
Tapuda yeni teşkilat ya
pılıyor, memurlar arasında 
değişiklikler yapıldı. 

Küçük itilafın Dörtler Misa
lanı çetin bir mukavemetten 
sonra kabUI ettiği bildiriliyor. 

FIATI s 
~ 

KURUŞTUR 

clis 
Yeni Adliye 
Vekili 
illi Sar~ço~lu Şükrü Bey çok ehem

! J~tlı hır zamanda çok ehemmi! ~e 1 h.ir vekaletin batına geçti. E
ı• ç~•Yetli bir zamanda diyoruz; 

•. . u gerçi hukuk aiatemimizi de
gıttirıni9 ve adliye te,kilatımızı da 
~~llııf bulunuyoruz. Fakat hepi
~ iZ de biliyoruz ki, Avrupa mev-
~tından aldığımız bu kanunlar

) •t. bitnılt olmuyor. Bilikia adli
h "llıızdeki inkılap timdi batlamıt 
l ul11ııuyor. Ehemmiyetli bir veki.· 
l~t diyoruz: Çünkü muhterem Ad
;Y~ Vekilinin de cümhuriyet adli
~ilerine hitap eden tamiminde 
~Yle.diği gibi, adliye inkılabın 
~ kç~sidir. Bunun içindir ki Sa
,._ ç~glu Şükrü Bey gibi azimkar ve 
.... etııı b" inkıl " • l ı Ilı. . ır ap çocugunu ad iye 
dikııış~14ında görmekle çok aevin
da · ukrü Bey tahsilini Avrupa
İyj ~llı•t, binaenaleyh Avrupayı 
nıuş b~Yk, inkılap içinde yoğrul
biıı~ ır l aç defa ehemmiyetli ka-
borçl aza 1klarını yapmıf, Osmanlı 
fa.kıy ~ın~ müzakerelerini muvaf
evıe: e ıdare elmit kıyınetli bir 
u lca adaınunızdır. Genç Yatında 

liilıet d~ .genit ve mütenevvi tec-
İliy er ıçınde yoğrulmut bir ka
~dtten hükfunet müııtajini kala

! · d/' Adliyeye yapbğı hizmetle
!~ 'Yltııa tükranla habrlanacak o

e bıı Uauf Kemal Beyin bu aralık 
Şm~'.:killetten ayrılmak istemesi, 
i:""lll• . Beyin kabineye girmesi ve
~aııı· h 1 azırladı. 

~~e ıulhünün imzasından 
tı- llıil!i Türk devletinin kartı

de11 ~ ~il ehemmiyetli meaeleler
tenn ~ni battan bir hukuk sia-

kilit ~ ve yeni haf tan adliye 
•uliı .~ Yapmaktı. Lauaaııne'da 
ite lllıızakereleri cereyan eder
rı k;_

1
de\>)etler, adli kapitülaayonla

de • dırnıağa neden muvafakat e
' llııyeceklerini izah ederken da. 
ille a~liy~ aiıtemimizin A~pa 
ltıiiitıııyetınden aykm esaslardan 
Ve b eın olduğunu söylüyorlardı. 
ae• u'. doğru idi. Esasen Lauaan-

. a .K~tınezden evvel adliye ıiste-
11Dizı muaa ' 
"!erine u d rr tııedeniyetin telak-

unu Yd tırmağa karar vermit 
~ Yor uk. Milli hiki · t 'Ya.nan d mıye e 
:lııktan nıo ern bir devlet kur-
1 de. son!a .adliye tetkilibmız

: ııu~Yllı inkılabı yapmamak 
ı levt ti değildi. Ancak yabancı 

b"e ere kartı Lauaanııe'da bö _ 
ı ır teahhüt altına ııirnıek d 
~· ~ı İınperatorluğunuıı Parla v: 
r lın ınuahedelerindeki ıslahat 
·· '8.ded U en maddelerini imzalamağa 
J ~llzeyecekti. Bunun için yapıla
• li 0lıuı adli inkılaptan ancak ken 

a 'ranuzda bahsettik ve kapitü-
Y~nlarm kayrta1z ve ,artsız ola

ilgasmı istedik. Aradan geçen 

b~ııe zarfında Türkiye en tümul 
ıııı, ıı- Adliye inkılabına sahne ol

b l_ıır ·.Bir •İsten:ıi bıraktık. Baş
:. ~ıstem aldık. Ancak yukarı-

1 • . •taret ebııek i.at d".. • · 
ıı, hu ld e ıgımız gı-

91 yo ilki nıeaaiıniz b. tm . 
tıüz hatla ı emı9, 

JJ oğu henü hnııttır. Mevzuatın bir 
• z ayat'11lız · · 
ı• ftrr. Biz 

0 
ıçıne karış-

t b. nlara "Yaca. 
ı ıze uyduracağ 8 ıtız, on-

, 12• "lelr.· 
a• • geçirdikten sonradır ki ita &mü. 
. ltnnız . ti" • • nıın. 

ıç nıaı \>e lf hayatımızı 
·ıı ~ ~Yllaaı halir.i alacakbr. Bu ı: 
ııı ul devrinde çok dikkatli da.,_ 

~ak lizundır. Müteyakkız ol
•lq sak, hiç farkına varmaksızın 

tnecelle sistemine dönebiliriz. 

.\dliyeınizin tekamülünde Hu

it :::ıe~.tebinin rolü ve vazifesi 
k YÜk olacaktır. Memııuniyet-
•YdediJın " d ki dl. ~İn h ege eğer , a ıye-

'bi azi:!ı.~ Saraçoğlu Şükrü Bey. 
·· di' ar bir vekilin geçtiği 

ger b· . 
"arif veı.. T ır azınıkar vekil de, 
an müe 

1 1 
de, adliyeye mahreç ' 

saeaen· 
dür. Her .,_. ın ıslahı ile meş-

• 1"1 Yek. 1 
e nıuvaff-•- 1 e de meaaile-

j ""'IYet dil . 
erız. 

. $· Ahmet ŞUKRU 

b 

Sahip ve Başmuharriri: Siirt Me.b'usu MAHMUT 

8 incl sene No. 2620 PAZARTESİ ' 29 MAYIS 1933 Tel: { Müdür 24318. Y &Si müdürü 24319 
ldar• •• Matbaa 24310 

• 
1 

• 
1 Ta Eski rçl r k vele ik. Etı-· 

,IWIUllWlllllUllllllllHtHllllltllllllllllllllllllHlllllllllllllıtıHllWllH&Hıuıu ı - .~UllllllU&Wldl HlllUI"" u•• . • • '. b• f 
eE ki b ı ·ti~} Af • d.. M ı· t ğ5 nıversıte ye ecne ı a-i s orç arı a namesı un ec ıs es k··ıt . I · ti ·ı k 
~ alkışlarla kabul edilmiştir · 1 u e reıs en ge n ece 
= = Islah komitesi raporunu hazırladı, 
ı_ Meclis Saracoğlu Şükrü Beye takdirlerini bildirdi.. =-~ tetkikatını bitirdi .. 
= Hasan Fehmi Beyin nutku - Mecliste kabul edilen diğer kanunlar = Müderrisler nasıl tensik edilecek? - -Si ANKARA 28 (Milliyet) - 8. M. maaı tabsiai teklilini yaıpan Rüıtü ımı ve heyeti umwniyeye Reıit Bey -~ = Meclisi bugün Esat Beyin riyaseti Bey (Bursa) söz almıt ve kanunun (GazİQntep) in de teyit ettiği ıu tek 
- 1 -= a tında toplandı. müsaadesizliğine rağmen Türk or- lifte bulunmuıtur: = =-Ti =-- op anbda aıağı- duaunda tehit düıen ve bugün iki- · ' ekaüt kanunu ge _ 
: daki mazbata ve ai de topal bir halde bulunan üç e mahfuz kabın = - -= layihalar müzak asker baba ve anaama karşı Mec- e istisna mahiye- = 
$ re ve kabul edil lisin atıfetini rica etmiıtir. Arzuhal 'nde olan bu aile- E 
:i mittir: encümeni mazbata muharriri Ziya- in terfihi için Re- = = Bulgariatan'n eddin Bey (lstanbul) tekaüt kanu· it Bey bir kanun E -E Lofça karyesi ah . nunun hükümlerine binaen encüme- eklif etsin. Heye .. = -=: liainden olupTürl nin tatbik edemediği bu ıehit baba i umumiye bu tek : -5 orduaunda iki oğ ve anasının terfihi itinin münhaaı- ifi tasvip e tmit ve = -= lu §ehit olan lam. ran bir itifet ve fefakat mevzuu ol- c~it Bey Mecliain = 
E§ il Efendiye ve re duğunu söylenıit ve encümen namı.. ıauasiyetine arzı E = fikaaına oğullarıı na Meclisten ayrı bir karar rica et- eşekkür etmiıtir. = - -= dan zabit Yafa mittir. Ali Saip Bey (Urfa) hakkın ! - Seyrisefain i- E 
E Efendinin tehade- kanuna değil, kanunun hakka uy- daresinin 1932 se- = = ti zamanında Bul- S.oğlu Şükrü B. mak mecburiyetinde olduğunu söy- H . Fehmi Bey nesi bütçeaine otuz E 
E gariatanda ve Bulgar tabiiyetinde liyerek Riittü Beyi teyit etmif ve dört bin dokuz yüz liralık tahsisat E 
E oldukları için tekaüt kanununa gö- Meclisin 3 ,ehidin baba ve anasma konulmasma dair kanun layilıau -
E re llUUlf tabaiainin mümkün olmadı- kartı ali.kasız kalmamasmı iatemit- 3 - Askeri fabrikalar umum mü- = 
E ğma dair arzuhal encümeni maz- tir.. Bu temennilerden sonra sözü dürlÜğÜne mütedavil sermaye veril- E = batan okunduktan oonra Meclise Hasan Fehmi Bey (Gümüıbane) al- (Deııamı 6 ıncı sahilede) = 
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Küçük itilaf Dörtler misa
kını kabul etti mi? 

Muahedelerin tadili mevzuu bahsolmı
yacağına dair teminat verildi .. 

Dörder itilli/ının dört bafl •• 

P ARiS, 28 A.A. - Havas Ajansı Dün ak,amki hakikat Küçük lti-
bildiriyor: Matin gazetesinin Ce- llfın Dörtler misakını kabul etti
nevre muhabiri dörtler misakı mü- ğidir. Küçük itilaf bunu çok çetin 
zakerelerinin son safhası hakkında bir mukavemetten ve M. Paul Bon 

fU malGmab veriyor: (Devanu 2 inci sahifede) 

Dava neden sürüp gidiyor
1 

Gayrimübadillerin son sözü nedir, 
yeni bono ne zaman çıkar? 

Takdiri kıymet komisyonu gidiyor 

Takdiri kıymet komisyonu reisi 
Faik Nüzhet Bey 

Yapılan bütün itirazlara ve ileri aü
rülen t ikayetlere rağmen Gayrimüba
diller takdiri kıymet komisyonunun 
Ankaraya nakli artık bir emrivaki aa
yılabilir. Komiayon Haziranın ilk baf
bumda Ankarada vazife görmeğe bat 
lamıı olacaktır. Komisyon azasından 
hazılan dün Ankaraya gilmİftİr. Ayın 
birinde de diferleri ırideceklerdir. Na 
kil itinin kat'ileımeai gayrimübadille
ri ciddi aurette dütündürmektedir. 
~ayrimübadil vatandll§ların bugün i
çın aabır11z~ıkla bekledikleri f<'Yı la
t~nbul, lzmıı: Samsun, Mersin gibi te· 
hırlerde emlak aatqma biran evvel 
baılanılınaaıdır .. Malilm olduğu veçhi 
le Maliye vekaleti, elde mevcut bono
lar tamamen emlake kapatılarak itfa 
edilmedikçe yeniden bono çıkarma
mak kararındadır. Eldeki bonoların it 
fası ise ancak her tarafta emlak mü
zayedelerinin batlamasile mümkün o
lacaktır. Müzayedelerin bugünkü dur 
gun vaziyetine göre bonoların emlak e 
kapatılmaaı için en atağı iki seneye 
ihtiyaç vardır. Gayri mübadiller di
yorlar ki: 

- Müzayedeler baılar ve arası ke 
silmeden devam ederae ikinci tertip 
bonoların tevzii gecikmiyecektir. Bu .. 

Ha~iciye Vekili 
Tevfik Rüştü B. Avusturya 

Başvekili ile görüştü 

Vekil Beyin bugiin gelmesi 
bekleniyor 

ViYAN~ 28 (A-A.) -Tevfik Rüt 
tü Bey düıı Yayanaya ge)mİ$ ve Türki
ye sefaretine inmit
tir. Sabahleyin ya· 
nında Türkiye sefi
ri Mehmet Hamdi 
Bey olduğu halde 
Baıvekil M.Dolfou
a'u ziyaret etmittir 
Buırün Hamdi Bey 
Tevfik Rüıtü Beyin 
ıerefine bir öğle z · 
yafeti vennİftir. 

Cenevreden ha 
reket ettiği evvel. 
ce bildirilen Tevfik 
Rüıtü Beyin bugün 
kü ekspreale Viya. 
nadan avdetine in ti T eıılik Rüıtü Bey 
zar edilmektedir. 

Şirinyan oyun esnasında.. 

Teni• turnuvamızın finalleri dün 
yapılacaktı. Fakat, havanın yağ
murlu olmcuı yüzünden oynanama 
dı. Final maçı önümüzdeki pazar 
gününe tehir edildi. 

nun için ne yapılıp yapılıp müzayede 
lere vakit geçirmeden baflanılmalıdır. 
Ancak bu arada ıunu da söylemek is 
teriz : Satılığa çıkarılan emlake konu 
lan kıymetler çok yüksektir. Buhran 
ve emlak fiyatlannm bugÜnkÜ ıaht 
niabetleri nazarı dikkate alınmadan 
kıymet takdir edilmittir· Yeniden mü
zayedeye çıkarılacak emli.ke yeniden 
mutedil ve piyasaya mutabık kıymet· 
)er konulması :taruridir.0 

Darülfünun ıalaJıı komita11 azası 
dün hutahaneleri gezmİ§lerdir. M. 
Malche dün haatahaneler hakkında 
bası notlar almqtır. Haatabanelerde 
tesis edilecek kılinik ve polikliniklerin 
yerleri teabit edilmiıtir. Hastaneler
de talebelern ·İstifade edeceği yatak 
adedi mesele•İ tamamen balledilmiı
tir. Tıp fakültesinin tafınacağı bina i
ti tetkikah da dün ikmal edilmiıtir. 
Komisyon dün aktam bu huausa ait 
uzun r-.porunu yaznuıtır. Rapor bu
gün vekalete gönderilecektir. Aldığı
mız malfunata göre Tıp fakültesinin 
yerleımeai için komita ıimdiki Darül
fünun binasmı vekalete tavaiye ede
cektir. Bu takdirde edebiyat, hukuk, 
ilahiyat fakülteleri İstanbul liseai bi
nasına nakledilecektir. Komita, has
tahaneler komisyonu ile birlikte bu
ırün bir içtima yapacak, tıp fakültesi
nin nakline dair teknik bususatı görü
tecektir. Komita aza.omdan Rüıtü Bey 
dün demİftir ki: 

Rü,tü Bey ne diyor? 
- Tıp fakültesi için gezip tetkik et 

tiğimiz binalardan 10 tanesini muva
fık bulduk. Bunlara ait raporumuzu 
bugün yazıp Vekalete göndereceğiz. 
Vekalet hunlardan birini tercih edip 
bildirecektir. Bina arama meselesi, 
bu auretle bibniıtir.. Bundan aonraki 
içtim.alanınızda diğer meaeleleri görü 
feCeği2." 

Doldurulmak üzere müderrislere 
gönderilen fiılerin mühleti çarfamba 
akıamı bitmektedir. Şimdiye kadar yü 
ze yakın fit ıalabat komitası riyaseti
ne gelmİftir. Bunlar tetkik edilmekte 
dir .. Bütün fiılerin arkaaı alındıktan 
sonra Maarif veki.Jetine cönderilecek 
tir. Aldığoruz malfunata aröre önümüz 
deki bir sene ıalahat yılında bet fakül 

{ 
l 

lsUıh heyetinden Rıiıtü Bey 

leye de birer ecnebi reia getirilecek
tir .. Bu ecnebi fakülte reisleri bir se
ne, ağlebi i_~tlmal iki sene vazifeleri 
bll§mda kalacaklar, •onra mektepleri 
ne döneceklerdir. Muvakkat ecnebi 
fakülte reisleri yerlerini Türk fakülte 
reislerine bırakacaklardır .. Aldığımı:ıı 
haberlere göre her fakültenin belli 
baılı küraülerinden bet tanesine de 
ecnebi profesör getirilecektir. Bu mü
tehuaıa hocalarla beter senelik mu
kaveleler yapılacaktır. Yeni teıkili.t
ta Darülfünun bütçeai gene eskisi gi
bi kalacak , arttırılınıyacaktır. . Getiri 
lecek ecnebi hocaların tahsisatları ba 
zı kür.illerin li.ğvı ile edilecek tasar
ruftan temin olunacaktır. Söylendiği
ne gllN yeni teıkili.tta, ıimdiki hoca
lardan üçte bir niabeti derecesinde 
kürsülerinden alınacaktır. 

Serbest güreş müsabakası 
Dün gece yapılan yedi güreşten dör

dünü kazandık, üçünü kaybettik 
Dün Taksim atad 

yomunda Macar 
güretçilerile dör -
düncü ve sonuncu 
müsabakamızı yap 
tık. llk defa ola-
rak açık havada 
ve gece yapdan bu 
müsabakalar ol -
dukça iyi bir ala.. 
ka ile karıılandı: 
Bir gece ve bir 
gün yağan yağ -
murlara rağmen 
tribün ve balkon
da oturacak yer 

1 yoktu. Bu da göa
terir ki halknmztn 
gürete kartı alaka 
aını göstermesi iti
barile pyanı dik
attir. 

ilk güref olan 56 kiloda serbest 
güretecek muııabıkımız olmadığı i
çin bu kiloda Balkan şampiyonu 
Mustafa güreıti. Fakat anreneman 
aız olduğu için 20 dakika güreften 
ıonra Banyoz hükmen galip ilan e
dildi. 

İkinci mütabaka 61 kiloda Yatar 
ile F abyan arasında yapılmağa 
ba,ladı. Bu güret serbest güref u
aulu ile yapılıyor. ilk tututmalar-

da Yatar iyi hamlelerle rakibini 
zorlamağa batladı. Ancak Macar 
güretcı daha fazla tecrü~l~ oldu
ğu için Yaprm bamlele~ı 18.VUf 
tura biliyor. Y apr daha faik. ilk 
alb dakika bitti. Tekrar giirefİyor 

!ar. Maamafih her iki rakip de 
seri güre9mekten yorulmut vazi
yetteler. Y a,ar yerde üatte çalıtı
yor ve iyi puvanlar alıyor. Netice
de Y apr sayı hesabile galip gel
di ve bu suretle ilk defa memle
ketimizde yapılan serbest güretin 
ilk galibi oldu. 

Üçüncü müsabaka Macar Galam
bot ile lımail arasında 66 kilo i-

Çoban Mehmet 
çin yapılmağa batlandı. Galam
bot Macar takımın içinde en iyi 
serbest güre,en müaabıktır. lsmail 

de eskiden bildiği alaturkanın, 
bir parça bu gürete benzemeıi 
dolayısile iyi çalıfıyor. İki rakip 
sık sık minderden dıtarıya ııavru 
luyorlar. Maamafih ikisi de henüz 

biribirine tefevvuk edemiyorlar. 
(Lutfen sahifeyi çeviriniz) 

Nuri B. 
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Ya""' S. N. Her hald~r (Milli,.et) iadir. 

Saray değil, "Meşheri nısvan,, • 
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Günah, iistüne giİ!ıah! - Sultan Hamidin nikahları. - Birden fazla 
karı almak muelui. - Mahmut E Eat Efendi merhum. 

Kendilerine '"Allahm gölgesi., de
dirten; lmamülmüalimin, Emirilmü
minin, Halifei ruyizemin geçinen Pa
dişahlann lsl&mlık ahk&mmdan ha
berlerı yoktu. Okumut. öiıeıwait ol
aalar, yahut bir ikaz eden bulunsa, 
gene kulAk asacakları şüphdiydi. 

Halifelil< makamı, •·lmam,,lık, cE
mir", tik .,Halife" lik; onları her türlü 
mu,·ahezeden, kaza ve beüclan l<urta
ran bir patenta idi sanki.: 

Oı\larn şeriata, f._ ehemmi .. 
yet verdikleri yoktu. Keedi nefialerini 
dü~iinmekten, kendi zevklerini tat
min .,, tmekten başka bir f"yle meıcul 
o1mıyor1ar ve olmalı da lüzumsuz bu

luyorlardı. 

Öyleya, kal'lılarma ~ itiraz e
decei< bir kuvvet yokken, batlanna, 
ke,-,dileri mi dert çıkaracaklardı; 
Zevklerinden, keyiflerinden, sefahatle
rinden, ~enaatlerinden mi l'eri kala
caklardı? 

lslamda, inııa.n alnn ııa.tmu yoktur. 
,,Errikku filislim" nam kitapta ve di: 
ğer fıkıh kitaplarında yazıldığı Üzet"e, 
nakten veyahut mubadele veya takas 
suretJerile İnsan aJun aatmıı kat'iyen 
caiz dei:ildir. Zira, lali.mda esaret ve 
rıkkıy~t J,nydı ancak harp esirleri hak
kındadır. 

Esaret ki parayla satın alnmış ol
mak yani köJeliktir, rıkkıyet ise, eıir 

düşmü.~ bulunmaktır. Fakat bunların 
da ' ' lahr;ri rakabelerİ.y, yani harpte e
sir edildikten sonra azat edilmeleri 

bir -;clıc ayitı kur~aniye ite emro1un
muj .. ur. 

Hatta, büyük bir günah itleyen 
Müslümanın, Allahın affına mazhar 
olması için, kendi harp e&irine bü
riyet verme!ıİ, azat etmeıi, Kur'anıke
rimde &arahatle zikrolunmaktadır. 

tı mamurdu. Sarayda, kadın efendiler, 
ikballer, gözdeler, hazinedar ustalar, 
kalfalar, acemi küçük kızlar, türlü i
simde, türlü vaziyette, türlü mevkide 
kadınlar vardı. 

Fakat Sultan Hamit, karı almak hu
susunda her nedense, itinalı davranır
dı. Bir kere, aarayrna aldığı cariyele· 
ri, daha acemi azat ederdi. Bir kadın 
alacağı zaman da uıu1e, an'aneye,tet
rifata riayet ederdi. 

Paditah, bir kadın nikah edeceği 

ırüa, teYh Zafir Efendi, baıimam Efen
di, H6nlı:ann huauai daireaine gider
ler. Uault!n nikah meraaimini yapar
lardı. Batmabeyinci, batkitip veyahut 
enapçı batı, il<i tarafm vekil ve ıahit· 
leri olurlardı. O pn, mühim mıkdar
da nikah at'yeai de alırlardı. 

Sarayın balü vaziyeti, paditahm ve 
batta deYrin zihniyeti malôm iken or
taya bir (taaddüdü zevcat) meaeleıi 
atmalı:, hatta bahsini etmek hayli ce
aarettL 

Pariste çıkan (Ansiklopedi) mecmu
asmda ( lslimda taaddüdü zevcat) 
hakkında sıra makaleler çılonıttı. Bu 
yazılarda, 1ıli.miyetin vaz' ettiği ah· 
ki.m, yanhı telakki edilerek, yahut 
bilinmeyerek ıiddetli tenkitler ve ta
rizler vardı. 

Ben, haftalık (MalUınat) mecmua
sında, icap eden cevapları verdim, 
mümkün olabildiği kadar inkann taa
hihine çahıtım. Mahmut Esat Efendi 
merhum ise, mahsuı bir risale telif ey· 
lemi1ti. Maalesef eserin 19 uncu &ayfa· 
ıını MnlÖr çıkardı. 

Mahmut Esat Efendinin 3.limane ve 
vakıfane olduğu kadar da; zaman, de
vir, göz önüne getirilirse, cüretkirane 
idi. Lakin Mahmut Esat Efeni gibi çok 
değerli bir alim, bir fadddan, bir müte
bahbirden de ancak t.u, beklenirdi! 

Mahmut Esat Efendinin bileisi, gör
güsü ıayaru hayretti. Gördüğü, ceçir
diti tabail merhaleleri kar,ısında in
aa.nm takdir ve htirmetle iğilmemeai 

aynı zamanda taacüpte de kalmaması 

kabil değildi. 

MiLLiYET PAZARTESi 29 M.'YIS 1933 

HARiCİ HABERLER 
İktısadi istikrar 
Siyasi sükun 

V aşingtonda yeni bir 
tebliğ neşredildi 

VAŞiNGTON, 28 (A.A.) -M. Ro
aevelt ile M. lakii mükalemelerinin 
mahsulü olmal< Üzere mütterek bir 
tebliğ netretmi,lerdir. Bu tebliğde bil j 
ha11a şöyle denilmektedir: 

lktısadi istikrar ile siyaıi sükUn ve 
iıudelifin yekdiğerini itmam eden, 
ıulhün sağlam esa..alarını veren ve bi
ribirine sıkı sıkıya bağlı bulunan feY 
ler olduğunu takdir eder ve bunları ta 
hakkuk ettirmek için iktıııa.di ve as~e 
ri tahdidi teslihattn zaruri olduğunu 
kabul ederiz. Her iki eınniyenin de 
tahakkuk edebileceği ümidindeyiz. i
ki seneden beri uzak ıarkta hüküm sür 
mekte olan fevkalade vaziyeti de göz
den geçirdik. 

Gerek Uzak §&!"k ve cerek bütün 
dünya milletlerinin cihanın ıulhü ve 
refahı itini sağlam esaslara iatinat et
tirmeğe aamimi bir teıriki mesai zihni f 
yeti ile muvaffak olacak1annı Ümit e
deriz. 

Hal;hazırda nal<it sahası•• büküm 
aürmekte olan hercümerç yerine bey
nelmilel bir cayret ile muntazam bir 
rejim ikame etmek ve mevcut minia .. 
lan bir tarafa atmalı: lazım geldiği hu 
susunda tamamen mutabık bulunuyo
ruz bunların mevcut olmadıkları yer
lt!rde de tahaffuz tedbirleri alınmak 
gerektir. 

Cihanın iktıaadi ve aiyaai sihhati İ· 
çin kabulü zaruri ola<> diğer bir çok 
meselelerde de aramızda tam bir fi
kir ittifal<ı vardır. 

Şimdi nazarlar yakında açılacak o
lıtn iktısat konferansına -;evrilmiştİT. 
Ve :;iliihlan bırakma kon feranarnın me 1 
sa isini bütün milletlerin samimi gay- 1 

• b" retleri sayesinde büyük lr teşriki m~ J 
Mİ zihniyeti dairesinde muvaffak ola 
bilmesini temine çalışmak azmile ta
kip etmekteyiz. 

Hava silahları 
~·--

Askeri tayyareciliğin kal
dırılması isteniyor 

CENEVRE, 28 A.A. - Dün sa
bah silahları bırakma konferansın 
da İngiliz planının hava silahları
na dair olan müzakereleri öğle- ı 
den sonraya kadar devam etmi9tir. 

Murahhas heyetlerill ekterisi ve• 

Alman yanın 
Silahlanması 

Harp stokları ve silahlar 
nerede saklanıyor? 

LONDRA, 28 A.A. - Almanya
nın gizliden gizliye silahlanması 
meselesi bazı gazeteleri alakadar 
elmekte devam ediyor bu meyan
da "Renolds lllustrated News" ga 
zetelerinin bildirdiklerine göre 
Hollanda ve lsviçre silah fabrika
ları Almanya hesabına mükemmel 
silah yapmaktadırlar. 

Silahlar, harp stokları levazım
larile beraber, Alman hududuna 
yakın bir yerde bulundurulmakta
dır, o suretleki, harp vukuunda 
bunları en kısa bir zamanda Al
manyaya göndermek kabil ola
caktır. 

Komşu memleketlerde 

Cenupta 
Lekeli humma 

---
300 kişi öldü, hudutta 

tedbirler alındı 
SiiRT, (Milliyet) - Suriyeııi.n Ka· 

yı~lı kasabasının cenuba isahet eden 
mıntakada ve viJiyetimizin Nu::aybin ile 
Harbere !<azalan huılutla•ma yalan yer 
!erde salğın hir şekilde Lekeli humma 
zuhur etmiştir. 

Hastalıktan şimdiye kadar (300) ki 
şi ölmüıtür. 

Vilayetimiz dRhiline sirayetini men
için İcap eden tedhirer alınmış, hudut 
üz.erinde hir tathir is.tuyonu t~is edil
ıni:ılir. 

Sıhhat Vekaleti te..,.fmdan mücadele
ye ıTH"'ll"u .. edilPn Em~zı Sa~iye ır.üte
hassıSi iki doktordan Kô..Ul Bey Mardi
ne ~etmiş, Merkez S1hhiye memurile 
ütü mrmunınu .. efakatine a1arak Nusay 
bin kazasına "°İtmiş ve merkezi viliyet
ttl<i üt;; mBkine"ini de Nusayhine gön
dermittir. 

Ayni zamanda k~z~ sıhhat memuı·la 
rı köyleri teftiıe cıkarak hastah!{ı ara
ınağa başalmıtlardır. 

Vilayetin aldığı acil "e e..,,ı, tedbit"
!erle hastalığın hudut dı1hiline sirayeti. 
önüne !_!eçileceği muhf'lkkak addedilmek 
tedir. 

Şüpheli bir hastalık 

- - .. 
' ... ' ~ 'r }'].. • l :. 

Uyuşturucu maddeler inhisarı di 

ANKARA, 28 (Milliyet) - Uyuşturucu maddeler inhi•arı hak~'
ki layiha lktısat Encümeninde kabul edilmiş ve Adliye Enciirnenine o, 
rilmistir. Y• 

' 1 ~ 

1'ekaüt edilen jandarma zabitleri~~ 
ANKARA, 28 (Milliyet) - l•ti da encümeni takaüde seııkedüeflJSO 

bir jandarma zabiti meselesini tetkike bafladı. Müzakere hararetli gi 
du içtimada jandarma umum kumandam Kazım Pş. bulundu. Bugii 
de encümen kararını verecektir. nıı 

Faizler ve borçlar layihası İ· 
AN KARA, 28 (Milliyet) -- Heye ti Vekile borçlar ve faizler hak~ 11 

daki layihayı müzakere ve kabul et miftir. Layiha yarın Meclise ve"' ~ 
cektir. - --Birinci umumi müfettişin segaha 

AN.KARA, 28 (Milliyet) - Biri n<'i umumi müfetlif Hilmi B. 
Diyarıbekirden Ankaraya hareket edecektir. 

Mevduatı koruma kanunu 
ANKARA, 28 (Milliyet) - Mev dualı ko.ruma kanun layihası ile 

çük Menderes nehri ile tabilerirıin ı slahma dair layiha ruznameye 
mıştır. ı 

• 
ıçın zabiti olacaklar Ihtigat 

ANKARA, 28 (Müiyet) - A•ke rlık mukellefiyetine dair kanun 
tuz dördüncü madde.inin ( a) fıkra sının tadiline dair layiha rüzn 
ye alındı. Yeni fıkra fUdur: 

Kanunu mahsus mucibince ihtiy at zabiti olacaklar için tah•il ve 
heri ehliyetname dereceleTine göre hizmet müddeti 6, 8, 10, 12 ay 
ihtiyat zabitliğine liyakat gösteremeyenlerin kısa hizmet hakları r 
dilerek muvazzaf hizmetleri işbu ka nuna göre tamamlattırılır. 

Orta mektep ve muadilleriıe, tali derecedeki meslek mektepleri 
muadilleri mezunlarından orta ask eri elıliyetnameyi haiz olanlarıtl 
hıllarına mahsus muvazzaflik hizmet müddetleri nihayetinden iki ~ 
ten;.·; olunur. 

::,opa ile bir adam· öldürüldü ~0-
tzMtR, 28 (Milliyet) - Berga manın Kınık nahiyeainde Ali vıİ.11 

mail namtnda iki kişi Abdullah ism inde bir köylüyü başına vurdukl •·ı 
sopa ile öldürmüşlerdir. Caniler yak alandılar. 1 

lJır çocuk havuzda boğuldu 
/ZMIR, 28 (Milliyet) - /ngiliz tebaasından M. Jestinin küçük~ 

{; u Yunanlı hizmetçi Katina tarafın Jan komşunun bahçesinde yaln;,1, 
rnkılmıştır. Çoçuk oynarken havuza düşerek boğulmUJlur. I 

Seyyar terbi;;e sergisı Samsundaı, 
SAMSUN, 28 A.A. - Seyyar terbiye sergisi dün Samsuna g,./~ 

tu. istasyonda Vilayet erkanı, fırka ve Belediye heyetlerüe mu~! 
, Halkevi ve kalabalık bir halk h ütlui tarafından büyük tezahürİii 

.. ~4.lr•ıianmı.ptır .. 

Bunlan bilmek, öğrenmek, yabut 
aorup aratltrmak Padiıahların hiç it
lerine celir miydi? Kur'ae emretmeıe 
hile; cbüriyet venneb, ceaaretten 
kurtarmalı: >, (azat etmek), (hüriyet), 
(serbest) l<elimeleri, ma- ve mef
hWT ... ~an, onları ku,kulanchnnaia, kor
kutmağa kafidi; Kıyıaından köteain
den bil .. yanafmak uteaniyecekleri 
gayet tabiı idi. 

Merhum Mektebi Harbiyeden, Mek· 
tehi Hukuktan, Darülmualliminden 
mezundu. Fatih camii şerifinde de 
Ulıimu İslamiye dttıelrin4' devam ile 
uıuleıı ikmal edip müderrislik icazeti 
de almıştı. Müteaddit lisanlara da va
kıf bulunurdu. 

bilhassa Küçük itilaf, lsveç ve Lı:- , Meddiyat kuasma me•but ,.Fahri 
histan heyetleri açıkça askeri tay- Zah" köyünde şüpheli bir hıutal.ığın zu 

Sergi 4 hazirana kadar Samsunda kalacaktır. ----~--~-- r 

~~~..,.,...~-----~~-~-·----~---...-------.... ---"•k 
Saraylarda toplanınıt olan kızlara, 

kadınlara gelince, onlar, harp efirlcri 
değilleı·di. Hepsi, aslen hür, anaları, 
babalan, aoyle.rı ııopları belli, bir kıs
mı yerli halktan bir kıamı da memle
ketimize h:cret1e yerletmİş muhacir· 
lerden:li; Aileleri vardı. Böylelerini 
(esiri harp) (!) addetme&., cwünç
lüğü ni•helinde eblehanedir. E•iri harp 
gibi alıp satmak, rezaletlerin rezaleti, 
şena<l. llerin ş.enaatidir. Sonra, bunları, 
nikd.hsız olarak karı veyahut odalık 
ittihaz etmek, günah üstü.ne cü.nahtır. 
iki hat haramdır. 

hur ettiğin.i ve altı kişinin öldü~nü ha· 
yarecilitin ilga&ı ve sivil tayyare- ber ~ıan vilayetimiz Sıhh~t müdürü ile 
cili ğin ve ha Ya zabitasının beyne! 1 hükümet doktoru Omeı· Bey mezkur 
milellettirilmeai lehinde bulunmut kariyeye ııiderek icap eden tedbirleri al 

Küçük itilaf Dörtler mi~ 
itim ve irfan taluili hususunda gö .. 

terilen bu muannidane sebat, gayret 
ve metaneti hürmet ve tf'kdirle anma
mak elden celmez. 

!ardır. d1ktan aonra merkeze dönmütlerdir. 

Kayserin hakkını, Kay-e vermelidir!. 
Derler. Bilinen bir hakikati de itiraf 
etmelidir. Sultan Hamit. kan almak, 
nikahlamak huauaunda babalan, de
deleri l{ibi baştan l<ara etmit, teklifsiz 
laubali dei{ildi. 

Bı.:nunla, Paditahm, bir tek kadın
la hel•lile Y•tadığını; zevk ve sefa
hat ve ihtiraıtan uzak. temiz, sakin 
bir omür sürdüf;inü iddia eylediğim 
zann:>Iunmaaın... 

Uoul ve adetleri ..e bazı mühim ha
diaelerini, ihtirulal"ml ilside yazaca• 
ğnn saraym bartm. bayab da, dört ba-

. 

Merhum, bir yandan Mektebi Hu
kukta, Darülmualilminde, Mektebi 
Mülkiyede dersler veriyor, bir yandan 
da kıymetli eserler neşrediyordu. Ev
kaf Nazırlığına kadar irtika eden me
muriyet hayatını buna ili.ve edecek o
lunak, üstadın: (Tarihi dini lalam), 
(Mecelle ıerhleri), (Şeraiti lalimiye) 
ve (Mister Kadayil), (Uaulü hadu), 
(Uliimu tabiiye), (Usulü fıkıh), 
(Feraiz) Misyonerlere karşı müda· 
faaname namı altında muhtelif riaa
leler, (Ranatüccennat), <Ş-.), <Ka
.-), (Tarihi tıobii), (Hukuku bususi
yei düvel), (Telhisi usulü fıkıh), ve
saire, veu.ire gibi muhtelif ilimler, 
fenler, bahisler Üzerinde yazdığı e· 
aa-ler M)'i"lakla tül<enmez. 

Arkası var. 

i Yann: 

TAADDÜDÜ ZEVCAT 
Mahmut Esat Efendinin risalui nin hüliUası. - San•Ürün çizdiği 

.ç(lyfa. - Kanunu medeni, hukuk u aileyi esaret kayıtlarından kur-
1ı.ndı 

P ARiS, 28 A.A. - f:enevreden 
bildirildiğine göre M. Paul Bon
collr, dün akpm Chalaus'a gitmiş
tir. Orada Leon Bourgois için di
kilen abidenin kütadında buluna
caktır. 

Mumaileyh, bugün Paris'e gele
rek M. Daladier ile bulutacak Ye 
pazartesi günü Cenevreye tekrar 
dönecektir. 

Norman Davia telefonla M. Ro
osevelt' den yeni talimat almıt ol
<luğundan mumaileyh ile mühim 
noktai nazar teatilerinde bulunul
ması muhtemeldir. 

Pariste vergi fazlalıkları 
aleyhinde meting 

PARIS, 2B (A.A.) - Düas Selae De 
partmuaı mükellefleri federaayOOIU tara 
fmdan tertip edih•t olan ilı:i meti".&'cle 
binlerce kiti ı..lanmattur. Bu .-tınır
ler, ver!'i fazlalıldu-aru proteıto e~ 
ve dairelerin ıslalmu ve umumi ınesan .. 
fin tensikini talep eyl.....elı maksadiyle 
tertip edilmittir. 

Oto ve Moto 
tik altı dakika bitti ve kura neti- Me~et ile Macar Polatof güref- --... - -
cesinde lsrnail yerde üstte çalışma- mege batla~ılar. Ve Bobit - Ah- Turing ve otomobil ku-
ğa ba,ladı. Bu arada lsma.il kün- met maçı hır müddet için tehir e- • 

d·ıd· lübü ile gazetemizın 
lede yakaladı ve tutla aglip gel- 1 1

• 

di. Buna yan hakemi ve Macar Srvaslı Mehmet - Polatot maçı tertip ettiği yarışlar 
antrenörü itiraz etti ve yerde tut- çok hararetli oluyor. Türkiye Turing ue Otomobil klü-

ması lazım geldiğini iddia etti. An- Fakat Polatof daha bilgili oldu- bü ile gazetemiz tarafından tertip 
cak serbest güre9te böyle bir rnec ğu için ve teknik güretdiği için edilen otomobil ue motosiklet ya· 
buriyet yoktur. Yenilmek için tuş 3,lS dakikada tu,la galip geldi. rıılarma 23 haziranda bllflanaca.k-· 

cafidir. Hakemler de bu suretle it- Bundan sonra Çoban Mehmet 1"· 
tifak ile karar verdiler Ye lımail ile Kont sahaya çıktılar. ilk turu,- Yarıfların bu sene daha heyecan-
6 dakika 29 saniyede galip gelmi, mada Çoban bir ayak kaptı ve ra- lı olabilmesi için bir takım tedbir-
oldu. kibini yere devirdi amma minder lcr alınmıştır. Yarışların galip/eri-

Buııdan ı;onra Hegedüt ile An- haricinde. İkinci tutu.mada ayni e verilecek hediyelerin de daha 

karalı Hüseyin 72 k_ilo için güre.,. vaziyet. Kont yerde bu arada Ço- bol ve daha lııymet/i olması düıü-
H .- nülmektedir. 

~~kti. Fakat ü~yı~ .... hıi itleri !ban bir kür.deye dü,ürdüğü Kont- KaJ11t ue kabul muamelôtına 1 ıçın Ankaraya donmuş olrnaaa do- tu 2 dakikada sırtını yere getir-
J.-y11ile Hegedüt hükmen galip i- rnek suretile yendi. Haziranda ba~lana.caktır. Yarışla-
1 d"ld' l ra iştirak ar.&usunda olanlara an e 1 1• Ah B b" B b. 1 • . • 1 met - o ı' maçı o lf ge - te<hilôt olmak üzere, bu muamelô-

Bundan sonra 79 kıloda .. Nurı ıle me~iği için Ahmet hükmen galip tın her otomobil ue motosiklet acen 
gu.-csecek olan Macar gure~çısı c-el<lı. Bu suretle yedi müsabaka- tesinde yapılabilmesi de temin edil-

or ... ı r:el~ın ,Jiğ; i~iıı ondan son- nın dördünü kazandık \"e üçünü w 
ıaki r ;klct olan 87 ı~aoda Sıvaslı kaybettik. ~~;;;!!!m!liıioıt;;;ir;;;.;;;;;;;;;;•=iıllmEiEee;;;aııw..:l 

Alman - Avusturya müna
sebab gerginleşti 

VIY ANA, 28 A.A. - Almanla
rın Avusturyaya kar•• almış oldu
ğu tedbirler Viyanada tiddetli ak
sülameler yapmlflır. 

Newe Freie Preue Avusturyada 1 
nazi fırkasının kaldırılmasını bek-

1 
!emektedir. Reichspost Almanya 
nın Avusturyaya karşı en tiddetli 
harp vasıtaları kullanmıt olmasın
dan tikıiyet fakat Avusturyanın 
ayni silahla mukabele edeceğini 
temin ediyor. 

Wiener Neueate nachnihten ga- 1 
zeteleri vaziyetin bir ili.nı harp a- ,. 
rifeıine benzediğini yazmaktadır
lar. 

Cihan sergisi açılıyor 
CHICAGO, 28 <A.A.) - Amerika 

Posta nazırı M. Farley, dün Chicago 
cihan sergisini açmııtır. 

Mumııileyh bu müna.eo..t.Je irat et
miş olduğu hir hit•bedc milletler arasın 
dalı:i rel<abetlerin sebebi olan Gümrük 
tarifelerinin itidal ile kullanılmaaını ilti
zam etmittir. 

--o--

Romanyada Yahudi 
düşmanlığı 

1 BOKREŞ, 28 (A.A) - BokoYinada 
Cernauti Darülfünununda bir talınn kar 
ııaşalıklar çılunı,br. Orada Yahudi a
Yelhtan bir taknn hareketler yapdmı, 
olduğundan ciddi tedbirler ittihaz olun
aıuttar. 

Bu tedbirlerden -mnun olmıyan ta-
lebe, yeniden nümayit yapmı,lardır. 
Asker ve polisin müdahalnine mecburi 
yet lıa.ıt olmuıtur. Askeri kıtaat, Darül 
fünunu itfa! etmektedr. 

-0--

Avusturya hududunu 
muhafaza için 

VIY ANA, 28 <A.A.) - Die Stun
de gazetesi, iyi bir m~nbandan istihbar 
etmit olduiu beyani.Je hükümet mehafi
linin hududun himayesi için bir kuvvet 
teşkil etmek tasavvurunda olduklarını 
ve bu kuvvet efradının muavin zabıta 
kuvveti efradı gibi Heİınwehren'ler ve 
devlet<> aadk yeni tetelı:l<üller arasından 
alınacağını yazmaktadır. 

~~ını kabul etti mi? 
Muahedelerin tadili mevzuu bahsol 

yacağına dair teminat verildi 
(Başı 1 inci sahifede) 1 

cour' dan bir nevi teminat proto· 
1 

kolu aldıktan sonra yapmJ.fhr. Bu 
protokol misak imzalanır imzalan 
maz, Romanya, Çekoslovakya, Yu 1 

~oslavya, İtalya, Almanya ve ln
giltere arasında bir diplomatik 
nota haline inkılap edecektir. Mez 
k\r protokol 'u üç noktayı ihtiva 
etmektedir; 

1 - Roma itilafı Fransayı müt· 
tefiklerine bağlıyan muahedeleri 
hiç bir surette müteea.ir etmiye- ' 

k . ' ce tır. ' 

2 - Fransa erazi tadilatına mü
teallik hiç bir meaelenin ileri aü-

1 

rülrneaini kabul etmiyecektir. ı 

3 - Maamafih, usule ait mesele 
ler derpi' edilecek oluraa Fransa · 
bunların Milletler Cemiyetine tev 1 

diini bmin edecektir. 
4- Milletler Cemiyetinde Fran ' 

sa alıikadar devletin de reyini al
mak suretiyle ittifaklara prensipi
ni müdafaa ve muhafaza eyliyecek 
tir. 

Bu aon noktadan anl9.fıldığına 1 
göre Fransa Milletler Cemiyeti , 
misakının 19 uncu maddesinin ta- 1 

dilme mumanaat edecektir. Küçük , 

Çinliler Mançuriyi istirdat 
etmek istiyorlar 

CHANGHAl, 28 (A.A.) - Fenc -
Yuh - Siang, ,,milletin Japon aleyhin
del<i kuvvetlet"inin" kumandasını deruh 
te etmİf bulunduğunu ve bunun gaye
si Mançuriyi istirdat etmek olduiunu bil 
dirnüıtir. 

Murnaileyhin emri altında kuvvetler 
nisbeten azdır. Mwnaileybin ciriıeceği 
barek&bn Çinde vaziyeti kanttmna11n
clan korkulmaktadır, 

-0--

1933 Avrupa güzeli 
MADRIT, 28 <AA.) - Ruı cüzeli 

!Matmazel Tatiana Marlovia ı933 Avru 
pa güzeli ilan olwımuıtur, 

İtilaf kat'i ve hukuki teminatllır 
ele etmi' olduğundan üç güP · 
de Prag'ta bir beyanname n~İ 
meğe karar venni,tir. Bu be d 
me 23-3 tarihli tebliği hatırla l 
ve şu suretle nihayet bulac t 

Küçük İtilaf memleketleri, 
hedelerin tadili meselesinin 
zuu bahsolamiyacağın dair t 

nat almıt olduklarından ke .J 

rini alakadar etmiyen bir ıi.ı ı 
harekete engel olmamağa ve 
cak akitleri alakadar eden 
lelerin görütülec:eği bir tete _. 
karıtmamağa karar vermitleP .. 

lngilterenin notuı 
PARIS, 28 A.A. - Matin 

lesinin verdiği haberlere göre 
giltere sefareti müstetarı M. 
beli, dün aktam M. Daladier' 
yaret ederek tifahi bir nota 
miştir. Bu notada lngiltere 
metinin dörtler miıakinin k 
tedbirlere müteallik 16 ıncı y 

desinin de konulmuını kabııl 
tiği bildirilmektedir. 

Matin gazetesi, artık m 
miıaakm pek yakmda parafe 
bileceğini yazmaktadır. 

Amerika albnı kaldı 
VAŞiNGTON, 28 (A.A.) __, 

mesıiller mPClisi banka1nr l"ncüı 
reye kartı 12 rey ile hükümrtin 
ve busu•İ mukavelena01elerde allljl l-t 
deıini ilga eden kanun Jayibal!ı11 1d . 
etmi.,tir. Tediyat, kanunen tedtl\fV 1 

kilnde bulunan para ile yapıla<•~, ~ 
Ayan encümeni, bu layiha>'' 

kartı 9 rey ile kabul etmiştir. 
--o-

M. Hitlerin bir nut"~ 
BERLIN, 28 (A.A.) - 1-fill:; 

alı:pm Münihten teırii intiha"°' 
feai olmalı: münasebetiyle radY~ 
ılle Dantzig halkına hitaben b•' 
ııöylemiıtir. 



Dünkü Erzurum Valisi ile 
bugünkü Vekil 

d' ~altanat devrinde Padiaah ken
~ "•ne tekil verilemiyen e~ti~i ef-

0 dııe\ti bir mahlôktu Ayni ıur;tle 
e\tr" d ' 

Y 
10 sa razamile nazırları da 

ı arı efsa • 'd'I K ı nevı ı ı er; upa araba-1 arının l k'' · k· oş oşesıne büzülerek ve 
ıınseye .. 1 . . 

sok k Yuz erını göstermiyerek 
.~ 1 gib ~ lardan bir tayf, bir hayalet 
~. &! geçerlerdi. 
~ "•esruf t" · ı· h nın, 'b· . ıye .ın. ı anı, ta tta otura-

ınaın~zıı:n gıbı etten ve kemikten 
etr O bır mahlôk olduğunu iıpat 
la~ı , na zaman zaman Cuma se
sırtl ıgında, vakit vakit Balmumcu 

erİ -hphında ~ast~elinirdi. Vazifesi 
laıb b mak~n~ ıle müteharrik bir 

/ aİd e ek gıbı- sadece elini yarı 
a 

1 
ırar~ selim vermek, hazan 

yıf el kbesauın etmekti. Bu mühey-
'Af oca bebek, - bat atağı iğince 
adanıın~ !,, Diyen - bir tatbebek 
e\tr 11_1" bıle mütekellim değildi. O 
;ılı ın Sadrazamı, kendisinden 

e ib .'\e"velki devrin sadrazamları 
a ,,.,.1 ~upa arabasında ve rikapta 

"•arıt ·ı dd 1 ' Jı erı e ca e erden badem ve ' 
lifeınle geçerdi. 
ii lialbuki bugünkü Türk Reiıi

ıılııe llıhurunun yafayıfı, o devrin bir 
aıı'fııı~ret tube müdürünün yatayı-

B an .çok daha sade ve basittir. 
e ~~ekıli ve vekilleri iıe mahaUe
J ~·eki komşularımız kadar ken

refoııı::ıe Yakın buluyoruz. Çok kere 

. l<i\t:~~ Hayda~pa~. vapurlarında, 
rı ' raag ~~ alelade bır yolcu aıfati
t~ b kad; };0 ruz; O kadar silinmit, 
İ ak ... Hata~k arasına karıtmıt ola-

r n, sigar ti fu yolcu, yanında otu
; lcıırıun aaı.?d~n sigarasını yakan 
• Üzer· ' T urkıyenin mukaddera-

ııe n1111 f de müe11ir bir vekil oldu
kl - iddia arkın~~ ~ile ~e~il~ir. Hat-

lı le 2.erı ~debıhrız kı tı,km göbe
tu \te ıı.ın Ermeni kuyumcusu bi
ilı1ı1 kılden fazla varlığını etra
Rıı 1 etmektedir. 

~ rı kii ~İinasebetle hatırımıza ge
rııll, deı· Çuk bir fıkrayı turada kay. 

llJı. 
Salta. 

le lıi ~at devrinin ıon senelerin
('l lırı1 ,; ı:.rzurum Valiıi varmıf. A-h' "nııttu' . . ! 1 • ı.., ve gum ıçın yan ., ıga ma-
el~· Yley:ııı~ınek üzere ismini taırih 
.! . "kı.ta~'Yeceğim. l,te bu paJa 
' uııı lıir . " 11lütekebbir ve müteaz-

ı· 2.elltir'llaa~ıf. Bir gün sakalını 
tlı.,r ~ek uzere konağına bir 

•kalın Çagırtmıf. Berber, pa9•nm 
p 1 düzeltmit ... 

lj~a, aynayı eline alıp baktığı 
I n Yanağında makastan her 
~:- ~endiıini kurtaran iki lala 

t bu~~'t· Yanında duran berbe
trde krı almasını ihtar edeceği 
~hYa.YJ apı~a elpençe bekliyen 
~ çagırtınıt. 
JJ' -:-- Ağa! •• Deıni; Be 

1 ıki kılı ala .. rbere IÖyle 
aka) ın ... 

ındak· ik" k ltıdakj be b ı ı dı almasını ya-
llı reden v:ı·e~e kahya vasıtaaile 
il Cak k bl ıyı'. bugün olsa olsa 

et"•i şekt ;ttanl h bir fıtrat ucu
y,ılııdayız ın e te ikki etınek ıztıra-
tl' lıı!an • E ı 
•-"'rıı o rzurum Valiaile H 
1''" aga v .. ay-
,it:ıdi. .a.purunun govertesinde 
~ltjı· h~~ınde yolculuk eden 
"'"d 1 

du,ünüyor da iki devir ,.!u 
t . d~ ınevcu olan ne afılmaz bi~-
0 •n Yıkıldığını anlıyor. 

....._ Salahaddin ENiS 

~ 
blıi 8. 
,ıı ır facia 

1 • 

tJtı • 
gı lt sı tren altında, öbürü 

enden duş"· e k ··ıd-

' 
.. re o u 

l ~rı aabah Yenim 
·~ı hır tren k ahalle istaayonun 
ı J\ •zaaı ol . 

ayakları ke .1 mu, ve hır ada-
ar ı aı erek .. ı .. -

a ı treh Bakı ...... 0 mutlur. 13 
lı 6,57 de ı. .. ıı. •koyunden dün sa 
~Yonuna 1 . tnı' Yen· h 
· j kb "" te rıtııııtir. 'T ~a alle İı· 

-ıVı gı sırada iataayoa renı~ buradan 
ııl • Yaşlarmda Ligor treni ı.:•rn.;, ole.n 

vagona ııtlamak İıteın:.ç!""'""'•k 
n h k ---.tır. F ' 

lffakare elle olduğundıın buna ""'•t 
e"- olaınaını, ver d.. k »ıu. 

1 ' ,, e Ufere va 
a tına dütmüştür G k L. Ron 

•dı ve k . · ~re ~~otı.ın 
t• gere venlen 1&.ı:ııret uz · •en d d ~ er,. 
hir h ur urulmuştur. Fakat bay. 
n li 

0
alde vagonun altından çıka-

1 t "'tı g d run bacaklarının tekerlek
lıa::.. a kesildiği görülmüştür. ı.;. 

,ılitti;r haneye kaldrrılmıt iae de öl-
ı . 

• 

ikinci bir ölüm 
~her ald • 
••nıind ~ı:•mıu. ıöre Meliha Ha

•n kıoz e ır muallim Çorludan ıe • 
tU... aen tı-enden dütmüı ve öl-

• ""' -<>--~·u•rc1. 
ıJ ·, a=--:-: 

,,, h · ~r çay ziyafetı" 
... rıınızd ı.· ,. i d" e ı Az b 
• ~afe~t ak~m li:ı'ı..al'.canlılar cemi 

. ~ tertıp etın· 1 Vonde bir çay 
'' t:.rdir. 

t:.konoml 

121 Lira 
Bir aile için vasatı 

bu para lazım 
latanbul Ticaret odaa1, Nisan 933 

ayına ait lstanbulun geçinme indeksi
ni neıretmiıtir. Buna nazaran, yiye
cek ve içecek maddelerinde 1914 ıe
nesinin ilk nısfına nazaran vasati yüz 
de 854, yakma, aydınlatma, temizle
me maddelerinde ayni müddet zar
fında yüzde 969; giyecek eıya ve ev 
efyaaında ayni müddete nazaran yüz 
de l 130, ev kiralannda yüzde 1666, 
diğer muhtelif eşyada yüzde 982 te
reffü vardır. Umum eıyada vasati 
lereffü nİ•beli yiizde 1045 tir. 

indekse nazaran bir ana, bir baba, 
biri bir buçuk, biri yedi ve diğeri on 
bet yatmda üç çocuklu ve orta halli 
bir aile 914 senesinin ilk nıafında altın 
para heaabile 1161 kuruıla geçinirler 
ken, Ni&an 933 ayında evrakı nakdiye 
9~8 ~u-:Ut heaabile 12ı37 kuruıla ge
çınmıtlır. 

Mart 933 ayınıı niıbeten, Nisan 933 
ayında hayat biraz ucuzlamıştır. 

Taze meyve nakli 
ihracat ofiıi, taze meyvelerimizin 

ucuz fiyatlarla nakli için letebbüıal
ta bulunmuştu. Bunun neticesi olarak 
Şark demiryollannın ve Bulgar şimen 
diferlerinin taze meyvelerin tenzilitlı 
tarife ile nakline muvafakat edecek
leri haber verilmektedir. 

Kuru meyve inhisarı 
Almanyada kunı meyve inhiaanmn 

tatbikı geri kaldığı haber verilmekte
dir. 

Buğday yükseliyor 
Son haftalar zarfında tenezzüle 

meyyal bulunan buğday fiyatı leref
füe meyil söstermiştir. Dün ekstra eka 
lra buğday 7 kuruştan 7 kurut 10 pa
raya yükaelmi~tir. 

Zahire borsası bir rapor 
hazırladı 

Ticaret ve zahire borsaaı, 932 sene· 
ıi zarfında arpa fiyatlarile ihracatı 
hakkında bir rapor hazırlamııtır. 931 
senesindeki arpa fiyattan vasatisine 
nazaran, 932 arpa fiyatlan vasatisi 
atağı yukan müaavi bir rakam arzet
mektedir. Umumiyet itibarile, dünya 
arpa piyasası çok gevşektir. Arpa ih
racat !mız, geçen seneden beri 2 - 4 
milyon lira ile , ticaret plançomuz da 
mevki alma kta ve bu mahsulün, baı
hca ihraç mııddelerimizden bulundu
ğu görülmektedir. 932 arpa fiyatının 
mayıı nihayetine kadar devam edece 
ği tahmin edilmektedir. 

Afyon istihsalatı 
932 ıeneıi zarfında afyon iatllual 

ve ihracatına dair zahire ve ticaret 

borsaıı tarafından bir rapor ihzar e· 

dilmiıtir. Bu rapora ıöre, mezkiir ae· 
ne afyon rekolt...,j 123 tondur. 927 -
neıi rekoltesi müatesna olmak üzere 
aon on sene zarfındaki afyon Utihaa· 
li.tımız, bu mikdardan fazladır. Yu
goslavyanın afyon iatihsalitı da azal
mııtır .. Türkiye ve Yugoılavyanın ia
tihsalatı, 930 senesine niıbetle yüzde 
84, geçen seneye niabetle yüzde 73 
dereceainde azalmıttır .. Buna rağmen 
fiyatlar tenezzüle meyyal ve mütleri
ler müstağni görünmektedir. Filhaki
ka afyon fiyatlan senenin ilk bet ayın 
da 782 küsur kuruştan 1257 küsur ku 
rufa kadar yükseldikten sonra ma
yıstan itibaren tenezzüle ba§lamıştır. 
Afyon fiyatlarının yükaelmemeıine ae 
hep, Yugoslavya ile aramızda mün
akit itilifnameye kar§ı, müıterilerin, 
Yeni afyon müstahsili olan Bulgarİs· 
lan]a münasebette bulunmaları ve 
müatehlik piyaaalarda fazla ıtok mev 
c;:: olmaaıdır. 932 senesindeki afyon 
1 

.• adcalunızda, geçen seneye nazaran 
yudz. e 40 niabetinde tenakuı arzetmek 
te ır. 

Alman kadın tayyareci 
. ~lmanyadan kendi tayyareaile teh 
rnnı~~ gelen kadı~ tayyareci MI. Mar 
g~ ~un sabah Yetılköyden hareket el 
mıtlır. MI. Marya, merhale merhale 
uçarak Avuılralyaya gidecektir. 

Singapura kadar! 
Balkanlardan otomobille tehrimize 

ıelen Amerika• Cümburreiai Mr. Ro
oaeveltin akrabaaından Madam Rooae 
vert dün &abah Ford fabrikasına gide 
rek otomobilini tamir ettinniflir. Ma
dam Roosevert, refakatinde bulunan 
MI. Ormslead ile birlikte f"brimizin 
ta.Yanı lemaıa mahallerini ziyaret etR' ve geç vakit miıafir bulunduğu 
R obertkoleje avdet etmittir. Mme. 
d °'j.""vert daha birkaç gün tehrimi:ı:-
1 e alacak ve buradan gene otomobil 
: aeykalıetine devam edenk Sinıa-

ura adar aidecektir. 

lngiliz sefiri 
Brüluel El il""" 

ıilterenin Ant::~ne . l~yin edilen ln-
d " K" t aefın George Clark 

un oa enceden şehrimize ıelm' t• 
S. G CI 1

' ır. ır eorge ark buıünlerde Ank 
'd k . ara ya gı ere yenı memuriyetine ta 1• • 

" b "I h " '-• Y nı munaae etı e uaumet ricalimizle ve· 
dalaıacakbr. 

MiLLiYET PAZARTESi 29 MAYIS 1933 

Bele diyede 

Şoför dikkat! 
Ceza 3 liradan 25 liraya 

çıkarıldı 
iki tramvay araaında giden otomo

billerden belediye 3 lira ceza alıyordu 
Bu ceza 25 liraya çıkarılmıştır. 

Yol parası nasıl alınacak? 
Yeni yapılan yol ve lağımların yan 

maırafının halktan alınma şekli hak
kında daimi encümen bir talimatna
me hazırlıyordu. Talimatname ikmal 
edilmiş ve tahakkuk ettirilmeıi için 
tubelere tamim edilmiştir. Talimalna· 
meye göre para, halktan beş senede 
ve müsavi taksitlerle alınacakhr. 

Resim kilo üzerinden alınacak 
Mezbaha resminin kilo Üzerinden 

alınması için getirilen otomatik kanla 
rın ve inıası hitam bulan havai hattın 
dün tecrübeleri yapılmıthr .. Tecrübe 
ler iyi netice vermiıtir. Bir ay aonra et 
fer tartılarak mezbaha reuni alınma 
ya başlayacaktır. 

Sürpagop mezarlığı için 
Belediye Temyiz mahkemesine mü

racaat ederek Sürp Agon mezarlığı 
hakkında laıbihi karar istemitlir. 

Cihangir caddesi yapılmıyacak mı 
Belediye bugünlerde 25 metre genit 

liğindeki Cihangir caddesini inşa el· 
meğe teşebbüs etmiıtir. Bu cadde Üze 
rnde oturan bina sahipleri müşterek 
bir iatida ile belediyeye müracaat et
mişler, cadde çok geoit olduğundan 
ve cadde üstünde pek az bina bulun• 
duğundıın hisselerine düten parayı Ö· 
diyecek vaziyette bulunamadıklannı, 
binaenaleyh caddenin inıasından aar
fı nazar edilmesini rica etmişlerdir. 

Mahkemelerde 

VllAyette 

Yetim aylığı 
6 Haziranda maaşların 

verilmesine başlanacakhr 
Dul, yetim, mütekaitlerin üçer ay

hklarının bu Cumartesi günü verilmesi 
için çahtılıyordu. 

Fakat dün Defterdarlıktan alcfriımız 
malUmata ıöre yeni sene batı münase
beti ile kasalar mevcutları yapılacağın
dan ve diğer devir iıleri yapılacağından 
üçer aylıklar 6 Haziran Salı aünü veril 
meğe batlanacaktır. 

Buna göre ınaat clağılmoı günleri lia
tesi yapılmaktadır. 

Birinci müfettişlik 
Ant.arada bulunan Birinci Umumi 

Müfettit Hilmi Beyin buırün oradan Di
yarılıekire hareket edeceği haber alm
mııtır. 

Müfett.iJlik Aoayif müşaviri lmadet
tin Bey de yakında ııehrimizden Diyarı
bekire gidecektir. 

iskan müdürlüğü 
Bir gazele Haziranda lstanbul iskan 

müdürlüğünün kaldırılacağını yazını§· 
tır. 

Aldığuruz malümata göre bu hııber 
doğru değildir. 

---o---
GUmrUklerd• 

Ege'de kaçak eşya 
SeyTİaefain idareıinin Atinadan ge 

len Ege vapurunda gümrük muhafaza 
memurları tarafından yapılan arama
da, bir mikdar kaçak aİgara kağıdı ve 
yüz küsur metre ipekli ve yünlü ku
ma, bulunarak müsadere edilmittir. 
Dün öğleden sonra vapurda yeni bir 
araştırma daha yapılmıı ve bazı tay
faların üzerinde muhtelif kaçak etya 
bulunmuttur. Vapurda üçüncü bir a
raştırma yapılması muhtemeldir. 

Şair Nazım Hikmet davası 
Dün muhakeme hafiye çevrildi, 

Bursa davası sorulacak 
Gece Gelen T elsraf isimli eserinde 

komünistliğe tahrik ebnekten auçlu Şa
ir N8zun Hikmet Beyle bu -; haaan 
matbaacı Ali ve satan kitapçı Ahmet Ha 
lil Beylerin mubakenıeeiııe dün Aiın:&o 
zada ha§lanınıflır. 

SuçlularıD CHa kanUJlunun 80 inci 
maddesi dellletiyle Matbuat kanunu
nun 40 mcs maddesine muhalif haro
ket ettiklerini bildiren iıtintalmame o
kunduktan aoııra iddia makamını itia! 
eden Muhlis Bey ciirmün devletin emni
yetine teellfılai hasebiyle muhakemenin 
hafi yapılmumı talep elmİ§, mobkeme 
bu talebi kabul ederek muhakemenin 
hafi cereyanına karar Yennİttir. 

Bu karardan sonra ekseriyetini sivil 
ve aaker ve kız talebe t"!kil eden saıni
in sükiinetle aalonu tahliye etmittir. 

Evvelce Ağırceza koridorunda üçün
cü ceza mahkemesinde olduğu ıibi iz
dihama meydan yennemek ve inzilıah 
muhafaza etmek için zabtta tarafından 
tertibat aınmıt, fakat Ağırceza salonu 
geniı; olduğu için kalabalığı ferah fe
rah iıtiap etmiı; ve hiç bir hadiseye mey 
dan kalmam .. tır. ıMubakeme hafiye kal
bedildikten sonra koridora cıkan kala
balık muhakenıenin njhayetfni bekleme
den dağılmıtlır. 

Beraet etti 
Edirnekapıda bir çürük yumurtayı 

kendisine iade ettiği için Halim isimin
de bir adamı öldürmekten suçlu bakkal 
Hamdi Efendi ile bu ölümde Hamdi E
fendiye yardım etmekten ıuçlu Hayri E 
fendinin muhakemeleri dün Ağırce-za 
mahkemesinde neticelenmİ§lir. 

Hamdi Efendi ıs sene ağır hapse 
ve Mııktul Halim Efendinin varisi Hür
müz Hanrma 1000 lira tazminat venn.i
ye mahkum olmu§, Hayri Efendi cürmü 
sabit olmadığından beraet eımi,tir. 

Bu da bir beraet kararı 
Tamir ettiği bir deniz motörüne faz .. 

la yağ koyarak motörün patlamasına ve 
ıs yaşında Mehmrdin yaralanarak ha•· 
tahanede bacağının kesilmesine sebep 
olan mütekait çarkçı Ahmet Beyin mu
hakemesi cliin Ağırceza mahkemeıinde 
yapJmı,tır. 

Ahmet Bey makine mühendisi oldu
ğunu, kazaya ıebep olacak derecede 
~.yağ koymadığını söylemiş, buna 
daır llpal delilleri de olınadığmdan Ah
met Beyin beraetine karar verilmittir. 

Sigorta bedelinden fazla eşya 
Bahçekapıda Ertuinıl ve Altın çiz

me mağazalann~a kasten yangın çıkar
maktan suçlu Nıhat Beyle Otofan ve Hi 
risto Efendilerin muhakemeelri clWı A
ğırceza mahkemeıinde neticelenmiıtir. 
Yanan mağazalardalri e§yanın sigorta 
bedelinden fazla olduiu ıınlaıılclığından 
müddei umumiliğin talebi veçhile her ü
çünün beraetine karar verilmiıtir. 

Asım Beye geçmiş olsun 
Dün Ağırceza mahkemesinde mubıı

keme eanaamda hakimlerden Aaım Be
yin üzerine birdenbire fenalık gelmi§
tir. 

Bunun üzerine mahkeme salonu tah. 
liye edilmiş, Tabibi adli Enver Bey cel
bolunarak Asım Bey tedavj ettirilmiş ve 

müzakere odasına alınarak bir saat !ra
dar iatiraJıaı ettirilmittir. 

Asım Bey roıhatnzlanınca yeriııe Ta· 
bir Bey mahkemeye çıkarak muhakem• 
lere devam edilınittir. 

On bir tacir mahkemede 
Sicilli ticarete lraydeıliıneclikleri an

la§dan on bir tüecar, mahkmıey• nril
mif ılr. 
Limon kr~lının muhakemesi 

Limon kralı DiJBmllndl Efendi ve 
rüfekasının 8 İnci lhtiaaa mahkemesin
de dün mubakenıelerine deYam edlmij
tir. Dünkü celsede, tüccardan hazılarile 
mavnacılardan bir lıaçmın şahadetlerine 
müracaat edilmlttir. 

Bu meyanda, 800 sandık bir limon 
partisinin Diyamandi Efendinin kldbi 
Arsiri Ef~dinin mavnanın it kağıdın
daki iır-211sıle mavnadan tahliye eclildiği 
anlatılmaktadır. Diyamandi Efendinin 
vekili, it kağıdındaki imzanın, malın te
ae!Jümü d~k olmadığını, ancak o 
mavunadaki "§Yanın tahliyesini göıt.,...,_ 
ceğini iddia etmittir. 

Bunun üzerine mahkeme bu cihetin 
Liman inhisarı 'irketinden ~orulmmıına 
karar vermiş, mahkemeyi yanna bırak
mıftır. 

Razgrat hadisesi meselesi 
Razgrat hadisesi münasebetiyle Şit

lideki Bulgar mezarlığına çelenk ko
yai-ak Bulgarlara centilmence bir mu· 
kabelede bulunan, fakat bu eınada za 
bıtanın emirlerine kartı koydukları id 
dia edilen talebe hakkındaki tabkil<a 
ta devam edilmektedir. Dördüncü iı
tintak bakimi tarafından maznun ta
lebeden 80 kiti iıticvap edilmit. SO 
kadar tabi! le dinlenilmittir. Diğer ta 
lebelerle hır kısrm tahit daha dinlene 
cektir. 

Kunduracı lbrahim 
Muhtelif kereler hıraızlıktan mab

küm olmut ve bir kere de hapiaane
den kaçınıl bulunan kunduracı ibra· 
him tekrar hıraızlıktan yakalanınıı ve 
dördüncü istintak hakiınliğine veril· 
mitti. istintak hikimliği bu tahkikatı 
bitirerek lbralıiınin ve yataklannın 
mevkufen muhakemelerine karar ver 
mittir. 

20 evi soymuş 
Aksaray, Fatih, Ahmediye civarın

da 20 den fazla evi aoymaktan auçlu 
Mehmetle Zafer hakkında Dördüncü 
lıtintak hakimliği tarafından yapılan 
tahkikat ikmal edilmiı, Mehmet ve Za 
fer mevkufen muhakeme edilmek üze 
re birinci ceza mahkemesine aevkolun 
mutlardır. 

4 bin çuval ~eker 
Bir teker taciri, mahkemeye müra

caatla Belçikııdan setirttiği 15 vason 
§"kerden 4 bin çuvalın yolda fırtınaya 
tutulan vapurun ambarına .su girerek 
ıslanıp eridiği halde gümrük idaresinin 
bu eriyen kısımdan da resim istediği
ni iddia ebniştir. Mahkeme, bir heyet 
marifetile eriyen ~eke:r mikdarını lea
bit cttirmiıt;.-

• 

Maarifte 

Kız koleji 
Tesis için bir komisyon 

toplandı 
Maarif vekaleti Düyunu umumiye 

binaaını ıenit kadrolu bir kız koleji 
yapmağa karar vermitti. Vekalet ,eh 
rimizdeki lise müdürlerinden mürek
kep bir komisyon teşkil edilmeai için 
Maarif müdürlüğüne bir tezkere yaz
mıttır. Komisyona Maarif müdürü 
Haydar Bey riyaset edecektir. Komiı 
yon binanın içinde halen mevcut "§· 
yayı tetkik edecek bunlardan mektep 
için lüzumlu olanları tefrik edecektir. 

llkmekteplerin tatili 
llkınel&tepler Çarşamba gününden i

tibaren tatil edilecektir. 
Talebe ÇarJamba ıünü karnelerini a

lacaklardır. 
Son aınıflarda imtihanlara Cumarte

si günü ha§lanacak ve bir hafla sürecek 
tir. 

Bursada konferanslar 
Maarif müdür muavini ve erkek Mu

allim mektebi usulü tedris hocası Hıfzır 
rahman JUıit Bey Bursa Muallimler 
Birliğinin daTeti üzerine bugün Buraa
ya ıidecelrtir. Hıfzırnılıman Bey Borsa
da uaulü tedris ve yeni terbiye cereyan
ları hakkında konferanslar verecektir. 

Muallimlerin maaşları 
Maarif Vekili Dr. Re, it Galip Bey 

huıuai idarelere bir tamim göndererek 
ilk tedrisat bocalannın maaşlarının mun 
tazaman verilip verilmediğini sormuş .. 
tur. 

Vekil Bey tamiminde muntazam ma 
a.ı verilmiyonaı niçin verilmediğinj sor
makta v<> izahat iıtemektedir. 

lstanhul· muallimleri her ay munta
zaman nı&a1lannı aldıkları icin tamime 
bu ıekilde cevap verilecekti;. 

Aylıkları vermezlerse ... 
Bazı ekalliyet mekteplerinin hocala

nna maaı venneme]erj m"'se>leaini Ma
arif Vekileli tetkik etınit ve yeni bir ka 
rar vermittir. Bu karara aöre bütün e-
lralliyet ve ecnebi mekteplerinden birer 
taahhütname alınacaktır. Bu taahhütna
meler mali teminat makamındadır. Ta
ahhütnameyi vermiyen mekteplerin ma
li vaziyetlerinin müeueı:e idaresine mü
sait olmadığına karar verilecek ve bu 
gibi mektepler kapahlacaktır. 

Tap•·1a 

Yeni teşkilat 
Tapuda epeyce memur 
değişikliği de yapıldı 

Tapu umum müdürü Cemal Bey, 
dün de tapu dareaine gelerek çalıı
mııtır.. Kadaotro heyetleri reiıi RÜ§
tü, Tapu müdürü Agah, fen itleri mil 
dürü Halit Ziya Beylerle lıtanbul, Oa 
küdar, Beyoğlu ba§lllemurlarmm itti
rakile bir içtima yapılınııtır. Bu içti
mada kadastro heyetlerinin yeni ala
cağı tekil ve sicil muhahzlıiı tqklatı 
itleri göriifiilmüttür. 

Yeni bir büro 
lakin idaresinden tapuya deTredi

Jen ve muhacirlere te • z olunan gay
rimenkul emlikin teaçil ve teabiti ile 
sahiplerine tapu senetleri verilmesile 
meıgul olmak Üzett bir büro teıkil e
dilınektedir. 

Bıumülettis . . 
Kadaıtro fen itleri müdürü Halit Zi 

ya Beyin bat müfettiı olacağı haber 
alınmı,br .. 

Sicil te~kiUitı 
Yeni lqkil olunan Alemdar mınla· 

kası sicil muhafızlığma Aydm ıicil 
muhafızı Talat Bey ve muavinliğine 
de lstanbul tapu memurlanndan 0-
mer Lütfi Bey tayin edilmiılerdir. 

Ôğrendiğimize göre tapuda bazı le 
beddülat olmuttur. Bu meyanda Jzmir 
tapu memurluğuna Oıküdar sabık la 
pu memurlanndan halide, Şibinkarahi 
aar tapu kitabetine kadaıtro mektebi 
mezunlarından lbrare, tapu katiplerin 
den Baki Bey kadaa~ kitabetine, Kar 
tal tapu memuru Şefık Bey Bakırköy 
tapu memurluğuna, Bakırköy tapu me 
muru Raıit Bey latanbul tapu memur
luiuna, latanbul tapu memurlarından 
Cezmi Bey Kartal tapu memurluğu
na, latanbul tapu katiplerinden Akıp 
Beyoğlu tapu kitabeline, Beyoğlu ta
pu memurlarından Sadi Bey lıtanbul 
tapu memurlufuna, kadastro mektebi 
mezunlarından Sadettin Bey Adana 
kadastro kitabetine, latanbul tapu ki· 
tiplerinden Mustafa Bey Alemdar mm 
takası aicil muhafızlığı kitabetine, Ko
camuatafapqa tapu memurluiu laf
vedilmit ve tapu memuru Necmi Bey 
de Beyoğlu tapu memurlufuna tayin 
edilmiflerdir. 

Yeniden baz ıtebeddüllt daha bek· 
lenmektedir. Kadastro beyetlerinde 
ve fen itlerinde de bazı tebeddülat o
lacaktır. Bu memurlar araımdan ba
zılan taıraya tayin edileceklerdir .. 

Hilaliahmer haftası 
Hilaliahmer haftası münaaebetile 

dün de heyetler bazı mahallelerde 
aza kaydına devam etmiıler ve bu ve
sile ile müaamereler tertip olunmuş
tur. 
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lstanbulda en güç bulunur 'ey 
nedir? diye sorsalar, hiç tereddüt 
etmeden: 

- Posta pulu! diyebilirsiniz. 
Çünkü poıtahanesi uzak veya ka· 
palı bir yerde posta pulu bulmak 
mümkün değildir. 

Geçen sene Paristen geçerken 
hirgün bir semt postahanesine mek 
tup vermek iıtedim. Zarfımda pul 
yapı.ık değildi. Pulu da oradan al 
mak istedim. Bana: 

- Biz perakende pul satmayız, 
tütüncülerden alınız .. dediler .. içer 
ledim.. Neyse memurlardan birisi 
yabancı olduğumu anladı da ilti
mas ederek bir pul verdi. Bizde de 
bunun tamamen aksi. lstanbulda 
T okatliyan otelinden batka bir 
yerde pul güç bulunur. Çünkü pos 
ta idareşi güçlükle izin veriyor. Ba 
na anlattıklarına göre bunun sebe 
bi taklit pul yapılmı• olması veya 
yapılması ihtimalini ortadan kal
dırmakmı~. Bot bir vahime. Hüku
metin damga resmi için ortaya koy 
duğu pulları tütüncüler satıyor. 
Sahtelik tehlikesi dütünülmüyor 
da neden bu mülahaza posta pul
ları için varit oluyor? .. Her mahal 
lede bir postahane olmadığına gö
re lıta'nbul gibi dağınık ve posta 
merkezleri seyrek bir ,ehirde pos· 
la pullarını hususi bayilerin satma 
sına müsaade etmemek inadına bir 
7orluk oluyor. Posta işleri yem bir 
gözden geçirildiği bu sıralarda ar
tık bizde de bu itin medeni ~ehir
lerdeki gibi kolaylattrrıllJlllaını 
i~temek hakkımızdır. Bunun için 
de uzun uzadıya masrafa hacet 
yok. Mahallelere birer poata kutu· 
gu asmak ve posta pulu satı~mı tii 
füncülere vermek .. 

Aşk yolu 
Dün Ayaspa?dan Taksim mey 

danma gelirken soldaki bir dar 
•okağa kaim yazı ile: 

"Atk yolu" yazmı,lar .. 

Bunu yazmamıt olsalar da bili· 
riz ki bütün bu dar ve karanlık so 
kaklann bir mazhariyeti vardır: 
A,k yolu olmak ... 

Bilinmez neden, a,k daima böy
le karanlık, dar sokakları ıever ve 
hep oralarda Yll'8r ... İstanbul be
lediyesi gibi ... Tevekkeli demiyor
lar: Atkolıun belediy~ye !. 

FELEK 

Vapurcular arasındaki 
rekabet 

Son sünlerde vapurcular arasında 
rekabet gene bat ıöstermiıtir. Dün 
Barbn hatbnda iıliyen (Kemal) ve 
(Cihat) Tapurlan lnebolu ve Abaneye 
kadar 50 kuruta yolcu almıtlardır. 
Bu vaziyetten vapun:ular da tikayet· 
çi bulun.maktadırlar. 

Balkan haftası 
Dün Balkan haftasının üçüncü gü

nü idi. Mürahbaslar • dün şehrin muh
telif yerlerine giderek huauıi tenez
zübler yapmıtlardır.. Bugün saat 10 
da murahhaslar U..n atika müzesi ka 
pısmda toplanacaklar ve müzeleri zi
yaret edeceklerdir. 

1 BORSA 1 ....__ __ 
(İt Bankaaından alrnan ceneldir) 

27 MAYIS 193~ 
Akı a m Fiatları 

istikrazlar • Tahvilat 
latikra• dahili ku· 
ponaua. 9e,IO Elektrik -.-
1933 latilnau 20.- Tram••Y -.-
Şark d. J'Olluı 2.75 Tünel -.-
D. Mu'fdhide 52.SO Rıhbmı 18ZS 
GiimTikler 5,75 Anadolu J 4460 
Sa,-cli ... w 1~ 111 -46.ZS 
Bajdat 11.75 
T. aalı:eri7• 7,75 meaail SS.70 

ESHAM 
lı Ba•lt•N Na· s Bomonti 21.-

ma P,IO T eY'koa karıf>•· 

,. ,. H .. Dine 9,50 .... 29,30 

,. "Miieeai• 102 f.imento 12.05 

Anadolu Hi•" ZS.20 tti.hat d.,. ko· 

Traın••Y 51.30 ponan:a 21P.tl 
Rojl 3,80 Şark doy. 2.35 
Şir. l.ariya ıs.- Balya 2.50 
Tel•foa 1ı- Şarka. eua 2.85 

ÇEK FlATLARI 
P...U 12,06 Prai 11 !lll 
Lendra 71,211 Viyaaa 4,48,25 
NG.york - Madrit s.54,e 
Milaao 9 .. Berlia aoı 

Brllr:a .. 3.41 Varıo•• 4,%11 . 

Aı!.. - P .. te 3,75,211 

Cetııeı•r• Z45.H Bel arat 311 

Sofia 88.29 soı. • ., 79,85 
Amaterdam 17.152 Moako•• Ul90.71 

MUKUT (Sabt) 

KW'Df Kur•t 

20 f. Fra.aa 171.- l Şilin, A•. 24.-
1 laterlia 710,5 1 Pezeta 17.-
1 Dolar 180 1 Mark 47.-· 

20 Llret 218 l Zeloti 24.-
JO 1. Bol~ka 115 1 Penıa 33.-
20 Drahmi 25.50 20 Ley 23.-
20 i. lı•İçre 820. 20 Dinar 55.-
20 L...-a 26.- 1 Çenıo•8<" 

1 Florin 85.- 1 Altm 3~3 

21 Kur. Çelıı: 120 1 Mecidiye 3:\.-
Banlcnot 2.-



4 

r, ) Sıhhi bahisler 

~-----------------------------Siniri! tipleri: 

Ölüm düşüncesi'ne karşı 
''Daim ötu bülbülleri güliı tanım solmaz benim" 

(Yunu• Emre) 
"Hayahn baflangıcı yok; •onu da olmıyacak ...• Feı:ada, ölüme y•r 
bulunmadı ve bulunmıyacak. Şimdiye kadar bir ölü zerre, cansız bir 
proton görülmedi." (Moriıı Meterlenk) 

Coıkanlann içaıkıntı11 buhranlan de içinden gelen mel'un bir kuvvetin 
zamanında nasıl ölüme atıldıklarını, teıirile pencereye doğru itildifini hls-
ııeçenki yazıda gördük. Bu ölüm dü- ıediyordu. Buna kartı ııelınek için çok 
ıüncesine, oonra ölümiin kacafma a· çabalamak li.zmı geliyordu. Tedavi 
blmak arzuıuna karıı duracak bir ili.ç sayesinde haata çarçabuk yalıttı; uyu. 
var mı? Ruh veya beden hekimliği İn· mağa bati adı. 
sanı bu uçurumdan çekip çıkarmak Şüphe yok, iyi olmamıt!ı. Kayıtsız, 
için sağlam bir merdiven kurmuı; göa- ııamlı, kaoavetli idi. Bununla beraber 
!erit ve avlayıcı bir yam olınıyan bir yiyor, içiyor, tartısı artıyordu. Çektik 
tedavi uıulü bulmut mudur? Yalnız !erinin gerçek olduğuna İnanmayan 
bir mantık ve muhakeme kuvveti ile ailesi artık hekimlerden ve yapmacık 
iıin içinden çıkmak istiyenlerce aor- üzüntülerden, kuruntulardan vazgeç· 
gunun cevabı pek baıittir: Mi.nevi bir mesini oöylüyorlardı. 
haotalığa mi.nevi tedavi lizmıdır .• Has Bir ay oonra tekrar hekimin yanına 
taya ceaaret vermels, kandırmak, ye- geldi. Pek fena bir halde bulunuyor· 
rine göre korkutmak gibi ••• iradeleri du. ilaçlan kesmiı, boğazı aıkıtmıt gi 
kalmamı;, kendilerine hakim olamı• bi idi, bir tey ııeçmiyordu. Gece, gün-
yan coşkunların maruz olduklan ölilm düz iç oıkıntılan içinde idi. Canına 
teblikeainin önüne geçmek le feloefi kıymak, intihar etınek istiyorau. 
bir fikrin ruhi bir hıfz11sıhha gibi te
sir edeceiini kabul etmek gÜçtür. 

Böyle bir tehlikeye kartı ancak tıb
bi bir hıfzıaaıhha ve tedavi uaulü, oağ 
lam bir istinat noktası olur. Ancak o
na güvenilebilir. O halde, ruhi bir te
davi siperinin arkasma mı 11ğınaca ... 
ğız? Ahlakçıların ve hekimlerin bir 
çokları bu kanaattedir. Bazı memle
ketlerde bir çok nıh baıtalıkları he
kimleri li.yik hitabelerin papasların 
mevizelerinden ziyade müeaoir ol
duklarını oöylüyorlar. Dünyanın aanlı 
üstatlarından (Berteli DübuYa) mii· 
essir sözleri ile fikren malıll olanları 
tedavi ediyor. Böyle yapmakla bera• 
ber eteğinde, sonunda eninde, sonun
da bunlan ruhi tedaviye arzetınekte· 
gecikmiyor. Haotalan kendi kıliniğin
de tutınıyarak oözden ziyade baıka 
teYler tatbik olunan sağlık yurtları· 
na göndermeyi daha akıllıca buluyor. 

Her günkü denemeler parlak bir su
rette gösteriyor ki cismani tedavi, yal
nız o insanda ölüm dü.tüncesini ve Ö· 
lüm iştihaıını uyuşturuyor ve tedavi 
ediyor. Daimi bir göz altında bir sağ
lık evinde tecrit edilerek lüzumu olan 
ilaçlarla her gün bir çok inoanlar kur 
tarılıyor. Uzun müddet banyolar yap· 
mak, zehirlerı az gıdalar yemek gibi 
tedbirler, illçlar da ilave edilirse bir 
çok kimr.elerin huzur ve i.tirahati 
tekrar elde edilir. Tedaviden maksat, 
malihülya devri kendiliğinden ıükUıı 
buluncaya kadar, coşkunları J'&f&.111&

ğa tahammiil ettirebilmetkir. Tedavi 
usulünün esası budur. Bu münaaebet
le hatıra gelen bir faciayı nakletmek 
iıterim. 

Bir Fransız hekimi muteber bir 
aileden bir Amerikalıyı tedavi ediyor
du. Haata üçüncü, yahut dördüncü 
defa olarak iç sıkıntılı bir malihülya 
devreai geçiriyordu. En kasavetli za
manlannda, uykusuz geçen geceler-

Aakart tabllgat 

Eminönü askerlik 
şubesinden: 

1 - Karnınen her scno yapdmaktw. 
olan ihtiyat zabitan yok1amaın bu se
ne de 1 hazirandan 30 hazirana kada.c) 
devam etmek üzere her ba{tanm cumaT
tesi, Pazaırte.si, Salı, Çar'fl'OOa günleri 
yçılacağınıdan şubemiıode kayilılı oluqı 
ta İstanbulda bulunan telcmil ihtiyat 
zabita<ıının mezk(lr günlerde Eat 8,5 
dan 17 ,S a kadar şubeye müracaatları. 

2 - Şubemizde kayitli oJ.upta beırayi 
maı;labat muvakkaten Tuşraya gitmiş 
olanlar şube ri ya'le'tine sarih ikamet 
adreıleril.e beraber mükıcmmol vıe mu
vazzah künye, rütbe, eınıfı ve kayit n.u 
maraJ.a.~ını gösterir birer melrt.,., yaza
rak mura.caat cde«kter ..., zar'1brda 
ihtiyat zabitanının yok.Jama,.1 içindir 
i:bar~ni yazacaklardır. 

3 - Yoklama bir ay cıc.....,. edeceği 
için ihtiyat zabitanmın bu müddet zar
fında behemehal şu.beye mÜTacaatları 
aksi takodlrde bir ay müddetin hitamın
dan sonra müraıcaat edenler ha.klannda 
ahkamı kanuni~nin tatbik edileceği i
lan olunur. 

M i/lfgetin edebi Romanı: 111 

Ailesi bir sağlık evinde tedaviaini 
istemedikleri için eıkiıi ııibi tedavi o
lundu. Evde kapanıp kalmaaından ve 
tedaviye devam etmesinden dolayı 

kendiıile eğleniyorlardı. Bundan do
layı zavallı adam Pariı ookaklarmda 
dol atıyordu. 

Arada, aırada dotkora uğruyor, ve 
doktonın naaıl yap.dığma dair oorgu
lanna §Öyle cevap veriyordu: 

- Artık uyumak ve rahat etmek i
çin bu ilaçlan almak ayıp! Kanın di
yor ki benim iyi olmaklığım Allaha 
kalmıt•• Keyfimce gezip yürümeli· 
yim. lnaana yaratan da budur. 

Bu gidiıin iyi olmayacağını doktor 
aileye oöylerae de eoaoen doktorun iti 
büyüttüğü kanaatinde olduktan için 
aldırmazlar. Birkaç ııün oonra doktor 
hastanın biraderinden bir mektup a• 
lır. Mektupta deniyordu ki: 

- Meselenin iyi bir surette halli 
çaresini bulduk. Kardeıim Amerika· 
ya gitmek üzere vapura bindi; orada 
itile gÜcİle uğratacak. Seyahat ve 
meıguliyet onu oyalayacak ve muhak 
kak surette iyi olacaktır. 

Doktor böyle bir haotanın yalnız 
batma vapura bindirilmemesini, dai
ma göz altında bulundunılmasmı tel
ıırafla bildirir. Gelen cevapta vapu
run hareket etmİf oldufu bildiriliyor
du. Üç gün sonra hasta vapurda inti
har etmiıti. Bu zavallı bir kaç hafta 
belki bir kaç ailn müaekkin iliçlann 
teıiri altında bulunsaydı yaJ&IDanın 
tadını tekrar tatacak, daha ten. daha 
neşeli ya§&yacak idi. lntiharlann ba
zılan böyle tedbirsizliklerin neticesi
dir. 

Ölüm düıünceain.in ve ölilm arzusu
nun önüne nazariyelerden ibaret olan 
ahli.kiyat umdelerinin tatbikı ile de
ğil, li.yikıyle idare olunan tıbbi bir te· 
davi ile mümkün olur. 

Dr. Ruıçuklu HAKKI 

iRTiHAL 
Topçu vıe milbeıııdie mektebi yük..ek 

riya.iye muallimi Topçu Ierikliğinden 
mütekait İbrahim Etıem paııa kısa bir 
rahatsızlığı müteakııı> vefat etmi~tir. 

Cenazeoıi 29-5-933 puat"tesi günü og
ledetı. _,..a aaat üçte Kadıköy Fenıer
yolunda Muhtar <P3§a çılı:ma%ındalci k6o 
idin.den kaLdırıl_Jrtır_ 
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Ce.n.abı.lıtk garllı:ıl rahmet ey>leein. 

iş ve İşçi 1 
Milliyet bu aiihuıda iı .,. ~i iotİ· 
yenlere tavGMut ediyor. it ve ~i 
iatiyenler bir melrtuplo lı bliro
maı:a müracaat etmelülirla. 

tı isteyenler 
İnşaat üııerine tıenc kıe ve ltuıtu fabrika 

larında lehimcilik, un fabrikalarında ha 
va boru tıosistı,ve tamircilik ve her nevi 
~ ke _ç.inko ve lama:rina lı.wrusunda iş 
yaıpuım. Bon <ıc.ıvhılerim var. Miita
ca.atlar: Ga.la-taııaray, Terzi Şakir Ef. 
No. 28. 

MAKEDONYA 
Aşk, 

.. Ana, kim bilir kılmç kaıanacağı 
gune kadar kaç bin kahrını çektiği 
oğluna, belinde sallanan kılıncm ver• 
di ği mertlik hakkını çok gönnemitti. 
lhtiliilci zabit, yaralı arkadaıını ıırtı
na aldı. Kılıcının yerde sürünen ucu
nu mer~ivenl~.rde takırdatarak atağı 
indi. Bır dakıka sonra, Cemiyetin em
niyetli adamlarından bi.ri tarafından 
idare edile n araba Manaatınn dıt ma 
hallelerine doğru, Arnavut ka.ldırım
larmı çiğnemeğe baılamı§tı. 

Manastırın dış mahallelerinden bi
rinde Tabur k i. tip lerinden Ragip Bey 
oturuyordu. 

Araba Ragıp Beyin kapısında dur
du. 

Mahrnut Bey yine arkaclaşını oal
lasırt etti. 

Bu evin ka:ııaı da açık bırakılmış-

Kin, Polltl!ıa, oe Kan •• 
Milellifl: Nizamettiıı Nazif 

tı. Alacakaranlıkta yavruaunu göbek 
torba11na yerlqtinn.it bir kanguro gi. 
bi eve daldılar. 

Kapının kol demiri vuruldu. 
Araba bozuk kaldırımlarda salla

na sallana uzaklattı. 

lkl ;ece ıo....;_ Zifirf .;...;,!ıklar 
içinde bunalan bu kenar mahallesinin 
evi, yine karanlıklardan çıkan dört 
beş adama kapısını açmııtı. Bu dört 
adam on dakika oonra beı adam ola
rak heıap memunınun evinden çık· 
mışlardı. Hesap memurunun evinden 
~edik değil mi? Öyle ise he""1' ede
lım. D<;irt girmişlerdi, bet çıktılar. De 
mek kı içerdcn bir kiti fazlalaıarak 
çıkmı~lardı. 

Dört adam asi Niyazinin gönder .. 
diğ i döTt adamdı. Karanlıklara tek-
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Hlklya l[U • A.ll 

Gözü bağlı müşteri - ~· .. •• 1 a; 
Emıalsiz bir diyarda dola,ıyoruın. Alacagın olsun ! .. 

Bağları üzüm, bahçeleri çiçek dolu .. Yal- Bazı kuru sıkı tehditlerimiz var-
nız gölgelerinde oturup dinlenınek bin dır. İtte bir tanesi: 
sene1ik ıstırabını unutmağa kifi. Bu di-
yarın yukarı kısmında her tarafa nazır - Ben ona gösteririm! 
bir otel var. Bu oteli bir tek kadın itle- Sorsak: 
tiyor ve bu kadın bu bağların ve bahç... - Neyi gösterirsin ? 
terin, bütün bu diyarın sahibi.. Bizi kandıracak bir cevap bu-

Oteli için mütteri intihabında kadmm l B' · k 
çok müıkülpesent oldufunu söyliyorlardı. up veremez. ırıne ızınca: 

lritilmez zorluklarla dolu becfeflere kar- - Alacağı olsun! Diye yumruk 
tı, insanlarda nedense bir incizap var- sallayanlara çok defa rastlarız. 
dır. Ben de o otele yerleımek arzuıunu Alacağı olsun ... Anladık ama, 
duydum. ilk itim otel r.ahibi ile tanıtmak bu lafın tehdit ifade eden tarafı 
yollarını aramak oldu. Kör ıeytan ilk de ı 
fa olarak itime burun ookmadı, muvaf- hangisi? 
fak oldum. Ben ona ııüzel otelinde otur- Geçen akşam, arkadatlardan bi
mak için ıeçilmek arzuıu ile ookulduğu- ri, canını sıkan bir herif hakkında 
mu hiuettirmemek iıtiyordum. ilk za- gene bu tehdidi savurdu: 
mantarda bundan kat'iyen bahıetınedim. _ Alacağı olsun!.. 
Nihayet aramız 0 kadar iyileıti ve sami- Ben sordum : 
miletti ki, Nihayet maksadımı açtım: 

- Kuzum şunu bana anlatsam· - Acaba, dedim, beni otelinize layik 
bir müıteri olarak kabul eder miıiniz? za .• Alacağı olsun ne demek? •• 

Güldü: Güldü: 
- Ooo, dedi, sizde mi müıteri ıeç- - Hiç!. Lafın geliti öyle •• 

mekte mütkülpeoent davrandığımı bili- - Peki ama, her lafın bir manıi-
yorsunuz? sı olur. Bunun da elbet ifade etti-

- Bunu bütün dünya biliyor, dedim. ği bir şey olacak. __ 
Bir şeyler oonnağa, söylemeğe hazır- Omuzlarını silkti: 

!anıyordum. Kadın zeki idi, anladı ve 
bana söz bırakmadan: - Vallahi farkında değilim!.. 

- Y oo, dedi, tecessüı yok. evvela 
gözlerin.izi bağlıyacağım. Bu •İzin raha
tınız ve iyiliğiniz içindir. Buna emin ola 
biliroiniz. Otelimde bahtiyar bir ömür 
sürmek iıterıeniz, neden gözlerinizi bağ .. 
lamak iıtediğimi sormadan, bu fartDD'I 
kabul ediniz. 

Derhal kabul ettim. Gözlerimi bağla
dn elimden tuttu. Bir miiddet yürüdük, 
bir merdiven indik, bir kapı açıldı, bir 
koridor ııeçtik. Bir kapı daha açıldı, gir 
dik, kapı kapandı: 

- Geldiniz, dedi ve gözlerimin bağı
nı çözdü. 

Aman ne güzel, ne rahat yer! Mes'ut 
olmak için birebir! 

Otelin oahibi: 
- Siz ıiıııdilik iıtirahat ediniz, ben 

gene gelirim, dedL 
Gece olmuıtu. Tam oda kaponın ö

nünde bir patırtı duydum. Anahtarı bir 
elime, tabancamı bir elline aldon. Ne o, 
aceba hırsız mı? kapıyı yavll§ça açtım. 
Bir adam, etrah dinliyerek koridorun 
n.ibayetine doğru gidiyordu.Arkaoından 
bağırdım: 

- Dur! 
O hayretle döndü. Duracak yerde ba

na doğru yürüdü. 
- Haydut, bır11zl Dedim, ne anyor

aun burada? 
- Ben hırıız değilim, fakat sen kim-

ıin? Sen ne arayorıun burada? 
- Burada oturuyorum. 
- Ben de burada oturuyonım. 
- Yalancı burada benden batka müt-

teri yok. ıı.. 
- Ben de benden batt.& kiiiiıe yok 

biliyorum. 
Bu gürültü üzerine otelin koridorunda 

ki bütün kapılar açddı.Vuitet ııarip bir 
tekil almıttı. Tabancayı cebime soktum. 
Koridorda açılan kapılardan hatlar u
zandı. Az ıonra da ııövdeler fırlardı. Or
tada elleri tabancalı on altı adam peyda 
oldu. Hepsi tatkın '8-tkın birbirlerine 
bakıyorlardL Nihayet on sekiz kiti bir 
araya geldik. Herke. birbirine aynİ suali 
ıoruyordu: 

- Sen kimsin? 
- Ben burada oturuyorum. Burada 

benden batka müşteri )'ok biliyorum. 
Sen kimıin? 

- Ben burada oturuyorum. Re!' de 
burada benden batk. kimoe yok bılıyor~ 
dum. ' 

Nihayet ilk hayretlerden •onra akılla!" 
bata ııeldi. Konutuldu ve anlaşıldı.. kı: 
Hepimiz de otele aynı ıartla· g~zlen 
bağlı olarak kabul edilmiıiz. Hepi~!z de 
kendimizi otelin biricik mi•afiri bilıyor
muıuz. Bu •ırada aramızdan yatı geç· 
kince biri peyda oldu: . 

- Eviltlar, dedi, bul'all nereıidir bı· 
liyor muıunuz? 

Bütiin ağızlardan bir se• çıktı: 
- Otel .. 
- Hayır, batakhane_ 
- Eırarbane.. 
- Sahtekar tuzatı. 
Herkea bir teY ailyliyot'du. Y qlı ve 

halinden tecrübeli olclnfu pek iyi anl~
tılan :ıdam, arifane bir tebeuüaıle ııu· 
lilmaedi: 

- Hayır, evli.tlar, dedi, ne batakh~e 
ne eorarhane, ne de tuzak.. Buraoı bı~ 
,,kadm kalbi" dlr. Ben oene)el'den~ 
burada y8fayorum. Fakat 9u farkla ki 
ben otelde yalnız olmadığımı biliyordum. 
Batka odalarda adamlar var mı, yok ı;;u, 
kimlerdir biç merak etıniyordum. u 

rar kavuıurken bet adam olmuılardı, 
Bu beşinci adam aıi Niyazinin safı
na geçen birinci müli.znn Atıftan bat 
ka kim olabilirdi? 

Yaralı fedai için en emin yer Nlya
zin.in ihtiW taburu değil miydi 7 Eh .•. 
Abf ta oraya gidiyordu itte .. 

*** -~ 
Çekirge köşkünde .. 

Kükürtlü kaplıcaoı önünden dört 
nalla geçen yağız atlı araba, tozlu 
yolda dolatan tavuk aürülerini, su bi
rikintileri ıribl iki tarafa aıçratarak, et
rafı demir parmaklıkla çevrilmit bir 
bahçenin kapı11nda durdu. 

Bu kapının önünde, Babıali had
leri gibi yakalan ıırmalı iki hademe 
dim dik duruyordu. 

Arabacı ayağa kalkıp hiirmet ııös· 
!erirken, ünifonna11 üıtünd• yaver 
kordunu sallanan Fehim Pata azamet 
ti azametli indi. Bahçenin ortaımdaki 
eve daldı. 

Derler ki beyaz çuha ceket Abdiil
hamidin haaaa zabitlerine çok yakı
şır.. Doğrusunu i•terseniz bu id ·Haya 
hak vermeliyiz. Fehim bugün hakika
ten tık ve çok yakı§ıklı idi. Kalın yal-

Arkada,lardan biri atıldı: 
- Ben " alacağı olsun " dan 

daha korkunç bir söz hatırlamıyo-
rum. 

- Tuhaf fey •• Korkunçluğu ne
resinde bunun? .• 
Bqını salladı: 
- Sizin galiba kimsede alaca

ğınız yok! Bu zamanda "alacağın 
olsun !,,un ne demek olduğunu gi
din de alacakldara sorun! 

M. SALAHADIN 

._I _R_A_D_Y_o_I 
BuJrtinkA program 

ISTANBUL 
18,00 den 19,00 kadar Gramofon. 
18,30 ,. 19,00 kadar Franan:ça dera (Mü.p

tedile,.e mahaua). 
19,00 ,. 19,45 kadar Alaturka sa.ı; (Vedia 

Ri.z:a Hanun) 
19,45 ,. 20,30 kadar Alaturka saz (Servet 

Haıum), 
20,30 ,. 21,30 kadar Alaturka aa.z (Safiye 

Hıınım ve arkadaıları) . 

21,30 
22,&l 

,. 22,00 kadar Gramofon. 
., itibaren Ajanı, Borsa haberleri, 

saat ayarı. 
VARŞOVA, 1411 m . 

13.15: PJi.k. 16.SO: keza. 18: Soliat konıeri 
19: Solist kooıel"İ. 21: Pli.kile Verdinin (Ri· 
ıoletto) operaıı. 23,.30: dana muıikiıi. 
BUDAPEŞTE, 550 m. 

20: Keman konaeri 20.SS: Macar halk farkı· 
ları (Pli.le ile) 21,35: musiki ili mektebinden -ki- koro konı..,i 21,.55: Sicaa muıik;si. 

VI YANA, 518 m. 
18,30: E t ki muıiki aletlerile klaıik konser 
19110: Sözler 20: Senfonik orkestra tarafın· 
dan tarlalı konser 20,30: Haberler 20,40: kon· 
serin det'&hlı operet parçalan 20,35: Zamana 
ait bestelerden Viyana f&rluları 23: haberler 
23,20: talili olmalı isimli 3 perdelik operet 
Şehir ti1atroıunda..n 24: lıt.i.ğıt Üzerine ahn· 
mıt konser 

PRAC, 488 m. 
20,30: Orijinal Vi7ana mu•ilci 21,30: Pili: il• 
••Jabat bab•rleri. 21,45:(Mozart Praı'ta iken) 
musikili• •lr:eç 

BÜICREŞ, 394 m . 
13: Pli.le 14,16: kez:a 18: Askeri bando kon· 
••ri 20:dera Z0,2.5: Plak 20,45: der• 21: Hriyo 
oda nıuaiki (Smet.aoa). 21,45: Brohmau eser• 
lerinden iki piyanolu konser 22.15: Lea.n 
Marco tarafınd.n dana musikisi • 

BRESLAU 325 m. 
21: Yaylı alette.n Ye korp konseri. - flül •• 
YAY aletJeri ile konser 22.15: Ceunp den.isine 
uçuı isimli neıeli bi.r akeçe 23,15: haberler 
•• a~:.re 23,45: konfera_na 

19••••••••• .. •••u•••••••H••••• .. .ııı•••ııınını"ınıııııı .. ııı 

hülyayı güdenler inkiıarıhayale uğrar
lar. Eter her biriniz şu güzellikler içinde 
sakin bir gönülle yaıamak istiyorsanız, 
bir ufak höcerecikle gözleri bağlı iktifa e 
diniz. Haydi çocuklar hepiniz de yerle
rinize çekilin.iz. Y ann ııözleri bağlı ola
rak dıtarıya çıkarılıncaya kadar dÜ§Ü• 
nllrıünüz. Eğer içinizde berteye rağmen 
buradan ııitınek istemiyen varaa, ıevııi

ainde o kuvveti göriiyoraa benim ııibi 
yapaın. Kadın kalbin de yalnız olmadık 
lanıu bilerek, fakat bilmemezlikten ge
lerek YAf&rlar. 

"' "' "' Bu ki.buılu rüyadan töyle bir silkine-
rek uyandım. Şimdi ne zaman kadın kal
binden bahoolunsa, bu kalabalık otel ııö
zümün önünde canlanır ve bucak bucak 
kaçanın. 

dız çerçeveli büyük bir endam ayna
ıında boyunu bosunu ıüzdü. Galiba 
o da bu halin farkına varmıt olacak· 
tı ki çapkın çapkın güliim&edi ve bı
yıklannm kozmatiklerini tazeledik
ten aonra aalona geçti. 

Üç genit pencere Buraa. ovaaım 
meydana kadar içer gibi içine almıt· 
tı. Kavak ağaçlan arasından tarlala
rın ne güzel bir görüniitü vardı. Açık 
pencereden giren taze havayı derin 
derin teneffüs etti ı 

- Bugiln tam da kanımın kayna· 
dıfı gÜn.. Bakalım Bulgar kızı beni 
naoıl bulacak. 

Altı yaldı:ıılı üstü mermer masada 
bir çıngırak vardı. Bunu tapon mal sa· 
tan çığırtkanlar gibi sallayarak bek· 
ledi. Bir saniye sonra batı benbe ho
tozlu, uzun etekli bir kadın yerden te
menna alarak salona ginnit bulunu
yorduı 

- Na1117 
- Tam Patama layık.. Eli ayafı 

düzğün .. Sözü sohbeti yerinde. Az ev• 
vel hamama kendim •oktum. Kendim 
yıkadım. Bir teni var ... Hani insan Öp· 
meğe kıyamaz .. 

Fehim yalanarak gülümoedi: 
- Demek birinci neviden bir ıey .• 

Dil anketi 
75 inci liste ve gelen karşılıklar 

~~-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~, 

7 5 inci Liste 
ANKARA, 28 (A.A.) -T. D. T. 

Coımiyetinden: Karşılıkları arana· 
cak arapça ve farsça kelimelerin 75 
numaralı listesi §Udur: 
1- TeaUül 8- Takrir 
2- Tewnmüm 9- Takıit 

3- Tecımmüt 10- Takvim 
4- Taııasup 11- Talik 
5- Takdir 12- Tamir 
6- Takdis 13- Tatil 
7- Taklit 14- Tazim 

Liste: (7) 
Mağrut : Kıurumlu, göğüş gerişli, ça

lımlı duruşlu, gergin yürüyüşlü, alde.
nışlı gösterişli. Mahabet: yıldı.rışlık, 
yLltlırga.n.lık, korkunçluk, oluLuk, örkün 
tülük, ünılük, şatafatlılık, yüce gösteriş 
lik, sarsıntılı görünüşlük. Maharet: us 
talık, işbeceriklilik, becer~k, yirek 
lik, elçabuk.luğu, güzel yapışlık. Ma
kale: söz yazıltıaı, yazılı söylenti, ya
zış tliziltim, yazı anlantısı. Makam: ku 
rulma durağı, yüce dayanıltı, dwma 
yeri, durak, düzen, çalğı, eğlence. Ma
kar: oturulan yer, yedeşme yani, dunı§ 
yeri. Makbul: beğenilen sayılan, a.nı

lan, elde tutulan, ıçe yerl.cş<n, ba§ta ta 
şına. Maksat: i9tek, dilek, düşüntü. 

Maktu: k.esibniş, götürü çeki ve ölçüyle 
satılmıyan. Makul: düşünceye uygun, 
düşüşe yakın, yoLunda, uyarlı, yara
şan, aykırı almıyan. Mamur: çöküşten 
sıyrılmış, bozul~tan atlatılmış, yı~dı§ 
tan kıurtaırılmış, bakımlı, ~ın goru
nüşlü, şen duruşlu, ilerlemiş, yüksel· 
miş, işlenmiş. Mana : anlaşılan, anlaşılr 
tı, içan.lantı, giz belirti. Manzara: ge
niş görünüLtü, güzel görüntülec, görül 
tüter, almışı, görüntüıer çekilişi. M a
s um : Suçsuz, temiz, küçük, çocuk, 
yavru. 

Filorin.aJı Nazım 

Liste: (67) 
ifşa: yaymak. İkbal: işi doğıru giot

me. lkuım: AğırLama. ikramiye : Ar· 
mağan. lk.rar: Söylunek. iktibas: ör
nek. iktisat: orta gidiş. iktiran: yak
laşma. iktiza : işe yarama. lli.n: ortaya 
çıkarma, bi1dirme. itibar: Sayma. iti
dal: Yavaşlık. itiraz: istememe, çürüt
meğe lcalkışma. 

H. Tersin 

Liste: (66) 
Haysiyet: ün. Heves: htek, dilek. 

Heybet: ululuk. Heyecan: lç üııpertisi. 
Heyet: TopLu.luk, takını. Heykel: Ben~ 
go, taşı. Hile: Dek. Himmet : yardım. 
Hüner: ustalık, bcceriklik. Hüviyet: 

2 inci >lkmektep mualhul.eri 

"'*" Liste: (67) 
ifşa: açığa vurmak, duy·umıak. ik

bal: gün göroıe.lklim: yurt. ikramiye: 
para armağanı. lk.rar : söyJıemek. lkti
bas: almak. lktisa.t: yetirme. iktiran: 
y-akın varma. l ktiza, llan: yayma, açı
ğa vurma. ltibar: değer, sayğı. ltidal: 
Itiraz: kaTŞı koyma. 

2 inci ilk..nektep mualliml.er.i 

"'"' .. 
73 üncü liste: 

l cap - Gerek, l~un ~ilmak,. ta!&: 
nln kizmıailı içindckı yagm erunemm 
icap eder, lazım gelmek tava klzln
ca içindeki yağln erimesi iıca:p eder. 
Tava kiiııııca için.deki yağın eııimesi ge 
rek, geli§. 

icar - Kiralamak, kira ak~. 
icat - Yenilik yapmak, vaırcbnek, 

yeniden bir şey çilııaımak, yaratmak. 

ihanet - Fenalık etmek, al.çak gör
mek, halı:ir görmek, horlamak, azarla
mak. 

ihmal - Benimsememek, üstüne düş 
memek, boşJamak, olurun.a bırakmak, 
tcırketmek, bakimsldık. 

İhtimam - İşe himmette bakmak, 
bakim, bir şeyin iyi o.Jma.sına özıenmek. 

lmam - Başbuğ, millet u.tıısu. 
insaf - Doğruluk, imıanlik, bak ta

nımak, haddinibilmek, ı;eşmi ieaf ka
dar arİ•fe mizan olmaz X kigi nıokaa.nmı 
bilmek gio\ıi irfan olmaz, ehli dildi~ d!
yemem sinesi saf olmıyana X ehli dil 

Herif makarnadan, yahut razon pirin
cinden bahseder gibi konutuyordu; 

- Hangi odada? 
- Oıt katta .. Buraya niçin getirildi-

ğini öğrenınek istedi. Ağzımı çok aradı 
ama.. Tabü bilirsin dudaklarım dikilidir. 

- Aman, aman bağlannı çözme ki.fi .. 
Ve çiftetelli oynar gibi bir yÜrüyüıle 

merdivene yaklaıtı. Sonra üst kata çık-
tı. Beyaz, yağlı boyalı bir kapıyı yavaf· 
ça açtı ve içeriye ııirer girmez anahtan 
kilitte döndürdü. 

- Aaaal .. 
- Ne o? niçin hayret ettiniz? 
- Yaklaşmayınız bana .. 
- Y oo sevgilim .. Bak bu olmaz İtte .. 

Siz ben.im mioafirlmıiniz. Ben miıafirle
rime kartı daima nazik olan bir adamım. 
Hele kadın moafirlerim benden daima 
memnun kalmıılardır. 

Lubinokayı bu kıyafette insan gönne
ğe naoıl tahammül edebilirdi. Kızın ya· 
naklan alaldı. Henüz giyinmeınitti. Bor· 
nuıunun açık göğıünden en ağır baflı a
dam oğlunu çıldırtacak bir gilzellik fıt· 
kırıyordu. Uzun saçlarını tararken Fe
him odadan içeri girivennitti. 

Onu kaçıranlar, tanımadığı, bilmediği 
bir semtte, dar bir sokakta, bet katlı bir 
apartımanın bir dairesine götünnütlerdi. 

biribirlni bilmemek insaf değiL 
lrısan - Hayvanliğin karşılığı• 

nebilen diri , doğruluktan ayrılı1 
gişi. eren olgun, pişkin, crğin, tf 

i zah - anlatmak, a9111ak, aç 
açık anlatmak, vazih kilmak. , 

BAJIP 

"' 73 üncü liste: 
lcap - AyrımsıZ'lık, ili şiklik. gt 

lik. 
icar - Yarartı gctirimliği, \J 

karşılığı, iğ~eti tıutuşluk parası .. 
icat - Öz buluş , uyduruş, yeıı• · 

rış. 

lhanet - Dokuru.ışluk, acın.tı 
lik, kötülük ya,pış, inantı baltala 
kıyışlık. 

lhmal - Değer vermemek, ge 
at.dırışsızlık • 

!Jıtimam - Aklırışlık, bakımlı~ 
imam - Kılıntı kılavuzu , öndt 

ran, uyulan, önayak. 
insaf - Acımak, acınır duyuş 

muşak davramak, doğruluktan a'f' 
yış, in.citmekten çekinmek. 

lnsan - Düşün.celi varlık, dü{ 
yaşıya.n, adam, yaratılışların en 
nü. 

lzah - Açıkça anlatmak, güze 
mak, bclirtınek, aydınlatmak. 

Fi/orinalr Nii11 

* * * Liste· 69 
Tehal(Jk - Düşüı:ı.cesiz dalma, . 

me.. Tenbih - Uyandınna, Tenstk 
Sıralama, diize.J.tme, Tevahhuş -
ma, ürknıe, Tevali - Binbir a 
gelme, Tevatur - Yayılma, Tevı 
Alçak gönüllülük, Tevazün - Vt 
ma, Tevbih - Azarlama, Tevcih 
zünü bir yana çevirme, Tevecüh "' 
rulma, yüz çevirme, Tevehhüm ...
rurıtuya düşme, Tevkif - D , 
alı koyma 

H. Tah 

.. * * 
Liste: 70 

ika - Zorlaı:una, ilham - G5· 
yillği, iltibas - Biribirlne b 
tif at - Bakma, g!lniil ııorma, ltti 
Araya ginnek, katrlmak, lltimas 
temek, lmkbn - Ole.bilecek gibi, 
han - Deneme, 11rnama, imtiyaz 
rılma, lmza - Adını yazma, Jtl 
Inıce üzenme, ltiraz - K&rfı çı 
rütme, ltiyat - Alı§IDll. 

8 inci llkmektep mua!Jiaıl 
••• 

72 inci liıte 
Tasnıül - Alıgkanlık; türe, g 

görkü. Taaruz - Se.taşımk, O!l 
emıel.cmek. Taciı: - sıkmtıl. verme 
mak. aık-.J.nak. Tadil - -lama~ 
zıe.lt:mek, dıenklıeşotıirme. Tasarruf 
dinmek, lııulLanmak, ikt-t. Tasa 
IWruntu.le.malr, oranlamak. TUÖ 
G<orçeklemek, inanlı, inan. 1'asnıf 
Tasa~la.mak, lru'l'tnllk, azmetmek. 
nif - Takim takim ayınnak, 
Kıl<taıp yazmak, slralamak, ayırtıe 

Tasvir - K~Hkçilaııma.k, ıın1'ı 
suratini ya,pmak, benzeıme lr. 

Tatbik - KAırftlaştıımak, u 
Tatmin - Kıındı.mıak, Ta:camaıd 
Aon.la~i.rmak, içine elmak. Tulye 
tiniz Eğ olaun demek, g6nll.I ııılBAI 
lamak. 

GözteP'! Hunedar oğlu 

J)illiye 
Asnn umdeli" M 1LLlYE1'~ 

ABONE ÜCRETLERi 

3 .,. .... 

• • il • 

TlirldTo lçia 
L it. 
4-
190 
14-

c.ı .. on.ı. .-1 nrllno-.- M 
ce~en nlal.alar 10 braıtw.- eu.
matb.aya ait itler icla •Wlrlyet• 
raca.at eclilir. C1aa.t9Dlia aaalann ... 
liyetin! kabul •im•. 
BUGONKO HAV 

Y .. tllr:5y Aılcerl raıat merknindd 
dıiım12 mal\imata slre bastln haY• 
lutha •• faııı.h olarak yafıth olacal'-

28·5·933 t&rİbİGÜ ba'f'& tazyiki '150 
limetre, •re.aklık ea çok 18 eo aa 13 
rece lcU. 

Dün Yai•~ J'•imurun miktarı 4 ,; 
metredir. 

Korku içinde tam kırk sekiz aaat ıı 
beklemiıti. "Ha timdi geldiler, b• 
gelecekler,, diye endişeli endiıeli · 
dolaşmııtı. Sonra uyuya kalmıtU. 
bu aırada birisi ona ıataımak isteıj 
oaydı, zavallı güzel kız mutlak'1 
danamıyacaktı bile.. Faka! kimi lı' 
den o ııün de arayan ooran ol..,,. 
Ancak dördüncü gün kapm çaJılıl 
Açsa bir türlü açmasa bir türlü. /4 
az kalsın midesi biribirine yapıt~' . .,~, 
Hem açmasa ne olacaktı? Belkı . 
me vurup kapıyı kırıvereceklerd•:. 

Açtı .. Rl'ılingotlu bir adam gül~ 
rek; ~ 

- Affedersiniz Matmazel .. · D• 
yanlışlık olmuı .. Sizi tahliye ed { 
Yalnız Hükiimet konağına kadar 
tiyiz. 0; 

Bu adam ne kadar da nazikti! 
pastacıya girmek müsaadesini 11 

Sonra bir arabaya atlayıp bir rılı11( 
miıler, bir ııeıniye bimniılerdi. 
gotlu adam; (Jr~ 

- lstanbul bu ..• Demişti.~ .;,;, 
nüz kadar vardır. Faraza H uk_U 
iresi ıehirden dört saat ötededıt• 
ile gitmeğe mecburuz. 

(De"""'' 
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Yaylaları can ve kan ve
ren kasaba: Karacasu •• 

Kuyucak'tan başlıyan kamyon yolcu
luğu bile başka bir zevktir 

' 

----~ 
.. ....... 

EML 
Mersin Halk evi 
Her sahada faydalı 
olmağa çalışıyor 

Ml.RSIN, <Milliyet) - Artık Hal
kevi komiteled tamamen tl!fekkül et
mİf, talimatname ve bütçeleri yapılmlf 
bulunuyor. Hazirandan itibaren talimat
namelerinin tatbikine devam edilecek
tir. 

Kütüphane 
Evin kütüphanesi tanzim edilmit ve 

kitaplar teclit ettirilerke herkesin istifa 
desine arzolunmuttur. 

Ev salonunda ise yevmi ııazeteler ve 
mecmualar ıünü ıüniine bulundurul
maktadır. 

Menin gençleri buraya devam etmek 
teclirler. 

Dershaneler 

Köşk nahiyesi 
Köylerile Aydının en çalış

kan yerlerindendir 
KOŞK {Milliyet) - Köık Ayclma 

bağlı ve Aydın Demiryolu üzerinde zi. 
raat ve bol ve ticaret yeri bir nahiye 
merkezidir. 
Köşk ve köyleri milli mücadelenin ilk 

lnıruluıunda Aydın düıtükten aonra bir 
seneden fazla harp sahnesi olmuı ve 
düpnan itııalinde de milli kuvvetler 
köık dağlarında barınarak düımanı dai
ma iıgal etmiıtir. 

Köık merkezinde tam dershaneli bir 
mektep köylerinde de üçer dershaneli 
iki mektep vardır, fakat büyük köyler
de müstakil ve lı:liçük köylerin iki ve 
üçü arasında köylüler tarafından mek
tepler yapılmaktadır. 

~ 
af' 

Türkçe konutma ve öğretme makaa
dile Ev tarafından açdan iki denane tam 
mevcutlu olarak okutmağa devam et
melrtedlr. Dershanelere gösterilen rağ
bet ümidin fevkindedir. 

Nahiyeye batlı 25 köyün hepsi de 
da'ğhk yerlerde ve dere içlerinde oldu
iu halde, buırün ıo köye otomobil it
lemektedir. Bir sene sonra kötk köyleri
nin hepsine otomobille gidiı celiı temin 
olunacaktır. 

.KARACASU, (Milliyet) - lz.. 
lllır • Denizli treni üzerinde bir 
Y0lcıı.Juk yapanlar, Nazilliden aon
ra1 ııelen Kuyucak iıtaıyonunda 
Yo cu kamyonlarının durduğunu h;, ~1bet dakikalık durak zamanında 
v ,akları çınlabcı bir sesin bütün 

_,. y a~onları tiz elden dola9tığmı du 
ar ar: haydi Karacasu! 

ah-' . Birkaç dakika sonra yerle9tiği
nık kaınyon daba yeni bitirilmit 
f;> !<.tatlı dört çevresi güzel bakım 
. UYucak • Karacasu ,ı>sesi üze
~lkde keyfli keyfli kopr. Bir çey
ı: sonra iımi çok duyulan bir çok 
ç. rıltlızın haritalar üzerinde mavi 

z ,.., d~:Zgiıin i t~ıdı~ımız ~üy~ ~en
ttJtl b re, nehrı üzerındekı kopruden 
~ ul bereketli nehrin bulanık ve uy 

ıa k d .. · a lfını seyrede e e geçırır. 

,wı: l 'i arıın saat sonra me9hur eaki

b~~den İzmir valisi Kamil P~~n 
k_~~··'UYunu iÖtürüp içtiği çiftlik 
lad:n~e verilen bet dakik8:~1!' mo
rek b ?ıtenıer bilmiyenlere ogrete
Yu . . 1~er ikiter kupa tifalı can ıu 
Uz ıçılır. Derhal gümüt terit gibi 
h anan Yenil yol içerisine bir da-
11\ dl\lan otomobiliniz ye9il tarla
tr, .bUrcam burcam kokan çamlık 
har ıçinden kah seniz İnerek, kih 

0
;:1Urdana homurdana brmana

ıaıı' ~a hepıi bir buçuk ıaat süren yor 
t'kluksuz ve ııkınbıız bir yolcu. 

dl [) tan ~~nra Karacaauya ulatbrır. 
/ .~ha glr~•te hayretle gözünüz ö
l ıı.une ae~ilen, bet yüz metre kadar 
sure~ '. ırınilik caddeden kasaba

/P_ l\ı~ fırın görünütü Karacasuyun is 
~1 duyulmıyan l{Üzel kasabaları-

1 ~•tzdan b" . . ld 
ele -- ırısı o uğunu anlabr.Az 
lik gıl,. d.enizden 690 metre yüksek 

. te~ınız. yaylalarının töhretini 
ıtıtnu. · b .. ·· 

~I ,:•enız u unun değersiz ol-
l:ıadıgına hak verirsiniz. Kasaba 

J : l ~ıncalı silsilesinin rengin etek: 
ıf1 ~rıne nazlı bir bebek gibi Y&flan 

JC. d ıştır. Şarkında yaz kıt tepesin
- b~ıı beyaz örtüsünü kaldırınıyan 
- kın bet yüzlük Baba dağının er-tJl./n kalkabilip arkasından güne. 
.., ; dırı ~ahane çıkıtını seyredebilmek 
• 11 t O}'ulur zevklerden değildir. Ka
"' ilca.su deyince evveli yaylaların-

, Fatsa tayyaresi 
;-r..; 

11
FATSA, - Fatsalılar memleketele-
'Unıtta b" ' 

1 tııi4 bi . ır. tayyare alınmak üzere yet 
/ a..... .• nl lıra ıane toplamışlardır. Şimdi 

3 _ ··•ıaıa armda, I k . . 
ta.ııyan b. rnem e etlennın namını 

ır tayy••enı· tu. .. 
tııek · · ~ n uç gunu ıor-

f ıçın aabıraız.lanıyorlar. ---
Kudurmuş inekl 

il M. KEMALPAŞA Ger 
ha ti k"' .. d b" ' - eı;enıerd A 
1. ' . ı oyun e ır köpek kud e • 
ı •tı .. • d k urınu bir tı- egı ısır ı tan sonra öldürülın .. ı;. 
...r •ır ı · k Uttu ı t"'". ı an ıne te kudurınu• sahibinin . -
' , n PaJ' 
., gmı ısırmıştır. Kuduran inek hiiit· • 

!;, lıö•t bayt~." tarafmdan itlaf edilmi1 :~ 
1, 11 ~~en sut; yoğurt ve yağ ihracı ıne. 
;. • •lınittir. inek sahibi ile efrad, ailesi 
':. f\.~du>; tedavihanesine sevkedilmişlerdir. 
• ~C<l bir inekle bir de buzağı kudur. 
. ;~;ı,~ !, bunlar da itlif edilerek tedabir a. 

d-"'•t, kasaba dahilinde ve mülhakatın 
.~ •i ; ".'eYcut bütün köpeklerin öldürülme
di, Çın halka >:ehir tevzi edilmiıtir. 
r ı 

o' c.~ Hamal olmak için 
'?r "'al :iki('. (Milliyet) - Geçenlerde 
tP', •k a ıatiy b" · · ·ıı ~ tebi iltltih en •r genç ıçın mı et 

Up Yazltlo.k an, Yapılmııbr. Genç oku 
,~ "r hususunda"~ .daha bazı hayati bilgi
~~ hamallık Ya Yı not aldığı için kendisi· 

r, Pınak ınl· d . ril . 
~saa esı ve maş 

dan bahsebnek 18.zımeglh. Bura
sı vilayetin bir sayflyeaidir. Be
lediye tarafından yapbnlan husu 
ıi yoldan yaylaya kadar otomobil 
itler. Aydın Nazilliden bu yayla
nın kıymetini bilenler erkenden 
bir yurt hulmağa çalıtırlar. Bu ci 
var doktorları hastalarına Kara
casu yaylasında tebdilhan. tavsi
ye ederler. Memurin de beraber o
larak yazın kasabadan halk hop. 

Karacasuda bir sokak 
mr bir çeyrek mesafedeki yayla 
evl~rine naklederler. Latif hava, 
can değer ıular üç ay bu çalıtkan 
haklı ve kıttan gelen misafirlere 
can ve kan verir. 

Yeni usul üzere yapılmıt 200 
dükkanı bulunan bir çarfı&ı bir 
hali, çar9ının ortasında pek zarif 
ve önü! açıcı bir parkı da vardır. 

Oturanları tamamen arapça konuf8D 
Bahçe mahallesinin mllnuİp ve merke
zl bir ywlnde özdllimizi konuttııımak 
için bir okuma toplanııa yeri açılacak
tır. 

Aylık mecmua ve nefriyat 
Nepiyat ve kütüphane, dil, tarih ve 

edebiyat komiteleri yevmi gazetelerle 
ve aynca çıkarılacak aylılı: bir mecımıa 
ile balla aydınlatma vazifelerini yapmı
yr. ha:zırlP.ı:unal-bcl!r. 

Esna/ cemiyetleri 
Halkevine yazdan muhtelif meslekle

re JllKlsup İfçiler tarafından Evin hima 
yetinde esnaf cemiyetleri t"§kiline bat· 
laıumıtır. ilk olarak Türk yapıcdarı ve 
Türk terzileri cemiyetleri nizamname!<>; 
rini ve intihaplarınr yapmıtlardır. Terzı 
ler cemiyeti intihabı- hanım terziler 
de ittirak etmiıtir. 

Şimdiye kadar Meninde Esnaf c~ 
miyetleri ihmal edilmiıti. Bu t"fekkül 
ile esnaflarumz milli bir teıekkül halin· 
de Evin himayesinde mesleklerini ileri 
götüreceklerdir. 

Müsamere salonu 
Halkevi müsamere salonunun nok

sanlan ikmal edilmek üzeredir. 
Tem sil tubesi yakında umumi müsa

merelerine başlıyacak ve her ay munta
zaman bir mÜ'8mere verecektir. Burada 
arasıra musiki ve müaalıahe alqamlan 
da tertip olunması tekarrür etınittir. 

içtimai yardım 
içtimai yardım komitesi çok hayırlı 

ve tatbiki kabil olacak yardım iıleri için 
hazırladığı proğramı yakında tetkike ge 
çecektir. Bu it için lazım gelen müsait 
bir yerin tedariki ile uğraşdmaktadır. 

9 köyün telefon tesisatı Yardır. 2 kö
yün tel ve malzemesi de hazırlanmq t ... 
aiaata baflanmııtır. 

Kö!k köylerinin hepsinde köy kanu
nu vardır. 
Köıkte bugün 187 ortağı olan ve lz. 

aıir incir kooperatif tirketi himayesinde 
bulunan kooperatifle 134 ortaklı zirai 
kredi kooperatifi vardır. Her iki koope
ratifin vaziyetleri çok aailamdır. Zirai 
kredi kooperatifi ortakları bir de aabt 
kooperatifi kumıalı: üzere bulunuyorlar. 

Köşk nahiyesi senede 35 bin kantar 
incir, bir milyon okka da zeytm yağı 
ihraç ecı.... Köık dağlarında vilayetimi
zin en iyi ye temiz incirleri yetiıir. Bun 
dan maada kötk dağlarında başta kes
tane ve ceviz olmak Ü>:ere her türlü 
meyve yetiıir ve ihraç olunur. Bundan 
batka Kiifkte çok miktarda mangal kö
mürü de çıkarılır. 

lzmirde en çok tutulan karpuz Köık 
karpuzudur. 

Kötk dağlan köylerinin halkı çolı: ça· 
lqkan ve zeki kimselerdir. Köy evleri
llİn ekserisi iki katlıdır. 

Bir zamanlar Aydının ml!fhur Zeybek 
lerini yeti9tiren ve barındıran Köık ..,ğ 
larında bUeün asayİt çok mükemmeldir. 
Cümhuriyetln feyizli idaresinden •ıık ve 
nur alan köylüler, yollarını yapmakta, 
mekteplerini kunnakta ve medeni saha
da yükJ~ğe çalıfl"aktadırlar. 

Bolu idman bayramında gençler 
.ı 

Kasaba 1500 hanelidir, bu evler 
içinde 6500 öz Türk ıığınır. On 
dokuz köyüle beraber nufusu 16 1 
hini bulur. Bu özlü türk yuvaları
m hemen beş yüze yakın el tez
ııihlan durmadan çalıfır.Memleke 
tin her pazarında ittahla aranan 
alaca dokumalar, hamam havlu ta 
kıınları, kadın ve erkek elbiselik
leri, yatak çarşafları ve kömlek
lik bez yetittirir. 

1 BOLU <Milliyet) - 19-5-933 cuma günü idman bayramı yapılmıı erkek ve klz 
ı orta mektepleri iıtirak etmiıler; Bilhassa erkek orta mektebi muvaffak olmut. se
yirci halk tarafından alkıılanmııtır. Fotoğraf yaptıklan grup hareketlerinden Türk 
yazmaktadır. 

Palamut, afyon, tütün, itlenmit 
deri, yumurta ve zarif toprak ma
mulatı ve saire diğer satım malla
rını tetkil eder. Epeyce tanıttığım 
kazallllzın bir kaç yönden alınmıt 
manzaralarını takdim ediyorum. 

işsizlere geniş bir saha 
. SIV AS, - Yapılması kararlaıtınlan 

~ıTaı - ~rzurum demiryolu geçidini be
lirtmek uzere en değerli mühendis]cri
mizden 3 kitilik bir fen heyeti gelmisler 
ve işe batl&tnflardır. · 

Bu roüba~eret Sivasta büyük bir sc ... 
vinç uyandırmış~ır. yolun açılacağını du 
yarak meınleketın en uzak kö~elerindeo 
gelip bu i!i beklemekte. olan yüzlerce 
iıçi hu suretle dileklenne kavuşmuş 0 • 

luyorlar. 
lısizlik dolayısi!e .hu ha!l'~ .. inş~~ı 

ayni zamanda miıhite. ıktısadı buyuk bır 
yardım mahiyetindedır. --Soyguncular yakalandı 

IZMIR, {Hususi) - lzmir • M~ni~ 
Yolunda yapılan soyğun vakası faıllerı 
lanıamen yakalanmıılardır. 

1 
Yörüklerden olan ve dağlarda çadır

aJ'da oturan bu bet haydut tarafından 
j,0 Yu'.an . Manisalı ve lzmirli yolcular, 
~ndılerıni teıhis etmiı, vıtka faillerinin 

nlar olduğunu söylcmişlercfir. 
H~~dutlardan biri,inin yolda bir ça

mur ·~•ne aaplanıp ka1an ve çıkarılamı
yan_ ~,apucu. ~a Tandarır.anın haydutlan 
ya.k.J ... maısr ıcın bir 1• ·f · . .. .. 
t .. - z vazı eıunı gormu, ur. 

Fakat haydutlar iri.ar etmektedirler. 
Yolcuardan aldıkları para ile Balcı za
de Etem Beyden aldıkları iskarpinler ve 
diğer eşya he~üz meydana çıkanlam~
mıştır. Maamafıh onların da elde ediJ.,. 
ceği şüphesiz görülmektedir. 

Elaziz'de • 
yenı dikiş yurtları 

EUlz;izde Paki.ze H. ın dikiı yurdu 
ELA.ZIZ, (Milliyet) - Şehrimiz- 1 man Hanımın yurdu ıı:eçen cu.ma gü: 

deki dikiı yurtları talebesinin bu haf. 1 nü talebesinin el iılerınden bır aergl 
ta imtihanları batlamı§tır. Pakize Os- açtı, sergiyi ziyaret edenler talebenin 

Ereğlide beş gün beş gece 
dir bayram yapılıyor 

Kömür havzasında bayram hala 
devam 

ERECLl (Milliyet) - Ereğli li
manının yapılması, filyoı Demir
yolunun Ereğliye bağlanması su
retile Zonguldak maden kömürle
rinin yeni bir inkip.f a mazhar e
dilmesi hakkında B. M. Meclisin
ce verilen karar üzerine Ereğlide 
bet günden beri devam eden bay
ram tenliklerine ittirak ebnek için 
bütün halk tarafından izhar olu
nan istek ve arzuya binaen Zon
guldak valisi Halit ve Halk fırka-
11 reisi Mitat Beyler dün Ereğliye 
gelmitlerdir. Vali bey hükUınet 
kona!;ı önünde toplanmıt olan bin
lerce halka Cümhuriyet idaresinin 
havzanın inkipfı hakkında verdi
ği bu kararın memleketimiz iktı
aadi terakki ve itili.aı ile olan ala
kasını izah ve Ereğli ehalisini teb
rik ebnitlerdir. Halk bu hitabeyi 
tükranla karfılıyarak büyük mün
ci ile sevgili Batvekilimiz lımet 
Paşayı ve Büyük Millet Meclisini 
candan gelen alkıtlarla tebcil et
mitlerdir. 
Fırka reiıi Mitat Bey de C. H. 

fırkasının ıon büyük kongresince 
kabul ve programa ithal edilen bu 
liman ve demiryolunun yapılması 
ve bu suretle memleketin terakki
ye ve milletin refah ve saadete 
mazhar edilmesi yolundaki kara
rının tehakkuk ebneainden dolayı 
duyulan sevinci izah etmit mütla
kiyet devrinde memleketin bütün 

'Mermi daha bir kaç kişi 
öld u recekti 

AYDIN <Milliyet) - Köık nahiyesi
ne Bağlıbey köyünde bir top mermisi 
patladığını bildirmiıtiın. Vak'a §U su· 
retle cereyan etmiıtir. 

Bey köyÜnde Hasan ve Ahmet atlı 
iki kard"! araba tamirciliğile İftİgal e
diyorlannq. 

Dükkana tamir için gelen bir araba
nın tekerliğino porya demiri geçirilmek 
lazım gelmiı. Buraları vaktile harp cep
hesi olduğundan düıman tarafından a· 
tılmış, fakat patlaınamıt 7,5 luk bir top 
mermisi bu iki kardeıin eline geçmif. 
Haııan bu merminin barutunu botalta
rak kabını porya yapmağı taaarlaınıt ve 
mermiyi men~eneye ııloıtırmak tapası· 
nı açmak için çekiçle vurmağa baflamıı, 
kardeıi Ahmet de kendisine yardım et
miştir. Dayısı Süleyman ve Mehmet is
minde bir köylü de seyir ediyormuş. Bir 
aralık Hasanm hamile karm ve dört 
çocuğu da seyre ııelmiıler, fakat bir ıey 
olursa ıize ziyan gelmesin diye alleıini 
ve çocuklarını batti çırağını da dükkan
dan dıtarıya çıkarmıt. 

Tam bu sırada mermi patlaytırak Ha
san ve Ahmedi parçalamış, Sülevmanm 
ayağından parmağını koparm•ş, dızin
den yaralamıt. Mehmedin de alnından 
derin bir yara açmııtır. Ahmet hemen, 
Hasan da Aydın memleket hastanesinde 
üç saat sonra ölmüttür. 

--o-· 

Edirneye su 
EDİRNE, - Edirne, her tarafın

da mebzulen ıu olmasına rağmen 
yaz mevsiminde suıuzluk yüzün
den pek sıkınbh günler geçiren 
bir tehirdir. Belediye bu su meae
leıile yapılması ötedenberi arzu 
edile~ fenni mezbaha itlerini kö
künden halletmeye karar vermit 
ve Belediye meclisinden salahiyet 
istemittir. 

18 mayıs tarihinde fevkalade o
larak toplanan Belediye meclisi 
bu itlerin halli ıçın lazım olan 
150 bin liralık bir istikraz aktet
mek üzere Belediye reisi Ekrem 
Beye salahiyet vermif, Ekrem Bey 
de Ankaraya hareket ebnİftİr. Bu 
iıtikrazın itfaıı için bazı Belediye 
varidatının on seneliği karfılık 
gösterilecektir. 

Belediye reisi istikraz hakkında 
dahiliye ve inpat için Nafia Ve
kaletlerile temas edecektir • 

diktikleri kostümleri ve elitlerini çok 
beğendiler. Sergi uzun zamandır ça• 
lı~an ve muhitimizde 60 fı mütecaviz 
talebe yetiıtiren Pakize Osman Ha
nımm biçki ve dikit yurdunun altın
cı tedris devresinin talebeler ile sergi
ıine aittir. Bu hayırlı müeıseae uzun 
zamandanberi kudretle çalıımakta ve 
ıehrimiz kadınlık vazifeleri arasın
daki biçki ve dikiş san'atinin temini· 
ne çalışmaktadır. Diğer Mediha Ha
nımın yurdu da bu önümüzdeki cuma 
günü cçdacaktır. 

1 

ediyor 
menahi ıervet ve iktidarının saray 
larda nasıl aarfedildiğini anlat 
UUf, fU buhranlı zamanda Cümh 
riyet hükUnıetinin bütçede mühi 
bir yekUn tutacak olan 30 milyo 
liralık bir tabsisab kabul ebneain· 
deki yüksek vatan ve milliyetper
verliğin mi.naaım idrak eden ve 
bunu fU içtimada ııöaterdiği heye
can ile bihakkın iıpat eden inkı
lapçı Gazi milletinin ulvi varlığı
m tebcil ve halkımızı tebrik ebnit 
ve alkıtlanmıtbr. 

Mitat Bey 9imendifer teıisatile 
Karadenizin en mühim bir ikbaat 
ve umran merkezi ehemmiyetini 

, kazanan Ereğlinin bu tarihten ao 
ra petrol ıtıklariyle değil elektrik
le tenviri için 18.zım gelen tertiba
bn hükUmetçe alındığım da halka 
teb9ir ıuretiyle halkın sevincini 
bir kat daha artbrmıfbr. Sevinç 
ve heyecan içinde bulunan halkın· 
hisaiyabna tercüman olarak mu
kabele edilmif ve halkın tükram
nın Ulu Gaziye, İsmet Pataya, B. 
M. Meclisi yüksek reisliğine bildi-· 
rilmeai kararlqbrılmıtbr. 

Bu gece de Gençler Birliğinin 
bahçesinde Gazi Hazretlerinin 
Anadolu ve Trakya seyahatlerine 
ait filimler gösteril mit ve on bin
den fazla halk tarafından müte
madi alkıtlarla ıeyredilmi~tir. Bay 
ram tezahüratı elan devam ebnek
tedir. 

Halkın yaptıracağı hastahane 
GIRESON, ~liyet) - Halkın 

yaptıracağı hastahane için §İmdiye ka
dar taahhüt edilen teberrü miktarı 80 
bin lirayı bularak defterler kapatıldı. 
Vali Salih Cemal Bey bu hafta içinde 
Ankaraya ıidecek, hastabane işJ.,.i hak 
kında Delıiliye ve Sıhhat ve içtimai mu
ayenet V ekaletlerile temas ederek bu 
hayırlı itin intacma çalıtacaktır. 

Yalovada bir gezinti 
GEMLiK, (Milliyet) - Muallimler 

Birliğinni yeni idare heyeti Rasim ve 
Mustafa Beylerin seçilmeslle tamamlan 
mııtır. 

Cuma ıünü Gemlik muallimleri aile
lerile birlikte bir Yalova ıezintiai yap
mqlal'Chr. Tenezzühe beşinci oıruf ço
cukan da İftirak etmitlerdir. 

Hamamlarda yeni bulunan mağara 
sütunlar, uzaktaki köyler, bahçe sü•leri, 
güvercinler tetkik edilmiı; aktam Üze
ri Gemliğe dönülmüttür. 

Elazizde ticaret ve sanayi kulObü 
ELAZIZ {Milliyet) - Burada Eli

ziz Ticaret ve Sanayi Odaıı nizamname
sinin gösterdiği vazife ve salahiyetleri 
etrafında memlekette iktısadi fikirlerin 
yükselmesi için valimiz Tevfik Sırrı 
Beyefendinin himayelerinde bir (Ticaret 
ve Sanayi klübü) küşat edilmittir. Klüp 
Oda binası dahilinde iı saatlarının hari
cinde acık bulundurulacaktır. Ticaret 
klübü ~üdavimlerinin iktısadi, tasarruf 
ve ~efab fikirlerinin tenmiyeıine, Dün
ya tİCL.-et ba_.-rketlerinin hilinmeıine ça
lıtılacaktır. Klüpta konuıma ve okuma 
salonları tedricen VP daimi bir nümüne 
sergisi de vücude getirilecektir. 

Dünya havadisleri Radyo ile alınacak 
azalarınnı fikri yükselmeıi etrafm:la ik
tıaadi bilgiler içinde icabında lnıralar 
tertip olunacaktır. Bu çalıfma etrafında 
valimiz Tevfik Sırrı Beyefendi ile Ti
caret Odası reisi Sunğur oğlu Ahmet 
Beyin teşebbüs ve gayretleri tayani tük 
randır. 

--· 
Spor kulübü 

ÇEKMECE (Hususi) - Çekme
ce gençleri spora çok hevesli ol
makla beraber her nedense timdi. 
ye kadar aralarında bir spor klü
bü tetkil edememişlerdi. Şimdi biı 
de spor klübü teşkil edilmek üzere 
dir. 

Giresun belediye bütçesi 
GIRESON, (Milliyet) - Bele

diye meclisi nisan toplantısını 15 
mayısta bitirebilmiştir. Meclisin 
kabul ettiği şehir bütçesi (118) biıı 
liradır. 

Bu bütçede mühim i•lerden rıh
tım ve iskele tamir ve intasına 6 
bin, spor sahasma 5 yüz, park ve 
bahçelerin ikmal ve bakımlarına 
1.500, kanalizasyon intasına 2000, 
su yollarına 4800, kaldırımlara 8 
hin bet yüz, hastahaneye 5000, 
Halkevine 2000, hayır cemiyetleri 
ne 300, spor kulüplerine 300 lira 
tahsisat konulmu!lur. 



-

-
• 

6 • 

l_, __ K_A_o_ı_N __ __.I 
Seyyar besik Uyku ve güzellik 

Belki Aparbmamn ve erin için
le bir araba lazım .. Yemek oda
ıındrın taraçaya, hatta bahçeye bi
le çıkarılır, Çocuğu hem \ imek
ten, hem de yatak değiştirmek 
zahmetinden kurtardığı gibi, an
nesi ev i;lerinin icaplarına göre 
nereye giderse, çocuğu daima göz 
önünde bulundurmak icin, araba
yı da oraya sürüverir. . 

Yukarıki model pıutel mavisi 
pamuk vualdir. Alt kısmı kadife 
ve yahut satenden aynı tonda ge
nif bir kordelii ile çevrilmi~tir. 
Kodelanın üst kısmında ise volan 
lar modelini gösterdiğimiz çiçek ' 
kır landı ile süslenmittir. Provada 
çiçeklerin İpek veya pamuğu inti
hap ederken, Jlkandığı zaman 
boyasının çıkmamasına dikkat et
ınelidir. Çiçekler penbe, yapraklar 
ye,ildir. Volanların Ü•t kısımları
na yapraklar serpi9tirilmiştir. Bu 
garnitürü iflemek agyet kolaydır. 
Evvela betiğin etrafını ölçerek. ne 
kadar kumaş gideceğini hesap et
meli. Altmıt santimetrelik irtifa 
kafidir. Eğer istenilirse betiğin 
b-. tarafına ayrıca bir kaput ta i
lave edilebilir. 

Siyah hasırdan kumu:ı kordelalı 
zari/ bir f'lpka 

M illlyet'in romanı: 15 

Hayatımızın atağı yukarı üçte 
birini uykuya veriyoruz. Onun i
çin uykudan aihhatimiz ve güzelli
ğimiz hesabına azami istifade et
mesini bilmek İcap eder. 

Doktorların umumi kanaatine 
göre, uzun ve asgari sekiz saatlik 
bir uyku tenin taravetine çok yar
dım etmektedir. Az uyku deriyi 
kurutınakta ve tazeliğini çabuk gi
dermektedir. Günün ve gecenin 
herhangi bir saatinde uyumanın 
da tesirleri oluyor. Mesela geç uy
ku, ertesi sabah telafi için geç kal
kınsa bile güzelliğe zarar veriyor. 

Sonra sabah havasının cilt için 
çok mukavvi olduğu tecrübe edil
miştir. Güzellik ilahesi Venüs de 
fecre karfı dalgalardan çıkmıt i
miş. Masal da olsa, sabah gezinti
leri zevkini uyandırmak için ıyı 
bir masal •• 

Güzelliğe en uygun gelen uyku 
saatleri onda yatıp yedide kalk
makbr. Hatti. yazın altıda kalkıp 
hemen açık havaya çıkmahdır. 

Banyosu olup ta yıkandıktan 
sonra ılık ve ri.tip penivari içinde 
uyuyanlar vücutlarını daha iyi din-
lendil'JI''' ve ciltlerinin taravetini 
iyi muhafaza etmiş olurlar. Gece
leri yatarken krem kullanmak tav
siye edilmiyor. Bili.kis cildi adam 
akıllı teneffüse müsait bırakmalı
dır. Yatak odasının havalı bulun
durulması da iyi bir tedbirdir. O-

Yeni bir aaç tuvaleti 

danın penceresini yarı açık bulun
durulmalıdır, Eğer pencere yatağa 
pek yakınsa mücavir odanın pen
ceresini genit genit açmalı ve temiz 
havayı yatak odasına ulattıracak 
tarzda kapıyı açık bnakmalıdtr. 

Kapalı ve havaat ağır bir oda
da sekiz, dokuz saat uyku ehreye 
solgunluk verir. Sıcak bir odada 
yatmak ta yüzde burutuklara ça
buk yol açar ve saçların dökülme
sini mucip olur. 

Güzelliğe temiz, serin, pek kuru 
olmayan bir hava lazımdır. 

Konserve kutusundan 
zarif saksı 

Çok basit konserve kutuların
dan vazolar ve potitler yapmak 
mümkündür. Bunun için evveli. 
bo~ kutunun kapağı tamamen ke
silip alınmalıdır. Kutu kenarları
nın kesmemesi için camcı macunu 
ile etrafına bir halka çevirmek i
yidir. Macun kuruduktan sonra 
kutuyu ağız tarafı a,ağıya gelmek 
üzere koyar ve boyamağa batlar
sınız. Mesela ilk boya olarak li
mon sarısı kollanırsınız. Fırça da
ima yukar1dan a"1ğıya doğru ve 
boya akıntısını bırakmamak sure
tile islemelidir. Boya kuruyunca 
bu defa sevr mavisi, ondan sonra 
da koyu mavi olarak üç boya kul
lanırsınız. Bu suretle çok hoş bir 

-- --

ERKEK KISMI 

SARIŞINA BAYILIR 
Y~zan: 

1 

Anitalooa 

•>rkeklerden ne pano çektiğini dütü
nünce aklına bayağı duriunJuk celi
yor ! 

lnoan sckağa çıkınca malaza ta
belalarında hep tarihi isimlerle kar,1• 

!aşıyor. Ve insanın aklına bayağı dur 
ğunluk geliyor. Dorothy ile sokağa 
çıkbk, daha yüz adım gitmeden Koti, 
Kartiye ııibi tarihi isimlerle karşılaı
tık. Nihayet tah5il ve terbiye noktai 
nazarmdan faydalı işler görebildik, 
seyahat için aarfettifmiz parayı büs
bütün aokağa almadığımızı anladık. 
Artık Dorothy'yi adam etmeğe çalışı
yorum. Place V andome denilen bir 
meydanın köşesinde durup ta meyda
nın ortasındaki bir abideye arkasını 
dönünce in~an Koti'nin tabeliıile kar 
şılaJJyor ! O zaman Dorothy'ye dedim 

Tercüme: Kamran Şerif 

ki: : 
- Mister Koti'nin sürdüğümüz bü 

tün o güzel kokuları burada yapbğı
nı dü.ününce yüreğin hoplamıyor mu? 

Dorothy ne cevap verse beğenirıi
niz? 

- Mister Koli Parise gelmi~, etra
fı koklamış, fena koktuğunu görünce 
"Buna her halde bir çare bulmalı!" 
demit ve tutup bu levantaları yap .. 
mı,!.. 

Nafile, bu Dorothy inıan gibi ko· 
nuımasmı kabil değil öğrenemiyecek .. 

.. O .. ırada bir mücevherci mağazası 
gorduk. Mağazanın camekinında da 
bir çok mücevherat gördük. Satın al
mak çok çok iyi bir fey olacaktı am
ma nkıi gibi fiyat yaftalarının üzerin
de hep frank yazılıydı. Frankların pa 
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Eski borçlar itilafnamesi dün Mecliste 
alkışlarla kabul edilmiştir 

Meclis Saracoğlu Şükrü Beye takdirlerini bildirdi .. 
(Başı 1 inci aabifede) 

mesine dair 2013 numaralı kanuna 
müzeyyel kanun layihası. 

Borçlar 
4 - Türkiye cümhuriyeti hükU

meti ile Osmanlı borçları hamille
ri arasında imza edilen itili.fname 
ve ilitiklerinin taadiki~e dair ka
nun layihası. 

Bu kanunun müzakeresinde ev
vela bütçe encümeni reisi Gümüta 
ne mebusu Hasan Fehmi Bey söz a 
!arak, Osmanlı borçlarının muvaf
fak bir tarihçesini yaptı ve son iti 
lafın ana hatları hakkında izahat 
verdi. 

Emin Bey (Eskişehir) Gazi Tür 
kiyesinin bütün bir imperatorluk 
tarihinden ayrı ve muvaffak bir is 
tikamelte inkitaf eden tekiimülü
nü itili.fnamenin tanziminde filen 
tesbit eden murahhas Saraçoğlu 
Şükrü Beye tetekkürlerini söyledi. 

Sonra Adliye vekili Saraçoğlu 
Şükrü Bey kürsüye gelerek itilaf 
nameyi anlattı ve Emin Aslan Bey 
(Denizli) in enditclerine cevap 
vererek yapılan itilafın gelecek ne 
siller tarafından ancak layik oldu 
ğıı ehemmiyetle tetkik edileceğini 
ve bunu yapan ve kabul edenlere 
kartı menfi değil müsbet hislerle 
mütehassis olacağını söyledi. 

Nutuk ve müzakerelerden son
ra Meclis, biri Hasan Fehmi Beyin 
borçlar hakkındaki beyanatının ta 
hı ve nefrine, diğeri borçlar itilafı
nı hazırlıyan murahhas Saraçoğlu 
Şükrü Beye büyük Meclisin takdir 
!erini bildirmesini teklif eden iki 
takriri kabul etti. 

Saraçoi;lu Şükrü Bey kürsüye ge 
!erek büyük Meclisteki arkadatla
rımın hakkımda izhar ettikleri lut 
fa tefekkür ederim. Bu armaganı 
çocukl,rım için yadigar, kendimi
çin bir te,vik telakki eder ve büyük 
Meclisin huzurunda hürmetle eği
lirim, dedi ve Meclisin alkıtları a
raaında kanun aynen kabul edildi. 
Bundan sonra Polonya ile ticaret 
muahedesi tasdik, askeri dersleri 
muallimlerinin ücretleı:.i layihaaı 
kabul edilmiştir. Meclis yıuın top
lanacaktır. 

Meclisin zabıtları 

Hasan Fehmi Beyin nutku 
ANKARA, 28 (AA.) - B. M. Mec

lisi bugijn reis vekili Esat Beyin riyase
tinde toplanmıştır. Seyrisefain idaresi
nin 1932 senesi bütçesine 24 bin 900 li
ra tahsisat konulması bakkliıdaki kanun 
müzakere ve kabul edildikten son•a Tür 
kiye Cümhuriyeti ile Osmanlı borçlan 
hamilleri IU'1Umda imza edilen itila/na
menin ve ifüiklerinin tasdikine ait kanu 
nun müzake~esine gec;;jJmiştir. . • 

Bu müasebr-tle bütce encümeni reısı 
Hasan Fehmi Bey 'u izahatı vermiştir: 
Türkiyenin düyunu umumiye me· 

selesi ne idi ve ne olJu? 
Türkiyeyi takriben oek•en •ene müd 

detle tazyik altında tutarak mevcudiye
ti maliyesini, iktisadiyatını tahrip eden 
ve iıtiımar müessesesinin &iM' hatlannı 
anlamak ve Türk maliyesini cenberi İ
çine nasıl aldığını tayin edebi]mek içi~ 
ayn1dığı dört devre üzerinde ayri ayn 
tev&kkuf etm•k İcap eder. 

Birinci devre: 
Ahdü•ıreddin devrinde badavip 299 

hicri ~f"nr~ir.:,., .. ne~redilen ~1uhr:-•em ka 
rarnamesine k"ld111r o}t'!'1 kı,-ım. 

ikinci devre: 
Muharrem kararnamesinin neırinden 

···········-······· .. ························· ....... 
manzara hasıl olacaktır. Yukarı
sı koyu mavi, ortası açık mavi ve 
dip tarafı sarı olacak ve bu renk
ler derece derece biribirine geç
mi' olacaktır. 

~ 

ra ile kar~ılığı ne olduğunu bulm'!k i
çin ne Dorothy,nin, ne de benim rıya
ziyemiz kafi değildi. içeri girip sor
duk. En kahadaymnm yirmi dola• oldu
ğunu .Oylediler. Meğer bunlar hakiki 
elmas değil, teklilmif. Fakat hakiki 
elmastan o kadar farksız ki ya1ancı 
olduğunu anlayamamak insana Adeta 
fütur v...-iyor! Ôyle ya ... Dı-m•k burada 
bir erkek bir kıza 20 dolarlık bir tat 
parçasını verecek, kız da "aman ne 
&iizel elmas!u diye mükemmel suret· 
te yutacak! 

Aman aklımda olsun da Mister Eis
man gelecek hafta buraya geldiği za
rıan bana hediye almak iaterae mağa 
zaya giderken ben de peıine takıla
yım .. Çünkü mübarek ucuz malın ko
kusunu pek çabuk alır! Müce" .. 1erci 
dedi ki: 

- Pariste bir çok me,hur kızlar 
mücevherlerinin taklidini yaphrmlf'" 
tardır. Asıl mücevherleri kasalarında 
saklarlar. Onun yerine taklitlerini ta· 
kıp keyiflerine bakarlar! 

Bunun üzerine ben Je dedim ki: 
- Benim bildiğim, adam akıllı bir 

kız takbğı mücevhere göz kulak ola
mıyacak kadar keyfetme" i aklından 
bile geçirmez! 

1324 &ene&inde Metruliyet inlolabına 
kadar olan kmm. 

Üçüncü devre: 
Me4rutiyetten Umumi harbin zuhu

runa kadar olan kısım. 
Dördüncü devre: 
Ha~bi umumiden Mondoros mütare

kesine ve Cümhuryetin 1 stanbula ha
kim olduğu güne kadar olan zaman, ta
biri diğerle saltanatın ilgasına kadardır. 

Devre: 1-
Abdülnıecit devrinde haricten ve Ga 

lata bangerlerinden batlıyan. istikrazlar 
AbdüJazjzin zamanında vüı'at ve ıumu
lünü arlbnnıı 93 muharebesine kadar 
takriben 35 sene zarfında yapılmıı istik 
razlann yekunu 300 milyon altını teca
vüz eylemiı idi. O zamanlar devletin va 
ridab borçların faizlerine dahi kifayet 
etmediğinden kupon bedellerini ödemek 
için yeni yeni istikrazlar aktiyle hasılı
nın evvelki borçlara tahsis eylemek en 
tabii iıten addedilirdi. 

istikraz yapılmadığı zaman bir kaç 
sene sonraki vergiler Galata bangerleri
ne iltizama verilmek suretiyle para alı
nırdı. 

Bu İstikrazların itibari kıymetlerine 
nazaran ihrac kıymetleri yüzde 46 ya sa 
blmıı olanla; da mevcuttur. Açık ifade 
ile yüz lira borçlanıp mukabilinde 46 li
ra para aJmak ve ayrıca da komisyon ve 
ihraç masrafını vermektir. Bu tarihe ka 
dar yapılmış istikrazla:rın Ü:1ötÜıte vasa
ti hesapla hazineye gelen para borçların 
nısfı derecesini tF.cavüz etmez. 

1293 tarihine kadar tediye edilmiş o· 
lan miktarlardan bakiye kalan borçların 
bir lu~mı üzerinde fı-iz ve ikrami)•e ci
hetlerinden üzi bir teil yapılmış ve buna 
Rarr.azan kararnamesi Ünvanı verilıni§
ti. 

1296 tarihinde sultanlık hazinesi ne 
borçlara ve ne de maaşat ve masarifata 
vereek para bulamadığından tediyatı ta
til eylemesi üzerine hamillerin vekille
riyle lstanbulda iki sene devam eden mü 
zak~reden sonra 1288 1299 senesinin 
P.1uharrem ayında, Muharrem kararna
mesi ne§redildi. 

Muharrem kararnamesi neşri tarihi .. 
ne kadar verilmi~ olan miktarlardan baş: 
ka 159, 489, 98z liralık istikrazatı umu
miyeye ve 31,500,000 Rumeli demiryo
lu tahvilatı olarak eman 191 milyon 1 n
giliz lirası yahut 210 milyon Türle lira
sı borç bakiyesi tayin ederek Mısır ver .. 
gisi karıılığiyle yapılmı' istikrazlar bu 
yekfuıclan hariç, bundan istikrazatı U• 

mumiye kuımından müterakim faiz]er .. 
den, ikramiyelerden ve bir miktar da re· 
aülmalden tenzilat yaparak 82,225,827 
liraya indirerek yek\inunu 96 milyon 
437 bin ">34 lira olarak tayin etm.iıtir. 

lıtikrazatı umumiye kısmını, a, b, c, 
d, namlarile dört tertibe tefrik etmlttir. 
Ve sa-asiyle hertertibi ödemek üzere fa
iz ve amortismanlarını tediye !artlannı 
lehlerine tanzim ve emniyet allına al
mıılar idi. 

Mıaır vergisiyle aktedilmiş istikraz
lar 1855 tarihinde bet buçuk milyon ve 
onu müteakip 3,3 milyon 300 hin ki e
man 8 milyon 800 bin liralık istikraz ol
duğu ıribi İpka ederek ve kar41lığını Mı 
ıır vergıinden başka ~mrüklt'r üzerine 
havale keıidesi sırasiyle de tefrik ede
rek İdareıini ellerien a1mıslardı. 

Mkıhanem kararnam~inin rok mü-
him bazı noktalan: · 

a. hamiller tarafından müntehap ye
dide altısı ecnebi olmak üzere bir Düyu 
nu umumiye meclisi idaresi vücude ge
tinni,tir. Salahiyeti mutlak, idaresi müa 
tak ildir. 

b. Türlüye imperatörlüğü ıu varida
tı hamiller em?"İne Düyunu umumiye 
müessesesine kat ve liyetegayyer ol
mak kaydiyle terketmiıtir. Varidat ıun 
!ardır: 

1 - Tütün, tuz, inhisarlan (imal ih 
raç hakkı da dahil) 

2 - Damğa resmi ve ruhsatiye harç 
ları ile lstanbul ve tekmil Marmara haT 
zası ve Manyas gölü balık rüsumu E
dirne, Buroa, Samsun, Tokat. Kavala , 
Yenice, Eskice, Saruhan, Şile, lzmiı 
Kartal, Gebze, Danca ipek a§an. ' 

3 - Ticaret muahedelerinin tet 
kikinde gümrük resminin artına
sından hasıl olacak fazlalar. 

4 - Patente nizamnamesi mev· 
kii icraya vazedildiği takdirde te-

Bunun Üzerine Ritz oteline döaüp 
gayet iyi bir ganonun yardımı ile san 
dıkl~ açtık. Leon iımindeki bu gar
son bıze nefis yemekler getirdi. Leon 
lngilizceyi bpln Amerikalı gibi konu
şuyor. Dorothy ile ben kendisile bir 
çok çene çaldık. Leon: 

- Böyle otelde oturmak olmaz. Pa 
riai gezip dolqmalıaıruz, dedi. 

Bunun üzerine Darothy: 
- Ben aıaiı gidip birini bulayım 

da bizi gezdirsin! dedi. 
iki dakika sonra bana telefon etti: 

- Burada bir Fransız buldum, de
di. Bir Fransız asilzadesi ... Kendisine 
Vikont diyorlar. Çabuk qağı gel! 

- Acayip ,ey! dedim. Franaız aaıl
zadeai nasıl olmuı ta Ritz oteline ııel
mit ! 

Dorothy cevap verdi: 
-Yağmurdan kaçmak için buraya 

girmi,. Yağmur dindiğinin farkında 
olmamış! 

Dorothy'ye biraz çıkııtım: 
- Senin zaten eski idetindir: Ne .. 

rede cebidelik varsa onu bulursun ..• 
Eu Vikont dediğin de taksi paraaını 
bi~e verdirecek soyundan galiba! Ni
çin cebi her Zftman para dolu bir A
merikalı centilmen bulmadın? 

mettü vergisinin o tarihteki geliri
ne nazaran hasıl olacak fazla vari
dat. 

5 - Bulgaristan am&reti maktu 
vergisi. Bu vergi tahsil edilinciye 
kadar her sene tütün aşarından 100 
bin altın ayrıca verilecektir. 

6 - Kıbrıs vergisi. Bu vergiyi 
hükumet tahsil edip düyunu umu
miyeye teslim edemezse her sene 
maliye ayrıca 130 bin altın hazine 
den verecektir. Ve tütün afarının 
Bulgaristan vergİ•i kartılığından 
bakiye kalacak kısmı da düyunu 
umumiye emrinde rehin kalacak
tır. 

7 - Şark Rumeli maktu vergi-
sı. 

8 - Tömbeki rüsumundan sene 
de 50 bin altın. 

9 - Berlin muahedesi mucibin
ce Sırbistan, Karadağ, Bulgaristan 
Yunanistana 93 harbiyle geçen 
yerlerin imperatorluk borcundan 
isabet edecek hisselerden tahsil o
lunabilecek meblağ, ekseriya tah
sil edilememiştir. 

D. - Mahrem kararnamesi za
hiren borç mikdarım tenzil etmit
se de memlekette dev ağızlı bir ej 
der yaratmı~tır. ki bu da ahalinin 
devlete vereceği vergi ve resimle
ri doğrudan doğruya hamiller hesa l 
hına cibayet yani tarh , tahakkuk, 
tahsil, kambiyoya tahsil, alacaklı
lara irsal ve tevzide tamamen ser
best olduğu gibi bu itler için istedi 
ği te,kili.tı arzu eylediği maa, mik 
darlariyle yapmakta müstakil bir 
düyunu umumiye meclisi ve mües
sesesi de doğurmuttur. 

Terkolunan varidatın kanunları 
nı tadilde devlet serbest değildi. 
Düyunu umumiyenin muvafakatini 
almaksızın bu vergi resimleri art
tırıp eksiltemezdi. F azlai varidat 
daima onun elinde ve emrinde ka
lır. Hazineye iade edilecek kısım 
da daha evvelden yüksek faizlerle 
avans edilirdi •• 

Masraflarına ve maatlarına hiç 
müdahale olunamazdı, hatta 1324 
metrutiyet inkılabı üzerine millet 
meclisinde dahi düyunu umumiye 
bütçesinin umumi bütçeye ithali 
bir ~kilden ibaret idi. Düyunu u
mumiyenin yalnız maat ve idare 
masrafları senesine göre bir mil
yon ile 700 bin altın arasında cere 
yan ederdi. Düyunu umumiye me 
murları devlet memurlarının haiz 
oldukları bilcümle hukuk ve imtiya 
zı aynen haiz ve maliyeden teka 
üdiye maa,ı almak hakları temin 
edilmit olmakla beraber fazla ola 
rak ta düyunu umumiye müessese 
si dahilinde açılan müteaddit san
dıklardan da müstefit olurlardı. Bu 
sandıkların büyük sermayesi met
rfık varidattan veyahut asar ciba
yet masrafı namiyle her ~ne hazi 
neden ayrıca verilen 50 bin altın
dan idare meclisi kararı ile tefrik 
edilen hisselerden trekeküp eder
di. 

Gerek Muharrem kararnamesine 
ve gerek terkolunan varidata ya
ni düyunu umumiye müessesesinin 
imtiyaz ve istiklaline en ufak bir 
muhalefet edildiği takdirde 1299 
tarihinde borcun esası olan 210 mil 
yon altın tenzilatsız olarak talebet 
mek suretiyle mahfuz bulunduğu, 
tahtit silahım kararnameye dercet 
mediği de unutmamıttı· 

(Devamı yann) 

Dorothy: 
- Sen beni dinle de ataiı gel, de

di. Franıızlar Pariıi daha iyi bilirler •• 
Bunun üzerine dayanamadım: 

- Ayol, dedim, daha yağmurun 
durduğunu bile bilmiyor! .. Ve atağı 
indim. 

Ne yalan aöyliyeyim, Vikont cidden 
mükemmel bir adamdı. Otomobille 
Parisi gezdik ve Parisin ne kadar ila
hi bir yer olduğunu yakından gördük. 
Bir kere Eyefull kulesi ( 1) ililıi bir 
kule... Hele tahail ve terbiye 
noktai nazanndan Londra kulesinden 
kat kat daha mühim! Niçin mi dedi· 
niz? Çünkü Londra kulesi iki aokak 
öteden • görünmüyor bile ••• Fakat in
aan Eyefull kuleaine bakınca bir ıeye 
baktığını anlıyor. ismine Eyefull kule
si denilmesindeki tarihi sebep bn olsa 
gerek! 

Sonra Madrid denilen bir yere ça
ya gittik. Cidden ilahi bir yerdi 1 Ya
ni Dolly Hemtireler, Pearl Wbite Te 
saire takımile orada idiler. 

Sonra yemeğe gittik, oradan da 
Monmart (2) denilen yere gittik. Ora 
•• da ilahi bir yer. Çünkü yukanda 
aaydıklarnnı takımile bir de orada 
gördük. Ha, ne diyecektim .• Monmart 1 

_,. Naim Vapur İdaresi ..,.. .. 

İzmir Sürat Postaıı 
( 20 saat ) 

Lüks 

ADNAN 
vapuru 

Her p b günle~ 
hafta erşem eGalata 
rıhbmından saat tam 18 de 

hareketle doğru 

iz MIR'e 
ve pazar günleri izmir' den saat 
14 112 da hareketle lstaobul'• 
avdet eder. 

Tafsilat için Galata' Gümrük 
karşısında Site Fransez Han No. 
12 yazıhanesine müracaat. 

_,. Tel: 4 1041 - [~884] 

f AVıL ZADc. V APUNLA .~l 

lZMİR POSTASI 

~s~~~~T r-PAZARTES 
18 de Sirkeciden hareketle 
Gelibolu, Çanakkalo ve lzmire 
azimet ve Çanakkaleye uğra· 
yarak avdet etlece'.dir. Yale~ 
bileti vapurda d ı verilir. 

Adres: Yemişte Tavilzade 
Mustaf biraderler. 
Telefon: 2.2210 (3852) 

_..,ŞEYRlSEFAlN 
Mwk• •«ot.at Galata Köpriib•tt 8. ZJSZ. 

Şuh• A. SirltH.1 Mühih·dar ud• H . 2.J741l 

İZMIR - PiRE - İSKF.NDE
RIYE POST ASI 

EGE 
- 30 MAYIS SALI 11 DE 

TRABZON POST ASI 

Cumhuriyet 
31 MAYIS ÇARŞAMBA 18 DE 
G•lata rıhtım • ndan 

3 öncü ko ordu 
ilanlaırı 

" 
K. O. ve Çatalca Mat. 1'-1" 

kı' .. i' JJ)ıl 

nakasa ile 30.000 kilo makat: 

na satın alınacaktır. İhalesi 
] O Haziran 933 cumartesi g~ 
nü saat 11,30 dadır. Iateklil~ 
rin nümune ve ı:.artnamesİJ1 1 

görmek Üzere he; gÜn ve rıı~ 
nakasaya girmek için o gün " 
vaktinden evvel F ındıkJıda 3 
K. O. Sa. Al. Komisyonull 
gelmeleri. (174) (2350 

3089 

K. O. ve 1 F. için 9000 ıd 
lo sade yağı kapalı zarfla alı 
nacaktır. İhalesi 19 Hazirıı 
9 3 3 saat 14 tedir. İsteklileri 
şartnamesini görmek üze!' 
her gün, münakasaya girece 
lerin o gün ve vaktinden evV' 
teminatlarile 3. K. O. SA. P. 
komisyonuna gelmeleri. 

(184) (243:2! 

DOKTOR 
HORHORUNJ 

Her gün akf&JD& kadar hastaları1'1 

Enünönü Valide kıraathanesi yanın· 
dairi muayenehanesinde tedavi eder 

Tel. 2,4131 (3707). 

ta hakiki Amerikan cazbandı var. 
Nevyorktaki tanıdıklanmızdan t 

çoğunu orada bulduk. Kendimizi i 
ta Nevyorkta zannettik. Onun içi1' 
lilıi bir yer! Oradan geç vakit Ritı 
teline döndük. 

Otelde Dorothy ile bir temiz ka 
ettik. Kavga neden çıktı biliyor nııı' 
nuz? Pariıi gezip dolatbiımız 
da Franaız Vikont'a büyük bir abiıl' 
nin albna gömdükleri meçhul aalıe 
ismini sormuıum. ... 

Bunun Üzerine dedim ki: 
- Kızım, senin yanlııın var. 

meçhul askerin iunini sormadın>,.~ 
neıinin İ•mİni sordum. Çünkü be11ı 
zaman dütündüren, ölmüı askerle 
kendileri değil, anneleridir. l 

Fransız Vikont sabah bizi göı#.l 
gelecek, fakat ben artık bir dah":ıı' 
rünmiyeceğim. Fransız erkeklef1 ~ 
inııan umduğunu bulamıyor. ln"'":ı 

(Devam•""' 
J' 

(1) Eyelull İngilizce gözdalrı_•ıJ . 
mektir. Pariateki mefhur kulenıfl ;J 
ni bermutat yanlı§ olarak tel8flıJ$-ı4' 
yor ile ona islediği gibi mana ""'~·' 

•i ,,c 
(2) Pa,i.<ın me~/;ur Monmor 
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/Askeri Lise ve Orta Mek- Ankara Şehri içme Istanbul 4 Üncü icra 
teplere Talebe alınıyor 

1 - 1933-1934 ders senesi için İstanbulda bulunan 
Kuleli ve Maltepe Liselerile Bursa'da bulunan Bursa Aske
ri Lisesine Konya ve Erzincan'da bulunan Askeri Orta mek 
teplerine talebe alınacaktır. 

2 - Liseler 9, 1 O ve 11 " 1, 2, 3 " üncü. Orta mektepler
de 6 7 ve 8 "1,2,3" üncü sınıfları muhtevidir. 

'3 - Liselerin muhtelif sınıflarına 600 ve Orta mektep 
lerin muhtelif sınıflarına da 300 talebe alınacaktır. 

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

lebeler alınacaktır. . 
Bu talebeler Liseyi ikmalden sonra yapılacak müsaba

ka imtihanını da kazandıkları takdirde Askeri mühendis ve 
Fen memuru yetiştirmek Üzere Almanyaya gönderilecekler ve 
müsabakayı kazanamadıklan takdirde harbiye mektebine gİ 
derek zabit çıkacaklardır, 

6 - Mektepler leyli ve meccanidir. Talebenin iaşesin 
den başka giydirilmesi, techizatı ve kitapları hükfunete ait 
olduğu gibi aynca talebeye her ay bir miktar maaş ta verilir. 

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

8 - Bütün mekteplerle kaydü kabnl mekteplerin bu-
lundukları yerlerde l Tem muz 933 tarihinde bq 
lar ve Ağustosun birinde biter. Bununla be 
raber kadroda münh aller kalırsa ders se 
nesinin devamı müddetince sivil lise ve orta mekteplerden na 
kil suretile talebe almmağa de vam olunur. 

9 - Mekteplerin bulunduğu yerler haricinde askeri 
lise ve orta mekteplere kayde dilmek istiyenler 1 Haziran 
933 tarihinden Temmuz sonu na kadar bulundukları yerlerin 
askerlik subelerine müracaat etmelidirler. 

10 -·- Mekteplere girmek için lazım olan şartları muh
tevi kaydü kabul şartnameler i ve muhtaraları bütün asker
lik şubelerinde mevcuttur. Talipler askerlik şubelerine ve as· 
keri lise ve orta mekteplere müracaat ederek mezkur şart
ları öğrenmelidirler. (2232) 2994 

Beykoz Malmüdürlüğünden: 
Kıymeti Kap• No. Cinai Mahalle ile sokağı Kayden kimin uh-

Lira K. terinde olduğu 
666 00 76 Arsa A. Hisar Toplar önü Emine H. 
475 00 14/ 1 .. .. " " 

,, 
255 00 2/ 4 " .. Göksu Mustafa B. 
800 00 3 Arazi " 

Otak tepe Arif B. vesaire 
250 00 20 Bağ tarla " 

Kav acık Hayriye H. J 

765 64 36 Arsa " 
,, Abdülvehbap Ef. , 

385 75 43 Tarla 
" " 

Mehmet F.f .aaire 
580 00 7 Arazi .. Çavufbaşı Emine H. 
615 00 3 Tarla 

" 
Kavacık Yani Efendi 

595 00 7 Arazi Göksv Küçüksıı Sadık Bey 
1630 . 00 7 ,, .Köksu İhsan H. 

" 501 25 7 Ar&& 
" " " 190 00 7 Arazi Küçüksu Hürmüz H. .. 

Sadık Bey 80 00 7 .. " .. 
190 00 7 .. .. 1 " " 80 00 7 .. 

" Kök.su Osman Efendi 
384 00 73 Bahçe .. Kandilli Zehra H. 
390 00 7 Arazi 

" Küçüksu Süleyman Ef. 
50 00 1 .. .. " 

,, 
" 

560 00 40 Bahçe KandiUi Sadık Ef.saire .. 
300 00 7 Tarla .. Köksıı Behice H. 
501 25 7 Arsa .. .. Ihsan H. saire 

1590 00 7 Arazi Küçüksl Osman Ef. .. 
25 00 51 3 Arsa Çubuklu Y. Halil Ef. 

1299 OD 12 1 
" .. Çayır Rıfat Ef. 

630 00 69 .. Kiork Ef. .. 
77 50 20 

" Rıfat Pata- Fatma H. 
il 

36 00 1 Bahçe ,, Ali Hızır Ef. 
" " 25 00 49 Arsa 
" 

Trandil H. 
30 00 6 .. 1 Sait Bey saire .. 

373 00 20 " il Dere Rafet Bey 

Yukarda cins ve evsafı yazılı gayriml"nkuller vergi borcundan 
dolayı bedeli peşinen verilmek fa rtile 3 mayıs 933 çarşamba gü
nünden 24 ma} ıs 933 «> kadar biri nci ihale ve 3 haziran 933 cumar
tesi günü de kat'i ihalesi icra edilmek iizere müzayedeye konulmut· 

tur. Talipll"rin tlepozitolarile birlikte mezknr günlerde r.aal 14 te Bey· 
ktız kazası idare lıcyctine müracaallarr. (2341) 3068 

Istanbul Sıhhi Müesseseler 
Satınalnıa Komisyonu Reisliğinden: 

• Sıhhi müesseseler için lüzumu olan 36~ kil.o gaz ya
l!ı İle 13 teneke benzin olbapt aki şartnamesı veçhıle ve ) 3 
f.Iaziran 933 salı g\inü saat 1 6 da aleni münakasa suretile sa 
hrı alınacaktır· İsteklilerin müracaatları. (228 l) 2996 

. 

Satılık Malzeme 
. Üsküdar - Kadıköy ve Hav.alisi Halk Tramvayları Türk Anonim Şirke

t ıl1d en : 

Cı· Jik 1anl;larla akümülatör kavanoz ve plil.kl.an, asit mahlülü, gaz ve elektrik 

le tnüteharrik motör, hurda bakır, p irinç ve demir malzeme ile kullanılmış el

bıs, v, saire satılacaktır. Görmek ve satın almak istiyenler, tekliflerini kapa

lı a •rıa ve nnek üzere 29 Haziran akşamına kadar Cumadan başka her gün öğ-
1.y. ! ' dar Şir':ot\'1 Bağlarbaşmda İda re Merkezine müracaat edebilirler. 

3037 (3561) 

--------~~~~~~~~~~~~~~~ 
Adalar Malmüdürlüğündenı 

cııt Bu~P-az adasının manastır caddesinde 41 No. lı evde mev
lin..ı 11111h telif ev esyası 4/ 6/ 933 pazar günü saat onda mahal-

· ~e aleni müzayede ile satılacaktır. (2235) 

Suyu Komisyonundan: ı 
Elmadağ . Çankaya isale bo rularile Kale ve Cebeci mmta

kaları esas şebeke boruları ferş iyatı ve bunlara ait bütün diğer 
imalat 22/ 5 / 933 tarihinden iti haren (27) gün müddetle ve 
kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. Münakasa 17 / 
6 / 933 cumartesi günü saat 15 te Ankarada İş Hanında İçme 
Suyu komisyonu dairei mahsus asında icra lalınacaktır. Müna
kasaya iştirak edecek talipler evvelce Türkiye dahilinde bu işe 
mümasil ve boru bedeli hariç olmak şartile ve bir mukavele ile 
kırk bin lirahk ferşiyat işi yapmış bulunmaları ve bu iş~ m?ka 
velenin müddet devamınca tahsis edilecelC laakal kırk bın lıra
lık mali ehliyeti haiz bulunduğuna dair hükiirnetçe müteber 
bir bankadan itibarı milli melet ubu ibrazı şarttır. 

Taliplerden arandan diğer vesaik ve bu muvakkat teminat 
bu husustaki münakasa şartnamesinde izah edilen tarz v.e mik 
tarlarda olacaktır. Talipler işbu şartname ve projeleri (25) li-
ra bedel mukabilinde komisyon dan alabilirler. (241 l) 

İstanbul Gümrükleri 
Başmüdürlüğünden: 

İstanbul giimrükleri için ( 12) lira asli maaşlı ve sırf dak
tiloda çalışmak üzere müsabaka ile üç daktilo alınacaktır. İm
tifılan 5 Haziran 933 pazartesi gÜnÜ saat 14 tedir. 

Orta mektep mezunu ve memurin kanununun 4 ncü madde 
sindeki şeraiti haiz olması lazı mgelen talipler o gÜn ve saatte 
Başmüdürlüğe müracaat etmek le beraber daha evvelce vesika-
larını getirmelidirler. (2435) 

---- Milli Müdafaa Vekaleti Hava Müsteprbğından: __ 
11111111 

Kısım: 1 

lstanbul _ Eskişehir - Ankara 
21 Mayıs 933 ten itibaren 

Türkiye hava postaları 
Cumartesi, Pazarteai, çarıamba 

Şarka doğru Garba doğru 

İstanbul. Ankara (ST ASYON Ankara· İstanbul 
Hareket Muvasalat Hareket Muvasalat 

8:30 Yeıilköy " İstanbul ,, 17:40 
9:40 16:30 

10:00 Eskişehir 16:10 
11:10 15:01> 

Ankara 
Taşbandan ıaat 14:30 da hareket edecek olan hna hattına 
a ôt hususi otomobil " Ank.ıra Palas ., oteline uğrayarak yol

lim-Pcu'.arı ücrehiz olarak Tayyare meydanına getirir. - 2408 

ı- ' 3184 

TALEBENİN VE HALKIN BÜTÜN 
İHTİY AÇLARINl GÖRECEK 

YENİ ÇIKAN 
eıı doğru ve zengin 

A • 

TALEBE CEP LUGATLERI 
Fransızcadan Ti.irkçeye 

50 Kuruş Ragıp Rıfkı 

Türkçeden Fransızcaya 

7 5 Kurut Ragıp Rıfkı 

Almancadan Türkçeye 

50 Kuruı Mehmet Allı 
Türkçeden 

75 Kuruı 
Almancaya 

Mehmet Ali 

Satıı yeri: 

iKBAL KÜTÜPHANESi 
3748 

Memurluğundan: 
Emniyet Sandığı namına birinci derecede İpotekli olup ta

mamı 6920 lira kıymeti muham meneli Mahmut Paşada Mah
mut Paşayı Veli Mahallesinde atik Nurosmaniye caddesi cedit 
Nurosmaniye kapısı caddesinde eski 68, 70, 94, 96, 98 yeni 
108, 110, 86, 88 No. larla murakkam maa bahçe dört bap dük 
kİlnm tamamı açık arttırmaya konmuş olup şartnamenin 28 ! 
5/ 933 tarihinden itibaren dairemizde herkes tarafından görü
lebileceği gibi 3/ 7/ 933 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 
14 den 16 ya kadar dairemizde açık arttırma ile satılacaktır. 
Arttırma bedeli muhammen kıymetin yüzde yetmiş beşini bul 
madığı takdirde en son arttıran m taahhüdü baki ka1mak üzere 
18/ 7 / 933 tarihine müsadif Salı günü yine saat 14 den 16 ya 
kadar dairemizde yapılacak olan arttırmasında gayrımenkul 
en çok 'arttırana ihale edileceğinden taliplerin muhammen kıy 
metin yüxde yedi buçuğu nisbe tinde pey akçesini veya milli bir 
Bankanın teminat mektubunu hamil bulunmalan laznndır
Müterakin vergiler ile vakıf ica resi ve Belediyeye ait tenvirat 
ve tanzifat rüsumları müşteriye aittir. 2004 numaralı İcra ve 
iflas kanununun (126) mcı maddesinin dördüncü fıkrasına 
tevfikan bu gayrımenkiil üzerinde ipotekli alacaklılar ile di
ğer alakadaranm ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve 

·hususile faiz ve masarife dair ol an iddialarını, ilim tarihinden 
itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbitelen1e bildirmeleri, ak
si halde haklan Tapu sicillerile sabit olmadıkça satış bedelinin 
paylaşmasından hariç kalacakları cihetle alii.kadaranm işbu 
maddenin mezlc:Ur fıkrasına göre hareket etmeleri ve daha faz 
la nıalfunat almak İsteyenlerin 932/2148 dosya numarasile 
müracaatları ilan olunur. (2434) 

1 
lstaabal Beledlyeal ilanları 1 !--------

Nuru Osmaniyede Nuru Osmaniye medresesi: Teminat 46 
lira k!apalı zarf. 

Arnavut köyünde 24/ 49 N. lı hane: Teminat 6,5 açık mü· 
zayede. 

Yukarıda yazılı mahaller kiraya verilmek üzere müzayede
ye çıkarılmıştır. Talip olanlar şeraitini anlamak üzere hergün 
Levazmı Müdürlüğüne müzayedeye girmek İçin de teminat 
makbuz veya mektubu ile 1/ 6 / 933 Perııembe günii saat on be
şe kadar Daimi Encümene müracaat etmelidirler. (2109) 

Beyoğlu ve civarmı tagdiye eden Taksim suyuna ait yolun 
tamir ve tebdili İcap ettiği cihetle 30/5/ 933 salı gfuı.ü suyun 
akıniyaca.ğı ilan olunur. (2438) 

1 Evkaf müdlrlyetl lllaları 1 
Yeni camii Şerifte Delailban lık $zİfesfoiçin 13 haziran 933 

salı giinü Müsabaka imtihanı y apdacaktır. Taliplerin imtihan 
günü saat 14 te İstanbul Evkaf Müdürlüğünde tevcih Encü
meninde hazlr bulunmaları. (2432) 

Tayyare Cemiyeti Piyango 
Müdürlüğünden: 

Nümune ve şartnameleri veçhile dört kalem evlenme ev 
rakı tab ettirileceğinden taliplerin 30 Mayıs 933 salı günü 
saat 15 te Komisyona müracaatları. (2418) 3189 

B ~ l ~ l T ·11 t l R E P i l l N G O S u 
Yeni tertibin 2. el ketldesl 

11 Hazlrandadır 
Ba lıeıldede Büyük ikramiye 

35,000 Liradır 
Mükafat 50,000 Liradır 2934 

ANADOLU 
lstanbul Üı;üncü Icra Mcmu rlug un· 

dan : İste.nbu.tda Kocamustafa Pasada 
Hobyar maıhallesınde Cerrah,pa'!" cad· 
desinde 78 numaralı hanede mukim ı

ken halen ikametgahı meçhul bulunan 
lraprcı zade Fethullah Beye. Gözem Şe· 
yo ve Şemma şirketiıne 2907 lira küs.ur 

kur"!! borcunuzdan dolay• balada yazı

lı ikamet ettiğiniz hanenin ihtiya ten 
tahtı hacze almmasına İstanbul mah
kemei Asliye birinci hukuk dairesinin 
10 Nisan 933 T. ve 933/ 31 numarasilc 
karar verilmiş ve keyfiyeti hadz ifa 
edilmiş ise de tarafınıza teblıği m uk
tazi hacizname sureti ile 2004 numa ra ... 

lı icra ve ifli~ kanununun 103 nciı 

Türk Sigorta Şirketi 
4. Oncll Vakıf Han f stanbul 

fhtiyat ve Sermayesiı (1.000.000) Türk Lirasıdır. 
Nama muharıer hisse senetlerinin ( % 60) ı Türkler elindedir. 

Türkiye iı Bankası tarafından teıkil olunmuştur. İdare meı;H•i ~e müd~rler 
heyeti ve memurları kamilen Türklerden mürekkep yegane Tiirk Sı~or~ Şır~e
ttdir. Türkiyenin her taı·afın.da (200) ü geçea acentalanmn hepsi Turktu'!'. Tur
klyeoin en mühim müesseselerinin vebankalarının sigortalarını icra etmektedir. 

Yangın,. _H~yat, Nakliye, Kaz~~ Oton;ıo~il 
E İgorlıı larmı en ıy ı şeraıtle yapar. Hasar "ukuunda zara~l ar ı s ar at ve kolaylı ıı:h oder. 

Telgraf : İMTİYAZ - Telef on: lst. 20 5 31 

ı maddesi mucibince tebEgat ifas ı m '· 
halli ikametini zin m eçh ul olm1sı has • 
bile ifa edilememiş ve ilanen teLlıı;e 

kara r verilmiş olduğundan bu ~pta 

bir diyeceğiniz oldu ğu t aktir ta ·\ ıı 
il.1ndan i tibaren 30 g ün zarfı 9331 

592 dosya n um; ·asını h amilen daircy' 
ıniiracaat eyletııcn i z liizun1u tcl>Hğ ol u
nu <. (3865) 



A'nkaralının Defteri; ••••••• 1 ~vıanenler I ' j ______ _. 

Politika aleminde neler oluyor? 
f ürkiye - Sovyet 
cevabı. - Umumi 

dostluğu. - Yoldaş Lenin'in 
vaziyet içinde 1

Jİz ne haldeyiz? 
Ankara 22/Şabat 1921 

Umumi harp reticesinde yapı· 
lan muahedelere bir nevi kutsilik 
izafe ediliyor: "Dünyada her teY 
olur, fakat hiç bir sebep ve müli
haza ile bu muahedelerin hükmü 
deği9tirilemez !,, Galiplerin siyasi 
ve askeri karargihlarmda hakim 
olan dü9ünce budur. Buna rağmen 
Sevr muahedesinin değiftirilmesi 
lüzumu her tarafta anlqılmağa 
batladı. Bir çok Avrupa gazeteleri 
bir taraftan Y U11anistanı tenkit, 
diğer taraftan Türkün hakkını tes
lim ediyorlar. ~loyd George ile 1 
Lord Görzon arasında bile Yunan 
ordusunu tutup tutmamak nokta
sında açık bir ayrılık var. 

Milli ordumuz gün geçtikçe kuv
vetleniyor. Kuvvet buldukça da 
kararımızın lilıik olmadı~ her 
konbinezon suya dütüyor. Eğer 
Milli ordu, günün birinde dü9man
ların gemilere binmelerine vakit
bırakmazaa kabahat kendilerinin 
olur. 

"Dütmanlanmız, ötedenberi 
kıımarbazlıkla tanınJDlflardır. Fa
kat muharebe, oyun kadar, cür'et 
ve kt.·'Vet müsademesidir. Bunu 
da unutmamalıdırlar!,, Bu fıkrayı 
Hakimiyc•ti Milliyenin bat maka· 
lesinde olı. umuttum. 

İstanbul la Rum patrikhanesi
nin siyasi !.ir vaziyeti yok. Fakat 
her ,eye btmunu aokuyor. Öyle ki 
Londra konferansına ittirik mese
lesinde Ankıradan, lstanbuldan 
ziyade faali} .. t gösterdi. Bereket 
versin ki, ltil:.f devletleri ona yüz 
vermediler ... Her halde zaman, le
himizde büyük bir &mil oluyor. 
Şu da var ki:Türkiye Büyük Mil

let Meclisi; 9u veya bu meselede 
ifrata gidiyor, taassuba dayanıyor, 
teferruat üzerinde çok duruyor. 
Bunların hepsi doğru ... Fakat doğ
ru olan bir,ey daha var ki, bu Mec 
liıin yüksek bir mazhariyeti var, 
yüksek bir vatanperverliği var ve 
her feyden üstün yüksek bir aklı 
•elimi var. Bu meziyetleri, tam 

Hüaeyİn Ragıp Bey 

vaktinde tecelli ediyor, onu en iyi 
kararlara götürüyor! 

Türkiye - Sovyet dostluğu 

her gün biraz daha kuvvet bu
luyor. Bir aralık bazı endi
teler bat gösterdi: Ruıya, tark 
milletlerinin aleyhinde olarak, İn
giltere ile uyutuyor. Bu haber, yal
nız Avrupa matbuatında görülme
di, bizim ajanslar bile onu bir ha
kikat gibi gösterdi. Bundan endite· 
ye hakkımrz vardı. Vakıa siyaset· 
te vefa olmaz; Fakat inkılapçı ve 
mazlum Rusyanın da husumet cep
hesine ııeçmesi, bizi maddeten ve 
manen ıatıraba dütürebilirdi. Ge
çen hafta, Sovyet Hariciye komi· 
seri Mösyö Çeçerinden gelen tel
grafname, böyle bir ihtimalin va
rit olmadığını göıteriyor. Zaten 
Lenin Hükfunetinden bunu bekle
mezdik! 

Yold8' Lenin; bütün cihana i
l&n etti ki, her teye rağmen hak, 
adalet ve insaniyet düsturlarına 
bağlı kalacak ... 

itilaf devletlerinin Rusyaya yap
tıkları teklifi de dün öğrendim. 
Bunlar Rusyaya diyorlar ki: 

- "Yeni hükumetinizi tanıma
ğa, ıize yardım etmeğe hazırız. 
Bir ~t ile ki, yeni fikirlerinizin 
propagandasını bırakacakırnız, 
,ark memleketlerini de kendi ara
mızda paylaşacağız!,, 

Leninin bu teklife kartı verdiği 
cevap fU olmut: 

- "Milletleri ıoymak zamanı 
geçti. Onlar da sizin gibi, bizim 
gibi ya,amak hakkına maliktirler. 
Mukadderatlarını kendileri tayin 
edecek.. İflerine karıtmağa hak
kımız yoktur!,, 

Hadisat gösteriyor: Şarkın en 
esaslı iki devleti; yalnız inkılapçı 
ve samimi hislerile değil, en yük 
ıek ıiyasi ve insani dütüncelerle 
de biribirini tutmağa, korumağa 
mecburdurlar. Gerçek Milli Türki
yenin; itilaf ordularına kapılarını 
kapaması; Rus ihtilalinin muvaf
fakiyetinde mühim bir amil oldu. 
Eğer itilaf devletleri, Anadolu Ü· 

zerinden Kafkaslara yürümek im
kanını bulsalardı, Sovyet Rusya. 
nın hali pek fena olurdu! 

itin bir de ba,ka yüzü vardır: 
Eğer Sovyet Rusya, Vrangel ordu
sunu mağlup etmeseydi, itilaf dev
letleri timalden yapacakları tazyik 
ile Kafkasyayı aleyhimize kolay. 
lıkla kaldırabilirlerdi. 

Herhalde mazideki günahları
mız büyük, ağır bile olsa, Allahın 
adalet kaynağı kurumuf, tüken. 
mit değildir.! ..... 

Dahilde, inkılap yolunda ne ka
dar mesafe aldığımızı an iinak i
çin içinde yaşadığımız bugün ile 
geçen senenin ayni gününü muka
yese etmek kafidir. Şu on ay için
de neler olmadı ki .. Milli Anadolu 
devleti kaç isyan bastırdı, kaç isti
layı önledi? Padişah da beraber 
olduğu halde aleyhimize cephe 
tetkil ettiler. Milli kuvvetleri da
ğıtmak için her vasıtaya gittiler. 
Fakat bütün bu savatlar neticesiz 

-. ~ . . . ..~. .. . r , 

iş Bankası kumbara ikr 
ı isli çoğaltarak 1 ,00 

Bundan •onra her 
keşidede SOOO lira 
ikramiye verllecektiı 

·---
Her ketidede " 207 ,, 

kumbara •ahlbi lkramf ye 
alacaktır. 

Mükafatlar 
[ Her keıldede ] 

Bhlncl mükAfat 1000 L 
ikinci ~. ,. 250 .. 
10 kiti!.~ ( 100 erden) 1000 ,, 
20 ,, ( SO ferden ) 1000 ,, 
175 10 ardan \ 1750 ,, 

5000 L 

[ Karalar •ki•l gibi 1 ni
••a ve 1 teırinievvel ta
rihlerinde çekilecektir.] 

• 

miye erini bir 
açı ardı • 

ıra 

: • 1 .. , ' - ·- • )- ' ' ' . • 

ANKARA, 28 (Milliyet) - Son haf 
ta zarfında Ankara evlenme memu
ru tarafından Ankaralı Muatafa Ef. 
ile Y ekpazarh Zebra Hanımm, Def
terdarlıkta memur Manastırlı Nept 
Beyle Niğdeli Kud ret Han.ımm, Ma1i· I 
yede memur lstanbullu Me1- Sa
mi Beyle lstanbullu Fatma HaYYa Ha 1 
nımm, toför Koçbiaarlt Mustafa Ha
zım Efendi ile Kastamonulu Safiye Ha 
nımın, Havagazı §İrketinde Bakü.lü 
Mehmet Hasan Beyle Sivaslı Latife 
Hanımın, arabacı Ankaralı Mustafa 
Efen di ile Turhanlı Münire Hanımın, 
Müdafaai Milliye vekaletinde katip 
Edirneli Mehmet llhami Beyle Mana• 
tırlı Fatma Hanımın, demiryollarmda 
odacı Aydınlı Yusuf Efendi ile Aya§lı 
Emine Hanımın, belediye temizlik on
batıll Klimliköylü Ahmet Efendi ile 
Mısırlı Leman Hanımın, atçı Zaralı 
Veli Efendi ile Hisarcıklı Feride Ha· 
nımm, mezarlık bekçiai llicik köylü 
Mustafa Efendi ile Zaralı Nari Hanı
mın Posta memuru Erzincanlı Meh-

' met Salahattin Efendi ile Kemahlı Hu 
riye Hanımın, Karamanlı polis memu 
ru Hasan Beyle Edirneli Emine Meli
ha Hanımın, Maliye muhasebesinde 
memur lskeçeli lbrahim Beyle lstan
bullu Sabah at Hanımın, Giritli kalö
riferci Abdülmümin Efendi ile Alpu
köylü Fabna Hanımın, demiryollann 
da memur Ankaralı Abdullah Beyle 
Çamlı Hüsniye Hanımın, elektrikçi 
Ankaralı Alfons Efendi ile Burgazlı 
Pırlanta Hanımın, fabrika ate§çiai An 
karalı Şaban Efendi ile Kolatinli Fat 
ma Hanımın, Dahiliyede odacı Gere
deli Sıtkı Efendi ile Yozgatlı Havva 
Hanımın, Milli Müdafaa vekaletinde 
katip lstanbullu Ahmet Ziya Beyle Ye 
menli Seher Hanımın, Adliyede oda
cı Hasan feyzi Efendi ile Ankaralı 
Hatice Hanımın, bakkal Orhangazili 
Eaat Efendi ile Ankaralı Meliha Ha
nımın, kunduracı Ankaralı Halil Edip 
Efendi ile Ankaralı Kezban Hanımın 
nikahlan kıyılmııtır. 

kaldı. Aleyhimizdeki biitün cephe 
leri yıkhk. Milli reisimize "hay
dut" diyen dahili harici dütman
larımız timdi ona " milli 9ef" (va
tanperver) derneğe batladılar. Ar
kadatımız Hüseyin Ragıp Beyin 
(timdiki Moskova sefiri) dediği 
gibi artık bizi, kuvvet tecrübesine 
çıkan acemi politikacılar gibi de
ğil. politikayı, lstanbuldaki ukala 
eskilerinden daha iyi gören ve dü
şünen insanlar gibi görüyorlar! 

MiLLiCi 

No 

10 
'N 12 .. 

QI 

~ 15 
QI 

41 16 .. 
U)o 

'N - 17 .... 
• N 

ti). 18 

19 

·ıı 

BOTON AV RUPAYI 
EViNİZDE DİNLEMEK 
ve Radyo istasyonlarının 
neşriyatını m untazam ta
kip edebilmek için, tek 
bir duğme ile idare edl· 
len ışıklı otomatik ıskala 
ile mücehhez T etefunken 
ahizelerini tercih ediniz. 

80URLA BiRADERLER ve Ş•', SATIE MA4AZALARI 

1STANBUL TRAMVAY ŞİRKETİ 
EVKAT TAR1FES1 

1933 senesi Mayısın 25 İnci gününden itibaren 
ilanı ahire kadar muteberdir. 

ilk Son 
Hudut Hareket Faaıla Hareket H a r eke 

Saat S aat 

ŞiŞLi - TONEL . Şi ,liden - Tünele 3' 10 5.67 24.10 
Tünelden - ŞiıliT• 6.18 24,30 

HARBiYE - FATiH Harbiyeden - F.tihe s• r 6.00 1.00 
Fatihten • Harbiyeye 9 5.58 24.SZ 

TAKSIM - SiRKECi Taksimden • Sirkeciye 5' 7.38 20.38 
Sir keciden - Ta.kaime 8' 8-00 21.00 

MAÇKA· BEYAZIT Maçkadan - Bqa:uta 5' s• 6.29 24.:?4 
Beya:utlan - Maçka7a 14' 6.40 23.4Z 

MAÇKA - EMINöNO ' M aÔkadan - E. Önüne r 6.08 
E. nünden - Maçka7a 12' 6.36 

ŞiŞLi - SiRKECi Şitljden - Si ... k-17• 7 ' "-ZO 
' 1 Sirkeciden - Şi,liye 10' 6.52 

TAKSIM. FATiH ( Taksimden - Fatihe 12' 8.58 
( Fatihten - Taksime 13' 7.36 

ICURTULUŞ-BEYAZIT ~ Kurtuluıtan - Be1a.zıta 5' IY 6.00 
Beyazıttan - K.artuluıa 14' 7.15 

ICURTULUŞ-E.ÖNO ( Kurtuluıtan - E. Önbe 7' 6 .11 
( E . Önünden - Kurtuluı UI' 6.42 

B. T a ıtan - Bebeğe 11.32 -.-
i .. E. Önüne l.4S 

Bebekten .. 7' 6.011 
Eminönünden - Bebeie 15' 6.0S 

J 22 BEBEK-EMINÖNO 

i Bebekten • B. T •t• 
lstanbul 4 ncü icra Memurlug· undan: "' _g 23 ORTAKÖY-AKSARAY 

[ E .Önünden- u - .-
( Ortaköyden - Akaar.,a 9' 5.39 

Tamamı yirmi bir bin lira kıymetinde :'! ( Akaaraydan - Ort.alr.31'• 14' 8-24 

bulunan Üaküdanla Hace Hasna Hatun .i 34 BEŞiKTAŞ - FATiH 
mahallesinde Paşalimanı c&d.deıüı:ı.de 

{ Betiktattan • Fatihe 
Fatihten • B . Taıa 

7' 6.30 
14' 7.11 

teki 136 yeni 37 rnııınara1ı ~İT depo 

maa nhtım ve içi.ıı.deki teaisat ve ma· 

kin.eler dört bin .lira ki c.em'an yirmi 
beş bin ım. kıymetli maa t.eferrüat kar· 

gir deponun tamamı açık arttırmaya 
çıkarılmıı olup 15-6-933 tarihinden i

tıbaren Şartnamesi herkese açıktrr. 3-7· 
933 tıa.rihine müsadif pazartıesi günü 

saat on döı>tten on altıya kadar 1et.an

bul Döroiincü icra da.ir.,..inde satı.la<:ak 
trr. Arttıımaya iştirak için yüzde yedi 

buçuk teminat akçaıi alınır. Müterakim 

vergi, Belediye, vakıf icareai müşterıiye 

aittir. Arttırma be.eldi mu.lıanımen kıy

metinin yüz.de yetmiş beşini bulduğu 

takdime ilıal."6i yapılacaktır. Aksi hal 

de en son arttıracıın 1ıeahhüdü baki kal 

mak üzere arttuma.ıun on beş gün da
ha temdit edilerek 18-7-933 tarihine 
müsadif Salı günü ayni saatte en çok 
arttııana ihale edikcektir. 2004 numa· 
zaJı icra kanununıuaı 126 rııcı maıddesine 
tevfikan İ,potek sahibi alacakJı.lar ile di 
~r alakadaranın ve irtifak hakkı aa· 
hiıplerinin dahi ııayzi menkul üzerinde
kıi haklarını ve hususi.le faiz ve maıara
fa dair olan idctialarını evrakı müabitıe 
bile yiımi gün içinde iua dairesine 
bildi.mıeleri lizımdır; aksi bıaJdc lııalı:
ları Taıpu ai.dllezile .sabit almiyanla:r 

ııatış be.delinin ıpaylaşmasınduı hariç 
kalııJar. lıbu maddei lııanıımiye ahk&

mına göre hareket otmeJeııi ve cWııa fu 
la malümat almak iırtiyıenlerin !133/64 
d<>Bya nıımaraaiyJc memuriyetimizıe mü-
racaatları ilAn ohırwr. (3882) 

Dr. A. KUTIEL 
Karalıııöy Börekçi f1nm uraaıncla 34. 

!2648) l371 

Umumi N6friyat ıııe Y m:ı lıleri 
Müdürü ETEM iZZET 

TOPKAPl -SIRKECI 
1 

Akaaraydan - T opkap17a 5' 11.45 
T opkapıdan • Slrkeci7e 10' 6 .00 

·ıı 32 
Sirkeciden - T opk.apıya 15' 6.31 .: .. r T opkapıdan - Akuraya ... Akaara ydan - Y edikuleye 8' 5_42 

ı. YEDIKULE-SIRKECI 33 1 
Y edikuleden .. Sirkeciye 10' il.Ol 
Sirkeciden • Y eclikul•J'• 111' 6.34 

11 i Y adikuleden - Ak•ara7a ... 
f AkaaraJ'dan - Ecliraekapqa fi 8.37 " " .. 37 EDIRNEK.-SIRKECI Edir11ek.apıdan - Sirkedye la' 6.00 

...:: f Sirkeciden · Edirnekapıya 14' 6.29 
Eclirnekapıdan - A.k .. ra7a ~-

PAZAR DO LEVAN ANONiM 
ŞİRKETiNDEN: . 

fft'kal&de heyeti umumiye davetı 
Bazar dü Levan Anonim Şirketi 

lıi.aıedaranı Ticaret kanununun 386 ıı>

cı ve ıirket dahili nizamnamcııi"lin 40 
mıcı maddeleri. ınucilıiru:c atideki ruz.. , 
namede münıde:riç mevaddı müzakere 
ey.lıemek üzere 3 temmuz 1!133 tarihine 
müsadif PazaI'teai günü eaat 15 te Şic
ketin Beyoğluııda İatiklil ~in.de 
kii.ıı 314 numaralı mağaz .. ında ıfevka
lide içtimaa .ıa-1: olunurl.aıı'. 

Rııznamei miUa.latrat: ı 

1 - Şirketin vaktinden eıvve.J inlıi- . 
Wi w taafiye haline vaz·ı., 

2 - Tasfiye memurlarJlllll iıntihııtııı 
....Of.dariınilı tıayini v.. kendilıeriıne ve
ri<e.celı: aidatın tabiti, 

3 - Muırıı.kipl.orin tayini w aidatının 

teabiti, 
Ti~ k8l>WIUllUll 385 inci maddem 

mudblnce bir .b.i6eeai oı&n hieoQdazın 
da ifbıı iç~ iıtiftke bakla varıdır. 

lfbu fevkal&de içtimııa iftinlı etmek 
lat.o;yeo. hi.....ıa.ran, aı_. ~ Ti
aınıt iumuıı.U11U11 371 kı.c& maclıdeoi mu· 
cibmc.e ynmi i!1"i ımclan bir hafta ...,. · 
ve! ıiri:et nııerkuU>o w-;dl -l.idir
Jer. 

Banbla ... 1ıe'9di .. _ l1'w ııene-

datı mulaıbilirıde mezi:Uır 1-ıD!ardan 

alınan ım.lıpudar Şil'iııet ~kezine tcv 
diat makamında katıu.l olımuder. 

:tatanlııll, 28 Maya 1933 

3833 

VERNER 
. Ankaranın f!ll 
lOJıs TUVALE1 

ıalonu 
· Bankalar caddes' 

Tel: 3240 
Ankara palas 

Tel: 34'J0 

2606 '
3

• 
- - - - b tlçancü icra Memurluğundan: Ma~· 

çuz olup ııatılmMı mukarrer büfe, sa<"~d 
~ye veeaitt 5-6-933 tarihinde !st• 

lf· 
bul Sandal Bedeııteninde ikinci aÇ1tı 
arttırma ile aatılacağmdan taJip ol•':. 
!azın mahallirule memuruna müracal 

la.rı ilin olunur. (3878) 'ı;~ 
t' 

~--~~~--~---_.... · 
lstaııbul Yedlnd icra Memurluğa; • 

dan: Bic &lacaktan mahcuz ve me.tl>ıf !~ 
tuhafiye eşyuile vitrin ve camekill 1 d 
açık Mttırma ııuretile aatılacağıncl' ır 
taliplerin 933 senesi haziranın 4 ii~~ 11 

.. , ld 
pazın' günü eaat on buçuktan oıııkl . 

kadar Beyol;luında İırtiklfil cadcJeeİ~!ltıl 
Galatasaray poliB merkıezi yakiıı1" ~ 0ııi 

" Ku~tuluş hanı altmdıı 283 nuın' ııJ" t, 
tuhafiyeci mağazasında hanr bUl ııl' 
cak memuruna müta<:aatları 'iJaı> 0 ıl 
nur (3s0 


