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Balkan haftası bugün baş
ladı. Küşat resmi bugün yapı
lacak, konsey yarından itiba
ren içtimalara başlıyacak. 

Sahip ve Başmuharriri: Siirt Meb~usu MAHMUT 

Fransız Başvekili, erkanı 
harbiye ile hemfikir olarak 
ordunun daha bundan fazla 
indirilemiyeceğini söyledi. 

_FİATI S KURUŞTUR 8 inci sene No. 2617 CUMA 26 MAYIS 1933 Tel . { Müdür 24318. yazı müdürü 24319 
• idare ve Matbaa 24310 

Bir petrol ihtilafı 
(Petrole hükmeden cihana hükme

der) diyorlar D.k.k t d·1m· ti. ki d"· • ı a e ı 1§ r , 
unyanın bir noktaomda büyücek bir 

~esele çıksa, altında mutlak petrol ko 
usu duyulur. Son zamanda petrol 

gene bir h · ld f d e emmıyet a ı. Petrol etra-
ı: a ihtilaflar çoğalıyor. Bu ihtil.if-

rm ekserisi gizli kaldığı için mahi-
yetleri anl ıJ • 
ihti[~f dah"! r~~b olrr. Sonl ~ •. andatrobılr 
ihtil' 7 , an - ngı ız pe 
d"ı.:f~· .. Fakat bu sefer it aleniyete 
d 

0 
• u, hatta Akvam Mecliıine ka-

ar •ntikal etti. 
d llan.-. lngiliz ihtilafı nedir? 1901 
;, ngılız Entelicena servisine menau,p 

0 .duğu bildirilen Arcy Iran petrolleri
:;::; imtiy~unı almıştı. Tarihte §Öhret 

an bu nn~az 500 bin kilometre 
"'Urabbaı ara:oi dahilinde (T'urkiyenin 
;:""'•hası 760 bin kilometre murab
l aı ! ) albnış sene müddetle petrel İ§
etmek hakkını veriyor. Bu ehemmi

Yetli imtiyaz 20 bin IDgiliz lirau gibi 
~l~hdut bir para ile almmıfb. lıte ih-

1 af, ilk sahibinden imtiyazı devralan 
Ve bu ·· 1 d • 1 A 1 p ?un ran a petrol ıı eten ng er 
eraaın şirketinin lran hükUmetine 

~ereceği temettü hissesini azaltmasm
d an doğmuftur. Petrol istihsali sene-
1;n •eneye arttığı halde, ıirket lrana 
de 30 da 1,3 mil~on lng~~z lirası, 1931 

m. Y.alnız 306 bın lngılız lira11 ver-
ıştır. B d • 1 . sine . ~ para ogruca ran malıye-

B gı~ıyorılu. Iranda Bahrihazer -
asra tun dif h rikahl en . er attım yapan Ame-

zolunu";a ~enlmek üzere Londrada hıf 
lılara ":;;1 u. Skon zanıanda Amerika-

1 ece ta.__ •t1 riJ . ce ran hük . • ':"'ı er ve emeyın-
tir. umeı; •mtiya:oı feshetmit-

lhtilaf be 

Hükômet duhuliy 
Belediye vergi ve resimleri 

hakkında iki kanun 
Duhuliye resmi kaldırılacak, yerine 

gümrüklerden varidat temin edilecek 

Dahiliye Vek:!.i Şükrü Kaya B. 

ANKARA, 25. A. A. - HükU
met belediye vergi ve resimleri ka 
nunundaki duhul resminin ilgası 
hakkında 8. M. Meclisine bir ka-

nun layihası vermiştir. Buna göre 
Belediye vergi ve resimleri kanu
nunun 31, 32, 33;34, 35, 36, 37 ve 
38 inci maddeleri mücibince vaz 
ve istifa edilen dühuliye resmi lağ 
vedilmektedir. 

Hükfüimet diğer bir kanun la
yihasiyle de duhuliye resminin il
gası dolayısiyle belediyelerin gay 
bettikleri varidata kartılık olarak 
gümrüğe tabi eşyanın gümrük 
resmine yüzde 10 zamedilmesini 
teklif eylemekteder. 

Gümrük idaresi tarafından tah· 
sil olunacak yüza 10 kesri mun
zam tahsilini takibeden ilk ayın 
nihayet 15 ine kadar dahiliye ve
kaletince gösterilecek milli bir 
bankaya yatırılacaktır. 

Bankaya yatırılacak olan bu pa 
ralar, Dahiliye vekaletince yar_ısı 
nüfusları ve yarısı da son üç sene 
lik duhuliye varidatı vasatisi niı
betinde belediyelere tevzi edile
cektir. 

Yetine gÜtürül! a!. evvel Akvam Cemi
•aid du. Orada bir hayli me 
sand": ı~:':;j, ~i~ayet halledildi. 28 N i
da bir İtil . ~ume~i ile ıirket araııın
lti)ô.f m .. a e ımza olunmuıtur. 
lrtenf Uzakerelerinde izzeti nefis ve 
OYtta aat hesaplan ayni zamanda rol 
liz d IDı§lır. Fakat buna rağmen, lngi- 1 ================================= 
dan bnanması için Asyada Singapore- T f k ••it • • kl• • • 
hulu :tka ikinci bir petrol istasyonu ıp a u esının na 1 ışı 
ne b nı.:rmak mecburiyeti itilafı her 
mııtı: 1 ""• olursa olsun mümkün kıl-
vanı i:: ra~ • lngiliz ihtilafı henüz Ak- başlamış demektir ınız m:ı:.•Yetine gelmeden,. yaz~~-
lafta YUnı lelerde, lngilteremn bu ıhb
lunnıu,ı Utak davranacağı ifade o-

8İf;"ba~;:::rı~bun;ı:,:rt :..ı:t:ı Dün şehir hastanelerinde talebeye tahsis 
)'an ed· 

1 
uç lnem!eket araamda cere· k d d ld 

re. ~ıyor: Ruıya, Amerika, lngilte- edilecek yata a e İ görüşü Ü 
ıneıııı kn .en zengin membalan bu üç 
1>or . e etın elindedir. Tekmil cihan 
ı. •tikasmın bir petrol davaııından 
~!ka bir l'"Y olmadığım aöyletecek 
lı: dar ehemmiyet alan bu rekabette 
ı a1:betme.k .ağır bir teydir. Bu İtibarla 
~~tiltere ıçın, lran ihtilümı musliha-' 

•urett~ halletmek i.deta h" 
!'et haı· .d. ır zanı. 1 ır. ıı. 

ktilafnaın..,nin en ehemmiyetli üç 
tası ıunlarchr: imtiyaz aahaaı, ho

meaeleoi, hülrrüınet aidab. 
1.-.. S~ha meselesinde Iran hükU

b.etı buyük bir yükt kurtulm t.,,, lk. • . en uıtur. 
lan e 1 ııntıyazda lnırilizlere bırakı-
lar ":~ı s:ı-haıı lranm (üçte biri) ka-
h~ ı';;' hır ıaha idi. Yeni itili.fta bu 
ak .. 38 den sonra kat'i eb'admı al

liri[ıı:"';~e, lranın (altıda biri) ne ln
§lr. 

,._t.- lekmiJ Iranda boru fel'fetmek 
1
• eski imtiyazda ıirketin inh. 

!lıı.da id' y ...• f .. ısa• k l ı. enı ıtila a gore bu hak an-
la[ ranın cenubu garbiıine nıahsur 
: .,._~Yor· Bu surette lrarun Baora kör
"1 ltıden baıka yerlerinde petrol bo-
• "jt ferşi, diğer memleketlere meae
ı.,~•Yaya ve Amerikaya serbest bı-
3 mıı oluyor. 

- En canlı nokta olan hükfune
i., v~rık·ıecek aidata gelince, hükil.me-

§Ir eıı ) • ki•. ra.:td en a acagı para es ım.ti-
. 'I' a :vazıh aurette tayin edilmemiş

""• it·ı · f b r. 'I' ~ a ta una dikkat olunmuı· 
Ya 'h enı hesap şudur: Her satılan 

' e~e raç ~~ilen ton baıma ıirket hü 
ll 111 

4 şılmg verecektir. Bu para
• ali J:Y:..!~ ~~hepten azalmazı ih
-lullınuşt~r. N mukı ve bir madde ilave 
k · · e adar pet J k 
~mı· ıırket hiikuınete ro. 7Ç51 aorsooa 
gı ız lirası (5 5 'I asgan O, 

'erecektir. Bun,L.a roıbyon Tiirk lirası ) 
• sap .daha vardn:~ ş·a{ka bir ikinci 

etı ve lngilizler:i' et, lngili:o hü
len esham sahiplerine en ~~rekküp e • 

~ettü tesbit ediyor. Bu r.:::~t!'"' te
~ lngiliz lirasıdır. lıte Ylllr. ~_71 
. •nglerle bu temettü çıktıktan arı 1 4 

lan k • .. d . . ııonra 
riik. ":rın yu~ e yırm11i gene Iran 
•akuınetme. verılecektir. Hesap olun. 

11., tadır ki, son senelerde 6 milyon 
la 1>.~trolden &§ağı iıtihaal olmadıiı
'lllı: ~ore,. Iran hükUmeti mecmu ola-
81 ·ı mılyon lngili:o lirası kadar ( 7 

:ıton T" k r lğ 1 ur ıra.,nda fazla) bir meb-
40 a ~caktır. lran bütçesi paramızla 

mılyon lır" k d · • • .. 111 a a ar ettiğme gore 
. ıu demelr.tir k' 1r ı·· d ' lç:ea • . . ı, an, petro un en 

lly1 te'::~ Yırnıide biri kadar bir pa
tilafn •n etmiştir. 

fb.. l>iğ:"enin eaaah noktalan bunlar 
İiddeti ~ maddelerinde de itilafın 
~'' şirkete j"e olarak tesbit olun

llın edilıniş V:jnlı memur a hnmasr te· 
trolün beYl\ ı::.nda halka satılacak 

li ".e hükume~e 
8 
ılel fiyaıtan yüzde 

fıyattan 'YÜ:od a2tılacak petrolün ay 
•a•tk '· e Snk .. r a arrur etın· . 0 sanına ıabl .. 
• •lilı\flara ıı:inne.';'tir. Nihayet bu ıri· 
8.ddeye göre de . mkutat olmryan bir 
gen ı · • fır et h ı ç erın lngilter d er sene ran 

e e tahsiJini te .. 

Tıp fakültesinin lıtanbula nakli ve 
talebenin ıehir hastahanelerinden iıtifa
de teklini teshil edecek olan komisyon 
dün sabah Darülfünunda 11lahat komi•· 
yonunun i§tirakile bir içtima yapmıfhr. 
Dünkü içtimaa Pr. M. Malche riyaset 
etmiştir. içtima Üç saat kadar &ünniİf 
Ye hayli münekeph olmuıtur. 

Münakafaya ıebep ıu nokta olmuıtur: 
Tıp talebesinin tehir hastahanelerinden 
istifade etmeai için muhtelif ıubeleri ait 
600 yatak mevcut olması lizmıdır. Bü
tün tehir hastahanelerinde yatak adedi 
bu miktarın birkac misli ise de talebe
nin bepıinden istifade etmeai için hasta· 
neler müsaade etmemektedirler. Dünkü 
içtirnııa iıtirak eden hastahane sertabip
leri talebe için kııçar yatalı tefrik ede
bileceklerini IÖylemiılerdir. Münakaıa 
ıonunda yapılan heıaplarda ıslahat ko
mitesinin istediği yatak adedinden nok
san yatak temin edilebileceği anl&§ılmıı
br. Bu vaziyette ihtiya~ temin edilemi-
yecektir. Pr. M./ı,talche 

Dünkü toplanbda bu yatak ihtiyacı 1 . Dün kendiıile görüfen bir muharrl
•ti halledilemediğinden yann bu husus rimize Darülfünun emin vekili Dr. Tev-
görütülmek üzere tekrar toplanılacak· ı fik Recep B. demiıtir ki: 
'?"· Islahat komisyonu her Tıp tubesi i-
çın asgiri 25 yatak temin edilmesini is- - Cemil Pı. Pr. M. \Malche için: 
temektedir. "Doktor değildir, Tıp fakültesi iıinden 

Yeni vaziyette ıehir hastanelerinde anlamaz, fakültenin naklinde acele edi
~lebe':'in istifade edeceği pavyonlar tef- liyor" demiş. Fakat bu itinız doğru de
nk edılecektir. ğildir. Profesör bu işi kendi batma yap
-· Komisyon henüz bu i•leri hallebnedi- mamaktadrr. Fakültenin lstanbul cihe-
gı den T f k ' tine nakli meıelesi ile hastahane seria-n ıp a ültesinin lstanbul tara-
fında han.gi bin.•Y.a nakledileceğine dün bipleri ve doktorlardan mürekkep bir 
k!"'ar venl~emıştır. Bu işin önümüzde- komisyon meşgul olmaktac!Jr. lı acele-
ki hafta netıcel • · ye gelmi• deg· ildir. Komisyon bütün ih-enecegı temin edilmekte- • 
dir. 

(Devamı 5 inci sahifede) 
Tıp fakültesinin İstanbul tarafına nak- ========--= ===== 

line muarız olan bazı doktorlann Maa
rif ve Sıhhiye Vekaletleri 112Zdinde hu
susi teşebbüsat yapacakları söylenmekte 
dir. Bazı doktorlar fakültenin lstanbul 
tarahna naklinde hiç bir fayda olmadığı
m iddia etmektedirler. Bir doktor bu hu
ıusta diyor ki: 

- Tıp fakiiltesi binası vaktile 700 
bin altm lira sarfedilerek inşa edilmişti. ı 
B_ina Avrupada mevcut Tıp fakiilteleri
nın birincilerindendir. lotanbul tarafın
~ fıt)<ülte için liizım gelen tesisatı havi 
::ı- )>~na bulunamiyacaktır. Liboratuv'!"- , 

r ıçı':', tedrisat için ayn ayn binalar 1§• 1 

gll) edilecek, müteferrik bir surette çalı§
~ ~ecburiyeti basıl olacakbr. 
op.,:~~tenin İstanbul tarafına nakline 
tarda 0

(: C<;nüt Pa§& da tiddetle aleyh· 
cele :·d·ı~I .Pf. bu nakil İtinde çok a-

1 
1"'nı söylemektedir. 

min etmek ·· . . . 
decektir B u:o~re .~o bın hra tahsıs e-

15 · ugunku ıartlara göre hu 
para .. t;alebeye yeter. 

y enı ıtıl.ifname Irana d ln ·ıt 
d f d a, gı ere-

ye e ay alar temin d' 1 
k d . d" e ıyor. ran 

en ıne uşen kir hı·ssea· . t b' . ını es ıt ve 

, 
Milliyet ' 

Otomobil ve motosiklet 
yarışları 

Türlıiye Turing 11e Otomobil klü
bü ile gazetemiz tarafından tertip 
edilen otomobil ve motosiklet ya
nılanna 23 haziranda başlanacak· 
tır. 

Y arl§lann bu sene daha heyecan
lı olabilmeai ifin bir takım tedbir
ler alınml§tır. Y a1'l§lann galipleri
ne verilecek hediyelerin de daha 
bol ve daha kıymetli olması düıü
nülmektedir. 

aleyhıne olan eaki imtiya:oı tash 'h t .. l ·ı . ı e
tırıyor. ngı tere ıae. Hint yolu ü~eri _ 
de ehemmiyetli bir donanma petrol i~-

- tasyoniınu tehlikeden kurtarıyor. _ 
Müderris 

Nizameddin ALI 

Kayıt ve kabul m11amelcitına 1 
Haziranda baılanacaktır. Yal'l§la
ra iftiralı arzusunda olanlara bir 

teshilôt ·olmak üzere, bu muarnelci-ı 
tın her otomobil ve motosiklet acen 

l 
il t~sinde yapılabilmesi temin edilmiş 
! tır. 

== ·~ 

e • n k ldınlmasın e • 1 

Gazi Hz. 
Haziran· ortasında teş

rifleri "bekleniyor 
Sevinçle öfrendiğimize göre Re

isicümhur Gazi.Mustafa Kemal Hz. 
yakında şehrimizi te§rif buyuracak
lardır. Reisioômhur Hazretlerinin 
haziranın ort'aıarma doğru Ankara 
dan harek etmeleri çok muhte
meldir. Gazi Hazretlerinin teırifle
ri münasebeti!~ Dolmabahçe sara
yında hazırlıklara baılanmaktadır. 

Hilaliahmer haftası 
Dün hafta ve aza kaydı 

· başladı 
. Dün Hilal' er haftasının birinci 

günü- idi. f' "naaeebtle kaza ve na
hiyelere ,..__ a.za yazılmasına başlan
mıştır. Dün yaliuz Eminönü mahallele 
rinde 250 aza jazılmııtır. Aza yazm 
için yanlannda iki hasta bakıcı hem-

Eminönünde aza kaydediliyor 

ıire olan heyetler mahalleleri gezmİJ -
lerdir. Eminönü kazasına yazılı aza 
aayısr 2802 kişidir. 

eni tabrikalar 
Ilk fabrika Kayseride 

kurulacak 
MOSKOV A, - Sovyet Rusya bü

yük sanayi komberi A. O. Zolotarev, 
Türkiyeye Sovyet hükfuneti tarafın· 
dan satılan makinelerle Kayııeride 
bir menııucat fahrikaaı yapılacağmı 
bildinnİftİr. Zolotarev Kayııeri fabri
kasının aene içinde biteceğini zöyle
mit ve demittir ki: 

- Kayseri mensucat fabrikaSJ Sov
yet sanayi usullerine uygun bir şekil
de yapılacaktır. Diğer bir fabrikanın 
inıası için de nıÜzakereler cereyan e .. 
diyor. Bu hem Sovyet sanayi te§ebbü
aünün kuvvetlef!Dekte olduğunu, hem 
de Sovyet Rusya ile Türkiye arası.nda 
ki dostluk münasebetlerini gösterir bir 
hadisedir. Türkiyede sanayi hareketi
nin inki§Bfr bu memlekette ikbaadi ve 
fikri ae•iyenin yükselmesi demektir .• 

Dün Darülfünun konleranş salonunda 
Nebatatla veraset mevzulu bir konfe

rans veren Müderris Adarniç 

Haftalık siyasi icmal 
Ahmet Şükrü Beyin siya.si icma

li bugün ve bundan sonra her cuma 
gÜnÜ dördüncü sahifenin batında 
bulunacakbr. 

Adliye vekilinin 
Tamimi 

[ İkinci sahifemizde 
okuyunuz.] 

llf Hf llUI 111llllHIHll11 iti 1111111111111il111 

•• 
Uç senede bir buçuk 

milyon lira verdik 
Otobüs ve otomobil için yalnız Istan

buldan çıkan para budur 
Otobüs ve otomobiller Şimendifer ve yollarımıza zarar 

verdiği kadar paramıza da zarar veriyor 
Otomobil ve kamyon iıhalaımm 

memleket ikbsadiyab Üzerinde yapb
ğı vahim tesirler son günlerde tekrar 
münakaşa mevzuu olmağa başlamıı
tır. Vakıa, otomobil, otobüs, kamyon 
ve kamyonet namı al-da memleke
te giren arabaların en küçük leferrü
abna varıncaya kadar benzini de da
hil olduğu halde bütün akoammm ha· 

riçten gelmeai, milli paranın bot yere 
akıp gitmeaini mucip olmaktadır. Oto
mobil, kamyon, ve otobüa akını ko
tumculuk, saraçlık, arabacılık gibi 
yerli küçük sanayii tamamen öldür
mekle kalmamq, hayvan bakımı ve 
üretilmesini de fena halde baltalamtf• 
hr. Otomobil iıleyen mmtakalarda 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Balkan haftası haşlıyor 
Küşat resmi bugün yapılacak, yarın 

konsey içtimalarına başlıyacak 
Balkan haftası bugiln ba§lıyor .. Ni 

zamnamesi mucibince her sene iki de
fa içtimaa mecbur olan Balkan Tica· 
ret ve Sanayi odası konseyi de bu se
neki ikinci içtimamı Balkan haftasına 
tesadüf ettirmittir. · 

Balkan Birliği latanbul mümesaili 
Tahir Bey Balkan haftasmm açılmall• 
m tesiden bugün saat 1 7 buçukta Pe
rapalasta bir çay ziyafeti verecektir. 

Balkan Ticaret oda11 reisi Nemli 
zade Mithat Bey de hafta içinde mü· 
meııailler §'"refine bir çay ziyafeti ke· 
şide edecektir. 

Hukuk fakültesi reisi ve Balkan 
Birliği lstanbul mümessili Tahir Bey 
dün ıu beyanatta bulunmuıtur: 

-
4'Birinci Atina konferanamdan 

beri her zene latanbulda ve Balkan 

(Devamı 5 inci sahifede) Tahir Bey 

Macarlarla sonuncu tema
sımızıda yaphk .. - -

Pazar günü stadyomda Türk takımı ile 
misafirler' serbest güreşecekler 

Dün akşam Maksim salonlannda Ma- 1 
car B. Vaıutaş takımı ile üçüncü ve son 
Greko-Romen temasımızı büyük bir halk 
kütlesi huzurunda yaptık. 

Halk daha müsabakaJann batlama 
saatinden çok evvel salonu hmca hınç 
doldum>U§tu. Tam saat 9,5 da ~~de !&
carlar ve onları müteakip bizmıkiler 
nnge çıktılar. Bundan ıonı'lı ilk d~a 
Macar antrenör söz aldı ve burada gor-

dükleri büyük spor hareketlerinden ve 
misafirperverlikten çok memnun oldu
ğunu ve güreşçilerimizi kendi memleke
tinde gönnek istediğini ilave etmi~tir. 
Bunu müteakip güre§ federasyonu reisi 
Ahmet Fetkeri Bey söz aldı ve teıekkür 
etti. Badehu bu ıerefli temasın bir halı· 
raıı olmak üzere Macar ııüreıcilerine bi
rer madalya talih edildi ve güreşler baş-

(Lil.tfen sahifeyi çeviriniz) 
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Yeni müşküller Fransız ordusu Her haldu (Milliy•t) iad.ir. 

HALİFELİGİN SAHTELİGİ 
Yazan: S. N. 

lsliimda hükiimet ve hakimiyet, 
1
cümhuriyet prensiplerine uygundur. I 

- Hakiki Halifelerden biri, ne diyor?- Halile taslağı "Elhakim,, le 
dördüncü Muradın vahşet ve zulumları. 

Mmr Kacluı Cemaledclia Ef,..di mer· 
hum, halifeyi ve halifeliği inkir etmekle 
çok isabet etmiı bulıınuyordu. 

Padişahlar, halifelik makamının ruha
ni kuvvetinden de iıtifııde ederek, kendi· 
terine "Zillullih • Allahm cölceai" dedir 
tiyor, cahil halk üzerincleki nüfuzlannı 
bu ıııretle arttırarak bilclikleri cihi at oy. 
natıyorlardı. 

Şair Etref merhum, bir hicnyeıinde, 
Su itan Hamit için: 

Böyle gölge iıtemez &.,n bildiğim Al
lah olan! 

Dem itti. 
Padişahlar, halifelik meaeleaini fazla 

kurcaladıldan takdirde İf urpa saracak· 
b. O kadar dayandıldan balifeliğin elden 
citmeai bir tey değil, ortaya bir de baki: 
ki halife intihabı meadeai çıkacaktı ki 
bu, onlar icin en büyü~ bir tehlike idi. 

idamda bükümet "" hi.kimiyet işi, 
doğrudan doğruya cümhuriyet prensip
lerine tetabuk eder. 

Halk, kendini idare edecek hükümeti, 
kendi ~ ve iradesile yapar. Çünkü 
""Emri bilma'ruf nehyi anil miinker,. ı...,. 
tılahı •er'iıinin hakiki mefhumu, hikimi· 
yetimilliyedir. M"fveret, İcmariimmet, 
bunun pek tabii olan tatbik ıuretleri, ,.,.. 
ki ileridir. 

!'.' illet, bu hakimiyet hııldruu, tam bir 
hürriyet ve müsavat iJe lr:ulla.nır, netekim 
Reıulüekremin vefatmı müteakıp ashabı 
kiramı, pek ha""aretli müzakere ve müna~ 
katalar; hl\tti ileri, geri fi.kırdılar; acı, 
tatlı bir hayli mübahase ve münazereler· 
den "Onra intihap yapmıılardır ki tafai· 
latı Tarihii.lam sayıfalannd. yazılıdır. 

Çeharıyarın, cümhur mesalilıinde met· 
vcretle hareket buyurduklan malumdur. 
Me,veret, Allabın ve Reıulullahın emri
dir; huna dair müteaddit ayetikerimeler 
ve hadisişerifler vardır. 

Halkın, canına, malına ve if r bakla· 
nna ait işlerde, te.k rey ve emırle mua
mele ve hareket, istibdattır, zWümdür, 
haramdır. 

Cümhur işlerinde, Hazretipeygamber, 
o kadaı· acık ve e-enit bir ruhsat beyan 
buyurmuş1ardır ki heyetiiçtimairfenİo ta~ 
bii ve medeni ihtiyaçlarını kendi rey ve 
içtihatlarile takdir ve menfeatlerini tah· 
sil ve tntmin h11kkına maz.hariyet]erini 
miıbeyyindir: 

"Entüm a'lemü bi emridünyakGm,,. 
Manası: cSiz, kendi itinizi daha iyi bi· 

(ininiz!• demek olan Peygamberin bu 
emrini, maatteeasüf padişahlara clalka· 
vukluk eden, müdahin, riyakaı- bir takım 
hoca kılıklı kimıeler, yalan yanlıt tevil 
ederek i ~tibdada yol a~lar, alemin 

bapııa bin türlli dert ve beta aaçmtf
lardır. 

Hazreti Ebubekir, halife intihap olun
duğu zaman irat ettiği bir hutpeainde: 

- Ey niı! Ben, sizin içinizde en ha
yırlınız oJıı.dtiun halde üzerinize tevli
ye olundum. Eğer, iyi i' görüraem, bana 
yardım ediniz. Fenalık yaparamn, beni 
ikaz eyleyip doğntltunıız. Ben, Allaha ve 
reaulüne itaatte bulundukça bana muti 
olunuz. Ma'siyetim takdirinde, smn i· 
çin bana itaat yoktıır!,. 

Dememit miydi? 
Hazreti Omer de, bir it için, nezdine 

gelen bir adamın: 
- Ya Omer! Allahtan aalmı! 
Diye yükıek seale ha,ım--.ı ye ora• 

da bulunanların birinin o adamı ıustur
mak İstemesi üzerine: 

- Bırak! Bırak! Söylesin! Haylanın! 
Millet, hükiimetme aerlıeat söyliyemez, 
derdini anlatamazaa hayır yoktur. Hükii
met te, milletin seıini, feryadını dini.,. 
mez, ititmezse, gene hayır yoktur! 

Diyerek hakpeTVerlik cöatenn«ni, mi 
idi? 

Bir, bu hakiki halifelere, bir de fuzuli 
olan halife makatrına konan, halifelik 
taalıyan .. bte halifeleri gözönüne getire
lim: 

Abbasilerden, halife taılaiı "Elbikim,, 
bir l{Üo, on bir ya,ında bir çocuğun boy· 
nunu vurdurmuttu. Sebep te. zavallı, 
masum çocuğun, Elhi_kimjn sarayırun 
divankapısı önünden a.t kotturarak geç· 
mesi! 

Bunu, akıl, havsala alır mı? Bir hiç İ· 
çin, zerre kadar dü~ünıneden tereddüt 
etmeden, imanı incinmeden, vicdanı ka· 
namadan mil'\um kanı döken za.1imlere 
"'halife,, denir mi? 
Osmanlı padişahlanndan "Halifeimüs

liınin olan,, dördüncü Murat ta, Eyüp 
camiine seli.m.lrğa il!'İderken, Balatta biı· 
kahvehane peykesinde oturan bir adamı, 
kendisine tazim icin ayağa kalkmamı, 
olduğu töbmetile, hemen oracıkta idam 
ettirmitti. 

Tarihte, bu ve buna benzer bir c;ok mi
ıaller vardır ki saymakla tükenmez! Ma 
sum kanına .suaamıı; kibri, gurunı, neh· 
vetlerini tatmin iôn luın dökmekten, 
zulüm ve eziyet etmekten çekinmiyen 
hatta hıtz duyan bu kabil halifeler, ır· 
kan, dinen halife tanın••!ar bile Allah 
ve Peygamber indinde makbul ve mute
ber olamazlar. 

Onlar, h~life değil, halifelik etmiyor
lardı; halifeyi zulümlerine, istibdatlanna 
"e vah.etle.rine bir alet otaralr. kullaru. 
yorlardı. 

(Arkası var.) 

F Yarın: 

Halifeliğin Sahteliği 
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Abdurrahman Şeref B.in "F ezl ekei tarih" i. - Tarihin iğrenç bir 
yaprağı. - lmamülmüslimin, Halilei ruy:zemin olan gayrimf!fnı ve-

1 l.:tler, haramzadeler. 

ladı. 

Güresler 
' ilk e-üreş Türkiye 6liz siklet ıampiyo-

nu 1. Necip ile Macar Banyoz prqıne
ğe başladılar. Her iki rakip ilk dakika· 
lar hirihirlerini deniyorlar. Bu arada 
Banyoz a<rk hir k~fa huldu ve kapmaıi
le indirmeai bir oldu. Neticede Necip 4 
dakika ?.l aaniyede mağlup oldu. 1 

ne burnu lı.anayor. Muaaraa 7-8 dakika 
durduktan wnra tekrar baıladı. Bu se
fer ayakta ,..üretiyorlar. Netice de Nuri 
hükmen galip. 

Altıncı müsabaka Urfalı Salih ile 
Macar Palotas 87 kilo yan ağır için 
güreıiyorla.r. Salih çok kuvnıli fakat 
biç oyun bilmiyor. Bu arada Salibin 
parmağı incildi ve daha aıcakken ö
nüne geçildi. Güret gene devam edi
yor. Oyun noktai nazarından Macar, 
kuvvet noklai nazarından Salih ga· 
lip vaziyette. 

ilk on dakika bitti. Macar faik ilan 
edildi ve ayakta tekrar güreı ba!ladı. 
Fakat bu arada gene parmak incindi
ği için tatil edildi ve Polatos hükmen 
galip geldi. 

ikinci mac Abbas ile Fabyan arasın· 
da 61 kilo için yapıldı. Geçenki mağlu· 
hiyetin acısını çıkarmak için Abbas çok 
idareli ve temkinli fl"Üret yapıyor. Bir 
ara kendi oyunu ile Abbaı yere dü,tü 
ve bir iki dakika yerde çalıtlıktan sonra 
kurtuldu. Gene ayakta çarpıııyorlar. 
Yalnız Abbaı araııra cam yanar cibi 
hareketler yapıyor. Mütlaka bir taraf· 
tan zoru var. Het' iki tarafta can ve baş
la çalqıyor. Abbas fevkalade ıeı-t ve ae- Nihayet son müaabaka ağır 11klet· 
ri ıı-ür.,.meğe bafladı. Fakat ber ikisi de ten Kont ile Çoban Mehmet a.rasm· 
acar olduklan i<;ln biribirlerine bariz da ba,ladı. Çoban gene faik güre,i· 
bir tefe\•uk göateremediler. Neticede 
Fabiyan hükmen ııa!ip celdi. yor. ilk on dakikada Çoban aayı hesa 

bile galip ikinci on dakika batladı. 
Ocüncü güre, ııünün en mülıimlerin- Fakat Macarın arnı patladığı için 

den biri idi Yuıuf A1lan · Galambo,. Mehm~t 11 dakika 32 saniyede ga· 
Yusuf bu müsabaka idn 7? kilodan 66 tip geldi. 
kiloya düfl"üttü. Rince çıkar ç'!<maz S b w 
Yuıufun yÜzünde kazarunak azını va- er est güreş yapacagız 
zihen okunuyordu. Son maç yapılırken Macar takımı 

Nitekim ilk kapttmağı müteakip bir Türk takımını bir serbeat ııüret mu· 
dakika :>4 saniyede Galamloot ıu,la ye- sabakaıma davet etmqtir. Federaı· 
re indi. yon bu daveti kabul etmittir. ıMlıaaba· 

Sir John Simon Fransız 
başvekili ile görüşecek 

PARIS, 25 A.A. - Havaı Ajansın-
1 

dan: Dün öğleden ~onra cıkan gazete
ler dört devlet mi..ıri hakkında bol bol 
mütalealar yürütmektedirler. 

lntransigeant gazetesi Franaanın va
:ıiyetini şu yolda anlatmaktadır: 

- Fransa Milletler Cemiyeti misakı· 
run on altıncı ve on dokuzuncu madde
lerinin M. Muuolini tarafından hazırla.
nan miqk metnine mecburi surette ili.
vesini iırarla iıtemektedir. 

Baron Aloysi bu teklifleri kabule mü· 
temayil gibi ~örünmektedU:. Bununla 
beraber lngilterenin hu teklifle.; kabule 
ve mf'vcut muahedelerdeki maddelerin 
keyfi su•ette tadiline mani ol• cak karı•· 
lıklı yardım miaakına ittirake pekaz ya
naıtığı söylemnektedir. <;on •••tte orta
ya cıkan bu ıı:üçlülderin ~ör•le• misakı· 
ntn imzaııru gec;ktirecefi. V'nnolunmak
tadır. Bununla t.eraber h~•İn memnu 
niyetini mucip olacak bir uzlaşma eld~ 
edilebileceği umulmaktadır. 

Küçük itilaf kabul etmiyor 

BRÜKSEL, 24 A .A. - Belga Ajan· 
amın Cenevre muhabirinin verdiği bir 
habere ıı:öre M. Benes, 4 devlet misakı 1 

prensipine muhalif olduğunu İll>!İlu ha· 
riciye nazın Sir John Siınon'a dün bil
dirmiştir. 

CENEVRE, 25 A.A.- Sir Con Simon 
saat 12,20 de tayyare ile Londnı.ya ha· 
reket etınİ•tİr. M. Daldier ile avdetinde 
ııörüıecektir. 

Muahedeler tadil edilmeli 
PEŞTE, l'.S A.A. - Lordtar kamara. 

sı aza.!'.ından lo .. d Astor, Pe~ti Hirlao 
gazeteainin Londra muhabirile yapbğı 
bir muhavere ••nasında demiştir ki: 

"Harbin !".Onunda aktedilm.is olan mu
ahedeler ahlıimırun h•k'lz olduğunu bu· 
gün hic kim~e inki .. etmİyOI'. Avrupa .. 
nın b,.;;;okü bünyesi bütün Avrupa mil· 
!etleri~ muvafakatile ku•ulmut değil· 
dir. Büyük harp sonunda yapıla.ıı deyİ· 
tiklikler bi• devlet ~pu tarafından di
ğerine •ebren t.;.bul ettirilmittir. Onla· 
rsn mütaleaları sorulmadığı gibi hu de
yi,iklikler idn muvafakatleri tle alınma
mıştır. Binaenaleyh mııahedelerin tadi
li lizmıdı.r. Karıılıklı anlatmaya miiste 
nit bir itilif elde edilmelidir. Sayet mus· 
lihane bir tadtle teaebbüı edilmezse, kuv 
vet iıtimali ile tadilat yaptlma11 tehlike
siyle kartıl:>Jllcağız. Bu ise felaketli bir 
harbi intaç edebilir." 

Mülıim bir mii.liilıaı 
CENEVRE, 25 A.A. - Londradan 

Matin gazeteaine bildiriliyor: Cenevrede 
ııerek silahlan l»rakina konferansmın 
meaaiai V*" 'Jerek l~ 4 dev
let mi-akına muhalefeti noktai nazann· 
dan vaziyet, Sir John Simon ile M. Mac 
Donald arasında telefon muhaberelerine 
aebebiyet venni, ve hu muhabettler ne
tice•inde Sir John Simon bu meaele hak 
landa "'1. Daladier ile lj'ÖrÜ'mek üzere 
bu sabah Pariae ~tmeğe karar vermiştir 

Mülikat büyük bir ehemmiyet atfe
dilmekte ve J..ondnı. konferansuun iıtik

' bali bu mülakata bağlı olduğu söyleDr 
mektedir. 

Arrachard'nın 'cenazesi 
PARIS, 25 (A.A.) - Salı günü 

Chartres yaknımda Deuı.ch la Meu· 
rtbe kupası için yapmıt olduğu bir an 
treneman uçutu esnasında telef olmuı 
olan yüzbqı tayyareci Arracbard'nin 
cenaze meraıimi bu sabah saat 10 da 
yapılmı,trr. 

--o-

Muhasamat tatil edildi 
LIMA, 25 (A.A.) - Dün öğle vak: 

ti Perou ve Colombiya hükümetlen 
askeri kuvvetlerine harekatı tatil et· 
melerini emnobniıler ve Leticia ihtila
fının muılihane bir surette halledil· 
miş olması dolaynile tebrik telcrafla· 
rı teati etmİ.flerdir. 

Almanya - Avusturya 
VARŞOVA, 25 (A.A.) - Dantzic 

Soıyalist fırkaımm bir içtimaında 
eıki Avusturya batnkili M. Renner, 
Avusturyanm hiç kimsenin itisafa dü
çar olmıyacağı aerbeat bir Almanya 
vücude cetirilmeıi tartile Almanya İ· 
le siyaaeten birletmeii kabule hazır ol 
duğunu söylemiştir. 

ka pazar pnü yapılacaktır. Türk 56 
ve 61 kiloau müıtema diğer pehlivan 
lan tespit edilıniıtir. 

lımail, Hüııeyin, Nuri, Muatafa, Ço 
ban. 

Dördüncü çarpıtma meıhur Heııedü, ,,,.aıe;;;;;;;;ı;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;311•••i1!!1iiE;!;;;!!!!!!!!!l!!!!8!!!1!!!!!!1!!!!!!!!11!E!!!!l!;;;;;;ii!!i!!!!!••ı1111 
ile Ankaralı Hüaeyin a•a .. nda yapılma· 
ia başladı. Hüıeyin fevk•lade kuvvetli T • T p 
bir f'Üre,çi hir az daha teknik öğrenirae enıs urnuvamızın rogramı 
katigoriıinde rakiosiz olahilir. Bu arada 
Hüseyin bi• köprü kunn•k i•tedi fakat 2 6 . S . 1 9 3 3 
acemiliği yÜzünden köprüyü tutdurama
dı ve 5 dakika 39 saniyede ııalip geldi· 
iini hakem heyeti ilin· etti. Fakat aha· 
li bunu istikbarla protesto ediyor. H&
kemler ne yapacağını müterreddit fa. 
icat t.ı.rar karardır. !atıklar nihayet ye. 
di dakika de..am ettikten ıon•a durdu. 
Şimdi ahali ortada Bobi1 ile ııüreşen 

f Cuma ıtünkü P roğram 
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şekilde ta!! hih. edılmiştir l : 
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10.- Suat v Vedat 
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Ba1dini • Sedat 
Siri.nian T Jaffe 
Mi•s Cuminı • f1" ı ... 
Joffred,. • Suat 

,.ahut Ne~ml 
Nuriye: 

_ Act1ını çıkar Nuri diye batırıyor-

1 

15.45 Sed.ı yahut Baldônô 

1ar.. Şirini.an ;.hut Jaffe 
Nuri rakibini geçen aktam da olduğu 16.:«t Qb.aı.,rsaian Vrd~t Melih Danyal 

Alamet yal.ut Rasih 
Mile Corodeıki • 

Mile Bornsteiu 

gibi f•i~ gür"liyo~. Bi_ı:inci. ~~ dakikayı • v 
müteakıp Nun fruk gureştıgı anlaşıldı. \ Matıda •nd another Necmi: Rasih 
ikinci on d;ı;kika drt yerde çalışıyorlar. l7.IS Sedat - Sıu.t Şoduar Şirirı yan 

Saat C KORT 

10 Ciraa v Necmi 

Nuri iis•te oyun yapmak jcin uira iyot'. Semi!, :nd Anothel" Jaffe J n ff redy 
Mocar Bohiş <ok fazla teknik biliyor ve ... ı 
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Bugünkünden daha fazla 
indirilemez miş 

PARIS, 25 A.A. - Matin gazetesinin 
iyi bir kaynaktan aldığı haberlere göre 
başvekil M. Daladier ile cene•al Wey· 
cand •• Gamelin ~u mühim noktalar Ü· 
zerinde itili.f etıni,terdir: 

1914 deoberi ücte iki nisbetinde azal· 
tılmış olan fırkal.;_r ~dedi. d~ha ziyade 
indirilemez ve bif' ~enelik a"ke .. lik müd
deti d .. aıgaridir. Maamafih Lamans ve 
Linoges k~lordulan kaldtnlacaktır. Bu 
teklifler ili a~keri 'uranın fikirleri alın .. 
dıktan sonra parlclmentonun tasvibine 
arzolunacaktır. 

Cenevrede müzakereler ne halde? 
CENEVRE, 25 A.A. - Sir .John Si· 

mon, umumi komisyonda l~iliz pli.nı· 
mn emnüselamet meseleainde Aınerika· 
mn vaziyeti ile ahenktar olması icin ta
dil edilmit olan metinleri okumuıtur. 

M. Davis, Amerikanın mukavelena· 
me ta.dik edildiği voman tek cihetli 
kat'i hir ,ekil alacak ol~n bir beyanname 
projesini okumuıtur. 

1'1.1. Pl\UI Boncour, aarfetmiş olduklan 
ııayretten dolayı "'1. 011.viı ile Sir John 
Simon' a tetd<kür etmittir. 

Mumaileyh hu hadiselere Ruıyanın 
mutaarrızm tarifi lıahıinde kıymetli 

yardnnda bulunmaoı inzimam etmi• ol· 
masından dolayı mütekabil emnüıelamet 
meaeleainin tetkikine giriıilebileceğini 
söylemi,tir. Bu aayede ikinci ok'!nma 
eanaımda mü•bet neticeler elde edılme
ıi mümkün ol~caktır. C:ünkü 1 ngilizler 
tadil tekliflerinde hilha•'lll büyük ve kÜ· 
çük tlevl~ler ara•ındo. • mü~vatsızlık 
gözetilmeaınden vazgeçmqlerdir. 

Amerikadan bir ses 
VAŞiNGTON, "!5 A.A. - Hariciye 

nezaret ..,..mi mehafilinde Amerika'nın 
lngiliz planının emnü.el&mete müteal· 
lik l<ı•mmı kabulden imtina edeceği ve 
vaziyeti Cenevrede pazartesi günü ya
pılınıt olan beyanata mümasil beyanat 
ile tao•ih eyliyeceği söylenmektedir. 

Ya borçlar? ----
Amerika 15 haziranda 

144,000,000 bekleyor 
V AŞINGTON, 25 (A.A.) - Beyaz 

sarayda matbuat mümeaaillerini ka
bul eden M. Roosevelt, Amerikanın 
beynelmilel meseleler ka.-.ıamdaki va 
ziyetini tasrih ebn.İfbr· Mü.-rünileyh, 
kambiyoların istikrarını temin me&ele 
sinde bir itilif vücude getirilmesine 
matuf olan müzakereler neticesinde 
hiç bir terakki hu11Ule gelmemiı oldu· 
ğunu aç.akça söylenlltlir. Bununla be
raber, M. Roose•elt. bu mesele hak· 
landa Amerika ile aralarında Costa· 
rica, Nlcaracua, Macariıtan, fran ve 
M111r bulunmakta olan diğer devlet
ler arasında mütekaddim noktai nazar 
teatilerine devam edilmetke olduğunu 
beyan etmiştir. Amerika Reisicümhu· 
ru., Londra konferansı eaaasmda di
ğer devletlerle birlikte gümrük resim· 
ferini yükseltmek ve indirmek için 
cümrük tarifeleri meselesi hakkında 
kendisine veri1meaini kongreden jste .. 
mek taaavvurunda olduğu salahiyetle 
rin ,ümul ve dereceıine müteallik ola
rak henüz hiç bir karar İttihaz etme 
miş olduğunu köylemit,ir. 

Hüküınet, bo~lar meselesinde, in
tizar vaziyetini kabul ebni,tir. M. Ro 
oıevelt, bu aahada biç bir hadi~ ~
kubulnıamıt olduğunu bey~ e~l§tır. 
Miifarünileyh, önümiizdekı hazıran~n 
15 inde ecnebi hükümetlerin 144 mıl: 
yon dolar tediye etme.leri laz~m. geldı 
ğini hatırlatmakla iktıfa etmıştır. 

Üç Çinli linç edildi 
VAŞiNGTON, 25 (A.A.) .-. ~':~~i 

kodan Aaaoc.iated Preas'e bıldırıldıg~-
.. Ald · kasabasında ahalı, ne gore anı I 

d .. '-·-- uı bulunmut o an 13 
una~na~ t .. 

yqmda genç bir ~~ ırzına ecavuz 
ettikten .-ra öld~'!f. ~lmalan_n. 
dan ıüpbe edilen 3 Ç~ıyı lmç. etmıt
le d"r Bu çi.ııliler, mutebevvır halk 
~a~ı~dan bu~_un~u-kla~ b~piıhane· 
den alınarak ol~ın:"lmıı!lerdır. Polia 
ıükütu iade ebnıştir. 

--0--

M. Makdonald'ı tenkit 
LONDRA, 25 (A.A.) - Lord 

Snowden'in Lortlar kanıar ... ında M. 
Macdonalda tiddetle hücum etmesi hü 
ı.umet mahafilinde bir nebze heyecan 
uyandımuştır. Başvekil. bu hususta 
mütalea beyanmda imtina etmit ise de 
M. Nenll Cheberlain'in yarınki cuma 
cünü harici ;,ı ... hakkındaki müzakere 
!erden İotifade edecek M. Snowden'in 
nutkuna cevap vennesi muhtemeldir. 

M. Mak Donald'ı itin içine .aokan hu 
münakata h•kkında hir hüküm vermek
ten i<tinap edilmekle l>eraber M. Snow· 
den,in müdahalesinin baıvelc:ilin niyet 
ve taaanurları baklanda iktısat konfe
ransı arifesinde kendilerine malümat ve 
İzahat verilmemi' olon muhaliflerin ten· 
kitlerini hulasa etınekte olduğu muhak· 
kaktrr. Mançester Guvardyan bu meae
le h•kkında yazıyor: 

M. Snowden'in kullalllllif oldufu Ji. 
sana nazikane denilemez, fakat eks~ye
tin ne duymakta olduğunu ifade etmek· 
tedir. 

iktisat konferansının sonu 
VAŞiNGTON, 25 (A.A.) - Hari· 

cjye nezareti matbuat mü.meuillerini 
kabul eden M. Hull, Londra iktıaat 
konferansının netice•İnden nikbin ol
duğunu söylemiştir. 

Adliye Vekilinin müdde 
umumiliklere tamimi 

" Cumhuriyet adliyecileri ınkilab 
samimi ve kıskanç bekçileridir,, 

ANKARA, 25 (Telefonla) - Adliye Vekili Saraçoğlu Şükrü Bey vasi!' 
ne bG§larken cümhuriyet müddeiumu miliklerine şu tamimi ııöndermiıtir: 

Aziz arkadaılarım; . 
Büyük şellerimin bana tevcilı dtik feri yeni vazifeyi alırken iki gü~~ 

vardır: Bunlardan biriai 9eflerimin yü #>sek itimatları, diğeri de kendileft. 
mesai birliği yapacağım arkadaşların kıymetli yardımları ve yüksek secİjl 
ridir. 

j\rkuda,lar, milli tarihin hiç bir >afhaaında devletin bugünkü harilı' 
de varlığını tekrarlıyabilen bir devir yoktur. Gayeleri billurlaımış bir inlı' 
bın müsamaha bilmiyen ve önünde clu rulmıyan h~ı ile on •ene yol aldılı· 
İnkılabın temelleımesi ve neaillerden nesillere intikal edebilmeıi için cemi1' 
en miihim müesae•uİ olan Adliyede de bir ''Uıkıliip" a ihtiyaç vardır. 1' 
din vr: camianın hukukunda inkılap ba,lı başına bir abide olan bu büyük; 
re isimleri karıfan muhterem şeleflerimi ve Türk adliye.ine mensup bütiifl 1 

kad"flarımı derin sayKt ile anarım. 
Arkad'lflarım, inlıılôbın atefi içinde yetifen ve buııünkü inkılabı ve iJ 

löp rejimini rejimlerin en iyisi diye tanıyarak onu kendilerine akide 1' 
cümhuriyet aJliyecileri, inkılabın •anı imi ve kıskanç bclıçite .. idir. Yeni si:I 
akide, hakiki ve derin manaıiyle bir d ela yaratıldıktan •onra artık onu y«_ 
tacak olanlar, ona İnananlarla beraber cümhuriyet adliyeci/eri idi. Hepiİ 
için ideal hedef olan cümfturiyet rejimi, inkılôp ateşinde ıekillenmif tunç ıl 
yetere vediadır. Bu rejim ve siyaai akide inkılabında, vicdanlarında diğer 1 
akideye yer oermİf olanların rolleri yoktur. lnlıılabın sağ ve marauız ~ 
ması için cümfturiyet adliyeıinin bu noktadaki haHaaiyeti mutlak olarak " 
~ur!ye~ adli~n.in mümeyyiz bir vasfı da ayni :zamanda Türk f)Gtand'lflo~ 
ıler~ bır ~emıyetın ledoilerini ve imtiy azlannı temin etmQİ., yani inkılôp I • 
deıı tevzı olunm ... ını 11aye bilmesidir. Cümfturiyet adliyeııinin ~imdiye 1ıJ 
bu Öz prensibini bütün canltlığı ile ya fOlmak ve onu tereddiye uğratmanı' 
dikkat ve hauaıiyetimizden bir laft;za ayrılmıyacağımız: büyük bir endif_,
dir. Cümhariyet adliyesi, bunlarla beraber, Türk camia.mı yapan vatandııİ 
la o camianın aiyasi bir ifadesi olan devlet arasındaki münaaebat ve alg 
lar da mevcut ahengin devam etmesini ve kuvvet bulmasını temin etmek "' 
fel•rile mükelleftir. Bu da mefküreli büyük teşkilatın öz endİfelerinden t 
olmalı değerinde mühi mbir İftİr. 

Nazik vazilelerini müdrik olan Türk adliyecilerile teşriki mesai etmek bl 
samimi iftihar rJeren bir Fırsat olmu~t ur. Bu te1riki meşaide muvallakıf' 
kıymetli arkadaşlarım ve ıahsım için zevklerin en üstünü olan vatan hiP 
tinde mümtaz. bir bahtiyarlıktır. Bu emniyet ve kanaatle İfe baflıyorum. 

Hariciye vekaleti teşkilat kanuni 
dün kabul edildi 

ANKARA, 25 ( A.A.) - B. M. Meclm bugün reis vekili Esat Beyin reİI 
ğinde toplanarak devlet memurları ma aşatının tevhit V• teudülü hakkında ~ 
nunun ııe miizeyyenatmm hükümlerinin Evkaf U. Müdürlüğü memurloıl 
de teşmiline dair kanun layihası ile mez:lıur idarenin 1933 •enesi bütçesi 1 

:z:akere ve kabul edilmiftir. 
Bütçe layilı ... ına gör•, Evkaf idaresinin 1933 senesi masarif alt kart 

ğı olarak 2 milyon 498 bin 683 lira talı sisat verilmekte ve varidatı da 2 fi 
yon 98 bin 700 lira tahmin edilmektedir. 

Bundan sonrn Hariciye Vekaleti t"fkilat kanunu mü;zakere ve lıabııl 
dilmİflir. Teıkilat kanunun bir maddesine göre Hariciye Velıcileti memı.ı~ 
labi/mek icİn hariciye mes/elıiyle alakadar olan yük•ek devlet mekteplere 
huhrınu t•ınİn eltiği macril 1Jelır.ôletinc e tanınan yiilıaelı. bir m4'1ı.tepten mel 
olmak ve carp lisanlanndan lıiakal birisine vaJuf bulunmak ve hariciye ıJI'; 

letinde müteıekkil imtihan komisyonunda açılan müsabakada lıazan;J 
şarttır. 

Kabul edilen diğer bir kanunla hazineye ait olarak bedelleri takıl 
ödenmek f<Jrfiyle 25 mart 1931 tarihi ne kadar satılan Mr türlü ziraate ,ti 
sus erazi ile %İrai mahsulatı ihzar, im al ve tasfiye eden oeya faaliyeti ~ 
mahsulatı ile alakudar olan imolathane, tıuirhane, fabrika ve miimaıillet~ 
yahut bir mesken ve ya irat getinniyen aracı satrn alanlann borçları ihale 
hinden itibaren 20 taksitte alınmak 11e akar maftiyttlindelıi diğer mallar ~ 
lan da her lıaç taksit kalmış İse taksit müddetleri bir miail tezyit edil,.. 
üz.re tecil edamistir. 

Meclia cumartesi günü lop/anacaktır. 

Vergi tahsilat komisyonunda 
ANKARA, 25 (Milliyet) - Vergi ue talt.t.at ko'?isyonlar~ 

bulunacak zevata hakkı huzur uer ilmesi hakkında Meclıse bir lô~ 
uerildi. 

Devlete ait binalar 
ANKARA, 25 ( Milliyet ) - Devlete ait binalardan baz.Jarıtl. 

satılarak beılelile resmi mebani in şası hakkındaki layiha M ecliae 1 

rilcli. 

Seggar aşiret çocuklarının tahsili 
ANKARA, 25 (Telefonla) - Seyyar Gfİretler çocuklarının illı 

silierini temin için seyyar muallim ler tayini layihası Meclise veri 

Devlet şurasında münhal azalıkltJ 
ANKARA, 25 (Telefonla) - Devlet şurasında münhal olan J~ 

azalık için intihap yapılması haklı ınıla hiilıümet bir tezkeTe ile MeQ 
se müracaatta bulunmuştur. 

iki kamyonet çarpıştı 
IZMIR, 25 (Milliyet) - Kema lpafanın Sevanda mevkiinde J 

kamyonet çarpıfmıftır. Müsademe neticesinde Mustafa Efendinin • 
ı·esincleki 19 numaralı kamyonet im metre derinlikte bir hendeife 1 
varlanmıs ve soför ağır surette ya ralanmı~tır. 

Kiikürt ihtikarı yapanlar 
IZMIR, 25 (Milliyet) - Külıü rt ihtikarı yaptıkları iddia eılilı 

bef tacirden üçüncünün ihtikar ya ptrkları vilayet ihtikarı tetkik kot' 
yonunda tesbit edilmif, bu üç tacir Adliyeye oerilmi,tir. Diğerleri H 
lırnda tahkikat devam etmektedir. 

lzmirde Malta hummasıh.astalığı 
IZMIR, 25 (Milliyet) - Senelerden beri görümniyen Malta #J. 

ma•ı hastalığı baş göatermiftir. Vi lavet dahilinde alh vak'a tesbit j 
mİftİr. 

Zelzele 
- -0-- -

Dadyada sarsınhlar 
tekrar başladı 

MUQLA, 25 (A.A.) - Dadayda 
aanmtılar tekrar b&f)amıttır. Salı gÜ· 
nti ceceai ve dünkü sün altı defa aar
smtı olmuttur. Eıki aanmblardan bq. 
sııle gelen çatlaklar daha siyade açıl• 
mııtrr. Halk çadırlarda oturu:ror. Nü-· 
fluça za:riat ye haaarat yokba\ 

Jandarma mektebi 
ANKARA, 25 (Milliyet) -:'-, 

karada bir jandarma mekteb• 
sı kararlaftı. 

Yolda öldu .. 
lZMIR, 25 (Milliyet) - ~ 

lıkta Şevkinin tabanca ile ya ;-/, 
ğı Sait Efendi tehrimizde hep 
nesine getirilirken Karfıyakll 
müttür. 
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Cayır, Cayır! 
Fani Alı.met Bf. ye 

lı; :'l~yada yeni lıaılayan aiyui ..e 
.lianai ctreyanlar harp tonunda kendini 

ıosıeron fikir inkılip)anrun yeni bir 
l&llıaaıdır. 

. Av_rup~~ bir buçuk iki aaır yaf'lyBD 
s't,8j' ve ıçtimai kanaatleri birer birer 

ıı r-'ı.ın 'Y• Ye yerlerine bu yeni fikir ve te
a 

1 
~•nl•n lc:aim oluyor. Bu cere-

Y•ıı arm lıük. et -'-'il . d .d . temi . um 4au erın e, ı are ııı 
na .. ~nd~ nıühim değiıiklikler yaptığı-

_.,, ""' ~ahıt oluyoruz. 
#u· Y enı Alnıa ·· • k b. · ·ha 
'r: l.u;~etli hir i:ı:ı~r:~:,,ies;~e 1:ru;0;~ 

lı 1 unun ~İr l•kimüle mi veyahut iıti-
11el rn"ek'<l., ~elalet edeceğini münakat" et
e1.~ İnkll8bı gru olnıaz. Yalnız vaktile Fran'8 
r ler ~·~ A'tl'Upada uyandırcbğı hiı-

lıa Ye ftkırler ııibi bugiin de Almanyada 
lı' ı. ~ltyan fiki. n telakki tebeddüllerinin 
/ıf 011::u memleketlerde taze bir hava uyi: ıranuyacağını kimse temin eclemn. 
i~ hareketler arasında mesela Almanla 

fi :'_~ eski devirleri ve Alman ırkından 
ti ~ka le~ekküll<ri İfPde ...!en kitapları--. 

·~ ca1ır cayır yaktıklanna ~it oluyoruz. 
t . ~ndan makMtt yeni zihniyeti dünün 

;j fj~den kurtarmak ve mazi ile mevcut 
ıJ rabıtalan keıip almaktan baJka bir 
il fey olamaz. 
~ • Franaa eazeteleri muhtelif inkılip de-

.. rlerinde tesadüf edilen hu (Autodofe) 
ıl =:t Al":"'? inkJapçıları tarafından tekrar 
r l alrnesını yeni siyasi ve i~timai fikir 
• ..ı ~~agandacılannın bir nümayişi telakki "J .... ıyorlar. 
fi • Vaktile en yeni ve en ileri hareketle
~. Jn ~ında bulunan Fransız efkarının 

J ~~a. v~ Alm.ıın.yada . ~!ayan bu İnkı
A bigane gorunmesıni barp sonunda 

" ~rupanın efendisi mevkiine çıkan mu
of sunaer ı!:a~aanrn muhafazakarlık kaygu-
;J Biz 1 Kt• anıak l&znndır. 
1)1 h.. çolc ~'J.k ve !-l?""'ya gibi değil da
t İ<;in bu filü 

1 
:' bir 1 nkıl8.p geçirdiğimiz 

n ı•lnılyo:. &reketferi bize hiç le aylu-

C..,en ıı:ün F ı 
1' Mediıimizd ~ Ahmet Beyin Millet 
~ edebiyata d ~ ea~ devri terennüm eden 

tadan lam aır .aoylediği fikirleri bu nok-
edilmiı hale r•nnde ~e zamanında ifade 

ı. z.ı.; in hlka!ler. ııbi teliıkki edebiliriz. 
' ii ~iL· ce . ~~-~dıp arkadaıımızın eledi-

" "' Yenı •HUTter ki d . ki .. 
mi i CÜrülı: ve İptidai :.k akie~del ~ • r~p
"Yen ed b. . ~ erım &oy· 
nıl.i..t .. e ıyata bır duvar vazife5i gör. 

eİf -. ur. 
' Fakat . ha • o• , taz T.. Yem yata, yeru .. eme doian 

of1 liıı \.. u•k n""illrini dünün bu müteaf. 
j I bib,y, •:sından tamamile kuria'mak için rnq, e "ör Autodofe hareketi yapma-
rf •et ~reaeyi, tasavvufu, tekkeyi, hal
ti hôr kıy ""1"':ini, yani fikri ve içtimai biç 

•erler; 1,et 1fAde etmeyen bütün eski e-
lstip.;. ••kı hinnar etmemiz lizımdır. 

eaorlerj 1 d...r; hürriyete, insanlığa ait 
I.ruıda ~•nh.,rliıa, hamamının külhan
". li de dil rıl .. ~.,I yakardı. Cü~uriyet 
Çırlrin ., 1111 ifad., f:den n y nı nesle 
lrit-.ılar 11Tenç levh..Jar ,.österen eski 

'*Y•r çayrr yakmalıdır. 
Burhan Cahit 

Kaçak boya 
Salacılc'ta balılrç y ., • 

ol.ı INr ·ı.ıar .. __ _' or11 nın •andalın
rak m"mıd _..k yağlı bova hu.J...,... 

uaa er dil . da 1 IOb. ~e e mı, Vf' y orııi lı.kkm-
a ta DıBflarıı1n1ttır. 

Falcı 
.. ~oğlunda Bur•P ,.,.lig" ında t 

ıı ••--.n A 1 · o uran 
tfl "" hııka kana, •maıl ve Nuretinın falı-
;I r en yakalanmıfhr. 

1 

!enuz . doğm~ş ölü çocuk 
arı...,?,;:';:'ıy~de d madeni et ya fabrilrası 
ı...ıunanu 1 .,..uL ofrnu~ ölü bir çocuğu 

f ur. 

Kıskançlık 
ICıır"&Ümrük icarı., Ş k. !He otu~n1 Arap Saimin 

•ı-al ev ıye anım ı e metre-si Litif 
~ılon,""1ııda lusk~nçlık yüzünden kavg: 

[ ... :;;· ;·: ~-;... 1 
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ŞEHiR 

Ekonomi 

İptidai maddeler 
Dahilde sarfı için 
tedbirler alınacak 

Aldığımız malU:mata nazaran lktı· 
sat Yeki.Jeti sanayiimizin himayesi yo 
lunda yeni bir prensip vazetmektedir. 
Şimdiye kadar, sanayiin memleket da 
hilinde inkişafını temin için her kısım 
sanayi müstemirren ve kabil olduğu 
kadar müu.vi şartlar altında himaye 
edilmekte idi. Tetviki aanayi kanuni· 
le ve sair kanunlar ve kararnameler· 
le devam ettirilmekte olan bu himaye 
siıtemi son beş, altı sene içinde §aya. 
nı dikkat bir inkişaf vücude getinnit
tir. Bu müsavi hima)·e mevaddı İptida 
iyesi memleket haricinden gelen ıana· 
yiin de genitlemesinitemin ebni,tir. 
Hattiı b:.r krs?m sanayi için mcvaddı 
iptjdaiyenin memlekPt dahilinden te
mini kabil olduğu halde daha kolay 
olduğu veya pek cüz'i de olsa daha 
ucuza tedarik edilebileceği için •ahip
leri_ mevaddı iptidaiyelerini hariçten 
getırmek yolunu tercih etmiflerdir. lk 
hsat vehaleti dahilde yetiıen mevad· 
dı İptidaiyenin de himayesi için iptidai 
maddelerimizin dahili sanayide revacı 
nı temin yolunda bazı tedbirler alma
ia karar vermiştir. Hükiimet mevad
dı İptidaiyesini dahilden tedarik eden 
sanayii daha fazla ve ayrıca himaye 
edecektir. Bu, diğer sanayiin görmek· 
te oldukları himayeye mimi olmıya· 
cak, yalnız sanayicilerimizi ihtiyaçlan 
olan iptidai maddeleri dahilden teda
rke sevkedecektir. 

Koyun kırkımı 
Gelen maliimata nazaran memleke 

tin muhtelif kmmlarmda koyun kırkı
mı başlamııt1T. Bu seneki lurlc:ım va· 
ziyetinin ne olacağı hakkında bittabi 
gimdiden bir tahmin yapılamamakta
dır. lktısat vekaleti Ticaret odaların
dan geçen aeneden kalan yapağı •to
kunun mikdannı aormuftur. 

Çilek ihracatı 
Bulgaristan geçen sene çilek ihra

catı için bir çok tecrübeler yapmıf ve 

muvaffak la olmuştu. Bulgaristan bil. 
haua tayyare ile geçen .rene çokça 
çilek ihraç etmişti. Gelen haberlere 
göre Bulgarlar bu sene daha ucuz va-

31talarla, filigrafik tesisatlı vagonlar
la çilek ihracı için tertibat almaktadır 

lar. Bu teı..ilde Bulgarlar çok çilek ih

raç edebileceklerini ümit etmektedir
ler .• Ticaret odası bu tetebhüıleri ala
ka ile takip etmektedir. Şark demir
yolları da çilek ihracının kabil olup 
olmadığını tetkik etmektedir. 

Yeni orman kanunu 
Meclis encümenlerinden geçmiş o

lan yeni orman kanununa büyÜk bir 
ehemmiyet atfedilmektedir. Kanun la 
yihaaıl'la 1ktıaat encümeninde bazı ili· 
veler yapılmııtır. Yeni orman kanunu 
ormancılanmız.ın bir gelir kaynağı o
larak İf}etilmesinj temin edeceği gibi, 
kereate ticaret ve ihracatını tanzim e
decek- mahiyettedir. Verilen mnlUma
ta göre kanunda yeni bir şekil olarak 
köylü için buıusi orman parçaları a
yırtnau için hüküm konulmuştur. Bu 
,ekJiıı çok nafi olacağı muhakkak ad· 
dedilmektedir. 

Romanyaya balık ihracatımız 
Türkiye .. Romanya arasında yeni 

yapılacak ticaret muahedesinde na
zarı dikkate alınmak Üzere Balıkçı
lar Cemiyeti lktısat vekaletine bir ra 
P<>r göndermiştlr. Bunda evvelce en 
iyi balık müşterimiz olan Romanya
nın aon aenelerde balık ihracatımızı 

tahdit eder mahiyette koyduğu kayıt
lar hatırlatılmakta ve yeni muahede
de bunun nazarı diklc:ate alınması rı· 
ca edilmektedir. 

Pamuk cinsinin ıslahı 
Ziraat '·eki.Jetinin Amerikadan 

getirttiii 4500 küaur kilo pamuk tobu 
mu, Adanada eaki tohumlann ekildi· 
ği tarlalardan uzak yerlerde ekilecek 
ve 1 ~ bin kil_o ~o;ni tohum yetiıtirile· 
cektır. Bu yetıştırılecek tohumlar çift
çiye tevzi edilerek Adanada daha 
yiiksek neviden pamuk yetiıtirileceı.
tir. 

Bu pamuklarla, memleketimizin 
mensucat sanayiinin ihtiyacı temin e. 
dilecek tir. 

Kontenjan 
Yeni kontenjan kararnamesi, dün ... 

kü Reami Gazetede intiııır etmitlir. 
Yeni kararnamede, timdikine naza· 
raa hayli tadilat vardır. Yarın latan
huı ırümrüklerine tebliii beklenmekte 
dir. 

Konserve ihracatımız 
l ~onaerve ihracatımız son zaman .. 
D~ a eaaalı bir durgunluk geçirmiıtir. 
h ~ny~ buhranının son derece ııkı bir 
k a : ~a., bilha .. a her memleketin 
t 
0~ 7u kontenjan ve döviz takyida-

1 uh urııunlukta baılıca imildir. He 
men emen h 1 k . k t • er mem e ette vazedılen 
1 on e~Janların ilk sarfında konserve
er ~e nıektedir. Bir kuum memleket

ler ıse ~onaerve ithali.tını büsbütün 
menctmııl.e~die. Son haftalarda sebze 
konservetı ıhracabmız bı·raz I . can an-
mııtır. Marsılyaya 1200 kilo konserv 
sevkedilmiştir. Almanyaya da bir mi~ 
dar konserve gönderilmiıtir. Bu sene 
ihracatın daha müsait olacağı tahmin 
edilmektedir. 

Bele diyede 

Sene sonu 
--· 

~vans hesapları 
kapablacak 

Mali ·~ .. •onu olmaaı dolayıaile Be
lediye tubelere bir tamim ıöndererek 
avans hesaplarının kapablmasını ve hiç: 
mas;raf yapdrnamasını bildirmjıtir. 

Tasmalı köpekler 
Sokak köpekleri öldürülürken yanlıı

lıkla tasmalı ev köpeklerinin de öldürill
düğüne dair tikayetler olmuıtur. Beledi
ye ıubelere hi• l•mim yaparak bu hu
susa dikk•t edilm-.ini bildirmiştir. 

Modada çocuk bahçesi 
Modadaki çocuk bahceainin bütün ha-

2rrhklarr iJ.::m,-1 edilmiştir. 
Bahçe haziran ba!ında merasimle açr

lacaktır. 

Levazım deposu 
Şimdiye kadar Belediye yeni açlığı 

hastane ve saire gibi müessesat icin l~
zıın olan eşyayı ihtiyaç hasıl oldukça 
perakende olarak •alın almalıta itli. Bu 
gibi 4'!Ya ve levazımın böyle satın alın
ması Belediyeye pahalı mal olmakta ve 
hu yiizden belediye bütçesi oldukca mü
him zrtrRr görmekte idi. 

Bu z&Tarın önüne geçmek üzere Be· 
lediye yeni J,.;r kArnr vermiştir. Karara 
ruua.ran l..endisine lizım ol11n eşya ve 
levllZJJllı toptan o]P ... ak fazlaCR sabn a. 

lıp bir depoya dolduracak v~ bilahare 
lüzumu oldukca buradan sarfedecektir. 

Toptan alınacak etya i~in Belediye 
büyük bir depo a.raca.ktır. Bu karar o
nümüzdeki sen~ tat .. ik t-dilecektir. 

Mahkemelerde 

Ylllyette 

Üç aylıklar 
Dajıhlma işleri tanzim 

edilecek 
Defterdar Mustafa Bey tubeleri teftiı 

etmiıtir. Bundan boıtk,. mal müdürleri 
Defterdarlılrta toplanarak haziranın boı
tında verilecek olan iiçer aylıklann da
ğıtılması itini tanzim etıniıJerdir. 

Vali geldi 
Vilayet ve Belediyeye ait İfler ıçın 

Ankara'ya ,.itmiş olan Vali ve Belediye 
Reisi Yühittin Bey dün !elırimize dön

müştür. 

Muhittin Bey, doğruca Vilayete gele
rek hir müddet cahşmış ve muavin Ali 
Rıza Beyle görü~mÜftÜr. 

Dosvaların devri , 
iskan idaresinden Tapu idaresine, mu· 

aınc:lesi biten doayalar verilmi~tir. Fa· 
kat alakad2rlarclan ancak üc kişi müra
caat f'derek Tı1pu !'enetlerini almı§tır. 

AIBkndarların J'l'Üracaatlan beklenmekte 

dir. 

İcra daireleri üç gün 
muamele yapmıyacaklar 

Y <ni mali sene başlanJ:'"ıcı dolay11iyla 
icra tlairderindelıi hesap defter ve kayt
Jarı tetkik ve yeni geneye devir muame· 
Ieai yapılacağından bBızİranın birinci, Ü· 

çüncü ve dördüncü e-ünleri J..ütün icra 
dairl'!eri tahtilrı~ ve- tediyat icra etmiye
ccklerdir. O .-ünlerde icrı> daireleri yal
nı7 ınli~tacel mf".,-ıada ~akacaklardır. 

Bostanda keşif yapılacak 
Lalezar bostanında Muradı nasıl öl
diirdükleri kat'i surette anlaşılacak 
Şehrimizde Lilezar bostanında bah 

çıvan Muradı öldürmekten suçlu A.:r· 
navut Kenanın muhakemeıine dün 
Ağırceza mahkemeıinde devam edil
miıtir. Diinkü muhakemed §ahitler
den Hacıbekir zade Hüaeyin Efendiy
le Bahçıvan]ar cenı.iyeti reisi Yuauf B. 
yiıı müvaceheai yapılacaktı. Yuauf B. 
gelmemişti, ifadesi okundu ve Hüse· 
yin Efendiye kendi ifadeaile aradaki 
mübayenetin sebebi soruldu. Bu eana· 
da da Yuıuf Bey mahkemeye geldi ve 
müvacehe yapıldı. Hüseyin Efendi 
bahçevan Ramizin Murad: tuttuğunu 
ve Kenanın bu eanada, yani Muradın 
eli kolu zaptedilmif bir vaziyetle iken 
Muradı vurduğunu söylemiş, Yusuf 
Bey de ayni ifadeyi teyit etmiıtir. 

Bundan sonra müdafaa vekilleri mah 
kemeye bir istida vererek hidjae es
nasında ayağından yaralanan Şükrü 
Efendinin ,ahit olarak dinlenmesini 
istemiflerdir. Suçlu vekilleri bundan 
sonra bir istida daha vererek 4 müda· 
faa şahidi ikame etmişlerdir. Bir ü
çüncü ve bir dördüncü iıtida ile de ha 
dise mahallinde keşif yapılına.aını ve 
maznunun tahliyesini iatemitlerdir. 
iddia makamı tahliye talebinin reddi
ni, gö~terilen müdafaa tahitlerinin cel 
hini ve hadise mahallinde keşif yapıl
maaın11 şahitlerin de bu ı.e,fe çağml
malannı i:otem.İştir. Keyfiyet müzake· 
re edildikten sonra tahitlerin çağınl
maaına, ke~fin yapılmaıına karar ve
rilmif, tahliye talebi reddolunmu1, 
muhakeme 22 hazirana bıralalmı9tır. 

Suçlunun sabıkası sorulacak 
Tahtakalede Emanetçi Mehmet E

min Efendiyi öldüren Zafranbolulu si
m.itçi Eminin muhakemesine dün ağn·· 
cezada devam edilmiıtir. Maznun 
mahkemeye hir iatida vermit ve tahit 
ikame etmek iatemi~tir. Mahkeme u· 
zun bir müzakereden sonra bu talebi 
ı-eddetmiş, suçlunun sabıkalannın ıo· 
rulmasınıt karar vererek muhnkeme
yi ba~ka güne bırakmıftır. 

Korudaki cinayet 
Bekçisi olduğu ormandan odun kes· 

!iği için Beykozda Şaban itminde bir 
adam' öldürmekten auçlu korucu Ali
nin muhakemesine dün ağır ceza. t?U!.h 
keme!;inde devam edilmittir. Dünkü 
muhakemede dinlenilen §ahitler Şaba
nı Alinin vurduğunu aöylemillferdir. 
Ş~ban~n ha~aaı bir iatida vere~ek ye. 
nı şahıtler ıkame etmi,, mahkeme bu 
,ahitlerin beter beşer celbine karar 
vennif, muhakeme 6 temmuza bırakıl 
mı,tır. 

Maktul tehdidi haber verdi mi? 
Kagımpafada Şükrü isminde bir gen 

ci öldürmekten •uçlu Akifin muhake
meaine dün ağır ceza mahkemesinde 

devam edilmqtir.. Muhakemede da

vacı vekili bir iıtida vererek cinayet
ten iki gün ev•el maktulün Kasımpa
şa merkezine müracaat ederek Akif in 
kendisini öldürmek iatediğini haber 
verdiğini bildirmiş, bu cihetin teJıblt. 
İçin ıahit celbini ve on bin lira tazmi-

nala hükmedihneıini istemittir. Suçlu 
vekili bu ~ahitlerin celbine lüzum ol· 
madırını ;';;ı-:Jemiı, fakat iddia maka· 
mı d;ncı ,.er.ilinin talebine ittirak 
elmittir. He;ttli. hakime keyfiyeti mü
zakere etmi4. fakat dava evrakının 
daha etraflı tP.tkiki ve ondan sonra 
bir karar verilmesi için muhakemeyi 
29 hazirana bırakmış,tır. 

Zimmete para geçirme davası 
Zimmetlerine para geçirmekten 

suçlu Kadıköy belediyesi sabık muha
sebecisi Cemal ve veznedarı Ahmet 
Beylerin muhakemelerine dün ağırce -
za mahkeme•inde devam edilmittir. 9 
sene evve1iıine ait olan ve 30 küsur 
bin liranın belediye vezneainden çık
mıı olma&ına dair bulunan bu muha
kemenin dünkü celsesinde Yörük Ali, 
Rıhtın> Şirketi memuru Süleyman, ko
mi•er Emin. Zekeriya, müteahhit Ab
dülhak ve Ayetullah bey fer ıahit ola
rak dinlenmişlerdir. Bu t"hitler her 
iki suçlunun da çok namuslu birer me 
mur olduklarını söylemiflerdir. Mu
hakeme diğer oahitlerin celbi için 15 
hazirana l::iırakrlmuı,tır. 

SilA h kaÇakçılıgı 
Geçenlerdp ailah kaçakçılığı mese

lesinden dolayı 8 inci ihtisas mahke
me•ince Y? ko ve Aziz Efendiler 6 şar 
ay hap•e mahkıim edilmif ve ele ge
çen ~kiz tabancayı Yako ve Aziz e
fendilere sattığı iddia edilen Alman 
tebaasından Jozef Ef. de beraet et
mişti. Temyiz mah1remeai bu karan 
bozmuştur. Jogef Efendi iki haftadan
beri aranını,, nihayet dün hulunabil
mi' ve ihtisas mahkemesince dün bu 
davanın yeniden rüyetine batlanmıt· 
tır. 

Limon kaçakçılığı davası 
2900 küsur sandık limon kaçakçılı

ğın<!an dolayı limon kralı Diyamandi 
Ef. oı-tağı Muçakia, katibi Argiri, 
giinırük muayene memuru Ali, kolcu 
Arif Efendilerin mevkufen ve muhafa 
za memurları lamail Hakı, Şükrü ve 
Aziz efendilerin gayrimevkuf olarak 
ınuhakemeJerine dün öğleden evvel 
gümrükteki Binci ihtisas mahkemesin. 
de devam edilmittir. 

Dünkü celsede Diyamandi Ef, ve 
rüfekaaile Ali Efendinin isticvapları 
yapılmıfhr .. Diyamandi Ef. muhtelif 
iddialarda bulunarak ezcümle güm
rük resmini tediye ettiği halde bazı 
mallarının kendi.ine tealim edilmemi, 

ve verdiği gÜmrük resminin de iade o
luıımamı§ bulunduğunu İf• ' .ylemİ§· 
tir. J.imon kralı, bundan bafka bazı 
1..'ar!i .mallarının da eksik gelmiş oldu
gu ıçın acentelerden tazminat iste
rrıi'S ~ ~- hi•· ı ..... ~n • a.lmr· bulunduğunu 
da iddia ebniftir. ' 

' Mahkeme, bu cihetlerin gümrük ;. 
daresinden soi-ulm•ıına ve bu kaçak· 
çılık meselesinden dolayı isti~tak ha. 
'kimliiince malümatJarına muracaaat 
e;... ' "' cı .., ekat:ri~i t ccttroau on bir 
ki!':i~ın şal-cit ııfatile dinlenmesine ka· 
re,. ~:ermi~tİr. Muhakemeye pazar gü
nü devam edilecektir. 

Maarifte 

Mecburi tekaüt 
Maarif müdürlüğü listeyi 
· hazırla yor 

lstanbul ilk tedrisat muallimlerinden 
1284 tevellütlü olanların önümüzdeki 13 
mayısta mecburi teluoüde aevkleo-i lllmı 
gelmektedir. Maarif müdürlüiü tekaü
de aevke<lilecek bu kabil muallimlerin 
listesini hazırlamaktadır. 

Avusturyalı profesörler 
Şehrimize aeldiğini yazdığımız Avuo

turya profesörlerinden M. Tsdıermak 
ve M. Adarnetz dün Darülfünunda birer 
konferans vermiılerdir. Prof. T achermak 
ın konferansı "Tohum ıslahc.iliği ve ye· 
nilikleri" ve Prof. Adametz'in konferan
sı da "ev hayvanlarının mentei" hak. 
kında idi. 

Profesörler bugün Y eıilköy Tohum 
Islah istasyonu ile Halkalı Ziraat mek
tebini ziyaret edeceklerdi.r. Y arrn Y alo
vaya gidecelıler, oradan Bursa~ Karaca
bey haraoıru gezecekler, Eılıiıehirde 
Çifteler çiftliğini gördükten •onra An
lcaraya gideceklerdir. 

Profesörler $İmdiye kadar Orman ve 
Baytar mekteplerini ve Erenköyündeki 
Büyükder<'de ••ma fidanlıklannı ve 
Maltepedeki tütün tarlarını görmüşler
dir. 

Belediye dün akşam profesörler şere
fine Perapalasta bir zİy•let vermiştir. 

Müsamere 
Amerikan kız koleji talebeleri dün ak

şam saat bette T epehaJı tiyatrosunda 
bir mü~amere vermiıtir. 

ilk tedrisat vaziyeti 
Maarif müdürlüğü latanbul ilk tedri

aat umumi vRziyeti hakkında Ü~ büyük 
is;tatistik ''Ücude getirmektedir. Bunlar. 
dan biri muallim vaziyetine, d.iier ikis;i 
talebe vaziyeti hakkındadır. Bu istatis
tikler yakında Maarif V tkiletine gön
derilecektir. 

Sahte yüzlükler 
Londradaki banknot mat
baasında ne diyorlar? 
Türk •vrakı naktiyeai tedavüle çıkalı 

beri, ttk ~abte evrakı naktiye va.kası 
çıkmamıflı. Bu ela ıüpbeaiz paralarıD11-
zın en yeni ve en ileri usullerle basılmıt 
olmasından ileri ııeliyordu. Hatırlarda
dır ki paralar sıkı bir münakasa ile lıı
gilterenin yüz seneden ziyade bir zaman 
danberi en ileri ııelen tabi müeueaelerin 
den sayılan Thomu De La Rue matba
aaında basılmıttr. Bunlar Faydus deni
len bi• u•ulle basdmı•trr iri bu usulde 
tabtn taklidi gayet giiç, hemen hemftl 
imkinsız sayıhr. 

Bütün bunlara rağmen son günlerde 
yüz liralık kiiıllann taklitleri ortaya 
çıkmaaı memlekette bir m••alı: uyandır
mııtır. Cümhuriyet Merkez Baoka•ı, bu 
taklit kağıtlardan birini Londrada Tho
mas De La Rue müeaaesesine göndere. 
relc. oranın da fenni mütaleasını sormut· 
tur. 
Şimdiye kadar elde edilen sahte kağıt

lar - lıep yüz liralık olmak üzere - yal
nız l.ıl kağıttan ibarettir. Bir liralık gi
bi sünnesi daha kolay kağıtlar varken 
neden yüz liralık kiğıdm taklidine kal
kı,ıldığı da merak edilecek bir nokta
dır. 

Sahte kiğıtlann bu azlığı, taklidin 
farkına ilk varılır varılmaz meselenin 
hemen ili.o edilmesinden ve zabıtanın 
sıkı takiplerinden huıule gelen korkuya 
hamledilmektedir. 

Banlcnotlarımızı has.an müessesenin 
mütaleasına ıöre taklit kolayıkla farke
dilebilecek surette yapılmıt olmakla be
raber meraklı ve sanatki• bir elden çık
tığı bazı çizgilerinin elle yapılmı, ince· 
likte olmasından istidlal edilmektedir. 
Miktarın azlığından ve ilanın ar.ahında 
sürümün kesilmesinden taklidin mem· 
leket dahilinde yapılrnıt olması kanaati· 
nı vermiştir. 

Zabıta bütün ipudannı sılıı tıloya ta· 
kip ederek bu sahtelıiırlığın faillerini a
ram•ktadır. Yakında mücrünJerin ele 
geçirileceği ümit edilmektedir . 

Yüz liralıkların taklit edilmi~ olma11 
üzerine yeni harflerle yüz liralık yeni 
evrakı naktiye baıtırılmaaı dütünülmü, 
ise de bilahare bundan •arfınazar edi.1-
miıtir. Zira miktarı mahdut olan yalnız 
yüz liralıklann yeniden tabına tevessül 
etmektense, evTakı nakliyemizin yeni 
harflerle ve mutena bir tarzda boııtırıl
masına teve'"ül d~ha faydalı olacağı 
mülilıaza olunmuştur. Fakat diğer pa
ralann ihtiyat miktarından büyük bir 
kısmı h•nüz Merkez Bankaoı kaaaların
da durduğundan, bu sırada böyle bir 
masraf ihtiyarına da lüzum görülmem.İt· 
tir. 

Kısa haberler 

* BugÜn Vice Roy of lndia vapuru 
ile şehrimize 300 İngiliz ıeyyahı ııele
cektir. 

--o--

Fransada Türk siğaralan 
inhisarlar umum müdürlüğünden 

gönderilmittir: 
•·Gazetenizin 20 Mayıs ı933 tarihli 

nüsha11nda franaızlann Türk sigara
sı namile yeni bir sigara ya.ptıkları 
hakkında çıkan bir haberin aalı tah
kik olundu. Me•elenin hakikati ıun· 
dan ibaret olduğu anlafıldr: 

Franıadaki bayiimiz. vaııtasile 
Franga piyasaaında satılmakta oJan 
''Corps diplomatique" iımindeki bir 
nevi sigaramız görülen lüzum Üzeri
ne mezkôr piyasadan kaldırılmış ve 

lf1:LE0\J 
Ben laf etmiyeyim mi?. 

Karilerimden biri ekseri mektup ya
zanJann Adetine uyarak imzasız ola· 
rak ıönderdiği bir mektupta bilir bil
mez her f~ye kanpn bir muharrirden 
bahsettikten ııonra bana fU fıkrayı ya 
zıyor. Fıkralar •ardır ki; para ıibi 
her devirde geçer. Bu da o neviden ol
duğu için naklediyorum. 

Mahdut fikirli bir hatun kocaaına 
aorar: 

- Komıumuz Ayte Hanımın koca
•• imam efendi ne İf yapar?. 

- Kadınım! imam diyorsun ya! 
- Aman, kanaının adını soracak-

tım. 

- Canım, Ayf" Hanım dedin ya!. 
- Of, nerede otururlar diyecek-

tim. 
- Allah Allah, komtumuz dedi• 

ya! ..• 
- Efendi! Ben hiç laf etmiyecelt 

miyim?! •• 

Aynanın keşfinden evvel 
Dün berber dükanında bir arkadaf· 

la beraberdim. Aynaya bakıp saçları
nı, Ü•tünü başmı düzeltiyordu. Elin
den tarağı bıraktı ve bana sordu: 

- Ayna icat edilmeden evvel aca
ba insanlar kendilerini nasıl zanne.· 
derlerdi. •• 

Cevap verdim: 
- Şimdiki sibi .•• 
- Anlamadım ... 
- Karakterlerimizi ve hakiki k~)-

metimizi kendimize gösterecek bir a )' 

na İcat olununcaya kadar mine,·i çeh 
rem.İzi nasıl tevehhüm ediyorsak, a} • 

na icat edilmeden evvel de herkes 
kendini dünya güzeli zannederlerdi ... 

A. Daver Bey ağabeyimize 
Oıtat 1 Ben tiirden anlamam. Kari

lerinıden biriai aizin dünkü yazının 
sonundaki Namık Kemalden naklen 
yazdığınız mıuaa iliıiyor. 

''Sona stnJen gelir ôfemde ger im
dat lôıımsa" 

Şeklinde çıkmıf olan muraın a.lı 
şu beyit imif. 
''Sana .enden •elir bir iıte ancak dad 

_.. lô~muı. 

OmiJin RH :r.af«rıl«n gaynJan imJat 
lôzımsa', 

Hürmetler ..• 
FELEK 

... 
Ali karar --Geri kalan dosyalar 

ne yapılacak? 
Ali karar heyetinin müddeti hitam 

Duldup cihetle tetk.iki ikmal edilemi)"'1 
doksan küıur dosya hakkında hüküme
tin yalımda Millet Meclisine bir teklifte 
bolunmaaı ı.eı.ı-öyor. 

Doaya sahiplerinin Millet Mecli<>ne 
viki müracaatları iıtida encümeninde; 
yapılacak muameleye dair bir karar ve
rilme.ine intiza.renJ elde tutulmu$1 ve 
teılcilitı esasiye kanunu hükümlerine gô 
re alilıadarJara zamanında cevap ·erile· 
menıiıtir. 

P.1eclis heyeti umumiyeainin evvelce 
verdiği bir karar mucibince bu nevi mü .. 
racaatlar alakadar encümenlerce tetkik 
edilenıeuıektedir. 

Bu vaziyet kıırşıaında Meclis riyueti 
aeçen içtima ~eneainde bu müracaatlar 
iç.in naad bt:r muamel~ yapılacaiı hak
kında hüklimetin mütalee~ını Ba,vekiı~ 
Jetten •ormuıtu. Hükümetin Meclise 
yapacaiı tek.lif, bu tezk~renin cevabını 
teıkil edecektir. Teklifin ne mahiyette 
olacağı henüz maliim değilse de, geri. 
ye kalmış olan bu dosyalar üzerinde tet. 
ı.ikatı ilunal icin bir merci tayin edilme 
sinin istenilmffİ muhtemeldir. 

Adliye encümeni ile iıtida encümcnir: 
den mürekkep bi,. mulııtelit encümenin 
bu vazifeyi pekala görebileceği ve iıli 
karar heyetinin tekrar teskili ıureti)e
maıraf ihtiyM"lna lüzum görülnıiyeceği 
kanaatı vardır. Ancak hu takdirde halen 
istida encümeni reisi hulunan Rize me
busu Atıf Beyin muhtelit encümene iş
tirak etmemesi li.zım geleceğ~ hir müta
lea ola~aı. o•taya atılmaktadır. Zi•I\ A· 
tıf Bey heyeti maJııusanın reisi idi. Ve 
ili ka"1ll" heyetinin teakiline doi~ layiha 
mecliate görü,ülürken bu leseklıülc mu 
hatif kalmııtı. 

Diğer taraftan öğrendiğimize "öre i.li 
karar heyeti reisi Emin Paıanın, riya
set ettiii heyet müddetini ikmal edip le 
dağılırken hükUmete vermi~ oldu;ru ra
porda ileri sürdüğü bir mütaleanın da 
naz.arı dikkate alınması ihtimali varchr. 
Bu raporda verek heyeti mahsuıııa karar 
)arının gerekse ili karar heyeti karıwla
nnın keenlemyekUn addedilmesi, ndaJe. 
tin yerini bulması için elzem gÔsleril
mİftİ. Zira heyeti mahıuaanın hakların
da kan.r verdiği kim~eler içinde pek 
çok masum vatandaslar olduğu kadar, 
dosyaları heyete tevdi edilemediği icin 
haklannda kar~r verilemiyen ve bu "R• 

yede kurtulan yüzlerce kim•e vardır, 
Bu vaziyetler nazarı dikkate alınarak 

hükumetin mecliıe yakında yapacağı 
teklife ehemmiyet verilmekte, ve divanı 
ili ile istilclô.1 mahkemelerince mahküm 
olanlara t•kaüt maulannı iade etmrk 
gibi yüksek bir şefkat eseri ıırösteren B 
Millet Meclioinin bu me•elede de adalet 
hissi ile hareket edeceğine şüphe olun
mamaktadır. 

onun yerine ''Cigarette Turque" na· 
mile 66 No. yeni bir nevi ~İgara çıka
rılmıtlır. Fmnıada yeni piyasaya çık ... 
tığı yazılan sigara idaremiz mamulA· 
tından olan bu nevidir. Yoksa Fran ız 
Rejisi kendi imal eylediği sigaralardan 
birine Türk sigaraaı İıı;mini vermiş dt·
ğildir .• 

Keyfiyetin bu suretle tashihini rica 
ve bilveıile teyidi hürmet eyl~riz efen 
dim." 
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Milliyetin edebi Romanı: 114 

MA KED ONYA 
Aşk, Kin, Pottttlıa, ve K11n .. 

tirim.~ çıkarma! Davranma! Geber-1 

Sıska ~~ta adam, pannağı taban· 
caımm tetiğmde kızın üzerine aaldır· 
clı. Fakat o anda pa)'mı aldı, acı bir 
çığlıkla elini boynuna attı. Yere düten 
tabanca kendiliiinden patladı. Kız 0 • 

cafın yanında duran bir halkayı hız
lı hıslı çekecek .z'!"?'.an. bulabilmiıti .. 
Bir çıngırak aesı ıtıtildı: 

- Mihal! Mihal! 
Lubinskamn aizından baıka sea 

çıkamadı. Diğer iki adam onu kıakıv
rak yakalamışlar ve ağzına bir men· 
dil tıkamıtlardı. Birinin gözüne kı
zın az evvel çektiği halka ilitince; 

- Eyvah ... - dedi - ataiıdaki
ler mutlaka bombalara ate§ verdiler .. 
Koş. . çabuk. . yoksa yandık! 

Ve kızı sürükliyerek mutfaktan 
çıktılar. Her türlü ihtiyatı unutturan 

Müellifi: Nizamettln Nazif 
.,,,,,,,,,,,,,,, . · ~· ,,,,,, 
bir can kayguau ile aokak kapıamı 
açtılar, dııan fırladılar. Boynundaa 
yaralanan arkadatlarım yüzüıtü bı

rakmıılardt. 

Patlıyan tabanca, kızın haykınılan, 
yaralanan adamm feryadı dar aokağı 
bir meraklı yığım ile doldunnuftu. Bu 
sırada kapı açılıp ta kunduraaız iki a· 
damm ağzı tıkalı bir genç kızı sürük· 
lediğini görünce ilk merak bir hayrete 
inkılap etmitti. lt bununla kalsa gene 
iyi ..• Belki içlerinden bir kaçı bu ga· 
rip bi.diaeye müdahale eder, kızı 
meçhul heriflerin ellerinden kurtar
mıya kalkıtırdı .. Lakin yalınayak he
riflerden biri avazı çıktığı kadar; 

- Canını aeven kaçsm ! Bombalar 
patlıyacak! Canını aeven kaçsın! -
diye bir de ni.ri. atıvermez mi? 

Sokaktakiler arapsaçı gibi biribir-

MiLLiYET CUMA 26 MAYIS 11133 

!erine kanşarak, itiıerek kakıp.rak, 
yuıyumak olarak kaçışıruya baıladı
lar. Bu kaçıfma ne olduğunu anlıya• 
mıyan ana.caddedeki hlllka da ıirayet 
etti. Az aonra Bankalar caddeainden 
Havyllr Hanına kadar uzayan bir pa· 
nik civardaki dükklncdan ürkütmüt· 
tü. 

Mağazaııru kapayan kapayana. · 
Bu gürültii patırtı arasında yalına· 

yak heriflerle Lubinaka kayıplara ka· 
ntıvennitlerdL Ana baba ııünü bu. • 
Kim arar, kim aorar •. 

Feyziye mektebinde 
Cuma akşamı .• 
Leyli talebeden bir kaçı yemekha· 

nenin, zemini tatlık, lot koridorunda
ki çeımelerde marul yıkıyorlardı. Bu 
her hafta talebenin tekerrür eden bir 
ananeıiydi. Pertembe akf&IDI evlerine 
gidenler, cuma günü gezip tozduktan 
sonra mektebe dönerken evveli. zerze
vatçılara uğrarlardı. Sonra bakkala 
girerlerdi. Sonra. . Hükilmet meyda
nındaki tekerciden alkollü teker alır
lardı .. Sonra .. eh aonra da Feyziye 
mektebinin leyli kısmına çıkan dik 
yokutu tırmanırlar, me,hur ''Kibar .. 
lar., ailesinin konağı önünden geçerek 

HlkAye 

• 

iki müteahhit 

yan yana iki .büyük ahşap konaktan 
ibaret olan bınaya girerlerdi. 

Talebe her §eyde müttehitti ama .. 
~~· ~ıkama meselesinde herkea ge· 
çımsızlık ederdi. 

Dar tatlıkta altı musluk vardı. Hal
b~i ınarul yıkamak için aıra bekliyen· 
lerm haddi heaabı yoktu. Yemek zili 
çalmcıya kadar herkes marullarını te
mizlemiye mecbur olduiu için sıra 
beklemek epeyi heyecanlı ve yorucu 
bir teydi. Ya zil çaldıfı zaman marul
lar teınizlenmeınit bulunursa? •. O za
man netice fecidi. Yemekhane mu· 
basaın lamail Remzi Bey iki bir dinle
mez, musluklar önünde duranlara tev
kifi, izinıizi basar ve zMla yemek 
maaaaına oturturdu. 

it bununla bitae gene iyi. • Marul
larını yıkıyabilen bahtiyarlar, yangÖz• 
le etrafı aü:ııerek katır kutur çiğnemi· 
ye batJarlardı. . Sinirin yokaa dayan .• 
Tabü mülhit bir hır çıkar. . lama.il 
Remzi Bey bu vaziyetten iıtifade ede
rek bir kaç izinıiz daha yazmanın yo
lunu bulurdu. 

Bu yüzden ne belil.lar çıkmamıflı. ? 
Az kafa göz mü yanlmamıftı? 

Nihayet talebe, bugün dünya dev
letlerinin yaptığı gibi, siyaai itilaflar 

f Dil anketi 

72 inci liste ve gelen karşılıklar 
Liste: (71) ı 

Mağrur: kendini beğenmiş. M ahabet: 
ulukık, gö81:eriş. Makale: gazereye ve· 
<rilmit yazılar. Makam: büyük yer, buy 
ruk yeri. Makarr: duracak yer. Mak
bul: beğenilmiş. Maktu: lceşilmiş. Mak 
sat: düşünce. Makul: uyğu, düşünıceye 
uygun. Mamur: düzenli, yapılmış, Ma
na• ~z özü. Manzara: görünüş. Ma
su tuçsuz. 

Beyoğlu 44 üncü ilkmektep 
muallimleri 

Liste: (70) 
Ilga: ortadan kaldırmak. liham: do

ğuş. iltibas: benzeyiş. iltifat : gü!.,.
yüz göstermek. litihak: karışmak, ka
tışmak. iltimas: arka çıkmak. iltizam: 
on,dan yaona. imkan: olabilen, olabilir. 
imtihan: sorguya çekmek, denemek. 
imtiyaz: üstünlük. lmza: at kalıbı, ka
hbını, baısma. itina: özenmek. itiraz: 
kar~ı gelmek. itiyat: alışkınlık 

Beyoğlu 44 ün<:ti ilkmektq> 
muallimleri 

777 

Liste: (69) 
Tehalük: seğirtmek, abukç ya,pmak. 

Tembih: uyandırmak. Tensihat: çika.r
mak. Tevahhuş: ürkmek, korkmak. 
~'evali: birbi.ri arkasıra. Tevatür: uydu 
ı:arak yaymak. Tevazu: gönül alçaklı
g~. Tevazün: uygunluk. beraberlik. Tev 
bıh: paylama, azarlama, Tevcih: dön· 
d~rmek, yöveltmek. Teveccüh: sevgi 
gostermek. Tevehhüm: korkmak ürk
mek. Tevkif: tutma, kapı attına tıkma. 

Beyoijlu 44 üncü ilkmektep 
muaLI iınle.-i 

7~7 

Liste: (68) 
Maarif: bilgi işleri. Mabet: ~ınma 

yeri. Macun: koyulaşmış. Maden: yer 
altından çikarılan. Marifet: bilgi, de
ğerli iş, ustalık. Maruf: tavanınış. Mas 
liihat: iş. Matbuat: baaılmış yazılar. 
Mazbata: topluluğun verdiği kfiat. Maz 
but: sağlam. Mezeret: suçsuzluk. Maz. 
nun: (içkilli suçlıu). Maznum : eklen
miş. Mazhariyet: karışmak. 

Beyoğlu 44 uncü İlk.mektep 
mualliınlerıi 

~ ~ ~ 

teıiı etmeğe mecbur kalmıttı• Faraza 
bütün Dramalılar bir ıırup, bütün So
linildiler bir ikinci ırruP te,kil ebnit· 
!erdi. Diğer memleket talebaleri de 
onları taklit ederek tetkilitlanınca 
meaele büıbütün çatallatmıtb. Bu ..,_ 
fer kavgalar fertler araaında değil 
kümeler arasında cereyan etm.eğe 

batlamıth· 
Birlikten kuvvet çıkar derler ya .•• 

İt ilerileyince muhtelif tehirler tale
beleri araımda mukaddea ittifaklar 
belinnif, nihayet mektep biribirine 
muhalif iki zümreye aynlıvenniıtL 
Eıki Bizanata "Maviler - Kırmızılar., 
1914 ten evvelki dünyada "ittifak • 
itilaf., bugünkü lıtanbul futbolünde 
"Galatasaray • F enerbabçe" ikiliği gi
bi bir ff!Y· • 

Ve bu iki grupun bir takım elebaıı· 
lan, çığırtkanları tiiremiıti. En ufak 
bir fıraatta kavganın daniskası yapı
lıyordu. • Şaka §ey değil, namus me
aeleai bu. • Marul yıkanacak, boru de
ğil .• 

lıte bu aktam da gene musluklar
dan habre ha su akıyordu. Dramalı
lar daha erken geldikleri için mi ne, 
muslukları zaptetmit bulunuyorlardı. 

72 inci liste 
ANKARA, 25. A. A. - T. D. T Cr 

nıi7eth1den .& 

Karııldır.lan aranaıı:a.k arapç-. ..... far•" 
kelimelerin 72 numaralı li•t .. l ıadar ı 

1-TAAMÜL 8-TASMIM 

Z-TAARRUZ 

3-TACIZ 

4-TADIL 

11 
5-TASARRUF 

6-TASAVVUR 

~-TASDiK 

9-TASNIF 

10-TASVIR 

11-TATBIK 

12-TATMIN 

13-TAZAMMUll 

14-TAZIYE 

mi üç buçuk derece bu.dü şllna.lis;,.D S 
mefruz olan daire medari cedi. ~, 
hk olka<lar budü oenubisindeki ~ 
mefruza. Medeniyet: insanlık, ha}"'aJ' 
lıktan kurtuluş, insanca yaşayiş, diil~ o.t 
lik şenlik, ilerlemek, bedeviyetin, •1 ~I 
ti, erkinlik, olgunluk, Muhabir: eşi(!' fıl 
C" l i yazarak bı !dircn, s-.'ıkçı, ı-.. 1ber 
ren veya gönderen haberleşen. Muh3 
fet: karşı komak, dinloemcmek, uyııtf 

sw:luk, uygunsuzluk, uymamaklık, ıf 
olmak, Muhatap: kendine söz söylenti clö 
türkleşti. Muhatara: korku, türklef ~ 
Muhtariyet: başlı başına. Muhtira: • 
dırdığı. Müdevele: elde nele geçıı> ııe 
Müddet : çağ türkleşti. Müzebzep: ıııi e 
makarışık, şaşırmış, şaşkın. re 

Göztepe hazinedar oğ~ ~ 
Baha Palı 

1 RADYO::: 
Bu5l:ünkü program 

ISTANBUL ; 
18 Gramofon • 
19 alaturka ıaz: (Kemal Ni1azi B • .-• I f" 

kad .. laro). U 

20 Belki• H. 
20,30 i.anımlar heyeti rne 
2J ,30 Gramofon yi 
22 Aj•n•, boraa haberlef'İ •• ıaat ayaı1' 

ANKARA: 
12r10 Gramofon konaeri 
11 alaturka Mz 

18,45 Keman konseri (Ekrem Zeki Bey)• 
19,20 franıızca dera 
19,50 Gramofona de•am ' 
20,10 ajn.na haberleri 

Wot 
ti 
isf 

Yıl 
ı., 
ea 

V ARŞOV A, 1411 m. lıi 
13,15: P18k. 16,40: Pllk. 18: orkestra. 19·1 ler 
Hafif ve dana muai.kiai. 20,30: Tefrika. 2ıl 
konferans. 21,20: Senfonik konser. 24,0S: ~ 1 ıer (Hafif parçalar). d~Z 

BUDAPEŞTE, 550 m. 
1 

! 
19,25: Siıan muaikiaL 20,35: Verdin.in. (1t' ib 
badour) opereti. Sonra dana muailtlai. 

MON 1 H, 532 m. tis 
19,45: Amerikadan: Haftanın 7enilikleri. I fil 
Milli neıriyat. 22~5: Rad,.-o orkeatraaL 

ViYANA, 518 m. 
20: Meıhur sanatlı.:arlarıa sramofon pi•• 
n 21,05: H•fil mu•ild. 2S,,20ı Daae mu• 

MILANO • TORINO • FLORANS1'. 
20: Haberler. - Pli.k ile tarlalar. 20,25: • 
herler. - Plak, 21,35: Arioat'un lOOcü dol' 
yıl dönümü mtlnaıebetile merasim. 21,60: 
lel', 22: Senfonik konser. 

PRAG 488 m. 
20,15: Şiirler. Z0,30: Bando 
Tiyatro temsili. 

muzika. 21 

--
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Haftanın fllmlerl 

... ~ llıtelek'te 
1 

• 

t 

Sevilmek ihtiyacı - İngilizce 
Oynınaı.,., 

T~ll~Wı Bankead, Paal Ducu. 
ı!!;uı lıir d.......tır. fallalab muvaffak 
~1 \~· Film Amerika mamuli.hndan· 
v:~'I ~e olarak Paramount dünya ha· 

"'""ri vardır. 
Elhamra'da 

Solrnuş güller - fngilizce 
Oynayanları Co · Griff"tb N . mne ı . 

"':"1t bir aık maaalıdır. Amerib 
::;:ulatmdandır. Bundan batka ili.ve 
fil k fıVVelce göıterilmiı çok süze! bir 

• ı• filmim. odlan ~n11;zca (Daktilonun izdivacı) 
eşıtf e goıterılmekteclir. 

ber' --
uh3 Paramount dünya haberleri 

<Uytıl" ~ - Fransa futbol kupa11 müoabaka11 
ık, ~ dll .. -:; Mösyö Herriot'nun Amerikadan 
len nuıu. 

kleşl 3 - Roma ıa.ynelmilel at yarqlan. 
ra: rıJ : - Amerikacla 1 may11 nilmayitl..t. 
"'C'"' - Franıız donanmaımm büyük ma· 
.. . ";i "•vraları. 
P · ~ - Almanyada çalı: büyük bir tayya· re- vaftiz edilmeol 
oğlı' } - Amerikacla ç~k butahaneoinde 

P .. Jaçolar. 

1 1
8 - lngllterede 250 millik beynelmi. 

e otomobil yanı•· 
9 - Orlean Jan • Darlan 504 .. .. 

:Yıldöniimü meraıimi. uncu 

,ı 
ı 

çok artiotleri de karantinaya koymuş- 1 

!ardır. lıte bu cereyandır ki Avrupadan 
Amerikaya mutta11l yıldız getinnekte 
ve Amerikalı artistlerin battan yukarı 
taleplerine setçekmektedir. 

Mar!Mıe, Garbo, Lily Damita, Lupe 
V elez, Eliosa Lamdi, Tala Birele, Anna 
Sten, Lilian Harvey, Cbevaller, Arliu, 
Colman, Stan Lorel, Ramon Novarro, 
Paul Muni, Nilı Aıter, Boriı Carloff ve 
saire Amerikadaki ecnebi artistlerinin 
batlıcalandır. 

1 Sinema haberleri 1 ------• Gary Grant yıldızlık payeıine çı
kanlmııtır. 

* Amerikada kuru rejiınin nihayet 
bulmaıı münasebeti.le ·•Bira revüaü,, 
filme almacakbr. 

* Erneat Lubitah Ağuotoıta Pola 
N egri ile bir filın çevirecektir. 

* Amerikada Denver'de bir tiyatro 
idaresi Şarlodan "Hamlet,, piyesini 
oynamaamı rica etmiıtir. 

* Maurice Chevalier bütün ıinema 
aktrialerile muaıakada hulunuyonnuı. 
Şimdi de Lilian Har.ey ile DMfgul imİ§. 
Bu kız Willy Fritcb'e i§ık delil mi? 

* Amerikada film imalatı sittikve 

Tıp fakültesinin 
Nakli 

(Başı 1 inci sahifede) 
tiyaçlan tetkik etmektedir. 

Yeni ıslahatta Tıp talebesinin iıtltade 
sine 600 kadar yatak arzedilecektir. Ha· 
len fakülte haıtahanelerinde 458 yatak 
'Yardır. 

HükUmet önümüzdeki tetrinievvel or
talannda Tıp tedrisatının muhakkak ls
tanbul tarafında beılanmallD& karar ver 
mittir. O vaklte kadar bütün habırlıklar 
ikmal edilıniı olacaktır. Şimdi halle ça· 
lqdan iki nokta var. Biri laboratuvarla· 
rın yerleşmesi için hir daire bulunması, 
diğeri de talebenin ıehir hastahanelerin 
den İstifade ıeklidir. Tıp fakültesi lı
tanbul tarafına nakledilince Haydarpa· 
ıadak! fakültenin inal ettiği bina bot 
kalacak ve fakülte haıtqJıaneleri kapatı
lacaktır. Bu binalann ne olacağı hakkın
da simdilik bir malumatımız yoktur. 
Hükumet tal>ii bu binalardan istifade 
teklini düıünmektedir. 
Tıp fakülteainden iki profesörün iıti· 

fa ettiği yazılıyor. Ne Tıp fakülteainden, 
ne de cliğer fakültelerden istifa eden bir 
hoea yoktur. Eğer istifa vuku buloa tüp 
h.~•iz fakülte riyasetlerinden ve Darül· 
fünun divanmdan geçniesi lizundır. 

Pr. M. Malche'ın fikri 
Prof. Malche fakültenin lstanbula nak 

li fikrinde muairdir. M. Malche dün bi
ze decli ki: 
"- latanbul'da bir Darülfünun ,_. 

hailesi teşkili hakkındaki kararımız kat'. 
idir. Bunu icin Tıp fakültesinin lıtan
bula lll'kli elzemdir. Fakülte lıtanbul'a 
nakledilince Fen Eczacı ve Ditçi mektep 
terinde okunan bazı dersler birlqtirile
cek ve bu surette tasarruf yapılmıı ola. 
caktır. Bu sebeple D•riilfünun mahalle
sinin Beyazıt'te teşkiline karar verdik. 
Bundan maksat'ta fakülteleri biribirine 
Yakın binalarda yerleştirmektir. Tıp fa. 
kültesinin lstanhul Erkek liseıi binası
na Yerlcttirilmeıi meselesi tetkik edilebi
lecek bir fikirdir• bu sebeple binayi ıez· 
dik; fakat henü; bina hakkmda verilmit 
kat'i bir karar yoktur." 

diferleri t b""- k h . d d d o o uı re a etın en erece 
la:'":"" ınuta_:ı:arrır olmaktadırlar. Bun 

an otohualerin en büyu""k darbesi
ne • 
me:fr:!in. Haliç ıirketidir. Şark ıi· 
miy ti. erı de aon senelerde ehem• 
Şirk:tfu •u~tte ziyan etmektedir. 
• ti" aynyeye gelince; bu ,irket te 
ım yazı d hT d .. h. . 8 1 ın e olan mıntakada 
mu un ını~dar~a yolcu kaybetmittir. 
Tra~vay §ırketı bu rekabetten az mü 
teessır olmakla beraber otobu" ı .. ı er ço-
galdıktan sonr::ı onun dn yolcu aded · 
de aleyhine göze çnrpa l' bir fark h~~ 
sule gelmiştir. 

Balkan haftası 
Başlıyor 

(Başı 1 inci sahifede) 
memleketleri merkezlerinde bu mev
aimde Balkan haftaar teıit ediliyor. 
Bu haftalarcla muhtelif mealekler men 
auplan toplanarak müzakere edilecek 
huıuaatı görüıürler, müıterek menfa
atlerini mütekabilen temin edecek 
maddeler hakkında müdavelei efki.r 
ederler. Bu suretle Balkan milletleri· 
nin daha iyi tanıtmaları ve müıterek 
menfaatlerini daha iyi korumalarına 
zemin açarlar. Geçen seneki gibi bu 
sene de ıehrimizde Balkan memleket· 
)erinin ticaret ve aanayi mümeaailleri 
toplanacaklardır. 

Balkan haftası yann (bugün) bat· 
lıyor. Muhtelif memleketler mümes· 
sillerinden bir kısmı eaaaen tehrimiz
de idiler; diğerlerinin de yann (bu· 
gün) muvasalatlarını bekliyoruz. Bal 
kan Ticaret ve Sanayi odasının küıat 
resmi geçen sene yapdmıı ve oda faa
liyete geçmiıti. Nizamname oda kon
seyinin senede iki defa toplanmasım 
amirdir. Geçen dela kanunusanide ilk 
toplanrtını yapmıt olan oda konseyi, 
hu seneki toplantısını Balkan haftası
na rast getinniıtir. Konaeyde her 
Balkan memleketinin dörder mümeaai 
li vardır. Konsey içtimaları cumarteai 
günü başlıycaktır. Ruznamede muhte
lif meseleler vardır." 
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DOKTOR 
Rusçuklu Hakkı 

Galatasarayda Kanzük eczalıanesi 

kaqısında Sahne sokağında 3 numa· 
ralı apartımanda 1 numara. 

2358 

• Lehiıtanda yalnız Alman filmlerine 
değil, ayni zamanda Alınan musiki par
tiaiyonlanna da boykotaj yapılmaktadır. 

• Portekizde sinemalar, her program
da hiç olınazıa yüz metrelik milli bir film 
göıtermeğe mecbur tutulmuılardır. 

• Venezüella Cümhurreiıi Juan Vi
cente Gomez ıek•en yqında olmakla be
raber, sinemayı sever. 1932 senesinde 
üç yüz kırk film seyretmiıtir. 

• Yugoslivyada filmlerin kontrolü 
Dahiliye Nezaretinden Ticaret Nezareti
ne devredilmiıtir. 

Umumi harpte Alman tahtelhahirl,.. 
rinin kahramanlıklarmı taıvir eden bir 
Alman filmi Holi.ndada gösterilirken 
seyirciler ara11nda infial hasd etmiıtir. 
Herkes eline geçeni perdeye fırlatmııtır. 

r 

Havay Adalarının merkezi olan Ho
nolülü'de Al Jolson Maripoıa isminde 
bir film çevinnittir 

* Geçen sene Hint milli ıinema sanayii 
ıekıen sesli ve on sess~ filın vücuda ge
tinniıtir. Hindistanda diller pek kanıık 
olduğundan sesli film çevinnek güç ofu. 
yor. 

Mulıahir mektubu 

Urfa kendiri eri için bir 
çuval fabrikası lazım •. 

Urfada yetişen kendirler çuval 
en iyi vasıflara maliktir 

• • 
ıçın 

Urla Valisi, Vilayet 
URFA, (Milliyet) - Urfada aınai 

hayat ta inkitaf etmi! değildir. Vila
yet büyük mikdarda yün mahıulüne 
malik ve mahreç ve mahallisarf b ulun
duğu takdirde on milyon kilo ~ad~r 
kendir yetiştirebildiği halde hıç brr 
n"oiç fabrikau yoktur. 

lkbsat Vekaleti her yere ve her ite 
tercihan Urfada bir çuval fabrikası 
teaiai için icap eden tedbirleri alırsa 
memlekete büyük hizmet etmi§ olur. 
Urfada tesis edilecek bir çuval fahri· 
kaamm dokuyacağı çuvallar Urfa ile 
civar tark vili.yetlerine ve Adana ve 
Mersin ihtiyacatına ki.fi gelecektir. 

Tahlil neticesinde Urfa kendirleri 
elyafının inceliği ve renginin beyazlığı 
itiba rile birinci derece iyi bir kendir 
olduğu ve çuval, halat ve ince ve İp 
kısmından da keten imal olunabilece· 
ği tespit edilmiştir. 

"" "" "" Urfada un ve buz ve nişasta imal e· 
den üc fabrika mevc,:ttur. Fakat ihti .. 
yacı t~min edecek ietihsali.tta değil
lerdir. Vali Fuat Bey zamanında baş .. 
)anılan ve Etem Bey zamanında tesi
satı ikmal edilen Urfa elektrik tesis&· 

11e Belediye erkıinı 
tı hakkında d" birkaç söz söylemek 
istiyorum: Beı muhavvile iatasyonunu 
ve bir müvellidielektriki merkez san· 
tralini ve ıehrin heyetiumumiyesini 
tenvir edecek derecede hututubavai· 
yeyi ve beheri yüz yirmi beı beygir 
kuvvetinde iki Dizel motorunu ihtiva 
eden mükemmel bir teaistir. Bu teıİ· 
aat hususi muhasebe ile belediyenin 
ve halkın sennayelerile tetekkül eden 
iki yüz bin liralık bir Anonim Şirkete 
aittir. Ancak §İrket aka.iyonlarmd~;. 
bir miktarını nakle tahvil edemedıgı 
için teaiaatı yapan ı~kete kar!~ borç!!' 
vaziyettedir. Bu yuzden muteahhıt 
ıirketle Urfa _Şirke~i araaın~a ~ahad
düı eden ihtilaf adlı sahaya ıntikal et
mİf bulunuyor. 

Şehire bakıp 
Urfayı bir de ıehir ve şehircilik İIİ· 

barile tetkik ettim: 
Urfa çok eaki hir şehirdir. Evlerinin 

tarzıinşaıı Asuri ve Arap tarzlarını an 
dınr. Yeni yapılan bazı binalar iatİa· 
na edilecek olursa ekaeriyetle evlerin 
sokağa ve açılmış pencereleri yoktur. 
Sokaklar dar ve binaların duvarları 
yüksektir. Sarayönü mahallesile, sur 

s 

haricinde yapılmıı mahallelerdeki ev· 
ler odukça güzel ve lıtanbul tarzını 
andırrr. Şehir surun haricine doğru 
tevessü ve inkip.f etmektedir. Nehrin 
Sırat ovasına bakan cenup ve cenubu~ 
tarki kısmında bahçeler ve ıarkııimail 
sinde bağlar mevcuttur. Bu bağlarda 
bazı oayfiyeler de vardır. 

Eğlence mahalleri pek mahduttur. 
Cümhuriyet parkı namını alan güzel 
bir park varclır. Şehrin garp tarafın
da bir çok hırafelere, eoki rivayetlere 
eRı olan Aynizeliha ve Halilürrah
man nammdaki göllerin ortasında bu· 
lunan bu park asırdide ağaçlarile son 
Zf"'&nlarda açılınıı ilci büyük kanal· 
·~ dilniıin bir manzara arze tmektedir. 
Göllerin içerisindeki mebzul balıklar 
adeta adamçil olmuşlardır. insandan 
kaçmazar ve aldan yemlere hücum 
ederler. 

Bir kıtlık sineması ve memurin klü
hü ile, aekeri mahfil yegane eğlence 
mahallerini teşkil eder. Binaenaleyh 
tabiatin ibzal ettiği istidada ve ikli
min müaaadeaine nazaran şehir çol: 
ihmal edilmit bir haldedir. 

Temizlik 
Şehrin tenvirat ve tanzifatına itina 

edilmektedir. Şehrin ahvalisıhhiyeai· 
ni tehdit eden husuaatla mücadele e· 
dilmektedir. Bu havalide miiatevli bir 
halde olan trahum haatalığı ile uğra,. 
mak üzere haetahane açılmış ve mü
cadele teşkili.h yapılınııtır. 

Şehrin en mühim derdi ıu meselesi
dir: Şehir civarında ,ehre ki.fi ıular 
mevcutaa. da mecraların fena olması 
ve fenni teaiaattan mah.rumiyeti itiba. 
rile yollarda zıyaa uğramakta ve te
levvüı etmektedir. iki ıenedenberi 
havalan nkurak olması auları çok a
zaltmııtır. Bu sene ıehi rhalkı ausuz
luktan korkmaktadırlar. 

Parasızlık yüzünden tatbik edilemi. 
yen su teaiaabaa bu sene başlanacağı· 
ümit edilmek tedir. 

Vali Bey tehir yollarına ve hilhaua 
aenelerdenberi haılanclığı halde bir 
türlü ikmal edilemiyen Urfa • Akça· 
kale toseainin ikınaliill§&&tına fevk&· 
iade bir azimle çalıımatkadır. 

Urlaldar 
Milli inkılap eanaaındaki mücadela 

ve fedakarlıkları Türk tarihinde f&ll• 
lı.bir aayıfa teşkil eden Urfalılar zeki. 
ve kabiliyetlerile cidden temayüz e· 
den bir Türk kütleaidir. Bütün medeni 
ihtiyaçları hisaeden ve bunları temin 
için çalıımaunı bilen bu yurttaşların 
Urfada hir "lise., ye ihtiyaçları var• 
dır. Çocuklarını uzak vilayetlere gön• 
dererek okutmak mecburiyetinde 
kaldıklarından mütee11irdirler. 

Yüksek bilgileri ve derin ve nafiıı 
görüılerile maarif aahaaında kıymeti 
eaerler yaratmakta olan muhterem 
Maarif Vekilinin bu ihtiyacı temin bu· 
yunnaları şayanıtemennidir. Otuz bin 
nüfusu bulunan bir t ehirde lisenin lü• 
zumu derk&rdır. 



' 
Cenupta kaçakçılık 

ANKARA, 26 A.A. - Mayu ayının 
iiçündi hafta11 içinde cenup hudutlan-
1n12da ilııiai möaademeli 1:1 kaçak.;ılık 
Yakuı olmut '9 kiti yakalanmı,tır. 

989 kilo, 51 top, 1611 parça ıömriilr 
kaçalı qya ile 8 hayvan ve iki tüf..ı. el
de eclilmi,tir. 

Seyyar sergi Havzada 
HAVZA, 2S A.A. - Seyyar terbiye 

aersiai Ama.yadan lıuraya gelmi,tir. 
Serci Amaıyada Amaıya merkez nuuıl
limkrile köy muallimleri tanıhndan ılİ
~ edilmiııir. Muallimlere tedriı n 
terbiye ıiıtomleri etrafmda konferanılar 
veriJmittir. Muallimlere ..e halka kitap 
dağıtılmqbr. SftSİ lıup. Uıdlle hare
ket etmqtir. 

lzmirde spor sabalan 
IZMIR, 24 (Milliyet) - Belediye 

atlı tporlara bir manej yeri, hanımlar 
için de muhtelit sporlara ait bir spor 
ıahaıı teıiı edecektir. 

Bitliste sevinç uyandıran 
yağmurlar 

BlTl.lS -- Aylardanberi yağmurun 
hiç yağmamı<ı: olmal.J dolayısile bu sene 
bütün vili\yet f~ci 1'ir vaziyet kartııında 
1'abaığı enr!ite5indeydi,. f.kat ~ün gece 
Pbırıızlıkla 1:-c.klef'!en bereket yağmuru 
yağdı .. ~ tam kr-k <'~ka ıü•dü. Bu 
miktar azdır, ihtiyaca kifayet etmez. Bu 
nımlaberaber hPlk sevinç içindedir. ikin. 
ci yağmuru ~kliyoruz. 

Adapazarınra şehir mezarlığı 
ADAPAZARI, - Belediye asri me

uTl,k t~İoı;İ için harekete reçmiştir. 
Me,·cut mezarlığa ~ dönüm arazi ilave 
e<'ikc< ktir. Ortamektep için Maariff' 
Cevri lcararh.~tırdan spor saha,nnın mek 
ttp inıasınn elvcriıli olmadığı şÖyfen
ır.~ktedir. 

iki idam Kararı 
GiRESUN, - Tirebolu kazasının A· 

r; kiriş köyünden Mustafayı, kainbira
dcri Amn ve Hüseyin isminde bir arlıa
daıı halta ile öldürmüılen cesedini tar
laya gömmü,1..-dir. Asım ve Hiioeyin 
ile kendileri.,.. yardım eden Muıtafa, 
Hacı Ali, bunları cinayete tepik eden 
Ali Rıza Erendi tevkif edilmiıler n mah 
kemeye verilmiılerdi. 

Muhakeme n~ticesinde Asım ile Hü
seyinin idamlarına, Ali Rıza ile Muıta
f anın onar sene hapiılaine, Hacı Alinin, 
l atı hasebile, on sene hapis cezasının 
c!c;kuz ıeneoi indirilerek bir sene hapsi
ne karar verilmipir. 

Ereglide bayram 
ERECLI - Ereğli - Filyos demiryo

lu il~ Ereğli )İmanının insas.uun Büyük 
Millet Meclisi tarafından kabul edildi
ğine dair Zon~ldak mebuılan Belediye
Y" bir tebtir telgrafı çekmi,J.,.dir. 

Bunun üzerine dün Ereğlide bir li
man bayramı yapılıru9hr. Bayram çok 
coıgun tezahüratla kutlulanmııtır. Şe
hir kamilen donahlmııhr. Amele, mek
tepliler ve bütün teşekküller baynıklar 
ellerinde madenci ıarkılan söyliyerek 
,<hri baıtanbaf& dolatmı,lardır l!'ece her 
tarafta fener alay lan yapıhmıtır. Bele
diye önünde nutuklar söylenmiıtir. 

Bayram münasebetile Gazi Hz. ile 
lımet Paşaya ve bu itle alikası olan 
7ükaek zevata lf'sekkfrt tei&raflan çekil 
mittir. 

Pancar cümbüsU • 
~hullu teker fal..-ilum C"Çftl cuma 

ıünü (Devf' konaklan) mevkiinde bir 
paRcar cümbütü yaptınnı,tır. 

Alpullu ile Mandıra llJ"lllnoda olan lıu 
CÜZf'I mevkide •t yantları Ye pehlivan 
IJÜrqleri icn edilmi4tir. 

(Pancar cümbütü) nün köylerde u
)'andırdıiı alikayı anlatmak için cüm
lıii,te altı yedi bin köylünün hazır bu
lunduğunu söylemde kilidir. 

At yarıtlannıla birinci gelenlere ve 
pehlivan ıüretlerinde kazananlara fab
rika tarafından hediyeler verilmiıtir. 

Konyada sergi 
Konyada 20 hazirandan 5 temmu· 

z:a kadar devam etmek Ü.zere bir ser
.-i hazrrlanmaktadır. Saı., ta yapıla
cak olan aerıiye ıönderilecek efya 
tenzilatlı tarifeye tabi tutulacaktır. 

ı ydın ~oförleri cemiyet yapıyor 
AYDIN, (Milliyet) - Aydın fOförle

ri bir cemiyet !etkilini kararla4lırmıt
lar ve lzmir 4oförler cemiyetinin nizam
nameain.i örnek olarak ııetirtmiılerdir. 
Şoförler evvelki akıam toplanarak nizam 
name üzerinde konu,malar yaptdar. 

Mil liyet'ia romanı: 12 

3 uacü kolordu ' 
ilanları 

23 cü. F. SA. AL. KOM. 
dan: 

Fırka hayvanatı ıçm 
930.850 kilo kuru ot kapalı 
zarfla münakasaya konmuı 
tur. İhaleai 6 Haziran 933 sa· 
lı günü saat 10 dadır. İstekli· 
lerin şartnameııini görmek ü 
zere her gün ve münakasaya 
gİ>"eceklerin tayin edilen va
kitte İzmitte F. SA. AL. Ko
m ·;syonuna müracaatları. 
(3059) (2227) 2884 

'f. 'f. "' 

Birinci Muhabere alayında 
mevcut olup pazarlıkla sabla
cak 100 araba gübreye talip 
çılonamııtır. İhalesi 29-5-933 
pazarteai gÜnÜ saat 15 te ya
pılacaktır. İsteklilerin gübre 
yİ görmek üzere Birinci Mu
habere alayına ve pazarlığa it 
tirak için o gün ve vaktinden 
evvel Fındıklıda 3. K. O. SA . 
AL. KO. nuna gelmeleri. 
( 175) (2351) 3104 

K. O. için 7000 kilo pirinç 
pazarlıkla alınacaktır. lhale
ıi 27 Mayıı 933 cumartesi 
saat 11 dedir. lıteklilerin şart 
narneaini ve nümuneaini gör-
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otelde teıadüf ettiti çok, ama çok gü
zel bir ıenci de yanımıza aldık. Bu 
ıenç lngiliz, it ıllrmeje niyet ettiği 
aamanlar kahvelerde balo daaaörlü
fü ediyormuı. 

Lady Elmıworth İsminde bir kadı
ıım evine çaya gittik. Anla,ılan bu ha
tuncağızm, babasının yağlıboya bir 
port-reainden ba,ka biz Amerikalılara 
satacak bir ıeyİ yoktu. Kadın baba· 
aının 11lıkçı oldutunu ( 1) söyledi. Bu. 
nun üzerine ben de: 

- Ona bakara.anız benim babam da 
ıslıkçı ldi, yani ıslık çalmasını çok se
verdi. Fakat bentle bir resmi bile yok
tur. Kendi•ine Little Brook'a her ııi· 
difinde: "Bir fotoğraFçıya git te bir 
resim çıkar,, diye kaç defa tembih et
tim, fakat gitmedi. • . dedim. 

Tercüme: Kamran Şeri/ 

Sonra Lady Cbizzlebz isminde bir 
kadınla tanıttık, kadın bizi evine ça
ya çağırdı. Biz de: 

- Emin olun, hiç bir fCY ıahn almı
ya niyetimiz yok. • . dedik. 

Bunun Üzerine kadın da bize: 
- Korkmayın, •İze bir şey satacak 

değilim . • . Yalnız ıizden bet lira borç 
istiyeceğim. . dedi. 

Biz de gitmedik. Doğrusu Mister 
Eiaman'ın buraya gelmediğine ne ka
dar memnun oluyonım bilıeniz. . E
ğer adamcağız burada olaaydı, bütün 
İngiliz kadınları kendisini evlerine ça
ya davet edeceklerdi; sonra adamca
ğız bir vapur dolusu incili bant köpek 

"k • ve antı a resimle memleketine döne-
cekti. ! 

Dün al.tam Pigııi, ben, Dorothy, bir 
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mek üzere her gün, münaka
saya gireceklerin o gün vak
tinden evvel K. O. SA. AL. · 
komiayonuna gelmeleri. 
( 176) (2368) 3110 

"' . "" 
Çatalca Mıt. Mv. için a· 

çık münaka5aya konan 30 ton 
Lavemarin kömürüne teklif 
edilen fiat pahah görüldüğün 
den pazarlıkla ihalesi 28 Ma· 
y11 933 pazar günü aaat 1 1 de 
yapılacaktır. İsteklilerin tart 
namesini görmek üzere her 
gün ve pazarlığa girmek için 
o gün ve vaktinden evvel F ın 
d,kJıda 3. K. O. SA. AL. ko
miıyonuna gelmeleri. (178) 

(2388) 
.. "' .. 

1. F. ihtiyacı için kapalı 
zarfla münakasaya konan 
130,000 kilo aığır etine tek 
lif edilen fiat pahalı görüldü
ğünden pazarlığa konmuıtur. 
İhalesi 28 Mayıı 933 pazar gü 
nü u.at 14,30 dadır. lsteklile 
rin şartnamesini görmek Ü· 
zere her gÜn ve ~lığa gir 
mek için o gÜn ve vaktinden 
evvel Fındıklıda 3. K. O. SA-

de mabut dana muallimi - onun da 
iomi Gerald - Kit Kat klübibıe ıit
tik. Gerald itinden çılmııı olduiu için 
oerbeat kalmıtb. Ben ıene Dorothy 
ile bir temiz lravıa ettim. 

- Nerede itinden çıkmq adam var-
- onunla dost oluyorawı. , Y a:ıık de-
ğil mi vaktine! .. dedDu. 

lıte duvara yazıyorum: Eğer hu kız 
adam olursa ben hiç bir feY bilmiyo
rum ! Bana soraraaıus, eler kııı: bir er· 
kekle ülfetten cidden hoılanacak o
lursa, muhakkak okkanın altına gider 
ve hiç bir ouretle de istifade edenıez. 

Bu ıece mühim itler olacak. Major 
F alcon Dorothy ile beni kibar bir ka
dının evin~ ıötürecek. Orada lnıiliz 
Veliahtini lfÖl'9Ceğiz. Şimdi Piıgi ile 
bulupnak Üzere hazırlanmalıyım. Pig
gi ile gittikçe doat oluyoruz. Fakat 
şunu da bilin ki bana hiıliı bir buket 
bile hediye etmedi. 

19 Nisan 
• Dün gece lnıiliz Veliahtini gerdük. 
Major Falcon saat on birde ıelip bizi 
aldı, kibar bir kadının evine ııötürdü. 
Umuruhayriye menfeatine balo veri· 
liyormuş. lngiliz Veliahti cidden ha
rikulade. Yani Prens olmasa da ıene 
harikulade olacak. Çünkü nerede bir 

AL. Komisyonuna geJrne
leri. (181) (2391) 

K. O. Merbut kıt'a1arile 1. 
F. ve Catalca Mıt. Mv. kıt'a
lan fçin açık münakasa ile 
8000 kilo arpa ıehriyeıi ıatın 
alınacaktır. lhaleıi 17 Hazi
ran 933 cumartesi günü saat 
11 dedir. İsteklilerin nümu
ne ve şartnamesini görmek 
Üzere her gün ve münakasaya 
gİrmek için o gün ve vaktin
den evvel Fındıklıda 3. K. 
O. SA. AL. KOM. nuna gel-
meleri. (179) (2389) 

K. O. Merbut kıt'aları ihti
yacı için kapalı zarfla müna
ka5aya konan 145 bin kilo a.ı
ğır etiııe teklif edilen fiat pa
halı görüldüğüDden pazarlı
ğa konmuıtur. lhaleıi 28 Ma
yıı 933 pazar günü saat 14 te 
dir. lıteldilerin şartnamesi 
görmek üzere her gün ve pa
zarlığa girmek için o gün ve 
vaktinden evvel F ındık11da 3. 
K. O. SA. AL. KOM. nuna 
gelmeleri, (180) (2390) 

wnuruhayre hizmet nıev•uubahia ol· 
sa, oankl a~lllıınut ıibi haftr içine ka
tı~umı biliyor. Bir aralık Dorothy, 
M_aJ~. F alcon'la be.i Prenıı'in yanma 
gotilrüp ona takdim etli. Prenı beni 
dansa davet ettifi zaman doirusu çok 
heyecana kapıldmı. Onan için söyle
diği bütün sözleri defterime yazmıya 
karar •erdim. Amerikaya donüp ile
ride ihtiyarladığım zaman onlan tek
rar okumak istiyordum. Dansetmeğe 
ba,ladık. , 

- Atlara olan merakınızda ısrara 
hali imkan buluyor musunuz? diye 
sorduın. 

- Evet, dedi. 
Danı bittikten sonra Prenı Dorothy' 

yi dama danı etti. Fakat benim bil
diğim, Dorothy bir prenı huzurunda 
nasıl hareket edllecefini taf çatlasa 
3frenemez. . • Yelpazesini bana uza .. 
tarak: 

- ln~i]iz tarihine yf"nİ bir sahife İ· 
liıve edeceğim ... Şunu biraz tutar mı
sın demez mi? .. 

O prena1e dana.ederken bir türlü ra .. 
hat edemedim ve doiruıu çok, çok ü
züldüm. Çünkü durmadan Veliahtla 
konuttu. Dan• bittikten sonra Veliaht 
Dorothy'nin ağzından eksik olmıyan 

Askeri Lise ve Orta Me 
teplere Talebe alınıyo 

1 - 1933-1934 dera se neai için İıtanbulda bul 
Kuleli ve Maltepe Liııelerile Bursa'da bulunan Burga As 
ri Lisesine Konya ve Erzinca n'da bulunan Aıkeri Orta 
teplerine ta1ebe alınacaktır. 

2- Liseler 9,10 ve 11"1, 2, 3 "üncü. Orta mektep} 
de 6, 7 ve 8 "1,2,3" üncü sınıfları muhtevidir. 

3 - Liselerin muhtelif sınıflarına 600 ve Orta mekt 
)erin muhtelif sınıflarına da 300 talebe almacaktır. 

.f - Almanca okuyan ta )ebeler tercihan alınacaktır. 
5 - Liselerin 1 1 inci ıı nıflarına iyi Almanca bilen t 

]ebeler alınacaktır. 
Bu talebeler Liseyi ikma iden sonra yapılacak müıa 

1 
ka imtihanını da kazand•ldarı takdirde Askeri mühendis 

F e;ı memuru yetiştirmek Üze!'e Alrr.anyaya gönderilecekler 
müsabakayı kazanamadıkları takdirde harbiye mektebine 
derek zabit çıkacaklardır. 

6 - Mektepler leyli ve meccanidir. Talebenin iaşesi 
den başka giydirilmesi, techiz atı ve kitapları hük\ımete 
olduğu gibi aynca tale'Jeye her ay bir miktar maaş ta veril 

7 - Liseyi muvaffakiye tle bitirenlerden arzu edeni 
mür.abaka imtihanrna giderek kazandıkları takdirde Beıin 
maddede olduğu gibi askeri mühendis ve Fen memuru Y 
tiş:~iriYmek Üzere Almanyaya gönderilirler. Buna arzu et 
yenler Harbiye mektebine gid f'rler. 

8 - Bütün mekteplerle kaydü kabul mekteplerin b 
lunduldarı yerlerde l Tem muz 933 tarihinde 
lar ve Ağustosun birinde biter. Bununla 
raher kadroda münha1ler kalırsa derg 
nesinin devamı müddetince ıivil liıe ve orta mekteplerden 
kil suretile talebe almmağa d' vam olunur. 

9 - Mekteplerin bulunduğu yerler haricinde 
lise ve orta mektep1ere kaydedilmek iıtiyenler 1 Hazir 
933 tarihinden Temmuz sonuna kadar bulundukları yerle 
askerlik şubelerine müracaat etmelidirler. 

10 - Mekteplere girmek icin lazım olan şartları mu 
tevi kaydü kabul şartnameleri ve muhtaraları bütün aıke 
lik şubelerinde mevcuttur. Talipler askerlik şubelerine ve 
keri liıe ve orta mekteplere müracaat ederek mezkur ta 
Iarı öğrenmelidirler. (2232) 

Ecnebi memleketlere giden : üccar ve seyyahlara 

Banka Kommerçiyale İtalyana 
Eermayesi 700,000,000 (ihtiyat akçesi: 580,000,000 L;re 

TravelleH (Seyyahin çekl .. ri) -"'" 

Liret, frank, İngiliz lirası veya doları frank o arak satılan b 
çekll!r sayesinde nereye gitseniz paranızı kemali emniyetle taşır f 

her zaman isterseniz dünyanın her tarafında, tebirde otellerd 
vapur/ arda, trenlerde bu çekleri en küçük tediyat için nakit 111 

kamında kolaylıkla istimal edebilirsiniz. Travellera çekleri haki 
ıahibinden başka kim1enin kullanamayacaiı bir tekilde tertip f 

ihlas edi!mistir. 2366 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınaf ma komisyonundan: 

Koşum yağ)amk için 200 ila 250 kilo yerli valiğ yağı 
Mayıs 933 cumartesi günü sa at 16 dan 17 ye kadar paz'at 

la sa~ aimac:aktır. Taliplerin beşyüz yirmi beş kuruıtaıı 
baı:et ~ .temmatlarını mrl sandığına yatırarak makb 
larıle bırlikte muayyen liJn ve saatte komiayonumuza Jll. 
racaatları. (2399) 
1 lıta_a_b_a_l_B_e_le_d_l_7_e_•_l _U_a_n_la_r_ı ____ _... 

Beyoğlu Belediye Şubeai nden : Bir dişi keçi bulunm 
tur. Sekiz gün içinde sahibi müracaat etmezse ııatılacald 

(2 

lstanbul Sıhhi Müesseseler 
Satıaalma Komi11yoau Rel11Hğind~n~ 

Sıhhi müesseseler için lü zumu olan 3600 kilo gaz 
ğı ile 13 teneke benzin olbapt aki şartnamesi veçhile ve 
Haziran 933 salı günü saat 1 6 da a1eni münakaga suretiJe 
tın alınacaktır. İsteklilerin müracaatları. (2281) 

külhanbeyi tabirlerinden birkaçını 
kollujunun üzerine kaydetti. Gördün 
mü bir kere baııma ıelenleri. . Şayet 
veliaht, Dorotby'nin her zaman kullan 
dıiı ''enayi,, filin eibi acayip tabirler· 
den birini mühiın bir adama hitaben 
sarfedecelı: olsa, böyle bir kadını in· 
ıiliz Cemiyetine soktuiumdan dolayı 
herkes bana bir söylemediğini bırak
mıyacak •••• 

Danaı bitirip döndüğü zaman Do
rothy ile bir temiz kavııa ettim. Bana: 

- lngiliz Veliahtini görelidenberi 
ıoen de lnııilizle,tin ! diyor. 

Kızın belki biraz hakkı vardı. Ar
kanaas'ta baham her zaman söylerdi: 
Babamm büyük babası lngilterede A
vullurlaya denilen bir yerden ıelmiı
mit. Onun için günün birinde benim 
de fngiliz damarım tutarsa hiç hayret 
etmiyeceğim. Meseli kızlarda lnıiliz 
ıiveoini pek hOJ buluyorum. 

20 Niaan 
Dün artık iyiden iy;ye niyet ettim: 

kızlara kartı Amerikalı erkekler ııibi 
hareket etmeyi Piggi'ye öğretecek.tim. 
Onun için kendisine: 

- Başım ağrıyor. Oteldeki oturma 
odamı:ıa ııel de beraber çay içelim, 
dedim 

Pembe bir sabahlığım var, bana 
yakıııyor. Dorothy ile bizim H.a' 
isminde çok İyi görüttüğümüz bir 
cuk var. Cidden çok İyi bir ç~ 
Harry'ye lngiliz parası ile on lira t 
ra verdim. 

- Git, dedim, en pahacı çiç 
dükkanından çok, ama çok pahalı 
sinden olmak farlile on liralık orl<1 

denilen çiçeklerden al. Saat bqi ~ 
rek geçe oteldeki odamıza ııetir. ,. 
çiçekleri .11İze gönderdiler,, de ve ~ 
ka hiç bir ıey söyleme .. ,, diye ıeff' 
ettim. 

Derken Piıgi çaya geldi. TarJJ; 
çay içerken Harry odaya girdi· 
bir ıey söylemeden kucağıma I< ,r 
man bir kutu koydu. Kutuda en ~. 
ainden olmak üzere on iki tane of , 

(Devamı v1' 
_(l_)_K_a_d_ı_n_po_r_l_re-n-in me§hur ~I 

liz re .. amı w huler tarafından r 1 
mı§ oldulunu söyliyor. '"Whiııle':I, 
limesinin lıigat manası ulık çal ,,.. 
Romanın kahramanı böyle f~Yj;I_ 
farkında olmadığından kadın•" 1" 
•• ıslıkı:ıymıf zannediyor. Buraıl~. 
le bir kelime oyunu ııar. - /(. " 
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Istanbul Ziraat Bankasından: ,,,__ Or 1 H S A N SA M l -1111! 

Gonokok Aşısı 
!Selsvğuklıığu ve ihtilitlarma kartı 

µek teıirh ve taze atıda. Divanyolu 
~ Sulıan Mahmut türbeıi No. 189. 
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İstafilina RAKISI 

..... 
fil 
4> 
:ı.. ... .... 

..J 

Sıra 

No. 
44S 
446 
447 
448 
449 
450 

451 
452 
453 
454 

Semti 

Heybeliada 
Bllyükada 

" Eyüp 
Fener 
Kumkapı 

Feriköy 
Bakırköy 

" Eyftp 

Mahalleal 

Vah 
Cami 

" Topçular 
Hacıiaa 
Çadırcı 
Ahmet çelebi 
Birinci kısım 
Cevizlik 

" Cebeci batı 

Sokağı 

'Vah 
Çakır çıkma:ı:ı 

" 
Kııla 
Mahkeme altı 
Arayıcı 

Baruthane 
Boıtaa 

" Sada ki ar 

Cin•i 

Dllkkln 
Hane 

.. 
Haııe ve arsa 
Kağir dilkkin 
Arsa 

Kagir hane 
Ar11 ziraı 301 

" " 742 

His!esi 

114 
Tamamı 

.. 
" 
" 
• 
113 

Tamamı .. .. 

Emlak 
No. 
72 
9 

11 
24122 

18 
ıs Eski 

Hisseye g&re 
mubammenK. 

500 T. L. 
1500 .. 
1200 .. 

500 " 
60() .. 
200 " 

77-79 835 
" 28 Mükerrer 301 

28 " 742 
35,37,39 1200 

" .. .. 
455 Kasımpafa flacı Ahmet U:ı:un yol 

Boıtaa baraka ve ahır 
dönllm 3/1·2 tahminen 
Arsa elyevm çiçek bahçesi " 10 4500 " 

Memleketin en aefiİı içkisidir. 
Maclt Ahmet Dere •uya 

Çnnkll fıçılarda dinlendi-
456 Kaaımpaı• ,, EbOrriza dergahı Arn ,, 21 1890 ,. 

rilmektedir. (3492] 
Yüzde yedi buçuk pey akçelerile ihale bedelleri nakten veya iayrimübadil bonosile ödenmek üıere yukarda evsafı yazılı gayri men

kuller açık artbrma ıuretile satıta çıkarılmıştır. Kat'! ihaleleri 5161933 pazartesi güııll nat on beıtedir. Şartname Bankamız kapısına 
aıılmı9hr. Senei haliya vergisile belediye rüsumu müşteriye aittir. (2311 l 3036 

1 
Evkaf midlrlyetl ilanları 1 

Mahalle ve Mevki'i Cadde ve ıo- No. ıı 
kağı 

Sirkeci Hocapaşa. 

Sultanahmet Helva 
cıbaşı lıkender 
Babıali Nallimesçit 
Samatya Hacıkadm 

Besiktaş Türk'ali. 
Ba~eki Başçnnah
'nutağa. 
Kadıköy Zühtüpaşa 
Osküdar Kazasker 
Ahmet efendi. 
Üsküdar Atikvalde 

Bayezit Sekbanba
şı Y alcubağa 
Balat Tahtaminare 
3eyoğlu Kamerha
lun 
Calata Şahlculu 

fvTerdivenköyü Ma· 
lııa 

Çelebioğlu Alaettin 
Üsküdar Rurnmeh 
n;etpaşa 

Kasımpasa Seyit A
liçelebi. . 
Ç elebioğlu Alaettin 

ç ~).~fil 
B, ğ~ziçi Büyiikde-
rc 

~2:Unçarşr Saınan
Vu·an 
I' ahtakale Rus tem 
'')'şa 
(] &küdar l\firaror 
Celehioğlu Alaettin 
Dayebatun 

Aziziye caddesi 96 

Suteraziıi 

8 
272-314 

Caia}oğlu 
Tramvay 
caddesi 
lmam'ali 
Haseki cad· 
desi 
Bağdat 

Simitçi 

98 
63 

2 
30-32 

7-9 

Kürkçü çeşmeai 
Papatya 2 

Caddeike- 518-848 
bir 

Havuzbaşı 

Marpuççular 
B.alaban 

Cami altında 

1-2 

16 

41 

Y enicami av· 89-53 
lusu. 

Hacı has an 

Papaszade ha
nı altında 

19 
54 

32 

12 

7 
Çavusbası 12-14 
Çaım-;akÇılar I ve 20 

Cin ı i D.No: 

Dükkan ve fev 434 
kinde altı oda 
Dergahın ta- 96 
mamı 

Hane 
• . 6 

421 

: 90 
Bayrampaşa tek 
kesi odaları. 
Hane 107 
Salı tekkesi 

Dergah ve sa
mahane 
Hane 

Oda 
Dükkan 

: 

• • 

. • 
: 

: 

: 

Dükkan 

Mağaza 

37 

75 

555 

44 

146 

83 

142 
7 

98 

401 

362 
321 

164 

93 

Hela mahalli 149 
Han 47 
Nısıf hisse O- 489 
dabaşılık ve 
iki dükkan. 

Yukarda yazılı Vakıf emlak 934 senesi Mayıs nihayetine 
kadar kiraya verilme~ Üzere müzayedeye konmuştur. İhale 
leri Haziran'ın 17 cı cumartesi gÜnü saat 15 te yapılacaktır. 
Tutmak isteyenler Evkaf Müdiriyetinde Vakıf Akarlar Ka
lernine gelmeleri. (2380) 

Malmüd6rlüğfinden: Kadıköy 
Mahallesi Sokağl No. ıı Cin.t Mıktarı metre Muhammen kıymeti 

Lira 
Caferağa 

.. 
Rasimpqa 
Moda 
Zühtüpaşa 

Muvakkithane 
Yoğurtçu çıkmazı 

Rıhhm iskele 
Bostan sokak 
Refadiye 

19121 Maa dnkkin ki.gir hane 
36 M. Bai mahalli 

91 
13 
54 

Hane 
Hane 
Arsa 

Tamamı 

1800 

811 hisse 
Tamamı 

12101 

3000 
2,5 beher metre 

murabbaı 

250 
2500 

1 beher metre 
murabbaı 

Yukarda gösterilen emlakin açık arthrma suretile ve pe)İn pıra olarak mürayedeye çıkarılacağın
dan taliplerin 1-6-933 tarihine mü11dif sa'ı günü saat 2 buçukta satı, komiıyonuna müracaatları. (2172) 

Kiralık Mahaller 
Eminönü Malmüdürlüğ ünden : 

Senelik mu- Sokak Mal.:4\llesi Meşhur Cinsi 
hammen ki- No. serr.ti 

rası "Yeni 
300 42 Atmeydanl 

84 

240 

240 

32,34 

48,50,52, 
56,66 

o 

" " 

" " 
Eczacı 

Ocler Sultan-
. ahmet 

Tapu dai
resı su ve 

souk me
kUlat sabş 
yerı. 

" 
., ,, Umumi ha

pishane bak 
kaliyesi 

,, ,, 6 adet dük

Hocafer- Binbir-
hat direk 

kan 
Askerlik 
şubesi 

binıası . 

ı:tira 
müddeti 

Bir sen.:1 

" " 

.1 ~ene 

3 " 

Mülahazat 

inşası müstecire 
aittir. 

T amirali müs
tecire aittir. 

" " 

Yukarda cins~ mevkileri yazılı mahaller hizalarmdaki müddet ve kıymetler Üzerin
den açık arttırma usulile 29 Mayıs .933 pazartesi günü .~at 14 ten ~~ibar~n kir~ya_ verilece~ 
tir. Yaoılacak inşaat, tamirat ve saıre hakkındaki şeraıtı anlamak uzere ısteklilerın malmu 
dürlüğüne müracaatları. (2073) 

1 1 Ilevlet DemiryolJarı idaresi il.in arı 

--------·----------------------------...J İdaremiz için pazarhkla saim ahnac:...lc olan (4?.) kalem 
buşon füzipl, Koltuklu san.Jal ye dö:-ıer, Battaniye, Demir gaz 
borusu, T)ikenli tel, Marangoz tezğfthı, Torna tezğahı, zun 

' para taşları, matba:ı. levazımatı, .Cim~nto, Oiyotenni, 1".1er
mer, Ütü makinesi ve saire gibi mııhtelif;ilcins malzemenin 
pazarlığı 31-5-933 tarihine müsadif carşanıba günü mağ::za 
da icra kılınacağından taliplerin yevmi mezkurda saat 9 
dan 1 l P l<adar ;sbati vücut ederek tahriren fiat vermeleri, 
bu baptaki malzemenin müfredat listesi mağaza dahilinde a
sılmış olup nümune getirilme1<İ icap eden malzeme icin pazar 
. Jık gÜnÜ nümunelerinin beraber P."etirilmesi, nümune3iz tek 

liflerin kabul edilmeyeceği ila ıı olunur. (2385) 

Gedikpaşada Jandarma 
Satına 'ma konıisyonundan: 

lr İ ST AN BUL 

HAVAGAZI 
Şirketi 

27 Mayıs Cwnartcsi günü saat 
14.30 da Beyazıt'ta El~ktrik Evinde 
verilecek olan amel yemek ve pasta 
pi~irme dersine bütun hanımefendi
leri davet eder. (3749) 

3127 

N 

c .., 
• Sayımocağı arazisinden Kanlı çeşme ve Gümüssuyu ve Yıldız 

1' ab'iye mevkilerinde 80 dönüm . ~e T aşköprÜ eski Çeşme 
llıevkilerinde 44 dönüm tarlanın ıki S·ıne yedi ay müddetle i
carı ayri ayri arttırnuya çıkarılmıştır. 

İhalesi 29-5-933 Pazartesi günü saat 15 terlir. Taliplerin 
İstanbul Evkaf müdüriyetinde Varidat müdürlüğüne müraca- 1 

~arı. (2069) 2647 

15000 : 15200 metre sa rğrlık bez 27 Mayıs 933 cu
martesi günü saat 9 dan 10 kadar oazarlıkla satın alınacak
tır. Talioleı' şeraiti anlamak ve pazarlığa iştirak etmek için 
mezkUr gÜnün muayyen saatinde maliyeye teslim edilmiş ilk 
teminat makpuz ilmühaberlerile birlikte komisyonumuza 
müracaatları. (2405) 

:ı • .., . 
iii 

t Anadoluhisarında Göı:;;;- vakıf cayırınm senei haliye 0 -:-

u arttı.-ırı. 1 . 3 6 933 . 
15 aya çdcanlnuştır. h alesı - - cumartesı günü 

sna!d t t~iı-. l"aJip olanların İstanbul Evkaf Müdürlüğünde 
varı a mudiı-· . · (2178) 'YetlDe müracaat eylemeler1. 

Seyahatemı ıçtkacalııc'•ınıa? ••• 

1: M •I•] Kalemıııi alımı 

~.-.: .... :~u. T. L. 1.so 
2810 

ı 
1 
• 

KARADENiZ POST ASI 

Erzurum 
Vıapuru 29 Mayıs 

PAZARTESi 
günü .!k:ja<nı hareketle Zonguldak, 
İnebolu, Ayarı.cık, Seınsuıı, Ordu, 
Giresun, Tr-abzon, Sürmene, Rizeyc 
azimet ve avdet edecektir . 

Fazla tafsilat için Sirkeci Yelken· 
ci hanındaki a.centalı~ına müracaat. 
Tel: 21515. (3765) 

SADIKZADE Biraderler 
Vapurları 

Haftalık IZMJ" R sürat 
muata:ı:am postası 

Lüks kamaraları havi 

SAKARYA 
2~a::~ı:. Cumartesi 
saat 16 da Galata rıhtımından doğru 
(İzmir) e hareketle pazar g,ünü İz
mire· muvasalit ve pazartesi günü 
İzmir"dcn !ıa,,ketle salı günü İs
t•nbula avdet edecektir. 

BARTIN POST ASI 

KEMAL vapuru 
28 mayıs pazar günü saat 18 ıde Sir
keci rıhtımından hareketle (Ereğli . 
Zonguldak, Bartın. Amasra. KuTUca 
sile, Cide. Incbolu, Evrenye, 1.ıi:ıe ve 
Abanaya azııınet ve avdet ed cektır 

Fazla tafsilat için Sirkeci Mey
menet Hanı altında acentalıga mü
racaat. Telefon 22134 (3701-3803) 

SEYRlSEFAlN 
Merk• •C•bı• Calata ICiprilıbatı B. 2342. 

Şaho A. Sirkeci MihÜnl&t aado H. 2,.3740. 

KiRALIK KAHVE OCAGI 
VE BÜFE 

Mersin battı kahve ocarı 
mO!tezimliği ile köprü Haydar· 
paşa - Kadıköy iske~esindeki 
iç biife bilmüzayede talibin~ 
ihale edilecektir. İhalesi 1 Ha
z"ran 933 aaat 16 da. Teminat 
~.ıs . 

1
- Askeri fabrika- ı 

lar ilanları 

------------------~---Tophanede Askeri San'at
lar mektebi talebesinin İaşele
ri için Haziran 933 tarihin
den Teşrinisani 933 nihayeti
ne kadar münakasa ile 3900 
kilo kovun eti alınacaktır, 
Şartnamesini görmek istiyen· 
ler her gün ve münakasaya 
girnıek istiyenler 5 Haziran 
933 pazartesi günü saat 14 te 
Bakırköy Barut fabrii<alann
da sa•1nalma komisyonu a 
gelmeleri .(263) (2304) 

1 inci iflas 
memurluğundan 

Sirkecide Türkiye ,hanmda l r.uma 

rada mevcut olup bir iflaaa aıt yazıha 
ne eşyau acık artırma ile saulaca~rn

dan tıJip o.!anların 30 .Mayıs 933 sılı gu 

nJ. saat on d<.irtte :ıJıatrş n\3hallinde ha 

zır bulunmaları ilan olunur. (Jlti9) 

İstanbul ~$tiye mahkemc•İ üçüncit 
hukuk <laircainden : 

Emin<: banunın kocası Ari! bey alcy 

hine açtrgı ihtar ve boşanma davasının 

tahkikatı hitam bularak dava evrak. 

mücttmi hcy'ctc tevdi cdilmi~ ve mu-
Silivrikao1 h . . .. t d 

. . I arıcınde takriben 1400 dönum vusa m a a-
razısı bu unan vald "f li ~. . . . .

1 
b b .. 

Çavuşbaşr çiftliğinde 215 dönüm tarla ile mer'a 
Sayimocağı arazisinde k eçesuyunda 6 dönüm tarla. 
T erkos'ta vaki Silahdara ğa cayırınm 933 senesi otu. 
Çavuşbaşı çiftliği önünde 20 dönüm tarla. 
Alemdağında Sultan çiftliği önünde 13 dönüm tarla . 

Bblun Şııiı umumi ılepoıılon il. de TOl.EDO 
'SlaaW. ~llın H,....,. Ha~ Hu No. JI 

r.ı.•011: ~o 

\ö" 
"' hakeıne e;ünü olarak 7-6·933 ça~mba .,, 

l"k · t e <;ı t gın ın ebnıyesı ı e era er uç sene 
ı ıcarı ar ırmaya cık l · · 

.,.·· .. 5 d" · arı mışt ır. lhalesı 3-6-933 cumartesı 

.,,unusaatl te ır.Talip l I 1- b E .. d. · 
tin .. t 1 1 ° an arın stan ul vkaf mu ırıye-

e muracaa ey eme eri. (21 79) 2811 

Evkaftan kiraladıkları Yerler· k. ""dd tl . M 
"a · d · k l ki ın ıra mu e erı ayıs 
" Yesın e bıtece o an racd ar tekr ki l k · t d"kl · tal·d" d . .. ar ra ama ıs e ı en 

. ır e ıdareye muracaatla tecdidi alet t ı · · · k dil 
rıne l 1 .~ .. . eme erı ıçın en e 
'•ehr,Yapı an teb ıgat uzerıne bazı kiracılar bizzat idareye 
r~ı-l •e~erek mektupla cevap vermektedirler.Halbuki bu mua 

-enın k l l ~ dikkate nıe tuo a yapı .amıy ac~gı ve bu cevapların nazarı 
ıneı . alınmayacağı c1hetle kiracdann bizzat idareye gel 

.erı "e 1 . M • d . 
!eri m l, ge rneyenlerın ay ıs gayesın e tahlive edilecek-

a Utrı olmak üzere ilan olunur. (2381) 

Yukarda nev'i ve mevkileri yazılı vakfa ait tarla ve 
çayır otu oazarlıkla arttırnıakdadır. 7-6-933 tarihine müsa
dif ça~şamba günü saat on beşte ihale edileceğinden talip
lerin !stanbul Evkaf müdiriy etinde varidat müdürlüğüne 
müracaatları. (2180) 2812 

Terkos'da vaki mandıravi çayırının 933 senesi otu 
103,5 ve silahdar ağa çayırının otu 40 lirada talibi uhdesinde 
olup 31-5-933 tarihine müsadif çarşamba günü saat 15 te iha 
leleri İcra kılınacağından faz lasile talip olanların İstanbul 
Evkaf Müdüriyetinde Varidat Müdürlüğüne müracaatları. 

(2379) 

~ ;aJt (!A) tayin edilmiştir. Gelmediği 

İatanbul ikinci 

dan: 

icra memurluğun-

.Mahcuz ve paraya eçvrilecek olan 
Makina, Kazan, tezgah prese vesaire 
Kaucukçulıığa ait liabrika eşyası 31-5-

933 tarihinde ·ut 8-9 da Fatih Dülger 
zade mahaJ.lesindc Nalban-t sokağınıda 

19-21 No. lu fabrikanın k~ı.sı önünde 
ikinci açık arttırma suretilc kat'i ihale 

ei icra kılınacağından taliplerin vaktin 
de mahallinde hazır lmluna<:ak memu-
runa 933-1413 dosya numarasile 
caatları ilan olun•.ır. (3808) 

müra-

taktirde giyaben muhakemeye devam 

edıle.:eği ilin okınu.-. (3768) 

Boyoğlu dördüncü lll!lh hukuk malı· 
kem<-.ainden ; 

Pıı.ngaltıda Cedldiy~ eokağında ( 171) 
numaralı lıanı.de sakin iken 2 Şubat 
!931 tarihinJ• vefat eden ır>.adam At.ina 
Kondurinin terekesine mahkemece vazi 
yet olunmustur. İlan tarihind. ı itiba· 
rı:n alacaklıJarın ve verec.ekliltrı Vt· 

~air alf\kısı olanların hir y ve ı:nır11:r
·;ıJarın ilç ay icınde BcyogJu .... ""eti 
~ul!! }ıuknk nuı kemesi ne müraca:.t· .ırı 
!üıuınu i i11 o.lunt.:r. (377Z) 



Hükumet, Meclisi ihmal ediyor mu? 
Hüseyin Avni Beyin itirazları -

Ankcua, 1. Şabat. 1921 
Mecliste hafiye var mı? 

Londra konferansına davet edil
dik; fakat İstanbul HükUmeti va· 
sıtasile. • . Bu davet .tekli ne Mus
tafa Kemal Papyı, ne de Meclisi 
tatmin etmiyor. Londra konfenm
aında, Türkiye namına iki heyet 
mi &Öz söyliyecek, iki ıa>ktai nazar 
mı ortaya sürülecek? .• 

Mustafa Kemal Pata; bir düzü. 
ye Sadrazam Tevfik Pa.ta ile mu
habere ediyor, Londra konferan
sında Türk cephesinin birlik ha- ı 
linde bulunmasının fayda ve tesir- , 
!erini anlatmıya, paditahı ve hükü
meti Ankaraya çevirmiye çalıfıyor. 
Ayni zamanda arada geçen muha
berelerden Meclise de haber ver
meyi unutmuyor. Buna rağnı.en on
dan memnun olD11yanlar var: "Bu 
memlekette hakimi mutlak, yalnız 
Büyük Millet Meclisi değil mi? O 
halde lstanbula yazılacak mek
tuplar, çekilecek telgraflar Mec
liste okunmadan nasıl gönderilir? 
d~yorlar. B~nun hakkında riyase~~ 
hır de takrır vermitler. . . Bazı 
meb'ualarda Meclisin icrai ve tet
rii salahiyetini anlayıf tarzı çok 
garip. . . itlerin bütün teferrüatı
na karıtmak istiyenler var. Mus
tafa Kemal Pata dünkü celsede, 
umumi vaziyet hakkında Meclise 
malümat verirken bu takrir mese
lesini de ortaya attı. Şiddetli mü
nakaşalar oldu. 

• • * 
Mustafa Kemalin dütüncesi ıu: 

Garbi Avrupa ile temasa geleceğiz. 
Londrada, Büyük Millet Meclisi 
Hükümetini temsil edeceğiz. Dost 
ve dütman herkes inansın ki, Mec
lisin, Heyetivekileye itimadı var
dır. Eğer Heyetivekilede Meclisin 
itimadını kaybetmit vekiller varsa, 
bunları deği,tirmek Meclisin elin
dedir. Deği,tirain. . Fakat Heye
tivekile ile Meclis arasında daimi 
bir ihtilaf manzaraaı dütmanları
mızın ekmeğine yağ sürer. Dava
mızı müdafaada zafa uğrahr. 

Mustafa Kemal Pata bu dütün· 
cesini Meclise açıkça söyledi. Bu
nun üzerine bir çok meb'uslar: 
"Doğrudur, doğru .. takrir okun
masın. . lüzum yoktur.,, diye ba
ğırdılar. Erzurum meb'uau Hüse· 
yin Avni Bey yerinden bağırdı: 

Hüseyin Avni Bey 

mim, diyorum, efendi. . Ben Mil
let Meclisinin azasındanım. 

Muhiddin Baha Bey - Saray 
hakimisin .. 

Hüseyin Avni B. - Salahiyeti 
fevkaladeyi haiz, Büyük Millet 
Meclisi azasındanım. Ben, bu hak
kımı istimal ediyorum. 

Ihsan B. (Cebelibereket) -
Zamirinizi meydana koymağa .. 
muvaffak olaınıyacaksınız .. 

Hüseyin Avni B. - Efendi, ben 
Kuvvay1 Milliyenin lemeliyim. Gö
zünü aç efendi. Ben hiç bir isnat 
kabul etmem. . . Vaki olacak mu
haberattan, benim de haberim ol
malıdır. 

Hamdi Namık B. - Muhaberat
tan haberdar etmiyorlar mı? 

Hüseyin Avni B. - Mukarrera
tın neticesi tebliğ olunuyor .• Hal
buki ben, Meclisi Alinin reyinin de 
munzam olmasını istiyorum. Buna 
razı değil misiniz?. . Ben böyle 
istiyorum. Siz istemezseniz o baıı-
ka ••• 

Fuat Bey (Çorum) - in atağı, 
haydi .. istemiyoruz. 

Yahya Galip B. - Efendim, tak
rir okunsun. . anlıyalım, ne diyor
lar? 
Ragıp Bey (Amasya) - Efen

dim, takrirde bir ıey yok. . Mühim 
siyasi meselelerin daha evvel Mec-

lise bildirilmeıini temenni için. • 
Mustafa Kemal Pata; yan sıra

ların birinde oturmuf, münakaşayı 
dikkatle takip ediyor. Herkes, bah
aediien takrire esrarengiz bir ma
hiyet atfediyor. Reis Pata, ansızın 
kürsüye çıktı. Renginde, hiddet 
ve asabiyetine dela.let eden bir u
çukluk vardı. Belli ki, mühim bir 
~ey söyliyecekti. Şu sözleri, Mec
lisin havasında bomba gibi patla
dı: 

Mustafa Kemal PQfa - Elendi
ler.. Meclmiilinize gayet acı bir 
hakikati söylemek mecburiyetin
deyim: içinizde ha/iye vardır. E
lendiler, en gizli celsenizde cere
yan eden millet ve memleekt ha
yatına müteallik en gizli noktalar, 
ecnebilere raporla verilmiştir ( gü. 
rültüler) (Kahrolsun sesleri). Bi
naenaleyh bu memleket .• (Gürültü 
ler) Vaziyeti, beyhude yere iğ. 
lak etmeyiniz. Yalnız buna emni
yet ediniz ki, takip olunan meslek, 
burada namus ve fazilet erbabın
dan olan azanın noktai nazarına 
tamamen mutabıktır. Elendiler, 
bu takrire imzalannı koyanlar a
rasında hafiye vardır! 

(Kimdir, söyleyin, kahrolsun
lar. • sesleri) 

• • • 
Reis Paşanın bu sözleri, bütün 

meb'usları elektriklendirdi: Bu ha
inler kim? Koynumuzda yılan mı 
besliyoruz? Pa~anın bir bildiği ol
masa bu sözleri söyler mi? .. Hem 
bu takrir niçin okunmuyor? Aca
ba herkesin bilmediği sırlar mı 
var? 

Maarif Vekili Hamdullah Suplai 
Bey hükumet namına söz söyledi: 
Heyetivekile ne yapıyor!..~ Mecli
sin arzu ve temayülatıncİan mül
hem olarak yapıyor. Meclisin tas
vip etmediği hangi iş var ki, He
yetivekile y:ıpmıttır? İstanbul Hü
küınetile olan muhaberatta, Mec
lisin karar ve temayülatından ha· 
riç hangi noktalar var? 

Hüseyin Avni Bey, Tevfik Pa
taYa çekilen telgrafnamede şu me
aldeki fıkrayı beğenmemitti: "Pa
dişahı i.lempenah efendimiz bize 
itaat etsin, tahsisatı seniyelerini 
takdim ederiz.,, Bunu çirkin, hür-

Zabitler arasında 
At müsabakaları yapıl

mağa başlandı 
Muhafız alayı SÜYarİ bölükleri zahit. 

leri arasında yapılmıya bııflanan müaa· 
heblardan sitipli müaabalıaaı dün k()!u 
yerinde yapılımıtn. 

iki bin metre mesafeye dört muhtelif 
mini konulmuıtu. Zabitlerimiz bu mesa
feyi iki dakikada katebniıler ve maniala 
n çok kolaylıkla atlamıılardır. 

Cuma günü de at k()!ulannı müteakip 
mini atlatma müsabakası yapılarak ma
nej, ıitipli ve mi.ni atlatmada kazanıla'"' 
notların vasatisi alınarak birinci ve j. 
kinci belli olacaklardır. 

Sular idaresi 
ANKARA, 25 - lstanbul Belediyesi

ne bağlı ve hükmü ,absiyeti haiz bir IU· 

lar idaresi tetkili hakkındaki kanun ıa. 
yihaaı meclis dahiliye encümeni tarafın
dan kabul edilerek heyeti umumiyeye 
ıevkolunmuştur. 

İranilerle evlenenler 
ANKARA, 25 - Türk tebaasile lran 

tebaasının evlenmelerine dair olan ya
sağın kaldınlması hakkındaki kanunun 
ikinci ve üçüncü maddelerinin tefıiri hü· 
kUınet tarafından meclisten iıtenmiıtir. 
Bu talep üzerine adliye encümeni ıu 
tefsir fıkrasını hazırlıyarak heyeti umu
miyeye teklif ebnittir: 

Bir kanunun hükmü makabline fa• 
mil olamıyac:ağından 824 numaralı ka
nunun netri tarihi olan 5 mayıs 926 ta
rihiode vukua gelen evlenmeler ve on· 
!ardan doğan çocuklar hakkında 1290 
tarihli nizamname hükmü tatbik olunur. 

Temyiz binası 
ANKARA, 25 - Temyiz mahkemesi 

binasının gelecek seneye kadar in§ası 
bitirilecek, mahkeme o zaman Ankara. 
ya nakledilecektir. Temyiz malıkemesin
de raportörlük ihdası yerine iflerin ça
buk çıkmasını temin için ba§ka bir yol 
aranmaktadır. ı 

mele münafi görmüttü; fakat Mec
liste okunduğu gün de hiç ağzını 
açmallllf, itiraz elmemitti. 

Muhiddin Baha Bey ile Hüseyin 
Avni Bey arasında tiddetli bir mu
havere cereyan etti. Salih Efendi 
(Erzurum) aöze karıştı: 

- Muhiddin sus. • . Hüseyin o
tur. . . Namus kelimesi üzerine söz 
söylenmez. Sonra tabanca patlar. 

Ragıp Bey (Kütahya) - Arka
datlar. . dütınanlarımızın dediği 
oluyor! 

* * * 
Takrirde neler var?. . Mecliste 

hafiye var mı?! .. Bunları da def
terimin öbür yaprağına geçirece-
ğim. 

MiLLiCi 
- "Acaba takrirde ne var? .. 
Yahya Galip Bey cevap verdi: 
- Kim bilir, ne münasebetsiz 

,eyler! .. 
Sonra anlllfıldı ki takrirde Hü

seyin Avni Beyin de imzası var. 
Kürsüye geldi. Bir meb'usun mü
nasebetsiz bir tey vermiyeceğim, 
takriri görmeden, okumadan ona 
münasebetsiz demenin manasız ol
duğunu söyledi. Takririn beheme
hal okunmasını istedi. Sonra da i

• 
iş Bankası kumbara ikramiyelerini bir 
misli çoğaltarak 10,000 Iiral'a çıkardı 

lave etti: 
Hüseyin Avni Bey - Hükiimet, 

Büyük Millet Meclisi Hükümeti
dir. icra Vekillerini ayırmıftır. Fa
kat onların saliılıiyetini tespit et
memiıtir. Binaenaleyh hak, ken
di.inde tecelli etmiıtir. O hakin, 
doğrudan doğruya kendisi istimal 
eder. Verdiği mezuniyet dairesin
de onlar da icrayi hükümet eder, 
demektir. Ne bağırıyorsunuz? Bu 
memlekette ben de alakadanm. 
Benim de sizin kadar aklım ve hak 
kım var... (Gürültüler) 

Cebelibereket meb'usu Ihsan B. 
)erinden cevap verdi: 

- Erzurumdan geldikten sonra 
çok akıllı oldunuz. . . Evvelce böy
le değildiniz! 

l~san ~ey; I:iüaeyin Avni Beyin 
Celi.leddın Arif Bey ile Erzurum. 
da yürütmek istediği hususi ve 
tahsi politikayı, kendisini Erzuru
ma vali tayin ettirmek için oyna
dığı politika oyununu hatırlatmak 
istemisti. 

Muhavereler sirayet ediyordu: 
Muhiddin Baha B. - Bırakın 

söylesin. . Mecliste böyle bir ru: 
hun ya,aınasına müteessifim. Fa
kat bu memleket içinde böyle dü. 
fÜnenlerin bulunduğunu da bilmez 
derildik. bırakın söylesin ... 

Hüseyin Avni Bey - Ben haki-

Umumi Ne,riyat ve Yazı t,leri 
Müdürü ETEM iZZET 1 

Gazetecilik ve Matbcarılık T. A. Ş. 

Bundan sonra her 
ke idede 5000 lira 
i r miye verilecektiı 

Her ketidede " 207 ,, 
kumbara sahibi ikramiye 
alacaktır. 

Mükafatlar 
[ Her ketidede ] 

Birinci miikAfat 
ikinci ,, 
10 kitiye ( 100 erden) 
20 ,, ( 50 ıerden ) 
175 • ( 10 ardan) 

1000 L. 
250 ,, 

1000 " 
1000 " 
1750 " 
SUUU L. 

[ Kur lar eskisi gibi 1 ni~ 
san ve 1 te,riniıevvel ta
rihlerinde çekilecekt:r.] 

3 OJ 

Orman çiftliğinin sekizinci 
yıldönümü kutlulandı 

Gazi Hz. davetlilere iltifat buyurdular 

Gm çiltliğİnin umumi görünüfÜ, çiftlikte hasat rJe yoğ, süt atelyellİ .• 

ANKARA, 25 (Milliyet) - Ga
zi orman çiftliğinin sekizinci yıldö 
niimü çiftlikte kutlulanmıttır. Bu 
münasebetle iki bine yakın davet
li saat on yedide Marmara havuzu
nun etrafını doldurmuftu. Bu me
sut yıldönümüne ittirak edenler 
arasında Meclis Reisi, Batvekil, 
ve refikaları, vekiller, mebuslar, 
Fethi Bey, ışehrin mümtaz simala
rı ve aileleri çiftliğe civar köylerin 
toprak sahipleri görülüyordu. Aziz 
Gazi liitufkar bir ev sahibi gibi 
kendilerine has sade, zarif tavırla
rile davetlilere iltifat ebni,ler, on
larla alakadar olmutlardır. Çiftlik 
mamulatı ile ıüslenmit büfelerde 
davetlilere ikram edilmittir. 

17 de çifliğe giderek sekiz yıl için 
de akıllara hayret verici bir inki
taf gösteren müesseseyi, onun 
muhtelif çalıtma kuvvetlerini ge
zip görmütlerdir. 

Reisicümhur Hazretleri yüksek 
huzurlariyle bu toplantıyı şereflen 
dirmiışler, halk arasında gezinti 
yapmııılardır. 

Çiflik meyve verici bir bilgi ve 
çok itinali bir bakımla Ankaranın 
yanı batında güzel bir orman ha
lini almıttır. Bilhassa ziraat aletle 
ri fabrikası herkeıin h yre ve tak 
dirini toplayordu. 

Çiflik müdürü Tahsin Bey tara
fından kartılanan davetliler bu 
ağaçlar altında havuzlar etrafın
da oturarak ve dolatarak geç vak 
le kadar hotça vakit geçirmitler, 
çiflik mahsulatından hazırlanan 

büfelerde ağırlanmıtlardır. 

,,. "' "' 
ANKARA, 25. A. A. - Gazi or 

man çiftliğinde sekizinci yıl dö
nümü dolayısiyle bugün çiflikte bir 
davet yapılınıttır. B. M. Meclisi 
Reisi Kazım, Batvekil ismet Pa
talar Hazeratı, Vekiller, erkanı 
askeriye ve mülkiye mebuslar ilim 
ve matbuat alemine mensup bir 
çok zevat aileleriyle birlikte aaat 

Davetliler aaal 20 den itibaren 
hususi trenle ve otomobillerle An 
karaya dönmü,lerdir. 
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1STANBUL TRAMVAY ŞlRKETt 
EVKAT TARlFESJ 

19~3 senesi ~ayısm 25 inci gününden itibaren 
ilanı ah•re kadar muteberdir. 

Hudut ilk Son No Hareket Fuıla Hareket Hareket 
Saat Saat 

f Şi,Uden .. Tünele a· ıo 1.57 24.ıo 
Tünelden .. Şi11i7e s.ıs 24,30 

( Harbiyeden - Fatihe ı• r 8.00 1.00 

10 ŞiŞLi ·TÜNEL 

12 HARBiYE. FATiH 

( Fatihten - Harbiyeye 9 s.ss 24.52 

1 Talcaimdea .. Sirkeci7e .. . 7.38 20.38 
Sirkeciden - Takaime 8' 8.00 2ı.oo 

15 TAKSIM • SiRKECi 

~ 
Maçkadan _ Beyazıt. I' 8' 8.29 24.24 
Be7azıttan .. MaçkaJ'a 14' 8.40 23.42 

16 MAÇKA· BEYAZIT 

~ MaÔkadan .. E. Önüne r 6.08 20.01 
E. nünden - Maçlı.aya ı2' 6.36 20.28 

MAÇKA - EMiNÖNÜ 

~ 
Şitliden - Sirkeciye r 6.20 20.0ll 
Sirkeciden • Şiıliye 10' 6.52 20.40 

17 ŞiŞLi • SiRKECi 

( Taksimden - Fatihe 12' 8.58 ı9.48 

( Fatihten - Takıima ı3' 7.36 20.27 
18 TAKSIM. FATiH 

~ 
Kurtuluıtan • Beyanla ı• 8" 8.00 23.49 
Beyazıttan - Kurtuluta 14' 7.15 24.31 19 KURTULUŞ-BEY AZIT 

( Kurtulu,ıan • E. Önüne 7' 6.11 19.59 
( E . önünden • KurtWut 16' 6.42 20.30 

KURTULUŞ-E.ÖN0 

~ 
B. Tqtan - Bebeğe 6.32 ~-

., E. Önüne 6.45 - .-
Bebekten 

0 r 6.05 24,22 
Eminönünden • Bebei• ıs• 8.05 24.30 

1 Bebekten - B. T •ta 24.52 
E.Önünden- .. -.- ı.oo 

22 BEBEK-EMiNÖNÜ 

( Ortakiyden - Alıaara7a 9' S.39 21.ı9 
( Ak-saraydan - Orta.kiye 14' 6.24 22.04 23 ORTAKÖY-AKSARAY 

( Beıiktqtaa. .. Fatih• 7' 6.30 22.00 
( Fatihten - B. Taıa 14' 7.11 22.44 

BEŞiKTAŞ • FATiH 34 

i 
Aksara7dan • T ophp17a 5' S.45 -.-
T opkapıdan " Sirkedı-e 10' 8.00 24.00 
Sirkeciden " T opb.P17a ıs• 8.31 24.30 
Topkapıdan . Ak ... raya ı.ou 

32 TOPKAPl-SIRKECI 
~ 

f 
Aksaraydaa - Y .dikuleye ,,. 11.42 -.-
Y .dikuled:.. - Sirkeciye 10' s.oı 24.00 
Sirkecide• - Y .dilııu.leye 11' 6.34 24.32 
Y edikaled• - AkMra7a ı.04 

33 YEDIKULE-SIRKECl 

l 

i Aluaraydaıı • Edi.raekap17a ,,. 5.37 .::--.-

Edirnekapıdan - S.irlr.ec.iya ız• 8.00 23.55 
Sirkeciden - E&rneka.pıya 14' 8.29 24.24 

( Edirnekapıdan .. Aka.ara7a -.- 24.Sı 

37 EDIRNEIC.·SIRXECI 

• 

KAPPS Alman kitapçı, Alınan kitapları en il'. 
cuz satar, Beyoğlu, 1stikl51 cadd<S1 

390, İsveç sefareti karşısında. 
(2647) 2ss6 


