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FIATI S KURUŞTUR 

Darülfünunun 
Islahı 

Darülfünun hakkında hükUmet ta• 
~fın~an Büyük Millet Mecliaine tev• 
dı edılen layihadan anlaıılıyor ki ar
bk Darülfünunu ıalah mevzuu bahia 
d~~ildir. Mevzuu bahaolan yeni bir 
ıııue.aaeıe kunnaktır. 

Bu- ay alb gün aonra Darülfünun 
kalkacakbr. Bundan sonra gelecek 
Mayısa kadar Maarif Vekiletinin ta
yi~ ve tesbit edeceği müderria ve mu
allunler tarafından bir sene tedriaat 
Yapılacak. Darülfünwıdan yeni Oni
'Veraite'ye bir intikal devreai olan bu 
aeneden aonra Cümhuriyetin ilim oca· 
ğı kurulacakbr. 

Bu, radikal bir tedbirdir. Fakat kar 
l•laıtığı meıeleleri ndikal 9ekillerle 
l.alledecek cesaret ve metaneti ııöate
rebilen Maarif Vekili R.,.it Galip Be
ye layık ve iıabetli bir tedbirdir. Re
tit Gnlip Bey bir sene kadar evvel, 
Maarif Vekaletine ııeçtiği zaman, kar 
tılatbğı en ehemmiyetli meaelelerden 
~iri de Darülfünunun ıslahı meıeleai 
!"!· Maarif Vekilini tanıyanlar, bu 
l§ın batanlmaamda naaıl bir yol takip 
edeceğinde tereddüt etmeıniılerdi 
Bazdan, bir çok araıtınııalardan v; 
konuırnalardan aonra Darülfünunu 
ıslah meaeleai nihayet ııelip idarei 
ınaılabat a t' d • . ıyaae ıne ayanacagma ına 
:;;r~rd~ ihGeçen hafta Meclise tevdi 
tiin ;'.,r:~ d .~ ~ !'okta etrafındaki bü· 
d h 

utlerı ızale edecek derece
e vazı tır. 

Maarif Vekil' "'- h ki . . 
çok İyi bir f ~. ııı .... teaep a a~ ıçm 
rülfün °nnul bulnıuıtur. Eaki Da
• . kunda aenelerce vazife ııören ve 
,enı adroy al k l .. 
den;,1.,.., ~ .• ~~'!ca o ~~,~.u-
görd ·· .. e ı un ..... smda TIIZll"'er 
d h urülecek. Bu vazifeler ho..,lıktan 
iı~ a az ehemmiyetli değildir. Ve bu 
y ~ ç..lıtacak olanların da mafduri
..:!:fe ıneydan verilmiyecektir. Bina
" ~Yh Maarif Vekileti yeni Oni
b~;sıte'nin kadroaunu istediti ııibi tea
Y~tl!lınekte ve bunu hariçten kabili
ae..b., el':lllanlar ile takviye etmekte 
kılan •~tll'. Darülfünun haricinde bıra
heıizd' 'Ynıetli elemanlar olduğu ıüp
lini b" •rd. Eıki Darülfünun ilmi iatikla-

11' e~ . k 
biliyetli eİ '"""Ye kadar da yenı ve a· 

bir kerre • 
cıye nazın 

F r ansanın emnü 
den bahsetti. 

selametin-
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.. lllllllllllllllllllllHlllllHllllHlllllllllllllll~ll lllNlllllllWlll"t H·ı A ı· h h f b .. ,- = ı a ıa mer a tası ugun 
5 Boğazlardaki Askeri ~ayıtların~ Bir hafta sürecekolangünlerdeİstan-
1=.. Kaldırılması Zamanı G!!lmiştir "'-~ bulda ve memlekette neler yapıla~ak? 
-=- Tevfik Ru"" stu.. B B 1 S b " · • Hakkı"le -= Ali Paşa izahat venyor 

'I ey Oğaz arın er estısını Bugün Hilitliahnıer haftasmm ilk ıü-! Müdafaa için Türkiyeye İmkan Verilmesini İstedi :_~ :.~~~~t1~0~~:ti=.~:lif "!"em:::= 
- - de Hilalialıınerin memlekete yapbğı biz. =- 5 metlerden babiı konferanslar verilecek 

Verdigı" .. miz pro1°ede, meseleyı" tetkik için bir komisyon teşkilini istiyoruz- - ve Hililialomere aza kaydına batlaııa-
5 ~~ 

[Cenevredelr.i ıilihaızlanma konferan· Hililiahmer haftası münasebetile Dr. 
11, lngiliz projesinde ıilablar kısmının Ali Pı. dün bir muharririmize ıu beya-
müzakereai esnaımda Hariciye Vekili natta bulunmuıtur: 
Tevfik Rüttü Bey, Boğazlardaki ııaY· - Sulh ve harp lUllllanında Hililiah-
ri askeri mıntaka hakkında mühim bir merin memlekete yapbğı hizmetleri 
karar projesi tevdi etmittir. Bu mmtaka- burada tekran hacet ıörmüyorum. Yal-
lar hakkındaki noktai nazarımızı evvel- nız ıu kadar söyleyim lıi Hililiahmer 
ce bir defa daha konferansa bildirmİf- uhdeaine düşen inuni vazifelerin 
tik. Tevfik Rüttü B. projesini tevdi e- ifım huausunda her fıraatta ön lafta bu-
derken, noktai nazarımızı aarahaten an. lunmuıtur. 
latmıı ve Boğazların serbeatiıinin mü- Darlık kuraklık yangın zelzele ııibi 
dafaa ve muhafazası elinde olmaaı li- felaketlerde derhal imdat elini uzabrı. 
znn gelen Türkiyenin bu vazifeyi hak- Memlekette ıııdasız ve falcir çocukların 
kıyle yapabilmeai için ID9Vcut aakeri elinden ıeldiği kadar karmlannı doyur-
kayıtların kalclırılmaamı iatemiı ve bu mağa, muhtaçları ııözetmeğe çalııır. 
teklifimizin husuai bir komisyon tarafın- Oyle ııünler olduki biz burada bir sa-
dan tedkikini talep ehniıtir. at zarfında darlık mmtakaaına 220 bin 

Bu teklif ikinci kıraatinde müzakere liralık buğday yetiıtirdik. 
edilecektir. Boğazlar meaeleainde ııayrİ Fevkallde vaziyetlerde Hi18liahmerin 
aakeri mıntakanm ilga11, bir erazi mese- yaptığı yardımlar birkaç miaalin dar 
leıi olmadığına göre, muahedelerin ta- çerçevesine 11gacak ıeyler değildir. Bu 
dili iti ile de alakadar bulunmamakta hizmeti.,.., mukabil halktan da yardım 
ve ortadaki prensibi ihl81 etniemekte- görmüyor değiliz. Birçok muhterem va-
dir. Tevfik Rüıtü B. teklifin müzakere- tandaılar Hil81iahmeri unubnadıklannı 

) 

Hilaliahmer Reisi Dr. Ali Paıa 

ren iyi kalpli hayırhah vatandaılar az 
delildir. 

Ben, tahsen ölülerin mezarına konu
lan çelenk paralarının dirilere yardım 
eden Hilaliahmere terkine taraftarım." 

sinden evvel diler devletler mümeasille- Çanakkaleden, Çanakkale boiaıu mdhaW.. bir bakq h« fıraatta ispat edecek teberrulerde Hilaliahmer haftaaı münasebetile 
ri ile huauai temaalarda bulunacaktır.] bulunurlar. Tepebaıı tiyatroıunda bir muıiki kon-

Karar bugün verilecek .. 

T eolik Rü,tü Beyin beyanatı rı çaplannm iatikbelde azami tıS m!ll· tü Be,in izahabndan aoma kalıuJ edildi. Olülerine çelenk yapılmak üzere ba- aeri tertip edilmiıtir. K0nter, 27 mayıı 
CENEVRE, 23 A.A. - Anadolu A- metre olması, ancak timdilik 155 mili- Türki e beyetİ bu maddedeki "mev- zırladıklan parayı Hilaliahmere gönde- akf&Dll verileeelrtir. 

janımın huıuıi muhabiri bildiriyor' metreye kadar meYcut topların muhafa· cut'' ıaJrinden ancak lnııiliz projeainin 1 ====-==============~======-==--=== 
Konferans bugün ıilahlar kısmını mllza- za edilebileceği hakkındaki madd'ey• konfenıııaa tevdii tarihinde sipariı edil-
kereye bafladı. Müteharrik kara topla- dair Türkiyenin tadil teklifi Tevfik Rüt- (Devamı 5 inci sahifede) ................................................................. , .•.......................•... Kontenjan kararnamesi 

Yeni kararname ve merbutu cetvel-
IQaaı ga ~arın dlfarıda bırakıl
Yetiıı il"Yeaıııe . tevcih etmitti. Meıruti
lebe A anı larihind- beri bir çok ta-
111 Vl'upa Darülfünwılarmda bükü 
la et heaabına tahıil ettirilmiftir. Bun
l-~Jı.P'!k azı Darülfünuna ıirebilmiı-

Tıp Fakültesinin nakli için dün dok-
l.VI. la.ı w"" 1a ..... ~'-..,..~a....,aa'-' aaa..,..'-6.,..• ,....., ... a ·-r---

Erzurum - Sıvas 
.emiryolu 

~l'ı. .. u.v. • .-:ııA a°- :ı_ 
ler Resmi _gazetede çıktı 

ne zeylolarak hazırlanan 'ı"'u ~ enin 15 inci maddeai ıu auretıe ta - ....... abul eo•---.u. ... • • · ... ~ -

Tıp Fakültesinde bir istifa mı? 
'Veraitenin teıkillb ne ohına olsun, 
bıı müe11eaeden beklenecek fayda, 
nihayet gelip muallim ve müderriale
l'İıı tahai kabiliyetlerine dayanacak
tır. Maarif Vekaleti, hocalığın yükaek 
~&z.İfe ve mea'uliyetlerini anlıya.o ve 
bun.tan feraaatle yapacak olan unaur ... 
lan intihap etmezae, ulahattan bir ne· 
tice elde edilemez. Avnıpa ve Amerİ· 
ka darülfünunlarında kendi lillUIJD• 
dan batka birkaç dili iyi bilmiyenler, 
değil hocalık yapmak. hatti Darül
fünundan mezun bile olamaıdar. Tür
kiyede yabancı liaan meaeleai daha 
ço~ ehemmiyetlidir. Bir müderris için 
telif, tercüme ve ilmi tetkikler yapa• 
rak bıınlan eaer halinde netretmek 
Yalnız hocalıim icabı delil, ilme, fen
be, ıneılek arkada9lanna, IDİllete 
•e ınemlekete kart• bir borçtv. Mü-
derriain vazife ve mea'uliyetleri bu T-•f'L Remzi, Beh,.et Sabit, Akil Muhtar Beyler ve Tevfik Salim POfQ. 
Yolda teabit edildikten aonra, Darül- çv "' 

7 nakli 
._, b ka · 1 1 .. --L-L B-...+ ci 1 tedir Tıp fakültesinİb lıtanbula • •unun haricinde &4 1' er• ne ka- Pr. M. Mal~• dun """"? . çz-· · le D~rülfünun bütçeainde epeyce bir ye-
dar çalııabileceği kendilitinden anla- varında bazı binaları ıezmııtir. Bu me- kUıı da taaarnıf edilmit olacakbr. Hay-
t•lll'. Müderriıler avukatlık ve dok- yanda latanbul li:•esi binatı da fakülv~~ır: darp&§adaki hastahanelerin murafı fa. 
torluk yapabilirler ml? Bizca manleket lstanbul liaeai blna11nm ~'." .. ~I külte bütçeainden çıkarılacaktır. Bütün 
bir ıııüderriain yükaek ilminden hariç- olmaaı en çok ihtimal dahilinde goru • eml k tlerde oldu"" mbi Tıp talebeai 
te de ı'st'ıfade etmelı'dir. Fakat hoca- ekted' m e e •- ... • . .,,_ 
1 m •r. bil• ehir hastahanelerınden """"' 
ar doktorluk yapmalı. Doktorlar ve Tıp lakülteainin nakli . de ıı:;:~ Darülfünun idareainde ayn-

a"'1katlar hocalık yapmamalL • Tıp fakülteainin latanbula naklinden ca hastahane bulumnıyacaktır. 
1 Bu kadar aiır vazife ve mea'ulıye~- dolayı bazı doktorlar ve Kadıköy, Hay- M. u~•che'in riyaaet ettiği komiıyon 
er tahmil ettifiıniz hocalar da maı• • dü mou ed ek T 
fet lemini ıibi L,_ kay~•dan kurtarıl· ~ata. halkı ~erin. bir ~~ı~e . f" bugün Darülfünunda içtima .er . ıp 
ıııı I ..,.. •- I ~uılerdir. F~tenın buıunkü muh.ı';'· fakültenin hangi binaya naldedilebiJ_,. 

a ı ve kendilerine memlekette iıga nı kaybedeceııı, bu sebepten muhitin (Devamı 2 inci sahifede) 
e~ecekleri yÜksek içtimai mevki ile birçok maddi zarar ıöreceği söylenmek· 
B~tenaoip m&&f ve ücret ...erilmelidir. = 

utün bu noktalarm kıymetli Maarif 
•ekilimizin nazan dikkatinden kac;mı· 
Yacaiı ~ilr.itrdır. Eaa.en Mecliae ve-
.. ilen li.Yih lr. 
yandıtı an~"i ço eaaalı tetkikata da• 
binin Darüw·' ıy.,,., Ve Mülkiye mekte· 

unun kadro •• 
mak iatenm.emeai, bu e:,~ ıçıne alm-
lı:ete faydalı hizmetler .~.• nı~mle-

.. • • uh f oreu ırfan 
mueaaeıeamın m a azaaı da 7 1 
tetkiklerin çok euslı oldutuna i'C: :n 
rilecek delillerden biridir. idare :,:: 
kinemiz için elemanlar yetiftirecek .,.. 
lan Mülkiye mektebinin Darüfünuıı. 
dan çok ayrı huauaiyetleri vardır. Bu
raya talebe müubaka imtihanı ile a
lnıır. Mektep leylidir. Sınıflar küçük
tür. Binaenaleyh idari teıkilatımızı 
ellerine tevdi edeceğimiz ııençler, da
~ •da bir disiplin albnda y~9tiği ıP· 
hı, ıııuallimlerle ve mektep ıdareıile 
Yapdan yalcm temaa neticeıinde her 
b~".?in huauai vaziyeti hakkında ha
~kı malfunat edinmek kabildir. Da-
liilfüıı 'l M·· . unda yapılan bazı tedriıat ı e 

ulkıye mektebinin deraleri ara•ında 
llleyzu it'b ·ı 'b' gö .. .. 1 arı e bir uygunluk var gı . ' 
ka~~Yoraa da bu, zahiridir. Hakı· 
biribiri er derae tahaiı edilen aaatler 

G . . • .. .. yapacağı otomobil ııe motosiklet yan-
. . azeteını%11t 23 hazıran cuma fJUn u bil e motosiklet ac:en-

fı ıçın dün Türkive Turing ııe Otomobi 1 klübünde otomo Q • t 1 d _ 
t ı · · d • · # • • • • 1 t Gazetemız ara m an fJ~· e erının e '§fırakıle bir umumı ıçtıma yapı mıf ır. b'l k 

. . . d '!k d I yapılan atoma ı yan§ı ço çen sene tertıp edilen ve memleketımız e ı e a d'ld'kt 
ki 1 · L d ilave e ı ı en sonra mera ı o mu§tu. Bu ikinci yarıfın mot asık/et HO§USU a d 

bilhassa daha büyük bir rağbet göreceği §İmdiden anla§ılmakta ır. 

Erzunım • Sıvaa batbnnl inp.11 hak
kında bir kaç pndür pzetelerde haber

name ve merbutu cetveller cra V"' nam . . 
·11 · b t' t fmd n müzakere ve dil edılmı§tir: 

ler ııörülüyor. Bazı 
ııazeteler de bu e
bemmİ'J'etll tetebbü 
aün bitmit ve mu
kavelenin parafe e· 
dilınİJ oldutunu 
yazınaktadırlar Ha 
ber aldılmııza ıö
re, ,Ankara'da he
nüz bitm.it bir teY 
yoktur· Ancak ti
mendifer hattmm 
milli inJaat ırnıpla
rı tarafından yapıl· 
ma•• etrafında mü· 
zakerelerin kat'i bir 
aafbaya ııirdiii bildi 

kı erı eye ı ara ~ • Ga c ·· rük' tarı'fe kanununa merbut ta 
· d'l k armkı Reımı zete um taavıp e ı ere Y • rif • 15 7 inci numarasında ve ı 

ile neırol!'~aktadır .• ~a~arnam.enın ~~ ila ll3 dahildir. 
ihtiva ettifı eıasları bildınyonıın. 323 ·ı • 363 dahildir. 

Madde 1 - 13887 numaralı karar- ı a . . 
· d ' • maddeaı'ne ıu fıkra ;... 366 ila 376 dahıldır. 

nanıerun ye ıncı . • 8 d hild' 
,. edilmi tir· Ancak mübadelei ay· 377 ila 47 a !'" 

rilmektedir Ve önü HiLMi BEY 
nıüzdeki hafta zar-
fında intaç edilecelf saıınedlllyor. Bu 
tef"bbüaün mali tarafına milli banka
ların da ittiraki muhtemeldir. -
Asılsız haberler 

Kabinede değişiklik ola
cağı doğru değildir 

ANKARA, 24 A.A.- Kabinede her 
hangi bir deiiıiklik olacaima dair c;ı• 
kan haberlerin aaıl - -.tan tama• 
men iri olduğunu ~n beyana A· 
nadolu Ajanaı mezaadur. 

İngiltere de cevap verdi 
LONDRA 24 (A.A.) - lnciltere bil 

kiinıeti Rooavelt beyann•n s•lne ~ , 
vermiıtir. Dominyonlar ayn ayn ~e dip 
lomui yolu ile cevap vereeelderdir. Yal 
nız yeni Zelitnda cenubi Rodezyaıı:riI_er 
re-N"'1ve, cevaplanm lnııiltere • ,..,.e 
nezareti vaaıtaalle ıönderecekl«dır. 

Aka Gündüz'ün 

Yayla Kızı 
Milli, büyük, sinema romanı 

...... ·' . ti d ı· 409 il& 439 dahildır. 
niye auretıle .kara ~ud.u. arm . a Y::!ı 492 ila 515 dahildir. 
lacak ve dövız tedıyeaını m!'c•P. o • 
yacak itbali.h icra edeo tacirlerın ma
halli ticaret odaıında mukayyet olma 
ama lüzum yoktur. 

Madde 2 - 13887 num~!'h ~~= 
namenin onuncu m~dd~ı~. 
fıkrau fU auretle ta~ ed~tır: Kon 
tenjan li.telerinde zıkredılınlyen eıya 
ancak aalahiyettar vekaletin müsaade 
sile ithal olunabilir• 

Madde 3 - 13887 numaralı karar 
namenin 14 üncü maddeai 111 auretle 
tadil edilınittir: Kontenjan kararna
melerine merbut V liatesinde ya.zıh 
eıya aipari9lerinden evvel mezunıyet 
alınmak p.rtlle Milli Müdafaa, Mali
ye, Ziraat, lktısat, Maarif, Gümrük ve 
lnhiaarlar nk&letlerinin mllaaadealle 

616 il& 553 (dahildir) üncil ~~
ralarmda yazılı efYanıD kontenJan lia 
telerinde ııöaterilecek mikdarlarmı "!' 
efYanıD mentei olan memleketlere ".a
ki ihracatımızla mütenaaiben taksım 
etrnele lkbut Vekileti salahiyettar
dır. 

Madde 5 - 13887 numaralı kara~
namenin 16 mcı maddeaine fU fıkra ı
lave edilınlıtir: . • 

Takas suretlle tedarik •e tem.~nı 
.. kün' olmıyan ve mübrem ve muı-mum ı.. . 

tacel mübayaat için takaıt~ tisnaaı 
zaruri ııörülen huauslar müeueae ve• 

irketlerln merbut bulunduklan 
ya 1 ü · 1 eldletin mwacaatı zenne cra ve-
v (Devamı 5 inci sahifede) 

b• Nari Yusuf A•lan, Galambos .. 
Ralıipler harfi karııya: Bo lfı ' 

Macarlarla son çarpışma
mızı da bugün yapıyoruz •. 
Bu akşam 

ne gibi 
son güreşler yapılacak, 
neticeler alabileceğiz? 

1 
dan baıka Macarların Avrupadaki ıöh 
retlerini de ııözönünde bulundurac~k 
oluraak kazandıiun•~. mu.v~~fakıyetın 
dereceıini vazıhan ııorebıhnz. 

neuymu K . ai teıkil•t d Yor, urduğumuz aıya· 1 • 11 evlet 'd· B . d mektep erınin Darülfünuna raptedil-
larına liberal dçı ır. u, ıdare a anı- meainde fayda vardır. Diğer aebepler-
daba ağır 'V e~let aiıtemlerinden f 
talun ·1 d' 8.Zıfe ve meı'uliyetler den başka enni aletler ve Iaboratu-
b 

1 e ıyoruz dem k . . varlardan istifade mülabazaoı böyle 
unların İyi Y ti .. • tir. Bınaenaleyh b . • h 1 k ._ 

ce itin d'I e flı~ilıneıi için ne dere- bir münase etı zarurı a e oymada· 

eıaılı ar&4hrmaya ve. ~erin. bilgi:l:'e 
dayanıyor. Maarif Vekilı Reııt Ga}•P 
Beye memlekete ve Cümhuriyete layık 
bir ilim ocağı kunnak yolundaki me
saide muvaffakıyet dileriz. 

Aka Gündüz Beyin bilha,.a Milli
yet için uzun .zamandan be,ri h~la
makta olduğu bu roman bıtmek ıue· 
redir. Büyük inkılabın mühim bir l?,· 
rafını Anadolu yaylannm kırında. fJOS 

teren bu milli, büyük roman daynr (~~ 
manda yepyeni bir senaryor ur!."' ';]. 

• ~-• ) (Dikmen ;yı aızı 
topragın k.-arı nr, kardıiı ( • 
nı, (Çapkın k1s) '',,::; ~Yayla kı~) 
ııey anah) yı o. ı;r:ha heyecanlı bir ol
nda da a yenr, 
gunluk bulacaklardır. 

uııııııııııuuııı ın11111nuııttn1 

Bu akp.ın, uat 9,5 ta Makıim aalo
nunda Macar giiretÇileri ile üçüncü ve 
son teınaaımızı yapıyoruz. iki müııaba 
kada da ııördük ki Macarlar çok iyi 
tekniıyendirler. Kuvvet itibarile biz
den çok fazla olmamakla beraber gü
J'ef bilgileri ve müubaka kabiliyetin
den bize faik bir haldedir. Bllh.....,, 
Galamboı, Hegedua, Palotaı, Bobiı bi 
rinci aınıf giire§Çİ olduklannı yapbk· 
ları müsabakalarda göıterdiler. Bun· 

V ,..uta§ B. takımı ile yaptıinnız 
bu teınaalar bir noktadan daha mem· 
leket ıporu için müfit olmuı .. O da ıu· 
dur: • 

Onümüzde bir Balkan ıampıyonaaı 
var. Biz bu müııabakalann ııeçen ae· 

(Lfttfen sahifeyi çeviriniz) 

Ahmet ŞOKRO 
. a e ı ae Yerıdir. dır .. Hülasa görülüyor ki Darülfünu-
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HALİFELİGİN SAHTELİGİ 
ôküz hikliyui tazelendi! - Kemal paJa zade Sait B. merhum. -

Halifelik niçin, sahtedir? 

B•ım•beyinci Haci Ali P&§&nm saf j 
kalpliliii n "sadakatimahausaaı,, ica
bınca hünki.ra huluaçakm•k ve yaran
mak için "SUrei Bakare,, deki c lnni 
cailiin fil ardı halife• ayetini senet İt· 
tihaz ile hilafet bahsine karqmak is
temit olduğunu "Abdülhamidi çıldır· 
tan üç kitap., faslında Yll%Dllfbm. 

o zemenm en tenmmıı edip ft mu
harrirlerinden ve ıerçekten çok oku· 
muı kemal erbabından olan Kemal 
Paıa Zade Sait Beye, kıt yaz, ayakla· 
nndan lutiklerini çıkarmadılı ic;ia 
''Listik Sait Bey,, derlerdi. 

Merhum, naaılaa Haci Ali Paıarun 
bu lafmı, yahut ıafmı i§it:mit v~ ~ilmi 
mudhikey i hicvebnekten kendını ala· 
mamış "Kırk bir kere matallah!., bat· 
lıklı kırk bir beyit yazarak latifeler, 
nükteler yaralmlfb. 

Sait Beyin yazdılma ıöre, Haci Ali 
Pa~, •·utemayikiram,, dan. değil, 

Cühelayi avam• dandı. Saıt Bey mer 
hum; Haci Ali Pata hakkında: 

["Hali.kallübakn fi siıretilbeıer,, 
madrubesinin mana •e medlıilünü bi· 
le memesi ayıp değilse de Osmanlı ta.;. 
hinin bir ~ok aayıfe.lannda görüldüğü 
üzere: 

"Varisi ulümu enbiya Yelmüraelin, 
Arifi cemi'ilmaarifi evvelin ve ahirin, 
Yenbuu fezailidiiı>ya ve dia., -re ilah •• 
gibi evaafımahsuaa ile yat - tanif 
olunan nice ülemayı aiti.mm, hatta bil
fiil mesnedimetihatta bulanmUf,Kauz 
kerlik etmiş, padişahlara ders okut· 
muş zevatrn verdikleri fetTalarda ve 
yazılmış olan menşur ve fermanlarda 
ayni mezelkaya <iüıüp diinyayı iki 
boynuzları üstünde taşıyan san öküze 
kar,ı mephut ve lal kalmalan ve ayni 
senede istlnat ile seli.tini maziyeyi ka
bartmaları affolunur şeylerden değil
dir.] 

Demiı ve bundan dolayı, Beıiktaş 
karakolunda iki gün isticvap ile güç 
kurtulabilmi,ti. 

Bu, çok nazik bir mesele olduğu için 
padiıah ta fazla kurcalamaktan vaz
geçmişti. 

Zira, halifelik iddiası pek boş bir 
koskostan ve bayağı oahtekarlıktan 
ıbarettir. En sade, fıtri, tabii demok• 
.ısi bir din olan lalam dininde böyle 

bir iddiayı t~rviç ve tecYiz edecek ah
kam yoktur. 

Olsaydı, '°" Peygamber . Hazreti 
, luhamınet, bini irtihalinde, Kitabı i
lahinin şu nas ve hükmü mucibince 

bu bapta ne yapılmak, ne yolda hare· 
ket edilmek li.znngeleceğini ta•aiye 
ve tembih buyururlardı. Halbuki ne 
Y&§&dığı müddetçe, ne de vefat eder
ken ashabı kiramına ve ümmetine, o
na dair bir ıey buyurmamıılardır. An· 
cak: me.şhur olan ''Benden sonra hil& .. 
fet, otuz senedir. Ondan sonra gadre
dici mülük ve sultanlar ırelir n hadiai
şerifini tez:kir etniftir ki bu hadiaife
ri ''Müftiyiisaakaleyn,, iinvanile tebcil 
olunan lmaın Necmeddinin cAkaidi 
neaefiye,, ıinde ve sair muteber akait 
kitaplarında münderiçtir. Ezcümle 
41Sünen tirmi:ri,, de, Ahkimıaultaniye' 
de yazılıdır. 

Dikkat olunmalıdır ki Fahrialem, 
bu hadisiıerif'mde ashabı kiramından 
hiç birinin ismi.ni zikretmemiş; orası
nı ümınetinin takdir ve intihabına. bı
rakmııtır. Burada dikkate değer bir 
nokta ve nükte vardır. O da, Ebube· 
kir, Om.er, Osman, Ali Hazerabnın 
hilafetleri müddetinin otuz: sene süre
ceğini vukuundan evvel söyleyip ha· 
ber vererek mucize göstermiş olmala
rıdır. Fihakika o dört zatıi.likadirin 
hilafet müddetleri Peygamberin ha· 
ber verdikleri veçhile taın otuz sene 
ıürmiittür. 

Binaenaleyh hakikat bu suretle ta· 
vazzuh ederek mesele bibnittir. Çeha
riyarın, yani o, dört hakiki halifenin 
vefatlarından sonra evlat ve akraba
sı çıkıp ta veraset iddia etmemiflerdir. 
Çünkü hilafette veraset, tevria, teva· 
rfuı yoktur ve olamaz. Hilafet, ima
met, her hangi bir şahsa ve o taharn 
evladüayi.line intikal edecek bir çift. 
lik, bağ, bahçe, yahut koyun ve deYe 
gibi mallardan değildir. 

Hilifet, İmamet, umum iimmet ve mil 
lelin hakkı taallük eden bir ittir, bir 
Yazifedir. Tam manaaile hükfunet de
mektir. Ancak ehline teffiz ve tevdi 
olunur. Bu teffiz ve tevdi de, aahabı 
hal veaktin ve cümhuruümmetin intiha 
bma bağlıdır. fntihap keyfiyeti de bir 
takım tartlara tabidir. Akait kitapla· 
nnda yazıldığı üzere "ilim, adalet, ha
vaata seli..met, iziyı ciananiyede sıh
hat Ye tamamiyet, ida.reiwnur ve me .. 
aalihte hüınürüyet, ıecaat. metanet,, 
gibi esaslı tartlardan baıka bir de "Ku 
reni,. olmak kaydı •ardrr ki otuz se
neden sonra bu evsaf v...: meziyetleri 
nefsinde, şahaında bihaklnıı toplamıf 
bir tek fert çrkmamıtlır. 

( Arkcuı var) 

Hafifeııgfn.,Sahteıığı 
-2-

lıliimda, hükUmel ue hcılrimiy et, cümhuriyel prenıiplerine uy
gundur. - Hakiki halilelerden biri ne diyor? - Halile tıulağı "El
hakim,, le dördüncü Muradın uah şet ve zulümleri. 

ne pmpiyonlu1' ünvanıru hem ferden / 
hem takım itibarile kazandık. Ancak 
ondan sonra hu iı durdu zaıını ha- j 
kim olmağa ba~larruştı. Macular mac 
larında güretçilerimizi röriince, ber: 1 

kea kanaat getirdi ki bu it dumıat. 
mış, biliikis icin için çalı§arak birçok 
yeni elemanlar doiunnıqtur. Bu ele
manlar yeni olmalarına nazaran çok 
ümitli bir haldedir. 

Ma~arl~r d~n!anın en iyi güret ya
pan bır mılletıdır. Hiç fÜpbe yok ki 
bunları da çalıştıran hoca afağı yu
karı Avnıparun cüreti iyi anlayan 
adamlarından biridir. Onun söylediği 
ne nazaran bizim güreş bet senede 
5ok mühim terfiler göatel'lllİf, ve Av
ı"Upada bugÜn sayılı kuv..etlerden ol
mu~tur. 

Kendi haline ve halkın çok az tq
vik gören bu şubemizin ha büyük mu
vaffakıyetini az bulm•••k li.zmıdır. 
Kazandığımız muvaffakıyet çok bü
yiik tür. ve bunu sırf güretçilerimizin 
r..Ayine , hoca1anna ve idarecilerine 
mf'dyunuz. 

Bu akşam yapılacak ıüretler fUn· 
lardır. 

Filiz: Bomyaz: • Necip 
En hafif: Fabian - Abbaa 
Hafif : Galamboş • Ywıuf Aralan 
Yan orta: Hegeduş • Hüseyin 
Orta: Bobit • Nuri 
Yan ağır: Palotat • Salih 
Ağır: Kont • Çoban 

Türk ve Rus alimleri 
arasında 

Moakova, 24 A.A. - Fen Alcaırlemi
ıi, profesör Samoiloviçin teklifi üzerine, 
Türk alimlerile ilmi .tefriki mesaiyi teaiai 
için bir komisyon tesis etmittir.Akaderni 
azaımdan Marr, Samoiloviç ve Vagin 
bu komisyona dahil bulunmaktadırlar. 
Komisyon Ukranya Ye Beyaz Rusya fen 
Akademiler ile tarih Akademüini ve bir 
çok müzeleri, kütüpaneleri ye ilim mü
esseselerini teyriki mesaiye davet etmİf· 
tir. 

130 kişi susuzluktan öldü 
MAIROBf, 24 A.A. - Kadın, erkek 

ve Çocuk olmak Üzere 130 Somalılı yol 
larmı kaybetmiş oldukları ltalyaya ait 
tranijuba çöl mıntakaaında susuzluk
tan ölmütlerdir. Bunlar yqaınakta ol
duktan Kiamayu • ltalyan Somalqı - yı 
terkederek şimalde Kenyada yerfq
mek Üzere yola çıkmıtlar idi.. Sağ ka
lcal•nlar bu feci mac .... yı hilciye ebnek 
tedirler. ---

Azerbaycanda petrol 
MOSKOVA 24 <A.A.) - Aza-bey. 

canda Lokbatan mmtakaaında fqlman 
petrol kaynağının ırüadelik verimi SıOOO 
tona ~ıtbr. yirmi seneden beri bütiin 
Rusya ıçınde hu derece zencin bir kay
nak bulunmamıftı-

Tenis Turnuvamızın Programı 
:8-5-1933 l 

Saat 

10.-
10,ııs 
11.30 
1s~ 

15.45 

16.30 

17.15 

rcuma günkü 1'ro~ram ŞU şekilde tdll bih edıiJmi~tirl: 
A. KORT B KORT Sut C KORT 

Ciru •Necmi Saat Y Vedat Baldini " Sedat 10 
Ahmet Y Rasi .. Siriniaa • Jaffe 

Ciraa yahut Neeal 
Mi.a Camiac • Falıire 
Joffred>" y Saat 

" yaluıt Necmi 
Ahmet ya.hat Raıd. 
MU e Corodeslri Y oliodat Yahat Baldial 

Mile Born•leİll • 
Ohanesıia:n Vedat 

Siria.iau 7&1ıat Jaffe 
Melih Da.nnt 

• • 
M tida and anot.Ja.r Necmi Ra..O. .. 
Sedat • Suat Şoduar Şiriaya.-

• • 
Semih and Anıotber Jaffe Joffredy 
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HARİCİ HABERLER 
Eski hikaye 

tVl. Paul Boncour gene 
emniyetten bahsetti 

CENEVRE, 24 A.A. - Dün sabah 5 
devlet mümessilleri ile konferans divanı 
tarafmdan ittihaz edilmiı olan karara 
tevfikan silihlan bırakma umumi komia. 
yonu, öğleden sonra lngiliz pliirunın 
harp malzemesine müteallik olan faslı
nın ilk defa olarak olrumuıtur. 

Alman heyeti evvelce yapmlJ olduğu 
tadil tekliflerini geri almağa karar ver. 
mit olduğundan müzakerat kolaylaşmış
tır. Fakat M. Nadolny, ikinci okunma 
esnasında Almanya'run tabii olarak ln
giliz p)3.nı ahkimından ti.aba ileri mahi
yetteki l>ütün tedbirler lehinde rey vere 
ceğini beyan etmiştir. 

M. Paul Boncour, demittir k~: 
- Bütün kalbimizle temennı etmek

te olduğumuz nihai kararlar alındığı sı
rada taarruz •ilahlanrun tahrip edilmesi 
nin bi'Ze -.:l..Hı davac;ıncLı.n feraP'at ve ınil
letler cemiyetinden firar gibi görünmek
te olduğunu açıkça söylemek iıteriz. 

Ej!er Mflletler Cemiyeti mütekabil 
yardımı ten•ik etmek istiyorsa •İlahları 
tahrip etmek ve sonra taarruza uğraıruf 
devlete mali yardımda bulunmak teklifi 
pek mü•tehziyane olur. 

Milletler Cemiyetinin sulhe riayet et
tirmek icin zarnri olan çarelerden mah
rum kalmaması idn büyük bir gayret 
aarfedeceğimizi 1".yan ve ilan ederim. 

Esküi gibi 
BERLIN, 24 A.A. - Volff Ajansın

dan: Bertin ~azeteleri, Fran••z hariciye 
nazırı M. Paul Boncour'un dünkü beya. 
natı hakkında mütalea yürüttükleri sı
rada bu beyanabn M. Tardieu'nun "ilk
önce seli.met, sonra silahlann belki azal
tılması" yolundaki tezinin yeni baştan 
ortaya cıkanlmasmdan başka birşey ol- 1 

madığı~ umumiyetle kaydetmektedir. 

Amerika kabul etmiyor 
VAŞiNGTON, 24 A. A. -;- Aaaocia- j 

ted Preu'e ıöre resmi Amerıkaıı rnaba
fili dün aksam Fransanm Cenevrede yap 
mış olduii,; teklifi mahremane bir suret
te tetkik etmişlerdir. Bu teklif bütün , 
taarruz silahlarının mütearrız momleket 
lere karsı kullanılabilmek üzere Millet
ler Cemi.yetinin emrine verilmesine ma
tuftur, 

Amerikanın böyle bir teklifi kabul ve 
tetbikine · •tirak etmesi mümkün olmadı. 
ğı vf" bu teklifin Amerikanın sulhun 
muhafazası için t.<-ariki mesaide bulun
maktan ibaret oı,,,; yeni siyasetine bir 
çok not.lalan h•kkınd? endişe izhar et
mekte hulunan iiyan meclisi tarafından 
tasdik eclilme•inin ihtimali bulunmadı
ğı müt.A1eaın serteimektedir. 

32 Harp gemisi daha .. 
VAŞlNGTONı 24 A.A. - Bahnye 

wm. .ftıL- Swa-ao-- -;'er 'om iiniil\I 
milletinin yeni 32 harp gemisi in,..sına 
dair olan programa müzaheret etmesini 
talep etmİftİr. 

Mumaileyh, Amerikan donanmasmın 
battal bir h~b ıırelınek üzere olduğunu, 
bu donanmanın birinci sınıf bir donan· 
ma olması li.zım geldiğini, aksi takdir· 
de faideaiz bir takım masraflara sebebi· 
yet vermekten başka bir işe yaraınıyaca 
tını beyan ebnİ§tir. 

Mumaileyh, bu inşa programının sa· 
nayÜ canlandıracağı, l>inlerce amelenin 
it bulmasını temin edeceğini söylemiş· 
tir. 

M. Swonaon, bu inıaatm zaruri oldu
ğunu ooktaımcla İs"'&I" ~tir. 

Karar bugün 
Verilecek 

(Ba~ı 1 inci sahifede) 

ğİne karar venocektir. 

Dünkü içtima 
Tıp fakülteainin nakli üzerine ıneyda· 

na çıkacak yeni vaziyete dair teılhirler 
alacak olan husu•İ komisyon tefel<kül 
etmiı ve dün öğleden sonra ilk içtimaı· 
nı Vilayette yapmqbr. Dünkü içtimaa 
Dr. Akil Muhtar B. riyaset etmiştir. 
Dünkü içtima çok hararetli ve munaka· 
?lı olmuıtul'. 
Tıp fııkültesinin lataabula nakli üze· 

rine talelıenin fe!ıİr hastahanelerinden 
istifade tekili-. Ye fakültenin it11al o
deceii kliniklerden a"1kla kalacak dok· 
torlarm mahalli iatihdamlan hakkında 
görüşülmüıtür. 

lçtiınaa Haseki aertal>ibi Nazmi, E:tfal 
sertabı'bi Hamdi Rıfat, Beyoğlu zukiir 
sertabibi Fikret, Gureba ıertabibİ öıner 
Lütfi, Bakırköy sertabibi Mazhar Os
man Beyler ve Tıp fakültesi müderrisle
rinden TflYfik Salim Pt-, Akil Muhtar, 
Behçet Sabit, Temlı: Rem..; Beyler it· 
tirak etmiılerdir. 

, Bugün 
Arslanlar kuzu oldu 

P.fac Donald, h•ı•ekil olmudan evel 
uzun. zaman mulaalefet fnlıc.asnam Jidel'i 
idi. iktidara gelip le çekildiktea sonra 
ıuolarl yumııtu 

.. Bir muhalefet lideri için iktidar sao
dalyaıına oturduiu zaman biııetiii s~lcu
tu hayal kadar elim bir ıey olamaz. Mu· 
h.alefette iken yapmak İıtediii bir çok it
leri yapmakta. n• dertte 8.ciz olduğunu 
ancak o zaman hisseder ... 

Hitler de a1ağ1 yukarı ayaj hi.s altın· 
da kalmıf olmalıdır Mubal"fet lideri i· 
iten yapmak istediii itleri b.ıarmakta
ki aczini gittikçe anlıyor. Kendisinden 
•••ellU hülı.ümet1erin ıi7a•etini çok mü
liyim buluyordu. Mu11hedeleri yırbp • 
atacak. A.lmanya'yİ tekrar silahlandıra
cak, Avuıturya'yı ilhak edecek. Dançİİ 
koridorunu Jc.aldıra.cak. Dalla neler neler 
yapmryacalıı:tr, 

Hitle.rin muhalefette iken 7apmak İı
tediii ile batvekil iken yaphiı itler ara· 
1111ıda büyük fark Yllt'dtr. Geç.en. ıün 
Raytl•i mecliai lıuzurunda •Öylediği 
nutuk bütün dünya tarafındua alkıtlan
dt. Fakat bu nutuk ile Alman,-a•nın sili.b 

il müsavatından vazıeçiyor. Bu vaziyette ı~ 
Hitl~r i.le Brüning ara•ınd11. bir fark kal· 
mamıtbr. Muhalefette iken lıe.U\reyen ar•· 

nlıı.r iktidar aand.a.l7aaına oturunca ne '~ 
bıtk kuzu oluyorlar? 

w=;;:33;~~~;;;;;;;;5=;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=4! 

Dörtler misakı 
Müzakerelerin devam 

ettiği anlaşılıyor 
PARIS, 24 A.A. - HaY111 Ajanaın

dan: Nazırlar meclisinde dört devlet 
misakı •keli için girişilmiş olan müza
kerelerin bitmemiı olduğu, yalnız daha 
iyi bir yola girmiş bulunduğu beyan ve 
teyit olunmuıtur. 

M. Roo•evelt'in beyanname•İnden M. 
Norman Daviı'in izahabndan sonra, na· 
zırlar meclisi Amerikanın Avrupa siya
setine müteallik bazı meseleleri daha 
iyi anlamağa haflanut olduğu memnu
niyetle kaydedilmiıtir. 

Meclis, •ilnhları bR'akma meselesinde 
konferansın herıeyden evvel emnüsela
met meselesini ll"Üzakere ebneıi temen
nisinde bulunmuştur. 

HükUmetler a~aıındaki bol'~lar mese
le•inde meclis, hu baptaki müzakereler 
pek okadar ileri ~itmemit olduğundan 
alelade noktai nazar teatisi ile iktifa et
mittir. 

Deviremezin! 

PARIS, ?4 A.A. - Fransız mebuaan 
meclisinde sağ cenah lideri M. Marin 
M. Daladier'ye dört devlet miııakı ı 
imza ettiği takd.i .... de Herriot kabinesini 

devirdiği p:ibi şimdiki kabineyi de devi
receğini beyan etmiıtir. 

.... <!l2. ~r.''Nliım. rrıtrı..L:'.41~ • .A.üırw:u;,.. 
tagni kalmıt olduğunu ve memnuniyete 
fayan bulduğu takdirde dört devlet mi
sakını pekali imzalayacağınt söylemiş
tir. 

Lehistancla hofFnutsuzluk 

.. VARŞ~VA, 24 A.A. - Pat Ajansı, 
dortler mısalo miinaaebetile bu miaak 
"!'ldundaki yan resmi mütaleaaırun, le
hutan, tetrild mesaiye ister davet edil
sin İster edilmesin gerek muhteviyatı ve 1 
llerek !eldi noktai nazanndan tamamen 
menfi olduğunun yazmaktadd'. 

Muharebe durdu 
Japon orduları ÇindP. 

geri çekiliyorlar 
. PEKiN, 24 A.A. - Muhaıamatı ta

til eden Çin • Japon itilifı aktolunmUf· 
tur. Japoa kuvvetleri çekilmeğe batla
mıtlanlır. 

TOKYO, 24 A.A. - Mlyun da iı:m.a
lanan Çin • Japon itili.fnaınesine göre 
Çinliler kuvvetlerini Şangton • Tungıov 
• Ningho hatbnın cenup ve cenup gar. 
bitine •e Pekinden seçen Kalgan • Ti
enbin hattına muvazi olarak geri alacak 
lardD'. 

Yunanistanda 
ATINA 24 (A.A.) - Ayan meclisi 

hükümeı tarafından talep edilen tetrii oa 
la!ıiyetJer; kabul etmİftİr. 

Bu komisyon bugün tekrar vili.yette 
toplanacak, göriifiilen meseleler hakkın· 
da bir proje vücude getireeektir. Tea
bit edilecek proje, Sıhhiye ve Maarif 
vekaletlerine gönderilecektir. 

İktısat konferansında 
Ruslar ve Almanlar 

MOSKOV A, 24. A.A. - Londra ilı
tiaat konferansına gidecek olan sovyet 
h~eti marabhaaaaı ..,. .. , tayin edllmitler 

• dir.Heyete M.LitYinof riyaset edecektir. 

Doktorlar bu içtima hakkında gazete
lere bir şey akaettirmemeğe karar ver· 
mişlerdir. 

Teolik Reı:ep Bey ne eliyor?. 
Tıp fakültesi mai Dr. Te'tfilı: Recep 

B. dün hu huouata demittir ki: 
- Vekaletten gelen bir telgraf ilze· 

rine diln müdenislerin de iftirakile fa
kültede bir içtima yapıldı. içtimada Tıp 
fakültesinin nakli işleri için derhal fa. 
aliyete geçilmesi görüıüldü. Bu huaua 
için teş'*kül eden komisyon da bugün 
Vilayette içtima ediyor. lçtimaa bütün 
ha~tahane müdü,.leri iştirak etmittir!' 

istila var mı 
Tıp fakültesi müderrislerinden Hadi 

Faik Beyin U.tifa ettiği söyleniyordu. 
Fakülte reisi Tevfik Recep B. bu husus-

B.~RLIN 24 <A.A.) - Volff ajansı 1H1 
diriyor 

Doğru halıer alan muhafiller Reicha· 
bank umum mildtiıii M. Schacht'ın t«· 
tip ve karar üzerine Almenyadan alacak 
lı olanlarla 29 mayısta yapılacak görüt
melerin dünya iktisat konferansı için 
çok büyük bir ehemmiyeti haiz olacatı 
dütüııce.indedlr. 

ta da dfllllİ!tlr ki: 
- Hadi Faik B. İstifanamesini verme 

mittir. Bu ite dair huıuıi bir malÜD!ll· 

bm da yoktur." 

Diğer taraftaa hocalara cönderilen 
fişler doldurularak ulahat komitesi riya 
setine gelmektedir. Diln de 16 kadar fit 
gelmiıtir. 
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Yeni Adliye vekili işbaşında .. 
Vekil Beyin beyanab 

'ANKARA, 24 (Milliyet) - 'Adliye Vekili Saraçoğlu Şükrü B. bugiitı 
öğleden sonra makamına gelerek te brikiih kabul etmİf, Vekalet i,terİ 
hakkında alôkaclar memurlardan izahat ve malumat almışhr. Saracoğ· 
lu Şükrü B. Adliye encümeni azaları ile de temıu ederek tatilden euuel 
Meclisten çıkması zaruri ifler hakkında görüfmÜftür. 

Muhterem Vekili makamında ziyaret ettim. Bana ezcümle dedi iri: 
- Tetkikata başladım varacağım kararlara göre hattı hareketimi 

tesbit edeceğim. Meclisin, Adliye teşkilatının ve matbuatın yardımlarilı 
deruhte ettiğim vazifede muvaffak olmağa çalıfacağım. 

Başvekalet teşkilatı 
ANKARA 24 (Milliyet) - Baş uekalet teşkilat ue uazileleri halı 

kında ahiren kabul edilen kanun mucibince yapdan yeni kadroya naza
ran Başuekalel muamelat Umum M üdürlüğüneMüdevvenal müdürü Ertı 
rullah, Başvekalet nefriyat müdürlüğüne müdür muavini Bahaettin, ka
rarlar şubesi müdürlüğüne mukareral müdü,. muavini Enver ve yazı-~· 
leri müdürlüğüne tahrirat müdür muavini Mehmet Rıza Beylerin ter· 
lien,evrak ve hazinei eurak müdürlüğüne evrak müdür muavini Hılzı, 
Daire ue Levazım müdürlüğüne Gümrük inhisarlar Vekaleti zat iflerİ 
müdürü Emin Beylerin maaşları ile, istatistik Umum Müdürlüğü mü,a· 
ı,irliğine müdür umumi muauini Celal, müdür umumi muavinliğine Je 
ipkaen Selim Sabit Beyler keza maafları ile tayinleri ali tıudika ikti· 
ran etmİffİr. 

Darülfünunun muvakkat bütçesi 
ANKARA, 24 (Milliyet)-Da rüllünunun 933 mali senui hazira~ 

ve temmuz aylarına ait muvakkat bütçesi Meclise uerilmiftir. 

Beynelmilel Avukatlar kongresi 
IZMIR, 24 (Milliyet) - Fransanın Grenople şehrinde beJ lıazi. 

randa toplanacak olan beynelmilel avukatlar kongrui.ne fehrimiz bot· 
rosu namına baro rem Mustafa Nu rİ Bey İflİrak edecektir. 

Belediye memurlarının vaziyeti 
ANKARA, 24 (Milliyel) - Belediye memurlarından uki tekaiil 

kanununa göre tekaüt edilmiş olanların tahsisat uaziyetleri hakkında 
ve bu işin tefsir yolu ile halli için hükumet Meclise müracaatta bulun· 
muştur. 

Hususi hastahaneler kanunu 
ANKARA, 24 A.A. - B. M. Meclisi bugün Reis Vekili Htuan Beyiıl 

reisliğinde toplanarak lstanbul Dar üllünunu, Konya ouası salama Ulat' 
si ve Ankara sehri imar müdürlüğü 1930 senui hesabı katileri hakkı,,. 
daki kanun lıiyihasi ile husuıi hasta neler halnndaki kanun lliyihıısıtf 
müzakere etmiştir. 

Meclis yarın toplanacaktır. 

Lefl. ~efiriııiıı t..c;ııu""'~ rnor~imi 
V ARŞOV A, 24 A. A. -. Polonyanın Ankara büyük elçisi Olszouslıl 

nin cenaze merasimi bugün yapılm ışhr. Euuelii VarfOva arseveki ttUlf 
lından bir ruhani merıuim yapılmlf ve burula bCJfuekil Jendrzejewsz r 
le mebusan ve ayan reisleri bütün selirler papa elçisi ile, Türkiye• 
Fransa büyük elçileri ve hariciye nazın M. Beck hazır balunmlıflar
dır. 

Bizimkisi öyle olma ___ _ 
' ...... . 

Milli Kütüphane, Müze ve Hapis
hane planları yapılıyor 

Mimann beyanab, 
yapılacak 

Viyana 
hapishane .. 

hapishanesi, bizde 
ve bir temenni 

Ankarada yapılacak Milli kütüpha 
ne ve müze binaları ile memleketimi
zin hükiimetçe tenaip edilecek bir §eh 
rinde yapılacak asri bir hapiaane bina 
il için birer pli.o hazrrlanmaaı, Güzel 
Sanatlar Akademisi mimari muallimi 
M. Egli'ye havale edilmişti. M. Egli, 
bu planlan hazrrlamak için, hükiime· 
tin tensibi üzerine Avrupanın bazı ıe 
hirlerinde tetkikatta bulunmuı ve bir 
kaç gün evvel §ehriınize dönmüıtür. 
M. Eıli tetkikatı hakkında diyor ki: 

- Vazifem müze, kütüphane ve 
hapisane binalarına verilecek şeklin 
en iyisi hangisi olduğunu tetkik et
mekti. Bu makaatla Viyana, Berlin, 
Frankfurt, Dem, Cenevre, Zurich, ve 
daha bazı tehirlere gittim. Gördüğüm 
kütüphane binaları içinde en iyisi 
Bern kütüphane binaaı ve henüz ik
mal edilmemit olan Cenevrede Millt't 
ler cemiyeti kütüphanesidir. Bu kü
tüphane çok model'n olmakla bera· 
her ihtiyaca ki.fi değildir. Siyasi sebep 
ler dolayıaile İn§&ata bet mimar nez:a· 
ret ediyor. Her büyük devlet bir mi
mar göndermiıtir. Bu sebeple bina· 
nın miıııari tarzı anl&fllamıyor. Bu, 
ne renaisaance ne Gotbique ne de Mo 
derne'dir. Her tarzın birlettiii bir 
teYdir. Bence bizi tatmin edecek en 
iyi bina Bern kütüphanesidir; planım 
da bunun kabule karar verdim. 

Müzelere gelince, ATI'Upada çok 
muhtef&Dl müze binaları gördüm. 
Bunlann en iyui ve bize en ziyade uy 
gun olanı Berlindeki Bergama müze· 
ai binaaıdrr. Yeni hapiaane binaaının 

' 

M. E11li 

plaru hakkında bir karar vermezdeo 
evvel kabul edilecek ceza siateminio 
bilinmesi li.zmıdrr. Her nevi ceza sİı" 
teminin kendine mahsus bir plan< 
vardır. Bence Türkiye için en elverir 
li ceza sistemi mahpuslan tarlalard" 
çahtbrmakbr .. Avuaturyada hücrele· 
re aynlmıt her türlü konforu sıca1'< , 
soğuk suyu ve banyoları bulunan "'" 
kemmel hapisaneler gördüm. Bu h•• 
piaanede insan kendisini muhteteıı' 

bir otelde zannediyor. Şimdi bir ma'1' 
kümu böyle bir hapisaneye koyac•" 
olursak ihtimal ki bir daha çıkın•" 
iatemiyecektir ." 
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IEıKil5ô 
Tıbbiye mektebinin lstan

bula naklinin resmidir 
Profeıör MaI,in gazetelerde çı

kan bir beyanatı var: lsviçreli pro
fesör, bunda Tıbbiye Mektebinin 
lstanbul tarafına nakledileceğini 
söylüyor. 

Muhterem mütehassıs, İspanyalı 
olsaydı, bu fikrini "lapanyada şa
t~ ,kurmak., teklinde telakki ede
bılırdik. Fakat kendisi İsviçreli ol
duğuna nazaran bu mütaleaya, ol
sa olsa beyanatı alan gazetecinin 
Yanlıt anlayıtına hükmetmekten 
batka çare yoktur. Zira Tıbbiye 
Mektebinin lstanbula naklinin bu
günkü 'erait içinde imkinsızlığı, 
muhterem mütehaasısça dütünül
nıek icap ederdi. 

Profesör Malte, lstanbula nak
ledeceği Tıbbiyeyi aceba hangi bi
nada tesis etmek tasavvurunda bu
lunduğunu sorabilir miyi:ı:? .. Eski 
Zaptiyekapısındaki 44 üncü ilk
nıektepte mi, yoksa Beyazit cami
sinin avlusunda mı? .. 

Şakayı bir tarafa bırakalım, Me
ıela, Beyazrttaki Haydar Beyin 
ınethur havuzunun kenarında eliti 
veya esericedit kağıdından - ıü
rii sürü liboratuvarlarile, iefrih
hanelerile, ıınıflarile, yatakhane
lerile, hutahanelerile.- Bir Tıb
biye Mektebi kurmak .. Bakınız bu, 
hiç te fena bir fikir değil.. 
ı- ~ıunafih eier bu fikir ıize mü
ı"Yınıb gelmiyorsa, ve hakikaten la
a~ ul tarafında Haydarı>&f&daki 

::••sa_tı. i~ine alabilecek bi~ bina 
darikı ıınkanaızıa, o takdırde ya

PılacaJı: şey, mektebin altına dört 
tekerlek ilivesile onu lstanbula 
nakil için sahile indirmektir. Hu
~~ile mevki yokllf aşağı olduğu 
ıçın nakil iti daha kolaylıkla olur. 

Benden mektebi sahile indir
nıek.. Oradan ötesini, yani kartı 
~ri\fa naklini muhterem profesöre 
Mrakıyorum. Olabilir .ki profesör 

..ı,, nakil işinin denız atırı ola-
ea • al d" &•na nazaran, binanın tına 

Ort tekerlek koymaktansa, yanla

~ İki kanatla arkuına bir mo
~r takarak tayyare ,ekline kalbi
nı daha partik bulur. O vakit bu 

ll'lakuJ fikre biç kimse bir teY di
Yeınez ... 

Yal.uz l:.inanm l:.u suretle hıı.va
lanmuından sonra latanbu) tara
fında banai semte konacağı mese

lı:ıi. kalı~. ki, bunun da tayinini, 
bızmı mutehaaaıı bp üstatlarmıı. 
l:ıırakaJmı.. 

SolahoJdin ENiS 

Y akup Kadri Beye ame
liyat yapılacak 

Jeı,.etJi e.liııleriıniZ<!.,., Marclia me-
'buau Yakup Kadri B. arka-'-· ·· 
•7danL-· A L--- ....,mm: uç 

""'1 n...,...ı. rahatsız lıulwnıyor-
d1t. Şehritniz Alman '-tanesine getiri
~ y akup Kadri B. e 7akında bir ııme
tyat yapılacakbr, Kendisine acil tifa

l11r temennj eclenz. 

Kimsesizler yurdu 
.Galatadaki kimsesizler yurdu elek
~ ve kolöri~er t~ı~satı ihale edilmit
tır. Yurt hazıran ıçınde faaliyete ge ... 
Ç~ektir. 
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ŞEHiR HABERLERi 
tkonoml 

Balkan haftası 
Murahhaslar peyderpey 

geliyorlar 
Balkan haftaaı münasebetile Bal

kan memleketleri murahhaalan ıeh
rimize gelmiye batlamıılardır. Dün 
Yugoılavya murahhaılanndan M. Ma 
doviç wehrimize gelmit ve Tokatliyan 
oteline inmiıtir. Diğer murahhaaiar:ın 
da bugün gelmeleri beklenmektedır. 
Dün oda idare heyeti toplanarak ev
velce anahatJarını yazdığımız procra
mın son teklini teıbit ebnittir. Yalnız 
evvelce Balkan Ticaret odaaı mecliıi
nin bu~ün öğleden evvel kütadı mu
vafık görülmüttü. Murahhaalann kıs
mı izamı ancak burün ıehrimiz.e ge· 
lecekterinden meclisin kütadı yarına 
brrakılmı,tır. Meclis, yarm öğleden 
evvel lıtanbul Ticaret odası aalonun
da merasimle açılacak ve cumarteıi 
ııünü müzakerata başlayacaktır. Bal
kan Ticaret oduma Türkiye, Yugoı
lavya, Bulgariıtan, Yunaniatan, Arna
vutluk ve Romanya murahhasları itti
r•k etmektedir. Şimdiki idare heyeti 
mütewebbia bir heyet vaziyetinde idi. 
Meclis, içtimaında asıl idare heyetini 
seçecektir. Odanın merkez büroau la
lanbulda olacak ve her Balkan mem
leketi merkezinde birer tubeıi kurula 
caktır. Merkez büroaunda kitibiumu
mi aıfatile çalıtacak zat, Balkan mu
rahhaılan tarafmdan aeçilecektir. Ay 
ni vaziyette olmak ve od.anın Türkiye 
§Ubesi muamelatını da tedvir ebnek 
üzere Aptülhak Şinaıi Bey çalı§acak
tır .. Odanın merkez büroau için timdi 
den Dördüncü Vakıf Hanında bir da
ire tutolmuıtur. 

Odada içtimalar 
Dün latanbul Ticaret odaaında 

Türk - Yunan ve Türk - Bulgar komi
teleri toplanarak bu memleketlerle 
memleketimiz araaındaki iktisadi .mü
nasebatı ve bunları gösteren rakam· 
ları teıbit etmiılerdir .. Komitelerin ne 
ticei tetkikatı bugün Balkan Ticaret 
odaıı mecliıine iıtirak edecek Türk 
murahhaalarına tevdi edilecektir. 

Adanada arpa 
Adanada ilk arpa mahsulünün pi

yasaya çıkanldıiı zahire bor.sauna ee 
len malümattan anlaşılmıttır. 

ilk 4 aylık ticaretimiz 
ihracat ofisi, 933 seneıi ilk dört ayı 

na ait memleketimizin ihracat ticare 
tini gösteren ve 931, 932 ıenelerinin 
ayni aylarındaki ihracat mikdarlarile 
mukayese eden bir istatiatik hazına
ınııtrr. Buna nazaran bu müddetler 
zarfındaki ithalatımız fU mikdarlar
dadır: 

1933 1932 lll31 
IC, aaoi 5.979.929 5.323.132 12.Z.Cl.446 
Şubat 5.0M.384 4.544.986 ıo.254.672 

M .. t 6.237.069 6.927.006 12.861.526 
Ni.an S.457.539 s.-.ıı• 10.551.461 

YekU.a: 22.728.921 22.401.240 45.899.105 

Ayni müddetler zarfında ihracatı
mız da ıu mikdarlardadll": 

K. Sani 
Şubat 
Mart 

1933 1932 
6.678. 185 10.346.877 

7.255.10 7.735.321 
5.959.167 7.716.445 
5.059.550 6.841.212 

193ı 
11.039.807 

9.3CMl.131 
10.592.!157 
10.119.805 

Ylll:r•He 

İki profesör ---
Şahsi tetkikatta bulun

mak Üzre geldiler 
Avusturya yüksek Ziraat Mel&telıi 

profesörlerinden M. T ıchermıık ile Prol. 
M. Adıunetz dün V anıa tariki le v-r
la §ebrimize gelmitleırdlr. 

Bunlardan M. Tıchennak nebatat mü
tebaaımdır. M. Adametz jeoloji müte
hassısıdır. 

Profesörler Eelediye muavini Hamit, 
Ziraat müdürü Tahsin, Beylerle diğer 
zevat tarafından kartılanırutlardrr. 

Bunlar dün Orman Mektebini, ensti
tüyü ve meyva fidanlığını gezmitler ve 
beğenmiılerdir. 

Halkalı Ziraat Mektebini de gezecek
lerdir. Bundan sonra Yalova, Buna, 
Karacabey, Eskiıehir ve Ankaraya gid ... 
rek ihtisaslan dahilinde tetkikat yapa
caklardır. Profesörlerin bu tetkikatı hu
susi mahiyette ve kendi §ahıslanna ait
tir. KendileTinin bugün Darülfünunda 
bir konfe ... ns vermeleri muhtemeldir. 

Şereflerine bir de ziyafet verilecektir. 

Garden parti 
Haziranın ücünde lngiliz sefareti bah

çesinde bir guden parti verilecektir. 

lmadeddin Bey 
Artvin Viliıyetinin lağvı üzerine Va

li bulunan lmadettin Bey, Birinci Umu
mi Müfetti,lik Aaayıı Müpvirliğine 
ta.,in edilmi§tir. . 

lmadettin Bey kıymetli idare amırle
rimizdendir. lmadettin Bey, yakında Di
yarıbekir'e gidecektir. 

Takdiri kıymet heyeti 
gidiyor 

Gayrimühadiller takdiri kıymet komi. 
yonunun Ankaraya nakline karar veril
mİf olduğundan nakil hazırlıklarına ~ 
lanmıtbr. Nakıl için lazım gelen tahaısat 
ve komiıyon reiı ve azaauun yol mas
rafları gönderilmi§tlr. Komiıyon h"'Jeti 
pazar giinü Ankaraya gidecekler ve ay 
batından itibaren Ankarada çalıımafa 
batlıyacakl"ır. 

-<>-

Umum müdürlük merkez 
teşkilab 

lnhisarlarda yapılacak ıalahat hak
kında raporlarını "Yerm.İf olan müte
haaaıs heyet dün de Gümrükler ve ln
hiaarlar vekili Ali Rana Beyin nezdin 
de toplanarak inhisarlar Unıum mü
dürlüğü merkez tqkilitına ait rapor
larm müzakere etmiflerdir. Bu ınret
te raporlann tetkilrab bibnit ve müte
haaaulann da vazifesi hitam bulmuı
tur. 

Mahkemelerde 

Me•rlfte 
• 
imtihanlar 

Darülfünun fakültelerinde 
haziranda başlıyor 

Darülfünun fakültelerinde imtihanlara 
huiran birde batlanacaktır. imtihana 1 

sirecek talebenin listesi teııhit edilerek 
derıhanelerin kapılarına uılmıtbr. 

Talebe gezintileri 
lmtihanlann yalı:Jqmaaı dolayıaı ile 

ve havalar .ı. düzeldiğinden mektepler 
senelik yazlık gezintilerini yapmaktadır. 
Dün de resmi, husuıi, ecnebi bazı mek
tepler ge:zinti yapınıılardır. 

Beyoğlu Ayakoatantin llkmektebi de 
dün türkçe ve rumca teclris heyeti ile 
Kağıthaneye gİbnittir. Talebe gezintide 
lstildil ve milli JJlar!luımızı söylemiş, 

ııüzel bir ,-ün geçinni~lerdir. 

Tekaütlük 
Yeni çıkan kanunla ilk tedrisat hoca

ları da tekaüt hakkına malik bulunmak
tadır. Kanun hazirandan itibaren latbi
ha batlanacağı için tekaüt olmak isti
yen muallimlerden 3 z.at Mllarif idaresi
ne müracaat etmiılerdir. Bunların isti
daları muameleye konm.uıtur. 

Yalova gezintisi 
Galatasaray lisesi ._ aınıf ticaret kıs

mı talebesi yann Y alovaya bir gezinti 
yapacaklardır. 

Gazi Osmanpaşa mektebinin 
tenezzUhU 

Kabatqta Gazi Osman P~ mekte
bi pa:ıarteai günü huıusi bir npurJa heğ 
belie Çam limana bir tenezzüh 7apmıf
lardır. 600 talebe ve 40 kitilik talim ve 
idare heyeti ba§lannda müdür CelAI Bey 
olduğu halde çok güzel bir gün geçir
mitler, talebe anısında spor oyunl~rı ) 
ve muallimler araaında da 50 metrelık 

bir kotu yanı• yapılmııtır. 

Bu yarııı 95 kilo ağırlığmcloı tanh 
muallimi Galip Bey kazanmııtır. 

Vapur adadan lı:allı:up Beykoza kadar 
sitmiı oradan dönerek akşam sekiz de 
göprüye gelmittir. 

Kıs• h•b•rler 

• l }l;lliliah.._ bayramı miinaa.elwıtile 
Te,;elıq.. Darün-layi tiyab'OıuncLı 27 
mayıs 1933 cumart.,.i ıı:flnü akfaD'.ll sa
at 21 buçukta Eftalya Hanım ve Sadi 
Bey larafından lııir lwmer verilecektir. 

Mahkemede bir tevkif 

Poll•te 

Hırsızlar! 
Bir eve hırsız girdi, 
beşibiryerdeleri aşırdı 
Kimae bulunmadığı bir 11rada kule 

dibinde Hüseyin efendinin nine Emi
ne Hayya "Ye Raaim iaminde üç kiti-' . . 
lik bir hınız kumpanyuı sırnut .,,e 
Hüaeyin Efendinin sandıimdan bir 
beti birlik altınla dört altm, bet lri
iıt lira ve bazı etJa çalınmıfbr. Hır
aıxlar, verilen eıkal üzerine çok geç
meden yaluılanmıt ve çaldıklan para
lar sahibine iade edilmittir. 

Bakırköy cinayeti 
BakırkÖyÜnde, incirliköyünde yapı

lan feci cinayeti dün tafailitile yaz
mııtık. Davit ve Lidya iımindeki kan 
kocanın ağır surette yaralanmalarile 
neticelenen bu kanlı vakarun failleri 
ıiddetle aranmaktadır. Şüphe Üzerine 
yeniden bazı kimseler nezaret altına 
alınmııbr. Şimdiki halde bütün tüp
heler, vaka akabinde yakalanan yol 
ameleıinden Taliple Gireaonlu Muıta 
fa üzerinde topanmaktadır. Merkum
ların ceplerinde iki yazma mendil bu
lunmuıtur. Davidin evine yüzleri bu 
mendillerle örtülü olarak ginnit olma 
lan kuvvetle muhtemeldir. Bandan 
maada Muatafa ve Talip, vaka günü 
ve geceıi nerede bulundulı\an hak
kındaki suale kaçamaklı ce'ıaplar ver 
mitlerdir. Tahkikatla müddeiumumi 
muavinlerinden Nurettin Bey metııul 
olmaktadır. Geç vakit öğrendiğimize 
göre yaralılardan Madam Lidya dün 
Cerrahpaf& hastahaneainde ölmüttür. 
Kocaıı Davidin yaraları niabeten ha· 
fiftir. 

Bir amele yaralandı 
Betilrlatla Cihannüma mahalleıin

de Mazharpata aokağında Miralay 
mütekaidi Hüsnü Beyin 7eni yaptır
makta olduğu binanın ikinci katına 
demir götüren ameleden Hamza mer
divenden dü,erek ağır surette yara
lanmıt ve haıtahaneye kaldınlmıtlır• 

Bir adamı döğerken 
Galatada Bursa oteli müsteciri Di

mo aokakta rastladığı Ali isminde bi
rini dö"Yerken aymnaia gelen polis 
m<murlanna hııkıırftte bulunmu§lur. 
Deino yakalarun11tır. 

Tramvaya atlarken 
Eminönüne itliyen 1058 No. lu Ar

naTIJt araba1111111 arkaama atlı.,an al
tı ya9lannda Ahmet iaıninde bir ço
cuk, tramvaydan dilterek batmdan 
yaralanmıtbr. 

Sahnede oynarken 
Kadıköyünde bir tiyatroda oyuncu 

luk eden Faik Ef. iamlnde biri bıçak
la sahnede oynarken elindeki bıçak 
kazaen bacafma saplanarak kendiıi
ni 7aralamıtlır. Faik Ef. nin 7araaı a
ğırdlJ'. Mecruh haatahaneye kaldınl
mıfbr. 

Kalp 25 lik 
Galatada sabahçı k•hvelerinde 7a

tıp kalkan Ercüment iaıninde biri dün 
Tophaneden bindiği tramvayın bilet
çiaine bir kalp 25 lik vermek İstemiJ-

1 se de paranın kalp olduğunu anlayan Kartal tütün inhisar ida!'esi memuru 
Yekün• 24.952.812 32.6.19.855 41.05&700 ,·ken 12759 lirayı zimmetine g-;~ek- I h' ki . .1 uh k biletçi bunu kabul etnıeınittir. 25 lik 
S · ~ t t 1 k ~ ... n ıaar ve 'ileri rene ıh ti isın m a • tramvayda bulunan bir poliı memuru-ergı agUS OS a aÇI aCa ten suçlu Aıım Beyin muhakemea.ine kak olduğunu oöyliyerek hazine huku- na göıterilm;• ve kalp olduğu tesbit 

il• · h' liği 933 y li Mali dün aj\ırceza ınahkemesinde devam edil k · d 'L- .. • A B · ~ 
Mi ı aaııayı ır er ar unun zıya an vı .... yeaı ıçın sun eyın edilmittir. Ercüment yakalanarak hak · · · · ht-"' k il dan h 1 k mittir. Dünkü muhakemecle ihtilisı sa- 'f' . 

sergısı ıçın mu em: o ar azJr ı · tevkı ını istemi.lerdir. )ddia makamını kmda tahkikata b .. lanmı•br. Suçlu 1 L- ı t B · 1 A" bit gören ve yeminli zevattan tetekkül ..,. • 
arına ""' cnış ır. u sene aergı gus ok İfKal eden katif Bey de bu talebe iıtirak bu para•ı kimden aldığını bilemediği-tosla gene Galalasaray lisesinde açıla- ebnit bulunan ehli hıbre raporu un- , 

muş, inhisar vekilleri de ibtilisın muhak ederek su~lunun muhakemesinin mev- ni söylemektedir. 
ca~İi ••M•yi birig"i bu seneki serginin kak olduğunu oöylemitlerdir. Maznun, kufen yapılmumı istemiştir. Altın kaçakçılıg~ı 

-- old · · bu h ta et Mahk-e hey~= keyfiyeti' müzak-e-bütün memleket sanayiini toplayıcı ma- vekili hasta uğu ıçın uıus ev .... ~u ~· 1 d 1 k 
biyette olmasına karar venniatir. Bunun veya hayır diyemiyeceğini söylemi,, mu- den sonra görülen lüzum üzerine suçlu- Topane yolcu &a onun a a hn a· 
İçin memleketin her kö,esinddô ..,.,,. ne- hakemenin baıka güne brrakılmaamı İs- nun tevkif eclilmeaine karar vermiş ve çakçılığı yapan bir kadm giimrük me 

· · · K d' · t afınd tah ı'f e- murlan tarafından yakalanmıf Te vı sanayi müesseselerine bir tamim ya- tenu~tır. en ıoıne "" an r muhakemeyi 14 hazirana bıı-akmı§lır. mah'-emeye se.,,ke-'"-'·tir. Kadınm 
pılacalctır. Bu seneki servide madencile- dilmiş olduğu iddiıısile !"Österilen mak- Asun Bey m-u-- celbedilen bir .. ........_ 

~ di · --< ...,._,,._,e u"zerı'nde ı~n altın lira bulunmuıtur. re ~ bir 7er verilecektir. buzlardaki tahrifatında ken sı t...-.uın- jandarmaya tevdi edilerek tevkifaneye 
1 
____ ...,....,"",......,...,...,,......,...,...,,...--

l ıt.anbuı Tic..,.et Oduı da bu seneki gönderilmittir, I • 

yerli mallar ser.,iıine 2000 lira ile yar- tahdidatı vaz'ına kanunen salahiyet- Ka k 1 1 hükmetmiı, fakat bu tütün mukabilinde 
dım <;tmeii kabul etmittir. Oda idare tardır. rt OCayt yara 1yan ar kendi yemeklijii içjn zahire alacak olma-
h. e7etınden Gani ve Recep Beyler sergi Mustafa ismı'nde lıir adamla Fabna k 
ıle ~tırul olmağa memur edilmiılerdir. Yunanistan' da: Tüccann döviz ihti- ismindeki kansını 7aralmnaktan suçlu sını hafiOetici sebep addedere cez.ah sına 

Di - tarafı L._ yacatının takdiri Milli Bankaya veril- ·· bi · · ı'ndirilnıe.ine 4 a• apse .. g~. . an "-ZI A111'11pa sanayi Bayram oğlu Sadık ve Ali oğlu Muıta- uçte nnın • ' 
mu~.seoelen Sanayi Birliğine müracaat- mittir. fanın muhakemeleri dün neticeleruni§, konulmasına, 18 lira 50 kuru§ para c:e--
la Turk erbabı ıanayiinin İstifade edebi- Fransa'Ja: Paris Ticaret Odaaında her ikisi de birer lira para cezasına ve zasr vermesine karar Vennİ!tİr. Fatma 
leceği makine model !!ibi bazı §eylerin tesis edilen Clearing tubesi, döviz tah- onar !'Ün hapse mahkôm olmu,lardır. tevkif edilmi§ ve tevlı:ifaneye gönderil-
sergide ayn bir kt1mında teıhirinin fai- didatı va~eden memleketlerle Clea- Maamafih cezalan tecil edilmiıtir. mittir. 
deli olacağını öne sünnü!l.,..dir. Sanayi ring mukavelenameleri aktetmekte· Berael lht'JAsla hkO · t 
Birlig"i bu müracutı tetkik etmektedir. · 1 d n ma mıye dır. 

Milano sergisi lran'da: Döviz İtası, kanuna rapte- Çatalca mevkii müaıahkemi muhasihi Cerrahpaşa hastanesinde ölen hastala-
dilmi,tir. mesulu Şevket Beyin ıui istimal yap- n laburcu olmuı gibi göstererek hasta-

Milano'da 10 mayıste açılan sergi ey- Brezilyada: Harice çıkacak her nıasına meydan vermek suretile vazife- neye mevdu para ve muhallefatlannı ih-
lül •onuna kadar devam edecektir. Sergi- miktar döviz, müsaadeye bağlıdır. sini ihmal etm ... ten ıuçlu Şerif Beyin tiliıs etmelı:ten suçlu Şevket Beyle ha 
de !.!'Üzel sanatlar, mimarı ve lefriıata Bulgariatan'da: Serbeıt ihraç edile- muhakemesi dün neticelenmit, Şerif Be- Şevket Beyi kontrol etmiyerek sui is.ti-
ait "'erler tethir edilecektir. Serg;, Mi- bilecek miktar 300 leva olarak tespit ye isnat edilen suç aahit görülememiş, mal yapmaama meydan vennek au'."'tile 
lano parkında yapılan büyük bir bina edilmiştir. Hariçteki Bulgar tebaasına beraetine karar verilmittir. vazifesini ihmal ebnekten suçlu ıdare 
ile bahcede yapılmış olan bir çok ev, döviz verilmemektedir. Çocugv u iğfal elliği için.. memuru diğer Şevket Beyin muhakem&o 
mektep, ~azino, amele evilerinin ln.ıası- Almonya'da: Döviz, ya umumi mü- leri dün neticelenmiıtir. 
.,, PÖaterir mefrut 20 kadar binadan mÜ· ıaade veya aurcti mahausada verile· 5 yaımda Mehmet Kemal İsmindeki M.uhakeme neticesinde idare memuru 
""kkeptir. ftal7a hükümeti sergiyi ziya- cek İzinlerle ita olunur. Seyyahlar i- çocuğu gezdireceğim diye sandalına a- Şevket Beyin vazifesini ihmal ~i~ 
;;1.edeceldeTe hudutlardan Miliıno'ya, çin adam başına her ay 200 mark ve- larak fenalık yapmaktan suçlu 19 ya§ın- anlaıılmı~, berııetine karar venlmi~tir. 

"•nko'dan. ftalyanın dii'er şehirlerine rilmektedir. Yalnız Avusturya, Rus- da Ramazanın muhakemesi dün netice- n-poy memuru Şevket Beye gelınce 
ve le •ar h d d d ' ' 1 · t' R b' ·· ··ıd·· ..,_ edilmi tim d·r u u aka ar beş seyyah ıçın ya, lsveç ve Çekoslovak7a'ya yapılan enmış ır. amazan ıucu sa ıt goru u- onun ölüleri taburcu · ! töıterer"1c 
kar en ' erlerde 50 % t•nzilat yapmağa •eyahatler için daha ziyacie teshiliıt ğünden 6 ay 20 gün ağrrhapse mahkum 

9
55 lira 99 lira ihtilaa ettiii aabit olmut. 

ar Ba~erıniştir. gösterilmektedir. olmuştur. 5 sene on •'I ağır hapse 955 lira 99 kürü 

şka memleketlerde _ ___.,,___ Kaçakçı kadın ,ü ödemiye, 955 lira 99 kuru, ıa Par• 
k b Celal Bey ve Avrupa cezası vermeğe mahki\m olmu,tur. am iyo kararları Jzmitin Akmeıe köyünden ve Bulgar- Tazminat ı'stı'yor 

ihracat Ofiai b I . matbuab ya muhacirlerinden 50 yaşında Hamza 
lk' h ' aş ıca memleketlerın kızı F .. tmanın üzerinde 4 kilo 50 gram Muhtelit Türk - Yunan malıkeme-

:~;:kl:~yka:b7;0 "k!:'~ıittihaz el~f Near Eaat gazetesi, memleketimizin kaçak tütün zuhur etıniı, müsadere o- ıinde Nikola Demonaten Jan Patriyüı 
b . b - annı tespıt 1·•~-aadi vaziyeti hakkında yazdığı bir lunmu•tur. Fatma mevcude.n A. dliye ce- h -k(i ı· · 5 · f · 'd · ve ır r. otur netretnıi•tir, •m • u me ınuz ve eynae aın ı areaı a-

ı ·fELE$\J 
Bir seyahat 

1932 ıeneai Türki7e .,,. dün7a ıü
zeli Keriman Halis Hanımefendi Mı
arr aeyahatinden döndüler. Ve daha 
lıtanbula çıkar çıkmaz bu seyahatte 
kendilerine refakat ebnİJ olan peder
leri, alüıleri buralara kadar gelmit o
lan dedlkodulardan hotnutauzlukla 
bahaederek bunlan telrzip ettiler. 

Ben içi dqı bir olmıy• çalıfBn bir 
adam olduğum ve alelhuıua y•zılanm 
da kendimden ziyade, içinden çık
makla iftihar ettiğim halkın düıünce
lerini yazma1a çalııtığnn için IÖyliye
bilirim ki doğrusu biz de bu seyahat 
ten o kadar memnun olmuş değiliz. 
Vakıa kimse lrimaeye kıırıtıımaz. Heı 
kea İstediği yerde iatediği gibi seya· 
hat eder, eder amma İfİn ucunda dün .. 
yaya 7ayılmıı bir Türkiye güzelliği ve 
onun Üzerine oturh:ılmuı bir de dünya 
güzelliği tacı "Yardır. 

Buraya kadar gelen hu dedikodula· 
n burada tekrara lüzum görmemekle 
beraber hepimizin hoşnut olnıadığı. 
mız nokta dünya gÜzelinin bu seya
hatinden bir tiyatro artiıti gibi iıtifa
de edilmit olmaaıdrr. Burada da ilk za
manlarda Keriman Httrumın bazı ca
zinolarda lütfen kendiıini gösterece
ği gazetelerde ilin edilince orada kah 
•e on kurut iae elliye çıkarılmıştı. 
Anlatılan MulJ'da da böyle olmu, .. 
itte biz burulan hotnut değiliz ve bir 
daha bizim güzelimiz dünya güzeli o· 
luraa lr.endiıinin her ne bahasına olur· 
aa olaun böyle umumi yerlere çıkma
maaım rica edeceğiz. Zira bu hareket 
belki maddi bir fayda temin etse de 
minevi zararı mucip oluyor. Seyahat· 
leri bittiğini umduğumuz 932 güzeline 
bunu yazmayı saminıi bir muharrir 
borcn bildim. Aflannı dilerim. 

Üsküdar tramvayları 
Denecek ki: 

- Hah! Felek Oıküdara geçmıı. 
itte tramvaydan tikiyete batladı .. 

Ne yapayım, hem doğduğum kasa
ba olan Osküdan aeveriın, hem de 
Tramvay 9irketini ... Onun içindir ki; 
araura gözüme iliten aksayan yerle
ri buraya yazarını. Sade lstanbulun 
Avrupa yakumdan' bahsedecek deği
liz ya! 

Efendim! Bizim Oaküdar tramvay
ları ıimendifer oldu. Gülmeyin! Val
lahi Pıı-difeır gibi oldu. Bir günlük ta
rifeü Yar. Kmlrlıdan hareket, Bağlarba
ıına muva.aalat, oradan iakeleye İni,. 
Beri tarafta Haydarpa9adan kalkış fa 
lan filin lroılroca bir tarife .. Şimendi
ferlerin de tarifeııi vardır . latan bul 

1 

- tram..-aylannda tarife sördünüz mü? 

Hayır. Yalnız falan aaalte birinci, fa
lan aaatte IGDU.DCU araba diye yazar
lar. Aradalri fuılayı da aöylerler. Bi
ter gider. Bizimki ö1le değil. Fasıla
lar ptin saatine göre değittiği için 
bir tarife )'Bpm&ya liizum var. 

Sonra tramvayların arasında 15 -
20 - 25 dakika faaıla olur mu? Bu fa. 
ula trenlerde olur. Ondan aonrı ... 
Bizim tramvaylarm ilr:i bbçuk kil.,_ 
metrelik meaafeııinde sekiz dolruı, 
on d•kikalık teahhurlar olur. Tram. 
vayda bu kadar teahhur görülmüt 
mü?_ 

itte bundan dolayı bizim Oski<dar 
tramvaynu seçen 7aza nisbetle ter. k
ici elınit. timendifer olmut gördü n. 
Bir difer terakki noktası da şu: 

Eakiden arabalar beter dakika fa. 
atla ile kalkardı. Sonra bu altı daki
ka oldu, sonra ııekiz oldu. Bu sene sa
bahleyin dokuz dakika, ondan aonra 
16 dakikada bir olmut <Kısıklı tarafı
na) Haydarpa§Aya derseniz hak ge
tire. Seyrek zuhurat. 20 dakika, 25 
dakika •. iti bilir ... 

Bu tekilde çalıtan nakil vasrtasına 
tramvay mı denir soranın, §İmendifer 
mi? 

FELEK 

Ceml:rellerde 

Esnaf sandığı 
Millet Meclisine yeni bir 

layiha veriliyor 
Esnaf iJlerini zamanın icabatına ve ;ı,. 

byacabna göre tanzim için yeni bir ka. 
nün Jiyibası hazırlanmııtır. Bu layiha 
yakında mecliıe verilecektir. 
Eınaf kanunu çıktıktan aonra Esnaf 

c..,.;.,etıeri miiJterek teavün sandığı k<> 
nulacaktır. 15 esnııl cemiyetinin tevhi
di sayeainde senede 10 bin lira kadar 
taıarruf elde edileceği anla,ılmakladır. 

Bu paraı sandığuı ilk sermayeıi olacak· 
br. 

Komisyoncular birliğinde .. 
Güınrülr komisyonculan birliği ida

re heyeti toplanmııtır. Bu toplantıda, 
ırümrüklerden tiiccar mallanrun da. 
ha kolay çıkanlması etrafında görü
tülmüt, Rıhtım n Liman ,irketlerin• 
den teıbilit görmelerinin temini içın 
tqebbüaat icraaı muvafık görulmuf• 

mb • ba•makalede alınan tedbirlerin isabetini za mahkemeı'ıne gönderilmittir. ı h' b' d ik D Ka ıyo tahdidatı olnııyan Yerler • ey ıne ır ava ame elmittlr.. a-
l rd tebarüz ettirmekte, Celil Beyin Atina Fatma mahkemede bu tütünün kendi- ı B • · · d ._, b. bah • k Kongre §UD a ır. : al ki 'k vacı ar ogazıçın eou ır rı ı-

seyahatindeki fayd ar sayma a ve 1 - d kald - f 1-'- ld " k h 11' d d 1 bük. • · · Arabistan, Amavutluk, Amerika ıinde eski en ıgını, a....,. o ugunu, za ma a ın en 0 ayı umetımız 

tür. 

O L.... ._bıJ. f 20 Dioar 

l kur. C•k j2Q l Altın 
l Mecidiy• 

Baolınaot 

Cezayir, Danzig, Afganiıtan, Hindis'. tısat vekili hRkkında !unları söylemekte- zahireyle değiştirmek üzere pazara gö- den 138 lira tazminat İstemektedir- Eyüp Halk Muıiki Cemiyeti ıene• 
33~33 tan, lngiltere, Finlandiya, lıviçre, Ka- di~;Ismet P••a hükümeti Celiıl Beyin türürken yakalandığını söylemiıtir, ler. Mahkeme heyeti mahallinde bir ~~ ~-~."',r-e.'ini 1 ~-"-ztir::' J~ ]! rı~m: 

- ı)~~~~::._:.:.::.~__ıt;ı1ı~::i;~~~j;.~~li'J~ır:~~~~,;;,;_ı__~- ~--H·~1!!1.l-~t!!!;lll!l'!!!.Ji.c i).ll...lıi'~ı1&-.kı'mı."ıl..l..Ju1-·-ıUJ·'''~-J1&·-RAna:·ı..ı·~·ic..ı~~~-...,.--~-~-baz.u:l&'m.ı~·t.ır.....l...l!ııı..a:iillii....ıılkl!~1!..1,...ı.;u....!lı:__jjuıı~:ı_~_. _z._-__ n_a_~a, Kıbns, Sun-r..e ve _-:_ü nan. sahsında cok kuvvetli bir ik -~- ... 
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( ___________ T_a_ri_h __ h_a_h_is-le_n_· ________ __,l 

93 felaketi vs lgnatief 

Tefrikamız bitti; fak at tefrika uz erine yazılan 
mektuplar hala bitmedi 

"Milliyet" in tarihi tefrikıuı olarak 
bu sütunlarda neırettifimiz ( 93 fela
ketleri ve lgnatief) Üzerine gelen 
mektuplar hala bitmedi. Bu ııefer de 
qağıdaki fU mektubu aldık. 

lngiliı Sait PIJfU hakkında 
"Efendim, 
"Gazetenizde ,,lgnatief ve 93 fe· 

laketi" baılığı ile tarihi bir tefrika 
neıredildi. Bu tefrikada mabeyin fe
riki, sonra mÜ§ürü pederim Sait Pa· 
tanın • tefrikada İngiliz lakabı var. Ba· 
bam Eğinlidir. Türktür .• 93 muharebesi 
nin mürevviçleriodeo, hatta bu fela
ketin baılıca müsebbibi olarak göste
rildi ve öyle tanıtıldı. 

"Katiyen yanlı§tır, hiç bir eaaaa ve 
vesikaya istinat etmiyen tarihi yaz• ... 
lar hurafedir, efsanedir, iftiradır. 

"Namusu ile yatamıf, bu millete 
hizmet etmİ§ ve bugün ~e _ölmüt bu.lu 
nan bir kimae için bu ıftıra pek çır
kindir. 

t ''Eğer bu tefrika . muh~n?rinin ~ .. 
(indeki vesikalar eksik ve ıbtıcaca kı
fayet etmiyorsa ya tetkika~ tamik 
etmeli ve yahut yazmamalı ıdı. 

"Pederim Sait Pata sultan Hamit 
tahta çıktığı günden itibaren iki sene 
kadar mabeyinde kalınıt, Ali Suavi va• 
ka5ını müteakip Ankara valisi olarak 
Anadoluya menkiiben gönderilınittir. 
Abdülhamidin tahta çıktığı giinden 
itibaren vefatına kadar günü gÜnÜne 
hatıratını bili ihmal, olduğu gibi ve 
bizzat kendui yazmıftır. 

"Neırettiğiniz İfbu tefrikayı tek
ıip için pederimin 93 felaketinin mü· 
sebbibi olmadığını ve o zamanın sair 
zevatı olduğunu iıbat edeceğim. Bu
nun için babamın kendi el yazısı iı,, 
olan hatıratınm yalnız 93 muharebesi 
ne ait kısımlannm suretlerini gazete
nizle netredilmek üzere gönderece
ğim. 

" Matbuat kanununun maddei mah 
ausası mucibince gerek bu mektubu
mun, gerekse bu mektubum baaıldık
tan sonra babamın hatrrabndan gön
dereceğim kısımların gazetenizin ayni 
sütunlarında ne,rini rica ile hürmetleri
mi takdim ederim efendim 

Mütür merhum Sait Pı.nm oğlu 
SAIT 

,. "' .. 
Tarih, hi ... e dayanmaz! 

Yukarıki mektubu okuduk. Yaza· 
run kullandığı "Hurafe, efsan~ ifti
ra" gibi tabirleri naaıl bir duygu ile 
yazdığını anladığımız için hiç te gÜ· 
cenınedik. 

Bir evladın babıuı için duyduğu 
sayğıya kartı aayğı göatermek isteriz. 
Fakat ne yapalım ki, T arib, h1ue da. 
yanmaz; hakikati arar. 

"93 felaketleri n lırnatief" tefri· 
kasında hangi kayııaklara dayandı
ğımızı, tefrikanm sonunda aaymıttık. 
- O zamanda ayni adı taııyaıılardan 
ayırmak için "İngiliz" lakabı ile anı• 
lan - Sait PB§ll için de hep bu kay
naklardan aldıklarımızı yazdık. Ken· 
diıini ıahsan tanımıı, yahut tahsile 
ve aileaile her hangi bir münasebette 
bulunmuı değiliz. 

lngiliz Sait Patanın, Abdülhamit 
tahta çıkar çıkmaz mabeny feriki ol
duğunu, kayın biraderi damat Mah· 
mut Paıa ile birlikte sarayda Abdül· 
hamidin kurduğu Kamarilla'nm en 
sözü geçer azasından bulunduğunu 
Süleyman Pllfallln hatıratında ve 
Mahmut Cel&lettin PaJBnın "Miratı 
Hakikat' inde okuduk. 

Süleyman Paaanm batırab okunur
sa lngiliz Sait P-;,tanın o sırada saray 
da harp taraftan olark adlan anılan
lar arasında bulunduğu görülür. 

Bununla beraber, biz tefrikıunızda 
"Muharebeyi açan lngiliz Sait Pa,a
dır" gibi bir söz söylemedik. Şüphe 
yok ki bir adam, ne kadar muktedir 
olursa olsun, bir devleti harbe soka
maz. Lakin 93 muharebesinin arife. 
sinde devlet adamlan arasında harp 
taraftan olanlarla harbe muhalif olan 
lar diye iki takım ayrılmıtb. lngiliz 
Sait Paıayı o zamana ait hatıralannı 
yazanl"l'n hepsi bu iki t~~da!' bi
rincisine menıup diye goıtermıtler
dir. 

Eğer lngiliz Sait PafADID hatırala-
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n baaılınıf bir eser olsaydı, tefrikamı· 
zı yazarken ondan da istifade eder
dik. Fakat dünyanın hiç bir memle
ketinde tarihi bir tefrika yazan ada
ma, biriıinin el yazısile yazdığı ve 
ailesi nezdinde bıraktığı ha tıral an da 
görmek teklifi edilmeuıiıtir. 

Tefrikamızda İngiliz Sait Patanın 
namusuna dokunur bir söz de yok· 
tur. Harbe girmek kendi kanaatine 
daha muvafık olmuı olabilir. Hatta 
Mithat Paıanın teb'idine alet olmak 
iti bile lngiliz Sait Patanın kendi ba
tına yaptığı bir it değil, Abdülbamit
ten aldığı emre İtaattir. O devrin dev 
Jet adamlan arasında vicdanına mu
halif emirleri yapmamak için istifa
yı, menkiibiyeti göze alanlar iıe nadi
rin nadiri idi. 

Ali Suavi vakaımdan sonra lngi
liz Sait Paıanın menkiibiyeti iae, Ali 
Suaviyi himaye edenlerden biri olma· 
sı yüzünden husule gelen §Üphelerden 
ileri gelmittir. Mahmut Celalettin Pa
tanın "Miratı Hakikat" inde «Ali Su· 
avi vakaaı" için yazılan satırlar bu hi 
mayeyi açık ıurette gösterir. 

Görülüyor ki yazdıklarımız içinde 
bu mektuptaki iddialara meydan ve
recek bir teY yoktu. Bununla beraber, 
eğer hatıralar bize -Denildiği gibi
veriline, tarihe maliimat olarak bun
ları da neıretmekten ıreri duracak 
değiliz! 

* * 
Halkavlnde 

Kitap sergisi 
Önümüzdeki sonbaharda Halkevin 

de geniı mikyasta bir kitap sergisi açı
lacaktır. Sergide bazı mektep ve 
den levazımı da gösterilecetkir. 

Is takip bürosu , 
Halkevi köycülük ıubeıi bir İ§ ta· 

kip bürosu teıia etmiıtir. Bu büro köy 
lülerin lıtanhul resmi dairelerindeki 
itlerini takip edecektir. 

Gezmeler 

Yeşil gün 
Yeşil Hilal umiye-tin.den 
Hor oene daha .parlak bir &urette 1ıe· 

ırit edilmekte olan Yetil gün bayramr 
ge•inti.ırinin 7 incisi 9 hazi.ran cuma gll 
nü Şirkıcıt:I Hayriyuıhı 69 numaralı va 
pJrilc yaprlacaktır. Vapurda muılıte.Lif 
e~nıeler, caz w büfe mewıuttuc. Mıuıh
terem azbZQ w mefk(lre ar~laırı 
mıza tal:ıaia odilaı. vapun Yeşil gün 
bayramı iç.in hazırlanan rozeti hamil o 
!anlar girebll.eoeldeııdir. BinaenaLeyh 
muhterem mi""-f Primizln ~ozetlerlni 
o günün sonuna laıdar yakalarında mu 
hafaza etmel>erlni rica ederiz. 

Davetler 

GUlhane müsameresi 
Gülhane altıncı tıbbi müııamcresiıııe 

28-5-933 pazar günü saat 17 de bqlıana 
cağından bütün meslıekdqlann tıepfilıo 
ri r.ica olunur. 

1 Aek•rt tebllgat 1 
Beşiktaş 3'1ke:rlik §llbeslndat 
1 - Her sene ol.duğıu ~i bu &el1IC 

de mütekait ve müstafi İhtiyat Zabitan 
ve memurini askeriyenin yoklama.Jıı.rı
na 1 Haziran 933 taribinde başlana"'lk 
30 Haziran 933 tarihtnd.e bitıeıcekUr. 

2 - Bu muayyıeıı. müddet zarfr.nda tü 
bemizde mukayyet ihtiyat zabitan ve as 
kert meı:m.ırlarının yoklamalarını yap
tırm<>k üzere müracaatları. 

3 - Mektulpa yoklaına~rmı yaptıra 
cak olanJ.ar adree.Ierm.&, ahvali sihh!
yelerinde, meşğa.lıe ve memuriyeti.erin
de bir değişiklik, olup olmadığının ve 
şübenin ihtiyat zabitan deftıcrindeki si 
ra No. Jarmı veya sınıf ve Sicil No. la 
rint yazmaları ilin olunur. 

MAKEDONYA 
Aşk, 

Atlı tramvayların önlerinde koıarak 
boru öttüren çığırtkanlar, ıaklayan 

kamçılar, pirinç düğıneli ünifonnala· 
rı içinde bir Sadnazam gururile İn· 
sanlara tepeden bakan konak araba
cılan, bir sahneyi tamamlayan cins 
cins figüranlar gibi ortada belirmitti. 

Osmanlı Bankasmm kartıamdaki a
lafranga merdivenden, redinkotlu bir 
adam acele acele indi. Bu Selanikli 
Süreyyadan baıkası değildi.. Banka. 
lar caddesinin iki yanından ve orta
sından son süratle geçen İnHD.lar ve 
arabalar arasında, bu tempoya ayak 
u)duramayan tek tüt:.. adam?.lr da gc .. 
ne tam o sırada yerden biter gibi be
l irjV'eı'itti~lerdi. 

Süreyya bunlardan bir ikisine yak· 
Ia,arak bir §eyler söyledi. Sonra bir 
yılan gibi karfı kaldırıma geçti. Os· 

Kin, Polltlha, ve Kan •• 
Müellifi: Nlzamettin Nazif .. ,,,,,,,,,,,,,,,, ··--· ....... 
manlı Bankasının yanındaki dar soka
ğa girdi, 

Burada, kapusuna dört bq basa
maklı bir tat merdivenle çıkılan üç 
katlı kirli suratlı bir evin önünde 
dört' bet elekçi çingane yere bağdq 
kurmuılar, peynir ekmek yiyorlardı. 
Yanlarından geçti atağı kö§eyi döndü. 
Orada esnaf ve efendi kıyafetli bir 
kaç adam duruyorlardı. Birinin kolu• 
nu dürttü. Kapısını anahtarla açtığı 
bir eve girdi. 

. ~p~ açık bırakmıftı. Hemen i
kı uç dakika sonra evin içi sokaktaki· 
!erle dolmuttu. 

Süreyyaya hayretle bakıyorlardı. 
Merdiveni itaret etti: 

- ikinci kattan dama çıkılır. Dam
dan biti~ik evin damına dernir merdi .. 
ven vardır. Odamın yanındaki dama 
çıkacakıınızı iyi bilmiyorum ama .. 
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Hikaye 

ı<::itcıl>ııı clili 
Hulki bu ılık odada kendini mesut 

hissediyordu. Etrıtfın• bakındı, bir ke· 
re daha saadetini ta içinden duydu. 
Kansı kanapeye otunnuf, dikit diki .. 
yor, çocuğu yerde oyuncaklarile oy· 
ruyor. 

Hulki kitaplarını yerleıtirmekle 
metguldü. Bu kitaplar evvelce Pen· 
dikte babasının evinde idi. Fakat Pen
dikteki evi sattıkları için timdi bütün 
eıyaaı ve bu arada kitapları da bura 
ya getirmi,lerdi. 

Sevimli mizaci uypn bir zevce, 
gÜzel bir 'çocuk ve kıymetli kitaplar .. 
Hulki saadetini kafi buluyordu. Kitap· 
lan yerleıtirirken tozlarını alıyor, a
rada bir de kanştırarak, sahifelere 
göz atıyordu. Kansı de diki: 

- Pendikteki ev aklnna geldi, Ne 
güzel bağçeai vardı o evin .. 

- Evet ama, uzaktı cicim. .. Sattığı .. 
mız iyi oldu. Gerçi orada çok tatlı ha
tıralar bıraktık. Seninle orada tanıt· 
mıı ve sevitmiıtik. 

Evet orada tanıtıp seviımiılerdi. 
Hulki o evde doğmuıtu. Karısı Mela· 
hat babasmın ahbaplanndan bir kom• 
ıunun kızı idi. Çocukken beraber oy. 
narlardL Hulki mektepten çıktıktan 
aonra senelerce Beyğlunda yalnız ya .. 
ıamıı ve Melihati adeta unutmuştu. 
Bir gün bir telgraf alarak eve koıtu. 
Geç kalmııtı. Babası o gelıneden öl
müıtü. Meyus ve teselliye muhtaç ol
duğu bu sıralarda genç kız onun ya
nma gelerek elini tuttu. Bu kadın Me
lahatti. O da Hulki gibi kimseaizdi, 
babaaı da ölmüıtü, annesi de .. Geder
li kalpler hemen birleıiverdiler. Hul
ki Pendikte bir hafta kalacakken bir 
ay kaldı. Döndüğii zaman, meyus, Fa .. 
kat mesut, öksüz, fakat niıanlı idi. 

Şimdi iae evlenmi,lerdi, nurtopu gi. 
bi çocuklan vardı. Hulki zihninde bi
rer birer canlanan eski hatıralar ara
sında kitaplan yerleıtirmekle devam 
etti. Bu aralık bir kitap nazan dikka
tini celp etti. Şekıpirin eserlerinden 
bir üçüncü cilt .. Diğer ciltleri aradı, 
bulamadı: 

- Ne yazık! Dedi 
Kitabı kanıtırırken ilk sahifelerde 

gözüne ilifen bir cümle onu hayrete 
diifürdü. O cümlede bazı kelimelerin 
altı kur,un kalemi ile çizilmitti. Öte
ki sahifelerde de bir çok altı çizik ke
limeler vardı. Bu, ıüpheaiz gizli bir 
muhabere usulü idi. 

Eline kağıt kalem alıp altı çizilen 
kelimeleri yanyana sıraladı. Şu mek· 
tup meydana çıktı: 

"Bir günah itledim. Fakat mütees
sif değilim. Atkın beni o kadar meıut 
ediyor ki.. Artık beklemek istemiyo
rum. Gel, ihtiyatsızlıktan behaetıne •• 
Bu akıam kocam evde yok .. ., 

Bu, hararetli bir aık mektubu idi. 
Babaaının gençliğine ait bir hatıra ... 
Hulki vakayı görür gibi oldn. Bn mek· 
tubu tertip eden kadın evli o{d11ğu i· 
çin, Hulkinin babası onunla ıstedijl 
gibi aerbeıt konufA1111Yordu. Mektup
latma da gÜçtü. Ne yapımlar? Muha· 
bere için bu çareyi bulmuılardı. Ka· 
dın belki elinde bu kitap, kocasının 
yanında Hulkinin babaaına demiıti klı 

- Size geçenlerde bahsettiğim ki· 
tabı getirdim. Hoıunuza gideceğini Ü· 
mit ederim. 

Babası da göz gezdirmit Ye aktam 
randevüye gitmiıti. Sonrada ya kitabı 
aahibine iade etıneği unutmU§. yahut 
ta batıra diye aaklamıı olacak ki, bu· 
ıı(in diğer kitaplar arasında Hulkinin 
eline düımU,tü. 

Genç adam kitabı kanama göster· 
di. Melahat evirdi, çevirdi: 

- AAA, dedi, ba kitap annemin 
kitabı Hulki.. Şimdi hatırladım. 

Hulki aarardı: 
- Ne diyorsun? annenin kitabı mı 1 
- Evet annem de aenin gibi kitaP 

meraklıaı idi. Hatta bütiin kitaplanna 
imza atardı. Bak, ilk sahifede imzaaı 
bile var. 

Sanki Melahatin anneıi, HulkinİD 
babasına gönderdlfl mektuba bu su• 
retle irnzaımı da koyınuıtu. Fakat a· 
caba bu günah ne zaman itlendi? Me• 
Iahat doğduktan sonra mı, yoksa ev• 
vel mi? 

Hulki yüzünün sanlığını ırösterme· 
mek için kütüphaneden yana dönd;~ 
Bütiin vücudu kaıkab kesilmiıti. Go! 
ucile yerde oyııayan çocuğa baktı. Du· 
ıüncelerini ııralaınafa çallfl)'ordu: 

- Bu naul olur? 
Hakikate ermek için zihin yoruyor, 

fakat bir yol bulup çıkamıyordu. Me· 
!abat ancak bir kaç çizgisi kalan bu 
eski maceradan evvel mi, sonra Jlll 

Her halde ya bir kapak, yahutta üçün· 
cü kat odalarından birinde bir balkon 
vardır. Eve yıldırım gibi gireceksiniz. 
Sorgu sual yok. kimi bulursanız yaka· 
lıyacakımız. Yalnız kadına raıtlarsa· 
ruz pek fena muamele etmeyiniz •• 
Haydi göreyim sizi .• 

.. . . . . . 
Küçük bir mangal üstünde dibi kap· 

kara, küçük bir tencere kaynıyordu. 
Önünde mavi beyaz dört kö,elerle 
renklenmit bir basma önlük Lubinska 
soğan doğruyordu. 

Bakıtlan dalgındı. 
Bir an elleri durdu. 
Derin derin içini çekti.. Sonra gene 

koca soğanı ince ince doğramafa bat• 
!adı. 

Sofan deyip geç.meyiniz. Sofan mü
him bir kuvvettir. Bir kuvvet ki Make 
donyadan bir hareket yaratmıı, Make· 
donyalılık diye kurulan hareketin ma· 
yası olmuıtur. 

Sofao, Makedonyanın milli sembo
lü gibi bir teYdir• Güzel Sanatler 
dünyanın dört kö§eainde türemezden 
evvel Makedonyada, bir cemiyete 
mÜ§terek heyecan verebilen bir güzel 
sanat türemiı bulunuyordu. 

1 Kltaplaı-, tenkitler ı .__ ___ _ 
Askerliğiıı 
Psikolojisi 

Genç ruhiyat hocalarından Kuleli 
ve IMaltepe liıeleri Felsefe ve içtimaiyat 
muallimi Ahmet Faik Bey psikoloji 
sahasında bize gÜzel bir etüt verdiler. 
Bizde bu tarzda yazılmıt eserler ara· 
sında orijinal kıymeti haiz olanlar 
pek azdır. Müellif, kitabını bir kaç 
kısma ayırtnı§tır. Askeri otorite ve as 
kerliğin psikolojisi üzerindeki kısım· 

lar, bizi yakından alakadar eden bir 
bahis olduğu için ehemıniyetle üze
rinde durarak okudum. Kuvvetli bir 
tahlil ve terkip kudretine malik oldu
ğu, eserin mütaliasile de anlaşılan Fa 
ik Bey, eserinde ferdin beıikten itiba· 
ren tekemmül safhaarmı çok esaslı 

bir surette tetkik etmittir. irade ter
biyesinin hayat ve bilhassa cemiyet 
hayatı noktai nazanndan ehemmiye
tini, seciye ve otorite arasındaki yakın 
münasebeti, güzel tahlil etmiıtir. As
ri tababeti rubiyede bir İnsan içtimai 
muhite tetabuk kudretile muhakeme 
edilir. Askerliğin psikolojisinde de 
yalnız askerlere değil, bir çocuğun 
doğduğu zamandan itibaren ruhi ve 
bedeni n~vünemaaı tetkik edilmekte 
ve bilhassa irade ve seciye mefhum
ları üzerinde inceden inceye itlenmek 
tedir. Cemaatlerin mÜ§terek ruhiyatı, 
manevi hayatın içtimai kıymeti, fert-
lerin kıymet hükümlerine kartı ala· 
kası, otoritenin teeısüs ve inkiıafı ve 
fesadı hakkındaki bahisler yalnız as· 
kerleri değil, sivil idarecileri de ala
kadar edecek tekilde yazılmııtır. 

Bu eser için, irade terbiyesini tat
biki bir tekilde İzahta da çok muvaf· 
fak olmuıtur diyebiliriz. (Harp ve 
Medeniyet) faslı ile <içtimaiyat ba
kışından askerliğimizin yakın tarihi) 
denilen kıaımlarda, müellif medeni 
dünyanın bugiinkü zihniyetini, Cemi. 
yeti Akvam prensiplerini, mütalaa et 
tikten sonrAt ukerliğimiz tarihinin 
muhtelif ıafhalarmı da ince bir tet
kik görüıü ile aydınlatıyor. Bu kısım
lar hakkında ıöz söylemeğe salahiyet 
ve ihtiaaııınız müsait değildir. Fakat 
heyeti uınumiyeıi ile Askerlik psikolo
jisi milli irfan ve kütüphanemiz için 
kıymetli bir eserdir. 

1 

Doktor: Fahrettin KERiM 

İs ve İşçi 1 
Milliyet bu aiitunda it ve ifçi iati· 
yenlere tava&fUt ediyor. lı ve İfçi 
istiyenler bir mektupla lı büro
muza müracaat etmelidirlf!r. 

lı isteyenler 
Arzuhalcilik mühüttülük, yazıcılık, 

odacılık bumı beınzer her türlü işi ga· 
yet ehvıen şeraitlc yaparım isteyen.Ie.rin 
Milliyet İ§ ıbürosu Eyüp Mehmet adre 
ısine müraıcaatlaırı. 

TüRKlYE lŞ 
BANKASI 

1'>1mıbul §'Ubea.i.nden : 
Me.lımet Suavi efendi namına m:u

kayYet Mülga İtiba-r.i Milli Bankasının 
273268 • 273307 No. 40 adet bi.,.., eene· 
di zayi ediJeT.ek ikinci niisJra3erx d.ta edi 
.lıeoOeğin.deın eslci6inin hükmü o.ll:nadığı 
itan olUDUr. 

lstaıı.bul ôlrinci kıra memurluğurulan: 

Msbcuz ve paraya çevrilmesi mukıarrcr 

ev eşyası 29-5-933 tarihine müsadif pa

zartesi saat 9 dan itibaren Beyoğlu tar 

la başı eğııi sokak 29 No. Lu aıpartma

nın laıpusu önünde birinci açık artırma 

sU<'etiyle satılacağından rtalipJeri.n aıa. 

hallinde memuıruııa müracaatlacı ilan o 

lu:wr. (3740) 

doğdu? Ne korkunç ıey! 
Bir aralık Melahat: 
- Hulki, artık yoruldun. Gel biraz 

,öyle otur, dedi. 

Hulki bir feY söylemeden, yerde oy
nıyan çocuğun önünden geçti, kansı· 
nın Yanma oturdu. Kanıının mı? bel
ki de hemıireainin .• 

Zihninizi beyhude yormayınız. Bu
lamıyacakamız. Resim sanati mi diye· 
ceksiniz? Hayır .. Ne reıim, ne heykel
traılık, ne oymacılık, ne tiyatro, ne de 
gÜzel söz söylemek ve yazmak ıanat
leri değil. 

Bu sanat o zamandanberi yalnız 
Makedanyada yaıayabildi. Çinin Pora· 
!enlerini Avrupada taklit edebildiler . 
En güzel boya, timdi Goblin tezgah· 
lannda vuruluyor. Heykeltraı çekicini 
kalemini aldı, İtalyaya, Pariıe göç et· 
ti. Eıki Y unandao, eski Irandan, eski 
Mısırdan, eski Türk sanatinden hangi 
ıuhe bugün medeni dünyaya meçhul· 
dur? hiç biri .. Fakat Makedonya milli 
ıanati uzun uırlarm ve uzun asırlar 
içinde öğrenmek suıuzluğile yanıp kav 
rulanların hiç birine çald•nnadı. 

itiraf ediniz dostlarım .• Bir Make· 
donyalı gibi soğan doğruyabilir misi
niz? N egezer .. 

Soğan doğramak Makedonya kız· 
farına, Makedonya kadınlarma tabi
atin yaradırken bahıettiği ilahi bir 
vergidir. Soğanın hakkını ancak onlar 
verebilirler. Mahalle bakkallarında 
hakir göz atıılannıza hedef olan ıo· 
ğan bir Makedonyalı eli deydiği da
kikada maverai bir kıymet alır .. itiraf 

-- - -- - -- - . .. 
Dil anketi 

71 ııci liste ve geleıı kcırşılıklcır 
Liste:: (68) 

Maarif: okuma, yamıa, ve iş bilgile
ri. Mabet: Tanrı evi. Macun: Bulama. 
Maden: Marifet: Ustalık, bilgi. Maruf 
Bilinen, tanı:ımış, üıxUi. Maslahat: İş, 
yarar, iş. Masurıiyet: K.orunulmak. Mat 
buat: Ba<ıılı yazılar. Mazbata: Dernek 
dileği. Mazbut: Koruınlu. Ma:reret: 
Engel. Mazmun: Maznun: Suçlu sanı-
1.aın. Mazhariyet: Mutluluk. 

İstanbul 24 üncü ilkmektep 
muallimleri 

Liste: (67) 
ifşa: duyurmak. ikbal: yüoelik. l!ı:

lim: ülke. ikramiye: armağan. ikrar: 
doğruyu söylemek. iktibas: örnek ol· 
mak. iktisat: biriktimıek. iktiran: yok 
taşmak. iktiza: olacak şey. ilan: ortaya 
yaymak. itibar: ün. itidal: orta. itiraz: 
beğenmeemk. 

İtanbul 25 inci ilkmekrep 
muallimleri 

Liste: (67) 
Ifşa: yayma. ikbal: ikramiye: lk· 

rar: dil ile .•. söyleme. iktibas: tıpkı· 
sım alma. iktisat: biriktirme. lktira11: 
yaklaşma. iktiza: işe yarama. ilan: mey 
dana çik.aıma, göslıerme. itibar: saygi, 
sayma. itidal: yavaşlık, uygunluk. iti • 
raz: ka~ı koma. 

30 uncu ilkınektep muıa.llimleri 

,. "' '(; 

Liste: (64) 
Merhem: türkçooir. Mesafe: uzaklık. 

Mesaha: ölçme. Meslek: Meskenet: 
Beceriksidik, uyuşukluk. Mesk(ln: i
çinde oturulan. Mes'uliyet: Mesire: : 
geziLecek yeı, gezinik. Meşguliyet: Bir 
i~ uğraşma. Meşrep: yaradılış. Meşru 
Meşruhat: Meziyet: 

30 uncu ilkmektep muıa.llimleri 
,. '(; ,. 

Liste: (67) 
Ifşa: duyumıak, duyuruş, ortaya a· 

tış, ikbal: parlaklık, mutlu görünüş
bollukta yaşayış, basamak yüksekliği. 
çıkmışlık, yücelme. iklim: ülke, par· 
ça, bir yerin sıcaklığı ve yarartısı, 
ikram: ağırlamak, sayğılamak, giizel<:e 
karşılamak. ikramiye: iyi düşüntü, tat 
veTgi, oğurıılu kazantı. ikrar: söyle
mek, 1 ktibas: iğ>reti almak, yarantılı 
alış. iktisat: ölçülü gidiş, iyi kullanış. 
çevrinti göz açıklığı. iktiran: yanaş
mak, yaklaşmak, birleşmek. iktiza: a· 
yrunsız olmak, ayrılışsızlık. IJ§n: or· 
taya çıkarmak, dört yana bildirmek. 
itibar: saymak, dıeğer vc.rmek, aldmı 
etmek, aLdmşlık. itidal: taşkmtısız.lık, 
ölçülü bwlwıuş, sirayi gıe~yiş. itiraz: 
karşı geliş, tersleyiş, bir düşüntü veya 
.söylentiyi hrrpalma atılganlığı. 

FilDrina.lı Nazım 

Liste: (67) 
ifşa: duyuımak, boş boğaz.lık, gizıll

yıi açığa uımak, ifşa türkleşti. ikbal: 
mutluluk, istıek. iklim: ölke, iki.im türk 
leşti. ikram: ağırlamak gevin.diımek. 
verkiilü oılmak, saymak, saygili bu.kın· 
mak. ikramiye: beleş, bağışlanan para 
çe saire. lktar: doğr;usunu söy~k, 
inkar karşılığı olup (ikrar) ve (inkk) 
türkleşmitferdıi.r. iktibas: almak, söz 'Ve 
yazı göçlinnek. iktisat: krsmak, yoluıli
~ kull:anmak, uslu dav.-an.mak. iıw.
türklefti. iktiran: bl.rlettirilnıck, yak
la§m<lk, yakıınlamak, iki yıldızın bir 
burada bulurunaısına iktiran veya ki· 
randeııler. iktiza: gerek, oliklik, iktiza 
türk!eşralttir. llan: duyuruk, açığa 
vurmak, il&ı türkLeşti. itibar: değer, ib 
ret almak sa}'dirmak, saygdık, itibar 
türkLeşti. itidal: ortagidiş, ualııluk, iti 
dal türkleşmiştir. itiraz: karşı koymak, 
i tira1 türkLeşti. 

Göztepe haz.n.odar oF;lu 
Baha 

"' "'"' Liste: (70) 
Ilga: Bozmak, kaldırmak, işlentıisiz, 

bırakmak. ilham: içe doğmak, duygu 
buluşluğu. iltibas: benzeyiş karışı kılı· 
ğı. Iltifat: Değer vermek, gönlll oksa 
mak, tatlı balanak, yüze giilmek. l lti· 
hak: Birleşmek, beraber oJınak, katıl· 
mak. iltimas: istemek, dilemek, üzcri
rıe almak. iltizam: Kurcalamak, ayrım· 
sız tutmak, üstüne a.lmak, istiyerek yaıp 
mak. imkan: olabilmek, oluş'1uk. lmti· 
han: yoklama, deneyiş. bilgi araştırıcı-

edin! içinizde, bir Makedonyalı eli i
le doğranmıt soğana yan ıı-özle baka
bilecek aslan kimdir? .. Var mıdır ki? 

Liibinaka soğan doğruyordu. Geni§ 
yüzlü bıçak yuvarlak soğana her do
kunuıta; ince rende vuran mahir bir 
marangoz nasd soğan zarı gibi talaı 
çıkarırsa; tıpkı öyle ince talat gibi ta· 
bağa kıyılınıf soğan düıüyordu. 

Çirkin ve acemice yapılmıt mavi 
resimli tabakta büyük bir yığın ol
muttu. Demek ki genç kız epey za· 
mandanberi mutbakta bulunuyordu. 

Tencereyi uzun saplı bir tahta ka· 
tıkla kanıtırdı. Sonra soğanları boca 
etti. Bir yanında küçük bir bakır tep· 
ıi içinde ayıklanınıı fasulye duruyor· 
du. Tencereye bir avuç kırmızı biber 
attıktan sonra soğanları kavurmağa 
baıladı.. Mutfak bir an İçinde misk 
gibi ( ! ) Bir soğan kokusile doldu. Bu 
koku az sonra evin üç katını birden 
kaplamı§ bulunuyordu. 

- Ö ö Ö •• Boğulacağım, kusaca· 
ğnn; ! 

- Pöööf .. 
- Şimdi bu kibarlığı bir tarafa bı-

rakın da itimizi bitirelim .. Gürültü et· 
meyin .. Bu heriflerin ne belalı olduk-

71 iııci Liste 
ANKARA. 24. A. A. - T. D. T. Ce· 

mi,.etinden verilmiıtir: 
Kartılıkları aranacak arapça ve farı~ 

ça kelimelerin 71 numaralı llatesi fudur: 
1-MAGRUR 8-MAKSAT 

2-MAHABET 

3-MAHARET 

4-MAKALE 

5-MAKAM 

6-MAKAR 

7-MAKBUL 

9-MAKTU 

10-MAKUL 

ti-MAMUR 

12-MANA 

13-MANZARA 

14-MASUM ' 

lığı, sıkıntılı sınayiş. imtiyaz: biricik 
verilti, üstünlük, başkaların.dan ayrılış. 
imza: Adını yazmak, bir kağında anılı 
şını g>e9innek. itina: çekince düşün
mek, değer vermek. baştan atmamak. i
tiraz: ilişmek, karşı gelmek. itiyat: ya 
pış , alışış, karışış. 

Fi lorinalı Nazım 

.f ..._ _R_A_D_Y_o_f 
Buj!,ünkü program 

ISTANBUL , 
18 Gramofon 
18,30 Fransızça dera (ilerlemiı olanlara rnah~ 

ıuı). . 
19 alaturka ıaz (Nebil oilu lımail Hak• 

kı Bey) 
19,45 Ülkü Harum 
20,30 Tanburi Refik B. Ye uk..datları 
21,30 cramofon 
22 Ajana, borsa haberleri Ye ıaat ayarL 

ANKARA' 
12.30 Gramofon konıeri. 
18 alaturka aaz. 
18,40 viyolon•el kon•eri (Edip Be1). 
19.20 alaturka •as devam ediyoT, 
20,10 ajan• haberleri, hava raporu. 

VARŞOVA, 1411 m. 
13,15: Senfonik konıer. 15.20: Leh halk mu· 
ıikiıi. 16: Devamı. 17,25: Plak. 18: Piyano • 
keman konıeri. 20: (Siremenin dans derai) 
iımindeki ıkeç. 21,05: orkeatra.. 23,05: Dan• 
muıikiai. 

BUDAPEŞTE. 550 m. 
20: Goçlere mahıua neıriyat. 20,45: macera 
farkları. 21,55: Tjyatro (Zazallı a\izel Anna) 
23,35: Caz muıikiıi.. 

MON IH, 532 m. 
21,05: Viyana muaikiai (Koro ile). 22,15: ka· 
rııdr: ne,riyat, 

ViYANA, 518 m. 
20,10: Tanı ye ıarkdı bir fantui operet. 21: 
Hafif muılki. 22106: Yozef Haydanın .. erle· 
rinden mürekkep ıarkılar. 23,20: CharJy Ga· 
udrio cazı. 

MILANO • TORINO • FLORANSA 
22: Verdin.in (Puritana'lılar) iıimli opereti. 

PRAG 488 m. 
1905ı Şarkılı almanca D9frİ7aL 20: Piyano· 
Harmonik kuator konaerl. !a,20: ıaloı:ı muıİ.• 
kiıl 
BÜKREŞ, 3114 m. 

13, Plik. 14,20, Pltk. ıs, kanı•k konow 19.15 
:De ... amı. 20,46: Bacbenin Merlerlnden konıer. 

BRESLAU 325 m. 
20,35: Çocuk .... halk tarlaları. 21,35: Bando 
mu~i~ .. 23: Haberler. 23.3-'ı Danı ,.. hafif 
muıikl (Kolonya'dan.) 

lSTANBUL 

HAVAGAZI'· 
Şirketi 

21 Mayra Cuına1'1ıetıi pil saat 
14,30 da Boyazrt'ta Elektrik Evinde 
vttilıecek o.lan amelli yemek ve puta 
pitfm>e dıenılne bütün lıanımeıtıendi· 
!eri daıvet eder. ( S749) 

Jllilliy~t 
Aann ıımdesi "M l L Ll YET" tir. 

ABONE OCRETLERl : 
T&rld~e lçhı 

L ıc:. ,_ 
7 llO 

14-

Hario lçı. 
L. IC. 
1-

14-
21-

Celen e"'ra.k ıeri "'eril.mu- Mliddeti 
aeçeo. nü.ıhalar 10 lnıraıtur.-- Gaııete Te 
matbaaya ait itler için m6.dlrlT•le m.Ü· 
r•caat edilir. C..etemls illnlann meı'•· 
li,.etini kabul etmu. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y •tilköy aakeri raıat merkezinden. al

dıf.nu.z malilmata söre baa(in baya kıa
meu bulutlu ve ıakin olarak deyam ede
cektir, 

24·5-933 tarihinde haTa ta&Jiki 759 mi.
limetre idi. Hat"aret en çok 21 en az 15 
derece ka7dedilrni1tir. 

lannı ben bilirim. 
Bunlar, Süreyyanın dama çıkardığı 

adamlardı. Tabancaları elleı:inde, her 
tarafta azrail arayan korkulu gözler· 
le üçüncü kattan ikinciye inen merdi .. 
vende duruyorlardı. Demek ki Sürey
yanm bahsettiği kız Lubinıka idi. Ne 
garipı ne esranengiz bir istihbarat 
teıkilatı vardı bu lstanbulda? 

- Haydi canım .. Ne duruyprsunuz? 
Zaif yüzlü, kıranta bir adam bir da• 

ha "haydi!" dedikten sonra. fotinle· 
rinin düğmelerini çözdü, ayakların .. 
dan çıkardı. Diğerleri de istemiye is· 
temiye onu taklit etmiılerdi. 

Kunduraları merdiven basamakla· 
rında bıraktılar. Yalnayak, ses vermi· 
yerek merdivenden indiler. 

Bir ikinci merdiven daha indiler• 
Şimdi soğan kokusu, burun direkleri· 
ni kıracak derecede kuvvetlenmişti· 
Öndeki mutfak kapısına ıiddetli bir 
tekme indirdi. Hep birden içeri daldı· 
far. . 

Lübinska, ininde basılmı§ bir dit' 
kaplan gibi zıpladı. Mangal tencere 
tekerlenerek altüst oldu: 

- Y oı·ı:i ! Mi hal! 
(Devamı var> 
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Coni Veismüller 

Dünya 100 ve 200 me tre sür'at rekort
nıeı_:; Coni Veişmül/er ayni zamanda 
nıukemmel bir plonjördür. Resmimiz 

§ampiyonu ,tramplen'den fırladıktan son 
ra Plonjon vaziyetine geçerken 

yakalamıştır. 

Dünyanın t 
dan b" . en anınmı, aporcuların-

ırı ve bel'-ı' d b" . . . h 
Aıne . .. .... e ınncııı met ur 
B rikalı YUzucü Coni Veiamüler'dir. 

u gene sporcu 57 . d .. . · sa.nıye e yuz met-
reyı yÜzd '' k 
vaffak u ten sonra kendiaine mu-

t ıyet kapılan açılmıya baılamıı
ır, 

Bunda 
rede d .. n tonra gene Coni 200 met-
Vaff k unya rekoru temin etmeğe mu
•onr a olınuıtur. Bundan bir müddet 
Rİtın ~ Attıerikan aporcuau sinemaya 
bi 1§ ve orada da ıporda olduğu gi
ha muvaffakıyetler batlamııtır. En ni-

Yet ıne h T f'I . . . Con· . f ur arzan ı mını çev.ar •n 
ı •uı 1 tur. ş· e!"ada da rekortmen o mu~ 

olduğuıın~, bütün sporculann sevgilia.i. 
aevgiliı'ııd~bi •inemıı meraklılarının da 

'••B·ı t" den bir : • hassa bunu emm e-
•nc, •eb " d"' ·· f k la" de .. ep vucu unun ev a .. 

Çiçek bayramı 
Bu cuma günü memleketimizde ae

: nelerdenberi unutulmut olan bir ei· 
~ • lence tekrar ihya edilecektir. Çiçek 
· Bayramı. Onyon klübün eaki hali
. ni bilenlerin bu bayramların ne kadar 

neteli ve eğlenceli olduklannı unutma-
mış olmalarfı luımgelir. 

lıte bunu düıünen Fenerbahçe klü· 
bü ve Kadıköy Fıkaraperver Cemiye
ti yeniden halk araaında bu nezih eğ
lenceyi canlandırabilmek için eaki 
Onyonklüp ve yeni Fenerbahçe atadm 
da böyle bir bayram tertip etmeyi ka-
rar altma almıılardır.. . 

' Yapılacak bu ıenlikte muhtelıf ve 
çok eğlenceli müaabclralar. yapıla~k 
ve bunwa kadın erkek bır çok kim
seler girecektir. Bu müsabakalardan 
aonra aııl bayramın iımi olan çiçek 
kıaını batlıyacak, ve battım bap çi
çeklerle süslenmit olan arabalar biri
birlerile çiçek muharebesi yapacak
lardır. 

Çok güzel ve tertemiz bir eğlence 
olacağına ıüphe etınediğimiz bu bay

-ımı tekrar canlandırmıya önayak ol
ıkları için mütetebbisi her iki tetek· 
ile de teıekkür eder ve ilk bayram· 
ını kutlulanz. 

Bu bayramın programı ıu tekilde tea· 
• bit edilmittir: ı 

Saat 13 te küçük kız çocuklan arasın
da gürbüzlük müsabaka11 (10) yaıa ka
dar. 13,30 da erkek çocuklar araamda 
gürbüzlük müsabakası (10) ya§& kadar 
14 te hanımlar arasında 100 metre aür'
at müaabııkası, 14,15 te hanunlar araam 
da katık iı;inde yumurta müaabakası, 
14,20 erkekler araıında ka§ık . içinde 
yumurta müaabakaıı, ı 4,30 da çıçek a
rabaları müsabaka11, ıs,30 da erkekler 
arasında cuval müsabaka11, 15,45 hanım 
lar araımda ~uval müsabaka.11, ı6 da 
küçük kız çocuklan arasında çember 
yanıı, ı6,ı5 de küçük erkek çocukları 
ara11nda cember yanıı, 16,30 da küçük 
erkek çoc;.klan arasında üç tekerlekli 
bisiklet yarışı, 16,45 erkek çocuklar ara 
11nda bisiklet yanıı (800) metre. 17 de 
erkekler arasında cimkana, ı 7,30 da 
futbol, ıs.ıs de halat müsabakası ve 
mükafat tevzü. 

Verilecek mükafatlar ıunlardır: 
Bebek, top, teniı ayakkabııı, deniz 

mayoıu, deniz mayosu, birinciye ve ikin 
cİye birer kupa, gümü§ kalem, bir çİ· 
çeklik, bir oyuncak, bir oyuncak, yün 
ıveterr bir heykel, bir kapalı kutu, bir 
gazi heykeli, bir kupa. 

guzel v . R 
ınô- · b e ışlenmit olmaaıdır. ea-

1 

.... -412 u • 
den h genç fampiyonun tremplın-
• •vaya sıçradığı ve henüz datnıa 

vaziyetine geçmedenki iim tespit edi
yor • 

Bakın ne güzel ve ne elastiki bir 
vücut ... 

MlLLlYET PERŞEMBE 25 MAYIS 1933 

Cuma maçları 
Bu cuma cünü, Taksim atadyumu 

ve Fenerbahçe sahalannda futbol maç 
lan yapılacaktır. 

Fakat günün en mühim hadisesi hiç 
ıüphe yok ki Takıimde oynanacak o
lan Fenerbahçe • Vefa maçıdır. 

Bu maçın bu derece ehemmiyet kea 
betmesine ıebep geçen hafta Vefa ta
kımının Fenere kartı çok sert bir o
yun oynama11dır. Herkesin kanaatine 
ıröre Vefa eğer o gün sert oynamayıp 
ta daha fuurlu ve kafalı bir oyun 
oynasaydı Fenerin karııamda daha iyi 
bir netice alabilirdi. itte bu noktadan 
dır ki herkes bu maçın bu haftaki ıek 
li cereyanını merak ediyor. 

Haber aldığımıza göre maalesef bu 
hafta Vefa tam kadroeile çıkamaya- ı 
caktır. Çünkü en iyi oyuncularından . 
Muhtetem ve Halil rahatsızdırlar. Bun 
]arın yerine 2 nci dereceden oyuncu oy 
natmak vaziyetinde olan Vefalıların 
nasıl bir oyun çıkarabileceğini bilmi · 
yoruz. Herhalde her iki taraf ta mu· 
tedil ve ainirden &zade oynana iyi ve 
zevkli bir oyun seyretmiı olacağız. 

Bundan ba§ka Galatasaray , Anado 
lu ile oynayacaktır. Birinci kümeden 
bir takım ile ikinci küme f&mpİyon 
namzedini biribirile kartılaıtıran bu 
maç ta herhalde entereaan olacaktır. 
Günün diğer mühim biidiseıi de Fener 
bahçe •tadmda yapılacak hareketler
dir. Orada gençler f&Dlpiyonu olan 
F enerbahçe küçükleri ile kategorileri
nin muhteliti araamda bir maç vardır 
ki bu, ötekiler kadar batta daha mü
himdir. 

Taksim Tavn tenia klübünde gaze
temizin tertip ettiği tenia tumuvası 

devam edecektir. 
Lıina Parkta Mülayim pehlivanın 

da iıtirakile alaturka güre§ yapılacak 
tır. 

Yeni bir turnuva 
Halkevi Spor ıubeainin ıehrimizde

ki ırayrifedere klüpler arasında bi~ 
futbol turnuvası tertibine karar verdı
ğini memnuniyetle haber aldık. Bu 
turnuvaya idman Cemiyetleri ittifa
kına dahil olmamı§ şehrimizin bir çok 
manıf klüpleri iıtirake karar vermiı
lerdir. Bunlar meyanında Beyoğlu ta· 
rafının, İstanbul tarafının bilhassa 
kuvvetli klüpleri de vardır. 

Haziranda batlıyacağı tahmin olu
nabilen bu müsabakalar lik maçlan
nm hitamında ya Kadıköy sahaımda 
veya Taksim stadyomunda yapılacak
tır. 

F enerbahçe avcılarının ilk seyahati 
(Fenerhahç:e a•aları aeç:en hafta 40 kitilik bir 
kafile halinde domu& ••• iç.ia Çınarcdr. n.ah.i.· 
ye•iııe aitmitlerdi Memleketimizde ilk defa 
höyle 15lr &T eilenc:e•i tertip edildiii içio. hu 
•ilence7e i.ttiri.k etmit bir arkadatnnn:dan 
İbtİ•aAbnı euetemİz İÇİD )'azma•rnt rica et .. 
tik. Aıaiıya dercettiiimis yaz.ı bu eilencenin 
na•ıl aeçtiiini anlatma•• itibarile fayanı dik .. 
L:attir.) 

Her sporda memleketimizin en ön 
aaflannı itgal eden Fenerbahçe Spor 
klübü ıporun avcılık kısmında da bü
yük bir muvaffakıyet göstermiye ba,. 
lamııtır. 

F enerbahçeli avcılar geçen pertem· 
be günü gecesi aaat tam 12 de Moda 
iskeleainden hareket eden hususi bir 
motorla Y alovanm yakınında Çınar
'1k nahiyesine hareket eyledi. 

Çınarcık; diyebilirm ki Marmara 

havzaamdaki diğer nahiyelerin en gü
zeli ve en ıirinidir. Kafilemiz Çınar
cıkta yarım aaat kadar istirahatten 

sonra ıaat tam 4 te avlanmak Üzere 
yola çıkb. ilk postayı kuracağımız yer 
tahminen Çmarcığa 1-2 saat mesafe
de pırnar ve meıe ağaçlan ile örtülü 
fundalık bir vadide idi. Kafile reiıi
miz Salt Salahaddin Bey yerlerimizi 

tenıip eylemifti. Avcılar mevkilerine 
dağıldılar. 

Avcılar müsellea teklinde vadinin 
etrafını sardılar ve diger cihetten de 
ürkütülen yaban domuzları muhak
kak ıurette önümüzdeki dereden ge
çeceklerdi. Vadinin diger tarafından 
ürkütülen domuzların peşlerine takı
lan kopoylarm sadalan uzaktan gel
miye batlamııtı. Avcılar tüfeklerine 
fitekleri sürdüler ve ellerini sallıyarak 
biribirlerine yerlerini bildirdiler. Ben 
kendi ıahaıma hiç bir ıporda duyma· 
dığım helecan hiaaettim •• Öyle bir he
lecan ki zevkini hiç bir eğlencede hi&
setmemiıtim. Benim aol tarafımda İb
rahim, Sait Salahaddin Beylerle, lı
viçre Sefiri ve baldızı, aağ tarafımda
ki mevkilerde iae Mr. Arthur Whittal, 
Mr. Rollen bulunuyordu. Halecan içill
de beklerken vadinin uzaklarından 
bir mavzer aeai İfİtildi. Bunu müteakı
ben arka arkaya bir iki çifte seıi iıitil
di, ve ardı arka11 kesilmiyen köpek
lerin seaJeri. . • Bu esnada tahminen 
yüz metre mesafeden köpeklerin ses
leri belirdi fakat fundalık o kadar 
yüksek ve aıktı ki domuzlan görmek 
imkiinıızdı. Bir dakika sonra funda
lıklar arasından bir yabandomuzu gö
züktü. Çiftemi düzelttim ve alet et
tiın. Ayni esnada solumda bulunan 
lbrahim Bey de atet etti. Biçare hay
van sendeledi ve sürtünerek fundalık
lar arasında kayboldu. Yaralandığı 
muhakkaktı. Fakat on on bet ıaniye 
aonra sağ tarafımdan bir ailiih sesi 
daha iıittim. Bunu da Mr. Arthur 
Whittal atmııtı. Y aralan,n domuz 
korkunç bir inilti ile önümÜzileki de-

renin içine yuvarlandı. Fakat bunun 
ölüp ölmediğini görmedik. Çünkü 
henüz posta bozulmaınıttı. Fundalık
lar araaından bir çok domuzlar geçi
yordu. Fakat görünmediği için ateı e• 
demiyorduk. Bu tekilde posta da bir 
saat kadar bekledikten aonra karar
laıtırdığımız mevkie hep beraber top 
landık. Ve vunılan domuzlan saydı
ğımızda bunlann 6 tane olduğunu gör
dük. Fenerbahçenin kıymetli aaha 
müdürü Galip Bey de diri diri 4 tane 
küçük domuz yavrusu yakalamııtı. 
Günet yükselmit ve sıcak gittikç .. art
mıştı. Bu postadan aonra iki pofıta dae 
ha yaptıksa da, poıll\ yRptığımız yer· 
lerin aık fundalık ve ye,illenmiı bulu 

• 

nan meıe ve pırnar ağaçları araamda 
daha fazla bir ıey vunnamıza esasen 
imkan yoktu. Vurduğumuz domuzla
rı hayvanlara yükliyerek Çınarcığa 
gönderdik. Biz de yürüyerek Çınarcı
ğa geldik. Yemeklerimizi büyük bir 
İştahla yedikten ıonra aaat tam 2.30 
da Çınarcıktan hareket eyledik. 

S. MÜMTAZ 

Geı;en halta Romsds oynanan lngiltere-ltalya maçı bütün dünya sporcuları tarafından çok büyük bir ml!1rskla b1!1kloni

yordu. Neticede Mr ilci takım birl!1r sayı yaparak berabere kaldı. Resmimiz bu maçın şimdiye kadar biç bir yerli gazetede 
çıkmayan bir anını tespit ..diyor. M1!1şhur Combi, lngilizluin golünü bu kadar ya~ından ve böyle yemişti. 

KUçUk iktibaslar ı ı 

Hazine 

Tevfik Rüştü Beyin beyanatı I 

Kontenjan Kararnamesi 
~"'.eç veliahtinin Finlandiyayı ziya

retının ıebebi timdi anlqılıyor. 
. lsveç Aristokrasiainde çok e•ki bir 

•deden olan Comte Wachmeister ken• 
di•~ ziyarete gelen veliahte orijinal 
oldugu kadar da muhtetem bir hedi
ye hazırlamıtb. Bu hediye neydi, bili
:Yor musunuz? Bir sırrın iftası. • 
Fi~ "';kizinci aarın bidayetlerinde 

1 
llndıya körfezinde iki yüz milyon 

a tın hUlrk k · olan b. ıymetınde altın hamuleai 
v I' ır Rua vapuru batmq. Kont 
• e ialıt~ bu vapurun tam batınıı oldu
gu Yerı gösterdi. 
I>" Altınla~ h~lii körfez aularının di-
1 _'nde bulunuyor. Şimdi lıveç ve Fin
"10diya Hükümetleri mÜ§tereken bu 
O.tınık 1 de Jil annıya ça ııacaklardır. Elde 
lô, ;~•lecek hazine Stokholm ve Fin
le~k~. müzeleri araamda takaim edi-

( En Attendant) 

. Şikago sergisi 
Bi~~ır~daki "'Bir asırlık terakki" aer 
titnd'd~•ra~ birinde açılıyor. Daha 
iiç ~en . ~it görmek nıaluadile 
di. B bın kııı duhuliye ücreti ver-

aıka aer ·ı · -tergid gı eron aksıne olarak, bu 
do.tya e ın_a.1 11 '!'-••nı teıhir edenlere ma· 

verı mıyec k ~ ~ . 
helik tekn'k e · .,.,rg, aon yüz se-
l. ' terakk' 
ıce]eri göat •>:atın vardıiı ne-

bilin """'' ber.;cek. Bır fabrika otomo 
teferrüat. ·ı•t •:n•P na.ıı bitirildi" · 

• ı e coater k gmı 
rı •;ıbahleyin gelip ~- · Bir miifte
panı ederese, ıiparitini ır otonıobil si
dığıru gözü ile görecek ve""kıl Yapıl
tombiline binip gidecektir M· t~,. o
h~leri timdiye kadar biç 

0

bir ~ır•ı_ı ~ 
gornı d" • · · • .. rgının 

1 
e ıgı mımarı numunelerine tah. 

~ acaktır. Serginin merkezini tqkj( •t 
en "Fen hol" bir harikadır. Bir bu., 

[."k kilometre kadar yer tutan seya: 
at ve nakli L!--- • ,,., yat ......... ı l?"n~ızdir 

re 1~ modernızm pren11plenne gö
b ~ızilınittir. En batlıca binanın kub 
,,:·~ &ama köprülerden ilham almıt 
na:•~e~tedir. Yani kubbe aıağıya isti
bıakı:•lecek yerde, yukarıdan tutul
bi"" . d~;- Bu kubbelerden iki katlı bir 
rib, n'rtj aındadır ve dahili kutru tak
'İırıde: t°'' metredir. Sekiz yüz re
da Iİtnd'. aret fotoğraf kıamı Amerika 
_, 'Ye kad .. d . ·ı _, ınüh · . ar vucu e getırı eme-
~u _reoiın;::. ~~~ •ergi mahiyetindedir. 
erındeıı g" dunYanın bütün memleket 

le ·ı on ., ·ı 
Ç• ıniıtir. rı en bet bin resimden 

_ ~D~ Telegraph) 

Mussoliniye . 
tı mır as 

:?un zarnanlar 1 
talyada Yllfamıı 

(Başı 1 inei sahifede) 
1 

mit olan topların kaatedildiğini mu
beyyin bir fıkra ilaveaini teklif etrniıtir . 

Sahil muhafazasına mahauı topların 
406 milimetre olabileceği hakkındaki 
fıkraya gelince Tevfik Rüıtü Bey, söz 
alarak Boğazlar meıelesine dair çok mü
hlın ve mufaual beyanatta bulundu. 

Sahil muhafaza11na mahsus ağır top. 

tarın mubafaza edilerek müteharrik a
ğır topların ilga edilmesi Boğazların 

mubtemel tecavüze kartı müdafaa kuv
vetinden mahrumiyetini intaç edebilece
tini izah ile söze ba,lıyan Tevfik Rüı
tü Bey İngiliz projeainde sulh muahede 
terindeki askeri maddelerin ilga edildiği
ni gönnekle Türkiyenin çok memnun 
olduğunu, zira devletlerin müsavi mua
mele görmeıine Türkiyenin daima mer
but kaldığını ve lnğiliz projesine, Bo

iazlar ve Trakya gayrıaıkeri mıntakala
rının da ilaveai lazım geldiğini söylemiı 
ve kara, bava kuvvetlerini tenkis eden 
terki teılihat projesinin hususi bir reji
me tabi olan Boğazlann vaziyetini teb
dil ettiğini ve bugün T ürkiyenin malik 
olduğu müdafaa kuvvetlerinin ter-
ki teslihat mukavele•i ile azala-
cağını, binaenaleyh gerek Boğazın ve 
va1an topraklarının ve gttekse bizzat 
boğazlar serbesti,.inin müdafaa ve mu
hafazası için elimizdeki ağır tqplar iJ.. 
ga edilince, mukabilini başka çareler
de aramak lazım geldiğini ve ağı.r top. 
Jerm ilgasında Türkiyenin istisna edi.J.. 
mesi gibi gayri rtabii bir vaziyet ihda
sından içtinap eden Türkiyenin ancak 
Lausanne muahedesinde Boğazlara ait 
askeri ahkamın Jağvini talep ettiğini ve 
bu talebin neticeıri her kese müsaade e 
dilecek olan "3.hil muhafazasına mah
""" toıpların Türkiye tarafından Boğaz 
lara konmasından ibaret bulunduğunu 
ve allca.k bu • be . . . suret.le Bogazların ser stı 

Bını D>uhafazaya imkan olduğunu, eğer 
oğazlar "da 
1 mu faa •ilahından mah.Y·um 

o ursa, her ha- . b' d .. .. ugı ır onanmanm mu-
rur ve ubunı · k-

ış al edebi~ceğini, hal-

olan Amerikalı bir k d M W 
geçenlerde lıviçred: ~d" rs b"~z 
kıymetli kolleksiyonlano u vMe utiını· . 

e bıraktı S , nı uao ııu 
y .• • • an at noktasından çok 
ınuhım kıymette olan bu k il k . 
1 d b 

o e aıyon-
ar araaın a aha biçilmez h 1 1 • a ı ar ve 

._lemeler vardır. Vasiyetnamede b 
eşyanın yerleştirilmesi için ayrıca elG 
hin dolar da hediye edilmiıtir. 

( Die Weltkunat) 

buki bu serbestiyi ancak Türkıiyenin te 
min ettiğini söylemiş, ve au.lhperver o 
lan, herke,.Je dostıluk muahe.dole:ri akti 
ne taraftar bulurum Türk.iyenin azami 
tıerki teslihata da daima taraftar oldu
ğwıu ve hikmeti vüıcüdünü CfiaSC'l1 kay 
vetmiş olan Boğazlaı- ahk!;mrnın dev 
J.etler arasındaki miiııasebat prensibine 
de muıvafık olmadığını <izah etmiş ve 
kıon.feransa bir karar projesi tevdi etmiş 
tir. 

Bu karar <projesi, Karadeniz ve Akde 
nizde sahili olan devlet.Leırle Amerika 
ve Ja,ponya muralıhaııJ.arından mürek
key hususi bir komisyon teşkil edilme 
sini ve Türkiyenin Boğazla-r hakkında
ki tek.lifinin evveli bu komisyonda gö 
rüşü!mesini dcırıpıiş ediyor. 

Tevfik Rüştü Beyde.o eonra söz alan 
İngiliz mw-ahhası ç.ok mühim cilan bu 
mesele hakkında şimdilik karar verilme 
meısi ve müzakere-sinin ikin-ci kuaatine 
talik edilmesini tekli.f etti. 
Bundan soma M. Paul Bonıcouı- söz 

alarak, Türkiyıe hakkında ai.tayiş karane 
bir mukaddimden 60<111Rl, Türkıyenin tek 
lifine hususi mevzuu itibariyle değil 
temas ettiği umumi prensı.p •tibanyJe 
muarız olcwğunu, çiı.nkü mualıe<ktlerın 
tadili meselesini ortaya attığını söyle 
di. 

Tevfik Rüştü Bey söz alarak, evvela 
İıı.giHz muranhasınm teklifini kabul et
ciğıni 'Söyıe.di ve sonra .fraııısız hmiciye 
nazırına uvaben, 'l'ürkiyenin. talebinın 
Boğazlardaki türk sahiU«i i'.le Boğaz
lar seriıestisi.nin müdafaası davası oJ.du 
ğW1U ve mevzuu bahis meselenin 
bu noktadan tetkiki lazım geleceğini 
ve bu meseleyi alakadarların da tetkiki 
ne imkan vermek için teklüine müza
keresinin ikinci kıraate talikini kabull 
ettiğini, Boğazlar meeele6inde gayri as 
kerı m .. _.akanm ilgası teklifi hır arazi 
ve budut tadil demek olmadığını ve e
sasen dığer muahedederin askeri madde 
!erinin ııgası hakkında bizzat i.ngi.lıiz 
projesinde bir madde IDC'\"Cut olduğunu 
ve mc>sela Alınan tami-ratı gibi .tadil ve 
ıalahı mümkün oJ.d.uğunu söyılıe.miştir. 

Meselenin münakaşası ikinci kiraate 
uılik olunmuştur. Türkiyerun bu ta
lebi konferans muhitinde müsait bir te 
sir husule getirdi. 

Tevfik Rüştü Beyin F>:ansız harici
ye nazırının J.tirazına verdiği c:evi\P her 
kes tarafından muhik ve makul görül
müştür. 

Tevfik Rüştü Bey bu·gihı koofe>:ans
tan evvel İngiliz hariciye nazırı iıle hu 
susi surette görüşmüştür. 

Boğazlar hakkındaki talebimizin mü
nakaşasından evvel Ingi.liz ve F>ransız 
hari<:iye nazırlanyla, diğe.r dev.Jetler 
mümesillerile hususi temaslarda bulunul 
ması muhtemeldir. Sovyetler bu talebi
mize esasen taraftar oLduklarını evvelce 
bildirmişleroir 

l 

(Başı 1 inci sahifede) 
killeri heyetince kararlaıtınlır. 

Madde 6 - 13887 numaralı karar
namenin 1 7 inci maddeai fU suretle 
tadil edilmiıtir: 

Takası temin edilmiı eıya ile ta
kastan İstisna edilmiı etya takaa ko
ıniayonunun ınüaa.adesile kontenjan 
haricinde ithal olunur. Vekaletlerle 
bunlara mülhak müeaaeaelere ait bu 
kabil qyanın kontenjan kaydile mu
kayyet olmaksızın ithali için aynca 
müsaade İstihsaline lüzum olmayıp 
bu eıyanın mikdar ve kıymeti ithalle
rini müteakıp ali.kadar vekaletçe İktı 
sat vekaletine bildirilir. 

Madde 7 - ı3887 numaralı karar
namenin 19 uncu maddeai ıu suretle 
tadil olunmuıtur: 

Kontenjan kararnamelerine mer• 
but A listesinde yazılı eıya kontenjan 
kaydile mukayyet olmak11zm memle
kete serbestçe ithal olunur. 

Madde 8 - ı3887 numaralı karar
namenin 25 inci maddesi ıu suretle ta 
dil edilmittir: 

Kontenjan kararnamelerile ithaline 
müsaade olunan mevaddı iptidaiyesi 
hariçten kabulü muvakkat usulile ıre
lip memlekette itlendikten aonra ih
raç olunan enanm ihraç mikdarların
da temsil edilen kadar mevaddı ipti
daiye kontenjan harici olarak ithal e
dilir. ~':' mevaddı iptidaiyeden mem
leket ıçınde kalacak kısımların temi
natlan irat kaydolunmakla beraber 
alakadar hakkında ı9185 numara
lı kanun mucibince muamele olunur. 

Madde 9 - 13887 numaralı karar
namenin 33 üncü maddesi ıu suretle 
tadil edilmiıtir: 

Esbabı tarafından gümrüklere ter
kedilerek ı549 numaralı kanun hü
kümlerine tabi tutulan eıya ile hariç
ten kaçaic: olarak yakalanan efya ve
ya gümrük depo ve antrepolarında 
terkedilmiı eıyanın veya kazazede O· 

lan gemilere ait hamuleden hasarze
de olan mallann ithali Gümrük veka
letinin tasvibine bağlıdır. 

Gümrüklere ırelmiş olup ta gümrük 
depo veya antrepolarında fevkalade 
sebeplerle hasara uğramıt etyanrn ha 
sarzede kısımlarının ithali Gümrük 
vekaletinin müsaadeıine bağlıdır. 

Bu müsaade mahallin en büyük 
mülkiye memurunun veya izam ede
ceği zevatın riyaıeti altında mevcut 
ise lktıaat vekaletine mensup mahal
li en büyük memurun ve gümrük ida
resinin göndereceği bir zatın iıtiraki
le teıekkül edecek bir heyet taraf~
dan hasarın fevkalade sebeplerden t• 
)eri geldiğini mübayyin verilecek rapor 
üzerine ifa olunur •. 

Haaarzede olan malın kendine gö
ithal edilecek kısmı aynlmazaa 

1 

aynlamıyan kıaımla beraber ithal olu
nur. Çuval, sandık, fıçı gibi kaplar i
çinde gelınit olup ta zarara uğrayan 
kıaım aynlmadığı takdirde çuval, aan 
dık, fıçı muhtevası ithal olunur .. 

Birinci ve ikinci fıkralarda mevzuu 
bahis mallardan ve etyadan uyuıturu 
cu maddeler, sakarin ve emaali gibi 
ithali esasen Sıhhiye vekaletinin izni
ne bağlı olanların ithali için mezkıir 
fıkralar mucibince arandan taavip ve 
müsaade gene mezkiir vekiıletten istih 
aal edilir. 

Madde ıo - ı3887 n.uınaralı karama-

menin 35 inci madd~i şu suretle tadil 
edilmiştir: 

Kontenjan laırarnamelcrile ithali ser 
be9t olan maci<leleıri lıa.vi koliler, yeşil 
etiketli ve azami bir kiloluk paketler 
ve ağı.nlığı üç kiloyu geçmiyen evrakı 
matbua pak.etleri ve bu evsafı haiz olan 
kıymeti mukaddereli kutular konten
jan kaydile mukayyet olmaksızm ithal. 
odilirl.cr. 

Ma.dde 11 - 13887 kararnamenin 10 
uncu maddesi şu suretle tadil edilmiş
tir-

Kontenjan kararrıamclerile ithali 
makamatı aid.esinin müsaadesine bağlı 
olan maddeleri havi kol>ler, yeşil eti
ketli ve azami üç kiloluk paketler ve bu 
evııa.fı haiz olup azami bir kik> ağırlı
ğında bulunan kıymeti mukaddereli Jru 
tularla girecek eşya mezkur makamatm 
"'.üsade-sile kon:enıjan ~aydile mukay
yıt olınalosızm ıthal edılirler. 

. Madde 12 - 16 te~inisani 1931 tari
hmden evveke vukubulan müsa.deler 
dolayısile yapılacak takassız itha!At İk 
tısat vekaıetinin müsedesile kıontenja.n 
harici ithal edilir. 

Madde 13 - 13774 numaralı karama 
~y: aşağıdaki maddeler tezyit edil
mıştır: 

13343 numaralı kararnameye aşağıda 
ki maddeler tezyil edilmiştir : 

13343 numaralı kararname ilo ilga e
dilip görülen zaruret üzerine faaliyet
leri 26 eylül 932 akşamına kadar tah
dit edilen ihracatı t....bit koınisyonJa. 
rına 18 eylül 932 akşamına kadar veri
J~p 26 eylül 932 akşamına. kadar muamc 
leleri ikmal edil.erek tasdık oLunan ibre 
cat beyannameleri sahipleri bu karama 
menin tarihi neşr~nden itibaren bir ay 
C'lüddet "'.":f~da ihracat kıymetinin 
yüz~ el~ geçmemek üze.re kont.:ın 
jan list.elerınde yazilı emı~ k<Kt
Lenja.n kaydile mukayyit o.lmakaızın it
halat yapabilirler. 

Madde 14 - 13343 numaralı karama 
mc ile ilga edilen ihracatı teM>it ko
miııyonlarma 18 eylül 932 akşamına 
kadar tahriren müracaat olunuıııta satı
şın telremmül ettiğini mübeyyin vesika 
laı:ıdan bazıları maddi imkansızlık do 
layısite komisyonların ı.ulili faaliyet et 

tiği 2ı eylül akşamına kadar komisyo
na tevdi olunıruyan ve bilahare ı 33 74 
numaralı kararnamen.in biriru:i ma.dıde
sinin ikinci fıkrası hükümLerine tevfi
kan takas komisyonuna miiTac:aat ~ 
mezkür komisyonca kabul olunan fakat 
vaktin darlığına binaena ıs şubat 933 
tarihine kadar ithallltıta bulunmamış o
lenlarla mezkur komisyonca yenklen 
yapılıan tetkikat üzerine hakları tasdik 
edı imek şartile muameleleri ıs şube~ 
ı 953 tarihine kaıdar intaç edilememiş 
buluna.ı:ıJ.ar memlekıet mahsulatından ih 
raç ettikleri üzüm, incir, fındık, halı, 
tiftik, zeytinyağı, gülyağı ve kasa;p.lık 
hayvan kıymetlerini % SO sini geç.me· 
mek üzere bu kararnamenin neşm uııri
hinden itibaren iki ay müddet zaııfmda 
kontenjan listelerinde yazılı emteadan 
kontenjan kaydilc mukayyet olmala;ı. 
zın ith;ilat yapabilirler. 

:Med.::le ıs - Aşağıda tarife oumara 
ları yazılı maddeler F li-U.e konul
muştur : 

TMife numarası: 244, 247, C 277, F'. 
277, A 279, 303 E. 34. 

l.fadde ı6 - Gümrük tarife kanunu
nun B ıo6, B 337, C 377, C 378, C 381, 
A 394, A S20, F 529, S30, A 513, B 531, 
B 532. Maddelerinde yazılı eşyanın 
tem_mw:, ağustos, eylül ayları için kıon
tea!anda gösterilen miktarları bu ka
rarnameye merbut M listesinde yazılı 
olduğu veçhile memleketler a.ı:aıımda 
taksim edılmişıir. 

Madde ı7 - Kontenjan cetvellermc 
bağlı B listesine dahil eıyenm tem
muz, ağustos, eylül aylarına tefrik edi 
len miktarları merbut cetvelde göste
rilmiştir. 

Kararnameye ayrıca M listıcsi ve M 
lisr.,,.inin aylara talosim cetveLi mer
buttur. 1 

DUnyada neler oluyor: __ _ı 1 
İyi Alman olmıyanlar 

hadım edilecek 
Avrupa gazetelerinin verdiği ma· 

liımata göre, Pruaya Dahiliye nazın 
Essen de, doktorların içtimaında fa· 
yanı dikkat bir nutuk aöylemiıtir. Bu 
nutka göre, nazır, Alman ırkını te· 
mizlemek için, Alman olmağa liiyik 
olmayanlan hadım etmek maksadiyle 
bir kanun layihası hazırlamaktador. 
Li.yihaya nazaran hadım etmek ihti
yari değil, mecburi olacaktır. 

Evveli. doktorlar kendi aralarında 
böyle bir tasfiyeye baılayacaklardır. 
Bunun için Bertin etibba birliği reisi 
Dr. Claua bütün meılektatlarına ba· 
zı sualleri havi bir tamim göndennit
tir .. Tamimde aonılan suallere yanlıı 
cevaplar verildiği takdirde doktorluk 
haklarını zayi edecekleri ihtar olun
maktadır. 



' LE 

~EMLEKET'"'J]jill 
Adanada bir dava 

ADANA, 24 - Mübenclia Hami Be
yin oilu Tank Et.Jelinin elektrik cere 

• yanına kapılarak öm-i üzerine Himi 
Bey tarafından elektrik ıirketi müdürü 
M. Oberle, tirket memurları Abdullalı 
ve Omnan Efendiler ııleyhine açılan da
,._,.. Aaliye ceza mahkemesinde devam 
edilmittir. 

Suçlulann vekilleri arasında Ajaoilu 
Ahmet Beyin mı aYUkat Şükiife Ha
JlllD da bulunmaktadır. Elektrik teaisa
bnm tartnameye muvafık olup ohnadı
imm tesbiti için yeniden ehli YUkuf ta
yinine karar verilerek muhakeme batka 
güne bırakılmııtır. 

Avda kaza 
lZMlR, 23 - Salihlicle ava ıiclen iki 

arkaclaıtan Niyazi iuninde biri Rabme
tullahı kazaen yaraladı. Salihliye geti
rilen yaralı öldü. 

Katil üvey ana 
Malatyadan bildiriliyor:- Akçadaim 

aşağı Örücki köyünden lbrahim Ef. E
lif ismind.,- bir kadınla evli ohnaaına rai 
men Hatiçe isminde ııeoç bir ~dmı ~ 
srnyor ve bu kadını evine getirerek ılri 
ıene beraber yqıyor, fakat bu eonada 
lbnhimin Osman ismini verdiği bir oflu 
daha dünyaya geliyor. 

Bu cocuk doğduktan _,ra da Elifle 
Haliç; ara•ında gec;imaizlik ba,lıyor, 
Hatice 1 brahimia Eliften ayrılmasına 
blgel ol.-n kü~ük Osmanın vücudünü 
ortadan kaldırmayı d" kuruyor ve bir 
gün Elif kornouda iken uyumakta olan 
biT buçuk yatın<laki Osmanı boğup ya
ta;,. U•tünde yüzÜ koyun çevirdikten 
t•-nra ta,.lada çalı~n kocaaının yanıne 
ıidiyor. 

Bu katil Üvey anne Aiırceza mahke
mesinde muhakeme edilmit ve on bet 
•ene ağır hapse mahkfun olmuttur. Hü
IL.im tefhim edilince Hatiçe hüngür hün .. 
gür •ğlanuıtır. 

Bir sene sonra yakalandılar 
Dörtyoldan bildiriliyor: - Geçen se

ne Dörtyol'un Batlamıt köyünde kanlı 
biı· cinayet olmut ve kumar yüzünden 
Ali ağacık oğlu Ali katledilmit, Dancı 
ofilu Ahmet kardeşi Ali ve Mehmet, 
Ahmet İ<mindeki dört katil de fırar et
miılerdi. Bunlıt•dan Ahmet'le Ali hu
dut haricinde yakalanmı• ve kanunun 
pençesine teslim edilmiıtir. 

AyvacıK panayırı 
AYVACIK, 19 - Burada her sene 

mayısm 26 sınNı kaııalıaya iki kilometre 
meoafede K..,..dere uıevkiinde panayır 
açılır ve bq gta deyam eder. Panayır 
m~kiinde Belediye tarahndan yaptml· 
mıt elli dükl<inhk bir bo.tan vardır. Ay· 
rıca mahfuz mahaller yaptmlıruttır. Ge 
!ecel< eınafm h ... türlü esb.bı iotlrahat
leri temin edilmektedir. H• - pana
yırda .anlı yirmi bin liralık haynn a.

lınıp ıatılır. Bu oene ha .. alar her oenelön 
den müsait ııittiğjncleoı lıayftn salıtınm 
daha hararetli olacajı filphoizdir. 

Birinci iflis merm.Jı["•ıjtındMı: 
Evveloce Halıcı oğlunda luımk> mu

şamba fabrika ı itleten Kına

de Ruhi Bey iflaa ..-iı; ve 
ıfliıs 24 - S - 933 tarihinck açıl.lfl 
taefiyenin adi şekilde ytıf'ılm...,. ka
rar verilmiş olduğuodıııı; 

l - Müfliaten alacağı mamarın ve 
iatihkalı: iddiaamda bu.lunm:Wıınn alacalı: 
wmı ve ietihkıık.larını ilinıdan bir ay 
!;ir.de ı inci iflas daiceaine .,.ıa-e1ı: kayd 
cıtirmekri ve delille10ini ( eenet ve 
def- hu~aları ve aa.İlll) asıl veya 
mueaddak suretle.rjni. tcV'Cli eylcmekıri. 
2 - Hilafına hattloet ce:ı.a.1 meeuliyeti 
müatebim olmak üz.ett müfldin borç 
Mılamwı ayni müddet i~inde lıaıdile.ri 
ni ve borçlarını bildiırmclmi. S - Müf
Jiırin mallarını her ne aıfada ol.una ol.. 
sun elkr>n.de bulundunnJarın o mallar 
ü"".rindc ki hakları mahfuz lra!mak ..... , 
tüt bunlları ayni müddeıt lçiııde dıı.i.ı'e 

emrine tevdi ctme.lwi -re ellDeslıene 

maldıul mu«.etlori ho!ı• •Wrçıı ce
zai meeudiyete uğnyw:aklerı ft ruçbouı 
lı.akl.azındım mahrum lı:ucelrien. -ı- 3 
Haziran tarihine müomdiııl .._ııc.; gü 
nü -t 13 4ıe alacaklllıanı. ilk içtimıaa 
gelme~ ve mU:f.LNı l.lıe mllfl>wek borç
lu olanlar ve kefillerinin ve borc.ımu 
~loeffill eden •iır kfo 1eıin .......... 
da bulurvnağa ıı.ldıın olıdulu mn odu 
nur. (3746) 

Milliyet'i• romanı: l 1 

MiLLiYET PERŞEMBE 25 MAYIS 1933 

Darülaceze Müdürlüğünden: 
Darülaceze bulaşıkhane si için maa teferruat 600 tabak 

yıkayacak kabiliyette olmak vaziyeai ve elektrik motör tesi
satı müteahhidine ait olmak ve makinenin sureti istimali ve 
elektrik sarfiyatım müşir kato loklar teklifler ile beraber ve
rilmek ve müeaaeaece fiat farkına bakılmaksızın istenildiği 
makineyi intihapta muhtar bulunmak kaydile bedeli muham 
menesi bin beş yüz otuz iki buçuk lira olan bulaşık makine
sinin pazarlığı S Hazir'an 933 pazartesi günü saat on dörtte ic 
ra edilecektir. Taliplerin teminat akçelerile Müeaaeaeye mü
racaatları. (2365) 

Sıhhi Müesseseler 
Muhasebeciliğinden: 

Bakfrköyde Emrazı akliye hastanesinde mevcut bir adet 
hurda Overlant marka otobüs ün 15-5-933 tarihinde pazar
lıkla satılacağı ilan edilmiş ia e de talip zuhur etmemesine bi
naen satılamamıştır. Mezkur otobüs 29-5-933 pazartesi gü
nü saat on birde pazarlıkla satılacaktır. Taliplerin hastane
ye müracaatları. (2361) 

Gedikpaşa'da Jandarma 
Satınalma Komisyonundanı 

Eşya ve Levazım anbarı için (75: 100) kutu ambalaj ya 
zı boyası 50: 100 adet ambalaj yazı fırcası 300:350 kilo çivi 
200:250 anbalaj ipi bir takım anbalaj yazrr.ak için harf 27 
Mayıs 933 cumartesi günü sa <ıt 11den12 kadar pazarlıkla 
satın alınacaktır. Talipler şer aiti anlamak üzere hemen pa
zarlığa iştirak için mezkur günün muayyen saatinde maliye
ye teslim edilmiş ilk teminat makbuzu ile komisyonumuza 
müracaatları. (2359) 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

4666,500 Kilo kuzu eti : Pazarlıkla mübayaaııı: 28 Ma
y111933 

23031,500 ,, koyun eti: Pazar gÜnÜ saat 14 le. 
Deniz kuvvetleri ihtiyacı için 22 Mayıs 933 tarihinde 

kapalı zarfla yapılan münaka sasmdan tekıif edilen fiatıarr 
komisyonumuzca gali görülen yukarda cins ve miktarı yazı
lı etlerin pazarlıkla münakaıa lan hizasındaki gün ve saatte 
yapılacağından daha ehven fic.tla vermeğe talip olacakların 
yevm ve vakti mezkôrda muvakkat teminat makbuzlarile 
birlikte Kaaımpaşada Deniz Levazım Satınalma komisyonu 
na müracatları. (2369) 

~~-,-~~~~~~~~~~~~~-

İ9tanbul ikinci ic.ra memurluğundan: 
Mahcuz ve paraya çevrilmesi mukac 

rcr olup tamamına ( 1900) bin dokuz 
yüz lim kıymet taltdi; edilen büyük a 

dade karanfil mahallesinde eski halrem 
yeni Sıokarya sokağında eaki 2 yeni 8 
NulllM'3 i.J<o mı>rakkaın maa arsa bir bqı 

ah§aP hanenin (be§ bin kırk) h~ iti 
barik (bin yediyü.z bir) hissesi açılı: aı-t 
tumaya vazedilmış olup birinci açık 

arttrmıaaı 2~33 tarihine müsadif J>a 
zartcei günü saat 14 ten 16 ya ~ 
dairemizde ic<a kılınaoaktır. Arttmna 

ya ıştirak ettnoelı: O.Uyeolerin mezkfır 

gayri menkulün kıymeti muhanımine~i 

nin yüzde yedi buçuğu nisbetinde k· 

minat akçeai vermeleri lizundır. Halda 
n tapo siciUttile sabit olmayan İp>h:lı: 
li alacaklıllll'la diğ« alika<larlann, ir 

ti fak hakkı sahipluinin bu haklaruıı w 
hu•U6iıl.e fa.iz ve masariıfe dau olan id
dialannı ilin tarihinden itibaren yinni 

gün zarfında eıvrakı müabi1ıe.lerilıe bi.r
lilrte dıai.reye biJ.dinnckri lazımdır. Ak
ai talodıiroe hakları Wf>O siciJdezile sabit 

olmayanlıor satış bedcı1imn paylapnMm 
dan hariç kalırlar. Mü-akim vuii,ıva 
kıf ic:a.re&i ve belediyeye llİt .-ımu llıııı 

zif.iye veteıw:iriye m~ye aittir. Da· 
ha fula malOmat almalı: lılltıeyenlerin 37 
5-933 tarihinden iıtıibewuı dııircıılıe açık 

bulundwulaı:ak olen aıUJrma pnn.. 
sile 9JG.SS04 Numao:alı doeyaamda mev 

cut ft mahalli mezkUnın ..,saf, ıı • h• 
vesaw...ıni Jıayi vaziyet ...,. takdiri kıy 
met raporunu glSrllp mlıt.yablleceklcri 

ilan oa-ı.r. (3777) 

İet&nbul üçüncü icra -muIO}uğun
dan: 
Tamamına -tOO lira kıymet taktir olu 

nan Fatihh: KİrmaiStİ mahacıe.i00c E
mir han sokağmda eski 16 ytt\i 14 nu
maTalı dükk3.nın dörtte ü5 histesi açık 

arttırmaya vazedıJmiş olup 28 )iayıs 

1933 tarıhinde şartnameleri diwnhane
ye talik edilt:rek 18 Haziran 1933 tari 

hine müsad.if pazar gooü t;;1at 14 t.cn 17 
ye kadar Iatammı iıçuncu ıcra daU-in 
de açık a.:tt~ ile satıla<:aktır. Art
trıma ikincidi.r. Bizinci arıtırmasın<la 

talip çıkmamış bu lccne en çok aırttıra 
nm üzerinde bıralu.JacaJ<tu. .Aittırma 

ya iştirak için yüııde 7 buçuk tenıin.a<t 
a.kça;ıi alınm". Müte.rıakim vcrgil...-le ve 
beılediye CÜMirnlı vakıf >carea müşteri
ye aittir. Haltları tapu sicil.laiyle .,... 
bİıt olıruyan ~ alacalclılar ile d.i
~ aliikadarlarm ve irtiıfak l:ııakkı sal»tı 
lerinıin bu haklarını w: hueuıııiılıe faiz ve 
_.ala da.io- i.ddia.larmı illin ıarihiııden 
itibamt 20 &fuı _.fwıı!a cvıakı müıılri 

lıUeDy le lıiJdirilmNi Uizımdı.-. Alrai lal 
de haklan 11qıu mciliı.e sıımt aJmıyaD
.1.ar w!ı§ bWelinİ«J pryJ•§DW1mdan Jıa. 
.rıiç kalırlar. AIA!<ııdorlıırm l-u4 No. Ju 
icra w: ifJia ır..ı- 119 unı:aı mıııı.. 
de.ine 1-filmın lıuolııoıt e-lcri liiıu
mu ve dal:ııa faz.lıı malllı:m:t almak iati
Y"Olıerin 31~17 nı-1.ı meuaıriyetimi-

• mınc-ı.rı ilıln aluouır. (172!) 

EA Yİ - Bııaıköy 1as 1h bJeın a.J.dı.. 
lun 9-71 numeıro ...,. !126 tacihli §Chadıeıt 
ııameml .zayi ettllıı.. Y erıiııi.ni çıJı;aırlaı:a 

lımdan ..ııuinin hülımü yolmır. Kiın 
y~r KJmlae ~., • (3754) 

Beyo&lu 2 ind noteri canibi alillİDC: 
Keşi.de edenler: Anadolu Hisarında 

GökQI Yeni mahallesinde dekler bos
tanı sahiaJleri Şakir ve Fcxhat ağalar: 

Muhataplar 1 - Kandil.ı.i.ıe Sı:ra ma

hallede 2 No. lu hanede mükim Antu
van Gişa~ Ef"'1di. 

2 - Balatta Köprü başında 45-W No. 
da hı.ı-rda tüccarı IJh3mi Bey. 

İlan edilecek gazetelcx: İstanbul V.i
layet Gazetesi ile Milliyeot gazet.,,.i. 

Efendim, 
Anadolu Hisarından Göksü Yeni rna 

halılesin.dc kain ve defterdar bostanı 

namiylc maruf BostanUJUZdaki fabrika 
da bulunan emvali muayyen bedel mu 
kabilinde iştira eden mulıatabunız İlha 
mi Bey, Beyoğ.lu 6 mcı noterliğinden 

mlliSaddak ve resen tanzim edilmiş olan 
27-10-1932 tarihli senet mücibince ve 
4600 ljra mukabilfode digeT muhatabı
mız Antuvan Gişar Eft~1diye satmış ve 
beaeııne mukabil de bir defa hin yüz li 
ra ve ıkin~i defa>da iki bin lira ki iki 

de!"a-da üç bin yüz lira tediye eililmiş 

ve mutebaki bin beşyuz lira İlhami 

Boyın bu sebeple maUubu kalmıştır. 

Tanzırn edilen marüzzikir 27-10-1932 ta 
r;hli satış senedin de emvali mczklırc
n.·.ı sahibi her ne kadar mümailtyh An
tuvan Gişar Efendi olarak görülmekte 
isede Beyoğ u 3 üncü Noterliği huzu
runda tanzim edilen 6·11-1932 tarih ve 
9752·523 No. Ju aiğer senet-re mümai
leyh Antuvan Gişar Efenili SaJjfüzzi
kir emval hakkında aynen (Her ne ka 
dar işbu satın alma mukavçltsi sırf ken 
di namına yazılmış iscde hakikatta mü
maileyh Şakir ve Ftchat ag;ılar ile mez 
kl;r akrtt:a nısıf nısıfa müşterekiz) di
y<: ikrar etmiş ve böylece bizim de mcz 
kiır mal1aT da iştirakimiz tahakkuk ey 
lem-iş idi. 

Ancak, bu i~tiTak, son taksit olarak 
İlhami Beye mümaileyh Antuva.n Gi
ar E. tarafındG:in verilme&i icap eden 

bin beş yüz lira He bizim kendi nakdı
mrzdan mümaıileybin namına hissem.iz
den fa~la veri.lmiş olan aekiz yüz lira
nın tarafımıza tediye edilmiş olması 

şartiyle mukayyet oluıp yoksa aksi tak
dirıie mezk!lır maJ.1.ar kamiJen bizim o
lacak ve artık Antuva<ı Gişar EfMdi
nin işbu mallarda bir hak ve alakası kal 
mayacak idi. Netekim: Marülarz l>-11-
1932 ta<:ihli ve Antuvan Gişar imzalı 

Notu senedin de ayn.en (Satıcı llhami 
Beye ilk taksit olarak verilen bin yüz 
lirayi Şakir ve Ferhat ağalardan alıarak 
vermi~ olduğum gibi bu lr.eırre ikinıei 

taksit olarak v«ilecck olıaın iki bin li
rayi da yine müarnilcyh Şikir v4! Fer
hat ağaJardan aJ.<lım ve böylece İlhami 
Beye vereceğim. Bu suret.le üç bin yüz 
lirası vttildikren sonra mütebaki bin 
beş yüz lirayi da.bi ben bizzat vadcı;lı>
dc llhami Beye vereceğim gibi be<ıaben 
benim için venni§ olduklııırı sekiz yüz 
lirayi Şakir ve Ferhat ağalara borçhı,
yurn. Şeyet vaktında mütebaki bin 
beşyü,z lirayi İlhami Beye vermez isem 
bu lıaldc mdiliığı mezlı:iiru Şakir ve 
Ferhat ağalar kendi nakrtıların.daıı vak 
tında vernıek mecburiyetinde kalacak
larıı\dan bu takdirde satuı alınan mal
ların kafesi Şfilri.r ve Feriı.at ağalann 

mali oı.ı.:ak ve bu mııllarda bir halı: ta· 
lehine hak ve ...ınhiyetim o.lmayacak
tır) deniılroektedir. 

Bu ak>t üzerine llhimi Beye 11Wııı:i 
tak1i!İt vc:ildikten aorua müıtıe-baki kalen 
binbeşyüz liaı şimdiye kadar verilme· 
miş w: bu if!Uakımız keyfiyetinden ha 
berdaı- oJıan İllıSmi Bey de Antıwan Gi 
§IK Ef. ye kqlde ettiği protestoname
nin btr ssetlni, mebideki a
laka ve irtibab lıukulriyemizi nazarı i
tibaft al.arak oamıınua uafıcıtk Avu.k:a
tm:ıu Hikmet Süle)'ll*' Beye tebliğ et 

timıi.ftlır. 
İmdi ı ~ Gipr &fendinin bcr

veçhi blla 1ıı.mi Beye bi:uat verme&i 
taıbhilıt etmılt Olduğu bin bet yüz lfrayi 
..,....,... laıdıır Ye•mewi.ı ınee'ele muıal 
!Akta bıralı:ılmqbr. Bu borC\llll. ödenıİI> 
Uhlmi Be7iıı Mıı:lla.- u-inıdeki alikai 
hu kulııl.ycaiııi ref etmek Jhımdıır. Bi

ruımaleylı, Anluvan Gitar E. pyet ıtim 
diye kadar bu borcu ödemiş iee makbu 

bana yalnıa 1000 dolar ıöacleriyordu. vurmutlar. Dorothy bunu iıidinee: 
Tacın fiyatzna ıöre 1000 dolar de- - O ••hah yatafmdan kalkbğına 

ERKEK KISMI 

S~RJŞINA BAYILIR 

ıaizde bir damla au ııibi kalıyor. Sir seneaılik etmit ! dedi. 
Francia Beelmıan telefonda, serbeet Ve Londrada bulunduğu müddet 
olmadıimı söylediyse de elimden kur- zarfmda aöylediii yegane makul söz 
tulamadı, o kadar adnttırdrm ki niba- bu oldu! Zahmet edip arabadan bile 
yet bizimle beraber ıebreie razı ol- İnmedik. 
du. Londrada gezintimiz bu kadarla 

Major F alcon araba»nı kendi kul· kaldı. Çünkü Kafe de Pariı denilen 
Ycı>:Qn: Anital- Tercüme: Kamran Şeni landığı için Dorothy önde onun yanı- tık mı tık bir Lonkanla bulduk. Ora-

na olurdu, ben de Sir Francis Beek- da f&.Dlpanyalı yeni moda bir koktail 
berine lam aabnaYJl> bana saklaya- cekti. Inııiliz kadından para çıkar nu man ile arkaya yerlqtik. Kendisine içiliyor ki dünyanın paraaını verse· 
eal>m .Oyledi. ln.... böyle kelepirler- biç? • F 

1 
dedim ki: niz Nevyorkta etini bulamazsınız. 

den latifade etm'7eo.k olduktan.....,. Şimdi giyiniyorwn: Maıor a con - Sana Sir Franciı Beekman de- Peggi'ye dedim ki: 
ra oeyahal etti.il _. y~ lngiliz Doroltby ile bizi sokağa çık.ua~. ınek pek uzun oluyor. Bundan sonra - insan ııeyabate çıktı mı, kendi 
hanrmlarla kirtı ı, yapmak İaaana her Londrayı gezeceğiz. Fakat meselen~~ ~:~ı!~ııgi'ciğim diye çağıracağım... memleketinde bulamadığı ıeylere I<'· 
aaman naaip olur ..,.terden deiildir. ruhu tacı ele geçirmekte.. Y okaa bu- •adüf edince derhal istifade etmeli ... 
Mlater Eimıan beni seyahate çıkarır- tün bu Londra seyahatinin hiç bir mİl· Aman efendim, burada her şeyi ne- Bunun üzerine lokantaya girdik. 
ken bu tekilde bir taha1I ve terbiye- naaı kalmıyacak! kadar uçuruyorlar! Bana ııorarsanı:ıı Kafe de Paria'nin koridorunda Dotol· 

18 N. ben adeta "Londrada bir ,ey yok!" h ·ı b b" d .... Dİn mucip olacafı m&Arifl herhalde ıaan: y ı e urnumuza ıraz po ra auruyor 
N ·· ı o·· M · Fal diyeceğim...... Bizim Little Broolr- d k D ke d ıe b" Amerı" düıümnemiı olacak. Onun için düa e gun ve ne ıece. un aıor u . er n ora a nç ır • 

•·--dı.• 1 f _..._ con bı"z Londranın fayaru tema9a yer laki yüksek binalanmız kadar bir ku- kal k a tesadu"'f att"ık Dor thy onu tutup...,.. me bir te ıra ...,..tim: ı ız ~ • o 
!erini ıo .. ıt--ı. 1·~;ft bizı' otelden aJ. leyi anlata anlata bitiremiyorlar. Hal kb"I "Revu"""d tanım Kızcaiiız 

"On bin dolara katlyen lh"-acım ~"""" - va e e 11· 0 u' ma~a ıeldi. Kend'·ı"ne' buki bizim Nevyorktaki muazzam bi- · d' Lo d d t s· yar. Yabancılardan borç almak iyi bir " - - şım 1 n ra a 0 uruyormuı. ıze 
- Yanımızda bir kavalye daha ol- nalanmızın bacası kadar bir ıey ! londra hayalının her türlü aafhaama 

f"Y olmıyacak'' dedim. Fakat 0 Lodar sa pek İyi olacak ... dedim. Sir Franciı Sir Francia Beekman: dair bir çok maliimat verdi. Anlattıfı· 
1iziintülü idim ki gece gözüme uyku ıılr- Beekman'a bir haber -rkıtaanız... - Arabadan inelim de gidip ku- na bakılırsa Londrada erkeklerin lu· 
medi: Şayet Mi•ter Eiıman'dan ı:;ara al- Şunu da ııöyliyeyim ki Miater Eia- leyi gezelim! dedi. haf bir adeti vannıı: Kadınl,.ra hiç 

--------ı......ıwr.&aı...;lıtiı· ...1'[-.ka:ı'e....ı:ıu..ıo~l11:·:...l....l!liilD''.m.n..lı.i!LlttdıaaL.ııluıı.ıa1.111L....1Jll..ll!Oll.J.._..A.ı>.la.llılı.lann.._..a<ia..b.ı..k..ı.ıdtı..biLJWıadliı" ftbllJllj'111>1Ulenni•. MeHIİl in iliıı: 

--~ - . .. 
İstanbul Ticaret Müdürlüğünden : 

r 

lstanbul Garsonlar Cemiyetinin 
Senelik idare he~ti intihabı 27-5-9 33 cumartesi günü saat 10 dan 16 ya k· 

dar Bahçelmpıda Dördünıeü Vakıf Han 2 inci katta 31, 32 numaralarda kain da 
rei mahsusada yapılaaığı alakadarlara ilan olunur. (3636) 

1 3 üncü kolordu ilanları J 
Birinci Muhabere alayında 

mevcut olup pazarlıkla satıla
cak 100 araba gübreye talip 
çıkmamıı~tır. lbale11i 29-5-933 
pazarte11i giinü saat 15 te ya
pılacaktır. l11teklilerin gübre 
yi görmek üzere Birinci Mu
habere alayına ve pazarlığa İ§ 
tirak için o gün ve vaktinden 
evvel :t•mdıklıda 3. K. O. SA. 
AL. KO. nuna gelmeleri. 
(175) (2351) 

K. O. için 7000 kilo pirinç 
pazarlıkla alınacaktır. lhale
sı 27 IV.1ıayıs 933 cumartesi 
saat 1 1 dedir. I11teklilerin şart 
namesini ve nümunesini gör
mek üzere her gün, münaka
saya gireceklerin o gün vak
tinden evvel K. O. SA. AL. 
kom1syonuna gelmeleri. 
(176) (2368) 

Haydarpaşa ve Gümüşsu
yu ha11tanelerile Hayvan haa 
tanesi ihtiyacı için 3000 kilo 
gaz yağı pazarlıkla satın alı
nacaktır. ihalesi 25 Mayıs 
933 perşembe gÜnÜ 14,30 
dadır. İsteklilerin şartnamesi 
ni görmek için her gün pazar
lığa iştirak için o gün ve vak
tinden evvel komisyonumuza 
müracaatları. (177) (2371) 

6. cı F. Sa. Al. Kom. dan: 
lapartadaki kıt'at ihtiyacı İ 

çin 116571 kilounkapalızarf 
la münakasa:ra konmuştur. i
halesi 1 Haziran 933 perşem 
be günü saat 15 tedir. latek
lilerin şartnamesini görmek 
üzere Fındıklıda ili. K. O. 
SA. AL. KOM. nuna ve mü
nakasaya i~tirak için o gün ve 
vaktinden evvel 612 lira temi
natlarile İspartada 6. ci F. 
SA. AL. KO. nuna müracaat 
larr. (3057) (2094) 

2702 ,...,.. 
Çabılca Mat. Mv. kıt'alan 

ihtiyacı için açık münakasa i 
le 6,000 kilo koyun eti alına
caktır. ihalesi 31 May111 933 
çar§amba günü aeat 1 1 dedir. 
lateklilerin şartnamesini gör
ınek üzere her trün ve ınüna
kaaaya ittirak için mezkiır 
gün ve saatinden evvel F mdık 
bda 3 • K. O. Sa. Al. komiayo 
nuna gelmeleri. (151) 
(2115) 2709 

~u Wa!ımıza ibru ve teMil etmeei 
ni ve &! • eaıiı iee iJ1ıoı üıtanıoımenin 
tebliği taıihind<llı itilıaıetı ~ üç 
gün zadıııda tediye edıl.p •e "ldci ıee 
men bildiımerıi lll•wnını ibis eıdıeris. 
Aksi talıdiırde mötıebıılıi Bifliıetyüa Mal 
yi 6-11-1932 -ı.hli Noa ~ müc:ıl 
bincc llılıAmi Beye Bh.-t venneğc ~ 
boK !Qdacağmıızı "" artık mümaıikyh 
Antuvan Gi§"r Eıfeodinin igbu &ıiıırilıa 
ve mii§temillltı üıııerindc bi'C ııUna hak 
ve alakası kalmıyacağını bilmeai ve ooa 
göre hareket ettncai ve ett>.ı aalUenin 
de ctteyıını halden ve meaeJıenln haki· 
katından habeııdar olmaları zımnında 

lığı, yahut bir bilezik mühim bir he
diye sayılırmış. Bilezik le nasıl bili
yor muaunuz? O.tünde laf bile olmı
yan düz bir altın halka .•. Biz Ameri
kada böyle ıeyleri hizmetçilerimize 
veririz. Kız diyor ki: 

_ İngiliz erkekleri öyle haaia iri 
kendi kanlarına hile bayırları yok ..• 

Hele Sir Francia Beekman bunlann 
hepsine taş çıkarırm19: Onun herke .. 
ten daha az para sarfettilini l.ondra
da bir bilmiyen yokmQf. 

Dorotby'nin dostuna bonauvar diyip 
ayrıldık. Yalnız kalınca, kavalyeleri
mizi aramadan evvel Dorotby kulalı· 
ma dedi ki: 

- Ne dersin? Baıımı:ı. ağrıyor di
yelim de Ritz'e dönelim mi? Hiç ol
mazsa orada Amerikalılar vard>r. 

lkiter kadeh ıampanyanın batın i
cin Sir Francia Beekman gibi mn1'aaız 
~damla oturup çan çan etmofi Dorot
hy'nin aklı a.lmıyorl Fakat ben raıu 
olmadım. 

- Sen beni dinle .•.. dedim. Ben ka· 
raı verdim: Şu Peggi'yi • pardon Sir 
Fıanoia Beekman diyecektim! • ben 
,u Peggi'yi adam edecEğİm.. Bir A
merikalı kız için, dütün, bu ne bot 

K. O. Merkez ve 1. F. kıt'1 
ları hayvanatı ihtiyacı için ., 
kapalı azrf uaulile 227 ton 
almacaktır. ihalesi 6 Haziral1 
933 sah günü saat 11 dedir 
isteklilerin şartnamesini gör 
mek üzere her gÜn ve m~ 
ka11aya iştirak için mezkiıl 
gÜn ve vaktinden evvel temi, 
natlarile birlikte Fındıklıda• 
K. O. SA. AL. KOM. nu 
gelmeleri. (150) (~l 16 

271 . " " 
K. O. kıt'atı hayvanatı İ~ 

tiyacı için açık münakasa il 
180,000 kilo saman alınacak 
tır. İhalesi 31 Mayıs 933 çat 
şamba günü saat 14 tedir. İt 
teklilerin şartname11ini g ·· 
mek üzere her gÜn ve münalı 
saya iştirak için o gÜn ve va 
tinden evvel Fındıklıda 3. t' 
O. Sa. Al. komisyonuna gel 
meleri. (149) (2117) 

211 

37 nci Alay Sa. Al. Ko~ 
dan: Aydındaki kıt'at ihtiy• 
için 112,000 kilo un kapŞ 
zarfla münakasaya konmııı 
tur. İhalesi S haziran 933 ı>-: 
zarteıi günü saat 15 te Ayd 
da Alay karargahında yapıl 
caktır. İllteklilerin şartn 
ni görmek için Ankarada il 
M. V., İstanbul 3. K. O., 1 
mir Mat. Mv. Sa. Al. komi 
yonlarile Dinar, Burdur, 5' 
ray köy askerlik şubelerine -ı 
münakasaya girmek için ta 
edilen günde ve vaktinden e1 

vel 756 lira teminatlarile t 
liflerini Aydında 37 nci Ala 
Sa. Al. komisyonuna gelme 

ri. (3058) (2210) 28~ 
"} ~ >(. 

İstanbul, Beyoğlu ve Osk 
dar cihetinde telanil kıt'al. 
müesseseler ve mektepler' 
un, ekmek, erzak ve yemle 
nİn ambarlarından kft'a kilı. 
lerine kadar bir senelik n,aıJ 
yesi kapalı zarfla münaka61 

ya konmuştur. İhalesi 10 tl 
ziran 933 cumartesi gÜnii 
at 11 dedir. isteklilerin şll 
namesini aörmek üzere 
gün ve münakasaya girme 
çin o gün ve vaktinden e 
teminatları1e Fındıklıda 3 ~ 
O Sa. Al komisyonuna g 
meleri. (164) (2208 
2848 

6 nüahadan iiıattt ohıtı prot<:ftoom.,ı'~ 

rimisden bi:rerinin AırtuYaa Gi,af 
tendi ile 11/ılmi Beye tttbJ/lfm ~· 
nüıobaamm lstenbul Villy«i •• 

;ıe lfiJljrt .-.. -. •r u 
ve birinin lıaltmde hı:fııı ile bir 
dllk ırilehMB!M ı.rafımııııa ...... i 
tirham eyıleriz Blıeındlm H.........,.· 

ı §hu iı:ımıame dairede a1ımıWııl' 
•ıl "ÜlıhM- unııan olmakla talıeil 
cihlnce beqyi,...... Milliyet 
müdüriyetine inal kılındı. 

Beyoğlu 2 inci Ncııııd' 
(3751) A. Hilmi 

Cidip mapmıaa oturunca 
hakkındaki miltaleumdu dolay• 
rothy'ye yerden ıröfe kadar ha•' 
elim. Çünkü Pisıi çok kCllUlfuyof'j 
le vaktile arluıdathk ettlfl Krııl ı 
wanl i.ainde, Londrada pelı rJJ1 

bir kraldan caruıkacak kadar 11 

bahsediyor. Piııi: 
- Kıral Edward"ın yapbJı ı•., 

leri hiç, ama biç unutamam 1 ~· 
Hele bir gün yatta, bir maaa bııl, 
oturuyorduk. Kıra! Edward •' 
kalktı: "Jentilmenler, aiz ne i•. 
niz yapınız. • • Ben bir püro 
ğinı ••• ,, demitti ! • 1 

Piggi bunun il.zerine bir müd~', 
tıla kabla ıiilüyordu. Bittabi lı' 
bir müddet ıiildükten aonra: , 

- Aman ne tatlı hikaye an1•1 

aunuz. . . diyordum. 
Onunla kon11furkea bir lyD;ı. 

1
' 

inaaıı ne >ıaman ııülmek l&z-.e 
biliyor, çünkü o kendi sözlerirı" 
keoten evvel ııülüyor. j( 

Miala Weeka'la doatlarındaıı ",~ 
kadınlar bizim cimaı tacı aatıII 

1 
ğunızı ilitmltler, bu akıam li'ç 
telefon edip blai evlerine çaJ• tıi 
dılar. Dorothy ile gittik. Dor<>~, • 
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Teni, herkesın hayretle taktir ettiği taze
lik ve güzelliğe bugün artık malik değil· 
dır. Dünkü düşünceler ve geceki uyku•. 
suzluk o güzel •ehrede şayanı dikkat· 
ızler bırakmıştır. Hiç bır zarar lras etme
den sıze sıhhat ve hayat verici bi_r _uy~u 
Dah~eden ve bu sıuP.tle güzellığınızın. 
sadık bır bekçisi nlan AOALIN tabletle. 
rini niçin kullanmayorsunuz? 
ADALİN tabletleri kullanırsanız sabah. 
leyin taze, canlı, neş'eli gül renkli ol~ 
rak kalkarsını71 

ICZAN&LlflOEN 11!.Çlt• iLi! &LıaaelLfA 

TALEBENiN VE HALKIN BÜTÜN 

IHTIY AÇLARIN! GÖRECEK 

YENİ ÇIKAN 
en doğru Ye zengin 

TALEBE CEP LÜGATLERi 
Fransızcadan Tflrkçeye 

SO Kuruı Ragıp Rıfkı 

Türkçeden Fransızcaya 

1 S Kuraf Ragıp Rıfkı 
Almancadan Türkçeye 

SO Kuruı Mehmet AH 
Türkçeden Almancaya 

1 S Karnı Mehmet AH 

· · Satıı yeri: 

iKBAL KÜTÜPHANESi 

Emlak ve Eytam Bankası ilanları 1 
Satılık Kirgir Depo 

Hocapaşada Hobyar maha ilesinde Atır ef. Kütüphanesi 
sokıı:~da yeni postahane ark asında 30 metro 42 parsel No. 
lı muşterek methali müttemil atik 30 ve cedit 11-13 kapı ve 
41 parsel No. lı 261 metro mu rabhaı arsa üzerinde mebni kir 
gir depo şeraiti atiye dairesinde müzayedeye vazedilmiştir : 

1 - Müzayede " Kapalı zarf " usuliledir • 
2 - İhale 29 Mayıs 93 3 pazartesi günü saat on dört

te Ankara' da !dare Meclisimiz huzurunda icra edilecektir. 
3 - T a~pler tekl_i f edecekleri bedelin yüzde yedisi niı 

betinde depo.zıto ~çeaı makbuzunu veya teminat mektubunu 
leffedeceklerı t~.klifn~elerini muhtevi kapalı zarflarını iha
le meclisine o~ yel!şm~k Üzere taahhütlü olarak posta ile 
ve yahut Şubemız delaletile göndereceklerdir. 

4 - İhale birdir ve kat'i dir . Teklif olunan bedel had
di layık görüldüğü takdirde talibine ihale edilir. 

5 - Uhdesine ihale olun an zat ihale bedelini def aten ve 
peşinen tesviyeye mecburdur. 

Bu bapta daha fazla tafsilat almak istiyenlerin Şube-
mize müracaatları. (2163) 2112 

Satılık Mutena Arsalar 
Esas Mevkii ve Nevi 

103 Büyükada Nizam caddesi atik 25 cedit 7 ve 

542 ~:JX.d~arsel No. lı 1076 metro arsa . 
. d~ Kısıklıda A lemdağı caddesınde 

Teminat 
Li"• 

60 

30 
atı~ 6 cedit 4 No. h 224 metro arsa 

218 Beşı~taşta ?inan Paşa mahallesinde taş İı 125 
kelesı s?kagında 27-29- 31 No. lı arsa 

522 Heybelıadada İstrado Volisi 125 
Balada muharrer 103 ve 5 42 esas N o. lı arsalar peşin be

delle ve 218 ve 52 2 e~as No. lı ernlak 8 taksitle bilmüzaye
de satılacağından talıplerin ihaleye müsadif 29 Mayıs 933 
Pazartt!sİ günü saat on altıda şubemize müracaatları. (2164) 

2797 

Baharın Bütiln ıüzelliklerini kucağında toplıyan 

Zümrüt YALOVA Kaplıcaları 
Hayat ve neş'e saçan kaynaklarını 

ödiyenlerine açtı. 

. ·- - - -- : - --- - - . __ - - - -- - --- - -

ANADOLU 
Türk . Sigorta Şirketi 

4 OncU Vakıf Han fstanbul 

ihtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. 
Nama muharrer hisse senetlerinin ( % 60) ı Türkler elindedir. 

Tüd iye fı Bankası tarafından teıkil olunmuıtur. İdare mecUsl ve mUdtlrler 
be1 eti ve memurlan kimilen Türklerden milrekkep yegane Ttlrk Sigorta Şirke
tidir. l ilrkiyenin her tarahnda (200) il geçen acentalanıun beı>sl Türktür. Ttlr
ldyeain en mühim mUesseaelerinla vebankalannın sigortalaırını icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
ıigortalannı en iyi ıeraitle yapar. Hasar vukuunda zararları sür' at ve kolaylıkla öder. 

Telgrafı IMTIY AZ - Telefon: fst. 20531 2361 

-

1 

i, Mi~i~ 
1 KARADENİZ POST ASI 

Samsun 
Vapuru 25 Mayıs 

PERŞEMBE 
günil akşamı lıerelııetle Zonguldak. 
İn<0bolu, Samsun, Ordu, Giresun, 
Trabzon. Sünnene, Rizcye azimet 
ve avret edecektir. 

ERZURUM 
V"J'uru 29 Mayıs Pazartesi günü Ka· 
radenize ha.-eket edecektir. 

Fazla tafsilit iç.in Sirkeci Yelken
ci hanındaki acentahğma müracaat. 
Tel: 21515. {3625) 

3078 

Askeri fabrika
lar ilAnları M U •• hı· m ı· ı a n NA'l!İ~M~V~A~P~U~R·l!llD•A·RE-s-=ı:ıo:. 

ızrııR bOR:t T 1Nos~sı 

Taphanede Aakeri San'at· 
lar mektebi için Haziran 933 
bidayetinden T etrinisani 933 
nihayetine kadar her ay alma 
cak apğıda cim ve miktan ya 
zıh 15 kalem Yetil aehzeyİ ver 
mek iatiyenler evsaf ve §8.ri· 
nameyi görmek üzere pazat"o 
teai ve perfemhe giinleri ve 
münakasaya girmek için de 1 

Haziran 933 perteJllbe günü 
saat 14 te Balarköyünde Ba
rut fabrikalarında satmalma 
komisyonuna müracaat eyle-
meleri. (254) , (2101) 
Kilo . 
225 Taze bakla ı 

1115 Taze kabak 
425 Taze çalı fasulyesi 

1285 Patates 
890 Kuru ııovan 
90 Taze ııovan 

1350 Taze ayşe k/.dm fasul-. 
yesı 

2110 Patlıcan 
775 Dobnalık biber 
995 Taze bamya 

1520 Kırmızı domates 
1120 Taze barbunya fasul-. 

yesı 

360 İspanak 
90 Dereotu 
80 Maydanoz 

• • • 
Taphanede Askeri Senayİ 

mektebi talebesi ile Bakırkö
yünde Barut fabrikaları Mu
hafız efradı için Haziran 933 
hidayetinden Teşrinisani 933 
nihayetine kadar alb ay :ı:ar-
f mda laznn olan aşağıda mik 
tarı yazılı elanekleri vermek 
istiyenler evsaf ve şartname· 
yi görmek üzere pazartesi ve 1 

nerl!embe günleri ve münaka- , 
saya girmek için de 1 Hazi
ran 933 perşembe günü saat 
14 te Bakırköyünde Barut 
fabrikasında satmalma komis 
yonuna müracaat etmeleri. 
(254) (2101) 
Kilo (Elanek) 

19440 Tophanede Askeri Sa 
n'atlar mektebi tale
besi için. 

10000 Bakırköyünde Ba-

29440 

rut Fabrikası muhafız 
efradı için 

2703 -----------
ist. Mr. Kumandanlıiı 
Satınalma kom. ilanları 

Harbiye ve merbutu bulu
nan nıektepler ihtiyacı için 
Yirmi bin kilo koyun eti ve 
on bin kilo sığır eti 18 Hazi 
ran 933 pazar gunu saat 
14,30 da kapalı zarfla satın < 
lınacaktır. İsteklilerin şartna 
meyi görmek için her gün 
VE' ınünakasaya giriseceklerin 
belli vaktinden evvd teklif 
mektuplarını komisyon riya 
setine vermeleri, (641) 
(2254) 

Dr. A. KUTIEL 
Karaköy Bö~kçi f11'11U aıraımda 34. 

Maliye · V ekiletinden: 
1 - Tflrk harflerlle ve yeni ıeklllerle ihzar 

edllmlt olan yeni damga pulları, 1 Haziran 
933 tarihinden itibaren kullanılmaya çıkarı
lacak ve elclekl damıa pulları, o tarihten iti
barea i•tlmalden kaldırılacaktır. 

2 - Her mahal malmüd6.rliğü, 15 Maya• 933 
tarihinden itibaren, tedavülde bulunan pul
ları yenilerlle değiıtirmeğe baıhyacaktır. 
lS - 31 Mayıs 1933 müddetine ait gün\ük 
ihtiyaçtan fazla elinde pulu olanlarla bayile
rin, yenllerlle-tebdll edilmek fi.zere, malmü
dürlüklerl veznelerine milracaat eylemeleri 
IAzımdır. 

3 - t Haziran 933 tarihinden itibaren b11· 
günk6 damga pulları kallandmıyacağından 
15 - 31 Mayıs 933 milbadele müddetine rağ
men elinde eski damga pulu kalmıı olanlarla 
bayiler, aihayet, 31 Ağustoa 933 tarfhlae 
kadar mezkilr malmüdirliklerine müracaat
la, pullarmı tebdil ettirebileceklerdir. Mal
müdürlüklerine mflracaat zamanı aaat 1 Odan 
1 S e kadardır. 

31 Ağustos 933 tarihinden itibaren eski 
pullar kabul ve yenilerile tebdil edilmlyece
ğinden muhterem halkın ona göre hareket 
etmesi lüz.ama ilan olunur. [1863] 2432 

~~l~K TllllR~ PlllNG~~~ 
Yeni tertibin 2. el keıldesl 

11 Hazirandadır 
Bu keıidede Büyik ikramiye 

35,000 Liradır 
Mükif at 50,000 Liradır 

KIYMETL.1 AFiYET NlZI KORUMAK 
iSTEYENLERiN NAZARI DiKKATİNE 

KOCATAŞ 
MENBA SUYU ve GAZOZ larını 

HER YERDE ARAYINIZ, iÇiNiZ 
içme ıularımıı araaıada ea uf, hafif •ıri maddelerden ta

mamen ıri olın KOCATAŞ, menbaıada, memleketimizde ilk defa 
olarak (Kaptaj) fe•ni ameliyatı yapılmıı memleketimizde içi por· 
selen ve emaye boru ilk defa KOCATAŞ için kullaaılmııtır, 
Büyükdcre'deki fabrikaıında KOCATAŞ ıuyunua, Ye baliı ı•· 
kerle yapılan gaıoalann otomatik malı:inaları., kaynar ıular 
içlada yıkanan tifelere, ve galonlar& el değmeksizin dolması, 
tıpalanma111, etilı:etlenmeıi glSrenleri hayretler içinde bırakmaktadır. 

Memleketimizde temizliğin bu mertebe 
temlnab baıka hiç bir meaba suyunda 

ve gazozunda yoktur. 

vapuru her hafta 
PERŞEMBE 

sünleri Galata nhtnnmdan saat tam 
14 barelı:etle dofru 

1 Z M 1 R'e 
ve pazar aiinleri lzmir'dea aaat 14,30 
ela hareketle latanbul'a avdet eder. 
Tafailiıt için Galata, Gün:rük kartı· 

L:da Site Fransez Han No. 12 yazı. 
neaine müracaat. Tel 41041. 

13613) 3041 ~· 

Naim Vapur idarehanesi :-ı 
Muhterem ahalli kiramın raj!bet ve 

tevecclihlerini kaz.anmış o.laıı 

ecri ve lüks 

ADNAN 
vapurunun tamiri hitam bularak 

i Z Mi R 
Scferlttine baş.lamak üzere 1 Hazi
ran 933 tıııcihinden itibaren hor fıaf. 
ta i)Crscmbe günl<>ri saat 18 de Gala
ta rıhtımından h~kctle doğru 

İzmirc gideceği miihterem müş
~eriledmizc illin omur. Tel. 41401. 

---- {3690] 4m_ ... 

~A~V~t1111L~ZA•D~E-V111A•P•URL-•A•R•I.._ 
l\yvahk ekspres postası 

~ ~!~a=:~ ~ fembe 16da Sir· 
ıı:eci' den hareketle Gelibolu, 
Çanakkale Ye Karfez tarikile 
Ayvabğa aıimet •e aYdet ede· 
cektir. Dikkat: Cuma gllnü Edre
mit yolcularını trene yetiştirir 

ve Ayvalık yo!culannı aynı ııüa 
akşamı AyYalığa çıkanr. Yolcu 
bileti vapurda da verilir. Adres: 
Yemif'te Tavilzade Mustafa 

biraderler. Telefon: 22210 

.. ----~ (3702] 

SEYRİSEFAlN 
Mork• acoataı Galata IClpr&ı...11 B. 23G. 

~oı.. A.. Sirbd Mlhlrdar .U. H. 2.3740. 

iZMIR • MERSiN POST ASI 

ANAFARTA 
26 MAYIS CUMA .10 DA 
İdare rıhtırnınrln n kıılk•r. 

Mevs:mllk 
Kürkleri 

Rönar 
veuire 

'tlağaıamızda 

6 Taksitte 
ve kefalet· 
siz olarak 
veriliyor 

Mahmut 
paşa 

, Kllrkçü han 

BEIKI 
Tel 21685 

[ 3182 1 
2823 

Devredilecek ihtira beratı 
cTuğla imalindeki ameliyede .. ı~-

hab hakkındaki ihtira iÇı!l istihsal e· 
dilmiş olan 22 Temmuz 1931 tıanh ve 
1280 numaralı ihtira beratı üunndeki 
hukuk bu kere başkasına devir Hya ı· 
cara verileceğinden lıu hususta fazla 
mallımat edinmek isteyen z:evatm lstan 

1 
bul'da, Babı;ekapu'<la Taş Hanııv.la 43· 

2993 (2648) 2371 (3747) 1 

48 numaralarda kain v<kili H . W. Sıock 
Efendiye müracaat etmeleri ilan olunur. 

(3716\ 



DİY AP AGANIN TEKLİFİ .. 
İzzet Paşa yeniden Nazır - Karşılıklı telgrafnameler 

Ankara, Mayı.s, 1921 
izzet ve Salih Patalarm otur

dul<lan evlerde misafir ebik ol
mazdı. Patalarm eski tanıdıkları, 
kendilerini ziyaret ediyorlardı. 1-
}in içyüzünü bilenler esasen çok 
değildi. Herke& bu patalarm An
karaya iltihak ettiklerini sanıyor• 
du. Hatta meb'uslardan bazısı; 
hükiimetin harici politikaya dair 
aldığı kararlarda pafalann fikirle
rinden, nasihatlerinden istifade et
tiğini sanıyorlardı. 

Dersim meb'uau Diyap Ağa bir 
gün izzet Patayı evinde ziyarete 
gelmitti. Patanın yanında, galiba, 
doktor Hüseyin Suat Bey de bulu
nuyordu. öteden beriden konuşul
du. Diyap Ağa, tabii vaziyetin far
kında değildi. Etrafında olup bi
ten teylerden haberi yoktu. Kendi
ne mahsus tive ve eda ile izzet Pa
taYa demifti ki: 

- "iyi ki buraya geldin paşam •• 
Ne olur, bizim memlekete ge/ de 
oralarda da böyle bir meclis, bir 
hükiimet kurah! (kuralım),,. 

" "' l(o 

Ankaradan döndükten sonra iz-
zet P8'&Jlın Hariciye Nazırı olma
ıma, Salih Patanın batka bir ne
zaret kabul etmesine Mustafa Ke
mal Pllf& tatmadı. Çünkü tahmin 
ettiği netice ile kartılaşmıfb. Bu
nunla beraber sözlerinde dunnı
yan izzet ve Salih Patalara da kız
maktan kendini alamadı. Bu kız
gınlık, •ahıalarma verdiği ehem
miyetten gelmiyordu. İstanbul Hü
kfunetini, Damat Ferit Pata gibi 
halk nazarında ipi pazara çıkmı, 
adamlar değil, herkesçe ciddi ve 
namuslu tanmmıt zatlann temsil 
ebnesi idi. Bu manzara Anadolu 
davasına zarar verebilirdi. 

izzet Pata; lıtanbulda Hariciye 
Nazırı olduğunu Ankaraya da bil
dirmittir. Büyük bir fenalığa mini 
olmak için nezareti kabul ettiğini 
ıöyliyor ve Ankaraya bazı nasihat
ler veriyordu. Mustafa Kemal Pa
ta; lstanbul Hariciye Nazırını ce
vapsız bırakmadı. Şu telgrafname
yi çektirdi: 

lstanbul'da Ahmet izzet Paşa 
Hazretlerine 

"T elgrafnamenizi aldım. V azi
yetinizi; Salih PQfG Hazret/erile 
'1irlikte vermİf olduğunuz; söze mu
halif buldum. Yalnız bir nokta, le
hinizde tereddüdümü mucip oldu: 
Vazife deruhte etmekle hakikaten 
millete müteveccih büyük bir fena
lığın önüne geçmİf olmanız ihti
malidir. Fakat Ankarayı tqrili
nizde, hüsnüniyetle ve memlekete 
faydalı olabileceğiniz iimidile va
zife almanı:z;ı istinat ettirdiğiniz 
sebeplerin ne kadar zayıf olduğu
nu bizzat itiraf buyurmuftımu.z. 
Son telgrafnameni.z, sizi bu yeni 
vaziyete sevkeden esbabı, kôli bir 
sarahatle göstermiyor. Tavsiye bu
yurduğunuz hususlardan millet ve 
memleket menfeatlerine, milli mi
saka, akdettiiimi.z muahedelere 
uygun olanları esasen nazaridik
katte tutmaktayız. Zatıdevletini.ze 
telkin edilmif fikirlere nazaran -
evvelce olduğu gibi - ba Jefa da 
iğfal edilmif olmaktan korkuyo
rum. Tahmin ve muhakememizi 
iptal edecek izahata, hadiselerin 
ona göre inkifa/ına fahit olursak 
bahtiyar olacağımızı arzederim e
lendim. 

Mu.tala KEMAL 
Mustafa Kemal Pata; haklı ol

duğu hiddet ve tiddete rağmen 
izzet Paşaya bu kadar yumufak 
bir lisanla yukarıdaki telgrafna. 
meyi yazmıfb. Bunun cevabı gecik 
medi: 

Ankara'da Mustafa Kemal 
Paşa Hazretlerine 

"Salih PQfa ile birlikte verdiği. 
mi.z söz, lstanbula gelir gelmez 
memuriyetimizden istila etmek
ti. Onu yaptık. itilaf devletlerinin 
Yunanistana fili muavenet/eri, ls
tanbulun üssü/hareke olarak Yu
nanlılara terki ihtimali olan bir ka
ragünde teklif olunan fedakarlık
/an istf.ğna etmek, sizce ~le tensip 

Diyap Ağa 

edilir mi idi, bilmem? Bilecik ve 
Ankarada tanımadığım zevat kar
fllında mübahaseyi uzatmakta 
mahzur tasavvur etmiştik. Onun 
için teslimiyet gösterir gibi olmuş• 
tak. Hatta avdetimizde viiki olan 
beyanatımızda vukuatın mes'uli
yetini tamamen üstümüze almak 
cesaretimedeniyesini de göstermif
tim. ilk muhaverelerde bulunan 
zevattan birinin, sonra tebeyyün 
eden ahvali, tevakkideki hakkımı 
gösterir. Hiç bir vakit hiç bir kim
se tarafından aldatıldığımı itiraf 
etmedim. Beni nezdini.ze sevke
den itilaf fikrine daima sadık kal
dım. Heyetivükelii ile vaki olan 
müzakerat ve kendilerine tevdi et
tiğim muhtıra da bunu ispat eder. 
İsnat buyurıılan itirafıgallet şöyle 
dursun, fimdiki ahvaliaiyaaiyeyi, 
muşikalane takdir etmif olduğu
mu görmekle ne/sime, elkiır ve 
mülahazatıma itimadım artm,,tır. 
Bu esnada vazife deruhte etmemiz
den fayda hasıl olup olmadığını 
arafhrmak acizlerine düşmez. yal-

' nız bunda, oraca tasavvur edilen 
malı.zar izah buyuru/ursa minettar 
olurum. Bura hükumetinin vaziye
tihukukiyesine, alakadar devletler 
süferasının burada bulunmasına 

binaen mevkiin hiçe indirilmesi 
ne mümkün, ne de muvafıktır.Şim. 
diki kabine, ekseriyetiazimeıri iti
barile hal ve istikbale ait hiç bir 
emelişahsi peşinde olmayıp mem
leket selametine fikrini hasretmif
tir. Bu maksatla, münaırip ve ma
kul bir surette, Ankara ricalile fi
kirlerini, mesai.ini tevhit etmeyi 
ııamimen ister. Sizden hüsnümaka
bel e görürse hayrrl ı hizmetler gö
rebilir. Bu da reddolunduğu tak
dirde anla,mamazlıktan doğacak 
hata ve mes'uliyetten kendini beri 
addeder .•• ,, 

Ahmet iZZET 

'!.< "' "' 
Mustafa Kemal Pata bu telgraf. 

nameyi aldıktan sonra bir kaç de
fa okudu, Heyetivekilede okuttu. 
izzet PllfaDin mütalealarına çok 
kuvvetli cevaplar verebilirdi. Fa
kat bu zeminde muhaberenin, mü
nakatanın ne faydası olurdu? O
nun cephelerde, vatanın muhtelif 
aksamında., umumi hayatın tanzi
mi sahasında o kadar mühim itleri 
vardı ki, haftalarca Ankarada, vu
kuatın içinde bulundul<ları halde 
Ankaranm ruhunu sezmiyen, milli 
mücadele davasına inanmıyan ls
tanbul paşalarile münakllfayı, mu
habereyi göze almak, akmbya kü

rek çekmekten batka bir fey olım· 
yacakb. Elindeki kurtun kalenüİe 
izzet Pap.mn telgrafmın albna fU 
sözleri yazdı ve dosyasına koyıı:ı~ 
üzere Kalemimahsus Müdürü Ha-

,,,,. ÇiFTLiK PARKI~~ 
nndan itibaren memleketimizin an maruf ve gilzide bir muıiki 
heyeti gece yarııına kadar icrayı ahenk edecektir. • (3741) 

HILALıAHMER KONSERi 
TEPEBAŞI KIŞLIK TIY ATROSUNDA 

27 Mayıs cumartesi akpmı Hat 21 buçukta 

EFTALYA Hanım ve SADi Bey Tarafından 
Davetiyeler her gün Hililiahmer Beyoğlu merkezinden ve cu· 

martesi gllnil öğleden sonra da tiyatro giıesinden tedarik edilebilir. 
[3753] 

BURSA KAPLICALARI 
Tilrk Anonim Şfrketlndenı 
Bursa kaplıcalan Türk Anonim Şirketi hi11edaranmın (29 Haziran 

933) tarihine mllsadif perşembe gilnü aaat on be9te tirketin lstanbul' da 
Bahçekap111nda Taıhanda (72) numarada kiin merkezinde fevkalAde 
ıurette vukubulacak içtimaında hazır bulunmaları rica olunur. 

M6zakerat raznameıl: 
1 - Sermayenin teıyldl, 
2 - Şirket merkezinin Bursaya aakll buıuıunun mlizakerellİ. 

(HiHedarlann içtimadan evvel müracaat ilo dOhuliye varakaıı 
almalan) [3717] idare Meclisi 

1 Evkaf mficllrlyetl UAnJarı 1 
Alemdağı vakıf ormalan rının tefnelik mevkiinde kesil

miş olarak mevcut 3000 adet kestane ağacının keresteye el· 
veriııli olmıyan göyde ve dalla rmdan imal edilmek üzere tah
minen 5000 kantar Takunya Jık He 20,000 kantar kestane 
odunu artırmaya çıkanlmış tır. ihalesi 10-6-933 cumartesi 
giinü saat 15 tedir .Talip olanların İstanbul Evkaf Müdürlü 
ğünde Varidat Müdiriyetine ınüracaat eylemeleri. (2269) 

2968 

Gadikpaşa'da Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Jandarma eşya ve levazım ambarı İçin 8 X 10 eb'adın
da iki adet emparmealize edil ıniş " örtü bezi " 27 Mayıs 933 
cumartesi saat 10dan11 kadar pazarlıkla alınacaktır. Talip 
ler şeraiti anlamak üzere heman pazarlığa iştirak için mez
kUr günün muayyen saatinde maliyeye teslim edilmiş ilk te
minat makbuzlarile komisyonumuza müracaatları. (2364 

Kari ,ıkAyetlerl 

Gene o mesele 
Radyo şirketinden niçin 

şikayet ediliyor? 
Şikayetime cevaben İstanbul rad

yo §İrketi müdül'ii beyin verdiği İza
hah okudum. Benim tiki.yetim bilhas
sa üç §eyden idi: Birisi §arkıların an· 
garya makamından ( ! ) ve lastik usu
lünden ( 1) okunması, diğeri tegannİ· 
ye sokulan tecvit, üçüncüsü de spiker. 

Radyo §İrketi az para ile çok it gör 
mÜ§ olabilir, bu, radyo me'l'aklılannı 
alakadar etmez, daha ziyade hisse
darlara ait bir meseledir. Ben ya hep, 
ya hiç demiJtim. Gene tekrar ediyo
rum; ya hep, ya biç. Çünkü aade be
nim gibi yar olanlara değil, alaturka
yı her hangi bir merak saikasile dinle 
yecek ağyara da yazık oluyor .. 

Şimdi birer birer üç §İki.yetim Üze· 
rinde durmak lazım geldi, izah edi
yorum: Ben o sazendeleri bili. vasıta 
da dinledim. Tuhaftır, hiç te fena de
ğillerdi. Pekala üzene bezene okuma
nnı biliyorlar, usul harici uzatmalar 
yapmıyorlardı. Neden radyoda it baş
kala§ıyor?. Bunun tirket tarafından 
tetkiki lazımdır .. Ben gÜn ve saat, İ· 
aim tayinile yazmı§lmı. Bu vakidir. 

ikinci tiki.yetim mukabele ağzı ve 
tecvitli gazellerdi, hele bu hiç çekil
miyor. inkılap günqinin hiç olmazsa 
bir hüzmesinin de radyo stüdyosuna 
girmesini dilemek hakkımız değil 

mi? 
Spikere gelince; Biz kimsenin §ah

sıru istihdaf etmedik. Ancak spikerin 
meseli. Bükreıte olduğu gibi bir ha
nım olmasmı tercih ettik. Zevkler mü 
tehaliftir. Bunu biliyoruz. Fakat, öyle 
de zevksizlikler vardır ki herkesi ay
ni zamanda hep birden tiki.yete aev

keder. İ§te benimkiler bunlardandır. 
Kırk defa tekrardan gene usanmam; 
ya hep, ya hiç .•. 

ANKARA: 23 Mayu1 

Tunçer 

yati Beye verdi: 
"Münasip zamanında muamele

ilazımeıi yapılmak üzere evrakı
müteallikası meyanında hıfzı •• , 
Mustafa KEMAL •• ,, 

MiLLiCi 

· ıı Gazi Hz. 
Dün akşam Fırka Mer

kezini teşrif ettiler 
ANKARA, 24 (Milliyet) -

Gazi Hz. bu aksam Fırka mer
kezini tep-il bui-armuş ve umu
mi kô.tip Recep Beyden fırka me 

1 
sam hakkında izahat almıflar. 1 

dır. Reiaiciimhur Hz. büroları 
,/11 pezmişlerdir •• 

Yüz liralıklar 
Tedavülden kaldırılma

sına karar verildi 
ANKARA, 24 - Piyasaya sahte yüz. 

liralıklar sürülmesi üzerine yüz liralık
larm tedavülden kaldınlarak yerlerine 
ihtiyat evrakı naktiyeden elli liralıklann 
çıkanlması kararlaıtırılmı§tır. Yakında 
ihtiyat elli liralık evrakı nakliyenin piya 
saya çıkarılmasına baılanacaktır. 

Bu paralann tebdili muameleainde 
yüz liralık evrakı nakliye banka ııitele

rinde değiştirilecektir. 

Ziraat enstitüleri 
Ankara 24 (Milliyet) - Yüksek 

Ziraat enstitüleri tetkilab hakkın
daki layiha Meclise gehnittir. 

Vali Bey geliyor 
ANKARA, 2il (Milliyet) - Bir 

müddetten beri şehrimizde bulu
nan İstanbul valisi Muhittin Bey 
bugün hareket ebni9tir. 

Amasya Maarif müdürü 
ANKARA, 24 (Milliyet) - A

masya Maarif müdürlüğüne Kay
seri tehir yab mektebi müdürü İb
rahim Bey tayin edibnittir. 

Sabiha H.ın yapacağı büst 
IZMIR, 24 (Milliyet) - Dr. Mus

tafa Beyin ismine izafeten açılan cad
de medhaline konulacak büstü bele
diye heykellra§ Sabiha Hanıma ıipa
rit etmi§tir. 

1 
l.tanbal Beledlye•I ilanları 1 -----

Vesaiti nakliye resminden olan borcundan dolayı haciz 
altına alınan Enver hanıma ait Sitroen markalı 1759 plaka 
numaralı otomobil 29-5-933 pazarteai günü saat 14 te Eyüp 
polis merkezi önünde bilmüza yede sablacağ:ı ilan olunur. 

(2375) 

Fatih Belediye Şubesi Müdiriyetinden : Küçük Mus
tafapaşa caddesinde belediye malı arsa kiraya verileceğin
den talip olanların yüzde yedi buç~k peY akçesini yatırmak 
üzere her giin daireye müzayedeye ıştırak etmek için de 
14-6-933 tarihinde saat 14 te daire encümenine müracaatla 
ilan olunur. (2377) 

Eminönü Kaymakarnhğ mdan : Bir mükellefin yol be
delinden olan borcunun temini İstifası için tahtı hacze alınan 
bir oturak ve bir el terazisile on bir dirhem Mayısın yirmi 
dokuzuncu pazartesi günü çarşıda sandal bedesteninde satı
tılacağı ilan olunur. (2373) 

Sıhhat ve içtimai 
Muavenet Vekaletinden: 

Ankara Nümune hastane si yeni paviyonu tesisatı için ih 
tiyaç olan: 

1 - Yerli malı 10 kalem bez 
2 - ,, ,, 6 kalem bez 
3 - ,, ,, 5 havlu ve hamam takımlan , 
4 - ,, ,, 2 kalem terlik ' 
5 - Yabancı malı 20 kalem muhtelif porselen yemek 

ve çay takımı ve çatal kaşık (Takaslı) 
İşbu muhtelif levazım ayrı ayrı olarak ve hususi ıartna

melerile kapalı zarf usulile 24- 5-933 tarihinden itibaren mü 
nakaıaya konulmuıtur. 

İhalesi: 14-6-933 çarşamba giinü saat 14 te Ankara 
da Sıhhat ve İçtimai Muavenet vekaleti binasında komisyonu 
mahsusu tarafından yapılacaktır. lstiyenler şartnamelerini 
ve nümunelerini görmek veya almak Üzere lıtanbul'da Sıh
hat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğüne ve Ankanı'da içtimai 
Muavenet Umum Müdürlüğü ne müracaatları ve taliplerin 
şartnamelerine göre yapılmış teklifname ve sair vesika ve 
muvakkat teminat akçelerini vakti muayyeninde komisyona 
tevdi ve ihale zamanında kendilerinin veya sahibi sal8.hiyet 
vekillerinin h ilA ol 

Türkiye-Irak 
Gazi Hz. ile Irak Kralı 

Hz. arasında 
teati edilen telgraflar 
ANKARA, 24 (A.A.) - Irak 

Kralı Faysal Hazretlerinin doğum 
yıldönümü münasebetiyle Reisi· 
cümhur Hazretlerile müşarünileyh 
Kral Hazretleri arasında aşağıcl.a· 
ki telgraflar teati olunmuştur: 

Doğumlarının yıldönümü müna· 
aebetile Zabhaşmetanelerini yii· 
rekten kutlular ve şahsi saadetle
rile dost frakın refah ve ikbali için 
dileklerimi sunarım. 

Gazi Mustafa Kemal 

Doğumum münasebetiyle Zatı 

fahimanenizin samimi tebrikinize 
karşı teşekkürlerimi arz ve cenabı 
haktan Zatı fahimanenize saadet 
ve refah ve yüksek milletinize da
imi ikbal temenni ederim. 

Faysal 

Irak kralının kardeşi 
geliyor 

Bağdattan bildiriliyor: - Kral Fey
aal Hazretlerinin büyük biraderi Melik 
Ali Hazretleri, bu ay nihayetinde lstan• 
bula hareket edecektir. Melik Ali Hz. 
lıtanbulcla bir müddet kaldıktan sonra 
Fransaya giderek Pariste kral Feysal 
Hazretlerine mülaki olacaklar ve ora .. 
elan beraberce Londraya gideceklerdir. 
Kral Feysal Hazretleri bu seyahatinde 
lstanbula uğramaktan vazgeçmi ştir. 
Yolun daha kısa olması için ay sonunda 
tayyare ile ve Mıur yolile Avrupaya 
gidecektir. Kral Hazretlerinin gaybube· 
tinde veliahtleri Emir Gazi kendilerine 
niyabet edecektir. Bu, Emir Gazinin ilk 
niyabeti olacaktır. Britanya hükômeti 
kral F eyaalm Londrayı ziyareti müna· 
sebetile Irak ordusuna on harp tayyare
si hediye vermeyi kararlll§tırmııtır. 

İpekböceği tohumu 
ANKARA, 24 (Milliyet) - Bursa 

meb'uau Rii§tü Bey ipek böceği tohu· 
mu yeti§tİrilmeai, muayene ve satıl .. 
maaı hakkındaki kanunun on dördün
cü maddesinin değiıtirilmeıi hakkın· 
da Meclise bir kanun teklif etmİ§tİr. .... 

VERNER 
Ankaranın en 
lllks TUV ALE1 

ıuılonu 

Bankalar caddesi 
Tel: 3240 

Ankara palas 
Tel: 341l0 

2606 

MUZA YEDE iLE SATIŞ 
Mayısın 26 ıncı cuma günü sabah sa 

at 10 da Beyoğlunda ıPaıı.galtıda Sürp 
Agop apartmanının 9 numaıralı daire
sinde buJ.unan ve mut.ebe<- biır aileye ait 
müzeyyen ve nefis eşyalar müzayede su 
tttile satılacakt~. 7 parçadan mürekkep 
pek zarif Cııpon kıa,plamaılı kübik yatak 
oda takımı, !rendi nikıcl karyoJa<ıı ili kil 
bik usulü müzeyyen ve yeıpyeni mavi 
boyalı meşe lııı>plama diğer yatak oda 
takımı, iki yaınl.a.rı alçak vitrinli büfe 
ile 9 parçadan mürekkep pek güzeıl bir 
yemek oda takmu, rnaMUn kaıpJ.ıımalı ve 
Viyana usuJi jardinyer.J.i ve vıitrinJıi 'Pek 
ı:arif salon takımı bir kaneıpe, 2 koltuk
lu maroken takını, bronzlu ve kriataUi 

hayli elektrik avizeleri, hakiki bakara 
markalı kristal su taknnla:rı, k.ri.stoıfl ve 
&air arjanteıri parçaları, bibkıılar ve va 
zolar, güzel bir taıv.la, hakiki F~ansız 

markiteriei orta masa:sı ve oyun masaıx, 
kübik portmanto bir kütüphane, bir 
yazıhane w bir koltuktan mürekkep ya 
zı oda takmu:, Anadol w Acem halı
ları ZEİTZ markalı çaprat teıai ne
fis Alman pi yan06U Çok güzel bir Co
bımWa salon gramofonu. HayJi yağlrbo 
ya tabloları. Pey sürenleııden 100 ,de 25 
teminat alırur. (3756) 

ZAYİ - Boyabat askerHk ııubesinden 
aldığım aelııed vee.ik•mla yol p>rası mak 
,puzil.e bet liramı ~i ettim. Para ibula 
oa ait olmak üzre weil<alarımı zirdeki 
adresime gl!odenne<ı! riıca oluınur. Ka
dıköy'ünde BaJı.a.nlye ~ 112 
No. lıı hanede miiMabdem Osman oğlu 
SC'lim. (3732) 

Umumi Neşriyat ve Yazı işleri 
Müdürü ETEM iZZET 


