre1:Ieriy1c B. M. ıMcc 
!isi riya9Ctine Başvekil Paşaya ve Bu
yuk Erk.ini Harbiye riya tine kongre· 
nin tazımatmı arz için lıir heyet ayr ri
mış intihabata geçilerek tıınıırni merkez 
azalen ve e<oki ve<lck azaları aynen ~ka 

Y ddıronla öldü! 
TOKAT - Burada yaldırım faciası 

olmut bir :ı.-ç at üzerinde aıiderken 
yolda' kendi.ine yddmm itahet etmiştir. 

Bu kaza Tokat ile ~ehrc iki buçuk 
saat mesafedeki Kıtıklı köyü arasında 
olmuttur, ölen genç köyden Süleyman 
iıminde bir del:kanlıdır. Süleyman aske 
re giderken arkadatı Aliyi yolcu etmek 
üzere Tok.ata kadar P:Ötürmü.f, sonra. ve 
dalaşıp geri dönmüttür. 

Dönüşle yağmur batlamıt ve ~im!ek 
çakmıs, fakat Süleyman yoluna devam 
etınittir. 

işte bu eınada diiten yıldarundan bi
ri Süleyman ile atına-- isabet etmiı, iki
sini de kömüt" lutline ,-eti~tir 

Ulukışla hatb 
ULUKIŞLA, - Ulukışla · Kayseri 

hattı in•aati ikmal edilmek üzeredir. 
R.;'y . ferşiyatı bitmiş olup arada ka

lan iki üç köprünün inşaatı da tamamla 
nacak \fC H~zif"an ortalaT"ında işlemiye 
açılacaktır. 

To.-o~ ekspresi hu SU!'etle merkezi 
hükümetimiden geçecek, AkdenU:le Ka 
rad.,nizin en kı .. tarikiyle birleşm~ ola
caktır. 

Bu hat dolay11ile ehemmiyeti bir kat 
daha a•tan Ulukışlada iki makine depo 
su, bir imali.thane, °" kadar da memur 
evi )·apbnlmaktadır. 

Bu binalar intaatı da epey ilerlemiş 
olup EvJ""I ~ ihayetio., bitecektir. 

Elektirik yapılacak 
BERGAMA, - Belediye encümeni 

Halk fırkası salonunda memleket mü
nevverlerini toplıyarak memleketin belli 
batlı ihtiyaçtan hıokkında bir hasbıhal 
yapmı,tır. 

içtima çok hararetli olmuı, neticede 
suyun ulahı ve elektrik t"Iİl&b yapdma 
aı için kararlar alınmı!br. 

Sürek avı 
EDREMiT, - Edremit avcılan 100 

kitilik büyiik bir kafile halinde geçen 
gün civar köylerde büyük bir süı·ek avı 
yapmıtlarda. 

AYcılar bir günde 11 domuz, 60 ça.• 
kal vunnutlar v"' din olarak bir sürii de 
domuz yavrusu yaloalamı9lardu. 

Avcdarm !_'İditi Ye bilhatsa muvaffa· 
kiyetle dönüşü burada heyecanlı tezııhü 
nıta vPıile olmuştur. 

Cadde Ye aokaldarda toplanan halk 
avcılannuzın önlerinde danıllar, arkala
rında bir vahaya yiildenilen ölıi domuz 
ve calmllar .-e diri olarak tutulan domuz 
yavruları olduğu halde. dönüşünü pek 
çok alkıılamı~hr. 

Belediye burada avcılığın ilerilemesi 
iı;in her türlü tetbire bas vurmaktadır. 

Sürek avlarında harcanan barut ve 
kurtunlan Belediyemiz vermektedir. 

lmha edildiler 
DENiZLİ, 30 (A.A.) - Çal, Tavas 

ve Acıbadem kazalanoda hususi idare
den önderilen uıcdar va11tasile yabani 
ağaçlar aıılattınlmakta ve köylülere atı 
uıulü öfYetilmel<tedir. Merkez nah.iye
ainde meyve aiaçlanna muaallat olan a
iaç sıçanlan tamam..,, imha edilmiştir. 

Kuraklık yok 
URFA, - Urfaıun zirai vaziyeti iyi 

ı.,.miştir. Son zamanlarda yağan yağ
murlar kuraklık l~hlikeıini ortadan kal· 
dmnı,tır. 

ilkbahar sebze ve meyvelen yeti,ti. 
Bunlar ucuz fiatle satılıyor .. Yalnız et 
pahahdır, okkası 45 kuruıa kadar çık· 
mıştır. Buna sebep •onbaharda ve kıtm 
yağmur yağm.ama11 yiizünden vaktinde 
ot yetitmeınesı ve hay•-anlann ac kalma 
!arıdır. 

ed ilmişti,. Yalnız Aı.net Şerif Beyden 
inlıillll eden azalıi(a Ank.ı.ra valisi Nev
zat Bey seçil.-ni · ve koo,gTey>c ihayet 
,,..rı.ımı.,nr • 

1934 senesi içtirnaınm lstanbulda 
Akdı tekarrür etmittir. 

! .. içre grupu Rayiftağdan bazı me
buılann çıkanlmaunı protesto için bir 
teklifte bulunmuf Ye konsey hali ha
zırda bazı parlamentolarda masuniye 
yeti teıriiyc, hürriyeti fikir ve kale
mi iblil eden harekatı parlamento re
jimine bir taanuz tellkki ederek tees 
sürlerial izhar etmitlir. 

Yahudi akını 
Fili.tine her taraftan 

Yahudi geliyor 
BERUT, - Kudiiaten bildiriliyor: 
Senelerdenberi dünyanın hemen bir

çok yerlerinden F ililtine Yahudiler .ııknı 
etmektedir. Son Alman hadiselerinden 
dolayı bu ~km lmanyadan ela başlamıı, 
şimdiye kadar Alman ismi altanda Y&f& 
inil olan Yahudiler akın akm Filistinin 
muhtelif yerlerine gelerek yerle,mişler
dir. 

Bu alon lnailizler tarafından biına
ye edilmekte, Araplar ise bundan IOD 

derece aaabile•mektedir. lnvilizlerin Fi
liıtinden arapla.rı tazyik ed;,,..ı. Yahudi 
lerin hicretlerine müsaade ebneai yalnız 
müslüman Arapları değil, hıri5tİyan A· 
raplar da ıinirlendirmis, müslüman ve 
hırisliyan Arao k.:tdınları tarafından bu 
vaziyeti proto•le malaunıııda büyük bir 
nümayiş yapı!mıştrr. NümayitÇiler so
kakları, hükUınet binasını gezdikten son 
ra Mescidi Omere l{idilmiş ve orada bir 
hıriıtiyan kızı tarafından heyecanlı bir 
nutuk töylenmiştir. 

Bundan sonra Kamame kiliseıine gi
dilmiş ve kili•ede müalüımın bir Arap 
kızı tarafmdan bir nutuk ukunmuştur. 

tur. 

Muahedelerin tasdiki 
ANKARA, 30 ( TelJonla) / 

Türkiye ile Macari.tan aruınıl~ 
iadei mücrimin mukavelenameP' 
nin tıudikı ile lıudutta Ç1kacak ihl' 
ltilların tetkik ve halli hum•u lçÜ' 
Türkiye Ciimhuriyeti ile Sovyet it
tihadı arasında akdolunan muklf 
velenin 6 ay uzatılmuı hakkınJlf 
iri kanun lciyihalanm hükUnı" 
Meclise vermİftİr. 

Konya ovaaı aulam• 
idarealnln kadrosu 
AN KARA, 30 ( Telefonla ) -; 

Konya ovaaı sulama iclaresinif 
933 bütçesi bütçe encümeni ta~ 
lında naynen kabul edilerek hl' 
yeti umumiyeye sevkolunmUftıl' 
idarenin yeni sene bütçainde kJ 
roya bir ziraat mÜfaviri, bir f~ 
lör, bir gece bekçisi , bir avukat 1 

liWe eclilmif, memur ve müsta~ 
demler adedi 61 den 34 e indir•/ 
mİf ve İf bafına ecnebi bir miite 
haıms getirilmek üzere Müdiriy 
maaşı altı yüz liraya iblôi olanın 
tur. 

• " • M. Herriot Parl•e mtl' 
Franaız butçesınde açı_~ him haberler ötGrllyl 

PARIS, 30 (A.A. ) - Ayan meclm g J J 
Maliye encümeni, dün ö~leden ıonra NEVYORK, 30 ( A.A.)- le 
bütçeye ait tetkikatını bitirmiştir. F rance vapuru, dün ııaat 14,26 

Kısa bir müzakereden sonra encü- nhtundan ayrdm1ftır. M. HerrioJ 
men, hükumetle mutabık katı.rak. ilk Parise pek çok ve mühim haberli 
tahminlere göre mevcut olan açığı orta götüreceğini söylemİf ve bütiİ 
dan kaldmnak: çar.,.;ni aramağa karar memleketlerin pek :.,; temczyüll 
venniştir. v• 

be•lemekte olduklanm beyan 
Bütce nazın, Parlementoda encüm... ..,, 

nin metinlerini müdafaa etmeği teahhüt beynelmilel meselelerin hallini ,.. 
eylmıişlir. laylaşhrmak için elinden geleni i 

Bu metinlere göre bütçede mesarif pacağını llôtıe etmİftİr. 
yel<ünu 49.093.000 ~aridat yek\lnu s l meclul 
45.897.000 olup arak 3.196.000 dür. ur ye 

Dantzing'de bir hadiae 
VARŞOVA, 30 (A.A.) - Dantzlnc 

de Hitlercilerden mürekkep bir grup, 
aokakta "Kalırolıun Yahudiler" diye ba 
ğırarak Meksika konsolosu M. Suarez 
ve Brezilya Viı komolotu M. Barvosa 
ya tecavüz etmişlerdir. 

Ktiçtik itilaf konf eranaı 
PRAGUE, 30 (A.A.) - M. Bene., 

Cene~ Y ogusli.vya ve Romanya Ha 
riciye nazırları ile görüştüğü sırada 
Prag'da aktedilec<k olan küçük itilaf 
konferan11nın toplanma11 tarihini kati o 
larak t"lblt edecektir, 

Bu toplanmanın Panlmot yortuıu .,. 
nasında ve her balde Londra konferan. 
smdan evvel yapılınıuı muhtmı.eldir. 

BEYRUT, 30 ( A.A.) - suri/. 
Mebusan Meclisi açılmlfltr. MeJ' 
yeni Suriye kabinesi teJekkül eJ 
ceye kadar tatil edilmiftir. 

Alman filosunun 
manevraları 

BERLIN, 30 ( A.A.) - Bali' 
denizinde Alman filosunun l "11 

yıslan 5 Mayısa kadar devam el> 

cek olan maneııralara Schle•wi~ 
Holstein, Hessen ve Schesien ,._,, 
lı harp gemileri ile Koenigıb~ 
Leroig ve Bremen kruvazörlerı 1 

r 

tirak edecektir. Ayni zaman~"ı~· 
kinci torpito lilotilası ile torpıl " 
harri gemileri lilotilasr ela bu ffl 
nevralarda bulunacaktır. 
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Ekon·omi 

Kereste ihracatımız 
ihracatı arttırmak için İktısat Ve. 

kileti yeni tedbirler alıyor 
• ~ldığ~z malümata nazaran lkb- Şark tütünleri için Balkanlarda mÜ§-
a Vekaleti memleketimizin gelir terek bir sah§ merkezi teıkil edilme-
"'~balarından biri olan ke~ute tica- ai esas itibarile muvafık görülınü§tür. 
:;ı~in inki§&f ve ihracabnın artma Bu husus Üzerinde daha fazla iılen-
~ bazı tethirler almak üzeredir. mektedir .. 

.. nlar Türkiyenin en büyük ser- Şark Demiryolları 
~etidır. Bu yüce servetin istiamarına U k "' ·· ç 1 · 
-llİİz tam b" k"ld b 1 zun opru, or u, ticaret odaları, 

ır §e ı e &f anmamış- Ş k d · il 'f 1 · d · lır. "-- .. . :~ı..: •• f k ar emıryo arı tarı e erın en tıca-
~«nan aanayunın ~ ı eres- '"d" · · ik• b l te ihrac •-- . . mi k •- .. ret mu aıyetıne ı ayette u unmuş. 

lı. au~n tanzımı me e e~ mu- 1 d T" '" d" · · Ş k d · 
uıı bir ı· t · d ,...; uh- ,_ ar ır. ıcaret mu ırıyeti, ar emır 

ı __ ,_ ge ır emın e ecea• m ...,.. il T ak . . .. . 
-..,... ~öru"' lm kt d" 6 .. · · k yo annın r ya tıcaretı uzerıne o· 

• 'il> e e ır. ugun ıçın ereg... 1 • 1 · h · 
le ıhracatun h" d ·ı k k d an teaır erı akkında hır rapor hazır· 

ız .tç. eru ece a ar I k d B . . 
•"'dır. Son ü.. l"k k -·•- "hra ama la ır. u hususta şehrımlZde T-. """" sene ı e.-~ ı ç va k il . . le . . 
:ı:ıyetinıiz tudur· ra ya e 1§ yapan tacır nn ve naklı-T yate•lerinin fikrine müracaat edilmek 
1932 on T. L. t d" 

1931 
39.871 1.941.262 e ır. b" k 
56 955 2 Yeni ır ararname 

1930 54 .. 138 2.·430320 .. 828992 '-'~ Avuaturya hÜKoÜneti yeni bir ithal 
h Bizd;n kereste alan memleketlerin kararnamesi neşrebnİftİr. Bu karara 
d'.'§ında ltalya ve Belçika gelmekte- göre incir, kuru üzüm, bal, badem gi-

n-. Geçen sene aıağıdaki memleketle bi ihracat maddelerimizi alakadar e-
ke a§ağıdaki mikdar ve kıymetlerde den maddeler Avusturya hükfuneti ta 

ere.ate ihraç etmiftik: rafından hus.uıi müsaade alındıktan 

Alınanya 
Belçika 
Fransa 
liolanda 
İngiltere 
ltalya 
Yunan 
F'iliotin 
Irak 
Suriye 
Mı$ır 

Ton T. L. sonra Avusturya topraklarına ithal 
4.193 308. 704 edilebilecektir. Avusturya hükUmeti-

368 23.094 nin bu kararı dün alakadar ihracat ta 
314 19.953 cirlerine bildirilmiştir. 
476 28.955 İhlimura rağbet 
234 9.740 Ihlamur çiçeği Avrupada, bilhaHa 

6. 704 457. 782 Almanya ve ltalyada pek çok satıl· 
lSJ 6.884 maktadır. Son senelerde Bulgaristan 

4.530 ,153.627 ve Yugoslavya Avnıpada ıhlamur çİ· 
1.585 41.051 çeğine karşı olan rağbeti gözönünde 
9.940 432.585 tutarak fazla m.ikdarda ihracata baş· 
9-026 384.338 lamıştı. Bu ihraç mallarmnı satışı 
2 -350 74.049 çok güzel netice verdiği için Bulga-

Oç ayda bir ristan ve Yugoslavya bu sene de ıbla-

P. M. 

Ticaret odası 1932 senesine ait top-' mur çiçeği ihraç için şimdiden hazır .. 
tan ':JYa ~urni hayat pahalılığı cet- lıklara baılamışbr. Öğrendiğimize gö
velm.ı tanzım etmiştir. Cetvel bugün. re komşu memleketlerin ıhlamur yü. 
!erde neıredilecektir. Bundan sonra zünden kazandıkları mühim varidat 
toptan eşya endeksleri üç ayda bir neı karşısmda alakadarlar da Türkiyede 
redilecektir. ıhlamur çiçeğinin çoğaltılması için te-

Surİyede keten zeriyatı tebbüslere ba§lamıılardır. Bu teıeb-
Su büse göre lstanbul ve civarında, Bur-

. . riyede geçen sene keten zeriyab sada ıhlamur ağaçları dikilecektir. 
•çın yapılan tecrübe Jru. 
~khk dolayıaile iyi netice vennemi,. Yılan ihracatı 
tı. Bu llene Suriyede yeniden ket- :ı:e Yılan ihracatı hakkında tetkikat 
riyabna ait tecrübeler daha vui mik devam ederken evvelki gÜn bir tacir 
)il.ata yapılacaktır. Ketenin son zaman Ticaret odaaına müracaat ederek ken 
larda sanayide, bilhasaa tayyare -na disinin yılan ihraç etmek iotediğini 
:Yİİnde geni' mikyula kullarulmuından bildirmişti. Dün de lstanbulun tanın· 
t-,, kadar ehemmiyet verilmetkedir. mış bir ecza müstahzar fabrikaaıııın 

Yeni ölçüler 
Bu aene zarfmda kımn kımn tat

hika konan yeni ölçülerle çok yakın· 
dan alakadar olunmakbulır. lktısat 
~~kalelinin timdiye kadar yaplıfı tet 

•kat yeni ölçülerin tatbikı imkbları 
!'~ mevcut olduğunu ııöatermiftir. Bu 

d
1fın memleket haricine dövm çdmıa
an bütün vaaaitinin temin ..ııteceji. 

kanaati hia.ıl olmuttur. Evvela mayia
la müteallik ,eylerin yeni ölçülerle 
ııatılması münaıip görülmektedir. öı. 
~illerin tatbikatına her kaide bu aylar 
da memleketin her tarafında batlana 
cak ve aene nihayetine kadar her ne
vi ölçüler Üzerinde tatbikat tam ola
caktır. 

Müşterek hareket edilecek 
.. ~l~_ığ~z .malumata nazaran Şark 

tutunu yetiftıren üç memleket arıuın· 
da tütün ihracatmda müıterek hare
ket esası Üzerinde bazı eaaslar haur
lanmaktadır. Yunanistan ve Bulg...U
landa olduğu gibi memleketimizde de 
hu i,le ehemmiyetli surette M"§gul 0 _ 

lunmaktadır. Ankaradaki ikbaadi top 
lantılarda bu mesele en mühim bir t t 
lıik me'rZllu teıkil etmektedir. Bu iç~. 
~alarda bu hu•u• için bazı eaaalar tes 

'["'":·~·;·~ -:"~ T 
<Iı Bıuıkuından almıuı cemıldir) 
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vekili ticaret odaaına müracaat ede~ 
rek kendi4inin de yılanları ııabn ala· 
bileceğini bildİmıiftir. Tical'ct odasın
dan da bu müracaat sahiplerine he
nüz tetkikata devam etmekte ol.ı.tiu 
cevabı verilmqtir. 

Japonlarla tütün mübadelesi 
Japonya geçen ıeneye nazaran bu 

sene daha fazla tütün zeriyatı Y"P'DIŞ 
hr. Bunun .. s~ebi de Japonyada son 
•en.,lerde tütüne karıı olan fazln inhi· 
maktir. Evvelce Japonlar pek a:r tü
tün •aı;fettikleri için az tütün ekerler 
ve harıç memleketlerden, bilhau:ı. 
~ısırdan veya memleketimizden •.ii
tün sabn alırlardı. Fakat yakın zaman 
lard t '"tü" . a u n nıerakı birden artttğı ·.:e 
~~rıce bu yü"'den fazla para çıktığı 
1~.ın Ja~on hükfuneti Japonyada tÜ· 
tün zerıyatma ehemmiyet vermiştit-• 
f!u ehemmiyet neticesinde tütün saı'
fıyatırun mühim bir kıunı memleket 
dahilinden temin edilmi,tir. Ancak 
60 - 88 milyon kiloya baliğ olan tütün 
İstihsalatı memleketin sarfiyatına kifi 
gelmediğinden elan hariçten tütün İt· 
hal edilmektedir. Öğrendiğimize gÖ· 
re Japonlar bu sene Mıaırdan fazla 
mikdarda tütün almak için teşebbüs
lere başlamıılardır. Bu vaziyet ge· 
rek memleketimizi, gerekse Yunan hij 
kfunetini fazla alakadar ettiği ;çin 
memleketimizden ve Y unaniıtandan 
~aponlara tütün satmak için bazı tek 
lifler yapılmııtır. Maamafih Japonlar 
Sanısun tütünlerine fazla ehemmiyet 
verdikleri için ithal edecekleri tütiin
leri? mühim mikdarını Sanuundan te .. 
d~k ~eceklerini bildirmiılerdir. Tü. 
~mubayaası için de bir Japon heye
ti pek yakında Samauna gidecektir. 

T oııya pirinçlerine rağbet 
lstanbulda.ki pirinç tacirleri d 

birçoklan lktısat vekaletine m.ü:'ac':. 
at ederek yerli pirinçlerin menıleket 
.ıarfiyabna ~afi ııelmediğini ileriye 
sürerek ~arıçte~ fazla mikdarda pi
rinç ithalıne muaaade edilmeaini iste 
mitlerdir. Bund~ ba~e~ olan Ho
pa ve civanndakı yerlı pırınç müstah
silleri büyük bir mazbata yaparak lk • 
tıaat vekaletine, Ticaret mmtak•lan
na ve bu meyanda lstanbul Tiıı:aret 
müdiriyeti ile Ticaret odaanıa da bu 
mazbatanın. suretini göndennitltırdir. 
yerli pirinç müatabailleri bu mazbata 
larmda bilhasaa ıunlan bildirmekte-

dirler: b'" .. 
- Yerli pirinç istihaalltı utiın 

MlLLIYET PAZAR.TES! 

Belediyede 

Esnaf Bankası ------Belediye heyeti tet
kikata baııladı 

Esnaf bankaıını mali vaziyetini tet
kik etmek üzere Şehir umumi meclisi 
tarafından intihap edilen komisyon ban
ka hakkında tetkikata başlamıştır. Ban
kanın haçları ve alacaktan yeniden tes
bit edilmektedir. 

Komisyon bu hususta bazı zevatın 
malilmatlanna müracaat etmiıtir. 

Uludağ seyahatları 
Belediye Seyahat şubesi Bursadaki 

Uludağı ve burada yapılan kış sporlan 
hakkında muhtelif ecnebi lisanlarında 

olmak üzere resimli bir broşür neşret
meğe karar vermiştiı·. 

Şehrimize gelecek seyyahlara Uluda· 
ia e-itmeleri tavsiye edilecektir. 

Bursa Belediyesi bu seneki bütçesi
ne Uludağda bazı yeni tesasat ve yol ya 
pdmak üzere tahsisat koymnttur. 

Yeni tesisat bu sene İçinde yapılacak 
tır. 

Samih Bey geldi 
Bütçe itleri ile meşğul olmak Üzere 

An.karaya giden Belediye memurin mü
dürü Samih Bey avdet etmiştir. 

Asfalt yol 
Şişliden Hüriyeti Ebediye tepes.ine 

giden yolun asfalt olarak yaprlmasına 
haJlanmıştır. 

Haseki pavyonu 
Şehir mecli•i Haseki kadın hastaha. 

nesine yeni bir paviyon İnşasına karar 
vermiş ve bütçeye istimli.k için konan 
tahıisatan bir kısmını paviyonun in~sı 
na basretmiıli. : 

Vali ve Belediye Reisi Muhittin Bey 
Ankaraya bütceyi götürdüğü i~in bütçe 
nin Mayıs içinde tasdik edilerek iade e .. 
dilmesi beklenmektedir. 

Belediye şimdi paviyonun planmı 
yaptıracakbr. Paviyonıın son sistem bir 
bina olmasına dikkat edilecektir. 

Otomobilli seyyah1ar 
Mister Brewıter ve Mister Hepwo

rth iıimlerinde iki Amerikalı seyyah, 
Hindiçiniden 5"yahate baıhyarak olomo 
bille şehrimize !.'elmİfler ve Tokatliyan 
oteline inmiılerdir. 

Otomobilli seyyahlar, bir kaç gün 
sonra otoınobillerile Londraya hareket 
edecekler, oradan vapurla Amerilraya 
geçeceklerdir. 

Mak•lmde çay 
Türk kadın birliii -afından dün ak 

tam Maluimde azıısına mahauı senelik 
çay ziyafeti verilmiı, gÜzel bir kaç .,...t 
geçirilmi,ıir. • 

Aıım i.stasyonlanna 
ratbet 

Vilayet ayğır deposunda mevcut ay 
ğırlardan 17 si vilayet dahilindeki ( a
ıim) istasyonlarında çalıştınlmalrtadır. 
Aıim iıtaıyonlarma bu sene fazla rağ 

bet vardır. 
Kosu talimatname.inin 9 uncu mad

desi m"ucı"bince 934 senesinden itibaren 
hükilmet, damızlık ayğırlarından husu
le gelen üç yaşındaki tayların koıu ve 
-giye kabul edileceği için Atimleı:e faz 
la ehemmiyet verilmektedir. 

Arap aygırları 
Vilayet namına Eskiıer Çifteler çift

liğinden satın alııuıut olan iki Arap ay
ğırı şehrimize gelmiş, vilayet ayğır de
posuna yerlettirilmİ§lİr. 

Hükumet baytarı 
Bakırköy hükiimet baytarlığma Edir 

ne Ağıllar baytarı Liitfi Bey tayin edil
miıtir. 

--<>-
Konferanslar 

Zehirli gazdan korunma 
Zehirli gazlardan korunına çarele

rini halka anlatmak ve bu gazlar 
hakkında izahat vermek için Dariilfü 
nun emaneti bir program hazırllUDl§
br. Bu programda ta.tbik edilecek it
leri emanet himayesi altına almıftır. 
latanbuldan baıka, diğer tehirlerimiz 
de de zehirli gazlar hakkında konfe
rans verilmeai takarrür etm.iıtir. Yaz 
tatilinden bilistifade bu iıle alakadar 
kimya hocaları Anadolunun muhtelif 
vilayetlerine seyahate çıkacaklar ve 
konferanalar vereceklerdir. Şehrimiz· 
deki üçüncü konferans perıembe ııü
nü Darülfünun konefnuu salonunda 
müderris Ömer Şevket Bey tarafın· 
dan verilecektir. 

_ * lıtauJ.uı Halbıri Rei.liğinde: Bu
pn aaat (17) de Ewimiz konfenna sa
lonunda M. Leon Piy,.. Kont tarafından 
(Muasır cemiyette !"irlerio rolü) mev
:ııula Franaızça bir konferan• verilecek
tir. Herkes gelebilir. 

İnkılap çocuğu 
Dr. Fahrettin Kerim Bey dün ak

taın ~alkevind~ ~t 18 de ''inkılap 
çocugunun yetı§tirihneainde ruhi e
aaalar'" mevzulu bir konferans ""Ver
miştir. Konferanstan aonra genç san· 
atkarlar tarafından bir konser veril
mi,tir. (Sabt) 

k.uraf K.uaı 

memleket ihtiyacına kafidir. Çok U• 

euz olarak, istihaal edilen yerli pirinci 
aatıın.maı. mö,külab lrarııaındayız.Hal 
buki tacirler baıt<a memleketlerden 
pirinç ithalini iatiyorlar. Rakipleri ya• 
nmda daha ucuz, daha iyi ve yerli ma 
lı olan pirinçlerden binlerce kilo mal 
elde beklerken pirinç ithal etmek doğ 
ru değildir." 

l";haa~ ~ek~~tinin Hopa pirinç müs ,.,,......,,...,...,...,...,...,......,,... ... ...,...,....,,....,..., 
tahaıllerının muracaatı lbıerine ne gi- bakika yerli malı satmak benim için 
bi ınuamele yapbğı henüz malôm de- bir vatan borcudur. Fakat halk henüz 
ğildir. Dün bu va:ı:.İyet li:ııerine bir pi- yerli pirinçlere alıımadığı için baıka 
rinç taciri ile ırörüttük. Tacir aynen maldan istiyor. Sonra kendilerine yer-
§Unlan .öylecliı li pirinçlerden verince memnun olu-

- Ben büyük mikyasta toptancı de yor. Bence baıka memleketlerden .. .,. 
ğilim. Onun için daha Yiikffk bir fi- len pirinçlerin hepai birden menedilir 
kir söyliyem~m. Yalnız ıunu ili.ve e- ve yerli pirinçler de ihtiyaca kifi ~e .. 
deyim ki ben tacirim. Gelen mÜ§te- lirse Hopa prinçleri pek çok rağbet 
rim nasıl mal iaterae o~u veririm. Fil- kazanmış olur." 

~ (. ı:-.. 
t la"' j:tt'ra 171.- 1 Şilin, A•. 24.-
ı.o,"'ırı 718 1 J-'e:ıeta 17.-2Q o ... 

190 1 Mark 47.-2o ı.ı.. •• 
2o ~ ıı.ı,;k. 218 1 :Z.loti 24.-

115 iP- 33.-
tQ · "•lırni 25.llO 20 Ley 23.-ı. • •. 2o l ~.ç ... 820. 20 Diaar ss~ 
l e"• 26.- 1 Çerno•ec -.-l ~lorin 65.- J Albn 933 

Ut, Çek 120 ı Mecidiye 33.-
Banknot 2.-

Maarifte 

İmtihanlar 
fmtlhan)ara bir hazi

randa başlanacak 
Lise ve orta mekteplerde bakalorya 

imtihanlan laazrrlıklan başlamıştrr. İmti 
hanlara "ir Haziranda başlanacak, on 
beı Haziranda nihayet verilecektir. Bu 
sene tarih ve coğrafya oualleri Vekalet
ten kapalı zarfla !.'elecek ve tah
riri olarak &ütün mekteplerde ayni gün 
de yapılacaktır. 

1 Diğer sınıflarda kanaat numaraları 
on Deş ,,.ün ~onra verilmeğe başlanacak 
ve talebe bu numalarla smıflannı terfi 
edeceklerdir. 

ilk mekteplerde Mayıs scınunda ted· 
rjşata nihayet vereceklerdir. Be~inci sı
n1fları imtihanı Haziranın bi!'inci hafta
sı içinde yapdacaktır. 

Kitaplar tetkik ediliyor 
Maarif Müdüı-lüğü ıehrimizdeki Er

meni ve Rum li$elerinde okutulan bazı 
ders kitaplannm tetkikine lüzum gör· 
mÜJtÜr. 

Bu mekteplerden her kitaba ait bir 
nümune Maarif l\~dür1üğüne getirilmiş 
tir. Müf<"tişlerden ve mütehassıs ze\·at 
tan ve yeni teşkil edilen bir komisyon 
kitapları tetkike haşlamıştır. 

Din dersi! 
Bazı akalliyet mekteple.rinde, akalli

yet hocaları tarafından mukarrerat pro 
pagandalannda olmadığı halde kiliseye 
din dersi tedris edildiği haber alınmış
tır 

Bu hususta ilk ted•isat müfettişleri 
tahkikat yapınaktadırlar. 

Muallimlerin maaşları 
Üç dört aydır verilemiyen bazı akal

liyet mekteleri Türk~e hocalarının ma 
aşları Maarif idaresinin yapbğı son ve 
kat'i bir taminı üzerine tamamen veril· 
mjıtir. 

Alman lisesi mezunları 
Alınan lisesi ticaret kamı talebeleri 

tarafından ınezun arkada§lar şerefine 
dün Totonya salonunda Türk~e ve Al
manca bir tiyatro temsili verilmiştir. 

latanbulun yiiksek mehafiline men
sup; Türk, Alman ve bir çok davetli hu 
zurunda istiklal mar:ıı okunarak temsi
le başlanmıf, ŞiDer'in (Vılhelmtel) pi
yesi Almanca olarak temsil edilmiş, bun 
dan sonra da Türkçe bir komedi oynan
mıtbr. 

Galatasaray lisesi 
Galataaaray lisesi müdürü T vefik 

Bey Ankııradan !ehrİmize dönmüttür. 
T evfilı. Bey Ankarada V eliletle 

mektepte yapılacak ba:zı ıslahat hakkın 
da temıula bulunmuştur. 

Dün akşam mektep muallimler mec
lisi içtima ederek bu busuıta konutul
muıtur. 

Mektepte mualilmlerden mürekkep 
bir komisyon eksiklere dair noktayı na
zarlarını t""l-it etmektedirler. 

Mahkemelerde 

Vlllyette 

İskan işleri 
İstanbul Müdürlüğü 

kalacak 
Bazı iskin müdürlüklerinin Haziran 

dan itibaren kaldınlacağı yazılmı§tı. 
Son aldığımız malumata göre, lstan

bul l•kan müdürlüğü merkezi bir vazi
yette olduğundan lıaldınlamıyacak.tır. 
Çünkü hemen her vakit !'erakeode mu
hacir buradan geçmektedir, 

Y alruz burada iıler tamamiyle tasfi
ye edilecektir. 

Müdüriyet bu tasfiye işlerine başla
mıştır. 

Mülkiye müfettişleri de bazı iskan 
İ§lerini tetkik ebnektedir. 

Maaş bugiin 
Umumi Mayıs maaiı bugün verile

cektir. 

Vilayetlerin idaresi 
Vilayet idareleri kanununun tadili 

için hükumet tarafından bir kanun layi
hasının Mecli•e tevdi edildiği yazılmıf
tı. Bu kanun layihaaı, vilayetlerin idare 
tarzını zamanımızın ihtiyaçlarına göre 
değiştirecektir. 

Haber aldığunıza eöre bu kanunla 
idarei husussiyeler hakkında da yeni ah· 
kam konulacaktır. 

VilB.yetlerin idarei hususiyeleri Bal
kan muharebesioden sonra tesis edilm.i, .. 
ti. Fakat o zamandanberi esaslı bir ka
nun cıkmadığı icin vilayetlerin idarei hu 
susiieleri o kan~nla ida!'e ediliyo~. 

Şimdi umumi vilayet meclisleri, TIO§
rinisani, Şubat ve Nisan aylarında top
lanmaktadrr. 

Halbuki içtima devreleri, senenin di
ğer aylanna ~öre birbirlerine yakın :za .. 
manlara tesadüf ettiği için bu içtima dev 
releri ~enenin diğer aylarına tesadüf et
tirilecektir. 

Tavuk hastabklarile 
savaf .. 

Hayvan sağlık zabıtası komisyonu 
dün sabah Vali muavini Ali Riza Beyin 
riyaseti albnda toplanmıttır. 

Toplantıda Vılayet baytar müdürü 
Etem ZiTaıı.t müdürü Tahain, Belediye 
Serı.a'ytan Esat, Sıhhiye müdürü Ali Ri 
za Beyler bulunmu,Jardır. 

lrtimada vilayet dahilindeki mıntaka 
lard~ tavuklara muaallat olan bulqık 
haatalılılarla mücadele edilmesine ve ha 
riçten tavuk kolerau, tifoıu, difteri, ".e
ya bu gibi haıtalıldarın memlekete gır
memesi için tertibat alınmasına karar ve 
rilıniıtir. 

dördüncü ıube müdürtl 
Bir müddettenberi mezun bulunan 

Emniyet müdüriyeti 4ncü §Ube müdürü 
Daniş Beyin mezuniyeti nihayet bulmuf 
ve dünden itirbaren yeni vazifesine bat 
!amıştır. 

Katil kim, meraklı dava! 
Serkomiser Mucip Bey mi asker 

Nuri'yi öldürmüş? 
Kumkapıda asker Nuri Efendivi öl- 1 kad ... lanndan Cevdet Efendi !unlan~ 

dürğü iddiaıile suçlu serlı.omiaer Mucip söyledi : . . . . • . ' 1 
Beyle '!'hık Kumkapı Bekçilerinden A- - Nun Efen~yı askerlıgunde lanı-
dil Efenidinin dün Ağırcezada duru!f'Da mıştun. Vuruldul!"nu d~yunca. ~~taha 
sına devam edildi neye &"ittim. Nun Efendı kendl9ını ko-

D .. k" J ed • "d baz •• ı.·ıı miserin vurduğunu bana söyledi. un u ce s e yeru en ı fCU•ı er 
dinlendi. Bu sözü başhem§ire Huriye Hamın 

Bu meyanda bir polis komiseri mak
tul Nuri Efendiye hastahanede peritonit 
ten ameliyat yapddrğmı, ölümünde bu 
hastalıim imil olmasına ihtimal verdiği 
ni, ancak raporda bu noktanın taıırih "" 
dilmediğini, silih patladığı zaman ken
disinin Müclp Beyin yanında olduğunu, 
ağır yaralı bulunduğu ınrada "beni bek 
çiler vurdu" dediğini, bu eanada kendi
sinin aarho, olduğunu söyledi. 

Şahit polis Kemal Efendi de bildikle
rini fiiyle anlattı: 

- Kumkapı meydanlığında kavga 
var dediler. iki tabanca atddı. Sesin gel 
eliği istikamete koıtum. Nuri yerde u
zanmış yatıyordu. Eliıne bulasan kan
dan vurulmuş olduğunu anlıyarak im
dat düdüğünü caldıın. Sediye getirttim. 
O sırada "seni- kim vurdu?" d:iye sor
dum. ,,Kumlrapmm bekçiai vurdu" ce"va 
hını verdi. Esasen bekçi Aclil de: 

- Karanlıkta kaçıyordu. Dur de
dim dannadı. korlıutınak icin iki d si
lah attım!" cliye ifade v.,....;;tti." 

Şahit bu arada Mucip Beyi, vaka ce 
reyan ettiği sırada sırtında reıımi elbise 
ile gördöğünü söylemiıti. 

Mucip Bey bu ifadeye itiraz etti: 

- Hayır, ben o ıı:ün siviltöm, dedi. 
Şahit Hakkı Bey iııe Miıcip Beyin 

sivil giyinmiş olduğunu teyit ediyordu. 
Cenahpaşa hastahanesi doktorl~

dan Avni Bey, vakayı habrlayamadıgı
nı maamafih buna dair verilmiı bir ra-

' por olduğunu söyledi. 
Reiıin emri üzerine okunan raporda 

yaralının hastahaneye getirildifi ~
man ifade verecek halde olmadığı teıbıt 
edilmişti. . ki 

Bundan sonra davacı veresesı mev 
inde olan maktiilün annesi tarafından 
mahkemeye verilen istida ~ku'?du. Bu'!
da auçl ular dan ayrıca 1 O bin lıra tazım· 
nat iıteniyordu. . .. 

Şahit olarak dinlenılen maktulun ar-

ile gece bekçisi Hüseyin de jtittiler. 

Bundan sonra Tahir ioıninde birinin 
ifadesi okundu. T..tıir, ifadesinde: "Be
ni serkomiser Mucip Bey vurdu." dedi
ğini, vurduktan sonra da k""'ısma ge. 
çip: 

- Seni kim ...urdu? diye aorduğunu 
N urinin de buna cevaben: 

- Khn vuracak, sen vurdun? dedi
ğini. iddia ediyordu. 

Maktul Nurinin anneai bu anda aya 
la kalkarak: 

- Adalet beldlyorum. Suçlular tev
kif edilmedikçe adalet meydana çıkmaya 
cakl dedi. 

Heyeti lıB.kime müzakereye çelciJcH. 
Tekrar ıalODll avdet edildiği zaman 
Müddeiumumi: IMulılis Bey, kencliaine lııi 
raz evYel gönderilen bir ihbar meldu· 
bunu okudu. "Avukat Cemil" imzaaı ta 
t1Y•n bu mdrtupta ~yle bir. iddia var
dı: ,,Nur:; Efendi, Mıicip BeJİ f~ h~-
de dö. ·· akları albnda çıpemi" VDIUf, ay N . . ··ı 
Mucip Bey de bundan dolayı unyı 0 • 

dünnü,tür. Adaletin meyd~I _çıkmaahı 
için isimleri yuılı olan tahil enn ma -
kemece dinlenilmeai .. " 

Müddeiumumi, bu mektubu olıuduk 
tan sonra delillerin. selametle ~ya ç!• 
kanlması için Mıicıp Beyle bekçı Adıl 
Efendinin tevkiflerini İstedi. 

Maznun vekilleri buna itiraz ettiler, 
adalette intikamın yeri olmadığını söy
lediler. 

Mahkeme, bu iddia üzerine keyfiy&o 
ti tekrar müzakere etti •e hadisenin ka
til hadisesi olduğu henüz anlaplmadığı· 
nı nazarı dikkate alarak tevkif talebinin 
reddine ve bazı doktorlarla hastahane 
baıhemşiresinin ve ihbarnamede isimle
ri yazılı kimselerin pohit olarak celbleri 
ne ve İ§le bir te:ıvir mevcut olması ihti
maline binaen evvelomirde vakada imza· 
oı olan Doktor Cemil Beyden izahat alın 
maaına kanır verilerek dunı,ma, 11 Ha
ziran Puart.,.j gününe kalck 

l-1 • rpa:n---I 
Ev kadını, 
Sokak kadını! 

Viyanadan davet edilen bir su 
mütehassıoı İstanbul halkının gün
de sarfettiği suyun mikdarını öğ
renince hayretler içinde kalmış. 

Tuna nehrinin zaten temiz olan 
sularını makinelerden geçirerek 
koca Viyana sehrinin en küçük 
kulubeaine kıı°dar şarıl şarıl akı
tan mütehassıs lstanbulun suya 
kartı gösterdiği bu hasisliği kimbi 
lir ne mana ile tefsir etmistir. 

Galip bir itimal ile belki de su 
tesisatının fazla sarfiyata fırsat 
vermediğini zannetmiştir. 

Bu bizim lehimize bir tevildir. 
Vakıa yüzlerce yıl evvel tesis e

dilen su tebekeai lstanbulun bu
günkü itiyacını karşılayacak vazi
yette değildir. Bu muakkak. Fa
kat acaba biz medeni bir insan ih
tiyacı ile su hakkımızı istimal ede
biliyormuyuz. 

Ben buna müsbet cevap veremi . 
yeceğim. 

Çok şık sinemalarımız vardır. 
Çok lüks, kübik aparbmanlanmız 
yapılmaktadır. Paris mağazaların· 
dan giyinen hanımlarımız, Lond
radan elbise yaptıran zenginleri
miz mevcuttur. 
Görünüşte tam bir Garplı gibi 

yafıyan yüksek sınıf halkımız git
tikçe artmaktadır. 

Fakat bütün bunlara rağmen 
medeni bir insanın ihtiyaç olarak 
kabul ettiği hareketleri heniınse
yenemiz yoktur. 

Viyanalı su mütehassısı medeni 
bir insan için günde bir buçuk 
banyoluk su ihtiyacından bahse
diyor. Yani herkesin günde bir ke
re yıkanmasını tabii buluyor. Ben 
öyle iddia ederim ki kaloriferli 
apartımanlannda sıcak sulu ban
yoları değil her gün hatta her haf
ta vücudu su görmiyeo zenginleri. 
miz pek çoktur. Manikürü bozul
mamak için elini sıcak suya sok
mıyan hanımefendiler saçlarının 
ondülaayonu, uğruna dus altında 
durmaktan çekinirler. ' 
Yıkanmak bizim için ihtiyaç de 

ğil, külfettir. Kıyafetimiz bir Av
rupalıdan fıktır. Fakat bu göste
rişimizin albnda terbiye görmüt. 
medeni ihtiyaçları duymuş bir vü
cut latımıyoruz. 

Krep eteklerin altından düzgün 
bir ahenkle iskarpine kadar inen 
ipek çorapların müntehasmı göre
bilirseniz yukarının bu taşaası ile 
atağının o sefaletine taşarsınız. 
Avnıpada yalnız artistlerin sah. 

ne için kullandıkları patlar, boya
lar, renkler vardır ki bizim ham
mefendilerimiz komtuya giderken 
bile onları sürerler. Çok defa en 
yakın ahbaplarımızı sokakta tanı
madığımız olur. Gafletimize, unut
kanlığımıza vermiyelim. Çünkü 
dostlarımız kendilerini tanıtmıya
cak kadar makyaj yapmışlardır. 

Bir Avrupalı kadın,hele bir evka 
dmı güzel görünmeyi bu manada 
anlamamı~tır. Bir ev kadını her 
şeyden evvel temiz, boyasız bir ka, 
dındır. Ve hu kadın her gün ban
yosunu yapan, vücudu her gün sa.
bun kokan bir kadmdrr. 

Hanımlarımız suyu iktisat edip 
boyayı israf ediyorlar. 

Onun için bizde sokak kadınını, 
metres kadını, artist kadını ev ka
dınından ayırmak kahil olmıyor. 

Burhan CAHIT - ................... .__ ....................... -

M. Leon Pierre - Quint 
Fransız muharrirlerinden M. Leon Pi 

erre - Quint dün akşam vapurla ıehrimi 
ze gelmİ§tİr. 

Kendiıi yarın, Halkevinde saat 17 
de umuma bir konferans verecektir. Bu 
konferansın mevzuu ''Muasır cemiyette 
şairin rolü" dür: . .. . 

M. Leon Pıerre - Quınt Turk edıp· 
!eri ve entellektüelleri ile tanışmak ar
zusundadır. Bu münasebetle Galat~sa· 
raylılar cemiyetinde bir takdim resmı ya 
pılacaktır. . ,, 

M. Pierre .. Quint, Onion Françz.ııe 
de ele bir konferans verecek, AnkarP)l 1 

da ~iyaı.:et edecfktir~ 
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12 .. 14 - 21-

Celeo 6•ralıı: seri •erilmez.- Müddeti 
geçen aüahalar 10 ltuMl.flllr..-- Gazete •• 
matbaaya ait itler için müdiri,.ete mü· 
raıcaat edilir. Gu.etemll: il&nlarm ••'11 .. 
liretini kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Yeıilköy Askeri raaat m•ku:lnd• aJ. 

dıiıma mallı.mata nazaran. baP. ha-.a 
açtk olacak .,. ruz•&r mutedil .. eceıktlr. 

30·4-933 tarihinde haTa tazyiki 7• mi· 
limetra, en .. arcalıı:lık 10 •• ea fazla 17 
derece idi. 

lft:LE~ 
Parlak bir •inaet 

düğüa6 
Şimdi yalnız batıma giydiğim 

mavi takke ve üstüme örttükleri al 
yorganın rengi gözümün önüne ge 
liyor. Acısını pek habrlamıyorum. 
Ben de bundan bir hayli seneler 
evvel sünnet olmuttum. Sünnet ol
muttum dedikten sonra fazla iza. 
ha hacet yoktur. Adanada böyle 
bir sünnet düğünü yaprlmıf. Hapis 
hanede mahkiimlardan en gencı 
19 ve en yatlıaı 45 Yatında olmak 
üzere 14 kiti sünnet edilmi~. Ya
zık değil mi yavrulara! Bu kadar 
küçük sünnet edilir mi?. Hiç te mi 
merhamet yok yahu!. Ben mah
kumların yerinde olsam - aman 
Allah saklasın - razı olmazdım 
doğrusu. 45 yatma kadar böyle 
gittikten sonra ilerisi için de de
vam ederdim. 

(Sünnet) in kendine mahsus bir 
çefnisi, merasimi vardD'. Umarım 
ki; Adana hapishane müdürlüğü 
bu merasimi ihmal etmemit ve 14 
yavruyu al yorganlı yatacıklarına 
yabrarak önünde hokkabaz oynat
tırmıtbr. Böyle yapmadıysa onun a 
dına sünnet denemez, ameliyat 
denir. 

Hayabn her safhaaında erkek
lerle müsavi olmaya yeltenen ka
dınların bizimle müsavi olmadıkla 
rını itiraf edecekleri ve bir yiyip 
bin tükredecekleri yegane vazi
yet budur. 

Filhakika, biz erkekler hayatta 
bir kere sünnet oluruz, öyle zan
nederiz. Hatadır. Kartımızdaki 
hokkabazın taklabanlığından his
setmediğimiz ne sünnetler vardır 
ki, acısı sonradan çıkar. 

Sudan bahisler görüıülürken 
lstanbula bir su mütehassısı gel 

di. Şehrin su ihtiyaçlarını tetkik 
ediyor. Umalım ki; bu mütehassıs 
zabn fikirleri kabul ve tatbik olu
nur. Bizde daima mütehassısa mti 

racaat edilmittir amma onun tav • 
siyeleri pek ender olarak kabul e
dilmiştir. Bu sefer de eğer methur 
belediye fen heyeti su mütehassısı 
nın yanlıtını çıkarmaz ve onu hor 
görmezse belki fikirleri tatbik olu
nur. 

İstanbul suları göriitülürken, teh 
rin yalnız Rumeli yakası, bir de 
Adaların suyu dütünülüyor. Aca. 
ha Üsküdar , Kadıköy tarafı tehir 
hududundan hariçte mi kaldı?. 
Ketke öyle olsa amma, öyle de
ğil .• Acaba Anadolu yakasında 

fi, iı/iyft'ln edebi romanı: 90 

(Ba~ı 1 inci sahifede) 
fmdan okunarak taıvip edilmittir. Ra 
porun baıhca kııonlannı apğıda hü
liaa ediyoruz: 

Klübün 932 varidatı 12,947 lira, 
masrafı 9,654 liradır. Varidat, 931 se
neıindekinden pek noksandır. Bu ra
kam, geçenaene hükW:ııetçe verilen tab 
ıiaatm kea.ilmeıinden ileri gelmiıtir. 
Bu vaziyet kartıamda klüp, masrafını 
son haddine indirmek suretile mevcu· 
diyetini idame edebilmittir. Raporda, 
klübün en mühim neıriyatınm maıraf 
lan belediyece teaviye edildiği için 
vali Muhittin, göıterdiği muavenetten 
dolayı C. H. F. reiai Cevdet Kerim B. 
lere tetekkür edildikten sonra, reiı 
Reıit Saffet Beyin Heyeti vekile kara· 
rile lktısat vekaletinden alınıya mu· 
vaffak olduğu 2 bin liranın cemiyete 
yeni hayat verdiği kaydolunmaktadır. 

Raporda, geçen aenenin aeyyah ha· 
rekatı §Öyle tesbit edilmiıtir: 

''Kruvazierlerle Avrupa ve Ameri
kadan toplu olarak gelenlerin adedi 
7.810 olup geçen aeneye niıbetle 310 
fazladır. Yataklı vagonlarla ve Suri· 
ye ve Rumeli şimendiferlerile gelen
lerin adedi 8576 olup geçen aeneye 
nisbetle 2560 noksandır. Türkiyeye 
deniz tarikile ve postalarla gelen yol
culann adedi 23.633 olup geçen sene· 
ye nisbetle 390 fazladır. Gelenlerin a
dedi ceman 40.000 e kariptir ki evvel 
ki seneye nisbeten 2000 kadar noksan 
dır. Klübümüz her tarafta yeniden lru 
rulan klüplerle miinaaebet tesiı ede
rek Türkiyeye seyahat kolayhklannr 
tamim eylemektedir.'' 

Bundan sonra cemiyetin aon bir ae .. 
ne zarfmda yaptığı nefriyattan bahae 
dilmekte, Edirne • lıtanbul yolunun 
yapılacağı haberinin hariç matbuatta 
pek müaait akiıler hasıl ettiğini bil
dirilmektedir. 

Ayaaofya camii karııamda 
ki meydanın park haline getirilmiye 
baılanmaıından, Uludağda dağ ıpor
lan yapılmaaı için vaki olan teıebbüı 
terden memnuniyetle bahaeden rapor, 
klüp azaımdan otomobillerini kendile 
ri idare edenlerle turistlere mabauı ol 
mak üzere ıehrin muhtelif yerlerinde 
polis nezareti altında belediyece par· 
king mahalleri intihap edildiğini ha· 
her veriyordu .. Seyyahlardan zabıtaca 
24 saat sonra iade edilmek üzere alı
nan paaaportların klübün teıebbüıiy
le alınmamaaı emredildiği, yolcuların 
yanında gümrük reımi 50 lirayı geçme 
mek fartile, kontenjana tabi de olsa ef 
ya ithaline müsaade olunduğu, tu· 
rizm malzemeıinin gümrük muafiyeti 
hakkmda B. M. Mecliıine bir layiha 
verilmiı bulunduğu raporda kaydedil 
dikten aonra, klübün B. M. Mecliıince 
kabul edilen beynelmilel turizm nok
tai nazanndan büyük bir ehemmiye
ti olan 926 Paria kongresi mukarrera 
tının sureti tatbikma dair Dahiliye ve 
kô.letine teklifatını bildirdiği de ili.ve 
olunuyordu. Memleketmizde yaıamıı 
ve onu aevmİ.f olan methur ecnebiler 
için bir açık galeri vücude getirilmek 
üzere Heykeltraı Kenan Beye Lady 
Montağunun ve Nejat Beye Prensesse 
Beliloloro'nun bronzdan 50 santimet
re kutrunda birer madalyonu sipariı 
edilmlı ve bunlardan biri bitmiş oldu
ğu, diğeri de bitince, Gülhane parkın .. 
da mermer birer plak üstüne konul-............................................................... 
su bol ve heryere akar mı sanıyor 
lar ••• 

Elmalı suyunun Üsküdar tarafı
na su veren deposu lcadiye deni
len yerdedir. Üsküdarda bu depo
dan yüksek mahaller vardır. Me

sela Bağlarbaşı, Tophanelioğlu, 
Kısıklı gibi bir çok büyük mahalle
ler ve yazlık yerler vardır ki; kum 
panya suyu alamazlar. Depo oma 
hallelerden afağıdadır. Tabii mas
rafı mucip olacağı için Üsküdar • 
Kadıköy su firketi oralara su ver
meyi aklına getirmez. Lakin ,ehir 
belediyesi bu şirkete elindeki mu
kavele mucibince bir tazyik yapa
maz mı? •. 

Çamlıca ve civarı dünyanın en 
güzel yazlık yerlerindendir. Lakin 
yazın en çok lüzumlu olan bir ni
metten mahrumdur. Kumpanya su 
yu yoktur. Bu noksanı acaba tehir 
meclisinin Üsküdarlı azası düşün· 
düler mi?. 

FELEK 

MAKEDONYA· 
.Aşk, 

memleketin kurtuluı kavgaaı olacak
tır. Bu memleketin bugÜnkü halinden 
iıtifade eden dütmanlarımızm kuvveti 
yadırganamaz. Olabilir ki, ellerine 
geçirdikleri esirlerin zincirlerini ko· 
parmalarına müsaade etmek istemez
ler. Bizim sesimizin bizim konuıtuğu
muz dili anlıyanlar üzerinde yapaca
ğı teıirden kolaylıkla kurtulmak için 
üzerimize ümidimizin fevkinre bir ca· 
navarlıkla saldırabilirler. O zaman 
en ufak bir te,eddüt, en küçük bir 
ihmal en kötü kıyametlerden daha fe
na te6.trler ve . .-eb.i!ir. Bunun içindir 
ki aize tekrar soruyorum. Ne olursa 
olsun, düşman ne kadar kuvvetli bu
lunursa bulunsun yeminlerinize aonu· 
na kadar sadık kalacak mısınız? 

Oturanlar a""biyetle ayağa kalktı
lar, silahlarını havaya kaldırarak hep 
birden lıağtrd•hr: 

it in, Politika ve Kan .. 

~ iiellifi: Nizamettin Nazif ........ ,,,,,,,4,4• 0• •••····~·· 

- Ölmek var. . dönmek yok! 
Müfrezedeki zabitlerin gözleri dol

muttu. Manzara hakikaten görülecek 
ıeydi. Bir tarafta koı koca bir mem• 
leket hiribirinden elim sefaletlere 
namzet, hissiz ve hareketaiz duruyor, 
bir tarafta bir aaray ve yaldızlı ünifor
malara büriinmüt vezirler, hafiyeler, 
aatılmıtlar ve ıefiller altınlar içinde 
yüzerek en görülrnemiı ıefahetler i
çinde yaşarken burada, Makedonya
n'n her harita Üzerinde adına raıtge .. 
lincmiyen mini mini bir ka abasından 
saatlerce uzakta, adsız bir yaylada 
bütün bu cansızlığa can aşılamak ve 
bir ytlan sürüsünü baltalamak azmile 
ya;up tutuıuyordu. 

Müfr.,zeler epey dinlermi,lerdi. 
G~ı:c adnmakıliı baomaclıın daha u
zal.lnra gitmek lazımdı. Niyazi yola 
düz~ilmefe !t3.ra:- ;;erirken. birden se-

malan için müsaade i&tihsal edilece 
ği de raporda kaydediliyordu .. 

. 

-Büyük şehir ve limanlarımıza (iti 
nerer) zamanlannda gelmiyen turist 
ler ve toplu gelen seyyahlar için husu 
ıi trenler tertibi esaa itibarile temin 
edildiğini bildiren rapor, klübün hari 
ci faaliyetini hülusa etmekte, beyne! 
milel kongrelere ittirak edildiğini kay 
dederek hüli.satan §Öyle diyordu: 

. 

-. 

1932 aenesinde mensup olduğumuz 

. 
A. J. T. nin Copenhague Kongresine 
gerek talısisatmıızın nokaanmdan, ge 
rek reisimizin rahataızlığından İttirak 
edemeyİ§imi~ memleketimiz için za 
rarlı olmuştur. Trptik hususunda aley 
himize kararlar verilmiıtir .. Romada 
toplanan Turizm propaganda tetek 
külleri kongresinde ayni esbaptan do 

-

-
layı İ§tirakinıiz zaruridir. 

. Balkan konferatlllarından biliıtifa 
de reisimiz Bükreıte toplanan üçünciı 
Balkan Turizm federasyonu kongresi 
ne riyaaet ederek memleketimiz için 
de müfit kararlar almmaaına deli.le 
ettiği gibi, gerek Bükreı'te, gerek 
Sofyada ve gerek Atinada birer Türk 
Romen, Türk-Bulgar, ve Türk-Yunan 
Turizm komiteleri teıkiline muvaffak 
olmuıtur. 15 haziranda Balkan Tu 
rizm federaıyonunun komiteai Sofya 
da toplanacalctır.Kahirede içtima ede 
Beynelmilel Turizm Mecliıi i.liai doku 
zuncu kongreAinde reisimiz, bilhassa 
propaganda , rehberler, otomobil ve 
demiryolu rekabeti ve bilhaasa döviz 
meselelerinde fikirlerini kongreye ka 

. 

t 

. 

. 

. 
n 

bul ettirmittir. 
. Mıaır seyahati münaaebetile reiıi 

miz Suriye , Filiıtin ve Mısır Turizm 
tetkili.tile müdavelei efkarda buluna 
rak, Balkan federaıyonuna mÜ§abih 
bir de Şark Turizm federaayonunun 

. esaılannı kurmuıtur. 

e 
Geçen aene Turistik malzememizle 

Leipzig, St. Raphael, Peıte, Milano v 
Pariı sergilerine ittirak ettiğimiz gibi, 
bu ..,_ de Pettede malzememiz teı
hir edilecektir. 

§ 

Yunanistan ile aramı•daki Turizm 
hareki.tını ziyadeleıtirnıek için klübü 
müzde bir Türk. Yunan komi teıi te 
kil ettik. Y unaniıtandan gelecek ıey
yah kafileleri için Emniyet umum mü 
dürlüğü teıhili.t gÖıtermeğe amade
dir. 

Yeni hükfunet merkezimizi millete 
ve ecnebilere tanıtmak için ucuz ve 
Combine biletli ıeyahatler tertibi için 
Devlet demiryollannca on beter kiti· 
lik gruplara yüzde elli tenzilit ifaaı 
için temenniyatta bulunduk. On ıene 
dir azami faaliyet göıteren Türkiye 
Turing ve Otomobil klübü bir mesai 
programı da çizmİf ve temenniyabm 
hükUınete bildirmiıtir. Bu programın 
büyük hatlan ıunlardır: 

1 - Türkiye Turing ve Otomobil 
klübünün Ankara merkez komitesini 
tetkil eden 20 • 30 mebus beylerden, 
bütün Avrupa memleketlerinde oldu
ğu gibi, Batvekilin riyaseti altında 
''Conseil Sup~rieur de Touriıme" teş
kil edilmeıi ve bu mecliain, lktısat 
meclisi iliıi miıillli, Bafvekilete rap
tı; 

2 - Maarif veki.leti Talim ve Ter
biye daireıir.ıin Turizm ile vazifeten 
meşgul olması; 

3 - Nafia vekaletinde aynca bir 
tube ihdasile gerek yolların infa ve 
tamir bakımının, gerek demiryollan 
işletmesinin ve ilinlann Turizm nok
tai nazarından tayin ve ıslahı; 

4 - Turing ve Otomobil klübüne 
muayyen bir membaı varidat olmak 
Üzere bir pul ihdaıile tafra yolcuları 
biletlerile, birinci ve ikinci sınıf otel 
notlarına, bilmecburiye konulması; 

5 - Memleketimizi bir battan bir 
bata ve hiç olmazsa §İmdilik Avrupa 
hududundan lstanbul ve Ankaraya 
bağlayacak bir tek araba ana yolunun 
her şeye tercihan ve süratle ikmal, 
tamir ve daimi surette bakımı ve bey
nelmilel itaretlerle itaretlenmeaİ; 

7 - Tercümanların, rehberlerin, 
şoförlerin ve ıeyyahlarla temasa gele
cek diğer meskk sahiplerinin evsafı 
milliyelerine itina olunması; 

8 - Kayıkçıların ve hamalların ha 
kiki' bir intizam altına alınması ve Üc
retlerin kat'i olarak teıbiti ve tatbikı; 

9 - Gümrük muameleıinin kolay. 
laıtırılmaıı ve aeyyahlara müatesna 
muamele yapılması için &mirlere sa
li.hiyet verilmeai. 

Raporda ahiren lktıaat veki.letinde 
toplanan bir komisyonda, ticaret mü
messillerinin vazaifi meyanma Turizm 
hakkında da bir madde ili.ve edildiğ 
de kaydedliyordu. 

Büyük Gazi Hazretlerile ismet Pa 

kiz on ki,ilik küçük bir kafilenin ken
disine ıüklüm püklüm yaklattıklannı 
gördü. Bunların hepsi aıkeri ünifor
malar giyinmiı bulunuyorlardı: 

- Hayrola arkadqlar! Neye böyle 
düıünceliıiniz? 

içlerinden biri kolağasıya cevap ve-
recek kuvveti kendinde buldu: 

- Efendim bize müaaade edin .• 
- Ne müaaadeıi? 
- Efendim, biz geri döneceğiz .• 
- Niçin?. 
- Efendim biz bilmiyorduk. Yan-

lışlıkla geldik. Biz paditaha k&l'ft ko
yamayız. Biz zannettik ki aiz de bin
batı beyin arkaımdan gideceksiniz. 
Hem biz yeminli değiliz. 

Bu açık ifadenin içinde bir kabada
yılık kokusu vardı. Neferler haklı i
diler. Ne olduğunu bilmiyorlardı. Bil
meden gelrnitlerdi ve anlatılan aöyle
nilen sözleri de pek hayıra yormamış· 
lardı. Niyazi çok dütünmeğe lüzum 
görmedi: 

- Peki arkadaılar! Öyleyae siz dö
nünüz. . Yalnız ail&hlarınızı burada 
bırakacaksınız. Çünkü bu silahlar 
millet paraaile alınmı~tır. Ve madem 
ki millet bugün silah kullanmıya ka
r3.r vermiştir, veriniz silB.hları .. 

Zabitler 
(Başı 1 inci sahifede) 

kimya tahsil etmek üzere Almanyaya 
gönderileceklerdir. 

Müsabakalar, her aene tekrar edi
lecek ve deniz liaeıi mezunları da İf
tirak edeceklerdir. 

Arslanlar Yuvası 
Askeri Hıe1er me:zunların• 

Ôzlerler sırmalansın taktıkları feritler 
Genç yafta yıldalan•ın zabit olsun 

yeğitler .. 

Akın akın kofarlar Harbiye mekte
bine 

Yılmadan uğra§ırlar ermeiie rehbe
rine .. 

Ders alır arslanltlfır arılan/ar yuua
sında; 

Göğüs gerer, can ııerir .. kerlik da
vasında!. 

Muzaffer Naim 
Gölgelioğlu 

lstanbul Üçüncü icra Dairesinden: 

Mahouz oluıp fu.ruhbu ~ lıulu· 

nan Su1tan.aıbmetıde Akbıyık mahalle

ısinıdıe Küçük hamam ookağında 25 No. 
Ju hanede kolıtuk ~ ve karyolanın 

birinci arttuma suretile 3-5-933 tarihi

ne miiısadif çarşamba günü saat 12 den 
13 e kadar satılacağm.da.n ~ 

mahallinde memıınma müracaat eyıLemc 

itti il&ı olunur. (2734) 

Darüt,afaka lisesi müdürlüğün
den: 

Dariittafakanın bir senelik ek

mek ve eti kapalı zarf usulü mü

nakasa ile alınacak ve zarflar 18-
S..933 per,embe günü saat 11,5 te 

Nuruosmaniyede Cemiyeti T edri

aiye merkezinde açılacakbr. Ta

lip olanların kanuna muvafık tek· 

liflerini yapmak üzere o gün ve 
f&rlnameleri görmek için her gün 
mezkUr merkeze müracaatları. 

(1942) 

irtihal 
Tüccardan Bedrettin Apanay Bey 

fücceten vefat etmiıtir. Cenazesi Ni
ıantaıında Ayten apartımanından sa
at on birde kaldırılarak öğle nama· 
zı Fatih camüıerifinde badeleda Edir
nekapıamdaki makberi mahıuauna 
defnedilecek lir. 

IRTiHAL 

kan 
Amıavutluk Hanedanın.dan ve Bal· 
Konferansı Arnavutluk heyeti mü 

rahhaaası reisi Mehmet B. efendi Koni· 
'run retiikaları Hanımefendinin Mar

idya'da vefat ettiği büyük teesswle ha 
alınmışttr. Mehmet Beyefendi Ko

iça ve k<ıderli ailesine beyanı taziyet 

ça 

" 
her 

" 
eıd.cr iz. ~n~ 

OPERATÖR 

Dr. Şinasi Hakkı 
Hastalarını Pamr V'C Perşembe gün- 1 

)eri saat 14 ten 18 e kadar Kadı- J 

köy'ünde Moda caddesinde 208 nu
mcrolu muayeııdıaneırindıe kıabııJ eder. 

(2541) 2266 --
• ........................................................... 
f a Hazretlerine , lktısat vekili Celal 

eyefendiye, klübe himayeki.r davra
an mebuılara, tehir umumi meclisi· 
e vali Muhittin ve Cevdet Kerim B. 

B 
n 

n • 
1 ere hürnıet ve tazimle nihayet bulan 
apor aynen kabul edilmittir. Bundan r 

SO nra eski idare heyeti ipka edilmit 
e yeni sene faaliyetinin daha feyizli 
iması tcmenniaile içtimaa nihayet ve 
ilmittir. Kongreye İzmir ıubesi namı 
a Nuri ve Bursa namına Esat Beyler 
tirak etmittir. içtimadan sonra i.za
a bir çay ziyafeti ketide edilmiştir. 

v 
o 

r 

n 
it 
y 

Neferler derhal cephaneleri ile be
raber ıili.hlan teslim ettiler. Müfreze· 
nin içindeki güçlü kuvvetli fedailer 
birer silah daha aldılar. lıte bu ııra
da bir ağacın aıağıya sarkık bir dalı 
üzerinde tuhaf bir tarzda, adeta bir 
tezlonkta yatıyormuı gibi yan oturan 
bir adamın avazı çıktığı kadar bağır
dığı duyuldu: 

- Döneklere ölüm! Arkadatlar bu 
herifleri derhal kurıuna dizmek lazım· 
dır. Biz düğün eğlencesine değil, ihti
lal yapmıya gidiyoruz. lhtili.llerin 
kendilerine mabauı abli.klan ve kai
deleri vardır. Her vatandaıtan ıuur
Iu hareket bekliyemeyiz. Bunlar teh· 
re gidince, belki yann taburunu üze· 
rimize saldıracak olan satılmıt binba
tılardan birinin emri altında bize kur· 
tun aıkacaklardır. ihtilal bitaraf kuv
vet tanımaz. Bir vatandaş ya bizimle 
beraberdir, yahut değildir. Bizimle 
beraber olmıyanlan dütman addetme
mek için hiç bir sebep yoktur. Kola
ğası Bey, yanhf düıünüyorsun. 

Sesinden imanlı bir adam olduğu 
pek belliydi. Niyazi gözlerini ondan 
ayırmıyarak yürüdü, sarkık dala yak· 
!aştı: 

- Çok güzel söyliyorsun arkada, ..• 

HİKAYE 
ikramiye 

(Tüccardan Ekrem Beyin ikamet 
ettiği apartımanın salonu. Ekrem Bey, 
her haftanm çarıamba giinünü ken
disine ha,,,.eden Lıihika Hanımı sabır
sızlıkla bekliyor. Loı ııe sıcak oda çi
çek içindedir. Lıihika Hanım bermu
tat gecikmİftir. Fakat bu sefer Ek
rem Bey telıiıa dÜfmÜftÜr: Çünkü her 
zaman yirmi beı dakikadan fazla ge
cikmiyen Lıihika Hanım bu sefer 
beı dakika gecikmiftir. Nihayet ka
pı hafifçe çalınır. Ekrem Bey koşup 
kapıyı açar.] 

Ekrem - Nerede kaldın, Lahika? ne 
oldu? 

Lahika - Merak ettin değil mi Ek -
remciğim? 

Ekrem - Merek etmezmiyim! gene 
ıeninkinin bir ıoğukluğudur! 

l.ahika - Aman dur nefea alayım
da anlatırım. Merdivenleri dörder dör 
der cıktım. Yarım saat vaktim var. 

Ekrem - Ne oldu, canım &Öyle! 
Lahika - Ne olacak, öğleden sonra 

mecliıi idare içtimaına gidecek diye ben 
sevinirken ne deıe beğenirsin? ''Lihika
cığım, bügün bizim mecliıi idareyi aı· 
hm. Bugünü seninle geçireceğim!' 

Ekrem - Vay hain vey! Seni? 
Li.hika - Sebebi, bugün benim doğ

duğum günmütde bana alacağı hediyeyi 
birlikte intihap etmekliğimizi arzu ecli
yormu§. 

Ekrem - Herif kibar adamdır veaıe
li.m! 

Lahika - Dütün, Ekrem, düıün. bu
günün ıeninle buluıtuğumuz gün oldu
ğunu söyliyemezdim ya! Eyevallah de
mekten bqka çare yoktu.Çıktık.içimden 
ilk raat geldiğimiz dükkana girip ne bu· 
luraam alayun da bir bebane ile ıavaynn 
dedim. Ona da muvaffak olamadım. Tam 
altı kuyumcu dükkinrna girdik çıktık. 
Hiç bir ıey beğenmiyordu. Nihayet ter
ziye gitmek mecburiyetinde olduğumu 
aöyledim. "Sana bir aaat müaaade, dedi; 
bir saat ıonra seni klübün kapısında bek 
leriın, alqam yemeğini dIJ8nda yeriz." 

Ekrem - Al3, enfes! Bu itte ben ne 
olurum? 

Lahika - Ne yapayım Ekremciğim. 
Doğduğum gün olduğunu bile unutmuı· 
tum. 

Ekrem - Ben unubnaınııbm amma. 
Bak ruhum senin için hazırladığım çiçek· 
!ere! 

Lahika - Aman ne güzel, ne güzel 
çiçekler! 

Ekrem - Bir de hediyecik hazırla
mııtıın, Lô.hika. 

L&lıika - Hediye mi? 
Ekrem, "Cebinden bir mahfaza çıka

rarak" . - Pek kıymetaiz, pek naçiz bir 
hediye. Fakat kabul ederain değil mi ca
nnn? 

Li.hika - Sevgili Ekremciğim .•• 
'~azayı açar'' aman Ekrem ne yap
hn! Bu ne güzel şey. Nasıl teşekkür e
deyim bilmem ki . . . 

Ekrem - Teşekküre hacet yok Lô.hi
ka. Hoşuna gittiae bahtiyarım. 

Lô.hika - Hoşuma gitmez olur mu? 
bu güzel gerdanlık beğenilmez mi? aman 
ne seviniyorum bilsen! 

Demek beni aahiden ıeviyorsun Ek
rem? 

Ekrem - Öyle olacak ... 
Lô.hika - Peki amma ben bunu eve 

nasıl eötüreceğim?? kocama ne diyece
ğim? 

Ekrem - Bir çaresini düıüruneli. 
Lahika - Ne çaresi? cep harçlığım

dan biliktirdiğim para ile aldun diyelim 
ya. Bana verdiği nedir bilir miıin? ayda 
on lira. 

Ekrem - Fenamı, yüzde yirmi faiz 
getine ..• 

Lahika - Sokakta buldum da diye
mem. 

Ekrem - EveL Poliı merkezine tes
lim etmen icap ederdi. Hah, buldum! 
Buldum! 

Lô.hika - Ne buldun? 
Ei<Tem - Bak dediğinle, §Öyle bir ma

sal uyduracağız. l•minin İf!& edilmeıini 
istemiyen ihtiyar bir hanımefendi müza
yikadan kurtulmak için mücevherlerini 
&atıyor. Fakat bu satıfı dostlan araoında 
bir piyango tertip ıuretile yapıyor. Ko
cana da bir kaç bilet aldıracağız ve bit· 
tabi iyramiye ona isabet edecek. Naaıl? 

Li.hika - Y abu sen dahi imiııin de 
kimııenin haberi yokmuı. Vallahi mü
kemmel! 

Ekrem - Yapıyor muyuz? 
Li.hika - Enfes, iilii ne vakit yapaca

ğız? 
Ekrem - Derhal. 

- Öyleyıe kolağa11 B., baıahm kur· 
fUDU, • 

Ve dalda oturan adam çevik bir 
hareketle yere atladı. Niyazi elini U· 

zattı. Bu eli hararetle aıkan el, kalbi
nin açıklığı bakıılarmdan belli olan 
bir gencin eli idi. Bu genç, kaçakçı 
Aliden baıkası değildi. 

Bir gün aonra, büyük havuza akan 
teli.lenin tınltm ititilen bir odada ikin 
ci Abdülbamidin elinden dÜfen bir 
telgraf kağıdı, odanın aıcak hava11 
içinde rehavetli perendeler atarak 
düımüı; bir ayı postunun bol tüyleri 
üstüne yüzükoyun kapanmı§tı. Bu tel
grafta aynen fU satırlar vardı: 

"Mabeyin Batki.tipliğine - Efkarı 
umumiye Kanunu Eaaainin iadesini 
istemektedir. Memleketin her tara
fında yapılan tazyikler milletin gözünü 
ürkütınemiıtir. Belki bu tazyikler milleti 
teıvik etmİ§, gözlerimiz açılmıttır. 
Derhal söyliyelim ki vatandatlar bu
güne kadar olup biten kötülüklerin 
hesabını zatı ıahaneden sormak tenez· 
zülünde bulunmıyacaklardır. Hedefi
miz bu memlekette, medeni bir dev· 
let kurmaktır. Otuz senedenbe<i uğ 
radığımız her felaket bugünkü kötü 

Lahika - Cuma günü öğleden aonrl 
evdedir, Ben de o gün bir yere çıkınaJI> 
Cuma günü gelinin. 

Ekrem - Cuma günü gelirim. Bilet· 
leri de getiririm. Oc dört tane aldınrıf11· 
içi yanar amma zam yok. Piyangoyu d> 
bir hafta çekeriz oldu bitti! 

Lô.hika - Ben on gün nasd aabred<' 
ceğim? artık gideyim Ekremciğim. 

Ekrem - Güle güle ruhum. Gel~ 
haftaya faizi de İsterim. 

Lahika - Elbette. 
Cuma günü, Li.hika Hanımın koca~ 

Hidayet Beyle Ekrem Bey kartı kart1' 

ya otumıut, hararetli bir münakaşaY' 
dalmıtlardı: , 

Hidayet Bey - Öyle ya! Sizin gibi 
zenginlerin zaten kimseye hayrı yoktllr; 
Kendi aziz canınızdan başka kimseY1 

düşünmezsiniz! 
El=m - Amma yaptınız! 
Hidayet Bey - Ben ıizleri biliriıt> 

Diyorum ya, kimseye bir iyliğiniz dD" 
kunınaz. Ayıp değil ya, elinizden gelnı<I 

Ekrem - Sanki ıiz varınızı yoğun~· 
zu muhtaç olanlara verirsiniz de ••• s;r 
fakire beş para verdiğinizi daha gönııt' 
dim, doıtum. 

Hidayet Bey - lıte bunda yanılıyol" 
ıunuz. Bana müracaat edip te eli bot d0-
nen yoktur. Lahikaya sorunuz. 

Ekrem - Öyle iıe beni clinleyi~ 
Valdemin eıki ahbaplarından bir ha""!' 
var. Bu ihtiyar kadıncağız bugün, geÇI' 
nebilmek için, mücevherlerini aatmaı' 
mecburdur. Bunları dostları araımdl 
bir piyango tertip ederek elden çıkal" 
mak iıtiyor. Benim de bir kaç bilet tef' 
zi etmemi rica etti. 

Hidayet Bey - Ya .•• 
Ekrem - Elbette ıiz de bir kaç bile! 

alırsınız. 
Hidayet Bey - Azizim, benim bu t 

bi itlerde prenaiplerim vardır ..• 
Ekrem - Onu ıonra görüıürüz. 
Li.hlka - Aman Bey, reddeclemezsi~ 

ayıp olur. 
Hidayet Bey - Hele şu kadınları• 

herkeain itine karıımaoı yokmu ! 
Ekrem - Biletlerin adedi iki lirart 

Beı bilet alsanız on lira eder. Sizin içİ' 
on lira nedir? hem belki de kazaruraını1 

• J:lidayet Bey - Bizde o tali nerede •· 
zızım! . 

Ekrem - Haydi, Hidayet Bey, hayôi 
Gün görmüı ihtiyar bir kadma muavOıı' 
etmek borçtur. 

Hidayet Bey "Parayı vererek" - v•l· 
!ah sizin hatmnız için. , 

Ekrem - T"fekkür ederim. Biletlerı' 
nizi intihap eder misiniz? 

Hidayet Bey - Adam ıende, Hangi~ 
olursa olsun! 

Bir hafta sonra, Ekrem Bey HidaY" 
Beye atideki mektubu ıröndesir: .. 

"Azizim Hidayet Bey, piyango dut 
çekildi. ikramiye size çıktı desem i~• 
nır m:aaınız? "lnanmazamı.z. Fakat ~ 
çıkımı olmasına mani olı:na%11nız. Bil" 
lerinizin birine iki yüz "lira kıymetin . 
nefia bir gerdanlık isabet etti. Bunu fl' 
ze derhiil utakla gönderiyarum .. .'' •· 

iki saat ıonra da Hidayet Beyle ı::~ 
rem Bey araamda telefonda şu muh•~ 
ceryan etti: , 

Hidayet Bey - Vail.ah azizim, ..,~ 
kemmel! parlak! .Şu on liraya pek y•~ 
mıştun amma tali gene imdada yetit~ 

Ekrem - N asd? ben ıize demecl;ıı; 
mi idi? hele hanımefendi ne kadar sevil 
mittir kim bilir? 

Hidayet Bey - Aman sus, aziziıl' 
ıuı, hanımın hiç bir ıeyden haberi yol 
Mektubunuz geldiği vakit evde değilİ 
Sizden sureti mahıuaada rica ederiı' 
hanıma hiç bir '!CY söylemeyiniz, IO 
cak olursa ''tabji bir fey çıkmadı, zat, 
ç•kınıyacağı da belli idi" filan derıinl' 

Ekrem - Sebep? 
Hidayet Bey - Çünkü ... Biliyor•' 

nuz Ya, ıizden niçin saldıyayım •.. Çıı' 
ıevdiğim kücük bir doıtum var •.. ~ 
lahat Han~ . . . Gerdanlığı ona bedİf 
ettim de ondan! 

N. rl 

GLORYA'da ı 
$ Mayıs Çartamba akş•mt 

sinema ve 

MÜNİR NURETTiN 
Verilecek ol•n mevsimin 

SON KONSERi 
Fiıtlar: 75-100· 150 200 kuru'~ 

(2718) • 

idare teki inden doğmaktadır. V •'' 
nın tıı.kıimi, devletin inkırazı mevzıı' 
bahisken bile lıtanbulun bütün gaf 
ti Selaniği hafiyelerle doldurm"I 
inhiaar etınittir. Bu hallere gözyuf 
mak inkıraza yuvarlanmayı kabul ~ 
mek demektir. Bunun içindir ki yatl 
mak istiyen millet tedbirler alm" .. 
karar vennİf ve almııtır. Şimdilik f 
zabit kumandaımda iki müfreze h• 
yeterle dolu olan tehirlerden nam\I . 
vatandatların barınabilecekleri yel; 
ne yer olan dağlara açılmıılardır. 
ier Seli.nikteki casus paıalar der~1 

lıtanbula çağrılmazlaraa memlekel 
her tarafındaki namuslu valandaılf 
bize iltihak edeceklerdir. Kanunu 
aasinin en kısa zamanda tatbikini ~ 
yoruz. istediklerimiz verilmez&e ' , 
ren almak iktidarındayız. Zatı '"~ 
nenin yanındaki müfsitleri uzaklD• 
mak ve Meb'usan Meclisini açmak 1; 
ruridir. Aksi ~akdirde dökülecek ~ I' 
!arın bütün mes'uliyeti padişaha 
olacakbr.,, t r 

Bu telgrafı Abdülhamit bir 58,~ ~ 
çinde tam üç defa okumuttu. çul' 
kaçakçı Alinin müdahalesinden •0~ 
da neferleri Re•neye iade etınelo: ,ı 

(Devaın• "~ ' 
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J 
Muhtelü. 1 ~~ .... -~~~~~-·-·P~o:~~~~~. 

r .. tra.. 19,30 • 20: Fransızca dera (müptedi- 22: Senfon..ilır. kon1w • 

Feci kaza 
Bir genç iki tramvay 

arasında kaldı 

T elgrafçılara zam 
Bunan için kanuni 

yollar aranıyor 

lstanbul Gümrük Muhafaza 
Başmüdürlüğünden: 

1 - (3500) adet yerli malı tijli ve paraşütlü fişengi(5000) 
adet yerli malı tijli işaret fişengi pazarlıkla satın alınacaktır. 

... 

1 

lero eealuua), 20 • 20,30: Su 5 0 ,...,.t H. ll0,30• PRAG, 487 m. 

O~ 21.30ı Safiye H. •e arkadaıları. 21,30-- Z2,30ı 20.30: Köylü muıikia.i.. 21: (Manclariaa71 
.rlt .. tt-a Aian-. Boraa ...... )eri •• aaat aJ'•• öJdürmeli mi?) isimli radyo faat•iai. 2Z.10ı 

1'1. • • Radyo orkeıtraaL 
V ARŞOV A, 1411 ee. ROMA, 44ı m. 
1.l.lSı Pl&k. llJSOı ıc:--.. l&c ptpa. lro•· 21.50: Poli•lerin koaewi. 22.30t Bir ply ... 

iİrı. 19.ZS: Haberler, - Hfif mu..aild. 20.461 23: Koa.aeria dtwmı. 

Evvelki ııün çok feci bir kaza olmut, 
genç bir delikanlı ilı:i tramvay arasında 
kalarak ağır surette yaralanmııtır. Hi.· 
di .. ıu tekilde olmuıtur. 

Ş •he.-ler. 21ı 'Ceear aek•,, i.•imll O•kar BÜKREŞ. 394 m.. 
lr•ua•un ••erlerindea oper.t. 23: Cu.. ll: Plik. 14.20: Kua. 18: Kantık lı:onnr. 
BUDAPEŞTE, 550 m. 19.15: D .. amı. 20.41ı PWc 211 Tasaııni (o· 

Aziz iaminde ve henüz yirmi bet ya
ımcla bir adamcağız ev el ki ııün T opka
pıdan kalkan bir tramvaya binmek iıte
miı, bu sırada tramvay hareket ettiği İ· 
çin Aziz kO§'lnlk terı taraftan atlanuı
br. Bu tramvay arabası biraz yol aldık
tan aonra kartı taraftan ıelen diğer bir 
tramvayın yanından geçmlye bqlamıt· 
br. Fakat tramvaya terı taraftan atlıyan 
Aziz henüz içeriye ginneğe fırlat bula
madığı için iki nakil vasıtaaı arasında 
kalmaktan kendisini lrurtarımıaınqtır. 

ANKARA, 30 <Telefonla) - Poıta, 
telgraf memurlannm maaılanna zam 
edilmek ınakaadile idarenin yeni mali se 
ne ı:naat tenziline ilave edilen yüz alt
mıı bin lrranrn IDU!lara tevzii iti kanu· 
nu küçük bir zorluğa uğratmııbr. Poı
ta ve tela'raf memurlan bareme tabi me
murlar olduğundan barem kanunu mu
cibince mallJlımna zam yapılmaama im
kan göriilmemittir. 

2 - Kırdırma şartları ve evsaf ve fenni şartname kağıcım~ 
taadikli suretleri İstanbul'da Gümrük Muhafaza Başmüd" 
lüğünden Ankara' da Muhafaza Umum Kumandanlığından alı 
nacaktır. 

3- Pazarlık: İstanbul Gümrük l\iuhafaza Başmüdürlüğ'" 
D 19.SOı Zilli a1etle kou•. 20.Alı Eruut P«• •• operet parçalan), 21,21r Aakwi. ma• 
obQ&.nyİ.'Aİ.D .. erleriud- mllrekkep lılonaer. allı:i. 22.20ı Devamı. 23: Mish. deki komisyon tarafından yapılacaktır. F,20: Haberler. - Sia'aa m .. ikiaL Mı Slmp. 

on k.ah•elaaıeeinden n.ak.lea •u•iki. 

ViYANA, 117 m. 
20.36: Oıvald IC.absta ta.kmu tarafmclaa 

;;nfon.i1'. taaanı:üli koa.a.. (opera parelanJ. 
l .:15: Son hab•l•r. 22,46ı Waper'ia. uer
ertndeaı "Gôtterclaemmenma" isimli o~ 
l•nı.ıili (Viya.na Büyük o,,_.ıınclaa). 

MILANO • TORINO • FLORANSA 

2 
20: Haberler. - Plak. 21: Haberler • pllk. 

Al,45ı. Edebi n91riyat. 22: Tenor m.opııa.i 
U..ell&Jlo Pertile'nin iıtLrkile kon.av. 23ı Pi

)'ea. 

PRAc, 487 m. 
19: Mu•ikili almanca n91riyaL 20,20: "Ty-

Pob araphia" tas&ll.lla.İ heyeti. 231 Son ha· 
eri.· 23,201 Cu fantaaileri. 
ROMA, 441 m. 

H 
21 ı Haberler. - Pla&c.. 21,llı Da.ti.-. 21.30 
•bvlv, 22: Kon•er. Z:lı Ma..hab.. - Rad

l'o ork .. tra•ı. 
BÜl(REŞ, 394 ..._ 
13: Plak. 14,15: Pl&k. l&ı Radyo ork•tra-

U. 19.11: Keaa. 20.41: Pli.k.. 21: K:-tor lr.oa
~ (O.orak). 21.20ı Pbaao lı:onaeri. ~ı 
rıo konser (S•etaaa). 
BRESl.AU, 325 a. 
19: Hitler'i.n konf.,.aaamı nakil. 23: Hafif 

•• c:laaa muaikiıL 

2 Mayu Salı 
VARŞOVA, ı411 .._ 

13.ISı Pli.k. 16.50ı Plik. ISı Sonfo..U. kon· 
Kır. 19.25: Haberler •• n .... •u.silriai. 20.30ı 
OllfWUıa. 21: Zasrepten. aak.len: Yusoıli.

.. er&..ind•n ralli mua.ilci, 
BUDAPEŞTE, SSO m. 
ı:.20: Piyano koıaı•i. 20.3&: P .. te opar.,. 

j! ut. nalr:lenı V erd.i'nia ••erlerinden .. Otel
oVloyp!'".!'91. Mat..ıabe.: Plik koDıwi. 

.ft.l"llA, 517 m. 
K 1LJS1 Liı:ıı.t.'i.a ••erlerinden ıoaatlar 1915 
onuımalar. 20: Hafif maaiki, 20 45. n__:_ ı 

prçaJrı. 21.50: SeaJo.nlk koa.ı- cLu;~rsret 
M7th.e, D't'ora.k .,. 1 ) Z3,30 D vt.n, 

MILANo • ToRİıio • F'ı.oÜN';:_·u.ı.~ 
20: Habarler .• Plôlt 22• Kar t>k . 

23,20: Deoı ınuıikiai. . • ı DAfnyat. 

PRAC, 487 m. 
19,35; Muıilr.ili almanca n•triyat. .20.301 

Dvora.lıı: ın ••erlerinden bir opera temıili. 
23.ı5, Pli.k. 

ROMA, 44ı m. 

~l,45: Brabmı'ın ıonatlan •• ftal}'an. .. er· 
l~rı":den k~ı·ııık konıer, 22,45: "Emelin" j. 
•trnh lenıııl. 23,20; Danı muıildıi. 
BÜKREŞ, 394 m. 
13: Pl8.k. 14.15: Pl&k. 18: Kar:rıık muıikt 

19.20: Devamı. 20,40: Pl&k. 21: Tasannili 
konıer (Beedıoven, Haenclel. Marka. Huao 
WolffJ 

3 Mayıs Çarfanba 

V/\RŞOVA, ı411 m. 
. 10.15: Romadan nakleoı Papanı.n ruhi b· 

•ıyeleri. 13.15: Malin.al konaer. 15,25: Halk 
tnuaikiai. 17.30: Plalc:. 18: Keman. konıeri.. 
!!: Hafi(. uıuailıti. 211 Leh muaikiıi. 23:.7. 
"-'l:.JS: MU.sahabe. 
8UOAPEŞTE, 550 m. 

. 20: Opera, fanta.zile:ri. 21.0S: Paul Cwa.ldy' 
flın bir eseri (•tÜdyodan). 23.lö Hbuler. 
ıonra: Si~an muaildai. 

ViYANA, 517 m. 

20.45: Aloia Doıta.J tabmmıQ hafif •• ope
r@t havalrı, ıarkdar. 21.SO: Konferans. 22.55: 
Da.na muaikiaii 

PRAC, 487 m. 
20.25: Sli.v eserlerinden. aaüre.kkep kon•er. 

21.20: Çek ••erlerinden mürekkep konaer. 
LANGENBERG, 487 ee. 

. ~.15: Pi)'ano konseri. 23.40: Gece musi
kıaı. 

ZÜRIH, 459 m. 
20.55: Hafif ınuailci 21 45· Edeb" . 

22 45 F'lh · · • 1 D&frıyat. 
• : 1 armonik konser, 
BÜKREŞ, 394 m. 
IJo Pli.k. 14.20: Plik. ISo Radyo orke•tra

aı. 19~0: Keza. 20: Konferanı: 21: Pyano 
konaerı ~Bacb, Cbopin, Debuasy), 21.45: Pi
Y•~o - •ıyolonsel konseri. 22.20: Klrinet kon
aerı. 

llRESl.AU, 325 m. 
. 21: Halk kon•~ri Ctarloh). 22.15: NeıeJi 

bır akeç. 23.50: Dana musikisi (Berlindeo). 

4 Mayıs Perfembe 

>'ARŞOVA, 1411 m. 
~3.15: Plak. 13.40: Talebe koaaeri. 16.25· 

Plak. 17.30: Derı. 18: Beetho•en'in ..,eri · • 
:len kuator konıeri (Plilıı: iJe). 19.15: K:h°~:· 
k.onaeri. 20.50: Haberler .• Pli.k. 21,30: Hel- 1 

~~ıafora'tan: Umumi Avrupa. konseri. 23.25: 
•k. 

BUDAPEŞTE. 550 m. 

L- 21.0S: Piyano konseri (Cbopin, Sclöaer. 
lJ1•ı.t). 21.30: (enlandir•) Helsinaaforı'tan 
,., nı"':mi Avrupa konıeri. 23: Haberler. Son· 
' .~•ıan muaikiıi.. 
.. ,(JNIH, 532 m. 

"t 20: Milli ve umumi Alman neıriyat.r. 21.10: 
2;~nıvaycıların karıtık musiki proaramı. 
•e~i.O: Konferans. 22.40: Flüt • Piyano kon· 

ViYANA 
~l.30. • 517 m. 

•@ri. 22.J •nlandiyadan: Umumi Avrupa kon~ 
diR ı•i 1 ~: ludwis Unıer tarahndaıı Vene-
t..,_ı rn ı ı:,· • 

"''"''"-ıtt 1r ıeı;:ıt. 23.20: Guatav Macho . 
"'tll ~dcıam konseri. 

20, ~NO • TORINO • Fi.ORANSA 
22: "'\r b•rler. - Plak. 21: Haberler .• Pli.lı:. 

Pıtı\c••t.lin" iıimli Sponti,nin operası. 
. 487 m. 

·~o.ıs. Ma d ı· Lı·b·· • tı. 2t · n o ın a u unun m•ndolin konıe 
fora~ -10: Neteli bir saat. 21.30: Helaina· 
oPer n Umumi konser. 23.20: Sesli film ve 

et Parçaları. 
RollıA • 
20• , 441 m. ~ 

~ ·.Haberler. - Plak. 21.20: Taaanni.. 21.SO• 
rso•kan aenronik muıiki, • 

13 
l(REŞ, 394 m. 

v;ı : Pli.k. 18: Karıtık konser. 19.20: o .. 
mı. 20.45: Kl&sik konıer, 

5 Mayıs Cuma 
VA.h --"ŞOVA, ı4ıı m. 
o,~J.ıs, Pli.k. 16.35 Haberler. • Pli.J.. ıs, 
~l..ı;~~h•. 19:Kahve musikisi, 21,05 Konferans 
()• · Senronik kl)nser. 24: Karakova'dan: BU nu.aaikiıi. 
ıo~APEŞTE, 550 m. 

fe"'•~ : Şa.rlalr kahvehane konseri. 20: Kon
pf!tt '· 20.J.S: "Risoletto" operaıı (Büyük 
•i.kt,: Opel'aaından naklen). Sonra: Sipn mu-

~~Ol'llH, 532 m. ' ..4 
'ir:•dd ~İlli neıriyat. 21.05: Verdi'nin "Mu· 
Pt-t•a::dbn kudreti' iıimli operaıı (Münih O· 

VJy AN" n nalıı:len). 
20 • A, 517 m. 

21: .Şi>1= ~-l•yermark köylüsünün muaikiıi: 

1 

•tein•~ L •n bazı tiirleri. 21.35: (Wallen .. 
k•iıt t ".~er) iaimli piyea. 22.35: Konuıllll 

l\tJL~cNrubeleri. 23.25: Dana muıikisi. 
O • TORINO - Fi.ORANSA 

6 Mayıs Cumartui 
VARŞOVA, 1411 ..._ 

13.ı5ı Pli.k. 14.ı5o Talebe matin&I kon•erl. 
17ı Pli.J.. ı1.45, Ko.Uoranı. ıs, Pli.k. • Muh· 
teli~ 21: Hafif musiki. 23,10: Chopin kon
._.L 24: Dana maıikisi, 
BUDAPEŞTE, 550 m. 

. 18.,35: Ş.rlulal'. 19,35: Pl&k ile Afrikaya da
ır konferans. 20.35: Opera temıill (7). 23.201 
Haberler. - Plak konıeri. 

MONIH, 362 m. 
20: Milli: n .. riyat. 21.10: Kanıık ııeıriyat .. 

Schwarafiacher takımı. 23.25: Haberler. 
23.45: Gece konseri. 

ViYANA, 517 m. 
19.45: Kafkasya dailan (mil•alıabe). 20.tSı 

Rudolf Watı:ke tarafından piyano refakatHe 
taaana.L 21.05: (Ölmiyen herif) İ•imli operet 
23...20: Dana musikiıi.. 

MILANO • TORINO • Fi.ORANSA 
21.50: (Victoria et ıon Hu.1ar) isimli Paal 

Ahraham'ıa opereti. Sonra; D&n.1 muaikUi. 
PRAG, 487 rn. 

19.3:5: Müaahabe. 20.15: Arap medeniyeti .. 
ııe daır konferan•. 20.23: Viola aletile kon
Hr •. 2~,ol: (Boccacio) opereti. 23.SOı Hafif 
musiki. 

l.ANCENBERC, 472 .._ 
21.10: Ma711 seldi (Neıeli n.etriyat). 23.16: 

Bir bok. maçı yapılan mahald• n.akil (Bokı 
sa.hneıi mikrofondan bildiriliyor) • 

ROMA, 441 m. 
21.SO: (E•et) iıimli Maıkan,.l'•hı opereti. 
BÜKREŞ, 394 m • 
13: Plak. 14.15: Keza. 18ı Radyo orkeatra

u. 19: Kez. 20.40: Plik. 2lı Kaator koa.
ıeri 21.50: Karıtık konıer. 

Yeni n•frlyat -
Sen ve ben 

roman 
Muazzez Tahsin Hamının bu romanı 

kitap halinde çıkb. Birbirini çok seven; 
fakat ailevi sebepler, vazifeler mecburi
yetile müebbeden birl"§emiyen iki gen
cin ızbraplarıru, elemlerini, acılarını ya
l'ltan, bu romanı taniye ederiz. 

Bir doğum 
Muhtelit Mübadele komiıyonu rei

ıi M. Holıtad ve Madam Holştad'm 
bir erkek çocuğu dünyaya gelmiştir. 
Çocuk ve annesinin sıhhatleri iyidir. 
Madam ve Mösyö Holıtadı tebrik, ço
cuğa uzun ömürler temenni ederiz. 

Gelen karsılıklar 
Liste: 35 

Kariha: Düşünüş, birden bire düşün
me, kendiliğinden buluş. Karine: Kapa
lıyı anlatan, belirsiz açan, anlayış1zı . 
Kasaba: Köylorden büyük yer, kalabalı 
oturdu, büyücük yurt. Kaıt: Dokunakl 
kuru~tu, -~ötü düşünce, içten gelme, yap
mak ısteı:1 .. Kasvet: Sıkıntı, kaygu, tasa. 
K~za: Çırkinsiz, kötü görüş, sarsıntılı 
ugra~ş: Kefalet: Boynuna alına, başka· 
sının ıhşık!erıni yüklenme. Kerre: Kez. 
~~safet: Koyuluk._ kalınlık, sıklık, çok
u • kalabalık. Ke,if: Açmak, göstermek, 

o:taya çıkarmak. ~eşmek"§: Çekişme, 
ugraş~, savaş. Kibar: Büyükler, yük
s~.kkllcimseler, yüce başlılar. Kibir: bü· 
yu uk, kendini beğenme, kurulma. 
Kısım: para, takım, bölük, bölüntü. 
Kısmet: Ayırma, payetme, görülüşler 
alın yazısı. 

Filori"-lı NAZIM 
:(. :(. :(. 

Liste 44 
ihtar: Usa getiriş, söyleyiş. ihtilal: 

Bozukluk, karışıklık, ayaklanma, alttüst 
olma. ihtilas: kapmak, kapılmak. ihtira: 
Örneği !(Örülmemiş bir nesne ortaya ge
ti~ek. ihtisar: kısaltmak, kısaltılmak. 
lht~ıaa: Her hangi bir işte ileri giden. 
lbtıyar: Seçmek. seçip alınmak, beğen
mek, yaşlı, kocalmış. irade: Dilemek.is
temek. irca: geri döndürmek d" d .. "I· mek 1 . S ' on uru 
D • · raı: oydan geçici, kalma. lrıat: 
~u yolugöstermek. irtisam: Örneği 

çı ak, benzeri işlenmek . 
Seyriıefainden Cevat OCUZ 

3(. '!- :ıt-

Liste 48 
Had s· · - ınır, Hslecan - titreme 

Halef - ant, Hareket ·· .. . - yurume, Ha-
rım - , H~zakat - iş.ini iyi hilen, 
Hesap - .sayı saymak, Hiddet _ kız
mak, Hilaf - yalan, Hrrfet _ esnaf 

His - duygu, Hitap - söyleme, Hita~ 
bet - söyleyi.cilik Hizmet - iş gör-

me. 
8 inci llkmektep 

* * * 
Liste 43 

Hat - sinir, Halecan - çarpıntı, 

Halef - sonra gel<:n, Hareket - tep
rcnme, kunıldan.m.a, Harim - gizli, iç, 
Hazakat - Sağlığı anlayışlılık yalnız 

hekimlikte kullanılır, Hesap - saymak, 
sayını, Hiddet - Öfke, kızma, Hilfif
a.ykırı'. çapraşık, Hirfet - küçük işçi· 
lik, .Hıs-:- duygu, Hitap - söyleyiş, 
~yış, Hıtabet - sözcülük, Hizmet -
ış. 

R. Kavağr 41 ci M. MuaJJimleri 

• • • 
Liste 42 

Bunun neticesi olarak zavallı delikan 
h iki tramvay arasında feci bir şekilde 
ezilmiı ve acı feryatlar üzerine tramvay 
durduğu zaman delikanlının kanlar için
de kaldığı görülmüştür. 

Bunun üzerine Aziz derhal hastaha
neye kaldırılmııtır. Vücudu fena halele 
ezilmiı olduğu İç.İn kazazede delikanlıyı 
kurtarmak çok müıkül olacaktır. 

Otomobil çarpmaaı 
Şoför Halil Efenclinin idare.inde 

152 numaralı otomobil lıtiklil caddesin 
den geçerken Madam Doraya çarparak 
yaralammıtır. 

l\iuayeneye gönderilen 
kadınlar 

Poliı ikinci ıube. zabit.ai abl&kiye lı:ıı
mı gizli randevü yerleri baklanda tah
kikata devam ebnektedir. 

Beyoğlu civarında yapılan aon aı.t
bnnada o civarda Tarla.batı, Y eıilıokalı: 
ve Bursa sokağı taraflarında bazı .,.,ı.,... 
de ııizli randevü yapddıiı anlaıılmıt ve 
bu evler araıtınlmııtır . 

Nazlı, Melek ve Efterpi iaimlerinde 
üç kadının evlerinde bazı münasebetsiz 
kadınların toplanmıı olduklan görül
müıtür. 

Bu kadınlar muayeneye aevkedilmiı 
ler ve evlerin sahipleri hakkında evrak 
tanzim olunarak adliyeye teslim edilmi, 
tir. 

Zabitai ablakiye memurlan gece geç 
vakit bir talmn uyğunsuz kadmlann da 
sokaklarda dolaıarak münasebetsiz ha
reketlerde bulunduklannı ırörmüıler ve 
bunlardan bir kısmını da yakalamıılar
dır. 

Yakalanan kadınlardan çoğunun po· 
liaçe teıcil edilmemiı ve bu suretle hiç 
muayeneye gitmemiı oldukları görül
müıtür. Bunlar da muayeneye ıevkedil 
mişlerdir. 

Sektei kalpten ölüm 
Nişantaşında Afiyet sokağında Val

ten apartnnanınıla oturan tüccardan 
Bedrettin Bey dün a.lqam evine gitmek 
üezere Maçka tramvayına binmiştir. 

Tramvay Altınbakkal istasyonuna 
gelince Bedrettin Beye birden bire bir 
fenalık gelmi,, olduğu yere dütüp kal
mııtır. 

Bu hadiseden t-amvayda olan kadın 
ve çocuklardan bir kısmı korkınuı ve 
heyecana düşmüştür. , 

Biraz sonra Bedrettin Beyin sektei 
kalpten öldüğü anlaşılmıştır. 

Zabıta hadi•eye vazıyet etmiştir. 

Niçin yaraladı? 
Kadıköyünde bir otelci ile otel mÜS· 

tabdemi dün akıam kavga e~ler; o
tel müstahdemi otelciyi bıçakla kasığın
dan yaralamıştır. Hadise !U ıelrilde ce
reyan etmiştir. 

Kadıköyünde Rıhbm boyunda Anka 

Ancak tahıiaat temin edildiğinden 
zammın sureti icraaı için kanuni yollar 
aranmaktadır. Bulunacak ıekle göre 
zamdan yeni memurlar istifade edemi
yecelc, eski memurların bepıi dereceleri 
ne göre birer miktar zam alacaklardır. 

1 derenin 932 maaı faslı yekiinu üç 
milyon üç yüz altmıı bin liraya çıkanla 
cağına göre maaıiara yapılacak :zam nia 
beti cüzi olacaktır. Maamafih Önlimüz
deki ıenelerde bu fedakir ZÜıtH'enİn da
ha ziyade konınması için Mecliıte bü
yük bir cereyan vardır. 

Posta, telgraf kadrosunun yükıek 
maath kmmlannda elli beı lira asli ma· 
atı alan ~müdürlüklerden birden bire 
yet...lf lira ın&a§h idarei umumiye mer· 
kez müdürlükleri maaılarma atlamakta· 
br. Bu iki derece arasında bir merhale 
ihdaaı düıünülmekte ve terfi aırasr Cet;· 
tiği halde kadro darlığından terfi ede
ınenıİf mağdurlarm batti ikiıer derece 
birden terfilerinin temini gayeyi teıkil 
ebneldedir. 

Spor 

Dünkl maç 
Sofyaya ıldecek Milli talmn kadro 

ıuna mensup futbolcular dün Taksim 
ıtadyumunda lıtanbulıporla bir ekzer
ıiz maçı yaptı. Neticede Milli takım 
namzetleri 2 - 1 maçı kaır:andı. 

Edirnede spor eğlencesi 
EDiRNE, 30 (A.A.) - Edirne orta 

mektepler talebesi, Halkevi spor komi
tesinin himayesinde büyük bir spor eğ
lencesi tertip ebniştir. 

Bir ıreçit reominden sonra yapılan 
14 müaabakanm birinciliklerinden mual 
lim mektebi 8, Sanatlar mektebi 4, ve 
lise 2 birincilik kazannıqbr. 

Davet 
lıtanbul Halkevi Reiıliğinden: Evi· 

miz Güzel sanatlar tezyini şubesinde fo. 
toğı-afçılık dersine !>atlandığından ev
velce kaytt olunan talebenin 3 Mayıs 
933 Çarşamba a;ünü saat (17) de Alay
kö,künde bulunmalan .. 

ra - Eskiser iıminde bir otel vardır. Bu 
otelin miİsteciri Silleyman Efendi ismin 
de biridir.' 

Kenaısı eski komiıer muavinlerin. 
dendir. 

Ayni otelde bir de müstahdem bulun 
maktadır. Müstahdemin ismi Mahmut
tur. Kendisi Kırldarelilidir. Otelin müı 
teciri Süleyman Efendi Mehmedin enit 
lesidir. 

Uzun :ı:amandanberi aralarında aile 
geçimaizliği vardn'. Bunun icin vakit va 
kit Mebmetle, Süleyına" Efendi araıın· 
da kavga çıkmakta, fakat bu kavgalar 
ekseriyetle yabşmaktadır. 

Dünkü kavga böyle olmamıı; gittik
çe büyümüştür. Bir ara Mehmet kendi
ni z:aptedememi,, bıçağını çekerek Sü
leyman Efendinin üzerine yürümiit ve 
kasığından yaralamııtır. 

Mecruh Süleyman Efendi Tıp fakül
tesine kaldırılmıstır. Mehmet yakalan
mı' hakkında takibata baJlanmıştır. 

Afyon Vilayetinden: 
1 - Bedeli keşfi (22164) lira (54) kuruş olan Afyon -

İstasyon yolunun üçüncü kısım parke İ.nşaab kapalı zarf usu
lile münakasaya konulmuştur. 

2 - Münakasa müddeti 26 Nisan 933 tarihinden 24 mayıs 
933 tarihi.ne müsadif çarşamba giinüne kadardır. 24 mayıs 
933 çarşamba günü saat on beşte kat'i ihale yapılacaktır. 

3 -Taliplerin teklifnamelerini ayrı bir zarf ve (1663) lira 
teminatı muvakkate akçesi veya muteber bir banka mektubu 
ve ehliyeti fenniye ve sair vesaiki ayrı bir zarf içinde olarak i
halenin İcra edileceği gün ve saatte Vilayet daimi encümenine 
müracaatları. 

4 - Bu baptaki evrakı keşf İye ve münakasa şeraiti umumi 
yesini görmek ve tetkik etmek istiyenler Vilayet Nafia Başmü 
hendis!iği ve daimi encümen kalemine müracaat etmeleri ilan 
olunur. (1931) 

Af_, on Vilayetinden: 
1 - Bedeli keşfi (15857) lira (18) kuruş olan Afyon - İs

~arta hududu yolunun şehir da bilinde rastgelen (879) metre 
lık kısmnıın parke ile döşenme si işi kapalı zarf usulile müna
kasaya konulmuştur. 

2 -. ~ünakasa müddeti 26 Nisan 933 tarihinden 17 mayıs 
933 tarıhme müsadif çarşamba gününe kadardır. 17 mayıs 
933 çarşamba gÜnü saat on beşte kat'i ihale yapılacaktır. 

3 - Taliplerin İmzalarını havi teklifnamelerini ayrı mü
hürlü ve üzerinde teklif mektu bu olduğu imzası ile kapalı bir 
zarf ve (1189) ~ra (29) kuruşluk teminatı muvakkate akçesi 
veya muteber hır banka mektu hu ticaret Odası vesikası ve eh 
liyeti fenniye ve sair vesaiki ayrı bir zarf içinde ve bu kapalı 
zarfları da bir zarfa koyup ihalenin icra edileceği gÜn ve saat
ten evvel Vilayet daimi encümenine müracaatları. 

4 - Pazarlık: 3-5-933 tarihine raslıyan çarşamba gün. 
saat 14 tedir. 

5 - Her İstekli biçilmiş bedelin % 7 ,5 ğu olan 780 liralı 
muvakkat güvenme (teminat) larile belli saatten evvel komis 
yona gelmeleri. (1899) 

• • 
inhisarlar idaresinden: 
Bedelleri tuzla ödenmek ıartlle idaremiz 

için abnabllecek malzeme Jiste•idfr. 
Nevi Miktarı 

Düz beyaz karton 
Krome karton 
Tripleks karton 
Beyaz Sellüloz kiğıdı bobin halinde 
Sigara kiğıdı ,, ,. 

50.000 Kilo 
100,000 .. 
200,000 .. 
400,000 .. 
150,000 Ade 

Tütün kıyım bıçağı 
Nihayetsiz şerit 
Kıyan bıçaklarına mahsus bileği taşı 

1,000 .. 
17,000 .. 

150 .. 
Elli kiloluk tuz çuvalı beheri 1 1/ 2 librelik 200,000 ,, 

Yukarda isimleri yazılı levazım tuzla takas yapılmak sure
tile mübayaa edilecektir. Talip olanların 20/5/ 933 tarihine ka 
dar şartlarımızı anlamak üzere her gÜn Cibalide Levazım Şube 

müracaat etmelidir. (T) (1758) . 
sme 

'-~~-'•_t_a_n_b_u __ ı_B~eı_e_d_ı_y_e_••~n-a_n_ı_a_rı~~~~' 
• 
iyi Sular Hakkında 

Istanbul Belediyesinden: 
iyi, temiz, •af menba •uyu içmek için fıçı, 

damacana gibi kaplar üzerine Belediye tara
fından konulan kurıan mühlrlerini •uyun 
evinizde boıaldığı zaman muayene ve behe
mehal imha ederek •uculann tekrar kullan
masına ve suya hile katılmaıına meyden ver
meyiniz. "1952,, . 

Eminönü Kaymakamlığmd an: Tramvay hattının esaslı ta 
miri sebebile 3 mayıs 933 çarşamba gününden itibaren otomo 
bil, kamyon ve arabaların Sirk eci ile Salkunsöğüt arasında E 
bussuut caddesinden geçecekleri ilan olunur. ( 1951) 

Kapa' ı 

Galatada Femıenci.ltt caddesinde 15 • 16 5 N. lı dükkan: Temir.at 37,5 L. zarf 
.. ., .. 1/2 .. ,, : .. 1g9 ,, .. 
., ,, ,, 159/1 ,, ,. ve oda: ,. 41 .. ,. 
,, ,, ,, 16/163 ,, ,, 37.5 .. ti 

Bahçekaprda tramvay cadde~ 49 ,. ,. : ,. 81 ,. .. 
Sebzehalin.de 3 N. lı baraka: ., 7.5 A ık 

muza yed c 

.. 5 .. .. : .. 19 .. " 
" 

124 .. " 
: 

" 
22,5 

" .. 
" 

38 .. " 
: " 

18 .. " 

" 4 .. : " 
18,5 .. " 

Meyvehalinde 98 ., ,, : ,, 14.!i .. .. 

Yukarda yazılı mahaller kir aya verilmek üzere müzayede
ye çıkarılmıştır. Talip olanlar şartlannı anlamak ve tafsilat 
almak üzere her gün Levazım müdürlüğüne müracaat etmeli, 
müzayedeye girmek için de teminat makbuz veya mektubu 
ile 22-5-933 pazartesi günü saat on beşe kadar Daimi Encü-
mene müracaat etmelidirler. (1947) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Listesi mucibince Maltepe tecrühegahi Hangarı için kere~ 

te satın alınacaktır. Taliplerin listeyi gördükten ~onra pazarlı 
ğa İştirak etmek üzere % 7,5 teminatlarını hamılen 6-5-~33 
Cumartesi günü saat (14) de Galatada Alım, Satmı komıs
yonuna müracaatlan. (T) (1868) 

Beşiktaş Malmüdürlüğünden: 
Hurda filim Fotoğraf makinesi, Motör ve saire için 22-4-

933 tarihinde ikinci defa yapıl an aleni müzayede neticesinde 
muhammen kıymete nazaran verilen bedel haddi layik görül
mediğinden satış komisyonunca tarihten itibaren bir ay müd
detle ve pazarlıkla ihalesine karar verildiğinden taliplerin 
müddeti zarfında Malmüdürlü ğüne müracaatları ve son ihale 
günü olan 22-5-933 tarihine m üsadif pazartesi gÜnÜ yıldız 
harp akademi kumandanlığına Filim merkezinde komisyon 
mahıuıuna müracaatları. (1865) 

Sarıyer Malmüdürlüğünden: 
Feyiz. - bo~u~. Fiyat - değer, Fid

ye - dıyet, Fıhrıst - dizim, Fikir _ 
di!J,üncıc:• Filen - işliyerek, Y'\j>arak, 
Fılı - ışleneın, yapdan, FirB1>et - kes
kin görüş. Fırka - küme, parça, kol 
Frrsat - biçimine geliş, sırasını buluş, 
Fitne - kovuculuk, Fuzuli - yoktan, 
hiçten. 

4 - Bu baptaki evrakı kesfiye ve münakasa şeraiti umumi 
yesini görmek ve tetkik etmek istiyenler Vilayet N:ıfia Baş
mühendisliği ve daimi encümen kalemine mi.ir:ı!::ıat etmeleri 

Kiralık: Üstübeç toprağı çıkarılmasına elverişli arazi Ta· 
rabya ve Büyiikdere Şişliye gid en yol üzerinde Hacı Osman 
bayırın karakolu civarında fon dalıklı bir dönüm arazi iki sene 
müddetle kiraya verilecektir. Senelik kiras! 30 liradır. Kirala
mak açık arttırma 14-5-933 T. Pazar saat on dörtte Satış Ko-
'1İ:lyonun:ı müracaat. R. Kavak 41 ci M. Musllimleri ilan olunur (1930) (1937) 



' 
Defterdar Elektrik 

abonelerine ilin 
Türk Anonim Elektrik Şirketi 3, 4 Mayıı, çarşamba 

ve perşembe günleri, Akarçeşme, Babahaydar, Münzevi ve 
Fethi Çelebi mahallelerini tağdiye eden tevettürün (ıafha i
le bitaraf arası) 110 dan 220 volta tahvil edileceğini muhte 
rem abonelerine ilan eyler. · 

Bu münasebetle, mezkU r mahallelerdeki bilcümle te
ıisatm ampul ve muhtelif elektrik cihazları bir defaya mah
suı olmak üzere mec:Canen değiştirilecektir. 

Yeni tevettürle cereyan itasından itibaren eski am
pul cihazlar v e saire İstimal edilmeyecek ve badema lrullanı 
lacak bilcümle elektrik malzemesi 220 volta mahsus olacak
tır. 

Yukarıda zikredilen hu ıuslara riayet ve bir cereyan 
inkıtama mahal vermemek için memurlarımıza ifayı vazife 
esnasında teshilat ibraz buyurmalan muhterem ahaliden ri
ca olunur. 

2352 Müdiriyet 

Kalörifer münakasası 
Karaağaç Müessesatından: 
Keşif bedeli 8932 lira olan ve evvelce yapılan münakasa 

7650 liraya kadar eksiltilen mü essese memurin dairesi kalöri
fer tesisatı 13501 numaralı ka ramame mucibince takas usu
line tabi olarak yeniden münakasaya konulmuştur. Teklif olu
nan bedeller kafi görüldüğü takdirde 14 mayıs 933 pazar gü
nü saat 14 te müessesede ihalea i yapılacaktır. Resimler ve şart
nameler beş lira mukabilinde müesııeseden alınabilir. İstekli
ler yazılan günde saat 13,5 a kadar yapacakları teklif zarf
larını istenilen paranın yüzde yedi buçuk teminat akçesile be
raber müeueıeye vermelidirler. (1746) 

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

dan: Kırklarelindeki süvari 
kıt'atı için 70,000 kilo sığır 
eti kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. ihalesi 20 mayıs 
933 cumartesi günü saat 
15,30 dadır. ldeklilerin şart
namesini görmek üzere her 
gÜn ve münakasaya iştirak i
çin o gün ve vaktinden evvel 
Kırklarelindeki süvari fırkası 
ıatmalma komisyonuna gel 
ıneleri. (3045) (1713) 

2402 

K. O. ve l. F. ihtiyacı için 
33.000 kilo bulgur kapalı 
zarfla münakasaya konmuş
tur. ihalesi 17 Mayıs 933 
çarşamba günü saat l 1,30 da 
dır. İsteklilerin nümune ve 
şartnamesini görmek Üzere 
her gün ve münakasaya gir
mek için o gün ve vaktinden 
evvel Fındıklıda 3. K. O. Sa. 
Al. Komisyonuna gelmeleri. 
(120) 1)854) 2221 

,,. " ,,. 

K. O. ve l. F. kıt'a ve 
müesseıeleri ihtiyacı için 
50000 kilo pirinç kapalı zarf
la münakasaya konmuıtur. 1 
halesi l 7 Mayıs 933 çarıaın
ba günü saat l 1 dedir. İstek
lilerin nümune ve şartnamesi 
nİ gönnek üzere her giln ve 
münakasaya iştirak için belli 
gün ft saatinden en-el Fm 
dıklıda 3. K. O. Sa. Al. komis
yona gelmeleri. (l 19) 
(1855) 222:Z 

••• 
K. O. merbut kıt'alarile 1. 

F. kıt'a ve müesseseleri ihtiya 
cı için pazarlıkla 3000 kilo 
gaz yağı satın alınacaktır. İ
halesi 4 Mayıs 933 perıembe 
günü saat 1 l dedir. İsteklile
rin şartnamesini görmek üze
re her gün ve pazarlığa işti
rak için o gÜn ve vaktinden 
evvel Fındıklıda 3.K. O. satın 
alma komisyonuna müracaat
arı. (126) (1909) 2313 . . ,,. 

1. F. kıt'aları ve müessese 
feri ihtiyacı için pazarlıkla 
165,000 kilo odun satın alı
nacaktır. İhalesi 6 Mayıs 
933 cumartesi gÜnÜ saat 14 
tedir. İsteklilerin şartname
sini görmek üzere her gün ve 
pazarlığa girmek için o gün 
ve vaktinden evvel Fındıklı
da 3. K. O. S. Al. komisyonu 

Wt gelmeleri. (127) (1908) 
2334 

• 'f. 'f, 

Çatalca· Mst. Mv. ihtiyacı 
için 5 Ton çimento satın alı
nacaktır. İhalesi 2 mayıs 933 
salı günü saat 15 tedir. Talip
lerin şartnames1n1 görmek 
üzere her gün ve pazarlığa iş
tirak için mezkur gün ve saa
tinden evvel Fındıklıda 3 K. 
O. Sa. Al. komisyonuna gel-
meleri (128) (1946) 

tat. Mr. Kumandanlığı 
Satınalma kom. ilanları 

Maltepe askeri liııesi için 
iki adet camekanlı dolap 3-5-
933 çarşamba günü saat 14 
le pazarlıkla satın alınacaktır. 
isteklilerin belli vaktinde ko
misyona müracatları. (626) 
(1981) 2329 

Merkez Kumandanlığına 
merbut müessesat için (5000) 
kilo kuru üzüm 2-5-933 salı 
günü saat 14 te pazarlıkla sa 
tın alınacaktır. İsteklilerin 
belli vakitte komisyonda ha
zır bulunmaları. (627) 

(1919) 2330 

lıtanbul Dördüncü icra Memurlu

ğundan: Tamamına yüz otuz bir ön 
li.ra kıymet taktic edilen Boğaz içıi<ıııle 

Kan.di1lick ve cadde<>inıde aıloi 2 ve ye

ni 31 N. lu Bqte bi .. hi_,aı.. yine ay

ni mahalde eaJm 3, 4, 5 ve yuıi 35 N. lu 

vali mahal.li1Wı bette bW m.c..ö açık 
a<ttrrmaya vazedilmit oJuııı lS- 5-933 

tarihinde !jArtnamaıi berlıaıc açıktıır, 

mezk&r mab;,llcrin 54933 tarihine mü
adif pazartHi günil -t 14 dm 16 yll 

kadar İeta.nbul 4 üncü len dake.indıe 
çık artıtmna •urctile e&tıla<:aktıl", art

nnnaya iştirak için 3 7,5 teminat ak

ç.ca almw, mütuakim vecgi, Belediye, 

Vakıf İC8ttSİ mÜJtcriye aittir, 929 ta

rilrli icra kamınunun 119 uru:u mad

deei ahldmına teYlikan hakları tapu 

moilıl~ •bit o.Jmayarı Iıpotckli a.la

canJ dar ile dl ğer aldkadaıraıı m ve ôtifl 

hakkı llllhiplerin.in gayri meoıkul üze

rindeki hakları busuaile faiz ve mua
rife dair olan iddialannı evnıkı mii&

biteleriJe yirmi gün zarfında icra dai

relerine bil<lfrmcltti lazımdır, aksi 

hıtlde hakJarı tapu &icillerile sabit ol
mayanlar satış bedelinin paylaşmasın

dan hariç kalırlar, alakadarla.-ın işbu 

maddc-i kanuniye ahkamına göre hare· 
ket etmeleri ve daha fazla malılmat al

mıık İsteyenlerin 932/ 767 Dosye nwna
rasi e dairemiu müt"acaatları ilin olu-
nur. (2704) 

MiLLiYET 

E T A B L i S M A N• 
• 

O R O Z D 1-8 AK 
1 Mayıatan itibaren 15 günlük tenzllAtb aatıt 

fpeldl, pamuklu, erkek elbiselik ve döpmellk kam .. lar Ye çorap fanila clalrelerincl• 
muayyen miktarda eıyamn mGatacelen •ablmaaı zarureti aebeblle _ 

T E N Z İ L A .T L I SAT 1 Ş 
ipekli kumaılar 
Pamuklu ,, 
Erkek ll!'lblaellk ,, 

% 35 kadar 
•,ı, 40 ,, Çoraplar •• 35 

" 
ııı. 35 ,, Fanilalar •. 35 ,, 

•. 40 kadar 1 Döıemeli 

TENZİLAT YAPILMIŞTIR 
7 5 kuruşluk satış vitrinlerine dikkat ediniz. ••I2709) 

DiKKAT! DİKKATl..c 

TÜCCARLARA BÜYÜK FIRSAT 
Yünlü, İpekli, _Tuhafiye satışları 

ticaret mahkem~sioc-e ta.fiyuine karar verilen ( Sultan Hamımında Camcı hanı altında 
25127 No lu mağuada: Hacı Riu zade lsmail Hakkı ve şeriki Sirketine ) ait manifatura ve 
tuhafiye •oyası gayet ucuz fiyatla ve paz;ırlık suretile: Devren veya toptan veya parti parti 
satılacagından talip olanlann ilin tarihinden itibaren BiR HAFTA MÜDDETLE magazaya 
her gün sabahtan akşama kadar müracaatları ilin olunur. 

Avukat: SUAT HAYRI ve AFiF 
( 2726 ) 

Kırklareli Ziraat Bankasından: 
Muhammen Devirdeki Evlek Di.>nüm Mevkii Cinsi Kariyeai 
kıymeti kıymeti 

10 ,, ,, 2 Karahıdır karaağaçlık Tarla Karabıdır köy 

30 tt '' 6 '' ,, " '' ,, 
25() ., ,. 250 Karahıdır tilki inliği ,. ,, ,, 
120 ,, ,. 40 Kavaklı yolu ,. Lefeci klly 

30 ,. ,, 15 Tilki ağıli ,, ,, 
" 36 ., ,, 12 Bağlık ,, Lefeci klly 

90 ,, ,. 15 Ahlatlı ,. ,, ., 
20 ,. ,, 20 Derearası ,, ,, ,, 
36 ,, ,, 25 Tos tarla ,, ,, ,, 
20 .. ,, 1 O Gllllük ,, ,, .. 

Pey akçeleri ve ihale bedelleri nakten ve yahut gayrimllbadll honoıile lldenmek Ozere yukarda 
evsafı yazılı gayri menkuller açık arttırmaya çıkarılmııtır. Kat'i ihaleleri 18-Mayıs-933 per9embe gllnO 
aaat 15 tedir. Talipler muhammen kıymet üzerinden yüzde ye~i buçuk hesahile pey akçelerile ban· 
lı:amıza mllracaatları. Şartname bankamaz kap11ına asılmııtır. Senei maliye vergiıile belediye ruıumu 
müıteriye atitir. " 1706 ,, 2401 

lstanbul 4 ncü lcra M<>murluğundan: 
Tumamlarma iki bin yedi yüz elJi ve 

yüz elli lira kıymet takdir edi
kn Galatada Emek yemez mahalle-
9İnin halen Dik sokağında kaydcn es
ki 7 . 5 7 - 7 - 5/ 1 halen 5 mıınan>lı ha
nenin tıımamiJe 7 numaralı kaJa> oJ.u.nmt 
bahçe ınaıhallinfo yarısı açık arttırma
ya vazedilmiş olup gartnamcsi 9-S-933 
tacibine talik eıclilmiş olup 31-5-933 ta· 

rihiN: mU..adıif çarljm'li>a günü - 14 
den 16 ya kadıaır dııa.rcmiz.de açık art
tımıa ile satılacaktır. Aı ttnu•ya itti
rak için yüzde yedi <tıcm>ııet ~ •
lmx mütc.alııim wrgıiJıı:ır, ~ :rc
aimlcri, vah! ial!J:ali. mil,,ı..rlye aitti.-. 
lora iflie .............., 119 UDCll madde
sine 1ıeıY'filıan hakları Tapı ei.aillerile 
sabit olmıyan ""'*'kli. ..ıece1ııı.ı... ile 
di ğ=" ve ini fek hakkı: Bllhiplıeırirriıı bu 
hakle.rmı ve ı.,. ·; faiz vre " ri:fıe 
da.Mr j.d&e:Jaruıı iJaıı 1lıl'ihiııden itilıa· 

ren 20 giln, için.de ....akı müııpitc-lıırile 
biJ.dirmcılui lhımdıır. Alııııi mdıdıe hakJa 
rı Tapu aidılJerilıe ealıit ..ı.-lıkça -
tlJ bedeliniııı pay.Jepm-...ı.n ı.riç laı
lııılar. Alikaderların i,00 fılmıi kuw
niye aıhldmına göı:c baırckıet ..ımeıleri 
...e daha fazla mal IJoıat almak iateyerue
rin 32/162 dosya numaraailc müraı:aat
lıtrı ilhı alunuır. (21198) 

Silivri lcra Dait~nden: Bir borcun 
temini tah&ili için haciz e~ ,paraya 
çem.ım..i.nc ..._. ftriLen Sllivrinin 
Piri.maşa mahaLleeHıµe ldiin •ğ tarafı 
mukaddema İsmail Reia ve clyovm lz
z>et Pehlivıııı hane ve boıhçni, Sol ta
r&fı çalık Haean ağa lııını: ve hali~, 
Arkmı İzzet Pdıli.van vc Hatiıı:c Ha
nım hane ve bahçeleri ve kısmen Çcr
kes Osman halle ve balk;cei. cq>l:ıe!lli 

yol ile mahdut fcvlılısıi üs eda lıU ııc>

fa ve tahtııni ilci oda bic mul:ıah ve o
dası ve cüz'i bahçeyi tıımiJ iki yüz 
lira kıymeti muhammcneıli lıiz beıp ha
ne 3-1Hl33 aımartem günü oeat ocı dört 

te Silivride açık arttmna ııurctiıle satı

lığa çıkarılacağından talip olanların 

Silivri lera memuduğune ınüraıcaatJMı 
ve bu hueuııtııki ~nin tarihi ıi-

ıan&n itibaren icra dai:rceinck beır gliıı 
için her kese açık buJu.nduğu ve mez
kur hane üzerinde her hangi bir suret
le hak iddiasmda bulunacakların ""tış
tan mukaddem daireye müracaat ey-le
meleri, a]<,,i tal<di.-de itiraz kahul <>Lun-
miyacağı ilan olunur. (2696) 

Zonguldak Havzai Fahmiye 
Müd.riyeti Umumiyesinden: 

Müdiriyeti umumiye ile Kozlu ve Kilimli mev
kileri için mübayaa edilecek olan (60) kalem malzeme 
20-4-933 tarihinden itibaren 20 giin müddetle açık münaka 
sayn konulmuştur. Talip olanların 10-5-933 tarihine mü
sadif çarşamba güni.ı saat 14 e kadar bedeli muhammeni
nin o/o 7,5 niıbetinde (157) lira 6 kuruşluk tenıinatı mu
vakkatelerile Zonguldakta Ereğli Havzai Fahmiye müdiri
yeti umumiyesine ve şartnameyi görmek istiyenlerin la
tanbul' da mmtaka Maadin mühendisliğine müracaatları. 

(1792) 2400 

Devlet Demiryolları idaresi ilanları 

200 ton rezidü yağının kapalı zarfla münakasası 25 
Mayu 933 perfembe günü sa at 15 te idare merkezinde yapı
lacaktır. 

Tafsilit Ankara ve Hayda_rpaşa veznelerinde beşer lira 
ya satılan şartnamelerde yazılıdır. (1816) 2243 

l - Irmak - Çanlan hatb Üzerinde Tüney istasyonu civa
rındaki tqocağmdan çıkarılacak beş ay zarfında teslim 
olunacak 4000 M3 balast 

2 - Ankara - Kayseri hattı üzerinde Fakılı istasyonu civa
rındaki taşocağmdan çıkarılarak sekiz ay zarfında tes
lim olunacak l 0,000 M3 balast. 

3 - Konya - Yenice hattı üzerinde Çiftehan - Pozanti ara
sındaki taşocağmdan çıkarılarak on ay Utrfında teslim o
lunacak l 5,000 M3 halas t. 

Yukarda yazılı üç muhtelif belastın kapalı zarfla münaka
saları 25 mayıı 933 perşembe günü aaat 15 te aırasile idare 
merkezinde yapılacaktır. 

Tafsilat Tüney ve Fakılı ocaldarma ait olanlar için Kayse
ri ve Ankara veznelerinde, Çift ehan - Pozanti arası ocağına ait 
olan için de Konya ve Ankara veznelerinde her biri beşer li
raya sahlan şartnamelerde yazılıdır. (1941) 

' 
Evkaf micllrlyetl llAalan 1 

Çavuşbqı vakıf çiftliği araziainden 190 dönüm Tarlanın 
beher dönümü 75 kuruşta talibi üzerindedir. İhalesi 3/5/933 
Çarşamba günü saat 15 tedir. Fulasile talip olanlarm İstan
bul Evkaf Müdüriyetinde Varidat Müdürlüğüne müracaat et-
meleri. (1943) 

T AVIL ZADE VAPUl<LARl 
IZMIR POSTASI 

SAADET 
vapuru her 

PAZARTESi 
16 da Sirkeciden hareketle 
Gelibolu, Çanakkale ve lzmire 
azimet ve Çanakkaleye uğra· 
yarak avdet edecektir. Yolcu 
bileti vapurda da verilir. 

Adres: Yemişte Tavilzade 
Mustaf biraderler. 
Telefon: 2.2210 (2644) 

NAiM VAPUR iDARESi 
IZMIR SOR' AT POST ASI 

A D A N A 
vapuru her hafta 

PERŞEMBE 
günleri Galata rıhtımından saat tam 

14 hareketle doğru 

t Z M 1 R'e 
ve pazar günleri lzmir'den saat 14,30 
da hareketle lstanbul'a avdet ed•. 
Tıofıilit için Galata, Gümrük t.;arp. 
Jlnda Site Fransez Han No. 12 yau-1 
hanesine müracaat. Tel. 41041. 

-12564) 2173 

SADIK ZADE 
BiRADERLER 
VAPURLARI 

AKDENlZ POSTASI 
FÜRUZAN vapuru 

3 Mayıs ÇARŞAMBA 
akşamı saat 18 de Sidred rıhtımm
dan hareketle (Çanakkale, lzum, 
Antalya ve Mersin) e azılmeıt ve 
avdc<t odc<:cktir. Fazla taftııilat için 
Si.-keci MeymMet Hanı altında A
ccntalığa mürıııcaat. Telefocı: 22134 

273(1 

SEYRISEFAlN 

M•kez ac.entaı Caıata Klprlihaıı B. 2312. 

Şak A. Sirkeci -.ı.r .... H. :r,37& 

IZMIR - P1RE - ISKENDE
RlYE POST ASI 

ANKARA 
2 MAYIS SALI 11 DE 

TRABZON POST ASI 

GÜLCEMAL 
3 MAYIS ÇARŞAMBA 18 DE 
Galata nhhmından kalkarlar. 

2336 

ldare fabrikasında mütera
kim takriben (400) ton muhte
lif kalınlıkta hurda aaç bilmn
zayede ıatılacakbr. Bedeli ta
liplerin idaredeki yeni matlü
batından da mahsup edilir. ihale 
3 Mayıs 933 uat 16 da. Temi-
nat 0 o 15. 2277 

ltrtanbul Dördllncü icra Memurlu
ğundan: Tmııımma altı yüz lim kıy

met takti.- edilen Kadı.Itöyiinıde Raaiın 
paşa mahall.esinln 11zurı hafız S. cslııl 

85 nlllmCalı 320 arşm ted>ündc -
nın 120 bieoıede 80 hiaıııeııi. ve yine ti:• 

mamı:ne altı yüı: ılira kıymet talıdır e
diilell ayni mefw\Jede tepe S. aılri 84, 

86 No. .lıı 300 arım ~ ...-m 
Jreza 120 de 80 biese6i açık arlıtı!rlımy& 
vaz edilı,p 13 maya 1935 tarihinde tBrt
naınetlcri divarıbanıeye talıik ediılıeftlı: 

29 mayıa 1933 tarıihine müaad.il pırar
tesi günü 1-ılx.ı Döt"dÜDcü 1aa dııi
reııindc açık artnnna · aırctil.e mtııla· 

caktır. Arttırma ikincidir. Birinci -
turnada ikıişer yüz lira bedeıllc 4a1ifı 
çı lmıı,,ıır. Bu ktte eın çok ıuttmınılııwın 
üa.erinde bırakılacaktır. Arttırmaya q.. 
tirak için 3 7 buçuk teminat alı:çeııi 
alınıır. Mütıera.Jııim vcqi, Belediye, va-• 
krf İıcareleri mil~riye ait olup 929 ta

rihli iıı:n kanurwıntın 119 UlllOU mıııdıde· 

ei ah kimıne göre hakları 'hptı ııidBe· 
rile eabit olmıyan ipotekli elacakılılııl"
la diğa" irtifak hakkı eahi,plttinin lııJ 

haklarını ve 1ıuaı&lc faiz ve ,,_ufc 
dair olan iödi•leınnı iJ'"1 tarıibinden. i
tilı&ren 20 gün içinde evnıkı müoıbit.e

lerile bildi=ıe!eri lazımdır. 
Ak11İ haJ.dc hakları Tapı sicillerilt 

aebit olmiyanlar ııatış bed.cHrıin paylaş
masından ha~iç kalırlar . .Mlilm<lerlarJll 
işbu maddei kanuniye ahkamına göre 
hareket etmeleri ve daha faz.la malii
mat almak ;ateyenl« 93111046 dosya 
n~e mcmurıiyetimize müra<:aatla 
.., ilin olunur. 2701 

ZAYi - Namıma mıbk(lk tatbik rııil' 
hürümü •}'!İ ettim. Hiç kim6Cyc bOr
oum olmadığı gibi senet de vemıedi&Il• · 

Yen.isim alacağımı.lan eekisinin hükrııii 
yoktıuır. Beyoğlu Finızağa H"""'1 ai;" 
bahÇKİ No. 5 ek .Mchnet. (2695) 



• 

Ergani Bakırı 
T6rk Anonim Şirketindenı 

Maden ..._m.da Y"l'ıı-k takriben 160 metre tulünılc ,oe talıırihoıt 4 X 3,80 
"-re maktunda bir galeri ile 100 metre ılcri.,,.Joiğİll.dıe ve 3,80 mcltc batnında biı' 

louyunun irıpp kapalı zarf usul.ile müna ka..,ya konu.!mu.ttur. 
İhale 22 mııyııt 1933 paı-i .gilıı.ü Şirkctiın. 1-nhulda Bahçckap•mda Tatl»

ntnda ldlin mezkczi idseainde yap.ıaeal< trr • 
Talipler cvvel.cc bu gibi işl«i lıe~ J§ oldııı.l&.nna dair muid>er ew1* .ibraz 

>Gerek, mulı:avelttıame ile ııtaıı. nüaba.ları nı mürııcaattarı tar1Jündc:n liç gUn -
Şkkctıin medoezi i&ıce.inden 'VICJ& Ergıın i'deki itletmc i.dan:ıMnderı bet lit1l mulı:a
bi.lİnde alııbw 1er. 

M iin•b-p gi.rmıek i.stıey.cnkır teklif mektuplarım muhtevi ka.pal.ı .zadı, ınilll 

banlaı.laırı:n biri tarafından vcrilmlt (<iki bin) 2000, - liralık t«ninat mekıtulııu ..., 
şa1'lıl>iımelıiCl almdılma cı.i'I" -lı:bıı.z ilc birliktt diğer biır zarfa koyarak ihale gü
nü saat arı bete adar Şirk.et Mlidiriyeti Uınumiy"8ine makbuz mu.kıabilmdıe tevdi 
edeceklerdir. 

Teklil me~ tıetki!rioden ....,. a Şit'kct bu işi m~ip göadültl talibe 
ilıaLe eımeloııe veya ihaleyi 1ıehis- oylımnek 1ıe muhtar olacaktır. 

Bu huauıta bafka malOımt aılmalı: ıİ8te yenler Şirkc1ıin Merkezi İ.dare81M ftYR 
Ergani'delal İ§lelme 1..ıaı-ine müracaat etıMlldlr. (2688) 

lstanbul Gümrük Muhafaza 
Başmüdürlüiünden: 

666 adet ekmek torbuı 
666 ,. Matra 

1272 çift Çorap 
1- Yukarda yazılı (3) kalem ~ya pıu:arldda satm 

.. uıacaktır. 
2- Pazarhk iti Gümrük Muhafaza Bqmüdürlüğüa.

deki. satmalma komisyonu tarafından 3-5-933 tarihine ru 
hyan çartamba giinü saat 10 dadır. 

3 - istekliler belli olan saatte iğreti giivenmelerile ko 
misyona gelsinler. 

4 - Nümune, prtnam e ve evsaf kağıtları her gÜn aa-
tmahna lcomiayonımda trörü lebilir. (1920) 2331 

lstanbul Gümrük Muhafaza 
Baımüdürlüğünden: 

1050 Metre kaputluk kumaı 
750 ,, kaputluk kumaş 

1850 ,. aatarhk bez 
5100 ,, çamqırlık bez 

1 - Yukarda yazılı ( 4) dört kalem et Ya pazarlıkla 
ıatm almac:aktır. 

. 2 - Pazarlık_ iti Gürnr ük Muhafaza .Batmüdiriyetin
deki aatmalma komıayonu tar afmdan 2-5-933 tarihine raah
yan aah gÜnÜ saat 10 dan 12 ye kadardır. 

3 - istekliler belli olan saatte iğreti güvenmelerile ko 
misyona gelsinler. 

4 - Nümune, §llrtnam e ve evsaf kağıtları her gün aa-
tmalma koıniayonunda görülebilir. (1921) 2332 

Nafıa Veka eti 
Ankara Şehri içme Suyu Komisyonundan: 

Ankara ~rinin su ana isale Borulan için bir kısım 
Font Borusu, dirsek vana vesair teferrüatı pazarlık suretiyle 
alınacaktır. 

Pazarhk 15-5-933 pazartesi günü saat 15 te Ankara
da kılşlmhanmda İçme suyu komisyonu dairei mahsuaasmda ic-
ra acaktır. 

rt~plerden aranılan vesaik ve muvakkat teminat bu husus
a 1 şa~amelerde İzah edilen tarz ve miktarlarda olacaktu. 

k b'I' Talıpler bu husustaki şartnameleri iki lira bedel mu-
a ı ınde komisyondan ala bilirler. (1806) 2404 

Kartal Malmüdürlüiünden: 
Muhammen 
kıvmeti 

Lira 
40 

20 
20 
40 
25 

Kireç~urnu mevkiin deki: 1 No. lı kör dalyan 
ve volı mahalli 
İmam bağı m~vkün deki : 2 No. lı köy daly~ 
Gazhane mevkiındek i. ~ No lı o t li ah n· 

d.b. .. · • · r a vo m a ı 
Dut ı ı mevkimde . 4 "'o lı Ba ı· h u· .. · ,.. . ş vo ı ma a ı · 
Çayırlar mevkiu~dek İ: 5 No. h Göl ağzı dalyanı 

Yukarda yazılı voli ve dalyan mahallerinin bi.r senelik 
i.:~n 18 Nisan 933 tarihinden it.ibare yirmi gün müddetle 
n-ıu:ı.,yedeye konulmuştur. Talıplerin 7-5-933 ·· ·· 

. t 17 d 1 "'d" 1 .. w •• pazar gunu 
·~a e Kartal Ma mu ur U!fl ne müracaatları (1791) 

?3q9 

Mühim ilan 
Maliye Vekaletinden: 
1 - Türk harflerile ve yeni ıeklllerle ihzar 

edllmlı olan yeni damga pulları, 1 Haziran 
933 tarihinden itibaren kullanılmaya çıkarı
lacak ve eldeki damsa pulları, o tarihten iti
baren i•tlmalden kaldırılacaktır. 

2 - Her mahal malmftdürltiğa, 15 Mayı• 933 
tarihinden itibaren, tedavülde bulunan pul
lan yenilerile değlıtirmeğe baılıyacaktır. 
15 - 31 Mayı• 1933 müddetine ait günlük 
ihtiyaçtan fazla elinde putu olanlarla bayile
rin, yenllerlle tebdil edilmek lzere, malmü
dürlükleri yeznelerlne mtlracaat eylemeleri 
IA•ımdır • 

3 - 1 Haziran 933 tarihinden itibaren ba
günkl damga pullan kullamlmıyacağından 
15 - 31 Mayı• 933 milbadele müddetine rağ
men elinde ••ki damga pulu kalmıf olanlarla 

• 
bayiler, nihayet, 31 Atu•to• 933 tarlhiae 
kadar mezkur malmüdürltlklerlne müracaat
la, pullarını tebdil ettirebileceklerdir. Mal
müdürUiklerine m6racaat zamam aaat 1 Odan 
ıs e kadardır. 

31 Ağaato• 933 tarihinden itibaren eakl 
pullar kabul ve yenllerile tebdil edilmiyece
ğlnden muhterem halkın ana g6re hareket 
etmeal lüzamu IJAn olunur. [1863] 
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Ergani Bakırı 
Türk Anonim Şirketinden: 

ETga.ni"de t.don saıhasmda yapılınakt a olan tC<1viyei tiıo uiye ameıtyatırun ik 
mali iç;.. ıera O>Utı.acak takriben 160.000 metce mikap hafnyat ltap&lı zatf usulılc 
müıııru<.aya lcooulınuflıuc. 

İhale 22 maylıi 1933 ~i gllnU Şirketin ı.ıtanbul<k. BaıhÇ"bpı.sında, Taşha· 
nmda kain !Merlııez.ı tdareainde yaptlacak tır. 

Talipler evwıloe hu gibi işleri ba~mu olduklarına daır mııtdıer evrak ibraz 
ederek, mııkavıele ve ııartname nusbaları !le planları müracaatları tarihinden uç 
gün sonra ş.kl.<.!tin Merloezi İdare~inde veya Ergani'ılclti İ \etme İdare~inden 
beş lira nuka:hllındıe alabil..,ler. 

Münakasaya gı.nnek "9t<lyenkr teklif me~larını muhtıevi ~alı JQl'fı, ılli 

bankalann l>Vi tarafıodıaıı v.:rilmış (allı bin) 6000. - liralık <ıemınat melctııbu "" 
şartııaıneııiı> ahQd.ığına dair makbuz ıle bidikte diğer bi<" zarfa looyııcak ihale gu
nü mat on beşe k..ıa. Şirket Müdiriyeti Umutıııycsine ....Jd,..z CDJ!ulıllinde ta'di 

edece kkordiı'. 
Tdr.Jif melctıuıııLarınm tetkikinden !!Onu Şiclııet bu i•i .milBM.. giırdütli talilıe 

ill.ıe etmek1ıe 'Vleya >haleyi tehir ey.Lemelı: te muhtar olıacalrtJr 
Bu 1-ta başka malılmat almalı: 'steyC1'l~r Şirkıetıiııı lılerlııea İdarcını.. veya 

lilrg>aoni'dekt İşletme İdare&inc müracaat e tmeJidU (2689) -----
1 Emlak ve Eytam Bankas1 ilanları 1 

Emlak ve Eytam bankasından 
17 -12-932 tarihinde fevkali de surette içtima eyli yen umu· 

mi Heyetimizin vaki temennisine tabaan: 
1 - Hesapları muntazam bulunan müatakriderimizden 

borçlarını temdit ettirilmek arzu edenlerle. 
2 - Heaaplan muntazam buluımuyan müıtakrizlerimiz 

den beaaplarmı intizama irca suretile temdit istiyenlerin, 
3 - Cebri müzayedeler neti ceainde gayri menkUI malları 

Bankamız uhdei tasarrufuna intikal eden zevattan İdare 
Meclisimizce müttehaz ve ıerait dairesinde muamele görmek 
talebinde bulunanların 20 Mart 933 tarihinden 20 Mayıs 

933 tarihine kadar merkez ve şubelerimiz müdürlüklerine mü 
racaatları ilin olunur. 

MÜRACAATLAR: Şubelerimiz Müdürlüklerine yazılı 
mektuplarla. yapdacaktır. (1244) 2381 

Beykoz Malmüdürlüğünden: 
Kandillide ayazma sokağında firari barma ve Zaroo· 

den ınetrôk 9 numaralı hanenin 16-72 hiıaeıi 224 muham· 
men bedel üzerinden 26-4-9 33 tarihinden. itibaren yirmi 

gün müddetle müzayedeye konulmuştur. Taliplerin yevmi i
hale olan 16-5-933 aalı günü saat 13 te Beykoz Malınüdür
lüğüne müracaatları. (1864) 2248 

Beykoz Malmüdürlüğünden: 

Beyoglu Birinci Sulh Hukuk Hfı· 
kımliğinden: İstanbul İnhisarlar Baş

mıidiıriyetine izafeben avukat İhsan B. 
: 1 G lata Cemaat hanında 6 No. -da A

rif zade Şükrü Bey aleyhine 93Z/1430 
ve 933/304 numaralı dosya! rla ikame 

eylediği .cem'an 94 lira 27 kıuruşun 

t ili hakkında ....,,.; len karar miid.cı

al~ylı mumaHeyhin ikame.tg!lıııun ımcc 
bu!iyeti dolıayısiy.le bersahık baskitıip 

ilıhamameısinin il&ıen tebLiğme karar 
'Y'Crilmi> olıduğund.m tarihi ilandan ıoe

lciz gün içinde temyız edilmedıği tak· 
diroe rnezkilr Jıükümlerin k.:sbi kat'i
yet e~y~eği tebliğ makrunma kaim 
olmak üzere ilan olunur. (2706) 

Dr. A. KUTiEL 
Karaköy Börekçi fmru aıraımda 34. 

1 (2ô4~) Z3?1 ı 

Kaııa11 K6y veya Sokatı No. Cinsi Hine miktarı Muhammen Kimden metnlk 
mahalleai kıymeti oldup 

Beykoz Kavak dere 112 Hane 1/5 biascsinia 40 00 Mtıbadil Yani Hacı 
1/6 hiueıi Haralamboa 

Pa9abahçe Fenerli 14 ArH 125 zllra tamamı 125 00 Mtıbadil Hiriatodan 
Mabmet Şev- Leylekli 8/38 Hane Tamamı SO 00 Mübadil Nikola ze\'· 

ket Pata 90 ceai Flenkodan 
Yukarda yazılı mübadil emliki mülkiyeti peşin bedelle satılmak il.zere 26-4-933 tariblııden itibaren 

yirmi glhı mtıddetle mDzayedeye konulmuştur. Taliplerin yevmi ihale olan 16-5-933 nb gllnü ııaat 13te 
Beykoz malmüdürlüğüne müracaatları. (18661 2249 

NADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

4 Üncü Va!uf Han fatanbu! 

fhtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lil'asıdır. 
Nama muharrer hisse senetlerinin (o.,, 60) ı Türkler elindedir. 

Türkiye İt Bankaaı tarafından t tkii olunmuştur. idare mecli•i v~ müdür!er 
heyeti ve memurları ldimilen Türklerden mürekkep yegane Türk Sigorta Şirke· 
Hdir. Türkiyenin her tar~.fıoda (200) ·· geçea acentalannm bep•l Türktüır. Tür· 
kiyenin en mühim müeaae•elerinln vebankalarımn aigortala.-ını icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
ıigortalarını en iyi şeraitle yapar. Hasar vukuuııda zararları sür'at ve kolaylıkla öder. 

Telgrafı IMTIY AZ - Telefon: ist. 20531 

eker Fabrikaları ve Trakya 
Şeker Fabrikasının Lstanbul depolarından kristal toz 

her İsteyene bin kilodan eksik olmamak üzere 

Türk Anonim 
Şirketinden: 

atideki fiatla Alpullu 

Kristal Toz, Kilosu 36,ıs 

şekeri 
satılır • 

Kuruş 
Taşradan vuku bulacak siparişler yüzde yirmisi peşin ve mütebakisi hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal 

1 gönder!lir. Depodan itibaren bilcümle masarif ve mes'uliyet müşteriye aittir .• Müşteri isterse sigorta ettirilir. / 
, l .Adrec:lstanbui,Eahçekapı,4üncü Vakıf han4üncükat, Telgraf adresi:Istanbul Şeker Telefon:24470.79 

2364 

2'. · ,iyeti unıumiye, iştihasızlık 
ve uvvet• "zlik halatında bü
vük f ai:de ve tesiri gürül en 

Her eczane 
de satıhr. 
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OTORiTE YARIŞI! .. -

fktısat Vekili Celil Bey, Ankara Kumandanı Fuat B. 

( 

..__ · larla olacak ki, son günlerde icra ı 
Vekilleri Heyetinde bu noktanın 

• ( daima ııözönünde bulundurulmLa, 
hükfunet nüfuzunun, her veaileden 
istifade edilerek, umumf hayatta 
duyurulması kararla9bnhmt .. I 

Celô B•1 lllilll 111......ıelede 
llttutıt Velıili 

An'°1-a, 19~1 

"' "' "' Ankara kumandanı Kaymakam 
Fuat Beyle, zaman zaman, bu 
me~zu etrafında ııöriitürüz. Çok 
zanf olduiu kadar her asker gibi 
bayabn her aafbaamda disiplini 
eeven bu ııenç kumandan da bli
k6metteı - vekillerden, veküet.
lerden bafhyarak - böyle bir o
toritenin teaHüsünö her dütünce
den üatün tutan bir zatbr. Onun 
kanaatine ııöre, bqıbosuk kafaai
le devlet idare edilmn. 

Dün Fuat Beyin oduma ııir
.mittim. Kumandan Bey; bir çok 
vekillerin odasından daha iyi dö
teli, bilhassa daha genif olan o-

HlildUnet kurduk 1 demekle İf o- dasında asabi asabi dolqıyordu. 
~up bibniyor. Bunun da bir çok Bu aarıfm, güzel adamın y(lzU, 
ıcapları var. Bir çok vekiletler kıpkırmızı lreailm1'ti. Kendisine: 
memurlarını istif halinde eakİ - Niçin bu kadar kızgmamız? 
Ankara Vilayetinin hük6met ko- Aııkarada, insanın odasında böyle 
nağına yerlettirmitlerdir. Vekil- lf(izel, rahat maroken koltuklan 
lerin bile ayn ve rahat yerleri olduktan sonra oturmaz olur 
yoktur. Fakat burada eluilıı: olan mu? Dedim ve koltukların birine 
teY. yalnız bina defildir: mua- ııeçip oturdum. Bana doVıı ııel
melelerde laübalilllr var, itlerde di, onu kızdıran zat, sanki ben
intiza:msızlık VlU', makamlara, mitim gibi, sert sert aıılatmaita 
mevkilere kartı aygısnılılı: vv hl- batJadıı 
adı ıiyaat, idaı1 terbiyede dü~n- - "Blliyoraım, lıllkiimetin bir 
sizlik var. Bütün bu botfuldan o- karan ııar: Bütiin 'Ankara telelon
kuyup üflemekle doldurmalı: mdm- lan, reamf ııe h...t, Ankara ku
kün mü? lnaanlar; lrayıtln, nlum mandanlıfı santralına baflana
aız yqa.ımya daba çok mtitemayl). cokhr. Haltalardanberi bu İfİ to
dirler. Bir kere de alıfblar mı o• kip ediyorum. AUJkaJarlara bir 
ları ~iaiplln ile tekrar ztodrle- 1ıag dela da yası ile tekrarladım. 
mek güç ~luyor. Ne oluna ol8UD, Oyleyken hı!lti ifin arkannı alama
madem kı, yeni bir btıkamet kuru.. ılım. Bu arada lktuat Vekili Mah
yoruz; on~an ayrılması cal• ol- mut Celal Beyin de telefonu, iki 
mıyan otorıteyf de ~ umanda 1 dala tekrarlandıfı halde, gene 
kurmalıyız. Galiba ba mGl1han- santrala baflantnamlf. • Kuman-

' 

'.Ankara kamandanı Kaymakam 
Fuat Bey 

Şimdi Tayyare Cemiyeti Reiıi Ye 

Riae Meb'uıu 

Janlıktan kendisine bir tezkere 
daha yazdık. • . Fakat clofnmınu 
söyliyeyim, tezkerenin yazıllf tar
a biraz. sert. • Hele hiç nllliktine 
değil. Vakıa bbı askerler aert ko
nufur, kat'i söyleriz., ama, bunun 
da haddi ııar. Kalemdeki arkada,_ 
ların 6alleti olacak. • Ben Je diıl
gınlıkla, okumadan imza etmipm .• 
Bunun cevabını fimdi aldım, kız
gınlığımın aebebi budur!,, 

Fuat Bey, maaaaımn ü;z,erinde 
duran lktıaat Vekilinin te,4ereai
ni uzattı. "Mahmut Celil" imzası-

m te.Jıyan bu yazının hülaaası fU: 
- "Benimle, ııekiilet makamım

la doğ-Tadan doğruya muhabereye 
salahiyetiniz yokhır. Müracaatla
rınızı, ancak Umumi Erkanıharbi
ye Riyaseti ııasıtasile yapabilirsi-. , 
nız .. • • , 

Ankara kumandanlığının husu
si bir mevki ve ehemmiyeti var. 
Fuat Bey, Fırka kumandanlığı aa
lihiyetile bu mevkide bulunuyor. 
Anlatılıyor ki, İkbsat Vekilinin 
sözleri, onun askeri gururuna do
kunmuf. . izzetinefsinin kırıldığı
na kani ... 

- Allahatkına, dedi, sen bu 
Celal Beyi yakından tanıyor mu
·~? Mutlaka çok sert, çok akıi 
bır adam olacak. . Ne dütünürsün, 
bu zata nasıl kartı Irk vereyim? .• 

- "Niçin üzülüyorsun, niçin 
f&fıyorsun? Daha geçenlerde ma
kam ve mevki otoritesi hakkında 
konuttuklarımızı unuttun mu? 
Bana kalırsa, biribirinize yazdığı
nız teylerde ,ahıalarınızı mütees
sir edecek bir teY yok. . Bunlar, 
hep, memlekette otorite kurmak 
arzuıunun cilveleridir! Eminim 
iri, Celil Beyle kartılatacağmız 
vakit, biribirinize yalnız tatlı te
bessümler sunacaksınız! .. ,. 

MiLLiCi 

lst. 6 ıncı lcrasmdan: Sirkecide 
Ralli h<ınm.da 15 - 16 N. da lstepan 
M.imaryan Elf. e Leon İskeııdcıryan Elf. 
e - 1669 lira 87 1/2 kuruş bon:c.ınuzwı 

tıcmini için İstanbul Asliye Biriru:i 
Hukuk muhalcıemcsiınden Ralli hanında 
vıe hanenizdeki emval ve eşya vıe A
merikan Ekspres ve Seıllin.ik ve Kredıi 
Liane ve diğer bankalara meırhun e<D

valinizin fa:daaınm iht:iamı haczma 
dair verilen hacızname takiıp ta.lebi ü

zerine gönderilen ödeme emri zirler.i
ne mtlıbaşir tarafıııdıarı yazılıan meşru· 

hata nazaran ikametıgahmız meçhul ol
duğllfldan ilftneın tdiliğata kıaırar veriJ.. 
miştir. İşbu ~landan itibaren bir a.y 
zarfında. bacız kar..-ına ve borca Hıi.ra.z 
etmediğiniz takdıirıde haciz ve cehri ic
raya devem olaıına.cağmdan ötiıraz için 
Altıncı İcranın 932/9850 No. smıa mil
mcaatmız için tebliğ ve ödeme emri 
makamına kıaim olmak üzere ila.n.cıa. 

(2691) 

Ankara SiNE AL ARI 
Yeni 

Adalar şarlr::ı.ar filminin ımuduılmaz 
ansalsiz yJJldızı 

LUPE VELEZ'in 
danslari.Je, şarkılacile hec f.i.Jminden da
ha güzeol bir şekilde vücude getirdiği 

biricik eseri: 

KIRIK KANATLAR 
İlaveten: 1 - Eclvardo Biyanlııo orkeoıt 
raııı; 2 - Koben itfaiyeci. 3 - Dünya 

haberleri. 

Bugün bugece 

Nefia bic musiki ile fevkalade hiast 
ve müessir sahne.leıılc dolu filın 

(izlerini bırakmadan kaybo
lan kızlar ) 

Sanşın Kızlar 
Ticareti 

İlaveten: 1- Kohen itfaiyeci. 
2 - Dünya Haberleri. 

Ziraat Vekaletinden: 
. Yüksek Ziraat v! ~ayta r Mektepleri civarında inşa e-

dilmekt~ ~ulunan yem bınalarm kalorifer tesisatının 26-4-
9.33 t~!.lnn~.e yapılacağı evvelce ilan olunan münakasaya İ! 
tırak ıçın muracaat eden müteahhitlerin adedi ••rüJm• •• ldw d • azgo Uf 
o ugun an ııbu .m~~amn 6 Mayıs 933 tarihinde yapd-
masma karar venlmİ§tir. 

. Eyvelce münakasa ıart namesinde taliplerin münaka
sa>:a ıştırak edebilmesi için (Seksen bin liralık) bir kalörifer 
t~ıaatı yapmış ~lınalan tart konulmuı İse de bilihare bu 
mkiı~t~r 65000d liraya indirilmiştir. Diğer şerait tamamen es-

sının aynı ır. 

. Taliplerin te~if edecekleri fiatm yüzde 7,5 nisbe-
tınde muvakkat temınatlan ve münakasa ıartnameaind ik 
r~dilen v~kle b}rlikte yulcar da yazılı tarihte saat 15 tee Ve
k1!'lett1e muteşekkil İnşaat ko misyonuna müracaat etmeleri i 
an o unur. 
TEMiNAT OLARAK NAKiT VE ÇEK KABUL 

OLUNMAZ. (1885) 2311 

Erzak müna a sı 
l•tanbul Ziraat Mektebi Alım Satım 

Komisyonundan: 
ls~~b~l Ziraat Mektebinin Haziran 933 • Mayu 934 bir 

senelik ihtıyacatından et, elane k, gaz, benzin ve sair erzak ve 
mah~ukat ~3-5-933 tarihine m üaadif salı giiııil saat 15 te iha
le edılmek uzere kapalı zarf usu lile münakasaya konulmuştur 

Taliplerin şeraitini anlamak için her giiıı ve iıtirak için d~ 
mezkiir günde İstanbul Maarif MiidürlilğU binaamda Liseler 
Muhasebeciliği !1ezclindeki tro misyona milrac:aatlan ve teklif 
zarflarının rnezkiir saate kadar verilmesi ilan olunur. (1884) 

iKRAMİYELİ SATISLARI BASLAMISTIR 
' Mayıstan 31 Birinciteşrin 1933 tarihine kadar geçecek altı ay içinde Ford otomobil ve ya Rarnyonv atan tıer mQşterim1ze satışı 
yapan Acentemiz tarafından mühürlü ve numaralı bir bilet verilecektir. Bu bilet parasız plup müşter'i lçtn b.ikblr nakt.i kulf~ti istilzam 

etmemektedir. Ancak başkasına devredilemez. 
Verilen biletlerin koçanları tespit edilen müddetin sonunda katip adil önünde bir sandığa ıkonarak \ceştdeat yapalacaktıt. ı<azanan 
bilet sahibine aldığı arabanın bedeli nakten, ıster<>e aynı kıymette di2er bir araba verilecektir~ Kazanal&.P "ikram.iye Ford Kumpanyasının 
lstanbul'daki Fabrikasında sahibine teslim edilecektir. 
Bu ikramiyeli satışlar bütün Ttırklye Acentelerinin iştiraklle Ford Motor Kumpanyası tarafından teJ;t]p egJJfnlt· OIW> nıohterem 
müşterilerimiz bunun için hiçbir oara vermiyeceklerdrr 

Bir otomobH veya kamyon almak fikrinde isenız evvela en yakın Acentemize giderek bu 

isteyiniz. Alacağınız otomobil veya kamyonun size bedava kalması veya ikinci bir otomobile 

fırsatı kaçırmayınız. 

11<ramlyell satıştarfm1z hal<T<ında 

eabip olmanı~ pek kabildir. eu 

FORD MOTOR COMPANY E·X PO R T S ıi N C. - ISTANBUL, 

izahat 

büyülfi 

(2089) 


