
Balkan konseyi dün müza
kerelerine başladı. Çarşam
baya kadarbir gümrük birliği 
avan projesi hazırlıyacak.. 

Sahip ve Başmuharriri: Siirt Meb'usu MAHMUT 

İATJ S KURUŞTUR 

Üğüm Noktası 
Sil• İye~ıı:-ı~lamna konferanaınm ehem· 
... bır •afha11 da Cenevre hari-
'""e • r F tnuzakerelere zemin olmakta· 
ıı:u ranaa •il&haızlanma meaeleainl 
an Yet tneaeleaine bail&ml§tı. Al· 
ai Ya ve İtalya da emniyet mıuele
ığl nıuahedelerin tadili meaeleaine 
. &nıaktadırlar. Ancak muahede

ti tadili ıneaeleai Cenevre aili.h
ı.:"'a ~?nferanamda müzakere e· 
•dıu,1~0ıımden büyük deYletler tara
ii evletler misakı" namı altında 

cadeleye zemin olmaktadır. 

~~ahedelerin tadili ile emniyet 
1 ahaızlanına ara.undaki münase-:tr derece yakındır ki lnıriliz Bat· 

11 
1 M. Mac Donald, geçen mart 

t:~•ndaJri silahsızlanma teklifi. 
dil tneaeleıi ile bir arada ileri aür

t &Ü>iydi. M. Mac Doııald bir ta· d" Cenevredeki konferana huzu· 
ııı a teklifini yaparken, diier taraf
t ta Muısolini ile tadil meaeleal 
a ında görütüyordu. 

18i~ taraftan Vatinııton müki.le-
: erı, diğer taraftan da Almanya. 
n C~nevrede takip ettiği mÜ§külpe
\~•Yaaet yüzünden muahedelerin 

ıf' d etrafındaki cereyan bir tavak
e"reai geçirdi. 

Şinıd· ·ı· h ıın· 1 
•• a 11zlanma konferan11 

1Y•tnı 1· d . ıt nıeae) e~ eaıne ayanmca, emnı· 
n tadilineaı de gelmİ§, muahedele

Ş· !ideleri k- dayannufbr. Ancak mua-
r ile der un tadil edecek? Ve bun
~Ya ile eceye kadar tadil edilecekler? 

e İYiik d 1A.lınanyaya ııöre, tadil dört 
a lnı•lıd ev et tarafından kararlattı· 
r • bir I/· Ve eğer bu nokta üzerin
i IİYiilc d arara vanlacak oluna, dört 

~ konıb:Vlet tarafından tetkil edilen 
..\ mezon istikbale de uzana• 

• ede~a tneaelelerini hal ve taafi
ilir. C ır teşekkül mahiyetini ala-

• •ld• eçen ınart ayında Mac Do
n ılı;' da bu fikre imale edildiği an
t- bir 

0
'· Filhakika lngilterenln böy

• htir: konıbinezondaki iatifadeıi aa-

'z ltaıy . 
ranıa ~ ile Almanya bir tarafta 

• in .
1
o. diğer tarafta bulunacağın-

nde g~ tere daima hakem vaziye
&rtter ı.:!:'";"cakbr. ~inaenaleyh 
IPa iıle . hınezonu lngiltereye Av· 

etnı ':"de büyük bir faikiyet te
e,.tedir. 

Diğer t 
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Sıvas-Erzurum hattını milli 
• 

Deniz silahlarında lngiliz 
·teklifine cevabımız 

tarifi ve Mütearrızın 
bahsinde 

deniz silahları 
anlattık •• •• •• •• •• 

goruşumuzu 

Cenevreden hareket eden Tevfik Rüştü Beyle 
Litvinof samimi telgraflar teati ettiler 

M. 

CENEVRE, T1 A.A. - Anadolu A
jan11nuı huıusi muhabirinden bildirili
yor. 

Silah bıralmru konferanaı ıon verdiği 
bir karar üzerine, bir ııün emniyet, bir 
ıun de teatihat meaeleaini müzakere eaı
yor: 

Emniyet müzakereaine, dün Sovyetle
rin, mütaarnzın tarifi teklifi ile baflan
IDlfbr. Türkiye'nin de dabi olduğu em
niyet komitesi tarafından kabul edilen 
bu mühim projenin konferanıta müza
kereai Sovyet heyeti için büyük bir mu
vaffakiyet teşkil eylemiıtir. 

Küçük itilaf, Yunaniıtan, Polonya, 
Sovyet projesini kuvvetle müdafaa et• 
mitlerdir. 

l ngiliz murahhuı, bazı itirazlarda bu
lunmuı ve buna M. Politia, komite reisi 
aıfatile ııayet kuvvetli bir nutukla cevap 
vermiıti.r. 

Mütearnzın tarifinde Rua tezile 
beraberi:ıı 

Tevfik Rüştü Bey Cenevreden hare
ket ebnİ§ bulunduğu için, Türkiye na
mına Cemal Hüanil Bey mütearnzm ta
rifi hakkındaki Sovyet projesini Türk 
heyetinin ilk ıründen beri alaka ve mu• 
habbetle karşıladığını ve bu projenin 
kabulü sulhun teaiılnde mlihim bir imil 
olacağım aöylemiı bu proje çok sıla ve 
l<at'i oldulu için tenkit edeu lngiliz mu 

Teulik Rüfrü B•y, Mö.,,ö Lit
uinol 

rahha11na ce..aben d-iştir ki: 

"- Sulhun idameıinlı emniyetin tak
viyeıini istihdaf eden her mukavelenin 
sarih, ııla ve mübhemiyetten azade ol
ma11 zaruridir. Kusur addedilen bu sara• 
bat ve katiyet bililıis, Sovyet projesinin 
lehine en büyük arfattır. 

Cemal Hüınii Bey bu mukavelenin 
bili.kayıt ve ıart bütün devletler tara· 
fmdan kabulü hakkmdaki Sovyetlerin 
temennisine ı,tirak ederek bu noktayı 
kuvvetle müdafaa eden Yunan murabba· 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Fakülte nereye taşınacak? 
a b yata a hallol •• 

Itaıya ile anlaşma 1
1 

Mali müzakere kat'i bir 
anlaşmaya bağlanıyor 
ANKARA, 27 (Telefonla) -

ltalya ile bir müddettenberi devam 
eden mali mü'zekaratın kat'i anlat· 
ma aafha••Dll dahil olduğu haber 
verilmektedir, 

MalUındur ki, ltalyadan alına
cak paranın ·üçte biri İtalyan mÜ· 
eueaelerine olan devlet borçlarına 

tahaia edilecek, geriye kalan kıa· 

1 mm yanu nakit para, yanar da eı· 'il ya ve malzemei aaire mukabilini 
teşkil edecekti" 

.ı~ee;!3!!tlllii8ii ..... _.ı;;;e;;~ 
1 GiımüŞ Para 
Basılıyor 

Kanun d 
kabul 

-
•• Mecliste 
edildi 

ANKARA, 27 A.A. - B. M. M. bu
ıriln reis vekili Refet Beyin reiıliği a). 
tında toplanarak Seyrisefain idaresinin 
bütçelerine ait hizmetler için yapılmıt 
tediyatın taafiye ve mahsubu baklanda
ki kanun liyihaıila vazifelerinden mün
baia veya vazifelerini ifa sıraamda hadis 
suçlardan dolayı kaza belediye reisleri 
hakkında lüzum "'eya men'i muhakeme 
kararının vilô.yet idare heyeti tarafından 
verileceğine dair tefsir mazbatası müza .. 
kere ve kabul olurunuflur. 

latanbul Belediyesine bağlı olmak Ü· 
zere lıtanbul ıular idareai adıyle hükmi 
tahıiyeti haiz huıuıi bir idare teşkiline 
ait kanun layiha11 tasvip ve tütün inhi· 
sar idare.inin 1932 senesi bütçesinde 
800 ve muvazenci umumiyeye dahil dai .. 
reler bütçelerinin muhtelif fasılları ara-
11nda 15 bin 200 liralık münakale yapıl
ma11 kabul edilmiştir. 

Müteakil..en icra ve iflaı kanununun 
45 inci maddeaiyle 82 inci madde.inin 
8 nwnaralı ben<line birer fıkra ilavesi 
hlrkındaki ıııi,lıakere ve kabul 
olunmuıtur .. 

(Devamı S inci sahifede) 

Silahsızlanma konferansı 
akim kalırsa, Amerika artık 
Avrupa işleri ile alakasını 
eseceğini bildirdi. 

M'"Udür 24318, Yazı müdürü 24319 
ldaı·e •• Matbaa 24310 

bir grup ·yapacak 

Sıvas - Erzurum Hattının 
~ 

malzeme muka~elesi 
Malzemeyi Almanlar temin edecek, 

hattı milli bir grup yapacaktır 
ANKARA, 27 (Milliyet) - Sı

vas • Erzurum demiryolunu yap
tırmak için hükiimetimizin muhte
lif yabancı gruplarla yaptığı mü
zakereler bugün müspet neticeler 
vermit bulunuyor.Hattın yapılma
sında kullanılacak malzeme Al
man sanayi konsoraiyomu ile pa
rafe olunan bir mukavele ile te
min edilmif bulunmaktadır. 

Bu mukavelenin mevzuu tudur: 
Alman konaorsiyomunun tem

sil ettiği şirketlere hükUınet tara
fından verilmit bonolar vardı. Bu 
bonolar 22 milyon reichsmark tu
tuyordu. Bunların tecili ile yeni 

malzeme alınması görütüldü ve 
yüzde on faiz yüzde yedi buçuğa 
indirilerek bu mikdar kadar mal
zeme alınması kararlattı-

Bu malzeme ray demiri, köprü 
ve cüz'i mık.darda da vagon ve lo
komotiften ibarettir. Bu malzeme 
nin bedeli Ankarada türk parası 
olarak ödenecek ve bu para ile 
Almanyaya türk malı çıkarılacak
tır. 

Nafia Vekaleti malzeme itini 
böyle halledince esasen bir taraf
ta Foka tirketiyle devam eden mü 
zakere yeni bir safhaya gİrmiftİr. 

(Devamı 5 inci sahifede) 

ktruva teşkilah kalkıyor ııı a I •raftan kombinezon Fran-
1 a İtine elvermez. Bir defa 

~ dainıa iki muhalif ile kartı· 
ın tı bir mecliae ııirmek iatemez. 

Ü• l~·a kendi elile Inııiltereyi Avrupa 
f. r ınde hakem vaziyetine koymak 
in Q:':jarun arzu ettiği bir tey değildir. 

Maarif Vekaletine iki bina ismi verildi İk. b k Teşkilat gümrüklerde yapılacağı için 
bu binalardan birisi seçilecek.. ' ı uç~~r sonra belediyeler birşey kaybetmiyor 

" d•n maada Franlllnın küçük iti-
e e.,letleri " L biat · • ll, e e an ile huauaı · -i tnıa!an "ardır. Avtupada ken

""1"b· bır faikiyet temin eden bu 
,... . ınezonu terked.ip te daima e-
l lıyette kalmak teblik . d b I 

ığu bir mec). • o;am e u un-
"" 1 ıae gıtmeaı F ranaadan 
1.. enenıez. 

• 'Sunun i • d" ki a ılerizı ~uı ır Franaa muahe-
ut ırile tadil edilebileceğini esas iti

illett~bul e~e~le beraber, bunun 
ilde r Cemıyeti mlaakı •hkimı j .. 
~ Y~Pılmaamı İatiyor. Filhakika 
• ~~ 19 uncu maddeai, tatbiki * olmıyan muabedelerin tadil 
ti e ıleceği hakkında bir hükm ·· 

1 •• ediyor. lıte Franaa bu 19 un~ 
1 ';"'ddeyi ileri aürüyor. Ancak bu-

• · 6 •ncı m•ddeniu deliletile hii
t C Verilnıelidiı• diyor. Yani Millet
ld eırılyetinc l\Za olan her devletin 
1 Utları kefoJ.,~ altına almdığmın 

Unutulmama. mı bildiriyor. 

l'b·anaa demek iatiyor ki dörtler 
; e mezonuna liizum yoktur. Çün
lİll(I "'8en Milletler Cemiyetinin mec
•iınt .ınevzuu bahaolan dört devlet 
'1ar:ı ";a bul?"uyor. Daimi i.za o~

t.n .01~YI~ı~e de Avrupa itlen• 
ll"klı zıml ı ıçuı diler devletlerden 

' o arak bir •-L- if Uliyetl im ~ vaz e ve 
ti dolayı~~ .. "., '!1anlı_r; Bu vazife· 
~n ayrı huıuı~ .dıııer devletler
>rtıer kombi Y t er> vardır. Yani 
> b" nezonu v&J"d E" n:ıı ane-a.on ft\u b d ır. ger bu 
r meaele ka a e elerin tadil" .b. 

rıı.ı.nd-. . ı gı ı 
~CU madde Vardır. Ao - Ortada 19 

lo bir kül oldutund":..k :eıuiyet 
~de gıoi, 16 mcı, ıo un 9 uncu 

•:ı tnaddeleri vardır. "" "e 11 
l~ya Ye Almanyanm dört! 

1 
bınezonuna kartı, Fr.......,.: 

ıılı etler Cenıiyeti misakını ortaya at. 
lü• >" 1• bu meseleye, tadil ile doğrudan 
a• '\':Ya alikadar olan Lehiatan, Yu. 
e• ~i 7a, Çekoalovakya ve Romany,. 
et ıoıı. ""!etlerin de iftirakini temin et. 
a ı e" tnakaadına matuftur. Filhaki. 

111.,!7 .:dil Y.apıhrken bu devletlerin de 
~ heı~ ~lerıni almak mümkün ol-
1 "-ki talya ve Almanya da razı 
llfta:ı-~ır. Fakat tadile en ziyade 

tor ki k" ·~ bu iki büyük devlet bi
aı., t:~~7 d_evletleri bu işe kant

.r • Ve lnıı·ı· h
1 

•ç Ya,pmamak demek-
•rı '-- ı ız erin d b k . 
ft ..-.bul ettik! . e u no taı na· 
r aleyh biiır\;k erı anlatılıyor. Bina· 
. anaa Yaln1~ k tevletler arasında 
~kFranaızlar b,:' uıı, demektir. Şim
ır·ı zararları ve t~ln_!zlıktan doğa
• 

1 e beraber yil .~çuk itilif devlet-
•Ydafa ·· ı ·· ruınekte d • k rı o çup tartın n ogaca 

al.tadırlar. 

Ahmet ŞOKRO 

h 

Komisyon azası ne diyor? 
Darülfünunu 11lah komiteıi dün aabe.h 1 

Pr. M. Malche'in riyaaetinde hastaha• 
neler komiayonu ile birlikte içtima et
miıtir. içtimada klinik ve polikliniklerin 
yeni fakülteye yerlqtirilmesl meselesi 
görüıülmüıtür. Fakülte talebesinin has
tahanelerde iıtifacle edecekleri yatak a· 
dedi meselesi bir parça daha halledilmiş 
tir. Maarif Vekaleti mÜ§Bvirliği ile has
tahaneler komisyonunun verdiği yatak 
miktan araamda çok az fark kalmııtır. 
Bütün tehir haatahaneleri talebenin is
tifadesi için kifi yatak vermeğe razı ol
mutlardır. T edriaabn ilıtiyag gösterdi
ği 600 yataktan 120 kadarmı Bakırköy 
akıl hutahaneai temin edecektir. En 

fazla iatifade edilecek haıtahanelerden 
biri de Etfal hastahaneıidir. 

Nakilden sonra Tıp tedrisatında tat
bikat daba ııeniı bir mevki itııal edecek 
tir. Darülfünun ıalahat komisyonu, has
tahaneler komiıyonunun iıtirakile bu
gün bütün tehir hastahanelerinde tetki· 
kat yapacaklardır. Bu tetkikatta klinik, 
poliklinik ve salon tqkilitlan hakkın
da notlar alınacak, tedri1&tm cereyanını 
salimen temin İçin icap eden küçük de
ğiıiklikler yaptırılacaktır. 

Gerek ıalabat komitesi ııerelı: haataha. 
neler komiayonu buıriln ve yarm içtima
lar yaparak bu nakil etrafında bütün ha

(Devamı 5 inci sahifede) 

Dün Ticaret odaamda ya pılan konaey öçtimaında 

Konsey dün toplandı 
Öğleden evvel ve sonra iki içtima 

yapılarak bazı kararlar alındı 
Cuma ırünü bathyan lıtanbul Balkan Balkan memleketleri qyaaının mübade-

Haftaı1 devam etmektedir. lesini çoğaltacak ıurette, içtimalar ter-
Dün saat 10,30 da Balkan Ticaret ve tip <;.tmeıi de kararlıqtınlırutbr. 

Sanayi Oda11 konıeyl Nemlizade Mitat Ögleden ıonra Balkan devletleri ara-8 . . • d ıl • ın rıyaaetinde, lıtanbul Ticaret Oda· sm a yap acak aümrük ittihadı haldan-
" kalo'!unda toplaruruttır. içtimada le- da müzakerat cereyan etmit ve bu huaua 
:..ı:;nııteıinin raporu ile mali rapor it- ta letkil edilen ihzari komite toplanarak 
d Sa. ~•.,ip edilmiıtir. Gelecek eyl\ıl- Yunan Milli Grupu tarafından teklif e
B':.Jblanıkte tertip edilecek parayira dilen avant • projet'yi müzakere etmiı
ret n memleketlerlnin - Balkan Tica- tir. 

Türk milleti nasıl bir 
faikıyet gösteriyor? 

Near Eaat mecmuuının iktıaat 
aahaaında Türkiyeden bahseden 
diğer bir yazısını da, ecnebi gözü 
ile iktisadiyatıınıza bir bakıt ol
ması itibarile iktıbu ediyoruz : 

" Bir taraftan Avuaturya Viya
na'nın Türklerden 1683 aenesin
de kurtarılıtmı tes'it ederken, aa
ri Türkiye 2 buçuk uır evvel ec
dadının aakerlik aahuında diğer 
memleketlere gösterdiği. faikiyeti 
devletcilik ve siyasi aklı selim ıa· 
hasında gösteriyor. Mağlup dev· 
letler araaında yalnız Türkiye'dir
ki enerjisini ve elde ettiği fırsatla 
rı beyhude teeaaüfler ve talibin cil 
velerine hücuınlar ile ziyan etme
mittir. Türkiye homogene nüfu.. 
ıunda, o zamana kadar hatıra bi
le getirilmeyen bir kuvvet men
baı bulmuf, bu kuvveti ancak u

(Devaını 5 inci sahifede) 

' 
, 

Serbest •• 
gureş 

Bu aktam lllat 9,5 ta Taksim 

atadyumunda Macar gÜregçilerile 

ilk defa olarak aerbeat güreı müsa

bakası yapacağız. Bizim serbeat 

güreıteki vaziyetimiz daha çok ye

nidir. Ancak bu gÜre§ alaturkaya 

müıabih olma11 bizim için bir avan· 
tajdır. Bu aktam ırilre!çilerimizin 

daha iyi bir netice alacakları tah
min ediliyor. 

Tafailôt apor aütunumu.zdadır. 

Tenis 
Buıün Takıim tenia kortların-

da tumuvamızın ikinci parti dömi 
finallerı oynanacaktır. Bu müaaba-

.ıtı:d 'b"';yi oda11 cemiyetinin himayeıi Programa nazaran bugün serbesttir. 
la ~ u bu.nacak müıterek bir paviyon- Yarın saat 10 da, murahhaalar Aaari a-

- ep ır arada ittirakleri hakkında tika Müzeıi kapısında toplanarak müze- kanın çok fazla entereaan olacağı 
yapılan teıebbüı iı'af edilmi tir !eri ziyaret edeceklerdir. Yarın lllat 13 a•iki.rdır. 

Bundan aon f • • 
eti . d ra cereyan eden müzakere te, Tokatlıyan otelinde Balkan Ticaret Dün yapılan birinci dömi final 

n ceı!n ': ~alk~n ticaret ve ıanayi oda- Odaııı reiıi Nemlizade Milat B. tarahn- . . 

baı cdemıyd• .. t•nın bırinci kongreıı"n"ın ,·ca- d hh I f" bi ···ı · af maçlarmın netıcelerı ıunlardır: 
d a mura as ar ıere ıne r og e zıy e . . 

2 '? a, or üncü Balkan konferan11 ile ti "erilecektir. Yarın saat 10.5 ta, mu- ı Şırınyan - Şodovar 6 - O, 6 -
alakadar olarak Selanik'te yapılması rahhaılar, motörle Defterdara giderek ,, Ohaniayan - Vedada galip. 
hakkındaki. teklif tasvip edilmiıtir. · 6 --O 

Balkan tıcaret ve sanayi odaımın mensucat fabrikaıını gezeceklerdır. Suat Ahmet Feride; 6 - 1, 
Salı günü sabahleyin tekrar müzeler ~j ı· 

kendi merkezinde, muayyen kollara ay- · t d"I k ·· ·ı d fal>- ga ıp. 
zıyarc e ı ece ve og e en ıonra ; ll'i!ıı1HSll;i!5l!llll!l!!l!iii;m•;;;;;;!!ll•eiilBıl!I rılacak ticaret ve sanavi erhahr ar11~ında, rikalar ziyaret olunacaktır. ı 13 

Açıkta kalacak memurlar olacak mı? 

latanbul b•ledi;yai oktru11a ma
dürii Orhan Bey 

Belediye •erai Ye resimleri kanunun. 
dakl duhuliye (oktnıva) reuninin kal· 
dmlmaaı için B. M. Mecliıine bir kanun 
liyihaaı teklif edildiii evvelce yazılmıt
tL 

Bu reaim laj'vedildikten aonıs Bele-

diyelerin kaybedecekleri varidata lı.arıı· 
hk olmak üzere ııiimrüğe tabi eşyanın 
gümrük resmine yibcle on zammedile
cektir.Bu para, Dahiliye V ekiletinin ten 
aip edeceii milli bankalardan birine ya• 
tınlacaktır. 

Bankaya yatınlacak olan bu para, 
Dahiliye Vekiletince kumen nüfuslan, 
nazarı dikkate alınarak kıımen de ıon 
üç aenelik olrtruva varidabnm vaaatial 
hesap edilerek bir nispet dahilinde tehir 
belediyelerine tevzi edilecektir. 

Oktruvarun ilcaama dair olan kanu
nun tatbiki ile beraber, Belediye bütçe
lerinde oldukça büyük bir yük tqkil e
den ııenit bir tqkilibn da tal:ıiatile lii· 
TI 1izmı ıelecektir. 

Y akmda tarihe kavutacaiı an
lqılan oktruva resmi haklmıda biraz 
ma!Uınat vermeği fayda11z buluyoruz. 
Bu kanun ilk defa olarak V arıova sefiri 
Ferit Beyin Dahiliye Vekileti ve Hay
dar Beyin .Şehreminliii zamanına tesa
düf "'!en ~ aene;ainde Belediye .,ergi 
ve reaımlen kanunile ve dubulıye reımi 
namı altında meriyet mevkiine girmiıtir. 
Oktru.,a variclab lstanbul Belediyeıi va· 
ridat bütçesinde vasati olarak 1,5 milyon 
liralık bir yekUn tutmakta idi. Konten-

( Devamı 2 inci sahifede) 

Stadyum oyun sahası mı, 
meydan kavgası yeri mi? 
Teşkilatın hemen bu işe vazıyet etmesi 

ve disiplini iade etmesi lazımdır .. 
zer vak'alann zuhurunu kolaylattı· 
ran mahut sinirli hava, Fenerin tim· 
diye kadar oynadığı on b!r maçın en 
az dokuzunda kendini hiuettirmit· 
tir. 

Cuma ırünü Taksim stadyumun• 
da yapılan Fenerbahçe - Vefa ma
çını yanda bırakbran mÜeHif .. mey· 
dan kavgaaından dün ıpor sutunla• 
nmızda bahıetmiftik. Gerek mem
leket aporu ve gerek teıkilittaki dl,.. 
siplin itibarile . üzerinde teva".~a 
değer bir mahıyetle bulunan hadıae 
her tarafla ciddi bir teeaaür celbe
den intibalar uyandırmışbr. Bu hi
diae de ııöstermektedir ki spor tetki· 
labnı vak'a üzerinde bütün tiddetile 
harekete getirmek ve titizlikle tet
kik etmek lazımdır. 

F enerbabçenin bir senedir oynadı
ğı lik maçlarını takip edenler bilir
ler ki cuma günkü hadisenin bundan l 
evvelki maçların her hangi birinde 
zuhur etmeyiti aadece teaadüfün !Gt· 
fundan ibarettir. Çünkü buna ben· 

Doğrusunu aöylemek ve bitaraf 
olmak için, Fener maçlannın büyük 
bir elueriyetine hikim olan ainirli ha
vanın iki aebebini açıkça aöylemek 
lizımchr: 

1 - Fenerbahçe maçlarında halk 
(Devamı 2 inci sahifede) 

Bugün 
4 üncü sahifede Haftalık. Radyo 
programlanmızı bulacaksınız. 

111111111111111mıumuıııımıwuımn 
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Tarihi tefrl/la: ıs 

· ·.Yıldızdan Ordu· Köşküne· 
Yazan: S. N. 

Saray değil, 
He" hakla (Milliret) indir • • 

"Meşheri nisvan,, 
-1-

Eıir pazar/an. - KaJın ticareti. - Brüksel Men'i Esaret Konleran· 
ırına rağmen el altından ılevam eıl en alım satım 

Bir ıı:ün, Yakacığa gitmiştim. Dö
n~te Abdürrahman Şeref Be~ mer
huma rast geldim. ikimiz bir araba 
ile Karta la, Kartaldan fimendiferle 
Haydarpafaya indik. Raaatbane na
zın Mahmut .Eoat .Efendi merhum 
o günlerde "Taaddadii _....ı,. ün

vanlı bir rioale yazmq - ı...m. -
ıruma ithaf ile n~. Banan 
babıi açıldı ve aôz eski. z•=pnlarda. 
ki padifablann harem ._,..._ in
tikal etti. 

Abdürnhman Şeı-ef Bey, kemli 
arih kitaplarında J'A2dıP Saltaa n.

,·ahim ve emsali Mk\ ' fıkralar, 
hikayeler anlalb. 

Üstat, o kadar tath hıikbe aala
tırdı ki iıuanı, hazla, w• ... •izm 
i<;ine batınrdt. .E.ki tarilıİll letaif 
kabiluden en gÜide, - zarif, -
hünLa hatta yakuı ec;•' tt nülrte
leri, mazmunları, O--eları, laic:j,,le
ri, mazbuta idi.. 

Üstat. ~Sultan b.nJü..ia bdmlua 
tergibi,. ne dair bir f&k..ra yazmıı, bu 
fıkra, sarayı çok kızdmaıt. sinirlen
dirmişti. Sultan Ham.idia bundan a. 
lınmaı!a hakkı vard.ı. Çüakü Yddızm 
da eski saraylardan pek çok 
farkı yoktu. Zatı Şahane, Ab- ' 
dürrahman Şeref Bey;. yaznıı-
nı, hanedanına luırtı hiinnebiz
lik, tahkir aaymıf ve meııeleyi 
bu noktadan tutturarak Maarif Nazı· 
rı vasıta ile üstadı tekdir ettinniıti. 

Abdür··ahman Şeref Bey, hafif bir 
istihT.A ile ıülüyonlu: 

- Şevket meap, Maarif nazırını ça
ğ1n::ıı~; b nu, benim y••gwla bırak
m.a.ıruısmı emir "' ihtar em.it 1 Naztr 
P~ da beni çağırttı; uzua uzadtya 
hnrek~timi müve.baz etti. Liaanı bay
ii şiddetli idi. Açıkçası bir temiz haı
lanıfım' 

Fakat üstat, bundan müteessir gö-
rün uyonlu, dudaklarmda hiıla o 
nıüatebi ebeasüm <rardı: 

- Eski padq.ı.ı- lııa~
rayl n birer "mqheri ıııinaa,, dı. E
vet, her •oydan, her boydan, renk 
renk, çeı!• çeşit, biçim biçim, huna, 
müıtesn , ay parçası gihi kızlar, ca .. 
riyelerle dohı idi. Padifahfann ha
renuaraylan için Areti -ı...a.ada 
Kafkaayır-iaa Çerkea lıaabın; Irak -
tan, Sunyedea yerli, melez dilberler; 
o zaman ziri istil&mn:da bulunan Sır
biyeden, Bulgari.tandan, Yunaniatan· 
dan, Romanyadaa, batı& ı..-ea A
vaaturyadan; Sup, Bal .... , Yunaa, U
lah, Leh. Çek güzelleri seçilir, gon
d .. rilirdi. Bunlann bir kıamr pzi t:•· 
rumeli, b:r luamı rehine, bir kısmı 

da d~nıdan doğraya para ite saha 
alınan eıirelerdi. 

Abdiinahman Şeref Bey, çak doi
ru söylüyordu. Lakin bu, sade padi
şah saraylannda değil Vmera, Vü
kel&, zengin kibar kOD&klarmda da 
apğı ywkarı böyle idi. Vizen.dan. 
Viiıkeladaıa, Rical' .._. haqi bir 
zatın, mevki.ine, wiiru- - -
tine t:ônı cariyeleri bulwwwdu.. Baa-
larm adedi yin ·ı ıı, oı-, ı..tta ba
zen kırkı, elliyi de bulduğv t:ô"iliir
dü. 

Bu cariyelerin kİlllİ .._.ı.., kimi 
hanende, kimi köçek yetiftiı ilir ,.., 
içlerinden beğenilen, azn1 edil.,.. 
"ınüstefril".. • .. oc1.ıı1ı:. oı .... k .eçi
lirdi. 

Kesesine güvenen ltoraaancı f.tqı ! 
derler. t- arasma. güve- 1.tanbal
da i•!ediii kadar esir c:ariy.o bulahi
lirdi. Çlinkü esir ticareti, Ltanbulda 
rezalet halini alnuşb. Ev, dükün, 
arsa., han, bamAm. hülisa &&yrİ men ... 
kul ve menkul aıal, eua oatın almn-

sibi aenetlerle, kefaletlerle, eaır alı
nıp aatıhyordu. 

Esir cariyeler, anadan, babadan 
4"1ada intikal ediyo<d.u. Bir esireyi 
eıir pazanna götüriıp &atıvermek İt· 
- bile değildi. Eair pazarlarmda. 
da daima her cm.a.-, ~ çeıltten 
....W. eüreler buhmdunılmalrt• idi. 

8ıa kadar rağbet SÖttn, re-raç.ta 
.. - clal budak salan. bir ticaretin 
pewlan a=•mep lrahil miydi? 
ı- •alda baılııca iç tane esir pa

zan -rdı: 
1 - Fatila ci ...... .....ı. ....ıwt e•ir ............ 
2 - Toplaanecle Lra&at mahal

.. dr, 

3 - Üaüdarda Mira1-da. 
~r, eain:ileria .meri.de bir 

-
1 1 t t-t.iye edilir, laaHiı ita.zan 

kiçiıkteo yetiftirilir Ye öyle pazara 
çııltanhrdı. .E.irciler, yalmz ~az 
...... ~ Y•-nl•rdı; Afrilı:.a
claa, çah-·k 'ffJ'& saba alı ak su
nıtile topland- Z-ö, Hallet cari
yeler de bulundururlardı. 

Esir pazarlarındaki alım aatımm 
-.rarau bir rezalet, bir JeDAalti. 
Zavallı esireler, meydanda tqhir e
dilirlerdi. Alacak kİlllae, esirenin diş
lerini, eller.ini, ayaklarına İnceden 
İllceye muayene ed ... di. Hata&, ağzı
nı koklarlar, nefesinin kokup kok
madıitnı bile anlamak isterlerdi. Sa
- - ktz, bir arada esireler olur
du; mal beğenildi mi (!) anasını kı
zmdan çatır çatır ayınrlardL Eaire
lerin ah ve feryatlan, hiingiir hüngür 
ağlamalan, yerlere dü~üp, ayaklara 
kapanarak yalvumalanna aldırış bi
le eden olmazdı. 

ihayet, Brüksel Men'i esaret 
lumferanaı, esareti, kölriin"- teme
linden yıkıp, k.,.ip, kazıytp dünya 
yüzünden kaldınyordu. 

Hükümet, huausi bir kanun neı· 
rederek İnıan alon satım.mı resmen 
yasak etti. Fakat ... 

Fakat ahtmıı, kudunnutlan be
terdir! "Reaıen,, yaaak edilen bu, ka
dıa ticareti •·ıa:rri r~ olarak,. de
vam ediyordu. 

Saray için, yani nveli. padiJahın 
nefai nefisi, saniyen hayrete değer bir 
bereketi tenasülle Üreyen şehzadeler 
için cariyeler, köleler fi.zamlı Ye bu
- her ae palaaya, her ne ııekilde o
lana otswı. temin -ek İcap edi
ysdu. Meramın elinden ne kurtu
t_.? Bi•h·•·a ''Dilhalu. i.li_ ain. ö
aıibw kim. •e ..-e han!ri lı:unet seçebi
lir? 

"'Bendeg.inı hassa,, , saray adam
ları, aİl' ticaretinin tadı damağmda 
kalmq aç gözlü esirciler, mizaçlan 
ve ahliıklar1 bu gibi alım aatnnlara 
pek .,gun olan zeki. ...babt, derhal 
faaliyete ge~mişlerdi. Kısa za.man
da ... ilat lmnıluvennifti. lzmit, A
dapaz•rı. Geyve, Samsun, Am.asya, 
Uzun yayla taraflarından, el atım
dan, takım takım ktzlar getirilip sa
tılmakta idi. 

Fakat eakiaine niııpetle pek mah
duttu, hemen hem- yal1111Z oaraya 
münhasır gibiydi. Saray, ._ müs
tebit bir hükümdara •e idareye la
yık bir surette hareket ediyordu. 
Brüksel Men'i esaret kon.fen.uma İi
tirak ederek, koni.....- bütün mu
karreratını, eaaretia ta••_.n ilga
aıru kabul ve bunu memlekette bir ka
nunla yaaak eden IUikiimet değil
miş gibi, saray -ı..w; hii.kiunetleri
ne ~taa açıia • hır ...eriyor, ya
huıl _..._-artar.- lıuelt ca
ı ô; 1 ı , lıiileler tedarikinde ele.... e
d;,....I.. 

-Ar.ı..u. ecr-

Yarın: 
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Spor 

Serbest güreş müsabakası 
Bu akşam serbest 
&süa - 1 1 ,. - 1 ... ·- ... 

car B. Vaıutaı ta"- ile ilk serbest 
Küre-. ~ ' ' T• · • ,. - . . ,,_ ··- , ___ 
da yapacajn, 

MÜ&alMıkalana .ıiıi- w ı..-si eti 
de Türkiyede ilk .Wa - • ı.av7..ı.. 
yapılan ~~ harel&e&i • • + d-. Gii
rqler trıbünlerdea •>• D ' 'Ve min
der 2500 mumluk limba ile tenvir e
diluddir. 

-gureş yapılacak 
GUq 15 .ı--. -- eılor ... OD 

beı dakikanın ilk altı dakikada lıir yeni 
ldilı olmazsa aW_. sirette cılWiu 
ıribi iyi hamleler aranır. Eler ciirette 
,_vat vana kau'a ile ütte ve alla Ç&· 

lıpLa-. Yene bir nebu ...... d M ÜÇ 
dMıi.ka daha ayakta çalıııln- ~e adice 
t.a&JyÜD. eder. Bu ri.rqte wiicudii• Mır 

MiLLiYET PAZ>dl 21 MAYIS IS» 

HARİCi HABERLER 
Mançuride 
İsyan hareketi 
Çete denilen kuvvetler 
gene silaha sarıldılar 

MOSKOVA. 27. A. A. - Tas Ajan
sı bildiriyor: Çitadan bildirildiğine gö 
re , Harbin'de çıkan gazeteler Mançu
ri'de isyan hareketinin ilkbaharın gıel 
mesi üaırinc büyüdüğünü yazmakta
dırlar. Matbuat. ihtilalctlarm Tsitsiic.r 

'9C Kirin vila~:t«inin bir ~k _yeıler>n 
de yaptığı taarruzların tafsı~tiyle dıo
l:udu.r. Her biri 200 i!a 1000 kışıden mü 
rtkkcp 10 bd;ır ı;ıetenin faaliyet göeııer 
digı bildi.rilmelcttdir. Bundarı_ başka 
Akhulan ve TandisintaSC'!\ garnızoııları 
isyan ederelı: ihtilaLcıl.ara iltihak eı..:ş 
!erdir. Bu isyan hattketi l'.ICtic:eslnde 
şark Çin şimeıı.düfeı yollarının vaziye 
ti günden güne daha ziyade vahim bir 
JCkil almaktadır. İstasyonlara ve tren!c 
re karşı tarruz ve yağmalar hCT gün art 
maktadır. Mezkilc bat üzerinde 9"yir
sefer işleri gitgide bozulmaktadır. 

Acaba batb mı? 
MARSİLYA. Z7 A. A. - Marsitya 

telsiz İsta5yonu, P.rcificmıe ~ 
bir istimdat isareti alm~ttr. Bunda ~ 
minın Uon ~feziııııle siddetli bir hrtı 
na ile mücadele eımeiıcte olduğu lıildi
rilrnektedir. 

O zamarıdanberi gemiden hiç bir ha
ber alınamamıştır . 

Almanyada komünist 
emlaki 

BERLİN, 27. A. A. - Kabine, Al
man komünitlt ftrkaıırna ait bütün em
val ve emlakin müsaderesini emretmiş 
tir, 

ftalya'da fena hava dalgası 
ROMA, 27. A .A. - 1-taıyanın bir

!i<>k yerlerinde bava bozulmuş, sıoulı: 
dal.gası hüküm ııürmeğ<: ba§lanuştır. 
Birç<>k yerlerde şiddetli fırtınalar oldu 
ğu bildirilmektedir. 

Roma'da sıcaklık derecesi çok aşağı 
düşmu~tür. Rüzg!r çok ş~li eeınek 
tedir. Bol bol yağmur yagmıştrr. 

Dolmites mınt:akasına ve Trente şeb. 
ri civarındaki dağlara Ic.r yağmıştır. 

Dançige hücum mu? 
BERLİN, Z7 A. A. - Volff A-

jansı bildiriyor : 
28 mayısta Dantzi.g'de yapılacak inti 

h.al>at mün.19ebctile milliyetçi sosyalist 
hüc.um kıt"a\arı efradından 2.000 kişi
nin Dantzig'e gcklıiğiftc 'I bhdut nun 
takasında toplana.n 6.000 kişiııiın de bu 
;ı;chir üzerine yürümeğe hazırlandıkları 
oa dair bazı ecnebi gazetelerin yaydık 
tarı haber. salahiyettar Alman ve Dant 
ıig mahfilleri tarafından kuvvetle tek
zip edilmektedir. 

A vusturyada Hitlercilere 
karşı yeni tedbirler 

BERLIN, 27. A A. - VoHf ajanar 
bildiriyor : 

Avusturya hülalmetin.in milliyetçi 
sosyali'!! aleyhinde bir takını tedbirlor 
alması ve Milliyetçi ~re mah
sua ünifonm w: alinwt'leri yasak eıtme 
si üzerine Alman hülı:fimeti Avustur
yaya giıle<:ek olanların pasaportlarının 
ı Hazirandan itibar-en 1000 mark harçlı 
mecburi vizeye tabi totu.krıası için emir 
vermiştir. 

tarafından hrtalur bkat can açmlnıara
cak bir .....tte... ~ tıpla .. 
lafranp da oldup gibi !mt ileılir-
~ 11•=1 clu: 56 kilo H~ 

yia, Rl kilo Yatar. 86 kilo lsmail, 72 ki
lo Mustafa, 79 kM Nuri, 87 kı1o Melı· 
met, 100 lüle eoı.. Mdımct. 

Tebliğ 
Güret Federm;ca f . 
1 - ,.. fala· · Mıwar 

ı9ftt lııafilaiııia teklifi .. iw F ' .. -
yoaan-azo ilk -ı.e.t güreı muaa
bakaaı 2S mayıs 933 pazar günü akl}IUDI · 

. • lıir ~ Talnıint SJJıdT-aat J'l"l'I -
-nda yapılacaktır. 

2 - Be t 1 1 .. ııa:ıe y .... lma 
a haıelıile StadJ'- Hizama kadar lı:uv
wetıi eWdrik r ' ' ile ayıılımlatdacak 
br. 

3 - Vaktin darhiı münaseı.etı"le da· 
yetiye~-- --~ _... 
kiram ile ıtazelelerimİze n müsabddan 
mıza davetiye gönderilememit olduP!'· 
an .._,.. lııir Jiate vailecek ...e hu lis
tede, ;. • •,; be.Jums zevat aerbe6lçe 
!ladyuma girebilec:efderinden lütfen tq
rifl<ri rica otu-r. 

4 - MW...ı..ı. tw1n 1 = iaimleri J8ft· .... , 
Macar rakımı: Banyoz, Fabiaa, c;... 

lıunboo, Hegeclüs, Bobis, Palotaı, Kont. 
Türk...,_, Hiiae;in, Y..-, J.-il, 

Muıtafa, Nori, S. M 1 t, Çoban Meh
-t. 

Konferans 
Akim kalırsa .. 
Amerika nasıl vaziyet 

alacağını bildirdi 
VAŞiNGTON, 27 A.A. - Perşembe 

akfamı M. Roosvelt, Beyaz Saraydaa 
doğrudan doğruya Londra'da Sir Jolm 
Simon'a telefone etmistir. Cenevre'den 
gelen haberlerden dol~yı gittı"k: · telaıı 
artmakta olan Amr..rika teisicümhuru, 
Sir Jobn Simon'a siliilılıırı lıuakma kon
feransının mesaisi P.kim kaldığı takdir
de Amerikanın bei"rİ A vnıpa itleri ile a· 
li.kasını tamamile keseceğini ve icap et· 
tiği takdirde yalnız hususi .-afaatları 
himaye <:imek için müdahalede bulun
makla iktifa ederek vukuatm kendi ken 
dine inkisaf etmesini bekliyeceğini biJ .. 
dinnittir. 

M. Roo•velt, Sir John Simon'a lngil
tere hüklımeti tarafından kendi beyana· 
tına müşabih hir tebliğ nqredilıMSİnİ 
teklif ve tavsiye etmiştir, Zira böyle bir 
tebliğ Cenevre'deki illerin ileri sitmesi
n medar olacak bir tazyik tqkil ede
cektir. 

Sir John Simon'un bu fikrin pek mu .. 
v~f,k olduğu ve bu yolda beyanatta bu
lunacağı suretinde cevap vennİf hulun· 
duğu söylenmekte ise de bu beyanatın 
- g:bi şerait albnda yapılabileceği he
noz muayyen değildir. 

lngüiz Hariciye nazırı Kamaraya 
izahat verdi 

LONDRA. ?7 A.A. - Sir John Si
mon'un Avam kamarasında aöylemİf ol
duğu nu•kun baştan bAfA lngiltere'nin 
Amerika tarafından emnüııelinırt lehi
ne, yapılan müc'a1 aleye iftinık ederek 
Avrupa sulhuna esaslı ve müsbet suret
te yarılım edebilmesi icin Amailı:.a mü
daheleainin ehemmayetini bayültıneğe 
matuf olduğu zannedilmektedir. 

Sir John Simon, Aınerika'run milletle
rin mesaisini itkal edecek hiç birfey yap 
mamak suretindeki teahhüdünün katiy
yen menfi olmaJ'IP bilaf..ıı takdire şayan 
bir teavik olchığu mütaleaundacbr. Bu 
nutuk, kamara tarafmdan wnwniyetle 
tasvip olunmuttur. 
Ruslara göre I ngiliz teklifinin 

mahiyeti 
MOSKOVA, 27 A.A. - Deniz sali.h

larma ait lngiliz projesinin CeneTTede 
umumi komisvonda müzakeresi eanasm· 
da Sovyet murahhası M. Dow.alevıki ln
giliz projesinin eoa• filcre Sovyet heyeti 
murahhaıasmm ötedPn '-M müdafaa 
ettiği fikirlerle temamen zıt olduğunu 
söylemiş ve demittir ki: 

ln.,,iliz projesi denizde fevkalide si
li.hlı "ulunan m..Jı..lut mikta•da memle
ketlerin reniz sili.hlarıyle kun-etli deniz 
si.li.hların~ rr~Iik buJunmiyan ve ekseri .. 
yeti tef' kil ,...n memleketle.- aruınclaki 
be.ria n1Ü-•at.udığa Tal"fti Wır şekil ....,.... 
mektedir. Bundan ~ka lngiliz projesi
nin tatbiki hu müsavatsızlığı arttırmak
tadtr. Cünkü bu proje Va,i~ton ve 
Londra ınukaveleleriai imzalamq olan 
devletler mül!eana olmak üz.,..., bütün 
memleketlerin deniz silôhlarıru bugünkü 
seviyelerine tah,lit etmekte ..., .-zkür 
mukaveleleri imzalamıt ol~n memleketle 
rin deniz •ililılanru çoialtınalarıaa müs
saade etmektedir. 

BERUN, 27 (A.A.) - Beninin 
siyasi mahafilinde ehemmiyetle kay
dedildiğine göre, lngiliz proıesmın 
deniz siliıhlan bırak.oruna ait ahki.
nınun 'Ilı: kıraatinde elde edilen ye
gi.ne netice, lngili.z murahhalllDID 
bu projeye ~ tadil teklifiade bu
lwun.uı olan muhtelif memleketlerle 
ikinci kira.at için bir -reli t'"9Tİ;e 
bulmak üzere temasa girmeğe ama· 
de olduğu bakkmdaki be_y~tıd_rr. 
M. Ma .. igli, Franaanın lngilız proje· 
•İne kaqı olan menfi vaziyetini bir 
ken daha tekrar etmiftir. Y apdmak
ta olan humai müzakerelerin iter ha
gi bir netice ..-ereceği ıiiphelidir. 

Oktruva teşkilih 
Kalkıyoz 

(1lalı 1 inci Ahifede) 
jan ..... 5 1 1 - ba yelııia ... 
...... 1 ;'•. 

S- S W ..lolı:ı..tb~a..,W'9k Y&ridııb 1,200, 
000 linıyı ..... tısbılıiJmeldeılir. 
Cinrildonı siren Wtiin. "fya o1m= .... 

resmine taNdir · En palıaI, nıiicevber
lerden tarak, iğne ıPbi eşya)'ll varınca
ya kadar oktruva resmi alınır. 

Lüks ~yadan alınan oktruva reşmi 
ol~ukça yiik&ektir. Yiyecek ve içeceğe 
dair olan "tJadaa iae aispen. az verıri 
~nmaktadsr. Duhuliye~-- ağırb
gı etrafında evvelce birçok a~yat ya
pılmıftı. Sanayi erbabuı.iı viıki olan mü
teaddit filıiyet ,.e nriiıncaatleri ıoilwqet 
nazan dikkate alına"Ak kanunun tadili 
cihetine gidilmi, ve dahili .._yii hima
Y~ eden yeni bir tarife bazır'-nık ıe
hir meclisinin 929 - 930 ~enHİ içtimaın· 
da müzakere ,,.. kal>al ulifmiııli. 

Ba ._ tarife ile ,..,..ti ıııaılbu dan ah. 
nan duhllli,e reani asgari hoıdde İnmİ!
tir. 

Oktrava naicliııiyetiuin l.ı.mı..tda 

Alafrangada, ~ ıı:--. ..ı.. 7 
ciireşçiden b~ini --iliip ettiL Heaü 
mailiıı> olmıyaıslar ıunlanlır. Filiz sik
lette Banyoz, yan ağırd1 P.ıc.ca.. 

Serbftt giire,te awaalaio-z vardır. 1 
Çünkü bu giirqte ha t.oro.f tan tutınak : 
kabildir, Yalnız alaturka dıı olduğu gi- ı 
bi, .-çaclan tutmak ft eaa • ' ıa&r yok. 
tur. 

Tenis Turnuvamızın Final Programı 
28 - 5 - 933 

&'enİJ bir teolülitı lıoıhnımalrt.h. Bir 
müdür ve t.;;. mahaaehec:i.a.. ...... nrii
nılcıp, •~nedoır, yeymiye lrllipleri, tah
silcmiar ye ....., ile birlikte olLbuwa mii 
dürliiğünün 100 den fazla memuru var
dtr. 

Bu t"fkililm liığyile açıkta bJaaık 
olan mwıwlwm Belccli7ece hıdıkea 
minhalı-e ~eri aö,..__ 
nıektedir. 

Bu '!Üret daha manlelıetiınizde hemen 
hiç seyredılnıcmiş olduğu için bu hu-

1 
susta bir "'· ı~!•ilaL Yermeği faydeden 1 \.. 
hali gönMdik . -

Saat 
14.30 Şirinyan .,, s-t. ru~ : 

Mr. Collina. 
16.- Fahire H . T Mm Gor<><feızky 

Hikem. M. Kibar B. 

11.- Şoduvar - Şirinyan ,, 
Su;ıot - Sedat 
Hakem ~t B 

Yeni ı...... mueilıince ıii-ft idare. 
terince bılıoil edJJecel: yüzde .... ,...,.;.,, 
fazlaundan fatanlıal belediyeainia biu. 
sine düf"Cdr nhın inamın 1,5 milyon 
liradan az olıniyacağr ıa&n.in eılhııekı.,.. 
dir. 

. : -. ~: ~ '(._ .. ,,~.1':, • . 

DAKi 
Kontenjan tatbikatı için talimat 
ANKARA 21 (Telefonla) - 13,757, 13,887 ve 14,117 sayıll 

tenjan kararnamelerinin tatbikini kolaylastırmak için hazırlan~ 
ni bir kararname icra Vekillerincctasvip edilerek Resmi gazete 
itin edümektedir. 

Buna göre 
Madde: 
l - 13,751 numaralı kararname mucibince Amerikadan k 

ian harici memlekete girecek efya tarifesinin 14,111 numaralı 
name ile çıkarılan ve gümrük tarifesinin 131 B, 143 A. B, .177 A· 
C. 318 A. B. C. O., 381 A. B. C. D. 377 A
Pozm)IOnlaruıa t- eden ef yadan 16 nİstln tarihine kadıl 
parİf olup 15 mayıa tarihine kadar Türkiye gümrü!ılerine g 
olan~ar terbestçe ve 16 nisan tarihinden evvel sipari~ olunıluğıı 
de zıkrolıman mütldeJ:ten sonra gelen efyanın siparis tarihleri 
sat l•ekliletince tetkik olunarak la turaları taıtik oluna~lar kont 
harici ithal olunur. 

Tarifenin 250 A: pozisiyonuna tem<U eJen ve tel labrikala 
maılılei. iptidaiyeleri olan 6 ilô 10 milimetre kutrunda ve kangal 

tinde bulunan demir çubuklar hakkuaıla ıla kararnamede hüküm 
dır. 

Fırka idare lı.egetinden 
ANKARA, 21. A. A. - Bugün C. H. Fırkası i.dare heyeti 

lanm~. 20 Halkevini yerlerinde tetkik etlen mülettipn Halke 
nin umumi faaliyetlerine dair ver ıliği izahat ılinlemm. ve Hal 
~i~in kendi istikametleri iaerind e tlaha eyi çalı,abilmeleri içitı 

gıbı teılahir almması. fuap ettiği h asusları müzakere edilmistir. 

Borçlar mukavelesi Mecli~te 
~KARA, 21._cı_:~elonla) - Oımanlı borçları mukavel 

tasdiki hak/andaki layi}ta yann azalara tevzi edilecektir. 
nin pazartesi müstaceliyet karariy le heyeti umumi yede 

muhtemeldir • 

Meclisin tatil kararı 
ANKARA, 27. (Milliyet) - Meclis nihayet Haziran haltas 

yaz tatiline karar verecektir. 

Türkige-ltalga uzlaşma mualı.edeli 
ANKARA, 27. (Telefonla) - ltalya ile bitarallılı uzlasma ve 

li teşrJiye muahadenamesinin tasdikine dair lôyiha adliy; enciJI' 
nince kabul ve heyeti umumiyeye sevkoluronuştur. 

Konya ge Bgrsada sergiler 
'.ANKARA, 27. A.A. - Oni• rnüuleki lıazirtln ııe temmuz a~ 

içinde Konya'da ve Burstl'da yerli mallar sergileri açılacaktır. 
Konya ikinci milli sanayi sergisi 20 Haziranda açılacak 

temmuzda kapanacaktır. Bursa do rdüncü yerli malı serigsi de 10 
muzda açılacak 25 temmuzda ha mmacaktır. 

Muhafız Gücü bisikletçileri 
ANKARA, 27. A.A. - 1 Haziranda Samsundan itibaren T" 

ye bisiklet turuna çıkacak olan M uhalız Gücü bWltletcileri bof 
Kay•aİ trenile Sanuuna hareket e tmi'1erdir. 

lsta.yomla kaliib ve Güc mensupları tarafından uğurlanlJ!lf 
muzika taralınJan selamlanmıftı r. Kafile mülazım Ragıp Beyin]l. 

resinde 12 bisikletçiden ibarettir. _, 

Stadyum oyun sahası m 
meydan kavgası yeri 

(Ba~ı 1 inci sahifede) 
1 daima San - Li.civet"Ui sençlerin ta

raflaradır~ Fener, mütareke senele
rinde fnıı:ili.zlere kar" d.evamb ma
vaffakqetlerile herkeai milli birer -
fer kadar Mviadirmit. ondan sonra 
ecnebi takwnlara karfl balkm yüzü
nü daima gÜldürmiiş ve temiz oyuni
le bütün lstanbulun en çok şevdiği 
klüp ve takını olmak İnıtiyazıru ka
-zanınqbr. 

Fabl son iki iiç sene iç.inde Fene
r• seven hallı: arasmda müfrit bir 
ekalliyet zuhur etmiıtir. Bu ekalli
yet her maçta, kendi cörü,Ierine na
zaran -ÇI idare etıniy- hakemle· 
ri en f- şekilde tehzil -ktedir. 
Bu yİİzdendir ki - zamanlarda Fe
nerbabçe maçlanm lud.nli ha.._.. 
lerimizd- hiç biri ı..a..I -1t ia
tem.emddedir. Banan aeticeai ola
rak, ...., maçta olclaiu ga.i, leci !Ht•ai 
az hakewler nwi.hjıp maçlan idaıw 
e-k ......iyetine çıı.ant-akta ve lllÜ
eanf hadiselerin zuhmu lıolaylaflll&k
tadır. 

Cuma giinkü yapılaa -ta ha-. 
kem duran Süleymaniyeli Arif Beyı 
hiç bir noktadan tenkit etmek ?oğ~ 
de~ildir. Spor hayatı ter tema bır 
ıenç olan Arif Bey, - ıü~ .. ~
Iemiyecek bdar bt'i bir buaau nı
yetle idare ebnİftir. Fakat böy.le buh
ranlı bir hava hakim olan bır maçı 
idare -- için. hak-mlik aleminde 
senelerin getirdiği tecrübelere sahip 
olmak i~ ederdi. Bu tecrübenin 
mefkudiyetidir ki, cuma ıiinkü ha
disenin zuhura gelmesine imkin ver· 
miftir. Bunan İ<;İn Arif Beyi tah
müvahaze etınek doğru olmaz. 

2 - Fenerbahçenin bugünkü kuv
vetli vaziyeti, sporcu lıcütleai içinde 
Y&.f&Y&n bazı Yanht diifiinen adamla
rı huede aürüldemiftir. Busüa Fe
n.-babçe en gÜzel kliip bin&UDA, -
süul fatbol sahasına maliktir. Birin
ci fatbol takımı _..öyonluiun CJi
iiadedir. B. takn-ı, bomdan sonra 
yapacaiı -çlarm loepoini kaybebe 
bile _;,......__ KiiPikleri, dör-
düncü tak-lan en ku.,,,etli rakiple

riıul- bir miali dalla kıı......ıli - -
piy 'm. Vole;bulaılan .--iyon-
dur, tenioçileri fA.mpi,.-dar. 

Maaı-f h&Zt savat bu mu .. affa
ktyet clerKeııini çekemiyorlar. Spor
cular araana nifak toı-u koynyor
lar, ıaeııeli F-nn kartmna çıkan 

her hangi bir rakibi, her ne hah• 
oluna olsun ka~amnaya tqvik 
yorlar, onlara yanbt hir zillnfye 
lıır-'ar. 

Bunun neticesi fU oluyor: 
Sert oyun, tekme, fa ... L... Ve en 

yet döğüı. 

1 

Bu zihniyete nıiuıl ıı:ö.ı..lim ·-JI 
"te aoa Vefa - Fener 1naç_... 

Vefalılara hakemi sabadan k~ 
İl tavoiye eden ,,., loer iki klüpU!JI · 
birine mensup olmryan -zevat. .. 

F.....,.. - Vefa maçnun bu 
zihniyetli hava içiade .,.hlm 
tine vardıjuu kapdettilı:ten _. 
dia esnaamda -zan dikluıtimizi 
beden bir bç noktayı kayde-ıs 
tiyoruz: 

1 - Sahada inzibat yolda. Bu 
ta Mmtaka futbol heyetine a' 
Tabim stadyum...da maaı-f 
yoldur. Hiç bir •&%İJ'etİ 
halde her ııeye b"- hatıl 
emir vermeie bile lıalkan ca·-..tll'llll 
ler var. 

Meııeli.: CUllUI ırünü F en.eriı.all!'i 
antrenörü Her Ş.....a., mahut 
eODU1nda oahadan çıkanlmak • 
di. Bir antrenör, maç yapan 
run buluaduğu sahada, ..,._ı:ulW!!'!~ 
icap ettikçe aıbhi yardımlarda t 
lun.abilmek için. -....ak ~ 
maliktir. Fabl stadyum idareııltl'r' 
hiç bir .,.azife -hibi elmıyan l.aza 
•at o gün, Fenerin aQ.lrıa" ünii 
hadan çıkartmak İçin polialere ; 
vermei• kalktı. tı 

Diğer taraftan bir i.ınirin de~ 
klüpç.üliiiünün tesiri al tında 
nık pistin içi..te, meııela hiç bir 11 

falı olmadan dolatan bir çok J 
varken, onıda dunaak balı:kııu 
lit uizam .. ıee•ile k•zanm•ı olaJI 
trenörü -haclaa çıkarmak t .... ~ .a 

siiııde bulVD118Ası da infiale aelııeD''t 
nnnqtir. 

Her halde bütün bu biıdiae.., • 
aebeıpler sösteriyor ki, cuma ~ 
hiıdiıoe aai •e feveraai bir 
olmaktan ziyade, bir çok ...ııd.,,.1-
Ye ötedenberi siinİp gel- ye 
noksanlara temas etmektedir. 1 
dikkat edilmeai liıuao gelen bit 
noktalar vardır. TCJkiliit büt~ 
tizliği ve siddetile hadise ile ,.ı 
dar olup t~ harekete geçmezse ~ 
rait altında futboldan ümiÔ1 

mek hemen hemen yerinde bir 
ket olacalı:hr. 
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• • ~~tisüldii--
t Bahtsız sanatkar yüz -

~ ' 
ŞEHiR HAD.ERLERi 

,~ agartacak birtek sahr .. 
• Aka Gü d" T"" k ı• kir n uz, ur sanat ve sanat· 
;Jı •na kar• T·· k .. · ı·Un . Yı ur munevverirun ve• 

iiın~'Z kı.•k_ançlığından, acı kayıtınlı-
1' •n tıkayet etti. 

Gıı re~~ dili bilen, frenkçe, yazan, 
Ilı~ ultürü içinde iddia11 olan bu 

~ "rıı, T~er kartmnda Türk aanatkin· 
liiçlik~rk sanatının hazin talihi ıudur: 

Ak . ) 
dın .. a. her dofrucu gibi bunun zıd· 

' 1 IOyledi: 
at -Tiirk · d f T"" k sanatı var ır. 

C Ur ~tkirı vanlır. , 

i
L tair)~ ş_aırınden hiç ekaliı olmıyan 

• , F erunız vardır! 

e~. ai..:kat, •anatin de, ıanatlı:inn da. 
i de, şiirin de aramızdaki ifade

,ı!'tii "k"•uz bir baht11zlıktır. Çünkü, 
t1 r 'Bnatkirı tanıtılmamııtır, Türk 

ııati y ·-• b'J" . U.:. a, umamıştlT; ı mmemıı ve 
M aeye. bildirilmemiıtir. 

Sif ~lı:~un Corki'nin latanhuldan ge· 
ıa::1 IOz geliti ederek içini döken A· 
ı-, I n Namık Kemal, Şina•i, Ziya Pa· 
~~ lnıail Safa, Tevfik Fikret, ıu ve 

1~~ daha bir çoklan için aöylediii 
lt&.ııı flr hu yiizdendir ki tam bir baiır· 

~ ,I klıiiınm zamanındaki taııtıdır. E
keı,:; .1e_r• nıiinevver, yanın bilıriç müa
irı il~n aramaııru beklemeden ken-

ıfınden bütün bu memleket sanat· 
llln varlığını· mayaııilığını içnde 

,...-.._ak . çetrefil frenkç.,,.iJe bile i
.~e "bnit ol.aydı Garp için de bir 
llrk aanati ve milletler dUine geçmif 

~ ."alkirtarllJllz olurdu. Kendi kendi
eı ~he lı:•l'Jı bile yapınadığmıız bir şeyi 

ı, llııcı ellerde ve yabancı dillerde 
~'.'··· diye naııl güdebiliriıı 7 •• Yahut 

Iİ~i 1~ kendimizi tanıtmazsak herkesin 
o,. nnnaı. neaine gerek l 

ııı'taı.,;~ içindir ki blııim bili ne bir 
5 '<>ııçl lhı Corki, ne blr Gabriyel Da· 

re hııYo, l>e bir Şiller, ne bir Hüıomuz 
~ile, ~l"lıt Yiizde birleri yolı:tur •. Olaa 

Q.L Yacaktırl 
ııa.""'ı 1tsıa l&Ilatkir bizde bu babıtaız 

e.~ talibinin sahibidir. 

" "' "' 'f "~Urhlln Cabit Bey de bir baılıa tör-

hr'";~ kitapların hepsini cayır ca· 
li d.i alı 1 •• 

Y iıı Yor, Y akalnn. Hem de bize, İnkı· 
ı.,11 çOculı:Ianna yakışan hızla ce

~1tat, lle~ik bir ate§ fırını içinde. Fa
tı ltı hı~ defa olaun okusak ta Öyle yak 

ı:ı: dıyorınn. 
'l'orlar ki· 

.._ b• • -----' 
; .- Türk ilimi Aynştayn ,,..._,. 

1. llj hundan 300 aene evvel ifade et
iif' \)· 
ot -.'._l'orte.r ki: . 

' ri,.,,~r.bin en yeni Tıp ve tedavı na: 
riirı, lı ~r; ~çinde bir kısunlan var kı 

' ,Jlfuıd eltıııderi ve Türk eczacılan ta· 
"•11t, illi l'iiıderce oene evvel bulun

!)• lttbik edilmlttlr. 
'J'orle.r ki 1 

Lt 8uatin Oarbin felaet., Dihiyat, 

11 lJt ilimleri üzerindeki tetkiklerinin 
1;~~!1' ka.~ldarı hail Türk kütüp 
~enndeki el yumaıı Türk alimle-
1. ı:ı· eaerteri içindedir-. 

/ 
1Yorlar lı:h 

1tİif 1:ıiirlı: ilaıinin yüzlen:e sene ev• 
ı.. lda ~~ği bir çok naaariyeler 

,/.Van b;;"? ~ ve Garp libon-
•Aıı gü rıın bunları kendi yollann-

t 
l)i~ blefe çıkanyor. 

,or ar ki· 
~: Tiirk rn~deniyeti Garp kültilrÜ· 

,;ıa.ı:,Carp ~a!"hi~'!: o kadar zengin 
b Ilı .. verm'.ftir kı timdi bile bunla

ı1iıı; ııteba~z ~atl":""'1 Garp içinde 
1"' bil Canlıhgı ıle ııorebiliyoruz. 

""iki, bugÜn bir kül halinde· 
Jll:-- l,te Türk ilmi •e onun neticele· 

d.iy b"I • . . e ortaya ata ı ecegmıı2, Üzerib-
~ "rar edeceğimiz bir varlık ifade ve 
~ ~ •t ellJ>enin imkinı yoktur. Sanat 
. ~ .. ~•!kar .. Nedim, Nefi, Baki bir 
ık il 

1
• . durıun, fakat, muhakkak ki 

~e~·. aüçlükle sayılabilecek kad~r 
~ •lunleri zaman zaman yer yu. 

·ıı/ıııd~ İİn •alaıışlardır. Ve .. bunların 
',,,..,~: tiplerinde müsbet eserleri, ya· 
Jl-ıd7 "arlıkları vardır. Amma, biz 

ı h··-ı ı.· b" . . . bil . ruz tic... _,,, ann ıç ırısını mıyo ·· 
t~l...;"da değiliıı:. Görünürde "Türk i· 

ıt.,. ve eserleri" diye bir kitap, bir 
aJı'.lıit '1; galiba yok. Belli ki BIİrhan 

de,, j de bunları blimiyorl Eğer o 
ıP>ı..u ad., ar bet on. Türk profesör v~ o

Verirae~"';er,_ bütün kütüpanelere a
İYecek Yenı Yetiıecek olanlar da 

.. Eğer bi~ gün b" . 
:- A .. Burhan CIPih'i1lta.r da: 

:-..ti t "b' a ıt ~ T"" k 'I ~o gı ı dağda mı b" Y ur mı. 
1clerse acab d tu ıtti?. 
ttJ ,.erir? a oa mu.:ı: buna ne ce· 

eı'ı llıı da. Türk ilminin, ıı..ct· 
ı."r 0 1•n Türk ilimlerin· •r 7aradı

<f:lıiinru '"k k T"' kırı, geride bı 
h lı z yu .. se "!" medeniyeti. 

~ı.a:. taız Turk sanatı 'lre Tüı-ı. 
l•r: ııibi bir ba§ka çeıit bahtaı:7,: 

;J ~ldırmamak, değer vermemek 
.ı 'i ~z kalmak bahtsızlığ<! ' 

~VJ., ~i~I~~· Fakat, okuıı:.a~k, ayıra. 
ftoı, ilun heyetinin gozunden geçi. 

. ()Y~kalnn. Hem timdi fırsat ta 
nıver· k d 1 . e~ bir ., sıt4: urulurken .,, er e~e .. 

~i Pek .. lhtıaas encüınenı ~u .. h~z
ı?.'•ler;..., l!u.zeı ııörebilir .. Belkı kutup 
ı~alata 121 

dolduran yığınlar içinde 
~l\lıuk '~of~alık, cehle boğulan Os· 

ll'fl.. aliını.,.~".••lerine katı•mamı§ öz 
(.• y"' ının, .. ' 

~z O.iiırt 0 z Türk san'atkirları· 
. r; r~rk ilıni:;:\~irkaç ıatm çıkabi· 
fi ırının orta~' urk aanatinin Türk 

.... b" k .a Çık k • 
~ ; ı: ır aç dilstıı aca böyle birkaç 
~ i eın. bizim, hem":;• b~rkaç nazari· 

ıı,:e•dler için llıillie hı.ziın ilerimiz
~ .. ~lıaret kay,,ağı 

1 
hu: gurur, haz 

.,.., IO. Türk 0 ~r. 
Tarıh Cemiyeti ile 

Ekonomi 

Yeni M. listesi 
~--

Eski listeye nazaran ne 
farklar gösteriyor? 

Yeni altı aylık kontenjan karamameoi 
henÜz lstanbul gümrüklerine resmen 
tebliğ edilmemİ!tİr. Kararnamenin l:ıu· 
gÜn yann tebliği beklenmektedir. 

Kararnameye merbut (M.) listesini 
dünkü nüıhamızda neşretmittik. 6 !'Y 
müddetle meri bulunan şimdiki M. hı· 
teoile yeni M. listesi mukayes~ ~d!_lince 
yelı:ün itibaı;Je fU vaziyetler go~uy'?r: 

Yünlü mesuncat: Şimdiki 'MI. lı•~ea'!'
de 36 470 kilo ithaline müsaade edilmıı· 
ken ;eni M. listesinde bu miktar 24,060 
kiloya inmiştir. . . 

Amerik ., bezi: ~imdiki hotede ~17, 
360 kilo idi. Yeni listede 414,670 kiloya 
çıkmıştır. . . . . . . 

Patiska: Şimdiki lıstede 47 bin kılo ı· 
ken yeni liıtede 45 bin kiloya çıkmıı· 
tır. 

Pamuklu mensucat: Şin.diki listede 
67,450 kilodur; yenisinde 51,680 kiloya 
indirilmiıtir. 

ince pamuklu mencucat: Şimdiki lis
tede 355,940 kilodur; yenisinde 149 bin 
kiloya tenzil edilmiştir. 

Kalın pamuklu mensucat: Şimdiki u_ .. 
tede 526,259 kilo ithaline müsaade edd
mittir. Yeni listede bu miktar 7L''\ bin 
kiloya çıkarılmıtbr. . . . . 

Şite damacana ve emsali : Şundiki 
listed~ 1,334,550 iken yeni li•tede 
666,000 e inmittlr. . . 

Demir: Şimdiki lıatede 6,192,270 kilo 
iken yeni listede 5 milyon kilo olarak 
tesbit edilmiştir. 

Demir boru: Şimdiki listede müsaade 
edilen miktar 673,950 kilo iken yeni fü. 
tede 816,000 kiloya çıkanlınıştır. 

Otomobil: 183,400 l<ilodan 246,000 
kiloya ibliğ edilmiıtir. 

Kaba demir mamulatı: 797,430 kilo· 
dan 109,000 kiloya indirilmi,tir. . 

Demir civi: 186,240 kilodan 147 bin 
kiloya ten~il edilmiştir. 

Bu yekı'.lnlar, muhtelif memleketlue 
taksim edilmiştir. Bu taksimatta da es
ki listedeki muhtelif memleketlere tev
:Eİ edilen miktarlar tibarle farklar vardır. 

Meseli, yünlü mevsucatta, şimdiki 
listede Almanya'dan 5510 kilo ithaline 
müıade varken yeni listede bu mikb~• 
3560 kiloya indirilınittir. Belçika'dan 
2980 kilo yÜnlü mensucat yerine yeni 
li•tede ı730 kilo ithaline müsaade edil
mektedir. 

Avuoturya' dan ithaline müsaade edi
len miktar yünlü mensucatta 200 kilo
dan yüze. Fransa için 5800 kilodan 
4140 kiloya, ltalya için 4820 kilodan 
2440 kiloya ve Çekoslovakya için 3930 
kilodan ı930 kiloya lndirilmlttir. 

Diğer maddelerde de ayni auretle de
ğişiklikler vardır. 

Giresonda Fındık fiyatları 
GiRESUN, (Milliyet) - Fmdık fiat· 

lıın yiibekliğini muhafaza etmektedir. 
F mdık içi 71 kabuklu fmdık 32 kuru'· 
tur .. 

Bu seneki seker 
' Bu sene ıek.,.. iatihsalatımızın, ihtiya-

cnnızm yüzde 70 inci temin edeceği tah 
mini eri kuvvetlenmektedir. Eskisehir 
fabrikuı için 60 bin, Uıak fabrika11 i
çin Alqehir' e doğru 50 bin dönümden 
fazla arazide pancar efitlmittir. 

Makine ile üzüm ve incir 
kurutma 

Beri in Fen Mektebi ili si profesörle
rinden bir zat tarafından üzüm ve incir 
kurutma için bir makine yapıldığı yazıl
mı§tı. Bu makine hakkında ihracat ofisi
ne profesörden malumat gelmlttir. 

Onümüzdeki üzüm ve incir kurutma 
mevsiminde bu makinenin tecrübesi ya
pıla....ı.tır. 

Türk - Yunan ticaret ofisi 
Türk · Yunan Ticaret ofioi haziran· 

da lotanbui'da ve Atina'da faaliyete ge
çeceklerdir. Şehrimizdeki ofiste Yunao 
sınai mamulatı ve Atinada da mahıula
tınuz için birer daimi vergi açılacakbr. 

Bu ofiıler, tarafeyn ticari müvazeneai
ni muntazaman tetkik ve temin edecek
lerdir. 

Palamut tlcuzlujju 
Palamut bolluğu d°"am et:ınektedir. 

Evvelki gÜn üçü 100 paraya kadar sa
tılan palamutun tane~i dün 20 paraya, 
hatti akşam üstü çiftı 30 paraya kadar 

satıbnıttır. .ı;;, b" 
Balık fiatleri barbunya Ye ...,.er ır 

iki n°"i müot.,;na, umumiyetle diİ§miiı-
tür.~ ~~~~~o-~~~~-
Kısa haberler 

* Çanakkale' de karaya oturan ve kur
tanlan lngiliz re· ~ıralı Seminol vapu
ru yoluna devam etmek iizere bulundu· 
iu yerden hareket etmiıtir. 

" Evkaf MahlUIBt müdürü Ihsan B. 
rnablUlat i,leri icin Evkaf umum mÜ· 
diirlüğü ile tema~ etmek üzere Ankara' .. 
Ya gitıniştir. 

.* Gayrimübadill.,.. takdiri kıymet ko
lık•Yonunun Ankara'ya nakli İ~İn hazır .. 
. . yapılmaktadır. Komisyon bu hafta 
•çın de nakledilecektir. 

* Türk Kadın Birlig" i •~t"bi ·ı· • . d T '"" ı umu mı ı-
gın en: ekarrür edecek olan k 
günümüz ila.n edilecektir. ongre 

memlekette bu yolda başlayan mesai 
ve rehberlik bize iimit veriyor; haki
kat Burhan Cahit, hatta Fazıl Ahmet 
Beylerin fikirlerine yoldaılık etmiyor!.. 

Etem iZZET 

Maarltte 

Ders kesimi 
Liselerde bu perşembe 

dersler kesiliyor 
Lise ve ortamekteplerde bu pertembe 

denler kesilecektir. Bakaloryaya tabi 
sınıflar haziranın birinci haftası ıonun
da tatil yapacaklar, diğer sımflar 16 ba
ziraoa kadar d°"am edeceklerdir. Baıı. 
!orya imtihanlan ıs haziranda ba§lıy• 
cak, ay sonunda bitecektir. 

Bakaloryaya tabi olınıyan omıflarcla 
talebeye kanaat notlan haziranın ilk 
haftasında verilecektir. Bu talebe on bet 
haziranda numara kiğıtlannı alacaklar 
ve terfi ıınıf edip etmediklerini anlıya
caklardır. 

Lise son •mıf balralorya imtihanlan 
için Maarif V ekileti mümeyİz olacak 
zevatın liıteaini tanzim etmiı ve mek
teplere bildirmiştir. Ortamektep baka
lorya imtihanları miimeyizlerini şehri

mizdeki ortamektep müdürleri teabit e
deceklerdir. Ortamektep müclilrleri ba 
hafta içinde bir içt:iına yaparak müme
yizleri teshil edeceklerdir. 

Geçen sene ortamekteplerin ıon ırmıf 
lannda bir denten ipka kalan talebe Jl. 
seye ııeçirilmiıti. Bu kabil talebenin ba· 
kalorya imtihanlan dokuzuncu omıf den 
teri yoklaması ile beraber haziranda ya• 
pılacaktır. 

Orta kısımda bir dersten kalınca llıe
ye terli ve her iki imtihanı, bir sene ııon 
ra vermek usulü bu ıene tatbik edilmiye 
cektir. Geçen sene bu tekilde sınıf ge
çenlerden bu &ene ancak y1lzde on kada· 
nnın muvaffak olduğu görühniittür. 

Vapur tenezzühD 
F eyziiti li•esi taleı-ı, bugün 71 N. 1ı 

vapurla Heybeli'ye bir tene-zzüh yapa· 
caklard'ır. 

Mahkemelerde 

Vilayette 

Yeni kadrolar 
Maaş ta vaktinde 

verilecektir 
Vekaletlerin yeni sene blltçeleri Bii· 

yük Millet Mecliainden çılı:mıı olup yük 
ıek tudikten de çıkmakta bulunnwıtur. 

Bu iUberla bdrolarm bu günleT"de gel 
meai beldenmektedir. 

Haziran Umumi ayhğmm perpmbe 
gÜnÜ verilmesi için lbım gelen hazırlık 
lar bitirilmiştir. 

Oç aylıklar 
Dul, yetim, mütekaitlerin Üçer aylık 

ma.qlan hazırlıkları tamamlaıunqbr. 
Cumartesi gününden ib'baren dağıtıl

mağa başlanacakbr. 

iskan işleri 
iskandaki pürüzlü itler bitirilmittir. 

idare, muhtelif yerlerden felmekte olan 
münferit muhacirlerin iskan mmtakıJa
nna gönderilmesile meşgul olmaktadır. 

Viyanaıljlrofesörler 
Şehrimize gelen Avusturyalı ziraat 

miltehaHısları Y alovaya gitmişlerdir. 
Oradan Bursa, Eılriş ... ir, Ankara'ya ııi· 
deceklerdir. 

Zirai JAvhalar 
lıtanbul Ziraat Müdürti Taboin Beyin 

bnzumı taııyan zirai levhalardan üçön• 
elbü de köylere para•ız olarak dağıtıJ. 
lllIJbr. 

Bu lavhada anc:ıbğın faydalan anla· 
tılmakta, uıulleri gösterilmektedir. 

H•lkevlnde 

Lisan kursları 
Halkevi lisan kunlanncla tedrisat blt

mİ§ •e dlin imtihanlara beşla._.,br. 
lmtihanlar bugiiıı bitecektir. Muvaffak 
olanlar öniimüzdekl ıene daha yüksek 
kunsa devam edeceldeT"dlr. 

Arada husumetvarmıydı? 
Memleketin bir çok tanınmış simaları 

şahit olarak gösterildi 
Son Posta gazetesi aleyhine "ittihat 

ve terakki nasıl doğdu?" imnli tefrika· 
dan dolayı damat Malınuıt Paıanm oi· 
lu Asnn Bey tanıfındaıı açılan dava şa· 
yanı dikkat bir safhaya ııirmlttl Dava· 
nın geçen celseoinde davacı vekili Sefir 
Münür P af"DID Mahmut Pqanm düıı
manı oldujunu ve bu hatıratın Münür 
Paşa tarafından yazdırıldığını .ı>ylemi.f, 
Doktor Kadri ftatit Pllf& ile Dr. Akil 
Muhtar, Mitat P&§B zade Ali Haydar, 
Sami P&§B zade Sezal, Baban zade Hik. 
met, Nazmı Aıaf, Nuri AJı.-1, Or. 
Sabri, lkinci ceza Bqkitibi Emln, Hü
ıeyİn :zade Ali, Hasan Safi, Salihattin, 
Ahmet Hamdi, ~ık Adliye vekili Yu
suf Kemal, Yusuf Akçom Beyleri veoair 
bir çok z""atı şahit olarak göıtermİ§ti. 
Dün bu şahitlerin bir kısmı gelmiı, tef. 
rikada yazılan hatıratın vukuf ile yazıl· 
dığını, fakat Münür Paşa tarafından ve
rilip verilmediğini bilmediklerini, Damat 
Paşa ile Sefir Münir paşa arasında res
mi vaziyetten maada bir husumete de 
muttali bulunmadıklannı söylemiıJ.,... 

dir. 
Davacı vekili bu tahitlerden bir kıs

mının adresini vermediği için onlar cel. 
bedilememişlerdir. V ekı1 daha yeniden 
üç şahit ikame edeceğini ve adre:;leri j 
verilmiyen şahitlerin adreslerini verec:e
ğini söylemiş, mahkeme bu şahitlerin 
celplerine karar vermiş ve muhakemeyi 
7 hazirana bırakmıttır. 

MahkOm olan kaçakçılar 
Kacak oyun kağ•dı ıatmak ve •ıışı· 

maktan suçlu Ali, Talat n Abdullah 
isimli üç kişinin muhakemeleri dün Ad· 
!iye ihtisaı mahkemesinde neticelenmiş
tir. Bunlardan Ali ile Talatın suçlan 
sabit olmuı, Alinin 6 ay, Talatın :ı ay 
hapse konulmalarına, her ikisinden 100 
lira para cezası alınmasına, cürn1ü sa
bit olmadığı için Abdullabın da beraeti
ne karar venlmiştir. Ali ;·' Talat mah· 
kemede t°"kil edilmişler ve jandarmaya 
verilerek tevkifaoeye gönderilmişlerdir. 

Göya jandarmalar dövmüş 
Dün Ağırceza mahkemesinde şayanı 

dikkat bir davanın rüyetine başlanmış- 1 

tır. Davacı sirkattan üç sene, dokuz ay 
hapse rnabkUm Pomak Hüıeyin, dava 
edilenler de jandarma çavuıları _ Meh
met Hayri ve Sıtkı Efendilerdir. Pomak 
Hüseyin bu iki çavuıun kendisini der
dest ettikleri esnada siddetle dö•dükle
rini ve iskence ettiklerini iddia etmek4 

tedir. 
Maznun çavutlar mahkemede bu id

diayı reddetmişler n: 
_ Esasen bu hırsızlar müsademe ile 

yakalanmışlardır. Bu a~am 17 el •İlah 
atıldıktan sonra bir hendeğe düşmüş, o
rada basbrılarak tutulmu~tur. Bu düşüş 
esnasında vücudunde sıynntılar hasıl 
olınuştur. Mahkum mahkumiyetle neti
celenen muhakemesi esnasında hazırlık 
tahkikabnclaki itirafatını tevil için da
yak yediğini iddia etmiı ve bu davayı 
açmıştır, demişlerdir. 

Şahitler de bu iladeyi teyit etmişler· 
dir. Mahkemeye iki jandarma muhafa
zası alhnda getirilen davacı mahkUm 
dayak atılırken kimse görmediğini SÖy· 
!emiştir. lddia mak~mı da çavuşlara i•
nat edilen su~ sabit olmadığından beTa
etlerini iste-mi , mahkemece de bu tale 

kanuna uygun ııörillerek ıuçlular1n be
.raetine karar verilmiıtir. 

Yeni Adliye kilinin tamimi 
Y enl Adliye vekili Saraçoğlu Şü.krü 

Beyin Cümhuriyet müddelumumilfkleri
ne yaptığı tamim Iıtanbal Adliyeoine 
gelmİJ ve bütün mahkemelere, Adliye 
ve icra dairelerine tamim edilnıiıtir. 

KUfedeki kAgıtlar 
pazardaki salı§ yaptığı maydanoz idi. 

fesinde sigara kağıdı çıktıtı iddia11Yle 
mahkemeye verilen Arapkirli Cemal.in 
muhakemesi dün Adliye ihtisas mııhke
meslnde yapılnuıhr. Mıbakeme eanaam 
da Cemal o kiifmıbı kendisine alt olma
dığını, Nail İsminde bir lıııska adama 
ait oldujunu ve Nailin bu cii"rümden de>
layı bu mahk~ mahkllm oldujunu 
söylemi,, bu i~ teeyyüt etmiı, bera
etine karar veriJmlttir ~ 

Nazım Hikmet B. in davaları 
Nazmı Hikmet Bey aleyhindeki komü 

nistliğe tahrik davası ile bu dava ile bir
leştirilen Süreyya Pa~nın açtıfı haka
ret davasına bu!!Ün Ağırceza mahkeme
sinde bakılacaktır. Nazım Hikmet Bey 
aleyhinde komünistlik propagandası 
yapbğından ve Bursada yakalanan ko
münistlerle iştiraki olduğundan dolayı 
açılmış bir dava daha vardır ve Nazım 
Hikmet Bey bu davad~n mevkuflur. Ye
dinci istintak hakimi ilk tahkikatını yap 
tığı bu davayı vazife karanyle Buroaya 
nakletmiştir. Eğ.,.. hugÜnkü muhakeme
de ağırceza mahkemesi 18"hit kararı 
verirse Nazım Hikmet Beyiu diğer da· 
valarına da Bursad& bakılacaktır. 

Tersane ve müştemilatı kimin? 
Eıbak Paris sefiri Miinir Paşa Çorlu

lu Ali paşa vakfinin mütevellisi sıfabyla 
Üçüncü Hukuk mahkemesine müracaat 
ederek Tersane ile miiıtemilatınm mü
teveDisi olduğu Vakfe ait bulundujunu, 
binaenaleyh hazinenin ta&arrufunun fek· 
ki ile vakfı namına tescil edilmesini ta· 
lep etmiıtir. 

Münire Sultanın varislerinden olduğu• 
nu iddia eden bir zat. da befinci Hu
kuk mahkemesine müracaatla kolordu 
karargahı oJan Münire Sultan sarayımn 
kendi•ine intikal ettiğini bildirmiıtir. 

DeftCTdarlık vekilleri bu sarayın Mü
nire Sultana kaydı hayat şa:rtiyla muhas
sas olduğunu vefatiyle hazineye İntikal 
ettiğini iddia etmektedirler. Bu davala
ra yakında ba§lanacaktır. 

Limoiı davası 
Limon kralı Diyamandi Ef. ve rüfe

kasının muhakemelerine bugün 8 inci 
ihtisas mahkemesinde de•am •e bir çok 
şahitler istima edilecektir. 

GUmrUklerde 

Muhasebe subesi kaldırılıyor 
' l.tanbul gümrükleri Başmüdürlüğü_n-

deki muhasebe §Ubeıinin ha21randan ıtı-

baren liğvi alikadar memurlara tebliğ 
edilmi,tir. 1 hazirandan itibaren ithalat 
gümrüklerindeki muhasebeler, hesapla
rını doğrudan doğruya Gümrük Umum 
M\üdür .. • ·· .. er cekler · 

Tapuda 

Yeni teşkilat 
Kadastro ve tapuda yeni 

teşkilat yapılıyor 
Tapu ve kadaatro Umumi Müdürü 

Cemal Bey, dün Ankaradan tebrimize 
gelmittir. Cemal Bey, öğleden sonra la
tanbul Tapu Daire8ine gidet:ek çalıtmıt
hr. Cemal Bey cH1n kendisi ile görilten 
bir ımabarririnıize demİ§tir ki ı 

- Oıküdar'cla yapılmakta olan Tapu 
idaresinin İD§&ab nihayet bahnuttur. 

lotanbuPcla çalqan idarenin Üıküdar'a 
tqınmaaı "" {ıtanbul'cla yapdacak olan 
muhafaza tqkilitı, memurlar lradroeu 
itleri üzerinde çalıpnaktayım. 

Yann <buaün) Ankara'ya döneceğinı. 
Muhafaza t"§kilih için lıir komisyon 

tetkil edilınİ§tİr.'' 
Diğer- taraftan aldığımız maliimata 

ıröre hazirandan itibaren kadastro he
yetlerin iıimleri ve çalqma tarzları d.,. 
ğiıecektir. 

Ayni zamanda T epu ve Kadastro 
kadrolanncla miihlm lıezı tebeddüllt ya
pdacak, fakat açıkta kimse laılmıyacak
br. 

Cemiyeti erde 

Ayrılığa sebep ne? 
Tevfik Salim Pş. ve Mazhar 

Osman Bey ne diyorlar? 
BBZI doktorlarm Etıbba muhadenet 

cemiyetinden bireT" ikişer çekilmeleri ye
niden dedikodulara sebep olmaktadır. 
Etıbba Oclaaı reisi Dr. Tevfik Salim Pa
ta doktorlar arasında zuhur eden bu ye
ni ihtilaf zeıninl hakkmda demiıtir ki: 

- Bazı meal~ cnııiyetteıı 
çekildilrlerini ııu:etelerde okuyorum. Mu 
lıacıe-t c.emiyetinin gayeıi hekimler a
rumdaki kard"flik ve yardnn hislerini 
takviyeden lboıretir. 

Cemiyetin - prenıiplerine sadık 
lralmııdıfnu iddia etmek bilmem ne dere 
ceye kadar doğru olur. 

Benim bildiğim bu cemiyet, itsiz ka
lan arkadaşlanna İ§ bulmağa elinden 
geldiii kadar çalıımakta, hayat sigorta· 
ıı yaptırmakta, yardım aaııdığından 
muhtaç olanlara pııra t..-.zi etmektedir. 

Bazı arkadqlarmuz bu yardımları ve 
bu alakayı kafi bulmuyorlar da yeni bir 
cemiyet tesis etmek lıtlyorlana l!"k ali.. 
Ben fahsen evvelce de söylediğim ııibi 
bu arkadaşlann mu-ı'fak olmalarını 
isterim.'' 

Mazlıar O•man B. ne diyor 
Dr. Mazhar Osman Bey -de ıunlıın 

silylemi§tlr: 
- Ebbba muhadenet c:emlyetinin bir 

sene müddetle relılltlni yapmqbm. Bu
gün o cemiyetin i~timalanna bile gide
miyonım. Mevzuu bebaettijinlz cledlko
dulRrdan dil hiç haberim yok. Cemiyet
ten cekilen arbdaşlann niçin istila et
tiklerini de bilmiyorum.'' 

'lrketl11rd11 

Hisse kimin 
Eski şjrketin mi, 

şirketin mi? 

• 
yenı 

Yeni tetdrldil eden Türk Cemi Kur
tanno. Anonim Şirketinde, Çan•kk•le'de 
karaya otunu> ve lmrtanlan fngiliz va
purunun tahlioi meselesinden bir ihti
lllf çıknHttır. Yeni tirkette biuedar o
lan K.alkavan zadeler, eeki limtet tirke
tin kendi hesabına ııemiyi kurtarmaya 
devam ettiğinden tikiyet etmektedir
).,... Bu hususta Maliye Vekaletine de 
müracaatla bu ıuretle % 75 i hazineye 
ait olan gemi kurtanna menfaatinin mu· 
hafazaaı iıtenmiıtir. 

Diğer taraftan eski tirket nezdinde 
yaptığmuz temasta, yeni şirketin henüz 
mahkemece tescil ve keyfiyetin ilin e
dilmemiı oldu~ cihetle eski limtet tir
ketin faaliyete devam ettiği ileri ıürül
müıtür. 

Hilaliahmer haftasının 
üçüncü giinu 

Dün Hiliillahmer baftaımın 3 Üncü 
gÜnü idi. Hililiahmer heyetleri, diin de 
mahalleleri dolaşarak yeni aza kaydma 
devam etmi,tercllr. 

Şi,Ii Hililiahmer §Ubesi terahndan 
da dün gece Tebebaşı tiyatroıunda bir 
müsamere verilmiıtir. 

-<>--

Bir kadın tayyareci geldi 
Dün Berlin' den tayyaresile bir Alman 

kadın tayyareci gelmlttir. Tayyareci 
dün Hindiıtan'a hareket edecekti. 

Müsait rasat almamadığın ... n gitme· 
ıni,tir. Bu sabah ıaat 3,30 de hareket 
etmek karanncladır. 

balyan tahtelbahirleri 
gelecek 

Boğazlardan geçerek Ruıy!''nm Bat'!"' 
ve Nevroaiıki Jimanlannı zıyıııete gıt. 
miı olan İtalyanın Delfino ve Trlcherca 
denizaltı gemileri Kbstence ve V arnayi 
ziyaretten sonra 8 haziranda Hınanımı. 
za ııelerek ve iki liç ırün kalN'akhrdır. _............_ 

Veda ziyafeti 
Fransanın Llma orta elçilllfne tayin 

edildiği için yakında !ehrimizdeıı ayrda 
cak olan Fransız jeneral konsoloııu M. 
de Sain Jouan ,erefine dün, tehrimizde 
bulunan konsoloslar tarafından Tokat· 
lıyan otelinde bir öğle ziyafeti verilmiı· . ·- - . 
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lfELE0iJ 
Spor zevki 

Cuma günü opor zevki alayıın di
ye eTVela Talulmdeki (Milliyet) te· 
nis tunıuva11nı seyrettim. Güzel ve 
temiz bir ıpor temaıası idi. Oynadı· 
lar, yendiler, yenildiler ve ellerini M· 

kıp aynldılar. Belki ak§llll1 biraları· 
nı .da birlikte i9tiler. Tabii ouaamıf 
adamın bir bardak ou içtiği zaman 
aldıiı se•ki aldım. Oradan çıkıp 
Tak•lm stadyumuna gittim. Fener -
Vefa maçını oeyrettim. Bir saatlik 
dar bir zamanda dehfetli bir kavga 
münasebetsizlik ve murdar bir ket· 
mekeşe §ahit oldum. iki tarafı poliı 
gÜç ayırdı. Yaralılar, baygmlar ve 
mÜthİf hiddetliler ve küfür! 

Bunun ikisi de •pordu. Likin a· 
radaki farka bakınız. Ben seneler
denberi futbol aeyrinden vazgeçmİf· 
tim. O gün de garip bir taliin sevki
le gitıniştim. Yıllarca evvel fulbol 
oahaımdan çekilu>İ§, hakemlik it .. de 
alakası kalmamı§ bir eski futbolcuya 
senenin en çetin ve en sert oyunun ... ı 
vermiıtiler. Bir hakem yapacai{ııı
dan fıu:la•ını yapamaz. Elinden xel
diğj kadar yapmak istedi. iki taraf· 
tan birinin hatin ve kırıcı oyun oyna
dığını herkes ıribi ben de gördüğüm 
İçin enditıe içindeydim. Bekliyor· 
dum ki; hakem ıiddetli müdahaleler., 
le bu gayri nizami, gayri insani oyu
na nihayet versin! Olmadı ve burıun 
tesiri ile İ§ azdıkça azdı, azdıkça az
dı, nihayet serbest güre§ ıekline 
girdi. iki taraf biribirinin Üstüne atıl
dılar. Bu sırada lehülhamt hakeme 
bir §ey olmadı... Polis oyuncuları a
yırmak ve halkı sahaya sokmamak 
hususunda maalesef çok geç kaldı. 
Çünkü polİI bizzat müsabaka ile a
lakadar görünüyordu. Ben Avrupa
da ıpor müaabakalarmdaki potu ter• 
tibatmı da gördüm. Böyle oabanın 
ort1U11Dda mangalarla polis yoktur. 
Birkaç polio kenarda durur. Üst ta • 
rafı halkm içindedir. Hakeme, oyun
culara küfür eden, biribirini döven 
olursa hemen alıp götürür. 

Halbuki bizde bütün patırdı halk· 
tan gelir. Oyuncuları onlar tahrik e
derler, hakemi onlar aııabileştirirler 
ve bunlara kimse bir §ey söylemez. 
Bu, her ma9ta böyledir. 

Dün de böyle oldu ... Hakeme hür
met edilmesini, oyunculara bağmp 
çağnlınamaıını emreden livhaların 
asıldıiı .abanın alakadarları bile a
deta itin karğatalığa düşmesini teş
vik ettiler, ııonra da bir takım zayıf 
ruhlu adamlar bir tarafın galebe c • 
ya perifanlıimdan hınç kırmbsı top· 
lamak için işi hep keşmeke§e sürük
lemek mak•adlle bağrıttılar. Maçı 
hakem tatil etti. 

Hakemlere halk küfür ettikçe, ha- t 
kemlik etmek iatiyen adam haysiye· • 
tini çamura atmağa mecbur oldukça 
iyi hakem bulunamaz. iyi hakem bu· 
)un.mayınca bizde maalesef temiz o- .. 
yun oynanmaz. Dün en milliyim o
yunculann prtlağma sarılıp yer<0 •e· 
rildifini ıördükten sonra bugünkü 
gıu:etelerde bir takım muharrirlerin 
iti alellde blr vak'a gibi yazıverme
lerine de esef ettim. 

Bu hırçın, kaYııacı, öc almak için 
bacak kırmak iııtiyen baleti ruhiye 
ölmedikçe ve spor hareketlerinin 
muhtaç olduğu hakiki ve bitaraf ne§· 
riyal yapılmadıkça bizde futbol oy
nanamaz! 

FELEK 

M. Roosevelt'in bir 
akrabası geldi 

Amerika Reisicümhuru M. Roosvelt'in 
akrabaamdan Mm Dom yanında diğer 
bir lıadm bulunduiu halde otomobil ile 
dün tebrimize ııelmiş ve Robert College 
e misafir olmuıtur. Buradan cenuba doğ 
ru seyahat ed.;-.,eklerdir. 

1 BORSA 1 .__ __ , 
(1, Bankasından alınan cetveldir) 

27 MAYIS 1933 
Akıam Fiatları 

istikrazlar f Tahvilat 
J•tilııra:z dahiJj ilu· 
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c İçtimai bahisler ) 
Evlenme adetlerimiz .. 

içtimai bünyemizdeki umumi teki 
aıülün ana hatlan iç.ine henüz giremi .. 
yen bir mazi miruını ve an'aneaini 
taııyoru:a. Kadın, erkek, fert ve cemi
yet hayabmızı aaraan, köylere, kaaa
balara, tehirlere aokulan bu anane 
jiikaek ... baait bütün :ııilmnmlzln baya 
tına dolmuttur. Evlenme adetlerimi
zin bir türlü sadelik bulamamuı yü
ıriinden yeni yuva kuranlann çolumın 
diiftüğü aıkmtı ve kayııuyu dofuran 
düğünlerimizde yapılan iaraftır. 

Hepimi:ai hakknnı:a ve iateğimis ka 
dar yüksek bir talie, ıuurlu ve huzur
lu bir Y&f&YJYa hazırhyaıı büyük inkı
labmıı:a varlığmuzm özü olan bu içti
mai mü...-yi de tekamül kabiliyeti 
mize göre ,enlendirmelidir. lmıinin 
Öz manaama göre dütünülürae hayat 
beraberliği yapan kadm n erkeğin 
kurulacak bir yuvanın maddi ve ma· 
nevi bütün taliini düıünmekle borçla
nırlar. Ne yazık lci bu teıeklriil mih
verinden daim.:ı uzak kalmıf, görenek 
]er, an'aneler, itiyatlar içinde mana• 
amı kaybetıniıtir. 

Düğüncülük bazı yeni yuvalarm 
bütçeaini kurulmadan, latlY&mlYaca
ğı kadar ağır bir yük altında bırakan 
hudutauz bir israftır. 

Düğün adetleTimİZİn açtığı bu ia
raf çığınnı iki cepheden hulasa edece 
ğim: 

1 - Büyük ,ehirlerimizdeki evle
nişler. 

2 - Köy ve kasaba düğünleri. 
lkiıi de ayni milletin bütçeaini ve 

aile ahengini bozan, uzun bir çalı,ma 
pahaama kazanılan bir çok paralan 
görenek dütkünlüğiyle bir kaç gÜnün 
ve aaa tin zevkine feda ettiren bir yo
la çıkıyor .. 

Köy düğünleri aaırlardanberi tar
lada, karagÜnet altında çalıtarak ka
zanılan emekli paralan aarip bir gö-
rünüt ve zevk İptilaıile döküp aaçan 
ne fena bir ananedir. Meaeli. köyün 
hatırlı gelen bir adamınm, yahut köy 
ağasının düğün merasiminde bin bir 
gece maaallan gibi neler, neler ol
maz?. Eğlence i.lemi bir hafta evvel 
ba~lar. Komıu köylerden pehlivanlar, 
misafirler gelir, kazanlar kurulup bü
tün köy halkı günlerce ıüren yemek, 
içki, davul, zurna ziyafetinin davet .. 
siz misafirleridir. Bir taraftan düğün 
sahibinin muhitine ıöhret saçmak ve 
hediye toplamak için yaptığı bu zevk 
co~kunluğu diğer taraftan masum bir 
çok köylücüklerin de paralarını zİ· 
yan eder . Çünkü çok cömert ve ikram 
cı olan Türk köylüıü batın sayılan bu 
Ağa düğünlerine hot görünen hediye
ler götürmek için, paraaı olmaıa bile 
hayvanını, kazanını satar, yahut bor· 
ca girer. Bu iki taraflı İsraf olunan 
paralar köylümüzü fakir düıüren mu· 
bitimizin istihsal ve faaliyet kudretini 
zayıflatan acmacak bir iptilidır. Hat
ta hazan köy ağası, yahut köyün ha· 
tırlı bir memuru tehirde oturduğu hal
de düğün yapacağı zaman hediye top 
lamak için köye iner, bu hatırlı miaa 
firi "ffırlamak köylüye ne büyük bir 
masrafa mal olur .. 

Sivas, Ünye, Bartm, Şarköy, Ban
dırma gibi memleketin uzak yakın bir 
kaç yerindeki düğün adetlerini tetkik 
ettim. Hepsi birbirine az çok benze
yiıle bu aaırlatmıf ve insiyaklatmıt 
iaraf yolunda yürüyorlar •. 

Bizdeki düğünler de, köylünün bu 
israfını çok daha geride bırakan cot· 
kun bir iaraf kaynağıdır. Medeni ni
kah evlenme adetlerimizin reami tek· 
lini aadelettirdi. Fakat eaki düğün İl· 
detlerimiz hızını hali. kaybetmedi. 
Hatta buna yeni bir ,ekil daha ekle
dik: 

Bir gecelik eğlence için kiralanan 
aalonlarda, ıampanyaya, çiçeie veri
len yÜzlerce lira memleketin aayıb 
gelen zenginlerinden batka, ııücü yet 
mcyenlerin de düıtüğü bir görenek 

1 hevesi ve müsabakaaı açtı. 
Böylelerin borçla, bütçe açığiyle 

bu hevese kapılmaaı kurulan yeni bir 
yuvanın hayatına bu bir gecenin bat· 
döndürücü zevkinden sonra uzun bir 
kayğu ve ıatırap çöktürüyor.. Basit 
bir bütçenin tafıyamıyacağı borç yü
ldi nihayet aileden aaadetin zevkini 
de çalıyor. Bilhassa bu çiçek adeti. ..•• 
Düğünlerimizin en bat i.arafı oldu. Ev
lenenlere götürülecek hediye edebi 
kalan bir hatıra olsa, ıüpheaiz bir 
gün içinde aolan rengi ve izi kalmıyan 
çiçekten çok daha manalı ve kıymetli 
olur. Hatırada hiç olmazsa aahibinin 
hiaainden ve zevkinden de bir parça 
vardır. 

itiyatlar bütüa kuvvetile in.aanlan 
cazbettiği için, daha makul bir hare
kete alıtmak, mefkılrem.izin kudretli 
teıirlerine muhtaçtır. Arkamızda bı
raktığuruz aaırlann zararlı yürüyüt
lerinden döndüğiimiiz gibi izdivaç ;.. 
detlerimizi de iktısadi aeferberlikte 
yatayan bir millet yeniliğile tekillen
dirmeliyiz •• 

Zevklerimizin ve itiyatlarımızın 
hayat şartlarına göre tekemmülü; 
muhite yarayacak yahut muhiti ken
dine yaratacak bir ihtiyaçla mukay
yettir. Bugünkü düğiin adetlerimiz 
bu tekamülün tabiat ve hakikatine 
değil, belki taavirine ve hayaline ait· 
tir. 

Her teyde sadeliğe doğru yürüyen 
beter zeki.aırun tuurlu ve mantıki he· 
defterine varmak için hızla giden ha
yat ve tekamül hamlelerimizin hudu
dundan bu zararlı alıtıklıklan ancak, 
dilimiz, kıyafetimiz gibi, bayatın bu 
öz bağına da ferdin ve cemiyetin te .. 
ki.mülünden kuvvet ve seciye vermek 
lizmıdır. 

Adetler ve manbklar zaman ve im 
ki.n zihniyetine, fert ve cemiyet ka· 
rakterine göre değifmiyor. Cümhurİ· 
yet kültürü içinde yükselen Türk va
tandatınm ruhu ve dimağı her hangi 
bir hakikati ve ihtiyacı tetkik ve le· 
fekkür ederek, Adetlerimizin eskisini.. 
yenisini, iyiaini, kötüsünü, yabancısı .. 
nı, özünü ayıracak ve anyacak br 
kuvvet menbaıdır. 

izdivaç gibi bir yandan vatan nü
fu&unu beıliyen ve büyüten, bir yan
dan da milli ikhsadı ve ahlakı koru· 
yan bir müeıseıenin asır için, millet 
için, memleket için kwıneti ve lüzumu 
kadar; kurulan yeni yuvalann aaraıl
madan, yıkılmadan yaıamaıı, sağlam 
bir temelden kuvvet almaaı lazımdır. 
Bu kuvvetin kökü hayat birliği yapan 
lann his, fikir, zeki., karakter uyğun· 
luğunda ve ailenin bu manevi bağla
nna dayanan maddi ihtiyaçlardadır. 
Bu kökün bealiyeceği yem yeıil dal· 
lardaki rengi ıoldurm.am.ak, taze ve 
gürbüz meyvelerini çoialtnıak için, 
evlenenlerin adım atacakları yolları 
düze)bnek medeni nikah adetimize U• 

yan bir düğün aadeliği kabul etmek 
ihtiyacındayız. Köy ve tehir bayah· 
mıza ıokacağımız bu aaınimi sadelik, 
görenekle yapılan İsraf itiyatlanndan 
kurtulut, memleketin iktıaadi kuvve
tine yardımcı olacağı kadar, ailele
rin saadetini ve taliini do kurtancı 
olacaktır. 

Diııanyolu: Bedia MUZAFFER 

KADI KOY 

HAVAGAZI 
ŞİRKETİ 

29 Mayı Pazartesi günü saat 15 te 
Kadıköyünde Süreyya Paşa sinema
sı ııalon unda verilecek olan Ame Li 
yemek ve pasta pi§irme dersine bü
<tin hanım efendileri davet eder. 

(3796)-

Hayat Kaza ve Otomobil 

Sigortalarınızı Galatada Ünyon Hanında Kain 
ÜN YON SIGORT ASINA yaptırınız. 

Türkiyede bilifaııla icrayı muamele etmekte olan 

Ü N YON 
Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta 

Telefon: Beyoğlu 4.4888 
yapb rm:tyınız. 

2363 

11 lllfgetln edebi Romanı: 116 

MAKEDON YA 
Aşk, 

- Bu güzel.. Fakat Sandaaki ile Pani-ı 
,a, Arnavudof, Sof ya ile alil.kadar değil
dirler. Ve bunlar zannederim ki hiç bir 
yerden para da almazlar. 

- Mis Ston meaelesinde elli bin lira 
aldılar Amerikalılardan .. 

- Sandaski mi? 
- Oyleya .. Sen gürültüye ne bekıyor-

ıun? O iş söylendiği gibi Ferdinandın i· 
ti değildir. Ferdinand da para aldı ama. 
parsayı Serez komitacılan topladı. 

- Buna rağmen Serezdekiler çok ide
alist adamlardır. 

_ )dealiat .. Müsavi aptal .. idealistleri 
aldatmaktan kolay ne vardır? Al sana.. 
her tarafta ''Yaıaaın Niyazi! Diye bağı
nyorlar. Niyazi nedir? blr idealiat. Olup 
bitenden bir haberi var mı? Aptalın biri •. 
Sen doıtum beyhude kafanı yorma .. Bü
tün bu işler yoluna girer. Yalnız ıana 
tavsiye ederim, toprak meselesinde mü~e .. 
madiven vadet! Meşrnti Devletlerm 

Kin, Politl!ıa, ve Kan .. 
Müellifi: Nizamettiıı Nazif ...... , .................... ... 
Meclisleri encümenleri niçin vardır? Of. 
memesi iıteni]en işleri sürüncemede bı· 
rakmak için değil mi? Senin toprak layi
halarını da hu encümenlerden birine ha
vale ederiz; Bir kaç batın ıürer.. Sen 
bunları bırak .. Benim kafamı kurcalayan 
ne bilir misin? 

- Ne imiı bakalım? 
- Manaatır merkezindeki haleti ruhi-

ye .. Bu zabit efendilerde ben bir disiplin 
sizlik görmiyorum. Kendi yaşlarından, 
u\uorta ;,ıer yapıyorlar. Faraza Şemsi 
paşanın ölümü .. Hoı bu iyi oldu ama .. 
Buna benzer auikaatlerin çoğalması da 
mason localannın pek botuna gitmez. 
Ma~astır teıkilita günden güe "terorist,, 
bir hal alıyor. lıtikbal içi iyi bir alamet 
değil. Hele o Sadık bu lalası. Herif cahi
lin biri. Namık Kemal kafalı .. Ah vatan 
vah vatani Vatanperverlik bu aıırda bi ... 
raz <'a menfaat meıelesidir. iktisat ilmi 
bilmiyen bir adamın inkıli.pcı olmasma 

MiLLiYET PAZA:t 23 MAYIS 1933 

Hikaye 

Bir facia 1 RADYO PROGRAMI l Hüseyin Kimil Beyi her h, fta 
mutlaka ziyarete giderim. Baba nrn 
en iyi dostlarından biri idi. Bu ihtiyar, 
hoı aohbet, tatlı ve hayatı macerasız 
geçmit adam. Şimdi aon aenelerioi a· 
ıude bir ömür içinde geçiriyor. 

Son ziyaretimde Hüseyin Kamil 
Beyi bir az dalğın ve düşünceli gÖr· 
düm. Konuıurken gözleri ara&ıra boş
luğa dalıyor, hatta hazan muhavereyi 
yanm bırakıyordu. 

Bu ıükut fasılalarmdan birinde i
di, eğildim, yav&JÇa sordum: 

- Kim.il Bey, bugün ben sizde bir 
baıkalık görüyorum. Fena bir şey yok 
ya İnşallah? 

Dalğınlıktan uyanır gibi oldu, ha
la canlı, zeki ve parlak gözlerini göz. 
!erime dikti ve ondaki batkalığı kav
rayı§ıma gülümsedi. Dedi ki: 

- Azizim Münir, ben bir facianın 
kahramanıyım. Bunu kiımeye söylemek 
istemiyordum. Fakat madem ki sen 
farkına vardın. anlatayım. 

- Bir facia mı? Aman nasıl facia 
bu Kamil Bey? 

Kamil Bey sözüne başlamadan <OV· 

vel bir az daha düıünceye vardı. Dü. 
ıünürken beliniz bir tebeaüm hala 
dudaklannda duruyordu. 

- Evet, dedi, bir facia! Bilmem 
aen dikkat ettin mi? Bir inaan hiç ta
nımadığı bir kadınla, teaadüfün sevki 
ile bir kaç defa karşılatır•a acayip bir 
tey oluyor. 

-Evvel .. 
- Sanki bu tesadüflerin bir hik-

meti olacnk amma, nedir diye esrar .. 
engiz bir hiaae dalıyor. Bir gün öğle
den aonra bir doıtumdan dönüyor
dum. lhtiyarca bir kadına üçüncü de
fa tesadüf ettim. 

Cumarteıi aabahı da vapurda kar
tı karJıya oturduk. Dikkat ettim. M),.. 
aut bir kadın çehresi .. Yüzünün he.t
Ian bir az buruımuf olsa, hi.li. tara
vetini muhafaza ediyor. Geçkin yaıı 
yüzünün cazibesini alıp götünnemiı. 
Benim gibi çok ya§ayanla~, . o kadar 
taze çehrelerin ne çabuk ıhhyarlayıp 
gittiğini bilirler. Bu kadın onlardan 
değildi. Hatta hayalen gençliğini §Öyle 
tasavvur ettim. Mutlaka çok, hem pek 
çok güzel bir kızdı. 

'
1Vapurdan indikten sonra kendi .. 

ıini unuttum. Fakat eve döndüğüm 
zaman hayali gözlerimin önünde .. . kı 
canlandı. Yirmi yatındaki genç zlık 
hayali değil, hayır! Bu günkü hali •. 

"Beyaz saçları, neıeli ve kalbinin 
iyiliğini akesttiren gözleri, yüzündeki 
hafif çizgiler... O zaman kendimi timdi 
aeninle karşı karııya nasıl oturuyor .. 
sak onunla da öyle kartı kartıya o· 
tu~yoruz farzettim. Sanki kırk, elli 
ıenedir. kan koca imi1iz gibi dütünü. 
yordum. Bütün bu uzun ae~eler için
de heıp saadetin bayıltıcı kokusu için
de yaıamışız. 

1'Çocuklarıınız ve toronlarımız et
rafnnızda dolatıyoı:la~ :r .-ı anlata ... 
yon, ıimdiye kadar ııiç l>lr tesadü( 
beni böyle düşüncelere düıürrnemiıti. 

Bütün bu hayali ıa!Jncılerden silki
nip bir müddet kalktım. Sanki sihirli 
bir rüya dağıldı, gitti. Ev, bana aoğuk, 
manasız ve içi ıiğara zifiri kokusu İ· 
le dolu gibi geldi. Yalnızlık ve bekar· 
lık adeta bana Öyle bir korku verdi 
ki, kendi kendime böyle bir hiaae ka· 
pılıtıma tattım. 

Geçen Pazartesi günü ayni kadını 
Beyoğlunda bir çiçekçide gönniye· 
yim mi? Bizim Ser için bazı tohumlar 
ve fidanlar alarak hemen oradan dı· 
ıanya uğradmı. Çünkü bu kadının ya 
nında uzun müddet kalmak bana an· 
!atılmaz bir iıtirap veriyordu. Hat~İl 
bütün kalbimle istiyordum ki, teaaduf 
artık bu kadını benim kartıma çıkar· 
maaın .. Çünkü her defaaında bana 
"Geç kalma"' nın acılığını hatırlabyOI'· 
du. 

"Bugün bir düğüne gittim. Tanır-
sın, Arif zadelerin oğlu evleniyor. Kı~ 
tarafını da tanırmı. Tüccar ilhamı 
Beyler .. Kızı Leyli. gelinlik kıyafetin· 
de beni görünce hemen kO§up yanıma 
geldi: 

- Gel, gel, dedi, aize yeni AJtıca 
Beyimle Teyze hanımı tanııtıracai~· 

"Teyze Hanımı anladınız değil nıı, 
kimdir? Vapurda ve çiçekçide raıtla· 
dığmı ıu kibar ihtiyar kadın.. Başının 
aaçları dökülmüı kocaaı yanı ~a~ın· 
da duruyordu. P.mbeler gıyın· 
mit baıka güzel bir genç kız ona an· 
ne" diye hitap ediyordu. Taru§tırdı· 
lar: 

- irfan Adil Bey, Süheyla Adil 
Bey. 

- Hüseyin Ki.mil Bey. 
Artık bu defa kaçamazdım. BÖY· 

X--

ne lüzum ne sebep vardD"? 
Tali.t Bey kahkaha ile siildü: • 
- Ayol.. Sen yalnız iktiaat fılimlen· 

nin açlıktan öldüklerini zanediyoraa al· 
daıyorsun.. Abdülhamicli hanın saltanatı 
orduyu da parasız ve aç bırakmııtır. E'.~ 
büyük iktisadi i.limleir büyük darülfü· 
nunlardan değil, fakat açlıkla burkulan 
midelerden yetitir •• 
Şu Feyziye Mektebi Müdürünün de 

ama mühim fikirleri vardı ha. Talat; 
- Şaka bertaraf .. • Dedi • vaziyet ka· 

rıtıyar. N ~ yapacağız? Artık nihai hare
ket zamanı gelmiıtir aamrmı. 

- ihtilaller kendi kendilerini idare e
derler. Bu aeyirle yann değilse öbürgün 
mutlaka bir yerden oatlak verecektir 

- Abdiilhamidin kolay kolay boynu· 
nu yulara uzatacağını mı zennedersjn? 

- Elbette. Daha uzun müddet müste· 
bit rolu oynayamaz. Ben bilir miain ne
den korkarım? Herifin birdebire kaunu 
eaasiyi ilan edivermeai derhal lehine bir 
hava uyandırabilir. Allah vere de fazla 
inat etse .. 

- Bırak canını .. Beyhude kan dökül
meain .. Temenni edelim ki Sultan, bir an 
evvel kanunu esaıiyi ilin ederek işleri 
düzeltsin .. Yoksa birdenbire a•keri bir 
miidahalc kartısmda kalı 'ak, Rumeli 
ucar haan .. 

l::il AN BUL 
18,00 den 19,00 kada.r Gramofon.. 
19,00 ,. 19,45 kadar Alaturka aaz Nihal 

Tevfik Hanım). 
19,45 " 21,.30 kadar Alaturka saz (B@dayü 

Musikiye heyeti) . 
21,30 ,, 22,00 kadar Gramofon. 
22.0V ,, itibaren Ajana, Boraa haberleri, 

saat ayarı. 
VARŞOVA, 1411 m. 

13,20: Senfonik konser. 15,20: Şarkılar, 16,10: 
Musiki parçaları. 17,30: Pli.k. 18: Piyano. 19: 
Hafif musiki •e dana parçaları. 20,ZS: Mono
loğ 21: Lemberı'ten neteli proıram. 21,30: 
ıarkılı orkestra miailci.i.. 23,35: dana muaiki
ot 
BUOAPEŞTE, 550 m. 

20,.?0: Opera parçaları. 21: Stüdyo İçerıaın
de tiyatro (Beyaz bulut). 22,35: Liaztinin e
serlerinden konser. 23,35: Leizan musikisi. 

MONIH, 5~2 m. 
20: Polis memurları heyeti konaer.i. 21: dan
zis ten: aktam konseri. 23,50: cec::e musikisi. 

ViYANA. 518 m. 
17.25: Oda musikisi. 18.20: Eduart Pfeffer 
bando muzika takımı, 19,35: Sözler. 20,05: 
hafif ha•alar ve farlula.r (piyano refakatile 
21 ,0S: AYuaturya memleketi isimli musikili 
fanta:zi ne1riyat (Senfonik takım refakatile). 
-Halk ha•aları ve elana p11rçalrı, 1arkılar va. 
23,15: haberler. 23,35:( Ora.ya buraya} isimli 
bir temsil 24,10: org ile Milli mar1 ve bando 
ilo koro takımı 

MILANO • TORINO · FLORANSA 
21,.35: (Siberya} ismindeki opera temsili. 

PRAG, 438 m. 
20: Askeri musiki. 21: Offenberlı'in (ıüzel 
Hel•na} ortereti. 23,40: Plıik. 
BÜKREŞ, 394, m. 

12,20: konser. 13: Plik. 14,15: keza. 18: kar•· 
tık lı:onıer 19,20: de•amı. 20,20: Pl&k. 20,40: 
radyo orkestrası pa.rça.lrı. 21.25: orkestra. 
22,20: ra-!yo orkestrası 

29 Mayu Pazartui 

ISTANBUL 
18,00 den 19,00 kadar Gramofon. 
18,30 ,, 19,00 kadar Fransızça der• (MÜp· 

tedilere mabaua}. 
19.00 n 19,45 kadar Alaturka saz (Vedia 

Riu. Hanmt) 
19,45 ,. 20.JO kadar Alaturka saz (Ser•et 

Hanım). 
20,30 ,. 21,30 kadar Alaturka aaz (Safiye 

Hanım 'f'e arkadaılan) . 
21,30 ., 22,00 kadar Gramofon. 
22,G'l ,, itibar•n Ajana, Boraa haberleri, 

aaat ayan. 
VARŞOVA. 1411 m . 

13,15: Plik. 16.SO: keza. 18: SoHst konseri 
19: Solist konseri. 21: Pli.k ile Verdinin (Ri
coletto) operası. 23,30: dana musikisi. 
BllDAPEŞTE, 550 m. 

20: Keman konaeri 20.SS: Macar halk ıarkı
lan (Plik ile) 21,.35: musiki ili mektebinden 
naklen koro konseri 21.SS: Siıan musi.kiai. 

VİYANA, 5!.8 m. 
18,30: Eski musiki aletleri1e klasik konser 
19,10: Sözler 20: Senfoni!~ orkestra tarafın
dan ıarkıh konser 20,30: Haberler 20,40: kon
aerin devamı operet parçaları 20,.'\5: Zamana 
ait bestelerden V iyana 111.rkıları 23: haberler 
23,20 : talili olmalı isimli 3 perdelik operet 
Şehir tiyatrosundan 24: kiğıt üzerine alın
mıt konaer 

PRAG, 488 m. 
20.30: Orijinal Viyana musiki 21,30: Pl8.k ile 
seyahat haberleri. 21,4S:(Mozart Praı'ta iken) 
muaik ili skeç 
BÜKREŞ. 394 m. 

13: Pli.k 14,15: keza 18: Askeri bando kon
seri 20:dera 20,25: Pli.k 20,45: ders 21: Hriyo 
oda musiki (Smelana). 21,45: Brohmau eser
lerinden iki piyanolu konser 22,15: Lean 
Ma.rco tarafından dana musikiai _ 

le bir düğün gününde davetli olmak 
.ıfatile, mümkün mertebe şen görün
meğe çalıfryordum. irfan Adil Bey 
ı.on derece nazik davranıyordu. Karı· 
aı gayet tatlı bir sesle, müıterek aile 
ve dostluk rabıtalanndan bahsediyor
du. Bana dedi ki: 

- - Beyefendi, ismınızı batırhyaca
ğnn • gibi geliyor. Ah, timdi hatırla
dnn. Siz Hulusi Sennet Beyleri tanır
aıruz, değil mi? Erenköyünde bir kötk 
leri vardı. 

- Hulusi Sennet Beyi mi? Gayet 
iyi tanırım Hanımefendi. Hatti. bir 
zamanlu Erenköyündeki kötklerinde 
haftalarca kaldığım olurdu. O vakit
ler yinni alb ya§mda idim. 

Süheyla Hanım gülerek aordu: 
- Hi.Ji. keman çalıyor musunuz? 
- Hayır, Hanımefendi. Fakat ni-

çin sordunuz? 
- Efendim, bir sene biz de Hulu

ai Sermet Beylerin Erenköyündeki 
köıklerine gibnittik. Ben on dokuz 
yatında genç bir kızdım. Fakat tim· 
di o günler ne kadar uzak .. Hatta bir 
gece piyano çalarken, Hulusi Beyin 
refikaaı Şadan Hannn bana: 

- "Ne yazık ki Hüseyin Kim.il 
Bey timdi burada değil. O keman ça
lar, ıiz piyanoya otururduauz, ne tat .. 
h bir konaer dinlerdik" dem.itti. Zan
-derim, siz bir gün evvel kötkten 
gİtmİfainiz. N aaıl iyi hatırmıda kal
mıt değil mi? 

"lıte aziz kardetim Münir, bu ka
dın bana düğünde bunlan aöyledi. 
Ben tabii orada daima ,en davran· 
dmı. Kimae bir §eyden tÜphe etmedi, 
fakat tealim et ki, ben tU dakika na
ııl büyük bir facianm kahramanı· 
yon." 

- Olan olur. Tarih yürüyor. Hiıdiae
lerin içindeyiz. Seyrini de değiıtireme
yiz. Eğer önümüzde akan vakalar bizi 
hedefe yaldllftıracak oluraa, bu demek
tir ki iktidar mevkii bize mevuttur. Ah 
bir Nazır olabilsem. .. 

Müzakere bitmiıti. Yanındaki binada 
yatak zili vuruyordu. F eyziye Mektibi 
Müdürü Cavit Bey ayağa kalkan arka
datı Taiit Beyin elini aıktı .• 

- Canım.. laterseniz burada kalınız .• 
Yatacak yer buluruz. 

- Olmaz. Sabah yapılacak iılerim var 
H- mektepte iki gündenberi böy gÖ•· 
termedim. Bu iyi bir f8Y değildir. 

- Haklısın .. Güle güle .. 
IMiaafirler çıktılar. Talit Beyle yol ar

kadaıı olan zaif adam ticaret mektebine 
gidiyorlardı. Son aylar içinde bir biıdiae 
olmutı mebeyinin emrile poatahaneden 
azledilen ihtilatci, mason kardctlerin de
li.letile bu mektebe müdür olmuıtu. 

••• 
Yol gözüktü 

Emine Hanım yaman bir kadındı de
mittik ya .. Fedai Atıf, iki kerei ki dört 
iman etmifti ki, eğer 'bu esmer, ve mülte 
fit yüzlü kadın olmasaydı Cemiyet uğ-

BRESLAU 325 m. 
21: Y ayh aletten ve korp konseri. - flü) Ye 
Y"Y aletleri ile konser 22,15: Ceunp denizine 
uçuı isimli neıeli bir akeçe 23,15: haberler 
ve aa,;_.e 23,45: konferana 

30 Mayu Salı 

ISTANBUL · 
18,00 den 19,00 kadar Gramofon. 
18,30 ,. 19,00 kadar Fransızca dera (ller

lemit olanlara). 
19,00 ~ 19,45. kadar Alaturka saz (Makbu .. 

le Hanım). 
19,45 ,, 20,30 kadar Alaturka saz (Hikmet 

Riza hanım). 
20,30 n 21,00 kadar Alaturlca saz (Üstüd

yo •az heyeti). 
21,00 ,, 21,30 kadar Alaturka saz (Necmi

ye Hanım). 
21,30 .. 22,00 kadar Gramofon. 
22,00 ,, itibaren Ajans, Borsa lıaberleri, 

sa.at ayan. 
VARŞOVA. 1411 m. 

13,15: Plak 16,45: Pl&k 18:Senfonik konser 
19: hafif musiki 20.SO: b.aberler 21: tarkılı 
orkestra konaeri 2.3,20: Şobert Puçini ve 
Vitolsun eaerlerinl'len solist konseri 24: dana 
musikisi vs. 
BUDAPEŞTE, 55~ m. 

19: Şarkılı konser 20,10: kantık netriyat 21, 
15: operet poporileri ve rapaodiler. 22,45: 
haberler müteaki.ben Semplen kahvesinden. 
naklen brlyo konser: 

ViYANA, 518 m . 
18,30: Şarkılı piyano konaeri 19,10: •Özler 
20: halk konseri (mart ve poporiler.) 20,30: 
haberler 20,40: konserin devamı •• dana par .. 
çaları 21.15: Vatani netriyat 2205: Joaep· 
ksplatzden naklen serenat muailır:iai, tarlalar 
ve saire. 23.J(): Plik ile aktam muıilciıi. 

MILANO • TORINO • FLORANSA 
21, 50: Cirofla - Girofla isimli operet. 22: 
karı1ık neıriyat. 23,20: dana musikisi. 

PRAG. 488 m. 
20,.30: Ne1eli musiki 21,35: Slav musikisi 23,20 
zamana ait aoliat .aenfontk konseri 

ROMA, 441 m. 
21,45: (Boecbns Toska.nada) iaimti operet. 
B0KREŞ, 394 m. 

13: Plô.k 14,15: keu. 18: Karıtık konser. 20: 
dera 20,25: plak 20,45: ders 21: tarlular, 21, 
25: radyo orkestrası 22,15: devamı. 

31 Myıs Çarşamba 

ISTANBUL 
18,00 den 19,00 kadar Cra.mofon. 
19,00 ,. 19,45 kadar Alaturka ıaz (Mu.za

fer Bey, inci Hanrm). 
19,45 ., 20,20 kadar Alaturka saz (Hami· 

yet Hanım). 
20,.20 ,. 20,55 kadar Alaturka ıu (Senir• 

HaDHD). 
20,55 ., 21,30 kadar Alaturka saz (Mah .. 

mure Hanım). 
21,30 " 22,00 kadar Gramofon. 
22,00 ., itibaren Ajana, Borsa haberleri, 

saat ayart. 

VARŞOVA, 1411 m. 
13.15, Plak. 11.40, plak ıs, pli.k. 19, hafif 
musiki. 21,20: oda muı~kisi. (Sonatler ye Y•J· 
Jı aletler ile konıer). 22.25: haberler - koro 
konseri. 23,JO: Plijc. 24: dans musikisi. 
BUDAPEŞTE, 550 m. 

20,15: Viyolon11el konseri. 20:55: 
21,40: (Haydu) isimli skeç. 21,40: 

Edebiyat. 
haberler 

Sonra: Sigan musikiai. 24,20: ca__z musikisi 
,.1YANA, 518 r-1. 

1,35: Vlyananın Türkler tarafından muhasa
rası habraları (Konferans} 20.05: 1arkıl1 o
peret konseri 20,50: devamı 23, 20: Mathe 
takım1 t:1.rafından dans muıikiai 

PRAG. 488 m. 
20,20: Bir kaç söz. 20,35: (Rüyada nitanlan
ına) itimli 2 perdelik opera 

ROJ\fA, 441 m. 
21: Haberler 21.15: Tibbi müaahabe. 21,SO: 
k•"'••k konser. 23,05: (C.ı-abenieri) isimin· 
deki tem a:! 23,35~ musiki. 
BÜKREŞ, 394 m . 

13,05: Plo1k 14,15: Plıik. 18: radyo orkestrası 
20,25: Pli.k. 21,05: Scbumanrun eaerlerinden 
keman konseri. 21.SO: Viyo1onael konseri 22, 
20: ~,.! .., kem11n konseri. 

BRESLAU 325 m. 
21,05: Taıanni. 22: Denizci tarkıları. 23,45: 
kli.aik n!)eretler •e hafif musiki. 

PARIS. Postası 328 m. 
23,35: Li-io c:!ans orkestruı. 

1 Haziran Per,enbe -ISTANBUL 
18,00 den 19,00 kadar Gramofon. 
18,30 ., 19,00 kadar Franaızca dera (IJer· 

le.mit olanlara). 
19.00 ., 20,00 kadar Alaturka saz (Kemal 

Niyazi B•y ve arkadaıları). 
20,00 ,. 20,30 kadar Alaturka. aaz (Nebil 

Oilu lamail Halda Bey). 
20,30 ., 21,30 kadar Alaturka aaa (Kemani 

Reıat Bey ve heyeti). 
21,30 ., 22,00 kadar Cranıofon. 
22,00 " itibaren Ajana, Boraa haberleri, 

saat ayarı. 
ANKARA 

12.30 • 13,30 Gramo!on. 
18.- - 18.45 Al•turlca ıa•. 
18,45 - 19,15 Viyolonsel konseri (Edip Bey 

tarafından). 
19,15 - 20.- Alaturka aa.z. 
20.- Ajana haberleri 
VARŞOVA, 1411 m. 

13,15: Plak. ıs,30, keza. 16.SS• Plil:. 11.50, 
Pli.Is:. 19,05: hafif muıiJci Ye dana musikisi 
21,05: hafif konıer. 22.30: alc.eç. 23.,2:: elana 
musikisi. 
BUDAPEŞTE. 550 m. 

18.35: P~ya,no - keman konaeri. 20.lS: opera 
artist namsetlerinin büyük operada •erecek
leri temsili nakil 23,35: cas . 

MONIH, 532 m. 
21,05: Kar11ık ne1riyat. 22,05: Leonkavollo
nun •aerlerinden (Paliazo) opereti. 

ViYANA, 518 m. 
18, Orkestra konseri. 19,05: muhtelif 20,45: 
iki piyano Üzerinde konser. 21,30: Verdinin 
eserlerinden (Othello) op•reti (Torinodan. 
naklen ). 

MILANO • TORINO • FLORANSA 
21: Haberler , - Plllc:. 2İ,35: V •rdi.nin (O-

runda çoktan harcanup gihnit olacaktı! 
Ananın gözüne uyku, kursağına lok

ma cimıiyordu. Koıuyor, didiniyor, gidi
yor ve muttaaıl evine düıen büyük vazi. 
feye layık olduğunu iapata çalıtıyordu. 
Daha doğruau her saniyede bir, bin kere 
iapat ediyordu ki o bir ihtilalci anasıdır. 
ve yaralı bir ihtilalci için açık bıraktığı 
kapı §Uurla yapılmıı bir jestir. 

Yüzünde yorgunluğun bütün hat
ları belinnitti. Eğer bu hal bir müddet 
daha devam ebnit olsaydı, Emine Ha
nım mutlaka kolay kolay tedavi edile
mez umumi bir zafa duçar olabilirdi. 
Bereket versin, bir aktam Mahmut B. 
yin kııladan dönme zamanı yaklaıtı· 
ğı vakit kapının önünde üç atlı bir a· 
raba duruvermiıti. 

Aceba gelen kim? Emine Hanım 
yan endite yarı merak.la perdeyi ara
ladı; kafes arkaamdan §Öyle bir göz 
attı aokağa. Gelen Mahmut Beydi. Fa
kat araba ile niçin gelmiıti? kııle ya
kın bir yerde idi. Genç zabit pek en
der zamanlarda nihayet ata binerdi. 
Bu ltiyataız hareket midesini bulandır
mıttı• Merdivenleri acele acele inerek 
kapıyı açtı; 

- Ne var bu araba niçin? 
- Atıfı baıka bir eve götüreceğiz. 

thello) O!>eJ"eti. 
PRAG, 488 m. 

20,45: Skeç. 21,40: Solist orkestra korıtıl" 
23: Son haberler. 23,15: Plik. 

ROMA, 4-4! m. 
21,50: Mila.nodan: Verdinin (Othcllo) of 
re ti 
BOKREŞ. 394 m. 

13: Plik. 14,15: Pli.k. 18: kan1ık konser· 
25: Plik. 21,03: fark.ılı konser. 21,25: .~ 
nik konser. 22,20: de•amı. 23,05: korıf,,r 

2 Haziran Cuma 

ISTANBUL 
18,00 den 19,00 kadar Gramofon. 
19.00 ., 20,00 kadar Alaturka aaı: (Mütıt" 

ref Hanım). 
20.00 ., 20,30 kadar Alaturka aa.z (Tal'-}ııll 

reci Osman Pehlivan). 
20,30 ., 21,30 kadar Ala.turka saz Ülkü ~' 

nım). 

21,30 ,.. 22,00 kadar Gramofon. 
22,00 ., itibaren Ajans, Borsa haberltl' 

saat ayarı. 

ANKARA 
12.30 - 13,30 Gramofon. 
18.- - 18.40 Keman lconaeri (Ekrem Z~ 

Bey ta.ra.fından) . 
18.40 .. 1.30 Gramofon. 
19.30 • 20.- Franan;ca ders. 
20.-· Ajana haberleri. 

V ARŞOV A, 1411 m. 
13,15: Plılk. 16,35: Plak. 18: Hafif mu•il 
19: Danı muaZlciıi: 21: konferans. 21 ,.20: ; 
fonik konıer. 23,20: dana muaikiai 
BUDAPEŞTE, 550 m. 

19,35: Der•. 20,15: Pli.k. 23,35: ak1am h•b1 

leri. Sican musikiıi 
MONIH. 532 m. 

21,05: Tabiata dair bir musiki •e ıarkıh tef' 
.ail. 22,25: Senfonik konser. 

ViYANA. 518 m. 
21,SO: Riclıard W agner'in cençlik samaoı.,I 
beatelediii operalardan parçalar 23,50: r 
ile dana muaikiai. 

MILANO - TRINO • FLORANSA 
21,05: Haberler. - kan11k konser. ZJ,rJ 
Senfonik konser. 

PRAC, 488 m . 
20,30: Köylü bando muzıkaaı. 21.20: Stüd 
dan: Vilheln Wernerin eserlerinden (lır:oıol 
ıiHermelin)iaimli temsil 

ROMA. 441 m. 
21,SO: Kanıık konser. 
BOKREŞ, 394 m. 

13,0$: Pli.k. 14,20: P18k. 18: radyo or'kcı•'" 
Si. 19,05: radyo orkeatra•ı. 20: der• zo/1 
Plik. 21,05: Plii.k i.le (Riıolentto) operat'-

3 Haziran Cumarteıı.i 

ISTANBUL 
18,00 den 19,00 kadar Gramofon. 
18,30 ,, 19,00 kadar Franarzça dera (MÜf 

tedilere mahsus). 
19,00 ,, 19,45 Alaturka aa.z (Serv•t Haoılf' 
19,45 •• 20,30 kadar Alaturka saz (Yed 

Ri:u. Hanım). 
20,30 " 21.JO kadar (Bedayi Muailay• ti 
~1,30 ,, 22,00 kad .. r Gramofon. 
22,00 ., itibaren Ajana, Borıa haberle" 

saat ayarL 

ANKARA 
12.30 - 13.30 Gramofon.. 
18.- ~ 18.45 Filarmonik orkestra: Beetbof,.ı 

1 er Symphoni. 
18.45 - 19,30 Alaturka. saz. , 
19,30 • 20.- Dans muaikiai. 
20.- Ajanı haberleri. 

VARŞOVA. 1411 m. 
13,15: Pl.ik. 14,15: Talebe matinal kon•~ 
17, Plil:. ıs, Plak. - Müoahabe. 21,05, W 
Cif musiki konıeri. 23,05: Chopinin eserleri 
den mürekkep konser. 24: dana muaild•İ. 
BUDAPEŞTE, 550 m. f 

20,15: Paleatrine korosunun müaamereai 21 
operet muaikiıi. 24,0S: Halk 1arkıları .,ı 
mart~ar. 

MUNIH 532 m . 
21.05; Radyo orl<-estrası 21.0St,-(Orta ~ 

Torpil) isimli fÖvalyevari temıil 22,20: rad.f 
orkestrası. 23,05: Viyana ırammel musiJıif' 

ViYANA, 518 m. 
17,45: Tüccarlar birliii lc:oroaunun kon•' 
19,35: Sözler. 21,05: )çkl ve dana 4arkrla~ 
dan mürekkep operalardan parçalar. ~ 
Rockenbauer'den nakil. 23,05: Carli Gandfİ' 
caz takunL 

MILANO • TORINO • FLORANSA 
21,45: Karııık konser. 24: Haberler. dal" 
musikial 

PRAG, 488 m. 
20,30: Düjün hayalarL 21,05: Plalc. 21.JI 
karıÖk musiki. 23,20: Hafif nıuaiki. 

B KREŞ, 394 m. ; 
13: Pik 14,15: pli. 18: kantık konser. J 
ders. 21: Bir Papaa tarahndan konferan•· 
15: koro tarafından ıarkılar. 22: radyo t' 
kestrası. 

,------~ 
Jli[iy~tı 
Aınn umdeai " M 1 L L 1 Y E T " tir 

ABONE üCRETLERl : 

3 aybp 
6 • il 

Türki,-e lçia 
L. K. ·-7 ııo 
14-

Hariç içi• 
L. IC. ·-14-
21-

Celen ~"rak seri •erilmn- Milddeti 
C-Ç.a allahalar 10 lnın.thlr.- C..ete •' 
matbaaya ait itler için mü4lriyet• mii• 
racaat ediJir. Ca.zetemis ilialann m•'d" 
liyetini kabal ebneL --
BUGÜNKÜ HAV.ı\ 

Y •tllköy naat merkezinden ••rll•n m•" 
lümata ıöre bu.ün ha•a bulutlu araaıt• 
yaİ•tlı d .. ~ ed.ulır:tlr. 

27-5-33 tarlblnde ha•a tuyki 754 mili .. 
m.tre en çok sıcaldık 25 en u 18 derce• 
idi. ._ ______ .-

t!I 

Etrafı taramağa baılıyorlar. Osnı•1 

pata tiddetli emirler venniı. 

Ahfı Emine Hanım çok aevdiği içİ 
oiluna bayram elbiaeıi giydiren bir ' 
na tefkatile giydirdi. Topuğu aargıll' 
içinde bir adam nasıl yürüyecek, me' 
divenleri naaıl İnecek ve bu arabaf' 
nasıl binebilecekti? 

Atıf minnettar göz yatlarile teıııi' 
yürekli ananın ellerini ıslatırken ı:;ııt' 
ne Hanım bu suailerin cevabını ':~ 
yordu. Ve bulmakta hiç güçlük ç"' 
medi; 

- Gel oğlum ..• Dedi • seni a§ağ•f1 

ben taşıyacağım .. 

Fakat Mahmut Bey derhal mücl'. 
bale etti: ı 

- Ben varken bu iti bir batka•• 1 
pamaz. 111 

Ana oğul bir an insani bir rekab~1, 
göz göze geldiler. Ana oğlunun ~o,. 
nndaki galonlara, omuzlarındaki t' 
puletlere ve ceketinin parlak düğıı' 
terine uzun uzun balctı, sonra; ,,.. 

- Hakhın... .. rledi - Bu senin 
zifetı.. var) 

(Devaını 

• 
' 
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erlıt'-

s.aka kutu Hanım iki küçük yav
: ıle ~ metguldü. Onlan mü
d ınadıyen de yormağa qalıfıyor

u. Saka Bey de yiyecek topla
nıaktan henüz gelmemitti. Ne 
Yapsın? Zavallı anne yakındaki 
~ki .. bir duvar kuduğundan bir i-

ı.ı Çop, rahut koruncak aramağa 
çdıkdt~ · .Giderken de yanularına 

e ı kı: 

••• d
- Çocuklar, .km bir yere kı

Pır aınayın, Şu sünetin altında 
' •' llıeralda aeyrettitiniz hayvan yok 

ıxıu, sonra ıizi kapar, yer. 

h tel 

....... 
F• 

IJ Gagaaile de usakta, sün .. al-

d?da kıvrılıp yatan kediyi göster-
i. 

Çocuklar ualu oturacaklarını 
:_a._dettiler. Anneleri de içi biraz 
•a.natlıyarak yiyecek aramafa 9lk· 
~. Daha hemen çıkıp gitınitti ki, 
~çüklerden biri ötekine teklif et-

:- Haydi, töyle biraz etrafı gö
~elıın, çok uzak değil, çok uzak 
eğil.. 

Öteki yavrucak: 
1c:eı11" 
20/P - Ay, ay, ay, diye batırdı. 
••"' ha Bu, Saka kutu dilinde "hayır, 

YF, hayır., demekti. 
raın akat buna rağmen öteki ya
ba, az, •ıca.cık yuvadan töyle bir 

"'"' gel •nık111;~ttı. Sonra içine cesaret 
...,.,. bi/r; bıraz ileriledi, dallardan 

..ı •~ın ucuna kadar geldi. 
• ıı e . aırada kuvvetli bir rüzgar 

sı~erin h . d ,r ata , ce, aydı comp, dal an 
•" d' gıya! Yere dütünce sersemle-

k~ ke Yapacağını •aşırdı. Öyle 
di r hı, öyle korktu ki .. Evet, fim-

0•" g ile yapacaktı? Ya annesinin 
d aııaıile gösterdiği hayvan gelir 
aie, kendisini yerse.. Bereket vere:· ? hayvan gelmedi de, küçük 
Çı lrııle bahçede dolafırken, yerde 
ğ lf>ıııan yavrucağı gördü, kuca-
tııa ald .. .. d' F ı, optu, sev ı. 

S•' akat ne de olsa, mini mini 
ıi 21ı "'Ka, 1_ 

' <:ı>< •imdi yuvadan çıktığına 

bin pİfman olmuftu. Kim bilir 
anneai döndüğü zaman kendiıini 
yuvada bulamayınca, ne kadar 
mahzun olacak. 

Hakikaten annesi ağzında bol 
bol yiyeceklerle döndü~ zaman, 
yavrularından birini göremeyince 
içi parçalandı ve ağladı. O sırada 
Saka Bey de yavruların botuna 
gidecek ne yiyecekleri 'ı, ne yiye
cekler getirmltti. 

Allah verae de, yaramaz yav
runun ba,ma bir felaket gelme 
dl~ dütünüyorlardı. Aradılar, a
radılar, bulamadılar. 

Onun için, küçük çocuklar da 
annelerinin naılhatlerini dinleme
lidirler. Hattl bu naaihatlerin se
bebini anlamasanız bile, ııene i
taatsizlik etmeyinis. Çünkü ana 
ve baba naıibati hep ıizin iyili
finiz, aizin saadetiniz içindir. 

En uslusu 
Bir müfettiı bir mektebi padifi il· 

rada çocuklara "mektep içinde en ua
Iunuz hangiaidlr,, diye oordu. Çocuğun 
biri ''Hocamızdır efendim,, cevabını 
verdi. 

Coğrafya dersinde 
Hoca - Nedir o? Haritanın üıtÜn· 

de ne yapıyorsunuz? Çabuk oöyleyin ! 
- Aman hoca efendi, Viyananm 

Üç dört mil ıirnali garbialnde bir tahta 
kurusu geziyor. 

Parmak 
Küçük Fuat mektepte daha ilk 

coğrafya derıine kaldınlıyor: 
Muallim - (Haritanın bir yerine 

parmağını dayıyarak) Bu nedir? 
Fuat - (Bilatereddüt) Kirli bir 

parmak. 

Gözlükler 
Bir e'iin Hüaeyin büyiik annesinin ku. 

cağına oturup dedi ki: 
- Büyük anne sen neden eözlük ta. 

kıyorıun? 

- Bu, her ıeyi büyiitür de ondan ... 
- Öyleyıe bana yiyecek verirken 

gözlükleri çıkar, olmaz mı? 

:::;Fakülte nereye taşınacak? 
·1 
dıl 

d""' 

.... ... 

.,,ı ,g 

(Başı 1 inci sahifede) 
lıtlıktorı ikmal edeceklerdir. 
d l' ıp f~teıinin yerleııneıi için bugün 
~ bazı binalar gezilecektir Ögr' d' •. 

ltıi:t .. idi . en ıgt· 
ı..., \ e-ore .. nik ve poliklinllder haata
f.ı.Üı:" .clabılınde tesis edileceği i~in Tıp 
~. _:j1 lıl~ı yıılruz dershanekri ve 
için de ":::7 ihtiYa edecektir. Bunun 
"'•"a ı·~ ıula t"tkilatlı bir bina ara· --.. •n>:uın g" ,.;:ı_. 

Diğer taraft 0 ·.......,,..ektedir. 
habere rör Tan ınevıukan aldığıma: 
l.ina tesbi: 1'! '-:J<~ltesinin taımaca~ 
teai Fakiift ~~ınııtır. ls!ahat komı· 
l'.111'1rif y ~ ~n bulduğu iki binayı 
bı11ılar<1anekilbi ~t~ne bildirmİ!tir. Vekalet 
k nnı tercih d _._ · • onıita bild' . e ec.,.., netıceyı 
ten lı Ya ... ırecektir. H"Düz Vekalet-
" llngııırun tercih edildi.. d . 
i ap gelmediği için Yeni Tı:ı~İ.ü;:'r .c~· 
Jllal. edeceği bina İ§ae edil-~ ketedıu~ın 
"'Onı V k•' .. ~me ır. b' "Yonun e illete yazdığı bu 'ki 
1

1dna lstanbul liıesi ve Darülfünun b'ı 
fıkır. Darülfünun biruıaında hal- •n.~a "( ~u uç 
ııe.:i te .mevcut olm!1d.a ber~ber gayet 
Ilı" ' h'.r kısnndan ıatifade imkinı çok 
ı.,."dkün bulunmaktadır. E...,sen fakülte 
teı· en biri lağvedilerek Edebiyat fakül. I 
<ok~e merbut bir enıtitü haline getirile-

! tir. Bu fakülte ilahiyat fakülte.idir. 
la •tonbul liaesi de, Tıp fakültesi için 
V te.t ~ünaıip görülmektP.dir. Maarif 
.ı;: ôlctı bu iki yerden birini tercih e- . 
tak ce fakültenin n•kline clc•hal ba~Iana- / 

hr. 

D Rü,tü Bey ne diyor' 
a•ülf ·· • 

dan R ·· t -~~nu .. ısloh komiteıi azasın· 
ki: Uf u · dun bu huıuata denıi,tir 
lı - Tıp fakült . . . . 

allcdilemed· 
8 

es~run bın.::ııı"ı m•::cl~sı 
21 m~:ı1eleteri;. hu 1t!e .. 1!eraJx,. diğer ba· 
dır. Pr 1'.1. Ilı ıcın 1 lmak ti"'' ba. . Malche'in • ça ışı ta· 
gı ~ı hınaJa.r kornia~~erek teıbit et. 

ınektedır TaJ•L. . . Yond,. .... .. 1 •. ""uenın ııtifad goru,u .. 
tak adedı meaeleıi halte,d•ceği ya
~aten komisyonla tam bir eh ~ ıribidir. 
Şma havası ic:inde İ<"tirnal e ve an. 

=a?' etmekteyiz. lçti~larımı~" .de
b~iıdl~~ mukarrerat Mllll!'if Vek;ı~~tih~ 
' ırılmektedir ne 

VeB~z muvafık ~ördüğümüz bir bina 
" t.i'.ılete yazacağız. V ckiılet karar Yl 
erecekti' F k"I b' .. "" ttun . ~· a ':1 te ınr_ .. ! ıçın Darülfü .. 

te f ~hılin~e bır yer a;·rılma11 çok ınuh 
-..nıe dı1~· ~'!nkü !,ütün frkültenin klinik 
L ı>o ıklınıklcri konfr ··ıını ıalonl 
ttaataJı 1 ' at-ı 
tir.'' ane er ara,ında t-kc;İm edilecel<· 

:[,evfik._Remzi B. ne diyor? 
••nda: akult.eıinin nttkli komisyonu aza 
dün •u :~lıın Dr. Tevfik Remzi B. 

- · Datjj(f~tı vcrmi!tir: 
t.1~a'. a ve s";:un~a toplanan komisyona 
~lı~,i vazife '.,!tat Vek;.l•tlcrin.İn tayin 
. ak,~t••inin ı:' tek iştcı• ibarettir: Trp 
•tler~ııi tanzi ·fııınbula n~hl:nin tek:-ıik 
nak'·- p ın <lm•kt' y ı · · · f .:··• tenıibit : 1"' -:>Ksa, !:;;:.mız 

1".ku•tcsini, d•ı .• tııı·a1nı"k değiluir. Tıp ' 
1

1
21 arasında ~ k se l\.,. .. ar ;:ıı:ahmet mezar· 
•k k~rarı her i-."'~ktan kurtaran yük. 

"•ili •ıı: 'bi a!k·1l=alı-

dD'. Bu it M. Malche'in kararı ile değil, 
salahiyettar makamların emrile vuku
buluyor. Bu vesile ile M. Malcbe'in tah· 
omdan bahsetmek nezakete uymaz. Ben 
akademik tekİlmülünün mühim bir kıs'11t 
ru lıviçrede yapmı§ olm&klığın verdiği 
vukuf ile aöylüyorum; Müşarüniley'.1 
ıenelerce maarifi idare ettiği gibi c,. 
nevre Tıp fakültesinin ıeririyatlarının 
umumi müdürlüğünü, vekileten idar-' et 
mit, ıslahat yapmıı, ıeririyat inıa ettİr· 
mi' bir müderriıtir. ilmi itlerin t~kni < 
tatbikleri erbabına aittir. Lakin ilmin 
usuliyetini bilenler mevzuu derhal k V· 

rarlar. Nitekim, bir Amerikalı iktısat İl· 
limi olan Flexner, Avrupa ve Amerika· 
da Tıp tahsilinin mLkayeseli tetkikine 
dair yazdığı kitap yani "H('k•min yeti~
tiı-ilmesi" kitabı. erbabınca fevkalaci..: 
mühim addolunur. Görülüyor ki ilim a· 
damları u!ul meselelerini, mütehaaıı,!a. 
rı hayrete duçar edecek tarzda kavra· 
mak imkanına m:'lliktirler." 

Sıvas - Erzurum 
Hattı 

(Başı 1 inci sahifede) 

1Ik müzakereler hükiimetin 1936 
senesine kadar hiç bir para ödeme 
mesı esaıına dayanıyordu. Malze
me mukavelesinın parafesinden 
sonral933 yıiında 2 1934 yılında 
2 ve 19~!; yılında l ki ceman bet 
mılyon hra bu hattın inşası iç.n 
hu,umetin elinde kalıyor ve 1~36 
yı.ı ıçin~e 5 milyo n liranın bu it 
için tah5ısı derpı9 oıunuyu:r. 

Bu suretle i~ 1 :136 yılı sonuna 
kanar ı O milyon türk hrası tedı
ye edilebilecek bir hale konunca 
hülciimet hattı milli bir grupa yap 
tırmak imkanını görmüş ve evvel
ce de bir müracaatı olan mühen
dis Apturrahman Nad Beyden 
teklif istemittir. Apturrahman Na 
ci Bey Foka tirketinin uzun müza
kerelerden sonra yaptığı tekıifi 
ayrıca bütün verğileri de ödemek 
t~ahhu:luyle kabul edeceğini bil
dırmittir. 

.. Hat 55 milyona mal olacağına 
gore ~abu! ettiği fark birkaç mil
bon lıra tutmaktadır. Bu suretle ya 
b ancı, f.ruplardan çok farklı olan 
~ le.uf parafe edilecek bir va

zıyet al:nıf buluı>uyordu. 
B~ e : nada Apturrahman Naci 

Beym karde'i Nuri Bey ve 'k 
1 . N f' V , . 'erı • 
erı a ıa el!3!{'t~ne ınüracnat 

ederek bu fiatlar ü:;:erin:le" yüzc'.e 
10 tenz:!ilt yapıı.=a!darı!lı söyli;ı-·e-
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Üstteki fekilde görülen noktaları miniminiler bir kurfUn kalemle bir
leftirirlerse, altta gördükleri gibi güzel bir resim meydana çıkar. 

"' Kuşların kanadı sikletine 
nispetle, insan kolundan yirmi de· 
fa daha kuvvetlidir. 

"'Tırnakların çabuk büyümesi 
sıhhatin yerinde olduğunu göste
rır. 

' iğne ilk defa olarak 1545 se
nesinde çelikten yapılmıftır. 

"' Kürenin üstündeki bütün 
topraklar insanlara mütesaviyen 
taksim edilse, herkese on hektar
dan fazla yer düşer. 

"' insan havasızlıktan bet da
kikada susuzluktan bir haftada, 

' uykusuzluktan on bet, yirmi gün· 
de ölür. 

Bahçuvan İbrahim ağanın oğ
lu Ali reçele bayılırdı. Fakat reçe 
le bayılması, herkesin söylediği 
sevimli ve iyi huylu olmasına ma
ni değildi. 

Ah, bu reçeller!... Fakat evde 
ancak iki kavanoz reçel vardı. A
linin annesi de bunları teyze Ay
te H. ile amca kızı Feriha misa
firliğe gelecekler diye saklamak 
iıteyordu. Fakat bu teyze hanım
la amca kızı iki üç senede bir mi
safirliğe geldikleri için Aiinin 
dehtetli canı sıkılıyordu. Sonra 
Ali hep öyle kendi nefsini dütü· 
nen inıanlardan değildi. Bu se
bepten canının aıkıntııını batka· 
!arı ile taksim etmek için, ağla
majjlı. ve sızlanmağa batladı. 

Fakat ağlamaktan ne çıkar? 
İnsan sesini duyurmasını bilmeli. 

Bahçıvan lbrahim ağa evin öte
beriaini almak için ekser sabah
lar çartıya inerken, Aliyi de bera
ber götürürdü. 

Sabahlardan bir sabah, diğer sa
bahlar gibi, lbrahim ağa oğluna 
dedi ki : 

- Haydi giy pabuçlarını, çar
fıya gideceğiz. 

lbrahim ağa da ayakkablarmı 
geçirmeğe ba~ladı. İtte o zaman it 
ler çatallaşb. 

Zavallı İbrahim ağanın ayakla
rı çok ağrıdığı için, ayağında bir 
kaç dakikadan fazla kunduraya 
tahammül edemiyordu . 

Bu sabah ta öteki sabahlara o 
kadar benziyordu ki, bir müddet 
yürüdükten sonra lbrahim ağa 
kunduralarla ne bir adım ileri, ne 
bir adım geri gidemiyeceğini an
ladı. 

Her ikisi de o vakit yarı yola 
gelmiş bulunuyorlardı. Gözü aç
mak şartile insan fÖyle batını kal 
dırsa, çarşıyı görebilirdi. 

lbrahim ağa oğluna dedi ki: 
- Ali, ben bu lanet kundura

larla daha fazla yürüyemiyeceğim, 
haydi eve kof, fU benim çarıkları 
al, gel! 

• • • 
Q 

' 

- Peki, babacığım. 
Ali ko,a k0ta eve döndL. 
Annesi mutfakta metguldü. Ne-

fes nefese içeriye giren Ali: 
- Anne, dedi, babam beni ..... 
- Yavrum, dur biraz, yorgun-

luğunu al da ondan aonra aöyle ... 
- Şey itte anne, babam, şey •••• 
- Ağzında ne geveleyorsun. 

Her zamanki gibi konutsana! ••• 
- İtte anne babam bana dedi 

ki, eve döneyim de iki kavanoz 
reçeli yeyeyim diye ... 

- Oğlum ıen del imi oldun? 
Bqıma gelenler •••• 

- Bak anne, inanmazsan, ken. 
disine sorayım. 

Ali pençereyi açtı. Uzaktan gö
rünen ve sabırsızlıkla bekleyen ba 
basma bağırdı: 

- Baba, baba! Bir tanesini mi, 
ikisini de beraber mi? 

İbrahim ağa uzaktan cevap ver 
~: \ 

- İkisini de be yavrum, ikisini 
de •.• 

Ali anneıine döndü: 
- Ben sana demedim mi? 
Bu suretle iki kavanozu ela ··-. 

di. En nihayet sesini duyurmu~·ı· 

• Gümüş para 
(Başı 1 inci sahifede) 

Buna nazaran mezkU.r kanunun 45 in 

Deniz silahlarında lngiliz. iki büÇük 
Asır sonra 

ci maddesine şu fırka Llave edilmekte· (Başı 1 inci sahifede) 
dir : 

« Ticari rehinler hakkında ve ticaret zun bir sulh sayesinde kabiliyeti teklifine cevabımız 
kanunu hükümleri mahfuz oluı;:ı alacak ile mütenasip bir inkitafa mazhar (Başı ı inci sahifede} 
lı dilerse ticaret kanununa, dilerse bu edebileceğini anlamıfbr. Bu gaye 11 ve emniyet komitesi reisi M. Politiı'e 
kanun hükümlerine göre rehini•.ı para- ile sulbü, siyasetinin en ön ıırası· fevkalade nutkundan dolayı ô.lenen be. 
ya çevrilmesini istiyebilir." na koymn•tur. akd' · T'" ki · b 

Kan,Jnun 82 inci maddesinin 8 nuta- ..., yam t ll1li elm1§ ve ur yenın u 
ralı bendine de aşağıd<ı yazılı fıkra ila 8, 9 aaır •Üren bir mücadelenin projeyi kabul ettiğini aöylemiıtir. 
\'e edilmiştir : son muharebesinin üzerinden on Konferans buıırün bahri teılilıabn mü-

« Askeri malullerle §Chit yetimlerine sene bile geçmeden, ananevi düt- zakereıine dnam ebniıtir. 
veri'-..c> terfih zammı ve 1485 nu=ralı marn Yunanistan ile de sulh te- Cemal Hüsnü Bey Türkiye namına ıu 
kanc.."J hükmüne göre verilen inhisar min olunduktan aonra, Türkiye beyanatta bulunmuıtur: ı 
beyiye hisseleri." •imdi dikkatini komtularile tetri- - İ1'giliz ıpırojesinin bahri tcslihata 

Devlet memurları maaşatının tevhit T 
ve tr•dülü k>"nununa bağlı cetvelde ta ki mesai gayesine çevirmit, ve bu ait maddeleri, bu'1A.! imzaya davet edile 
dilat yapılma<ıma dair kanunun müza- nu da dünya buhranının asıl se- ceklıere müsavat temin edecek mahiyet-
keresirıden soma madeni ufaklık ,para beplerinin ancak bu metotlarla te değildir. Bu hu~u~a Sovy<>t murah-
basılması hakkındaki kanun müzake- hallolunabileceği kanaatile yap· hasının dünkü itirazlarının temamen va 
Te ve kabul odilmiştiT. Bu kanunun hü ınt'tır. Türkiye ile Yunaniıtan a- rit oJ.duğumı kabul etmemek müşkül-
kümlcrine göre 11 haziran 1930 tarih ve T 
l 715 numaralı kanunun beşinci maddesi rasında bu yotda bir itilaf, ismet dür. Pr-0jeni.n kara kuvvetlerine ait kıs 
müdbince Cümhuriyet M.erk.ez Banka- !:'aşa hükUnıetinin nihayet tahsm- mtları kemmiyct ve keyfiyet itibariyla 
smın uhtesine geçen evrakı nakdiye- da hakiki bir iktisatçı bulduğu alakadar devletlerin silihla.ruıı tahdit 
den kaldırı.lmtısı için mezkur kanunun Türkiye iktisat Vekih Celal Bey etmektedir. Hiç şüphe5iz Vaşington ve 
onuncu maddesin1e yazılı jstikrar ka- tararmdan Atına' da imzalanmıt- Londra muahcdcl<ori tıcrki tıe&libat saba 
nu<lu, beklenilmeksizin altı milyonu tır. smda atılmış mühim bir adımdır. Eu 
s'.r.n.Ji,-!cn ve diğ·:r lltı milyonu lüzum 
görüldüğü zaman b~<otr:ü:ıak üzre 011 i YunanistaQa olan türk ihracatı noktai nazardan kıymetleri inkar edile 
ki milyon gümüş para çıklrmağa Mali- Y unanıstanoan Türkıye'ye olan mez. Ancak, bu muahedeleri bugünkü 
ye Vekaleti me•undur. ihracaüan tazla oldugundan va- terki teslihat mukave.leısin.de yalmz tes· 

12 şu.bat 1207 ''~ 16 nisan 1341 ve 4 zıyet zaten 1'ürkiye'nin lehıne i- cil etınekl<o iktifa etmemek, burada ta-
şubat 1928 tarihli 411, 624, 1027 numa- ., ·· k h kı"p -·•ı·ı- gayeye daha muvafık olur· 

ı k ı ı ı ı ka ı uı. uu, ı ur ıye ukumetiru en eyi = ~· 
ra ı a?un ar ~ite· avü e·ı çı ~t!makoına mu.,terııerinden biri ile olan tica- dıı. Çünkü evvelce tespit edilmiş ıpırog-
mez.u'.llyet ven en on mı ya.n liralı 100 ' ramların tatbik ve ikmalini eebep gös· 
paralık ve 5, 10 kLl~luk bronz v.e 25 rı munasebatı daha eyıleştirmek 
kuruşluk ·nik~l nıeskfık5tın ve 1326 ·~- arzusunda bulunmaktan men' et- teçerek bahri kuvvetleri tezyit etmeyi 
n•esi muvaz :!nei umumiye kanununun . yıtniden silihlamna hqsusunda umumi· 

meuı. h'lUf.ktil cıbet ıhraç olunabi- · onuncu maddesiyle 2 şubat 1332 t..,.ihli yet!c izhar edilen arzu ile telif etmek 
k h .. k.. ı · lt!ceK mevat !>utmak iaı. r"akat tü-a.nu:ııc•.1 u um "rtne göre ted;ıvüle çı müşkül olsa gerektir. Bilakis bu mua 
kanlmasına se.Jahiyet verilen bir mil- tun ısııııoaı Ve satışı hakkındaki hede yalnız bahri programların ikma-
yon liralık ~ş. on, yirmi ve kırk P'· teşrıkt mesaiye ve mÜfterek l ica- lini menetmekle ka.lmamalı, bundan ma 
ralık nil:eJ .para·a~ın yerine eıı ço:, yedi rel Uaaları kurulmasına ilaveten da devletler arasında müsavatı muhte· 
milyon liralık n(!-:el ve bronz para bas- mı dak' t 
mak içm Maliye Vekaletine mezuniyet heı '°'' .ıne eket arasın ı ıca- lif &ilahlar arasında muvazeneyi temin 
verilmiştir. ı·etin tediyesini kolaylaftıracak ve için bahriyek.ri kuvvetli devletlerin 

r.,dis yarın t:ı;ılanacaktır. 'runanıstan'm ticari muvazeneıi- t<ıslihatında da mühim tMzilitı de.rıPi§ 
ni doğrultacak tedabir - ezcüm- etmelidir. Türkiye heyeti esasen muğ-

rek hatta talip olmuşlardır. Nafia · le Yunan vapurlarına muayyen bir lak olan bu meseleyi daha fazla işkil 
Vekaleti, bu tenzı'la"t teklı'fı" u··zerı·- l b 1 h etmemek için deniz silahları kısmında 

nav un ırakı ması - itti azı ka- d" klii' · · F ka ı.ı ne h.•ı yeni grupa bir milyon liralık ta ıl te · ı ....,..mcmıştll'. a t şe· 
rarla~tırılmıştır. Bütün bunda kü- rait ve vaziyet içinde dll§ündüğümüz 

t~ ı:: .•. nat .~ehllbunu alarak gelme- çülc san'atler kanununun Yunan en baıit ve makul ııekli hal, Vaşington 
s.nı teblıg etm!Rtir. b' b' ve Londra konferamına i•tirak etme· 

f'' T le asma ır sene müddetle ade- • uri Bey ve şerikleri bugün ve bik miş olan dev1ctleri Londra ~si· 
ya yarın bu teminat mektubu i!e mi tat i de dahil olarak, Yuna- nin hitamı müddet-ine kadar den.iz tes.. 

V k 'I t ·· nistan'ın kazancı atikıirdır. Dig'er Jibatmda temamen serbest bırakmaktır. 
e 3 e e nıuracaat ederlcroe on- f T k Lo d k L 

t::ıra tan ür ler artan bir ticaret- Esıwen Vaşington ve n ra on.eran-
larlada müzakere cereyan edecek- b'ln . T sına iştirak etmiyen dcvletl~itı bahri ten ve ı etıce ürk !imalarının 
tir. d 1 kuvvetleri ne sulh için tehlike ve ne de 

Hü~:fımet hattı sekiz yılda yap- ziya e efen faaliyetinden müste- si!iih rekabeti için sebep teşkil edebi-
' fit olacaklardır. B d 1 ti · v · 

m!'.!'I düşünmekte ve yolu yetmi- "]ll•l!!l••~ıiııİ!iiİİCıılll!ll••ım•••• lir. u eve erın aşıngton ve Lond-

'

er k'1ometre7~ ayırar:ık her yet- ;ı; i.) O K T O R ' raf kdoof~.~~lsına ~vetlerinde lilzunı ve 
ay a goru memış olma.sı da keyfiyeti 

mi~ kilometre için bir fiat serisi R k} H kk boodihi surette isbat eder. 
tespit etmc':tedir. llk tesbit edilen USÇU. U a · 1 Cemal Hüsnü Bey Tür ki yenin eoes-
k f . " l\• 1 t E • Gal3ta.;3rayda Krı!lZük cczahaheai lı teklifi bu ld • ka ~- "k ısmır. ııı.-.. :~·ma 'ıa a ya • rgıh.ı o ugu.'1.u yur.ttı ten ıon 
yolu üzerim:'.:! son S:!rbest müna!ta k rş11 ::Ja Sahne ı , kağınJa 3 numa- ra İspanya. Fenl.andi)Nl, Y.u.goslavya, 
o:ı.J .... ~ti ilıa!c l.3i:lntı C..i:~~ L..t:.J.... r"\:. ·'Vl""11ttnH'll1da 1 r.umara. Romanya ve Po1onya heyetLeri tarafın-

• d _ .:=::::: ..:.:::::::•:;:zı:ı•~~~::-~00~.!:·::ı·ıı::ııw~ı ••11:!:'.!J<:ıı:;) dan tevdi e<fü•n tadil teklifini Türk he 
···-·ela ıı-. --".; J y~tinin cı.~ tetlt<k ettiğini söJ::'emis. b:.ı 

tadil teklifi konferans ta~afından kabul 
edildiği talrofode Türkiyenin de sırf 
itilaqıerverane bir fikirle bu tadil pro
jesine iştirak edebileceğini söyliyerck 
•özüne nihayet vermiştir. 

Teufik Riiftü B. in M. Lituinofa 
telgrafı 

MOSKOV A, 27. A. A. - Cenevre&: 
silah bıraknnı umumi komisyonU<lda 
mütecavizin tarifi bakkrnda cereyan e
den müzakerel<or münasebetiyle Türki
ye Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Bey 
M . Litvinofa' şu telg.1'1ft göndermiştir: 

« l'itab bırakımı umumi komhyonu
nun celsesinde, mütecavizin tarif ve 
te5piti proje<ıini yapmış olan büyük dosı 
memleket heyeti ınu.rahha.saıı hakmda 
yapılan methüsenalara, şahit olarak er. 
büyük sevinci duydum. Bu proje umu· 
mi sulh eserinin en kıymetli vesikası 

dır, ve daha ilk günden itibaren bu pro 
icve iltihak hueusunda telulük gösl'<'" . 
dim. Bu me5Ut vesileden istifade ede
rek samimi t~brikterimi arz ve en sami 
mi d.oetluk teminatımı tekit ederim." 

M. Lituinof' un ceuabı 
M. Litvinof aı;ağıdaki telgrafla cevap 

vermişt.ıir: , 
• Telgmfınızın mülhem olduğu doot 

luk hissiyatından çok mütehassis ol
dum. Mürecavizin ti>rifi formülünü te~< 
li.f ederken, sulh eserine daim.' olduğu 
gibi, kıymetli müzaharetinizin miicn'· 
men bulunduğunu daha evvelden bili
yorduk. Büyük Türkiye Climhuıiye
tiyle olan sarsılmaz: dostluğumuzun -
ki şabsi faaliyetinizin bu dostlukta oy
nadığı .rol çok büyüktür - Sovyet it
tihadının sulh siyasetini ne kadar ko
laylaştudığrnı bi.r kere daha hatırla
mak zaruridir. Minnettarlığımı arz.eder 
ken hiç değişnıiyen dostluk hislerimi 
temin ederim." 

~eİşçi 1 
Milliyet bu ıütunda it oc İfs:İ iati. 
yenlere taııcı,.ut ediyor. lı ııe İfçİ 
iatiyenler bir mektupla lı biiro
muza müracaat etmelidirler. 

lı isteyen:.er 
Aıkerliğimi yaptım . Tahsilim vardı.r. 

Müesseselerde katiplik veya dahili, bari 
ci bir i~ arıyorum. Ayda yirmi linıya 
çalı§trım. Gedikpaşa cami sokak Td>
hir hane karşısında No. 12. Hüseyin 
Cemalettin. ı 
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MEMLE.KETI-15~- 7 4 üncü liste 
Bozdoğan belediye reisliği 

Bo:ıı:dujan (Milliyet) - Belediye reiı
liğine Vilayet makammca vekileten lı
mail Hakin B. ıeçilmit ve reiı intihabt 
için kazaya tebliğat yapılmıştır. 

Kaçak kağıt 
SAMSUN. (Milliyet) - Samsun 

zabrtaaı memleket haıtahaneai üatle
rinde zeytinlik mevkiinde Lidikli ka
çakçı kör Hüaeyin siırara kağıdı ıreti
rirken yakalanacağım anlayınca kaç. 
mak iatemit Te ayağmdan yaralı ol
duiu halde yakalaDJlllfbr. Yakalanan 
kaçak efya 980 defterde 82404 yap
rak siırara kağıdıdır. 

Numune köyleri 
NAZiLLi (Milliyet) - Nazilli ka

za ve nahiyelerinde köy kanunu tat
bik edilen köyler llJ"llSmda en müsait 
olan köyler nümune köyü ittihaz edi
lecektir. 

Samsun tasarruf cemiyetinde 
SAMSUN, (Milliyet) - Tasarruf 

cemiyeti (Milli lktıaat ve Tasarruf) 
kongresi yapılmıttır. Halk Fırkası sa
lonunda Sa.maunun tarunmıf vatan· 
daşları toplanarak yeni idare heyeti
ni aeçmitlerdir. Fırka reisi Nazifi Bey
le vali bey bu müna~betle kıymetli 
hitabelerde bulunmutlardır. Çok mu
vaffakıyetler gösteren eaL:i idare he-

Aydın da deveciler birliği 
AYDIN, <Milliyet) - Aydm ve mül

hakatında bulunan deveci!~ Halkevi 
salonunda toplanarak kurmağı tasarla
d>klan birlik Üzerinde konufl1l8)ar yap
tıla_r. Deveciler 4 haziranda viliyet çev
resınde bulunan umum devecilerin işti
n>kile umumi bir toplantı yapmağı ka
rarla,tınnıtlardır. 

Aydında yağmurlar 
AYDIN, (r.ttliyet) - Aydın n mül

hakatında her gün öğleden sonra kırk 
ikindi denilen yağmurlar devam etmek
tedir. Orak zamanı olmaomclan yağmur
lann devamı rencberleri endifeye dütür 
mektedir. -

1 

Urganlı kaplıcaları 
TORGUTLU (Milliyet) - Şehrimiz 

Belediyesine • İ t Urıranlı kaphcaları na
mile maruf ve fevkalade sifa baht kaplı
caların bir senelik ican iki bin ilri yüa 
elli liraya ihale edilmiştir. K.aplıcalann 
suyu "Kibritiyeti aut, Karboniyeti sut, 
Hamız kibrit ma" ııazı111 havi olduğun. 
dan "miyah maıleniyeti kibritiyeden" 
m:ıdut resiyei mafsaliye" ve alam asa
biyeİ mütenevviaya duçar olan1arm :li
yadesile i•tifade ettikleri ııllrülmektedir. 
Suyun derecei harareti 80 - 100 dür. 

Boluda kuduz 
BOLU (Milliyet) - Son ..ıunanlarda 

kuduz vak'ası çıktığından serbest ırezen 
köpeklerin itliıfına çalıtılmaktadır. 

Becayiş 
TORGUTLU <Milliyet) - Şehrimiz 

jandanna kumandanı Abmet Bey Fini
keye ve Finike jandarma knmandaru 
Saim Bey de tebrimize tayin edllmifl• 
dir. 

Kasabada elektrik 
TORGUTLU <Milliyet) - ~mdiye 

kadar ıeiırimizde noksan kabıa n ııece 
yanoına kadar devam eden elektrik ten. 
viratı ikmal edilecek ve fehİr battan lıe. 
!" tenvir edilerek sabaha kadar devam 
ettirilecektir. 

Konyada sergi 
KONYA, - 20 Haziranda ,eh

rimizde büyük bir aanayi aer.Ui 
açılacaktır. 

Sergiye İftirak etmek iatiyen fir 
malar müracaata devam etmekte
dirler •.. Miltr lktıaat ve Taaarruf 
Cemiyeti Konya Şubeai bu buaue
ta hazırlıklarına baflamıftır. 

Kocasından sonra kansını 
öldürdüler 

ALAIYE - Geçen aene yedi il 
ra parasına tamaan meçhul bazı 

tabıslar tarafından öldürülen K
zılcaf9hir köyünden Eğri oğlu Ali 
ağanın karısı Ayte de evvelki gün 
ayni tekilde öldürülmüttür. Bir
kaç kifi kadının evine giderek •İ
lahla birkaç yerinden vurınutlar
dır. Katiller aranmaktadır. 

Milliyet'in romanı: 14 

Adana hapishanesindeki 
mahkumlar 

ADANA, - Hapishanede bazı 
mahkômlar ögrülen lüzum üzeri
ne muhtelif hapishanelere gönde
rilmitlerdir. Bunlardan on seneye 
mahkum Emin, Muhsin, 6 aya mah 
kum İzzet, yedi seneye mahkfım 
Kadır, bir seneye mahkfım Osküp 
lü Süleyman, bir seneye mahkfım, 
Murat. 3 buçuk seneye mahkfım 
Şükrü, bir buçuk seneye mahkfım 
Hüseyin, 3 buçuk seneye mahkum 
Yuaut , 9 aya mahkfım Kamil, se
kiz aya mahkfım Hamit Tarsus ha 
pisbaneaine, iki mahkum da Ka
raisalı hapishanesine nakledil 
mitlerdir. 

Öldükten sonra doğuran kadın 
Diyarbekirden bildiriliyor : A

ğır Cezada şayanı dil.kat bir mu
hakemeye başlanmıfhr. Ayfe is
minde bir dul kadının öldükten 
sonra gebe olduğu görülmüttür. 
Şahitlerin ifadelerine nazaran Ay 
~ tenetir tahtasında doğurmuf 
ve çocuğu maznun 70 yatında Ej
der Ağanın kansı alarak götür
müftür. 

Su yüzünden cinayet 
KA YSERI, - Sarıoğlan tarla

larında F ettahın Osman ile Halil 
lbrahim arasında su yüzünden kav 
ga çıkmıt neticede Fethanın Os
man Halil lbrabimi ağır surette 
yaralanıı,, Halil İbrahim de kaz
ma ile Fettahın Osmanın kafasını 1 

patlatarak öldümıiittür. 

Elazizde musiki derneği 
ELAZIZ (Milliyet) - Elizizde iki 

senedenberi de ·am etmekte bulunan mu 
siki derneği bundan sonra dernek bina
sında haftada bir gece muntazam fasıl
larla eçmek ve halka dinletmek kara
rını venniştir. Çok azimkir bir ırayretle 
çalı,an muaiki~inas]arımız memleket 
halkından birçok heveakar ırençleri ye
tiştinnek ırayeıini takip etınek gayesi
ni takip etmektelerae de alakadar mües
ıeıaı ve zevat tanıfmdan laylk olduğw 
derecede muavenet ırörmemektedirler. 
Bu hususu yeni Valimiz Tevfik Sırn 
Beyefendi tarafından himaye edileceği 
kuvvetle muhtemeldir. 

Y ACMURı Havalar birden bire ı
sındı, bu mnmadan topraklar kurudu 
ve henüz başaran ekinlerde kurumak 
tehlikesi be, göoterdi hele ova kumm
da yağmura çok ihtiyaç vardır. Salı ge. 
cesi biraz ya~ yağdı fakat ihtiyacı 

temamile dindiremedi şu günlerde bi
raz daha yağmur yağacak olursa tehli
ke kalmıyacaktır bu rahmeti de tann
dan umiyor ve dileyoruz. 

Elazizde bir müsamere 
El.AZIZ <Milliyet) - Cuma ırecesi 

ikinci melstep talebeleri muhtacı muve
net talebelere yıırdnn makaadile askeri 
mahfelin sahnesinde zenırin bir proırram 
la müsamere verdiler. Köçllk talebele
rin ııöeterdilderi muvaffakiyet cidden 
§AYanİ tebriktir. (Gömdüğüm o cihan) 
piyeoinde çok muvaffak oldular. 

Elazizde mevsimin son balosu 
ElAZIZ (Milliyet) - iki buçuk ay

danberi tamİratma devam edllmelrte o
lan 17 nd fırkaya ait Aokeri mahfe! h~ 
men mficeddet denecek derecede ve çok 
bedii bir tarzda tamir ve telvin ve Elek· 
tirilde tenvir edildi. Geçen cuma ıreeeoi 
uzun :zaınandanberl hatta bulunan Fır
ka kumandanı Ekrem Beyelendinin blla
bütün lyfleşmel""rİ .-eAne Topçu alay 
ümera ve zabitanı taralınclan bir Balo 
verilmİftir. Vali Tevfik Sırrı Bey batta 
olduğu halde mülki ve askeri bir çok 
zevat ailelerile birlikte baloyu ....,nen
dirdil..- ve tan yeti afanncaya kadar 
eilenti devam ederek tatlı ve cllzel bir 
ııece ırec;irildi. 

ANKARA. 2:1. A. A. - T . D. T. C•
miyetinden: Kartıhlıı.lan aranacıık arap
ça ve farsça kelimelerin 74 numaralı lia
teaii ıudur: 

1 - MEFAHIR 8-MELEK 

2-MEFHUM 9-MELFUF 

3-MEFTUN 10-MELHUZ 

3-MEHCUR ti-MENFAAT 

5-MEHTAP 12-MENFUR 

6-MEKTEP 13-MEN • etmek 

7-MEKTUP 14-MENŞE 

Gelen karşılıklar 
Liste: (65) 

Tanzim: yoluna koymak, yapıp yakış 
llrmak, dizmek. Tavsif: Eksiksiz bil
dirmek. Tavsiye: ismarlamak. Tavzih: 
Açık söylemek. Temellük: Edinmek. 
Temkin: Ağırlık. Tenakus: Azalma. ek 
silme. Tenasül: Döl yetiştirme, üretme 
Tenazür: Birbirine bakma. Tenezzül: 
inme, aşalama. Tenkit: Elek.leme. Ten 
k ikat: Budama. Tenkil: Uzaklaştırma. 

8 inci ilkmektep muallimleri 

'f 'f "' 

Liste: (68) 
Maarif: Bilgiler. Mabet : Tapma ye

ri. Macun: Yapışkan. Maden: Toprak 
içinden çikan. Marifet: Bilgi. Maruf: 
tanılan. Maş/abat: İyiliğe ulaşmak. Ma 
suniyet: Sağlamlık. Matbuat: Basılan 
şey ler. Mazbata: yazıya almak. Maz
but: Ele geçirilen. Mamun : Ünlü. Maz
nun: kuşkulanılan. Mazbar;yet: Elde 
ehne. 

H. Tahsin 

.--•Dr. i. ı S /. N SA"•'f--
·r fo ve Paratifo A!,iısı 

Tıfo .e l'arnti fo hasta lıkl a rına rıuul 
nı aınak i çın t si ri çok ksfi ınu :ıfiv tli 
pr-k c min hi r ~,ıcfı r 1 -ıı.l 

ih • • A 

ıra ı anı 
• Bil:hassa gaz ve dUınan ma6keleri

ne ait adsorpsyon (bel'ooki) 1ıertibe.

tı için dol.durma malzemesi > hakkın.
da istihsal olunan 17 Ağusl<l6 1931 ta

rih ve 1249 numanlı ihtira ber.ıtı bu 
defa mf'Vkli fiile konmek üz.re a.lıeıc 

devriiferağ veya icar edilec.eğbıden ta

lip olanların Galata'da Çinili Rıhtım 
Hanında Robert Ferriyc miirecaıatlan 

i!Sn olunur. (3840) 

tLAN 
Oğlum Vaı;IJ Srefanidill Hend!nin ge 

rek meneup olduğum ~rk Mer~ı 
.Ecza Türk Anonim Ş. ge1ıek şahııım 
namına muamele y"1P"'9-ğa Selahiyeti ol 
ma.dığı gibi mirnsımden da iıkat için 
yapılması Hi.zımgc.laı kanııni muamel&
yi yapmıya başladı~anı ilin ederim· 

Akkundros Stefa.ni.dis 
(3839) 

Lıtenbul 4 üncll ·icra memurluğun

dan : 
Bic alacağın temini için evvelce ha-

ciı edilip ve biırinci arttrmmsı 24-.S-

933 günü icra edilip lııymctinlo yüz<le 
7 5 ini bulmadığın.dan ikinci ~ 
ya Jr.onulmııema Jr.arar verilezelr Beyoğ
lundıı Gaıl:ata aamy c.ivarmdıa İstiklal 
caddeci esiri ada ııokağıtııdıı 5 nuınare.ıı 
kahvehane .,. 1olaıota önünde lolıcıoı# 
ve kahvebene mııtıı.ı,. vıe ....ı~ •
çık artttnDS euıetlle 31 Mayıa 933 ÇS 

şamlıe güınll saat 10 da~- Ta 
lip ola.nlıırm yevmi meıkftrde .,..._ı'tlo
de 33-1351 dosya n---U. _....
na min<:aatılan ilin cıGunuır. (J834} 

Tayya~e Cemiyeti Piyango 
Müdürlüğündenı 

Nümune ve §arlnameleri veçhile dört blem eTleımıe ~ 
rakı tab ettirileceğinden taliplerin 30 Mayıa 933 sah giinti 
saat 15 te Komiayona müracaatlan. (2418) · 

her zaman: 
- Beni param için ıevmiyen bir 

kadm varaa o da -.lnl Diyor. 

ERKEK KISMI 

SARIŞINA BAYILIR 

28 NiSAN 
Son s6nJerde o kadar 1118ffulduk 

ki bu slln defterbpe bir satır yazı bile 
yazamadım. Şimdi Tapurla Pariae rf· 
diyoruz; aksi ırfbi ,,.....,. da inadma 
küçllk. Bu aktam Pariaa varacalız. 
Anlaplan Parite ııitmelı: Londraya ııit 
mek kadar usun ailnnJyor. f.oı>draya 
~ ~de tıi41lditl lıalde P ...ta. bir ııU. 
ıçmde ııldllebllmeaini hiç aklım almı
yor! 

Y<ı.zan: Anitalooa 

ııelip eaki elbiııelerini t~ine çevirlinnit 
Londrada bir kız varımı, elblselm ıer-

0 

tine çok çok ucuz ç9Y1rirmit. Kansı, 
mücevhere! dükkimnda ııördti.iümüz 
kadmm evınde oturacalunq, 96nlrii para 
aarfetmemek için daima birinin evinde 
otunnak &deli imiş. Ben Piggie'ye biraz 
cınaret v~ iıtedim: 

- Merak etme, dedim. Kadın biııi ırör
memiıtir, ırörmüııe de seni mllcevb-.:i 
dükkanında ırördüfil için sözlerine ina
nıın-mqtır .• 

Bunlan tllyledim ama, Dorothy ile 
bir an evvel Parise kapağı atmamn hak
kımızda daha hayırlı olacağını söyleme. 
diın- Çünkü ne de olsa Pigııie ıinirime 
dokunmıya başladı. Fakat üniforması
nın kendisine çok yakıştığına Piggie'yl 
iyice inandırdım, hunu için de: 

Kamran Şer11 

_ Batıına elmu bir tiç takarsam bu 
kıyafette belki yamna yakııımnl Kann 
Londraya ıre!oe de seninle ıene dost ka
labiliıü. Çünkü kanıı Lonclradıa olsa bile 
teni beğenmemek elimden ııelmlyeoek. • 
Bu da her halde kaderin lıfr cıllvesl olma
lı. . • declhn.. 

Bunun üzerine Mialı W..,Jo'e 9AYll 
ırittik. Piııırle tacin parası için M.islı 
Weelu'le anlllftı. Kadın nerdeysa hayr• 
tinden düıüp ölecekti. Fakat bu iti 
bir ur olarak saldıyacaiını vadetti. Z... 
ten saki..,... da nau) olsa kimse iaaa
mıyacaktı. 

Nihayet elmıuı tacı ele geçirdim. 
Kabul etmeliyim ki itlerhn daima b
kırmda ııldiyor. Plırırie'ye dalma ı..o... 
drada ve onunla dost kalacağımı ••
dettim. Öyle de lbım, çllnkü Plgırle 

Dorothy mahut Gerald'a bayafı 
abayı Yaktıiı için haa halele üzüntü-
lii. Gerald onar 

- Buraya le.adar telntitk- lngil
tenıyl ııeımıeden Londradan ııltıneme 
lloinia.... Diyordu. 

Ben deı 
- Eier lnıiltere de londraya ı.. 

ıı:Jyorsa, zilanhnlai yordulunıuaa del
mez .•. Dedim. 

Dorotbf ile y!Qe bir teıpla kaTğa 
ettik. Dllı~ün bir lı:enı: Q-ıd bb:l 
leffi ipin lataayona ıeldlil sanı.an Do 
rothy'ye getire ıetlre bir blluik ııedt 
di. 

Ben de:: 

Kocaeli Defterdarlığından: 
Cinsi Mevkii Tahmini fiat 

L. K. 
Mağaza lzmit Camlı iııkele 900 00 

Yukarda yazılı bir kıt'a mağazanın mülkiyeti 16-5-933 
tarihinden itibaren 21 gün müddetle 5-6-933 tarihinde ihale 
edilmek üzere satılığa çıkanlmıştır. 

lstiyenlerin o/o 7 ,5 temi natlarile satış komisyonuna 
müracaatları. (2320) 

Gedikpaşa'da Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Kumaşı anbardan verilmek suretile (2500 ila 2750) ta· 
kım serpuş ve tozlukla bera her kışlık e'bise imaliyes!nin 
kapalı zarf münakasası 17 Haziran 933 cumartesi günü 
saat onbcşte yapılacağından i&l.ek;ilerin şartname ve nümu 
neyi görmek üzere her gÜn ve münakasaya girmek için ilk 
teminatı maliyeye yatırarak a lmacak makbuzla mezkUr gü
nün muayyen saatinde komisyonumuza müracaatları. 

(2398 

Beıiktaş Malmüdürlüğünden: 
Beşiktaş kılınç ali mahallesinde asarİye ve tek selvi cad 

desinde 3, 5, 7 numaralı arsa : 
Beşiktaşta ekınekci başı ınahallesi asmalı sokağında 1 

numaralı sabık karakol binası dyvm ahşap hane : 
Balada evsafı yazılı iki kıt'a milli emlak 21-5-933 tarİ· 

hinde icra kılınan müzayedesinde verilen bedeller haddi la
yik görülemediğinden müzayede müddeti bir hafta temdit e
dilmiştir. Taliplerin yevmi ihale olan 28-5-933 tarihine mü 
sadif pazar günü kazada müteşekkil satış komisyonuna mü· 
racaatları. (2344) 

Milli Müdafaa Vekaleti Hava 
Levazım MüdÜriÜğiindens 

Askeri Rasat memuru yet İştirilmek üzere (20) Ef. ye ih 
tiyaç vardır. Taliplerden aşağıda yazılı şeraiti haiz olanlar 
evrakı müsbitelerile Hava m üsteşarJığına müracaat etmeli 
dirler. Fazla talip olduğu tak dirde müsabaka imtihanı yapı
lacaktır. Müracaatlar 5-6-933 c l:ı:dar yapılmalıdır. 

A - Yüksek mektep veya İhtiyat zabiti olınak. 
B - Lise veya orta mektep mezunu ihtiyat zabiti olmak; 
C - Askeri hastanede muayene edilmek ve Askeri me· 

mur sıhhatini haiz ve her iklimde istihdama elverişli oldusru 
na dair rapor 

D - Manii istihdam bir hali olmadığına dair polis vesi
kası 

E - istihdam edildiği mahallerden hüsnü hizmet vesi
kası 

F-Tercümeihal ve üç kıt'a fotoğraf. (2362) 

Istanbul Gümrükleri 
Başmüdürlüğündenı 

10-5-933 tarihli nan mucibince : 
928 senesi nilı'ayetine k adar gümrüklerde toplanıp her 

mucibi kanun satılığa çıkanla n eaki tarifenin 3 üncü faslına 
ait 283 lira 60 kuru§ kıymeti muhammeneli 75 kap kola, 
mahlep ve saire qya için veri len bedel haddi li.yıkmda görü 
lememiş olduğundan yeniden arttırmaya vazedilmi§tir. Ta
liplerin 3 Haziran 933 cumartesi gÜnÜ aaat 14 te kıymeti 
muhanuninenin % 7 ,5 nisbeti nde pey akçesini hamilen Baş
müdürlükte müteşekkil aab§ komisyonuna müracaatları. 

(2427) 

Gayrimübadiller 
Takdiri Kıymet Komlsyonundanı 

Komlayonun Ankaraya nakli mUnasebetile yüzde iki
den alacalı olan gayrimübad illerin şu gUn).erde komisyona 
müracaatla matluplarmı isti fa eylemeleri. (2426) 

- Gene taliin varmıı ki bu adam
dan çabuk kurtuldun! Dedim. 

Btitün bu kavia bu tll:ıden ç.ıkb. 
Dorothy İtter istemez benimle Parite 
ıreldi. Çüııkü ma)Unı a, onun da yol 
maorafmı Mtoter Eiaman veriyor. Ya
nnnda rabıtalı biri buluntun diye .... 

Londrada son seçirdiğhn ırecayi 
Oarden - partl'de ııeçirdim. Bir çok 
kınmaı balonlar sattım. Bilhaua 
Slroçyalı mqbur tenör Herry La
der'e yirmi liraya bir kırmızı balon 
•alına fa muvaffak oldum ( 1) 1 Dorot
hy bu marifetimi ııörünce: 

- Sen Parite ııitııoek için beyhude 
yere para verip bilet .Jma, dedi. Har• 
ry Lauder'e yirmiıer liraya balon sa
tabilen Mancbe kanalını yüzerek te 
ııeçerl 

Piırırie ııittiğimi.ıü bilmiyor. Kendi· 
•İne mektup yaınp: "Yakında belki 
•- öriitllriiz" eledim. Dcı1rue<ı Pita otelin~eld odamızdan kurtulİlujuma ela 
U m-HID \leiiılm. Çünkft .ıJi aJtJnıt 
orkide çlgeflni bir e,rada ııömıek İllla 
na cena:ııede im it hlteinl veriyor 1 O. 
nun için Mister Eialli&D'a mektup yaa 
dım: "l.-clnda öfrenecek bir f"Y bu 
lamaclık. Bari Pariae ııldelim de niyet 

edersek belki Frans12:9a öfreniriz" de
dim. 

Pariain o kadar çok methü senası
nı ifittim ki, hayalı merak ediyorum. 
Tahail ve terbiye noktai na:ıanndan 
Paris Londradan her halde daha üa
tün olacak. Paristeki Ritz oteline bir 
an evvel cllleeJıt ii. can atıyonıııa. 

Fası - 4 
Paris ilAhi bir yer .. 

NiSAN 21 
Parla il&lıi bir yer! Yani Dorothy 

ile Parlae dlln vardık. Parla ilahi bir 
yer. Çllnldl Frantı:ı milleti ilahi bir 
milleti Çllnkü vapurdan çıkıp ta ,;hn
rilkt- çıktıfnruz zaman han çok U• 

cakb, ortalık ta bir hayli kokuyordu. 
Ve ırümnllrteki Pranın:lar da domoaa 
rfbl bir hayli aealer çıkanyorlardı. 
Şayia bir etrafıma bakmd- ye ponl 
pml bir llıdfora. ıılymit bir Franaıp 
ıröııtlme keatirdbn. Bu her halde çolı 
milhlm bir adam olacıalrtr. Eltııe yirmi 

~* Fraruım parası tılofhr-
dım. - Çok klharca hareket etti, 
ha evirip e§y...,aı tereyaitdan 
kıl qekef ııfbf ırümrilkten 91kardı. Pan 
tolonundaa aarhDAllar, yalnıa ceke
tinde • aflllı: 100 dolarlık ,.....,. 

·Beyoğlu Orma11 
İdaresiaden: 

Müsadereli mallardan ' 
lup F mdıklı ve Şişlide ınıb' 
fuz bulunan 16 çeki 13 kilo! 
dun ile 400 kilo meşe köJ1111" 
rü ve 70 demet Fırın çalıJ!I 
zine namına açık arttırma ı 
retile satılıktır. 19-6-933 do 
saat 16 da ihale olunacağıı 
dan taliplerin Beşiktaş ()ı 
man İdaresine ve ihale gÜfl 
Beyoğlu Kaymakamlığın 
müteşekkil müzayede koınİ 
yonuna müracatları. (2384) 

İstanbul asliye mahkemesi birind 
caret dairesin.den : 

Ehliyet Hanım vekili avukat A~.ı'ı> 
l alı Beyin Galata"d.t Merkez Rıhtı-n 

nı .5 inci kat 5-6 No. da Zonguld ~1 

Madff!ci Şemsi Bey aleyhine 33-455 d• 
ya numarasile ikame eyJe.diği 2000 Jiı> 
alac ak davasından dolayi mümaikY' 
tevdii muktezi evrak ikamet g3hı ac~ 

hu! olduğu cihetle tebliğ edilemcdigi1 

den H. U. M. K. nun 141 ind. mae.i( 
s i mucibince ilanen tebliğat ifasına ı 
rar verile rek tebliğ olunacak evrak ın 
keme divanhanesine talik kılınmış ol 
duğundan müddeaaleyh Şemsi Bcı ııf 
rihi ilfulın ferdasından itibaren orı gud 
zarfında mahkemeye müracatla dava 1 

zuhalini tebell{ığ ve cevap lfıyih ;ıaı v< 
mediği takdirde hakkında muamelci 

yabiye icra kılınacağı ilan olunur. 
(3830) 

• 
htanbul dördüncü icra memurluğu 

dan : 

Tamamına kırk.beş bin sekiz yüz Iİ 

kıymet taktir edilen Bcyoglunda F 
riköyünde ikinci kısIJD Şişli kağıt 

ne caddesinde (Şisli Tramvay tevek 
mahalline kar§ı) yeni 185, 185-1, ıss·ı 
numacalarla murakkam iki ,ba,p dıikkS 
nı müştemil maa bahçe Haydar bey r 
partmanmın tamamı iki yüz aelaıen şt' 

kiz hisse itibariyle otuz dokuz hisseS' 

açık artırmaya vazedilmi§ olıtıp ıo-f 
933 tarihinde şartnamesi divanhanef 

talik edilerek 28-6-933 tarihinıe müsaıf 
Çarşamba günü saat 14 t.en 16 ya kad81 

İstanbuJ dördüncücü i.ua daireeinde 1 

çık artırma auretiyk satılacaktır. Art 

ma ikincidir. Birinci artınn&da mel" 
kiır bJ69eye hin yüz liraya talıp çı~· 

mııtır. Bu ker-e en çok artıranın üzerill 
de hıra tlacaktır. Artırmaya i~ ıra ı· 

çin ınezkilr hieseye isabet edm layııı' 
ti mühammineainin yüzde yedi buçu~ 
teminat akçesi alınır. Müterakim vtl" 
gi, bokdiyc, vakıf iA:areei, mıiştociye 1 

tir. 929 tarihli icn kanununun 119 
c.u maddıcein.e tevfikan baklan tapu ,;
cillcriy.le ııabit <>lmıyan ipotekli aıa.cal 
Jdar üt diğer allkaderarun ""' irtifal 

halda BıipJer:lnln bu haklarını ve ~ 
9Wriylo faiz w maıııırllıe dair olan ;dO"· 

Jarım ilin t.rihkıden ltilımen yiJ1lll 
ııün ~inde ...- ~bil 
din-ı-i liııııımd.-. AJı:ai lı6lıte heJr.)I' 
rr tıııpu mcillıeriyle ahit olımyııolar ; 
h§ bedeılitıin pay.lap ııaeından mri.ç )il' 

lır.Jar. A1ilaıda:rleruı ı,tı.ı maMei ~ 
ni}'"' ahkftmırıa 1-filıııın lıarelııeıt e~ 

lui .... deha dyllde moıJ.Omat ıümk "' 
teyenlerin 932-1251 <loııya ....-..;yJI 
mcmuri}'"'timiııc mllnıca&tları lltlo 011' 
Iltlr. (3854) .. 
.ı.n : 

Mtlfli& 1~ lıaaırcı.ı.rda S6 fi 
da Leoıı S. Boton ri. •lııaıklıllınna 11'1 

gwıclato ı..klif etmiıti.r. Bu tıekUıfıln d 

zakereei ve ikinci tqplaııma için ..Jıl 
ol\KIUl 3-6--933 cumart-esi giIDll ..ı l 

e tıılilı e<111mi, o1tnaJr1e ayıt.yet ıı 

oluııur. (3850) 

ıerit olan bir adama yirmi frankla lf 
iti ııördfirebilmek.... Bedna ••. Del 
mi? ...• Benim anladığnn bütün Fr•1 

tıalar alabildiklerine domuz ııibi Jıl 
fınyorlar, hele elli santim denilen ti 
bir parayı bahtit olarak verdiniz ti 
takai toförleriniıı domuz ııibi bafırıf 
larıadan durulmryor! Fakat PYantl 
lamı iyi bir ciheti var: Bir Frafl~ 
domu• ıribi bafırmaia batladı mı, I 
kim olursa olsun, eline bet frank 
rin, derhal suauyorl Domu:z ııibi biı 
ran bir Fran11zı susturmak o k• t 
hoı bir teY ki insanın bet frank .ıe, 
seve seve on frank vereceii ıreliyof · /1 

Bllylece Rib: oteline ııeldilıı. Ril1 jll 
teli illhl bir yer! Çtinkii benim fi~A 
ce bir kız için ııü:ıı:el bir barda ol~: 
faJDP8Dl koı.ıe,t içmek Yeye 1' , 
en milhlm halk.mı aeyretmek her ~{ 
de illbt bir ıey! Yani demek I•~ 
rum ki orada oturup Doll:r l:l. ıl 
eleri, P-rı VVhite'i, Misia Naw'• ti 
re dince insan kendini baıka bir j,) ~· 
de zannediyor! insan Misi• f'I~) 

(De..- "' 
(l) Sko'iyalıların cimrllJli :. 5 

hurt/ur. 
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lstanbul - Eskişehir • Ankara 
27 Maya• 953 ten itibaren 

Türkiye hava postaları 

[ 

Garba ..... 

lstanbul - Ankara IST ASYON Anbra • l.te•W 

Hareket Mavualat ffuoelrat llavualıat 
&30 Yetilk61 " l.taaW" 17:4.0 

9:40 16:30 
10:00 lfXlCf' 

11:10 15:00 
Aakara 

Tqhuıdaa 1Ut 14:30 da barelret ı•ıı:ek olu ilan .. tbaa 
ait bmul otomobil " AB.ara Palls ., oteline uğrayarak yol

calan ücretııiz olarak Ta11are -1cLuuna ptirir. - 2408 

KAHVENiZİ 
Kurukahved ha•ı albM• 
K11n1kah•ed hanı .. hlbl 

KURUKAHVECI 
o.... Efendi oj'lu 

A. IHSAN 
Afata1a1mdan alın111. 

Hüa ve nefistir. - (3573) - 3075 

Haıaratı % 100 öld6rir. 

Evkaf mldlrlyetl ll&alan 1 
Evkafı Mülhalrwda• çavuıJuıı• vakıf çiftliği dahilinde 

eaki çiftlik ve Ü.k\idar yolu Mandıra önü ve Boza önü mev 
kille.inde cem'an 29 dönüm ÇllYD'ID senei baliye otlan ar
tll'lllaya ~!hr. lhaleai 31-5-933 çarpımba giiDü saat 
IS tedir. Taliplerın İstanbul Evkaf Müdüriyetinde Varidat 
Müdürfaiüne müracaat eylemeleri. (2102) · 2704 

Katıneti 
ırıuhammenea 
Lira K. 

83 34 Mercanağa maballHinde lmamelihan üat kat-
ta 20~ No. h odanın 6/8 biuesi. 

52 50 Be~ancla H üseyinağa mahallesinde Yeni 
şeh_h1r .ceclcle.inde 74 160 No. L diikkinın 8/ 96 

INell. 

200 00 Saraçanede Minıara:ru ,,..luıllesincle Sara-
çane cadd ı illtle ~ /35 N lı kisir dükli-
nm 1/ 2 hiııesi. o. 

215 00 Tavukpazarmda H~ mahaUz ·+de Çi
lingirler sokağında 21 N.. h dıiiWn- 1/ 2 
hiuesi. 

460 ()() Babıilide Hob7ar h.e "ıode Cağaloğlu 
yokuşunda 10, 1~, ~· 31, 33 No. h kigir mat
baamn 10/ 240 hıaae11. 

266 68 ~ eski~ Feni Süruri ma 
••ll=iwle Ma lırnut.,... 0 dduinde 37-35 
No. lı cfiikkinm 481288 bi11ni 

"--'---..l-1..! emlik . • . ..ı ... ...ıı·· -ai ı UKan1UU Hazıra mn ,...._ WWWu+WK• c ••rte-
Pe~ saat on bette pazarlık la aatdacağmdan taliplerin 

~en1e beraber Mahlul&l ....,_,ine müraeaatıa:n. 
•• 7 - (2415) 

kalı 8."ı;ek-prcla Dördüacü valaf hanın odabaıılığı ile 
n ve Oc:•kwn te11imi tarihin den 936 cen=i Mayıs nihayeti
~adar.25 Mayıs 933 tarihiad.-.n 24 Haziran 933 tarihine 
~le~ ~ ay zarfında Pl'"!r~la kiraya verileceğinden tut-
11!~ i&tayenler evkaf mudin7etinde varidat müdiriyetine 

- eatlan. (2413) 

deh Osküdarda Gülfemhatun mahaUe•inde Cami kurbin-
~~~ -
~ ~ıacla Gui Hasanpaşa mah•llesinde Türabi· 

\' da 25-23 No. harsa. 
tıe ~ '1kai-cla yazılı vakıf emlak 934 ~esi Mayıs nibayeti
ler J,~r PazarLkla kiraya \"erilecei:inden tutmak iatiyen
Evkaf .:.~.o~ birinci çarşaınba gÜDÜ saat on bqe kadar 

-~ .. 'IQlriyetinde Vakıf Akarlar kalemine eelmeleri. 
(2416) 

MlUJYET · PAZAR 21 MAYi! ım 7 
-- ------ - --- --- - -- - -- ------- - --- g 

arkMalt Hu••ıAsası Kullamnızsütünüzüa rttırır a Çocukların kemiklerini 
Kuvvetlendirir (2716) 

Sinop Cumhuriyet 
Müddeiumumiliğinden: 

Sinop Umumi hapishanesindeki mabkUm ve mevkuf
lara 1 Haziran 933 tarihinden 31 Mayıs 934 tarihine kadar 
bir 711 içinde verilecek ekmek aşağıdaki şartlar dairesinde ve 
kapalı :ırarf u""'1e otuz gün müddetle münakauya çıka
rılmrştır. 

1 - Hapishaneye verilecek ekmek Samsun veya Boya
bat düz ve temiz kırma unundan yapılacak ve bir ekmek üç 
yüz dirhem yani 936 gram ola rak piıirilecektü-. 

2 - Hapishaneye verilecek elone~ her gün Doktor ta 
rafmclan muayene edilecek ve muayeneae pişkin olmadığı 
ve karışık bulunduğu anlapl dığında dışandan satın alma
ıw:ak ve fark. fiat müteahbi din alacağından kesilecektir. 

3 - Her gün almacak ekmek vasati 800 tane olup bun 
dan az veya çok istemeğe Hapishane müdürünün salahiyeti o
lacaktır. 

4 - Almac:ak eloneğia miktan bir gün eft'el Hapisha
ne Müdürlüğünden müteahbid e bildirilecek ve mijteebhit ta
rafından en :ışağı on iki saat evvel pişirilmit -.. ekmek er
tesi giinü saat on dörde kadar Hapishaneye teelia, edıı1ecektir. 

5 - Münakasaya girecek olanlar ihale lte«Wiınıi11 yüzde 
yedi buçuğu olan 1281 lira 88 kul'Ufu depıRito alarak mal 
aandığma yatmlddarına dair makbuz ilmiilrd zri Yeya Dev
letçe taıunmq bir bankanm kefalet mektuba yep 7azıh lay 
meti üzerinden istikrazı dahili tahvilab ve yalmt Bcıea fia
tmdan yüzde yirmi nokaanma b~ka mali rls • teldjf mek· 
tuplarile beraber Komisyona vereceklerdir. 

6 - ihale 15 Haziran 933 çarşamba sini ...ı on bet
te Sinop Cümhuriyet Müılde iumumiliğinM _, ıel+.il ko· 
miayonunca - Adliye veki.1eti celilesinin aurii mezuniyetin 

e talik•n - icra edılecek ve iha le günü saat aa heşten sonra Y 

erilecek teklif mektupları kabul edilmiyecekı•. 
7 - Miioakas..ıan mütevellit ilin ücnderi, pal ve aai 

re lııilc:ümle tekalif ve masarif at ve ledelLace ekmek tahlil 
masraf ve ücretleri müteahbid c aittir. 

8 - Daha fazla tafsil&t almak ve prtnameyi gönı ek is 
tiyenleri tatil siinlerinden maada her gÜn Sinop Cümhuriyet 
Müddeiumumilİğine müracaat eylemeleri ilin olunar. (2305) 

l9U 

Ticaret itleri umum mldirl6taatlenı 
30 ikinci Tep 330 tarihli kanun hükiiıxUerine a&e ...U sın it aı.ı eo

nebi ıirketlcrinden İsviçre tabiiyetli ( Ncstlc ent Aıı,gle S6wia Kau)c:ıM:t Jlllk 
K......,...U - Mestle And Anglo Swuiııs Coodenaed · lftlk C "'l*IJ' ) 

bu. kece müracaatla kumpanya nizamnamesinin bazı maddelerinin dcğiştiriJıdi
iini ve bu .-yanda eemıayenin 125 mi iyondan 145 milyon İllVİÇ<"e fruıcma çı
brıl.dıfını bildirmit ve Jizımgclcn ve8i kayı vermiıtir. 

Keyfi7'Ct kanuni hükümkre aıuvaf ık ı:örülmü~ olmakla ilan olunıır. (3822) 

• 

! FIRSAT 

Y~d~~!~~y~~~~:~~y 
iskelewinc yakm Galata'da Tiinel cin
nn.da mertebani aobğmda HRISOVE
LONI BANKASI R. A. Ş. müracaat. 

(2998) 

ist. Mr. l\.amandaabğı 

Sabaal- kom. ilhlan 

Harbiye mektebi ihtiyacı 
için 4000 kilo yufkanın 21-
6-933 çarpmba günü saat 
14,30 dan 17,30 a lcadar açık 
münakaıası yapılacaktır. Şart 
namesini görmek için her gün 
ve münakasaya girişeceklerin 
belli ••ktinde komisyonda ha 
zır bulunmalan. (657) 
(2348) 

••• 
Merkez Kmıamhnbjma 

merbut İstanbul c:İlletİndeki 
müecıe1at için on iki bin dört 
yüz yirmi çeki odan 19-6-933 
pazart=i lfÜDÜ saat 14,30 da 
kapalı zarfla cataı almacaktır. 
lsteklileıı iu prtnameaioi gör
-~ için her l(Ün ve miin•b 
•asma giriweceklerin belli vak 
ı i••-lrn enel teklif mektupla
rını komisyon riyasetine Yel"· 

meleri. ( 643) (2252) 
2939 

••• 
idareleri Merka Kuına:n

clanlığma merbut Anadolu c:i 
hetind z'ri mü~ .... t için 8260 
çeki ochm 19-6-933 pazartesi 
günü saat 16 da bPl'h zarfla 
aatın •h-ac.ktır. isteklilerin 

KARADENiZ POST ASI 

Erzurum 
Vapuru 29 MaJ'I• 

PAZARTESi 
günü •kpmı bacekıetle Zonguldak, 
lnehoka. Aywık. S.....m, o.du, 
Gi.re.m, Tnbzon, Sf .. , R.izeye 
a:rimet ve aV'det cdecelr:tir. 

Fula taftıilAt için Siclrec:i Ye.llııen· 
ci hanındaki aeentabpn. müracaat. 
Tel: :ıısu. (3765) 

3155 

SADIKZADE Biraderler 
Vapurları 

BARTIN POST ASI 

KEMAL vapuru 
28 mayıs puac günü saat 18 de si .... 
keci ,.ı!ıt-ırnden ha""kttle (Ereğli, 
ZonguJdak, Bartın, Amaara, Kı.ııruca 
!ile, Cide, laebolu, Eweoye, İtişe ve 
Aban.aya azimet ve avdet edecclotir. 

Faz1a taftıllit için Sirkeci Mey
menet Ham altında aıcıentalığa mü
racaat . Telefon: 22134. (3803) 

SEYRISEFAIN 
~~~~~~~~..;..;...._ 

M•rk- ac-taı Galata Klpr91.atı 8. Da. 

ş.lte ~ ....... MAh•_+_ .... H. 2.3740. 

IZMIR - PiRE - lsKENDE
RlYE POST ASI 

EGE 
30 MAYIS SALI 11 DE - TRABZON POST ASI 

Cumhuriyet 
31 MAYIS ÇARŞAMBA 18 DE 
Galata r•bbmmdan l<alkarlu. 

Laater Silbermann ve Şii. 
Tele: 44647 • 6. 

OOYÇE LEVANT Linye 
Hamlıorg, Bıocııİı, AaYeft, latanlıul Tt 

Bahrı.iyah arasmda uimet ve avdet 
muntazam poeta.lruı 

Hanburg, Bran. Stıctin. Anvenı ""' 
Roterdam'da.-ı lim'lnımıza muvaııalitr 

beklenen vapurlv 
APPOLONlA vapuru 1 hazırana <loğru 
ANGORA vapuru 9 hazirana doğru. 
NlCEA va.pu.nı 1Z hazicma doj!:nı. 
TİNOS wıparu IS huirma doğru. 

Burgaz, Varna. Köstence. Kalas w 

İbreil için liman-ızdan barelııet 
edecek Y"4Juırler 

1 
APPOLONlA vapu'1"u 1 - 3 hazıraM 
doğnl 

TINOS nıpmu 15-16 hazirana doğru 
Yakında Hamburg, Brem, Anvers ve 

Roterdam limanları için harelııet 
edecek v...,..rıa..: 

ARTA vapuru 2 - 3 huicana doicu. 
ALİMNIA vapuru 6-7 hazir.ında 
ANDROS ...- 1Z·l4 huiııaııa doğru 

Yakında Bawmıı gidecek vapurlar 
ANGORA .....- 9-11 ... arana doğna 

Fazla •fei.IM için Galata'da Ovakim 
yan luııımda ı:.a-r Silbennann ve Şia 
rekllı flll!Ur accmehğına müracaat. 

Telefon: 44647-4i (2553) 

~ecesi se--· 
F~anla dla!-•ritmit 

HARiKA 
RAKISI 

Tsmiı:lifile, lez~et ve nefase· 
tia eeki fllırederi 

barakmıfbr. 

prtnameılİllİ sörmek için her ------
gün ve ID',.,....9'R"• girişe. Deındilzcek 
eelderin belli ft!lrtind'!ID enel «Tajlıa i " klıi 
teklif mektuplanm ....ırtinden 
enel lmmiaycın riyasetine 
"91'1Deleri. (642) (2253) 

ZMO 

ZAYİ - 5343 sicil numaralı motoslk· 

lıet ehli~tnamemi zayi ettim. Yenisini 
sıkanı.cağımdan hükmü yoktur. Agop 

(3820) 

hab Mkkmcl•lıj i!ltiıa içıi.n istüıal c
dilmif olan 2Z Temmuz 1931 111rih w 
1280 numarallı ihtira beratı üze.riıı.deki 

lıukulı: bu llerc bqkasına devir veyaj
cara ftlrilıecefindcn bu hususta futa 
ma!Gımt e ıliomı k isteyen 9"atıll ~ 
bul'da, Behçekapu'da Tq Hanında 43· 
48 mmıaralarda idin ftkili H. W. S 
Efendiye müracaat e~leri ilin olun~ 
(3716l su 



-TAHSİSATI MESTURE .. 
Bu tahsisatın mürakabesi lazım 

Vehpi Efendinin 
değil mi? - Hoca 

takriri .. 
Ankara, 20 Şubat 1920 ı 

Hariciye bütçeainin müzakeresi 
esnasında tahıisatı mesture faslına 
ilifildi. Tahsiaab meıture ne olu
yor, bu para kimlere veriliyor? 
Milletin bilmeıi lazımdır 1 

Tahaiaab mesture mlln•Hbetile 
illet Mecliıinde aöylenen sözler

de orijinal mütalealar var. Mut
lak hükfım ve salahiyeti haiz olan 
Büyük Millet Meclisinin bu aallhi
yet ve kudreti nereye kadar götür
mek istediği bu mütalealardan an
lqılabilir. Bu sözleri, bu orijinal 
mütaleaları deftere geçirmek ol
maz. 

Konya meb'uau V ehpi Efendi 
diyor ki : 

- Bu maaarifi mesture yalnız 
Vekillerin reyine kalmıt açık bir 
bonodur. Nereye veriliyor, kimlere 
veriliyor. Kimsenin haberi olmi
yor. Bunun bir tetkikten geçmesi 
lazımdır. Divanı Muhasebat yok. 
Bu masrafları tetkik için Meclisten 
bet arkada,m intihabım teklif e· 
derim. 

Bir meb'ua - Heyeti Vekile 
Mecliıten değil mi? 

Vehpi Efendi - Bl!n kendime 
emin değilim! 

Hariciye Vekili Muhtar Bey mü
dahale etti: 

- " Efendiler, diplomasinin in 
celiklerini bilenler için tahsisatı 
mesture malfım bir teydir. Tahsiaa
tımesturesiz Hariciye idare edile
mez. isminin de delaletinden an
latılıyor ki, bu para mestur olarak, 
mahrem olarak sarfedilir. Dünya
d!\ hiç bir Meclis tasavvur edile
mez ki, memleketin ıiyaıi mukad
deratını eline tevdi ettiği adam
dan 43 bin liranın hesabını isteye
cek kadar emniyetsizlik göstersin!. 
Tahsisatı meıtureyi ıarfa mezun o
lan vükela, olsa olsa bu sarfiyatın 
dan dolayı yalnız hükfımdara he
sap verirler. (Hah, i•te sadaları) 
Mustafa Bey Tokat -Yakalandın. 

Vehpi Hoca, zahirde hak kaza. 
nıyordu: Hükfımdara hesap ver-

' 

Salih Elendi (Erzurum) 

mek mecburi ise meıele yoktur. 
Türkiyede Hükfımdar, yalnız Bü
yük Millet Meclisidir. Zaten iste
nen tey de Meclise hesap vermek
tir. Bunun üzerine Muhtar Beyte
vil etti: 

- Evet, Hariciye Vekili olmak 
lığım sıfatile, yalnız reisi hükıimet 
olan, Büyük Millet Mecliıi Reisine 
kartı mes'uliyet takabbül ediyo-
rum. 

Bu münasebetle, Türkiye - 1-
talya muharebesi esnasında Roma· 
daki bir ecnebi devlet katibinin 
nasıl istihdam edildiği izah edildi, 

Müzakere esnasında fU sözler 
de geçti: 

- " Sevr muahedeainin tetkiki 
aıralarında, M.Venizelos: Kleınan
ıonun ruhu habiıi olan ve Yunan
lıların davasında çok fayda ve te
siri bulunan Tardlyönün metreıi
ne üç miliyon lira vermittir. Fakat 
Venizeloa, hiç bir zaman bu para
yı filan yere verdim, demez. Onu 
zaten kendisinden kimse sormaz!" 

Bir meb'us - Demek ki,o mea-

1 

1 
! 

tur bir tahsisat değilmif.. Mestur 
olaa idi, Venizelosun verdiği para. 
meydana çıkmazdı. Biz, mesture 
hakkında mürakabe istiyoruz. 

Hariciye Vekili - Bu teyleri 
Venizelos itiraf etmit değildir. 
Bunları, falllpanya içerek aarhot 
olan bir kadın söylemittir ! 

Operatör Emin Bey: "Mümkün 
olsa da, bu tahıiaatm bir kaç misli
ni daha versek •• Avrupada bir kaç 
adam ve bir kaç gazete elde edilse 
de lehimizde propaganda yaptır
sak ... ,, Dedi. 

irşat encümeninin ataletinden 
daima tikayet eden Tunalı Hilmi 
de tahaiıabn artırılmasını teklif 
etti. 

Bir aralık Erzurum Meb'usu 
Salih Efendi kürsüye çıktı: 

- Efendim. Tahsisatı mesture 
mutlaka lazımdır. Diplomasi yap. 
mak için ecanibe gönderilen zevat 
güzel olmalı, paralı olmalı, lisan 
bilmeli, kadınla tema• etmeli, :ııi
yafet tertip etmeli, adam satın al
malı ,matbuatla tanıtmalı, her fe
yl yapmalı .. Bunun için verilen tah 
sisat azdır. (Ayıptır, sesleri) ayıp, 
mayıp yoktur. Kainat böyledir. 
Hatta ecnebilerden bize kadm ge 
tirenler de olur. Hatta biz de böyle 
yaparız. Maslahat, her teyi yaptı-
rır ... ,, 

Salih Efendi buna benzer bir 
çok teyler söyledikten ıonra tah
sisatın Meclisten ayrılacak bet ki
tilik bir komisyonda tetkiki tekli
finin çok yerinde olduğunu söyle
di. 

Hariciye Vekili, ısrar etti. Dün
yanın hiçbir tarafında olmayan 
bir usulü bizim kabul etmemiz 
doğru olmaz. Hiç bir Hariciye Ve
kili bunu üzerine alamaz. Dedi. 

En nihayet HükUmetin teklifi 
kabul edildi. Tahıisah mesturenin 
dağıtılmasına ellerini sokmak iste
yenlerin dedi~i olmadı. 

MiLLiCi 

iş Bankası kumba·ra ikramiyelerini bir 
ınisli çoğaltarak 10,000 liraya çıkardı 

......................... 
Bundan sonra her 

ketidede 5000 lira 
ikramiye veril~cektir 

Her ketidede " 207 ,, 
kumbara ıahlbl ikramiye 
alacaktır. 

Mükafatlar 
[ Her keıldede ] 

Birinci milklfat 1000 L 
lkfnci " 250 •• 10 kiılye ( 100 erden) 1000 

il 
20 ,, ( 50 ıerdea) 1000 

" 175 ., ( 10 ardan) 1750 ,, 

5000 L. 

[ Kuralar eaklal gibi 1 ai
ıan ve 1 teırinievvel ta
rihlerinde çekile cektir.] 
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Senei devriye gÜnü çiftlikte Gazi Ha:uetlerine ait iki 
kıymetli İntiba 

YEŞİL ANKARA 
Gazinin Çiftliğinde Yıldönümü .. 
ANKARA, 25 (Milliyet) - Bu -

gün Ankarada hir yaza girif hayra -
mı yaptık .. 

Yanımda biri ı "Ankara, felekten 
bir gün daha yaldı .. ,, diye mırıldandı. 
Tanıdığım bin olsaydı hemen milda -
hale edecektim ı 

- Ankara, çalmazı alır! 
Ve hu ııözilm hir kuru medih es. 

pirisl olmıyacaktı. Ankara, milletin • 
den ve kendinden batka olanlardan 
her teYi almıştır, kopara kopara al • 
mıştır .. 

Bilha11a felekten ( •) ve tabiattan al
dığı her teYi hep böyle almııtır •. Ha
tin ve i.ai tabiatı, inatçı ve boz topra· 
ğı, traktörünü bir tank gibi kullana
rak ve gene •~anım o lliamanlar dald 
kaini gibi aziz bir yardımcı ve bir 
hatıra sayarak burada mağ)Qp etti 
ve nihayetsiz yeıil, servisiz fakat a -
laçlığı, canlı ve ıen bir türbesini yap-
tı ... 

Ne tilrbesiı hayır! Bugün oruı. 

mıı göğüı, beı bin 
çiftliği dolaıtı .• 

parJamı§ göz, 

Bugün; memleketin büyilğü Gazi, 
memleketin efendisi Köylü ile, dekor
lann en asili yeıillik içinde ve muhit
lerin en güzeli toprak ortasında yan 
yana geldi, başbqa verdi .. 

Arab'm Bezmi Elestinde Rab, her 
ruhu naaıl ayn ayn İzaz edebildi bil -
miyoruz •• Fakat dün Gazi, çiftliğinin 
bir nektar kadar lezzetli ayranım 

Nafia vekaleti binası 
ANKARA, 27 (Milliyet) - Yeni Na• 

fia Vekaleti bina11 508 bin liraya Hay· 
dar Ziya n ıurekisına ihale edildi. 

Gardenparti 
ANKARA, 27 '(Telefonla) - Şükril 

Kaya B. bu gece Marmara köıkünd• 
kordiplomatik ferefine bir gardenparti 
vermiıtir. Gardenpartide Kazım, l smet 
Pı. !arla Vekiller, Hariciye encümeni a
zalan, Fırka erkim bulunmuılardır. 

-o--

Vekalet emrine alındı 
ANKARA, 27 <Milliyet) - Befiyri 

kaymakamı iken ispir kaymakamliğına 
tahvil edilip henüz Beıiyiriden aynlma· 
mıı olan Nurettin B. Vekilet emrine a
lmdı. 

Maliye müfettişliği 
ANKARA, 27 (Milliyet) - Maliye 

müfettiı muavinlerinden Gıyas ve Em.iıt 
Recai B. ler beşinci sınıf Maliye müfet· 
tişlilılerine terfi edilmiılerdir. 

A;fliye encümeni mesken tazminatı 
olarak verilen paraların borç için haczo
lunamıyacağına tefsiren karar vermiıtir· 

İçenleri birer birer sevince ve heye· 
cana garketmeaini bildi.. 

17 ziraat ıubeaine dört elle sarı· 
!arak hepsini bütün tabii ve iktıaadi 
müıküller hatta imkansızlıklar orta· 
ıında tam ve yalnız bir yilrüyilıle i • 
lerletmeaini bilen Türk iradeai, Türk 
bilgisi, Türk emeği her tilrlü takdiri 
haketıniıtir 

Ve dün 5000 kitinin arzuıunun kı· 
sa ifadesini hançeremde taşıdığıma 
inanarak söyledim: 
Niıuuı ;yağmuru gibi gÖ:& yap neye 

yeter? 
''Onlar,, ın yolu yeıil bir uçurunıda 

biter; 
Bhı bo:&kıra yolcuyu:&, arkada§; elini 

ver: 
Bahar yaratacağu; •linl ııer arkadaş! 

Behçet KEMAL -------
(*) Daima l'•nç, gÜler ;yüzlü ve 

kamburwz Felek, bu hiaaba dahil de· 
ğil. 

bir zafer meydanı gibi idi; Türk ira
desinin, Türk bilyillüniln emri altm
d.a, ~•tin ve &ıl tabiata kartı açtıJı 
cı.~&.lın umulmaa bir baıanıla bittiği 
g uniln 8 inci yıl dönmft 1 

Bugllnı 5000 kiti; beı bin kabar-
Türkiye turneılne çıkacak alan Muhalı:ıı ırücü 

buik letcileri 

Altın Mekik 
İpeklileri 

zar af etin tlmaalldlr 

Maroken Ejipsiyen 

Maroken Venüs 

Dünyanın en iyi boyalarlle 
boyanmış son moda renk
lerde çok zarıf kumı§lardır. 

Kat'iyyen solmaz 

Fabrika fiatıaa 

Yerli Mallar Pazarı 
Beyoğlu: latiklAI Caddesi lıtanbul: Bahçekapıda (3851) 

Gedikpaşa'da Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Oç yüz elli liralık yerli biojen Kbun.ve yahut lunet 28 
Mayıs 933 pazar gilnü saat 14 ten 15 kadar pazarhkla sa

' tın alınacaktır. Talipler mez kilr giinün muayyen saatinde 
maliyeye teslim edilmiş ilk teminat makbuz ilmühaberile 

komisyonumuza müracaaOarı. (2412) 

3 6nc6 kolordu 
llAnları -

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

olan 107604 kilo un kapalı 
zarfla mün~aya konmu§' 
tur. İhalesi 8 Haziran 933 per 
şembe günü saat 14 tedir. Mii 
nakaaa şartnamesi latanbul 
3. K. O. ve lzmirde Mat. Mv. 
SA. AL. Komiıyonlarmda 
mevcuttur. Taliplerin giinÜJ1 
de teminat ve teklif mektupla 
rile Tire'de SA. AL. Komisyo 
nuna müracaatları. (3063) 
(2257) 294-4 

• • • 
K. O. merbut kıt'alarile 1· 

F. ihtiyacı için açık münakaı• 
ile 4.800 kilo zeytinyağı satuı 
alınacaktır. ihalesi 19 Hazi· 
ran 933 pazartesi günü saat 
11 dedir. İsteklilerin şartna• 
mesini görmek üzere her güJJ 

ve münakasaya girmek içİJI 
o gün ve vaktinden evvel FıJI 
dıklıda 3. K. O. SA. AL. ko· 
misyonuna gelmeleri. (183) 
(2421) • 

MECCANEN 

incili Şerif 
·kltaı>- göode.rmelı: için adreııimi~ 

yumısı 

Mel.aorı. de la BJble Dpt. T. z. 
GENEYE (SUlSSE) 

- 2894 [3332) 

Umumi Nl!frİyat ve Yazı iş/eri 
Müdürü ETEM iZZET Ş 

Gazetecilik ve Matbaacılık T . ..4· 


