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llkmekteplerin beş sınıftan 
altı sınıfa çıkarılması çocuk 
yetişimi noktasından daha 
muvafık görülüyor. 

Hemen bütün devletler _, 
Amerika Cümhur Reisinin 

muvafık ce-

Sahip ve Baımuharrirl: Siirt meb'u•u MAHMUT 

son hitabesine 
vaplar verdiler. 
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1 Ermenistan'a taarruz 
Sulh tezimizi bir kerre 

~ daha müdafaa ettik .• = 1 emrini veren de bizzat 
1 Mustafa Kemal'dir = = 

- Tevfik Rüştü 8. beyanatta bulundu 
ve cevabımızın bir kısmını okudu 

! = 
~ = = § -

Karabekir Pş.nın kendi kendisi. 
ne ''Ermenistan fatihi,, vaziyeti. 
ni vermesi de sadece bir tarih 
hadisesini tahriften ibarettir 

= = = = 
Sabık Şark Cepheıl Kumandanının ıon 
iddia deıteklerini de yıkan iki vesika! 

Bu ırfuıe kad'!" Kiznn Karabekir Pa 
faya vercliğ"?'z ~~~~ Er
meniıtan sefenne dair bırıncı ınektu. 
bunda ortaya at~ iddialara hiç dokun 
nıadık. ihtimal ki mubterenı Pqa; bu 
noktada ıusmamıza bakarak, Ermeniı
tan taarnJZU hakkında yazdıiı feylere 
herkesi inancludığına, elimizde, o iddia
lanru kökünden yıkacak delil ve vesika
lar bulunmadı~?." . biikmetmiıtir. E
ğer hayatta, butün '§!erimizde baıka· 
!arını da, en az, kendimiz kadar dü
f iinC" li, di~~~tl.i, i~tiyatlı farzebnez
aek aöyledıgunız hır çok ıözler yaz· 
dığ:U.ız bir ç_ok yazıl.ar, en nihayet 
yaptığunız bır çok lfler YİÜ:ünden 
mutlaka yÜz kızartıcı, fena vaziyet
lere düşeriz. 

Kazım Karabekir Pata; birinci 
mektubunda Ermenistan tan-uzun
dan bahsederken diyor ki: 

''. .. Ankara, bir türlü mukabil ha
ftkete müsaade etmiyor, böyle bir ha 
ftketin ın11li felalretin lıılflanaıcı 0-
lacağmı zannediyordu." 

Mektubun batka bir yerinde: 
" .. Devam eden Tiirlr. btliamlan

.., durdurmak ve tark halkının endi
~lerine nihayet vermek ve tehlikeye 
dütmekte olan miUi harekatmıızı kur
tarmak için taarruz etmekte devam 
eden Ermeni ordusuna, mukabil bir 
taarruz yaptırdım. Harekitım, Anb
raca da tasvip ile taarruza devamım 
nihayet, muvafık görüldü." diyor. 

Karabekir Patanın bu yazıamı o
kuduktan aonra, o tarihte, Ermeni ta
arruzundan ...-Vel Erkanı barbiyeİ U• 
muıniye riyaae~ne çelrtiii ıu tifr&. 
r telgrafnameyı okuyunuz: (Bu tel
:....fnarnenin üzerine, Heyeti Vekile
de okundufu İfaret edilmiftir) 

SU.. et 
Erkioiharbiyei Umumiye Riyasetine 

ERZURUM: 15. 9. 336 

• Viiruclu: 18 ıninlı •• 
Heyeti Vekilede okuıunuıtur 

20 minlı .• 

Son derece uğraplma.aına rağ. 
Ermenilere karp Kırmızı or-

men k b" ha k · 
du ile miiıte!edilikır t re • eti a.al ke-
• • ~·ı fUll emın o una-

rıye ıcr- l k San 
matlı. BWnı Y_al.d111.zb? ahra k ka
m iatikamehn e ır are et yap 
m~klığımı.zdaki fayda ve mahzur· 
ları ise berveçhi atidir: 

faydalarr: Kıtaahn ve bu 
mıntaka ahalisinin kuvvei manevi· 
yelerini yü/ueltmek ve bu nıretle 
firarın Önünü almak. Zenğin Ka
ğızman mıntakoaını elde ederek 
Er.zumun ve ha-.ı/iainin mahrukat 
ihtiyacım temin etmek, cepheyi 
küçültmek, tabiye vaziyetini de 
iyi bir ,elJe sokmak. Bize kıırıı 
/ıuvvei maneviyeleri pek düıük o
lan Ermenileri dahilen •<ıT•arak 
ve Bolfeviklerle anlQfmağa mec
bur ederek Kar• demiryolunu ~
hrmağa vuile ha.zırlamak ve Bar. 
diz mıntakcuile dcnıiryolu arasın
daki irtibatı klllaltmak ve kolay. 
tatmak. 

Bu laydal.arla beraber hare_ket 
malı.zuru haıebile yal111z (Oltı ve 
Bardi.z) mıntaktUına kıtaatım~ 
ve Şural.ar dahilindeki ahalıye 
münhasır olan muharebatın cep
henin her tarafına nrayete tabia
tiyle bu muharebatta daha .ziyade 
cephane aarfiyah ve bunun tema· 
diıi ve Gürcülerin müpterekerı ha· 
reketlerini mucip olacak vehimde 
gadir yapan . Ermeni yayğarasını 
da ziyadeleptırmek ihtimali de va· 
ridi hatırdır. Bu ihtimaliit esncuırı 
da erı mühiı~ olan mahzur Ermerıi 
ve Gürciilerı aleyhimize birleştir
mektir ki buna meydan verme-

mek İçin mümkün olduğu tak
dirde bitaraflığı temin etmek 
pek mühimdir. lıbu mütal.a
ata nazaran vaki olacak emrü if'· 
ara intizar olunduğu maruzdur. 

Şark Cephesi k. 
Kiiz.ım Karabekir 

Görülüyor ki, cephe kumandanı 
pata, bu telgrafnameainde taarruzun 
nisbeten ehemmiyetsiz olan bazı fay
dalarından bahsedildikten sonra mah 
zur olarak: 

1 - Olti ve Bardiz mıntakasmdaki 
kıt'alanmıza ve furalar dahilindeki a
haliye münhasır olan muharebelerin, 
cephenin her tarafına airayeti. 

2 - Tabiatile, bu muharebelerde 
daha ziyade cephane aarfiyab olaca· 
it. 

3 -· Bunun temadisi Gürcülerin 
müıtereken hareketlerini mucip olaca 
it. 

4 - Ermeni yaygaralarmı arttıra
cağı, 

Gibi maddeleri saydıktan aonra: 
(En mühim mahzur, Ermeni ve Gür
cüleri aleyhimize birlettirınektir ki. 
buna meydan vermemek İçin Gürcü
lerin bitaraflığını temin etmek) )Üzu. 
munu ve bu vaziyete göre verilecek 
emri beklediğini ilave ediyor. 

Taarruzun bir çok mahzurlarını 
saydıktan aonra, lallrTuz edebilmek 
iç~ Gürc~lerin bitaraflıimı politika 
yolile temın etmeyi ideta tart koşan 
ve '.'mea'?liyeti siz üzerinize alır da, 
emır venrseniz hareldta geçerim!" 
demek iıtiyen Kazım Karabekir Pa
f&Ya cevap olarak verilen ıu taarrua 
emrini de okuyunuz. 

Suret 
Zata mahauı ve bizzat açılacaktır 

Ankara, 20.9.336 

Şark Cephesi Kumandanlığına 

Şark Cepheai kumandanlığının 
15-9-336 tarihli ıilreaine cevaptır. 

1 - Şark ordumuz derhal Kara 
İstikameti umumiyennde harekah 
taarrııziye icra edecektir. Birinci 
devrede harekatın (Kağızman • 
Novoalim • Merdenk) hathna ka
ta~~evaii kiilidir. Maahaza bu hat 

a. ' ~~mayıp vaziyeti askeriye mü 
dıt 0 uğu Ve icap ettirdiği takdir 

e taarruz bidayetten itibaren da
ha farka doğru temdit edilmelidir. 
Maksadı asli Erme · k .. • h • nı uvayı mu-

~e~lahtUınkı .ımha etmektir. Bunun 
ırın are atı taarnıziyenı· • • ,. nanı o-
larak başlamcuı lazımdır. Ve er
merıileri daha evvel herhangi bir 
nıretle haberdar etmekten katiyen 
ihtiraz olunmalıdır. Gayri müae[. 
/ah Ermeni ahali al.eyhine her tür. 
lü tecavü.zattan nıreti katiyeJe 
tevakki olunacaktır. 

2 - Gürcülerin bitaraflığını te
min etmek için kendilerine müıait 
ve hatta arazi taleplerini tatmine 
ümit bahiş bir hattı hareket itti· 
hazı lazımdır. Şark cephesi ku
mandanı bu makaatla Gürcülerle 
münaaebata girişmeğe salahiyet
t~~dır. Ve elviyei selii&edeki Gür
cu mıntakai İfgaline de hiç bir mü
ncuebetle tecavüz etmiyecektir. An 
cak buna rag"men G ·· .. 1 • . urcu erın mu-
kabıl harekatı ihtım' aı· l 

l d ı na.zara a ın ma ı ır. 

Ermeniler aleyhine harek "h t . . G a a 
arruzıyemu ürcü münaseb t 
. k" f l' a ının ın ışa ına ta ık olunmıya,,aktır. 

3 - Eıcuı Büyük Millet Meclisin
de takarrür ettirilmiş olan isbu ka
rarname Vekiller heyetind~ kabul 
olurımuf ve Erkanı harbiyei umu-

Hemen bütün devletler M. Roo•evelt'ia 
teklifini kabul ettiler •• 

CENEVRE, 19 A..A. - Anadolu Ajan 
sının husuıi muhabiri bildiriyor: Bir 
hafta tcahhürden sonra bugün içtima 
eden ıil.iih bırakımı konferansında reis 
M. Rooıvelt'in mektubundan ve Hitle
rin nutkundan bahsetmiştir. ilk söyle
yen Alman murahhası her Nadolnyden 
sonra Hariciye vekili Tevfik Rüıtü Bey 
söz alarak demittir ki: 

- Konferansın geçirdiği bu müşkül 
günlerde M. Rooıveldm mektubu mesut 
bir hidiıe, bütün devletlerin büınü niye
tine müracaat eden heyecanlı bir davet 
olmak itibarile ıumulü çok büyüktür. 

Bu müracaat karııamda Türkiyenin 
Taziyetini bir kerre daha huzurunuzda 
izah etıneyi faideaiz buhmyorum. 

Bu noktadan Türkiye Reiıicümhuru 
Gazi Hazretlerinin Rooıvelt'in mektu· 
buna derhal vermİf olduldan cevabı bu
rada arzebnek kafidir. 

Bu kııa mukaddemeden sonra Tevfik 
Rüıtü Bey Rooıvelt'in bu hareketini bir 
lisanı takdir ile izah ve arz ederek Ga
zi Mustafa Kemal Hazretlerinin Ameri· 
ka Reiıic:ümhuruna cevaplannın terki 
teılihata ait kısmını aynen tekrar etmİf' 
tir. 
Buııünkü içtimada yalnız Alman mu• 

rahba11 M. Nadolny, Tevfik Rüıtü Be:r, 
lngiliz, Franıız murahhaılan söz söyl ... 
mi,lerdir. 

ikinci defa olarak söz alan Tevfik 
Rüttü Beyin uzun beyanatı allatlanmıı 
ve konferans muhitinde çok iyi bir t• 

(Devamı 5 inci sahifede) Hariciye Vekili T evlik Rüftii Bey 

Darülfünunun ·ıs ahı •• 
31 Temmuzdan itibaren fstanbul 
•• 
Universitesi teşkiline başlanacak 

Reıit Galip Bey 

ANKARA, 20 (Milliyet) - latan· 
bul Darülfünununun lağvı ve yerine 
Maarif Vekilliğince yeni esaslar da
hilinde bir latanbul Üniversitesi tqf<i. 
line dair Meclise verilen layiha esaı· 
farına göre Darülfünun ve ona mer• 

miye vasıtasile aynen Şark cephe
si kumandanlığına tebliğ edilmİJ· 
tir. Vuaulü bildirilecektir. Karar 
numaraaı 225 tir. 

M.KEMAL 
Bu vesikaların manaımdan §U çıkı

yor ki, Şark cephesi kumandanı, 
taarruz mea'uliyetini Üzerine alamı
yor. Çünkü, Ermenistana yapdacak ta
arruzi hareketin bir çok mahzurlan 
olduğuna kanidir. Bu mahzurlar hem 
askeri, hem siyasidir. Onun için An
karanm emir -.e tasvibini istiyor. Bu 
va2iyet kartıımda ayni zamanda hem 
Büyük Millet Mediai ve hem de Heye
ti Vekile reiai olan Mustafa Kemal Pa 
fa; Erkinı Harbiyei umumiye reisi 
ile beraber hazırladıklan taarruz em
rini Heyetivekilede okuyor, bir ka
rarname halinde Şark Cephesi Ku
mandanlığına tebliğ ediyor ve 
hatta kendisini meauliyet endifesinden 
büsbütün kurtarmak için, • kuvvetle 
zannettiği.mize göre , bu taarruz em
ri BüyÜk Millet Meclisinde mevzuu 
bahaolmadığı halde, sırf emniyet ve 
itimadını daha ziyade arttırmak mü
lahazasile Meclisten de karar aldığı
nı ili.ve ediyor. 

Biz burada, Kazım Karabekir Pa
tanın, Ermeniıtan taarruzuna baıla
maaı için Ankaradan karar ve talimat 
istemesini tenkit edecek değiliz. Böy
le hareket ebneai pek tabiidir. Hatta 
birinci mektubunda söylediği gibi, bü .. 
kiimet merkezine ve Erkim harbiyei 
umumiyeye danJ§madan böyle bir ha· 

but bilUınum 111Üe11eseler kadro ve 
tetkilatlarile beraber 31 temmuz 1933 
tarihinden itibaren mülga olacaktır. 

Maarif V ekilliii bu tarihten itiba
ren ••latanbul Oniversiteıi,. adı ile ye
ni bir Dariilfiinunun teaia ve teıkiline 
memur olacaktır. 

Nafia Vekil.lifine merbut olan yük. 
sek Mühendis mektebi ile lkbaat Ve
killifine merbut lkbaat Fakültesinin 
lıtanbul Oniveraiteıi te§kilab arauna 
ithaline icra Vekilleri Heyeti mezun 
olacaktır. 

Teıkil edilecek Onivenitenin 31 
temmuz tarihinden 31 mayıı 1934 
tarihine kadar devam edecek olan 
muvakkat tedris idare ve ecnebi mÜ· 
teha1111 kadrolarmm tanzimi ...., Ta· 
:aife aahipleriain tayini Maarif Vekil· 
liğine ait olacakbr. 

Tetkil edilecek latanbul Oniversite
ainin muvakkat kadrosuna alınacak 
müderris, muallim, müderris muavini, 
muallim muavini ve asistanlardan 

(Devamı 5 inci sahifede) 

rekete te§ebbü. etseydi, - müabet ne
tice alsaydı bile • ırene doğru olmaz
dı. Bu iıte hiç doiru olmıyan, hele bir 
kumandana hiç yakıflDAyan ~y, • Er
meniatan taarruzu hikayesi anlatbğı
mız tarzda cereyan ebn.İ§ken • Kiznn 
Karabekir Pa§AIUn, "bunu ben kendi· 
liğimden yaptım!" gibi aslı, esası ol
mıyan iddialarda bulunmasıdır. itin 
hakikati; daha fazla tahlil ve izaha 
mühtaç olmıyacak kadar açıktır. O
nun için fazla bir §ey iliveıine lüzum 
görmüyonız. Efkan umumiye; istedi
ği gibi tahlil etıin ve hükmünü ver
•İn ! 

Not: 
Biz, milli tarihimizin lstikli.I müca

delesine taalliik eden bazı safhaları
nı aydınlatmak için, böyle bir müna
kafa açılmaamı faydalı aanmııtık. Hal 
buki elimizde olan yazılı vesikalann, 
canlı ıahitleri bulunan bir çok mese
lelerin bile, politikacılık mülihazaaile 
nasıl tahrif edildiğini görmekle aldan 
dığımızı anlıyonız. Üzerinde bulundu
ğumuz, mevzu, ınilli mücadele tarihi .. 
ne niabetle denizde bir katra gibidir. 
Onun için herkesi rahataız etmekle 
ba§layan bu mevzuu bırakarak milli 
mücadele tarihinin daha meraklı, ıim 
diye kadar yazılmaınıt. bilinmemit 
baıka kö§elerini aydınlatacak olan 
(Ankaralının Defteri) ni yeniden aça
cağız ve oradaki notlarımızı ~!1nn· 
dan itibaren neıre devam edccegız. 

MiLLiCi 
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~ Cümhuriyeti Koruma i 
~Kanunu Meclise verildi~ -- = - --Layihada şiddetli hükümler § ----- -3 vardır. Davalar Ağırceza § - -~ mahkemelerinde görülecek.. ~ 
;: ANKARA, 20 (Milliyet) - ı kimse on seneden aıaiı olmamak 5 
3 Türkiye Cümhuriyeti rejim.ini koru- Üzere ağır hapi• ceza•ma mabkUm S: 
;: ma kanunu layihasını bükiimet Mec- olacakbr. E 
§ lise verdi. L.iiyiha esasların göre, Katil ve katle teıebbüı fiilini İn· 5 
S bu kanunda yazılı •uçlara ait dava- taç eden karara iıtirak etmekıizin E 
S ları Ankara, fstanbul, fzmir, Adana, bu toplanbda hazır bulunanlar da- 5 
!5 Diyarbekir ve Erzunım aiırceza hi bet aeneden &fağı olmamak ü- =: = mahkemeleri görecektir. Bu mah- zere ağır hapse mahkiim olacak- 5 
~ kemelerin kaza daiftleri hududunu !ardır. § 
j Adliye Vekileti tayin edecektir. L.iiyihada ıuçu haber veftnlerin 5 
: Bu mahkemeler ceza kanununun cezadan muaf tutulacaklan hak- 5 
Z ikinci kitabmm 125, 133, 134, 146, kında aarahat vardır. = 
;! 147, 149, 150, 151, 153, 154, 156, Memleket dahilinde bir içtimai = 
: 157, 158, 163, 168, 169, 170, 171, sınıfın digerleri üzerine hikimiye. = -: 172 nci maddelerinde yazılı fiiller· tini tiddet kullanmak auretile tesis = -: le 158, 159 uncu maddelerin birin. ebneğe, veya İçtimai bir ıınıfı tid- 5 -: ci fıkralannda yazılı olan fiiller ve det kullanarak ortadan kaldırma- = -:::1 bu layihada yazılı olan auçlara ait ğa, veya memleket dahilinde te- = -:: davalan göreceklerdir. tekkül elmİf iktıaadi veya içtimai 5 

icra Vekilleri Heyeti Reisini nizamlan ıiddet kullanarak devir- = 
veya heyetten birini, veya bir kaçı· meğe matuf cemiyetler teıkili için 5 -nı öldürmek makt.adile bir toplan- tefebbüs ve tahrikitta bulunan ve- = 
maya ittirak eden kimse yalnız bu ya te,kil Teya sevk ve idare eden E: 
toplanmaya iftirak ettiğinden bir kimaeler beş seneden on iki seneye 5 
aeneden üç aeneye kadar hapae mab kadar hapia cezaıile cezalandırıla .. 5 
kiim edilecektir. caklardır. 5 - -= Eğer toplantıda öldürme fiili ka· Memlelı:et dahilinde cemiyetin = = rarlaıtınlmıf iae bu karara ittirak ıiyaai ""Ya hukuki her hangi bir 5 = edenler üç seneden bq seneye ka· nizamını ıiddet iıtimalile ortadan § 

:= dar hapse malıkUm olacaklardır. kaldırmak gayeaini iatihtaf eden E = Toplantıda hazır bulunup ta ka· e.-ıyetler te,kili için tefebÜıte bu· 5 = rara İftİrak etmiyenler bir sene lunan veya aevk ve idare eden kim- S: = altı aydan dört seneye kadar hap- ae de ayni cezaya duçar olacaktır. 5 = se mahküm edileceklerdir. Toplan- Uhiyada milli menfaate muha- .= 
5 tıda verilen karann neticesi olarak lif cemiyetler ve milli menfaatler 5 
§ katle te~bbüs yahut katil icra edil· aleyhinde propaganda yapanlar 5 = mİ§ olurıa bu karara iıtirak eden hakkında da hükümler vardır. = 
~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Sıva! - Erzurum hattının 
yapılmasına başlanacak 
Terkoıun •atın alınma11na dair IAylha ile bazı 
vllAyet lerin kaldırılma•ı ve bazdarımn blrleı

tlrilme•I hakkındaki kanuu kabul edildi •• 
ANKARA, 20 <A.A.) - B. M. Mec

liıi bugün Refet Beyin reisliği albnda 
toplanarak ruznamedelı;i muhtelif mad
deleri müzakere ve kabul etmqtir. 

lmalitı harbiye fabrikalarmclaki mu· 
tehu111 zabitana nrilmekte olan yw-

miyelerin tefsir suretile umum müdür
lük merkezinde çalışan zabitlere de tef· 
mil edilınesine imkin cöriilmedili hak
kında bütçe encümeni mazbata11 kabul 
edihnit Büyijk Millet Meclisi mÜ§te-

(Devamı 5 inci sahifede) 

Bu ak,am 66 kilo için müaabaka yapacak olan Bedri ile yedeği lsmail 
çift k öprlJde 

Macarlarla ikinci karşı
laşma bu akşam! 

Bu gece kimler güreşecek? 
Eıref Şefik B. e bir cevap 

Bu ak§IUtl saat 6 da Maçar gürqçile
rile ikinci müsabakamızı yapıyoruz.. 

Kıymetli gürqçilerimizin ilk aktam 
aldıkları netiçe çok şayanı memnuniyet
tir.Balkan ıaınpiyonaımda ay yıldızlı for 
manm şerefini müdafaa etmi§ ve yüksel
tmiı olan üç gürqçimiz gene rakipleri
ni yendiler. Bilhassa Saimin, Avrupa 
faınpiyonu Karpati'yi iki defa yenen 
Hegedüıü mağlup etmesi büyük bir mu· 
vaffakiyet olmuıtur. Müsabakalardan 

sonra Macar kafile reİ•i memnuniyetini 
izhar etmiı ve demittir ki: 
"- Siz bu kunetinize bir parça tek

nik ve müsabaka kabiliyeti ilave eder· 
seniz - bunu yapacağınızdan zerre ka .. 
dar fÜphem yoktur - Avrupa güre9 a· 
leminde sayılı fÖhretlerdE'n olursunuz. 
Bu bir iki söz bizim bea •enelik faaliye• 
timizin ve çalıfmamızı,; büyük bir mü
ki.fatııclır. 

(Devamı 5 inci sahifede) 



Y cıMtn: S. N. Her haJdu (Milliyet) iadir. 

Haremde Türkçe 
Abdülhamiclin okur yazarlığı.- Karacümlesi bozuk Padifah. -Ab-

dülhamit hangi dilleri bilirdi? - Haremde nece konUJurlardc? 

o.manı. imparatorları i~de alim, 1 
fazıl. edip, tair çıkmamııtı, denemez. 
Fakat Oamanı. Hanedanının ekseriai 
cahıldi. ikinci Sultan Mabmuda kadar 
sarayda hakim olan tark kültürü idi. 
ikinci Sultan Mahmut sarayda medeni 
bir çığır açmak iıtemi, iae de fazla 
bir muvaffakıyet elde edememqti. 
Sultan Mahmut'tan sonra gelen Padi· 
tahlarm tahıilleri zamanm adi nqtiye 
ta h!ilini geçemiyordu. Eaaaen aaraym 
havuı İlim ve irfan ha..aaı deiiJdi. Bü11-
bütün onun zıttı sefahat, keyif, zevk, 
eğlence havaaıydı. 

M"1"hum Milat paı•!ll!I Ydchzda Ça
dırköakünde muhakemesi tarihinden· 
beri mabeyinci Sanca zade Rq-ıp Pa
f& ile tanışırdım. Onun dairesine gi. 
dip gelirken Yaveri Ekrem Mütür Nuı· 
ret paşaya sık sık tesadüf ederdim. 

Mü,ür Nuırat pata Saltan Hamide 
toz h:ondurmaz, her veı1ile ile senasın· 
da bulunurdu:: 

- Doğruıu Şevke-eap Efendimiz 
pederleri Sultan Abdülmecit •e am

cala n Sultan Abdülaziz hanlarla kı
ya• kabul edilmiyecek derecede oku
mu, yazmqbr. Taluili cidden mükem
meldir. Bahuaus cayet İyi tarih bilir. 

Dikkat ediline hep Abdülınecit, 
Abdülaziz hanlardan beluedilmekte
dir. Sultan Muradın adıru anan yok
tur. Çünkii o devride bu, büyük bir 
cürüm sayılırdı. Benim kulaktan kula
ğa duyduğuma göre Sultan Muradın 
bilgisi, kardqlerine amcalarma, dayı
larına niabetle daha kuvvetli İmif· 
Fransızca okuyup yazdığı da tevatür 
halinde söylenırdı. 

Seneler seçtikçe anladım ve öğren· 
diın ki Nusret patanın bililara çıkar· 
dığı, Sultan Mecit ve Sultan A%izden 
daha bilgili olduğu iddia Te rivayete· 
dilen Şevketmeabın ilim Ye maariften 
nasibi yok gibi idi. Bazı yaııılan.nı gör
düm, okudum; lmıas. 1ıozak, hümü
hattı cılız, kınk, sakatb. 

Eski bir darbimeael vanlır: Anado
lunun salgını lıtanbulun yangmı der
ler. Hakikaten sık sık çıkan yan.cm· 
!ardan koca lıtanbul Şehri harabeye 
dör.mekte idi. Yanırn>lana önüne seç
mek için icap eden tedbirleri alınalı< 
Üzere yangın alaylan 1n_.,..ıaru fe
rik Kont Viçni PA"""'1 riy...,ti albn
da teteldriil eden komisyonda lstanbul 
ıulan komiıyoou reiai olmak ufatile 
ben de bulunımıı,tUDL 

Mezkilr komisyona uıdaret mab· 

mından ''Muhtırai seniye,, namile bir 
kiğıt celmişti. Bu kağıt bizzat Hünki
nn kendi lmrihaamdan çıkmış ve el 
yazuile yazıI.nı,tı. Doğrusunu söyle
mek IUun gelirse fikir ve mütalea iti
barile çok iyi idi. Lakin ibare teşkili 
•e inılisı çok bozuktu. Babıilicle, sa 
rayda batkitabet daireıinde mahzeni 
evrakta Paditahtn, bu kabil el yazıla
n mevcuttu. 

Şevketmeap amcası Sultan Azizle 
beraber Avrupaya cittiği zaman ken
disine mihmandar tayin edilen yüzba
'' Dreseet'i tahta · çıkar çıkmaz lata•· 
bula çafınmı ve kendiıine hoca yap
mqtı. Fakat Hünkar frans12cayı iler
leteınemiıti. Fasih okumak konuş
mek fÖyle dursun aöylenenle'ri de çat· 
ra patra anlardı. Ara&; fariti tahsili 
de hiç demekti. Fakat Sultan Hamit 
çok garip tabiatli, anl•ıılmn bir a
damdı. Saraydaki Araplardan hatta 
Çerkea ve Arna.utlardan bir çok keli
meler, cümleler öğrenmi, bunlan da 

yaınu" ezberlerni,ti. Bu padifahın li
san merakına değil miivesvisliğini, ve 
hamlığmr cösteren en güzel bir delil
dir. 

Zati şahanenin vehmi şununla daha 
güzel anlaşrlır: 

Saraya mensup Çerkes kadınlar. er· 
kelı: Araplar, Arnavutlar, Boşnaklar 
ancak harem haricinde kendi dillerin
de konuşabilirlerdi. Halbuki ''Babüs
saade'' denilen iç kapıdan itibaren hiç 
bir puyoncla, •Hadaiki hassa,, tabiı· 
olu.nan Hasbahçede bulunanların, nö
bet bekliyenlerin türkçeden gayrı dil
le konUf1Daları, kulağa fmldamaları 
bile sıkı sıkı yasaktı. Bu yasak Hün
kinn evham ve merakını göatermeğe 
kilidir. Hafiyelik, tece .. üs dıtardan 
ziyade haremde hakimdi. Herkes göl
cesindeıı korkar idi. Kadın enek Ha
remi hümayundoıkiler biribirlerile is
tedikleri gibi konu.-ınazlar, Hün.ki
nn bizzat çizdiği hudut haricinde tek 
adım atamazlar, ne misafirliğe gider 
ne misafir kabul edebilirler, kaşgö:zle 
bile itaret edemezlerdi. Büsbütün baş
ka bir il-di. Burada baska bir mu-
8.§eret, başka bir terbiye ;,.ardı. 

Mabeyinci Ragıp pafa pfre kiıtibi 
Bopak Kıim.il Beylerle tahkik.abna 
memur edildiğim hareme ait mühim 
bir bidiae dolayısile inanılmayacak 
garibelere ıahit oldum. Bunlan da ••· 
raaile ya:zac.airm. 

(Devamı var) 

Yarın! 

Maliye kapısına hücum eden dullar 
-1- 1 

Sarayan sefahati ve kuarrufu. - Tü.rkiyede, vatanıu tehlike~ i l 
den kurtaracak bir "Jamlark,,yok ma? ArtUt - "Koklen,, e ihsan&m 

===============================! 

Te • 
.ıs turnuvamızın 

dömifinali eri 
' 

üsabakanın dömifinalleri bugün 
gene Taksimde oynanacak 

Cuma guaii bqlayma teoıia b&rruıva

mczıp clömi finalleri buıüe ~Taksim 
kortlarında oynan•c•kbr. 

Elimination bittiği için lıqiinkü mü
$Abakalar cbha canlı ve çok daha zevkli 
ol caktır. 

Bilh&ssa sinırl'ia - iyi oyaacularm
dan olan A. Ferit • Raaih ..., Mias Boms 
tein· Miu Grodetzky maçlan son d
"-" calibi nazarı dikkattir. 

Ahmet Ferit Cuma trünii seçen sene 
favorilerinden Şoduan Y"'mekle, bu se
neki turnuvada iyi fonnda oldufunu i11-
pat etti. Yalnız, bacün karfılafacağı raki 
bini de yenerse o zaman dömi finale 
Ciros ile kalabilecektir. Dömi finalin 
galibi finale icin Suat • Froitier galibi
ne oynayaC&Jdn.. A. Feritin finale kala
bilmesi i İn herhalde epeyce sıkmb çeke 
ceği ve çok sert rakiplerle karfılasacaiı 

bedihidir, bakalım ne yapacak? Çünkü 
nihayet tenia .U.. ..e sinir oyunudur. A· 

bi olan bir oyuncu elueriya loaybed«. 
Min Bornatein • Mi11 Crodetzky ma-

çmda neticeyi tahmin etmek cok kolay 
bir ıey değildir. Her halde bu ilıi nki.
be biribirlerine tefe..uk edel>ilmek için 
bütün gayretlerini aarfedecelderdir. Yal
nız Misa Bomstein'in bir parça daha az 
sinirli olır.aaı lazımdır. Miu Grocletsky 
soiuk kanldıkta b- bütiin bammla
rmuzcbn ileridir. Çok kü~ olmasına 

rağmen kendine has bir müsabaka kabi
liyetine malik. Bunu da bir parça baba
sı ve hocası Gorodetzkinin tesir yok 
değildir. 

Mas Cuminl!: - Fahire Han.mı maçı da 
ırüniia heyecanlı ve zevkli oyunlanndan 
biri olacaktır. 

Double maçlannın en mülı.imi de (Su
at • Sedat) (Semih • lcacıyan) maçı 
Suat - Sedatın kuvvetini meydana ko
yacaktır. 

Bundan baıka. (Jeofhedi • Davit) 
<Şoduvar - Şirinyan) kuvvetini de ay• 
ni cünde cöreceğiz ve finalin hangi 
doable tarafından kazamlması ihtimalı 

olduğu meydana çıkacak. 

Tenis Turnuvamızın Programı 
21 - 5 - 933 Pazar 

S-t 

RASiH T AHMET FERiT 

15.45 MISS BORNSTEIM T 

MISS CORODETZKY 

Sut 
ı o. SEDAT T ORHAN • B.\LDINI 

10.45 CIRAS ~ . NECMi 

11.30 FAHiRE Hm . T MISS CUMING 

15.- DANIAL MELiH T. NECMi RA· 

SIK 
15.45 OHANl'IESYAN • VEDAT T 

MACHIDA • IKENO 

16..JO JEOFFREDI . JAFFE •. 

ŞODUA.R. ŞIRINYAN 

17.15 SUAT • SEDAT T. 

SEMiH. ICACIYAN 

MiLLiYET PAZAR 21 MAYIS 1933 

HARİCİ HABERLER 
Pekinde korku - -
Japon kuvvetleri iki 

koldan yürüyorlar 
PEKiN, 20 A.A. - Burada korku art

maktadır. Japon pİ§tar kuvvetleri iki 
koldan Pekin üzerine yürümeğe devam 
ediyorlar. Çin makamatı her ihtimale kar ı 
ıtı hazırlıklara bqlamışbr. 

PEKiN, 20 A.A. - Bu sabah saat 9 
buçukta 11 JapoQ bombardrman tayya- / 
resi üç crup halinde 500 metre yüksek
ten Pekin üzerinden uçmuflar ve tark 
iıtikametinde uzaklaşmılardır. Diğer ta
raftan yine üç Japon tayyaresi Tientsin 
üzerinde uçtuktan sonra ayni istikamet
te yollarına devam etmilerdir. 

"Daily Herald" a göre Jopanya'nın I 
taııaovurları 

LONDRA, 20 A.A. - Dail>'. Herald, 
yazıyor: Japonya'nm mütemadıyen art
tmnakta olduğu teslihatmı te.nkiı Ye 
hatti. tahdit etmeği kabul etmıyeceğini 
unutmak abes olur. 

Bu gazete, Tokio bükümetine timali 
Çin'deki Mançuri hükUmetine benziyen 
ti.bi bir hükUmet tetkili tasavvurunu at
fetmelrte ve Japonlan ortalıkta panik 
çıkarmak ve müdahelerini m~ göster I 
mek makaadile Pekin ve Tien Çın sui
kastlerinde bulunmut olmakla. muahaze 
eylemektedir. 

Bir mi, yüz mü? 
ŞANCHA Y, 20 A.A. - Mecbul bir 

pluı, asker ve mültecilerle dolu olan 
Tiyen-Çin istasyonuna gayet kuvvetli 
bir bomba abruı ve .ukua ~en .. infilak 
yüzünden 100 kadar adam olmuı, ve 
müthiş bir yangın çıkmıştır.. . 
ŞANGHA Y, 20 A..A. ~ Şımdı lıaber 

alındığına ~'-'re Tiençin ıstasy?nu:13- olı· 
lan bomba yüzünden yalnız hır kı!i öl
müştür. 

Bugün 
Atlatdan buhran 

.. 
Cümhurreiıi Rooıevelt'in beyaaname

•İnden ve Hitler'in de n.ut.luındaa •oo ... 
be,.nelmilel JDÜna.ubetle:rdeki suainlik 
zail oldu. Cene"Yre ıili.hıızlanma lı:onfe
ranıı tekraT müzakerelerine batlamııtır. 
Eu.ıen •ersi:nlijin sebebi , Almanya'nın 
Mac Donald ıili.bıızlAnma teklifin.deki la
la müddetli mecburi a&kerliii kabul •t
memesi idi. Almanya V eraaillu mualt.e
desile kendisine tahsis edilen 12 sene 
hizmetli 100 bin aakerde ı•rar ediyordu. 
Bu yüzden müx.akereler çıkman. ıirdi. 
Almanya'oın .sil~h1anmıya. kaf'ar verdi.ii
ni H itler•İn Ray4t.a~ kür•Üaünden ilıi.n 
edeceği bildirildi. Bunun Üzerine ailiharz
lanma konferan•ı Hitler nutkunu aöyle
yinceye kacl.ar müıtakerele.rin.İ tatil etti. 
Bütün gözler Berlin'e döndü.. Arada A
merika cümburre;ai bütün devlet reisle
rine beyan.oameaini ll'Önde.rdi... Bu beyan 
a.ame Hitler iizerine de müeaai..r olacak
tır ki, Alman ba,vekili nutkunda çok mü
li.yim bir li.aan k'111andı. Veraaitlea mua
hedesinin Almanya'ya yüklettiği ,._rtla
nn çok aiır olduiunu iddla ehlleılrle be
raber, bu muahedeleri yırtmıyaıcaiını 
bildirdi. Bundan aonra Cenevre sil&hsız
lanma koofenına• açıldı. Ve Almaa mu
rahhaaı Nadolny, Almanya'nın Mac Do
nald teklifini ınüu.kere ve mukaYeleye 
eaaa ol•rak kabul ettiğini bildirdi. 

Binaena.leyh konferana bir bu.hraı .:la· 
ha atlatmıı deme"llr. Ancak bunun ao
nu:ncu buhran olduiunu kimse iddia ede· 
mez. 

6 Mart hadisesi 
- ----

Venizelos hakkındaki 
karar geri kaldı 

ATINA, 20 A.A. - Havas Ajansı bil
diriyor: Mebusan meclisi M Venizeloı 
aleyhinde adli takibat yapılması hakkın
daki takririn müzakeresini bitirmiştir. 
Baıvekil M. Çaldaris hükumetin noktai 
nazarını bildirerek Venizelos'un müda
faasını dinlemeden mecli•in bu bapta bir 
karar vermemesi lazım geldiğini söyle
miştir. Bu takriri hakkındaki karar mec
li&in temuzda aktedeceği içtima devresi~ 
ne brrakılmıfbr. 

ATINA 20 A.A. - M. Venizelos'un 
ithamına müteallik olan takririn mebu
aan meclisi taraf •ndan müzakere edil:ne 

DA&.i 
Gazi Hz, nin M. Roosevelt' e cevabı 

Bir tashih 
ANKARA, 20 ( A. A.) - Reisicümhur Hazretleri tarafından Bir

lesik Amerika Reisicümhurunan hitabına gönderilen cevabın tercümc
si~de "gerçekleşmesi,, kelimesi yanltf/ckla "küçük/eşmesi,, şeklinde 
çckmıftır. Bu yanlc~ın bulunduğu cümle föyle olacaktır: 

"Silah bırakımı konferansına gelince; bu hususta da zatcdevletlerİ· 
le beraber o mütaleadaycm k: relahc doğuran huzur ve itimadın dün
yada temini, ancak gerçekle1mesile kabil olan yüksek ülkü önünde hu
susi menfaatler bir tarafa bcrakılmalcdır. Zira erifilecek craye o kadar 
ehemmiyetlidir.,, 

Ayni cümleden biraz daha aşağıda da bir yanlış olmustur. Bunun 
da doğrusunu aynen yazıyoruz: 

"En genif manasında hücum silahlarının temamile kaldırclmasc 
yani bütün memleketlerin taarruz imkan, ve iktidarlarının reline inti
zaren bunların tedricen, fakat süra tle kaldırılman bidayetten beri ba;f 
le bulunduğumuz bir hedeftir. 

Kalküte fahri lconsolosluğu 
ANKARA, 20 (Telefonla) - Kalküta Fahri Konsolosluğuna lngiliz 

tebaasından Mösyö Mansel tayin edilmistir. 
~ . 

Askeri mühendislere ihtısas ücreti 
ANKARA, 20 (Telefonla) -Askeri mühendislerle fen memurları

na verilecek ihtısas ücreti hakkında ki kanun layihası heyetiumumiyeyr 
sevkolunmuştur. 

Bonoların vadelerinin tecili 
AN KARA, 20 (T elelonla) - M uhtelil kanunlarla çıkanlmlf olan 

bonoların vadelerinin teciline dair olan layiha ruznameye alınmıştır. 

Zinovief tekrar komünist fırka
sına alınmasını istemektedir 

MOSKOVA, 20. A.A. - Zinovief komünist fırkıuının merkezi mü 
rakabe komitesine gönderdiği bir mektupta eski siyasi mücadelelerin 
de hata ettiğini itiraf etmekte ve fer kaya alınmascnc Ut emektedir. 

Yunan mebusan meclisinde 
ATINA, 20. A. A. - Mebuscn meclisi içtima(nc temmuza talik 

etmiftir. 

Am.-._t'ika ordu ve do- 1 
nanmasın1 ind'riyor 1 
NEVYORK, 20 A..A. - M. Roosevelt' 

in gerek ordu .e gerek donanma zabit- ı 
leri miktarınr inclirmek için hazırlıklar
da bulunmakta olduğu riyaseti •Ümhur 
sarayından matbuata verilen bir tebliğ
den anlatılmııtır. si ve bu bapta meclisce bir karar veril- l •••••••••••••••lll•ı•••••••••••••••••• 

Silihlan brraı.- konf.,..,....IDln karar
larından müstakil olan bu "C...,.,.,, eksilt 
menin za1>itan miktarını harpten evvel
ki se,•iyeJ'e irca edeceği tahmin edilmek 
tedir. 

Sovyetler Londraya 
gidecek 

MOSKOVA, 20 A.A. - Henüz hiç 
bir resmi beyanat yapılmamışsa da Sov
yet bükUmetinin iktrsat konferans""' İf
tirak edeceği haber almmı tu·. Rus he
yetine M. Lininof'un ri • e etmesi 
muhtemeldir. 

--o--

Maxime Gorkl 
Moskovada 

MOSKOV A, 20 A. A. MWo>e 
Gorki Moskovaya gelmiı, iıtaıyonda 
yük• ... edebiyat n ""1lat mensuplar• 
tarafından hararetle kar,ılanmıştır. 

Sabık ispanya kıralı 
FONT AINBLEAU, 20 A.A. - Sa· 

bık İspanya kralı, bu ııabalı İtalya "..e 1 
Avusturyada üç hafta seyahat etmek u· 
zere hareket ~tir. 

M. de Valera Romaya 
g'diyor 

LONDRA, 20 A.A. - M. de Valera, 
Londra'ya celınittir. Mumaileyh, Pario'e 
müt...eccı1ıen yola ~lır. Orada R<>
ma'ya ~tmeden ev'"'1 Saint Vincsıt de 
Paul yortulannda hazır bulıınacaktır· 

Gazetecilere beyanatta bulunınal<tan 
imtina etmittir .. 

Bir komii:niat aa1lacak 
SOFY A, 20 A.A. - Rauluay ınet<te

binde "Hücaeler" teskil etmis olan 5 
lıomünisten biri icluM, diğerleri ıo - 12 
sene arasında tehalüf eden hapis cezala
nna mahkUın edilmiftİr. 

Berlinde bir baskın 
BERLlN, 20 A.A. - Havu Ajan~ . 

muhabb-inden: Polis, dün güpe gündd." ı 
Berlin'in ayak talnmuun devam ~ • 
te olduğu §'ll"k mahallelerinden bırınde 

1
. 

geniş mikyasta bir baskın yapmış~· 
Takriben 600 k.İ§i tevkif edilmiştır. 

--o-

Llndbergh'in ferefine 
PARIS, 20 A.A. - Yarınki pazar gü· 

nü Lindbergh'in Atlas Okyanos'un.u 
geçmesinin altmcı yıl dönümünü te1ıt 
için bir takım nümayiıler yapılacaktır. 

Dollfua kabineaioia 
emirnamesi 

VIY ANA, 20 A.A. - Hükumet, bir 
emir"ame neşretmiıtir. Bu emirname, 
hiikı'.inıet aleyhindeki niimayitler miiret· 
tipleri icin alb aya kadar çıkan hapİa ve 
2,000 şilinge kadar çıkan para cezalan 
derpiş etmektedir. 

Romlhıya kırallçesf 
RABA T, 20 A.A. - Romanya krali

çesi Marie, Merak.,.'te kısa bir müddet 
kaldıktan wnra Kezablauka'ya dönmüş 1 
ve o..,,da kendisini M> Saint kar,ılıunı11-
trr. 

meai huıuıu, parli.mentonun tekrar me· 
ıaiaine ba1laması zamanına yani tem
muz aylDa talik edilmi!tir. 

Hırvat protestosu 
ZAGABRİA, 20. A. A. - Stefani 

ajansından : 
Zabıta Sırp rejimi aleyhinde propa

ganda yapmakla zanaltmda bulunan 
birçok H1rvat yüksek tahsil talebesi
ni tevkif ebniştir. 

Ecnebi memleektlerde bulunan Hır 
vat köylüleri merkez komi.teai. Ameri 
kan reiaic:üınh.uru. M. Rooaeve.lt'e bir 
mektup göndererek. büyük devletlerin 
harp tuyilı:i aleyhinde naüdahelede bu 
lunmaları istemiştir. 

Beynelmilel sendikalar 
PARIS, 20. A. A. - Beynelmilel 

sendikalar federasyonu, bir nota nef
retmittir. Bu notada bilhassa federaa 
yonun bütün milli şubelerinin merkez 
lerini Berlinren Pariı'e nakletmek hu 
susunda mutabık kalmış oldukları be 
yan edilmektedir. 

-<>--

Ru~yada nafla işleri 
MOSKOV A, 20. A. A. - Tau a

jansından : 
Mounninskdaki 102 kilometrelik 

demir yolunuo inşası ikmal edilmiş
tir. 5 taş köprü ve 7 istaoiyon inıa o
lunmuştur. 

--o--
İtalya harici •İyaseti 

ROMA, 20. A. A. - Büyük meclis, 
İtalyanın harici ıiyaaet sahasındaki 
hath hareketini bugün teabit edecek
tir. 

-0---

fta(yada tevkifat 
ROMA,, 20. A.A. - 4 talebenin 

faıizm aleyhinde risaleler . dağ!tm!f 
olduklarından dolayi tevkif edılmıf 
oldukları haber verilmektedir. 

Fransız ayanı bütçeyi 
kabul etti 

p ARiS, 20. A. A. - Ayan meclisi, 
bir gece celsesinde 17 reye kartı 236 
rey ile bütçenin heyeti mecmuasını 
kabul etmi§tir. 

Mesarif, 49,079, 194,387 ve varidat 
45.581.134.509 franktrr. Meaarif faz
lası 3.498.059.878 franktrr. 

--0--

CecU Sorel 
PARIS, 20. A. A. -M. de Monzie 

matmazel Cecile Sorel'i kabul etmi,: 
· tir. Artist, kendisinin komedi Fran· 

sez ile olan mukavelesinin haziran 
batlangıcında feshedilmesini iotemit· 
tir. Bu mukavelename ancak 1933 ni 
hayetinde munkazi ol~caktır. 

Nazır, mü.aait cevap vermiftİr. _...., __ 
M. GoerJng Romada 
ROMA, 20 A.A. - Öğleden sonra 

buraya geI.nq olan M. Coering, aktam 
üz<ri M. 1Mu11olini ile görüşmü,tür. 

Mumaileyh, Roma'yı seyahat maksa: 
dının Duce ile halihazırdaki meselelerı 
görüşmek. olduğunu söylemiştir. . 

LONDRA. 20 A.A. - M. Goennır, 
dün öğleden sonra tayy":re il~ Müniht~n 
buraya gelmiıtir. Mumaıleyhın bu. zı
yareti beklenmiyordu. 

İstanbulun taşı toprağı 
altındır vesselam! 

Anadoludan iş aramağa gelenlerin 
ardı arkası kesilmiyor 

- Efendi, Viti.yet konağına nirden 
cidilir? 

- Piz ha puranın acemiaiyulı: •. Mel
meketten kalktuk, keldük. . Kimseyi 
bilmeyiriz. Şu mebtubu okuyabilur 
musun efendi? .• ~ 

- istida ilizrm dediler. Param 
yoh. Bana sevabına bi pul parası vir
men mi? 

Kartınızda boyun büküp el açanla
rın hep3İnİ dilenci sanırsanız, aldanır· 
sıruz. Bunlarm çoğu latanbulun taşı 
toprağı altındır sözüne inanarak bu
raya İf aramağa gelen bir takım saf 
Anadolu köylüleridir. Dikkat ederoe
niz, benizlerinde bir damla kan yok
tur. Aciz, •efil, perişan bir halde ta•• 
toprağı altın olan şehrin insafsız kal
dmmlarmda haftalarca, aylarca, hat
t& aenelerce dolaşır, çalmadık kapı, 
merhametlerine sığınmadık.lan inaan, 
medet ummadıkları makam bırakmaz
lar. Çektikleri sefalete, uğradı"!ar~ 
sukutu hayale rağmen burada hır •t 
sahibi olmaktan ümitlerini keıml§ de
ğillerdir. 

Atalar sözünün ergeç dediği çıka
cağına bütün aaflıklarile İnanırlar. Ve 
bu inaıu:ı, on!an yorulmadan kofturur. 

lç Anadoludan lstanbula gelenler 
çareaiz kalınca burada ber ne İJ ollll'

sa ol":"' yapmağa razıdırlar. Fakat 
ceplennde onları bir bekir odasında 
banndıracak, seyyar köftecide karm
larını .. doyuracak üç bet kuruştan var
ken oyle rasgele her i§i kabul e-ez
ler. Petürkelinin gözü mutlaka ha
~allıktadır. Eğinli, amcaaınm fi tari· 
hınde meseli hariciyede odacılık etti
ğine aüvenerek dairelerin birinde mün 
hal odacılık arar. Erzincanlı, bir •
Partıman kapıcrlığı bulabilir miyim 
diye kapı kapı dolaşıp önüne celen· 
den tavsiye kopannıya çalıtır. 

latanbulda böyle ipiz güçsüz dol!"
şan Anadolu kö,.lüleri, mernleketlenn
den bütün bütün para81Z çıkma~,lar
dır. Çoğunun kuşağı araa~da b.r kaç 
altıncığı, hiç yoksa kesesınde 8 - 10 
kiğıt lira bulunur· 

Ve bu para onlara tükenmez bir 
servet gibi görü~ür. . 

Bir hafta on gun helD§enlerle bir a
rada ıu eğlenti senin bu eğlenti be
nim ge;ı:erler. Para suyunu çekince ;1 
aramIY• başlanır. 

Eb! .. Nas.! olsa cepte bir ta•sİye 
var. Vilayet konağına f(;yle bir uğra
yıp: 

- Efendim. ben geldim! demek ki.
fi gelecek sanrrlar. 

Kasket elde Vilayet makamına gİ· 
rer, tavıiye mektubunu masanm üstü
ne bırakıp ayakta beklerler. Getirdik. 
leri taYsiye mektubu. çok defa imza
sızdn-. 

lrnzaaı olsa da. bu tavsiyeye ııöre 
hareket etmek buradaki resmi makam 
lann harcı değil. Çünkü, eğer her mü
racaate ••peki!,., diyecek olsalar, bu 

"""' güçaiiz adamlarm ber birine it 
bulma , · cıy dar ;.._ 
!erini temin etmek İcap edecek. Buna 
iae mali imkin yok. Tabii, en kestir
me yoldan kendilerine ceTap Yerilir: 

- Şimdilik İş J'Ok oğlum! 
Cebinde, kimden almdıfmı kendisi

nin de bilmediği tavsiye mektubunun 
bir İte yaramadıiını görünce zavallı
nın beyni atar. Bu. mektubu almak i
çin memleketten çıkarken tuna buna 
verdiği paralan habrhyarak yİİregı 

aızlar. Ve yaptlacak başka şey o!.na
dıi'ı için süklüm püklüm ditan çıkar. 

Hemen her gün Vilayet Konağında, 
Belediye Konağında raatladıiınuz bu 
tavsiyeli, iatidah qaizler gün geçtikçe 
çogalmaktadır. latanbul Vilayet ma
kamının yapbğı bütün teıebbüslere 
rağm.en çiftinden çubuiundan ayrılıp 
meçhul bir lergiİ.ze§te atılırcasına 111-
tanbul kaldmmlarmda ıüriinmeğe ce
len bu yol bil.nez, iz bilmez, meram 
anlamaz adamların burada çektikleri 
sefalet bari ötekilere der• olaa da bu 
acıkh göç kafilelerinin arkası kesilse.. 
Ne sezer! .•. 

Ortada hükmü cleiifmez bir atalar 
aözii meycut oldukça ne yapılsa nafi
le: 

- latanbulun tap topraiı albndır 
v-lim! •• 

Sıtln pata, Fran•a'da 
MARSILYA, 20 A.A. - Mısır ı.q. 

yekili Sıtla P""1, Marsil,.a'ya gelmit• 
tir. Mwnaileyhin ı..,..tıati tamam.ile bu
ıuıidir. 

Arjantln'de bir komplo 
BUENOS AlRES, 20 A.A. - Suikaa. 

ter lıaz.ırbyaa bir &nar1İlt komplosu m"l 
dana çılaml.mrf, iııfi1ik edici maddeler 
müsadere edihnittir. 

Aka Günd6z'An 

Yayla Kızı 
Milli, büyük, sinema romanı 

A.ka Gii.nJüz Beyin bilhaua Milli
yet için u.:sıın zamandan beri haJU.rla
makta olduğu bu roman bitmek üze
redir. Büyük inkılabın mühim bir ta· 
rafını Anadolu ;ııa.Yfannın lıınnda göa 
teren bu milli, büyült roman ayni za. 
manda Y"pyeni bir aenuryordur. ( Ba 
toprai'ın kızları) nı, (Dikmen yıldaı) 
m, (Çapkm kız) ı, aon çıkardığı (0-

""Y ana) yı okuyanlar (Yayla kı~:.> 
nda daha yeni, daha heyecanlı bir ol
ııunluk bulacaklardır. 
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Kaleme çırağ ŞEHiR HABERLERi 

Habrlaruıı· . . 
H .. · et ilin edıldıkten bir kaç ay 

urny d . el .. 
devlet aır erını dolduran 

ıonra del . . b. be e pata za erı genı, ır ten-
·ı:'..t Y.ıarı>eai darma dağın etmİ§Iİ. 

11 
Yeni kadrol:'r g~nç ve yaşlı binlerce 

Uru remıı daırelerden aürüp çı· 
mCJJI .. 
kardığı ~":? ~azetelerde toYle mü
t ı...ıar yurutuldu: 

Ekonomi 

Yunan kontenjanı 
15 mayısta albay 

uzatıldı 8 
_ Hüriyetin getirdiği nimetlerden 

biri de devlet dairelerini ehliyetsiz İn- Yunan hükumetince, tatbik edilen 
aanlara mekel olmaktan kurtarmall- kontenjan ıs mayıstan itibaren altı ay 
dır. Bundan aonra vatandaşlar serbeıt uzatılmışbr. Yunan ithalatçılarından ba-
. )erde hayatlarını temin edecekler ve zıJan, seçen defaki kontenjan tevziahn-1' ·f 1 h·ıı dan hisselerine az miktar isabet ettiğin· snıi vazı e er e ı eri elinde kalarak 
re 1 • d h ı· den bahiıle ıikayet etmişlerdi. 
devlet it erı a a sa ım bir ,ekle gi- y · d unan hükUmeti, yeni konte~JBD a 
recektir.,, hir kııun maddelerin tevziabnı indinnİf-

Bu ıııütalea fÜphesiz ki pek makul tir. Bu meyanda SOO metre mikibından 
idi. Ve ıneklep.lerde yeti§en Türk genç az kereste ithal edenlerden % ıs, daha 
Jeri bir ;r.aman m&arun §ahsi kabiliyeti- fazla kereate ithal edenlerden yüzde 30 
ni ıabdit eden reımi vazifelere bigane niabetinde tenzilat yapılmıttır. Bu su
kaldılar. ~rbeat hayata atıldılar. Yıl- retle indirilen miktarlar, seçen tevziat-
ıardanberı, ~de~ babadan oğula, bir la hiHelerİne az miktar aynlan Yunan-
aile an'~dnell, hır ocak im

1 
~razı ksibi lı ithalitcılara taksim edilecelıtir. 

ürÜP gı en memur mea egme arşı ~ ıs mayısa kadar ithal ebne· 
• ana» bu ali.lr.a112lık bir çok senç- mİ§ olanlara mallarım çıkarmak için 
u1!..,.ft busuıi tet.ebbüs. lerde muvaffak k " · __. ''-'• c• - mayıs sonu09 aaar mezuru3~. ven .. --
IJJIAlannı temm etti. tir. 0 

HarPten aonra ünifonnalanru <;ık:a- Evvelce Yunan Ticaret nezareti ve 
biıd""" ihtiyat zabiti arasında böyle merkez ıe..zi komisyonunca verilen mü-

::.,...ı ..-leldere girip mevki tu- aaadelerin hükmü de ipka edilmittir. 
tan, para aahibi olanlar pek çoktur. Fındık nizamnamesi 

fakat aon zamanlarda mektepler-
den çı~P hay~ta ıı_irmeğe ha21rlanan ihracabınız 
SençlerıD hançte ıt bulamayıp ırene fındık tacirleri, dün Ticaret Odaım-
devlet ppılarma bat TDrduklan, hat- ela toplanmıtlar ve yeni fmdık niz.amna-
tA 111i!J>)ıal b~unmaran yerlerde mü. meainin tatbikatı etrafında konutmuf-
liziın"' sureti!e. vazıfe alınağa talip lardır. 
oJduklUJDI s.oruyo~z. İspanyaya yumurta 

Bu bir ıerilemedır. Niaan zarfında lıpanya'ya 3ıO küsur 
Türk sençlerini devlet kapılarını bin lira kıymetinde yumurta ~ etti-

çal~a se._keden Amil >ann- iimiz anatılmıthr. Son haftalarda Fnn-
beyııeııniJel bır mahiyet alan İt buh- aa ve ltalya'ya da Türkiye'den hayli 
ranı ol"'°: yumurta ihracatı yapılmıtbr• 

Böyle bU: ~ra~ Türkiyede ken- Rimanya ile ticaretimiz 
dini. L: ..... tbrdıgıne ınanınak · . ti·-....-;-d ba ka ıçın mem- Türkiye - Romanya arasında yeni 
leketiın'" e • 1 •. ırklara mensup caret müzakeratına bıqlanacağmı yu-
a-çı.,.;n ayna ~uılı:üUe kartıla§tılda- mqtılc. Romen ticaret mümessili M
nnı ıörıııeınb: ..!~2"j'ır. Halbuki Türk Maneako, Ankara'da bu hususta lazmı 
ten ıayrıikvla • .~rülı,.arnı İtaizlikten ıi- gelenlerle temaılarda bulunmaktadır. 
k • t ett en go ,,.;.. 1 · • R ·ı ·kt. ... ·· ebat aye d 

1
. k -30r. ••n nevt omanya ı e ı ıaam munas ımıza 

-.e l"kli e !""~.._ te.rtile bir gencin- dair ihracat Ofisi ve Ticaret Odasmca 
hayatını temm ";"'""ek iı daima me..- hazırlanan raporlara göre, taze ve tuzlu 
cuttnr· Yalnız elınc bir lise, bir Darül- balıklanmıza ve zeytini erimize iyi bir 
f .. ..ft diploması alan her · ·· ·· ~7n olan Romanya, son zamanlarda un- h 1 .• k genem so:zu- ~ 
nü beıı-" ~ ~u . sek bir mevlı:ie, ka- bu mallanmna ıu.r.ı bazı tahdiat vazet-
zancı yükae ır 1fe dikmesinde hata mittir. Buna mukabil, Romanya keres-
vardrr· d H teleri haricinde diğer mallan, piyasamu:-

ViyaD" a ukuk ınezunu sençlerin da eıki mevkilerini muhafaza etmekte-
şoförlük, arab

1 
acılık ettiklerini, Paris' clir. Yeni ticaret muahedeainin, iki taraf 

ezun anrun iktiaadi oriinaaebatinin takviye ve inki-
te lise m ·k d &araonluk yaphk- tafini temin edeceği ümit edilmektedir. 
!arını, ,ıunerı a a Darülfünun mezun- • 1 
lennın otel kapıcılığı ettiklerini daima Y ılan1arm cinsinı soruyor ar 
göz önünde tu .. tın~~ız lizmıdır. Bir Avusturya müessesesi, Ticaret 0-

Hayatını. mıuıetını temin etmdı: ıçın dasından Türkiye'de ne cinı yılanlar 
Dariilfünun mezunu bir ıencin bebeme- avlandığı hakkında malumat iıtemiıtir. 
hal tahsiline uyg~ bir mevkie seçme- Viyana' da kaplumbaia ve yılan ticareti 
ai icap eblle:r,hirlsvıçre otellerinin kapı- _ • yaptığı anla§ılan bu müesıeae, Türkiye'-
CJH JıerhaJde miiıt~dan çok fazla de tutulan yılanların muhtelif memleket 
pşra kaZaı:' 1~· Beyoğlunun birinci aı- lere satıJmasına delilet edebileceğini bil 
nıf bir otelını!' a .. naörüne bakan sen- dinniıtir. Oda. Avuıturya'lı müessese-
cin kazancı h~~ g~zete bapnuharririn- ye istediti malumati vennİ§tİr. 
den farklı degıldır. Ve kazanç İçin be
hemehal bir kol!"ğ~ o~nnak ınecbu
riyeti yoktur. Zıhruyetı deiittirınek 
kafidir. ...._. ül" . 

Türk sençlenul~ ~. azımet auı:e
tile .tevlet dairelennı ıtııal etmelerini 
cüınlıuıi:Jet nlatlarınd~ beklediği

. c"'"'aliyele aykın bır hareket le-
mız . 
lik:ki eclerız. 

Jliik(iınel me~uru .~r~malı. Genç
lik ..,eınuriyet dıye hükuınet kapıaını 

tıııaın•Jıdrr. 
ça Burhon CAHIT 

---- o se1koz Merkez 
111emurlutu 

EınoİYet ınüdiirlüiü i!Dnci ıube iiçün
- krıııD batmenturu Hıdayet Bey Bey. 

cuı. _..Jiı ınerkez memurluğuna tayin 
oz pu-:- n·c1a t B · if · ediJıni!t.İr. ı ye ey yem vaz eaıne 

başJaını,tır. 
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Gemi kurtarma 
Şirketia teala heyeti 
umumlyeal toplandı 
HükUmetin en büyük hiueaine sahip 

olduğu yeni tqekkül eden semi kurtar
ma Türk anonim şirketi, dün öğleden 
•onra ilk teois heyeti umumiye içtimaı
nı Yllpmltbr-

Gemi kurtarma •İrketi bundan evvel 
limited tirket hali;.de idare edilmekte 
idi. 

Yeni ıirket ise anonimdir. Dörtte üç 
hi11esi hükıiınetin, dörtte bir hiuesi de 
hutuıi "fhaımdır -

Dünkü ictimada hissedarlar namına 
Vasıf Pı. iİe Hamdi Bey hazır bulun
muşlardır. Şirket, mahkemece teııçil 
muamelesi ikmal edilir edilmez faaliye
~e Reçeceldir. Gemi kurtarma !İrketi, 
1te baıladıV. tarihten beri 200 kusur bin t ·ı· o• 
onı ato hacmında 44 gemi kurtarmıı

tır. 

Kurtarılan _,. . . d p . _ .._ ibi bü .. K~er ıçın e rovınoaı 
gard :ruk tranaatl.ntik vapurları da 
v ır. 

iki ,ün.llvbael Çanakkalede karaya o
turan n!'J z ndıraJı Semirol vapuru· 
n.un k.urtanlmaaını . da ııemi kurtprma 
tırketı deruhte etmittir. iki tahlisiye ge
misi Semirol vapurunu kurtıumağa ça
lıtmaktadır. ---o---
Aynaroza nefyedllen 

papa•lar 
Bundan bir ay enel Rum Patrikane

ainde Saint Sinode meclisi t0plandıjp 
eanada Balıklı ve Kumkııpı peakopos
lan, içeri girerek ınüzalıerata iıtirak et
-ı. iılemitlerdi. Peakopos!""11 bu ha
relreti kilise kanunlarına ıtaatsızlık ve 
hürmetaizlik telakki edilerek Ayruıroza 
nefyedilınelerine karar verilmitti• Bun
larda'.'. Balıklı peıkopoau ceza&ıru çek
mek uzere Aynaroza sitmittir. Peako
rr"' ~etinden evvel Patrik Fotioı . 

· ye bir mektup ıöndererelc kuıuru
nun affını rica et • t• 

Kumk moı ır. 
tİnııedi. ~pı Peskopoau ela hazırlığin.ı bi
A sınd':" ancak bir hafta ıonra 

ynaroza ırıdeceg' İni b·ıd· . . 
ı ınmtbr. --iki denizaltı geml•I 

h11g6.n geçecek 
Karadenize gideceğini yazd iımu I 

talya'nın Del~ ve Trichecoı deniza) -
scmileri bu aalıM Boğazı seçecelderd· b 
Gemiler Rusyanın Batum ve N""rosiskl 
liınanlan ile Yama ve Köatenceyi ziya
ret edecekler ve haziranın haftaamda li
manmııza selerek bir kaç sün kalacalc
Jarclır. 

Bele diyede M••rltte vııayette 

• 
llkmektep!er Tapu teşkilatı Haliç yolcuları 

Vapurlara artık hiç 
rağbıet etmez oldular 

Bet aıniftan altı aınıfa Kadroda yeni deiişlk-
çıkarılacak ilkler olacak 

Haliç Şirketi mali vaziyetinin mÜJ
külahndan bahsederek belediye ve di
ger resimlerden birikmiş olan borçları
nın affını iatemİ§, aksi takdirde im.me 
hizmetini ifa edemiyerek seyrüseferle
rini tatile mecbur kalacağını bildir
mitti. 

Bu tetebbüs Üzerine ıirketin mali 
vaziyetini tetkik için bir komisyon 
toplandı. Komiayon, şirketin borçla
rını ödeyeıniyecek vaziyette bulundu
ğuna rapor verdi ve bu rapor, Şehir 
Mecfüinde müzakere edilerek tirketin 
bir ıene müddetle borçlarının tehirine 
karar verildi. 

Fakat verilen bu bir senelik mühlet 
hulul edince ıirketin sene borç ödeye
cek halde olmadığı söriildü ve bu hal 
kartı11nda Haliç Şirketinin vaziyetini 
daha eaa•lı bir tekilde mütalea etmek 
zarureti hi.ııl olmuf ve icap ederse 
Haliç Şirketinin mevcut teaisatile be
lediyece satın almmaaı bir fikir olarak 
ileri •ürülmilftü. 

Belediye Reiıi Muhiddin Bey, ıirket 
erkinile temasa gelerek Haliç Şirke
tinin müıtakbel vaziyeti hakkında 
cezri bir karar verilecekti. 

Öğrendiğimize göre tirkete şimdiye 
kadar bu huıusa dair ne bir teklif ya
pı1mıt, ne de eörü§mek Üzere bir da
vet vaki olmuttur. 

Haliç Şirketi ise giin günden içinden 
çıkılmaz bir vaziyete düımektedir. 
Mevcut 12 vapurdan 7 tanesi munta
zam aefer yapacak haldedir. 

Yolcu miktarı da otobüs rekabeti 
ve diger sebeplerden gittikçe azal-
maktadır. 

ilk mekteplerin bet sınıftan altı sınıfa 
çıkanlmalan için Maarif Vekaleti tetki
kat yııpmalrtaclır. llkmektep talebesinin 
daha ziyade kuvvetli olması için bu de
iitikliğe lüzum sörülmektedir. 

Fakat illnnekteplerde bir sınıfın faz
lalaımaaı senede 4 milyon lira hususi i
dareler büt<esine bir fazlalık zammet
melrtedir. V ekilet önümüzdeki seneler
de buna imkan haaıl edebilmek için hu
susi idarelerin tedbir]er almasını istiye
cektir. 

Ders levazımı eksikleri 
MW..teplerde dera levazımı noluanla

nru ikmal için Maarif Vekaleti bütçesi
ne 200 bin lira tahıiaat konınuttur. Bu 
tahsisatla bilhassa tarihi llvhalar ve ha
ritalar satrn alınaCliktır. 

Liııelerde okutulan tarih 
deraleri 

Liselerin ikinci d""relerinde okutulan 
T.T.T. Cemiyetinin yazdığı dört cilt 
tarihin birinci, ikinci, üçüncü kıırmlan
na bazı ili.veler yapılmak suret.ile yeni
den tabı telcarrür etmi!Iİr. Bu, değitik
likler yapılacak olan üç cilde billuuaa 
Avrupa tarihi iliYe edilmektedir. 

Onümüzdelri ders senesi bıqında bu 
deği~iklik yapıl""' olarak tedris edile
cektir. 

Ortamelrtepler için bu ciltlerin eoaıla
n dahilinde daha muhtasar, daha açık 
olarak üç cilt tarih yazılnuıtır. Bunlar 
da önümüzdeki sene ba!ına yetiştirile
cektir. 

DarUlfUnunda 

Belediye koopratifi haziran· Pr. M. Mal ehe 
da açılacak Pr. M. Malche dün ö~eden sonra Da-

rülfünuna gelerek kendiıi için hazırla-
Belediye kooperatifi ucuz yiyecek i- nan hususi büroda mama kadar mq-

çecek -ddeleri, odun kömür aatabil- gul olmuttur. 
mek için aaht mağazalan açacaktır. Bu M. Malche Darülfünun em.in vekili 
mağazalar Belediye civarında olacaktır. Tevfik Recep Beyle dün iki saat süren 
Mağazalar haziran sonunda faaliyete bir mülakatta bu]unmu~tur. Bu müli.-
geçecektir. katta umumi Darülfünun hayatına dair 
Muhiddin B. Ankaraya gitti birçok meoeleler görütülmüştür. Dün 

gene M. Jl.i.lche'e birçok iıtatiıtik ma-
Vali ve Belediye reiıi Muhittin B. re- liımati verilmittİr. Profesör bunlar üze-

fakabnda Belediye hukuk itleri müdürü rinde tetkik.at yapmaktadır. 
Muhliı, mezarlıklar müdürü Süleyman Henüz darülfünun ıslahı kanunu çık-
Beyler olduğu halde Ankaraya gİtmİ§- madığı için M. Malche fili bir it yapmı-
tir. Muhittin B. Ankarada Belediyeye yacak, kap.un çıkıncaya kadar evrak il-
ait birçok İJ)eTİ tUİp edecektir. Bele- .. zerind tetki!· yapacak, Darülfünun" 
diye memurin müclürii Samih B. de ya- erkanı ile temMlarda bulunacaktır. 
nn Ankaraya gidecektir. Pr. M. Malche'in Maarif Vekileti ile 

Belediye heyeti hafta sonunda avdet temaı etrnı;i' +üzere ay sonunda Ankara-
edecektir. ya gİtmes~ ll!!Uh emeldir. 

~~~~~~~~--;_;;....._.:._:_~~~ 

Mahkemelerde 

Beşibirlikler sırrolmuş •• 
Kadın; iddiasını isbat edemediğin. 

den suçlular da beraet ettiler 
ikinci ceza mahkemesinde dün ıa

yanı dikkat bir davaya balolmıthr. 
Davanın suçlulan Hacer, Firdeva, 

Saime, Muzaffer ve Hüsniye Hanım
lardır. Davacı da Melahat Hanımdır. 
Okunan dava evrakına nazaran Hüs
niye Hanımın ı O aylık bir çocuğu var- ' 
dır. Bir gün Melahat Hanım takma 
bıyık yapıp 9apka ve erkek elbiseıi 
giyerek Hüsniye Hanımların evine git· 1 
mit ve bir latife yapmıt, bu latife es
nasında da Hüsniye Hanımın ıo aylık 
çocuğunun kundağına boynundaki 2 
beıihiryerdeyi şaka olıun diye tak
mıtbr. Fakat beşibiryerdeler buradan 
•ırrolmuı, Melahat iıtediği zaman da 
bu hanımlar hep bir ağızdan: 

- A! ... Vallahi görmedik kardet• 
Demiılerdir. Şaka yapayım derken 

elindeki iki betibiryerdeden de olan 
Melilhal Hanım da mahkemeye müra
caat etıniıtir. Fakat her nedense ken
diıi dün mahkemeye selmemit. suçlu
lar da: 

- Bunca yıllık komfuyuz, biz onun 
boynunda bile beıihiryerde sörmedik. 
Nerede kaldı çocuğumuza takarken 
görelim? dem.itler, ve beraet kararı 
İıtemİflerdir. 

Melahat Hanımın iddiaaı sabit olma 
dığından mahkeme beraet karan 'Ver
nıittir. 

Tapu kaydi yanlış mı? 
. Florya çiftlik, plaj, ve gazinosuna 

~ıt araziyi hilafı uıiil 48 parça kayıt 
ıhtas ederek ahar tahıılann uhtei ta
sarrufunda Ünİf gibi göatermekten suç 
lu sabık Bakırköy Tapu memuru Ala
eddin Beyle yanlıı kayıt çıkarmaktan 
ıuçlu tapu kayıt mümeyyizi Müstain 
ve kayıt memuru Ahmet Cemil Beyle
rin muhakemelerine dün ikinci ceza 
mahlr.eme•inde baılanılmıfhr. 

Suçlulardan Aiaeddin Bey mahke
meye gelmemit. Müstain ve Ahmet 
Cemil Beyler de yanlıı kayıt verme
diklerini, verdikleri kaydın 1270 sene
sine ait eıki kayıt olduğunu, hu kay
dın albnda üzerinde başka muamele 
yapılmam•t olan hu kayda istinat edil
memesi ve lstanbul Vilayeti tapu ka
yıtlanna da müracaat edilmeai icap 
ettiğini terh verdiklerini söylemitler
dir. 

Muhakeme Alaeddin Efendinin zor
la getirHmesi için batka gÜne bırakıl-

mıttır. 

Neşriyat davaları 
iyi su fıçılarına konulan mühürler 

üzerinde suilııtiınal yapbğı için itlen 
elçektirilen •u memuru Cemal Efendi
nin itten elçektirildiğini yazdığı için 
su memunı Cemal Efendi tarafından 
Son Posta gazetesi aleyhine bir dava 
açılmıı ve bu davaya dün ikinci ceza 
mahkemesi tarafından bakılmıttır. 

Davacı vekili filvaki müekkilinin iki 
numaralı mühür yerine arada resim 
farkı olan bir numaralı mühür kullan
dığını ve bundan dolayı da itten elçek
tirildiğini söylemifae de, bunun gaze
tedeki netrİyattan sonra olduğunu ve 
böyle kabahat i liyen bir memunın 
teıhir edilmeıinin doğru olmıyacağını 
aöylemittir. 

Son Poıla Neıriyat Müdürü ise da
..,acınm suçunun kendi vekilinin mah
kemedeki ifadesile sabit olduğunu ve 
eıaıen bu havadiain Belediye Reis mu
avini Nuri Beyin beyanatile tevaik e
dildiğini söylemittir. 

Muhakeme keyfiyetin belediyeden 
aonılmaaı için aym yirmi betine talik 
olunmU§tur. 
Nazım vapuru kaçakçılığı 

Ahiren Ruı limanlanndan limıunmı:ıa 
gelen Nazım vapurunda yapılan arat· 
brmada, kaçalı deri, fd<er, kürk, hav
yar veaaire bulunmu!tu. Bu meseleden 
dolayı 8 inci ihtiaaa mahkemeaine veri
len geminin ikinci ve üçmı.ci> kaptanla
nyla iki çarkçm Ye bir kaç layfannın 
muhakemelerine baflannuthr. Müddei 
umumi, ikinci kaptan Ziya, üçüncü kap. 
tan Şükrü, çarkçıbaşı Hamit ve ikinci 
çarkçı Fahri B. dün beraetlerini, loatrom 
Y.uuf, Ali, yağcı Mustafa ve diler Mus 
tafa'nin tecziyelerini talep etmiştir. 
Mahkeme yarın karannı tefhim edecek
tir. 

Eroin ve kokain 
Kokain ve eroin kaçakçılığı yaptıkla

rı iddiaaile Altıncı istintak hakimliğine 
tevdi edilen Möiz ve Leon Bo:nar ef.,... 
dilerle Şakir ve Hasan Efendiler iıtin
tak hakimi tarafından t""kif edilmitl.,... 
dir. 

Bunlar tevkif kararına itiraz ederek 
Ağırcezaya jgtida vermislerdir. Ağırceza 
tetkikatı neticesinde auçlu]an s:erbeat 
bırakmıştır. Maamalih müddei umumilik 
Ağır ceza karanna itiraz etmİ!lİr. 

Tapuda yeni teşkilat yapılacaktır. 
Kadroya bazı memurlar ilave edilecek
tir. 
Bazı memurlar ta .. adan lıtanlıula ve 

bazı memurlar da ı,;,radan ta"1'ya nak
ledilecektir. 

lstanbul Tapu idaresinde haziranda 
yapılacak olan •İcİI muhafızlığı hazır
lıldan bilmİ§tir. 

Bu itler İ1;İn Tapu umum müdürü Ce
mal B. bu ııünlerde ,ehrimize gelecek
tir. 

Ziraat Sergisi 
Ziraat ıergiıi bu sene eylülde 

cakhr. 
açıla-

Bir ziyaret 
Rum Patrikhanesi ,.elöJ.j 

Efendi dün vali muavini Ali 
ziyaret etmittir. 

Liökyadis 
Rna Beyi 

-

Bir İtalyan profe•Öri 
geliyor 

ltalyan profesörlerinden M. Pietro 
Silva bu ayın 26 sında tehrimize gelecek 
ve ltalyan aefiri M. Lajacono'ya misa
fir olacaktır. M. Silva tehrimizde "Ak
deniz ve ltalyan rönesans'ı" hakkın da 
bir konferanı verecektİr. 

Konservatuvarda 
ıslahat 

Konıervatuırann 11lahı ile meıııul o
lan Avusturya musilriıinaalarmdan Prof. 
Joaeph Marlu yakında ıehriınize gele
cek ve evvelce verdiği raporun t"tbiJca... 
tına nezaret edecektir. Prof. Joıeph 
Markı, bu defa geliıinde imtihanlarda 
bulunacak n talebe ile temas edecektir. 
Profesöre yol paraaı gönderilmİf ve ha
zirandan evvel aelmeti rica edilmi~tir. 

1020 dava iptal edil~I 
Muhtelit Türk - Yunan mahkemesinde, 

kanuni müddet zarhnda harclarmı ver
medikleri için hükUmetimiz . aleyhine a
çılan ı020 davanın iptaline karar veril
mittir. Bu davalann evrakı tasfiye edil
melı.tedir. 

Mücevherat kaçakçılığı 
Mıaır, Yunaniıtan ııilıi yerlenlen Tür

kiyeye müc:e11heral kaçakçılığı yapıldı
ğına ve bu meselenin gümrük muhafaza 
teıkilitı tarafından takip edilmekte bu
lunduğu yolunda bir alo:faDl ıazete.inin 
verdiği haber, muhafaza Batmüdürü 
Hasan B. tarafından telı:zip edilmitlir ~ 

ı-oll•t• 

Bir hırsız yakalandı 
Alemdar'da Bahabey apartmıanmda 

oturan Lutfi Efendinin katına giren hır-
11z Asaf yakalanmıthr. 

Tramvaydan düttü 
Samsonlu Ayte Hanım, Be,iktaı'ta 

tramvay durmadan yere inmek istemiı, 
dütmüı ve yaralanmııtır. 

Kale duvarından aşağı! 
Bekir oğlu Sait Efendi, Çatladıkapı 

civannda kale duvan üzerinde ıezerken 
miivazeneaini kaybetmiı yere clüımüt, 
ağır surette yara1annufbr. 

, iki yaralı 
K .. unııqa'cla meyhaneci Lutfi, Yorııf 

ve Abdürrahman'ı yaralamıı ve yakalan 
mıtbr. 

Parası çalınmış 
Sanyerde oturan amele Emin, polise 

müracaatla ayni yerde oturan Hasan ta
rafından 15 liruının çalındığını söyle
miı, tahkikata baflanmııbr. 

Hayranlık 

Schlee Pata görd6k
lerlnl anlatıyor 

Uumumai harple Türk ordulan Sah
ra topçu umumi müfettitliiini yaponıf 
olan Aİman cenerallerinden Schlee Pt
bundan bir·müddet evvel tehrimize gel. 
mi, ye bir kaç ııün kaldıktan sonra Al· 
manyaya dönmüıtür. 

Selılee Pt- uzun müdclet hükfunet 
hizmetinde bulunmut olan cenenl VOB 
des Goltz Pap.nın Trabyadaki mezarı
nı :oiyaret ederek bir çelenk bırakmııtır. 

Schlee Pqa memleketimiz haldonda 
ki intibalan tu aurette hulasa etmittir: 

insan eski Türkiyeyi gördükten son
ra bu kaclar az bir zan>anda,..söriilen lıu 
terkkiye nasıl eritebildijine hayret e
der. 

ı914 te betinci kolordunun aeferber
liği Z&nWNnda Ankarada idim. Ankanı 
o zaman ikinci derecede ehemmiyetli o
lan bir tehirdi, fakat buırün nıed~i bir 
felıir ve yeni Türkiyenin merkezı ol
nıuttur. 

Türkiye, diğer büyük devleti• ara
tı!ida müıt .. - bir zevki tenıhılne ve 
kendisine hllrmet ettirmeie muvaffak 
olmuttur. 

Eski Ankaradan, bugiin onu tanıyan 
lar nazannda hazin bir hatıradan bıııka 
bir t"Y kalmamsfbr. 

Jamet P- ile olan muarefem umu
mi harpte, kaymakam rütbesinde bulun 
duğu zamandan hatlar. Kendlainln di
ğer büyük devletler, bilhaaaa Y uııani .. 
tana karşı takip elliği akılane siyasettee 
dolayı tebrik ederim. 

Türkiyeden iyi hatıralarla dllnüyo
rum ve onu kendi mukadderatına ha
kim hi vaziyette gördüğümden dolavı 
çok memnunum.'' 
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IFııcLE~ 
İdman şenliklerini na•ıl 

dinledim? 
Cuma günü lutufkar üstadımız Se

lim Sırrı Beyin gönderdiği davetiye
lerden İstifade ederek bir kaç arka
da, Kadıköyünde Fenerbahçe stadm
da yapılan altıncı idman tenliklerine 
gittik. intibalarımı hızı geçmeden ııa• 
yet samimi olarak yazıyorum: 

Efendim, kapıdan girerken gördü
ğüm polia kordonlan, balkı intizama 
davet eden polia noktaları bana ilk 
görüniifte kuvvetli intizam tedbirleri 
alındığı hissini verdi. . . Fak at. • içe
riye ıririp te elimdeki bilete göre yer 
bulamayınca anladım ki haddinden 
fazla adam da..-et edilmİ§. Eh, ne ya
palım. Şöyle bir aralık bulup hakanz. 
dedim ve aokuldum. • . Büyük bir şey 
ıördüğünıü aöyleraeın :yalandır. . 1-
§İttim, deraem doğrudur. Güzel ve 
yeka•i.z bir mart• itittim ve önümden 
geçen süze! bir seçit gördüm. Ondan 
sonraamı hak getire ... 

Bir aralık üstat Selim Sırrı Beyin 
terennüm eden hir nutkunun §U sözle
ri bayii meyil kulağıma çalındı: 

- "Ey analar, babalar, atalar, tey
zeler, halalar, dayılar, amcalar ... , 

Ci .. anmdaki patırtıdan diger akra. 
ba iaimleri de sayıldı mı onu ititeme
dün. . . Derken, bir ince hanım ~e•İ 
hırçm hırçın bir teYler bağırıyordu. 
Onde olan biteni görmek bahtiyarlı
ğma nail olanlar arkadakilere hikaye 
ediyorlardı. 

- Kumanda veren hanıma au 'Yer
diler. Seai kısıldı da .... 

- Kızlar yapıyor §İmdi. . sonra 
erkekler yapacak ... 

Halk ukıth, ukışh ve önümüzden 
bir kııarm memnu mıntaka olan par
makhk dıtına çıkb. . . Polialerde sea 
aada yok. • . Etrafıma baktım. Girer· 
ken ırönlüğüm polia kordonları orta
da yok. • • öndekilerin anlattığına 
nazaran önde mekteplileri seyrediyor4 

larmıf. . Aralannda asayiıi ihlal eden 
bir feY olmaam diye olmalı ... 

Ondan sonra bir kanşıklık oldu .• 
Ahali büııbütün dı§An çıkh. . . Par
maldıim içindekiler, dıpndakilere ı.a. 
ğırdılar. Polise tiki.yet ettiler. Müla
yiın bir memur hattı tecavüz edenlere 
aöyliyordu: 

- Rica ederim efendiler. Allaha• 
kına otunın da ıu arkadakilerin seai 
keıilsin! 

Oturan ve dinliyen yok. . . O da ar• 
kadaki ıekvacılara cevap veriyor: 

- Efendim, dinlemiyorlar ki .. 
Bir münuebetsiz lafa karıtıyor: 
- Gazel mi bu, dinleainl .. 

Ve arkadakilerin aabn tükeniyor, 
bütün kütle hattın d19ma çıkıyorlar. 
Ben de beraber ••• 

Ooola! Dünya varmıt-. Şimdi gö
rüyorum. . . Binlerce senç çok mun
tazam duruyorlar. Erkekler batladı .• 
Onlar da muntazam, . Harekat biti· 
yor. Oatat Selim Sırrı Bey, kendi iti
rafile de ifade ettiii Teçhile, ufacık 
bir buketi çocuklara takdim ediyor. 
Ve meraaim bitiyor .. Bu aözler işin la· 
tifeai •• Gelelim ciddi tarafına: 

Bu idman şenliklerinin programım, 
çocuklann yapbğı hareketlerin kıy
metini burada münaka§A etıniye lü
zum yok. Bu akademik bir teYdir. 
Likiıı: 

ı - Kumandalar ~ok tafoilatlı "" 
uzundur. Kıaalbnalı. Çocuklar §aşın· 

·yorlar, a:aJeriye fena teair ediyor. 

2 - 11000 talebeye ağızla kuman
da ebnek doğru değil. Bir kıum i,it
miyor. Kumanda •erenin gırtlağı yır· 
tılıyor Ta aonlara doğru bu ses canhı
raı bir eda alıyor. Bir kaç (hoparlör) 
koynıak lazımdı. 

3 - Yere söre fazla adam çağml· 
mıttır. - Bunun önüne geçmeli .. · 

4 - Bu ıenliklerde çocukların du
rutlan ve hareketlerinden batka her 

,, wey gayrimuntazamdı .. Ne halk inti
zamı muhafaza etti. Ne polis kuv'\·eti 
inti"amı muhafaza ettirdi. . Bu çok 
fena •• menfi bir tesir yapıyor. Bu 
tenliklerin oradaki İntizam ve inzFba· 
bru kiriı üstüne aldıyaa tehrike şayan 
bir te:Y yapmıt delildir. Ben, müteeı· 
ıir oldum. 

FELEK 

Balkan haftası 
Bir lraç 16• teahharla 
ayın 26 S1nda baıhyor 

Y armdıın i.aı.ttn ayın 27 sine kadar 
clevam edeceği yazılan Balkan Haftası
bir kaç giin t..ııhıir etmİftİr. Hafta a• 
:ym 26 aıncla baflıyacak ve ay sonuna 
kadar devam edecektir. Balkan konıeyi 
de, ayni ıuretle birkaç JÜıı sonra topla. 
nacaktır· Balkan Haftası ve konseye İf
tiralı edecek Balkan memleketleri mu
rahhaalan perıeonbe ve cuma günleri şeb 
rimize gelecelderdir. 

Balkan haftaıma ait program henü 
Aıık.anıduı tebliğ edilmemiatir. Türk 
Ballııan Birliii cemiyeti katibi Abdülhak 
Şinui B. yanıı proıırama hamilen An
karadan avdet edecektir. 

-0----

Mı•ır ekapres •ervial 
Mııır ekapreai servislerinde yapılan 

tadilit üzerine lbımııelen hazırlıklar i
çin Halep ..-e Şam Tarab!usuna giden 
Beynelmilel yataklı vagonlar §İrlı.eti la
tanlıul mllmeaıili Hüınü Sadık B. şehri
mize avdet etmittjr. Mıs1T ekıprea ser
vislerinde icrası mukarrer değitiklikler 
tatbika bıqlımmııtır. Ekıprea yolculan, 
Halep'ten ıonra Payak tariki yerina 
Şam Tarahlusu - Berut yolunu hıkibelo 
ıeyahatlerine devam etmiye bıqlamotlar
dır. 



4 ~iLLiYET PAZAR 21 MAYIS 1933 

c lktıaadt bahi•ler l l[Ul..&ll ................... J 

Türkiyede petrol var mı? Tehdit! 
Tam iş dönümü saati tramvaylarda 

serçe parmağı yerleıtirecek yer yok. 
Merdiven basamaklarında dütınemek i
çin birbirlerine tutunarak ho!lukta sal
lanan insanlara bakıyorum. 

Ana yurdumuzun topraklarını pet
rol teıekkül.il.tı itibarile üç kıııma ayı
rabiliriz: Cenup, ıim.al, bir de müte
ferrik olanlar. . • lıte bugün "Milli
yet,, in değerli okuyuculan beraber 
cenup mmt•k•mızda bir gezinti yapa
lım: Irak Hükılmeti ile hududumu- ı 
zun bir kısmını tetkil eden Diclenin 
bir ayağı olan Harbur suyunun ıiına
linde ve Hızı! suyunun sağ aalıilinde 
Harbul köyünün üç, dört kilometre 
cenubu garbialnde Cezire ovalarına 
nispeten yedi .. sekiz yÜz metre mür .. 
tefi bir mahalde Harbul aafaltlan var. 
Artık Irak budutlanna terkettiğimiz 
Zabo §ebrinin bet kilometre ıimalin
deki Zaho petrolleri namile tanınan 
dört ku7u Harbul'un on bet kilometre 
cenubu şarkiaindedir. 

Harbul asfaltlan çok eski zaman
lardanberi maliimdur. Cina itibarile 
de çok iyi ve teınizdir. Takriben elli 
sene evvel (1295 - 1300 senelerinde) 
Ba8ra havalisinde iıliyen vapurlarda 
kömür makamında kullanılmııtır. Bu 
asfaltlar Harbul'dan Dicleye ve ora
dan da keleklerle Basraya sevkolunur
du. Burada yalnız açıkta cörünen 
asfalt yirmi bin (20.000) ton tahmin 
edilmektedir. Bu mmtakada Umumi 
harpten pek az evvel Standart Ovil 
Şirketi bir taharri ruhsatı talep etmiı
ti. Fakat harp dolayısile araıtınna a
meliyatına baılıyamamııtır. Standart 
Oil gibi ciddi ve müteeni bir ıirketin 
de bu mmtakaya gösterdiği alika ara
zinin petrol tqekkülatındaki ümitve
rici vaziyetine delildir. 

Harbuldan civardaki kumlu ve ça
kıllı araziyi •tarak garbi timaliye doğ• 
ru çıkalnn. Şırnab kasabalDWl sekiz 
kilometre cenubu garbiainde ( C..zirei
ibni • Ömer) yolu Üzerinde Sigrik as
faltlarına raatgeliriz. Burada açıkta 
görünen asfalt Harbulun iki ınisli o· 
lup biraz kumla kanııktır. Bu mahal 
ba21 lngiliz haritalarında kömür ola
rak iıaret edilmektedir. 

Milli müdafaa harbimiz esnasında 
memleketimiz petrolleri hakkında mü
him bir ecnebi grup namına tetkikat
ta bulunan Fransız Profeıörü (Grand
jean) m hükiimetiınizden petrol ta
harri ruhsatını talep ettiği mmtakaya 
burası dahildir. 

Sigrikten garbi ıimaliye doğru yo
lumuza devam edersek Birke köyüne 
geliriz. Koıor Suyu'nun bir ayağı o
lan mezkU.. köyden geçen Tora dere· 
sinin ıol sahilinde Zevingök yolu ya
kımnda beıer yÜr metre ara ile iki 
petrol aJzıntısma tesadüf ederiz. Bu 
mahal Şırnah'a yinni bet kilometre 
mesafededir. Sızan petrol oldukça 
seyyal ve siyahımtırak nefti renktedir. 
Birinci kuyunun kutru bir metre olup 
biriken petrol üç santimetre kalınlığın 
dadır. Sızıntı miktan saatte iki galon 
tahmin edilmektedir. ikinci kuyu top
rak çöküntüleri ile kapanınıftır. Vadi
nin muhtelif mahallerinde asfaltlara 
rastgeliriz. Zivengök'ten ıarka doğru 
yolumuza devam edersek Kerborah'ın 
12 kilometre §İmali garbisinde Ker
benk köyüne 230 metre mesafede Dib 
ırmağı civarında yüz elli metrelik bir 
saha dahilinde üç muhtelif yerden 
petrol sızar. Alman nümune çabuk 
kurumakta ve miktar itibarile de az
dır. 

Kerbenk'ten ıimale gidelim. Siirdin 
takriben on kilometre cenubunda Kıt
mıs köyünün garbinde Botaıı Irmağı
nın sol sahilinde bir petrol ıızınbsı id· 
dia olunmaktadır. Fakat mezkur ma
haldeki neft ağustos • eylul aylannda 
deredeki suyun çekilmesi ile görül
mektedir. Şimdiye kadar da biç bir 
fenni heyetin bu aylarda yolu buraya 
düşmemittir. 

Buradan sonra Van gölünün ıarkın
da Bark.iri • Muradiye Kazası dahilin
de Kürzot köyünün beı kilometre ce
nubunda Neftlik dereıinin sağ sahilin
de bir petrol sızmtıa vardır. Burada 
işgallerinden istifade eden Ruslar ba· 
zı tabarriyatta bulunmutlardır. Ko
walewski'nin neşrettiği etüdüne naza
ran Ruslar burada on kadar kuyu aç
mışlardır. Fakat elyevm bunlardan 
yalnız bir tanesi açık olup diğerleri 
toprak çöküntüleri ile kapanınqtır. 
Buradan alman nümune seyyal bir 
halde olup rengi koyu neftidir. Sühu
letle yanar. Fazla is bırakır. Burası 
müteaddit fenni heyetlerin sathi etüt
lerine sahne olmuftur. lntİfar eden 
etütler hakkında bir fikir edinınek ü
zere bazı noktalarını biraz gözden 

geçirelim: Meseli. Profesör ( Grand
jean) Kürzot'un denize nazaran irti
famı 2100, Rus ve onlara atfen olan 
Alman etütlerinde 1650, diger bazı 
etütlerde 1800. 2000 metre arasında 
ipret edilmektedir. Vi.kii. irtifalar 
barometre ile tayin edilınittir. Ne ka
dar bava tebalüfü de oloa aradaki 
fark biraz fazla gibi. Bundan batka 
Profeaör (Grandjean) petrolün sızdığı 
yeri riiaubi, Ruslar ise indifai arazi 
olarak gösteriyorlar. Fakat Alman 
Bergrat Bartels'in Petroleum Zeitsch
rift'te münteşir mezkUr mahal için je
olojik krokisi bu iki noktai nazarı kıs· 
men telif ediyor. 

Kürzot'un cenubu ıarkisindeki Çak· 
mak köyünün cenup sırtlannda kum
lu Bitüm tabakatma tesadüf edilmek· 
tedir. 

işte cenup mıntakamızda §U dolat
madan meydana çıkan hakikat yurdu· 
muzun bu kısmı petrol itibarile bize 
çok ümit veren bir sahadır. Zaten bu
nu "Cevap Eyyüp,, raporunda fenni 
bir fekilde de tespit ediyor. Maama
fib: Şimal ve müteferrik mıntakaları
mız da bir tarafa atılamaz. lktısat 
Veki.letinin bu metfun hazinemizi 
meydana çıkannak için bizzat ite bat· 
lam.ası gönüllerimizi sevinçle taııra• 
cak kadar değerli bir teıebbüstür. 

Sadreddin ENVER 

Brahm• ihtifali 
Meşhur Alman musiki dahilerinden 

(Brabmı) m doğumunun yüzüncü yıl 
dönümünü münasebetile bütün mede
ni memleketlerde ihtifaller tertip edil
mekte ve bilhaaaa Viyanada buna haf
talar tahsis edilınektedir. 

Bu münasebetle Konservatuvar mu
allimlerinden bir grup Tepebaıı Tiyat
rosunda 21. 5. 933 pazar günü saat 
17.30 da bu yüksek sanatki.nn hatıra
sını tazİ:ı.' için bir ihtifal tertip etınİf
lerdir. 

İran konsolosunun bir 
tekzibi 

lran konsolosluğundan: lran Hariciye 
Veziri Fahametlu Frugi Hazretlerinin 
lngiltere ile bir muahede yapmak üzere 
Londraya seyahat edecekleri haberi Av· 
rupa gazeteerinden naklen lıtanbulda 
çıkan bazı ı:-azetelerde dahi intit'll' et
miıtir. 

Suretiresmiyede a1dığnnız malU.mata 
müsteniden mezkı'.lr havadisin asliiesaaı 
olmadığından muhterem gazeteniz vası
tasile takzibini rica eyleriz efendim. 

Baıkonsoloı 
Asadullah Behnam 

1.t,.nbul asliye mahkemesi ikinci hu 

kuk dait<l9inden : 

Mm Simha tarafından Dimitri etf. ile 
Fenerde Fenıer kapıda 15 ve 115 veya 
175 N~. lu hanede sakin Nikoli efendi 
aleylıJt, riııe ikame ediılen davadan do.la 
yi mumaileyh Nikoli efendinin gösteri 
len m"halde bulunamadığı ve ikametga 
hı hazırımn meçbu.! oLduğ;u aııılaşılı=ş 
ve miid&ı vekilinin mwvafıkı kanun 
görükn talebi veçhi.le ilanen telbliğat 
icraS!na karar verilm1ş olduğundan y.e
ni·i !'l1 tastir ve mahkeme divanhanesine 

talik kılınan davetnamede yazılı Hazi
ranm 22 ind ,perşembe gu:ııu saat on 

üç buçukta tahkikat hakimliği hıuzıu~un 
da hazır buılunması ve yahut tarafın

dan musaddak eenetl.e vekil gönderme
si v" aksi hatde giyahen tahkikatm k
ra kılınacağı malUnıu olmak üzre key 
fiyet gazete ile ilan olunur. (3566) 

Bir tramvay, bir tramvay daha, bir 
tramvay daha.. Her geçen araba cende
re makinesi gibi dar ve sıkışık .•• Kabur
ğa kaburğaya gelmiş müıterilerin lirası
na girmek icin pire, yahut tahtakurusu 
olmaktan bajka çare yok. Belki pire bi
le, bu kalabalıkta rahatsız olur, 

Boş yere beklemekten artık ümidimi 
kesmiştim. Bahçekapıda belki tenhaca 
bir arabaya rastlanın diye, o tarafa doğ 
ru yürüyordum. 

Fakat tam bu sırada, yaşlı bir köylü, 
sırtında kocaman bir sepetle önümden 
geçti. 

Siz ıu gaflete bakın. Bu müthiş ağır 
lığile tramvaya binmeğe hazırlanıyorw 
muf. 

E vvel3., sepeti omuzlayıp kalabalığı 
aralamağa çalı§tı. Olm,.dı . Kentli girip 
sepetini ~rkadan sokmağa gayret etti. 
Bu teşebbüsü de boşa gitti. Sepetini ha 
va yoliyle hedefe vardır!"~ ~yetinde 
bulundu ve hafı üstünde ıçen gırec'k ol 
du. 

Yolcular mani oldular; nihayet kon. 
doktor göründü: 

- Olmaz, sepetle giremezsin! 
Kadın şaşaladı: 
- 1 nci sepeti bıraknuyon mu? 
- Hayır! Yasak ... Sen yalnız biner-

sen olur .. 
Köylü, bu yasağa bir mana vereme

mişti. Adeta hiddet etti: . . . . 
- Ben sepetin hatırası ı~ın bınıyom 

trambaya. .. 
- Eh.. Ne yapalım?. 

Tehdit etti: 
- Sepeti almryosan bı:n de bin

mem!. .. 
Tramvay yürüyüp gidince yanında

kilere döndü: 
- Gendi ziyan etti. Sepetimi alma

dıktan kelli ne <limeğe trambaya binem ... 
Allah bir değil iki dene ayak vermiş ... 

Ve "Oh olsun!" der ı_ı:ibi biletçiye 
yumruklamu göstererek yürek sevindir 
di. 

M. SALAHADDiN 

Yeni ne,rlyat 

HAV ACILIK VE SPOR 
(Hava<:ılık ve spor) roecmuasmın 95 

;nci sayısı her zamanki nefasetile çık
mıştır. Günün derdi, (bava tehlikesin
den korunma) mevzuuııa temas eden 
biT tetkikle laboratuvarlarda Y~ılan 
yıMırım tecrübelerinden balı9etmek-
1ıe ve daha biT çok kıymetli mündericatı 
bulunmaktadır. 

AskarT tebligat 1 ----
İhtiyat zabitleri yoklaması 
Beyoğlu Askerlik Şubesimen: 
1 - Her sene olduğu eibi bu sen.e de 

ihtiyat zabitan yoklamalan 1 huıran 
1933 de başlayarak 30 haziran 933 ga
yesine kadar devam edecektir. 

2 - Subemizde kayitli bilıimum ü
meri, zabitan ile memurini askeriyenin 
yukarda zikredilen müddet zarfında şu
beye müracaat etmeleri. 

3 - Mektupla ·müracaat edeceklerin 
esas sınıfı, rütbesi ile sicil veya kayıt 
numarası ve ihtiyat zabit defterinin kaç 
sıra numarasında kayitlı olduğun.un ve 
adreslerinde değiıiklik olup olmadığının 
ve mektup zarflan üzerinde afBğısınm 
sol köşesine (lht. Z. Yok.) remzinin 
yazılması lazımdır. 

4 - Muayyen müddet zarfında yokla· 
ma müddetini geçinniı olanlar 1076 N. 
lı kanunun onuncu maddeıinin tatbikin· 
de itirazlan gayri varit addolunacaktır. 

Kaza 
Sigortalarınızı 

ÜN YON 
Galetada Ünyon Hanında Kain 
SİGORTASINA yaptırınız. 

Türkiyede bilifaııla ıcrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta 

T~lefo'I: Beyoğlu 4.4888 
yaptırmayı ,ız. 

2363 

Halk evinde 

Kim kime? 
Emilo iMhrmor bir tüccar yarunda 

memurdur. Sekiz senelik evi. Sekiz se
nede biç bir haşarılığı yok. Bir gÜn na· 
sılsa esti, bir gençlik alemini ihyaya ka
rar verdi. 

O gün yolda giderken, patrondan İ· 
zin koparmak için naaıl bir yalan uydur 
mak laznn geldiğini düşünüyordu. Kız 
kardeşinin evleneceğini söylese olmaz. 
Çünkü patron kız kardeşi olmadığım bi
liyordu, Büyük annesinin cenazesini ba.. , 
hane etse J:..u da olmaz, t:iinkü patron 
baba annesinin de. 2'nne annesinin de 
çoktan rahmete ka~uştuğunu biliyordu. 
Ne yazık ki, İnsanın ikiden fazla da an· 
nesi yok.. Yazıhaneye Rİdinceye kadar 
belki aklından bic l>i• ine karar vermedi
ği elliden fazla y~lan geçit resmi yaptı. 
Patrona: 

- Ben bu~ün öğleden sonra, karıma 
ihanet edeceğim, bana izin ver, .diyemez 
di ya., 

Nihayet buldu. Titrek bfr sesle şu ya 
lanı kıvırdı: 

- Bugün öğleden sonra iki saat mü .. 
saadenizi ricil edeceğim. Karıma ait bir 
mesele.. Bazı şeylerden onun bana iha· 
net ettiğini hissediyor gibiyim. Beni bu
rada zannettiği sırada peşini takip ,,,.. 
sem, şüphemi izale etmiş olacağım. 

Mayısın ilk günlerinden güzel bir 
gün, Emile Mermor patronu atlatmış ol
manın ve o J!,Ün ferah ferah yapacağı a
lemin verdiği zevk ve neşe içinde yazı .. 
haneden çıktı. 

Patron da baıka türlü düşünüyordu: 
- Zavallı adam, inşallah şüphesi 

doğru ~ıkınaz da bir yuva bozulmaz. 
Mennor o gün yedi, içti, eğlendi. is

tediği keyfi etti. Etti amma, bu atem ho 
ıuna da gitti. Kendi kendine düşünü
yordu: 

- Karıyı bir defa atlattık, bir daha 
atlatsak ne olur? 

On bet Mayısta eli göbeğinin üstün
de bağlı, tekrar patronun huzuruna çık
tı: 

- Efendim, bilmessiniz ne betbab
tım, ne betbahtım, dedi. Hissiyatımda 
katiyen yarulmıyorum. Eminim ki, bu 
sabah karunın beni aldatıp aldatmadığı
nı kati surette anlıyacağım. 

iki saat müsaade aldı. 
Haziranda patrona artık bezginlik 

gelmiıti. Çünkü Mermor felsefeyi hay
li genişletmişti: 

- Üç defa kaçamak yaptıktan aonra, 
dört defa ne diye olmasın? Dört olursa, 
beı altı, sekiz, elbette ... 

Bu kafayla da almıı, yürümüştü de. 
Hem artık haftada bir izinle filan da ik 
tifa etmiyordu. r,; üçe, dörde çıkarımş
tı: 

- Efendim, eminim ki, kanın bana 
ihanet ediyor .. lı yalnız mahkemeye ver 
mek için, bir cürmü methut tertibine 
kaldı. iki saat müsaade buyurursanız •. 

Patron, Mermor'u debleyip yerine 
başka bir bekar adam almayı düşünü
yordu, Fakat ticarethanesinde işlerine 
ve müşterilerine ahı1mıf emektar bir me 
muru çrkarmayı da hem menfaatine mu· 
halif görüyor, hem de ona acıyordu. 
Sabretmeğe çalıştı. 

Mennor'un her müsaade isteyişinde, 
bunun sonuncu olacağını zannediyor ve 
arada bir de nasihat ediyordu: 

- Başka bir şey bul da, bu müşkül 
vaziyeten kurtar artık kendini.. Başını 
derde sokacaksın. 
.. Eylül geçti, Teşrinievvel geçti, Teş
nnısani geldi. Bu son hafta icinde Mer
mor be§inci defa patronunun· önüne ge
lerek boyun büktü. Yine iki saat müsa
ade istiyordu. Patron artık bu sefer kız. 
dı: 

- Ben size ııüdü bozuk bir kadınla 
evlendiniz diye kabahat sizdedir demi
yorum. Fakat artık bu masallara bir son 
verelim de, şurada çalıtalım. Sizin kan
nızın ahlakı size ait bir mesele .. Ben a· 
ranıza kanşmak istemezdim amma, an
ladım ki, kendi bafmıza bir şey yapamı· 
yacaksmız. Şu kadar zamandanberi eli
nize hata bir ip ucu geçiremediniz. Ba
zan öyle şeyler olur k~ ondan bütün 
dünyanın haberi vardır. Fakat koca de
nilen mahluk bütün bunlan en aonra 
duyar. Size iyilik ve yardnn olsun diye 
mahallenizde tahkikat yaptırdnn ve an· 
ladım ki dostum, kannız size Annand 
isminde birile üç senedir ihanet ediyor. 

IMennor sarardı soldu, eridi, bu um· 
madığı, beklernediİ; müthiş vaziyet kar 
şumda dondu, kaldı. 

Petron teselli ediyordu: 
Haydi, haydi, kendine gel dostu~. 

Şimdi saat dört .. Bİ!' saat daha çalıtab~
lirsin. Zira karınla Armand'ın rand-;~· 
leri tam saat beı buçukta'.. hem de sızın 
evdedir. Gidip zabıtaya muraca.at etme~ 
ve ıahit tedarik etmek için d!'11?- vakit 
var. Cünnü meıbut yap~ ıstıyordu
nuz değildi? Saat bet~<; '!'~en çıkar
sanız, kifidir, yetişebilırsınız. 
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miyetinden : Karşılıkları aranacak a
rapça ve farıça kelimelerin 67 numaralı 
liste•i ,udur: 

1-lFŞA 8-iKTISAT 

2-IKBAI. 9-lKTIRAN 

3-IKl.IM 10-İKTIZA 

4-IKRAM ıı-lLAN 

5-IKRAMlYE 12-lTIBAR 

6-lKRAR 13- iTiDAi. 

7-IKTIBAS 14 - iTİRAZ 

Li•tede r:kan karşıhklardan manaları 
birden fazİa olanların her manaaı iç in 1 
ayrı karş.ıhklıu- ileri r.ürülebilir-. 

Karşılık gönderen zatl e rin gönderdik-
leri karş.ılıklardan duyulmut ve iıitilmit 
olmayanlan hangô hynaklardan ald.k- m 
!arını aynca gÖ&te rmeleri r ica olunur . 1 

Gelen karşılıklar 
Liste: (60) 

Merak: İstek, kurmak. Merasim: 
Merci: Dönülecek, baş vurulacak yer. 
Merdut: koğulma. Merhaba: Günaydın. 
Merkez: Göbek. orta. Mersiye: Sağo. 
Mertebe: Basamak. Murakabe: Kar. 
Müracaat: Başvurma, danışma. Murah
has: Eılçi. M ur aka be: Bakmak, gözet
mek Murat: Dilemek. 
Beyoğlu 8 inci ilk mekt1:1p muallimleri 

:(• * ~' 

Liste: (61) 
Tarziye: gönül alma. Terakki: Yu

karı çiloma, yükselme. Tereddüt: Çe
kinme. Tereffu: Y.ukarı kalkın, yükse.! 
me. Terennüm: Güze.! ve yavaş ses. Te 
ressüp: Dibi·ne çökme, dur.u,lma. Ter
kip: BiTkaç şeyi birbirine karıştırma. 
Tersim: KıJ.ık siz:me. Terviç, Terzil: 
Aılçalına. Tasallut: Sataşmak. Tesçil: 
Kütülolemek. TeseIIi: Acı unuttum>ak, 
aıvutmak. Teselsül: Zincir.leme, ,uzanIG> 
gitme. Teshir: Aldatma. Teslim: El
den ele verme. 
Beyoğlu 8 ind ilk mektep muallimleri 

* * ~: 

Liste: (62) 
Hamit: Yyi ,gidiŞ!i. Hamt: Tanrıyı 

övme. Haram: Yasak olan şey. Hava: 
Yel. Havai: Açık gök. Havadis: Yeni
den yeniye olan işkr. Havale: Birine 
bırakma, sunma vurm:ı. ff ::nrsar, .... · t
Havuz: Su çukuru. Hayat: Yaşayış.Hay 
van: Diriı!ik, sağlık. 
Beyoğlu 8 inci ilk mektep mıı.allimleri 

* * :,.': 
Liste: (62) 

Hamit: İyi gidişli. Hamt: Taruıyı 
K'l!'alı (gizlemekren ) gi zık. h ovd: 
türkç.eleşmiştir. Havai: Hoppa. Hava
dis: duyuksöz. Havale: yükletme. Hsv 
sala: anlayış. Havuz: çukur y<rr, su çu 
kuru. Hayat: yaşayış. Hayvan. 
Beyoğlu 8 inci ilk mektep mua1limleri 

* * * 
Liste: (63) 

Isa bet: yerini buJma. 1 skan: yerleş· 
tinne. isnat: uyıdunna, dokunuç. 1srar: 
(zor1ar, tlu.rınak) kökiinıden zord uruç. 
lstilllh: lstirap: sıkıntı, acı. lstirar: 
işaa : yazma. lşaret: İşmar. işgal: ka,p 
lama, uğraştırma. itaat: dinleme, uy
ma/<. uyguç. itminan: İnan ol. lttirat: 
düzgün. 

8 in.ci ilk mektep mua.tlimleri 

* * * 
Liste: (63) 

1 sabet: Yerini builma. I skii n: Oturt· 
ma. isnat: Oz.e;ı;i.ne atma. Israr: Ayak
direıne. lztfrap: Acı, üzüntü. lztirar: 
Sıkışmak. lşaa: Sözyayma. işaret: Gös 
terme. işgal: Kaplama. itaat: Söz din
leme, boyl.Ll1 eğme. itminan: Kanış, lt
tirat: Bir düzüye gidig. 

Sarıver 14 ü.n.cü mektep 
muallimLeri 

• • * 
Liste: (63) 

isabet: irişti.rme. iskan: yerleştirme. 
J~na.t: Sıvamak. lsrar: Ayak diremek, 
dönmemek. lstill§h: lztirap: Büyük 
sıkıntı. lztirar: imer io.temez. lşaa yay
mak. işaret: Gösterme. işgal: uğıraştır 
ma. itaat: Saymak. itminan inanmak. 
!t•,.ra:: Biri.birine uyma. 
Beyoğlu 8 im:! ilk mektCjp ttıuaLlıimleri 

* .,. * 
Liste: (63) 

lsabet: Dokunma, vumıa, iskan: Ye<' 
leştırme. isnat: birinin üstünıe artma. 
lsrar : Ayak <füeme. lstiIBh: lstirap: 
Sıkıntı, agrı, deprenme. htirar: Darda 
~l~ak yapma. lşaa: yayma. işaret: bi 
lıklik, tanıklık. I şagl: Oyalamak, işten 
alıkonmak, kaplamak. itaat: Dinleme, 
boyun eğme. itminan: Sağlamlık, kor
ku"Suz1uk. !ttirat: Bir teviye. 

Beyoğlu 3 üncü mektep 
muallimleri 

tsugun.klİ program 
ISTANBUL: 

18 - Gramofon~ 
19 - 1,45 Alaturka saz (Nihal Tevfik H.,J 
19,45 - 21,30 Alaturka saz (Bedayii Mu5i-

kiye heyeti), 
21,30 - 22 Gramofon, 
22 de Aja.ns Borsa haberleri ıaat ayarL 
VARŞOVA 1411 m. 

13,15 Matinal aenfonik konser, 15,20 Leh 
şarkıları, 16,10 Mandolin orkestraaı, 17 Genç 
lere mah5ua rograı;n. 17.JQ pli.k, 18 Piyano 
konaeri, 19 dan5 rnuaikiııi, 20,30 Y.Aülle~'in 
hüatü) isimli skeç, 21 orkestra (şarkılı). 
23 Net'eli program, 24 dans D\usikisi. 

BUDAPEŞTE 550 m. 
19,55 piyano konseri (Bach - Buaon.i, 

Liszt, Dohnanyi), 20,30 muhtelif, 21,15 Stüd 
yodan operet (Neş'eli H üsarlar') 23,15 Ha· 
herler, caz musikisi. 

MONIH 532 m. 
21,55 (Li.gfrit) iaimJi. Vagner operasının 

üçüne.Ü perdesi, 23,50 Frankfürt'lan, gece 
musikiti. 

ViYANA 518 m. 
21,35 piyano refakatile Viyana ,ariaları 

ve hafif havalar, 22,05 karışık neş riyat (Ko
ro ve Kuator taknn), 23,50 dana musikiai. 

MlLANO . TORlNO • FLORENSA. 
21,30 Giordano'nun e•erlerind.en (Siberia) 

iaimli opera temaili. 

PRAG 488 m. 
19,05 Offenba.ch'ın (Fener yanında nişan

lanma merasimi) isimli opereti, 20,35 G.a.y
de aletik konser, 21 a.tıkeri muaiki, 22 Brüno• 
dan: Şarkılar, 22,20 karışık neıriyat (Pl:ik 
.ile), 23,25 Ç e l: fantM::i parçaları. 

BÜKREŞ 34 m. 
13 Aakeri konficr, 14 PiS.le. 18, Karı41klc.on· 

ser, 19,20 konserin dev<trru, 20,40 Plak, 21 
Çaykovıky'nin \•e Bra.hma'Rıı eııerlerinden 
t•rkılar ve hafif p<rırı;alar, 21,30 Radyo or
keıtrasr, 22,20 Keza. 

1 iş ve İsçi 1 
M illiy..t bu aütunda iş '"' işçi İafİ· 
yenlere tavaHut ediyor. lı ve itçi 
istiyenler bir mehtapla lı büro
muza müracaat etrn«lidirler. 

İt isteyenler 
Uzun seneler sabunculukla uğraf

tnn. Mükemmel sabun yapanın. Y ev
miye elli kuruta hizmet ederim. lsti
yenlerin ''Milliyet lı Arif,, ismine mü
racaa ti arı. 

* * * 
Dört sene daktilo, loasodar ve muha-

sebe muavinllklerinde bıı.lıu:n.dum. Bon 
servisim vaııdı.r. Türkçe, Fmruıızça ta
mamile ve kısmen fogilizce bilirim. Ke 
falet vere<bili.rim. Ufak ilıiT maa!}la iş a
rıyo~um. Ar:.u edenler aşağıdaki adrese 
melttupla müracaat ~: Milliyet 
gazetesi iş ıbürosu S. N. Haınıma. 

lf ~ lf 

lstanbul Sıhhiye mektebine devam 
ediyorum. Mektebim öğleye kadardır. 
Öğleden aonra 15 lira maaıla bir va
zife arıyorum.. Yazıhanelerde, ticaret· 
hanelerde, eczabanlerde ar zu edenler 
(Milliyet) lı bürosu O. M. rumuzuna 
müracaat. 

lf. ~ 

Uzun seneler sabunculukla uğraf· 
tım. Sabuncu amelesi idim. Her ne iş 
olaa yapanm. Güçlü, kuvvetliy;.;_ Ye
ni harfleri okur yazarnn. Çok az bir 
maa§A razıyım. 

Taluim: Macar caddeai, Kılburun 
M>kak No. 45 te Aril. 

lltilliyct 
Aırm umdesi " M 1 L L I Y E T " tir. 

ABONE UCRETLERI : 

3 •:rhi• • iZ 

T&rki,.e için 
L. K. 
4-
7 so 

14 -

Hariç içia 
L. K. 
8-

14-
28-

G•len e:vrak ••İ •eri.lmez.- Müddeti 
geçen nü.ahalar 10 kurutlur.- Gazete •• 
matbaaya ait işler için müdiriyete mü· 
rt1.caat edilir. Gazetemiz ilinlann mea'o· 
liyetini kabul etmez. -
BUGONKO HAVA 
YeıUk&y Aakeri Raaat merkezinden 

verilen malUmata &Öre, bugün ha•a bu
lutlu ve ıimali iatikametlerdeu rüzsirh 
olarak dewam edecektir. 

20-5·933 tarihinde hava tazyiki 756 m.i
Jimelre, an;aklık en çok 16 •• en aıı: l3 
dereC:e idi. 

Buıiiin Y•ğmur J'•irnaaı ihtimali rayet 
n:.c:dır. .................... 

-----
il. illiyetin edebi Romanı: 109 

MAKEDONYA 
Aşk, Kin, Politl!ıa, ııe Kan •• 

Miielliff: Ni:ıamettiıı Nazif 

- Ne ma1ka? Göreyim bakayım. Golt. ı 
Gü:zel.. Mahmut Beye söylemeğe unut· 
mayınız.. Tabancaaını behemehal yanın
da bulundurmalıdır. 

Atıf Bey gene geldiği ııibi resmiyetle 
~dadan çıktı. O zaman Sadık Habibe 
baktı; 

- Oooh .. • Dedi • nihayet rahat bir 
nefes alabildik, 

Trende 
Tiren Selanikten hareket ettikten .,_ 

pey ,..onr" ftl!'lona varabilmişti ... 
- Ayol sen burada mısın? - Diye gü

lerek sordu • gel bakalım.. Konuşalım 
biraz. 

Jandarma kaymakamı Rifat Bey ce
miyetten aldığı vazifeye başlamış bulu
nuyordu. Paşaya tahsis edilen birinci 
mevki kornpartimana girince ka\ııyı ka
padı. 

.. , ...... , .. ,,,,,,,,, .. ........... 
_ Kapama canun .. Biraz hava geı.in. 

- Olmaz pa.Jam .. Hem yanınızda pen
cere de açık. 

- Doğru •. Eh .. Nevar neyok .. _rabat
sm ya. Hele şu iti batarayım. Seru h~n
bula tayin ettinneğe çalrırrnn. Nedersın 
memnun olursun ya?. 

- Elbette paf&nl .. Fakat ben şahsı· 
nız hakkında endite içindeyim. 

- Neden? bir şey mi var? 
- Tehlikenin tam içinde yaşıyorau· 

nu:z paşa! Tanınmayan düşmanlar kadar 
korkunı; olan ne vardır? ittihat ve Te
ral;:ki Cemiyeti üç beı kişiden ibaret de
ğildir. Bütün Kosova bütün Manastır 
bütün Selanik cemiy.e'te dahildir. Bir ih: 
tilal cemiyeti bu. Nazım Beyi vurdular. 
imam Mustafayı vurdular. Osman Rifat 
paşayı vurd"!ar. Demek ki önlerine çı· 
kan her .mamayı aş~ağa devirmeğe ka
rar vcrmış bulunuyorlar. Böyle zamanda 

siz en mütkül bir vazifeyi üzerini:ze al
maktan çekinmediniz. Siz yalnız bir amir 
değil, benim için bir ba&a.ınız da. Çok 
korkuyorum ki cemiyet ıizin gibi kuv
vetli bir şahsiyeti kıırtıaına çıkarmak iı
temiyecektir. 

- Yani beni öldürecekler mi zanne
diyorsun? 

- Allah göıtennesin.. Fakat her an 
bir suikaıtten korkuyorum. Faraza tiren 
hattına bir bomba konmuş olabilir. 

Yahut ıu geçen biletçi birdenbire ta
bancamu çekebilir. Yahut ıiz uyurken 
~pı~~da bekliyen nöbetçi mavzeri~ 
uzerınıze 'bo§altıverir. Sanların bepsı 
memulct:ür, Hafi bir c..myet bu. 

Şemsı P8-f& bir çocuk safliğile güldü: 
- Ben Paditahın sayesinde hiç bir 

ıeyden korkmam. Askerlik zaten ölüm 
den korkmemak demek değil midir? 

- Evet ama PB.fam.. Asker harpte öl
mek ister, sokak ortasında değil .. 

- Ha.. Bak bu doğru .. Fakat sen be
nim nekadar cüz el silab kullandığımı 
unuttun mu? Sonra muhafaza bölüğü. 
mü de gördün zannederim .. Bunlan Ya
kovanın, Debrenin en azılı haydutların
dıın seçtim, Çöz kırptım mı babalarını 
bile öldürürler. 

- Olabilir .• Bütün bunlarn rağıren 
ı:-izli cemiyetin karan gene tehlikelidir. 

Suikaıdın birinden kurtulursunuz, bir 1 
diğerini yaparlar. Ondan ku~tulursunuz, 
bir üçünciiıünü yaparlar. Nıbayet .. 

_ Eh .. Ne yapalım. Kaderde varsa 
ölürüz de. Sen ve çocukların, mirasıma 
konacağınız için uzun böylu matem de 
tutroazıınız sanıron. 

Ve çok ~eli bir kahkaha savurarak; 
- Haydı .. ka~m.. • Dedi • çocuk 

olına.. Bu rutbeyı sus olsun diye alma
dım ya .. Elbette uğraşacağnn. Öldüre
bildiğim kadar öldüreceğim. Öldüreme
diğim zaman da öleceğim, Elelden üs
tündür. Eğer cemiyetin içinde benimle 
bat. edecek bir adam varsa, zaten artık 
benim YB.Jaınama liizum kalmaz.. 

- Canım paf11D1-. Her şeyde ifrat 
tehlikelidir. Eğer cemiyet kuvvetli iıe, 
ergeç bu it olacak demektir. Binaenaleyh 
beyhude yere hayatınızı tehlikeye koy
mağa lüzüm yok. Y ıkılacıık bir ev tamir 
edilmez. Yok efe.- hakikaten kuvvet.izse 
ıizin gibi de demir elli askerin gene şah
sen bu iti idare etmesi doğru değildir. 
!Malum a.. Büyükler küçük işlerle uğ
raşmazlar. 

Paşa bir kahkaha daha savurdu: 
- Büyük sözünü tersine çevirip sana 

ben söyliyeceğim. Mademki büyükler 
küçük işlerle uğraşmazlar mış .. O halde 
küçükler niçin büyüklerin işleri ile uğ-

raşıyorlar. Haydi artık bu sözleri kea de 
beni yalnız bırak .. Yahut iıter•':" şu ta
rafa uzan ve uyu .. Müıür lbrabım PB.fa• 
nın sofrasındaki yemekler insa~e uyku 
veriyor. Benim bile içim geçmege batladı 
Yazılacak bir iki mektup telgraf var a
ma.. Sonra yapanz bu işi .. 

Ve hakikaten kompartımanın bir ka
napesine uzandı, ~Y~"?ağa ~şladı. 

Bedbaht adaın, ibtılal cenuyetinin faa
liyetleri etrafında okadar gafildi ki fara
za ıu damadı bile, yani bizzat kay.,;akam 
Rifat Bey da~i cemire.tten emir a1mı, 
olsaydı, pekala kendını öldürebilirdi. 
Hem de bu uyku, tam bir fırsattı. 

Zavallt jandarma kumandanı.. Çok 
sevdiğ~. ka.~nınıo babasını acıyan bakış· 
larla suzdu, Neden İnanmıyordu? Niçin 
anlamak İstemiyordu? 

Tiren kah düdük öttürerek kah süra· 
tini arttırarak Manastıra doğru koşuyor
du. Açık vagonlarındaki top arabaları, 
kırk kitiliklerdeki atlar ve üçüncü 
mevkileri dolduran nefer yığınlarile bu 
tiren büyük rütbeli bir zabitin cenaze 
merasimine Ii.zım her şeyi camidi . Ha· 
diıelerin seyri içinde fU vagon bir cena .. 
ze arabasına ve bu birinci konpartiman 
içi kırmızı kadife döşeli bir hmsııyan 
zengini tabu.tuna benzemiyor muydu? 

Manastırda 
lstasydbda kannca gibi asker kayna

şıyordu. Manastınn o gününü unutmak 
mümkün müdür? 

Mıntaka kumandanı sokaklara tabur 
tabur asker dökmüştü. Önden giden 
iki tirenden çıkan taburlar da istasyona 
iki keçeli selam durmuşlardı. Vali Hıfzı 
keçeli selama durmuşlardı. Vali Hıfzı 
paıa ve vilayetin ileri celen erkanı, 
mevcut rejimin yrkılınamaıını istiyen 
nekadar sadık bende, nekadar rütbeli, 
nişanlı hafiye varsa bütün ümitlerini 
Şemai paşa!(a bağladıklannı anlatmak i
çin olacak istasyondaki kalabalığa kanş
mışlardı. 

Şemsi paşa Valiyi kompartimanında 
kabul etti. Bu muhafaza bölüğü adını 
verdiği Arnavut gönüllülerinin hazırlan· 
malarına zaman bırakmak icindi. Bu Ar· 
navutlar cidden korkunç şeylerdi. Keçe• 
külliihları altından yağlı uzun saçları 
sarlayor, üstüote taktıkları fişeklerle in
sandan ziyade cephane sandığmr andırı
yorlardı. 

Bütün Mana'tır sckağa dökülmüştü • 
Son ".;'Ünlerin hadiseleri içinde bundan 
mühim ne olabilirdi? İste hir adam ki 
ytkdll'ak üzere olan saltanatı diriltmek 

(Devomı var) 



\ 

AFACANIN ÖLÜMÜ 
'<,,Afacan bir küçük maymundu. Onu 

ınıulardan Hikmet Beye Mısırdan 
g:l~n ?~tlanndan birisi hediye olarak 
g hrmışti. Fakat bu afacan hakikaten 
~e afac~. t"Y_di. Hiç bir gün yerinde 

unnaz, otekine berikine muziplik eder, 
dururdu. Yakmad • B"t" ıgı can kalmamıştı. 

u un mahalleli tikayetçi olduğu için 

Hi~e~ B. ne yapıp yapıp bu azdı bedi-' 
Yeyı bır batkasına ciro etmeğe karar 
Verınişti. Fakat kim alır? Hikmet B. de 
ne Yapım afacanı kefesine bapaetmeğe 
mecbur kaldı. 
. Arada bir hızmetci kadm ııider, kafe
•ın kap ıs mı açar, ona yeyecek verirdi. 
Afacan kendiıine her gün yemek getİ
j.n bızmetciye çok alıfmtfb. Minııetkar
ıgnu !!Öltermek için ona ne taklalıanlık 

lar yapar, ne hünerler gösterirdi. Bida
Yetıe hiç h"!lanmayan hizmetci kadın, 
nı"hayet Afacanın uslandığma kanaat hi
•ıl ,etti. Günlerden bir gün merhamet 
~- !Jir az odanın içinde dolaısın diye 

esın kapısını açtı. Hizmetci kadın na 
•ıloa pe · ka Af nçereyı patınaaını unutmuıtu. 
ri :~n bu! Hiç fıroatı kaçn:ır mı? Hür-

Y .tı 0 kadar seviyordu ki, faz) d- .. 
ınege IÜZUın bil .. a uıun 
· . " gormeden, h ı k d. sın1 pençereden. eh op. en ı-

ci kadın da afalla.r.:J:;.'id~la~tı. ~~ 
ler yapacak, mahal! r . . Kim bihr ne
ler açacaktı. e ının batına ne dert 

Afacan ıoluğu d d 
tehlikeli •§an a alınca, hemen 
1 'I mıntakadan uzaldA•tı Parmak-
1H arı atlıyarak, • ""' · 

rak, Yenı· b' ag~çtan ağaca sıçraya-
~.. ır macen A---. k yu)d "ibayet id . ::--.... ga o u. 
Burası Glf'k e gı~e agaçbk yere geldi. 
Güzel 

0 
•u .~2'."da bir mesireydi. 

kek r.:i'l'" guneşı altında kadın, er
geJ~Şti u çocuk herkes bava abnağa 
altınd İ. Çocuklar annelerinin nezareti 
lanb: oşuşuyorlar, birdirbir veya sak 

Afa oynayorlardı. 
arabas~n .0 •ırada gözüne bir çocuk 
da rneın~ •:::ı- S'!C~k annesinin koc:'ğın

ıgı ıçın araba botlu. Bırden 

Afacanın aklına yeni bir oyun geldi. Şu 
arabayı suya indirse de kendi de içine 
binse.... içinde hannn annenin ıemsiyesi 
de var. Mükemmel yelken vazifesini .gö
rür~ 

Gemicilik hisleri o kadar kabarnu!jtr 
ki, dayanamadı, bir yolunu bulup ha
nım annenin dalgın bir zamanmdan isti .. 
fade ederek, arabayı suyun İçine sürdü. 
Oh, gel keyfim gel! Sular arıılıayı ..,.. 
sız sedasız sürüldiyordu. Afacan san· 
dalını daha hızlı götünnek için, bu se
fer ıemıiyeyi açtı. Yav&§tan hafif. bir 
ruzgir da başlamıftı. Ruzgir ıemsıye
nin içine dolunca eerninin sür'ati de art
IDl§tı. 

Nihayet Gökaunun denize kanftığı ye
re geldi. Nihayet Afacanın ııemisi de 
Boğazın dalgalarına kanttı. 

Sonra da öyle acıkmı§tı ki.. Afacan 
bir 'ey bulmak ümidiyle arabanın içini 
aramağa bqladı. Şansı Varmıf. Yaatığm 
altında içi süt dolu çocuk emziği buldu. 
Yatasın! Hemen ağzına götürdü, lak, 
lak, lak, içmeğe ha!ladı. Akıntılar ken
diıini Saraybumuna götürmüı, oradan 
da Marmaranın ortasına doğru uzakla
ra atmqtı. Uzaktan gören kayıkcılar a
kıntının ıiddetinden korktuklan için ar
kasından gidemediler. Birdenbire bava . 
karardı, dalgalar kabardı. Gece de yak
laııyordu. Afacanı bir korku aldı. Kor
ksa da, barbar bağınp imdat istese de 
ne faydası var. Çok geçmeden bir dalga 
küçücük gemiyi devirdi. Afacan da 
cump diye aşağı düştü. Sonunu söyle
meğe lüzum yok. Afacanı şimdi yunus 
balıkları kursaklarına indirmislerdir bi
le! Bu suretle Afacan bütün Yaptıkları
nın cezasını buldu, mahalleli de kendisin 
den kurtuldu. 

Sulh tezimizi bir kerre 
aha müdafaa ettik •• 

. (Baş; 1 inci sahifede) 
sır bırakmıştır. 

~onferans yanndan itibare I .. 
Proıeoinin müzakeresine deva:'rı ndgdızk 
ord 1 eece, 
lar u me.~cut arı ve harp silahlan fasıl-

;;.•. munakaşaya başlayacaktır. 
t h ~ka!aların çok hararetli olacağı 
a tnın edıliyor. 

Almanlar lngiliz projesini kabul 
ettiler 

CENEVRE, 20 A.A. - Silablan br
~~kına konferansı umumi komisyonunda 
~u~ Henderson, bir beyanname okumuş

. Bu "?Y.anname M. Roosevelt'in be
~~;?kınes~n~n .. bir nevi tahlilidir. Ve A
n. a '"eı,ıcumhurunun beyanı:ıameıtU 
ın ıımuıni bi t . .. 

oldı· - r esvıye sureti ve bir plan 
M gunu beyan etmektedir. 

.. . : Henderson, MI Hi•ler'in Amen'k 
ı."eısıcümh ki. . a 
l'etf. urunun t~ ıflerıne müsait su-
liı·:e mukabele etnu~ olduğunu aöyletniı 

u Şu halde bu beyanat, büyük ümitler 
~·andtracaktır. 

ı.c; ~· ~enderson, diğer memeketleri, 
d/ • bır hattı hareket ittihaz etıneğe 
le v~. ~y!emiş ve "zira harp veya sulh
de':..: 11:•sıni intihap ebnek icap ediyor" 

"Uftır. 

ı.ut'1· Nadolny, hundan sonra bevanatta 
•irı;:,narak lVI. Roo•evelt'in beyanname
Urnuırı~e Aln:an bawekilinin nutkunun 
l"etn ı,! ıu .. ette ~ilBhları: bırakmanın müb 
fın d •rd ZR.ruret oldu17una her iki tara-

a er' ı,· . 
l••ıneı.t j,n 1' ~naati olduğunu gös

.ı\lın e ulundugunu söylen-Jştir. 
ı.. an murahhası t : . .- . . . ""'Vvetu • ngınız pmıesının 

s.urette mü ıı•L cmnu eeı· . sc ~· devletlerin m·· ametl ve Al 
. Ur.avaktı veril . 'nanya'ya hukuk 

~ı için bir esas :e~ı.ltneseteterin.in ha1-
gun.u ıaöy.lerni-ı.t" ş ı etmekte bulundu y ır. 

Bu s:>beıoten dolay· A 
bu projr.yi müstakbe\ k-.._, hükil.nıeti 
sı olarak kabul etmek~!~r.o.n-.n esa~ 

Sovyetlerin verdiği cevap 

s Mb.OS~OVA, 20 .A. A. - Tas Ajan. 
1 ıldırıy-0r : 

n ]\{, ~lenin, Amerika reisicümhuru-
un hıtabe · d'"' tir ki. sıne ver, ıgı cevapta demiş-

« s· 
hinct 'Yas! ve iktisadi su.Lhun tesisi Je-
nıo :ı :ntuht.elif memleketılere yaıptığı
~usy ~beyı aldım. Hitabenizin Sovye.t 
rareu~ ıt.tihadi milletleri nezdinde ha
•debi!ir~ır kabul bulacağını size temin 
de ltrnu '°?· Sovyet hükumeti Cenevre 
bilha.,amı. •:ıaıı bırakımı ıprojelerini ve 
d . . sılahJarın • . 
ırı!tne . . azamı dere-eedc ın-

sını der . 
lt k.,0 a· . P•ş ed:n projeleri biz-

<l • ısı teklif .. . . 
t

_en Proı'eler de ettıgı gıbi bu nev-
ır e ·· 

· Sovyet R muzaharet göstermiş-
acte . usya bü,. .. 
tek ".'1 tecavüz . ..un memleketlerle 
. lınrıı · h rnısakı 'kti hakkınd ki 

huk· zı araretle 1 a 
Utnetinin iktisad' <arşılar. Sovyet 

1 sulh hakkrndaki 

siyareti de böyle olmuştuT. 

Tadil teklifleri geri alınacak 
mı ? 

CENEVRE, 20. A. A. - Havas a
jansı muhabirinden : 

M. 1:fadolny'nin İngiliz p!anınr yal
?'' muzaker,.t esası değil, aktedilmesi 
ı,,ı;enilen mukavelename esası olarak te 
lakki etmekre olduğu suretindeki beya 
natı dolayisile konferanstaki hukuk şi
naslar dün akşam bu sözlerin Aılmanya 
nm hafü hareketinde bir değişiklik ha 
sıl olmuş olduğuna delalet eylemekte 
ol-duğunu beyan ve fakat bir an için k-0n 
feransın inki·taa uğraması tehlik~sini 
uyandırmış olan tadil tekliflerini geri 
alması lizım gele.ceğini iiave eylemiş
le~dir. 

M. Daladier'nin sert bir sözü 
PARİS, 20. A. A. - Ayan meclisi, 

devletin bazı masraflarından yaıpılması 
denpiş olunan % 5 nisbetioııdeki tenki
batı askeri kıtaatın idaresine, askeri ta 
lirn.~~r. yıeni har:p malzemesi inşa.ısına ve 
bahnyeye müte•llik bazı kredilere tat
bik <'hneği rrd1edcn bir takım ta.dil 
teklifleri kabul etmi~tir. 

Bu tadil teklifl:rini muvafık bulan 
M. Daladier, bilhassa bu f;millardan da 
ha eoVVelee hem de elim şerait altında 
dd~i ~enkihat yapılmış olduğunu söy-
lemıştır. · 

Mümailey~ demiştir ki: Beynelmilel 
konferans, h'.ç te küçük görmediği ve 
fakat ehemmıyetle.rini izam etmekte is 
temediğim müşkilleTe rağmen muvaf
fak olacak olur 'Ve milletler Dante'n.ion 
cehennemlerine benziy.,., <:1!hennemi 
muhitlerden kaçıp kurtuhnanm zama
nı gelmiş olduğunu anlıyacak ol<mıa 
o zaman ve ancak o zaman harp malze
mesinden tenkisat yapılması mümkün 
o?ur. 

Şimdiki halde askeri hazırlıklanınızı 
ağı.rlaştırmak hayali bir şeydir. Millet 
1~" siiahlarını bıraktnağa hazır ollliP 
0 adıklannı anıcak yarın öğreneceğiz. 

Aınerikada hayret 
Aj~~~.t~_<ı:TON, 20. A. A. - Hıa,vas 

ildırıyor : 
M. DaJadie • · 

kınd · r nın Fransız ordusu hak 
bura:aayhan ll>ecJisinde söylediği ısözJer 

ayretle kar ıla 
sevelt he ş nınıştır. M. Roo 

Yanatın.cta had. . 
te=it Atın' ti' ıseyı şu suretle ..,. ' ış r- silaJı 
.ransr müsbet · . bırakrmı konfe-

netıcele·re varmadan ala
kadar devletlerin bir t fl .• 

ara ı sılah bıra .... 
kurundan bahsedil- . . ............ sını mevsimsiz 
bulmaları gayet tabiidir Fr b .. . . .. .. · ansız uku 
metının bugunku vaziyeti bence makul 
dur. Cenevre kararları birleşik hüku
metlerinin yeni itti.fak sistemine girme 

si suretinde asLl. tefsir edilmemelidir. 
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Jlüyiik adamlar 

Arşimet 
Artimet, Sicilyanm en müterakki, 

en mamur olan ••Sir Güza,, :tehrinde 
Milattan evvel 278 seneainde dünyaya 
ırelm.ittir. Kendisi hu §<'hrin hükümda
n "Hiyenon,. un taallukatından ..Jdu
ju halde teklif olunan memuriyetler
den hiç birini kabul ebniyerek pek 
genç yaıında ilimle ittigali tercih et
mİ§ ve riyaziyata verdiği ehemmiyet, 
biraz sonra ittihanna sebep olmu§tu. 

Bir cismin su Üzerinde niçin yüzdü
ğünü ilk defa olmak üzere o izah etti. 
Hali fizik kitaplarında "cazibei arzi
ye tesirinde muvazenette bulunan bir 
mayia batınlmıı olan bir cisim kendi 
vezninden teptilimekin ettirdiği ma
yiin vezni kadar bir miktar kaybe
der.,. diye ifade edilerek tecrübesi 
yapılan "ArJimet,, kanununu keıfey
lemiştirt bir tat suya atılmca dibine 
gidiyor, halbuki bir tahta parçası, on
dan ağır da olsa yüzüyor. Artimet, 
fU iki hadisenin esbabını tayin ebnek
ten ziyade hemen kanununa istinaden 
gemi yapmak kabil olup olamıyaca
ğmı dÜ§ÜnmÜftü. 

e 
•• 
Oteberi 

* Bir metre mıkabı su bi.sd etmek i
çin ıeıkiııı metre mılı:abı kar yağmalı. 

* Örümcek hiç bir §ey yemeden bir 
ııene YB§ayabi!ir. 

* Ruzginn ıür'ati eserken hisaedi
lenden daha ziyadedir. Hafif ruzgar sa
atte 7, bir az şiddetlicesi 12 kilometre 
kateder. Fırtına 60, kasırga ise saatte 
120 ilii 125 kilometre kateder ve önüne 
gelen §eyİ devirir. 

• Hindistandaki büyük anlar 5 met
red- büyük petek yaparlar. 

insanda ne var? 
insanda ne var? Hiç ıüpbe yok ki 

tavuk yumurtasında bulunanlar. 

Bilirsiniz ki, demir su üstünde dur
maz. Fakat bugün, gene Arıimet ka
nununa tebaan hesaplar neticesinde, 
bir çok mühendialer demirden inıaa
bn da suda pekala turabileceğini keı
feylemiılerdir. Bu büyük alim, ayni 
zamanda memleketine gayet sadıktı. 
Romalılar tarafından ''Sira Güza,, mu
hasara olununca biitün zekAsmı &ar
federek, düımanı tam üç sene §ehir 
hududundan hariçte bırakacak harp 
aletleri yapmıya muvaffak olmuıtu. 
Eski müverrihler derler ki: 

Evet, 68 kiloluk bir iıuanı te§kil e
den maddeler 1,200 yumurtanın beyaz 
ve sansının heyeti mecmuasından iba
rettir. Eğer 68 kilo gelen bir adam 
mayi haline konsa 98 metre mikabı 
gazı; ve mecmuu ile 7 tane büyük çİ· 
vi yapılacak kadar demiri, 6 kilo 500 
gramdan fazla mum olacak kadar 
yağı ve 65 düzüne kurtunkalem yapı
labilecek derecede kömürü ve 820 bin 
kibrit ~· wcuda getirecek kadar fos 
foru ihtiva eylediği görülür. Bu terki-- ' bata bir de 20 kahve kafıgı tuz, 50 

"Romalılar ıehrin her iki cephe11in
den hücuma baılaymca Siragüzahlar 
nevmidi içinde aükUta mecbur olmu§
lardı. 

1'Artimet bunu görür grmez bu hü
cumu defebneyi dÜ§ündü. Roma ordu
su üzerine dolu gibi ok ve taı yağdı
ran bir makina; deniz tarafından mu
hasarayı kesmek için geınilere kanca 
şeklinde büyük tahtalar takarak on
lan yukarı kaldırıp, sonra ıiddetle 
dalgalar arasına fırlatan ve batıran 
bir alet icat etti .•• 

"Bunlara kar§• Roma Cenerab bi
ribirine bağlı yedi gemiyi §ebrİn du
varlarmı yıkacak ali.t ve edevatla teç
hiz ederek ileriye sürmek istedi ise de 

parça §eker ve 42 litre su ili.ve eder
aenjz insan cimıi tamam olmut olur. 

Arıimet bunu da hisseder ebnez, da
ha pek uzaktan onlara altı yüz kilo
luk tatlar fırlatarak mülhit bir auret
te parçalanmalarına sebep oldu.,. 

Hatta aynalarla güneşi akaettirerek 
gemileri deniz ortasında yakrverm.ek 
gibi bir çareyi de Arıimede isnat e
derler. 

Fakat, "Sira Güza.,, nihayet teslim 
olmuı, kanb bir bücwndan sonra düt
man §"bre girmişti. O zaman Arşimet 
evindeydi. Düsturlarına dahnış oldu
ğu için kendi mahallesini bile istila e
den muharebe güriil tüsünü ititemedi. 
Bir aralık Roma askerlerinden biri 
Artimedin• evine girip, ona kendisini 
takip eylemesini emretti. Arşimet bu 
ıöz·ü itibnedi, yahut İ§İtti de cevap 
vermedi. Bunun üzerine nefer kızdı 
ve alimin vücudunu delik deşik etti, 
öldürdü. 

Sıvas - Erzurum hattının 
yapılmasına başlanacak 

(Başı 1 inci sahifede) 
rnilliitındaki e,yanın tamam bulunduğu
na dair Meclis hesapları tetkik encüme
ni mazbata&: okunmuştur. IMlı.nisa Ağır 
ceza mahkemesince idama mahkum edi
len Pireşteneli Ömer oğlu Recep ve lb
rabim o!i'lu Arnavut lsmail hakkındaki 
karar ile Kütahyanın Cebrail köyünden 
Mahmut oğlu Halim, ve Süğüt hudut 
karakolunu basarak nefer Hasaru şehit 
etmekle su~lu asker kaçağı Ali hakkın
da verilen idrun hükümleri tasdik olun• 
muştur. 

1932 mali senesi müvazeni ıın>umiye 
si.ne dahil bütçele rin muhtelif fasıl ve 
maddeleri arasmda 112 bin 753 liralık 
münakale yapılmasına dair kanun Jayi
har.ıı tasvip olunmuştur. Kabul -0lunan 
diğer kanun ile tle Ankara şehri imar 
müdürlüğü 932 senesi bütçesinin. istim 
lak bedeli ve muJıammin1er ücreti mad 
de.sine 20 bin liralık münzam tahsisat 
verilmiştir. 

Barit ve mevaddi infilakiye 
Barit ve mevadi in.fLlii.kiye ve fişek 

v.e av mühimmaıtı ve av saçması inhisarı 
işletme muvakkat idaresinin 933 senesi 
bütçesi müzakere ve kabul olunmuştur. 

Bu kanunla mezkur idarenin 1933 se 
nesi masrafları karşılığı olarak 340 bin 
242 lira tahsisat verilmekte ve varidatı 
da 556 bin lira tahmin edilmektedir. 

Kabul edilen kanunlar 
Evkaf umum müdürlüğü 1928 senesi 

hesabı kaıti kanun layıhası -0kuııarak ka. 
buıl ediJ.dikten !llO'llil'a, tababet ve şu.aba 
tI sanatlarının tarzı 1ıerasına dair kanu
na bfa: madde il.ivesi,askeri ceııa kanunu 
na bir madde tezyili Ankarada yapıla 
cak •poli'S mektebi, arz.u eden mülrelleJ
lere vergi karneleri verilmesi hakkında 
ki kanun layihaları ile Türkiye Cüm
huriyeti ve İrak Krallığı ara'Sında mü-
1'.akit ticaret muahedesinin tasdikine 
dair kanun liyihasrnın ikinci müzakere 
Jeri y.aıpılmış ve kabul olunmuştur. Tür 
~iye hava y-0lları işletme idare.si teşki 
lıne dair kanun kabul edilmiştir. 

Bazı vilayetlerin ilgası 
Bazı vilayetlerin ilgası ve bazı vHil

yetlerin rbirleştiriJm«i hakkında ka
,bu.I ol~n k.a:nun Iayihasına göre,!çel, 
ve Meı:sın v~laye·tleri birleştir.iterek 
merkezı Meıısın olmak üzre Içcl 'Vilaye 
ti teşkil edilmiştir. İçel vi.liiyetiıııin mer 
kezi olan. Silifke. kaz~ ~aline kıonu!muş 
tur. Artvın ve Rıze vılliyetleri birleşti
rilerek merkezi Rize olmak üzre Çoruh 
v>Iayeti teşkil edilmiştir. Artvin kaza 
haline kıonulmu!j1ıllıl'. Yusufeli kazası Er
zurıima bağlanmıştır. Aksaray vi.Ll.yc 
ti lağvedilerek Aksa.ray kaza haline k-0 
nuJmıı:ı ve Af'IPSUll kaza,.iyle birlikte 
Niğde vilayetine, Şerefli ve K-0çhisa.r 
kazaları da Ankara vililyetine bağlan
mıstır. 

Niğde vilayeti.ne tabi Ürküıp kazası 
Kay=i vilayetine bağlanmıştır. Hak
karı vililyeti lilğvolunmuştur. Hakkarı 
kaza haline konulmus ve Gevarla bir
likte Van vililyetine bağlanmıştır. Bey 

1 tüşşebap kazası Sürt vilayetine bağlan 
mıştrr. Cebelibereket villiyeti lağvedil
mistir. Vi.Ll.yetin merkez kazası olan 
Süteyıınaniye kazası Bağçe, Dörtyol, 
Ceyhan kazalarile birliket Adana vLUl
yetine bağlanmış ve Adana vilayetinin 
ismi Seyhana tebdil -Olunmuştur. 

İslahiye kazası Gaziantepe bağlan
mıştır. Pazarcık kazası Meraş vilayetin 
<len alınarak Gaziantep viliiyetine, be 
hisni kazası Gaziantepten alınarak Ma
latyaya bağl~nmıştır. 

Şibinkarahısar vilayeti lağvolunmuş
tur. Şibinkarahisar kaza haline ifrağ e
<iilctek Alucra kazasiyle birlikte Gire 
sun vilayetine, Suşehri ve Köyhisar ka 
zaları Sıvas vilayetine, Mesudiye kaza
sı da Ordu viLl.yetine bağlanmıştır. 
Diğer ,bir kanunla da Kocaeli vilaye 

tinin Handek kazasına ·bağlı Asmabaşı 
ve Adapazarı kazasına bağlı Taşağıl ve 
Kayaı.ar ve Karasu nahiyeleri kaLdmla 
rak Karasu Adiy,Je yeni bir kaza kurul-
ınu~tur. 

Terkos 
lsta111bul su şirketi imtiyaziyle tesi

satının satın alınması·na dair kanun ıa 
yilıası müzakere ve lrabul edilmiştir. 

İnhisar idaresi tarafından muhtelif 
yerlerde yaptırılacak fenni tütün anbar 
v~ depoları hakkındaki kanun .da kabul 
olunmuştur.Bunun iç.in tediye edileeek 
miktarı o sene bütçe.sine konulmak ve 
azami altı sene ıarfınıda ödenmek ve 
inşa~tı nihayet o <>ene zarfında bitiril
mek üzre üç buçuk mily-0n liraya kadar 
teahhüde girişmek ve bu miktar b<mo 
vermek hu~uoonda gümrük ve inhisar
lar vekaletine mezuniyet verilmiştir. 

Kabul olunan bir layiha ;J.e de Tür
kiye dahilinde altın ve ıpetrol ve bunlar 
la beraber çıkacak diğer madenleri ara 
mak ve arama neti-eeleri elverişli olur
sa bu ınadenle.ri oşletmek üzre ticari 
maksada iktisat vekaletine bağlı ve ik 
tisat veklletlnin teftiş ve murakabesi 
altında hükmi şahıtlyetli bir altın 'Y'C 

petrol arama ve ôşletme idareleri kurul 
makıtadır. Bunun için 1932 senesi düyu 
nu umumiye bütçesinden 500 bin lira 
tenzil edilerek 200 bin liTa'Sı iktisat ve 
kiletinin 1932 sen.esi bütçesinde altın 
arama ve işlebne idaresi iıpti.dai müte
daıvil semıayesi namiyle yeniden açılan 
fasıla 300 bin !itası da ,petr-01 idaresi 
mütedavi sermayesi olarak başka bir fa 
sıla geçirilecektir. 

Ba§ka bir layiha ik de Sivastan baş 
Jıyarak Divrik, Kıemah, Erzincan üze
l'inden Erzuruma aşmak ve Malatyadan 
başhyarak Divrik civarında bir
leşmek ve en çok sekiz sene zarfın
da ikmal e{lilmek üzere normal ge!lişlik 
te iki demir yolunun inşası için seksen 
milyon liranın sarfına mezuniyet veril 
miştir. Bu hatlar için geleoek ,ı;enelere 
sari teahhütleııde bulunulabilecek 
ve bon-01.ar çıkarılabilecektir. Bu bcno 
lara Ziraat Bankasr kef::>.1et ed.ecektir .. 

Maarif müdür ve mu"Stv.in1eri i1e .li,se 
mektebi, terbiye ensti.tüsli ve güzel sa~ 
r-atlar akadeınisinin kadrolarında ba-

Küçük ayın m bulufU 

Kardeı payı 
Sofrada Hüsniye Hanım oğlu Tah

sine §U sözleri söyliyerek bir portakal 
verir: 

- Haydi bakalım Tahsin, bu por
takalı küçük karde§inle kardeş gibi 
payet. 

Tahsin - Anne, kardeş gibi payet
mek ne demek? 

v';;i'deoi - Yani, ona daha büyük 
parçasını ver .. 

Tahsin hemen portakalı küçük hem 
şiresine uzatarak: 

- Öyleyse kardeşim payet.in. 

Sebep 
Çocuk mürebbiyeıine dedi ki: 
- Kutlann yumurtalarına, yavrula

rma dokunmayın diyorsunuz. Bunun 
sebebini timdi anladnn . 

- Ne anladın bakalım? 
- Yavrular büyüsünler de sonra f"P-

kanıza takasmız değil mi? 

Düıürmüı 
Nihat annesine dedi ki: 
- Demin verdiğin çikulatayı düşür

düm. Bir çikolata daha versen e .... 

- Nereye düşürdün? 
- Karnıma ... 

Macarlarla ikinci karşı
laşma bu akşam! 

(Başı 1 inci sahifede) 1 lur. Çünkü bu müoabakalann yapdaca-
Bu akşam yep yeni bir takım ile Ma- ğı hakkında en aşağı bir ay evvelden 

carların karşısına çıkıyoruz. Bu takım beri Olimpi~at mecmuasına yazılar ya .. 1 
da iyidir. Bu suretle yedek takımunızıda zıhyor. IJ~. ış için müteaddit seçmeler 
tecrübe etmiş olacağız. Çıkacak takım yaptık. Sızın gazeteden maada, diğer 
şudur: gazetelerde bazı yazdar, hatta resimler 

Filiz siklet : Servet, En hafif : ö- bile çıktı. Fakat bu küçük hadiseler si-
mer, Hafif : Bedri (yedek: lsmail). ya- zi alakadar edemedi. Siz daha büyük 
n orta : Yusuf Aslan, orta : Ahmet, spor bareketlerile meşguldünüz. Güreşe 
yan ağır : Salih, Ağır : Mehmet. karşı olan bu alakasızhğmızm sebebini 

E f Ş f •k B b" kt araştırmıyacağım. Yalnız şu noktayı j. 
şre e ı eye ır me up •aret edeceg"im ki, .. d" - .. · •tt' .. •• •• •• :ı gor ugum ve ışı ı-

Cuma gunu yapılan gureş musaba- ğime nazaran gazetecilik beklemekten 
haları ~".1".yısile !?'~ref F'_ederasyonu- ziyade, aramak ve bulmaktxr. Aylardan 
mu% Katıbıuı:numısı Seylı Cenap Bey- beri s5ylenen, görüşülen, münakaşa edi-
den, gazetecı arkadaşımız Eşref Şe- len böyle bir spor lıidisesinden hiç ha-
lik Beye hitaben yazılmış ~lan fU beri~ olmamuı sizin, mesleğinizin her 
mektubu aldık. Aynen dercedıyoruz: ıubesıle maalesef ayni derecede alaka-

Eşref Şefik Bf. ye: dar .~l~a~ığıru;'" g?s~e~ir. 
"19 mayıs cuma günü çıkan Akşam Dutun soyledıklerınızı kabul etsek bi-

gazetesinin spor sütununda, güreş mü- le,. ma~rn ertesi günü, müsabakalara 
sabakaları münasebetile yazmış olduğu- daır_ ~ç. 0 !mazsa ufak bir mütalea veya 
nuz yazı, doğrusu hayretimi mucip ol- ~!'-kidmızın bulunması icap etmez mi 
du. Biz size bir serzenişte bulunınadan, ıdı? 
sizin bizden §ika.yet etıneniz, çok ace- Güreş hakkında istediğiniz maliimatı 
misi olduğum, gazetecilik mesleğinin size her zaman vermeye amadeyim. Yük 
bir inceliği olsa gerek. sek spor hareketleri meyannıa bir türlü 

Demek sizin Macarlarla bir güre§ mü- ithal edilmek istenilmiyen o:üreş faaliye
sabakası tertip edeceğİmi:zden biç habe- ti hakkında kulağınıza ufak hj, havadis 
riniz yoktu! Demek perşembe lfÜnÜ ak- çalınırsa, lutfen bendenize bir haber gön 
şamı Maksime tesadüfen ııeldiniz ve dermek veya telefon etmek zahmetinde 
çar?mba giinü de bana, Aksam ve Son bulununuz sizi bu hususta tenvir ede
posta gazetelerinin davetiyesini istemek bilirim beyim. Baki hü.~etlerirn. 
için bilmiyerek telefon ettiniz!. Çün~ Seyfi Cena• 
bilseydiniz maçlar hakkında sız.de hır 
iki satır yazardınız değil mi? 
Akşam ve Sonposta gazeteleri öteden 

beri güret hareketlerine kar~ı likaydi 
ırösterir. Arkada!un olan Sonposta muh 
birine güreş müsabaka ve mevzulanna 
dair verdiğim yazılar bin rica ve minnet
le basılır. Ayni arkadasım vasıtasile 
Macar güreşçilerinin re;imlerini Son
postaya gönderdiğim halde - yine ha
beriniz olmaması dolayısile olacak -
bunlar basılmadı! 

Eıref Bey; bulduğunuz bahane gaze
tecilik noktai nazarından bir tevil adde
dilebilse bile. mantık itibarile çürüktür. 
Sizin bu m'üoabakalardan haberinizin 
obnaması affedilemiyecek bir gaflet o-

rem itibariyle yaprlan değişikliğ~ ~it 
kanun müzakere ve kabul edılmiştır. 
Buna nazaran 4 üncü dereceden 8 beşin 
ci ılere-ceden 22. 6 ıncı dereceden 52,ye 
ıdiru:i dereceden 90, sekizinci derece
den 315, dokuzuneu dereceden 328, 
muallim ve maarif müdürü olacaktır. 

Başvekalet teşkiliitı vazifeleri hak
kında kabul olunan kanun Iayiha'Sına 
göre de başvekalet teşkilatı bir mü•te
şarm idaresi altında muameLl.tı umum 
müdürlüğü, hususi kalem, kararlar 
yazı işleri, neşriyat, evrak, hazine ev: 
rakı, daire ve levazım müdürlüklerin
den mürekkep olacaktır. 

Stati,.tik. umum müdürlüğü teşkilatı 
hakkındakı kanun da kabul edilmiştir. 

Meclis yarın toplanarak 1933 senesi 
biitçc,sinin müzakeresine devam edecek 
tir. 

Darülfünunun 
Islahı 

(Başı 1 inci sahifede) 
mülga lstanbul Darülfünunu kadro
•unda çalı§m•ı olanlar 1931 mali se
nesi Darülfünun bütçe kanununun 10 
uncu madde.si mucibince tediye olun
mak ıartile eski maaşlarını alacaklar. 

. dır. 
Yeniden tayin edilecekler rerecele

rine göre _taay~? e~ecek ınaa,lan ve .. 
ya tekabul ettigı mıktarda Ücretleri 
alacaklardır. Maarif Vekaleti Oniver· 
si~~de bir telif ve tercüme heyeti tet
kilıne mezun olacaktır. Bu heyete ev
safı lazımeyi haiz olmak ıartile mül
ga Darülfünunun tedris kadrosunda 
çab§mıı olan ve yeni Üniversite kad
roımna gİnnediklerinden dolayı açık 
maaşı alnı.akta bulunan zevat alına
eak ve kendilerine hizmetlerine mu
kabil Ücret verilecektir. Verilecek üc
retin miktan bu gibilerin mülga Da
rülfünundaki vazifelerinden dolayı 
almakta olduklan açık maaşmm tuta
rile mülga Darülfünunda bulundukla
rı zaman aldıkları maa§ın tutarı ara
sındaki farkı tecavüz edemiyecektir. 

Bu ücret acık maa~ının kesilmeaini 
tazammun etmiyecektir. Üniversitede 
muvakkat teşkilatı icraya Maarif Ve
kili mezun olacak ve yeni kanun ve 
hükümler 1-4-934 tarihine kadar Mec-
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Adana ticaret mektebi 
mezunlan 

ADANA, - Şehrimiz Ticaret melcte 
bi mazunlan ''Ticaret mektebi mezunJa .. 
n cemiyeti" namı albnda bir cemiyet 
t"§IDI etmişlerdir. 

Eşraftan iki kişiyi öldürdüler 
ADANA - Saimbeyli kazası m.Jılr.e 

,,,.; halrimi Nur:i ve zabıt katibi Nad 
ve "lraftan Müftü zade Siil'eyya ye 1 z
z~t. Efend~ler, Mara nalıiyeoincle bir ara 
zının keşfine gitmişler ve Saimbeyliye 
dön~enen önlerine bir kaç şerir çıka
rak Süreyya ve izzet Efendileri öldür
mütler, hakim Nur:i Beyle zabıt katibi 
Naci Beyleri memur oldıddarmı anlaym 
ca kendilerine dolrunmıyarak kaçmı,lar 
dır. 

Şerirlerden Gükıünlü Bat Muıtafa
mn hrzarcı11 Hüseyin tanımnışbr. Şerir 
ler jandarma tarahndım aranmaktadır. 

Bir kuduz köpek yedi 
kişiyi ısırdı 

AKŞEHiR, (iM.illiyet) - Burada bir 
kuduz lıidisesi oldu. Bir köpek dördü 
çocuk ve üçü büyük olmak üzere yedi 
Jdıiyi muhtelif yerlerinden dal11dL Be
lediye köpeklerin ltl8fma baflamı,tır. 

Hapis haneden kaçan 
mahkfunlar 

AKŞEHiR (Milliyet) - B....... bir 
e.io" - malıkemeoi merkezi olmasına 
,.q.- munlazam lııir hapishaneden 
malınmıdur. Altı ay """el bir firar hiı
clioai "'-'tta. Yeni bir lıidise ele ,imdi 
oldu. Burada .800 küsur mevkuf vardır 
bqnlarm Üç yüzü mevlruftur. Fazla m~ 
kufJar medreoe binumda bulundunılu
yw. Geçenlerde ağır cezalılardan sekiz 
k_iti aaat onda nöbetci japdarmanm üze. 
nne mücuın edıırek, etinden sllihmı al
malı latediler. Jandarma silalıı kucağına 
alarak vennedi. Sekiz Jdıi zavallıyı ya
~YllJ kaçtılar. Yaralı nefer at"' ed&
...,,. lll"kad.iılannı haberdar etti, derhal 
Firarilerin taloDiae çdoldı. 

Gaziantep İplik fabrikası 
. GAZiANTEP (Milliyet) - Mütqeb

h_is ııeaçlerimizde Cemil AHveli Beyin te
"' ettiii Veliç iplik fabrikasının açılıt 
resmi yapıldı. 

Vali Akif Beyefendi f,.brikanın kord&
buım keserbn lusa falrat kıymetli bir 
ilaç IÖz söyledi. Merasimde bir çok ze
.at bulundu. 

Fabrika son •ı..m makinalarla ;,..ü
c~hhez, elektr:ikle müteharrik Ye günde 
~ ton pamuğu iplik yapacak lrudrette
dır. 50 ıi kadın olmak üzere 60 -tesi 
vardır. Fabrika tehrimiziıı iplik ihtiyacı
na cevap verdıilecek bir Tazİyettedir. 

Aydın sanat mektebi 
AYDIN, "Milliyet, - Bir kaç 

gün evvel lıtanbul gazetelerinde 
çıkan ve San'at mekteplerinin u
mumi muvazeneye almacağma da
ir olan havadiste Aydın San'at 
mektebinden bahıedilmemeıi, bu 
mektebin lağvedileceği veyahut 
mealelt muallim mektebine çevri
leceği hakkında bir takım taYiala
rın çdonaaına sebep olmuatur. 

Halbuki bu müessese ~n za
manlarda bütün eksikleri tamam
lanmıt •ve memlekete çok lüzumu 
olan hakiki san'atkarlar yetittire
cek hale gelmittir. Mektebin lağvı 
dütünülmediği hakkında aliiıan 
haberler burada sevinçle kartılan
dı. 

Bir adam çıldırdı 
Yll.~IZU, - Kavurmalı oğlu H•-

1an 1•minde bir adam birden bire çıl
dırmıı, ''ben Sı-.asa vali oldum" diye
rek tanıdıklanna kendilerine yaver ol 
ma';"'ı teklife baılamııtır. Haaan te
.Javt albna alımru,tır. 

Aydın ilk mekteolerinde 
• ~ YDIN, "Milliyet" - Vilaye
lımız llkmekteplerinden bu sene 
1l 4 kız ve 322 erkek olmak üzere 
436 tale~ mezun olacaktır. Oç 
sınıflı koy mekteplerinden de 1 79 
kız ve 416 erkek olmak üzere 595 
talebe mezun olmuttur .. Köy mek
teplerinden çıkan talebelerin bir 
çoğu, kaza ve diğer büyük köyler
deki tam dereceli ilkmekteplere 
aiderelt ilk tahsillerini bitirnıek
tedirler. 

MEMLEKE 
HABERL 

1-.ir ve Aydın ııalUeri hrlHı :JliyalatinJe 

Aydın Etıbba kongresi 
Mıntaka dahilindeki doktorlar 

samimi bir toplantı yapblar 
AYDIN, "Milliyet., - Aydın demir- 1 

yolu kumpanyası tarafından Aydımmı
za bir tenezzüh tertip olunduğu ve bu
nunla "lzmir ikinci nuntaka Etibba o
dası,, kongre ıualarmın da seleceği o
lrurlarnmzın malumudur. 

lzm.irli misafirleri karplamak ve Ay
dında bot bir vakit ııeçirmelerini temin 
etmek için belediye evvelki gündenberi 
tertibat almıı bulunuyordu. 

Daha tren gelmeden durağın içi ve 
dıtı tamamen dolmuıtu. 

Saat on bire doğru Valimiz Fevzi, ku
mandan Hilmi, fırka Yiliyet idare heyeti 
reisi Etem Kadri, halkevi reisi avukat 
Netet, belediye reiı vekili Salih Beylerle 
fırka ve halkeTi idare heyetleri, ,,;ıayet 
daimi encümen şehir meclisi azalan, da
ire reiıleri istasyo"" geldiler. Tam saat 
11 de katar, Halkevi muzıka11 çallU"ak 
istasyona girdi. ı 

lzmirli miıafirler ve kongre azalan 
batlannda lzmirin çok değerli Valisi i 
Kizım p8f• olduğu halde trenden inerek 
karıılandılar. 

Kazım pqa ve doktorlanmoz fırkaya 
ııötürülerek fırka salonunda istirahat et
tiler. Fırka reisi Etem Bey misafirlere 
bot geldiniz diyerek fırkanın davetini 
kabul ettiklerinden tetelclriir etti. 

Yapılmakta olan fırka ve halkevi sa
lonunun inşaatı bitmediğinden yemej:in 
Sanatlar MPl<.tebinde hazırlandığını söy
liyerelc idareye davet etti. 

Misafirler, Otomobillerle mektebe 
çıkblar, tehre '"' Menderes ovasına na
zır olan, mektebin bahçesinde kurulan 
sofralarda temiz bir hava içinde öğle 
yemeği yediler. 

Yemekten sonra mektebin salonunda 
konııre toplandı. Evveli idare heyeti 
raporu okundu. Rapor ittifakla tasvip 
olunduktan sonra, etibba oclalan nizam
namesinin tadil edilen maddeleri hak· 
kında Sıbbıye Vekiletinin tezkeresi o
kundu. Buna Nazilli doktwlarmdan Ali 
Vehpi Ye Aydın doktorlarından Hulusu 

Beyler ba2ı tenıennierde bulundular. 
Bundan sonra Sıbluye V el.iletinin 

tamimleri okunarak hesap ve bütçe mü
zakeresine lıatlandı. 

lzmir hekimlerinden Faik Bey bunlar 
üzerinde uzun sözler aöyledi n idare 
heyetinden temennn...te bulundu. 

Netice de 932 hesap hulasası ye 933 
bütçesi aynen kabul olunarak kongreye 
nihayet verildi. 

Kongreden sonra 12 mayuım kutlu
lanması için husuıi kCMM1tmaLır yapıldı. 

Kongre esnasında lstanbulda ismet 
Muhsin Beyin labontu..annda yapılan 
müstahzarlar dağıtıldı ve eczacı Kazını 
Beyin müıtahzeratı gösterildi. 

Saat 5 le ayni 11caldık ve tezahüratla 
uğurlanan misafirlerimizi götüren katar 
hallrevi muzıkası çalarak istasyondan 
aynldı. 

Trenden, gelen "yat"sın Aydın,, sacla
larına, platformu dolduran Aydmlılar 
"yaşasın lzmirliler., mukabelesinde bu
lunuyorlardı.. 

Katar, vqonlardan sall•nan şapka 
ve mendillerle durakta yapılan mukabe. 
leler arasında gözden kayboldu. 

Aydın 

AYDIN "Milliyet" -' Belediye 
meclisimiz dün akfam bütçe mü
zakeresini bitirerek bu devre top
lanbsına son verdi. Belediye büt
çesi 93721 lira olarak kabul edil
di. 

Meclis, çocuk bakım ve müfa
vere evini hastahaneye vererek 
bu yüzden yapdacak tasarrufla, 
zührevi hastalıklar dispanseri a
çılmasını kabul etmelr suretile 
memeketimizin çok mühim bir 
ihtiyacım da temin etmittir• 

Aydın Etı6h ltonpeoine İ§tiralt ednıler 
--------

Millfyet'ia romanı: 8 

ERKEK KISMI 

SARJŞJNA BAYILIR 
Yor-n: Anita/003 

V aklim olsa bu işlere dair bir ko
ınedi kaleme alll'dun, fakat itim ha
tundan atıyor: Gündefterimi Y&zmak 
istifadeli kitaplar okumak. . . Miste,' 
Bartlett benim iyi kitaplardan h°'lan
dığnnı hiç tahmin etme2mif. Ne tuhaf 
tesadüf! Meğer o da çok kitap okur
mut. Bana felsefeye dair bir kitap 
verecek. ismi •'Tebesaiım, tebea.üm, 
tebessüm,,. Waıhington'da Senato 
azayİ kirerru bu kitaba hayılırlanrut
Her halde İyi bir şey olacak. 

Mister Bartlett ile görütmenin sini
rime dokunduğunu Major Falcon'dan 
ııaklamadım. . . Düşünün bir kere, ağ· 
zrna bir damla içki k<>ymuyor. Danset
mekteki maharetine gelince ondan hiç 

Tercüme: Kamran Şeri/ 

ğe davet etti, halbuki Ritz'te bile ye
mek yenıiyor. Ben de kabul etmedim. 
Major Falcon: 

- Kabul etmeliydin, dedi. 
Ben de: 
- Artık her şeyin bir haddi ... arı 

dedim. 
Öğleye kadar kamarama kapanıp 

oturacağım, öğle yemeğini de Ritz'te 
bizim Mister Moantginz ile birlikte 
yiyeceğim. O hiç olmazsa genç kızla
ra nasd muamele edilir, biliyor. 

Dorothy ııüvertede · bir teniı ~"'-. . ·-· pıyonu parçasile vaktini heder edip 
duruyor. . . Ben kamarotu çağınp 
pmpanya ıarnarlıyacağım · denizde 
iken vücut için bundan faydalı bir teY 
olamaz. Kamarot ok iıı:i bir ı;.ocuk. 

Y alruz hayatı pek acıklı ııeçmif. Za
vallı felitketlttini bana anlata anlata 
bitiremiyor. Adamın biri.ne en iyi cin~ 
ten bir miktar Skoç ,,;akisi ted.rik et
tiğinden dolayı keadisini Flatbuıb'ta 
tevkif etmiıler; zu·allıyı içki kaçak
çılığı yapıyor zannetmiıler! .. Buouo 
Üzerine onu tutup hapse almıtlar. Bu
lunduğu koğuşta iki zat daha yaruuı. 
Bunlar cayet metbur iki bırsızııut; a
ma o kadar methur ki gazeteler resim
lerini basar,. herkes onlardan bahse· 
dennit. Böyle meılrur haydutlarla ay
ni koğuşa konulduğu için bizim kama
rotun - asıl iımi Fred - bayağı kol
tuklan kab11nyonnuf. Haydutlar ni
çin hapıe girdiğini sonnutlar, o da 
onlara: '•Kaçakçılıktan!,, demeğe u
tanmıı. Oklaharnada bir evi ateşledi
ğini ve bütün bir aile halkını çayır ça
yır yaktığını söylemi,. lı bu kadarla 
d• kalsa iyi. . . Fakat meğer zabıta 
koğuıa bir diktafon yani konuıulan 
lakırdıları kaydeden bir alet koymuı
mu§ ! Poliı Fred'in bu sözlerini itirafı 
cürüm addetmit ve Oklahama'da ne 
kadar yangın vakası olduysa heps.İ 
hakkında uzun uzadıya tahkikat yap· 
madan adamcağızın yakasını bırak
mamıılar. Fred gibi bunca felaket 

Veda müsameresi 
AYDIN, "Milliyet., - Aydın 

Ortaınektep son sınıf talebeleri, 
24 Mayıs akflUIU veda müsameresi 
vermek üzere hazırlanmaktadır
lar. Ortamektep talebeleri, gerek 
19 mayısta ve gerekse kendi mü
samerelerinde hep birden istiklal 
martı söylemek için hazırlanmak 
tadırlar. 

Yeni bir mektep 
AYDIN, "Milliyet,, - Davilye 

ve Beyköy arasında yapılacak 
müşterek mektebin yeri tayin e
diJmittir. Burada yapılacak mek
tebin hazırlıkları bitirilmek üze
redir. Bugüulerde temel atma me-
rasimi yapılacaktır. 

Bu meyanda Hamzabeli kö
yü balkı da dün vilayet makamı
na bat vurarak, köylerine bir mek
tep yapbrmıılı: istediklerini, aöyli
yerelt, yerinin gösterilmesini rica 
ebnitlerdir. 

Nazılli elektriği 
NAZiLLi (Milliyet) - Nazilli Bele

diyesile, elektrik müteoddıicli Omer B. 
arasında çıkan ve mahkemeye düıen 
ibtiliıf, Aydmcla tarafeynin tetlcil ettiği 
bir hakem heyetine Mıme eclilmitıi
Hiıkem heyeti bu husustaki karannr ver 
mit Ye bazı noldalarda Belediyeyi, bazı 
noktalarda da müteabbicli haklı görmüı
tür. 

Elektrik tesisatı ihyası Ye parasının 
a.ıenn-; için Belediye, - ıene müd
detle milli banlwlerclan ödünç para alm
mım kararlA§tınlmqhr. Bu iti takip i
çin Belediye reisi Şükrii Beyle Anbra
ya gidecektir. 

Bozduğan belediye reisi 
AYDIN (Milliyet) - Münhal bulu

nan Bozduğan Belediye riyasetine Hel
vacı oğlu lsmail Hakkı Bey ıeçilmittir. 
Çine belediye reisliği intihabı 

AYDIN, (Milliyet) - Çine Belediye 
r:İy•set intib•bmm yapılma11 için vila
yetten mabalHne emir verilmittir. Bele
diye riyasetine sabık Çine kaymakamla
nndan mütekait Sakip Beyin seçileceği
ni kuvvetli olarak söylenmektedir_ 

Sürek avı 
AYDIN <Milliyet) - Aydın avcılar 

cemiyeti avcılan, köylülerin müracaatı 
üzerine evTelki gün Owa köylerinde bir 
sürek avı y•parak 20 domuz daha öldür 
miiılerdir. 

Ziraata mühim zararlar yapan yaban 
domuzlarile, Aydm avc.d.r cemiyetinin 
bu sene yaptığı mücadelenin çok fayM
ar olmuttur. 

Uzunköprü' de Ziraat 
UZUNKöPRO, Milliyet,. - İs

tanbula 280 ve hududa 6 kilomet
re mesafede bulunan bu kaza da
hilinde bu sene Trakya Şeker Fab
rikaaı hesabına olarak merkez ka
za ile birlikte 38 köyünde 41,539 
dönüm pancar, 58,272 dönüm buğ
day, 20,399 dönüm arpa, 1,611 
dönüm çavdar 4,180 dönüm kap
luca, 331 dönüm yulaf 60 dönüm 
burçak zeriyab yapılmqbr. Pan
car zeriyab eaki senelere nazaran 
çok ise de hububat zeriyatı ancak 
kendilerini idare edebilecek mik
dardadır. 

Elazize doğru 
EL.AZİZ, "Milliyet., - Er

ganiye doğru uzablmakta o
lan hatbn illflUlh ilerlemektedir· 
Bu hattın Elazize doğru olan 20 
küsur kilometrelik kısmının ketfi 
biterek projeleri ihzar edilmittir, 
pek yakında bu hattın inpsına 
bqlanacakbr. r 

Vilayetin umumi ~tüphan~si 
meclisi umuminin bır kararıle 
Halk.evine teberrii edilmi9tir. 

Vilayetimiz umumi_ . m~liai 9 
mayısta müzıt;k~rel~nru bıtirerek 
dağılmı!tır. Vılaye~n 933 ınali y1• 

lı bütçesi 416,315 lıra olarak ka
bul edilmittir-

gönnÜf, çekmediği çile kalmamıı bir 
insanla konuııımak Bratlett gibi birile 
konuflllllktan her halde hin kat daha 
hayırlıdır 1 ~ akat gene de yapacağmı 
bu .. · · MaJor henim için bugÜn Brat
letı'ten randeyg almıf. Anlatılan 
öğleden aktıuna kadar onunla bat ba
ıayız. 

15 Niaan 
Geçen gece fakirler menf-ıine va

purda bir maskeli balo ..erildi; çocuk
larınm babass olmryan o kadar çok 
bahriyeli nr iri. • . Bu münasebetle 
Mister Bratlett uzun bir nutuk irat 
etti. Anl•tılan Biater Bartlett nutuk 
İrat etmesini çok seviyor. Diifünün bir 
kere: Bir genç kızla ııüvertede piyasa 
yaparken bile bazan kendi kendine 
nutuk söylemekte beis görmiyor ! 

Gelelim baloya. . . Doğrusu pek eğ
lenceli oldu. Bir zat Şarlo kıyafetine 
girdi. Tıpkı da Şarloya benzedi. Do
rothy ile ben baloya gitmiyecektik a
ma, Mister Bartlett vapurun dükkl
nından bize birer eıarp aldı. Biz de 
kalçalarımıza bağlayıp ort•ya çıkın
ca herkes: 

- Aman ne güzel. . . Ne kadar da 
Karmen'e benzemİ§ler! diye bizi peh .. 
pehledi. 

İstanbul dördüncü icra memurluğun

dan : 

1 - Temamına on bin üçyüz lira k.y 

met taktir edilen BeyoğJunda ŞaT Ko

lu mahallesinin eski Karanfil, yeni Tü

nel ve yeni yol sokağında eski 109 yem 
21 No. Ju kargir hanenin temamı on se 

kiz hi1!5C itibarile üç hissesi. 2 - w 
yine tcmamma yirmi üç bin yediyüz 

elli lira kıymet taktir edilen Beyoğlun 

da Şah Kolu mahalle1'inin caddci kebir 

de ""ki 505, 507, 509, 511 yeni 509 No. 

lu kiirgir mağazanın (MJen üstünde 

odaları buhur.an Süreyya fotoğrafhane

si) ve Bostan Yeni Yol sokağında muh 
des 2 No. lu Çay<:ı dükkanın beşte bir 

hisse.si. 3 - ve yine temamına on bin li 
ra kıymet taktir edilen Beyoğlunda Şah 

Kulu mabalıksinin caddei kebiı:ıde Tü
nel civarında Tramvay caddesinde eski 

515 yeni 513 No. Iu Ü9tünde odaları bu 
• 

!unan kargir dükka..ın kırbe§ hisac iti-

barile dört bHse<;i, 4 - ve yine tema

mma eekizbin lira kıymet taktir edilen 

Beyoğhında. Şah Kulıu mahaJı,,..;,,ın es 

ki karanfil yeni Tünel 90kağmda eaki 

115 yeni 15 No.lu ı.az,gir hanenin tema 

mı dokuz biae itöbari.le bir hissesi, 

5 - ve yine temamına iki bin altı yüz 

elli lôra kıymet taktir edilen Beyoğlun 

da §Qhkul.u maha1Jeeinin Karanfil soka 

ğmda eeki 97 yeni IS No. lu mukattc

n.a hane elyevm camekanlı dükkanın 

temamı onaekiz hisse itibarile dört his 

heSİ. 6 - ve yine temamına dokuz bin 

sekiz yüz lıİra kıymet taktir edilen Bey 

oğlunda Bedrettin maıb.alle-sinin Orta so 
kağmda e.ıik 5 yeni 25 No. 1u lligıir a
partımanm dokuzda bir hissesi. 7 -ve 

yine temamına yedi l)in yüz seksen ıı.,. 

lira kıymet <taktir edilen BcyoğJunda 

Şalı Kulu mabaLles.inin Karanfil soka

ğında eski 67 yeni 35 No. lu kiııgir hıa 

n.enin dokuzda bir hisseai. 8 - ve yine 

temamına yedi bin ycdiyüz elli beş li

ra kıymet taktir edıi.Jen Beyoğlunda 

Şah Kulu mahallesinin K:araniil soka

ğında eski 67 mükerrer yeni 37 ve 37-1 

No. Ju altında dükkanı bulunan kargi.r 

hanenin temamı dokuz hisse itilıarile 

bir hi-m. 9 - ve yine teınamma bet

bin yüz kırk lira kıymet t*tir edilen 

BeyoğJunda Hüseyin ağa mahallainin 

Kartal sokağında {Kaital sokağma To 

katlıyanın karşnnndaki Su terazisi so

kağından gidilir.) Eski ve yeni 2 No. 
lu kargir hane ve altınıda muhdelS 14 

No. lu bakkal dükkanının temam.ı ~ 

kuz hisse iıtôbarile dört biueal. 10 -<vıe 

yine temamma dört bin dokuz yüz li

ra kıymet taktir edilen Beyoğlunda 

Hüseyin ağ;ı mahallesinin karul 90Jca

gında eski ve yen.i 4 No. lu kiirgir hane 

nin dokuz hiSS<!de dört hissesi açık 

arttırın.aya vazedilmiş ol~ 5 Haziran 

933 tarihinde şartnameleri divanhaneye 

talik edilerek. 22 Haziran 933 tarihine 

müsadif pes-§embe günü saat 14 ten 

16 ya kadar İstanbul dördüncü icra dai 

reaindıen açık arttır.ma sureti ile satıla. 

caktır. Arttırmaya iştirak için hi&Seye 

isabet eden muhammen kıymetin. Yüz 

de 7,5 nisbetindc teminat akçesi alınır. 

Müterakim vergi belediye vakıf icare-

si müşteriye aittir. 929 tarihli fora ka 

nwıunun 119 wicu maddes:inc tevfikan 

ipotekli alacaklılııT ile diğer alakadarla 

rın ve İrtifak hakkı sahiplerinin gayri 

=::nlıul üz.erindeki haklarını hususile 

faiz ve maıırafa dair olan iddi~ım ev 

rakı müsbitelerile iJan tarihinden iti

baren yirmi gün içinde icra dalıesine 

bildirmeleri ,J.i.zundır. Aksi halde hak

laiı Tapu eidllerile .ırit olmıyanlar ııa 

hş bedeliui.n 'P"Ylaşmemdan beriç ka

lırlar. Alakadarların işbu maddei Unu. 

niye ahkamına gön: hareket e-ı.ri 

Baloda kıyafetler ı..Jıı;tonda laiilrii-. 
verecek jüri heyeti Miater Bartlett. 
Major Fal.-.. ~ir de ~ut tenia 
fBMpİyonundan miıreklı:eptı. Onun i
çin bütün mükafatlan Dorotlıy ile bea 
kazandık. Netice: bugilne busfuı üıç 
tane kürk- köpefimiz varl Artık 
bu çetit iriirkleri kafi hulmıya bqt:
yorum· . . Yalnız anl-adığım bir teY 
yar: vapurun kaptanı niçin Miater 
Cartler'e aöyleyip vapurda bir mil
cevbera tçı dükk&nı açtırmıyor T •• Bir 
yapurda kelli felli adamlarla alıp-it 
etmeire gidin, alıtverİf ettiiiniz dllk· 
k&nda da kürk köpeklerden batka a
lınacak bir feJ' bulunma11n. • Çekilir 
!"Y mi hu!. • . _ 

Mükftfatlarm tev:ı.liaden IOllJ'a Mia
ter Bartlett'le rande'l'UJD Yardı; m..ı.. 
tahr seyretmek İ!Jln üot ırtiverteye 91-
kacaktık: Mehtabı pek ıevermfı. 

- Siz gidin ben seliyorwn, dedim. 
Daha evvel Mister Mountginz'e bir 
dana Yaadbn vardı ..• 

- Çok kalacak mıamıa? diye..,..... 
du. 

- Bekleyin, ne kadar kalacağıını 
anlarsınız. . . dedim .. 

Baloya döndüm. Miıter Mountgina' 
le şampanıı:a içtik. Adamakılh eğlen!-

Karadeniz Ereğli 
icra memurluğundan: 

Açıkarhrma 
ilanı 

İstan.buılda Ahmet Beye medyun ~· -t 

livan zade Hakkı Beyin tahtı ıaııerru· 

f1mda olup mab91Jz ve fu.rubtu mukar· 

rer Karadeniz Ereğlisinin Müftü ına· 

hallesinde kain malümül hudut 800 zl-

r2 miktarında ve zemin katında bir n:1t11 

bak, odun vesaire koymak için bir mik 

tar boşluk ve orta katta tahtanı üç odJ 
ve bir salon ve üst katta kezalik üç ~ 
dıa ve bir salon ve bir balkon ve bk ha• 
la ve bahçede bir beton havuz ,,., içilit 
suyu olduğu ve yirmi adet muhtelifiil· 
cins eşçarı mümn:ire ve milctan kafi 
avluyu müıtemil 2200 iki tıin ilri yüz Ji 
ra kıymeti muhammen.eli kagir bir haf 
hane ve bağhk mevkünde makımül· 
hu.dut 80 seben lira kıymetinde !600 
zira miktarında müfrez bir kıta arsa \'t 
mevkii mczkfirda 2200 zira miktarında 
ve 60 altmış lira kıymetinde bahçe de· 
nilen ve bali hazırda tarla halinde buN 
nan maba.l ve çamlık mevkii<ıde beh<f 
dönümü 30 otuz lira kıymetinde üç dÖ' 
nüm tarle ve bağlık mevkiinde (30) o
tuz lira lnymetirule bir dönüm tarla a· 
la,plmm tıekkei eağır karyesinde kava~ 
dere namı diğer inciğezağzı ıne-okiind< 
behu dönümü 6 a1tı ılira kıymetinde or. 
dönüm ve ayni mahalde kestane kurlO 
ğu mevlııiinde üç dönüm ve yekdiğeri· 
ne muttaali iki parça tarlanın iki ii! 
dönüm mahalli tarıla halinde oı.., di gcı 
maha.Jli çamlık ve lr.6tanelik ı>ldllğu, il 
bu emvali gayri menkulcler 14 mayı• 
933 tarihinden itit»ren açık artırma sıJ 
retiyle mUzaJ'Oıdcyc konulmuş ve kıy• 
meti mnhamme~erinin yüzde 75 ifr 
den noksan olmamak üzre 14 Hazirar. 
933 tarihine müsadif çarşamba giır~ 
&aet 17 de Ereğli icra dairesinde tali;> 
]erine ibalei evveliyesi i~rıa o1ımacağıl1 
dan taJ.ia>lerin yüzde yedi buçuk pe1 
akçaaiyle yevmü mezkiırda hazır bulur. 
malan ve işbu kıymeti bulmadığı tak 
dirde ihalri katiyesi 29 haziran 933 ıari 
hine müııadif perşembe günü saat ı 7 
fora ohmaıcağı V'C daha fazla ınalilmat a' 
mak isreyenlerin 32·179 tarihine rlosyı 
numarasiyle Karadeniz Ereğlki icra 
dairesine müracaat eylemeleri ilin ol 
nur. 3552) 

Beşiktaş 2 nci 
Hukuktan: 

Arnavutlı:öyünde Sekbanlar sok.ağın 
da 42 No. lu hanede müteve-ffa Sava e 
fendi terekıe.nne ait eşyanın 21-5-93 
pazar &ünü .aat 14 te satılması iJan t 

dfünipe de tia2ı CtiOOp an o ayi """ 
ıpn iş'an ahite deyin tehir edilmiş ol 

du u iil4n olunu.r. (2569) 

tl'ıküda.r iera memurluğuıı.dan · Bi 

borcundan dolayl mahcuz ve paray 

çevrilmeei mukaner bir adet büfe " 

yemek JD8'!as.ı ve altı adet sandalye 
bir adet duvar ııeati ve saire 24-5-93 

ta.riJıine mili;adl.f çarşamba günü saat 

dan 10 a ka<lar Kadıköy Hale sinema 

karşıtlIDdıt Taranto apartımanın önü 

de açık arttırma eurıetiı1c satılacağı 

dan talip olımların yevmü mezkilr 

mahallinde hazır bulunacak memu 
caat otnıeleri ilin olW1lJr. (354 

Bcyoğkı dördüncü suJh hukuk ma 
kemesinden : 

Terelresine ınehkemece vaziyet ol 

nan müteveffa Astik efendiye ait o 
rak: 

1) M•hmı>tpaşa yokuşunda (30) nu 

ralı mağazada mevcut kadm ve erk 

ve çocuk manto ve elbiseleri 25-5-

perşeoıbe günü saat 16 da açık artır 

suretiyle ııatılacaktır, Talip olanla 

mczlrfu gün ve ııaatta mahallinde ha 

bulunmaları lüzumu ilan <>lunu.:. (3 

ve daha kzla malW:nat almak ieteye 
rin lrir~ıtiril.ml!. 931-443 ve 932-

dcıy;ı nuııııanıaile memuriyetimize 
rııcutlarr llln olunur. (3577) 

Jorduk. Tam o ılJ'ada Major Fa 
blsi ıı.ldu. Beni aramadriı yer •• 
mq. ... 

- Çoeuk muaım? dedi. ,., 
Bartlett'i böyle bekletmek oJor 

e..- il:ıerine sa.erteye çık 
Mlater Bartlett beni dörtgözle 
yonta. 

M-le tu: bana deli gibi 
K-diıile iyice doet olclu~z 
maııdanheri bir ıec:e gözüne 11yk 
memit. O, timdiye kadar benim 
,...)d bir kıa oldulumu hUme:maİf, 
di bat&amı anlamq. Ben on-, 
lerdenberi her yerde arayıp ta 
madılı kadın•JfllD. Bundan oonr 
ni yanından a)'IJ'llllıyacalonıt· 
padan dı;ner diinmez gidip lıen 
Wadıinırton'da oturmalrymıfJDI; 
kü kerıd•i orada otunumuf .• 

Ben de kendlılne: 
- Eger balü keyfiyet böyley 

mek kader böyle istiyormuş ..• d 
Diitünün bir kere bana ne tek 

diyor: Yarın kendiılle beraber 
oaya çıkmalıymııım, oradan da 
na'ya kadar küçük bir seyahat 
mabyımınn (Viyana Fransada b 

(Devamı 
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Is tan bul ve Fabrikaları 

Al pullu 
Trakya Şeker 

Şeker Fabrikasının İstanbul depolarından kristal toz 
her isteyene bin kilodan eksik olmamak üzere 

şekeri 
satılır. 

Türk Anonim 
Şirketinden: 

atideki fiatla 

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

ş-önderilir. Depodan itibaren bilcümle masarif ve mes'uliyet müşteriye aittir .• Müşteri isterse sigorta ettirilir. 
Adres: lstanbul, Bahçekapı, 4 üncü Vakıf han 4üncü kat, Telgraf adresi: Is tan bul Şeker Telefon: 24470 .. 79 

İstanbul Ziraat 
Bankasından: 

Bankamız deposunda mevcut İn§aat malzemesi, eski 
rnuşamba masa ve iskemleler 21-5-933 pazar giinü saat 14 
ten itibar;n müzayede ile satılacaktır. (2292) 

l 8 taabal Belecllyeal llanlan 1 
On be§ gün müddetle bil cümle nakliye vasıtalarmm Ka 

raköy köprüsünden serbeat olarak keçebilecekleri ilan olu
nur. (2300) 

Kadıköy belediye ıubesin den yeni sene münasebetile es
naf Yedinde mevcut bilumum terazi, dirhem, kantar, baskül, 
arşın, metro, maiyat ve hububat ölçülerinin bilmuayene 
~aıtıgalanmasma 3 Haziran 933 tarihinden bqlanarak 15 A 
lruatos 933 tarihinde nihayet verilecektir. Bu müddet :zar
fında hangi mahallede icrayi ticaret edenlerin hangi gün ve 
nereye müracaat edecekleri aşağıda yazılmış olduğundan a
lakadarların müracaatla ölçü ve tartılarını damgalatmalan, 
sonunda damgasız görülecek ölçü aletlerinin eshabmm umu
ru belediyeye müteallik ahki mı cezaiye kanununun maddei 
trıahsusasma tevfikan tecziye edilecekleri ilan olunur. O.man 
ağa, Caferağa, Rasimpaşa, lbrahimağa, Osmaniye, Mecidi
Ye, lkbaliye, HaaanPll§ll mahalleleri 3 Haziran 933 tarihin
den itibaren 6 Temmuz 933 tatihine kadar dairei belediye 
binasında. ZühtüPll§ll Tuğlacı, Göztepe, Merdivenköy, ma
halleleri 8 Temmuz g33 tarihinden 20 Temmuz 933 tarihi
ne kadar Kınltonrak belediye tubesinde. Sahrayıcedit, Koz 
Yatağı Suadiye, Bostancı, lçerenköy 22 Temmuz 933 tari-

- hinden' 31Temmuz933 tarihine kadar Erenköy belediye şu
besinde 1Ağustos933 tarihinden 15 Ağustos 933 tarihine 
kadar dairei belediye merkezinde muayeneye devam edilece
ği ilan olunur. (2301) 

Mardin Tapu Müdürlüğünden: 
Medrese mahallesinde Salih efendi namında kaydi ru

bu hane hali hayatında ve haricen Sadullah efendi oğlu Fuat 
efendiye sattığında 1515 nunt'lralı kanuna tevfikan müşterisi 
namına tapuya raptı İstenilmi şse de mümaileyh Salibin vefa
t ile veraseti karısı Huriye ve kIZJ Pakize hanımlara tebligat 
yapılması lazım geleceği halde mahalli ikametleri meçhul 
bulunduğundan tebliğat yapılması icap görüldüğünde huku 
ki usuli muhakemeler kanunun 141 ci maddesi mucibince ga 
zetenin neşri tarihinden ferdası gününden itibaren iki ay 
müddet tayin edildiğinden mezkiirun tarafından bir diyecek
leri var ise ellerindeki evrakı müsbite ile birlikte Mardin ta
ı>u müdiriyetine bir zat veya bir vekil göndermeleri ve aksi 
halde müşterisi namma muamele yapılacağı ilan olunur. 

(2294) 

Yeni tertibin 2. el ketldeai 

11 Hazirandadır 
Bu ketidede Büyük ikramiye 

35,000 Liradır 
M··kafat 50,000 Liradır 

MILL! İK!lSAT VE TASARRUF CEMİYETİ 
Sergı Evı İn aat K . . . d 

1_ Ankara'ö ya;>tırı•.,ea omı syonu Rıyasetın en : ... 
M k •ergı ev .. binasının in•aatı kapalı zarf u"ulu ıle 

3kas.ıya kc·:unuştur. ltnakasa • ı 
Jo. 5•933 salı günü saat 15 e kadar müddeti 21.5.933 Pazar gününıkn baş ıyarak 
·ıe t ·h k d Milli İktisat ve~ dtr. Teklif mektuplarının yukarda yazılı "."at 

arı e a ar •"sarru.f ,.. __ . - . k k · .",. ı · d"I 1• •arttır ~•yetınde toplanaca -0.ımsyan nya-
"'"'~ınc ıtes ım e ı mes '!'f' • 

2 - Milnakasaya iştirak etmek i~te yeh•- .. . . • 
ı 1 • · •. ''""r munakaaa şortruımclcrını TI: Jiliin-
•rını mukavelename suret crını 25 lira muka.b·ı· .• 1 . 

· . • · d İ 1 inde Millı ktısat ve tasarruf oe-trııyetının Ankara merkezın en ve stan bul'da Dördü .. V kıf I" da . .,, .. a· · ··r · · nan· B ncu a cıan sanayı u ırıyetinde sanayi mu ettışı ış . eyden ala!ıili•ler. 
3 - Mim kas.ıya ıstirak edecek fır malaruı timdiye k d T .. k··-' _ 

ısa li . b. - a ar ur ı_,.~e en aşagı 
ra kıymctin.dc yaJn., bır . ınayı muvaffakiyctle y im 

1 ııpmı~ o a arı şarttır. 

.....___ (3582) 

Zı\yt t t .. ..... Ü 
Ji . - tanbul hracat gumrugu m 
ı4~~etindett almış oldugum 75597 ve 

5 l\umc 1 . . 
li\iknı.. ·mu makpuzları zayı ettım. 

u Yoktur. Abidin Hayru1Jah. 

(3579) 

ZAYİ - 1924 - d . . sencaın e Galatasotray 
Lısesit>den aldığnn ta9dikıuımc . ka 
be 

. y . . . yı y
ttun. e<ıısuıı çıkaracağımdan eski 

sinin kıymeti yoktur. Tütün e~ 
Bülent • (3578' 

1 Evkaf müdlrfyeti ilAnları 

Bahçekapıda Dördüncü Vakıf hanm Odabaşıhğı ile 
kahve ocakları üç sene müddetle kiraya verilmek üzere mü
zayedeye çıkarılmıştır. İhalesi 24 Mayıs 933 tarihine müıa
dif çarşamba günü saat on beştedir . Şartnamesini görmek 
istiyenlerin her gÜn , müzayedeye iştirak edeceklerin de iha
le gÜnÜ Çemberlitaş Evkaf Müdiriyetinde varidat Müdiriye
tile ldare Encümenine müracaatları. (1972) 2503 

Alemdağı civarında vaki vakıf ormanlarının Çingen 
bayır mevkiinde 933 senesine mürettep 4 No. h maktai asli
sinden 15 ay zarfında kat ve imal ve sevkedilmek üzere 
(200) metro mik'ap gayri mamul kayın kerestesi arttırmaya 
çdmrılmııtır. İhalesi 24-5-933 çarşamba günü saat 15 te
dir. Talip olanların İstanbul Evkaf müdiriyetinde varidat 
müdürlüğüne müracaat eylemeleri. (1973) 2504 

Nafıa Vekaletinden: 
FevzİPll§ll - Diyarıbekir hattınm Km. (385,000 - 407,000) 

arası inpat ve ameliyatı (24 üncü kısım) kapalı zarf usulile 
münakasaya konulmuştur. 

Münakasa 4-6-933 tarihine müsadif pazar gÜnÜ saat 15 te 
Nafia Vekaleti Müstetarlık makamında icra edilecektir. Müna 
kasaya dahil olabihnek için tal iplerin Devlet Demiryolları i
daresinden yalnız bir mukaveleile en aıağı Sekiz yüz bin lira
lık bir it almış olması ve bu iti hiç bir itiraz ve tikiyete mey
dan vermemİ§ olarak hüsnü ıu retle ikmal etmit bulunmaları 
meşrut olup taliplerin bu ıeraiti haiz bulunduklarını mübeyyin 
olmak üzere Derniryollar İnpa t dairesinden almağa mecbur ol 
dukları veaika ile ( 102000) lir alık teminatı muvakkate ve ca
ri seneye ait Ticaret Odası vesi kaaile birlikte ayni gün ve saat
te münakasada bulunmalan 18.z ımdır. 

Talipler bu husustaki şartnameleri Ankarada Nafıa Veka
leti Levazım dairesinden elliıer lira mukabilinde tedarik ede
bilirler. (2170) 2844 

Deniz Levazım Sabnalma 
Komisyonundan: 

4666.500 kilo kuzu eti: Kapalı zarfla münakasası: 22 
23031.500 ,, koyun eti : Mayıs 933 pazartesi günü saat 

34550 

175680 

3574 
7147 

ssou 

40400 

11000 

" Ekmek 

" 
Ekmek 

15 te. 
: Açık münakaaası : 22 Mayıı 
933 pazartesi günü saat 13,5 ta 

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

,, Kuzu eti : Açık münakasası 22 Mayıs 
,, Koyun eti : 933 pazartesi günü saat 16,5 

" 

" 

" 

Süt 

Yaş sebze 

Yaş sebze 

ta. 
Açık münakasası 23 Mayıs 
933 salı gÜnÜ saat 10,5 ta. 
Açık münakasaaı 23 Mayıs 
933 salı günü saat 14 te. 
Açık münakasası 23 Mayıs 
933 salı günü saat 15 le. 

İstanbul ve Heybeliada Deniz Efrat ve talebesinin altı 
aylık iaşelerine muktazi yukarda cins ve miktarı yazılı yedi 
kalem erzakm münakasaları hizalarmdaki gün ve saatlerde 
yapılacağından şartnamelerini görmek istiyenlerin her 
gÜn ve itaya talip olacakların da müruıkasa gün ve saatlerin 
de muvakkat teminat makbuz larile bir 

0

kte Kasımpaşada De 
niz Levazmı satmalına komisyonuna müracaatları. (1903) 

2422 

Darülaceze müdürlüğünden: 
Darülacezeye ihale tarih inden itibaren bir sene içinde a 

lmacak 7000 kilo yerli mamul atından beyaz renkli sabunun 
münakasası kaoalı zarf usulile 7 Haziran 933 çarşamba günü 
saat on dört b~cukt:ı icra olu nacak ve teklif zarfları o saatte 
acılacaktır. Te~nat akcesi h Bankasına bırakılmalıdır. llk 
teminat akçesi yüzde yedi h~ çuktur. Taliplerin teklif vara
kalarını ve teminat mektuo v eya makbuzlarını ayrı ayrı ita 
etmeleri için o gün Darülacezeye müracaatları. (2128) 

2735 

Darülaceze i.nüdürlüğünden: 
Darülacezeye ihale tarihinden itibaren bir sene içinde a

lınacak on sekiz bin kilo yerli ınahsulü pirincin kapalı zarf u 
sulile münakasası 7 Haziran 933 çarşamba günü saat on 
dörtte icra edilecek o saatle teklif zarfları açılacaktır. Temi 
nat akçeleri lş Bankasına hıra kılnıalıdır. İlk teminat akçe~i 
yüzde yedi buçuktur. Talipler İn teklif varakalarını ve temı· 
nat mektup veya makbuzlarını ayrı ayrı tevdi için o gün Da
rülacezeye müracaatları. (212 7) 

2734 

3 üncti kolordu 
ilAnları 

37 nci Alay Sa. Al. Kom. 
dan: Aydındaki kıt'at ihtiyacı 
için 112,000 kilo un kapalı 
zarfla münakasaya konınuı
tur. İhalesi 5 haziran 933 pa
zartesi gÜnÜ saat 15 te Aydın
da Alay karargahında yapıla-

1 

cakbr. isteklilerin şartnamesi 
ni görmek için Ankarada M. 
M. V., İstanbul 3. K. O., İz
mir Mst. Mv. Sa. Al. komis
yonlarile Dinar, Burdur, Sa
ray köy askerlik şubelerine ve 
münakasaya girmek için tayin 
edilen günde ve vaktinden ev
vel 756 lira teminatlarile tek
liflerini Aydında 37 nci Alay 
Sa. Al. komisyonuna gelmele
• n. (3058) (2210) 

2850 
• • • 

23 cü. F. SA. AL. KOM. 
dan: 

23fi4 

SADIKZADE Biraderler 
Vapurları 

BARTlN POSTASI 

KEMAL vapuru 
21 mayıs (Nl%3.C cllnü Sirkeci rıh

tmurulan lıarekıetle (Ett!Jıl, Zongul
dak, Bartirı, Amaara, Kurucaşile, 
Cide, İnebolu, Evrenye, İlişe ve A
banaya uimet ve avdet edecektir. 

KARADENiZ POST ASI 

Sadık Zade 
vapuru 

22 maynı pazartesi günü SiTkeci rıh 
tnnından ha.raketle Zonguldak, 1-
nebolu,Ayancuc, Samsun,Ordu, Gire
sun, Trabzorı,Sünnene, Rize liman
!arma azimet ..., avdet edecektir. 

Fada taıhıillt içlo. Sirkeci Mey
menet Hanı aJtmdıa ..ceotal.ığa mü
racaat. Telefon: 22134. (3477-3585) 

Bartın Inebolu 
Postaaı 

BARTIN 
Fırka bayvanab ıçm vapuru 

930.850 kilo kuru ot kapalı 21 .May'" Pazar günü eaat 19 da 

zarfla münakasaya konmuş Sirlııeci rrlrtımtndan hareket.le Ereğ-
tur. lhaleai 6 Haziran 933 sa- li, Zonguldak Bartın, Amaera, Ku-

h günü saat 10 dadır. istekli- ~.Cide, İnebolu, FNrcnye İ-
lerin .. artnameaini görmek ü !işi ve Abana iUelelerın., azi-

" met Te ~ odecclotir. Fulıa t&fai-
zere her gÜn ve münakasaya lk için Sirkeci, Yeci Han No. 1s 
gireceklerin tayin edilen va- Medoes ecentıalığma mi...,.u. 
kitte lzmitte F. SA. AL. Ko- ' Tel 23609. (3556) 

m;syonuna müracaatları. ----------ııiıllllııiimıl 
) - . <3
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• • • 
Çatalça Mst. Mv. ıçın pa

zarlığa konan 70 ton Lavema
rin kömürüne teklif edilen fiat 
komisyonumuzca pahalı gö
rüldüğünden ihalesi 22 Mayıs 
933 pazartesi günü saat 11 e 
bırakılmıştır. İsteklilerin şart 
namesini görmek üzere her 
gün ve pazarlığa girmek için 
o gün ve vaktinden evvel Fın 
drklıda 3. K. O. SA. AL. 
KOM. nuna gelmeleri. (171) 

(2298) 
••• 

Çatalca Mst. Mv. için a
çık münakasaya konan 30 ton 
Lavemarin kömürüne talip
ler tarafından teklif edilen 
fiat komisyonumuzda pahalı 
görüldüğünden ihalesi 22 Ma 
yııt 933 pazartesi günü saat 
11 e bırakılmıl}tır. isteklile
rin şartnamesini gönnek ü
zere her gün ve münakasaya 
;ştirak için o gün ve vaktin
den evvel Fındıklıda 3. K. 
O.Sa. Al. komisyonuna gel-
meleri. (170) (2297) 

İstanbul a.;liye mahk.e"""'i birinci ti 
carct daire.inden , 

Lazaro Fıv.nko Mahtumlarının İstan 
bul Molla Fenerinde Çatal Çqmode 6 

No. de. İçtihat apartımanında. Bcdret
tin Bey aleyhine 932-962 d<lli)'a numa
rasile ikame eylediğ;i 750 lira alacak da 
vasmclan dolayi ikametgabı meçhul bu 

lunan müddeialeyh ilanen icra kılınan 
teb!iğata rağmen tebliği muktezi evrakı 
tcbe11üğ edilip cevap Jayi.baııı ver-
mediğinden .sebkoden talebe bi-

naen hakkında gıyap kararı ~ 

rikr<k tebliğ makamına kııim olmak üz 
re giyap kararı mahkeme divanhan.csi
ne talik kdınmı~ nlduğundan 27-6-933 

tarihine müsadif sair günü saat 13,30 da 
gelmediği veya vekil göndermediği tak 

dirde 1rakralar kabul ve ikrar ebniş ad-

-
Mwır.. -taı Galeta ıt .... t.q, B. ua. 
ş.ı.. A. Sl.tı..I Mlı.~ .... H. 1,1740. 

lZMlR - PiRE - İSKENDE
RIYE POST ASI 

iZMiR 
23 MAYIS SALI 11 DE -----------

TRABZON POST ASI 

KARADENiZ 
24 MAYIS ÇARŞAMBA l 8 DE 
Galata nb.tımından kalkarlar. 
D6nüıte Tireboluya da uğra· 
nılır. 

t stanbul Asliye mahkemesi birinci ti 
til'et dairesinden : 

Çolak.zade biraderler ve Hacı Niko

fau kolektif şirketin;n sahip oldukla

rı türk eancağuıı Jıamil sürme~ kemer 

li nam vaıpur Roımanya'd.ın İstanbul 

'lama limanı için kütük hamului ılc 

27-12-1932 tarihinde harekıct ettikten 

sonra eml&yı eeferde zuhur eden fırtı

na -do.layisile bamıılosinden bir kwnı 

denize atılmı' ve Ticaret kanununun 

IL\63 üncü maddc<ıine tevfikan ~im 

kılınan raporla gemi adamlarının ••ım

leri yazılı Jicte mahkemeye verilmi~ ve 

gemi &damlarının i.stimaile r~orun t 

diki Haci Nikolau efendi tarafından ta 

lep edilmi~ olmasına md>ni i'!Du hıasu 
91Jn tetkiki için 5-6-1933 pazartesi .ıaaı 

13,30 takarrür etmis olduğundan gemi 

veya yük ile alakadar olan ve hasardan 

zararlı herkesin rapor alınırken .asale

ten veya veldleten hazır bulunabilecek 

!eri kanunu mezkllrun 1065:ind ma-d-

desine tevfikan ilan olunur. (3541) 

ZA YI - Tq>haııe Temini ietilobal an 
dığıodan -.erilen tekaüt bemnu lııay
l>ettim. Zuhurunda hiilanü yolrtuc. M.a 
rangoz fabrikau:ndan btrati P•lral E-
f..ıdi zevcesi Avantiya . (3551) 

Dr. A. KUTIEL 
düle bir daha mahkemeye kabul olun- Karalıöy Börekçi fınm uraımu 3"' 
mavaca~ı ilan nlunur. (3571) (2648) 2371 , 
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--------------/ Sefaretlerde 

Irak kıralı Hz.nin 
Fırka idare 
Heyeti •• 

Kazım Karabekir Paşanın mektuplarındaki 
bütün iddiaları ı-et ve cerhe en vesikalar 

--------------~·-------------~~-

Tarihin en canlı şahitleri, hatta bizzat kendisi olan bu vesikalar orta-
da iken Karabekir Pş. aceba hakikatleri nasıl t ahrif yoluna sapabildi? 
Kazım Karabekir Pt. nm gazetemize gönderdiği alb mektupta temas ettiği ve vesika hülanünü verdiği hatıralarını tarihin 
en canlı ve yaşayan miaallerile ret ve takzip etmeyi düşündük. Karabekir Pş. nm bütün iddia larmı yıkan ve tarihin bizzat 

kendisi olan bu ve sikalamı bir laamını bugün fotoğrafları ile birlikte bu sütunlarda neşrediyoruz : 

·. <.. 

Erzurum halkı

nın ve Müdafaai Hu
kuk Cemiyetinin vi
layete bir muracaat
larıdır. Halk, müta
reke muahedai mu· 
cibince Karaa te.slimi 
icap eden silôhların 

gönderilmemesini, 
halkın ıilaluu bıra· 

kalmamasını, eger aİ 

l<ihlan talim edile
cekse çoluk çocuk
lannı düıman elinde 
bırakmamak için 
bi:uat kendileri öl
düreceklerini ve ıon· 
ra da düınuına kar· 
fı geleceklerini hü-

-
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J kUınete bildiriyor. 
K~ Karabekir 

~/~,f (<f;.;r,_,~?J~.:.J~~· ,.,;,:,,,,..· 'IY:.:_J~I 
1'-ı·. -·· ~·/
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I 
~,Y ~,O -2 1/r',r/I"'.. _~,,., .':~·~· iV'.~ r ~, J PQfa, biz.e yaz.Jıiı 

mektuplarından bi- • 
' 1 riainde, halkın hü-

. . ~ 

• - )" · , · - I· . • ı . · .9 , . 1 /-ı 
,...,.) '-4:~-'.r'"" .... '·'/-~"'-"'~ :--' . . 

Aıimete müracaat et . • • ~ ı '.! ı;:~ t .ı-1 ,.._p ,l-
'mesini kendiai tefoik o u • _ ı • • · • 

o;...>' .;;rvuJ l""',&AJ" J '>t. ~. ~··! , .. '-1 •• • .t' 
ettiğini iddia ediyor. _ • __ ,.. _ _,;_... ... _ ... "ftJ ...t<.11' :_,..,.. 

Hakikat böyle olsa ' :J. ., ~ " 
· bile, bu hal, nihayet ~~~ • ... f'L# ~ '"'": 1 ':!.9° ••. : j.. ..:.:J:. , 

~ ... ..J,;._.. • • ., -......... ~ .. -,. 
•:~'" t:'_... ~IJ..,t 

p<JfCHlın milli davayı ;,, 1 ;. ~ -
1 

• 
maıa ile tuttuğunu r _,. • 

.J. 
gi>3terir. Anadoluda 
milli niiveyi kurma-
yı dÜfÜnen biT ku· 
mandan, va~yd ve 

İ 
1 
ıerait ne olur•a ol-

' aun, halkın elindeki 
·. 

\ . 

' 

Bu talimat, Gaz.inin askerlikten iat ifasından iki gün evvelki bir içtimada 
tespit edilmiftir. Bu içtimada bulunan ve talimah imz.a eden z.evat aırasile ıun· 
/ardır: Mazhar Mülit, lbrahim Süreyya, Kazım (miralay), Hüseyin Rauf, Ka
zım Karabekir, Ahmet Münir, Hüsrev Bey ve Pa§Glardır. En üstteki imza, 
Gazinindir. /mz.a•tnl attığı ayni kalemle - tevazuunun bir ıahe.seri olmalı 
üzere - "arz.a de/ölet eylerim., cümle sini ilave etmİf .. Hakikatte talimatın 
maddelerini dikte ettiren kendiaidir. 

Bütün kolordulara tomim edilmiftir. 

Bu vesika, Enne-
1ilerin hudutlarımı
za civar bazı nokta
larda kuvvet top/a
dık .. -rı, ez.cümle 
Kar& ve Sankamışta 
on bin kadar asker 

bulunduracakları "" 
Ermeni Antranik 
namındaki sergerde
nin otuz bin kiıüik 
bir kuvvetle Van Ü· 

zerine indiği hak
kında alman malıi
matı Ordu Müfettişi 
Mustafa Kemal Pa

faya bildiren /stan
bul Harbiye Nezare· 
tinin bir fİfre mah

Uilüdür. F otoirafı 
alınan kısım, telıı

ralnamenin •on kıs
mıdır. ''Millici,, dün
kü ya:&ıaında bu me-

e -• \t 
?'Vl ·. 
-~ • • 

/ ıilahları teslim etti-
' rir mi? lstanbul Hü-
kıimetine ve lngiliz.. 
!ere karıı z.e&1ahiri 
•oruyacağım, diye 

• 

ril<ih tea!iminde ko yıtnz. kalabilir nti1 

I 

Bakınız. idealiat bafka bir kumandan, Mirli&1a Mu.tala Kemal PQf<I ay· 
ni vaz.iyet karıısında ne yaph: .. 

Samsuna çıktığı z.aman, Semaund?n .~tibaren Snxu ve Diyarbekir giiz.erga· 
hındaki kıtaata ve ealiha depolarına aıt tüle~ melranizrnalan, makineli tüfek 
kapak takımlarım ve top kamalannı h~ıl b.üyük bir nakliye katannı Sam
•unda ltil<il kuvvetlerine teslime haz.ır bır vazıyette bulmıq, bunlann derhal 
dahile, geri dönmelerini emretmişti. Ordu Mülettiıi Mıutala Kemal P"f"t bu 
müdahaleden sonra ml!le!eyi bütün ko !ordulara tamim ve silahların tealimine 
mcini olmalarını ~retmifti. 

' 

- -• . _.. 1 • t • • .... 
~--.u'1",..w.J.. 14'#..T.l•-.IL--... .r w.,;,J ~ ... ' 

.... ~/....,b~..,;;-~,,~~·· .. ~.;.t....-' ""ı 
--~...-;~~ .. ~..,j,,'J-·; .. ........,ior...,~ ... ~"~...;...,....h. 
~*;,(.,--~~ .. .,,; ... :~~··-·!~(·~~-: 
-';ı.Jı;.,.,...r.v/ ...... ""'C.,.,, ',-tA(.ıı .... :..&ııı...&# . .;,;,.,,,,. . , . . "' . ~ . 
.... :...ı tJJ.(' .. ı.JO'f"t..v .... ~ .. \&..·.....-.t:-~ 

, ... • ......... ...(. .J.,'-"ı,,t,.. ı .......... ~ .. ...ttı .;.l'......-P 
: • ' •. · • f _, 

--~.JfJJı .. .;J,.~ ......... ..,,........,~ı.-...,. .J 
.:"- .... ~..,;._,.ı.;..~ ........ .....,,. ~ ... ;, ..... ..:cz,ı... 

'"'-· .. ~-= • ., ... 'J·.,,,,,,.,,.:....ı-~ ..;;.;,., .~v .... 
• ,...ı,.,.ı_ ı.:ı.ıu.ı c...,.._,.,,r',c.4..'...A...L-ul#'~ , ' 

..,..,Ad~ı....J.; i ı.,-_:.,.,,.~J ... .J;.,.r.-1/J.,..1.J ...i!ı 
· I \ , ' . · 1 r • ...~ı.M 1., ı,,#J/.:..-.· ..,.,,~.,,- ıJ( .,..., 

• 

--
.... ._.. .... 

ı-6~~~»--\ :.rİJ,!..~..-' ........ .:.~ ..... 
.. .,, (1 '" .,,_ 

~ -
... • ... 1. '.·ı 

~'-'..J , ,,.,,1ıl1,J;..c:..ı .~ ·-;,,. ı.- ,_ :.--:,,-. 

• ,v,,,,,J't;::.,..-L-,..1...J .. 4~.;J.,.:~~ 
~-'-·"L ~.:.:..,.,...~.:.. ~&İ',.;. :,;.;_;, ~ .. -.,/ . . . .. . 
(l.J..,._,eı,.Jl>';,,,;·"--"';J .... tA.t.....ı-ı..,,... 

• • "i • . •• 
.. __._. e,.,_.,.,-.,J,,._,.,;,,,.,._, ,,,,,~.,,,. ~ .....,.,,.,,,., 

•\:t ... ~ L~.r.;...Y...: ;ı.- .:_·_ ju,,,t,s,/_ 
, ... ~··.,,·,, . 
J.-.-ı. \.o~•-uf"_,_...ı__.~ ....... ı. _..,..-ı,., 

•J~~uW~t.t~ ·.r~--!.rddA' 
•• • t 1 -~· .f .J __ _,, •• 

1
,,. ----""': _ _,,.,.....ju~UJ-' ,. !..·;,ı..t..' 

;J_; .,ı;.,;,; .. .ç .,:..:., ~· ~~ .... ,., ;.,,.,.. ~;;.,:, 
'~~f'~J~~~~Lı.-~.,-1!)~·4-1#-' 

.;..;.ıı..,,~·~e ·-~t~!,.o-J.r ... ..:.ı!J.~. . . . "' .. . .. 
;,c,~~!.l..;. .... ı"'~-"!"'4J'.,,, .... ·.;.,,1ıcı;..;...,.r~ 
"~-'"" ~.i.1 ~ .;U:, .:.,;µ ~...:.,~ '-'JJ )..!~ 

ı :fif ~ "l -J-:. ~.: ~k'"'.~ 

Halk_ ar"!ındo dolaıan ba.:sı rİlla· 
yetler uz.enne Erz.urum Valiai Münir 
Bey ( ıimdi iz.mir meb'usu) bu mese
le hakkında Ordu Mülettiıi Mustafa 
Ke".'al PIJfCldan aldığı cevabı Müda
laaı Hukuk Cemiyetine tebliğ ediyor. 

zuruma muva.ıalah, nisanın yirmisin
den ıonraılır ! 

· Merkez.İ lstanbulda bulunan ve 
Erzurumda fubesi tem edilen V~l~
yah Şarkiye Müdalaai Hukuku Mıllı· 
ye Cemiyetinin vilayet taralmdan V"'." 
rilen resmi ruhsatnamesidir. Bu ve•1: 

hada görülüyor ki, Erzurum ıube$l 
335 aenesi martının onunda tem edil
miatir. Halbuki, milli nüveyi yaphm, 
diyen Kaz.ım Karabekir Paf"nın Er· 

seleden de bahsetmİf ve Karabekir Pa §<lya verdiği cevapta, bu sualin doğru- l ·---'!'""-'""!!'!!!'"-....... ---'!""!-'"!! .... ""'"'--'!!!! .... "!'"'"!'"'---mıııı""!!!!!!'!!'""'"'• 
dan doğruya mü/ettiflik tarafından değil, Harbiye Nez.aretinden •orulduğu, 
bınaenaleyh Muatala Kemalin böyle ri vayetlcre inanmıyacak kadar yükaek rSi Aksaray karakolu karşısında ij 
bir a1ker olduğunu il~"" ~tmİfti. B~ vesikaya dikkat edilince Karabekir Pa-

1 

SÜnnetçİ Ce)aİ 
ıanın bir hakikatten bile bıle tegaful ettiği görülüyor. Te/gralnamenin en ,,,_ 
nundaki (2) numaralı fıkrayı okuyunuz.: ll •r"•İ" hnlıını·r Tel. 20079 

2 - Bu emir, Oçündi Ordu Mülettifliiine ve müstace!iyetine mebni On (2323) 
beıinci Kolordu Kumandanlığına tebli i edilmiştir 1 

Demek oluyor ki, Harbiye Nez.areti, Mülettİ§ Mustafa Kemal PQfaya gön
derdiği bu emrin aynını doğrudan doğruya On beıinci Kolordu Kumandanına 
da göndermİf .. Demek ki, Kazım Karabekir Paşa, bunun Harbiye Nezare· 
tinden geldiğini biliyormuf. O halde be§İnci mektubundaki o kurum ve kurun-

tunun manası ne? ••• 

ZAYİ - Şoförlük vesikamı zayi et
tim. YC<lisini alacağımdan hükmü yok· 
tur. Taksim • Büyiikıkre otobüsleri şo
förlerinden 1538 sicil numerolu Avni 

(3547) 

DOKTOR 
Rusçuklu Hakkı 

Galatasarayda Kanzük eczahaneoi 
kartısında Sahne sokağında 3 numa· 

ralı apartrmanda 1 numara. 

Umumi Nefrİyat ve Yazı lfleri 
Müdürü ETEM iZZET 

Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. 

Doğdukları gün 
Din •efarethanede bir 

çay ziyafeti verildi 
ANKARA, 20 (Telefonla) -

Bugün Irak Kıralı Faysal Hazret
lerinin doğdukları günün yıldönü
mü münaaebetile Irak Sefiri Emir 
Zeyit Hazretleri sefaretbanede bir 
çay ziyafeti vermittir. 

Çayda Büyük Millet Mecliıi Re
isi Kazım, Batvekil ismet Pa,alar
la vekiller, meb'uslar, tehrimizde
ki sefirler, vekaletler erkanı hazır 
bulunmutlardır. Ziyafet geç vakte 
kadar devam etmit ve çok samimi 
olmuttur. 

ÖUim ceza•• 
ANKARA, 20 (Telefonla) 

Adam öldürmek maddesinden suç
lu Sıvasın Velittin köyünden lsma
ilin ölüm cezasına çarpılmaaı hak
kındaki karar taatik için Mecliae 
arzolunmuttur. 

Silo ve ambarlar 
ANKARA, 2q (Telefonla) 

Ziraat Bankumc- yapılacak silo 
ve ambarlar hakkında hükfunet 
tarafından Meclise bir layiha ve
rilmittir. Bu layihaya göre banka 
3 milyon liraya kadar sarfiyat ya
pabilecektir. 

Saracoğlu Şiikrti B. 
ANKARA, 20 (Telefonla) -

Saraçoğlu Şükrü Bey ve Nakit ı,. 
leri Müdürü Sırrı Bey bu sabah 
geldiler. 

Rize maarif müdürü 
ANKARA, 20 (Telefonla) -

Rize Maarif Müdürlüğüne, Erzu
rum Maarif Müdürü Ali Bey tayin 
edilmittir. 

----Dink6 toplantıda 
verilen kararlar 

ANKARA, 20 (A. A. ) - Cüm
huriyet Halk Fırkaaı Umumi idare 
Heyeti bugün toplandı. Kırklareli 
Vilayet idare Heyetile lçel Vilaye
ti Mut Kazası Reisinin seçimini 
tetkik ve tastik etti. 

idare Heyetleri konutmalarında 
kararlarm tespiti tekli usule bağ
landı. 

Vekalet emrine alındı 
ANKARA, 20 (Telefonla) -

Sabık Savur Kaymakamı Mahmut 
Nedim Bey vekalet emrine alm
IDlfbr. 

İ.etanbul üçüncü icra memu~luğun

dıan: 

Bahçekaıpwla Celil Bey hanında 4 nu 
maıraca mükim Simon Uşaklıyan Efen 
diye: 

Tlirlıiye ı, Bankasına 930-3150 numa 
n.lı doaya ile olan borcunuzdan dolayi 
Kınalı Adada Valde bağında muhtelif 
mımaralr üç kıt'a arsadaki hi"9ekrinjze 
haciz vazedilmiş ve Bankanın talebi 
üzerine mahcuz gayri menkullerin ,para 
ya çevriı.m..ıi hakkında müracaat edil
diğinden keyfiyet ihbar makamına 

kaim olmak üzere ilan olunur. (3562~ 

DOKTOR 

Hafız CEMAL 
Dahiliye hastalıkları 

mütehassısı 

Cumadan maada hergün öğled n 

sonra saat (2,30 dan 5 e) kadar lstan

bulda Divanyolunda 118 mıma~alı hu
susi dairesinde dahili ha•talık!an mua
yene ve tedavi eder. Telefon: istanb•I: 
22.398. \ 

Bu. Rob'u 
begendiniz_mi? 

(3386\ 
295() 
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Bur Rop 

.PEKiŞ 

~Onlülerin" 

/ 1 den yapafm•~ 
/ ve ·her- tOrlü 

masrafı da• 

hll· old ua u 

halde:. 

mal1 

edilmiştir· 

te /pekiş 'indir. ,, 


