
HükUmet sanayii teşvik için 
bazı maddelerin muafiyetini 
iade etmek maksadı ile Mec
lise bir layiha verdi. 
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FİATI 5 KURUŞTUR 
Sahip ve Başmuharriri: Siirt Meb'usu MAHMUT 

Dört devlet arasındaki mi
sak metnine sah çekildiği ve 
misakın pek yakında imza 
edileceği haber veriliyor. 
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• Jdare ve Matbaa 24310 .. Roma 
MükaJemeJeri 
h ~e!ika birletik devletleri Cüm 
urreıaı Roo~velt'in be 

sind yanname-
ı ,. en ve Almanya Bqvekili Hit
er ın nutkund d- . 

an sonra ortler mı-
aakı tekrar mevzuu bahaolmağa -
~~fladı. Dörtler miıuıkmın ileri sü
r~l?1~s.i, beynelmilel ihtilafların 
bırıbırıne bağlılığına delilet eder. 

ili Kem·· ... ı 1-Adliye Ve 
2-Darülfünunun n 

.in istif ası tahakkuk etti 
"'raya nakli kabul dilınedi 

Recep Bey kanunlanmızın 'A i e Vekili 

türkçeleştiriJmesİnİ İstedi N~çi:istifa etti? 
Fransa silahsızlanmayı temina

~: ~~ğlanuştı. Teminat demek, ya 
d gunkü veyahut devletler arasın-

!'1 kararlıqtırılacak herhangi va
zıyeti idame etmek demektir. AJ. 
ınanya da teminatı sililıaızlanma
~a bağlamıştır. Ancak bir taraftan 

ransa, diğer taraftan da Alman
ra ve ltaJya arasında temin edi
~<:_ek vaziyetin şekli hakkında ih
:•lllf vardır. Binaenaleyh silil:ısız
an~a meselesi halledilmek için 
~txıınat meaelesi halledilmelidir. 

"Düyun,, kelimesi yerine "Borçlar,, 
Recep Beyin mühim sözleri-Dahili Matbuat Umum 
Müdürliiılü hakkında Şükrü Kaya Bey izahat verdi 

1 

Yeni Adliye Vekili bu
gün• belli olacaktır 
~NKb<RA, 22 {Telefonla)- Ad 

liye Vekili Yusuf Kemal Beyin ist:. 
fası haberr teeyyüt etmektedir. Yu
suf K~•I Bey ıribi değerli ve tec
rübeli bir de•let rüclünün Adliye 
ıribi miih~ bir vekaletten ayrılma
sı teeaaiirle karıılanmııtır. eıninat meselesi de haJledilebi). 

~ek İçin hangi vaziyetin temin e
dıleccği etrafında anlatmak İcap 
bder. Dörtler ınisakmın hedefi de 
re~t~eni vaziyetin tesbitinden iba-

ı. 

Aınerika Cürnhurr • • b 
y . eısı, aon e-
annaınesınde çok eh • t1• 

bir pr • 'I . emmıye ı 
ensıp ı erı •ürnıüttür" R 

velt h' b' • oose-
b • ıç ır devlet aakerlerinin 

Y~ ancı bir d 1 - • • 
b ev et araz11ıne ayak 
asmamasını t kl'f 

Bu . e ı etmektedir. 
sind en;ınıyet yolunda, 1928 aeue-
. e •nıza edilen ve harbin milli 
::Yasete.~e~ olarak kullanılmama
ıni;:esını ıatihdaf eden Kellogg 
dir 8!ndan da daha ileri aitmekte 
•İnde ıdn~enaleyh emniyet meaele-

aıına uh · d Aınerik m terız avranan 
bir adı,: ~a son teklif ile buyolda 
diğini b'ld!'1ha atınağa karar ver-

. ı •rınit 1 Bır tarafta o uyor. 
diğer taraftan Hitler'in nutkile, 
Yaıuıanıeaile n da. Rooaevelt'in. be
enıniyet ın e~1Yet meaelesı ve 
edjj k eseleaıle beraber temin 

ece vıız· t• • . 
Yeti · · ıye ın teklı ve mahi
. gunun ~ •• haline ııirmit

tır. 

Yeni vaziyet ne olacak? Yani 
~a!ihazır ne dereceye kadar değit 
rrılecek, bu tadilatı kim yapacak? 
d•te aaıl ehemmiyetli ınesele bu-
R. Ur. Geçen martta Mac Donald 

Şükrü Kaya Bey 

ANKARA, 22 (A.A.) - Büyük Mil 
let Mecliai buırün reia Kazım Paıa Hz. 
nin riyasetinde toplanmııtır. 

Bütçe encümeni reiıi Hasan F eh.mi 
Bey, bütçeye bağlı cetvellerde yapı
lan tashihler hakkında malfunat ver· 
mit ve bunu müteakıp müvazenei umu 
miye kanununun ikinci maddesi oku
narak kabul edilmiıtir. Buna nazaran 
devlet bütçesine dahil dairelerin 1933 
mali aenui masraflarına kar,ılık olan 
varidat 170 milyon 477 bin lira olarak 
tahmin edilmiıtir •• 

Kanunun diğer m•ddelerinin mÜza 
keresine geçilmi.t. gümrük tarife ka
nununun 14 iiııcü m • ..ı.ı~w-:- -~ 
a.ereaı eınaamda .az alan Kecep Bey, 
{Kütahya) ıu beyanatta bulunmU§
tur: 

Arkadaılar, bu maddedeki bir ke
lime beni ıizleri rahatıız ebneye aev
ketti. Kabul edilen maddelerin hepsin 
de buna benzer kelimeler vardır. Bili 
yoraunuz ki, arkad8§lar, milletçe dil 
huauaunda yeni bir açık yola doğru 

ıritınek hepimiz için müıterek it olmıq 
tur. Bu yolda çalııırken çok çabuk bir 
ıridiş arzusu belki maksadı bozabilir. 
Fakat bu maddedeki, (düyun) kelime 
si ıribi karıılıkların• alışılmıı olan ya 
bancı kelimeleri olsun kullanınamalı
yrz... Borç kelimesi senelerden beri, 
düyun, yerine kullanılıyor. Pekala dal 
ıralı borçlar diyoruz. Düyun kelimesi 
borçlar kelimesiyle değişeli çok ol
muıtur. Hali düyun kelimesinde ıarar 
etınekle meclisin umumi milli gidiıe 
uymadığını iddia edenler olur. 

Halbuki Meclis milletin asıl bir par 
çaaıdır. Bu teklifimle bir taraftan bu 

1 maddenin bir kelimesinin değittirilme 
sini istiyorum. Öte taraftan da yüksek ı 
meclisimize bütün milletin ırittiği yeni 
yola uymaya dikkat etmek zihniyetini 
telkin etmek iatiyorum. Bu iıte biraz 
İstical edilmesi Jizımdır~ 

Arkadaılar, her teYin aksülimeli 
vardır. Bu kelimenin üzerinde ı.arar 
edit bör gün ırene bu meclisin içinden 
gelen bör feveranla buna benzer keli 
melerin battan bata ve birden değiş
mesine sebep olabilir. Bunda zahmet -

1 çekilebilir. Böyle bir yola ani olarak 
gitm.emek için umumi gİdİ§e uygun 
olabilecek bir tekamülle, yavaı yavaf 
olaun, (düyun) kelimesi gibilerin türk
çelerile değiıtirilerek olaun bu milli gi 
diıe uymak lazımdır. İçimizden ge
len arzunun iılerimizde tatbikııu gör. 
meliyiz. 

Aziz arkadatlarmı, mesela, (m•at) 
lru!,' ned~n aylık demiyoruz. Şimdi bir 
madde kabul edildi. Orada muadil ke 
limesi ıreçti. Şimdi bu muadil kelime
sini kullanmaya ne mecburiyet vardır. 
Filin maddesini -muadil- değiıtiren 
dersek bu muadil anlatılmaz mı? 

Umumi ve kültür hayatına uymak 
yollarında ferdimiz, encümemmız, 

{Devamı 5 inci sahifede) 

' 
. ... 

Dün §dırimiz mahafilinden edin 
diğinıiz •nlaJumata ıröre Yusuf Ke
mal ~Y iatifanameainde ahvali aıh
hiyeaini sebep ıröatermit ise de ha
kiki aeb~ bu değildir. Temyiz mah 
kemuinin Ankaraya naklinin teab
hura uğrıı.;.aaı Adliye vekilinin böy 
le bir karara varmasına imil olan 
sebeplerde~ bin ve baılıcaaı addedil 
mektedir. ·Dün ırece Ankara muha-

( Devamı 5 İnci sahil ede) 

Londra konferansı 
Hariciye ve İkhsat vekil

leri gidecek 

0txıayı ziyaret ettiği zaman, ltal
Yan Ba,vekili ile yapbğı mülakat
tan sonra bu tadilatın lngiltere 
F ranaa, ltalya ve Alınanyadan mÜ 
rekkep bir dörtler direktuarının 
~arifetile yapılması dütünülmüt
tüt' '.Bu tasavvur, Fransız hükiime-
ın • • 

1 ın ıtirazile geri kaldı. F ranaız-
b",: ~dilıi.tm yapılmıumı eaaa iti
n rı.le ~bul etmekle beraber, bu-

İnhisarlarda yapılacak 
ıslahat nasıl olacak? 

T evlik Rüvtii ve Celal Beyler 

Londra lkbaat konferansına Ha 
riciye vekili Tevfik Rüttü ve lktı
aat vekili Mahmut Celil Beylerin 
gidecekleri anlafılmıtbr. Maliye 
vekili Abdülhalik Bey Ankarada 
kalacaktır. Cümhuriyet Merkez 
Bankası umum müdürü Salilıad
din Beyden batka Hariciye ve lktı
sat vekaletleri namına bazı müta
virler heyete refakat edecektir. 

.un Mılletler Cemiyeti kadrosu ;. 
Çtnde olınaaım iatediler. Milletler 
:ıniyetj kadrom içinde yapabil-

• ek
1
için tadilatı kendi aleyhlerine 

ece)' 
nı ı edecek olan devletlerin de 
d uvafaJı:atini almak icap ettiğin-
leenl F~ız hükfuneti bu tedbir

r e 'l"h kınd 11
• a sızlanma meselesi hak-

fdın a.lı:i Alınan nokta! nazarı anla
h · Cllya kadar tadil meselesini te 
ır etın k -

tingto e .~•temitti. Araya Wa-
Ve Al n lrıiikalemeleri girdiğinden 
fanına Inanlar d8: Cenevrede silahsız 
bir 1 • ıneaelesınde mütkülpesent 
ğınd~llaet takip etıneğe batladı
lesi tr nıuabedelerin tadili mese
bir t: afındaki c~rey~ iki aydır 
nuyor~f devrıne &tl'ınit bulu-

Hitler'in nutkund 
nıuahedelerin tad;Ün :_onral ~k 
h-•ı· . -eae eaının 
"' ı ııra11 gelmıttir. Çünk .. b 

Dıeıele halledilmedikçe, enı:iy ~ 
?•eleıi de halledilemez. itte G:. 
rıng'in Romaya aeyahati ve Ro. 
. ada.ki dört taraflı mükilemele-

rın hedefi bundan ibarettir. Tel. 
af haberlerinin bildirdiğine gö

re Mu ı· · G · 1 ·ı· f. ti G sao ını oerma, ngı ız se ı-
rı 1 rahanı ve Fransız sefiri Jouve
b e arasındaki müzakereler müs-

et bir n 1· • • A e ıce verınıttır. 

1 ~cak varılan netice hakkında 
la~txıat .v~rilmiyor. Acaba yapı
lırıld tadılatın mahiyeti kararlat
•ın 1 mı? .Yoksa bunun yapılma
ğ~ e,~s.~tbıbarile mi karar verildi. 

"ı ınua et netice" d. ·ı· 
~"' 'k· ıye ı an e· .1:-· fey, ı ıncisi ise e•~ · 
ı" k d b' • -aen tım-•e a ar ırçok defa] .

1 <ar b' d f ar verı en 
b "-rın ır e a daha tey"d' d "- . b ı ın en 
· l'ı!ttir. Ve una nıüabet bı ·r 
ıce d y k ne
i.t ~ enemez. o sa bu defa tadi-
l "-klundaki teferrüat ta k•rar. 
tltrıJını, ise, - ki çok füphelidir • 

Vekil Dün Geldi, Temasa Başladı 

inhisarlar Vekili Ali Rana /$ey 

Gümrükler ve inhisarlar Vekili 
~i Rana Bey dün Ankaradan teh
r~i~e gelmittir. Vekil Beyin bu 
~elıtı, lnhiaarlarda yapılacak ısla-
~t hakkında raporlarını vermit 

le an .. ~~erikalı mütehassıs heyet i· 
. goruterek raporları hakkında 
~I adt almak içindir. Ali Rana Bey 
og e en sonra 1 h. 1 
müdürlü"" n ıaar ar umum 

gune gitmit ve hemen M. 
Wallace Clark'ın r' t' alt d 

1 ıyase ı ın a 
bu unan mütehassıs h ti b. lik ..... eyeeır-
te umumı mudur Hüaeyin M·· 
k. . 1• b ve us-
ırat ıma at fU esi müdürü Hay-

dar Beyler bulunduğu halde bir 
toplantı yapılmı~tır. Bu toplantı
da müskirat kısmı h:ıkkında veri-

teminat meaelesine doğru mühim 
bir adım atılmıf demektir. 

Ahmet ŞUKRU 

Mütehassısların Raporu 
len raporlar okunarak münakata 
edilmittir. Mütehasaıslar noktai na 
zarlarını anlatnııtlar ve müakirat 
inhisarında yapılmaama lüzum gör 
dükleri ıslahat hakkında izahat 
verınitlerdir. Tütün inhisarına ait 
olan raporlar geçen hafta zarfında 
verilmit ve gene Vekil Beyin buzu 
ru ile münakqa edilmitti. 

Mütehassısların vazifesine bit
mit nazarile bakılabilir, heyet ra
porların münakaflllını bitirdikten 
sonra tehrimizden ayrılacaklardır. 

Ecza ihtikarı I 
Üç depo sahibinin hapsine 

karar verildi 
Piyasada azalan eczalan bulunduk. 

lan yerlerden ucuz fiyatla toplayıp 
kendilerinden baı· 
ka yerde bulunma 
maaıru temin ettik 
ten sonra fiyatlan 
yükselterek ihti • 
kar yapan ecza de 
posu aahibi Alber 
Niyeıro, Sahak Pa 
noayan Ye Dacat 
Dırdıryan efendi
ler hakkındaki ih
tikar davası bitmit 
tir Sultanahmet Bi 
rinci Sulb Ceza 
mahkemesinde ya• 
pılan muhakeme 
neticesinde bu üç 

REŞiT BEY kitinin cürümleri 
sabit görülmü§, ha 

kim Re~it Bey Alber Niyago Efendinin 
bir ay hapsine, 82 lira para cezaaı ver 
meaine, Dacat Drrdıryan, Sahak Pa
nosyan efendilerin de birer ay hapiı
lerine ve yirmibeıer lira para cezalan 
vermelerine karar vermi~tir. 

Balkan Haftası 
Balkan murahhaslan 
perşembeye geliyorlar 
Balkan Ticaret odası idare heyeti 

dün toplanmış ve aym 26 amda bat· 
'YacakBalkan haf 
tasında toplana • 
cak oda meclisine 
iit hazırlıklarla 
neıırul olmuıtur. 
Müteakıben oda 

ıın Tiirk murah • 
>aslan Tahir, Nem 
lizade Mitat ve ki. 
tip Abdülhak Şina 
si beyler toplana
rak programı tea
bit etıniılerdir. 

Profraınm esaa 
hatlanna göre, o
da meclisine itti • 
rak edecek Balkan 

MITAT BEY memleketleri m'-
rabbaaları perıem 

be günü §ehrİmizde bulunac;,ak!ard•~-
0 ırün öğleden evvel umuını bır içh· 
ma yapılarak '?ecliı 

0

kütat edile~~~ 
encümenler aeçdecetkır. Cuma gunu 
bir ırezinti yapılacaktır. Cumarteai ırü 
nü öğleden evvel umumi ~~tiına Y•P•· 
lacak öğleden sonra encumenler top 
lanac..'ktır. Pazar gÜnÜ serbeıttir. Pa 
zarteai ırünü umumi içtiına yapılacak· 
tır. Sah günü öileden evvel umumi 
içtima olacak, ölleden aonra encü
menler çalıtacaktır. ÇarJamba ırünü 
umumi bir toplantı yapılacak, meclis 
meaaiaine nihayet verecektir. Hafta 
zarfında murahhaslar tenofine müte
addit ziyafetler verilecektir. 

Üniversite tesisi hakkındaki 
layihanın Maarif Encümenind.e 
müzakeresine baslandı. lafsı-

' laf son haberlerimizdedir. 

• 
lotanbul tarafına nakledilecek olan Tıp fakülte8İnin §İmdi lf' oal ·•· b' 

o ettığı ına ... 

E!1 Önce Tıp Fakültesi 
lstanhula getiriliyor 

Müderrisler kendilerine dağıtılan 
fişlere nasıl cevap verecekler? 

Islahat Heyeti Azasından Avni Beyin lzahah 
Darülfünun ıslahat komitesi dün de 

içtima ederek tetkikatına devam etmit· 
tir. Pr. M. Malcbe için mesai salonu o
larak Edebiyat fakültesi riyaset odau 
tahsis edilmiıtir. Heyetin diğer azası j. 
çin de Edebiyat fakültesinin diğer iki 
odası ayrılımıtır. 

Komite azasından Mühendia mektebi 
müdürü Kerim B. rahatsız bulunduğun
dan bir iki ıründür komite meaaiaine it
tirak edememektedir. 

Komite, henüz tercümeyi bal fitlerini 
alınanuş bulunan müderrialere dün flJ· 
!erini dağıtmıştır. Fİ§ler dolduruldukı.n 
sonra bir zarf içinde ulahat komitesi ,.;. 
yaaetlne eönderilecektir. Bu :ıarflarm 
:. :....f., vazılı biç bir başka kağıt bulun
JDanıaaı hocalara bildirilmittir. 
aa yazdıkıan t:•cı. t'Q. ............ ........ -- -

komite nyuetiııe ıröndereceklerdir. 
1 ılahat komitesi azaamdan A Yllİ B. 

dün bize tunlan söyledi: 
- Tıp fakülteoinin ıslahına ve lstan

bula nakline ilk defa hqlanacağı için 
büyük bir komiıyon teıkil edilecektir. ı 
Bu komiayona Tıp fakültesi bocalann· 
dan bazıları, hastahane sertabipleri ve 
daha bazı zevat dahil bulunacaklardır. 
Bu komiayon yakında faaliyete ıreçecek
tir. Biz lstanbul cihetinde Tıp fakülte
si icin henüz bir bina üzerinde karar 
v.,...;.;t değiliz. Tıp falWiteainin nakli, 
sair noksanlan iti ile bu komiayon met· 
ırul olacaktır." 
Aldığoruz malumata göre Darülfünu

nun ıslahı ıırasında bilbaısa talebe va-

lslah heyeti azanndan Avni Bey 

ziyeti üzerinde durulmaktadır. Darülfü
nun binan arkaamclaki talebe yurdu bi
naamm yeni Oniveraite açıldığı zaman 
faaliyete ıreçmeai temin edilecektir. 

Diğer taraftan Kadınlar Birliği kız 

talebe için de aynea bir yurt tea.isine 
çalıımaktadır. Kadınlar Birliği bu hu
ıusta uzun bir muhtıra bazırlamıtlır. 

Bu mubbra ıslahat komiıyonuna ve
rilecektir Aynca bükUınet nezdinde de 
teşebbüsat yapılacaktır . 

Ses kaçakçılarına karşı 
hiç bir şey yapılamıyor! 
Şirket Şikayetlere Cevap Veriyor 

Dünkü nüahamızda Ankara karile
rimizden bir zatın Radyo ıirketinin 
neıriyatından ıikiyet .. e~en bir mek
tubu intitar etti .. Kanımız bu mektu
bunda iki kadm hanendeyi tenkit et
mekte ve aleliimum radyo müeaaesele 
rinde çall§Bn apikerlerin kadın olması 
temennisini izhar eylemekte idi. 

Radyo tirketi müdürü Hayrettin 
Bey, dün bu tenkitler hakkında de
mittir ki: 

- Bize sık aık buna benzer mek· 
tuplar gelir. Neıriyatımızla bütün din 
IAyİcilerimizi aynı zamanda memnun 
etmeğe tabil imkan yoktur. Seainden 
ıikayet edilen hanende Hamiyet ve 
Mahmure Hanımlar tanınmıı hanen .. 
delerdendir. 

Pek çok kimıeler bu hanımlann 
sesini dinlemekten bii,.ük zevk dduy· 
duklarmı her zaman tekrar eder U• 

rurlar. 
Spiker meaeleaine ~elin~, ei~ 

.. 1 50 .. • Mesut Cemıl Beyın sesı· aoy enen Ce •
1 

B . 
· • tihdaf ediyoraa Mesut mı eyın 

:::..den ıikiyet edildiiiııi ilk defa iti 
tiyoruz. Şirketimizi tenkit edilmiyen 
bir mile....., olarak ı.vaif etmek doğ 
ru olmaz. Telala telefon ıirketini ten
kit etmek bütün abonelerin hakkıdır. 
Biz tenkitten kaçan İnsanlar değiliz. 
Bilakis tenkit edilmek kusurlarımızın 
ıslahına yardım edeceği için bizi mem 
nun bile bırakır. 

Neıriyabmızın kuıursuz ve mükem 
mel olduğunu iddia etmedik. Bunu 
hatırımızdan bile geçirmeyi1z. Bilakis 
çok noksanlarımiz olduğunu biliyo-

Hanım Spikerler 

Safiye Hanım lstanbul radyonında 
lıorun verirken .. 

ruz. Fakat buırünkü şerait altında da
ha iyiaini yapabilmek mümkün değil
dir. Telsiz telefon tirketi mali vaziye• 
tinin hatta müsaadesi fevkinde feda
karlıklar yapmaktadır. Piyasanın en 
tanınmıt sanatkarlan radyomuzda 
çalıııyorlar. Meçhul münekkide gene 
teıekkiir ederiz ki tikayetini yalnız 
üç hanendeye inhisar ettirmif. Radyo
nun bir haftalık programlarını tamam 

(Devamı 5 inci sahifede) 
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MiLLiYET SALI 23 MAYIS 1933 

t~frlka: 10 HAR-İCİ HABERLER 
Her h&kkı (Milliyet) io.dir. 

Maliye kapısına hücum eden dullar . . 
-2-

Politika merakluı bir meczup. - Padifalı, sarayda kıyametleri ko
parıyor. - "Şalıaun~hdl,, aranıyor! 

Ahmet Rıza Beyin "Vasife 'ff m•'
uliyet" nııaleoini okuyan kim ..ı.ı.m... 
di? Her halde aiyaıiyatla metııul. 
memleketin politika cereyanlanru ya
kından takip eden bir "abrar,. bir 
ckomiteci>, bir "caniyetihafiye aza
sı . , ita.h. . değil mi? 

Hayır! 
Beyoğlunda Ağahüaeyin P&f& ma

hallesi imamının Hafız Hayreddin ;., 
minde aaçı aakala karqmış bir oğlu 
vardı. Hayreddin, doğıqtan fuunuz, 
idraki nokoan yarablmq, fakat kimae
ye zararı dokunmaz, eeuis, aadaaıa, 
kendi hslinde yaf&I' bir zayalJ. mec
zuptu. 

Ekseriya Toplıa-ye Sorakahvelere 
İner, bazan da Kdıçali P-.a camiinhl 
avJu.aunda oturur, akfAlll üatü de eve 
dönerdi. 

Bir gün, cene cami a..ı..w.da otu
ruyormuş; yanına, hiç: t•nrm•dıiı bir 
uh11 gelmİf, Ahmet Rıza Beyin, "Va
zife ve meı'uliyet,, riaaleainin ÜçÜncü 
lcıamını ve~: 

- Hafız Efendi, bak. . . Ne güzel, 
hikayeler, masallar yaaıyor! demiş. 

Biçare Hafız, hiç fÜphelenmemif, 
ıandalyasmın arkabiına yaslanarak 
gizlemiye, aakl&llU}'a liman ırörme
den, gayet tabii bir halde okuınağa 
başlamış. 

Oralarda dolatan -urlar eklik 
değil. Netekim Tophane Müfiriyeti 
kanun memurlanndan Beaim ve Nu- . 
man Efendiler, Hafızın, dalırm dalgm 
oku)'UfUnu merak ederek yanma yak
lu ışlar ve hemen elindeki riaaleyi 
almı~lar, kendisini de dairen.in kanun 
zabitliğ i odasına götürüp teslim etmiş
ler. 

Hadise hakkında derakap tutulan 
z bıt varakuı Tophane Mütiirü Zeki 
Paıaya yetiıtirilmif. Zaten böyle fır
satlar kollayan Zeki P&f&, ehemmi
yetli bir arz tezkereaile, yaYerimah
ouıla Mabeyinihümayuna gönderilmiş. 

Tophane Müfiirünün arisaaı: ''man
zuruali., buyurulunca, aarayda kıya-
1netler kopmuttur. Hiiakir, bir taraf
tan Batkitabet vautuile bir .. tezkerei 
huıuaiye,, ile cbianeti Yi.kiaamclan• 
dolayı Zeki Pataya iltifatlar; kanıın 
memıırlanna atıyyeler .....tiriyor. Di
ger taraftan da Adliye B-iifettiti 
methur müstantiklerden Haci Feyzi 
Bey ve musahiplerden Had Muıtafa 
Efendiyi Betiktaf karat.olanda tahki· 
kata memur ~Y-· 

- .. .1- ·- ........ " .. u .. ~Ye .... 
ir idare memur Ye ri: =p kaJ"lblzlık-

lanodan dolayı şiddetle tektir edili-
yor. . 

Fazla evhamlı olan bir paditahı, bu 
bi.diae, çddırtmıya kafi değil midir? 
Öyle ya! Güpeıründiiz, aokak ortala
rında, cami aYlularında ''evrak.unu ... 
zirre., okunsun, dağıtdaın da buna 
gözyumulaun ! O kadar ıılo tembih
i- teftitlere, emirlere, teıkilita rağ
men, bu ırı'bi meıaille uğraJ&D. arayan 
- yok! Bu nasıl sadakattir? Bu 
naaıl ıraflettir? 

Hacı Feyzi Bey ve Haci Mu"ıtafa [. 
fendi, Bqiklaf karakolunda Hafız 
Hayreddin Efendiyi iaticvaba başlıyor 
lar; kanun memurlanndan izahat a
lıyorlar, cami avlusunda bulunup ha
diseyi görenlerden kahYecİ, tespihçi, 
simitçi gibi bet alb kitiyi buldurup 
1-nen karakola çairrtara.k tabkikati 
ıre9ifletip derinlettiriyorlar. 

Tahkikat, yirmi giin sü....U., neti
cecle Hafız Hayreddine, bu risaleyi 
oralarda dolatan kıaaboylu. çok zayıf 
bünyeli, aarı aolgun benizli bir tahaın 
verip aavu,ıuğu anlqılmıttı. Zavallı 

Hafız, yirmi ırün Betiklat karakolun
da mevkuf kalmıf, meselede hiç bir 
aaça olmadığı tebeyyün edince eyine 
ırönderilmifti. Biçare Hayreddin, ha.k· 
sız yere yirmi gün hapiste yatmlmıt
tL 

Fakat, Hafıza o risaleyi ..eren kıaa 
boylu, çok zayıf bünyeli, :san solgun 
benizli ''şahsımec;hul., kimdi? 

Bunun meçhul kalması, sarayın a
sabiyetini artmyor, her tarafa emir .. 
ler veriliyor; nımi, sivil memurlar, 
huauıi hafiyeler faaliyete ıreçiyor;dört 
koldan hareket eden bu tahkikat ka
filesi, her tarafta ''şahsnneçhul., ü a
nyordu. 

"Şahıımeçhul,, ü anyanlar, onu ele 
ıreçirmeden, paditahm pençesinden 
yakalannı kurtaramıyaca.klarm., ''ıra
zahıtahane., nin bir türlü teskin olmı· 
yacağınr biliyorlardı. 

lıtanbul kazan, onlar kepçe, dur
madan dinlenmeclen ıreceli gündüzlü 
''tahumeçhGI,. aranıyor Ye bulunamı
yordu. Fakat «tahumeçhQI>, iğne de
liğinde olaa, bulwıacaktı, ve netekim 
aradan on bet gÜn ıreçtikt- sonra 
"tahımneçhal., yalı:alanclr. 

Ama, naaıl? Bu, çok meraklı bir 
vakadır. Tahkikata meıaur edilenle
rin meharetinden :ziyade, "ph•rmeç• 
hill.. :f .. n cür'eti.. \ı-_,d;.; •• ......,.._ au..-caa
liep o mııttur. 

( Arb. rJar.) 

Yarın: 

Maliye kapısına hücum eden dullar 
-9-

. Z~yrekli Şİfman Hacer, Atlam ataflı SıdUuı Hanrmlar. - Ne ai
hırd::· ne keramet! - Kıbnslı H tıfİm Elendi. - Gazetelere ueri
len yemborunz,, kabilinden tebliğ! 

Spor 

TENİS TURNUVAMIZ 
Cuma günü kardöfinaller oynanacak 
Gazetemizin tertip ettiği teniı turnu- 1 

vası bu cuma ırünü ele Taksim kortla
nnda de• aır. eclecektir. Havanm yağ
murlu olmaat dolayqile - ırünü 
oynanamıyan bu turnuva auna •·nü 
oynanaa.ktır. gu 

Şimdiden tahmin ed"ıldifine naza~an 
kar dö firuı.I ,_çlan çok heyecanlı ve 
zevkli olacakbr. çanı.;; lıiriaci ..ı;..,; __ 
ıion bittiği içia -- ıria6 ll)'a&J'acalı: 
kuvvetler af&ir ,........ lılr lewaa:;ia ar
zetmektedir. 

Matmazel Garodetaky'ain çok iyi oy
nadıfma ıreçea cıı.- ıriUııii f&hit olduk • 
Fahire Hannn eğer formuada İae Ye ge
çen ıeneki oyanunu tutturabiline, Miaa 
C.nnins'i yenebilir. O zanw.n finalde 
matmazel Gorocletaky ile çarpıtacaiı 

tahmin edilmektedir. 

ıram•ru netrediyoruz. Otetri ıtrogram 
deği!tinlmit ve bu ıalde İfrai edilmit· 
tir. 

ispanya - Bulgaristan maçı 
Pazar ırünü öğleden aonra Madrit'

cle, lspanyol milli takımı ile Bulırar mil
li takımı hakem Polhinhaa'ın i.ı-i al
tında kartdaşmqlanhr. ilk diidilı: ile 
beraber yaiınur da ... ,ı--...... Ma
moıfih bana nı- oyun de- etmİf 
•• ilk den ede l spm1yollar altı tane ırol 
atmqlardır. 

it.inci de.rede .ı.ha ..ı.at çahflln la
-YGI OJ'1111Culan bu sayıyı kollaylıkla 
13 e ilıl&t etmi•lerdir. 

Bu maçta top bir defa bile Zamoranm 
eline Bulpt' tutu halinde gelmemittir. 
oyunda kunetıer müoavi oldu• · · 
çok zevkli olacaktır. gu ıçın 

Cuma ırünü oynanacak maçlann pro-

Muahedeler 
Değişmesin! 

Küçük itilaf merkezle
rinde nümayişler 

BELGRAT, 22 A.A. - Önümüzdeki 
pazar ırünii ayni zamanda Vartova, 
Pnıgue, Belırrat ve Biikr8f'te muahede
lerin yeniden ırözden ııeçirilmeai cereya· 
nı aleyhinde büyük niimayİfler yapıla· 
caktır. 

Bu 4 duletten hw biri diğer 3 devle
tin payıtahılanna murahhaslar göndere
ceklerdir. 

Bircok toplantılar eanaamda söylene
cek nÜtuklarda Küçük l tilaf milletlerine 
muahedelerin yeniden gözden ıreçirilme 
sine müteallik olan planlarm vrupa i
çin tetkil etmekte olduğu tehlikeler i
zah edilecektir. 

BOKREŞ, 22 A.A. - Bukreşte halk 
büyiik bir nümayiş yapmış ve milli köy
lü fırlı:aaı mensuplarından 250,000 kİ§İ, 
başvekil M. Vaida Vovode'nin önünde 
bir geçit resmi yapmıftır. 

Romanyanın en uzak noktalannda cet. 
mit olRn köylü heyetleri, batla hükumet 
erlaiıu olduğu halde geçmitlerdir. Bu 
heyetleri payıbıhta 80 hususi tren ıetir
mittir. 

Alayı takip eden toplantı eonaamda 
fırka liderleri, Macar, Alman, Bulgar, 
Uknınya, akaDiyeılerinin mümessilleri 
tarafından nutuklar söylenmiıtir. Ha
tipleriııı. ciimleai de muahedelerin yeni
den gözden geçirilmeli cereyamnın aley 
hinde bulunmuılar, bu cereyanı protesto 
etmiılerdir. 

Japonlar Pekin' de! 
Çinliler'japon sefaretha

nesine hücum ettiler 
TOKYO, 22 A.A. - Japon kıtaatı 

Pekinin iki mil mesafeaine kadar celmiı
lerdir. Japonların öğleden sonra tehre 
girmesi muhtemeldir. Maamafih harbi
ye nazırı şehrin İJgalinden sarfınazar e
debileceğini zannetmektedir. 

PEKiN, 22 A.A. - Renıro Ajanamm 
Pekinden istihbarına ıröre dün salıah 
ıilihlı bir talmn Çinliler Japon sefaret· 
haneoin miittemlibna ait bir lıü.daki 
nöbetçiye hücum ettiklerinden Y&Ziyet 
vahimi~. 

Burada hikim olan intiba, YllZİyetİn 
çok gorırin oldaja ...-kezindedir. Pe
kinde bul..- Japen kuYvetlerinİn Ja. 
- t ' e lııiınaye için tahiye kıta. 
atı lıtemelm ihtimel dahilindedir. Di
i• taraftan tİlmlden ırelen Japon kuv
..-etleri herhelde Pekine ir.., ılM-f,M. 
-;.. "mlerine lıir memur ırönılermiıae 
ae.;;r; ~- ... -uru kaba! -
mittir. 

2 milyon kredi 
MONTEVIDEO, 22 (A.A.) - Ga

zeteler, lnıriliz bankerlerinden mürek 
kep bir ırrupun Uruıruay hükiimetine 
2 .000.000 Liralrk bir kredi teklif et· 
mq olduğunu haber vermektedir. 

Alman filosunun yapa
cağı geçit resmi 

KIEL, 22 (A.A.) - Volff ajanaın
dan: Batyekil, M. Hitlw ile &Jvekil 
muavini M. Von Papen ve propagan· 
da nazm M. Goebbela Alman filoou
nun Kielde yapacaiı .ıreçit nıoıninde 
hazır bulunmak ve filoyu teftit naza
nndan ceçirmek üzere Berlin'den tay 
yare ile Kiel'e gelmitlerdir. 

M. LitvinoPun M. Herri
ot'ya mektubu 

LYON, 22 (A.A.) - M. Herriot, 
M. Litvinof Pdan bir mektup almıfbr. 
M. Litvinoff, bu mektubunda Franan: 
ve Ruı milletlerinin biribirine yakm
lapnaaı ve umumi sullmn ır.-ç<ık ve 
aaflam bir surette kUTTetlenrneai ba
kımından değeri arta• '" artacak o
lan Fraıws .. Rua mi••k••rn 11. ffeni .. 
ot'nun inuaamı latıdıfmı unutmıyaca 
fmı yaznuftır. M. Litrinoff, ltu mek
tubu doatça duyırular İzhan ...retile 
bitirmiftir. 

Dollfuss'un bir nutku 
ViYANA, 22 A.A. - M. Dollfu.a, 

telsizle bütün !İmal• Amerib'cla nqro
lunan bir nutuk söylernittir. Mumaileyh 
bu nutkunda Awıturya'nm iıtildilini 
muhafaza ve müdafaa edeceğini yeni· 
den teyit etınit Ye A nıturya'run mer
kezi Avrupa Ye Tuna havzaamclaki har· 
si vazifesini elıcnuniyetle kaydeylemİf
tir. 

Tek erkekler araımda Suat Jeoffredi 
ile oynayııaıkbr. Hw - lnı~r bu iki 
~unet lıirilıirine miaaYi defihe de bu 
maçm çok ırüzel -.yan edeceğini Ü· 

mit ediyoruz. Sedat dömi finale gelebil
mek İçin büyiik miitl<ilata maruz kalmı· 
yacaktır. 

Ahmet Ferit • Necmi ımçına gelince 
Ahmetin cuma sünkii oy.._na naz•r•n 
avantaj kendisindedir. Mıuumfih Necmi 
nin de n~\ııl oynayacağını bimiyoruz. Bu 
oyuncu bazen hiç bet.lennoiyen zamanlar 
d~ cok iyi oyunlar çıkarabiliyor . -

Tenis Turnuvamızın Programı 
26-5-933 

S...t AKORT 
10.- Suat • Vedat 
10.45 Ahmet v Rasih 
11.30 Jaffe • Baien 
15.- Suat yahut Vedat 

B ICOllT 
Froitier v Joffrecli 
Miı• Cumins • Fa.f:awe H. 
Cidecyan • Şirlnya• 
Cira,, ya .. at Necmi 

C ICORT 
Ciru • N-.U 
Baldllllİ " Orhui 

a.Jdi•i 7Ü11I; ()rt..a 

Cenevre 
Müzakereleri 

•• 
Üniversite tesis ediliyor 

Japonyanın son beyanname 
karşısında vaziyeti 

Maarif encümeninde münakaşalar 
Darülfünunun Ankaraya nakli teklifi kabul edilmed 

Profesörlerin hariçteki işleri mahdut olacak 
VAŞINGTON,22A.A.- Siyasi mab 

filler, M. Nonnan Davis'm buıriin Ce· 
nevre'de Amerika'nın cihan ıulhunun 
muhafaza11na iştiraki baklandaki nokıai 
nıızaruu izah ve teşrih ederken onlulan 
Çin'de mütemadiyen ilerlemekte olan 
Japonya'ya telmihte bulıınınektan pek 
ziyade güçlükle çekinebileceği mütalea
smdadır. 

Söylenildiğine ıröre Japonlar, ne ıilalı 
lan bırakma plinuun ve ne de 4 Avru· 
pa devleti mİ•akırun kendilerine bir ırü
na tealluku olmadığı husuaunda fazla 
israr etmektedirler. 

Bundan başka M. Nonnan Daviı'm tcs 
lihatm beynelmilel bir kontrol ihdasını 
kabul edeceği tahmin olunmaktadrr. 

Çekoslovakya boyuna silahlanıyor 
LONDRA, 22 A.A. - Stefani ı\jan

amdan: Daily Mail "'azeteai Lord Rot
hermere'nin nir mekiubunu neırebniı
tir. Lord Rothermere bu yazmndıı Çe
koalovakya'ıun, mevcut muahedelerin 
tersine olarak, ılurup dinlenmeden silah 
landığuu, Anupa'nm en kuvvetli ordu· 
suna m"lik bulundu~unu bildirdikten 
sonı·a C<koslovakya'da bilhaua Macar
lara kartı tethit u•ulünün h~la devam 
ettiğini kaycletmittir. 

Hendeuon nikbin 
Sili.hları bırakma konfe.-..ıı11 reiai M. 

Her.deraon miizııkerelerin buıriinkü va
ziyetini anlattıktan sonra demiıtir ki: 
. - Bugünkü s<rait dahilinde bütün 
devletlerin emniyetine hizmet edecek 
ve e•a.slı terki tealibat ahkamım muhte
vi bir mukavelenin yakında llnza~ı müm 
kün olacağını bhmin etmekte haklıyız. 

Fazla bir şey 
Beklememeli 

·~ 

İkbsat konferansı için 
bir kaç söz 

VAŞiNGTON, 22 A.A. - Hariciye 
nazm muavini M. Moley, telsizle ........,.. 
dilen bir nutkunda dünyaya iktıaat kon
feranımdan pek faza birteY beklememe
sini ihtar etmiıtir. Mumaileyh, beynet. 
milel bir para mikyaaına •akİtaİz rücu 
edil.-sine kanı da ihliyatkir davrand
maıını tav•İye ebni.ttir ve 'bu mıeaelenin 
bütün alaka.dar devletlerle ayn ayn mii-
sındaclır. · -·- · "· ' 

Mumaileylıin timdiki musibetlerin ilaç 
lannın kendimizde olduğunu ehemmiyet 
le kaydetmittir. Bununla beraber akila
ne bir tarzda yapılacak beynelmilel bir 
tetnki me•ai ~ok iyi neticeler Yerebilir. 

Yunanistamn cevabı 
ATINA, 22 A.A. - Yunanistaıun M. 

~ooıevelt'in beyannamesine vermi' oldu 
gu cevabm metnidir: 

~ah ~ ... tetlerinin bütün dünya millet
lerme ~lap. eden Ye silahlan bmıJona 
mes~leaile ("ıhan iktısat konferansına mü 
teallık ol~n beyannamelerini Yunan hü
kumeti büyük bir alika Ye li.yik olduğu 
ehemmiyet ile karşılamı,tır. 

yunan hükumeti, zatı devletlerinin bu 
tetebbüaiinün ve hatırası nnutalınıyacak 
olan bu beyannamede anahatlannı çiz 
miş olduğunuz projenin, halisane kabul 
edildikleri takdirde miUetlerin ırerek ik· 
hsaden kalkmmaları _.. guek sulhun 
tesiıai ve takYiyeai gibi pek ziyade nazilı 
olan bu zamanda talıakkub elzem bulu
nanemnlyetlerin eldeedilmeaine nıedar 
olacak aelimetbaht neticeleri vereceğin· 
den cfolayı, bütün dünyaca tanip ve tak 
dir edilmesi lizmı selmekte olduğu mii
taleumdador. 

y u- biikıimetİ, .... yiikaek ırayelerin 
tabekln+uDa meder olacak her türlü 
tedbiri can Ye gÖnülden lıahuJ eder. 

AN KARA, 22 (T elelonla) - Maarif encümeni bugün lstanbul D 
rüllünununun lağuı ve Vniuersite le.sisi hakkındaki kanun layihası 
Maarif Vekili Dr. Re,it Galip Bey in hıauriyle müzakereye ba~lam 
hr. Bu münasebetle Refit Galip Bey encümene hükümetin Darüllü 
nun hakkındaki düfüncelerini izah etmiş ve Üniversitenin nasıl te -süs edeceği etrafında encümen azalarını tenvir etmiftir. Encümen a 
zalarından biri "Vniversite" tabiri yerine öz türkçe bir tabir kabul 
dilmesini teklif etmi~ııe de bu i~in Dil encümeninde tetkik edilmekt 
olduğu ve gerek Vniveraite gerekse lise ve enstitü gibi tabirler içi 
bir karfılık bulunduğu takdirde bu mevzuun o zaman görüşülece" 
muvafık olacağı mütaleasile teklif nazarı dikkate alınmamıstır. E 
cümen azasırnlan Osman zade Hamdi Bey İse Darülfünunun' Ankar 
ya naklini teklif etnü, ve bu teklif taraftar kazanmlf İse de ileride 
sen hükUmet merkezinde ikinci bir Vniversite tesisi mutasavver old 
fundan ve bugün irin buna imkan görülmediğinden bu temennin' 
müzakere mevzuu olmasına lüzum görülmemiftir. Encümene verilen 
ı:ahata göre Vniuersite prolesörlerinin hari~te meşgul olacaklan ifle 
mahdut olacaktır. Ezcümle Hukuk fakültesi profesörleri muayyen d 
valar takip edebilecekler, fakat aldıklan davalardan Darülfünun 
minliğini haberdar eyliyeceklerdir. Vniuersitenin bir müJdet için mu 
tariyeti bulunmayacaktır. 31 Temmuzdan sonraki muvakkat tefkilatt 
açıkta kalacak proleaörler, muallimler ve muavinlerle asistanlar E yl 
le kadar tesbit edilmif olacalrhr. T efkil edilecek telil ve tercüme hey 
tine memur edüecek bu nevi zeııat uı adetçe pek aı: olmayacağı anlCZfı 
maktadır. Vniuersitenin hakiki kadro~u ihtiyaca göre hükumetçe b 
sene zarfında -hazırlanarak gelecek Nısana kadar Vniversitenin teık 
lôl layiha.ile birlikte Meclise tevdi edilecektir. Encümen lô:yiha üzeri 
deki tetkikahnı yarınki toplanhaında ikmal edecektir. 

Kazanç Vergisi Layihası 
ANKARA, 22 (TelJonla) - Adliye ve Dahiliye encümenle 

den müteşekkil muhtelit encümen bugün l.aı:anç uergisi liiyihcuı üz 
rinde tôli encümenin yaptığı tadilatı müzakere etmeğe baflamlfh 
Maamalih layihanın heyeti umumi yede müzakeresinin flelecek içti 
senesine bırakılması ihtimali vardır. 

Edirne meb'uslarının bir teklifi 
ANKARA, 22 (Telefonla) - Edirne fehri elektrik tesisatının gii 

rük vergisi ile muamele uergisinden istisnası hakkında Edirne meb' 
ları Haaan Hayri ue Şeref B. ler Meclise bir kanun tek/il etmİflerd· 

Samsun sahil demirgolları 
ANKARA, 22 (Telefonla) - Samsan sahil demiryollannın deol 

te mal edilmesine ue Deulet Demiı- yolları ue Limanları isletme Um 
MiiJürlüjjiince ifletilm-ine dair lr anun lii:yihtuı bütçe 'encüme • 
de müzakere ve bazı tadillerle kabul edilerelr ııı::ı:ıı-ne7e alırtmıf 
- . • •·•~ --"-- L_:.,.4 z.; IUc-1'arlo.rının elinde bulunan J..,Cr gönn 
m•f. huse senetleri ihraç kıymetleri üzerinden, devir gönrerıler de 
essıslerden satın alınan hisse senetleri nisbetindeki fiyatlarla hazin 
ce satın alınacaktır. 

Türk talebenin protestosu 
IZMIR, 22. (Milliyet) - Jim-.tik 6cıyramına i,tirak elin 

yen Amerikan mektebi cama giinii spor 6a)'ramı JIClpclcaktır. Bu 
rama mektebin Türk talebesi protesto makamında iftiralt etııaem 

karar uermiftir. 

Acıklı bir kamyonet kazası 
lZMlR, 22. (Milliyet) - Seferi""- ;al ıl• çamar.='-'d::;;an;,,,_ .. ~ 

1U1f yapan bir otobü. üç-e clerirJiğinıle 6ir uçuruma tliifmi4 u• 
lör Kôrnil El. lıa.za neticesinde leci bir &aTdte ö/,..;;. ti • kanı 

t t D.. ol il k ..• ..,., e en ne e yapıfm•• ır. ort y cu e amyorıet --L-b • b. olmam 
h · '""'' ıne u ıey r. 

Bir motör parçalandı 
k/ZM~R, 22. (Milliyet) - Hudaverdi motörll lırtuıadan Fi j;,. arın a karaya çarparak parçalanmı,hr. T«Yfalar 

Dört devlet misakı 1 

Yakında imzalanması 
ihtimali kuvvetlidir 

ROMA, 22 A.A. - Cumarteoi günü 
aktamı M. Goering gelir gelmez 4 dev
let miaakına müteallik olarak başlam'l 
olan müzakereler, dün bitmittir. 

LONDRA, 22 A.A. - Roma'dan ah
nan ve 4 devlet misakının aktine müte
allik müzakerelerin hitama ermit oldu· 
ğuna dair olan telgnflar ln~uz siya11 
mahfillerine bir alika ye ayı" zanıa nda 
hayret vermİflir. 

ıuııııı ! 1 1 'ı · ıl l ı. ' ' ' 

Aka Gündla'la 

Yayla Kızı 
Milli., büyük. sinema rom 
A.~ Cıinoiüa: Be)lin biı1Muaa /il 

yd ıçın U&8n --.ulan beri ha 
ma~ta olcluiu ba rommı bitmek 
redır. Büyük inkılabın miihim bir 
rafını Anadolu yayla•nm lrınncla 
teren ba milli, loıİJ'İik roman a,,,n 
manda yepyeni bir senaryordur. ( 
toprağın ku:ları) nı, (Dikmen yılcl 
nı, (Çapkın ln:z;) ı, son çıkardıiı ( 
uey ana) yı olruyanlar (Yayla /lı 

ntla dalıa yeni, tlalıa heyecanlı bir 
gunlalr balacaklanlır. 

1111111111111uuıııu1111111nınınmt 

Bu mesele hakkında son zamanlarda 
yapılmııf olan miiuokereler, her ne ka
dar bafyekiletler araoında diplomasi yo
lu ile icra edilmit"' de M. Goering'in 
Roma aeyahatinia muzakeratt ıı. dere
ce ileri ptiirmeaine İntizar edilme-k- 1 ... ..--.---.----------!f 
te idi. Şimdi K~çiilt lt!Wm endişeleri
nin ne suret!e ızale edılmiş olduğu ılü
şüniilmektedır. Şayet bu memleketlerin 
menfaatlarını koruyan bir formül bu
lunmutaa, lnciltere bn miaakın teıairle
ri~ C~vre' de ırC:.ginliğin za valını te
mın etmiı olan faaliyetlerin tesirlerine 
inzimam etın~lni müsavi surette karşı· 
lıyacaktır. 

mit oldufunuda dair olan bir haber 
mııtır. 

M. Goerninır, de bu aabah miaak 
nini .Alman kalıineaine e-önderıniştir. 
~aalan Fransa ve 1 ngiltere mümeı 

le:"'ne verı1en tekildeki metni, söylen 
ti~ göre, birçok tadilatı ihtiva etm 
tedır. Bu tadilatm ekseriıi M. Gocr · 
in t.....wMiıii üzerine yapılmlfbr 

Goering Berline döndü 

F enerbahçenin en kiiçiik teniscileı·in
ılen ol n Mdih-Danyal double'ı Necmi. · 
R•sih doublınn kartı ne netice alacakla. 
rını kestinnek çok zordur. Bu iki genç 
oyuncu sınirlerunezl~se İyi ve Rvkli bir 
oyun çıkarabilirler. 

Günün en mühinı maçı Şoduvar • !?•· 
rinyan doublc ile Jalfe - Jeoffrcdi doub· 
le'ı arasında oynanacak olan maç-tn·. Bn 

• 
Froitier 7ahut Joffrtıdi 

15.tS Baien y.ahut J1tffe 
• 

Cidecyan ,rahat Şfrin7 .. 

16.30 Obaneayan Vedat 

• 
Machida & Another 

17.15 Suat - Sedat 
Semih & Another 

• 
Ra•ila yahut Alım•t 
MUe Corodesky ye 

Mile Born•lebı. 
Daoral - MolU. 

• 
Necmi RaıLb 

Şudu•ar • Şiriayan 
Joffrecli - Jaff• 

• 
Sadat 

13 May,.ta 11elat edf!fl Sot1yd Rııo

yanın Rigtıdalıi miri M. Swider•lriy
nin c:encuesi MoalrotJaya ıretirilmİf ııe 
6üyült 6ir cenaze merasimi yapılmıf

tır. Tabutu istaayondan itibaren laft
yanlar ar...,nda Hariciye komi.eri M. 
Lit11inoll ile kornUerlilr erkônı da 11ar-

P ARiS, 22 A.A. Bir lngiliz Ajanu, 
Fransa, lnciltere, ltalya, Abnanyanm 
dört devlet misakını kabul elmİf olduk
larını ve metnin resmen sah çekilmek 
üzere Cenevreye müteveccihen yola çı
kanlınrt olduğunu temin etmektedir. 

M. Goerning, ile M. Juvenel arasında 
tam bir itilif hiaıl olmuı olduiu söyle
nil-1<tedir. 

LONDRA, 22 A.A. - Resmi lngiliz 
muhafili, dört devlet misakı projesinin 
Romadan CeneYreye Ye İngiltere ve 
Fnın .. haricive aezaretlcı;oa gÖnderil-

BERLIN, 22 A.A. - Prusya batv 
I! M. Co.;rinl!'. ltalyadan dün aktam 
lıne gelmittir. Mumaileyh matbuata 
y~natında ltalya ile Almanya arası 
bır Avuıtua·ya meselesi mevcut ol 
ğını söylemiş ve Hitle_.İn nutku üz 
yeni hir vaziyet ha11l olduğunu ve 
vaziyetin Rooıevelt'ın hitabeoi ve Md 
ıolininin dörtler misakı projesi istit. 
tinde inki.af etmesi razım ıeldiğini e 
miyetle işaret ebni,tir. 

' tlı. Cenaze Kremlin aaravı Ju11arı ya
kınma pmiilmüffür. 
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l-1-ı.ıepan...._I 
Belediye ve Hendese 
Geçen gün tehir bayatından ve 

belediye itlerinden bahseden bir 
dostum Avrupa tehirlerinde göz 
alabildiğine giden düz caddeler
den bir nümuneaini olaun latan
bulda göremediğinden tikiyet e
diyordu. 

Gariptir. Bizde doiru bir yol 
?.l~dığı halde BeYoğlu caddeaine 

b
Douk.gruyol,, iamini vermİfiz. Hal

ı T unelden T akaime kadar bu 
doğruyolun kaç yerde kaç türlü• 
kanburu vardır. 

. lıt.anbul bir çok yanamlar ge- ' 
çırmı9, ~ebir bir kaç kere battan 
~~fa yanmıt- Fakat hendese ilmi 
ızce meçhul oldujiu için yeniden 

meydana çıkan tehir eaki köste
bek ~vuı teklini muhafaza etmif. 
.. A!ımlerimiz llmüheyan, llmüüs-

türlap, llmüaimJ'a diye maskaralık 
tan ibaret teYlerle kafa patlatacak 
Yerde hattimüstekim denilen nea
neyi öğrenmit olsalardı bugünkü 
l~~n~ul daha güzel bir tehir ola
bılırdı zannederim. 

Bizim tehircilerin, ama hala bu· 
gün biı itle mütehauıı geçinenle
rimizin geri ve sakat bir fikirleri 
var. 

Bir semt, bir mahalle bir sokak 
meydana aelmedikçe kaldırımını · 
elektrik, gaz, au ve kanal tertiba: 
~yapmayı lüzumsuz buluyorlar. 
h vler, apartımanlar yapılıyor 
t ~Ur mazbatalar hazırlıyor, gaz.,: 
e er Yazıyor. Ora Mkinleri bir kaç 
Yazın tozu b" '--- ıu haz . ' ır - tın çamurunu 
tehe~d~yor. Neden sonra elektrik 

1 esı yapılıyor, sokağı bir kere 
on ar altüst d · ha . e ıyor, arkasından 
p v:'~azı tebekeai İfe batlıyor, ..:f:1bö en •u te~keıi geliyor, ao-

·L. yle l:anıırın define yerleri 
ll•uı arana lar•n b. uhar be 
lneyd -a ır m e 
d" anına döndükten sonra bele
'"'kaldırım döteme1e batlıYor. 

zil:\Yruııadaı. akun-fir. Yollar p. 
ır, 41"•llar 1 lek ' bilı açı ır. ... ıaıı, • -

rafta~- yapılır. Sonra iki ta
dan f~ batJar. ip .Awupa-

- Barltan CAHIT 

Esnaf Sandığı 
y --arcbına muhtaç eaoafa 

yardan edilecek 
d ~ llUirakabe bliroau yeni

en. ~8: "- eemİ}'etlerin birl"ftiıil
nıeoı ııçm bazı eoaılar hazır!•-· t 
ş· . ~t ır. 

~diye kadar zümre ıriimre birleJti-
rılen .......... 
kaJi.dc~y bu tn-hidinclen fe.-
'-·- e '!'.netice al-ıtır. G- bir 
~ ay içincloı ı... ar h ;" .,...._ 
~Jncle .. a..., para INrilanittir. Bu para 
ale ... - nihayetinde "'E•-f orta 
~~" nuru albnda bir sandık tet
lril edılecektiı-. Bu sandıktan muhta
: muavenet olan küçük eonafa yar-
._ edilecektir. 

.. :iye~er nıürakabe bürOMı bu 
- . I~ aı.t lııazırbklan ve ni,.....ua

yı fllndıden Y•-lrtadır. 
o· ı.. b .. ç eene oonra ı.u oandıiıa b · 

d:'ı:!'- ha~ine konulabileceii ü.Ut :. 
ektedır .. 

k:İyetlerd- yalnız birle-.; İm 
k boluımuyan ve mühim olan bir [ ~·~: ;: :~~-1 

n, ··•·•dın .ı- c:etTeldiır) 
22 llAYIS 1935 
• 41ııaa l'iatları 

1 .... 1 

~.... Talıdt 
1 ., 1e,10 El.ı.trik __.. 

~ ...... .._ T-:r ---
D . ..:· ~;ı:;" Da n..ı ---
~~"' .... '' ı • ~- ...... 11.• 
"" f'"- A··dıt. 1 4f.30 

• 1 .... 't.I . ili 44.-

• -• ııa,ıo 
ı ........... ··~ - ._ 1'-.;:"L.._ aı.-
.... a.-m.. .... ~ ----
" "" M& .. a1ı 102 Cl..a1;0 28.30 
A•aclolu Hlııe 21.- rttl~t "• ı. 12.-
Tr._._... 11.30 7, •· , PG9•• 2 
lloji 3,111 Şvk doy. ~--
Şu,, ı..Trİ:r• ıs~ llalra ~ 
Tellf!:foa 13,- Ş.rk m . ...., z..aa 

ÇEK FlATLARI 
t•ria 12,06 f Prai 
.... ~hdra 7J4 J Vl7aoa 
J,t~Jor)ı M.40 Madrit 

•lano 9,09 e ... Ji. 
Bridaı.ı VartOYA 
Aı..... ~ P .. ı. c-..,,... 146.30 Bel vat 
Satı• B , 
A 98. 29 üarat 

lllt.terda.lllıl 1,17,89 Mosko•• 

N U K U T (Satıf) 

IO ~ı 
f. Pru.-. l71 

1 ••terli -
l 1) ı. D 710,5 

2Q o r 180 
20 l.lrot 218 
20 ~ Belçika ııa 
20 . "-hml 25.SO 
2Q u!.,.!••içre e.20. 
1 ı:ı • 2111.-

•• it •rio 85.-
ltr, c.. 120 

15.116 
4,48,25 
5.54,65 

2.035 
4,.ııs 

3.75,25 
38 

79,811 
1002.75 

it anıt 

14.-
17.-
47.
:u.--
33.-
23.
sıı.-

935 
33.-
a.-
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·- . . - - - - -- -

• 
ŞEHiR 

Ekonomi 

Beynelmilel Oda 
Milli grupun temsili 
faydalı görülüyor 

931 Ankara Ticaret Odaları ı.-re. 
oiııcle, 111111 tİcıaret fl'UpUDUR tefddr.ülfi 
ile -'1eD Puiste bulunan Beynmni
lel n.-et ye Sam.yi Odaınw au kay· 
di Wıincle bir laınır yerilmİftİ. lktısat 
v~ ......... -Y&hk rönrıüt ve 
milli.....,_ teı '•lllü için lotanbu! ~i
-"" Odau tedılbta memur ecı;.m11t1T. 
o.ı..la, N-rli=+ Mitat B. in rlyaıe
tinde Oda meclUi uaundan Ziraat Ban
kuı müdürü Ahsen, Karaomıan zade 
Sual ve umumi ki.tip Vehbi B. !erden 
mürekkep bir komite teıekkül etın.iı, bu 
komite dün ilk toplantısını yapmıştır. 

Verilen malfımata e:öre, Beynelmilel 
Ticaret Odaaının iki türlü azası vardır: 
Fenli ve faal azalık. 

Türlıiyecleki Ticaret Odalarından yal
nız lstanbul Ticaret Oda11 Beynelmilel 
T~caret Odası~da &zadır. Şimdi tuelc
~ edecek mılli ırup, bütün Türkiye 
Tıcaret ve Sanayi Odalarile lıehri ıinai 
bilümum iklısadi mÜeHeseleıi t~il e
decek ve bu milli grup Beynelmilel Ti
caret Odasına •za olacaktll'. 

Bunun bir çok faydalan mülihaza e
dllınekteclir. 

Milli 11rup yakında teşekkül edecektir. 

Mahsul ıyı 
c .. ıen malômata nazaran ıon yağmur

lar bilbuaa Trakya ve Kocaeli mınbıka
llJ>da çok nafi tesirler ya-br. 

Bu oene memleket dahilinde bilhaısa 
arpa ve buiday mahsulünün umumiyet
le çok iyi olduğu anlaıılmııtır. 

Yaş meyve nakliyatı ıçın tedbir 
Hülri'anet ı.u aene meyvelerimizin ibra~ 

cmı temin için yeni bazı kararlar almıf
br. Her ıeyden evvel, memleket dahi
linde yetiıen meyvelerin memleket 
.ı.Jıilindelô müıtehlik pazarlara ve ihraç 
llmıanlanna ıüratle nakli ic;bı İcap eden 
tetbirler almmaktadır. Nafia veWeti 
bu itle .,.,.,,, ıurette ~ıul otm.Jıta. 

..... Bu huousta Devlete ait ıimendif .... 
ı...cıe t...tilıat alınacağı gibi, diier tl
mendifer idarelerile de telllllS edihnek
tedlr. Şan. Demiryollan iti edici lrum
penyası bu sene Yllf ıneyye nakli .e lh· 
nu:atı icin huıuıi teTtibatlı ,,..onlar ha
zrrlallll§ olduğunu Nafia Vekaletine bil
dİnnİftİr. 

Y lif meyve nakliyatında lktısat n 
Nafia V driletleri mliıterelı: hareket ec1 ... 
cdderdW. Ecnebi vapur kwnpanyalari
le de bu huauaba t-. edilecektir. 

Hilkümet bu .-e memleketin bu tabii 
servetinin ziyaına meydan Yenniyecelı
tlr. 

lktısat Vekaletinde yem teşkilAt 
llıtıoat Vdrioleti bütcesi mecliılen çık

mıtbr. Bu itibarla Vekaletin yeni tl!flÖ· 
llt projelerin; tahakkuk ve tatbiki gele
cek ıeneye lı:almu addedilmektedir. lh
nıcat o6ıinin AnkaJ'l\Y• nakli de yeni 
tl!flriliı.tın lnırulmaama kaldığı haber ve
rilmektedir • 

Gelen buğday 
Dün tehrimize Anadoludan ve Trak 

yadan Mter vaııon buğday aefm.i,tir. 

P'oll•te 

Adliye koridorlarında 
yankesici 

Sabıkalı a\iruhundan Hızır dün A
iırceza mahkemesi koridorunda ka
aap Elnıaa efendinin altm aaat ve kor 
donunu çalarken adliye zabıta memur 
lan tarafından cürmü meıbut halin
de yakalanmqbr. 

Denize duştu 
Kınabada yolculanndan Bursalı Ali 

Efendi vapur Büyükada iakeleoinden 
ayrılacağı •ırada denize düpnüfoe de 
ku..-tanlmıttır. 

Eroin 
Kaıımpaıada Tevfik İominde biri

llİn üzerinde Eroin bulunmuıtur. 

Sakakta ölUm 
Kocaeli vilayetinin Hendek ka&a

omdan kaoap oğullarından 0-an oi 
lu Ali Sirkecide Ankara caddesinden 
aiderken birden bire dÜflllÜf ve öl
IDÜ§tÜr. 

Keserle ... 
Beıiktaıta hamal lıhak mavnacı 

1-1·· 
uııeyinle kavııa ederken keaerle yara 

lam.ı,tır. 

M .. rlffe 

Tarih Dersi Yeni Hastahane 
Muallimler yalnız tarih 

okutacaklar 
Tarih tedrisatının aon zamanlarda 

ehemmiyet kazanmaaı fizerine orta
mekteplerdeki tarih hocalannm yal· 
ruz bu dersle mefgul olmaları tekar· 
rür etmittir. Önümüzdeki ıeneden iti 
haren tarih muallimleri, lleelerin ikin
ci devrelerinde de yalnız tarih okuta
caklar, coğrafya denleri ayn mual· 
limler tarafından okutulacaktır. Coğ
rafya saatleri Üzerlerinden alınan mu 
allimlere ayni adette tarih deni verile
cektir. 

Zeynep Kamil hastahanesi 
1 ne zaman yapılacak? 

Galatasarayda ecnebi muallimler 
Galataoaray illetinde bazı ecnebi mu. 

allimlerin mukaveleleri bitmittir. Bun
lann tekrar istihdam edilip edilmiyec6-
ii hakkıncla müfetti! raporları tetkik e
dilmektedir. 

ilk tedrisat müfettişleri 
Mülhakata tefti,e çılmuı olan ilk ted

rioat müfettiıleri telırimize clönmüıler
dir. 

Köy mektepleri tatil 
Köy mekteplerinde imtihanlar bitmif 

ve melı:tepler tatil edilmiıtir. 
Şehir illımekteplerincle de imtihanlar 

ay lıefmcla batlıyacaktır. 

Samih Bey Ankarayı gitti 
Belediye memurin mii-liıü Samih B. 

tekaüt kanunu iıi için dün Ant.araya 
gl\miıtir. 

Hilaliahmer haftası 
Hililiahmer ıube reislerinden mÜ· 

rekkep bir heyet dün Ali Patanın ri
yaaetinde toplanmtt ve 26 mayıota 
batlıyacak olan Hilaliahmer haftaaı 
münaoebetile ıubelerin yapacağı itler 
ve verilecek konferans ve müaamere
ler ırörü,ülmüıtür. 

Mahkemelerde 

Oıküclarda aıçdacıalı: Zeynep Kamil haı 
tahaneainin bütün noluanlan ikmal edil
mİftir. Dolıtor laıdroau ela ikmal eclil
dilrten IOllrB hutahane faaliyete geçe
celctir. 

Ekmek fiatı 
Bu hafta ekmelc faab 10 para nokoani

le 8 lınırut ve fnmcala ıene 13 kuruı o
larak tesbit ediJmİftİr. 

Dilenciler toplattırılacak 
Son zamanlarda dilencilerle miicade: 

lede ıevtek clavnmıldığı belediyece tu
belere tamim edilmİftİr. Dilencilerin 
toplantınlmaoı için aıkı takibat yapılma-
11 bildirilmiştir. 

Zabıtai Belediye talimatnamesi 
Yeni zabıtayı Belediye talimatnamesi 

ynpmakla me,gul komiayon meıaiaini 
bitinnittir. Talimatname önümüzdeki 
devrede mecliste kabul edildikten aonra 
tatbika ba,lanacaktır. 

Halka ıyı su 
Belediye ,dıirde halka İyi ve hiyleaiz 

ou i~l-k için htanbul halkına hi
taben lıir ı.e,.- nqretrnittir. Bu 
beyanname tubeler ve mahalle ihtiyar 
heyetleri vasıtaoile herkese bildirilecek
tir. Belediye bu beyannamesinde diyor 
ki: 

"iyi, temiz, sal menba auyu içmek j. 
çin fıçı, damacana ıibi kaplar üzerine 
Belediye tarafından konulan kurıun mü
hürlerini ıuyun evinizde bo,aldığı za. 
man muayene ve behemehal imha ede
rek sucuların tekrar kullanınaaına ve su
ya hile katıJmaıına meydan vermeyiniz." 

Ağaçları tahrip edenler 
Şehrin muhtelif semtlerine dikilen a· 

iiaçlaun bazı kDnıeler tarafından tahrip 
edildiği görülmektedir. Bunun meni i
çin şubelert tamim yapılmııtır. 

·Kaçak limon davası 
Limon kralına göre kaçak olmıyan 

Jimonlar denizden ~evrilmiş .. 
Limon kralı Diyamandi Efendi ile 1 

diğer ıuçlularm 8 inci ihtil5a mahke
meıinde yeni limon kaçakçılığından · 
dolayı muhakemelerine batlanmııhr. 
Mahkemede, mevkufen Diyamandi 
Ef., ortağı Muçakia, kitibi Argiri, mu 
ayene memuru Ali ve kolcu Arif efen 
dilerle gayrİmevkuf olarak muhafaza 
memurlarından Şükrü, Aziz ve la. 
mail Hakkı efendiler hazır bulunuyor 
lardı. Mevkuflardan Diyamandi ve 
Ali efendilerin tevkif kararına itiraz· 
tarı Ağırceza mahkemeaince reddedil 
mit bulunduğundan dün davaya bat· 
lanmıf, evveli uaulen auçlulann hüvi
yetleri tesbit edilmiftİr. Okunan ve 
gayet mufaaaal olan kararnameye gö ... 
re. Diya,.,.,..di, Muçalı.iı ve Argiri 
efendiler 2930 1andık limonu, muhte 
lif partilerde, beyannamelerde az mik 
dar göaterip gümrükten çok çıkar

mak suretile kaçırmak ve Ali ve Arif 
efendiler bu harekete yardım etmek; 
Şükrü, lsmail Hakkı ve Aziz efendiler 
de ihmal ve terahi ıöatermekle maz· 
nun bulunuyorlardı. 

Diyamandi efendi iaticvabmda, kon 
tenjan uoulü batladığından beri 99 
bin sandık limon gelmİf olduğunu ken 
dilerinin kontenjan milcdarına ıöre li· 
mon çıkardıklarını, bir mavnada az 
mal kalınca diğer mavnaya aktarma 
edildiğini Ye sıraaı ııeldikçe onların 
da çıkanldığmı oöylemiqir. Diyaman 
di Ef. bu meeeleye ait tahkikatı ya· 
pan gümrük müfettiti Retat Beyin de 
niade ne kadar mal ,,. .... hepıini ka· 
çala: zannederek Saraybumu antrepo
IUD& aldırdıiını, antrepoda kalan bir 
çok limonlann çürüdüğünü, kendiıi
nin 2930 aa.ndık beyanname harici li
mon çıkardıft iddia ediliyorsa da, bu 
ouretle çürüyen limonları da 6 - 6 bin 
ıandık ziyanı olduğunu ili.ve ebnit
tir. Reiı, niçin ırümrük bat müdürüne 
tiki.yet etmediğini sonnuttur. Diya· 
mandi Efendi başmüdürün o zaman 
yeni tayin edilmit •e muamelita ye
ni başlamıt olduiu ce..-abını vermiş· 
tir. 

Rei.a : - "Pierre Loti vapurundan 
manifesto harici 34 ... ndık mal çıkar
mıtıınrz." , 

aattırıldığını, gümrük reominin de ia
de edilmediğini, parasız kaldığmı ve 
bunun için apartiyi ıeriye 16nder
mek iatediğini ifade etmiştir. Reiı B. 
•·bu mal elinde mi idi ki iade edecek
tin)" diye aormu9, Diyamendi Ef. : 

- Gümriik bulup iade edecekti. 
Yoksa mal mavnada çürümüıtür." de
mittir .. 

Geç vakte kadar devam eden mu· 
hakeme ba~ka güne bırakılmıştır. Dün 
2 inci ihtisaa mahkemesinde Nazım 
vapunı davası da rüyet edilmiıtir. 

Bir bozma kararı 
Galila İsmindeki Alman vapuru ile 

ailAh kaçırmakla maznunen cereyan 
eden muhakemeleri neticeainde ltera
et eden Jozef, efendilere ait hüküm 
nakzeclilmiftir. Y-iden muhakeme e· 
dileceklerdir. 

Yangıda kasıt var mı? 
2500 lira si"orta bedeline tamah ede

rek TEpelıaşındalô dükkimnı lıut
yakmaktan rn~u Yunan tebaııımdan 
berber Andon Eftnclinin muhakerııaine 
dün Ağırceza mahkemeoinde batlanıl· 
mı,tır. Okunan zabıt varaluılarından, 
düklıi.ada eJya ve ı.oı-ya ribi madde
lerin ancak 600 lira tutan olduğu anla· 
şılıyordu. A.don diild.anı kulen yıık· 
madığuu, diildri.nda 2500 linılık ...ı ol
duğunu söylenıiftir. Dini__, tahltl• 
yantflDln naaıl çıktılmı Wlınedllderinİ 
söyı.nitlerdir. 1 ddia =bmmı itııal e
den Hublis Bey ıuçlumın ecnebilere 
m-'1 olan küçük -tlardan beıbet• 
liii yapomıyacağını anneclerek eh.,.. 
miyetaiz olan etJ'lllından yfikı""'9 Wr 
para almak için y..,._ itaat• yaptığı.. 
m söylemit ve teolılf'.aıi ı.tmıiftir. H• 
yet miizakereclea - -ım taılelıW 
radd ,,,.;,, ......... e plıit ..ıw .. 
baıka güne bıralıılını9br. 

Bera et 

.. 

Vll3yetta 

Mali Sene 
Kadro ve maaş gecike

cek değildir 
Yeni mali ıene yaklaıtı. Bundan do 

layı Defterdarlıkta büyük hazırlıklar 
yapılıyor. Haziran baflnda dul, yetim, 
mütekaitlerin üçer aylıkları da verile 
cetk.ir. Kanııklıia meydan kalmama
., için memurlara ıimdiden t'!limat 
verilmektedir. 

Yeni pullar 
Yeni mali sene batından itibaren 

yeni damga pullan da teda-riil mev· 
k.iine konacaktır. Bunun için hazırlık 
lar yapılmaktadır. Eıki pullann de
iittirilmeai iti ay sonunda bitecektir. 

Kasaların sayılması 
Sene batında kaaalardaki -ralar 

ve kıymetli kağıtlar sayılacaktır. Sa
yı heyetleri teıkil edilmektedir. 

idare heyeti kararı 
Vilayet idare heyeti, dün vali mu

avini Ali Rıza Beyin riyasetinde top
lanmıttır.Bazı memurlara ait itler hak 
kında muhakeme lüzumu karan ver
mittir. 

Sanayii Teşvik 
Yeni layihada bazı maa

fiyetler iade ediliyor 
lktuat, Maliye ve Bütçe encümen· 

leri teıYiki oaauıyi kanunu tadi!Ab halı 
kındaki layihanın tetkikini bitinnit 
ve layihayı heyeti umumiyeye eevket
nıiftir. Teıviki oanayi kanununun mu 
afiyete ait bir kıomı maddeleri, --
yi kredi baııkaaının tqkiline dair olan 
kanun li.yibaaile kaldmlllllf 'fll bu mu
afiyetlerin karf11ıiı olan verıi ve ,.... 
simlerin aan.ayi ve kredi bank•eme 
ııermaye olmak Üzere tabailine bq
lanmıfb. Li.yiha bazı muafiyetleri fll 
hatlar dahilinde iade ediyOT: 

Teıviki aanayi kanununun 9 uncu 
maddesinde sayılı olup kaldınlan: 

A - Sanayi müeaaıeseleri inta ve 
tevaline lizrm inşaat malzemesi, 

B - Bunların imali.tına 'fll zunıfu
na mahous iptidai maddeler, 

C - Makine al&t ile yedek parça· 
lan tahrik, nakliye ve tahmil ve tab
liye va11talarmın yeniden muafiyeti 
bu layiha ile iade edilmiıtir. 

Ancak yealden konulan hükümler
le B hkraaındaki iptidai -ddelerin 
muafiyeti bet aene için muteber olmak 
üzere icra vekilleri heyeti kararile 
bir cetvel halinde ilan olunacaktır. 
Bu cetvellerde: 

A - Hanııi mevaddı iptidaiyenin 
muaf olacair, 

B - Bunlann hangi sanayie tahıia 
olunacağı, 

C - Hangilerinin tamamen veya 
bir nisbet dahilinde kıunen muaf ola
cağı bet sene İçiR. muteber olarak taa
rih olunacak ve bet sene sonra yeni 
cetveller yapılacaktır. Bet oene içinde 
cetvellere ili.veaine lüzum ıörülecelr. 
İptidai maddeler hakkmda e ... cetvel 
müddetine tibi olmak üzere bu uaul 
caridir. 

Gümrük tarifelerinde muafiyet cet 
veline dahil iptidai maddelere ait güm 
rük reaimleri mukarrerabndan tenzi. 
li.t yapıldılı surette bet eenelilı: müd
detin hitamı beklenilınekıizin tarife
de tenzilatla mütenaaiben cet.ellerde 
tadili.t yapılır. 

Kanun li.yihaamm en mühim Ya 
memleketimiz için yeni olan huouliye· 
ti ıu noktadadır: Bu kanunun _,rm. 
den sonra lı.tuat veki.leti teıviki oa
nayi ruhaatnıuneai •ermek için fU esaa 
ları anyacaktır: 

A - Sanat tubedtde ihtiyaçtan 
fazla iıtihaal olmamaaı, 

B - M-lek•IİD bam Y..,.a yan 
mamül maddelariaıin inkipfma mi.ni 

_ol_ 
c - Jpliılai -ddeei d ... ndan , ... 

lecelae a il m bırakacafı i!Çi
lik kaati h Jıe114I' ' ı verilen muafi· 
,...... •'hede faala oı...meu. 

8ta fU1lar olmadılıça yenidaa -
aftyat ...ı...tna....,.; Yerilmlyecafl P, 
bi .._t fabrlkaJarda ;,lal iıı -
cut -.afiyete latlnaden r-it'atm'llıi 
iaterlana bu -oata tabi olacaklar
dır. Kanun llyllıaor oanayİ kredi ban 
ka11 kanunun- lraldınbfı bir knaa 
muafiyetleri iade adarken ba ıu.-
nun neırinclen -. almaHf oı- -
ri ve resiuılarhı de rwf oao 11111 ı hl te-

min etmelıtedlr. Bbı-layb - -
maalarda fabrika •aklneleri ile lllt 
yedek parçalarmdan .ı-ıt ııümriHı 
reıimleri ve muamele ...,rglleri 6ç ay 
içinde aahlpleri- reri verilecek! .,_ 
bunlar tmlaat mektubu vemıttlena 
mektuplar iade olaaacaktır. 

3 
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' lfELE~ 
" Kaybolanlar 
Gazeteler bugünlerde bir takım 

kaybolma vakaları yazıyorlar. Ge 
rek memleket içinde, gerek dıtın
da demek kaybolma hastalığı afa· 
ğı yukarı çoğalmaya batladı ... in
san hali bu. Ben de kaybolmaya
yım diye tedbirler dütiindüm ... 
Ve aklıma Nasraddin Hocanın •u
hikiyeıi geldi .. 

Hoca merhum bir gün "hir hana 
inmit ve sabahleyin erken kaldı
rılmaaını tenbih etmit··· Sabah ta
bii erkenden Hocayı uyandırmıt
lar. Hoca telatla kavuklukta ka
vuğunu alacak yerde diğer bir 
hiristiyan yolcunun ppkasını al
IDlf·· Yola çıkmıt. Önünde bir ya
lak olan bir çetmeden geçerken 
abdest almak iıtemit. Yalağa eği
lince batındaki p.pkayı görmüt ve 
kendi kendine: 

- Hay Allah fU hancının ceza
sını verain. Beni uyandıracak ye
re çorbecıyı uyandırdı. Demit ve 
geri dönmüt. Doğru hancıya: 

- Yahu! Beni i,imden de et
tin. 

-Ne oldu? 
- Ne olacak. [fapkayı göstere-

rek] bakaana benim yerime, ya
nımda yatan çorbacıyı uyandır
mıtsın. 

Tabii hancı gülümaemit ve Hoca 
ya uyandırılanm kendisi olduğu
nu fakat yanlıtlıkla batına ppka 
giydiiini aöylemif. Hoca da kani 
olDRlf fakat oormut: 

- iyi ama! Anlaplan hen ara 
aıra kendimi kaybediyorum. Be· 
nim bea oldujumu bilmek için ne 
yapayım? .. 

- Ne yapacakaın? Boynuna bu 
ufak çıngırak takaram. Kendinden 
fiipbe edince böynunu sallarsın, 
çıngırak seai ifidiraen aen olduğu
nu anlarsın. Hoca bu tedbiri be
ğenmİf. Çmgırağı takmıt ve yola 
çıkmıt-·· Bir kahveye oturmut, ba
tını sallamıf, hüviyetini anlamıt 
ve: 

- Bana bir kahve 11etir demit·• 
Bu maoevreyi gören bir miizip 

Hocanm arkasına geçip yavatça 
boynundan çıngırağı ÇÖZIDÜf ve 
kendi boynuna takarak kar9ıya o
turmut·· Muttaııl çıngırağı aallar
mıf. Hoca bir müd~t dik dik bak· 
tıktan 90nra batını sallamıt, ıesı 
çıkmamıt. Onun üzerine herife de. 
mit ki: 

- Enayi zannetme! Senin, ben 
olduğunu bfliyorum, ama benim 
kim olduğumu anlayamadın ... 

itte ben de bundan korkuyorum. 
Günün birinde kendimi kaybeder
sem nasıl ben ben olduğumu far
kedeyim. Çıngırak taksam Hoca· 
ya yaptıkları gibi benim çıngırağı 
kendi böynuna takıp hen oldukla
rını iddia edecek m1izipler tümen 
tümen. 

FELEK. 

Kt•a haberler 

Kadınlar kongresi 
Kadmlar Birliği eenelik kongresi pa

zar rüü topla,....aktır. 

Niyazi Beyin cenazesi 
Dnlet Şurası a:ııaamclan vefat ede. 

Niyuı Beyin c-i dün kaldmlmıt
br. C az iıni ...... Vali muavini 
Ali Raa BeJ-, telarimizde bulunan Devl
let Ş-... - Ye bir çok :zevat bulun. 
amflur. M-.ı DeYlet Şurası namına 
bir çelenk koaııl_,tur. 

* 1_. Tıcarat müdürü, yarın l:ımİJ'e 
ıritmek here Anlıaradoa f"lırimize ırd· 
lllİfdr. ' 

* Etıtılıa Oduı idare heyeti dün mu
tat tGplaab.- yapnııfbr. C-ç doktor
.... -.ıleoinİll ....... ..,W..iu z-'ili
yıw. 

• • 1 1 pi ... r:: b cek olan ıençlik 
HilUhb • ı' - - ifia Anlıanda •-
- • - h!i '• w •elmit •• 
Wr • • _,, .. l&ı liiğüne gön-
derilnıİJdr. 

• Atutos- itibaren Kadıköyüı..ı.. 
Bao• ; a lıaclar elan oalıllllln bdastrn-

-:9 ~l:J! bdutıo heyetlerin-
.. .. ti• çalıfall reio ve aza hazirandaoı 
J•A • buane dahil olecaklardır. 

• A..-... Birliiinde eltin mutat içtima 
,....,ı.., .... yardana muhtaç ~ hanıma 
......... takanı YeriJmİftİr. 

_......,,_, __ 
Bankalarda 

- Nasıl olur? Manifeato harici bir 
malı Liman ıirketi giiııırüğ., teolime 
mecburdur. Eğer, bu 34 sandık ekılk 
gehniş te baıka bir vapurdan tamam
lanmak için bana verllmiıse bilmem." 

l{oskada Hanm Efa>di ı...,;nde lıiri

ıinin yolunu kH m celıren 10 llnıaınr 
almaktan ı~lu Jımıııil Efendinin ımıha
kemeıoine dlln Ajın:ezada lıatlallDllfbr. 
lsmail Efendi bu parayı ıa-Petmedlfinl, 
kendi yanlarında c;alı...., Harun Efendi
nin kendilerine alt bir lt!:t

1

olduiu 10 
lirayı iade etmeden bir mm ~ 
na rirditini, buna muttali ohınca Hgel 
heıabını keo" diyerek verclilrlerl on H- 1-----------~-...,,.-

• Hlmayei Etfal cemiyeti umumi _. 
lıez niai ve Kırldareli. melou•u Fuat B. 
ID lllıaün telırimize ıreın-i muht-
6. lltncıı relı Srvaı aıefıaıu s-eddin 
B ..... tir 

Esnaf Bankası sermayesini 
arbracak 

Eanaf Banka11 he ti. • • .. .. Ye unıumıyeıı 
dun fevkalade olarak toplanmııtır. Bu 
toplantıda banka oennayeainin 1 OObin 
liradan 200 bin liraya ibllğına karar 
verilmittlr. Bankanın aermayesinin ıı• 
çen sene tezyidi takarrür etmiıae de, 
bir k11ım taahhütler ifa edilmemİ§ti. 
Banka, yeni bir faaliyet devreıine ah
lacaktır. 

Diyamandi Efendi beyannameleri 
hep kendi imzaladığını, muhtelif mar 
kalı mallar için beyannameye (muh
telif) diye yazıldığını, gümrüjün de 
bunu kabul ettiğini söylemi9tir. Reiı 
Bey bir beyannamenin arkasına (fi. 
loaara şahadetnameıi alamadıimı i
çin iade ediyorum.) diye me§Nhat 
verdiiini oöyllyerek "'bunu niye iade 
ediyordunuz?" diye aormuıtur. 

Diyamandi Efendi muhtelif partile 
rin sümrük resmini •erdiii halde, bun 
lann müfettit Retat Bey tarafından 

nıyı geri iıtedilderinl. - dııı nzuıyla 
iade ettiğini söylemitilr. Muhakeme ne
ticeıinde bu lddlamn alul oabit olma· 
ınıı, lunall Efendinin benetine lııarar 
nrilmİftir. 

Cezası indirildi 
Osküdarda bir etıenti eenaoında llliİ· 

naaebetm hııreketlerind- oinirlenerdı: 
kız kardeti Aneyi llldtiren Yatar evvel
ce Ağırceaa mahkemesinde 18 sene hap 
ıe malılıüm edilın4, fakat temyiz maJı. 
ke..-i bu karan bozmuıtur. 
Ağırcezada nalı.zan rüyet edilen dava

da neticelenmi' hadisede ağır tahrik ırö-

rlllmek YllfU1D c- 4 - 3 aya h.. 
cllrilmlıtir · 

Fedai Ef nin deli olmadığı 
anlaşıldı 

KÖprü üsincle dalrtllo Su- Haı. 
mı öldtlren ..., vekili tarafmdaa deli • 
duğu iddia edilen ajans nril.ıalıdemlerin 
den Ali Fedai Efendinin tıbbi adlidelıt 
müplıedeoi lıitmiıtir. Ali Fedai l.f. t.,,,. 
klfaneye (6nderllmiı. raporu da ırııW. 
.W umuınDiie aelnıifdr. Rapcırıı na
nuı AH Fedai Efendinin deli obnachla 
tetlıit edilmittir. 

" n nisanda rozet leffiabnda ıayre-
ti ı:;c • çoeulı.lara nı!ıtelif hediyeler 
~I .. ir. 

• Franoıs ııellri Comle de Ouunbrwı 
'bıqün Ankarıı'ya ıridecek ve Butga,. •• 
ftri M. Antonoff buıün Ankaradan t4lla 
nııUa gelecektir. 

-o-

Sıhhat müsteşan i'' 
Pariate toplanacak oU... .. caat a 

cemiyeti oıhhat itleri • (2330) 
bulunmak üzere • 
bat Yelıaletl 
buria ... 
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( A•kerl bahl•ler ) 
İstiklil mücadelesinde gerilla 

(çete harbi) 
u 

Kazım Karabelr:ir Pafll betinei mek
tubunda Gazi Hazretlerinin 29 mayn 
1919 da Üçüncü, On betinci .,,. Yir
mi,;-ci Kolordulara yazmq oldui'ıt &. 
rektifi on numaralı veaika namı altın
da yazdıktan sonra albna fUDU ill.nı 
ediyor: "Teferrüat eaaaen yapılm.Ifb. 
Debarlmıanlara gelince: B- ltiW 
devletlerinin aleyhimiıı;e harekete ge
çeceklerini bugün dahi tahmin etmi
yordum. Aalı ....,.. tahakkuk otmiyen 
bu gibi ıayialar üzerine kıtaatımı çe
te halinde dağıtmak inhili.lini .,.. bir 
Enneni taarruzuna mukabele edemi
yecek bir hale l'elmeaini mucip olur
du. Ben geldiiimden beri bir Şark 
taarruzu baznlığmda bulunduium i
çin bu emri mevkii tathika koyma
dım,. 

Gazi Hazretlerinin tam.imini oku· 
yan bir askerin, Ki.zan Karabekir Pa
tanın bu direktif bakkınd4ki fU nolı:tai 
nazan karııamda hayntlere diifme
mesi kabil değildir. Doinuu ben bu
nu okuduğum zaman, kendiaiııe ka111 
aaygı l&fıyanlardan biri 11fatile aıke
ri iktidarından da derin bir ıüpheye 
dü,tüm .. 

Naaıl diifmiyeyim. . • Geliniz, bir 
-:ere o zamanki vaziyeti kı .. ca bir 
~re daha gözönüne :!etirelim: 

••• 
Mondros mütarekesinin yedinci 
ıddesile galipler kmdil.U- ..,.. 
lceni ehemmiyeti oldufunu iddia 

.,decekleri her noktayı itl'ale aali.hi
yettardırlar. Bu cümleden olarak lı
tanbul kuvvetli bir ordu ile itııal edil
miş. . lzmire çıkardıktan Yunan or
duıu İfgal kollan ile (Manita) ve (Ay
dın) a kadar ilerilemif. 29 Mayıı 1919 
da Ayvalığa da dÜ§man ihrq yapmıf. 
Ve Ali Bey kumandaaındaki 172 nci 
alay düımana ilk kurıunu ukarak Ga· 
zi Hazretlerinin da buyurdukları üze
re lotiklal Harbinin ilk kıvdcJDll tu
tu;turulmu;... (Antalya) daki ltal
yan kuvvetleri Konya istikametinde 
Şimale doğru itııal ve nüfuz mıntaka
larını büyültmekte. . . Kilikyadan iti
baren Cenup hudutlanmı.:ııda Franau: 
kuvvetleri ve Enneni gönüllüleri (An
tep - Meraı - Urfa hattmda) faaliyet
te.. . . Şarkta, Ermeniler ..e Ermenilik 
galeyan içinde. . Antant devletleri, 
siyasi adamlannm ve matbuabnm ağ .. 
zı ile, büyük Enneniatanın nuıl tahak
kuk ettirileceğini her gÜn cihan efki.
rır.:ı yaymaktalar. . . Senelerdea beri 

Pontos gayesi için bazırlanmq olan 
Şarki Karadeniz Rumlan, bu emelle· 
rinin tahakkuku pefİne dÜflDÜf müte
madiyen çalışmaktalar. . Bütün de· 
nizler ve deniz veaaiti haımılarm elin· 
de.,. Ve memleketin biitün düğüm 
ve çözüm yerleri itilaf devletlerinin 
birer kuvveti tarafından tutulmuı bu
lunmakta. . Hilafet makamı ve lıtan
bul Hükiimeti lıjl&f mümessillerinin 
esiri bulunmakta. . . Bütün bunlar 
karşısında yegane maddi kuvvet ola
rak Harbiumumiden yorl'Un ve çok 
zayiatli çıkmış ordumuz ... 

Bu ordunun vaziyeti. de o zaman 
töyle idi: 

A. - ikinci Ordu Müfettitliti; 
merkezi Konyada. Bunun 12 nci Ko
lordusu Konya, Afyon, Denizli ve ha
valiainde. 

Y İrminci Kolordusu, Ankara, Niğ
de ve havaliıinde .• 

B. - Kadro halinde bulunan 13 
ü"cü Kolordu merkezi Diyarbekirde 
ve li.ğvi dafiinülmekte. Üçüncü Kol
ordu m.,,.kezi Sıvaata ve kıtu.b bu 
havalide dağınık .. 

C. - On befinci Kolordu merkezi 
Erzunınıda ve kıtaatı Bayezit - Ha
aankale - Erzurum - Trabzon Te hava
liıinde .. 

• • • 
lıte harici, dahili ve umumi vaziye

ti bu halde bulunan memleket ve mil
leti, baakın tarzında ufradıtı bu ant 
felakette kurtarmak ancak azimki.r 
namuılu ellerin milleti, kua ve doğru 
yoldan bukuk ve istiklalini müdafaaya 
aevk ile kabil olabileceğine karar ve
ren Muıtafa Kemal bu vaziyet k&111-
sında, düpnanlarm Enneniıtanı kur
mak, Pontos Hükümetini yaratmak i-

Milliyetin edebi Romanı: 111 

fİıll -.leketi ne ıuretle İfgal edebi
leceklerini tetkik ve münakqa buyur
muılar va baamm muhtelif lııareket 
ihtimallerini ve bu muhtemel hare
ketlen!- biaiın için - :ıuorarluı han
~:! olabiı-finl teoplt etmitler ve 

bu ibtfman.... kartı ne auretle 
mlidaf .. etmemi• lbımgeldiğini bir 
direktif halinde her üç Kolordu Ku
maııdanm& bildirmitlerdir. 

Kl•- Karabekir Pata Hazretleri 
de çok iyi bilirler ki bir milleti ayak
landırmak ve savqtırmak karan ve 
ıaeauliyetini omuzlanna alan kuman
dan her teyden evvel yapacağı iti iyi
ce düıünüp eleyerek umumi bir plan 
yapar Te tertibat alır. 

• • • 
Böyle bir plan da tu eaaslara İlti

nat eder: 

A. - Makaadnn nedir? Makaadnn: 
İtilaf devletleri ile ve · onun öncü ve 
faal kuvvetlerile Türkiye, yokedilmek 
hakikatine kartı, vatanı kurtarmak .. 

Beni diifmanlar bu maluadımdan 
naaıl menedebilirler? Bunun için: 

B. - Düpnanlar ne yapabilirler? 
Bu huıuı mütalaa olunurken diifma
nın yapabilmeai mümkün bütün hare
ketler varit görülür ve nazara alınır. 
Bilbaaaa yapacaiı hareketlerin bize 
en zararlıama auretim.abauaada ehem
miyet verilir. Sonra diifman bu hare
keti ne kadar kuvvetle yapabilir?Bun· 
da da haamın azami kuvvet kullana
cağı dütünülerek hoaaplar ona göre 
yapılır. 

C. - Bundan aonra, düımanm aza
mi kuvvetle yapacağı ve biziın için 
en muzir olan hareketini akim bırak
mak için kuvvetlerim.iri ne kadar ço
ialtmak ve bu hareketlere kartı ne 
gibi tedbirler almak lazımgeldiği dü
tünülür. Buna nazaran kuvvetler ve 
tertibat hazırlandıktan sonra insiyatif 
bittabi bizim tarafonıza geçmit ve he
aaba katıhnarrut herhangi bir haınn 
hareketi kartısında kalınmak tehlikesi 
bertaraf olunmuş olur. 

Bu, gerek (iıtrateji) de, gerek 
(taktik) te hiç değiımiyen bir prensip
tir. Diitman en zararlı olarak gördü
ğümüz ve ona göre hazırlandığımız 
hareketi yapmazaa bundan hiç bir za
rar gelmez, fakat herhangi bir ekaik 
müliıbaza ve düıünce ile düşman bu
nu yapmaz, b:naenaleyh buna kartı 
tedbir almıya lüzum yoktur demek 
aevk ve idarede en büyük hatadır. 
Bilhaaaa bir milletin tarihini kurtar
mak ve yatamaaı aebeplerini temin et· 
mek mes'uliyetini alan bir kumandan 
için, bu en büyük bir gaflet olurdu. 

işte dünya aıkerliğinin deği,mez 
bir prensipi olan bu temele dayana
rak diyoruz ki: 

Ki.zun Karabekir P&f&J\Jn. "Debark· 
manlara !!elince; ben itilaf devletle
rinin aleyhimize hareket edeceklerini 
bugün dahi tahmin e-iyordum. Aslü 
eaası tahakkuk etmiyen bu gibi ıayi
alar üzerine kıtaatmu çete halinde 
dağıtmak, inhililini ve bir Ermeni ta
arruzuna mukabele edemiyecek bir 
hale gelmesini mucip olurdu. Ben 
geldiğimdenberi bir Şark taarruzu ha
zırlığında bulunduğum için bu emri 
mevkii tatbika koyınadım,, demesi bu 
sebeple Üçüncü Ordu Müfettişliğin· 
den alnut olıfuğu direktifi yapmadığı
nı aöylemeai, aflarına mağruren söy
liyeyim ki, bir Kolordu Kumandanı 
olan Ki.zım Karabekir Paşa için aske
ri tarihte, aıkeri ahlak noktasından 
bir kara ve aıkeri bilgi noktasından 
da ters bir not olarak kalacaktır. 

Burada ıunu da tebarüz ettirmek 
mecburiyetindeyiz ki yııkanda izah 
ettiğimiz veçhile Mıııtafa Kemal Pa
ta umumi bir felakete dü,en vatanı 
beyetiumumiyesile kurtarıcı bir mu
zafferiyet temini tedbirlerini dü~ünür
ken, Şarkta muayyen bir mmtakada 
Ermeni kuvvetlerile kartı karııya bu
lunan Kazım Karabekir Pa§a her ne· 
dense, dar bir diitüniit ve kıaa bir gö
rüşle yalnız önündeki vaziyete taas
ıupla aapla.nmıt bulunuyordu. Bunu 
"Ben geldiğim gündenberi bir Şark 
taarruzu haztrlığmda bulunduğum i-

MAKEDONYA 
inaan olan Mehmut Beyin yalnız batı- 1 
na kaçmaaına imkan mı vardı 1 Anca 
beraber kanca beraber •• 

At aealeri inadına yan aokaktan u
zaklaımıyordu. Gönüllü Arnavutlar o
raya gelmitler kalmıtlardı. Garip bir 
iararla dönüp dolapp gene orada du-
ruyorla Bereket verain .. Hafif bir 
yağır rdu. Y okaa Atıfın to-
pr kanlar bu büyük kah-

~ ihanet edebilirdi. 
); ~ niyenin onda biri 

".ı ~~ ;s> ~"-''!. ~e kanları ça-
7,>" ~ .. }0 "9:\ •divermi§ti. 

;;ı ~'f: ~ • 
O) ·~ •;. " '$> ~ •ıında fira-

Gümfh ·' ?~ <,, ~" lar. Nal 
rinyan dou ı't ~ .... •.-., '\ ·~ köpek 

'" ..... .,,. l le'ı orasında oynan~ .~ ... "\, aıma-

" .~. ~·-.. ·-

Kin, Polltlfıa, ve Kan .• 
Müellifi: Nizamettln Nazif 
.,,,,,,,,,,,,,,,,,,~·· .......... 
ıh. Artık limı cimi kalmamııtı. Tutul
muılardı. 

Fakat tutulmadılar. Çünkü süvari 
Arnavutlar köıeyi dönerken, kartı ao
kakta kalabalık bir halk ve aıker kafi!.,. 
si belirmit ve kota kota yanlarına yak
latmlflı. Bu kafilenin önünde Kanun 
yüzbaııoı Mehmet Efendi vardı. Ve 
Mehmet Efendi Arnavutlara doğru ava
zı çıktığı kadar bağırdı: 

- Ne duruyorsunuz be herifler! Ar- • 
kamdan ııeliniz ! Kaçaklar bu tarafa doğ 
ru gittiler! 

Halk ve asker kafileıi hiç dunnadan 
aağ taraftaki kötelerden birine aapıver
mitti. Arnavutlar da derhal atlarının 
baılarmı o tarafa çevirdiler. Bir dakika 
ıonra yağmur dinmiş, teytana nikah 
kıydıran yaz güneıi bulutlardan aıyrıl
mıftı. 

Mahmut Bey derhal arkadatını be-

ca· c: 
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çin bu emri mevkii tatbika koymadım,, 
demeıi de ispat eder ..• 

+ ~ ~ 

Gazi Hazretlerinin 29.5.335 tarihli 
direktifi bu makaat ve eaaalara göre 
her tarafı iyice diifünülmiit ve ona 
göre haınrlanmıt bir plan ve tertiba
ta çok veciz bir ömektlr. 

Gazi Hazretlerinin bu direktifleri
- e ... tuttuktan mütalea ıunlardı: 

Düpnanlar bislm bu zayıf vaziyeti
miz k&r§ısında galibiyetlerine ve kuv
vetlerine dayanarak hatta İngiliz nü
fuzu altındaki lran hududu da dahil 
olımlı iiure fİınalden, ,..--. cenup
tıua n carpt"" hüliaa be.- taraftan 
memleket dabline girmek bilhaaaa 
aokeri, iktıoadi merkezleri elde ede
rek ıilahlan toplamak, münakalat ve 
mubaberatı menetmek, iaıe imkinını 
selbeylemek suretlerile milli bir kıya
mı ve müdafaayı felce uğratmak is
tiyebilirlerdi; bu hareketler de ya 
münferit iıtikametlerde tek başına 
muell ş;malde Karadeniz sahillerin
den veya tarktan E•-menistan, Gür
cüatan hatti. İran taraflarından veya 
Cenup hudutlarımızdan yapılabilirdi. 
Yahut bize en muzir olmak üzere her 
üç iıtikametten birden hareketle mem 
leket iıtili. olunabilir. Her ne pahası
na oluraa olaun memlekette milli kı
yam ve müdafaayı temine azmetmiı 
bir kumandanın bu en fena ihtimali 
düşünerek ona göre azami tedbir al
maaı ilk itlerindendir. 

Muıtafa Kemal On betinci Kolor
duyu alakadar edecek düıman hare
ketlerini direktifinin ikinci maddesin
de şu suretle izah ediyorlar: 

A. - Ya Karadeniıı: oahilindeki 
Rum ahaliıi iıyan ederek cüm
huriyet ilan eder ve bir taraftan da 
kuvvetli dahili ve bilhaaaa harici çe
teleri vili.yetlerimizi ti.riç eder. 

Dütmanın bu gibi bir hareketine 
kartı jandarma ve aoker müfrezeleri
le ıiddetli takibat yapacağız ve lalim 
köylüleri de ellerindeki ıilablarile 
köylerini bizzat müdafaa edecektir. 

B. - ikinci ihtimal olarak böyle 
bir isyanla beraber olsun veya olma .. 
aın, oabile ufak veya büyük ecnebi 
kuVTetleri çıkar, aabile yerletir ve 
belki dahile de sarkar. 

Böyle bir ihtimale karıı tarzıhare
keti de §Öyle izah ediyorlar: 

Çıkan diifman yalnız Yunan kuv
veti olursa ahali ve kuvvayı aakeriye
mizle tardetmek çaresine teveaaül o
lunabilir. 

Yok, çıkan kuvvet diger itilaf dev
letlerinin kıtaab oluraa bunlara kartı 
mitingler, türlü türlü tezahürat ile 
milli proteatolar yapılır. Eğer bu kuv
vetler dahile doğru sarkmak isterlerse 
buna kartı bittabi halk ve aıker yek
vücut olarak filen aili.hla müdafaai 
iatikli.le uğratırlar. 

C. - Üçüncü ihtimal; bu ihtimal
lerle beraber bizim için en kötü bir 
ihtimal olarak Şarktan lnnenistan 
ve Gürcüotan cihetlerinden de bir te
~.avüz vukubuluraa o za~an başlıca 
istikametle.-in gerilla tarzında müda
faası buausunu şimdiden hazırlamalı
dır.) 

Bir kolorduya verilecek bir direktif· 
te hatta lü~um olmıy&co.k kadar taf
silatı havi bulunan bu direktif en az 
anlayıtlı bir insan için bile ki.fi dere
cede aarihtir. 

O günkü ahval ve ,eraitin göıterdi
ği bu itlerden başka direktifte de izah 
edildiği üzere; ecnebi kontrollerinden 
hariç kalmıt mahallerdeki ealiha, cep· 
hane, teçhizat, malzemeisıhhiyenin 
içerilere taıınmaaı hatta kontrola tiibi 
olanların da kat'i zaruret halinde ka
çırılmalan tertibatının hazırlamnasr, 
uzun müddet İafenin emniyetle temini 
esbabının alınması silih, cephane ik
mali, mühim iıtikametlerdeki inf&"tı
ceeiınenin tahriplerinin hazırlannıaıı 
gibi hemen batlanması icap eden iıler 
karşıaında idik. 

Memleketin yukanclanberi izah et
tiğimiz ve ini uğradığı felaketli ve 
zayıf ve bunca vezaife mukabil elde 
dört aene aüren büyük harpten henüz 
çıkmıt yorgun, maneviyatı bozuk, ya
pılan terhiıler dolayıaile kısmen kad
ro haline gelmit esliha, cephaneainin 
mühim bir kıamıru zayi etmİf, esliha, 
mühimmat ve malzeme depolarının 
teksif edQdiği şehirler düıman eline 
geçmiı ve henüz derlenip toparlana· 
mamıf bir ordu bulunuyordu. Bu ah· 
val ve ıerait içinde vaziyet en isabetli, 
ıekilde kavranarak verilen bu direk· 

!inden kavradı, sırtı- aldı. Sol tarafta· 
ki ıokaklara dalarak gözden kayboldu. 

• 
• • • • 

O da bir Makedonyalı ana idi. Oğlu 
ona: "Yann kan var! - demitti - Kapıyı 
açık bırak ana, kaçaraak buraya gelece
ğiz!" 

Kapıyı açık bırakmııtı. Fakat oğlu 
nasıl, kurıun aldan yerde nöbetini ~
lediyıe, o da kapıaı açık bırakılan evının 
taılığında beklemiıti.. Kımıldanmadan 
beklemiıti. Amma kim diyebilir k.i, içi 
kan ailamadan, azap çekmeden bekle
mitti? 

"Kaçaraak buraya geleceğiz" ya ka· 
çamazaa? Kaçamazaa ne olacaktı? Bel
ki tutulacaktı. Demek tutuhnarun çok 
büyük tehlikesi vardı bugün? 

Geçen her dakika omuzlanna bir yd
lık endiıe yüklemiıti. Fakat Emine ana 
ürpermeden, içindeki elemli merakı dıta 
vurmadan bekliyebilmişti. 

Yaklaşan ayak ıeslerini duyunca, bat 
örtüsünü çenesinden sıktr, hemen soka .. 
ğa fırladı. iki dakika sonra ana ile oğu
lun sırtında, attığı kurşunla belki de ta
rihin seyrine sür'at veren fedayi ihtilil
ci, evin ikinci katındaki odalardan biri
ne çıkarrlmııtı. 

Yere bir şilte serdiler ve onu yatır .lı-

1 

tifin isabetini takdir etmiyecek bir aı· 
ker tasavvur edilemez. 

* * * Bir noktaya ışarel edelim: Acaba 
Gazi'nin ifaret ettiti en fena ihtimal 
tahakkuk edip her taraftan taarruza 
uğraaaydık Kbım Karabekir Pata 
böyle bir Taziyet kart11mda esasen 
çok az olan kuvvetlerini taaarruf ede· 
bilmek ve muayyen iatlkametlere mu
ayyen gruplar tabaia edebilmek için 
(Gerilla) dan baıka naaıl bir aavat 
ıiıtemi tatbik edebilirlerdi. Kaldı ki; 
Kazım Karabekir P&J& Gerilla siste
mine, Muıtafa Kemal Pata Erzunınıa 
vardıktan aonra baılamıt ve gittikçe 
geniıletmittir. Hatta bu ıayededir ki 
Kazım Karabekir Patanın, o dediii 
Ermeniatan hareketini yapmak imkanı 
ancak Gerilla aayeıinde huaul bulmut
tur .. 

O zaman Nahcivan kumandanlığını 
yapmıt olan Halil Beyin, Gerilla ıis
temi hakkında çıkan yazdan bu yolda 
gösterilecek ku...vetli miaallerin bir ta
nesidir. Maliimdur ki o :ııaman lngi
lizler Ermeni orduıundan takviye e
dilmit bir fırkayı Nahcivan yakınlan
na getinniflcrdi. Bundan makıat: Ya 
(Şahtahtl) üzerinden ıimendifer bo
yunca Baye:ııit - Erzurum iıtikaınetine 
veyahllt daha Cenuptan Van iatikame
tine aarkmak olabilirdi. Bu kuvvet 
Van istikametine yürür de hareketini 
(Malazgirt) <Mut) hattına veya da
ha Garbc ileriletirae o zaman Şarkta· 
ki kıtaatımızın yan ve gerilerini mu
hafazaya memur kıt'Rlarımızı par· 
çalanmıya aevkeder ve batt5. geri ata
rak bilhcaa Kara - Erzunını istilcame
tinde iater tedafüi ister taarruzi olsun 
hareket yapacak olan asıl kuvvetleri· 
mizin serilerine düımüş olurdu. 

Binbaıı Halil S..yin (Gerilla) ya
pan kuvvetleri itte bu coğrafi vaziyet
leri ve aakeri bareketl..-ile buradaki 
Ermeni kuvvetlerini tutmut ve hatta 
geriye atmıt. bu ıuretle bu istikamet• 
leri h- ileri'*' örbniiş, hem de bu 
civardeki mu.ntazam kuvvetlerimizin 
toplu bulumnumı ve bu ıuretle her
hangi bir anda iatmıilen tarafa kuv
vet gönderlllek imki.runı tamin etınit
ti. itte Gazi H&11retlerinin 29.5.1919 
tarihti direktiflerinden kastettikleri 
mani. ve hareket bunlardı. 

••• 
Buraya kadar aöylediklerimizle gö

rülüyor ki Muıtafa Kemal Pa,a vazi· 
yeti gayet genit ve derin araşttrml§lar 
türlü ihtimalleri, bize olan zararları 
derecesile ııralamıılar ve bunlardan 
bizim için en tehlikeli olabilecek olan 
ihtimale kartı o zaman elde kalabil
miı olan kuvvetlerimizin azlığını göz
önüne alarak adetçe pek üıtün olan düı-
mıınlanmızın aaldmt ihtimallerine 
karp az ve kifayetsiz kuvvetlerle 
kartı koyabilmek için ho.lk teşekkül
lerinden ve miliılerden azami derece
de iatifade etmek eaaaını iatihtaf eden 
(Geril\&) yı tavaiye buyurmutlar. 

Ki:;:ım Karabekir Pata bu aiatemi 
tavsiye eden direktiften nasıl oluyor 
da "krtaatımı 9ete halinde dağıtmak 
inhili.lini ve bir Enneni taarruzuna 
mukabele edemiyecek bir hale gelme
aini mucip olurdu .• ., diye Geril18.dan 
kuvvetlerini dağı-ak manasını çıka
rıyorlar. Bunu anlamak hakikaten 
kabil olamadı. 

(Gerilla) bir kere muntazam kuv
vetlerin dağıtılmaaı demek defildir. 
Bilakis muntazam kuvve~lere düıen 
bir çok ikinci ve üçüncü derecedeki 
vazifeleri mahalli ve milli halk te,ek
küllerine gördtlrerek muntazam kuv .. 
vetlerin mümkün olduğu kadar taaar
rufunu ve bu sayede grup grup topla
nabilmesini ve belli batlı istikametlere 
karş ı toplu ınmtaka ibtiyatlan ve umu
mi ihtiyatlar elde bu\u~uru,1 .. m•"'?" 
ve bu suretle bu kuvvetlerı katı netı
ce ahnııce.k zaman ve yerde kullanma 
imkBnını verecek bir sistemdir. 

Kazım Karabekir Pata da bilirler 
ki; (Gerilla), iıtiklallerini t~k~a~ el~ 
de etmek i•tiyen veya ıstıklillen 
bizim o zamanki vaziyetimizde oldu
ğu gibi tehlikeye dÜfen milletlerin 
kurtulut savaılannda bizzarur kul
landıkları ıavat aiatemidir. (Balkan 
milletlerinin ilk iatiklal ıavaıları, A
merika İltiklal muharebeleri, Boerler' 
in istiklal muharebelerinde olduğu 
gibi .• ) 

Bizim de diifmanın lzmire çıktığı 
gündenberi baılıyarak Gazi Hazret
lerinin, üstümüze yııvarlanmakta olan 
büyük tehlike hakkında milleti tenvir 
için Havzadan ya~dıklan 28. Mayıs. 
335 tarihli ilk tamımleri Üzerine elek
trize olan Türk milletinin, düımanları
mız Buraa - Uıak hattına gelinciye ka-

lar. Hepsi iyi amma !İmdi ne yapacak
lardı? Yaralının yaralannı yıkamak la
zımdı. C~iyet her şeyi düşünmüttü 
anuna bu. •te menıur ettiği arkadaşların 
yaralanabileceklerini hesaba katan olma 
mıftı. Halbuki ne yapıp ne yapıp bir 
doktor çağırmak lazımdı. 

. Mahmut Bey arkadaJının çizmeleri
nı ve çoraplannı çıkardı; sıcak ıu ile bir 
panaunan yaptı. Fakat bu it kahraman· 
ların değil hekimlerin iti idi .. 

Yara soğudukça "Atıf'' ın azabı artı
yordu. Nihayet Emine ana: 

- Oğlum .. Ben gidip bir doktor ça
iırayım.. - dedi -

Doktor .. Fakat bu anababa cününde 
'8iırdacak doktor vardı. Çağmlmıya
cak doktor vardı. Yarayı tedavi etmek 
pahasına kelleyi feda ettirecek bir dok
torun celmesindenae gelmemeıi evla idi. 

Bir kaç aaat ıonra meaele halledildi. 
Sadık Bey merak etmit Habip Beyi 
göndermitti. Habip Beyle Mahmut Bey 
birlikte sokata çıktılar. Operatör F ebim 
Beyi getirdiler. Operatör yarayı yıkaya 
dursun ıuikastin akisleri içinde 
memleket ıarsılıyor, mütürler, paıalar 
ve Babıiili ve saray allak bullak oluyor
du. Manastaır Mıntaka kumandanı Oı
man Hidayet Pata bir telgraf ve şifre 
yağmuru altında kalmıştı. ilk gelen tel-

--- - . _,,. 
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alınıı. Çiinkil kıymetli hediyeler bir değil, tam 30JG tanedir. 

Seyahatler 

Mısır 

Viyana 
Ati na 
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Ev Eıyaları 

Salon takımı 
Yatak o~ası tıkımı 

Yazı odası takımı 

Kıymetli eıya Dikiş makineleri 
Gramofonlu Radyo 

Otomobil Daktilo makineleri 
MotoJiklet Gramofon 
Yüzük E'bise 
Altın saat Şık lambalar 
Bisiklet Paltolar 
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ittihadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

Harik ve hayat üzerine sigorta muameleal lora eyleriz 

Sigortaları halk için mtisait teraitl havidir 
Merkezi idareaiı Galatada Ünyon Hanında 

bulunmayan ıehirlerde acenta aranm'.lktadır. 

__ .... Tel.: Beyoğlu : 4887 

dar yani asıl muntazam 
derleyip düşmana kartı 
hale getirinciye kadar, 
Kuvvayı Milliye ıistemi 
başka bir fOY mi idi? 

• • • 

ordumuzu 
koyacak bir 
tatbik ettiii 
(Gerili&) dan 

O halde bütün dünya aıkerliiine 
aoruyoruz; yukarıda arzeylediiim.iz 
dahili, harici, umumi vasiyete, düş
manlarımızm maksat ve kuvvetlerine, 
korumak iatediğimiz memleketin coğ
rafi vaziyetine, elimizdeki kuvvetlerin 

kemiyet ve keyfiyetine, içinde bulun
duğumuz ağır şartların icaplarına ve 
dü~manın bizim için en kötü olan 
muhı...,..ı hareketlerine göre; bir Or
du Kumandanının Kolordularına yap· 
tığı bu direktife bu sistemden batka 
ne gibi bir tedbir düıünüp konulabi
lirdi 1 

• '\< • 

Kazım Karabel<ir Patanın bu aa
kat düıüncesi Üzerinde fazlaca dur
duk. Mazur göraünler. Çiinkü iyi kö
tü on yıldır Harp Akademiainde Harp 
tarihi yani bir nevi yüksek aevk ve İ· J 

dare prenaipleri deni veren naçiz bir 
hoca oldufumuz için, Cüınhuriyet or
dusuna müıtakbel kumandanlar ye- J 

tittiren bu yÜk•ek müeaaeaede telkin 
etmeğe çalııtığımız (istrateji) nin de
ğiımez temellerine aykırı bir mütale
a?'? b.~ı~~asa Kaznn Karabekir Paşa 
gıbı Buyuk harpte ve lıtiklal harbin
de bir Kolorduya filen kumanda et-

1 

mit, Türkiye Biiyiik Millet Mecliai Hü
kıimetince Şark Cepbeıi Kurnandan· 
lığına ve Birinci Ordu Müfettitliğine 
kadar çıkarılmış olan bir zattan çık
mış olmaaına gönlümüz kail olamadı. 
O kadar ki onu okuduğumuz zaman, 
acaba biz mi yanlış anlamıt ve yanlış 
anlatmaktayız, yoksa Kazım Karabe
kir Paşa mı yaruhnıtlar, diye bir te· 
reddüt dakikaaı geçirdik. lıte bu dÜ· 
ğümil halletmek içindir ki bu aatırları 
yazdık. 

taya da ifaret etmeden l'eçemiyece
ğiz. Eğer On betinci Kolordunun veri
len direktifteki bu tertibab yaprrut ise 
yapınıt oldutunu, veya yapmakta iae 
hangilerinin ne dereceye kadar yapıl
dığını ve mütebakiainin ne kadar za
manda yapılacağını maf.....t.fne bildir
mesi pek tabii bir aıkerllk kaideıi idi .. 
Bunu yapmamqhr. 

"itilaf devletlerinin alqhlmiııe ha
rekete seçeceklerini buııün dahi tah
min e-iyordum., diyen Karabekir 
Pll§a bu tahmin ve göriif aakatlığıru 
o sün mafevkine bildirmit olsaydı, 
aanıyoruz ki, lokal büyük kumanda
ya ademiliyakati ıebebile kumandan· 
lıktan kaldırılırdı. Hele bugünkü ifa
desi veçhile bu emri tatbik mevkilna 
koymadığını gene o gün mafe-.ldne 
yazoaydı, o zaman da, ceza kanunla
rına göre bir hüküm giymek üzere gi
deceii yer Divaniharp olurdu. 

Yefilköy: AU RIZA 

;Mil.iyct 
Aınn umdeıi " M l L L 1 Y E T " tir. 

ABONE ÜCRETLERİ : 
Türlö1e içi• Huiç için 

L. K. L. K. 
3 .,.. .... 4- s-
e " 
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Gelen e•rak c•ri •erilmn.- Mü.ddeti 
ıeçea ni•lıalar 10 bruıtur.- Gazete •• 
matbaaya ait iıler için. miidlri1ete mü· 
racaat edilir. Guetemiıı illalana m•'11• 
liyetini kabul etmu. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y .. Hköy ra ... t merkezindMl •erilea ha

b•r• aöre buııün ha•• ekıerl.,atle balut
lu ve •akin olacakhr, yafmar ib.timall 
azdır. 

22-5-933 tarihinde .bawa tazyiki 782 mi· 
limelre idi, •a. fu:I• aıcakld, 19~ ea u 13 
derece k.ydlldilnıittlr. 

'!!!.m ..................... ,_, 
Sözlerimizi bitirirken ıu mühim nok· -

• • • 

grafın albnda üçüncü ordu müıürün.~n 
imzaııru gördü. İbrahim Pata ıual us
tüne süal soruyordu: 

"Şemsi Paşanın böyle b.i.r taa~ruza 
hedef olmasına ne kadar muteeuır ol
duyaam, katilin firar etmİf olme11na da 
0 derece müteessif bulunuyorum. Yaka 
nasd oldu? Pata Resneye gitmek üzere 
arabaya mı biniyordu? Katil başıbozuk 
mu yoksa asker miydi? Elde edildi mi? 

' d" Takibat devam e ıyor mu7 Ne tedbir 
yapddı? Bu katilin derdeatindeki ehem
miyeti size bildinneğe lüzum görmiyo
rum. Niyazi mel'ununa diklıat ediniz. 
Obri ve Reane taraflarına kuvvet ıev
ketmele devam olunsun. Size iki bölük 
asker daha gönderiyorum. 

Betbaht mütür.. Ne dar görüılü idi 
bu adam? iki bölük asker daha gönder
mİf.. O hii.la bu itlerin aıkeri sevkul
cen planlarile halledilebi.leceğine kani
di. Fakat ne yapacağını pşıran asıl sa
ray ohnuttu. Şemsi Paşanın ölümü, ade 
ta Abdülhamidin ölümü gibi bir tesir 
yapmıtlı Yıldızda .• Baıkitip Tahıin Pa 
taya derhal fU telgraf yazdırıldı ve bir 
ıaat ıonra umumi müfettit Hüıeyin Hil 
mi p&fa bu satırları okudu: 

Askeri teftit büyük komiıyonu azo
aından Miitiir Oıman Fevzi Paıa Haz· 
retleri Manastır fevkalade kumandanı 

_±§ 

unvaniyle o havaliyi ıalaha memur edil
ınİf !İr. Selariğe varır varmaz Müıür lb
rabim Patayı da alıp vaziyeti birlikte 
mütalaa buyurmanız irade edilmektedir. 
Şemsi Pata gibi tecrübeli, namuslu ve 
gayet sadık bir zata suikaate cür'et e-
den caninin yakalanır yakalanmaz der
hal idamını zatı şahane elzem addetmek 
tedir. Şayet cani ele geçirilemezıe bu
nun halk ve asayiş üzerinde fevkalô.de 
muzır bir tesiri olacağı isikirdrr. Bu
günkü askeri intizamın teessüsü için 
Sultan Mahmut devrindenberi yapılan 
fedakarlık malumunuzdur. Ecnebiler ö
tedenberi askerin takiplerde ciddiyetle 
hizmet etmediğini ileri sürerek Rumeli
nin jandarma ile idaresini isterlerken bu 
nevi hadiselerin vukuu daha bir cok ha· 
rici zorluklara yol açabilir. Eğer 

0 

bu ha· 
diaeler tekerrür ederae Bulcarların tek
ı-ar harekete geçmeleri, hatta Edirneye 
ve daha ileriye hareket arzuları göster
meleri beklenilebilir. Zatı ıahanenit'.,.... 
ıuikastçi haini ele geçirmek huıusunda· 
ki ıiddetli arzularım tekrar kayde lü
zum görürüm efendim!' 

Ayni •aatte Manastır Valisi Muıta· 
fa Paşa da saraydan ıu kısa telr:rafı al
mııtı: 

(Devamı var) 



Amatör köşesi 

OTOMOBİL KAZALARI 
Yolda tamiri mümkün anzalann tet• 

kiki bitti. Buıründen itibaren, amatör 
\'e !'ro~eay:"neller için aynı ehemmi• 
Yeti haiz diğer bir ..-zuun tetkikine 
lıa§lryoruz. 

Bu mevzu otomobil kazalandır. 
Gazetelerin poliı sütunlannda sık 

~k g~~len ve göz ahtkanlığı dolayi
kuf u~er~erinde ehemmiyetle tevak-

_edılmıyen otomobil kazalan zan· 
ne~ıldi~i gibi, yalnız bir dikkabizlik 
netıceı d - ·ı b Ik" b" 1 egı e ı tamamen muayyen 
ırB ta~mı. aebeplerin mahsulüdür. 

1 
asıt hır muhakeme, otomobil kaza• 

arının gayrimakul olduiuna hükme
debilir. 

Neden bir piyade çiğnensin?! •• Nef en iki ar;"-ba çarpı§SID 7 !.. Gibi sual· 
ere ekserıya fu cevaplar verilir: 

_Mademki arabalar, kumandalan 
mUnıkün hareketlerle seyrederler; ve 
bu hareketlerin kumandalan araba 
rakibinin elindedir; ve mademki o ri· 
kip, bilgi, irade ve bunlann tabiine 
malik bulunmakla mukayyettir ... 

Bu basit muhakemenin faydaaız 
hükınünü araıtırmaktan ise, meaeleyi 
daha dikkatlice tetkik ederek, kazalara 
kartı ame ti bir takım bilgiler İltihsa
line çalıımak daha münaaip olsa ge. 
~ektir. 

Tetkikimize otomobil kazalarını 
tevlit eden sebepleri arattırmakla baş
lıyalım. 

Bku ·~_hepleri bet kısımda hüli.aa et
nıe muınkündür · Bunlar da ııra ile: 

1) Yol fenalığı; 2) Makine fenalı-

Miinıe · 
Pttrsırıızlyız: itfaiye geçerken ne ya-

T<tlebe · 8 • l 
rrna tak İ ır kolayını bulup arka a· 
y "d 

1 "'?ıla çafıtınm: Onlarla her
erı ıreçılebilir. 

ğı; 3) Direksiyon aalıibinin um ve •· 
sabi rahatsızlığı; 4) Direlu.iyon sahi
binin bilgiaizliti; 5) Yoldaki diğer 
yolcular. 

Bet türlü aebebin tevlit edeceği ka
ıı:alann da bet amıfa aynlmau tabii
dir: 

1 - Yol fenalığından haaıl olan 
kazalar. 

2 - Makine fenalığından haaıl o
lan kazalar. 

3 - Direksiyon sahibinin uzvi veya 
asabi ııı.rsıntılanndan hi11I olan kaza. 
lar. 

4 - Direksiyon sahibinin bagi nok· 
aanlığmdan hasıl olan kazalar. 

5 - Diğer yolculann sebebincl.ı 
hasıl olan kazalar. 

ı - Fena yol naaıl olur. Ne sfbl 
kazalar tevlit eder. 

Fena bir yolda: 

A) Orta yiikııek, kenarlar balılı:ur
tı gibi meyilli olabilir. Böyle bir yolda 
arabalar müıtekar bir seyir muhafaza 
edemezler. Çarpıtabilirler. Veya ke
nar hendeklere dütebilirler. 

B) Dönemeçler akli cihetli olabi
lir. 

Bu dönemeçlerde arabalar yol ha
ricine kaçar. Ağaçlara çarpabilir ve
ya hendeklere dütebilir. 

C) Yolu geniılem.,,.ine kateden a
rızalar olabilir. 

Bu arızaların üzerinden aüratle ge .. 
çen arabalar, yollarının iatikrarlannı 
kaybederek, sağa veya sola dönebilir
ler. 

D) Nmf kuturları gittikçe küçülen 
dönemeçler olabilir. 

Seri arabalar bu dönemeçleri ala
maz. Yol haricine çıkabilirler. 

E) Yolda ehemmiyetli kanburlar 
olabilir. 

Bu kanburlan aiiratle geçen araba
lar, ~iddetle sıçrayarak, yolun yanla
rma düşebilirler. 

F) Yol birdenbire değitebilir. 
Yolun iyi kısmında hızla giden ara

ba, fena kıama girince, birdenbire .ar
sılmağa, sağa sola kaçmağa hatlar. 

G) Dönemeçlerin arkasında, yol 
başka yollarla veya demiryollarile ça-

Recep Bey kanunlarımızın türkçe eş
tirilmesini Mecliste istedi 

(Başı 1 inci sahifede) 
heyeti umumiyemiz hep beraber olma 
lıyız. Bana Öyle geliyor ki üç bet ar· 
kadat birleşsinler, gayri reanıi bir n.ö-
betçi encümen gibi burada çıkan ka .. 
nunların her kelim.esi ile türkçe kartı 
lık noktasından uğraıamlar, bunun ça 
resi galiba budur. Böyle bir tedbirden 
•-: he~ milli ileri maksatta olduğu gi
bı bu ııte de hepimiz vazifemizi unut
D>asak daha iyi değil mi? 

. K.onu~urken bile konuşma kelimele 
rın b" "b· · b • ırı ırın~ çab~k b~~lanmaS1n1 mec 
l u~ı kılan hır vazıyetıdır. Bazı kelime 
b':~~n karşılığı gayret edilince buluna-

' 
11Yor. Belki birden bazdan hatıra 

g~Imiye bilir. Fakat yazarken bir en
c~ınen bir vekalet teklif yaparken 
bır nıeb'us takrir verirken , mektup y~ 
~arken hiç olmazsa karşılıktan mey-
.ana çıkmış olan kelimelerin tekille

rınde ısrar etmemelidir. Bu hepimize 
~"I olınaS1 lizun bir zihniyet mesele
&ı-:lir. Büyük meclisin kendi menaup 
0

: duğu büyük milletin yolunda uyarr duğunu göstermek için de eaki ke-
1"'eleri mümkün olduğu kadar bırak 
:anıız lazımdır. Bu itibarla buradaki 
~ "Y~n kelimesinin borçlara tahvil edil .... eaı • 
ri llı:nı teklif ediyorum. ''bravo aesle-

a •tlar! ' 
tı.rıtecep Beyin teklifi kabul olunmut-

lı: l<anunun diğer maddeleri de mm•· 
ere "Ve kab 1 d"'- • . . 

nıiy . . u e 1ım11tir. He:reb umu 
eaının re k •-- • tnuıtur. ye onu...,... tehll" olun-

BMatbuat Umum Müdü l""'' 
und--Da .. r_ .. 

kez tetkilltt ve vaz~IYe. velı&Jeti mer 
kanunun bazı maddele~ .h•kltmdaki 
mesine ve Dahiliyeye b~ih' dd..~i!tiril 
matbuat umum müdiirlü'-'• ahilı bir "v t'"fkil' ~air kanunun mlizakereıine Seçil"'~ 
lır. Bu münasebetle baJ:ı mütaıe..ılllit· 
cevap veren Dahiliye vekili Şükrü~ 
~a Bey matbuat idareainin buırüne ka 

ar geçirdiği muhtelif safhalardan bab 
&ederek dem ittir ki: 

Cümhuryet teel8Üı ettikten sonra 
ltl~!buata büyük ehemnı.iyet verdi. Ev 
v~.a ~yn bir teıekkül olarak idare 
:. '.ldı. Sonra tekrar birleıtlrildi. Ha
aıcıyhneye raptolundu. Matbuatın ikiye 
Yrı as b"• •d' Ç'" k"' '. gayet ta ıı ve zarun ır. 

d~nk.u hır defa dünya matbuatı var· 
• ı dah · d . h · • ....... ,. n a zıya e devletm ancı mu 

ğeri d 1 ; ~ti.kadar yazılar vardır. Di 
hili nı:tb ogrudan doğruya milli ve da 
leket dah~~ttır ki daha ziyade mem • 
dır. 1 

•ndeki siyasetle alakadar-

Vekil Bey b 
r~ıc, harici matbYanat~~a devam ede· 
rıclyeye bağlı ut at mudürlüğünün ha 
~ .. ı. o Dıa.snıd ki ı ·· . . etmiı bun . a uzumu ı-
tı~aı ıoldu' gu" un bır taksimii.mal ik- 1 

nu ve y k 
a tnda nteclise 

verilecek olan hariciye tetkili.t kanu
nunda bu idareye ait vazifelerin gös
terileceğini aöyliyerek demittir ki: 

Matbuat nıüdiriyetinin. vazifesi hu- 1 
kuki olmakla beraber peki.la takdir 
buyurursunuz ki idari ve siyaai bir 
çok noktalara da temas edecek cihetle 
ri vardır. Matbuatımızın gerek kendi 1 

!erine vekayii haber vermek, hariçle 
tema• ederek harici vaziyeti kendile
rine bildinnek ve onlann ufku malu
matlarını tevai edecek izahat vermek 
vazifelerindendir. Belki kendisiyle ya 
kından temas eden muharrirler bulu
nabilir. Bunlara vaziyeti hakikiyeyi 
ve memleketin siyasetinin hakiki va
ziyetin gÖ3termek, ricalin bu huauata
ki fikirlerini anlatmak gibi çok mühim 
vazifeleri vardır ki bunlar ne kanunla 
tadat edilebilir ve ne de bu kürsüde i
zah edilebilir. 

Çünkü her gün cereyana göre deği
~en siyasetin vaziyetine göre hareke· 
te muktedir bir zata ihtiyaç vardır. 

1 lıte bu gibi mahzurlan, 90 lira ma14lı 
!>ir müdürü umumi getirmek suretiyle 
ızale, bu meseleyi kısmen halletmek 
imkanını bulduk. 

Yiikaek tecrübesi bulunan bir zata 
t<;rcihan tecrübesi nakıs küçük maaşh 
bır memuru getirmekte fayda hasıl ol
maz. Bilakis zarar hi.sıl olur. Tecrübe 
görmüı, memleketin dördiin<:ü üçüncü 
dereced.e~i memuriyeti ilızar etmİ§ bir 
zat ırebrilerek geo-ek dahilde gerek mat
buat üzerinde emniyet husule gitirecek 
bir iş yapmıı olmak ümidiyle bu noktai 
nazarı takip ettik. Bu umumi maruzatım 
da bütün suallere cevap venniı olduğu
ınu zannederim." 

Müteakihen kanunun maddelerinin 
müzakeresine geçilmiıtir. Maddelerin 
müzakeresinde matbuat umum müdiriye 
tine lüzum ııörüldüğü takdirde diğer 
Yeki.et mem~rlanndan birinin hariçten 
tayin edilebileceği baklanda yapılan bir 
teklif kabul olunmuştur. 

l<abuı edilen diğer kanun layibalariyle 
~""! umum müdürlüğü 1932 senesinde 

117 bin 40o liralık münakale yapılma11 
mar~ 1435, 1240, 1550, 944, 2082 nu· 
; · ı kanunlara tevfikan mutelif itler 
J:ı V~rilen bonoların vadekrinin alaka
teciı8~ a anla!arak 1945 senesine kadar 
hiyet uerilı~ıu~d~ Maliye Yeki.Jetine aala-

v Dll§tir 
Mleclia yar t. 

. ın oplanarak müzakerele-
rıne devatn edecektir. 

Davet 
Halkevi Köycüıcr Şubesinden , 
Şubemize ait bazı işkri beraberce 

ögrüşmek ve konuşmak üzer.: kayıtlı a 
zamızm bugün saat (17) de Halkevi 
ealomın.da bulunma.lan rica o.lıunur. 

MiLLiYET SALI 23 MAYIS 1933 

Rekorlar 1933 SENESİNİN 
Otomobil ve Motosiklet yarışlarına 

vakında başlanıyor 

Ray üzerinde saatte l 70 kilometre sürai 
Franıız Devlet demiryollarmm Bu· 

gatti müesaeselerine siparİ§ ettiği oto
metris ikmal edilmit ve ilk tecrübele
rine baılanınıftır. 

25 metre tulünde, 22 ton ağırlığın
da olan ve 50 yolcu nakledebilen bu 
otomotrisin saatte 170 kilometrelik 
bir sürat temin etmi§ olduğu söylen
mektedir. 

Bu sürat, ray üzerinde yeni bir re
kor temin etmektedir. 

250 ıer beygirlik 4 motor ile teçhiz 
edilmif olan otomotri&te, iki motör Ön 
dingil tekerleklerini diger ikisi de ar
ka dingil tekerleklerini çevrimekte
dir. 

Kont Gaykovski 
4.400 litrelik bir Bugatti ile 
dünya saat rekorunu kırdı 

Kont Gaykowski, 4,900 litrelik bir 
Bugatti ile Berlinde Avus sirküvisin-

de 210,392 kilometre ile dünya sürat 
rekorunu larmıf!ır. Bu rekor Eyston
da idi. Caykowski'nin aldığı neticeler 
şunlardır: 100 kilometre için: Vasati 
212,240 kilometre, (Eski rekor 212 
bin 117 kilometre idi.) 100 mil için: 
Vasati 213.803 mil. (Eski rekor 211 
bin 903 mil idi.) 200 kilometre için: 
Vasati 213.800 kilometre, (Eski rekor 
211.043 kilometre idi.) 

Berlin kongresinde 
Fransız rakamları 

Beri in kongresine, F ransanın oto. 
mobil sanayii hakkmda verilen rakam 
!ardan §unlan naklediyoruz: 

Fransada otomobil sanayii, 1931 i
mali.tı için: 

140.000 Ton çelik saç; 45.000 ton 
font; 2. 700 ton tunç; 4.500 ton muh
telif maaen; ~.500 to;::; '.;:>ya; 310.()()() 
metremurabbaı cam; 18,000 ton kim· 
yevi mevat sarfetmiıtir. Gazetem& ile Tllrkiye Turing 11 e Otomobil Klöbii tarafından tertip 

edilen yoka,tu ııiJrat yCITlflanna 23 Haziranda baflanacaktır. 
Bu ••ne, ilk defa olarak, bu ya rıılara motosikletler de (ıepetli ve 

sepet•İ.z) iftirak edebilecektir. 
5 Beygirlik araba ile saatte 195 kilometre 

Muntazam ve heyecanlı olmasına çalıfdan bu yarıfların, fenni husu
ıatını ihzar etmek için tayin edilen komiteler, muntazamen me•ailerine 
devam etmektedirler. 

Mayı• nihayetinden evvel kaydı kabul muameliihna ba,lanmaırı 
muhtemel olduğundan, yarışa İftirak arzu1Unda olanlar, bugünden iti
baren, yanş hazırlıklarına ait haberleri gazetemizden takip edebilirler. 

DAVET ·---
Otomobil, Motosiklet, Lastik ve 

Yağ Acentelerine Eyaton hareketinden bir iki dakika 
eııııel. 

24 Mayıs, Çar1U1mba, gunu olan umumi içtimaa, otomobil, Yüzbafl Eyston saat rekorunu kay-
,- betti ve onun yerine Kont Gay-

saat 5 te, Türkiye Turing ve O- motoıiklet, Uistik ve yağ acen- kowski yeni rekortmen oldu. 
tomobil Klöbünün Adalet Ha- lalarının teşrifleri rica olunur. Bu münasebetle, Eyston'un bir kaç 
nındaki bürolannda, yarış ko- ay evvel küçük bir araba Üzerinde te-
miteleri tarafından aktedilecek Yarıı Komiteleri ı ı min ettiği mühim bir sürati hatırla-

ll!!•lli!!ii!8!!EE!S!i;;o;;;;;;iill!;;!l;3!111i!!!!i!!!iEEEi!!!!!!!!!!!!!!!!li!B••••iiil••••ımıııılll dık. Bu ıurat 195 kilometre idi. Ey•
"' ton'un aral>asına ırelince: 5 beygirlik 

tııır ve bu çatışmayı evvelden bildiren 
bir itaret bulunmaz. 

H) Yolun bir kısmına taze katran 
dökülmüş ve üzerine kum aerpilmiş 

Adliye Vekili 
Niçin istifa etti? 

(Başı 1 İnci sahJede) 
birimizden bu hususta atideki tafsi
latı aldık: 

ANKARA, 22 (Telefonla)- Yu 
suf Kemal Beyin istifasının kabulü 
takdirinde Adliye vekaletine ki
min tayin edileceği henüz malilm 
değildir. Ancak bugün Meclis ko
ridorlarında Dahiliye vekili Şükrü 
Kaya Beyin Adliye vekaletinı de
ruhte edec>?ği §ayiası vardı. 

Bundan ba§ka vekilete namzet 
gösterilenler arasında Denizli meb' -
usu Necip Ali Beyin de İsmi zikre .. 
dilmekte idi. Yeni Adliye vekilinin 
yarın akfama kadar taayyün etme
r.i ihtimali vardır. 

Meclis mahafılindeki umumi ka· 
naate göre Temyiz mahkemesinin 
Ankarnya nakli hakkındaki layiha 
heyeti umumiyeden Adliye encü
meni tarafından geri alınmakla be· 
raber ciddi imki.nsızlık kar§uanda 
kahnmayınca Temyizin bu sene 
naklinden hükU.metçe sarfınazar e
dildiği iddiası varit olamaz. 

Yalnız ıurası muhakkaktır ki bu 
gÜn Ankarada Temyiz mahkemesi 
gibi geni§ tetkili.tı olan bir teşek
külü istiap edecek bir bina bulmak 
mÜ§küldür. Belvü otelinin işgal et
tiği bina ile Evkaf apartonanının 

bir kısmı üzerinde bir aralık te
vakkuf edHmiıae de muhtelif se
beplerden her iki binanın Temyiz 
mahkemeaine haarına imkin olma .. 

mııtır. 

Ses kaçakçıları 
(Batı 1 inci sahifede) 

40 hanende ve sazende iıgal ediyor. 
Ya bunların hepsinden §İki.yet edil
seydi ••. " 

Haber verildiğine göre radyo ka-
çakçılığı son günlerde gene pek çoğal 
mıttır. Ses kaçakçılığına kartı gele
cek esaslı bir tedbir almak imkanı bu
lunam:unaktadır. 

Kaçak radyo kullananlann çoğu 
makinelerini elden tedarik etmekte· 
dirler. 

Piyasada satılan radyo makineleri
nin mal\yet fiatinin yüzde yirmi beti 
radyo şirketine aittir. Maliyet fiyatı 
60 Jira olan bir makinenin kilosu bet 
lira hesabile 130 lira gümrük reami a .. 

olabilir. 
Bu halde süratle gelen otomobil 

bu taze kat'ran üzerinde kayabilir. 

ŞOFôR 

69 uncu Liste 
ANKAll.A, 22. A. A. - T. O. T. Ce

miyetinden Terllmiıtir : 1 

Karıdıkları aranacak arapça ve farsça 
kelimelerin 69 numarah listesi ıudur: 

! -TEHALÜK 8-TEVAZÜN 

2-Tembih ·tenbib- 9-TEVBIH 

3-TENSIKAT !O-TEVCiH 

4-TEVAHHUŞ 11 -TEVECCÜH 

5-TEVALI 12 - TEVEHHÜM 
6-TEVATUR 

7-TEVAZU 
13-TEVKIF 

Listelerde çıkan karıılıklard•n manala· 
rr birden fazla olanlt1;rın her mana•ı için 
ayrı kartılıklar ileri •Ürülebilir. 

Kartılık aönderen zatlerin gönderdik
leri. karıılıklardan duyulmut Te itidilmit 
ohnıyanları hanri kaynaklardan aldddarı
ru göstermeleri rica olunur. 

• 
..._( _R_A_D_Y_o_ı 

Bur ünkü program 
ISTANBUL ; 

18 Cramofon 
18,30 Franaı~ça der• (ilerlemit olanlara m.ah-

•u•) 
19 alaturka saz (Makbule H.) 
ı~.45 Hiknıet Rısa H. 
20,30 stüdyo aaa he1eti 
21,30 Gramofon 
22 Ajana, boraa haberleri •e aaat ayarL 

ANKARA, 
12,30 Gramofon konseri. 
18 Riyaaelicuınbur filarmonik orkestrası: 

1 - Kela.rbela: (Ou•erture Comedi Ea
P•cno1e). 

2 - Rornber•: (Fantaiaie The Student 
Princ:e). • 

3 - Struaa: (Valse Mor•en Blatter). 
18,40 ı!:t.turka aaz 

19,3S c!a.na rnus:kiai. 
20,10 ajana haberleri, ha.Ta raporu. 
VARŞOVA, 1411 m. 

(21,06: Keman refakati.le orke•tra 'konseri 
(Moı:gart, Bi2et, Anadei, Valdteufel ~a.). 
22,20: Şarkılar. 23,50: Plak. 
BUDAPEŞTE, 550 m. 

19,35: Piyano keman konseri. 20: konferans 
20,45: Karııık tteır.iyat. 21,35: Şarkth konser. 
ZJ,35• Akfam haberleri. Siıan musikisi. 

MONIH, 532 m. 
Zt,05: Schumam'in eserlerinden p!yano kon
seri 21,30: (Dünyıı.ntn mektebi) iıiınli tem
sil . 22,10: Şiirler. 22,20: kon•er senfonik. 

ViYANA, 518 m. 
20,05: Hafif orkesıtra konaeri. 20,30: Haber
ler. 22,0S: Cuatav Mahlerin senfonilerinden 
mürekkep konser. 23,50: Plik ile dana musi
kisi. 

MILANO, - TORINO - FLORANSA 
21: Haberler. - Karıtık pl&k mus;kiai. 22: 
muhtelif 23: müsababe. - Dana musikiai. 

PRAC, 488 m. 
19,35: Romantik halk t•rlolan. 20: Wal'ne· 
rin (Tannha.euser) (Tanhoyzer) operası 

ZÜRIH 459, m . 
21,20: (Bagdet Berberi) i•İmli opera temsili 
( Aradoı haberler) sonra: operanın ikinci kıs
mı. 

BÜKREŞ, <94 m. 
13,: Plak. 14.20: keı:a. 18: karışık konser. 
19,20: Devamı. 21: radyo orkıeatra•r 21,45: 
monoloi 22.20: radyo orke:straar. 23: konser. 

lınmaktadır. 
Radyolardan alınan giimrük resim

lerinin jndirilmesi için yeniden bir te
ıebbüı yapılım§ değildir 

ufak bir araba idi. Tecrübe Montlbe-
ri otodromunda yapı]mııb. 

Piyasaya 5 beygir olarak sürülen o
tomobiller 2800 devirde azami, ancak, 
60 ita 80 kilometre yapabiliyorlar. 

Eyston aynı nizami kudretli araba-

&romura\ 

alırsanız 

.ıno\\• 

sınırterinlıe 

hakilft 

İstanbul dördüncü icra memurluğun
dan : Tema:nına iki bin dört yüz kırk 
sekiz lira kıymet taktir edilen Hirka
yi şerifte cumartesi pazarında Hoca 
Övcyiz mahallesinin Camii şerif soka
ğmda •ski 10 y<'<-ıi 10/l, 1 numaralı maa 
bahçe kagir hanenin iki hisse itibariyle 
bir hissesi açık artırmaya vazedilmiş 
olup 10-6-933 tarihinde şartnamesi di
vanhaneye talik edilerek 26-6-933 tari
hine miiaısdif pazartesi günü saat 14 
ten 16 ya kadar İstanbul dördü.ncü ic
ra dairesind.e açık artırma sur.etıyle sa
tılacaktır. Artırmaya iştirak için hisse 
yo isabet eden kıymetinin yüzde yedi 
buçuk nisbetinde pey akçesi teslimi 
vezne etmeleri ve müteakim vergi be
lediye vakıf ica.resi müşteriye aittir. 
9l9 tarihli icra kanununun 119 uncu 
maddesine tevfikan hakları ta,pu sicil
leriyle sabit olmayan ipotekli ab.caklı
lar ile diğer alaka.darların gayri men
kul iizerindeki haklarını ve hususiyle 
faiz ve masarife dair ola'il iddialarını 
(:vrakı miisbite~eriyJe 20 gün içinde ic 
ra dairesine bildirmeleri aksi halde bak 
!arı tap" sicilleriyle sabit olmıyanlar 
satış ledelinin payla~:n3Sından har~ç 
kahrlaı. İşbu maddeyi kanuniye aM<li· 
ın:ın:ı göre tevfiki har.eket ~tmıelerı '!e 
ciaha fazla malilmat almak ısteyenlenn 
933-936 dosya nwnarasiyl.e memuriyeti 
mİ7! müracaatları iJan olunur. (3631) 

ikinci icra memur
luğundan: 

Mahçuz ve paraya çevrilmesi mukar 
rer son sistem bir adet demir kasa 25·5 

933 tarihine müsadif perşembe saat 9 dan 

·itibaren Galata Ömer Ahit han 18 No. da 

blıinci açık artırma suretile satılaca

ğından taliplerin ayni gün ve sa.atta 
mahallinde hazır bulunacak memuruna 
müracaatları il1in olunur. (3635) 

ama bu yiikaek aürati verdirebilmeli 
için çok uğraşmııtır •• Evveli motorun 
adedi devrini 6400 ze çıkarmış. Bu d• 
virde, süpapların saniyede 50 defa a
çılıp kapandıktan, pistonlann saniye
de 1 7 metrelik bir süratle çalıthklan 
düşünülecek oluna, her biri çay fin
canı büyüklüğünü geçmiyen, 4 silin· 
dirle 195 kilometrenin nasıl yapıldığı 
anlaıılmıt olur. 

Adedi devri bu kadar yükaeltebit. 
mek meaelesine gelince: Evveli 
motor İnfaabnda; aaniyen de aerodi
namik şekillerdeki inceliklere hayret 
etmemek elden gelmez. 

Eyston 5 beygirlik arabasının 
bafında 

1 
3 tincü kolordu 

ilanları --
Çatalca müstahkem mevki 

lataları ihtiyacı için 40,000 
kilo sığır eti kapalı zarfla mü
nakasaya konmuıtur. İhalesi 
29 - Mayıı - 933 Pazartesi 
günü saat 14 tedir. İsteklile
rin şartnamesini görmek üze 
re her gün ve münakasaya işti 
rak için o gün ve vaktinden 
evvel teminatlarile F mdıldı 
da 3. K. O. Sa. Al. Komisyo
nuna gelmeleri. 
( 145) (2057) 2642 

"'" ,. "'" 
39. A. Satmalma Ko. dan: 
Tiredeki kıt'atm ihtiyacı 

olan 107604 kilo un kapalı 
zarfla münakaşaya konmuş· 
tur. İhalesi 8 Haziran 933 pen 
şembe günü saat 14 tedir. Mü 
nakasa şartnamesi İstanbul 
3. K. O. ve İzmirde Mst. Mv. 
SA. AL. Komisyonlarında 
mevcuttur. Taliplerin günün 
de teminat ve teklif mektupla 
rile Tire'de SA. AL. Komisyo 
nuna müracaatları. (3063) 
(2257) 2944 

*** 1. F. ve Haydar Paşa Has-
tnhanesi için pazarlıkla 1500: 
1800 adet Osram veya Filips 
marka Ampul alınacaktır. i
halesi 24 Mayıs 933 çarşam
ba günü saat 14 te dir. Talip· 
Ierin şartnamesini görmek ü 
zere her gün ve münakasaya 
iş!İrak için o gün ve vaktin
den evvel Komisyonumuza 
mi.iracaatlarr. (173) (2331) 

,. "'" "'" 
Gümüş suyu hastahanesi 

için pazarlıkla 40 ton kok kö 
n1ÜrLİ alınacaktır. İhalesi 24 
l~a:yrs 933 çarşamba gunu 
saat 14,30 dadır. Taliplerin 
şartnameyi görmek üzere her 
gün ve münakasaya i~tirak i
çin o gün ve vaktinden evvel 
Komisyo:uınıuza m il·acaatla 
rr. ( 172). (2330) 
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~ MÜHiM BiR FIRSAT 
Pij .... bjç bir mobilJ'9Cmın rekabet edemiyeaıp derc~de mallarmı 

uc:ıı.cl- ye.gtıı:ıe mobil,.a mağazaeı. Biııı..a tngills ca-ti wı ı.e.ıe 
ve beyu kary.olalarında bllyilk ı.nsillt Jllllmlfbr. İ.adıuıl Riza P• 

yoku.. 1145 Mo. Tel. 2,l407 

ASRi MOBiL YA MEŞHERi 
_.Ahmet Fev•i- (3S48) 

1 İat. Mr. Kumandanlığı Sabnalma kom. ila~l.uı 
Tqalnne ukeri fmm için 1 raküm eden 150 araba gübre 

l400 piri odun 11 Haziran 12-6-933 pazarteai günü saat 
933 paur günü saat 14,30 da 16 da müzayede ile aatdacak 
lnıpeh aarfla alınacaktır. la- br. Görmek istiyenlerin her 
teldilerin tarbıame görmek i- ııün mektebe müzayedeye gi
çin her gün ve mön•kaaaya gi rişeceklerin belli günün saatin 
rişeceklerin belli vaktinden de Merkez K. Satmalma ko
evvel teklif mektuplarının ko- misyonuna müracaatları. 
miayon riyasetine vermeleri. (653) (2324) 
(637) (2225) 288Z • 'f • 

• • • 
--· T upÇuJ7'."lit mektebinde te 
raküm eden 600 adet boJ ben 
zin lenekeaile 300 adet bot 
sandık 12-6-933 pazartesi gü 
nü saat 1 O da müzayede ile 
ı;atılacaktır. Görmek istiyen
lcrin her gün mektebe müza
yedeye girişeceklerin belli 
vaktinde Merkez aatmalma 
komiayonuıı. müracaatları. 
(651) (2327) 

• • • 
Halıcıoğlu İhtiyat zabit 

mektebinde teraküm eden yet
miş araba gtibre 12-6-933 pa 
.ı:arteai günü aaat 14 te mü
zayede ile aatılacakbr. Gör-
1Mk istiyenlerin her gün mel 
tebe ve müzayedeye airecekle 
rin belli vaktinde Merkez Sa
tmalma komiayonuna müra
caatlan. (654) (2326) ,,. ,,. ,,. 

Kuleli askeri liaeünde mev 
cut 205 kalem muhtelif cins 
tllj;fa müzayedo ile 12-6-933 
pazartesi günü saat 15 te ya
pılacaktır. lateklilerin e§yala 
n görmek için Kuleli Liaeaine 
müzayedeye airiteceklerin bel 
Ji vaktinde komisyona mü
racaatları. (652) (2325) 

* * * Topçu Abf mektebinde te 

Harbiye ve merbutu bulu
rum mektepler ihtiyacı için o
tuz bin bef yüz kilo süt ve 
be~ bin beş yüz kilo yoğurt 
13-6-933 aalı günü aaat 14,30 
da ayrı ayn açık münaka1.Ala 
n yapdacakbr. Şartnamesini 
görmek için isteklilerin ve 
münakasaya gİri§eceklerin 
beJli vaktinde komisyonda ha 
zır bulunmalan. (648) 
(2321) 

• •• 
Tophane fımu için 480 

ton ekmeklik un 25-6-933 pa 
zar günü aaat 15 te lcapab 
zarfla r.atm almaoaktır. İs
teklilerin şartnameaini gör
mek için her gün ve mUnaka 
ııasma giriteceklerin bel6. vak 
tinden evvel teklif mektupla
rını komisyon riyaaetine ver-
meleri. (649) (2322) 

• • • 
. Selimiye hnm içiıı 200 ton 

ekmeklik un 25-6-933 pazar 
günü aaat 11 de kapalı zarfla 
aabn alınacaktır. İsteklilerin 
şartnamesini görmek için her 
gÜn ve ıniinakasasma girite· 
ceklcrin belli vaktinden evvel 
teklif mektuplarını komi&yorı 
riyasetine vermeleri. (650) 

(2323) 

TlCARET lŞLERl UMUM MODORLOCONDEN : 
SO lkinc.i T.,.U. S30 tarihli kam111 hUkümı.rine göre teecil ediJmit ot.ı <1> 

Debi tirketlermdaı Amerilıa tııbiiy•tlıi (Sokoni Vakum Korporeytin - Socoo.y 

Vacum Corpontion) ş.irlııeıtirıi«ı Türkiye l!mtınıi vekili haiz olduğu ...ılhiyetıo 

tıiıwen bu kere mw.caatla Tlkki~ Cümhuriyeti dahilinde bndjejne velıilct ~ 

mek •t tirket !W"lll9 '' it itla"detı doğacak davalaı<le bütün ınahlcıemelerdo 
dava e<l~n, edW:sı v• ~llnıoll .,.ı... mfatlarile hazır bulunmak üz.re prlııct mo&'VİI> 
!erinden lllôeyö W. B. x..pm'i lııendi.ine wlıil tayin eylediğini bildinniı w 
~=gelen ?eallrayi Yeftlllttis. Keyfiyet kanuni hükümlere muvafık e«iilmilt ~ 
malda illin olım,.. (3623) 

MüfJia Sokrat SilYe bw ait (dtbeltilmiı) •J•c•ldılar 
aıra defteri 

No Alııc...,,aııı ,_;.,. Tal•p Kabul .S.. lft •lllAbuat 
ad,..; ohıma oluDan olwa 

ı Nüsayö O... wki.1i; 

Hanmt~ 
efendi teıAilO 1A sı;2;10 o PoHçaya ma.tıenit -

malda lıabw ..,ı.,~ 
2 
2 Aleıı.nıd • etaq 

..elı:ili F........ ol.eaıll lllOI 
J Tahta 1ıalodııt W ıı. 

.._... C.ıt•edıi ~ 

dukır ıiı"Jııe• uoo 
4 Felıemeok bıınlıaN ftiıi. 

n 1500 

tir. 

.. . .. " 

" u,_ . .. . 
li .ı..ı. Sac"» eMDdi. W/j/6/7 Ttl 1174/1/7 80 Kabul o4uwı 89 -

JIU.teni1ıdk faz.lııu rot 
edıllmiftir, 

'92/1/4 İll 3113/8/4 ,. tlıi ..... ı.e miWıeıöt '-
makla lıabuJ cdilmit •. . ,. . 

llOO T1l - ıJOC(" Vekil velıAlıetini ibraz 

' M·•= Onııiya 6500 T0 -
1 GUmrillı: i.dar.a l480/2S Tll -

10 Vedam anım,_ w.lıi 
li Mebımt Vcılü 

atımdiğinden ret edildi. 

llOO,.""" 
S480/25 Kaçalıçılıktuı mliteıvel 

liıt ve mahlıcmoce halli 
llaın ııeJmeı.k .... 
edilaıİftlr. 

105/28 Evrakı aubutiye ihru 
edlk-ıiğinden ret o
chlmiıtir. 

Bey 0500 TU 3250 mömtu 
3250 adi 

makla kabul edikli. 
Ablttn mUl'9Cllat eden on numa.nı.lı ıleceklıınm talebi ilau. müatıenit bu.luc

muı ve yukarıda yuıldığı iibİ alacağın kllıuliııe lrarv verilmit olduğun.darı w: 
velcc tanzim olunMı sıra defteri yukanda yazıldığı şek:iJde dillc1tilmiş olınalııla 
alacalılan lııılıuJ oJ.unen ala:ıklılara bicer nileha tıebliii ,,.., alel usul il&nı zım
mında blrinı:l wa. memuriuğuna tıevdıl lnlmdı. 

İflas idaresi azdlli 
Birinci ifUs memurlupdan sıra de fteri tıeblil T• i1iıı olunur. (3629) 

· MJLLlYET SALI 23 MAYIS 1933 

EMSALSİZ MUVAFFAKIYE·r 
KODAK VERICHROME Filmi 

Dtlayaaıa 

ÇiFTE EMULSION 

AZAMI S0RAT 

edilmektedir. 
Açık ve kapah 

havalarda 
.. bah erkea 
ve akfam geç 
vakit fotoğraf 
çekeblllr•lnlz. 

HER RENKTE HASSAS 

" YOZ MUVAFFAKIYET 

~ 
Verichromefihn BOTON BA YILERDE SATILIR. 

Fiatlar. 
4 l/2X 6 forma 8 pozluk 

6 l/2Xl 1 forma 8 pozlulı: 

Begular 
55 
70 

Vericbrome 
65 Kurut 
80 •• 

ITW>cQkılli. 
VerichromeFihn 

Y_.-:ıWA'agso 

=-.::WI--- ..... __ _,._ ........... , .. 
=---~· -----

.. D ·----.. --
(1867) 2377 

ı~ 5 ind SuJb hukuk b1Jııkr41-
lindıın : 

tataııbu.1 helediyeUain aaı.tada .B<ıc
aa hMlı denxıuoda 14 N.ın:ımalı oda 
milalıeciri olup ilıametaJo!u mdıul olıdu-

iu m>latılan Apımtol Kahya a.Jıeyııın.: 
ikame eylediği alaıcak ~ tehiri 

katı 20-6-933 taribine müoıadif pa.n
ai ~il aaat 14 tc tayin luhnmıı oldu· 
iundan yevm w valııl:i. meskurda mah
kemede bu• bul•ımtW4'1 l6zumu be.yan 
ve aı..ı hald~ hakkında gıya.ben muaınt 
.le icra olıunacağı iline:ıı 1ıehlii o]unllr. 

(3646) 

ftrtanl::ul 6çüncü icn memuırluğurı

clan : 

Mahcuz ve paraya çevrilmelli mukat

rll" Beyoglunda Taksim Talimhanede 
Yani Kasapyan .apartımarunda mevcut 
muhtelif ha<ıe eıyaaı 24-5-933 Wıihiııe 

müsadif çartamlııı günü aaat ll-10 ara
sında !..ıirinci açık arttırmaeı iC1'2 edile 
ccğinden talip olanlann yevm ve vakti 
nmayyende IJliiha·IJinde hazır bulunmala 
rı ilin olunur. (3648) 

T~QKiYE 

llRALıT 
BANKASI 

.DAoA 
6iRiKTiREN 

1

RA~T--bO~Q, J965 

Geclikpaşa'da Jandarma 
Satınalma Komlsyonundam 

17 ı 19 bin metre ameri kan bezi 24 Mayıs 933 çarpın 
be günü saat 11den12 kadar pazarlıkla aabn almacaktı:r. Ta 
llple.. weraitl anlamak üzere hemen ve puarhfa qtiralr için 
de 111e1:kôr gÜnün muayyen saatinde ınaliyeye tealim edil· 
mit ilk teminat makbuzile bir likte koiniayonumua mUra
aıatlan. (2319) 

Darülaceze Müdürlüğündenı 
İhale tarihinden itibaren bir sene içinde Darülacezeye 

alınacak Pastörize edilmiş sütün münakaaaaı kapalı arf i. 
sulile 14 Haziran 933 çartaınha giinü saat on dörtte icra edi-
lecektir. r 

MezkUr saatte teklifname zarfları açılacaktır. Her gün 
alınacak sütün miktan azami 70 kilodan 120 kiloya lı!adar
dır. Taliplerin teminat akçeaini it Bankaıma teslim etmesi 
ve o günde Darülacezeye müracaatlan ilan olunur. (2316) 

Bakteri:roloıı 0r.tHSAN SAMİ 
BAXTl!RIYOLOJI UBORA TUV AIU 

Uınuıaı 1ı:an tahlillh, "-si noktai 
n~clan (Wauerman n Kahn 
teamülleri) kan kiireyvatı aayılmuı. 

Tifo ve mtma haatalıldarı t..,ııiıi. 
idrar, balgam, cerahat, lıazurat ve au 
tahlilltı, Oltra mikroıkopi, huıuıi •
~ılar iatihzan. Kanda ün teker. 
Klorür. Kollesterin miktarlarının ta
yini. Divanyolu'nda Sultan Mahmut 

türbesi No. 189. Telefon: 20981. 

(2792) 2589 1 

Devredilecek ihtira berab 
• BenzİG v.. mümnilinıe mahau• a

meıliyu halıkındalri lhtlııa i9ift t.wı-
bul VllAye-t ccli1eainıe 18 Temmuz 
1931 tııcihinıde takxlim odilmit olup 
9727 lllllIUlra ile mulıayyet bent 1aıldıi 
müracaatı ilzerlndeld huku.lı bu kere 
Jıııtkaııma de-vlr veya ôcara verlleteğJn.. 
dm bu baıpts fazla ı:mlümat edlıımck ia 
teyen ZlO'Va1m İetıanbul"da Bahç.elcııpu
da Tllf Hanında 43-48 numara.larıda idin 
velrlli H. W . Stock Efeoıdiye müracaat 
etmo)erl ilin olunur. (3382) 2926 

Merkez ac .. taı Calat• ICöprilı••t• 8. 

ş.ı.. A. Sirbcl Mlllollrdar aado H. 

TRABZON POST ASI 

KARA DENi 
24 MAYIS ÇARŞAMBA 18 
Gal•ta rıhtımından DlSnü 
Tireboluya da uğranılır. 

iZMIR • MERSİN POSTA 

ANAFART 
26 MAYIS CUMA 10 D 
İdare rıbbmından kalkar! 

KARADENİZ POST AS 

Samsun 
Vapuru 25 Mayıs 

PERŞEMBE 
günü akııao>ı heıeketle ZonıguJda 

İnebolu, Samsun, Ordu, Giresu 
Trabzon, Sürmene, Rizeye azim 
ve a.v~t edecektir. 

ERZURUM 
vapuru 29 Mayıa Pazartesi günü K 
radmize hareket ede~ktlr . 

Fazla taıfsilit içön Sirkeci Yel)(., 
ti hamndaki acentalığuı& münıca 
Tel: 21515. (362 

Dr. A. KUTIE 
Kıınılıöy BQrelrçi fırını ıırumda 

(2648) 

Aslan ve Eakihisar Mütt 
Çimento ve Su Kireci 
Fabrikaları Anonim 

Şirketinden 
Üçüncü davetname 

2 inci ilan 
Aslan ve Eskihiaar müttıeıbit Qi 

to ve Su Kireci fabrikaları An 
Şirketinin 26 Niaan 1933 tarihinde ; 
ci defa içtimaıa davet olunan fevkal " 
hieaedaran heyeti umumiyeainde 
caıet kanununun muaddel 386 ıru:ı 
desin.in istilzam c>ttlti nimıbı müzak 
haaıl nlmadığından Şirketi mezküre 
ecdomını z.irdek münderiç aynı rnzn 
yi müzake.re etmek üzre 8 Haziran l 
tarihine müsadıiıf pel1Cmbc • günü s 
11 de Galatada Agopyıııı. Hanında 
loet ııxrkc.ziııde alodol llllliM:ak üçünocıi 
ievkalide içtimaa cı.v..t olunurlar. 

Rüznamei müzakerat : 
Dııılıili ni'*""'YDCnin 14 üncü 

dı ""in ap&Q ya.ırldıiı gibi uı<i" 
c Şi.r ketin umur Ye r MM he eti 
mumiye ta:r.ı'-1an mmeıe ve üs 
dokrn kaıdıac azadan mürekkqı bir 
liııi idıı.reye ihaıle olunu.r.' 

c M.ec1isi tcıar. asalık müddeti 

MDCdir • He.: - ludeım itilıari.Je 
........ .OW.ü teı:ııllıt cııı.-. " 

Dıabi.11 ni DftYwı"' ,m ıs inci 
ainin '"faiıda yuıldıiı ıibi 

c Dll'\net.ı•ooı... yevmi içtimadan 
bl oalıet aüD ewcl p 1 Lde iJ 
kılma ahar. ,. 

Dahiıll •• , + .;., 31 iDci 

ıUnıin •&>da yuWıhtı eti tMWt: 
c ~ 11 tı:mı:ıı:tiiııı u11.,..i 

y .. iııdm .ı en.li bili ı.tima hiw 
rio cfmı 1 

M ilk ~il oı.rak 

~· -"knit ..... J'Cj'C yu.de .ıtı -111& lılıfaye.t edeıceJı: mdı&liii, Mniy 
ihtiyat ıılıı;eeini 9eflııi.J etmek ü
-ÜMı me:stı..nmn yu.de Oll>U jf:su 

>ımduktc - lıalıi blllD kanı 
rcti atiy«ll lıi. .ı 

1 - Yli:sdıe bqi Mecıliıd t.doırc 
•ııııa • 

2 - Ytlsde - mtıc.ma w-ım 
bebm•, 

3 - Yllzdıe wlaıcnbc§i h- at 

.ı.ab-. Wvzi olmmr." 
Ti<Met lraı•MM-ın 385 imi. maıddef 

mlicilııiDce hi...taı.ndan bir hi~ 
lanın da ip mıı..tre..ye ift1ıra1ı ""' 11• 

ita etmeie halı:lıı vardır w birden z;i 
de bimeJ.,ri olan aevat111 reyılıeri büııı' 

Jıcri niapetinde -yüt edeı'. 
Meskür içtimada Jıas..- İıuııunmaJı i' 

tıeyıın aev.t Tlıcaıet kan,_ 371 'JI 
oi maıddui möcibin.ce iftima -1hÔ" 
den lhlml bir hab ........ ı hieseı1.ıırjıl' 
Gala1a'da Doyçe Oryentbınk ~I 
ne tevdi etmclidi.r.ler. Diler l:ıaıılı:al~ 
tevdi ol........ı. hiw eeoedatı m,.ııııııl 
Htıde mezkür bmılıalardmı eıu-ı ~ 
puzlar heyeti umumi)"Oye dahil olsP' 
üzre Doyçe Oryembanka tnodiat ti# 
hiyetinde olarak mezkur benkaca kabl' 
olıınacakın. 

1atanbul, 22 May"' ı9~ 
Mccli&i tcıa.re 

(3628) 
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MiLLiYET SALI 23 MAYIS 1933 

• 
Is tan bul ve Trakya Şeker Fabrikaları 

Şeker Fabrikasının lstanbul depolanndan kristal toz 
her isteyene bin kilodan eksik olmamak üzere 

Türk Anonim 
Şirketlndem 

Al pullu şekeri 
sablır. 

atideki fiatla 

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

~önderilir. Depodan itibaren bilcümle masarif ve mes'uliyet müşteriye aittir. Müşteri isterse sigorta ettirilir. 
Adres:lstanhul, ahçekapı,4üncü Vakıf ban4üncükat, Telgraf adresi: İstanbul Şeker Telefon:24470.79 

Zafiyetiumumiye,ittihasızlık Fosfatı s rk M it H 1 A a ve kuvvetsizlik halAtında bü- 1. a a u as Si 
yük faide ve tesiri görülen 

Kullanınız. ;a-
Hereczane ı::: 

e-ı 

de satılır. 

AER 

2 

Yeni 

ASPİRİN Paketleri 
bulabilirsiniz. 

Cepte tafımak için hem daha 
kolay, hem daha temizdir. 

Bu yeni ambalAJ sizi kıymeti ol· 
mayan ba,ka mamul!t almaktan 
korur, (2052( 

c.:[) ASP 1R1 N 20 ~• 2 tabletlik ambalijlar ı~ae 
~ --- her yerde bulunur. 

-...__,~------------~-

4 s k eri Lise ve Orta Mek-
teplere Talebe alınıyor 

1 - 1933-1934 ders aeneü için İatanbulda bulunan 
Kuleli vo Maltepe Liselerile Buraa'da bulunan Bursa Aske
ri Liaeaine Konya ve Erzincan'da bulunan Askeri Orta mek 
teplerine talebe aJıpac:aktır. 

2 - Liseler f>. ı O ve 1 1 " l , 2, 3 " üncü. Orta mektepler· 
de 6,7 ve 8 "1.2.~" üncü sınıfları muhtevidir. 

3 _ Li.elerın muhtelif sınıflarına 600 ve Orta mektep 
lerin ınuhtelif sınıflarına da 300 talebe alınacaktır. 

4 - Almanca okuyan talebeler tercihan alınacaktır. 
5 - Liselerin 1 1 inci sı nıflarma iyi Almanca bilen ta

lebeler alınacaktır. 
Bu talebeler Liseyi ikmalden sonra yapılacak müsaba

ka imtihanını da kazandıklan takdirde Askeri mühendis ve 
;-en memuru yetiştirmek üzere Almanyaya gönderilecekler ve 
müsabakayı kazanamadıkları takdirde harbiye mektebine gi 
derek zabit çıkacaklardır. 

6 _ - M~kt~~ler l~yli ve. mecc:anidir. Talebenin iaşesin 
den başka gıydırılmesı, techızatı ve kitapları hükUmete ait 
olduğu gibi ayrıca talebey~ her ay bir miktar maaş ta verilir. 

7 - Liseyi muvaffakıyetle bitirenlerden arzu edenler 
müsabaka imtihanına giderek kazandıkları takdirde Beşinci 
maddede olduğu gibi askeri mühendis ve Fen memuru ye
tiştirilmek Üzere Almanyaya gönderilirler. Buna arzu etıni
Yenler Harbiye mektebine giderler. 

8 - Bütün ınekteplerle kaydü kabul mekteplerin bu-
lundukları yerlerde 1 Tem muz 933 tarihinde baş 
llkr ve Ağustosun birinde biter. Bununla be 
taher kadroda ınünhaller kalırsa ders se 
k~8İnin devaını müddetince sivil li~ ve orta mekteplerden na 

ıl ııuretile talebe almmağa devam olunur. 
, 9 - Mekteplerin bulunduğu yerler haricinde as~eri 
lıse ve orta mekteplere kaydedilmek istiyenler 1 Hazıran 
933 tarihinden Temmuz sonuna kadar bulundukları yerlerin 
askerlik subelerine müracaat etmelidirler. 

10 -· Mekteplere gİrınek İçin Iazun olan şartları muh· 
t;vi kaydü kabul şartnameleri ve ınuhtaraları bütün asker· 
lık şubelerinde mevcuttur· Talipler askerlik şubelerine ve as· 
keri lise ve orta mekteolere müracaat ederek mezkur şart-
~rı öğrenmelidirler. (2232) 2994 

r Evkaf miidlrlyetl UAaları 1 
Terk t ki M .ı__ • • 100 lira os a v~ .~urracı . çayır~ seneı halıye otları 

sad'f bedel ıle talıbı uhdesındedır. 24-5-933 tarihine mÜ· 
le ~ i·arşaınba giinü saat on beşte ihale edileceğinden fazlaai 
tliirl~!~ olanların İstanbul Evkaf müdiriyeti Varidat mü· 

gune müracaatları. (2315) 

Kartal Malmüdürlüğünden: 
Mlkellefüa imni Maı..Jle " lt6yt Kııaeti Verfİ CiMi Dlalmll Meftli ttıı• ı* 

MasyiS Frana FiHp- Sı•ı=clra dı Salta. Lira K· No. 
oflu Yal oflu Morıia Beylik Çlftllti 160 00 S.5801 Tarla 600 palamut dere Mluyecle kayimelerinde 
kw mı+• GabrW -harrer olduğa llzere 

53 7S 6-3802 .. 150 " .. .. 
· 12 50 • 7-3803 

" 
14 değirmen beaclf .. .. 

" ss 00 8-3084 .. 150 bllylik ördekli •• .. 
S6 00 9-3085 " 

155 giSk .. .. 
ıs oo 10-3086 .. 55 çetmealtı .. .. 
13 7S 11-3087 .. 35 Y anako defirmeai .. .. 

250 00 12-3088 .. 1500 şarapçı yolunda .. .. 
-120 00 13-3089 .. 735 çiftlik alh .. " 
600 00 14-3090 koru 3000 büyük kora .. .. 

1 25 15-3091 harman yeri 2 eski mezarlık .. .. 
18 75 16 ·3092 tarla 80 erik pmarında •• " 680 OD 17-3093 koru 1700 sığır korusu •• " 

1J5 oO 18-3094 tarla 350 teferrllç alçağı " .. 
13 75 19-3095 " 

3'5 değirmen alb .. .. 
13 75 20-3096 pınarlık 112 kliçlik harmaa .. .. 

140 00 21-3097 koru 131 kiraz bıayırı " .. 
27 so 22-3098 tarla 100 salih mevkii " " 
50 08 23-3100 ağıl 4 çiftlik korma " " 

168 75 31\1 tarla 681 ekmeçi otla .. .. 
17 50 3112 " 

168 
" " .. 

180 00 3113 .. 791 .. .. .. 
22 50 3114 " 

220 " " .. 
45 00 3115 " 

5 mezarlık alh isti .. " 
145 00 3116 .. 740 .. " " .. 
146 25 3116 " 

599 .. " .. .. 
1500 oa 34 3718 ' 22339 mera .. .. .. .. 
5091 25 34331 

Yukarda clnı Te nevileri göıtuilen emval mutasarrıflannın verri borçlarından dolayı satılıia çıkarılmıttır. 31-5-933 tarihinde ilıaleıı 

mukarrer bulunduğundan taliplerin mezkur tarihte Kartı) MalmndOrlilğünde müte~ekkil satış komisyonuna müracaatları (22151 2853 

lstanbul Sıhhi Müesseseler 
Sahaalma Komlayonu Reiallğinden: 

Sıhhi müesseseler için lüzumu olan 3600 kilo gaz ya
ğı ile 13 teneke hemin olbaptaki çartnameıi veçhile ve 13 
Haziran 933 salı günü saat 1 6 da aleni münakasa suretile sa 
tın alınacaktır. İsteklilerin m ü;·acaailar . ( 2281) 2996 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

3000 Ton Lavemarin kömürü : 7 1-lazit·an 933 çarşamba gÜ· 
nü saat 14 te (Kapalı zarf). 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için kapalı zarf usulile müba
yaa edilecek olan 3000 ton L avernaı-in kömürüne ait şartna 
meyi görmek istiyenlerin her gün ve itaya talip olanların da 
hizasında yazılı gÜn ve saatte Kasunpaşada Deniz Levazım 
satmalma komisyonuna müracaatları. ( 2182) 2874 

• 
81111 Tl11l8~ Pi1lNGI~~ 

• 

Yeni tertibin 2. ci keşldesl 

11 Hazirandadır 
Ba keıldede B6yük ikramiye 

35,000 Liradır 
Mükafat 50,000 Liradır 

Milli iktisat ve tasarruf cemiyeti 
Sergi E~i İnşaat Komisyonu Riyasetindt>r. : 

1 - An karada ya,ptırıl.a<:ak serig evi binasının inşaatı kapalı zarf usulilc 
münakasaya koıunuıtur. Münakasa müddeti 21-5-933 ıpazar günürnk11 baılıya 
nk 3G-5·933 o;alı günü saat 15 c kadardır. Teklif mektuplarının >·ukarıda yazılı 
saat ve tarihe kadar Milll İktısat ve Tasarruf Cemiyetinde t<>planacak komi5-
yon riyasetine te<;lim e~~esi şarttır. . . • 

2 - Münakasaya ıştırak etm• k isti yenler münakasa şartnamoknnı ve plan 
lannı mukavelen:mıe suretlerini 25 lira ml!kabilindc Milll Iktısat ve Tasarruf 
Cemiyetinin Ankara merkezi.nden ve 1.tanbulda Dördüncü Vakıf hanında Sana 
yi müdiriyetirulc Sanayi müfettişi Dan iş Beyde" alabili.rler. .. . 

3 - Münakasaya iştirak c<ke<:k Iirrn:ıların şimdiye .kad~r Turkıyede en aşa· 
fı 250 hin lira kıymetinde yalnız bir binayı mııvaffakıyetıe ya;>mış olmabrı 
şarttır. (3521) 

•• 
Marmara Ussübabri Kumandanlığı 

Sabnalma Komisyonundan: 
Nevi Miktarı Münakasa Saat Sureti ihale 

Kilo tarihi 
Et 50,000 29-Mayıs-933 10 Kapalı zarf 
Elonek 240,000 29-Mayıs-933 15 " " 

Yaş sehz• 67,000 30 -Mayıs-933 10 Aleni münakas. 
Yoğurt 3,750 30-MayH-93315 " " 
Süt 10,000 30-Mayıs-933 15 " " 
Deniz efradı İİıtiyacatı için yukarıda nevi ve miktarları yazıla 

beş kalem erzalmı münakasala rı hizalarında yazdı tarihlerde 
İzmitte kumandanlık Satmalma komisyonunca icra edilecek· 
tir.Şartname sureti musaddakaları İzmitte Marmara Oaaübah 
ri K. ve İstanbulda Deniz satmalma komisyonundan almabi· 
lir. Taliplerin o/o 7,5 nisbetinden teminatı muvakkateleri ile 
komisyona müracaatları ilin ohmur. (2065) 2645 

Sıhhat ve içtimai 
Muavenet Vekaletinden: 

Ankara Nümune Hastan esi Yeni paviyonu tesisatı i
çin lüzumu olan madeni eşya ve malzeme" Karyola, Etajer,' 
Muayene masası, Vitrin. Sandalya, sedye v.s." yerli yaptst 
olmak sartile kapalı zarf usul ile satın alınacaktır. İhalesi 7 
Hazir~ 933 çarşamba günü saat on beşte Ankara'da Veka
let binasında mahsus komisyon tarafından yapılacaktır. Mu· 
saddak şartname suretleri 10 lira bedel mukabilinde verilrncl: 
tedir. Şartnameleri görmek ve Y8:. a~~~~~ ~.ıtiyenleri_n Anka~a
da İctimai Muavenet Umum Mudurlugune ve lstanbul da 
Sıhh~t ve İçtimai Muavenet Müdürlüğüne müracaat eyle
meleri ve taliplerin §8.rtnames ine göre hazırlanını~ vetil-:a ve 
teklifnamelerile teminat akçelerini muayyen gün ve saatte 
mezkı1r komisyona vermeleri ilan olunur. (2276) 2973 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

4000 Ton Rekompoze kömürü: Kapalı zarf: 24 Ma
yıs 933 çarşamba günü tıaat 14 te. 
Deniz kuvvetleri ihtiyacı için 4000 ton Rekompoze kö 

mürü kapalı zarf usulile mübayaa edileceğinden şartname
sini görmek istiyenlerin her giın ve itaya talip olanların da 
hizasında yazılı gün ve saatte Kaannpaşada deniz levazım sa· 
tmalma komisyonuna müracaatları. (1936) 2472 



Alıkarallnın Defferi~~ 
,!~ ...,. 

• 
Ankara ve Istanbul .. 
Görüşler arasındaki ayrılık - Dost 

elile açılan kuyu! 
Ankara, 22. Nüan. 1921 

İatanbulda, Sadrazam Tevfik Pa 
1a<lan yeni bir telgrafname geldi. 
Bu telgrafnamesinde Tevfik Pata 
hüla sa olarak diyor ki: · 

- "Mevcut vaziyeti sizin leda
karlığını.z. hazırladı. lstanbul Hü
kumeti, milli davada sizinle ayni 
salta olacakhr, sizinle beraberdir. 
Anadolunun, Anadolu murahhas
larının Londra konferansına da
vet!eri memnuniyete fayandır. E
ğer bu fırsattan istifade etmezse
niz, eğer "latanbul Hükiimetinin 
murahhaslarını iatemiyeceğiz, yal
nız başımıza Londraya gideceğiz!, 
diye ısrar ederseniz tarihi vazife
nizi unutmuş olursunuz. Bundan 
ba~ka konferansa gitmekte geci
kirsek hakkımızda gıyabi hüküm
ler verilebilir.,, 

Mustafa Kemal Pata, sanki, bü
:ün bu cihetleri dütünmüyor mu? 
Her günkü konutmalarından anlı
yoruz ki, P&f'l, Londra konferan
unı ihmal etmek, bu konferansta 
yeni Türkiyeyi cihana tanıtma fır
satını kaçırmak fikrinde değildir. 
Londraya murahhaslarımızı gön
dermek Türkiye 8. M. Mecli
sinin v~ Reisinin esaslı bir kararı
dır. Bütün çalışmalar, savatmalar; 
orada yalnız Ankaranın Türkiye
yi temsil etmesini temin etmektir. 
Cünkü: "Türkiyenin, Türk mille
tinin yegane mümeaaili, Türkiye 
Büyük Millet Meclisidir!,, esası
nın orada resmen kabul edilmesi; 
gayemizin, davamızın zaferi nok
tasından büyük ehemmiyeti haiz
dir. 

Mustafa Kemal Pa,a; politika
nın en ince hesaplarını yapabilir, 

Sadrazam T evlik Paşa 

en ince noktalarını bulabilir. O, 
İpi çekip, tam kırılacağı noktada 
gevtetmeyi dütünüyor. Her halde 
mevcut vaziyete, i,lerin ve muha
berenin gidi.ine bakılırsa Anka
ranın Londraya tek b-.ına gitme
si temin edilemiyecek. . . Bir ta
raftan vakit dardır, öbür taraftan 
Tevfik Paşa da noktainazarında 
ısrar ediyor. 

1(. •• 

Maatteessüf İstanbul ve Ankara 
zihniyetleri, görütleri arasında u
çurum vardır. Birinin kara dedi
ğine öbürü mutlaka beyaz diyor. 
Sahnede milli davaya, milli müca
deleye inananlarla, inanmıyanlar 
var. Bu ayrılık, bu görüt farkı u
yu•ına ihtimallerini ortadan kal
dınyor. 

İtin çürük bir tarafı daha var: 

İlkmektep binaları Ev işleri meselesi 
Vilayet yeni ilkmektep Belediye İşçiler Bürosuna 

binaları yaphnyor müracaat az .. 
ANKARA, 22 (Milliyet) - ilk mek ANKARA, 22 (Milliyet) - Jati-

tep binaaı buhranının önüne seçmek yenlere ev İtÇİleri bulmak ve İt latiyen 
için vilayet tarafından yaptmlacak itÇileri kapulandırmak üzere beledi
mekteplere b&§lanıyor. Bunlardan Ka yece açılan ev İfÇİleri bürosu ite baı-
bakullukta yapbnlacak on dört dera- hald 
haneli mektebin planı hazırdır. ln§a- lıyalı on günden fazla olduğu e 

henüz muayene yahut İ§ aramak için 
atına baılamak Üzere bir aaba iatim- müracaat eden hizmetçi adedi üçü geç 
lik kararı almmıt bu sahadaki evka- memiştir. Talimatname mucibince ev 
fa ait yirmi altı dükkanın istimlaki rf d itçileri bir ay za ın a büroya müra .. 
muamelesine batlanmıftır. caatla kaydedileceklerdi. Bu vaziyet 

Bu mekteple beraber Erzurum çeş-
mesinde ve orman çiftliğinde birer kartıamda .belediye bu hizmetçilerin 
mektep yapılacaktır .. Çiftlikteki mek bir defterini yaparak kendilerini bi
tebin elli leyli talebelik kısmı da ola- rer birer celp ile kayıt ve muayeneye 

-~---~ ...... ...,....,,.....,. ......... ...,....., ..... _, aevke karar vermiştir. tır. 

Mecliste, muhalefet yapmak isti
dadında olan bazı meb'uslar; ha
kikati olduğu gibi göremiyorlar. 
Bunların mütalaası tudur: 

"Damat Ferit Paşa ile anlaşmak 
güçtü. Onun lıükiimetine karfı 
cephe almak doğru idi. Fakat Tev
fik ve izzet Paşalar gibi namuslu 
zatların dahil olduğu bir hükii
metle anlasmaz olur muyuz? Bu 
hükumet, ~illi davada bizimle be
raber oldağunu söylemiyor mu?,, 

Asıl mesele burada. . . Gerçek, 
Tevfik Paşa ve hükUmeti ittibattan 
milli davada birlikten bahsediyor. 
Fakat itin daima anlaşılaınıyan, 
iyi bilinmiyen bir tarafı var ki, 
o da bu birliğin hangi temellere 
dayandığı ve dayanacağıdır. 

lstanbul Hükumeti birlik isti
yor: Ankarayı, Ankaradaki nüfuz 
ve kudreti yeniden lstanbul Hüku
metine, padişaha esir ebnek için .. 
İstanbul Hükiimeti uyutmadan 
demvuruyor: Sevr muahedesinde 
töyle böyle bir tadilat yaptırmak, 
saltanat makamının ve hane
danının vaziyetini kurtarmak, en 
nihayet Osmanlılık politikasın
da devam ebnek için .•• Bunlar, 
Mustafa Kemalin, boyun iğmiye
ceği teylerdir. Dostlar el ile açıla
cak bu kuyuya A nkara, yeni baş-
tan dütmek İstemez! ' 

MiLLiCi 

57 Muallime maaş f arklan 
verilecek 

ANKARA, 22 (Telefonla)- 1 Ey
lul 933 ten muteber olmak üzere bir 
derece kıdem zammma İstihkak ka
zanan seksen ilk mektep muallimine 
ait liste Maarif vekiletince tasdik e
dilerek Ankara vilayetine gönderil
miştir. Bunlardan başka 932 senesi ey• 
IUlünden itibaren kıdem .. zammına 

liyakat kesbeden 57 ilk mektep mual
liıninin şimdiye kadar verilemiyen ma 
aş farklarının 932 bütçeaİDİn tasarruf 
faslından derhal tediyeleri için vila
yet tarafından alakadarlara emir ve· 
rilmittir. Bu muallimler hazirandan ev 
vel maaf farklannı alacaklardır. 

Müessif bir ölüm 
ANKARA, 22 (Telefonla) - Ma

raş emniyet müdürlüğünden Kıqehire 
naklen tayin edilen Manastırlı Nuri 8. 
bir felç neticesinde emniyet umum mü 
dürlüğü binasında vefat ebniştİT. Nu
ri Bey milli hükıimetin birinci Buraa 
polis müdürü idi. Ölümü teeaaürü mu
cip olmu§tur. Cenazesi bugiin mera• 
simle kaldırıldı. 

Parlamentolar konferansı 
ANKARA, 22 - Beynelmilel parla

mentolar birliğinin bu ıene Madritte 
toplAnacak 29 uncu konferanıma Türk 
grupu namına Zeki Mesut, Necip Ali, 
Nazım ve Fazıl Ahmet Beylerin iştirak 

etmeleri kararlqbnlmışhr. 
......................................................... --lllliıılllİııı ....................... ... 

KAHVENiZ 

• 1 
Kurukahveci hanı atında 
Kurukahveci hanı •ahi.t>i 

K\JRUKAHVECİ 
Osma 1 Efendi oğlu 

A. İHSAN 

Beykoz Malmüdürlüğünden: 
Kıymeti Kapı No. Cinai Mahalle 

Lıra 
ti66 
475 
255 
800 
250 
765 
385 
580 
615 
595 

1630 
501 
190 
80 

190 
80 

384 
390 

50 
560 
300 
501 

1590 
25 

1299 
630 

77 
36 
25 
30 

373 

K. 
00 76 
00 14/1 
00 2/ 4 
00 3 
00 20 
64 36 
75 43 
00 7 
00 3 
00 7 
00 7 
25 7 
00 7 
00 7 
00 7 
00 7 
00 73 
00 7 
00 7 
00 40 
00 7 
25 7 
00 7 
00 51/3 
()() 12/1 
00 69 
50 20 
()() 1 
00 49 
00 6 
00 20 

Araa A. Hisar 
,, ,, 
" Arazi " ,, 

Bag- tarla 
" Araa 

Tarla 
Arazi 
Tarla 

" 
" 
" 
" Arazi Gökau 

" Arsa 
Arazi 

,, 

" 
" Bahçe 

Arazi 
,, 

Bahçe 
Tarla 
Araa 
Arazi 
Araa 

" 
" ,, 

Bahçe 
Arsa 

,, 
" 

" 
" ,, 
,, 
,, 
" 
" 
" ,, 
" 
" 
" 
" Çubuklu 

" 
" 
" 
" 
" .. 
" 

ve ıokağı 

Toplar önü 
,, ,, 

Göksu 
Otak tepe 
Kavacık 

" ' ,, 
Çavutba,ı 
.Kavacık 
Küçüksu 
Kökau 

" Küçüksu 

" 
1 " 
Köksu 
Kandilli 
Küçüksu 

" Kandilli 
Kökıu 

" Küçükıu 

Çayır 

Rıfat Pata 
,, ,, 

Dere 

Kayden kimin uh
tesinde olduğu 

Emine H. 
,, 

Mustafa B. 
Arit B. vesaire 
Hayriye H. 

Abdülvehhap Ef. 
Mehmet Ef.saire 

Emine H. 
Yani Efendi 
Sadık Bey 
lhsan H. 

" Hürmüz H. 
Sadık Bey 

" Osman Efendi 
Zehra H. 
Süleyınaıı Ef. 
,, ,. 
Sadık Ef .aaire 
Behice H. 
lhaan H. aaire 
OsmanEf. 
Y. Halil Ef. 
Rıfat Ef. 
Kiork Ef. 

Fatma H. 
Ali Hızır Ef. 
Trandil H. 
Sait Bey saire 
Rafet Bey 

Yukarda cim ve evsafı yazılı gayrimenkuller vergi borcundan 
dolayı bedeli pefinen verilmek tartile 3 mayıs 933 çaqamba gü
nunden 24 ma)ı• 933 f' kadar birinci ihale ve 3 haziran 933 cumar
tesi gı.inü de kat'i ;halesi icra edil rnek iizere mtizayedeye konulmut

tur. Taliplerin <lepooıitolarile birlikte mezkı\r günlerde aaat 14 te Bey
koz kazası idare lu?/ctine müracaatları. (2341) 

. 1 4 Üncü İcra 
Memur ğundan: 

Emniyet Sandığı namın a birinci derecede ipotekli o-
lup tamamı 10616 lira kıymeti muhammeneli Beyoğlunda 
Hüseyin ağa mahallesinde A rnavut sokağında eski 24/24, 
24/ 24, 24 yeni 20/22, 24/ 26, 28 numaralarla murakkam al
tında iki dükkanı havi üç han enin tamamı açık arttırmaya 
konmuş olup şartnamenin 23- 5-933 tarihinden itibaren dai
remizde herkes tarafından görülebileceği gibi 26-6-933 ta
rihine müsadif ~zartesi giinü saat 14 ten 16 ya kadar dai 
remizde acık arttırma ile satılacaktır. Arttırma bedeli mu 
hammen knrroetinin yüzde yetmiş beşini bulmadığı takdirde 
en son arttıranın taahhüdü b-: ki kalmak üzere 11-7 -933 tarİ· 
hine müsadif sah gÜnÜ yine saat 14 ten 16 ya kadar daire
mizde yapılacak olan arttırmasında gayrımenkul en ç'!k 
arttırana ihale edileceğinden taliplerin muhamme~ ~~etın 
yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçesini veya mtllı hır Ban 
kanın teminat mektubunu h· mil bulunmaları laznndır. Mü 
terakin vergiler ile vakıf icaresi ve Beletli"'"Ye ı>İt tenvirat 
ve tanzifat rüsumları müşterive aittir. 2004 numaralı lcr

ve iflas kanununun (126) ıncı maddesinin dn~düncü fıkra
sına tevfikan bu gayrımenkul üzerinde ipo~eklı. a!acııkhlar i
le diğer alakadaranın ve irtifak hakkı sahıplerının bu hakla 
rmı ve hususile faiz ve maaarife dair olan iddialarmı, ilan tıı 
rihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile bil
dirmeleri, aksi halde hakları tapu ~icillerile sabit olmadıkça 
satış bedelinin paylaşmasından harıç kalacaklan cihetle a
lakadaranın işbu maddenin nı ezkiir fıkrasına göre hareket et 
meleri ve daha fazla mıalfun at almak İsteyenlerin 932-
2364 dosya numarasile nıüracaatlan ilan olunur. (2340) 

1 
İ•taabal Beledlye•I ilanları 

1 
Keşif bedeli 1738 lira 5 5 kurut olan çocukları koru

ma yurdu binasının sıcak ve s ouk su tesisatı pazarlıkla yap
tınlacakbr. Talip olanlar keşif evrakuu görmek ve şeraiti 
anlamak üzere her gün levazım müdürlüiüne, pazarlığa air 
nıek için 130 liralık teminat makbuz veya mektubu ile 29-
5-933 pazartesi günü saat on beşe kadar daimi encümene 
müracaat etmelidirler. (2336) 

Tephirhane memurları için pazarlıkla otuz kaput yap 
tırdacaktır. Talip olanlar §eraiti anlamak için Levaznn mü 
dürlüğüne, pazarlığa girmek için de 44 liralık teminat mak 
buz veya mektubu ile 29-5-933 pazartesi günü saat on bete 
kadar Daimi encümene müracat etmelidirler. (2333) 
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iPEKİŞ ANKARA.DA .. 
Ankara Şubesinin açılması ve murah 

has aza Hamit Beyin beyanatı 
ANKARA, (Huauai) - lpekiş Anka- 1 

ra mafazaamm küıadr münasebetile it 
Bankaıı Şirketler müdürü ve lpekif mu
rahhas azaaı Hamit Beyle görüştüm. 
Hamit Bey aorduğu suallere cevaben 
bana dedi ki: 

(lpekiş) İn ne yaptığını mı aoruyonu
nuz; size bunu izab edebilmek için ipek 
sanayilmizin (lpekiş) den evvelki vazi
yetini anlatmak lazımdır. ((pekiş) ku
rulmadan evvel: 

1 - Memlekette Avrupa ayarında 
Avrupa kumasları ağırlığında kumaş ya
pılamazdı. ipek memleketi olan İpek ye
tiştirmekte beynelmilel bir mevkii olan 
mo;mleketimiz için bu hal ayıp telakki 
edılecek mahiyette idi. 
_ 2 - 1 Pekit ten evvel memlekette aşa
gı yukan 700 - 800 tez"iıh mevcut bu
lunın:uı.na .... ra~en İpf'kiscilik sanayii 
pek ıptidaı bı~ halde idi. Buna kumaş
ları denmekle maruf ipeldi Krepdöşin i
le az miktarda ve gayet fena evsafta 
Krepdamur ve emsali taklit komaşlara 
inhisar ediyordu. Bu kum~lann boya
ları hatrrlayacağınız gibi &'&yet bozuk
tu. Nüfusu Türkiye niıbetinde olan bir 
memleket için 800 tezgah çok mühim 
bir yekundur. Buna ragnıen bu tezgah
lar fenni t~kilata malik olmadrkları i
çin bahsettiğim mahdut kumaşlardan 

maada bir fey yapaınİyorlar ve memle
ket haricine milyonlar akmasına marn 
olamiyorlardı. 

ğiıtinnek kolay değildi. Halkı, hakika 
la ve el ile konulur, göz ile görülür h 
kikatla yan yana kartı karşıya getirm• 
lazımdı. Getirdik ve inandırdık. 
İpek fiatlerinin artmıuına, iktısAdi b 

ranın aatıf kabiliyetini azaltmasına ra• 
men Avrupa kuınaşlarile ayni ayar~ 
olan lpekit kumaşlannın bu'l'ünkü sa' 
fiatı arasında fp•kit lehinde çok büyü 
farklar var".rr. Evvelce Hannnlanmız 
15 ile 25 li<a arasında tereddütsüz ıat 
aldıklan Avrupa lrumaşlanrun bütün e 
ıahnı haiz lpd .. ;ş lrum114lan altı yedi li 
ra arasında satılmaktadır. Vaktile fen 
evııafta çıkarılan ve 2 - 2,5 liraya satıl 
bilen ve halkta yerli mamulatı hakk·., 
da fena intibalar bırakan Krepdöfinl 
yerine lpekiş Avrupa krepdöşinlerinc!r 
fark•ız evsafta çıkardığı lrumaslann " 
kuruşa •~tılmakta olduğunu söylem• 
yapılan i!in azemeti hakkında bir fik' 
venneğe kafidir. 

!pekit yünlü de çıkarıyor değil mi? 
Evet (pekiş son aylar zarfında yün'' 

kumaı da yapmağa başlamıt ve azam 
rağbet görmüştür. Kadın yünlüleri T l' 
kiyede ilk defa lpekit tarafından yao•I 
mıt bulunmaktadır. Yünlülerin evsa 
ve fiatleri hannnlar a•a~ında heye"" 
uyandıran bir hayret tevlit etmişi ' 

Rağbetin derecesini ifade i~in faa1iyeti 
nİn yanımı yÜnlÜ ve yünlü ipekli ku 
ta tahsis eden fabrikamızın bu mikta 
istihsalinin kifayet etmemekte olduğun 
ıöyliyebilirim. 

Ankara mağazamız açılmadan evvc 
de lstanbul mağazalanmız ve sergile 
münaaebetile muhterem Ankaralılar k11 
ınaşlanmız hakkında fikir sahibi olmu ş 
!ardır. Tedricen inkitaf prensibini taki 
cbnekte olduğunuzdan Ankara ınağaz 
mr:zı henüz a~trk. Muhterem Ankara h 
kımlan beklediğimiz azami rağbeti göre 
ceğimizden eminiz., 

lpeki, ipek sanayiini en müterekki 
memleketlerle ayni ayara getirmek ga
yesile iıe batladı, Binaenaleyh takip et
tiğimiz hedef mevcut İpek sanayiinıle 

girilen yolun temamen aksine vibnek ol
du. Müterekki memleketlerden !!erİ kal
mamak ayni ayarda kuma,lar yapmak 
ve ayni fiata hatta daha ucuz satabilmek 
gayelerile ite bafladık. Bugün ne oldu
iunu ıiz de görüyor ve biliyorsunuz. Va 
kıa bugünkü bale gelmek için, bidayet
te iktihamı gayri kabil gibi görünen bir 
çok mÜ!kül.ita maruz kaldık. Her şey- ---------------1 
den evvel yapacağımızı ve yaptığııruzı Umumi Neşriyat ve Yazı lfleri 
halka inandırmak lizımclL Senelerin Müdürü ETEM iZZET 
verdifi itiyadı ve inamtı bozmak ve de- Gazetecilik Ve Matbaacılık T. A. Ş 

(33861 
295Ô 

Bu Rob'u 
beğendiniz mi? 

Bu Rop 

1PEK1 Ş 

V ü n 1 ü ı eri n-

d en yapılmış 

ve her türlü 

masraf da· 

hil olduau 

halde:, 

mal 

edilmistir 

•; Bu1·iş te /pekiş 'indir. » 


