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lstanbul'un hususi • 
vazı ye-

tine göre bu sene yeni maa
rif teşkilab yapılacak. 

FIATI S KURUŞTUR 
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-·· ı Dört devlet misakı için 
yapılmakta olan müzaker.eler 
oldukça ilerledi. 

Te • { Müdür 24318, Yau müdürü 24319 
• idare 't'e Matbaa 24310 

Tür ki yenin 
Sulh davası Masraf e Bütçeleri Edildi 

Türkiyenin sulh tezleri, tahak
kuk yolunda, her gün biraz daha 
mesafe alıyor. Bu ilerleyifte dev
let adamlarımızın realist, sulbü se
ver olmalarının tesiri büyüktür. it
te, beynelmilel sulh ve refahın te
mini gayesile Amerika Cümhurre
isinin devlet reialerine göRderdiği 
beyannamesindeki görütler teklif 
ler; bizim sulh prensipl~ze ta
mamen uymaktadır. Bu uygunluk, 
Türkiyenin senelerdenberi, bir ta
raftan kendi ko!DfUlarile, öbür ta
raftan alakadar olduğu beynelmi-
1~~ müzakerelerde takip ettiii p<>
lıtikanın doğruluğunu gösteriyor. 

Milletlerin önüne iki yol açıl
mış: harp ve sulh yolları. • • Hr.r 
millet, sulh yoluna eirmek kara
rında olduğunu aöyliyor. Bu kara. 
ıın gecikmesine bafhca aebep; her 
birinin sulh ve emniyet meaeleleri
ı:i ayrı ayrı zaviyeler albnda gör
meleridir. Biribirinden çok farklı 
olan bu iki baleti ruhiye, silahsız
lanma konferansında göze çarp
ınaktadır. F ransıılar ve onun etra
fında toplananlar, "sili.lılan azalt
mak 18.znndır, hunu hepimiz yap
malıyız •• Fakat daha - 1 t . 
nat ·ı ı· b ~· .e' emı-verı nıe ı, er nıe-' k t •. .. 1• uııe e ıçın 

~':1'1u~e anıet nıeaelesi halledilme
lı . ., dıyorlar. Almanl.ann buna 
ka111 iddialan fudur: 

- T enıinat, teminat. • • Fakat 
~evcut. muahedeler değitmedikçe 
ı-u lenıınat hasıl olur mu, enınüae-
aınet meselesi L" dil" • ? A . Wllle ır mı •• 

caba, Mıster Rooıevelt'in be
~~ameaindeki eaaalar;bu iki nok 
b • nazarı telif edebilecek mi 7 Biz 
b~~::; çok ümitliyiz. Her halde 
lu . ta evvelki karanlık, korku
hu ".~•Yet Ve ihtimallere nispetle 

gun ruhlar · - b' "'-"- 1 nıitti B a nıspı ır ıuauu ge • 
isic~ unun sebebi Amerika Re
n .~unun beyann•"-' ve o
olun tesırı altında kaldığına fÜphe 
mıyan Alınan Batvekilinin nis-

peten Y\lllıu,-'- .. 1.. tk dur 
B. , ""' soz u nu u • 

. ızını ~amimi kanaatim.iz fU idi 
ki, Amerikanın beynelmilel sulh 
ıneselelerine, dünya iktiaadiyatı
nın düzelmesine karıtınaınaaı 
kendi kobuğuna çekilerek kopa~ 
feryatlara kulaklarını bkamaaı; 
beteriyet için feli.ket olurdu. Ame
rikanın böyle bir alikasızhk poli
tikasına sapması; yalnız bqka 
ınilletlerin değil, bizzat kendiıinin 
de hayati tartlarına ve ihtiyaçtan. 
na uyamazdı. Monroe devrinden 
ve k 0 günkü politika İcaplarından 
ço uzakla,tığımız bu devirde yal
n~z tarihi mukadderatın değil: hi.
dıse ve ihtiyaçların icbarı; Ameri
kayı beynelmilel vazife ve rolünü 

t~P~ yoluna gö~yor. ltte 
UYiik Reis Roosevelt in beyanna

ıneai, bu asil kararın ba,langıcıdır. 
Reiaicümbur Hazretlerinin Roo

~~_Yelt hitabesine verdikleri cevabı, 
ilcilinkü gazetemizde okuyanlar; bu 

devlet reiıinin noktai nazarla-

krı •t-aaında ne samimi bir mutaba-
at old • d • b. . uguna enn ır menınunı-

~:~ dikkat etnıitlerdir. Cenevre
ailiJı ulunan Hariciye Vekilimizin, 
ce~ızlanma konferansında ayni 

ti) ın bir kıınımı okumak ıure
ete..:-· . ekr 

~ftan-uuızı. t ar editi ve her ta-
k takdır ve teyit sealerile 
artılanma-

h' h· . -•ayrıca kayda değer 
ır adıaedir. 
Silihsı:z:lan · . 

Cünıh. . ına ••ınde T" ki 
urıyeti b · ur ye .. il • ır taraftan •--- .. zun gaıı, öbür •-- ı '""""'vu-

f ~ ... tand~ '"d aanın takviyesi );;~.- ınu a-
- ..... unu nı"d 

faa etmektedir. Hatta M Da-
~d'ın teklifi münaaebetÜ:, 8 o. 

gazlar hakkında dütündiilderiın~i 
hu müli.hazalarla dünya efkirıu. 
lııumiyesine bildirilmesini faydalı 
görınüttük. lkbaadi kalkınma me
&elesinde iae, Büyük Reisicümbu. 
tııınuzun ayni cevaplarında: "Her 
hıeınJekette yapdan gayretlerin, 

:~ ve İyi dilfünülmüt beynel-
ilel toplu tedbirlerle tamaınlan

ınaaı zaruri olduğuna tamaınile 
:h:k~bıkı~.,! aözlerile itaret buyur
run arı gıbı, Amerika Reiıicümhu
ilti un beyannaınesindeki esasları 

Harn ediyoruz. 

)eni~r hh1:.e ınilletler arasında 
llctta de? lıyacak olan siyasi ve 
t ı~ a ı mevzular .. • d k' h "11:et f uzerın e ı a-
te ve aaliyetlerde y·· k' 

11 ....... h d ur ıyeye 
.. """'""u e ecek v "f . "a.l>aca - azı eyı seve seve 

gımıza $ÜPhe Yokt ç·· ur. un-

Ziraat ve Milli Müdafaa 
bütçeleri tasdik edildi 

Milli Müdafaa ve Ziraat Vekilleri 
Mecliste izahat verdiler 

ANKARA, 21. A.A.- B. M Meclisi 
hugüa reis Kizım P"fll Hazretlerinin 
riyaaetinde toplanarak 1933 aenesi büt 
çeainin müzakeresine devam etıniıtir. 

Ziraat Vekili Muhlis Bey bu münase 
betle ileri sürülen mütalaara cevap ve
rerek hazırlanan yeni teıkilat kanonu
nun yakında Meclise verileceğini aöyl.,. 
di, ve dedi ki: 

Huzuru ilinizde vadedüp de 
bir ıey yapmamak hicaple çılona
mak için arzedeyim ki teıkilitı mem 
leketin her tarafında birden yapına
ia ne bütçemiz ne de elemanımız ki
fi değildir. Tedricen yapacağız. Ev
veli bir mmtakada tecrübeye baılıya
cafı. Gelecek sene makina bütün 
faaliyetle memleketin her tarafında 
iılemiye ve çalıımaya baılıyacakbr. 

Vekil B. Ziraat odalan kurabil
mek için kuvvetli varidat menbaı bul 
mak lazım geldiğini söyleyerek ilive 
etmiıtir : 

Teıkilit kanunumuzda su itleri i
çin hususi bir büro tetkil edeceğiz. 
Su iılerinde Nafia Vekili Bey arkada
fllllD'la daima beraber çalı,maktayiz. 

Muhlis B. fidanlıklar ve tohum is
lah istaayonlan hakkında izahat vere 
rek demiftir ki: 

Memleketimizde yapılacak olan pa 
muk aaııayü ile hemabenk olarak pa· 
muklanmızın ialahı için lizım gelen 
tedbirleri almıt bulunuyoruz. Ame
rikadan getirilmit olduğumuz klev-

Ziraat Vekili Muhli• ve MüJalaai 
Milliye Vekili Zekai Beyler 

lent 5 nu. denilen c:ina bir pamuktan 
10000 libre getirdik. Adanada tek
sir çiftliğinde ürebneğe batladık. A-x. 
bir zamanda bizim memleketimize e
yi geleceği anlaıılmıt olan pamuk ne
Yİn.İ tespit edeceğiz. Nazillide ve Ay
dında pamuk tecrübelerine batlaınıt 
bulunuyoruz. Eğer Meclisi i.li tahsisat 
koyacak olursa nazillide bir ialih is
tasyonu açacağı:ıı. Gelecek sene ?e 
Geyve'de açacağır. lslih meseleaın· 
de pırmcı dahi unubnamakla berab9! 
pırmç nevileri üzerinde de kıymeth 
tecrübeler yaptırmaktayiz. 

Vekil B. ormanlanmız hakkmdaki 

(Devamı 5 inci sahlfede) 

Cümhuriyete baş kaldıranlar 
Cümhuriyeti koruma kanununun 
ıedit hükümlerine çarpılacaklar •• 

Yeni kanunda han~l e•a•lar var? 

Adliye Vekili Yuıul Kemal Bey 

Hükiimetçe Meclise tevdi edilen ve 
yakında müzakeresine baılanacak o
lan cümhuriyeti koruma kanununun 
ihtiva ettiği eaaslara göre Ankara la
tanbul, lzmir, Adana Diyarıb:kir 
'C'-- ... ' ' 

baıkalanna tevdi, tebliğ ve neıret
mek, bunlar hakkında malfunat iatih
aalini kolaylattırmak, devletin emnİ• 
yetine müteallik askeri 11rlan ifp. et
mek, 

3 - Teıkillb eaaaiye kanunun ta
mamını veya bir kısmını tağyir, tebdil 
veya ilgaya, bu kanun ile teıekkül et
mit olan Büyük Millet Meclisini iska
ta veya vazifesini yapmaktan men'e 
t8f<ıbbüa ebnek, kavli, tahriri veya 
fiili feaat çıkararak meydan ve sokak
larda halkm toplandığı mahallerde 
nutuk irat ederek,, yafta yapıttıra
rak, ne,riyat yaparak halkı bu cürüm 
leri İflemeğe te,vik ebnek, 

4 - icra vekilleri heyetini cebren 
iakata ve Yazife &'Örmekten cebren 
menebnek ve halkı bunlara te,vik ey
lemek. 

5 - Hiikümet aleyhine halkı aillb 
ile isyana, mukateleye te,vik ebnek. 

6 - Bir fesat he)'etİne maJı:aadmı 
icra için silllı, cephane, bıçak, bomba 
ve buna mümasil yıkıcı ve yakıcı, aı. 
düriicü iletim" yapmak, taıanak, ha
zırlamak, gizlemek, tqanak, T&rkiye 
ye sokmak. 

7 - Bütün bu cüribnlerl bildiği bal 
de hükfunete haber vermemek, feeat• 
çılan bir yerden bir yere taıımak. 

&:.J.,.vrum •ıır ceza mahkemelerinin 
kaza daireleri bazı ahvalde geniıleti
lecek ve her bir ağır ceza mahkemeai • 
için bir kazı> hududu çizilecektir. Bu 
kaza hudutlan dahilinde i§lenen cü
riimlere de ayni hudut dahilinde bat
ı... ağır ceza mahkemeleri bulunsa da

8 - Devletin silihlı kuv.etlerini, 
(Devamı 5 inci sahifede) 

hi münhasıran yukanda ismi geçen ve 
0 hudut dahili dairei kazaiyesi olan 
ağır ceza mahkemesi bakacaktır. 

Rüyet etmek sa.l~iyeti ":n~k alh 
ağır ceza mahkemeııne venlmıt olan 
cürümlerden baılıcalan ıunlardır: 

1 - Türkiye ciimhuriyeti topr":kla
nnın taınamınr veya bir kıamını bır ec 
nebi devlet idaresine geçirmeie veya 
devletin istiklalini tenkise veyahut 
!ftenıleketin bir parçaamı hüklİDlet 
ıdaresinden çıkarmaya tetebbüı et
mek. 

2 - Türkiye devletinin harbe yara
r~ mevaddma ve hava kuvvetlerine, 
ekt~e:ı: istihk_iınlanna, askeri _hare-
1 h amelıyata, tersane ve lıman
ar~, arp geınilerine ait vesika vak'a 
reıım ve plinları ve aair mu~meli.tı 

kü, bütün dünyanın istediği anlat
ma ve uyu'ma yolu; ötedenberi ta
kip ve müdafaa ettiğiınU samimi 
dürüst ve fafmıyan bir politika~ 
mızdır. 

Siirt meb'uau 
MAHMUT 

Brahmı ihtlf ali 
Me9hur Alman musiki üstatların 

dan (Brahms) ın doğduğunun yü
züncü yıldönümü münasebetile 
dün Darülbedayi tiyatrosunda kon 
servatuvar muallimleri tarafından 
bir musiki ihtifali yapılmıştır. 

Matbuat 
Kanunu 
Dahiliye encimenl 
bazı tadilat yapb 
ANKARA 21 (Telefonla) - Da-

hiliye encümeni bugiin heyeti umu
miye içtimamdan aonra toplanarak 
Giresun meb'uau Hakkı Tank Be· 
yin Matı.uat kanununun bazı mad
delerinde tadilat yapılmasına dair 
olan kanun teklifini müzakere et

miıtir. 
Encümen teklifi e&as itibarile mu 

vafık görerek ancak kanunun nef
ri tarihinde gazetelerde imtiyaz sa
hibi, baıiJıuharrir ve yazı işleri mü
dürü• olarak filen bulunanlann tah
sil kaydından vareste kalmalanna 
karar vermit ve teklifi tadilen ka
bule kanr vermittir. Teklif Adliye 
---nC?"imenine tevdi edilmistir. 

Ahlak bozan • 
Resimler 
Mü~••e•elere tebligat 

· yap1ldı; AH 
Rıza Beyin beyanatı 

Bazı çukulatalarm içinden çıkan 
reaimı. 'yazıların abli.ki olmadığı ve 

bunları ekseriyet
le mektep çocukla 
n ile bu çağdaki 
çocukların alması 
onlann terbiyeleri 
üzerinde kötü tesir 
ler yapmaktadır. 
Hatti bu mesele 
geçen hafta B. M. 
Meclisinde de gö
rüıülmüıtür. Maa
rif Vekili Dr. Reşit 
Galip Bey buna ce 
vap olarak vekile ... 
tin esasen bunu ev
velce görerek taki 
bat yapılmasını çu 

ALI RIZA BEY kuluta fabrikaları 
nın bulunduğu ls

tanbul -riliyeti valiliğine bildirmit ol
duğunu aöylemiıti. Bu mesele hakkın 
da aynca Dahiliye vekaletinden de 
Yiliyete takibat yapılmaaı bildirilmit
tir. 

:Ali Riza BflY ne Jiyor? 
Dün bir muharrimiz vali muaYini 

(Devamı 5 inci sahifede) 

mımaanwnı111111111111111H1111 

K. Karabekir 
Paşa ve gerilla 

Ki.sun Karabekir Pata, mektup
larının birinde Gerill& muharebe
sine temaa etmittir.Bu mesele hak 

kında yürüttüğü 

mUtaleaların yan 
119 olduğunu gö
ren kıymetli mü
tekait erkanı 
harp zabitleri • 
mizden, askeri 
muharririmiz A • 
li Rıza Bey 
gazetemize iki 
makale yazmıf • 
tır. Birinci maka 
lede istiklal mü
cadelesi esnasın· 

Ali Rıza IJ. da memleketin u 
mumi vaziyetini izah ediyor. ikin
ci makalede de ilmi bakımdan Ge
rilla harplerini ve Gazinin bu mü
nasebetle verdiği direktif emima· 
meainin zamana ve ahvale ne ka
dar mutabık olduğunu tahlil et
mektedir. Kıymetli bir erki.m harp 
zabiti ve timdi de Erkanı Harbiye 
akademisinde taribibarp mualli
mi olan Ali Rıza Beyin bu yazıla
rını karilerimizin alaka ile okuya
caklarına filphe etmiyoruz. Birin
ci makale dördüncü aahifemizde
dir. 

.-~ 
1933 

Otomobil ve motosiklet ytrnf· 
larına btıflanıyor. 

Yarınki Otomobil sahifemize 
dikkat.. 

11111 l il lttHlllllllllllllll il l l l l il l llll I !11 IH 

Darülfün1.ınun İ~f!ası 

Teşkilat nası olacak? 
M. Malche'ın beyanatı 

Dün müderrislere fişler dağıtıldı 
Ankara 21 (Tele

lonla)- Maarif •n 
cümenİ yarın lııtan .. 
bu!Oniueraitesi halı 
kmdaki lôyihayı 

Maaril 11ekilinin hu 
""rile tetkike baf
lıyacalıtrr. ...... 

Darülfünun ıala· 
batına dair Profe
sör Malche tarafın
dan verilen rapo
run Maarif veki.le
tince tasdik edildi
ği ve yapılacak ıa
lahat hakkında ha· 
zırlanan liyibanm 
tatbikatına geçil- • 
mek üzere B. M. 

M. Malche ulahata memur edilen komis
yona riyaset ediyor. 

Meclisine tevdı edildiği yazılmııtı. Bu 
Jiyibaya göre İstanbul Darülfünun ve 
ona merbut bütün müesseseler kadro 
ve teıkilitlarile birlikte 31 temmuz 
933 tarihinden itibaren lağvedilmek· 
tedir. Maarif vekaleti 31 temmuz 933 
tarihinden itibaren latanbulda Oniver
aite namı altında yeni bir darülfünun 
tesisine memurdur. 

Şimdiye kadar Nafia Yeki.Jetine 
merbut olan yüksek Mühendis 
mektebile İktısat vekaletine merbut 
yüksek iktısat mektebi yeni tesis edile 
cek Onivenite tqkilitına bağlana
caktır. 31 temmuzdan gelecek sene
nin 31 Mayısına kadar devam ebnek 
Üzere muvakkat bir tedris kadrosu 
tesis edilecektir. Eski Darülfünunda 
müderris ve muallimlik edenler bu 
muvakkat kadroda çalıttıkları müd
detçe bütçedeki muayyen maaılarını 
alacaklardır. Yeni liyihaya göre Üni
versitede bir telif ve tercüme heyeti 
te,kil edilecektir. Lô.zım gelen evsafı 
haiz olan müderris ve muallimler bu 
heyetin azası arasında bulunacaklar
dır. Bizim mevsuk olarak öğrendiği
mize göre Darülfünunda tesis edile
cek bir senelik muvakkat ders kadro
auna hariçten de müderris alınacaktır. 
1 Temmuz 933 de lağvedilecek olan 
Darülfünunu Üniversitenin istihlif e
decefi Mayıa 934 tarihine kadar ye
ni kadrolar tamamile teabit edilmif, 
kalacalr •e kaldınlacak ldlraüler ta
ayyün etmlt olacaktır. Üniversite ku
ruluncaya kadar bükmen lifvedilmit 
olan e<ıki Darülfünunun ilmi ve idari 

iatikliJinin mevzuu bahaolmayacağı 
söylenmektedir. 

Heyet dün de toplandı 
Talim ve terbiye azasından Avni ve 

Zühtü, Mühendis mektebi müdürü Ke 
rim, Ankara lisesi müdürü Osman bey 
!erden mürekkep olan ıalahata me
mur heyet, dün de Darülfünun ıslahat 
müp.viri Pr. Malchın riyasetinde top· 
!anarak tatbikata ait esaslan görüt· 
mütlerdir. 

M. Malclıe'in beyanah 
Pr. Malch, dün bir muharririmize fU 

beyanatta bulunmuıtur: 
- Ben İstanbul Darülfünununu ıa

lah ve tensika memur heyetin reisi
yim. İslahat hakkında verdiğim ra
por Maarif vekaletince tasvip edildi. 
Vazifem bundan sonra vekaletin ıa
lahata dair peyderpey vereceği emir
leri iyi bir tekilde tatbike çalıımaktır. 
Şunu demek istiyorum: icra aalihiyeti 
bende değil, vekilettedir .. Maarif ve
kaleti icap eden tetbirlerini alıyor ve 
aldıkça bize bildiriyor. Biz de bÜra
da onları tatbika çalı§ıyoruz. Şimdiki 
halde gazetelerde neıredilen Darülfü
nun liyihasmdan batka müsbet bir 
ıey yoktur. 

- Darülfünunun ilmi aallhiyeti 
kalacak mı? 

- Bu nokta hakkında sizi birkaç 
kelime ile tenvir etmek iaterim. Her 
Onlveraite gibi, latanbul Darülfünu
nunda da ilmi salihiyeti haiz olması 
:ııarurfdir. Bu müeaseaeye tam ve ti· 

(Devamı 2 inci aahlfede) 

Macarlarla ikinci çarpış
mamızı da dün yaptık 

Müsabakalann gene 4 ünü kay_ 
bettik, 3 ünü kazandık •• 

Dİİ1l akf&DI macarlarla stiret müaa
bakalanmızm ikinciıi Makaim aalonla
rma yapd ... 

Perıembe giinüne nazaran blabalılı: 
daha azdı. Buna da sebep milaabek•l•
rm biraz eTken olman ve havanın >'Al· 
rmda yapddı. 

Macarlarla ikinci gürqi )'llpan ta
kım Çoban müstesna. Yep yenidir. ilk 
defa höyle ecnebi rakiplerile karıılqi
yorlar. Böyle bir takım çıkarmanın se
bebi de önümüzdeki Balkan Olimpiya • 
dın ve Avrupa Turnelerine gÜt""fçi ha
zırlıyabilmek ve eldeki elemanlan t~c-

riibe edebilmektir. Müsabakalar 6,20 de 
batJadı, llk çarpııma Servet ile Ban
yoz arasında oldu. Banyoz ilk dakika
larda değilse bile bir müddet sonra va
ziyete hakİın oldu. Servet rakibine ezil
mmıek için çok çalıııyor fakat ne de ol
aa d.ı.a t~lz Kartmnda da bu i
tin kurdu olmııt bir ırüretci var. Neti
eede Banyoıı: 9,51 dakikada tuıla yen
di .61 kilo için 0mer ile Fabyan eü
re,tiler. Çok sert olan bu çarpı,manın 
ilk on dakikası bittiği zaman hakemle
rin biri Omeri faik diğeTi berabere i-

(Liitfen sahifeyi çeviriniz) 
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aliye kapısına hücum eden dullar ilerliyor Konferansı 
-1-

Sarayın aelaheti oe taaarnıhı - Tiirklyeie vatanını tehlikeden 
kurtaracak bir "Jan Dark,, yalı 1118 '! - Akta.. "Koklen,, •ihsan. 

Sultan H•miclin Abdüliıüs sibi .. 
rafab yoktu. Bis-t -'ahat e= fl 
Hatti. haaiıliiinden dola}'I ~ 
"pinti Hamit,, diye lakap t•lan•tludı. 
Fakat Devletin Maljyeei lout;ııl•, 
muvazcıeden mabnam idi. ı- 'ııl 
dan verıi almmaa: ıibiydi. Y almz her
hanıi bir mülk aatıbia çıkanı._ 
müterikim ••Pi-" wak o z•••• 
tahsil edilebilirdi. Buna ımakabil, ver
gi, diye Anadolu halkının gırtlaima 
baaılır, albada.n tilteai, iiltünden y«· 
ganı, ıırtıadaa ıöııılep lıile ıtlııurdL 

Hiç aman venniyerelı: toplanan bu 
vergiler, yerinde aarfollllllllAZ. minl
llZ iRaflarla çarçar edilSdi. 
Taşrada bulunan ordulardaki a.,. 

ker, acınacak halde idi.. HükUmet 
muntazam ..... ... ıdi, cenk 
taşrada, ıerek merkezde, ulafe ıek-
1 inde aenede nihayet ÜÇ dört aylık ma
aş verilebilirdi. Maatlan vaktinde ve 
muntazaman vermek bir türlü m.Üye ... 
ser olamıyordu .. 

Hünkar, yalmıdan, uzaktan vaki 
olan iatirhamlara, aızlamnalara baka
rak, maatlann her ay verilıebifm,·i 
çarelerinin bulunması için, ara ura 
Babıiliye İradeler ıönderirdi. MeclİIİ 
VSkela, toplanır; ıüalttce. haftalarca 
mu.-vereler, müzalumeler, miinaka
ıalardan aonra muvakkat tedbirler a
lınırdı. Bu munlduıt teılloir, .-leyi 
eaaamdan halledemecliii için ancak 
bir kaç ay muntaz- -ette maaf ve
nlmeğe batlanır, arbaı plınezdi, .. -
tedahüle kalırdı. 

Meselenin acınacak ve ciiliinecek 
tarafı, bu paraların, hükiimet kasala
rından çıkmış olmaudır. Sene nihaye
tinde, maliyece heaaplar yapılır, u
mum memurin veaaire .maa~1arırun 
yüzde dokaanmm haziaeden çdmı.ıı, 
tamamen verilmit oldulu anlatılırdı. 

Bunun başlıca sım, aebebi de şu· 
dur' Maaı kıran aaraflar, tefeciler, 
bu kabil muameleciler, memurlardan 
yüzde albnıf, hatta yetmif nokaanma 
kırdıkları maaı cüzdanlarmr, bir ko
layını kulpunu bularak buyrultuıu
nu çıkartıyorlar, maqlan tam olarak 
tahsil ediyorlardı. 

Saraya mensup olanlar, nüfuzlu Ri
cal; Reji idareainden, O-anlı Banka
sından, Gümrükten, Defterhaneden, 
aybaşlannda maatlan tdor tıkır alı
yorlardı. 

Ahmet Riza Bey merham "Vazife 

V9 -'ullı'et,, unvanlı riaaleoinin ü
ç8Dcil \ mm 14 üncii aahifeainde 
"kadmlara mabMıe,, batlıi'ile yazdığı 
l'l makale, cidden hayretle okunmağa ......... . 

"Kadınlara mahsus,, 
"Bir ıün. 8 • knunuaani • 1887 tari

lliılde Beyamt m.,.daıımda.n ıeçiyor
dam. Hava karlı ve pek ooğuk idi. Ku
lağıma kadın yayıara11 çalmdı. Fer
yat ,,. fİpn Bahueııukııri dunrlan
m aarJ7Cll' siloi idi. Maliyenin demi; 
parmaldıldan önünde bir kaç yüz ka
dm ıördüm, Şemıiyelerinin ucuna ma
q koçanlarmı ti&tlamıılar., içerideki 
-urlara uzabyorlarch. Tahkik et· 
tim, daha temmuz maatı istiyorlar· 
mq!? 

''O ıece, Mabeyni hümayun tiyat
..........ıa oynayan aktör "Kolden" e, 
dört yÜz lira ibıan verilmitti. 

''Hülaimetteo alac:aimı iıtemek, ba
ha.ua bunu oduna, kömüre, erzaka, 
elı:mefe en ziyade ihtiyaç ıörülen bir 
-.imde iatemek haktır. Bu yolda 
neluıdar cebrütiddet gösterilse meıru
dar. Lalıin kadınlar, naad oluyor ela 
paradan bafka ,eylere, meaela çocuk
larmı cellat pençesinden kurtarmaia 
ıeliace biç bir tetehbii•te bulanmıyor? 
Maliyedeı> iki aylık almak için ikd
n ibram ı...Jaı- da 1111 bir fedakarlığa 
katlanmıyorlar? 

"Piliçlerini muhafaza için tavuiun 
azdı köpekler Üzerine atıldığı görü
lüyor da, kucağından çocuiunu zorla 
aimaia ıelen tüfekçinin Üzerine eliti 
aslan gibi bücum eden analar ned
ııöriilmüyor? Bu havf ve ımeakenet 
nedir? 

"Kadmlar; ev1admıa vatanının hu
kukunu iıtirdat etmek, lroe·-ı, kar
dqini zalim pençesinden kıırtarmak 
bu zülum ve iıtirapta ela, bu ıı:illet ve • 
aarete nihayet vermek için bilittifak 
ellerinden geleni yapmalıdır. 

"Franıada bir ,,Jan Dark" çıktı, ..,._ 
tamru tehlikeden kurtardı, bizde böy
le hamiyetli bir kız aceba zuhur ebni
yecek mi?,, 

Ahmet Riza Beyin, yukarıya aynen 
ıeçirdiğimiz bu yazm, netri tarihin
den, tam bet sene aonra, bir teaadiif 
eaeri olarak Sultan Hamidin m&Dztl• 

ru olmu•tu. 

ftalyan mehafllinde 
nikbinlik var •• 

LONDRA, 21. A. A. - Haber alm
dıima göre mutat diploma1i yollan ile 
bir 4 devlet miııaki akli için yapdmakta 
olan müzakereler mühim surette ilerle
mİJtir. 

Romada temtUlar 
ROMA, Zl. A .A - 4 devlet misa- , 

kına müteallik noktai nazar teatileri bir 
birini takio etmektedir .M. M.ııolini' -
nin projesinin kat'i safhaya gİrmif oldu 
ğu zannolunmaktadır. 

M. Muıaoliııi, M. Goerinı' e dün öğ 
leden •onra M. de Jouvcnel ve M. Gra 
ham ile görüşmüş olduğu huıuıat hak 
kında malumat vennittir. 

M. Goerins, bugün Berlin'e dönecek 
tir. 

ltalyan mehafilinde nikbinlik var
dır. Ba mehafil, lın miaal< aktedildiği 
takdirde misakin Loadra konferansı a
çdmazdan evvel imza edilmeai icap ede 
ceği mutaJeaıındad.ır. 

4 büyük devletin bu suretle hüınü
niyetlerini ilan etmeleri keyfiyetinin 
Londra konferansının işlerini kolaylaştı 
nıcaiı beyan olunmaktadır. 

Filvaki olün M. Mu11olini'nin nüfuz 
ve tesiri albnda muhtelif noktai nazar 
lannnı birhirine yaklaşbrılma11 saha
smda oldukça ileri gidilınift:İr. 

Müzakere edilen metin, bir mukadde
me ile asıl miıaldan m~reld<ep olacakbr. 

Terakki asrı ser,lai 
CHIKAGO, 21 (A.A.) - ,,Te

rakki asrı" denilen sergi aç.ılınıt· 
tır. Sergide 75.000.000 dolar kıy 
metinde 500 '8heser vardır. 

iktisat 
Konferansı 

Amerika Hariciye mu
avini fazla 

bir t•Y beklemiyor 
VASHINGTON, 21 A .A. - Hari

ciye nazırı muavini. tel.ıizle netrolu.ııan 
bir nutkunda Londra konf- netice 
!erinden fazla birteyler ümit edimeme
sini oöylemiftlr. 

Mümaileyb bundan bııtka deııııiııtlr 
ki : 
ıc--. ... ,ki"on...iıdıa i..IW~ 

yarın l bir çoju kendimizdedir ve lıio·nt.l"--

Ma Hye kapı•ına blcam edea dallar cihan müıkiUerini hafifletecek l.ıeynel-
ı milel tedbirleri ihtiva eclecdr: bit- plin 

- 2 - ı yapabilmeaini beld.._elidir. 
Politika meralılıM bir meczup. - Padif'llla, aarayJa la,_.aleri 

lıopartıyor. - "f:-1..- merhul,, aranıyor! 1 Miimaileyh, bilhasaa gÜnırü.k aedleri· 
..,...... ~ .. ne kartı vaai mikyasta taarruz yapılma-

!!!!!llil!i!!eö!!!ö;;;;!!M••••••ıiııl••••••!i!!!!!ll•••BE!!!!!!lll!!!!ll••ı9'11 sının müıkilleriıule iarar etmiı ye bu i 

lan etti. filvaki Omer iyi cüre,iyorsa 
da Macar avantaj aab.ibi. 

Kur'a neticeainde Omar alta düştü. 
Fabyan bu devrede ayaklan ve bilhaa
oa oylukları ile çok favlltr yapb. Bunu 
müteakip Omer üste çıktı fakat fazla 
bir ıey yok. Şimdi ayakta çalqryorlar. 
Fakat güreı teknik ve biJcicla. ziyade 
pazu kuvvetine istinat ediyor ve bu 
parça zevkıiz oluyor. Neticede Omar 
kazandı. Bu l!'alibiyeti doğunm l8J Fal>
yarun çok ihtar olmuı olmasıdır. 

66 kilo İçin Bedri ile Gıalanth,. SÜ• 
reımeğe batladılar. ilk dekik-da Bedri 
vaziyete hikiın idi. Fakat bir !rafa kol 
ka- Galonibaa minderin ı.-nnı ra
kibi ile beraber diistü .Altta kalan Bed 
rinin kabu'.salanaD. aJtnM1a1ıi etler ze
delendiii icin map lııınlııMk zarure
tinde kaldı • 

Bundan ııonra perı ' .... mı Sai· 
ıne yenil~ Hel!'~Üt ı.,. oefer -- p
kannak ıcın lı6tün ıa)'retİ)e Yaıaf kar 
t • koyuyor Y usu( fe.blide iyi çalı
şıyor .Ancak 15 inci d•kik•n•B sonun· 
da Y uıuf Arsı- aai lıöııede yenle 
kafasının Üıtünde dönd;ij;i n kurtul
duğu halde onun miikabiliucle otur.. 
Helcem tutla mağlup oldu diye ayağa 
kalkb. Bu hakemin bulunchıfu yaden 
bunu ~önnesine hele hadisenin önünde 
cereyan eden yan lıikeminden evvel 
gormesine - imkin yoktur. Şah 

na ve bilı(isine itimat ettiğimiz bu ar
kadllf maalesef cü~lerde ainirleniyor. 
Binaenaleyh Hakemliğe daha az sinir 
lileri koymak laznndır. 

Ahmet Beyin de söylediği karar . 
mütadır. Ancak bade,_ kıı.,...farm da
ha serin kanlı zevat tarafından ..eril
mesi hem aoorumuzun seli.meti han de 
sporcularımızın kuvvei maneviyerleri i-
çin lizımdn-. • 

Bundan son•a Ahmet ile Bobiı gü
reştiler Ahmet fevkalade kuvvetli bir 
çocuk bir parca da oyun bilirse kiloau ;. 
çin yaman olacakbr. ilk on dakikada 
hea- iki rakip miis.avi vaziyette bitirdi. 

Teni• turnuvamız 
Oynanmadı 

Dün havanın mütemadiyen 
yağması dolayisile tenis turnu
vamız oyuanamamı,tır. 

Müsabakalar cuma günü ha
va mü5ait olduğu taktirde oy
nanacaktır. 

I•. Sonra Ahmet üıte çalıflllllia bat
ladı. Bizimki çok kuvvetli onun için 
Macar çok ezildi. Zaten mütmıadiyea 
de banma kanıyor. Neticede Ahmet 
sa,yı besıılıile ıalip geldi. 

tn lıilo için Sallb pehlina ile Palotaa 
ıüıawie baladılar. 

Bu müsabaka iki miiaaYİ lı:unetin çar 
pmıasr oluyor. Mamafih Macar daha bil 
gıli olduğu daha faikçe çalıtıyor ve oyun 
tatbik ediyor .Birinci devrede her ikisi
de müaavi bitirdi!•. Mamafih Palotaa 
yenildi ve yerde çalıbğı zaman istirahat 
ediyor ki doiru bir hareket değildir. 
Vaziyet böylece devam etti Ye bir kaç 
oyun tatbik ettiği için Macar bWD
lıazandı. Budan aonra Çoban Mehmet 
ile Mlııcar K-t güremeğe ı.lach. Ne
ticede Cobuı 8,35 dalribıla kq 
la galip geldi. Ba oıııretle yapb(un.ız 
yedi ka~orinia 4 düü ıayloettik ve ÜÇ 
tanesini kazanı\<. Bu netice bizim için 
çı* eyidir. 

Bundan sonra Maaar talammdan He
ıedüt ile C-al•ıaboı sert.eat liret mii
aabakaoı yapblar. Bu süretla lıizim mem 
lekette rival bulması için cüd bir 
propaıancla olmustur. 

l•panya g6zeli mi 
kaxanacak? 

933 ._inin ıüzellik kraliçesi Nazi 
re Hannn dün öğleden aonra, yamnda 
butuı.n diler !'"Üzeller kafilesi ile birlik 
te <M~drit) e varnuı ve dün e-ece yapı
lan muııamerede hazu bulunmu•tur. 

Avrupa güzellik ıccmeıi bu İıafta ao 
nunda yapılacakbr. " 

Bu ~ne lıpanya !!Üzelinin kazanaca
ğı rivayet olunuyor. 

Çin - Japon lhtilAfı 
NANKİN, 21 (A.A.) - Mer

kezi hükümet, Çinle Japonya ara
sında sulh müzakeratı yapılmak 
ta olduğuna dair haberleri tekzip 
etmektedir. --·-

M. Paul Boncar 
Cenevrede 

PARIS, 21 (A.A.) Havas 
Ajansından: 

M. Paul Boncour dün sabah Al 
manyanın Paris elçisi ile görüt
mü.tür. M. Paul Boncour Pazar
tesi sabahı Cenevreye varacaktır. 

tin Loadra k<>m-nsun halledecefi en 
çetin -.ı. olduğunu söylemİftir. 

Hatip, harp borçlamuu bir pazarlık 
zemini olrnamaaını habrlabnıştır. 

Rusya - Fransa 
MOSKOVA, 21 (A.A.) - Tass 

Ajansından: 

M. Litvinoff, M. Paul Boncour 
a bir telgraf çekerek Franııa. Sov 
yet ademi tecavüz misakının Fran 
sız meclisi tarafından ittifak ile 
kabul edilmesinden Sovyet bükü· 
metinin pek memnun olduğunu 
ve bu kabul keyfiyetinin "Fransız 
mümeasillerinin Fransa • Sovyet 
mukareneti lehinde bir tezahürü
nü tctkil etmekte ve misakın kıy
nıetinin arttumakta bulunduğu 
nu" bildirmiftir. 

Borçlar meMle-lwde 
Amerika 

V AŞ1NGTON, 21 (A.A.) - Ri 
yaıeticümhur idaresi, Fransanm 
l 5 Haziran taksiti için bir mora
toryom eldeedeceğine ve bu ter•· 
it albnda ne bu taksiti ne de ev· 
velkisini tediye etmeğe karar ve-
remiyeceğine dair olan ve Paris
ten gelen telgraflar hakkında mü
talia.lar serdetmekten imtina et
mittir. 

VAlllNGTON, 21 (A.A.) 
M. Rooavelt'in 15 Haziranda tedi 

yesi metrut harp borçlan takaiti
ne malıauben kifimiktarda para 
verilmesi fikrinde olduğu söylen
mektedir, 

-o-

Fati•t mecli•i toplaadı 
ROMA, 21 (A.A.) - Büyük 

F a~ist meclisi dün saat 22 de M. 
Mussolini'nin riyasetinde toplan
mıştır. 

Maliye nazırı M. Yung, Avus
turyada ifa etmit olduğu vazife 
hakkında maliimat vermiştir. 

Franaızlarıa vaziyeti 
merak edilmektedir 
LONDRA, 21. A. A. - M. Nadolny 

nin Cenenede M. Hitlerin beyanabru 
teyit etmesini l n.giliz efkarı umumiye
si, Almanya'nm halihazırda harpten 
aonra kazanmıı olduğu bütün teveccüh 
leri kaybettiren obotruction ıiyasetini 
terketmtie karar vermit olduğuna deli 
let eylemekte bulunduğu suretinde tef-
sir etmektedir. 1 

Fakat konferanım maruz bulunduğu 
mü~killeri izPle edilmi~ telüı.i etmek 
meselesine .-elince, böyle hir telakki he 
nüz uzakt ... Ve M .Nadolny"nin lngiliz 
pli.nmın kabulü için ileri ıürdüğü ve 
tali mahiyette olup olmadığı suale şayan 
görülm<ktedir. 

Şimdiki halde lngilizler, Berlinden 
ziyade Pari•in alaka <dl-etmekte oldu
ğu mütalcasındadrrl~r . 

Sür'at bekleniyordu 
BERLIN, ?1. A.A.-- Volff a:an11n

dan: B,,..lindcki siyasi wehafil, sitalıla 
rı h :;:rakma konferansı reisini.o beyana
hndan sonra müzak ""ratın ameli bir 
surette sür'at ~eyda etmesini bekliyor
du. Şim~i bu mehalil, bu intizarın 
boşa çıkınıf olmasından dokıyi hayret
tedir M .Henderaon, bütün ııayretleri
ne rağmen en büyük devlet müme11ille 
rinden hiçbiri -.Öz alınamı!lll'. 

Japonyaya göre 
VASHINGTON, "1. A .\. - Uzak 

şark meselelerinden iyi maliimat alan 
mehafilde hponyanın "Taarruz silah
ları" denilen <ilahlan azalbnağa matuf 
her nevi mukavelen:ameyi İmzadan İm 
tina edeceği söylenmektedir. 

Mamafih bu haber, resmen teyit edil 
memittir .. 

Büyük Almanya 
Avusturya fle birle•

mek için nümayİf 
BERLIN, 21. A .A.- Havas ajanoı 

muhabirinden: 
Dün "Dollfuss hükumetinin mezali

mine kartı ve daI.a büyük bir Almanya 
YÜcude getirilmeıi lehinde bir protes
to nümayiti yapılmı9tır. Bu nümayiıo 
darülfunun talebesi iştirak ebniştir: 

M. Frank , Avuoturyadan çıkarılma 
ımı protesto etmİJ ve bilbaıaa şöyle de 
mittir: 

Biz, Avuıturyanın Almanya ile bir-
1...-.i İçin lııütüa _... ..... ta1ar. bq 
vurarak mücadelemize devam etınek is 
tiyoruz. Bu biri.,., tarihi bir zaruret 
tir. 

M. Yon Keers, Dollfusa hükumeti
nin Avusturyadaki Alman milletine kar 
tı tethit siyaseti takip ebnekte olduğu
nu söylemit ve Hitler' e ınuariz olan 
her,ey, mahvolmağa mahkumdur, de
mİltir. 

Talebe, bir karar sureti kabul ebnit
lerdir. Bu karar suretinde Almanya ile 
Avuaturyanın birletmesi meselesinin da 
hili bir it olduğu ve hiç bir ecnebi dev 
lelin huna müdahale etmeaine miiaama
ha olunamıyacağı lıeyu edilmektedir. 

Maxime Gorkl'ye gör~ 
kadın ve erkek 

MOSKOVA, 21 (A.A.) 
Tasa Ajansmdan: 

lsveıtia gazetesi ile Pravada 
gazetesi, Gorgi'nio bir makalesi
ni netretmi,Ierdir. "Amele kadın
lar, köylü kadınlar" ismindeki bu 
makalede Rus muharriri kadının 
erkekten atağı olduğuna dair olan 
fikrin Burjuva memleketlerde ya. 
ptlm" batıl bir akibe olduğunu 
müdafaa etmektedir. 

Mutı.rrir, diyor ki: 
Sovyet Rusyada kadınlar, ge

rek akıl ve muhakeme, gerek ça· 
l"ma kabiliyet ve ehliyeti nokta
larından erkeklere müaaTI olduk
larını göstermitlerdir. 

M. Lebran Vichy'ye 
ıittl 

PARlS, 21 (A.A.) - M. Leb
run, kaplıcaları resmen ziyaret et· 
mek üzere bugün Vichy'ye hare
ket et.mittir. 

Üçüncü cümhuriyetin ilinm
danberi ilk defa olarak bir Fran
sız Reisicümhuru Vichy'yi resmen 
ziyaret etmektedir. 

Lehl•tanıa cevabı 
V ARŞOVA, 21 (A.A.) - Pat 

Ajansından: 
M. Moscicki, dün Rooaevelt 

beyannamesine cevap vermittir. 
Bu cevapta Reiıicümhur Leh hü- , 
kUmetinin beynelmilel tqriki me
sai lehinde müzaherette bulunaca 
ğmı temin eylemektedir. 

.Adliye vekilinin istif asına dair 
resmi mahafilde malumat gok 

'ANKARA, Zl (Telefonla) - lıdliye Vekili Yıauf Kemal Beyin 
istila ettiğine dair resmi mehalil de maliimat yoktur. 

Bugün Adliye Encümeni Tem yiz mahkemesinde ihtaa edilecek 
raportörliikler layihasını müzake reye devam edecekti. Encümen içti
ınaına Adliye müste~arı gelerek Vekil Beyin latanbula gittiğini, Ca
ma günü döneceğini ve layihanın müzakeresinin tehirini temenni et
tiğini bildirmi,tir. 

Temgiz mahkemesinin Ankaraga 
nakli gelecek seneye mi bırakılacak? 

ANKARA, 21 (Telelonla) - Temyiz Mahkemesi teşkilatını isti
ap edecek bina bulunamadığından mezkur mahkemenin buraya nak
linin gelecek seneye bırakılması nın ihtimali vardır. 

Saracoğ/u Şükrü B. izahat verdi 
ANKARA, 21 (Telefonla) - Bütçe Encümeni Heyeti umumiye 

içtimaından sonra toplandı. içtima da Saraçoğlu Şükrü Bey kuponlar 
ihtilalı hakkında azaya izahat ver Ji. 

Kükürt satışlarında ihtikar mı? 
IZMIR, 21 (Milliyet) - Manisa bağcıları kükürt aatıflannda ihti

kar yapıldığım, ba maksatla lzmir de bir troat te,kil edildiğini Bllflle
kalete bir istida ile müracaat edile rek :rikayet eylemiflertlir. 

V ilôyet bu mueleyi ehemmiyet le tetkik etmektedir. Bir kaç mühim 
tacirin mahkemeye verilecekleri tahmin edilmektedir. 

lzmirde 9 eyliıl panayırı 
IZMIR, 21 (Milliyet) - 9 Eylülde Gazi heykelinin arka cihetin

deki vasi yerde kurulacak olan panayir için bir komite tefkil edil
mesine karar verilmİftİr. 

Uşak hava/isinde kar .. 
UŞAK., 21. A. A. - Bir halta dan beri Ufak ve haoaliaine sürekli 

yağmur düfmektedir. Da.flara lıar yağmlflır. Ufakta bir ~ souğu du
yulmaktadır. Çilçiler yağlftan ~ memnundur. 

Yeni bir petrol kagnağı dalıa 
MOSKOV A, 21 ( A.A.) - ,Aurbeyecuııla Lokbaon mıntaka

sında yeni bir petrol kaynağı bu lıınmUJfar. Ba kaynak günde 8000 
ton petrol verecek ııaziyettedir. 

Bonoların vadeleri •• 
Muhtelif kanunlarla çıkarılan 
bonoların vadelerinin teciline 
d ir layiha ruznameye alındı 

ANKARA, 21 (Telefonla) - Muh
telif kanunlarla çıkanlmıt olan bono· 
larm vadelerinin teciline dair olan ka 
nun layihası ruznameye almmııtır. 
Bu layihaya göre 1177, 1435, 1240, 
1560, 944, 1091 ve 2082 numaralı ka· 
nunlara tevfikan muhtelif itler İçin 
verilen bonoların Yadelerini alii.kadar· 
larla anlqılarak 1945 senesine kadar 
tecile Maliye vekili salahiyettar ola
cakbr. Liyiha hakkında hül<Unıet eı
babı mucibe mazbatasında ezcümle 
diyor ki: 

"Muhtelif kanunlarla babfed;len 
müeaadeye iatinaden alıaan mallar ve 

ipka ettirilen hizmetlerin mukabilin• 
de verilen bonolann 1936, 1937 aen,.. 
!erine kadar tecili mezuniyeti verilmit 
tir. Halbuki bu bonolarm evvelce ha· 
iz oldukları faiz niabetinden daha 
müsait tartlarla alakadarlarile anlat
malıı ıurdile yedi ill Mldz s- ileri
ye atılmaoı bir taraftan ıeçirdiğimiz 
bu buhranlı devrede döviz ihracına 
meydan verilmemek •• diğer cihetten 
memleketimizde kalacak para ile ıe
ne memleketimizde çok faydalı er 
yapabilm_.. ;mkAnınr bah§edeceğin• 
den ifba ı•ytha bu ma kaatla hazırlan· 
-""· 

-- ---

Darülfünunun ilgası 
(Başı 1 inci sahifede) 

mil. mana~• aalahil'.et ve muhtariyet 
v~lecektir. Fakat ıdari muhtariyete 
gelınce .. meınl~ket içinde aynhk ifade 
eden boyle bır muhtariyete bence lü
zum yoktur. Bu hal Oniveraiteyi bir 
nevi tecerrüt içinde yafabaak netice· 
sini Yerir. Muhtariyet, aadcce ilmi ma 
lıiyetini muhafaza e-li ve bu hudut 
tan dıtan çıkmamalıdır. 

- Şu halde Üniversite idari mubta 
riyete aahip olmıyacalr.? 

- Şimdilik fazla bir teY aonnama
nızı rica ederim. Bi.raz daha sabreder 
seniz her fCYİ öğrenirsiniz." 

- U.ivedilecek kürsüler? .. 
- Hiç bir ıey bilmiyorum. 

Tıp Fakül.tuinin nakli 
lalahat komitası ilk it olarak latan. 

bul tarafında Tıp fakültesi için bir bi
na aramakla me11uldür. Oniveraite
nin teaisine Tıp fakülteainden baıla
nacakbr. la.lahat komitaaı bazıbina
lara balumtlardır. Fakat henüz biri 
üzerinde karar verilmemiftir, Pr. M. 
Malche dün bu husuıta da demittir 
ki: 

_ Ev•elce DÜJUDQ um11miye bina· 
um diifünmüttilk. Fa.kat buraaı Ma
arif yekaleti tarafından kolej ittihaz 
edileceğinden vazgeçtik. Bazı bina· 
lar üzerinde tetkikat yapıyoruz. Fa
kat timclilik hangi binada karar kıla· 
caiımızı aöylemek dofru değildir. 
Eaaalı tekilde hangi bina olduğu anla
tılınca iıi meydana vurabiliriz." 

Yeni bina yapdmıyacak 
Darülfünun emin vekili ve Tıp 

fakiilteoi reiıi Dr. Tevfik Recep Bey 
Tıp fakülteai için lıtanbul cihetinde 
yeni bir bina yapılacağını tekzip et 
mit. demittir ki: 

- Yeni bı..,. yapdmıyacak, mevcut 
binalardaı> iıtif'ıt- edilecoktb'. Y •.; 

bina İafa11 için büyük maorafa lüzllDl 
vardır.'' 

Sü:il lifleri 
Pr. Malcla vaatuile diindeo itibareo 

bütün fakülteler miiderrialerine birer 
sicil fiti cönderilmiftir. MüdelTİa ve 
muallimler bu fifleri nihayet 31 Ma· 
yıs tarihine kadar doldurarak aalabat 
mütavirliğine t...ti etmiı bulanacak· 
tardır. Fitlerde müderriı ve muaUim· 
terden -bi liaaama vukuftan de
recesi hakkında bazı feyler sorulmak· 
tadır. Müderrialerin ana dilinden bir 
ecnebi lisana heor hangi bir eseri ku· 
sanuz tercüme edebilmeleri yükaek 
derece itibar edilınektedir. Bir ecnebi 
lisanda konutmak ve o liaanda neıre· 
dilen eaerleri okuyup mina .. m tama 
mile anlamak asgari derecedir. 

Fişlerde müderrislerin hangi bina· 
larda ve hangi men:ulara dair ne gibi 
eserler telif ettikleri de 10rulmakta ve 
bu eserlerin matbu ecnebi liaanlardan 
birine ki.fi derecede vukufu olmayan 
müderrialer araaında bu fi'1eriıı tev· 
zii endite ile kartdannuştır. 

Yüksek lklu4t mektebi 
Diğer taraftan layihada Mühend.i• 

mektebinin ve yükaek ikbaat mektebi 
nin Darülfünuna ilhakı için Heyeti ve 
kileye mezuniyet verilmektedir. He· 
yeti vekile layihaya ııore bili.hara bu 
husustaki aalihiyeti lüzumuna göre is 
timal edecektir. Haber aldığımıza gö• 
re lktıaat vekili Mahmut Celiı.I Bef 
Yükaek lktıoat mektebinin ayrı bir yii~ 
sek ihtiaao mektebi halinde ıslahınl 
istemektedir. Vekil Bey buna daİf 
mektep müdürlüğünden bir rapor İ5" 
temiştir. Rapor hazırlanmıştır. Ya~ 1 

kında lktısat vekaletine gönderilece 
tir. Yüksek lktısat mektebinin ayt< 
olarak ıslahı için mütehassıo bir p....
feaör celbedilecektir. 



IF11<Q}id 
Marko P,. ya dert yanıt 

Gerek unun ve gerekse yağın fi
atleri, bet sene evvelisine nazaran 
~~kay~se edilemiyecek kadar düf 
kun. Bır yumurta, bir bardak au
dan daha ucuz. Bet sene eTI'el 120 
k~~u!a verilen beyaz peynirin en i· 
)'ısını 40 • 45 kuruşa almak kabil .. 

B~yl~ olduğu halde bet sene ev
velkı ~ırheınine yarım dirhem ila
ve ed~lmeınit olan yarım avuç ka
dar hır buğaçayı fırınlar bi.la bet 
kuru~a veriyorlar... ' 

Beyoğlunun büyük bakkalların
da bile bir okka fasulye 8 ve bir 
okka zeytinyağ 40 kuruta satılı
yor. Buna rağmen lokantalar ser
mayesi bir tutaın faııulye ile ;anın 
kahve fincanı zeytinyağı olan bir 
tabak fasulye piyazını hala halka 
bir buçuk okka fasulye pahaııına 
•ıirüyorlar ..• 
.. Bu mütahede, bir ihtikarla yüz 

Yuze bulunduğumuzu gösteriyor. 
Hatta daha doğru tabirile ihtikar 
mevcudiyetini, ağır bir lobut gibi 
batımıza vurarak bize ihtar ediyor. 

Ticaret m"'rudur; kabul ediyo
ruz. Kazanmak haktır; buna da 
İtirazımız yok. Fakat bu hak, bir 
ba,kaaının zararına silah olarak 
kullanılmadığı zaman ticaret ismi
ni alır. Akai halin adı, ibtikirdır 
Huauaile burada zarar gören fer~ 
dejil, keıif bir cemaattir. 

k
. inkarı gayrikabil bir hakikattir 
ı ortada h-•-· "h · .. b" h .,...ııne ı tıyaç goıteren 
ır aatalık var. Bir h talık k. 

çok bariz, çok k~t'i G .. ~~ .. ı 
zaran h t lık ... orunute na
ti as.~ • Marko papnm ih-
sası dahılındeki hastalıklardan ••• 

Marko P•taya derdimizi yanıyo-
::: ~i ~a ~~ını sallayarak tatlı 
1 zı dınlıyor. Ve sadece din
eınekle kalıyor. Netice ise fU: 

"Al 
ern gene ol alem, devran ··-

ne ol devran.,, 

iç" Mı:::ko _)>afayı harekete getirmek 
m~n .. /!m•Yonız, lırafilin rirunu 
cadd 1!Ye}'inı. Yoksa, Piyer Loti 
bo~ndeki soluk boyalı konak 

Veni . 1 binanın mermer merdien .. · 
lar bıun:linde, hatlar iğik, omuz-
İatirha d' gCSzler süzük, iatitaf ve 

ın a ını bulunalım? ..• 
5'ııl8haJJin ENiS 

lktıaadt teıkllAt 
~ lllildtlı-J..-i '"" mün~uilleri. 

>dn lılr mudcloıtt.enberi llrtıaat Vfllriletj r devam eden ~ıınna ittirak d il 

•lanlıul Mmtab Ticaret müdürü ;. en t Bey, dün Anbnulan avdet etmit:
iw M_mtııb Ticaret nılidürleri d; 
~ dönmü ,........,_ , ........ 

. ötr-difimbe ırlke, Ticaret mildür
ltriJe Ti-. ....a..-.uı.; muhtelif 
meyzu)ar hainde ıı:uraplar halinde 
h..,...ı. lıu nw:nulardan her biri ı.aıı•· t= ayri raporlar hazırlamıılar ;: 
1e.dir. V eloli Celil Beye takdim fltmiı-

İhracat • ı · · •~ '--lar, lı . '! ~111 a..,~dar e_den rapnr-
fında aı;;:.,eıu ticaret mumes11Ueri tara
~ ~a=tır. Vekil. Bey lıu ra
etnıekt d" lh d.enmuyetle tetkik 

. e lr. racata fazla eh . 
~-etıldiğinden buı n<>lctalarcla :f'taı~et 
...,.,na ın'" t _,.1 • aa-1 uracaa ocoı meaı muhtemel bu 
lıU11an ticaret mümessilleri, Ankarad • 
d;";eketlerini bir kaç gün tehir etıniıl: 
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ŞEHiR 

Ekonomi 

itilaf oldu 
Ücretlerde yüzde 30 

tenzilat yapılacak 
Transit halı tacirlerile Rıhtım firlce 

ti araımda itilaf hi11l olmut Ye antre· 
po ücretlerinde yüzde 30 tenzilat ic
rası takarrür etmittir. Arcliye ücretle
ri bir niaandan itiharen bu tenzilit 
ile heaap edilecektir. Tacirlerle ıirket 
araaında bu huıuıta bir mukavele ak· 
tnlunmaktadır. Keyfiyetten Ticaret o
dası da haberdar edilmiıtir. 

Mersinden ihracat 
Geç.en niıan ayı · azrfında Merain 

limanından 124 bin lira kıymetinde 
eıya ithal ve 132 bin liralık etya ih
raç edilmiştir •. 

Sansar derisi 
Son bir hafta zarfında Macaristan 

dan 4SOO lira kıymetinde kısrak ithal 
ettiğimiz anlaıılmııtır. Ayni müddet 
zarfında memleketimizden Macarista 
~a 1800 lira kıymetinde yaprak tütün 
ı~raç edilınittir. Geçen hafta içinde in 
gıltereye de sekiz bin lira kıymetinde 
İflenıniı sansar derisi sevkolunmUJtur. 

Pamuk ihracatı 
Menim baımdan Mayıs hidayeti

ne kadar, Mersinden 782 bin lira kıy
metinde 12,240 balya pamuk ihraç e
dilmittir. Bu ihracat geçen senekin
den azdır. Fiyat itibarile geçen sene
ye nazaran ayni iae de 931 aeneaine 
niabeten yüzde ıs eluiktir. 

Fındık ihracatı 
Gireaundan ıs Mayıaa kadar muh· 

telif memleketlere 14 bin lira kıyme
tinde İç fındık ihraç edilmiıtir. ihraca 
tın bu kadar az olutunun sebebi, mev 
aİmin 1ıeç.meıi ve bilbaaaa Giresonda 
•tok fındık kalmamıı bulunmasıdır. 

Üzümleri kurutmak için 
Berlindeki Türk Ticaret odasına, 

Alman Fen mektebi alisi profesörle· 
rinden biri tarafından bir müracaat 
vuku bulmuıtur. Bu profeaör, üzüm 
ve incirleri kurutmak için bir makine 
yaptriııu, bu makine i]e üzüm ve in
cirJerin cüne,tekinden farkaız olarak 
kurutu1abildiğini söy1emit ve bu ma
kine1erden iatifade edebileceğimizi ili 
ve etmiıtir. Oda, keyfiyeti lkhsat Ve
kaletine bildirmittir. 

Pancar zeriyatı 
Bu sene memleketimizde iatihaal e

dilecek pancar mikdarııım ıı:eı;en se
neden çok fazla olacağı anlaıılmakta
dır. Trakyada 110 bin dönüm ar11zide 
pancar ekilmek Üzere hazırlıklar ya
pılmıthr. E.ki§ehirde §İmdiye kadar 
pancar ekilen sahalar 60 bin dönümü 
bulmuıtur. u,akta da geçen seneden 
fazla pancar ekilecektir. Bu sene te· 
ker istihaalibmızın ihtiyacm yüzde 
yetmitine tekabül edeceği tahmin edil 
mektedir. 

Çiroz ihracatı 
Çiroz ihracatımız gittikçe artmak 

tadır. Rnmanya ve diğer Balkan mem 
leketlerinden maada geçen hafta A· 
merikaya bin liralık çiroz ihraç edil
mittir. Bu partiden evvel Aınerikaya 
cönderilen çirozların orada rağbet gör 
düğü anlatılmıtlır. Gelecek sene Ame· 
rjkaya daha fazla çiroz ihİ-acını temin 
için §İmdiden tetkikat yapılmakta, Ba 
hkçılar cemiyeti de bu işle alakadar 
olmaktadır. 

Türk-Yunan itilafı 
Son Atina iti1ifnameıi mucibince, 

Atina ve lstanbulda birer Türk · Yu
nan Ticaret nfisi teıekkül edeceği ına
lümdur. lkhaat vekaleti, bu ofise ait 
talimatnameyi hazırlamaktadır. Ofis
te Yunaniıtana ihracat yapan tacir1er 
den mürekkep ve Ticaret odasınca 
~Ünteh_ap bir pnsta tetekkül edecek
br ••. Ofıı, itilifname mucibince Yu
n~ıstana yapılacak ihracat ile Yuna
m•'::'nd~n memleketimize vaki olan it
halat mıbetlerini kontrol edecek her 
on b~ ~ü~d~ bi_r, Yunan ticaret' mü
mesııhnın Jflırakıle içtimalar yapacak
tJr. 

On beş günlük ithalat, ihracat 
Gümrük ve inhisarlar vekaleti ista-

tistik ve Te~.ki~- m_üdiri!eti ~ayu ayı
. nın ilk IS gunluk ıthalat ve ıhracabru 
toplamıflır· Hazırlanan iatatiatik hü
IU.sma göre ıs günde ithalatunıznı 
2.892.816 liralık bir kıymet ırö.tenne
sine karıı ihracatımız bunun 489.S27 
lira eksiğile 2.403.289 lir~ nlmuıtur. 
Bu senenin dört ayma aıt rakamlar 
hu •on rakaınlara katıştmlınca dört 
buçuk ayt.k ithalatın 25.621.737 ve 
ihracaı.n da 27.3S6.101 lira olduğu 
ırörülür k" b d"" b k d "h ı u ort uçu ay a ı ra-
catıınız ·th 1• • 

1 
1 a attan 1. 734.364 lıra fazla 

0 7~t~ur. 932 aenesinin ilk dört buçuk 
:y ~ ;~alit. iae 28.140.981 ve ihraca 

1
1 

a ... 039.39I liı-ayı bulmut ve bun 
ara gore ibr r k d acatnnız ithalatı 7899810 
ıra a ar geçın.iıtir. 

Almanyada ziraat mahsulleri 
BERLIN, 21 <A.A ) _ z· . 

· · k.. d d · 1raat sergı-
aınm huıall ·~ . ahM. Hugenberg, Zira
at ma su erı ıt ali.bnın ko 1 · 

b . I n enJant-
maı;ıa ta ı tutu ~~ırnr ve Alman iktı· 
sadıyatını. ısla~ ıçm. derpiı edilmekte 
nlan tedbırlerı muhık göatermeğe ça
lı,mıttır. 

Maarifte 

Yeni teşkilat 
İstanbul teıkilAh 

büytlltilecek 
Onümüzdeki den seneai batında 

latanbul Maarif müdürlüğü teıkilitı 
tevai edilecektir. Yeni teıkili.tta Ma· 
arif müdürünün sali.hiyeti arttmla· 
cak, yeniden muavinlikler ihdaa edi
lecektir. lstanbulun hususi vaziyeti 
dolayısile diğer _vilayetlere tatbik edi
len Maarif müdürlüğü tqkilitı kafi 
gelmemektedir. Yeni Maarif teıkilah 
kanununda lstanbul Maarif müdürlü
ğü maatı dnlruz bine çıkarılacaktır. 
Barem kanununa nazaran maarif mü
dürlerinin maa,ı beı bin betyüzden 
fazla olmamaktadrr. 

Derslere nihayet verildi 
Darülfünun fakültelerinde deralere 

nihayet verilmiıtir. Haziran birden iti
baren imtihanlara baılanacaktır. 

Elişleri sergileri 
llkmektepler, talebe elitleri 11nıf 

sergileri 13 haziranda açılacak ve 20 
hazirana kadar devam edecetkir. Bu 
sene her mektep bir sergi deiil, her 
sınıf bir sergi vücude getirecektir. Sı· 
nıf ıergilerinin sonunda Halkevinde 
bütün sergilerin İftira.kile umumi bir 
sergi vücude getirilmeoi de düıünül
mektedir. Halkevinde umumi aergi 
temmuz birde açılacaktır. Bu sergiye 
en muvaffak amıf sergileri i~tirak et
tirilecektir. 

Bu sene muallim ç1kmıyacak 
Muallim mekteplerinjn bet seneden 

altı seneye çıkanlması münaaebetile 
bu sene muallim çıkmıyacaktır. Bir 
hafta sonra ba,Jıyacak olan imtihan
larda muvaffak nlan .on arnıf talebe
si mezun olmıyacak, altıncı sınıfa ge
çecektir. 

Tarih imtihanları kolay geçecek 
Öğrendiğimize göre bu .ene lise 

ve orta mektepler bakalorya imtihan· 
larında talebeye tarih dersinde çok 
müıkül sualler oorulmıyacakhr. Bu
nun sebebi bu sene bakalorya imtiha
nı verecek olan talebenin T. T .• T. Ce
miyetinin dört cilt tarihinin hepıini oku 
mamıf olmalarıdır. imtihanda talebe 
ye okunmıyan ciltlere dair umumi su
aller oorulacaktır. Şehrim.izde tarih 
tedriaatını teftit ebnelde olan Tedriaat 
umumi müdürü Himif Bey Mauif V • 
kaletine bir rapor ıı:önclererek vuiyeti 
İzah ebnittir. 

Mahkemelerde 
e• 

Vlllyette 

Vergilere itiraz 
Defterdar bina vergi
leri itini izah ediyor 

Bina veı-ıı:ileri için yeni yapılan tak
rirde bazı binalara yüksek vergi konul
duiu ve bir çok tikiyetler yapdmakta 
olduiu yu.lmaktaclır. 

Dün bir muharririmiz Defterdar 
Mustafa Beyi görerek bu iıin ne vulı
yette olduiunu aonııutbır. 

Muıta!a Bey demittir ki: 
- "Takrir heyetleri, Bina kanunu 

mucibince halk tarahlıdan intihap edil
miş azalardan miirelrk:eptir. Şu hale gö
re komisyonlarda halk azası ekseriyeti 
teşkil ediyor. 

Bu vaziyete ıı:öre hatıra ıöyle bir mü 
talia ıı: .. enez mi? 

Yani; vergi yiiluek yazılıyorsa, halk 
mümeuilleri onlan niçin müdafaa etmi· 
y.,..lar, memurlara bıraloyorlar. Hallıu
ki k11.11un, halkın -taatini düıünmüı 
ve komisyonlara halk azaaı konmuıtur. 

Binaenaleyh halk azası sükut göste
riyorlar ki; bu da yapılan itlerde - ya
zıldığı gibi • bir yiiluelilik olmadığım, 
tabii o)arak göıtennez mi? 

Eaaaen itirazlar, öyle yazıldığı gibi, 
çok değildir, mübalağa ediliyor. 

Yapılan tikiyet ..e itirazları tetlôk 
için de yalnız bir derece değil, üç dere
ce, yani merci "arıhr. 

Bir çok yerlerde yapllan itirazların 
neticeıi alınmı§hr. 

Sıhhiye müsteşarı geldi 
Sıhhiye Vekiııleti müsteşarı Hüsa

mettin Bey Ankaradan tehrimize gelmit 
ve dün bir müddet Sıhhiye müdüriyetin 
de meşğul olmuıtur. Hüsamettin Bey 
bir kaç ıı:üne kadar Avrupaya ıı:idecek
tir. 

Zehirli gazler konferansı 
Zehirli gazler hakkında halkımlZln 

tenviri icin muhtelif zamanlarda konfe
ranslar tertibi tekarrür etınİ§Iİr. 

Verilecek bu konferanalardan ilk kon 
fe.rans 8 • 6 • 933 tarihine tesadüf eden 
Perıembe günü saat 14 te Darülfünun 
knnlttans •alonunda mülazım Neşet 
Bey tarafından verilecektir. 

Odada 
- ....: 
Fındık nlzamnameal 
F mdık tacirleri dün de Ticaret oda

aında toplanarak fındık nizamname· 
•İnin tatbik sahaamda müaadif olduk
lan müılcülat etrafında görüpnütler· 
dir. Fmchk tacirlerinin noktai nazar
lan, Töear odaıı tarafından bir ra
porla Yekiıılete bildirilecektir. 

Orsle kafasını patlatmış! 
Katil cinayeti bülbül gibi anlatıyor 

Osküclarda lhlamur caddesinde usta ve ıahitlerin celbine karar verilmit, mu-
11 Ma~kalı Osmanı öldürmekten suçlu hakeme 19 Temmuza btrakılmııtır. 
Oflu Mnlla ll>rabirn nğlu Alinin muha- Şahitl t" 'I k 
kemesine dün Ağırce:ıa mahkemesinde er ge iri ece 
başlanolnuştır. 

Suçlu hadiseyi §Öyle anlatmaktadır: 
- Ben ayda 4 lira Ücretle, İB.fem ve 

ibatem O!lmana ait olmak üze,.e onun 
yanmda falıımıya başlamıştım. Bir ge
ce hana münas.chetsiz bir teklifte bulun 
du, ıiddetle •eddettim. O zaman bana: 

- Oyleyse sana ayda 4 füa vermem, 
senede ?S lİ!"a veririm~ esas.en sen kalay 
!anacak kapları iyi yıkanuyorsun, dedi. 
Ben de senede 2S liraya çalışmıya ra21 
olmadım: 

- Ôyleyse ver benim nüfus tezkere
mi, çalıımam ~f"nin yarunda dedim. 

- On !!'Ündür ekmek yiyorsun, ver 
o paraları rla nufu~ tezkereni vereyim, 
dedi. 

Param yoktu, mü~a büyüdü, ba 
na 1-ir tnlcat vurdu. ben de örsü kaptım 
ve koluna vurmak iıtedim, fakat örs ha 
tına geldi, v~ u~tam öldü. O zaman onu 
soydum ayağındaki iskarpinleri kPndim 
giydim, ce•edi tahta kepenğin alıma 
soktum, Üzerine de büyüle hi • nt minder 
knydum, 1-u suretle kedile.-in ve farele
rin cesede d<ıkunmPmalarmı temjn et
mek İstedim. Bu i~leri bitirdikten sonra 
dülckirun her tarafım kanıtmuak nu
fus tezkeremi aradım1 bu eanada usta
nın yatağ1111n ..!tında 6 lira buldum, o 
parayı aldım, dükkandan çıktını, lstan
bula geçtim, bir liraya bir kasket, dört 
liraya yeni 'bir iskarpin aldnn, maJua. 
dım mPm1ekPtim olAn Ofa dönmekti, 
eşyalanmı toplamak için tekrar dükka
na ~ittim, cesedin ayaklan kepene-in dıw 
§ında kalmııb, onJan da örttüm bir 
miiddet ılükkiında oturdum, sonra' dük
k~~ kapayarak tekrar dıııarı çıktım ve 
g~dip karakola: :- Uctamı öldürmüıler, 
diye hah_er verd'?'· Po~s tahkikata bq
ladı, netıcede cınayetı benim yaphğım 
anlatıldı, heni yakaladılar ve mahkeme
ye veı-diler. 

Maznun bu itirafından başka poliste 
ki ve istintak hikirnliğindeki ifadeleri
ni dr aynen kabul etmiı ve bu işi usta
smı öldürmek kastiyle kasten kafasına 
vurarak değil, knluna vurmak isterken 
kaza ile yaptığını söylemiştir. 

iddia mabmını iığal eden Muhlis 
Bey suçlunun hali ve vaziyetindeki gay 
ri tabiiliğe i'aret ederek müsahede altı
na alınmasını ve ileti kat1o1an Örs ile 
şahitlerin celbini İstemiıtir. 

Heyeti hi\kime bu talebi kahul etmiş, 
suçlunun mütahede altına alınmasına 

Arap camisinde, çıkmaz ookakta ba
kıcılık ve üfürükcülük eden Hacı Tahir 
Efendinin _ınuhakemeaine dün Ağırceza 
mahkemesınde devam edilmiıtir. Dün
kü OU1bkemede şahitler dinlenmittir. Şa 
bitler Hacı Tahir Efendinin bakıcılık ve 
üfürükçülük ettiğini, hatta yanlannda 
bir çocuk İt:İn ku .. ana bakarak bu çocu
ğun uğrama olduğunu ve muıka ile ge
çeceğini söylediğini söylemi,tir. Cürmü 
methut yapan polialtt Hacı Tahir Efen 
dinin oclaaında bohçalarla okunacak 
mendiller, tavşan kulakları kaplumba 

• kal ' kabugu, muı ar, ş;eker paketleri ve sa 
ire bulduklaronı söylemi,lerdir. 

Hacı Tahir Efendi bunlann hepsini 
inkaı· ~I ve bütün bu eıyalarm ken
disine aıt .olduğunu ve iftiraya uğradıiı 
nı söy)emıştir. 

Muh~~eme müsadere edilen eıyala
nn "e dtger ~itlerin getirilmesi jçin 
baaka güne btralnlmı,br. 

Esrar çıkmamış mı? 
Y alnvadan getirdiği zerzavat küfele

ri idnde esrar Yakalanan Ahmet Efendi 
nin muhalı:-ine dün Ağırceza mahke
mesinde batlanllnuıtır. 

iddiaya. nazaran Ahmet esrarlar ya
kalanınca aahverilmeai ve ıı:öz yumulma 
11 için pnlislere 10 lira da rüıvet teldif 
etmi,tir. Ahmet suçunu kültjyen inkar 
etmiı, kendisinde esrar çokınaclığı ıı:ibi 
rütvel le teklif etmediğini söylemittir. 
Muhakeme bu husu<ta şahit celbi için 
17 Temmuza bırakılmıştır. 

Hastanede ölen adam 
Emir~in açıklarında idare ettiği mo 

tnrla Haaan İsminde birinin kayıfına 
çarparak Hasanın denize düımesine ve 
bilihara hastahanede ölmesine sebep o
lan Mıatafanın muhakemesine dün baı
lannu,tlf. 

Mustafa bu müaademede süi takairi 
olmadığını söylemiı, nkunan raporda da 
Huanın haatahanede zatürreedon öldü
ğü anla,ılmaıtır. 

Muhakeme ta!ıit celbi iç.in bafka ıı:ü
ne bıralol1111ttır. 

Limon kralı 
l.imon k•ah Diyamandi Efendi ve 

rüfekasının muhakemelerine buıün 8İn
ci lhti..,s Mahkem,..inde baılanacaktJr. 

Bele diyede 

İstimlak işi 
Yeni kanunla bu itte 

düxelecek 
Haber aldığımıza ıı:öre B. M. Mecli

sinin bu devreyi içtimamıla çıkacak o
lan yeni Ebniye kanunu iatimli.lcit için 
mühim hükümleri ihtiva etmdctedir. 
Şimdiye kadar Belediye mahkeme kara
n olmadan istimlik muamelesine bath
yamıyordu. 

Yeni kanunda Belediye umumi hiz
metler ve menfaatler için bir yerin bede 
lini verip derlıal istimlak edebilecek, 
mal sahibi itiraz ettiği takdirde mahke
meye müracaat edip davasrru tak.ip ede
cektir. 

Bu suretle istimlak muameleleri yÜ· 
zünden senelerce mahkeme kararı bek
lenip, itltt geciloniyecelrtir. 

Seyyahlar için 
Belediye latanbula ait ilk propağan

da brotiirünü '-bJ'mltbr· Bu broıür 
Fran11zçad1F •ore 50 bin nüshadır. Bun
lar seyyahlara, acmtalara, Avnıpa şehir 
!erine verilecelctir. 

Broşürde ıelırimize ait güzel reıim
ler vardır. 

Unkapanı köprüsü 
Unkapanı köprüsünün tamiri için lii

zun olan levazımın Belediyenin Balat 
atelyeainde yapılma.ı tekarrür etmiıtir. 
Belediye tamiri kendi mühendislerine 
yaptıracakur. 

Tamirata köprünün enliliği 3 metre 
darlllJbnlacaktır. 

Hastanelere ilAç 
Belediye hutahanelerine alınacak i

laçlar için hükilmet 16 bin liralık takas 
müsaadeai vermiştir. Belediye bu ilaçla
n ve bazı sihhi malzemeyi yakında mu
bayaa edecektir. 

Bebek bahçesi 
Bebek bahçesinin etrafında harap lıa 

rakalar ve deniz hamam. Belediyece kal 
dırılmııtır. 

Kanlar satıldı 
Belediye mezbahadaki kanları bir mü 

te.ıthide ihale etmittir. Müteahhit bu 
kanlan iaterize ederek kurutmalı: ve Av
rupaya sevk içjn bir fabrika teüs ede
cektir. 

MUzelerda 

Yeni bir koml•yon 
Maarif V eı.aleti tehrimizdeki tarihi 

evrakı tasnif ve bir araya toplamak için 
bir komisyon teşkil etmiıtir 

Bu knmisyon müzeler müdürlüğü bi 
nasında faaliyete bafl111111Jbr .. 

Knmisyonun emrine Maarif Velcaleti 
50 bin lira tahaiı etınittir. Knmiıyon bu 
sene de tasnif itini bitirecektir. 

-<>
OUmrUklerde 

Muhasebe IAtvedlldl 
Gümrük ve inhisarlar vekaletinden 

dün lstanbul bat müdürlüğüne gelen 
bir emirde, haziran bidayetinden iti
baren, batmüdürlük muhasebe ıube
si veznedarlığmm lağvedildiği bildiri! 
mittir. Bu suretle baımüdürlüğün mu 
hasebe ıubeai temiz manurlarile vez
ne memurlan haziran iptidasından i
tibaren açıkta kalmı§lardır. Bunlar, 
diğer münhalata tayin edileceklerdir. 
Ayni suretle lzmir ve Mersin ıı:ümrük
leri batmüdürlükleri muhasebeleri de 
lağvedilmittir. Diğer gümrük baımü
dürlüklerinden, merkezlerinde ithalat 
gümrükleri bulunan bat müdürlükle
rin muhasebeleri ilga nlurunuıtur. 

Postada 

işlerde inkltaf var 
latanbul postalarında ırün seçtikçe 

daha ziyade sürat ve yenilik teminine 
çalıtılmaktadır. Eakiden uk 11k vuku 
bulan yolsuzluiclara artık tesadüf edi
lememektedir. lstanbul Po•la ve 1;.el
graf Batmüdürü Hüonli Bey, kendisi
le göriiten muharririmize, Ba,müdür
lüğe 112 merkezin merbut bulunduiu 
nu, aon bir aene zarfında hiç bir yol .. 
suzlui;a te1adüf edilmediğini iftiharla 
söyleyebileceğimizi beyan etmiıtir. 

Sefaretlerde 

Bir ziyaret 
Memleketimizden ayrılmak here 

bulunan Franaız konaolosu · )f. de 
Saint Jouan tenafine yarın öfleclen 
annra Onynn Fransezde bir aqafet 
verilecektir. Merasime ııefir K.-t dil 
Şambrün riyaset edecektir. Şelırb_nl•· 
deki Franaız knlonisi ziyaf- ifhrak 
edeceklerdir. 

Fransız sefiri gidiyor 
Fran11:a ıefiri Kont dö Şambrün ya

rınki trenle Aııkaraya ıridecektir. 

HllAllahmer hafta•ı 
25 Mayu PeJ"t'llllbe günil HilalJah. 

mer haftasıdır. Bu hafta zarfında Hillli 
alımer ıubeleri tarafından bazı -t dıı 
vet ~lfftk Hllalialımıre aza kaydedl
lecekbr. Ve bu maksatla müaamseler 
tertip edileceti ıı:ibi muhtelif mahüler· 
de Hilaliahmerin gayeel haldımda knn
feranslar verilecektir. Ve aynca muhte
lif vitrinlerde Hilaliahmer tabloları gös
terilecektir 

Eski şairler 
Gariptir. Kiih oluynr bir eski ha 

parçası, bir ea.ki tuğla kırığı, bir ea 
tat hayretimizi, hürmetimizi çekiyo 
Kih oluyor bir eski §aİr, bir eski sö 
bıncımı:ıı ve nefretimizi tahrik ed 
yor. 

Bundan birkaç gün evvel şiir v 
mizah Üstadı meb'us Fazıl Ahmet B 
Mecliste Maarif bütçesinin müzaker 
ai sırasında eski eserler yeni harflerl 
tabedilirken 5anSÜre ti.bi tutulma 
hakkında bir teklif yapını§. Gazel 
lerde çıkan sözlerin, Fazıl Ahmet B 
yin söylediklerine ne dereceye kad 
uyırun olduğunu bilmediiim için iht 
yat kaydile bu teklifi mütalea edec 
ğim. 

Gazetelerde ıı:ördüğüm bu teklifi 
bilhaaaa eski tairlerin ıiirlerinde Ü 
ayıp iddia edilmektedir. 

ı - Biz liıyilr bir heyetiz. Eski ş 
irler dindardırlar. 

Şüphesiz biz layik bir heyetiz. Fa 
kat eaki pirlerden hepsinin dinda 
veya dinıiz olmalarına dair eJimizd 
büyük veaikalar ynktur. Bunlarm içi 
de ''zahit'' i1e daima alay edenleri o 
duğu ıı:ibi peygambere mersiye ya 
mı§ olanları da vardır. Benim bu ba 
histe kavrayamadığım nokta ıudur 
Li.yiklik ile dindar olup olmamak 
ruındaki münasebet?. Fazıl Ahın 
Beyefendiye kartı tekrar teeddiip 
derim ki: Li.yiklik din 
terini vicdanda bırakıp hü 
klımet itlerine karı§brmamak, deme 
tir. U.yik, dinaiz demek değildir. Di 
darlık, layik bir heyeti ne kadar al· 
kadar etmezıe dinsizlik te o kadar ı· 
kayıt bırakır. 

En eaki liııyik munleketlerden Fra 
aa, papaa {Boııeret) nin dünyac 
methur dini eserlerini yırhp attı mı? 
Şair, hiaaile hareket eden adamdı" 
Fikirlerinde iddia yoktur. Renk ve ci 
la vanlır. Neden demişler: 

'"Aldanma ki şair sözü elbette ya 
landır' 

2 - Biz cümhuriyetçiyiz, eski ,air 
ler mutlakiyet taraftan, padi,ahçıd1r 

Eski tairler maalest'f içtimai bildi 
selerle pek az meıgul nldukları içi 
bize mutlakiyet veya cümhuriyet eaa 
ları hakkında fikirler bırakmış değil 
dirler. Yalnız bunlann ekserisi padi 
tahlardan, vezirlerden para almak i 
çin kasideler yazmışlardır. Ekseri de 
virlerde de geçinmek ve ya~ayabil 
mek i9h> bir taire batka ynl var mı 
dır? Bir ıürü Arap ve Acem kelime 
leri ve battan atağı Acem mübali.ğa• 
aile dolu olan bu kasideleri şimdi de 
ğil yeni neslin hatta bundan enelki 
neslin bile anlama11 güçtür. Anlayan• 
lar da padifalııa Allah kuvveti veren, 
atını yedi kat ıı:öklere uçuran o sözle 
re ıüler. Fakat insafla aöylemiye me 
buruz ki, eUıiler içinde Nef'i gibi ağ 
zı çelikli tair]er zamanmın idareain 
ve idare a.damlanm hicvettiği için ö1 
dilrtülmüıtür. Yenilerden Namık Ke 
mal ve Şlnaailer, daha yakında E • 
ref merhum tecellüt ıöateren ş.airler
dendir. 
Eier eski f&.İrler de bizim ıı:ibi mutla 

kiyet, meırutiyet ve cümhuriyet idar 
]erini otuz aeneden az bir zamanda 
görmek ve biribirile mukayese etmek 
fırsatına nail nlaalardı, ıüphesiz nnlar 
da mutlakiyet taraftan kall'lazlardı ... 

3 - Biz kadınlara hukuk müaavİ· 
]iği veriyonız, eski ,airler kadından 
bahis bile etmemiilerdir. 

Kad111lann erkeklerle hu-
kukukça müsavi olması fik-
ri dünyada yirmi bef otuz sene· 
lik bir davadır. Ve en eıki demokrasi 
memleketi olan lngilterede bile Hu. 
kuk mÜ•a-tı iatiyen (Suffraget) İs· 
mindeki kadınlar yakın zamanlara ka 
dar bu haklannı knparmak için so
kaklarda polialerle döğüıüyorlardı ... 
Bu kadar yeni bir fikri üç yüz sene ~v
vel yaf&llllf ıairlerden bekleyemeyiz .. 
Kadınlar halckında yazı yazmamı' ol
malanna gelince hepsinin şiirlerinde 
terennüm ettiği •'güzel" kimdir? .. 

Bat tarafta dediğim gibi ben ""ir 
F azıt Ahmet Bey üatadımıza bu satır • 
lan büyük aayıı:ı ve çekingenlikle su· 
nuyorum. Kusura balunasmlar. iyi ya 
zılmıı deiiJdir. Yegane meziyeti sa.mi 
mi nlma11drr. Elimizde edebiyat tari
hi namına bu adamların uerlerinden 
baıka ne vardır? Şair değilim. Süli
Jemde ne bir pir vardrr, ne de eski 
divanlan ,.eni harflere çevirmekte bir 
tahıi faydam var. Fakat bu adamlar 
tiirde lııi:aiın babalarnnızdır. Bunlan 
bu kad ... yermekte i .. bet görmüyo
rum. Cümhuriyet idaresinin içinde 
yatadıjmıız feyizleri önünde üç bu
çuk eeld tair mi yeni neılin fikrini 
çelecek?. 

FELEK 

ıu•a haberler 

Ermeni ha•tanealnde 
Y eclllnıle Ermeni haıtahaneainin 

100 iindi aenel devriyeai miinuebetiyle 
ClniiJDilıı:deld Cuma Y edlk:ııle Ermeni 
hastahaneainde merasim yapılacaktır. 

Akil Bey dönüyor 
Mllfmo IM"ıı:laine iıtfrak eden Harid 

ncaret ofiıi ıellerinden Akil Bey ya
nn ıehrimize avdet edecektir. 

Vapur kurtulmadı 
Ç•n•kkalede karaya nturan lngili:a 

'1'8purv lıdz kurtarllamamııtır. Vapu· 
....,. az .....,ela tahlisi haberine İntizar 
edilmektedir. 

Otomobil çarpma•• 
Beyoğlu Meşrvtiyen caddeainden • 

f"D Karahisarlı Mehmede 2745 numara 
lı cıtomolıil çarpmıf n yaralanmqtır. 
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( ___________ A_•_k_e_r_t __ b_a_h_ı_.-.e-r~~~----..) 

• A 

istiklal mücadelesinde gerilla 
( çete harbi) 

1 
Bir müddettenberi (Milliyet) gaze- ı 

lesinde latikli.I harbinin bir aafhaama 
ait hatıralar yazılırken iıe Kbmı Ka
rabekir Papnnı da kanf&l"ak miina
katanm Türk latikli.I harbi eaaamı ki
min kurduğunu ve vatan iıtihl&wnın 
temelini kimin atbinu ... Ki.zım Ka.
rabekir Patanm yazılarında bunun 
kendisi olduğunu ima eden manzara• 
yı gördük. Ve tarih tahrif ediliyor 
diye iddiada bulunan Pata Hazreti"" 
rinin, bütün veaaik bir satırına kadar 
bile meydanda ve hi.diaenin hakiki 
kahramanı ve aledderecat amilleri or· 
tadayken büyük bir cür'etle ve beteri 
bir hırsla bu, (benim) diye hakikati· 
tarihiyeyi tahrife yeltendifine tabit 
olduk. 

mı çoktur? iddialan, ancak vesaild 
olmıyen bir hareket hakkında meY· 
zuu bahaolabilir. Bugiine kadar dün
yanm öğıwıdiği ve inandlğı Türk va
tanperrerliğinin ve kahramanlığınm 
hu eaerinia mahiyetini yanlqtır gibi 
bir ima ile medeniyet ve hakikat kar 
ıumda auç göaterm.e cüretinin ne bü
yük bir günah ve teca't'Üz olduğunu 
Pata Hazretlerinin takdirine bırakı
ns. 

Bu İf o açık Ye i.şiki.r ittir ki bütün 
dünya önünde milletçe ve millet için 
yapılmıfbr. 

Kunn Karabekir Paşanm veaika ve 
yazılarmdan tunu demek istediği an· 
laıılıyor: Mustafa Kemal Pata latan
bulda açıkta bir ceneral olarak oturur 
ken ben bir kolordu kumandanı aıfa
tile daha evvel memleketin feli.ketten 
kurtanlma11 esbabını ihzar üzerinde 
metguldüm. Ve gene ben oun Samsu
na çıktılı 19 Mayıatan daha evvel 
Trahzondan Anadoluya iltihak ettim 
ve ondan evvel Şarkta ite batladmı. 

P aıa bu münakatada iti bu çerçeve
den de çıkararak, bugün dünya Harp A· 
k a demilerinde bile zabitlere tedris 
edilen ve cihan harp tarihinde eti az 
olan, batından sonuna kadar asrm 
fenniharp kaidelerinin teferrüabndan 
en yükseğine değin bütün incelikleri
nin latbikının mahsulü olan bu hare
ketiaskeriyeyi tenkide de gİl'İfti, O, 
beıinci mektuplarındaki [lstildi.I Mü
cadelesinde Gerilla (çete harbi)] ya
zısı ve bu husustaki mütaleasıdır. 

Biz, yalnız Türk tarihiharbinde de
ğil cihan tarihiharbinde yertutan 
(Türk lstikli.1 Mücadelesi) nin ilk aaf
halarmda, yerinde Ye isabetli olarak 
verilen bu emir hakkmda yanlıı dü
şünen bir batm yanlıı görii§ünii tashih 
için bu yezmıızı yazıyoruz. 

Ancak bu mevzua girmezden evvel 
buraya kadar olan hi.diaatrtarilıiyeyİ 
kııaca bir defa daha tebarüz ettirme
yi muvafık buldnk. 

Bazı cahil ve ınutaa..uıp inaanların 
acayip İnaruılan vardır. Onlar, filin 
yerde bir (Yatır) varmıt öleli tam 
b
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ın sene olduğu halde eti ve deriai 

hatti. saçlan olduğu gibi duruyormuı 
ve onun bir kılına el süren yüzlerce 
sene yqannıı.. ililı. p hurafeli ka
naat l&Jırlar. Halbuki elJerini süren· 
ler o aihirki.r teairi bulamazlar. Ka
zım Karabekir Pata Hazretleri de 
kendi.sini yalnız iamile tanıyan bazı 
•afderunlar için bir tarafta böyle bir 
(Yatır) vaziyetinde bulunurken istik
lal Harbindeki hakiki hüviyetini vr 
hizmet d e recesini meydana çıkarmlf. 
Bu münakaşalar veıilesile hakikati ta 
rihiyenin bir defa daha konuıulma ve 
teyidine vesile vermİf oldular. 

Paıanm neırettiğini iıittiğimiz ve
sikalan, hakikaten latikli.1 harbi es
nasında sır kalmıf ve bu güne kadar 
ondan başka herkeı için gizli olan ve 
bazı tarihi hakikatleri meydana çıka
racak notlar zannediyorduk. Netrin
den sonra gördük ki bunların hepıi 
itina ile muhafaza edilen ve nihayet 
milletin malı olarak devletin harp ta
rihi daireıine mal edilmit doayalarda
ki emir ve mubaberelerden bazıları· 
Din suretidir. Demek ki Paıa kendine 
verilen emirlerin veya kendisinin yaz
dığı rapor ve mütalealann aaıllarını 
dosyalarına korken birer ıuretini de 
bir hatıra olarak falıai doıyasma al
ml§tır. 

Ne yazık ki derin bir unutkanlıkla 
bunlann yalnız kendisinde bulunduğu 
nu za~nederek gazeteye vermit ve ge
ne bılenlerce malümdur ki meseleye 
taalluku olan bu veaikalann bazılan
nı tam olarak gönderm.eyip davasına 
yardmı eder fikrile başını ve sonunu 
çıkararak içinden yalnız bir veya bir 
kaç !•krayı almıt bulunuyor. 

Kazan Karabekir Pap birinci mek 
tubunun batmda (on üç aene geçmesi-
ne rağmen latildi.I harbine ait haki
katleri hali. bilmemenin ilr.i mühim se 
bebi vardır Biri, yapanların ,imdiye 
kadar bir ıey Y.azmamuı, diğeri ya-
z cılanmızın hakikati öğrenmek için 
yapanlardan bir fey aonnamuıdır ve 
bu iki sebep medeniyet v., balr.ilr.at 
•arşısm~a '."ühim •uçtur) diyor. 
Kendılerı pek i.li. bilirler ki ceçmiı 

seferlerin li.kayıtlığınm acılannı çe
ken lstikli.I harbi elemanlan bu hare. 
ketin vesaikini derin bir dikkatle tan
zim ebniı ve muhafaza altına almıt 
bulunmaktadırlar. Bu milli hareket i
çin yazı yazacak olanlara her hakika. 
ti ifade eden bu vesaik yanında tah
aa müracaatm lüzum ve değeri daha 
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Paşaya tarihten bir aahifecik oku
yalmı: 

Harbi umumi mağlUbiyeti müttefik 
devletlere teveccüh ehniıti. Osmanlı dev 
Jetini idare edenler bu feci i.lr.ıbet kar 
ıuında -tanı terkedip kaçmrılar ve 
lstanbul hüki'ımetinin imza ettiği 
(Mondros) mütarekenameai Sadra
zam lzzet Pata tarafından cephe ve 
kolordu kumandanlarına tebliğ edil
mif bulunuyordu. Bu teblifle beraber, 
lngilizlerin de teairile derhal latanbu
la hareket emrini alan lannandanlar 
meyanında Ki.zım Karabekir Paıa da 
ta.m bir mütavaatle kuzu gibi lstanbu 
la dönmİİf bulunuyordu. Halbuki Ha
lep iatikametinde çekilen Yıldırım or
dulan grupu baımda bulunan Muata• 
fa Kema 1 P aıa fU teşebbüs içinde İ· 
di: : 

Mütarekenamenin tetkikinden, Dev
leti Osmaniyenin bununla kendini bi
li. kaydu şart düımanlara teslim de
ğil, memleketi dÜ§man iıtili.aı için o
na muaveneti de vadettiğine itaret e
derek bu mevaddm, olduğu gibi tat· 
bikı halinde memleketin battan bata 
istilaya uğrayacağını ve dİİfmanlarm 
her dediğine İtaat ediline Türk.iyede 
mÜSleYlilerİn hi.kim olacağını ve bir 
gün dütmanm Ounanlı kabineaini ta
yine kadar varacağını etrafile latan
bul hüki'ımetine anlatıyor ve mütare· 
kename ahkimrnın kendi nüfuzu al
tmdaki mmtakada tatbik ıeklini ken
diainin tayin edeceğini ima ediyordu. 
Milliyet gazeteainn aon nüahalarında 
netredildiği üzere mütealap tifreleri
le hüki'ııneti mütemadiyen tenvir, teh
likeyi vuzuhla İtaret ve binnetice bu 
vaziyetler karııaında icabında inaiyatifi 
ele alacağını bariz olarak ihsas ediyor
du. 

Bugünlerde hi.diaat o kadar çabuk 
değiıiyordu ki kabineden çekilen iz
zet Patanın lstanbulda bulurunaaı Jü. 
zumunu ehemmiyetle ihaaa eden mek
tubu vaziyeti yakından ve içinden tet· 
kik ve tahlil ile ona göre hareket ve 
hazırlık için Mustafa Kemali lstanbu
la gelmeğe mecbur etmiı bulunuyor
du. itte mütarekenameyi tebellüi eden 
iki kumandanın bu vaziyet karııaında 
ki hareketleri ... işte Yıldınm ordulan 
grup kumandanı Mustafa Kemal ile 
Erzurumda bir kolordu kumandanı 
olan Ki.zım Karabekirin latanbula ge 
liılerinin farktan .. 

Mustafa Kemal Paıanıo daha Har
biumumi bitiminin illr. cünlerinde 
Milliyet gazeleainin neırettiği ve A
danadan latanbul hükümetine yazdı
ğı 8-11-334 tarihli ve onu takip eden 
veıikalan Türk münevverlerini vicda
ni ve fikri mül;.hazaya davet edecek 
mahiyettedir. lıte bu suretle latanbu· 
la gelerek Paditahmdan itibaren bü
tün sali.hiyettar makamlarla temas
tan sonra bunlardan ümit kalmadığı
nı görüp milleti kurtarma yolundaki 
düşüncelerinin tatbik ıeklini tesbitle 
meşgul olduğu sıradadır ki kendileri
ni ziyareti. eınaaında sureti buauaiye
de ve doatça yaptığı haabıhalleı'i Ki.
zım Karabekir Pata iıe asıl tutacak 
kadar gaflet gösteriyor. 

Kurtuluı cidalinin esaslarını kunıt· 
ta tekaddüm ettiğini aöyliyen Ki.zım 
Karabekir Paşa yazılarmda gene ken 

disi itiraf ediyor ki, 19 Nisan 335 te 
Trabzona çıktığı zaman orada teşek
kül ebnit muhafazai hukuk heyetile 
karşılaımıı ve reisi Barutçu zade Ah
met Efendiye tetci ve teıvik edici söz
ler aöylemit ve müzaheret vadetmİf. 
( 3 Mayıa) ta Erzuruma vardığı vakit 
orada da Erzurum müdafaai hukuk 
heyetini bulmuf ve onun reisi Hoca 
Raif Efendi ile temasa gelmit. 

Pata Hazretleri bilirler ki bu tarih
lerde Anadolu içinde bir taraftan mil 
li tezahürler aleyhine halife ordusu 
ve sair adlarla hain teıekküller vücut 
buldufu gibi diğer taraftan Trabzon 
ve Erzurumdaki vatani teıekküller 
gibi istila tehditleri k&J'fıaında yer yer 
taazzuv ebnit vatanperverler grupla· 
n vardı. 

Şimdi herhangi bir tehlike ve taz. 
yik icabı ilk teıekkül eden cemiyet re 
islerinden birinin cenupta, bizim te
tekkül tarihimiz en eskisidir. Binaena
leyh (Türk latikli.1 mücadelesinin e
aasmı ben kurdum.) demeai kadar 
manbksız bir l"Y olur mu? 

Ayni veçbile bu felaket günlerinde 
lstanbulda bulunup ta yekdiğerinin 
hamiyetine inanan ve ordu hayatının 
icabı biribirini tanıyarak hasbıhaller 
de bulunan kumandanlardan Anadolu 
da vazife almıt ve çalışmış olan biri. 
nin vaziyeti bu mahiyette bir iddiaya 
çevirmeai ve hakikati tahrife yelten
meai bundan batka bir teY olur mu? 

Ki.zım Karabekir Paşa mektubun
da, Erzurumda Müdafaai hukuk reiıi 
Hoca Raif Efendi ile görütürken, 
Şark vilayetlerindeki teıekküllerin bir 
leştirilmeaini, sili.h teslim etmemek, 
tecavüzler karşısında harbe geçmek 
fikir ve kararlarının aıla kendisinden 
sadır olduğunu ima etmemek, bunla
rm behemahal hallan ruhundan ko
par gibi olduğunu göstermek Ii.zan. 
geldiğini tavsiye ettiğini ve kendisinin 
arkadan arkaya onlara yalnız miiza. 
bir alacağını bildirdiğini ve hatti. ken
diıile açıkça tema• edilmemesini ve 
ancak pek mütkül zamanlarda ve o 
da içlerinden iki kitinin gizlice lema
aile mümkün ve muvafık olacainu ten 
bih ettiğini yazıyor. 19 Mayıata Sam
auna çıkan Mustafa Kemal İse Ktıznn 
Karabekir Patanın vesika diye beıinci 
mektubunda yazdığı üzere ondan çok 
yüksek reami bir vazife ve sıfab haiz 
bulunmasına rağmen çıkbğından bir 
kaç gün aonra Ki.znn Karabekir Pa
ta da dahil olduğu halde Anadoluda
ki bütün kumandanlara açık bir ta· 
mim yaparak millet ve memleketin 
vaziyetini izah ve bunun ka11ııında 
alınması li.zımgelen tedbirleri ve ta
kip edilecek hattı hareketin eaaslannı 
çizmiı ve mücadeleye girittiğini sara 
halen ili.n ctmi, bulunuyordu. 

İtte bu iki vaziyet milletin hakikati 
anlaması için ki.fi bir ölçüdür. 

Ki.zım Karabekir Pata binde birini 
bile teıkil etmiyen birkaç vesika,(la, 
Mustafa Kemal Paşanın yal~ kendi
aine değil ordudaki bütün kumanda 
rnakaınlarma ve hatti. yer yer k
kül ebnİf milli teıekküllerın be.tında 
bulunan gayri m es'ul zevata b ile, yaz
dığı tamimlerde kullandığı sami:ni , 
kardeş lisanını acze hamletmek J •ti· 
yorsa günün icaplarIJU çoktan unut· 
muş veyahut o günlerde bile vaziye
tin inceliğini ve günün huıuaiyetlerini 
kavramamıt bir insanmış. Samsun ve 
havalisindeki Pontos fikir ve hareke· 
tinin ve muhit kantıklığmın icabile 
Mustafa Kemal Paşanın üç giinlük 
ika.met yerine bir aydan fazla kalma· 
sını göriif ve ölçüt eksikliği ile bir 
kusur gibi göateriyor. 

Bu bilakia Mustafa Kemalin batladı· 
ğı iatihlaa itindeki azamet ve müıküli.
tı baılamadan cörüp ölçtüğünü göatenr. 

Trabzona çıkıp doğnıca Erzurum 
gibi niabeten daha hazırlıklı ve emni· 
yetli bir yerde ordu müfettiıliği ka· 
rargi.hını kurup çalıfl!Ul.k varken Sam 
sunun i.tiyen tehlikeli bir vaziyet ala· 
bileceğini takdir ile en çetin yerden 
işe b&§lamasındaki kıymet ve ebent· 
ll".İyeti herkesten ziyade Ki.znn Ka· 
rabekir Paşanın ölçmesi ve bilmesi li.· 
zımdır. 

Mustafa Kemal Pata Samsundan 
Erzuruma kadar bu tekilde geçtiği 
yerlerde esaslar kurarak Erzurun>• 
vardığı vakit Ki.zan Karabekir Pata 
henüz ancak Erzurum Müdafaai hu· 
kuku ile gizlice tema• edebilmek gİ· 
bi bir ceaaret ve onlara hafiyen mÜ· 
zaheret edecek kadar fedaki.rbk çer· 
çevesi içinde kalmış tiken Mustafa 
Kemal Paşa kendisinden ürkmeğe bat 
layan lstanbul hüki'ımetinin lngilizle· 
rin de tazyikile latanbula avdet hak· 
kındaki ısrarlı emirleri karııaında ınil 
Jet aafları araamda bir fert gibi çaht· 
mayı daha müreccah ve tenfli bu)arak 
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MA KE DONYA 
dilerinden aaymağa batlamıılarch.. Va· 

1 tandaflar kard"§tirler. Kardeıler ancak 
kardqlik duyplan kökünden ailininc•. 
birbirlerile kartılll§ırlar. Anlqıhyordu ki 
artık kardeşlik duyguları tebahhur et· 

Aşk, Kin, Polltl!ıa, ııe Kan .• 
Müellifi: Nizaınettio Nazif 

Ye dirilmek üzere olan bir milletin batı· 
nı ezmek için ortaya atılmq bulunuyor. 

Günlerdenberi iataayonlan doldurup 
bofaltan askerler bu aclamm emirlerini 
dinleyecek olurlarsa mesele lr.almıyacak
tı. Aceba asker bu p&f'lllln kumandala
nna bil§ eğecek miydi? Eğıniyecek diyen 
)er vardı. Li.kin askerin böyle bir tema. 
yülü hiaaedilmiş değildi. 

Manastırlılar 318 Bulgar ibtilô.lini 
hatırlıyorlardı. O zaman da Balkanlar 
gene kanımıı, hatta Makedonyalılar bir 
hükumet ilan etmişler, ha bugün ha ya
rın Manastır düşecek diye beldemitler
di. Kaymakçalan tepesinde bile boğaz 
boğaza gelinmiş, Manaıtn-ın burnu di
binde barut dumanlan e"Ünlerce havanın 
çeınisini bozmuıtu. Eğer binbaıı ibra· 
him Eteır. Bey (1) mecnunane denile
cet· bir c~ı<aretle vazife görmemit olsay
dı. He,n va2i1c ne demek a efendim .. Gü
nün, o günlerin kahramanı kesilmeaeydi 
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belki de Makedonya ihtilali Manaatm 
kazamcak ve bu lrolay kolay gürültüıü 
bastmlamaz bir zafer olacakb. Lakin or
du Makedonya ihtilalini boğmuıtu. E 
sanki bu ikinci ihtilalin bir ikinci Make
donya ihtilô.li olmaktan frkı ne idi? Da
ğa çıkanlardan bir kısmının Türk veya za 
bit olması mı? 

A l·alannda az Bulgar, az Arnavut mu 
vardı? işte gene ordu harekete gel
mişti. Belki üoüncü ordu aöylendiği gibi 
ihtiLilcilere ta~aftardı. Lakin Şemsi -.a . 
şanın orduıu baska ordu idi. Baska? Bu 
ba~ka kelimesi ı?özlerin bakııını; kulak
ların duyuşunu değiştiriyordu. Kulaklar 
Şemıi pafayı ıeliimlayan yeni taburların 
askerlerinden bir başka dil duyınak, göz
ler bu suratlarırı üstünde baıka hatlar 
görmek iıteyordu. -

Başka!. Başka!. Şehirliler bunlan 
batka addediyorlardı. Ne ya~sınlar? Ar
tık kendileri eibi düıünmeyenleri ken-
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ı mİf, havalanmıı, en ince havaya karı,
nufb. Açık konuıalnn a efendim •• Şe!'ır 
bir dahili harp, bir kard"f muharebea•ne 
hazırlanmq bulunuyordu. 

Bir boru çaldı. 
Bölük zabitleri kıaa ve keskin kumaD

dalar verdiler. 
Hıfzı Pil§& elini uzatb. 
Şemai Pil§• askerleri teftit etti. A% 

ıonra klrk Arnavut gönüllüsünün nıuh•· 
fnza ettiği bir landon içinde irtica cep· 
hesinin Baıkumandam yola düzülmüt 
bulunuyordu. Yaver arabayı ıüraı ,_ 
fere; 

- Telgrafhaneye ..• Demitti • 
. . - . . . . . . . 

Jandarma kumandanı Rifat Beyjn ağ• 
zını pıçak açmıyordu; ama bu ağız Sa· 
dık Beye; 

- Muvaffak olamadım "Nah diyor 
Peygamber demiyor., - diyebildi. 

Sadık Bey heyecan içinde idi. Fakat 
mGlô.zım Atıf Beye haber gönderebildi. 

Mülazan Atıf telgrafhanenin kapısı 
dibinde ve sükün İçinde idi. Haberi al-
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reami arfat ve vaziyetinden tecerrüt ıu
retile lstanbul hüki'ımetile ali.kasını 
külliyen katetmiş bulunuyordu. 

Kaznn Karabekir Pata da bilirler 
ki Gazi bu feragati Ki.zım Karabekir 
Patanın İcabında kendisini siyanet ve 
muhafaza edeceğini diifünerek değil 
milletin civanmertliğine, vatanperver
liğine ve tarihin ona verdiği vazife
nin büyüklüğüne ve ıerefine iatiı}at 
ederek yapıyordu. Ki.zım Karabekir 
Pa~a, ikinci mektubunda bu vaziyete 
geçen Mustafa Kemalin derdestile la
tanbula izamı hakkında valilere veri
len emirlerin infazında muavenet ve 
müzaheret için Harbiye nezaretinden 
verilen emri ifa etmediğini bir vatan
perverlik ıeklinde göstermek istiyor. 
Ve demek istiyor ki: (Acaba yakala
yıp gönderseydim bu itler olur muy
du? Yahut Mustafa Kemal vücut bu
lur muydu, veyahut onun yerine bu
gün ben tarunmıJ olacaktım . ) Evet Pa 
ta Hazretleri, bu emri ifa etseydiniz, 
Çerkes Etemden larkımz kalır mıydı? 
Bu emri ifa etseydiniz, ıiz Mustafa 
Kemalin yaptıklanm yapabilir miydi
niz? LUtfen o günlere nazar ve fikri
nizi irca ediniz. Vatan ve millet bu· 
günkü çehre ve manzarasını almıı o
lur muydu? Ve siz bugün mağrur 
ve müftehir büyük Türk milletinin bu
günkü mağyur ve müftehir bir ferdi ka
labilir miydiniz? Ve en nihayet 'aııra· 
rak bu emri ifaya yeltenseydiniz daha o 
zaman milletin akıl ve ıuuru aizi ne ya
pardı? 

Ki.zım Karabekir Patanın intİ§ar 
eden mektuplannda, Şarkta Ermeni 
ordusunun tazyiki karıısında Ankara 
nın mukabil harekete müıaade etme 
diği ve nihayet gösterilen tasvip Üze. 
rine Ermeni ordusunu mağlup ederek 
carp cephesine sili.h, mühimmat ve 
para kuvvetile yardım temin ettiği, 
ordunun Sakaryaya ricatinde Muıtafa 
Kemalin bqkumandanlığmı ve vazi
yeti izah eden tebliğine aadakati ve 
saire hakkında doğnıdan doğruya la
tildal harbini ve harekatı askeriyeyi 
ali.kadar eden mütalealan var ki bu 
husustaki hakayikı ve ilmi kanaatleri
mizi yarınki yaznnızda ve doğrudan 
doğnıya çete harbi mevzuuna bırakı
yoruz. Bu mevzuda hadiseleri karı•· 
lattırarak Lauaanne sulhüne ve bugü
ne kadar getirmek çok kolay bir ıey
dir .. Fakat lüzumıuzdur. Eğer Ki.zmı 
Karabekir Pafa o günleri yapan, ya
şayan ve bilenler öldükten sonra ve 
bunlara ait vesaik, küçük büyük ya· 
zılmıf yazılar ve nihayet Gazinin nut 
kunun bulunduğu bütün ye rler yan· 
dıktansonra tek batına sağ kalıp ta 
bu iddiada bulunsaydı tarihi hakika t· 
leri tağyire belki imki.n bulurdu. Ne 
yazık ki bu imkansızlığı bilmesi ya
nında hıra ve gafletleri bu büyük ta
rihimizin doğru sahifelerini bir da
ha tekrarlamak fırsatını verdi. Mü
saadelerile ıu iki hadiseciği de bura
ya sıkııtırayım: 

Vatan kurtulduktan sonra Edirne
nin ilk kurtuluş meraaimine bir çok 
zevat meyanında o zaman Büyiik Mil
let Mecliti Reiai olan Fethi B.le bu mın 
takanın da dahil olduğu Birinci Ortlu 
müfettiıi Kazım Karabekir Paıa da 
davetli ve memur idi. Yollarda trenin 
duracağı istasyonlardan Edimeye ka
dar halkın da iıtirakile askeri mera
sim yapılıyordu. Mali'ımdur ki devle
tin tetrifatı icabı bu merasimde en bü
yük mümessil Müyük Millet Meclisi 
Reisidir.. lstaayonlarda Ki.zım Kara
bekir Patanın da diğer zevatla bera
ber trenden Fethi Beyle inip merasime 
İJti.raki lizimeden iken inmez, trende 
kalır, ve Büyük Millet Meclisi Reisi 
Fethi Bey askeri aeli.mlayarak mera
sim bitip trene girdikten sonra Ki.zım 
Karabekir Pap iner ve ayni merasi
mi kendiıine yapbnrdı. 

lnönü • Kütahya • Afyon hattında 
mağlüp olan Türk ordusunun Sakarya
ya çek.Jişini ve bu ricatin ordumuzu 
ne kadar zedelemit ve sarımı§ olduğu 
nu bilmiyen yok gibidir. Henüz teı· 
kil edilmit, talim ve terbiyesi yeni bat· 
lamıı bir ordunun i.ni bir baakınla uğ 
radığı felaket ve on bet, yirmi günlük 
mütemadi bir ricatin o orduda butU· 
le getireceği aanmtıyı ölçmek güç bir 
fey değildir. Sakarya ricalini idare ve 
vaziyeti içinden takip ve bilhassa tah 
Hl eden Baıkumandan Gazi Mustafa 
Kemal (Biçer) istasyonunda kuman· 
da erkanile bulunduğu sırada oraya 
vi.aıl olan On Be§inci Fırka kum~dam 
Şükrü Naili Patayı gördüğü vakıt me
tin olduğu kadar beıut bir çehre ile: 
Ne var. ve naıdamız hemtehrim •• ıu
alini aordu. Ve orduyu Sakarya geri. 
aine topluyorum. Temenni edelim ki 
diifman dunnasın ve ordumuzu takip 
etain. Onu Sakarya havalisinde mah
vedeceğiz. diye atiden bihakkın emin 

dıktan sonra da •iikıin içinde kaldı. 
Uzaktan Şemai pafayı cetiren araba 
~ ~okta ~ibi gözüktüğü zaman, topçu 
~~Jazmı. z.,.a Bey etrafa timşek gibi bir 
goz atb: 

Müli.zmı Atıf kapıQfll önünde idi. 
Ve müli.zmı Mahmut, Atıftan on a
d_ım Ötede, dudaklannda tatlı bir gü
lumseme, aüki'ı.n içinde bekliyordu. 

Dırahor boyu da hıncahınç dolu idi. 
Hüki'ıınet konağının pencereleri pıt
rak gibi memurla dolu idi. Merkez 
kumandanlığı önünde bir muzika ça• 
lıyordu. Gönüllü Arnavutların at nal
ları, arabanın tekerlek gürültülerine 
karıııyor, her kafadan çıkan bir sea 
içinde bu gürültü bir ölüm havasının 
ahengini maverai kasırgalardan almıt 
bir İç motifine benziyordu. Öbür ses· 
ler kah alçalıyor, azalıyor, ki.h yükse· 
liyor, çoğalıyordu. Fakat tekerleklerle 
nallar hep ayıu gürültüyü çıkanyor· 
lardı. Nihayet araba telgrafhanenin 
önünde durdu. Ortada dolatan bir ka· 
nun yüzbaııaı hemen halk arasından 
yol açb. Paıa dimdik bir yürüyüıle 
telgrafhaneye cirdi. Müli.zmı Atıf bu
nu gönnü,tü. Bu dik vücut az sonra 
burun üstü yerde sürünecek lstanbu
lun aon ümidi idi. 

--- --·~~ - -,. 

bulunarak hakiki bir millet kurtancı
sma hi.a imanla emin ve tedbirli du
rurken, Ki.zım Karabekir Pata vazi
yetin bazan tera gittiği ve ızbraplı ol
duğu hadiselerde bu teairle karargi.
hmdaki yüksek rütbeli erkanıharp 
zabitleri ve arkadaşlannı ayni zaman
da teaelli ve tatmin edeceği zannile, 
eğer bu iıte muvaffak olamazsak 
Nehcivan ve lran içlerine çekilip ka
çarız diyecek kadar aciz ve metanet
aız bir ruh tatıdığmı göateriyordu. 

Değil böyle büyük bir millet itinde 
batti. herhangi bir sanat ve fen saha
sında ihtira yapan bir insan bile elbet 
tek baıma çalıımaz. Onun emir ve 
tensibile li.buraluvarında, imali.tha· 
nesinde çalıtan ve çalııtırdığı ve o İh· 
tiraı ali.kadar kılan şubelerin müte· 
hassıslan vardır. Bütün bu kıymetli 
meaainin vücude getirdiği yeni eserde 
aledderecat çalııanlarm hissei iftihar 
ve hatti. gururu olabilir. Faka! netice 
bütün bu mesaiyi tanzim ve idare ede 
rek o İ§İ meydana getirene ait kalır. 

Kazım Karabekir Paıa hiç birinin kıy 
meti diğerinden az olmıyım lstikli.I 
harbinin bin bir kahramanlığı içinde 
cenupta Fransız kuvvetlerini tutan 
Gaziantebi de mi unutuyor? Garpte 
ilk cepheleri kuranlan bilmiyor mu? 

Zaman zaman hayli aykın mütale
alarla Ankarayı mefgul ettiğini hatır· 
lamıyor mu? Ve nihayet yarınki ma
kalemizde izah edeceğimiz Üzere ken· 
disini bütün muhalefetine rağmen 
Kara taarruzunu yapmağa zorlayan 
emrin suretini vesaik doayasma alma· 
yı unutmuı mu? 

Ki.zım Karabelr.ir Pata Hazretleri
nin Kara fatihi diye tanınmaarna kim
se kanımamııtı. Kendiaine bu ıeref 
kafi gelmiyor mu idii 

fatildil harbinde Kizım Karabekir Pa 
tanın hizmetini inki.r eden yoktur. 
Fakat o kara günde kolordu kuman
danlığına kadar gelmit bir aakerden 
vatan ve milletin istikli.li lehine hare
ket ve savaıtan batka ne beklenirdi? 
Asıl olan budur. Aksi hareket nihayet 
bir Nadir Pata veyahut Süleyman Şe
fik Paıa ve derecesine göre yüz elli
lik listesine geçecek kadar bir betbaht 
lık olurdu. Ki.znn Karabekir Paşa ne 
ferden en büyiiğüne kadar vazifesini 

yapmıı ve ıerefini almıt insanlar ara
sındadır. Yalnız şerefi münhasıran 

kendine almak İstemesi büyük bir id
d ia olmuıtur. 

Ketki istiklal harbi bittikten sonra 
başlayan büyük inkılap hareketlerin· 
de Kazım Karabekir Paıanın teli.kki
ai daralmasa ve hazmi dunnasaydı da 
onu o hareketlerin arasında da görsey
dik. 

Vatan kurtarıcuı, milli kahraman, 
inkılap şefi olmak ve en nihayet mi.
nevi şahsiyetinde milletin şahsiyetini 
temsil ve adının anılmaıile büyÜk bir 
milletin varlığının ifadeaini canlat
mak kolay olsaydı dünyada kahrama n 

la r bu kadar az sayılı olur muydu ? 
işte Mustafa Kemal onlardan biri ve 
belki onların da ıefidir ki er de olsa 
geç te olaa Samsuna çıkar çıkmaz bir 
ande vaziyete hi.kim oluyor, Şarka 
gidiyor. Onu muhabbet, hürmet ve İ· 
mania k&J'fılayan bir halk tqekkülü 
olan kongrenin bqma geçiyor ve Garp 
ten Şarka akan bir nehir gibi Sıvasa, 
Ankaraya t&Jıyor ve nihayet milletin 
ayni zamanda içinde iken bqma ce· 
çerek Akdenize dayanıyor. Dünya hu
aumetinden birletmit düımanhğı mağ 
lup ediyor, milli iatildal kurtuluyor. Yor 
gunluk yok. Kanaat yok .. Hamle de
vam ediyor .. lnkıJi.p ba,ılıyor. Köhııe, 
gerileyici her müeaıeae, batındaki sal
tanat ve hili.fetile beraber yıkılıyor. 
Muasır medeniyet içinde yepyeni, terü 
taze medeni bir millet çehresi beliri
yor ve o millet kendiliğinden milli 
tef diye Muatafa Kemali tanıyor ve 
roilli remiz olarak iMıııtafa Kemal a· 
dııu tll§ıyor, Bunu hangi fani değitti· 
rebilir?. 

ALI RIZA 

Konferanslar -------Verem 
25·5-933 ,perşembe günü akşamı saat 

21 de Şelıza.debaşmda Letafet '-partı
manında C. H. F. Eminönü kuası sa
lonunda İstanbul Verem DispanscTi baş 
tabibi Talat Beycfeodi tarafından (Ve· 
rem) hakkında bir konferans veril.e<oek ı 
tir. Herkes gelebilir . 

Telgraf Müdürü bizazt makine ba
tma geçmİftİ. Şemsi pata evveli. fU 
telgrafı çektirdi: 

"Şimdi Manastıra geldim. Altmıt 
dokuzuncu alayın diğer iki taburu da 
Seli.niğe gelmek üzeredir. Erki.nı. 
harp binbaııaı Envenn kıyafetini de. 
ğiıtirerek fesatçilara iltihak için firar 
ettiği anlatılmıttır,, Bunun bir ıu'"eti 
mabeyne ve bir aureti de müıür lbra
him pafA ile saraaker Riza pataya 
gönderiliyordu. Bir ikinci telgraf da 
ha uzattıktan sonra memurları seli.m
iadı; 

- Allaha ıunarladık efendiler .. 
lıte bu üç kelime birinci ferik Şem

si paşanın ağzından çıkan aon üç ke
lime olmuıtur. Çünkü irtica ordusu 
baıkumandanı dik yürüyüıle girdiği 
kapıdan gene dik yürüyütle çıkmıı, İ· 
ki keçeli halk arasından geçerek ara
basına binmiıti .. Fakat biner birunez· 
de Atıfm tabancasından çıkan üç kur
ıun ardarda hedefini bulmuıtu. 

Ne olduğunu anlayaman Arnavut 
muhafızlar aili.hlarını havaya botalt
mağa baıladılar. Bu kurşun sesleri 
halk araaındaki ani tedehhütü bir kat 
daha fazlalaıtırds 

- Vurun be! 

- . - -

68 inci liste 
ANKARA, 21. A. A . - T . D. T. Ce

miyetinden ı 
Karıılıkları aranacak arapça •• fars

ça kelimelerin 60 numaralı liateai ıudı.tr: 

1-MAARIF 9-MATBUAT 
2-MABET !O-MAZBATA 
3-MACUN il-MAZBUT 
4-MADEN 12-MAZERET 
5-MARIFET 13-MAZMUN 
8-MARUF 14-MAZNUN 
7-MASLAHAT 14-MAZNUN 
7-MASLAHAT 15 - Mazhari.ret 

Listelerde çıkan kartılıklarda11 mana
lan birden fazla olonların her manası 
için a1rı kar4rlıklar ileri sürülebilir. 
Karıılık ıönderen zatlerin l'Önderdik- ) 

leri karıılıklardan duyulmuı .... i t idi.lmit 

1 olm1yanlan hanıi kaynaklardan aldılrJa- Jll 
rıru cö at~rmeleri r ica olunur. ~ 

!lıi!lm!;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;se'.' 

Gelen karşılıklar 
Liste: (66) 

Haysiyet : değer, sayılış, ün, utanma, 
temizlik, doğruluk, usluluk. Heves : is
~~ geçici, sevgi, öz.eniş, bezeniş, sü-
reksiz düşkünlük. Hey bet : Korkunç

luk, oı..tuk, büyüklük, Heycan: çuşma, 
çarpıntı, içkaynayışı, sarsıntılı duyu
lu§ duygu çalkantısı . Heyet: Biçim, kı· 
!ık, görünüş, duruş, topluluk, bir ara
da toplanış, birlik kümesi. Heykel : An 
ma yapılttSı, unutulmamak dikiltisi, 
varlık benzeri, Ulpıntı, taıpıntı, al.kış 
kurul.ttıau. Hile: aldatma, aldatış, tu
zağa düşürme, gizli oyun, tilki yapı

şı, yalaneı görünüş, düzme, uy.durma. 
Himmet: çalışma, iyilik güclenlik, gü
zel yapıştık, Hüner : ustalık, iş bilicik, 
bcoeriklıi.lik, Hüviyet: benlik belirtiııi, 
tanılıılık, anlanıılık, bfünişlik, kök, öz, 
tanıg.tırıcılık. 

FHori<ıalı Nizan 
• • * 

Liste: (64) 
Merhem: Mesafe: Açıklık, aralık. Me 

saha : Ölçü: Meslek: Geçin yolu. Mes
saha: Ölçil: Meslek: Geçim yohı. Mes
kün: Dolu (bo""'1 zıddı) . Mesuliyet: 
Suçlutlan eorgu. Mesire: Eğlenıce yeri. 
Meşguliyet: İş. Mesrep: yaradılış. 
Me§ru : uygun. Mesrhat: Açma. Meziy
yet: Değerli. 

İstanbul 28 inci ilkmektep 
mu.a.llim le ri 

• • * 
Liste: (65) 

Tanzim : düzenlemek. Tavsif: Anlat· 
ma. Tavsiye: İsmarlama. Tavzih: Aç· 
mi Temellük: Temelluk: yaltaklan
mak. Temkin: Ağır başlılık. Tenasül: 
DöJ, doğupüreme . Tenaküs: Azalma. 
Tenazür: Karşılaşma. Tenezzüh: Al
çalma. Tenkit : Durak. Tenkihat: Ek
siltme. Tenkil: Kovmak, uslandınna. 

İstanbul 28 iru:i illanektep 
muallimleri 

• • • 
Liste: (64) 

Merhem, Mesafe: uzaklık, Iraklık. 
Mesaha: ölc;mek. Meslek: tutıuJan yol. 
Meskenet: uyuııukluk, becerilıısizlik. 
Meskün: barınılan, yurt edinilen. Me
suliyet: sorgulanma. Mesire: gezinıti 
yeri. Meşguliyet:~. tutu.ima. Meş 
rep: yaradtlış, gidiş. Me1ru: yasaya uy 
gun. Meşruhat : anlatılanlar, açılan. 
lar. Meziyet: üstüa.lük. 

t stanbu 1 32 inci mek1ıep _ ................ _.. ... -.~ " 

;Mi, ~liy~t 
Aırın amdeai " M I L L I Y E T" tir. 

ABONE ÜCRETLERi : 

a aybf. 
&· 

11 

Tiirkiye için. 
L. K. 
4-
7 50 

14 -

Hariç i<1a 
L. IC. ·-14 -
28-

Gelen ••rak a•ri •erilmu:- Müddeti 
•.;en aüahalar 10 bnııtur.- Caır:et:e •• 
matbaaya ait itlv için miidiriyete mG.· 
racaa.t edilir. Guetemiıı: Uialarm mes'•· 
H1atirü lr:ahul atmes. 

BUG O NKO HAVA 
Yetillır:ö,. rasat merkeı:i.ndan aldıiımu:: 

ma1Umata n•llıı.ran buırün haya bulutlu 
•• kısmen J'•imurlu d"am edecektir. 

21-S-933 tarih.inde h.a•a tazyiki 755 mi
limetre, eu fazla a1cakhk 14, en u: ••· 
ca.klık 12 dıerec9 idi. 

- Tutun .. Durmayın kotun! 
Mahmut Bey yol gösteriyor, Atıf 

hemen bir adnn arkasından geliyordu. 
Atik bir hareketle yan aokaklardao 
birine saptılar. Fakat o anda da Ar· 
navul silahıorlardan biri kurıun ata• 
nı aeçebilmit ve attığı kurşun hedefi· 
ne isabet etmi,ti. Köıeyi dönerken A .. 
tıf; 

- Eyvah.. • Diye inledi
Topuğundan yaralanmı,tı. Mahmut 

Bey derhal arkadaşını kucakladı; Ya· 
n taııyarak, yan sürükleyerek bir 
başka aokağa geçti. Bu sırada Ama· 
vutlar dört nalla sokağa varmıt bulu• 
nuyorlardı. Hemen bir kunduracı dük· 
ki.nma dalıverdi. 

Vaziyet son derece tehlikeli idi. 
Ah .. Şöyle iki sokak daha atabilseler, 
seli.mele ermit olacaklardı. Mahmut 
Beyin evi nihayet elli adını ötede idi· 
Fakat bu elli adım timdi elli fersah 
uzakta gibi geliyordu adama .. Yaralı 
hem de topuğundan yaralı bir arka; 
daf .. Hem vazife adamı, hem de iyı 

(Devamı var) 

(1) Arkadatmı muharrir Sadri Ete
min babaaı 



' RADYO PROGRAMI 1 
22 Mayu Pazartesi 

ISTANBUL : 
20,tO •iana haberleri. h.a•a rapona.. 
18 Gramofon 
18,30 F ransıxça dera ( m.Ü.ptedll.-e ....... ) 
19 alaturka su (Yed;. Rıza H._) 
19,45 S•net H. 
I0,30 Safiye Haaım •• arkadqlan. 
ll,30 cram.ofoa 
22 Ajana, boraa haberleri •• aaat &'farL 

ANKARA : 
12,30 Cramofou lr.onıeri 
18 Ri1aaeticürnhur fi.İarm.o•ilr: orkeatra.I 

1 - Schuman.n: (Ou-.erture C .. o-. .. a). 
2 - ~bar: (Potpori Clo--Clo). 
3 - Ruclcer (Serenat Andalmı:) 

18,40 ra.
1
';.ofon konaeri, 19,10 Gitar ,oto Sad.

VA•R•şo'"y8e7), 19,40 konl•aa•, 
A, 141 ı m. 

13,15: Plak 16.55· Plik. 18 ta "li • k · ıg · · : pnnı pıyano 
~n:d•rı ... ,05: Kah•• mu•iki•i. 21.0S: (la.afif rir e). ı~ımli Suppe 'n.in opereti. 23.20: ha· 

muaıkı. 24: dana musikisi.. 
BUDAPEŞTE, 550 m. 

19.45: Si•an muaik.iai Zl· ff!'-~ 21 u kal • • ~ye. ~: ıar-
ı proaram. 23..35: Ak h beri . s· 

muaikiai. tam a erı. ıaam 

MONIH.S32 m. 
20· Va · · Snerın eserlerinden kon••· 21.25: ak-
taın knseri, 22.20: Sözler. 22.40: mahtelif o• 
J>era parç.a_ları. 23.20: haberler. 23 45: Şram• 
tnel muaikiıi. ' 

ViYANA 518 m 
20.30. B "" ' .. k • d t · uyu opera an naklen W:r opera 
.jrn•ili (iıim bildirilmeı::nittir.). 23.SO: Pli.k 
' • •

1
ktam konseri (operet •• balet anu:ikİ•İ.) 

M LANO • TORINO - FLORANSA 
20: Haberler. • Pli.k. 22: Oda muıı.İlıd•İ.. 23,05: 
ternsH. • Pli.k i!e meıhur parçalar. 

PRAG, •88 m. 
!0.30:. Halk tarkıları. 20,50: mulltelif Zl,05: 
1 •kerı bantlo mutika. 22,05: Praa radyo or• 
.:eıtrau. 

2 
ROMA, 441 m. 

_l.SO: Har.:· moaiki •• Haberler. - Dans mu-
~~ . 

BOKREŞ 34 m 
l3,0S: Pli.k.' 14.15; keza. 18: Aakeri musiki 
19.zo: devamı. 20,40: Pl•k. 2205: bir kaç aôz. 
T0 nra: Vacnerin eaerlerindea. koaaer ( ıarla
•r). 21,35: Radyo orkeıtraıı 21,50: tacanni. 

22: Piyano aonatleri. 22,20: Tacanni. Z2,25• 
radyo orkestrası 22,30: T acanni. • 

23 M ayıa Sair 
l ISTANBUL : 8 Gramofon 
1830 F 

' ranaızça ders (ilerlemi, olaalara mal.-
19 aua) 

alaturQ ••z (Makbul 
lS,45 Hiknıet Rız• H • H.) 
20,.30 atüdyo ıaz bey~ti 
21,30 Gramofon 
22 Ajana, boraa ha.b • 

ANKARA . erlerı •e hat ayan. 

;~,.30 G~amof_on. konseri. 
Rıyaaetu:umh fi 

J _ K 1 h I ur 1 armonik orlr:eatraıı: 
e ar e a: (Ou•erture Comedi Eı-

2 '*Cllole). 
- Ronıbera: (FantaU• 11ı Stud t 

Prince) •• • en 
3 - Struaa· ev' 1 M 18,40 ,.• 1 k · • •e orcelll Blatter). 

19.J ' •ı ur a •az 
20 tos b~ns nıua.ikiai. 

' 0 .ıaına hah ı · V ARŞQy er erı, ha•• rapora.. 
(21,05, Ke A, 1411 m. 
(Mozıra t "'~n refakatile orke•tra konseri 
22 20: ş:;k ~ızet, Anadei, Valdteufel v•.). 

BUDAp E~ 23,50, Plak. 
19,35: Piyano E, SSO m. 
20,45: k."r keman konser:. 20: konfe.ran• 
23 35· Ak,~~lıc hetriyat: 21:35: Şarlob ~onıw. 

MONIH 53 •berlerı. Sıcan mıulldaL 
21,05, Sch' 2 "'· . urna.rn'i • 
ıerı 21.30. (D .. n ••erlerinden payano lcon-
aiJ . 22,JQ· • ş·· 1unyanın mektebi) isimli tem-

vl · ur er 22.z f YANA 518 · O: konıer •en oallr:. 
20,05. H r·ı' m. 
1 · a 1 orke t k er, 22.oS: C • ra On•eri. 20.aD: Haber-
tuiirekkep k uatav l\.fahlerin ••nfon.ilerindeo 
kisi. On•er. 23,50: Plilt 1ile dana muai-

MfLANO, • TORINO • FLORANS 
21: Haberler .• Jcarııık pli.le !'_ 
h"'luhtelif 23: müaalıabe. _ O 112udlö•.L 22: 

PRAC, 488 m. •na muıildsı. 
19.35~ Romantik halk farlal 
·iz&~innhaeuser) (Tanboyz:~ =~:sne-
21 H 459, m. 
( fO~ (Baıdet Berberi) isimli opera temaili 
nu,ra a haberler) ıonra: operanna ikinci ı.:.,. 

BOKREŞ, 394 m. 
13,: Plik. 14,20: keza. 18· lr•rı k k 
19,20 D 21 • il on•er :1 .. evamı. • : radyo orke•tra.aI 21 45: 
mono og 22 20: rar!yo orlceatraaı. 23: ko~ıe; 

24 Mayıı Çarfanba · 

18 ISTANBUL , 

1 1 
Gramofon 

19 :sa~r~ aaz (Muzaffer B.) 
20~ amıyet H. 
20 O Ser. ·ıe Hanım. 
21 ,30.SS •az (Mahmure Ha.mm), 

Gramofon 

12 
ANKARA: 

18 ,30 G~amofon konı•ri. , 
Rıyaaeticumhur filarmonik orkestra•• 
1 - Gluck: (Ou•ertur• Alc•at) · 

• 2 -· Orkestra refakatile kem•• k On-
)8 40 ıerl (Ekrem Z. Bey; 
ıg' ıramofona devam 
ıo·~~ danı muıikiai, 

\, A ajana haberleri, ıı. •• rapora. 
lJ,ts.RŞ!?VA, 141! m. 
l\al le. PJa&c. JJ,40: Filbarmonilıı: talebe mati· 
Eif ,_, on.•e.ri, 17: Pl&lc. 18,20: Pli.lıc:. 19,0S: Ha-
22,lo~'ic.ki. ~O~: muhtelli ·~ net.li neıriyat. 
rnuailır.· . laı:k PJY&no konıet"ı. 23,20: Danı 
au;:~ 23,45: kon'eranı. 24: Dana mu•ilciai 

21.20, V~EŞTE, SSO m. 
«>Per~u ~lıttor Y akohi ve Paal Abraba.ının 
ri. i!rınden parçalar. 24,15: pi,.-ano lronae-

Vfy A~ 
19,1o. "A, 518 "'· 
..... :. "'•htelif. 20· H k'L' v· ş 1 
L ••ııaai. 20 55 • H · • uq ıyan.a ramme 
'"beı. 21,30.' 8 : aber1er ••. 21,0S: Müaaha
ra, Operet ~. v" 

1
P

1
erdelik bir ternıil. 23: Ope· 

MiL a •er 
20 ANo • TORINo 
22 .25: Haberler, PJ·ıc 

21 
.. FLORANSA, 

Fi: T enıail, - Pl&.k. ~4· H.35: Patriot musikisi 
o...,.,._d C : •beri l ub PR.Ac •nı ••ha.nd er. Ilı tea1n en: 

201 • - .. ı O: Brüno'da~ 1 karıılc netriyat. "''-'•hte-Hr. 23,3g
1 

ROMA, 441 m. 8 .-U...o•dan: 

21,35: Haberler • Milli t•rlua_ 
BOKRES~ 394 m. '" •• ıaar,ı., 

13, Plik. 14,15, Plik. 18: ra~ . 
19,15: keza. 20,45: PJ&lc 21 ,,., '".,~ orlt.eatra 1 ._ 

• ( • .-. Y .. a it k_'· Chopin, Çaykovıki, Fa.il). 21.50. it 0 aae-
onaeri. 22.20: Viyolonael konseri. · eota• 

21 ~llESLAU ~2;; m. 
· Hafıf muslin. 22: Dan.- muıilı:iai. 2Z· 17 . 

aat-a1t "k"2JHbl · ·cı le • rnuıı ı. : a. er e.r, tari.hJ h.ike.Je-
r. 23,SO: Berlin'den: Dana muıikiai. 

25 Mayı• Perrembe 

IS ISTANBUL ' 
18.30 Cra.mofon 

Franan:~a dera (ilerlemit olanlara ınab-
•ua). 

alaturka au (Nebil oilu lama.il Hak-
19,45 Ülk" Hk, Bey) 
20.30 T u arıun 

19 

2t..ao aranbu!"' Refik B. •• arbclaılan 
22: arnoron 

Ajana. bo h 
12,.3() AN'kARA :•• •berleri •e aut ayan. 

1
1
8 ~:~::.i!_on lıtonıeri. 
8 40 · •az 

1 ' "1Yolonae) k 

2o
8,20 alaturka onaerj (Edip Bey) 

.10 a.ians hab•••, d .. arn odi•or 
VA ereri ha. -1 • 

13 RŞOV A, 141 t • •• raporu. 
.lS: Senfo ik le. bt. 

n onıer. 15.20: Leh halk mu· 

aikiai. 11: De•a.nu. 17,26: Pli.lr:.. tlı Piyano .. 
lr:eman konseri. 20: (Sir9menia. dana d•rıi) 
ismindeki ak9Ç. 21,0S: orkestra. 23.06: Daaa 
musikisi. 
BUDAPEŞTE, 5llO m. 

20: G.ı.Per• ma.hıut .... n,...t. 20;45: macera 
ıarklan. 21,55: Tiyatro (Zasallı ıJibel Anne.) 
23,35: Cas nuııl1d•i. 

MONIH, 532 m. 
21,0S: Viyana musikisi (Koro ile). 22,15: ka
nıık neıriyat, 

VIY ANA, 518 m. 
20,10: Tana •• ıarlab hir faata:ıi oper•t. Ztr 
Hafif anu•Ud. 22,05: Y ozef Haydama. eaul ... 
rinden mürekkep tarktlar. 23,20: Charly Ga
adrio cazr. 

MILANO • TORINO • FLORANSA 
22: Verdinia (Puritana'War) iai.mli opereti. 

PRAG 488 m. 
1905: $arialı almanca neıriyat. 20: Piyano• 
Harmonik kuator konseri. 23,20: aalon m.uaİ· 
k.iıi. 
BOKREŞ, 394 m. 

13: Pli.k. 14,20: Pli.le. 18: k.a.rıtı.k lr.on.•er 19,15 
:Dnaını. 20,45: Bacheni.n eserlerinden konaer. 

BRESLAU 325 m. 
20,35: Çocuk •e halk ,ariaları.. 21,3.S: Bando 
maz:ika. 23: Haberler. 23,35: Da.aa •• hefif 
musiki (Kolonya.'dan.) 

18 
19 

26 MayuCama -ISTANBUL' 
Gramofon 
alaturb saz: (Kema] Niyazi B. Ye ar· 

kadatlan). 
20 Belkia H. 
20.30 hanımlar heyeti 
2J ,30 Granıofon 
22 Aj.na, borsa haberleri •• aaat ayarı. 

ANKARA: 
12r10 Gramofon konaeri 
18 alaturka aaı: 
18,45 Keman konseri (Eb.m Zeki Be,-). 
19,20 fraaıızca derı 
19,50 Gramofona devanı 
20,10 ajana haberleri 
VARŞOVA, 1411 m. 

13,15: Pli.le. 16,40: Plıi..lı. 18: orkeab'a. 19,05: 
Hafif ve danı musikisi. 20,30: T efrilc.a. 21,05: 
konferans. 21.20: Senfonik konıer. 24,0S: koa.· 
ıer (Hafif parçalar). 
BUDAPEŞTE, 550 m. 

19,25: Siıan. muıikiai. 20.35: Verdin.in (Trou
badour) opereti. Sonra dana muaildai.. 

MÜNIH, 532 m. 
19.45: Amerilr:adan: Haftanın yen.ilikleri. 20: 
Mitli n94riyaL 22,35: Redyo orkestrası. 

ViYANA, 518 m. 
20: Me,hur aanatki.rların cranıofon pli.kla
n 21,0S: Hafif muaiki.. 23,20: Dana musikisi, 

MILANO - TORINO • FLORANSA 
20: Haberler. · Plak ile tarlalar. 20,25: ha
berler. - Plik. 21,35: Arioıt'un lOOcü doğum 
yıl dönümü münaaebetile merasim. 21,50: ıöz
ler. 22: Senfonik konser. 

PRAG 488 m. 
20,15: Şiirler. 20,30: Bando muzika. 21,10: 
Tiyatro temsili. 

ROlll.A, 441 m. 
21: Haberler. - Pli.it. 22,0S: Leharin (Libel
lentanz) ismindeki operet temsili. 
BOKREŞ, 394 m. 

13: Plik. 14,15: Pli. 18: Radyo orkeatruı 
19,15: Radyo orkeatraıı. 20,45: Pli.lr. ile o.,... 
ra temıili. 

27 Mayı• Cumartesi 
ISTANBUL: 

18 Gramofon 
18,30 Franaızça dera (müpteclil-e mahsua) 
19 Müterref H. 
20 Tanburacı Osman pehli•an 
20,30 Stüdyo saz heyeti refakab1e Zeki B • 
21,JO ıramofon 
2 Ajanı, boru haberleri •• aaat ayan. 

ANKARA: 
12~ cramofon plikları 
18 Riyat.eticumbur filarmon.ik orlrestraaı: 

(Mendelsohn Sym. A. Ma Jeure). 
18,40 alaturka saz: 
19,40 danı muıikiai 
20,10 •j•nı habe.rleri, ha•• raporu, 

V ARŞOV A, 1411 m. • 
13,15: Plik. 14,15: Talebe matinal lr:onıeri. 
17: Pli:.k. 19: Mayıı hatıralan. 21,0!: Hafif 
musiki. 23,10: Chopinin eserlerinden konser. 
24: Dan• musikisi. 
BUDAPEŞTE, 550 m. 

18,35: Amele cemiyetinin koro konıerj. 20,50: 
Plik. 21,35: neteli musahabe. 22: Siıan mu
sikisi 23,.20: Hafif •e aican muıi.kiıi. 24,35: 
Bread caz takımı. 

MON IH, 532 m. 
21,~: Trio Şramrnel musikisi. 21,35: Em· 
merıch Kalnanın (Zirlc:uaprinzeaain.) opereti 
23.SO: cece konıeri. 

ViYANA, St8 m. 
21: Aıkeri konser. 23.20: Budapefte'den nak 
len Siıan muai.kiai. 

MfLANO . TORINO - FLORANSA 
21,05: Haberler. - Pik. 22,0S: Rosıini'nin 
( Aıchenbrödel) operası. 

PRAG, 488 m. 
20,IS:Çe.koalovak halk tarkıla.n. 20,30: ıarlu. 
heyeti tarafından müsamere. 21.20: karııık 
netr!1at. 23,.20: keman konseri. 
BUKREŞ, 394 m. 

~3: Pli.le. 14,15: Plik. 18: kanşık konaer. 21: 
;oro konae7İ, 22: Bir umumi mahalden kon· 
4er nakli. 

BRESLAU, 325 m. 
21: Viyanadan nakil. 23.20: Danı muaikiai. 

PARIS, POSTASJ 328 m. 
22,15: Sonra dana orkeatraaı. 24,10: Dana pli· 
kları. 

Cümhuriyete 
Baş kaldıranlar 

<;8aşı 1 inci sahifede) 
zabı_tayı ıtaa.t ve İnzibattan çıkmaya 
teşvık ve tahrik etmek. 
. 9 - ~asrlınıı, baaılwamıt evrak ve 

rualelen fesat kasdile netrebnek. 
10 - Reisicümhur hakkında ıui 

kaotta bulunmak. 
11 - Reisicümhura fili tecavüzde 

bul:.ınmak .. 
12 - Reisicümhura hakaret etmek 

aleyhine tecavüzki.rane neıriyatta b~ 
lunmakta. Gıyabında liaanen tecavü.: 
etmek. 

ı 3 - Dini ve ya dini hi11iyab, di
nen mukaddes tanrlan şeyleri alet ede 
rek devletin emniyetini ihlal edebile
cek harekete balkı teıvik etmek, bu 
bapta cemiyet kurmak. 

14 - Birinci dördüncü, betinci, 
"~.t~cr, yedinci 'fıkralarda yazılı olan 
<:ururnıe · · 1 k · · 'l' hl · t rı ., eme ıçın aı a ı cemıye 

~= rt~ t_eıkil etmek, böyle bir çete
.... ~lık ve kumandanhk ebnek ve· 

ya vazıfe alrnak. 
lS - Böyl b" . , 

ye barınacak~ rr c:emıyetk,veya çdete
etmek er gosterme yar ım 
ıe ve~:ic~a.k, •ili.b, cephane ve elbi .. 

· ~ 6 
:-; Bf yle bir cemiyet veya çete

yı a~ı .ani ara •e cürmün iılenmeıi-
ne manı o anlara, . 

k "im k · cemıyet ve çeteden 
çe kı e ııteyen1ere nıiiınanaat et-
me. 

1 7 - Yukarıda yazılı curum·· ·· 1 .. 
k 

. . . 1. . erııı-
leme ıçın gız ıce ıttifak Y"Pl'Jak. 

18 - Bu cürümleri İşlenıek için mey 

., 

Ziraat ve Milli Müdafaa M EM LEKE TW;siii\_........... --
bütçeleri tasdik edildi Zengin topraklı Urfa 

Milli Müdafaa ve Ziraat Vekilleri 
Mecliste izahat verdiler 

(Başı 1 inci sahifede) 
itirazlara cevap vererek demiştir ki: 

Yurdumuzda sekiz milyon kektar 
tahmin edilen bir orman vardır. Fa
kat böyle bir orman sahasr ki ne hu
dudu belli, ne haritası almmıı, ne a
menoje edilmit ve ne de bir çok orman 
tarda daha tasarruf meselesi halledil
miıtir. 

lkinciıi: Elimizde bir kanunumuz 
vardır. Fakat bu nasıl bir kanundur? 
tık yazrlıt tarihi 1286 drr. Sonra za
man, zaman ihtiyaçların tazyikiyle 
zeyiller, talimatnameler yaprlmış, bun 
lar biribirine gİrmİ§, birihirine karıt
mıt ve biribirne kanıbrılmrştrr. Or
manların daresi için bütçede konulan 
100 bin lirayı bulmıyan küçük bir tah 
ıiıat vardır. Bu kadar vaai bir orman 
ıahaaı için ancak 120 fen memurumuz 
vardır. Halbuki mütehauıslann bana 
anlattrklanna göre bu geniılikte bir or 
man mıntakaımı muhafaza etmek i
çin 24SO bekçiye ve idaresi için de 
1750 fen memuruna ihtiyaç vardır. 
Mevcut bekçilerimizin mikdarı bini 
biraz geçmektedir. Bu şerait altrnda a 
çıkça itiraf edelim ki mümkün oldu
ğu kadar muhafazayı temin etmek, bi 
raz te§Cİr etmek, biraz yük.ek orman 
mektebinde talebe yetiştirmek husu
ıunda çalıımak. 

Mütehaasular 
Ziraat vekili Muhlis Bey, sorulan 

auallere tekrar cevap vererek veki.le
tin bazr husuılarda yüksek ilimlerin
den istifade makıadile muvakkat bir 
zaman için davet etmiı olduğu profe
sörler hraiç olmak Üzere diğer ecnebi 
mütehaasıılann üzun bir müddet için 
getirtilmiş olduklarrru iıaret etmİf, ve 
kalet tarafından Ankarada tesiı edi
len fakültelerin idaresi baıma Layip
zag darülfünunu rektörlüğünde bulun 
muı olan profesör Malginin getirtildi 
ğini ve kendisine vasifesini kolaylaş
tırmak için geniş bir salahiyet verildi 
ğini söylemiıtir. 

Vekil Bey, diğer mütehaasrslann da 
veki.let emrinde, pamuk Üzerinde çalış 
makta olan Amerikalı mütehaasısın 
birkaç sene iç.in daha mukavelesini~ 
yenileyeceğini kaydederek yüksek zı· 
raat ve baytar mekteplerindeki tale
be mikdarı ve bunlar için yapılmakta 
olan senelik sarfiyatın yüksekliği hak 
kında ileri sürülen mütaleaya cevap 
vermiı bugünkü mevcudu nazarı iti· 
bara alarak muhakeme yürütmek doğ 
ru olmadığını , cümhuriyetin onuncu 
aenesinde mektebin dört ıubeai ve 400 
mevcutlu olacağını söylemiştir. 

Bu izahatı müteakıp fasılların mü
zakeresine geçilmi§ ve Ziraat vekile· 
ti bütçesi dört milyon 487.611 lira O· 

larak kabul edilmittir. 
Milli Müclalaa 

Bundan sonra Milli Müdafaa büt
çesi müzakere edilmeğe başlamııtır. 
Bu münaaebetle sorulan bir suale mil 
li müdafaa vekili şu cevabı vermiştir: 

Efendim, muhterem arkadaşım di
yanbekir meb'usu Ki.zrm. Paşa Haz
retlerinin ordu camiası ve ordu zabıta 
ru ve bilfunum mensubini hakkında 
lt1tfen izhar buyurduklan takdirkar 
taltiflerine karşı Müdafaai Milliye 
mensupları hesabına arzı ıükran ede
rim. 

Filvaki gerek hava gerek kara ge
rek deniz ordularınızm asri terakki
yat ile hem ahenk olarak talim terbi. 
yesinde,, gerek techizatmda gerek i
dare ve iaşesinde ordunun en yüksek 
kumanda makamatından itibaren en 
küçük zabitine kadar bütün erkanı 
zabıtanın ve ordu mensuplarının yük
sek cansiparane ve fedaki.rane hisai
yatla çalışmakta ve muvaffak olmak
ta olduklarım bendeniz de vazifem iti 
barile yakından takip ederek kemali 
emniyet ve cesaretle sizlerin yükaek 
takdirinize arzetmeyi bir vazife bili
rim. (bravo sesleri, alkıtlar). 

Müsaade buyurursanız Kazım Pa
şa Hazretlerinin sorduklan auallere 
intikal edevim. 

Zabitanın elbisesi 
Zabitan elbi,esi meselesi, zabitan el

bisesini 50n ili askeri furaca yaka ve 
apuletlerin tebdili neden vaki olmuıtur, 
dediler. 

Bu tabii bir ihtisas meselesidir. Be
deniz ali aıkeri şura müzakeresinde bu 
lunduğum için anladığım kadar arzede
ceğim . Hava zabitamnın yakası açdmrı 
tır. 

Bahriye zabitanınnı elbiıeainde oldu
ğu gibi bu bir ihtiyacı sihhidir Bu heye 
ti sihhiyenin tavsiyeale yapılımttır. Şu 
ray aaker diğer devletlerdeki zabitan 
elbisesi Üzttinde tetkikat yapnuılardrr. 
Onların yakalannrn açık olduğu görül 
müştür. diğer ordu zabitanmın yakalan 
dik olduğu İçin boyun hareketleri
mani olmakta idi. Hareki.tın daha ko-

danlarda ve sokaklarda, toplanma 
yerlerinde halkı alenen teıvik ve tah
rik ebnek. 

Bu sayılı mahkemelerin bakacağı 
cürümler yalnız bunlardan ibaret de
iildir. Cümhuriyeti koruma kan:ınu
na bu cürümlerden batka daha bir ta
krm cürümler ithal edilmiıtir ki o cü
rümlere de münhasıran yukanda is
mi yazrlr mahkemeler bakacaklardır. 

Kanunda. ayrıca bazı cürümlerin 
cezalan değittirilmit ve ağrrlattml
mrıtrr. Kanun Meclisçe kabul ve neşre 
dildikten sonra muteber olacak ve der 
hal tatbikrna batlanacakhr. 

laylılda yaprlabilmeai için bu yakalar 
dirilmit ve yakadaki apuletler umuzla
ra alınmıttır. Eğer Paşa Hazretlerinin 
endiıeleri yeniden elbiıe yapracak, bir 
çok masraf ve küfeti müeddi olacak 
mülhazaaı iıe, bu o kadar masrafı istil
zam ectecek tekilde değildir. Çükü 
caket pantalon gibi diğer elbise aksamı 
olduğu vaziyette mahfuz kalmıştır. 

Sorduktan ikinci sual her sene esna
da dahil olanların müterakimle•İ mese
lesidir .Bunlar kaç senedir beklemekte
dir ne zaman talim ettirilecek ve ne 
za~ bu mesele normal vaziyete gi .. 
recektir, dediler. 

Bütçenin heyeti umumiyeıi müzakere 
edilirken kısa hizmetliler hakkında ma 
ruzatta bulunmuıtum. Şimdiki maruza
hm İıe umum bakında ola-.1cbr. Malu
mualiniz mükellefiyeti askeri mücibince 
esnada dahil efradın bir mayi& ayında 
bir de teşrinievvel aymda askerliğe ça
ğırırız. Bu sene mayısmda 326 ve 327 
tevellütlüler ,ilah altma almmııtır. Bu 
ıene mayısında sin.ini sabıkadan kalan· 
larla 326 327, 328 liler de dahili es
nan olm~ılardır. 32S !ilerden 1280, 26 
hlardan 90,000, 27 lilerden 86.000 nefer 
henüz daha hizmeti askeriyeye davet e 
dilmemişlerdir.328 lilerse tabii daha hiç 
alınmamıılardır. Cemen 283.000 nefer 
talim ve terbiyeye dahil esnadan olduk 
lan halde h•nÜz daha silah altına ahn 
mamrşlardır. 

Bu şene irlerinde alınacak kimseler ge 
lecek seney~ ilave edileret 929 ı.evellüt
lüleri ve bu sene tekrar dahili esnadan 
olanların ilavesile ha•il ol•cak yekun
lar t••elsül ederek giderse 938 senesin 
de nonnal vaziyet, tabii olarak avdet e
decektir. 

Tabü bu bütçenin İ5titaatına göre 
tertip edilmiştir. Fakai bundan evvel 
hepimizin de arzu ettiğimiz ~ibi bu 
normal vaziyete geçmek yani biraz faz .. 
la asker alarak bu tasfiyeyi 93S de yapa 
bilmek meıeleaidir ki bu da, o nisbette 
bütçenin muayyenat kısmına tnhsisat i 
lavesi ile kabildir. Her •ene yani 938 
de hitam bulacak bu bakayamn bir sene 
geri alınabilmesi bütçeye yani muayye
nat faalma taakal 500 bin li•a ilavesine 
vabestedir. 

Topçu zabita.runın geri hizmetle.-de za 
ti hayvanlarının hükUmetçe iaşesi rr.üm 
kün olmıyacak mı? deye soruyorlar. 
Bundan evvel çıkmı~ 'Olan bi• kanunla 
erkanı harp zabitleri de süvari zabiti 
addedildiğ için onlara bu bak verilmitti. 
Bu meyanda topçu zabitleri de mevzuu 
bahis olmuştu. Yakında topçu zabita
nına ait kanunu da takdim edeceğiz. 
Bıı uretle onlar da bu haktan istifade e
deceklerdir. 

AnKarada askeri inıa.a.t ve krtla me 
selesine tema• ettiler. Bütçedeki İnfa
at için afrdan tahsisat, Harbiye inşaa
tının taksiti ile bazı müstacel tamira
ta aittir. Tabii gerek Ankarada ve ge
rek memleketin muhtelif sahalannda 
emakini askeriyeye olan ihtiyaç her
kesin gözüne batacak kadar ıikardrr. 
Fakat bu da bütçe meselesidir. 

Vekil Bey beyanatrna devamla An
karadaki muhafız alayı ve diğer alay
ların kıılalarınr ve bu meyanda daha 
bazı pek müstacel inşaat ihtiyacı, muh 
telif kolordular Üzerinde taksim edi
lerek bunların hiç bir suretle kabili 
tehir olmayanlarını ifa için 2-3 mil· 
yon liralık bir ihtiyaca dair bir kanun 
liyilıasının Meclise verilmesi tasavvur 
edilmekte olduğunu söylemiştir. 

Bu izahatı müteakıp bütçenin fasıl
larma geçilerek Milli müdafaa vekale 
ti kara kıımr bütçesi 32 milyon, de· 
niz kısmr bütçesi üç milyon 765 bin 
S60 lira olarak kabul edilmittir. 

Askeri fabrikalar umum müdürlü
ğü bütçesi iki milyon 955 bin 800, 
harita umum müdürlüğü bütçesi 603 
bin SOS lira olarak kabul edilmitıir. 

Masraf bütçeleri üzerindelı:i müza
kerelerin bittneai üzerine varidat büt
çesi müzakere edilerek kabul olun
mu§tur· 

Yarın tekrar toplanılarak müvaze
nei umumiye kanununun müzakeresi
ne devanı edilecektir. 

Ahlak bozan 
Resimler 

(Başı l inci sahife<lıe) 
Ali Rıza Beyi görerek bu hususta ne 
yapıldığrnı sormuıtur. Ali Rıza Bey 
dem ittir ki: 

·•- Bu çulrulatalar içinden çıkan 
resim ve yazılan getirttim. Bizzat tet 
kik ettim. Büyük bir ekseriyetle mek
tep talebeleri ve o çağdaki çocuklar 
tarafından alman bu çukulataların i
çinden çıkan yazdar, resimler hemen 
hemen, ahli.ka mugayir, kötü yazr ve 
resimlerdir. içinden çıkan yazı ve re
aimler mugayiri ahlak olınıyan ma

. mulit ta vardır •• Yazı ve resimleri mu 
gayiri ahlak görülen müesseselere teb 
ligat yaptık, derhal bunlan kaldınna
la"rını bildirdik. Bu hal tekerrür eder
se malları müsadere edilmekle bera
ber haldarrnda kanuni takibat ta ya·· 
pılacaktır." 

lzmirde buza narh kondu 
1ZM1R, 21 (Milliyet) - Bele: 

diye buz fiatlerinde ihtikara manı 
olmak için diğer havayici zaruri
ye gibi buz için de narh koymut
tur. 

Kanallar açılıp sulansa iki üç 
senede masrafını öder 

Urfada Halil 

URFA, "Milliyet,, - Dicle - F~t j 
nehirleri araaındaki geniı ara...ide beı bın 
ıene evvel büyük bir medeniyet kuran 
ve Turani olarak tanılan "Sümerler'' le 
"Hititler,,in ve daha sonra buralarda ic
rayr hükiimet edenlerin en şöhretli ve 
mamur bir şehri olan Urfa kadimdenberi 
Türk şehridir. 

Makedonyalıların "Edosa., Yunanlı
ların "Kaliro0 ve Arapların ,,Erreha" 
ismini verdikleri Urfa febri ile bütün vi
layet bugün kamilen denilecek derecede 
Türklerle meskundur. 

Vilayet halkının büyük bir kı•mı Türk 
aşiretleri .. ir. Bu aıiretler nim göçebe ha
lindedirler. Bir kısmı da köylerde müte
mekkin olup göçebe hayabnı terk etmiş
lerdir. 

Harbi umumiden sonra Tü .. k camia .. 
smdan aynlmaS[ ve Bağdat şimendifer 
hattının N üıeybine kadar temdidi Urfa
nın bu ticari ehemmiyetini düşürdü. 

Her türlü inbat kuvvetini ihtiva et
mekle beraber susuz olması ve cöl ile 
bitişik bulunması haıebile ku•akhiia ve 
çekirğe hasaratma maruz kalan hayatr 
ziraiyesi de çok aarsılmıttır. 

Binaenaleyh Urfanın ik.tıaadi hayatını 
kurtannak için yapılacak en mühim ve 
en lüzumlu i~, Haran, ve Viranşehir o
valarını F•at nehrile iıka ebnek ve Ur· 
fadan ~ek şartile Gaziantep - Di
yarb•kir şosasını İnfa etmektir. 
Yağmurlu senelere bire yüz mahıül 

veren ve lo~mı azamı kabili zer dört bin 
bet yüz kilometre murabba. araziye ma
lik bulunan bu vil.ô.yet, irva edilirse, irva 
ameliyesi için ~rfeilecek ~z;,,mi bir bu
çuk miliyon lirayı nihayet iki, üç senede 
temin eder. 

Muhterem Başvekil paşa hazretleri
nin, son Şark seyahati esnasında bu ci
hetlerin nazan dikkate alrndrğı ve bu 

Otomobil kazası 
Kırkağaçtan yazdryor: Burada bir 

otomobil kazası olmuf, Çamlık gunu 
çamlıktan dönen Karayiyen isimli şofö
rün otomobili 16 yatındaki Ahmedin i
daresindeki arabaya çannıt ve araba 
parçalarunııtrr. Şoför kazayi müteakip 
kaçmıı. Fakat Bergamada yakalanmıt
hr. Müsademede otomobil yolcuların
dan dört kiti de hafif su..,tte yaralan· 
mııtır. 

Havzada 25 mayıs 
Havzadan bildiriliyor: 25 Mayu 

335 Gazi Hazretlerinin Havzayı ilk teş
rif ettikleri, istiklal ve inkılap mücade
lelerine ilk basladddarı ve burada ilk 
müdafaai hukuk teıkilatrnı yaptıkları 
gündür. Havzaldar bu günü be! aene
denberi kutlulamakta ve o !:iin mahalli 
bir bayram yapmakta ve Gazinin otur
duklan evi ziyaret etmektedirler. 

Bu sene de 25 May11 i~in çok geniı 
bir kutlulama pro,am ıhazırlanmakta

dır. Küçük Havza o !\'ÜD şimdiye kadar 
olduğundan d•.h~ canlı, dP.ha tantanalı 
bir gün yaşıyacak ve daha zevkli bir 
bayram yapacakhr. 

Samsun Tasarruf Cemiyeti 
SAMSUN, - Taaa..,,uf cemiyetinin 

yeni idare heyeti seôldi. Bu münaıebet
le dün gece Fr"kaı.la '>ir toplantr yapıl
dı. Toplantıda ticaret i•leri üzerinde mü 
nakatalar oldu. · 

Romanyadan gelen muhacirler 
MERSiN, - Eta.,,ize iskan edilmek 

Üzere Romanyadan bu"'aya 333 muhacir 
gelmiıtir. iskan idaresi muhacirlerin bü 
tün ihtiyacım temin etmittir. 

Yıldırım 
Adapazarmdan bildiriliyor: Kamıılı 

köyünden Recep oğlu Mehmet Ağa ta~
laıında rift sürerken kızı Fatma kendı
ıine, y~ek getirmi§, baba kız bir ağaç 
altında otururken yağmur batlamış ve 
oturdukları ağaca müthiş bir tarraka i
le yddınm isal>et etmiştir, 

Neticede Mehmet Ağa dP•hal ölmüş 
kızı da bayğın bir halde 3 - 4 metre me: 
aafeye fırlatrnııtır. Uzun müddet baygın 
kalan kız ayıldığr zaman babasının ya
nma gİhnİf: 

- Baba!. .. Baba... Diye seslenmiş, 
cevap alamayınca !![İdip hadiseyi köye 
haber venni!tir. Köylüler Mehmet Aiia
run cenazesini köye nakletmiılerdir. 

l 

lbrahim Türbesi 

yolda P&§a hazretleri tarafrndan halla 
ümit verici beyanatta bulunulduğu cİ· 
betle, bütün vilayet halkı candan bu hu 
ıusun luıkikaten inkılabını beklemekte
dirler. 

Gaziantep - Urfa vilayetlerini Bire
cik kaaaba11nda birbirinden ayıran Fral 
nehri üzerinde bir köprü ve Diyarbekire 
kadar ıoaa yaprlacak olursa Urfa yenj
den ticari varlığını iktisap eder ve can· 
lanır. 

Urfa hayati iktisadiyeaine ait bu iza
hatrm arasında gümrük kontenjandan da 
bahıehnek isterim. Kontenjan iılerinde 
muhitin ihtiyacı iyi teıbit edilemed?ğin
den kaçakçılık oluyor, 

Muhafaza teşkilatının fevkalade ça
lışmasına ve her türlü tedbirin ittihaz: 
edinmi, bulunmasına rağmen çok vasi 
bulunan huduttan karak eşyanın geçme
sine mani olmak imkani bulunamıyor. 

Bankalar Urf~da ihtiyaç nisbetinde 
değildir, 

Ziraat Bankasr zirai heıabına kafi de
recede yardrm edemiyor. ikraz ıartlan 
çok ağırlaıtınlnuştır. lımet p&§a haz
retlerinin emirlerile ku!"aklıktan müte
euir olan çiftçilere tohumluk tevzü için 
kırk bin lira verildiği halde bunun an• 
cak on altı bin lirası tevzi edilebilmiıtir. 

Osmanlı Bank ıubeai de vardrr. Şube
nin şimdiki müdürü Riza Beyin nazik&nı 
muameleıi ve vaziyeti iyi kavramıt ve 
halkı layikile tanıman haıebile tüccar· 
lara ve bilbaaaa zürraa yardım ebnit 
piyasaya mühim mikdarda ikrazatta bu
lunmuş ve çifçilere sekiz aylık kredi 
almak suretile suhulet göatemıiı buhra
nın teşdidine mani olmut ve halkın ban· 
kaya teveccühünü ve hürmetini celp ey· 
lemiıtir. Mahaza ikinci bir bankaya, ih
tiyaç kat'i vardır. 

Azgın atlar 
lzmirden yazdıyor: lbrabim isminde 

bir arabacı arabasını koıuma hazırlar

ken oradan geçmekte olan Muıtafa ve 
Ragıp Efendileri azgın olan hayvanlan 
zaptetmek ıçın muavenete çağırmıf, 

Mustafa Efendi d<> hayvanlan batından 
tutmuıtur. Fakat azgm olan hayvanlar 
birdenbire ileriye atılmr!lar ve Muıtafa 
Efendiyi duva•a dayamrılardn'. Muıtafa 
Efendi duvarla ok arasmda kalını§, ok 
göğıüne dayanımı ve derhal ölmüıtür. 

Bu kazaya ıebep olduğu için lbra
him Efendi hakkmda kanuni takibat ya
pılmaktadır. lbrahim Efendi Muıtafa 
Efendiye dü!man olduğu için onu öl
dünnek üzere bu kazayı kaıten tertip 
ettiiini de söyliyenler var ise de tabii 
bu iddia mahiyetindedir. Sabit olmaınış-
tır. 

lzmif te Gazi heykeli 
IZMlT, - Belediye Saat kulesi cİ· 

vanna Gazi Hazretlerinin heykelini 
rekzctmiye karar vennİ§tir. Heykeli a&• 

natkar Kripel yapmıttır. 

Heykelin rekzine başlanmııtır. Kü. 
şat resmi Kocaelinin kurtuluı a::ünü O· 

lan 28 Haziranda yapılacaktır. 

Beşiktaş icra dafr~den : 

Mahcuz olllp paraya çevriünesine ka

rar verilen bir rees sekiz yaşında doru 

atin dellaliye ve ihale pul 

müşterisine ait olmak üzere 

cesiınleri 

31-5-933 

çarşamba günü saat 10 dan 12 kiye ka

dar Fatihte hazır bulunacak olan ınemu 

rine müracaatları ilan olunur. (3604) 

Sultanahmet 3 üncü Sulh hukuk H4-
kimliginden : 

KOı'IAt< MÜZA YEDESi 
Şehzadebaşı kar;.kolu arkasmda No. 

48, 2,4 konak ve hane Sultanahmct 
üçüncü Sulh Hukuk H~ki:ııliğince 30 
mayıs sah saat 15 te bilmüzayede satıla 
ca!<tır. 80 lira getiriyor, Şehzade cad
desine nazırdır. Acılmakta olan Gazi· 
paşa caddesi üzen Mi~ 78(; arşın arsası 
vardrr, (3488) 



• 
Istanbul ve Tra~ya Şeker Fabrikaları Türk Anonim 

Şirketinden: 

Al pullu Şeker Fabrikasının Istanbul depolanndan kristal toz 
her isteyene bin kilodan eksik olmamak üzere 

şekeri 
sahlır. 

atideki fiatla 

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

ıönderilir. Depodan itibaren bilcümle masarif ve mes'uliyet müşteriye aittir. Müşteri isterse sigorta ettirilir. . 
Adresı Jstanbul, Bahçe kapı, 4 Üncü Vakıf han 4üncü kat, Telgraf adresi: lstanbul Şeker Telefon: 24470 .. 79 

Geyve Sulh Hukuk 
Hakimliğinden: 

Dosya No. Alacak miktarı 
L. K. 

204 12 10 

203 

200 

197 

201 

199 

246 

247 
219 
250 
238 

230 
240 

235 
233 
236 

257 
252 
253 

226 
228 
231 
239 

245 
244 
248 
237 

100 00 

25 00 

42 50 

22 50 

6 00 

2 76 

2 
33 

6 
20 

21 
50 
80 
00 

30 00 
10 00 

1 
ıs 
ıs 

5 
28 

7 

s 
30 
30 

5 

12 
2 

43 
30 

50 
00 
00 

09 
58 
87 

00 
00 
00 
00 

00 
00 
81 
00 

Müddei aleyhin ismi 

Geyve Osmaniye mektebi muallimi 
Belızat Niyazi 

Gördos kadısı ve diyanet hakimi İb
rahim 

.Er turul Orhaniye mektebi hademesi 
Hasan Hüsnü 

Erturul hapishane gardiyanı Meh
met Ef. 

Erturul Nafia dairesi Mehmet oğ
lu Ahmet 

Ertunıl Küplü nahiye müdürü İb· 
rahim Bey 

Düyunu umumiye mütekaidi Meh-
met Fahri Bey 

Orman Cibayet ll'emuru Talat Ef. 
E r lurul sıhhiye o~acısı Ömer Ef. 
Müddeiumumi Sami Ef. 
Akhisar Gögeri memuru Hasan oğ

lu Mehmet Ef. 
Akhisar Gögeri memuru Mehmet Ef. 
Akhisar Gögeri memuru Mehmet 

Arif Ef. 
Zabit katibi Ahmet Ef. 
Taraklı aşar memuru Mehmet Ef. 
Tarakyı kurası gögeri memuru Ha-

san Fehmi Ef. 
Geyve nüfus memuru Hasan Ef. 
Mütekait Asım Ef. 
Orman Muamelat memuru Mehmet 

Rüştü Ef. 
Müstantik Ali Bey 
Ceza reisi Mustafa Bey 
Köprü gögeri memuru Mehmet Ef. 
Geyve nüfus memuru vekili Hilmi 

Ef. 
Sıhhiye baytarı Adil Ef. 
Arabacı Hasan oğlu Hüseyin 
Sıhhiye baytarı Kamil Ef. 
Geyve merkez gögeri memuru Ha

san Fehmi Ef. 
Ge:vve Hazİnelfİ maliye n amma vekili Süleyman Bey ta 

rafından yukarda isim ve me muriyetleri ve dosya numarala 
rı ve borçlan yazılı kimseler aleyhine açtığı davadan dolayi 
muddei aleyhler namına bera yi tebliğ gönderilen davetiyele
rin ilrametgihlannm meçhuli vetine binaen bila tebliğ iac' · 
kılınmış olrnasmdan dolayi h azine vekilinin talebile hukuku 
usul mahkemeleri kanununun 141ve142 ci maddelerine 
tevfikan bu baptaki tebliğıatın ilanen yapılmasına karar veri
lerek mahkemeleri 29-5-933 pazartesi gÜnÜ saat 10 na bıra
kılmış oldufundan işbu mUdd eİ aleyblerin muayyen gÜn ve 
saatte Geyve sulh hukuk mahkemesine gelmeleri veya mu
saddak vekil göndermeleri ak si takdirde gıyaben mahkeme
ye devam olunacağı tebliğ yerine tutulmak üzere ilin ol\Dlur. 

(2306) 

.--~~ Dr. ARA NIŞANYAN ----
8.,0jl;.u Tokatlıyan ottll vanındı mektep sokak 35 No. 1ı muayenehanesinde 
ha-rohrını >1bahtan akşama kadar kabul ve tedavi eder. Trlefon -40843 
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MilHyet'la romanı: 9 

ERKEK KISMI 

SARIŞINA BAYILIR 

3 

J' ~ .... 
~:. 

lair olacak lô lıısllte....,.e sidiline ııe· 
rWe kalJJ'OI"). 

- Olmaz! d,tdiıın-
()yle ya. ·. . Et- beni ılelirecek 

kadar ae,,.eydl, O it.nimle İ.ondraya 
ııelirdi. Banu ı.-dlalne aöyleclliim za. 
man: 

- Viy.,..da pek mühim bir itim 
yar. Mutlaka ııitmeliyim, dedi. 

Bunun Üzerine ben de: 
- lna.mnam, dedim. Viyanada ınü

IJ.. ne iıin olabilir? Mutlaka bir ka. 
dm -ııelesidir • . Mühim iıin neymİ§? 
SOyle bakalım_ .•• 

- Amerika Hükümeti namına bir 
t"J' yapnwya ııidiyonım, kimseye .Öy· 
liy-em, dedi. 

Bunun Üzerine epeyi bir müddet 
mehtabı aeyrettik. Nihayet: 

Tercüme: KamranŞuH 

- Viyanaya ııiderim, dedim, fak..t 
bir şartla : Bu iıin kadın pannaiı ol· 
madığını bana iapat et. . . Benim bu 
derece mühim itlere aklım ermez! 

Bunun üzerine her ıe:ri olduiu ırihi 
anlatb: Anlatılan Amerika Hlkiimeti 
yeni aiatem bir takım tayyareler al
mak iıtiyonnuı. Bu tayyareleri baıka 
memleketler de, bilha.,.. lngiltere e le 
ııeçirmek iıterlermif. Sam Amca ( ya
ni Amerika), makaadma eritebilmek 
için bir hile bulmuf. Bu hilenin ne ol
dufunu bu defterde anlatmak pek U• 

zun aüreceği için bundan aarfmazar 
ediyonıın .. . Bütün bunlan konuıarak 
sabahı ettik, öyle ki oturmaktan her 
yer?n ağnmıya batladı. • .. Bunun ü
zenne: 

- Be n artık kamarama gideyim, 

latanbul 7 inci icra memurluğundan: 

Merhun ve paraya çowilmesine karar 

uerilen Sfrkeddc İzmir N akliyat ve E 

rnanetçiler şi rke-ti arzıyasında bulunan 

üç adet ' kösele traş ve saraçlığa ait ma 

kınclcr 25 Mayı 1933 saat oni kidc ma

lıa:lli mezkürda haz ır bulunacak mcmu 

ru tarafından biJmüz:ayede satılacağı i 

lan ol unur. (3600) 

Üsküdar i.cr<H;ın-Oan : 
Üsl:üdarda şeh camii arkasındaki so 

kakta 32 No. J.ı.ı hanede mukim iken el
ytvm ikametgfil>ı m~hul demi.roi Yu
suf efendiye : 

Celalettin Beyin uh tei tasarrufunda 
olup bir kıta' mueadd.ak kunturatla tah 

tı icarında bulunan Üsküdarda Bülbül 

dercı;inae 182 No. lu dükkanının müte 

rakim bede.l.i icardan matlubu olan 3250 

kuruşun tediye<>i ve aktii taktird<! mez 
kflr dükk3nın tahliyeai z ımnında sulh 
mahkemesine mtlracaa t edileceğine mü
tedair icra ve iflas kanunun 269 uncu 

maddeye tevfikan tanzim kılınan öde- 1 
me emri ikametgahmızın meçhul olması 
hascbile il&lnen tebliğat icrasına karar 
verilmiş olduğundan tarilii ilandan iti 
baren bir ay .arfmda mezkılı maddei 
kanuniye ahkamına tevfikan mütera
kım bdeJi icarı işbu bir ay .arfında 
verınediğiniz veya mezkür maddede y• j 
zılı ahkiimı ifa etmediğiniz taktirdıt 1 

maddei mezkur müıı:ihince muamele i fa 1 
edi?eceği maJumunuz olmak -ve tahliye 
ihtarını havi öd<:me emri tebliği maka \ 
mma kaim olmak üzre ilandır 3593) 

Beyoğlu tapu bapnemucluğundan ; 
Kasımpaşada Camıi Kebir meha ı.lc

Binde Çivid lu ııokagında eelri 2ö ve >"' 
ni 46 No. lu ~rik Belkia hatun 

mektebi itti.alindeki mezarlık .ıneb aılli 
nin Evkaf idaresinu Mehmet efendi 
vere&esinden Ihsan ve Ne-cati v<: Mu
hittin efend.U.ede Mediha hanıma t ev
viz edilmi§ iscde tapuda mukayyet ve 
müseccel olmadıgm.dan veeeneUİ" ıa
ııa rrufata kıyasen muamele y&l'ılaca. 

ğmdan bu yere iddiayi ta..a.rruıf eıdenk 
rin yirmi gün zarfında v.-iki tasaıTU 
fiyelerile Sultan Ahmette Defurfıane 

binasında Beyoıılu T""u lılll§ _..-ı.ı
ğuna 6223 No. ile müracaat eımeJeri i. 
!in olunur. (3597) 

İatanbal ilrinci int. memu.-JouiU"
ıJ.n : 

İatAmbuJda Malwıdiye ba.nında 40,41 

No. da iken binnıı:i ticaret ~ 

since illas1na karar ve-ril.en Haci J>irko 

ojullarmdan Re:mzI Beyin t.H,,.-;n i -

şi bitmiş oldullllldm meıl>1 
- if,li

un -lcapaıımuxıa ..._ wrilmit oldü-

&tı ilan oıu.ıu.. (IOll) 

ZAYİ - l!Nll eiıalıl ıtımı<:l'Olu Şofllc eh 
liy.ı- i lııa,tıettim. v...- .ı.r-a 

ğmdMl billımll yoktur. Beyoğlü taJı:ai
sinde Hüaeym • (3610) 

dedim. Y ann Fraaaaya vanyctrU"• •İ
zinle beraber çıkacıakaam ııidJp etY•· 
mı toplryayım ..• 

Af.ıı.iı inip yattım. Derlıea l)orot~ 
de seldi. Yakanda tenia f&DlPİJ'-u ıle 
oturuyormuf. Fakat dÜ§ÜnÜı> bir ke
re, ıineıin doğmumı bile ~em.,. 
ıııif! Bu kız Tabiat'tan biç a..ıamıyor. 
Hep &)'Jli fBY' var mı beyhude ..,,.1e_I'• 
le vakit ııeçirmelıı? •. Tuhaf deill nıı? 
Çocuk ııibi tuYaletlerini ı.irle~yor. 
Kendiaine kaç defa aöyleclim ki va
pur böyle betik ıibi aallanrp dunır
ken dökmeden f&mpanya içilmez! 

Bana ııelince, yann kamaramda 
kahvalb edip Miater Bartlett'e bir PU· 
•ula ıöndermeie karar verdim: Ba
tnn çok afndıiı için Franaaya çıkıp 
kendiaile Viyanaya ııidemiyeceğimi 
yazacağım. "Belki ileride ııöriiıüriiz,, 
diyeceğim. . . Bu aralık Miater Bart.. 
lett'in Little Brook'ta ikeo laakkımda 
.öylediği fena aözler aklıma ııeliyor 
ye aoğukkanhlıfmıı kaybediyorum: 
Böyle §eylerin erkeklere zaran olma• 
ama, ırenç kızlara pek pahalıya mal· 
olur! 

Şimdi Ma jor Falcon'u bekliyorum. 
Madem ki bu kadar merak ediyor, bu 
tayyare meaelesini olduğu ıribi kendi· 

2364 --

A .NA DOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

4 Oncll Vakıf Han f•tanbul 

ihtiyat ve Sermayesi: {leOOOeOOO) Türk Lirasıdır. 
Nama muharrer hisse senetlerinin ( % 60) ı Türkler elindedir • 

Türkiye lı Banka•• tarafmdan teıkil olunmuıtur: İdare meclilli ve mildürler 
heyeti ve memurları kimllen Türklerden mürekkep yegane Türk Sigorta Şirke
tl.dir. Türtıiyenln her tarafında (200) ü geçe.o •centalannm h•.,•i Türktüır. Tür
kiyenln en m6him mileaaeaelerinin vebankalannın aigortalannı icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
ıigertalannı en iyi ıetaitle l apar. Haıar vulruunda zararları sllr' at ve kolaylıklı öder. 

Telgrafı iMTİYAZ - Telefon: fst. 20531 

istafilina RAKISI 

e ... 
fil 
G> 
b 
e(lllll 

...1 

Memleketin en nefuı içkialdlr. 
Çllakll fıçılarda dinlendi-

rilmektedir. [349'l] 

1
-Askeri fabrika

lar ilanları 
--~~~~~~~~~-----

Sinop Cumhuriyet 
Müddeiumumiliğinden: 

Sinop Umumi hapi•hane sindeki mahkôm ve m evkuf
lara 1 Haziran 933 tarihinden 31 Mayıs 934 tarihine kadııt 
bir yıl içinde verilecek elanek aşağıdaki şartlar dairesinde "' 
kapalı zarf usulile otuz gÜn müddetle münakasaya çıka' 
rılmıştır. 

1 - Hapishaneye verilecek ekmek Samsun veya Boyıı· 
bat düz ve temiz kırma unundan yapılacak ve bir elanek iİ( 
yüz dirheın yani 936 gram olarak pİşiri1ecektir. 

2 - Hapishaneye verilecek ekmek her gÜn oktor tıı 
rafından muayene edilecek ve muayenede pişkin olmadığı 
ve kanşık bul\Dlduğu anlaşıldığında dışandan satın abnll' 
nacak ve farkı fiat müteahhidin alacağından kesilecektir . 

3 - Her gün alınacak ekmek vasati 800 tane olup btıl' 
dan az veya çok istemeğe Hapi ahane müdürünün salahiyeti o' 
lacaktır. 

4 - Alınacak elaneğin miktan bir gün evvel HapisJiıı· 
ne Müdürlüğünden müteahhide bildirilecek ve müteahhit ti 
rafından en aşağı on iki •aat evvel pişirilmiş olan elanek et 
lesi gÜnÜ saat on dörde kadar Hapishaneye teslim edilecekti 

5 - Münakasaya gİrece k olanlar ihale bedelinin yüzıl 
yedi buçuğu olan 1281 lira 88 kurU§U depozito olarak JJJ~ 
aandığma yatırdıklarına dair makbuz ilmühaberi veya De" 
letç~ .~~t ~ir. bankanın kefalet mektubu veya yazılı ki) 
meta uzerınden ıstıkrazı dahil i tahvilatı ve yahut Borsa fİll 
tından yüzde Yirmi noksanına baska mali eshamı teklif melı 
tuplarile beraber Komisyona ve;eceklerdir. 

. 6 - İhale 15 Haziran 933 çartamba günü saat on~ 
te. Sınop Cümhuriyet Müdde iuınumiliğinde mütqekkil k~ 
mısyonunca - Adliye vekBleti celilesinin emrü mezuniyetıf 

MECCANEN ~-• e talikan · İcra edilecek ve iba le günü saat on beşten sonra 
• erilecek teklif mektuplan kabul edilmiyecektir. 

Tophanede Askeri .8an'at
lar mektebi talebeainin iaşele
ri itin Haziran 933 tarihin· 
den Teşrinisani 933 nihayeti
ne kadar münakasa ile 3900 
kilo koyun eti alınacaktır. 
Ş11rtnamesini görmek iatiyen
ler her gün ve münakasaya 
gİrnıek istiyenler 5 Haziran 
933 pazartesi günil saat 14 te 
Bakırköy Barut fabrikaların
da satmalma komisyonuna 
gelmeleri .(263) (2804) 

lncİ)f Şerif 7 - Münakaaadan mütevellit ilan ilcretleri, pul ve el 
kitmını gllnd~-ı. için adre.,imiR re bilcümle tekalif ve masarif at ve ledelhace elanek tahlil 

yuınız ; masraf ve ücretleri milteahhide aittir . 
M....,., de la Bible Dpt. T. 2. 8 _Daha fazla tafaillt almak ve şartnameyi görmek ' 
GENEVE (SUISSE) tiyenleri tatil giinlerinden m- da her gUn Sinop Ciirnburi:f 

2894 (3332) Müddeiumumiliğine müracaat eylemeleri ilan olunur. (230;,. 

ıw anlalılcaiun.. Miat... Bartlett'in 
Little Brook'ta bana ıöylediiô .özleri, 
kabil def:I, unutamıyacafnn ! Erkek 
dedifin M..;or F alcon gibi olur! Lond
raya ııidU- bir çok hizmetlerimizde 
bulunacak. Dütüııaün bir kere: lnıiliz 
Veliabtiıü tanryor! 

- Veliabti bir kere yalııından ııö
rün, it.km ne kadar befenecekainiz! 
diyor. Miater Bartlett'e selince o Fran
aaya çıkıncıya kadar kamaramd- kı· 
mıldanuyacağım. Dorruaunu da iater· 
ııeniz, bir daha da yüzünü sönneaem 
hiç bir feY lazımııelmiyecek . . 

Yann sün doğarken lnııiltereye va
raoaiız. S..Yinçten titriyonım: Her 
aabah oldufu gibi bugün de Miater 
Eiııman'clan bir telsraf aldım. 

Teeadliflerden latifede et, diyor. 
Gençletfn lnkltafı noktoıi nazarmdan 
ıeyahal kadar faJclalı Wr tef yoktur, 
diyor. Major Falcon bize bütün Lon
clra,.. sezdi~ Anladıiıma söre 
Do~ De beraber Lonch.da çok bot 
:umanlar ııeçirecefiz .• • 

Londra diye blrşey yok 
11 Niaan 

Nihayet o da oldu!.. Dorothy ile 
Londradayn. Dün -- seldik.. Dil-

pin bir kere ••P'?' bizi Londraya 
kadar bile ııötünnedıl Vapurdan ..,.,. 
ra tre-oe biniliyor. Bana kalına New • 
Yort. bundan bin kat daba İyi; anla· 
dıfana söre Londrada göriileeek çok 
bir ,ey olmaıa ııerek ... Fakat düı 
akf&D' çektiiim telgrafta Miater Eia
man'a bu huauıta biç bir l"Y aöyleme· 
dim: Madem ki beni buraya kadar 
yolladı, Londrada ııörülecek bir teY 
olmadığını, Amerikada bundan ala 
teYIM' gördüğümüzü kendiaine, ne de 
olaa, yazmıyacağım. 

Dorotby ile Ritz oteline indik. Ne 
cüzel otel! Amerikalı dolu! lnaa• 
kendiaini New - Y ork'ta zannedBI'. Da· 
na öyle ııeliyor ki aeyahatta Yatandq· 
lara teaadüf etmekten bot bir teJ' yok. 
Dorothy ile otelin lokantaaıncla yemek 
yiyorduk, bititik maaada ufak tefek 
ııüzel bir aanıın kadın ıördük •.• 

Dorotby'yi maaanm albndan dürt· 
tüm (maaanm albndan birini diraelde 
dlirtmenln kibarca bir ba...lı:et olma· 
dıiPll blllyonıın, ben ele bu ıırada ıı6· 
ya Dorotby'ye nezaket öiretecıeflm .. ) 

- Balr, dedim, bebek ııibi bir ka· 
dm. • • Mutlaka Amerikalı' dır •• . 

Hakikaten de A.nerikalı İmİf. Çün
lrii ııaraonla - aaf Amerikan ıiveai-

• 

le (1) k- haflML Fena ı.
hiddetli idi. Ansı çıktıiı k a dar 
rarak: / 

- Otuz bet Mnedir hu otele ftıl · 
ilk defa olaralıı beni bekletiy-ıaı 
diye baykınyordu. 

Bu ...U ifilmee Fanny Ward'ı 11 

dmı. Onu =e•e•••a da"Yet ettill· 
çümüz buluıukJuiumuza aon det' 
memnun olmuttuk. Fanny ile b<!f 
nedenberi tanqınz. Fakat ba .... ~ 
tok eek.idenberi tanırmtfnn ııibi KJ 
Çünkü Fanny annemin kırk bet 
evvel mektep arkaclatlJ'llllt ve ~~=~ 
gazetelerin, bu eski da.tunun mut , 
izdivaçlanna ayırdrklan sütunu 0 

.,'. 

mandanberi muntazaman takip e 
Şimdi Fanny Londrada oturuY~~ 
ıebrin en pHI bebeklerinden b•rı, 
dolunuyor. Ben kendi hesab...,. 1 
tarihi bir ıalıaiyel nazarile b•""; 
tan pek le uzak değilim. öyle 1 ~ 
lnaan tam elli aene gÜzel bir beb; 1 
)arak kalına tarihe slrmeğe "",,;.< 
zanmıt olur zannederim, ne eler 

(De.,aJJll ~· 

----. ---. ·ı~· 1. (1) Amerilrahlarm ıngı ··ıeı' 
hiç le makbul ırayılmaz.! - frfd 



Ankara: Mektepler 
Satınalma Komisyonu 

Riyasetinden: 
lnsaat Usta Mektebi için aşağıda muhte-riyatı yazılı altı lia
te ~uhteviyatmdaki infaat malzemesi kapalı zarf uaulile 
mevkii münakasaya konulacaktır. Talip olanlar yevmi ihale 
olan 23 Mayıs 933 aalı günü aaat 15 te Mektepler Satmalma 
komisyonuna ve şartnameyi görmek istiyenler de mezkUr 
mektep müdürlüğüne müracaatlan ilan olunur. (1897) 

LlSTE 1. 
tNŞAAT MALZEMELERi LlSTELERlı 
1. 20 T. Sönmemit kireç 
2. 300 T. AaJan marka çimento 
3. 1000 Kg. Alçı beyaz 
4. 11) T. Mermer tanesi "taneleri 6 mm" 
5. 10 T. Mermer taneai "taneleri 3 mm" 
6. 100 Marka katranlı kağıt 1 mm kaim 

LIS TE 2. 
l. 650 M• No. 14 Çinko saç 0,82 kalın 
2. 43965 Kg. Muhtelif eb'a tta yuvarlak demir "tafsilat de 

3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

9. 
10. 
11. 
12. 
13. 

14. 

mir liateainde" 
600 [)eınir tel. 1. mm Kutur yumu§&k 
600 :: ,, ,, 3.nun Kutur yumuıak' 
300 1 mm "Gl ·n" ,, " " • ,, a vanız 
800 M' 10.mm gözlü galvanizli Rabits teli. 

100 Adet 12 cm. kutur galvanizli su borusu bileziği. 
15 adet Baca temizleme kapağı köte demirli 2 ka

paklı. 18 X 25 cm. İçteniçe. 
15 ., Baca duman tapası kapaklı 

200 Kg. Çivi 50 mm Tôl. 
200 ., ,, 70 mm Tfil. 
300 ,, ,, 100 mm Tiil. 

tOOO " Kanca 15 mm kutur ve 25 cm. tôlünde 7 
cın· iki tarafL aivri. 
1000 Kg. Kanca IS mm kutur ve 30 cm. 8 cm. iki 

taraflı sivri. 

LiSTE 3. 
ı. 2300 ın• lcopal dam kağıdı 2.87 Kg. m/2. 
2. 600 Kg. Tutkallı "soğuk'' İcopal 
3. 320 rn• Marka Walton 3mmkalmmuıamba 
4.- 350 Kg. Mutaınba tutkallı "soğuk" 
5. 1200 ,, Betondan suyun geçmesinin temini 

Sika No. 1 
6. 1000 Kg. Soğuk asfalt 

1. 
2. 
3. 
4. 

200 
200 
200 
80 

L IS T E 4. 
Kg. Keten tohumu yağı 
,, Yağlı boya toz halinde san 
,. Terpentin 
" Bezir yağı " Englich " 

1. Kalıp kerestesi : 
L IS T ~ 5. 

15 m• kalıp kerestesi 
15 m• kalıp kerestesi 
15 ın• kalıp kerestesi 

2. Kadron: 

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

0.10 x 0.10 x 4.00 m. 
0.15 x o.ıs x 4.00 m. 

10 ın' Kadron 
lO ın· Kadron 

3. Kalaslar : 
10 m Kalas 0.040 X 0.20 > 4.00 m. 
10 ın' Kalas 0.050 x 0.25 5.00 m. 

• • 
ıçın 

L t S T E 6. 
Döt<ME DEMiRDE N MUF BORULARI 

iHTiYACI 
Boruların cıdar kahnlığı 6mm dir. 

1. Şekilli olanlar 
Adet Kutur 

1. 5 Adet Dirsek 90 , 1 OOınm Beheri _ 
Kg. 

6.60 - 33.00 
5.30 - 21.20 
9,20 = 184.00 
7.30 = 109.50 

2. 4 ,, ,, 30', lOOnun ,, 
3 20 ,, ,. 80", 125ınrn ,, ~ 
4° 15 " ., 30', 125mın " : s: 3 ,. ., 90 , 1251150 nun ,, = 
6 4 T "duz" " 100 mnı 

10.SO = 31.SO 
10.90 = 43.60 
14,SO = 58.00 

. '' ,, --
7. 4 ,,Çatal 45, 100 ' 125nun,, _ 

dirsek 
8. 15 ,, Çatal 45'',125 '150 .. -.; 20.00 = 300.00 

YekUn: 780.80 
2. DOZ OLANLARI 

Adet f(utur Tul Kg. 
9. 20 125 mm ıooo mm Beheri - 21.00 - 420.00 
ıo. 20 12s mm soo mm - 11.SO ::- 230.00 " ıı. 24 1so ınm lOOo nun - 25.00 - 600.00 

" 12. 16 150 mm soo rnm = 12.50 - 200.00 
ıooo " 13. ıs 100 mm mın = 16.70 = 250.50 
500 " 14. 5 100 ınro rnın - 8.30 ...=: 41.50 

" 

8 100 mm Süzgeçli YekUn: 1742.00 
ıs. sifon 

1897 2421 

,.-----E-v_k_a_f_m_u_· d-i-r-ly_e_tl __ ili._n_l_a_r_ı - ----ı _____ ______. 
Evkafı Mülhakadan çavuşbaşı vakıf çiftliği dahilinde 

eski çiftlik ve Üsküdar yolu Mandıra önü ve Bo:ı:a önli mev 
ki!lerinde cem'an ?.9 dönüm çayırın senei haliye otları ar· 
hrmaya cıkarılmıştır. İhalesi 31-5-933 çarşamba giinü saat 
15 tedir:Taliplerin İstanbul Evkaf Müdüriyetinde Varidat 
Müdürlüğüne müracaat eylemeleri. (2102) 2704 

IS 1933 1 

Istanbul Ziraat Bankasından: 
Sıra Semti llaballed &kağl Cinli Hitaeai Emlik Hisseye g8re 
No. No. muhammen K. 
433 Barıanda Bur•u Haca Palq arabp Ahfap bana 1/2 9 500 T. L. 
434 ,. ,. Çarfl ,, dDkkAn Tamama 20 700 ,, 
435 " " .. .. .. ,,. ..... .. -'1129 1500 .. 
436 Heybeliada Yah KUfae ,, harı• 3/4 16 225 ,, 
437 Ediraekapı Atik Allpafa Kilin Klğir dDkkAa Tamamı S 800 ,. 
438 ,. ,. ,, Uik6ııeUler Ye Kilfae ,, laue Y• dBkkla ,, 29/l 2500 ,, 
439 Kumkapı Çadırcı Ahmet çelebi PlliYotlu ,. ,, 1/4 9 1875 ,, 
440 Kumkapı Tayqi Slileymarı ata Ç8f1De ,, ,. 9121 9 1071 ,. 
441 u " " .. " .. 9121 11 1071 .. 
442 ,. Çadırcı Ahmet Çelebi Penanf "' ,, 114 8 250 ,, 
443 ,. Tavqi SIJoymarı ata Çeım• ., ., 9121 13 1071 ,, 
444 ,. Klrkçtl baıl KlmDrctl ,, ., 112 18116 1350 ,, 

Ytııde yedi buçuk pey akçelerile ihale bedelleri rıakten Yeya pyrimDbadll bonoıile adenmek tlıere yukarda enafı yasılı gayri men· 
kuUer açık arttırma suretile satııa çıkanlmııtır. Kat'! ihaleleri 1/6/933 perıembe tüııl aaat oa bqtedir. Şartname Baııkamıı kapısına 
uılmı§tır. Sene! ballye Yergisile belediye rlıumu müıteriye aittir. [2267j 

3 ünc6 kolordu 
ilAnları 

Haydarpqa hastanesi İçin 
27 ,000 kilo süt açık münaka
sa ile alınacaktır. İhalesi 3 
Haziran 933 cumartesi günü 
aaat 15 tedir. isteklilerin ıart 
namesım gönnek üzere her 
gün ve münakasaya iştirak i 
çin o gün ve vaktinden evvel 
Fındıklıda 3. K. O. SA. AL. 

komisyonuna gelmeleri. (158) 
(2153) 2755 

.,. .,. .,. 
: Gümüş suyu hastanesi ihti 
yaci için 26,000 kilo süt açık 
münakasa ile alınacaktır. lha· 
lesi 3 Haziran 933 cumartesi 
günü saat 14,30 dadir. istek 
lilerin sartnamesini görmek 
üzere ~r gün ve münakasaya 
iştirak için o gÜn ve vaktinden 
evvel Fmdd<lıda 3. K. O. SA. 
AL. KOM. nuna gelmeleri. 
(129) (2154) l766 

Gümüşsuyu ve Haydarpaşa 
hastahanelerinin ihtiyacı için 
24,000 kilo yoğurt açık mÜ· 
nakasa ile alınacaktır. ihalesi 
3 Haziran 933 cumartesi gÜ 
nü saat 14 tedir. İsteklilerin 
şartnamesini görmek Üzere 
her gÜn ve münakasaya işt' 
rak İçin mezkUr gün ve saatin 
den evvel Fındıklıda 3. K. O. 
SA. AL. komisyonuna müra· 
caatları. (160) (215C:' 

2161 

69. Alay SA. AL. KOM. 
dan: 

Safranholuda bulunan kr
t'at ihtiyacı için 72000 kilo 
un kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. İhalesi 12 Hazi
ran 933 pa:ı:artesi günü saat 
15 tedir. İsteklilerin şartna
mesini görmek üzere her gün 
ve münakasaya girmek için o 
gün ve vaktinden evvel Saf
ranboluda Askeri Sa. Al. ko
mısyonuna müracaatları. 

(3064) (2307) 
.,. .,. . 

2. Alay Sa. Al. Kom. dan: 
Maraş'ta bulunan Kıt'at ih 

tiyacı için 120000 kilo un ka
palı zarfla münakasaya kon· 
muştur. ihalesi 10 Haziran 
933 cumartesi günü saat 10 
dadır. lste!dilerin evsaf ve 
~artnamesini görmek üzere 
Ankarada Merkez Kumandan 
danlığı, İstanbulda K. O., A
d;ına, Mersin, Gazi Antep, Ma 
r a~ Sa. Al. Komisyonlarına 
ve münakasaya girmek ı-;:ın 
n gün ve vaktinden evvel 828 
!iı·;ı teminatlarile Maraşta 2 
ci Alay Sa. AJ. komisyonuna 
müracaatları. (3065) 

(2308) 

t~tanbul ikinci iflas memurluğundan: 

Müflis İnı:ılli damadı Macıt Mısırlı e

fendiye .ait srra defteri 19 Mayrs 933 

tarihli Milliyet gazetesinde ilan edil
mi~ti (!) No h .alacaklının 4035,84 l.ra 
alaca~ı reddodildiği •ı_' !. ,,!:.v,.1 
JU35,84 Jıra olarak "" 47 No lı alacakh 
um 9233 lira alacağı kabul ve fazlası 
ıeddedildiği halde sehven 11133,25 lira 
ı d!ıul edıldiği yazılmış olmakla tashih 
olunur. (3612) 

2499 

fN fYİ A/IKA/MŞ/11/l KUHBARADlll 

Gedikpaşa'da Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

2000 ili 2500 adet ambalaj sandığı 23-5-933 salı günü 
ııaat 14: 15 şe kadar pazarlıkla satın alınacaktır. Talipler şe 
raiti anlamak üzere heman ve pazarlığa iştirak için de mez 
kur günün muayyen saatinde maliyeye teslim edilmiı le· 
minat makbuzile komisyonu muza müracaatlan. (~04) 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Jandarma eşya ve leva:ı:ı m ambarı İçin muhtelif büyiik
lükte (3500) adet anbalaj s andığmm kapalı :ı:arf münaka
sası 1 Haziran 933 çarşamba günü saat onda yapılacaktır. İs 
tekliler şartnameyi görmek Ü zere her gün ve münakasaya İş· 
tirak icin teklifnameleriJe ve maliyeye teslim edihniş birin 
ci temi~at makbuzile mezkur gunun muayyen saatinde ko 
misyonumuza müracaatları. (2140) 2160 

TAViL ZADE VAPUKLAK1 
İZMIR POSTASI 

SAADET 
Yapuru her 

PAZARTESi 
18 de Sirkedderı hareketle 
Gelibola, Çanakkale Ye lsmire 
azimet ye Çanakkaleye uğra
yarak aYdet edecektir. Yolcu 
bileti npıwda da yerilir. 

Adrea: Yemiıte Ta•ilıade 
Mustaf biraderler. 
Telefon: 2.2210 (2580) 

NA•l!llM ... V_AP __ U_R~lD_A_RE_SIZt~ 
lZMIR SOR' AT POST ASI 

A D A N A 
vapuru her hafta 

PERŞEMBE 
giinleri Calata nhbmından saat tam 

l 4 ı...dı:etle doinJ 

1 Z M 1 R'e 
ve puar ıünlmi lzmir'den saat 14,30 
da hareketle htanbul'a avdet eder. 
Tafıilit için Galata, Gümrük karşı-
11nda Site Framez Han No. 12 yazı
hanesine müracaat. Tel. 41041 . 

13613) 2856 _ .. .... .................. -:.. 
SEYRISEFAlN 

Merlr.ea ..-taa Calata. IC.lprü.,.,.ı 8. 23IZ. 

$al>o A. Slrkoci MW.lrdar Hdo H, 2,3740. 

IZMlR . PiRE · ISKENDE
RIYE POST ASI 

iZMİR 
23 MAYIS SAL! 11 DF. ------------TRABZON POST ASI 

KARADEN Z 
24 MAYIS ÇARŞAMBA 18 DE 
Galata rıhtımından kalkar:ar. 
D6nü7te Tireboluıa da uğrJ· 

nılır. 3005 

KİRALIK KAHVE OCAKLAR! 

Kadıköy· Hııydarpa>a, Moca, 
Kalamıı, Adalar ve Yalova 
hattına i~liye 1 vapurhr!o kaht e 
ocakları mllltezimliği tir S!,e 
müd~etle bfmüzayede tal'bine Tiirk ·Yunan Muhtelit Hakem Mahkemesi Kaleminden: 
ihale edilecektir. Kd'i i:ıales· 

Adres tebdili ve sair esbap dolayi siy!a, asağıda müfredati muharrer daa· 3 6 
29 mayıı 93' saat " 1 ., d~ victt! tniıcl1ei bulunan taraf, Mahkenıe kalemince. davalarm.a mü~ri muhakıc 

me masrafının temini maksadiyla. t;ı.yin 1odilen harcin tediyesine müteallik yapı· iiılllte111m•i•n•~t-••o •1•5··------· 
lan tebligattan haberdar olamadığından, usulü muhak<!me nizamnamesinin 30 un ı 

cu madrle,;inin 3 üncü fikrası hükmüne tevfikan, davaısr için lrae edilen meblaği !,___ OPERA TÖR 
(Türk · Yunan Hakem Mahkemesi, Yu n•n Harı;ları ) hesabına (Döyçc Bank 

und Diskonto _ Gezelşaft) banka.srnın İstanbul dheti subesine tediyeye, ikind Dr • Şinasi Hakk: 
defa olarak, davet edilmektedir. 

Altmıs gün müddet zarfında işbu davete, gene, ı0evap verilmediği ukdirde, 
dava liıyihaarnıda muh:ırrer rnü<ldeiyyat ve mutalebattan. şurcti katiyyede, sarfi 
na'"r edilmis addolunarak, Mahkemece. davanm kaydi terkin edilecektir. 

Dava numarası 

2147 
2164 
2166 
275t 

2799 
:8H 

3943 

Müddeilerin ismi 
Tediyesi ica.p eden harç 

Halil Effendi 
Ali Nazmi Ef. 

miktari 

LTQS. 

.. 
M ustapha Rechrd B. ,. 

Hussein Husnu B. (Menuisier mitltaiTe) ., 
Hafrz Rechid Bey w 

Mehmed Ziya E'ey sa femmc .. 
'Mehmed Nazmi Bey .. 

(3599) 

10 

15 
15 
ıs 

10 
25 
10 

Satı ık Malzeme 
Usküdar • Kadıköy ve Havalisi Halk Tramvayları Türk Anonim Şirke

tinden : 
Çelik tanklarla akümülatör kavanoz ve pUikları, asit mahliilü, gaz ve elektrik 

le müteharrik motör, hurda bakır, pirinç ve demir malzem< ik. kullanılmış eı.. 
bise ve saire satrlacaktır. Gönnek ve satın almak istiyenler, tekliflerini kapa

l! zarfla \•ermek üzere 29 Haziran akş amma kadar Cumadan ba~ka her gün öğ

leye kadar Şirketin Bağlarbaşında İdare Merkezıne müracaat edebilirler 

(3561) 

Hastalarını Pazar v.e Pc:rşembc ~ü,· 
leri saat 14 ten 18 c kadar Kadı· 

köy''inde Moda caddcsir><k 208 nu 
merolu muayenelıa11c"1ndc kahul oder 

... ~ (2S4t) '2 7g 1mııi 

... ~ Dr. İHSAN SAMI--. 
Tıfo ve Paratifo Aşısı 

Tifo ,·e Paratifo hllStalıitlanna tut ı 
mamık için te.iın çok katı mırafü et 
pek emin hır a;ıdır 271J.} 

2540 

Ademi iktidar ve 
bel gevtekligine 

karşr en müessir deva SERVOlN 
haplarıdır. Deposu, l•tanbulda Sirkeci
de Ali Rıza Merkez eczaneıidir. Ta_. 
raya 150 kurut posta ile göndenlir. tz. 
mir'de lrpt pazarındaki, Trabzon'da 
Yeni Ferah eczanelerinde bulunur. 

(2646) 2537 

Umumi Neşriyat ve i' az;ı lşhri 
Müdürü ETEM tzzcr 

Gazetecilik ve Matbuacılık T. A. Ş 



'Ankaralının Defteri . _... . . ' 

Ankara misafirleri •• 
1Jevfik Paıa ile muhabere, Londra. 1 

ya kimler gidecek? 
Ankara: 11/ 4/ 921 

Haaımlarımızı iyi tanımalıyız: 
Milli mücadeleye inanmayaıılarla 
kartı karfıya bulunuyoruz. Bu i
mansızların mantıkı ,öyle itliyor: 

Kari ,ıkayetleri 

Radyodan 
Şikayet -----Ankaralılar l.tanbul 

radyoıundan 
şikAyet edıyorlar 

"Efendim, 

Ben bir radyo amatörüyüm.. Bil. 
mem ne sebepten, alaturka sazı da 
se•erİm. Şu ifademden anladınız ki 
her vakit radyoda 5azlan kaçırmam. 
Fakat maalesef o, hiddetten benim ak 
lımı kaçırtacak ... 

Dükkan kiraları 
Ucuzla yor 
Haldeki dükkinlarıa 

kiraları 
Müzayedeye çıkarı•dı 

ANKARA, 21 (Telefoııla) -
Ankara halindeki dükkinlarm ki
raları haziranda müzayedeye çıka 
nlacağından timdiden bazı dük
kancılar yerlerini değittirmektedir 
ler. Elli bet dükkandan onu bot
tur. Geçen sene bu dükkanların ki 
raları ucuzlablmıtb. Bu sene bir 
mikdar tenzilata daha intizar edi
liyor. 

Ankara ya düşen 1 Senelik biniş 
Yağmur miktarı Müsabakası 

ANKARA. 21 (A.A.) - Meteoro
loji enatitüünden aldıimuz maliima
ta ıröre ayın 17 ainden beri muntazam 
faulalarla bilhaua Trakya, Kocaeli 
ve Garbi Anadoluya Konya ve Göller 
havzaaı isti.ana edilerek merkezi Ana· 
doluya n Şarki Anadolu hariç he
men bütün Türkiyeye yağmur diq
müştür. Bu 4 gün zarfında Trakya mın 
takaıında Lüleburgaz, Maalkara, Kırk 
lareli ve Hayrebolu havalisine 20 ilii 
50 milimetre araunda, lstanbul mm
takaama 20 ilii 25, Ege mmtakasında 
Balıkeıir havalioine 55 milimetre, iz. 
mir ve Manisa havalisine 15 ili 25 mi 
limctre yağmur auyu dütmÜ§IÜr. 

Muhafız •uvaı i zabitleri 
md•abakaya batladılar. 

ANKARA, 21. (Telefoııla) -
Muhafız süvari bölükleri zabitle
rinin senelik binit müsabasına 
batlandı. Müsabakalar bölüğün 
kapalı manejinde yapılmaktadır. 
Bugün yalnız binit yapıldı. Cu
maya mini atlama yapılarak ne
tice belli olacaktır. 

müttür. 

Vakıa tarihte milli hamlelerden 
doğmut zaferler vardır; fakat Tür 
kiye böyle hamlelerden zafer de
ğil; galipler tarafından tesbit e
dil mit olan mukadderatında, en 
küçük bir deği,iklik bile bekleye
mez. Galiplerin, garazı, dünyanın 
husumeti bize her imkinm kapısı
nı kapamı,br. Bu imkansızlık ö
nünde elalemi cephelerde, beyhu
de yere kırdırmak doğru mudur, 

Bir defa, intihap ettiği ıarkılar iyi 
19yler değildir. Sonra, sazende ve ha
nendeler İfİ angarya tutarlar ve sa
ire ... 

Hele bir iki hanende hanım var ki 
hiç bir sazda, hiç bir ciddi faaılda işit. 

Res=m serf· İ~İ kanandı 

Son yirmi dört saat zarfında lzmi 
re diqen yağmur mikdan 32 milimet
redir. Ve fırtnıa ile kanıık yağmı§tır. 
Orta Anadoluda Bolu, Kastamonu, Es 
k i4ehir, Kütahya, Afyon, Ankara, Is
parta ve u,ak havalisine gayet mun
tazam fa.,Jalarla 15 • 30 milimetre 
arasında deyipnek Üzere yağmur düş 

Ankaraya son iki gün zarfında dü
fen yağmur yekünu 18 milimetreyi 
bulmuştur. Konya haviliai maalesef b~ 
yağıftan istifade edememiıtir. Cenup 
ve cenubu ıarki Anadoluya d '."'. r-ck cü
zi yağmur düştü . Adana v:: D~rtyola 
bir ili iki milimetre yağrr;·) tır. Şarki 
Anadoluya da yağmn.mrşt1r. Vaziye c 
n a za ran yağı§m bir gün daha devam 
edeceği ve sonra havanın eski vaziye
tini alacağı anlaşılmaktadır. 

akıllı iti midir?. 
• * • 

İzzet Pata heyeti Ankarada kırk 
gün kaldı. lıtanbul Pataiarmm A
nadoluya iltihak ettifini ifade e
den Hakimiyeti Milliyenin fıkrası
na inananlar çok olmUftu. Hatti 
lıtanbul hükümetinin azaaı bile bu 
na inanmıtlardı. Daha Ankarada 
ikametlerinin ilk (iinlerinde izzet 
Paşaya bir çok telgraflar ıeliyor, 
vaziyetin ne merkezde oldup, be 
yetin ne vakit avdet edeceği ebem 
miyetle soruluyor. 

Bu sıralarda TürkiyenİD Londra 
konferansına ittiraki için daıret ol 
du. Fakat Türkiyeyi kim temsil• 
decek? İstanbul hiildimeti mi, yok 
aa Ankaradald Büyük Millet Mec
lisi bük6meti mi 7 •• Mustafa Kemal 
Paşa ile sadrazam Teırfik Pata a
rasında mühim te~ teati e
dildi. Anlaşmak mliınküıı olmadı. 
Bir daha anlaşıldı ki, latanbulun, 
Ankaraya, Ankaranm kudretine, 
siyasetine bala emniyeti yok .. 

Belki faydası, tesiri olur, müll
bazaaile İzzet Pata tarafından İa
tanbulda sadrazam T eırfik P&Jllya 
bir telgraf çektirildi. T elgrafm me
ali 9udur: 

"Londra lıonfertuUtna İftİrak 
hakkında Mrutala Kemal P"fG ile 
olan muhab.,-enizi tı8rtlibn. SUi 
tenuire liWını hi.,etliyoram. latan
bul İfgal alhndatlır. Buraıclalri bir 
hükU.met, deuletin - msnaliinl 
müdafaa edema. Ankcıraıclan ue 
latanbaldan ayn ayn Uri heyetin 
Londraya gİtmeaİ dofrw defildir. 
Anadoluda İayanlann CD'Aıcuı alın
m.,, kııuuetli bir ordu uilcıule tıeti
rilmİftİr. Seur maahedainin lehi
mize tadiline lıraat vardır. Bu lır
aatı kaçırmamak ldzımdır. Buratlt> 
ki Büyük Millet Meclisinin padifah 
tarafından tanınması da :uıruri· 
dir. Bunu temine çallfl"ız." 

izzet Pa,a, bülbasmı kaydetti-

iZZET PAŞA 

ğim bu telgrafnameyi iatemiye ia
temiye yazdı. Çünkü onun kana
ati bu merkezde değildi. Fakat bu 
yazılı9ın da hiç faydası olmadı .. 
Tevfik P&flldan İzzet P&Jllya ge
len cevabt telgrafta fU sözlerle hü
llaa edilebilen mütalealar vardı: 

"Kanana esasinin hakümlerinl 
korumağa hepiınüı yemin ettilı. 
Bunda tadilat yapmağa kıınunen 

hakkımız yoktur. Muıtala Kemal 
P"f4"ın iatediii reyi.,-, dahilf m• 
aelelerdlr. Banlar sonradan da 
halledilebilir. Şimdi büı latanbula 
Osmanlı hakimiyetinden kıırır

mak tehlikesine maruz bulunuyo
ruz. itilaf devletleri, yalnız Anka
ra murahhaalanm istemiyorlar. la
tanbal lıükU.metinden de murahhas 
çağtrıyorlar. ltiliil mahalilinde Yu
nan muhipleri pek soktar. Türk
ler, harbin devamını istiyorlar, Ji. 
ye fİmdiden propagandalar b..,la. 
m1ftır. Siz ve arkada,Iarınız, bir 
an evuel latanbula avdet ediniz. 
Oranın hakiki fikirlerini daha iyi 
anlamak için sizin latanbalda bu
lunmanız rak faydalı olacak ••• " 

Sadrazamın telgrafı, hesaplı ve 
dikkatli yazılmı9 .. Acaba izzet Pa 
flly& Ankaradan yazdırılmıt olan 
telgrafnamenin kendi arzuau, ka
naati haricinde olduğunu Tevfik
P&Jll ve kabinesi aıılamı9lar mıy
dı? Verilen cevabın metnine, ru
huna bakılırsa lstanbul hükumeti
nin bunu biuettiği anla91lıyor. 

Meselenin öbür safhalarını def
terimin öbür yapraklarında takip 
edeceğim. 

MiLLiCi 

1 mediğim tekilde şarkılan uzatırlar da 
uzatırlar ve nihayet insanın uykuıu
nu getirirler. Buna misal olarak 10 • 
l 1 Mayıı gec""i saa t sekizde bqla· 
yan Hamiyet Hanımın, ıaat tutmaca
sına, tam on dakikada bir farkı söy. 
!emek fartile yarım saatte üç fll!'kıyı 
lastik gibi usul haricinde uzattığını , 
zikredebilirim. Netekim bunu takip e· 
den Mahmure Hanun da böyle yaptı .. 

Kırk yatımdayim, kırk bin hanen
de dinledim. Hiç biriıinden böyle laı
tik uıulünden fJU'kı duymadım. lnaan 
zevk alacağma buna sinirleniyor. He .. 
le Hafız ağzile gazeller de biç çekil
miyor .. Tecvit Üzere okunan bu sazel 
ve tukılardan bıktık. Biz radyoJU mu 
kabele ağzı dinlemek için almadık. .. 

Münekkidi olmıyan bir müe
diye böyle yapılıyorsa masrafa yazık 
olduğunu, yarii ağyara kartı da ku
sur edildiğini ben yazayım. Radyo ma 
halle gramofonu değildir. idare bil
meli ki radyo meraklılan biraz oku. 
mUf yazımı iıuaıılardır. Binaenaleyh 
program va hanendeler ona ıröre inti. 
hap olunmalıdır. 

Bir de düıünülmeli ki radyo - ci 
bazadır. Onda ırüzel olmayan her nevi 
sese tahammül edilemez. Biz ıpikeriıı 
de ırüzel sesli bir hanım olmalDlı ar· 
zu ederiz. Di,.iz, nezleli bir -ıe Ha. 
ciyvat gibi, müatehziyane konuımala
ra radyo meraklılan tabammiil ede
miyorlar. 

Son söz olarak aöyliyeyim; aııııar
yecilik ve tasannu terkedilmelidir. Ya 
hep, ya hiçi •• 

Karilerinizdeıu Tiinç•r 

Maliye encü meninde 
ANKARA, 21. (Milliyet) - Ma 

!iye encümeni umumi harp esna
sında Kayseri ve Siıraata imar 
makaadile hükümetçe yıkılmı9 o
lan gayri menküllerin sahiplerine 
bono yerilmesine dair llyihayi mil 
zakere Ye kabul etmİftİr. 

VERNER 
Ankaranın •n 
lilks TUVA.LE1 

salonu 
Bankalar caddesi 

Tel: 3240 
Ankara palas 

T 1: 4 O 

2606 

ANKARA, 21 (Telefonla) -
Resim sergisi dün kapandL Sergi
de teşhir edilen tablolardan yarı
amdan fazlası sablmıştır. 

DEREKE Kum ı arı --İngiliz kum' ı ' arı da 1 C
0

Dl itibarile hiç farks zdır 

HEREKE Kum111ları 
lııgiliz kumaılanndan yarı yarıya ucııa1ar 

HEREKE Kum atları 
A9rur a k m şiarının ekserisinden daha sağlamdır 

. . 

Yerli Mallar Pazan 
(3616) 

Ankara'da ·ı 
Çocukı11rayı cadde&0 :ıde 

lıtanbul'da 
81hçekapı'da 1 Beyoğıunda fatiklll caddesinde 1 Sam•un'da 

Bankalar caddeııiede 

Münakasa ilanı 
Nafıa Vekaleti Ankara Şehri 

içme Su Komisyonundan: 
Elmadağ Çankaya isale borularile Kale ve Cebeci mm• 

takalan esas ıebeke boruları ferşiratı ve bunlara ait bütün 
diğer imali.t 22-5-933 tarihin den ıtibaren 25 gÜn müddet
le ve kapalı zarf uaulile münakasaya konulmuştur. Münaka· 
sa 17 -6-933 cumarteai günü aaat 15 te Ankarada İt Hanın· 
da İçme Suyu komiayonu da irei rnahauaaamda icra kılına
caktır. Teklifnameler ve taliplerden aranılan veaaik Te mu· 
vakkat teminat bu huauataki münakata flll'lnameeinde izah 
edilen tarz ve miktarlarda olacaktır. Talipler itbu ıartname 
ve projeleri (25) lira bedel mukabilinde komiayondan alabi 
lirler. (2289). 

1 
Tashih - Dünkü nüııhanuzın yedinci 

..aıusinde 
iNTiŞAR EDEN MİLLi iKTiSAT 

VE TASARRUF CEMiYETİ 
Sergi Evi İD§oa8t Komisyonu riya.., 

tinden : 
SerlevlıaJ..ı münakasa ilinının üçllıııcli 

fıkrası (miinakasay• iştirak e:clccek fir 
rnawın fİmdiye kadar Türlıiyede en a
piı 250 bi·n lira kıymetinde yalnız bir 
binayi muvaffakiyetk Y"'P=I olma'Lan 
prttır) cümlesindeki (250 bill) lira kıe 
limelo:i eebven 250 lira şeklinde yazıl
mııt.r. Ta&hihi loeyfiyet olunur. 

ZA yt -lıtıanbul İthalat Gümrüifuı
den aldıiımu: 10-1-933 tarih v.. 549097 
No. makıpuz zayi olmuştur. Yenisi çı
karılacağıından hükmü yoktur. Ali zade 
Abdülkerim ve Ahmet Nuri Türk Sa
bun<:ııluk ıirketi. (3608) 


