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NUSHASI 5 KURUŞTUR 

Cenevre' de 
---+--

Cenevre silahsızlanma konfera.,.mın 
~eaaiai, Mac Donald projeai ileri s~
>iilınezden evvelki çıkmaza doğru 111-

diyor. Bu çakmaza doğru gidi§ ~on!e: 
ranarn ikinci devresinin huauııyetını 
le!kil etmi§ti. Nihayet geçen ~~rtta 
!"Uzakereler inkıtaa uğrama~ uzer~ 
•ken konferansı kurtarmak içın lngı
liz Baıvekili Mac Donald ile Hariciye 
Dazın Sir John Simon, Cenevreye gel
diler. Mac Donald teklifinin k?nfe
••naa yeni hllyat verdiği aöy~~n~~· Ve 
Proje Üzerinde martın 24 uncu ııü
ıı~ııden 27 inci giinüne kadar umumi 
hır ınüzakere yapıldıktan sonra 25 
Nisan · tekrar toplanmak Üzere kon-
ferana[ıatil edildi. . . • 

konferans 25 Nisanda meıaumın 
iiçiincü devresine başladığı zaman mü 
Zakere mevzuunu Mac Donald proje
ıi teıkil edecekti. Bu proje bet kısmı
da.n ibaret olduğuna göre, emniyet 
lıabai olan birinci kwnm müzakeresi
ııe baılandı. Fakat Amerika murab
lıaaı Mr. Norman Dawia, söylediği bir 
llıttuk ile ruznamenin aıraamı değiıtir
l>ıiftir. 

Mac Donald projeai ıu sıra ile tan-
zim edilmiıti: 
1- Emniyet. 
2 - Silahsızlanma. 
3 - MalUınat teatisi. 
4 - KUnya harbi. 
S - Müteferrik. 
Emniyet maddelerinin hükmüne gö

re de bir harp tehlikesi karıısında iç
lerinden biri büyük devlet olmak f&I"• 
tile, beş devlet tarafından talep vaki 
jluraa beynelmilel bir konferans top
e.ııacaktır. Bu konferanıta ancak bü

)Ük devletlerin ittifakı arası ve diğer 
devletlerin de ekser:iyeti ile karar ve
>ilebilir. 

Amerika murahhası Mac Donald 
teklifinin Amerika.ya ~yet nokta
:•n~~ ~ir takını meı'uliyetler tahmil 
ttıgını ve bu mea'uliyetler:i yilklen

l>ı1 .. •zden evvel, ıilihaızlanma tetebbil-
uıı • · d un ne derece muvaffakıyet tenun 
~ eceği?i öğrenmek iateditllti blld!rd.i. 

1 u.ıııın ıçindir ki emniyet meaeleaı bır 
"'afa bırakılarak nısnamenin ikinci 

İ:"'ddeıi olan siJUısıdanmanm müza-
~~esine geçildi. 
~i.lıaızlr.nma mevzuu konferansın en 

~~tırı tneaeleaidir. Ve bu meaele etra
l>ı:d• birkaç gijnden beri ?evam et
ııı itte olan mWıakereler, ıilahaızlan
ıl' ltonferansmm alb aenellk ihzari 
ı "j'esindeki münakap.ları ha-
t;" abnaktadır. Evvel! aakerle-
ı, ·11 ınikdan teshil edilirken 
.A.°;" asker telakki ~dilecek_? 
1; 1"'-.,Yadaki yan asken !etki-
~ ., • Al 

ili Bsker" telakki edilecek mı ? -
l> " 11 tnurahhuı Nodolny'ye göre ha
t~~· Fransız murahhaaı Mauigli'ye 
l\ <>te evet. Sonra Frananm ihtiyat aı
ı·!fları hesaba katılacak mı? Mauiı
; ~e göre bayır. Nadolny'ye göre e
eı. 

llı.lla..it bir sual cevap ile ifade ettiği
Ç~l bu ihtilaf hayli ehemmiyetlidir. 
,:";kü F ransaıun noktai na zan kabul 
lı·'lırae, Almanya, Çelık mltferler ve 
k'tler müfrezeleri gibi yan aıkeri te9 
•litı ilga edecelti gibi, Pranaanın 

~İIYonlara balilt olan lbdyat ıımıflan 
'Ylac Donald projesile tekllf edilen 
lııikdara dahil olmıyacalı:tır.. Diğer 
taraftan Almanyanm noktai nazan 
o.bul edilecek oluna, Franııamıı ihti

)at aınıflan heıaba katılacajından ve 
.\lınanyanm yan askeri te9kllltlan 
~ağılmayacağmdan Almanya Pran&ll 
~a karşı faikiyet temin ebnİf olacak
'>. 
. Alman murahhaaı M. Naıfolny, ınü

.!"ı bir tadil teklifi daha yapmıtbr: 
"lalilnıdur ki Mac Donald projeai, ba-
1 Avrupa devletlerinin uker mev
uttannı iki kıama ayırıyor: Anava
"nda ve müatemlekelerdekl askerler. 
ı '"Daaya anavatanda 200 bin, müa
~ekelerde de 200 bin aaker tahıia 
- ektedir. Almanlann tadil telı:lifine 
~· ınüstemlekeden maluat anava

~,..._ o.n uzak memleketlerdir.. Ana-
~"laıı"" Yakm olan memleketler, ana
~,, addedilmeli ve buralarda ana
lu~ İçin tahsis edilen askerler bu
>ıı11 c:,!•dır: Bu, demelı:tlr ki Fran~
. ~ hlll:"Yır gibi yakm mtımleketlenn 
~'il ı..ıı.~duracağı askerler, anavatan 
•dır.. 18 edilen milı:dara dahil olma-

liiiı-
~-k~~ P.1ac Donad projesinin mÜ· 
t e~a ç,k.., O.§lıyalı, konferanaı birkaç 
ı e "':iiz .,:,:~ sokan ihtilaflar tekrar 
~': hır ait• h 't görünüyor. Müzakere
f 'l>11de Al" ••zlanma 18'ebbüsünden 
ı:;"'11tu11 lııaııYanm Fransız askeri te
t ~ltuu·kırmaaı, Fra.,.anm da bu 
11 'Ye t..lt· •daıne etmeai ıribi iki zıt 
d:ı ~iiııd~p eden bir diplomasi oyunu-

~·•) .. ; t&aaen konferans dönüyor, 
dı, ~lıaı3elip bu noktaya daya'!"'or. 
''•1 "' •iy e. tunu kabul etmek laznn
l>eı~"ııı.; llaı vaziyet te hergiin ıilih
lıir 1~)e lı:onferanamın müabet bir 
ııı,~lı.ı., ""......._ı için daha az miiaa.it 
da ıtı''d, ~1......,ktedir. Hitler'in Al
• l> ~lı,, lf batma geçmesi, Avrupa
'.tllı,.'llııı k delerin tadili etrafındaki ce
ı.,) Ş'•lı.ı"""etleımeıi, Japonyanm U 
•i, .~.~ '-tiıı:ı:akip ettiği siyaaet ve ni-
1 ıı·'"'lıı,~ı er Cemiyetinden çekilme 

~~İft.ir "~a teşebbüsünü çok ııüç 
11 ;~et ııı~ jn':'n içindir ki Amer:ika, 

· ~ .. "tehı,ü ":. esınden evvel silihaızlan 
•"llıı •uııün . • . 

me~ı .~le iate . ~e netıce verecegı .. 
it lta etı .A.Vru l'nıttır. Eaasen emniyet 
ledir.eAele, .ıı.,;:a. devletleri için ba~
lı!t'•aı tlıetik ':"!ka için başka mese
~lllir "d• ~e IJa •çın emniyet Amerika . ... ••k ş • "'"•ika k arkta mevzuu ba-

E'hdi kıt'asında em-

Türk -Yunan 
Atinada hangi esaslar 

Üzerinde uyuşuldu? 
Yunanistana gönderilecek malla. 
rımız için yeni şekiller bulundu 

Numan Rilat Bey 

ATINA, 3 (Milliyet) - lkbaat Ve
kili Celil Beyle birlikte burada ha
zırlanan itilaf eaaslannm ba9lıcalan 

şunlardır: iki hükUınet arasında mu· 
ayyen bir niabet dabilind" mal müba
dele edilecektir. Yunanistana ihraç e· 
dilecek Türk mallan kıymetinin yüz
de allmıf beti döviz ile, yüzde otuzu 
Yunan mallarmm takası ile, yüzde 
beıi de Ti'rk emtiaamda kullanılacak 
"...' ıtnan vapurlannm navlun ücretleri le 
ödenecektir. Yunanistanın Türkiyeye 
ıerbeat ibracab, Türkiyenin Yunania
tana vaki olan ithalibnm yüzde yir
mi beti nisbetinde olacaktır. itilaf 
altı aylık olacaktır. Bu müddet ica
bında tecdit edilecektir. 

ATINA, 3 - Türk - Yunan ticaret 
mukavelesinin eaaslı noktalarına na
zaran Türkiyeden Yunanistana ithal 
edilecek eıyanm bedeli ıu suretle te
diye edilecektir: yüzde 25 i kambiyo 
olarak, yÜzde otuzu hazine bonoıu ile 
ki Türk ihracat tacirleri bu bonolan 
Yunan malı satın almakta kullanacak 
!ardır. Yüzde beti de Türk eıyaamm 
nakledecek olan Yunan vapurlanna 
ver:ilecek navlun bedeli ile tediye edi
lecektir. 

Yunanldann bir teklifi 
ATlNA, 3-lstanbulda bulunan Yu

nan :cbaaımdan küçük sanat erbabı
nın burada etabli addedilmesi Tilrk 
murahhas heyetine teklif edilmiıtir ı 
her halde kanunun bir sene tehiri mu
hakkak gibi görilnüyor. 

Kanonika ile hiç bir müza. 
kere yapılmamıştır 

Hamit Bey izahat veriyor 

Dünkü Cümhuriyet gazeteai Tak
aim abideainin büyültülmesi hakkm
da heykeltraf M. Kanonikanın verdi
ği projenin belediye tarafından red
dedildiğini yazıyordu. Bu hususta 
dün kendisile gÖl'Üfen bir muharririmi
ze muavin Hamit Bey demifıir ki: 

- M. Kanonika Taksim abidesini 

bu meydana göre büyültmek için İa
tanbula. gelmiş değildir. Heykeltr&§, 
Irak Kralı Fayaal Hz. nin bir heyke
lini yapmak için Bağdada gidiyordu. 
Geçerken belediyeye de geldi, göriif
tük. Bu esnada abide hakkında bazı 
noktayı nazarlarmı söyledi. Filhakika 

(Devamı 5 inci sahifede} 

Yılan avcıları çoğalıyor! 1 

Koynunda yılan yuvası taşıyan 
bir adam matbaamızda!. 

Ticaret odasının 
yılan ihraç edebil
mek için yapbğı tel 
kikatm uyandırdı
ğı alakadan balı.et 
mİftik. Memleketi
mizde yılanlarm 

bol olduğu mınta
kalan bilen, yılaıı 
avcılığmdan aııla

yaıılarm da Odaya 
müracaattan tevali 
etmektedir. Bunlar 
araımda lbrahim 
Efendiden de bah
aetmiıtik. lbrahim 
Efendi dün matba. 
emıza gelerek ec
zah.....,1-e tanesi
ni ilı:i liradan sattı
ğı yılanları nasıl 

tuttuğunu anlattı. 

Yılan avnıın merak 
lı olduğu kadar, 
tehlikesiz de oldu
ğunu söyledi. Y ı· 
lancılığm bu suret
le kazanç temin et 
meainin bizde yılan 
avcılannı çoialt
maama intizar edi
lebilir. Hacı İbra
him Efendiye üze
rinde yılan olup olmadığnu sorduk. 
ğı çetitlerden koca bir yılanı çıkanp 
caba hayli amatörleri çıkacak mı?. 

niyeti içın yardun İstemek ıöyle dur
sun, batka devletleri buraya karıştır
mak bile İstemiyor. Uzak Şarktaki 
menfaatlerinin emniyetini de Avnıpa 
devletlerinin temin edemiyeceği an]a ... 
şılmıştır. Bunun içindir ki enıniyet nok 
tasından dünya devletleri arasında te
sanüt olamaz. Bu tesanüt ayrı ayn 
üç mıntakada temin edilirse, fay-
dalı olur: Amerika Yeni dün-
ye kıtasının tamamile kendisine 

"Eh, bulunur" diye &'Öğaünde ıakladı
göıter:incedona kaldık. Bu ticaretin a-

bırakdmasını İstiyor. Bu, bir mıntaka. 
ikinci mıntaka da Uzak Şarktır ki bu
rada bir İngiliz, Amerika, Japonya ve 
Rusya kombinezonu yapılması liz1m.
dır. Uçüncü mıntaka da Avrupa dev
letler:inin mütekabil emn"yetleridir ki 
Amerika bundan uzak kalmak İstiyor. 
lngiltere bile bu taahhütlere kayıtsız 
ve hudutsuz 2inneğe yaklaşmamak
tadır. 

Ahmet ŞÜKRÜ 

Sahip ve Ba§muharriri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Nefrİyat ve Yazı itleri Müdüri 
ETEM iZZET 

Muahedesinin Esasları 
50 nci Liste 

ANKARA, 3. A. A.- T. D. T. Cemi· 
yetinden Yepilmittlr: 

Karırlık1Vi aranacak arapça Ye far•ı;a 
kelimelerin $0 numerolu li•teıi ıudar: 

1-AFIV·Af.-

2-AHIT-Aht-

3-AKAR 

4-AKIL. Akl-

5-AKIM 

6-ALAKA 

7-ALAMET 

8-ALIL 

9-AMELI 

10-ASIR -Aar -

11-AŞK 

12-AVAM 

13-AYIP -Ayp -

14-AYNEN 

Liatelerde çıkan kelimelerden manala-
rı birden fazla olanların her manaaı İ~İa. ~ 
ayn kar,ılddar ileri a&rülebilir. 

Kartılık •inderen zatların •indılıl'dik· 
leri kar11hkl•dan duyulmut ve ititilmit 
olmıyanları hanri kaynaklardan atclıkla• 
nıh l'Öatermeleri rica olunur. 

Bina tahrirleri 
Defterdarbğa göre 

fazla kıymet 
takdir edilmeyor 

Yeni müaakkafat tahrir:inden sonra 
emlak sahiplerinden mühim bir kıs
mının itiraz ettikleri ve ıikayetlerin 
çoğaldığı ya:fılml§tı. Dün bir muharri
rimiz Defterdar Mustafa Beyi görerek 
bu huıusta fikrini sormuıtur. Mustafa 
B. demiştir ki; 

" - Müsakkafat tahriri İfİ ile meı
gul komisyonların bina kıymetler:ini 

(Devamı s· inci sahifede) 

' 

K. Karabekir Pş. 
. ve 

Ankaralının 
Defteri ----

K. Karabeklr Pt- Milli· 
clye bir mektap yazdı 

Y ann n8fTeJecefinth ba melı
taba da Millici cevap ya:u1-

~hr, 

K4wn Kcırabekir Pa,a 
(Ankaralınm defter:i) bir aydan 

beri hergÜn ııon aahifemU:de m...,_ 
ta.zaman çıkıy.,... Bu defterin bir 
yapraimda Celilettin Arif Beyin 
Erzurumda çevirmek iıtedlti f&hoi 
ve rejiyonal politika izah edilmit· 
ti. Bu yazıda tabü olarak Şark cep
heli kumandanı Kizmı Karabekir 
Paıaıun da iami seçmişti. Ankaralı
nın defterini takip edenler, hatır
larlar ki, bu yazıda Karabekir Pa
§AYA dokunan bir feY yoktu. Dün, 
eski f&rk cepheai kum,aııdanı pqa
dan geç vakit bir mektup aldık. 
Mektubunun bir yerinde: 1 

- "Milli Utildiil.imizi kurtarmak 
için canla, baıla uğr0f011ların hu 
hizmetlerini yazamayabilirainiz; la 
kat bari onları borçlu çıkarmayı
nu;f' 

Diyen Kazını Pata; bu mektu
bunda hidiıelerin yanlı§ tesbit e
dildiğini söylemekten ziyade ken
disinin istiklal harbindeki hizmet
lerini, tesirlerini anlatmağa çalııı· 
yor. Lütfen inansınlar ki, gazetemi
zin asıl gayeıi, Milli mücadele ta
rihine dair olan hakikatleri teabit 
etmektir .. Onun için pa§anm mek
tubunu • yalmz malik olduklan ka
nuni hakka iıtinaden değil - tar:ihi 
bir iddiada bulundukları için de 
gazetemize aynen koyacaiız. Yal· 
mz fU da tabii görülmeli ki, Anka
ralının defterinde, imzauıu (Milli
ci) diye atan arkadaşınıızın bu 
mektuba vereceği cevabı, Kiznn 
Karahekir Paıanm iddialarına kar· 
§1 bildiklerini, mevcut malUmat ve 
vesikalara göre ayni •Ütunlarda 

neşredeceğiz. 

1 
Yakında para toplanacak 

Yeni yapılan yolların parası 
halktan nasıl alınacak? 

lstanballuları telaıa diıGrecek blrteY _yoktur 
Yeniden yapılan yol ve lğnnla

rm yan masraflarınm halktan alın
ması için belediye bu huıusta kanu
nun ahkamına göre tetkikatını bitir
mit ve bu nevi yol ve liğnnlan te•pit 
ebniıtir. Belediye reis muavini Nuri 
Bey dün bu huausta bir muharririmi
ze demiftir ki: 

- Yeni belediye kanunu mucibin
ce yeni yol ve l&ğımlann yan maaraf 
Iarmı halk vermeıi li.znndır. Bu hu
susla §ubelerimize tamim yapbk. 
Tahakkukat teabit edilmittir. Tahsila
ta da hazirandan sonra baılanacak· 
tır •. 

Fakat bu hususta heyecanlı ıayia -
lar çıkanlm•ı, bütün İstanbullular te
liıa düıürülmüştür. Bu husuıta bir 
çok müracaat ve şikayetler yapılıyor. 

Mesele aıılB§ılmamııbr. Yeni yolla
nn yan maarafı olarak İstanbul hal
kmın üç dört milyon lira vereceği ya
landır. latanbullularm yol masrafına 
i,tirak hiııseleri birkaç milyon lira ile 
değil birkaç yüz bin lira ile bile ifa
de edilemez.. Vaziyet doğru anlatıl
mamııtır. Belediye meseli 50 metre 
genişliğinde birçok caddeler açmııtır. 
Bunlarm yan masrafı halktan alınıraa 
o zaman milyonlar almacağı doğru o 
labilir. Fakat vaziyet böyle değildir. 
Meıela 50 metre genişliğinde bir cad
dede ancak 9 metre genişlik nazan 
dikkate alınacak ve bunun yanaı o
lan 4,5 metrenin paraaı halktan alma 
cakbr. Yolun diğer kıamınm masrafı 

Nuri Bey 

tamamile belediyeye aittir.. Halk' ·n 
alınacak para da, o yolun üstün .... eki 
binaların cephelerine nisbetledir. Me
seli bet metre cephesi olan bir bina 
4,5 metre de geniflik itibar edilince, 
meydana çıkacak küçük sahanın inıa 
maarafıru ödeyecektir. Bu para da 
halktan defaten abnmıyacak, 5 sene
de tahıil edilecektir. Görülüyor ki 
gözde büyültülecek bir mesele yok
tur. İstanbul halin bu huR1.ıta müate
rib olıun." 

Filyos - Ereğli hattı ile 
Ereğli limanı yapılıyor 

Hükumet Meclise bir layiha verdi. 
Hat üç senede yapılacak 

Erelli lbnanınclan bir görünfJf 

ANKARA, 3 (Milllyet) - Pilyoa -
Erefli battı ile Erefll limanının yapıl
masına dair bükıimet Millet Meclisine 
bir kanun llyibaaı vermiıtir. 

Bu liyiha ile hükılmet Filyoa utaa
yonundan baJlıyarak Zonguldak tar:i
kiyle aahill takiben Ereğliye müntehi 
olmak Ye fntaatına başla.nmaamdan itİ· 
baren en çok üç senede ikmal edilmelı: 
üzere normal ıenitlikte bir demir yolu 
infaaı için yirmi milyon liranm ve ge
ne inpatlne başlanmaamdan itibaren 
en çok altı sene zarfında ikmal edilmek 
üzere Ereğli limanının İnfaaı ve techi
zatı için on milyon liranın sarfma me
zuniyet lıtenıektedir. 

Hiik1lmet hunun için her aene tediye 

edilecek mikdann o ıene nafia bütçesi
ne korunak üzere gelecek senelere san 
tealılriltlere ııinneğe ve vadeleri in§&&t 
müddetlerine lıeğh olmıımak ve ,..,.ul
mali hu mikdarlan geçmemek üzere 
ica.bmda Ziraat Bankası kefaletiyle bo
no lbracma ela mezun olacalı:tır. 

Llyibaya merbut eabalı. ınUcibe maz 
batasmda ifade edildifi veçhile, -1e 
ketimizln en mul>rem ihtiyaçlarından ve 
en verimli senetlerinden blritini tetkil 
eden maden kömürilnün mebzulen bu
lunduğu Zonguldak - Eregli kömür 
havzasının nakliyatı teahil ve t~ e
decek olan Filyoa - Zongulclalı: - Ereg
li aıılıll hattmm İllfBsma bazı tebepler 

(Devamı 5 inci sahifede) 

SAiT is MET BEYE 

- lkind cevap -
Milli Türk T akbe Birlili levkala

cle kongre.inin kuruluıanu, geçifini 
gazetelerde okudum. Eğer yazılan 
talsilat doğru iae bende ıu tataız fikir
ler peye/ah oldu: 

Yekparelik yok, perakenclelik var. 
Ortada bir suç vana, •UÇU batkala

rına yüklemek oar, topyelı.Un benim· 
.emek JIOk. . . ok 

Ferdiyetçilik var, cemi~tçılılı y • 
Fikir toplululu yok, aö:. clajınıklı-

iı var. k 1 Kalamın İ!'İne ~ bu urt ar-
dan ötürü kusura kalmayın ve beni 

affedin. • • L k 
Ei•r konpe öyle geçh ıH ou !'rt-

lar daha bir çok kafalara ela bencıl..,. 
girmiftir. 

MUU bir acı;ya karıılılı vsrmck için 
miln bir flençlik kurultuau milli bir 
nümayİf ;yapıyor. Ba, yerinde mi ya
pıldı? Yokıa ;yerinde defi! mi? O ba
ha ayndır. Fakat macl«m ki yapılmıı 
oldu. Artık bunu yekpare bir yürek
le benimaemek lıbonclır. Biz yapma
dık öt.,kiler yaptı. Hayır ötekiler yap
madı berikiler ;yaph. Demeltle elde 
edilecek netice milli gençliğin ancak 
perakencleliğini göıbn'ir. Halbuki ha-

AkaGUNDUZ 

lıilıat hu mu? Hiç te del~· On? b~ı
tan btqa ve t"lı yürek halınclelıı T urk 
ffençliJi ;yapmıfhT• 

Ortada suç vana. · · 
Ne al81 Ahm•t Mehmet hokka altı

na gltain. Zatıôlini:.:le bendeniz ke· 
kôô! 

Ortada devlet otoritesi ve milli men
leat bakımından bir suç görülmü~
tür. Yaaaya aykın sayılmlftır. Bu gö
rülüt ve aayıllf ta harekete geçiril
mİftİr. Buna karıı yapılacak ıey ya
sa;ya lıartı el ve gönül birliği ile boyun 
ilmektir. 

Bm aaçsus aayılayım ela bafkaları 
n• olursa olsun diyecek bir Türk gen
cinin oar olduğuna hiç bir .zaman i· 
nanmıyonrm. Nihayet bu bir hatalı 
c/uyuf aayılabilir. 

Biz cleferli Tilrk gençliğini tek yü
rek, tel: fikir, tek 11övcle olarak gör-
mekteya. ' 

işlenen bir hQtÔ inkar &>eya tevil e
dildiği zaman çlrkinleıir. l~iral ~di
len hatô sevgi 11e bafıılama ıle netıc<!
lenir. 

Ben .sanıyorum ki gazetelerin anla
tıılarıncla bir ek•iklik oldu. Ve bu sa· 

( Lil tfen aahif eyi çeviriniz) 
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Maarif bahisleri 

Milli talim ve terbiye 
- 7 

Arap harflerini bırakarak yeni 
Türk alfabesini teıkil ebnelde ba,la· 
nılan ınlı:ılap, millet irfanı için en se
nit bir istikbal müjdesi olduğuna tÜP· 
he yoktur. Yoktur amma bu inkılabı 
tamamlayacak olan muntazam ve şu· 
urlu neıriyat faaliyetine hn:lı hızlı de
vam etmek tartilel Alui takdirde bu 
kadar hudutauz bir IU,-at, müatait ol
duğu verimden tamamile istifade edi· 
lemeden kıymetini kaybetmeğe baıh· 
yacalı:tır. Kendi kendimi2e ..,,..1ım: 
Harf inkılabının Tfu-k milletine temiıl 
edebileceıii - büyük kazanç nedir?. 
Ve acaba bu kazanç epeJ'ce kimsenin 
zannettigi gibi 'halka kolayca okuma 
YilZlllA oğretmiye müahasır addoluna
bilir mi1. Buııün Avrupa ve Amerika· 
da taammüm etmİf okutma uaulleri 
bilınince çabucak teslim olunur ki bu 
kıraat kolaylığı tili bir -1ı:ıa olarak 
göriilmek iktiza eder. Kanaatimce en 
ea .. lı ve ehemmiyetli cihet, harf inkı
labı vasıta ile yeni aealller müfelı:· 
kireainin ealı:iden kalma köh
ne, huraf,.li ve kıymetaİz fikirler, 
ka\naatler air.a.,..et ve iatiliaoı.a kartı 
mahfuz bulundurulaıaaıdır. Bu mah· 
fuziyet ise ciiınhuriyetçilik, layildik, 
demokraaİ ... e .a&İre cibi mnde Ye J&• 
yeleri milletin her Mmfı için bugÜl> 
ve Jilnn mükemmelen yerleıtinneyi 
lı:olaylatacalı: en iyi •Ultadır. MaJılnı. 
dur ki bizim klasik dıru verdiğimiz, 
fakat hakik tte bu haaiaadan mahrum 
bir edebi7atoncz var. Bir edebiyat iri 
7ıizde doksan beıi buıVnJ<ü milli, si
yasi ve felsefi akidelerimize külliyen 
müga7irdir. Hatta ba umdelere kut· 
ren muakis prensipleri miidafaa eder>. 
Yani mazideki en edebi eserlerimiz 
nesir olsun, nazım olsun dini mahiyet 
n itikaU , halifeci, padip.hçı. mutla· 
lı:i7etperver, Acem ve Arap zevki için· 
de boğulmut, kadın dİİfalanı. mab· 

u;>dost ve Türk diliaia tabii sadeli· 
ginden uzak bir edebiyattır. Bunu 
taıiiye7e tabi tutmadan ne bugün 
ne de y na orta tabail çağında bulu-

- an gençlerimize goaterm.emiz doğru 
olamaz. Bu böyle olmakla beraber di 
limizin uzun tekimül tarihinde gOater 
diği tarihi manzaralardan cençliğimi
zı haberdar ..tm k mecburiyeti de 
vardn. Şu halde 1 l~te harf inlı:ılabın· 
dan giırülecek en acı1 hizmet aaha&ı .... 
Saniyen harf inkılabı ıtını, 

eçmqten ve bugünden gençliğe 
fikir gıdası olacak eaerler balaralı: ye 
tiıtmnek, yeni kitaplar yazmak, le· 
mız ve mürebbi mahiyette tercümeler 
yaptırmak, 4imdden ortalığı sarmağa 
batlıyan imla ve ırra-r inzibatuzlığt 
nın önüne g~ek ve aaire cibi fası· 
la ız faaliyetler takip etmek eap eder 
di v .. hala eder. Bunlar •alı:tile ve 
suratle yapılmadığı takdirde her tara 
fı gene bir paralık terbiyflTİ kıymeti 
olmıyan, halk tarafından okunmama· 
aı, okunmasına bin lı:enı müreccah o
lan adi üsluplu, ba7afı fikirli ye ruh, 
zeka, vicd•n bulandıncı n"frİyatın 
tutmamaaına in.kan var mıdır~ Bir ke 
re de ortahjı eskia.indea farkı olmı· 
yan mahiyetteki yazı aüprilntüleri iba 

- Rqit Galip Beyelenıliye -

ta ederae halkı o müzahrefattan ko
rumak için yeni bir harf inloliı.bı bek
lenecek? Bütün bu mülahazalardan 
dolayıdır ki ben harf inkılabı ve net· 
rİyat işini Türk irfanının lrurtuluı me 
selesi addediyorum. Saniyen muaaır 
medeniyeti tamim için memleketimiz
de tiyatro, sinema, radyo filan gibi 
vurtalardan pelı:ziyade istifadeye balı: 
mak mecburiyetinin lı:at'i olduğuna 
fÜphe etmiyorum. Halbuki çok defa 
bütün bu •asıtalar milli bir terbiye un
suru değil, birçok ruh iğ!İfallanrun 
en mücrim i.mili vaziyetinde kalıyor
lar! Bütün ıimdi7e kadar ııörülen mü 
talealarm bahsimize mevzu olan bü· 
.,ülı: duayı tamamile teırih için kat'· 
lyyen klfi olmadı~m• itiraf ederim. 
Yapbiun .,ı7 pek esaslı teli.klı:i etti. 
iiım -lelerd- bazılarına şöylece 
bir dokunmaktan ibaret lı:aldt. Zaten 
raporumun kadrosu daha ge-
nit bir tetkike müsait de· 
fildir. Fakat bu meseleyi çok 
daha mufusal surette t"frih etmi' te 
olsam arzedeceğİn> netice deiifmiye· 
oekti. Bu netice esaa itibariJe, ortada 
tedavül eden fikirlerden a,.rıdır. Zira 
zaten Maarif velı:&leti ye terbiye mÜ· 
levezgıllerince malüm. olup her giin 
tekrar edilmekte olan fikirleri bura• 
da yeniden soylemelı:te fayda yok. it
te ba lıca mütaleam: 

Kanaatimce Türlı:iyede (Milli talim 
- terbiye) Türk inkıliı.bmm organi
se edilmesi demektir. imanım o mer· 
kezdedir ki Türlıiyenin, içine girdiği 
teceddüt ve temeddün davasında her 
vatandatm Ayni vergi veya aık ... lik 
cibi ( civique) vu,ifesi olduğunu ka
bul etmeli ve memleketin bili. istisna 
her kuvvetini ba4ıbo1Juktan çıkararak 
muayy n gayelere tev ... ih eden bir nl· 
zam için" koymalıdır. Ben tahsen 
hurriyeti tahaiye mefhumunu lı:ati7en 
ferdiyetçi (individu&liıte) ıninaaile 
de" il, timamile ( solidariste) mi.nada 
anlıyorum, eski ba:zı mütefekkirlerin 
dediği ve bizde de bir talı:nn ııefihle· 
rin inandıkları veçhile hürriyet insa· 
na naat ve tembellik hakkı da ve· 
rir telaklı:isin" yalnız: muhalif değil, 
hatta duşmanım. Şu ~ebeple Türkiye
de ziraatçi, mU.tefennin, mektepçi , mu 
allim, muharrir, edip, '4İr, avukat, 
doktor, asker, li.ıccar ilah ... Herkes 
yiiluek bir himaye ve pek serbest du
fÜnceli bir himaye ve disiplin altında 
mü4terek bir (Milli terbiye) cihadma 
sokulmalı • Bütün matbuat, tiyatro· 
lar, reuamlar, muakitinaalar bu mer
kezi fikrin etrafında ve mütekamil 
medeniyetin tayin ettiği direktifler da 
bilinde muazzam ve sürddi bir faali· 
yete d •et olunmalıdır. Adet• valı:it 
kaybetmeden büyUk bir terbiye, ciha
dı mukaddesine ba lamalıyız:. Kom~u· 
mut'! bazr milletlerin peki.ti. yaptığı 
cibi! Akıi takdirde memld<etimizde 
inkılabın manzaran ceTI'al, şuurlu 
ve tannan bir orkestra &bengi değil, 
kınlı: dökük ve bozu" düzen bir ara
nağmeıi manraraaı almağa mahkiım 
lı:alrr. 

Fcuıl AHMET 

Koyu alaturkacılar ne diyor? 
musikiye 

denemez! 
Çalgılı yerlerdeki 

alaturka ~az.. 
Çalgılı kahvelerde içlı:i içilmesinin 

yasak edıleceği temin olunduğu fll sı
rada ba.lkta yerleten bir kanaati ha
tırlamamak imkanı yoktur. Bu kana
ate göre içki iz alaturka aaz dinlen· 
mez. Konservatuvarda k1iaik muaiki 
C3erle~ini taınif eden heyetin reisi Ra 
uf Yekta Bey bize bu mesele hakkın· 
da dedi ki: 

- Alaturka musiki, mutlaka içki 
aratan bir musiki değildir. Güfteleri İ· 
tibarile bazı iı.mi7 ne tarlularu rakı 
:ıofraSJnda dinlemefi tercih edenler 
bulunabilir. Fakat bu meclislere mah· 
•u• olan muailı:i daha ziyade barlarm 
ve çalgılı birahan lerin çalııuıdır. Be7 
oğlunun ork•lra ve ca>: çalan birçok 
yerlerinde de müakirat sabhyor. Ala· 
turl.ta rnu&iki yok diye bira ve rakı 
aarfiyatı oralarda hiç te aulmıyor. 

laturka nıusiki, münhaarran içki ;\• 
leıninde çalınan ve içki aleminde ho· 
~a giden parçalardan ibaret değildir. 
Kliıilı: eoert.imiz var ki bunlan a,..k 
kafa ile dinlan"lı: insanı daha çolı. 
zevkıyap eder. lçki7" alr.-nlar çal
ııılı çal ısız nerede bulunurlana bu· 
lutUUnlu, bunu tedarik edip içerler. 
Binaenaleyh i<;ki,.i alaturka musilı:i
den aynlınaz bir l"J' diye kabul et· 
melı: doiru oı....z. AYr11P~da her sınıf 
hallan ~OfU- &İci- muaiki tarzı ay• 
ndır. Yuksek tdisilı: muaikiyi aeven
I~ Operaya de•am ed ... ler. Bunun 
btr derece hafifind- _..k alanlar 
Opera komiğe ııiderler. lçlıiye müpte-

nımı? ıloi"! çıı.mıumı diliyoru-m. 
Eırer aahülen böyle münalıaıalar 

ı;eçmifa" ıüruliılen aonra olmcmıcuuıa 
çok ılilılıat eılilmelülir. Hİf olm.u.o 
dünyanın kulalına çarpfınlmomalı
ılır. 

BM bunun böyle olUfunıla ltir ae
bep ırorüyorum: Ankara ile her ırün 
.-ılı arlt ıt~maa et,,,•mclt. , 

Yeni Türkiye ve büyült inkılap için
de her kurultu Ank..,.a ile mutla
ka '"' her dakika tem<U halinde bu
lunmalıdır. 

Ankara büyük inl11labın caneııi ve 
fikir kaynağıdır. 

Raul Yekta Bey 

"· olanl-:r da içlı:i sahlan ve o içki ale
mmde dınlenm.,si bota cideu oynak 
havalann çalındığı bar ve lı:abarelere 
devam ederler. Avrupada hiç bir içki 
aleyhtarı orta7a çıkıp kendi musikiJe. 
rinden herhanııi bir parçanın halkı iç 
kiye tahrik ettiğini iddia etmenıittir. 
içki iptilllının artmumdalıi sebeple
ri herhalde fU veya bu tara musikide 
aramalı: iddiasını ben kabul edemem. 

Azizim Sait /amet Bey, gene bir 
dar kÖfede ve ırelenlerin geçenlerin 
öniinde lronuıtu#umwı için bu kaJar 
.Oyfiyebildim. EtraFltca•ını siz dil İli? 
anlatınız. Va:ı:iledir. 

Gene bir liderin aözii lla sözümü bi
tireyim: 

'"Disiplinli hürriyeti 
"Bu, Cümhuriyet Halk Fırkası ev· 

lltlanna, HalkeYlerinde her gün bir 
az daha yeti,ip çalıtan memleket ço
culı:lanna ve bütün vatandaılara 
(Mot d'ordre) olmalıdır.,, 

ff,.7/,al yerdeıim. 
Aka GONDOZ 

HARİCİ HABERLER 
Evvela istikrar 

Amerika cumhur rei•i 
Avrupaya gelemiyor 
VAŞiNGTON, 3 A.A. - Beyaz Sa· 

ray mebafilinde M. RooteVelt'in Lon
dra konferanaına gitmesine ihtimal ve
rilmemektedir. Bu seyahat, evveli Ame
rika'run ananelerine muvafık değildir. 
Diğer taraftan hallı icin M. Rooeevelt'. 
İn birçok salahiyetler~ almış olduğu da· 
bili meselelerin vehameti mıişaruniley
hin Amerilı:a'71 t .. lıetıueoine min.idir. 

ltalya maliye nazın da 
gö~yor 

JERSEY CITY, 3 A. "\. - ltalyan 
Maliye nazırı M. Jung diın buraya g•I· 
mittir. M. Y wıg iktcaaıli vaziyet hak
kmda M. RooaeYelt ile ,.;;rü,mdı: iizere I 
hemen Vatington'a citmi,tir. 

M. Yung M. Roosveltin ı 

neziintle ı 
VAŞiNGTON, 3 A.A. - ltalyan Ma. 

!iye nazm M. Yun!!" kendi•ini Neyyorlı:t ' 
ıetiren vapurun yolda gecikmesi yü'Z"iiu 
ı!en M. Roonelti gönneğe ancak dün 
akflll'll · gidcbilınİftir. 

Pli. Roonelt ile M. Yung aruında 
yapılan hu ilk konuşmada bilhassa ırüm 
riik tarifeleri mütarekesi cöriiıülmü,. 
tür. Cüın .. Uk ta".'ifeleri •abasında hir mü 
tareke yapılması teklifini ltalyanın ka· 
bul edeceıri zannolunmaktaılır. 

Evvela ütikrar 
VAŞiNGTON, :1 A. ,\. - Amer·b, 

gümrük tarifelerinde değİ•iklikler yapıl 
maımı mümkün kılacak bir madden;n 
mütareke mukavelesine d~ .. c Vf'! ilavesi- ı 
ne itiraz ctmiyecektİr. 
VAŞiNGTON, 3 A.A. - Ftan•ız et. 

çi İ dünya iktıaat konle-~n•ı toplanm
caya kodar ..\imrük tarifeleri halıkmda 
bir mutareke yapılmasma ı,., mütar~ke 
muka\elesine dolann ve ln~ili~ lirasının 
kıymetten düpnesine mini hir care o
larak "ümriilı: ~·imlmnde 1'azc d • işik 
likler yapılma•ına imkin verecek bir 
madde ili.vesi aartile - Fraruanın razı 
olduiunu hariciye nezareti müst~anna 
b;ıdirmi,ıir. 
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Seddinarkasında 

Hi ler amele sınıfını 
da eı·ne alıyor 

işçiler arasında müttehit cephe ya. 
pılmak iizre kon~re yapılacak 

BERLIN, 3 /\. A. - Correapondance / Fransız gazeteleri Almanya b&diııele-
Socialiste gaz:et••İne göre Alman ı~çİ· rini dikkatle takioo devam edettk Hit
leri a~aında müttehit bir cephe t..şlı:il ler'in amele •endikalanna vazi7et etme 
e~mek uzere 10 nıayısta Bertin&., bUyük sinin ehernmivetini lı:a7deylemelıtedirler. 
bır amele konf!,reıi toplanacaktır. M. Journal gazetesinin ~ı-lin muhabiri 
Hitler bu yeni birliğin bimayeıini de- t diyor ki: 
ruble edeceiini bildirmiştir. 1 Hitler'in Sosyalist temayülleri mille. 

Sendikalar dağıtılıyor 1 tin kendisini to.kip etme 1.>1 izah etmek· 
BERLIN, J A.A. - Madı:ıizm esa· le beraber .. nayi erbabını ve büyük top 

aına dayanan •endikalara karJr giritilen 1 rak _sahi~!eri'!i korkuya düşUrm~1tiir. 
hareket neticeıinde dün öğleden biraz ı F':'hrcr ın bı~ .nı;a~15 !'utku ~urJuva ve 
ıonraya kadar 50 kiti tevkif edilmi,tir. Malıye m'lhafi!ın~ ınkisara ugratmış ".'e. 
Bunlardan 28 i sendikalar teşkilatı reis- 1 aral~ında end•" ~r uy:tndırmıştn·. H_ıt: 
!erinden ve 12 si Alman sendilı:larının i· 1 lercılı~ Pmel .. • •· Jkala.,nda elde ettığı 
d....,.; başında buluruon azadand". terakkıye thU~ •• ı burjuvalar ta.rafında 

BERLIN, 3 A.A. - Hülı:ilinetin dün kaybetmektedır. 
aleyhinde huekete giriştiği Alman sın· T evkiller 
dikalan umumi konfederasyonunun ge- BERLIN, 3 A.A. - Volff Ajansm-
çen birinci tefrinde Üç milyon 603 bin dan: Serbest iıçi send.ikalan aleybinde
aıa11 vardt. Bunun 571 biniııi kadınlar ki harelıctle alikad..r ola•~k Tburinge'
ve 150 binini de gençler te kil ediyordu. . de ve Erfurt'ta bu sendikalara menıup 
Konfeder":'yonun 193.l bütçesi 184. mil- ı 120 markist mmıur bir ihtiyat tedbiri ol 
yon 3?6 bin mark vandal ve ns :nılyon mak üzere tevkif edilmi,terdir. 
621 hin mark masrafa çılmuşb. Bu maa· ı Başvekilin bir nutka 
~ 109 mily?nu 7ardun ici~ru. Sın: BERLIN 2 A.A. _ Bat ekil M. Hi . 
dikalar ve şındıkac1 e-azetelenn hepıı ' v .. . .. . ! 
milliyetpener sosyalist te lı:ilitının ida- le.r Templebof mey.~ru?da aoyledıgı bu 
...,.,· lbna kon ı _,_. t kit" yuk nutkunda ba'"lcı sıyueten bahse· 

u mut ve m ..... ur eı a· d k d . b" 1ı:· 

t 
· · fk" ı A L-o er en emıf r ı · ın n~ırı e an o an roeatertu.m gaze- "H · kat'" ı · lı: ·· 1 · · · · · d'kal · lı:onf-..1 arıce ı o ara soy eyınız sız teaı yenı ıın ı ar umumı cueras- h' b' 'bi. · ' 

yonunun resmi gazete.i olmuştur. .•ç. ır ~nıan . zım boynumuzu eğemez 
F 

~• d. ? sınız, l,ızı cehir altına koyamazaımz. 
ranııuar ne ıyor • Tekrar kuvvetlenen Alman milletini ar· 

PARIS, 3 A.A. - Havaı Ajan11 bil- tık müsavat hakkından mahrum etmeie 
dmyor: asla muvaffak olamazııon." 

Avusturya birleşiyor mu? 

J 
· ----id LONDRA, 3 (A.A.) ~ Havas A- larını kolayaflırmaktadır. Esasen Lu· 

apon ar yen en mi jansı muhabirinden: Londra aiyui rada, ahnan malumata göre, A•uatur-
h k t ki ? mahafili ıle resmi makamlarla yakın· yanın Almanyaya iltihakı takdirinde 

Avusturyanın da yakında Nazilerin 
eline geçmesinden korkuluyor 

are e e geç ece er •• dan alakaaı olan rnahafilde, Viyana iki m"mleketin hukukan birlqmiş ol· 
LO DRA, 3 A.A. - Tokio'dan biJ. ve Seriinin iyi membalanndan gelen mıyacafı yalnız ltalyayi kutkuland:r• 

diriyor: Japon harbiye nezareti tarafın- v pek yakında ihtimal 6-7 hafta irin· mıyacak şekilde Avusturyayı taına· 
dan re•men bildirildiğine öre Çinliler de Avuıturyanın Nazilerin elıne dıit· men Almanyaya temsıl etmek sureti· 
bu y kınlarda Japonların tahliye ettik• I me inden korkulmakta bulundnı;u~a le filen birletmit olacaktan ve bunun 
leri rrıntıokada hulunan l.ouan ırmağı· dair olan haberler dolayıail>! mütem"'• lıal,.anın eski müttefiklerine rücu et· 
nın ,ıırlı: kıyısmda yapt.ık ı keri ha- diyen artan bir cndife izhar olurmak · · :nrl""- ar•lı" .. ,... -!L--M --..-kte- mest netıceıUni tevlit edeceği beyan~ 

...... .,. '" .... ~,,..... ~....-u.l'C tadır. Londrada Avuaturyanın Na•-
dir. Bundan dola~ Japon Ot-dulan bü'. 1 1. 1 . lunmaktadır. Şu halde Avusturya ile ;, .. yona soıya 1ııt erın eline düım~ai ı,t y 

Y
ük seddin cenubunda kerı· b•·-'-eı•-. f" · • b" f bn Almanyanın vaziyet1, endite mevzuu .,., e.. ıc ıyetının ır tat'a tan. A anya it.., İ)·i 

,.., yeniden b>flayacalı:I rd munuebetlerde bulunmalı: rzu3unu t94lı:il etmektedir ve her ne kadar be-
Ruslara harfi vazıyet besliyen ve diğer taral\an Avustury.ı- yan olunan mütalealuda çok muhte· 

LOND
o.. nm Alman7aya iltihakından pek tabiı" riz davranılmakta ise de birçok meha 
'"'- 3 A.A. -1emps gazete-sinin Tolcio muhabiri ~yeller birliği olarak endişe eden ltalyanm hallı ha- filde Avwluryanın Almanyaya ilba· 

ile yeni Mançari hüı.Umeti araaında relı:etin" bağlı olduğu mütaleuı •erdr. kından ibaret olan eski meselenin ta· 
timdiki halde büküm ıüren gerginlik dilmektedir. ltalyanların bu tereddüt· hakkuk ettirilmesine mi.n.i olmak için 
baklanda ıu t .. ııraft göndem>ittir' leri Romanın lı:at'i bir vaziyet al,._ na ltalya ile lngiltere arasındaki doıtane 

R .. mi malıhıller .-rlo Çin demiryolu undan istifede eden Hitlor mane,,n- münaoebetlere güvenilmelı:tedir. 

hakkındaki ihtiliı.fmRas .Japon müna- =;,'.~~;i;~:"==:~;==;::::=;:=::;=::::~:::'.':'.""'~:='~~~~::::::::::=:= 
sebetleri üzerinde doğTudan doiruY& bir M E M L . KE TU4Cliil tesir yapamıyaealı kanaatini hali mu-
hafaza etmel<teılir. 

Bir deli 
--·- -

Yen\ Alman mektep 
gemisi 

HAMBOURC. 3 A.A. _ vollf Aian· Hemıfre•inin çocuğunu 
•ı bildiriyor: cayır cayır yaktı 

Blohm ve Vou tezgahlannda yapılan 
ye Alman filo•una ilave edilecek olan Alaca (Çonımda) dan bildirili· 
Gorch Fock adlı .,.,..; mektep gemisi yor: Burada çok mülhit ve yürek
denize indlrilmiıtir. Bu gemi, 1932 tem ler sızlabcı bir facia olmuştur. De 1 
muzunda 69 kiıilik tayfa.ile hatan Ni. re Çiftlik köyünde oturan 18 ya· 
obe'un yerim tutacaktır. •ında Ömer isminde bir ııenç,hem 

Bir tren yoldan çıktı •ireıi suya gitmek üzere evden ay 
KALKOTA, 3 A.A. _ Bir yolcu ıre- ndığı ıırada birdenbire delirmit

ni buradan 217 mil mesafeden yoldan tir. Bu cinnet buhranı araamda Ö
çılı:m'i ve 6 kifİ olmÜ!tÜr. 11 yaralı var m.,r, odada bulunan helllfiresinin 
dır. 

1 
kundaktaki çocuPııa saldırmı,, 
zavallı yavruyu ocağa atarak yak 
mıttır. Ömer, köy ihtiyar heyeti ta 
rafmdan yakalanmıttır. 
Menemende Alman seyyahlar 

Moskova sefareti 
müsteprJ 

ANKARA, 3 (Milliyet) - Mos. 
lwva sefareti müsleftırı Cevat B. 
merkeze nakledilmif, 11erine Meh
met Ali T eolik 8. Uıyin edilmiftir. 

Guraba hastanesi 
ANKARA, 3 (Milliyet) -lstan

bulda Guraba hastanesi doktorlari
le Sıhhiye memurlarının barem cet 
veli, Evkaf bütçesinin müzakeresi 
esnasında nazarı dikkate alınmak 
üzere hükfunetçe Meclise gönderil
miftir. Bu cetvele naun·an doktor
lıınn on iki.si 55, bafeczacı 40, iki 
ec:zacı 35 ve30, hemfireler 14, ida
re memuru 30, diğer memurlar 20 
ve 18 lira mtıaf alacaklardır. 

Yol i .. re ti eri 
ANKARA, 3. (Milliyet) 

Yol ifaretlerinin birle,tirilmesi 
hakkındaki mrıkavelenamenin tas 
diki hakkımla/ti layiha Meclise ve
rildi. 

Hayrealk gazetesi 
T6rklyeye giremez 
AN KARA, 3 (Milliyet) - Ame-

rikada çıkan Ermenice Hayrenik 
ııazetesinin Türkiyeye girmesi he
yeti vekilece menedilmiftİr-

Menemenden bildiriliyor: Ber
gama harabelerini ziyaret eden 
Alman seyyahları, dönü,te Mene
menden _geçelerken iki bini müte
caviz Menemen halkı ve ııençleri 
tarafından kar,ılannıı~lardır. 

Menemenliler Alman seyyahla
ra küçük torbalar içinde hazırla
dıkları Menemen üzümleri ile bi
rer miktar miyankökü hediye et
mi,lerdir. 

Yeni açılacak bir hat 
Zonguldaktan bildiriliyor 

Ballıkıınk • Karabük timendifcr 
yolunun kütat merasimi 23 nisan
da yapılacaktı. Fakat, Ballıksık i
le Bol.kut arasında, 77-78 kilomet 
rede son hafta içinde yağan ayğ
murlardan doayı büyük bir heye
lan olmut. 350 metrelik bir demit" 
yolu tamamen kapaDmiflır. Bu 
kısmın yüz amele ile ancak iki ay 
da açılabileceği tahmin edildiği
ne göre, bitirilen hattın açılma 
meruımının ancak 1 haziranda 
miimkün olacaktır, 

O zaman, yalnız Ballıkııık • Ka 
rabük arasının değil. Ballıkkısık -
~kipazar hathnıu !lçıl~ meraıİ· 
mi yapılacaktu. 

Zayıf çocuklara pelanez 
Somadan bildiriliyor: Vilayeti

miz mektepleri sıhhat müfetti'i 
Ali Muhllı Bey kaza ve mühaka
b dahilindeki mekteplerde yap
bğı teftit neticesinde zayif bul
duğu yavrulara her sabah bir bar 
dak pekmez içirilmesini, ilaçları
nın da aıhhat yurdu ve belediye 
tarafından meccanen tedarik edil 
m~•ini temin etmittir. 

Kıymetli eserler bulundu 
Düzceden yazılıyor: Akçehir al

tı ve Kazık oğlu denilen yerde 
köylüler toprağı kazıp tat çıkar
mak isterlerken bir çok kıymetli 
ve eski eserler bulm~lardır. 

Bulunan etya meyanında 20 a
yar 99 albn varak, 3 altın korde
la 9 altın yaprak, 4 beyzi •ekilde 
alhn zinet, iki resimli albn levha, 
2 y.,.il laflı küpe, S lafsız küpe, İ· 
ki taılı yüzük. iki yüzük, iki yü
zük lafı, bir madeni levha, 3 bon
cuk, 13 tesbih tanesi, bir küpe 
parçası, 8 adet bakır levha, 2 hur 
da t._., bir altm küpe, bir altın yü 
zük ve sair etya vardır. 

Manisa talebesi 
lzmirde 

lzmirden bildiriliyor : Manisa 
mekteplerinde okuyan 60 talebe 
Jxmire kadar bir gezinti yapmıt
lardır. 

Germencik belediyesi 
G~encik (Milliyet) - Belecli7e 

'!'ecl1S1 16,500 lira olan bütçeye 1100 
lU"ll doktor tahsisatı lı:oymuftur. Cer· 
mencıl< belediyesinin bu hareketi mem· 
leke! saiJ.ılnuı yeriJen ehemmiyet nokta 
sındao takdirle kayda değer. 

Kardeş katili 
~OKlt <Milliyet) - 35 yaşlarmcla 

Eyup oilu Hasan destere ile bir incir 
kütüpn6 keserken batına ilı:i defa bal
ta vurulmak suretile çoL reci bir surette 
ölduriilmüştür. Klltili• lı:ardqi Abbas 
olduiu anlatılmrıttr. 

Küçük sanatlar 
-·-- -

H6kilmet Meclf•e bir 
layiha veriyor 

ANKARA, 3 (Milliyet)-2001 
numaralı kanunun, on altı haz.i· 
randa meriyete girecek olan besin
ci maddesinin ihi sene zarfı~da 
tedricen tatbikına salahiyet veren 
layihayı yakında hükiimet Meclise 
verecektir. Bu suretle 2001 numa
ralı kanunla Türk vatanda1larına 
tahsis edilen sanat ve hizmetleri, 
kanunun n~ri tarihi olan geçen 16 
haziranda, yapmakta olan ecnebi
ler kırk dört gün sonra terke mec
bur olmıyacaklardır. Bu yeni ka
rardan istifade edeceklerin adedi 
on bef bine baliğ olmaktadır. 

Yeni sene bütcesi 
ANKARA, 3 (Milliyet) - Mec

liste fl[elecek halta sonunda 933 se 
nesi bütçesinin müzakeresine bas· 
lanacaktır. · 

Fırka idare heyetinin 
kararları 

ANKARA, 3 ( A.A.) -C. H. F. 
Umumi idare heyeti bugün toplan
dı. Samsun Erzincan lırka idare 
heyetiyle kaza reislerinin yeni inti
hapları tetkik ve tasdik edilii. Bu 
yoklama yapılacak intihaplarla bu 
yoklamanın nerelerde nasıl yapıla 
cıığını gösteren talimatname müza 
kere ve kabul olundu. Kütahya 
vilayet umumi meclisi encümen in
tihabı etrafında lırka va.ziyetini 
tetkik için oraya gidip gelmif olaıı 
Esat Beyin raporu görüfiildü. 

Bulgar Ajansının 
tekzibi 

SOFY A, 3 ( A.A.) - Bulgar A· 
janaı bildiriyor: Bulgaristanda bir 
takım Türk gazetecilerin kaybol
duğuna Jair lstanbulda çıkan Ha
ber gazetesinin verdiği malUnıat 
uydurmadır. Bulgar mahalili me.ı:· 
kur gaz.etenin Bulgaristan hakkın· 
da verdiği haberlerin umumiyetle 
doğru olmadığmı teessüfle gör· 
mektedir. 
Yıktırılan binalar 
hakkında kanun 

ANKARA, 3 (Milliyet) - Ha· 
kümet taralmdan imar veya resmi 
mebani inf'UI kastiyle yckhnlan bİ 
nalar hakkında meclise bir layiha 
verilmiftir. Bu layihancn ihtivıı et 
tiği hükiimlere nazaran finulilıi 
Türkiye hudutları içinde 1930 se
nesinden itibaren imar maksadiy
le veya resmi mebani İnf'UI malı
ıadiyle hükUnıet tarafından yıktı· 
rılan gayri menkiillerin sahipleri· 
ne bunlann yıktınldığı tarilılerdl 
ıuulen tesbit edilmif olan kıymit• 
leri nisbetinde tahvil v...Uecektlr. 

Y ılalan mallanna makabil lıelf' 
dilerine mesken tahsis edilip 1111' 
len ıayili bulananların tubit edi
len borçlariyle evelce kendilerini 
talısU edilmif olan yerleri bilmil' 
sayede sa.tın alanların tak.it borf 
lan bu tahvillerden mahsup edili' 
~ktir lazlası talısü ve •atıf tarİ' 
lıınd en itibaren yirmi taksitte iT 
denecektir. 

Bu tahviller devlete ait emval 
•atıflarında bafa baf kabul olıt' 
nacakhr. Hükiimetten mtwla bele
diye taralından yıkılmlf olan e1"" 
val hakkmdaki hükümler baki /ı' 
lacaktcr. 

Seyri•ef ala biitçesl 
ANKARA, 3. (Milliyet) -' 

Seyriselain idaresinin biitçelerVı' 
ait hizmetler için yapılmıf tedif' 
tın tasfiye ve mahsubu halılrınJI 
Millet Meclisine bir layiha sevke" 
dilmiftİr. 

Nahiye müdürleri 
~NKARA, 3. (Milliyet) .,, 

Nalııye müdürlerinin sureti tayifl 
hakkındaki kanun layihası heye' 
umumiyeye sevkedilmiftir. 

lnhi•arlann 
Yaptıracağı binalar 

ANKARA, 3. (Milliyet) 
inhisarlar idaresince muhtJ 
yerlercle yaptınlacak ambar ; 
depo binalar< hakkında Mecl~ 
bir layiha sevlıolunma,tur. 

Muhtarlıklar gelecı~ 
•ene kalkacak 

ANKARA, 3 (Milliyet) -DJ' 
diye t~kilati olan yerlerde ihtİ~ 
heyetlerinin ve muhtarlıklarıtt 'dl 
dırılması hakkındaki kanun lô~ 
sı hey~ti. umumiyeye ııevkolu~:J~ 
tur. Layıhanın encümende g6 tt' 
ğ~ .ta_dil~ göre bu kanun 1934 '~ıe
" ıkıncı kanununda tatbik eıJ 
cektir. 

l 
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Ekonomi 

Geçen ~y i.!~alat fazla! Maarifte 1 

' 
Belediyede Pollate 

Fakat dört aylık ticaretimizde ib. 
racatımız fazlalık göstermektedir 

Pr. Malche 
Dün itine baılamak 
için Ankara ya gl ttf 

Hayret! 
Tanzifat amelesi yazdı
ran komiıyoncular var 

Kanlı curcuna 
Bir rakı •ofra•ında 
kıyamet koptu! G .. ··k 1 h" ı r Vekileti ista-umru ve n ııar a 

tiıtik ve Tetkik Müdiriyeti ni~n aymm 
s ...._ .. 1 .. k ithalat ve ıhracatını on on ~, gun u . tik h .. Ii 
toplamı.ıtır. Hazırlanan iıtatis .. u -

·· d ·ıhalabnuzın ·saaına ıöre, on bet ıun e 1 
•• 

(3176898) lirahk bir Iuymet gostenne
•İne kartı ihracatnnız bunun l3l6462 
lira eksiğil 1860436 lira olmuflur. Bu 
suretle ni.:.. aymda ithal~tımız 5005023 
ve ihracatnmz 36.18288 hrayı bulmu~
lur. 

Bu senenin ilk üç buçuk ayına ait 
rakamlar bu son rakamlara kah§bnlm
ca, dört e.ylık ithalitm 22276405 ve ih
racatının da 23531650 lire. olduğu görü
lür ki, hu dört ayda ihracatımız ithalat
tan 1255145 lira fazla olmuştur. 932 se
nesinin ilk dört aylık ithalatı İoe 22,401, 
240 ve ihracatı da 32,639,855 lirayı bul 
muş ve bunlara ııöre ihracatım&z ithala
tı 10238615 lira kadar ııeçmiıti. Nisa
nın oon on b"f ııünündeki bafhca itha
lat ve ihracatırruz qağıda ııösterilmit· 
tir: 

iTHALAT 
Eşyanın cinıi 
Yün ve kıl iplikler 
Safi veya mahlut yüa 
mensucat 
Şeker 
Kahve 
Çay 
Sarııılık ki.iıt 
Matbaa kafsdı 
Pamuk iplikleri 
Makara iplikleri 
Pamuk ..-ıucat 
Çuval 
Her nevi demir 
Gal9 anlzll demir - ır.ı... 
Her nevi demir """' 
l.olmmotifler 
Otomobil te.ia •e alo M 

Vaııonlar 
Aiır maden yailan 
Sair etya 

iHRACAT 

Lira 
70,679 

131,926 
ıt9,148 

94,526 
26,178 
20,645 
26,655 
118,988 
23,836 

533,583 
26,866 
23,198 
25,067 
38,282 

282.481 
50,284 

17&,0l& 
SJ,m 

1,266,314 

f:ıyanrn dMi Lir& 
ICoyun .. e lııwıu 31,072 
y llll>Urta 288,976 
Baraak 19,838 
liıım derilet 17,249 
Av derileri 42,563 
Yün 52,255 
liftik 194,880 
Arpa . 43,649 
kuru üzüm 125,746 
F°mdık 75,T12 
Zeytin yait 37,427 
"tütün 378,563 
P..ıamul 36,624 
Palamut hulasa11 44,295 
Afyon 74,601 
l<e~te çam 69,82li 
kereste, mqe, ceviz 19,389 
Maden kömürü 73,588 
Sair qya 264, 125 

Borsaya aekiz bin lira 
verilecek 

Ticaret ~e Zalıire Borsasmın 933 büt
çeıinde 8 bin lira açık k"lacağı tahmin 
edilmektedir. Bu para, Ticaret Odaam
ca kapatrlacakhr. Borsa, yem bütçesini 
hakikaten mütevazin olarak hazırlamak 
istiyor. Bu- imkin olmazsa, tahmin 
edilecek açığsn Ticaret Odası bütçesi 
(Borsaya verilmek üzenı) kayıclile kne 
nulacalc tahsisat ile kapatıhnaaı için ..:. 
sa, Oda ile ,imdiden mutabık kalmıştır 

Yeni Zahire ve Ticaret Boraa!arı ka." 
nun layihası hazırlllllmlfbr. Nizamname 
si de Vekiletce hazırlaıırnaktadll'. 

• Sterlin ve dolar 
S~n ~ünlerde Borsada sterlin ve do

lar uzennde az ~ok terrıevvuüç mev t 
~ur. Birkaç ıün evvel 724 kun&f c~ 
ısterlin 714, sonra Niyork'tan sıele: tel 
ı:raflar üzerine 703, hatta bir aralık 699 

[ B O RSA 1 
(lı Bıuıka11ndan alınan cetYeldir) 

3 MAYIS 1933 
Akıam Fiat)arı 

• lıtılı:r•:u .. ı i stikrazlar 
•\i\t11ıs da•ili ku- Tah•ilit 
~-.... 98,SO 
()

4 rlc d. yolla"• 2.90 Elektrik -.-
ı ' 1'1Qva.hLide 54,25 T,.•wa7 ~-

•• 'rü•el Sıııı ltlrQlder l\,7~ ---a.~di malı; 7.- llshtnn 18,25 
,. ..... ıı.711 Anadolu 1 44,25 
'··--~ ...... ,,. 7,75 .. ili 45,75 

ır a .ıec1a,. •eaail 56.90 

1 
ESHAM 

1 ıı •• ı. • .__ ~ .. Na- i Bomont1 21 ,30 
"._ lt 9 .50 Terko& lıı:u~n.· 

·~ " ?ı.t~tnili_n• 91~ Ci:.ento Ar~ 2q~o 
"'"'• ' ••••• \Uo ı 1,45 lt,'olu Hi•ae 25,25 ' 0

·· "'' .... ,.. ~ ... o6 
- __ rn.,.,,. 

50 75 ~rlıl de~. z.-
•Jı , a.ı,. 2.50 

t.., L 3.80 Sarlı. m, ecaa 2,85 
"'4Jri,-e 15.- Telefon 13,-

P, . Ç E K f 1 A T L A R 1 
l rı, 

'"tlt 1 :!,06 f Prai 
lt-.) " 71 05 J Vi1ana 
..,,~ o,k ' Madrit 
ır.. -.... 11 55,27 
ınrlı,ı Qo Berlin "'i "''"I 

9
•
17 

Varto•• c .,_, l.•8 1·2 p 
""'- 6.3,lS ette 

~f1,'°"'l!lı 245.375 Belrrat 
'llaı., ~ 6!.l.,J-t,25 Bülı:ret 

'" 118 Moakova 

N U K U T (Satıt) 

2Q 1 Kurut s 
l f ı:.-,. -l at~rı·"''' 171- 1 Şilin, A.,. 
~ ıı ...... 710.s 1 ~· .....,. t& 

ao ~irttt ıso 1 Matk 
~ il ıı.ı,;~ 2ıs l Zeloti 
l() i. ''hrtıi • 115 1 Pena-• 
lo l. la"İçı-• 25.50 20 ı..,. 

ı f:' ·~ .. 8Zo. 20 Dinar 
~l l(JOtff\ 26.- ı Çerno't'a; 

""· t.ı.. illi.- l Albn 
ızo 1 Ptfeocidiye 

13anL:n.ot 

15,93 
4,58, ···:j 

5,53 
2.025 

4.25 1-2 
3,85,25 

35.5ı ,25 
79,85 

l0,7ı,7S 

Kurut 

24~ 
17.-
47.-
24.-
33.-
23.-
55.-
-.-
932 

33.-
2.-

kurup kadar düımü,, fakat dlin 710 
kuruşta kapanmıştır. Dolar, evvelki ııü~ 
180 kuru~a kadar düttükten sonra bir 
aralık tereffüa meyletmİ§ ve 184 e ka
dar çıknuşsa da dün ııene 180 kuruıta 
kapanmıthr. 

Yeni aene şekerleri 
Diğer taraftan ıeker fabrikalan yeni 

sen': faaliyetine hazırlanmaktadırlar. 
Eskifehir ımntakasmda pancar zeriya
tına başlanmıştrr. 

Alpullu mıntakasında ela bu ııene ge
çen seneden fRZla pancar istihsal edile
ceği anla,ıl~tadır: :"'pullu fabrikası, 
!':'f&ral~a mucadele ıçsn zürraa 30 ton 
daç dagıtacaktır. 

Bu aene daha ucuzluk var 
Ticaret Odası istatistiklerine göre 

1931 ~eıine nazaran 1932 senainde 
muhtelif "!Ya fiatleri ucuzlanu§, bu u
cuzluk zahıre ve hububatta o/ı 9 nebati 
gıda maddelerinde "'• 6 nis..:ıinde bu
lunmuıtur. 

1 
DizginJi para 

k_tısat cemiyeti aza11ndan Cevat Ni
za1n1 B. yakmcla "dizırioli para" dediği 
sevk ve idare edilen para me\rZUunda 
Ticaret Odası aalonunda bir konferans 
verecektir. Cevat B. bu konfenuwını 
Ankara•ya giderek orada da telrrarliya
caktır. 

· Rualar tiftik alıyor 
Ruslar, Borsadan, ıimdiye kadar 8 

bin halye tiftik satın alnutlardır. 2 bin 
balya daha alacaldan tahmin ediliyor. 

Arpa ihracabmız 
ATı>a fiatleri, arpanın takao auretile 

ilıraa üzerine artmıştır. Almanya arpa 
ithal&tmı tahdit ettiğinden arpalarmuz 
yalnn lnııilteı-e ve Belçika'cla miitten 
bulmaktadsr. 

Mübadele kongresinin 
temennileri 

Paria'te 28 ııUanda be,nelmilel müba
dele kongresi toplanmıtbr. Konıırede 
Cemiyeti Akvam da iki murahhas tara
fından temsil edilmiıtir. 

Müzakerat neticesinde, ıu t-mı ... 
rİn Cemiyeti Akve.m vaartuile Beynel
milel Nakit ve lktıoat Konııresine ib
liğma karar verilmiıtir: 

Pr. M. Malche dün Maarif miidiriyeti
ne gelerek Maarif müdürü Haydar Be
yi ziyaret etmİ§Iİr. M. 'Mhlche Maarif 
dairesinde bir müddet oturmu' ve latan
bulun umumi Maarif hayatına dair ve
rilen Mzı izshatı dinlemittir. 

M. Malche buradan Maarif müdür 
muavini Hıfzırrahman Ra,it Beyle bir
likte eski Düyunu umumiye binasına 
giderek binayı ııezmiştir. Burasının Ma
arif Vekaletince loz koleji -ittihazı fik
rini M. Malche muvafık bulmuıtur. 

lsvi~reli Pt. bundan sonra, bi,. müd
detıenbtti rahatsız bulunan Darülfünun 
emini ~:Muammer Raşit Beyi ziyaret e
derek h"tmnı sormuştur. 

M. Malche dün aksamki trenle Anka
raya hareket etmiıti;. 

İdman tenliği 
15 may11ta yapdacak olan lise ve or

tamektepler idman şenlikleri için mek
teplerde provalara batlanmıtbr. 

Onümüzdeki cuma bütün talebenin 
İştirakile umumi bir prova yapslacalrtır. 
Bu sene şenliklere JO bin talebe iıtirak 
edecektir. 

Talebe gezintileri 
Mekteplerde oenelik talebe gezintile

rine başlannuıtır. Bazı mektepler husu
si vapurlar tutarak Boğaziçine ve Ada
lara ı:itmektedirler. 

Bir muvaffakıyet 
Zabıtamız çalınan bir 
••atı hemen buldu 

Belediye tubeleri içinde temizlik ame
lesi almırl<en bazı kimaelerin bu işte 
korniıyonculuk yaptıldan anl&fılmıştır. 
Haber alclığmııza göre belediye §Uhele
rinde bu işle uğra§an bir sebeke mevcut 
tur. 

Belediye ıubelerine temizlik amelesi 
yazslmak üzere müracaat eden kimseler 
bu tavanut sebeke•ine ba§vurmadan a
mele yazılamamaktaılırlar. Her amele 
vazifesine başhyabilmek için 10 lira bu 
tebekenin adamlanna vermektedir. Bu
na sebep temizlik iç.in müracaat eden 
kimselerin Anadoludan gelmiş valan
d&flar olması ve bunların burada üç 
dört ay çahttıktan sonra memleketleri· 
ne avdet etmeleridir. Binaenaleyh her 
Belediye şubesinde her ay ha!• birçok 
amele çıkıyor, bunl8nn yerlerine yeni
leri alınıyor. 

Temizlik amelesine ayda 20 lira ücret 
verilmektedir. Ameleliğe girecek kimse 
mütavaısıtlara ilk aybğuun yanımı ver 
meği vaadetmezse bu ite girememekte
dir. 

Belediye bu İ§İ tahkik ettirmektedir. 

Eanaf Bankası 
Vali ve Belediye reisi Muhittin Be

yin yann !ebrimize avdeti beklenmek
tedir. 

Muhittin B. geldikten sonra Esnaf 
Banlcaaının mali vaziyetini tetkik ede
cek komioyon faaliyete geçecektir. Ko
misyona ıehir meclisinden üç aza seçil
mitae de henüz Ticaret Odasından üç 
ve Milli Bankalardan bi. aza ııönderil
rn<mittir. Bu azanm ~p gönderilme
si için Ticaret Odasına ve Milli Banka
lara müracaat edilmiıtir. 

T erkoa gölünde tetkikat 
HiikUmetten müsaade geldiği İçin Be

lediye sular mütebası111 ıMı Febner dün 
Terlcos gölüne giderek uzun boylu tet
kikat yapmıtbr. M. F elınere fen İtleri 
müdürü Ziya ye sular müdürü Ihsan B. 
ler refakat etmittir. 

M. Fehntt birlıaç güne kadar tetkika
lınr bitirecek ve bütün l.tanl,ul sulan 
hakkında umumi raporunu yazacaktır. 

Mahkemelerde 

Üıküdarda, Körhakkalda oturan 
Nihat ve Beyoğlu sakinlerinden Hilmi 
Efendiler, Osküdarda Gündoğdu cad
desinde kunduracı Dayı lbrahim Ef. 
nin evine ııelmiıler. Burada hep be
raber maaalan kuTUp tarap içmeğe 
batlamı§lar. fakat prabın verdiği 
hızla aralannda bir kavga çıkmıf. 
Derken geçmişe ait eski bir hi.trraaı 
canlanan Dayı lbrahim: 

- Vay oen bu işi yapmıtlın ha! 
Diyerek Nihadm üstüne elinde bı· 

çakla yÜk)enmi,. Otekiler durur mu? 
Onlar da bıçaklan kınından çekip 
Dayı lbrahime çullamnıtlar. Biraz ev 
vel tath tatlı §Brap içip eğlenen üç 
ahbap çavuşlar böyle bribirlerine gi
rince tabii ortahk allak bullak olmuf. 
Masa devrilmiş, kadehler kmlmış .. it 
bu kadarla ela kalmayıp Nihat ve lb
rahim Efendiler bqından -.e kollann
dan, lbrahim d" kolundan yaralan· 
mışlar .. Yaralılar Tıp fakültesi haala
hanesindedir. Yaralar. da oldukça e
hemmiyetlidir. 

• Hemnscecik yakalandı - Betik
taıta, Viınezade meydanında 10 No. 
da oturan şoför lsmail Hakkı Ef. nin 
evi önünde bıraktığı otomobile Acen
te Kemal isminde biri girerek otomo
bilin ıaatini çalnuısa da çok geçmeden 
yakalanmıştır. 

* Niçin yaralaml§? - Beıiktatta 
Avusturya tütün deposunda amelelik 
eden Rıza ile arkadatı Hasan araaın· 
da kavga çslonıı, Hasan eline ııeçirdi
" i bir denfirle Rızayı ayağından yara
lamıttır. Mecruh hastahanededii. Ha
san yakalanmıflır. 

* Pıçak pıçağa - Küçükayasofya 
bir medresede oturan Halil, Mustafa, 
Ali, Abbas İsminde bet kiti bıçak bı
çağa, tabanca tabancaya gelmiıler
dir. Bu urada polis memurlan yetİ§e
rek kan dökülmeaine meydan verme
den kavgacılan ayırmı§tır. 

Ka"Ygacılann üzerinde bulunan do
kuz kama ile dört tabanca müsade
re edilmiştir. 

1 - Kontenjan sistem.inin ilpsı, 
2 - Gümrük manialannın tahlifi, 
3 - Dampine· aleyhinde tedbirler 

alınması, 
4 - idari himayeciliğin tahlifi ve ih

tira beratlannın himayesi. 

Limanımıza gelen seyyah vapuru 
yolculanndan Amerikalı Mr. Ceyıns 
Yükaekkaldmmda dolaıırken iki meç 
bul adam yanma yaklatarak cebinde
ki 340 lira kıyınetindelri aile yadiııan 
altın saatini atırmıtlardrr. Amerikan 
bahriye zabitlerinden olduğu anlat•· 
lan Mr. Ceyms, saatinin çalındığmı 
derfsal zabıtaya ihbar etmittir.... Polis 
ikinci ıube memurlan verilen etkil ü
zerine faaliyete ııeçerek aradan yir· 
mi dört saat bile geçmeden yankeaİ· 
cleri yakalamağa ve çalınan saati el
lerinden almağa mu-yaffak olmuıtur. 
Yankesiciler Kürt Hasan ve Vitali is
minde iki sabıkalı yankeıicidir. Mr. 
Ceymeain altın saati dün kendisine 
teslim edilmittir 

-o--
G Um rU k le rd e 

Ada imamı neden öldü? 
Toros ekspresi Bir ihbar üzerine yapılan tahkikata 

1 S mayı•tan itibaren 
yol daha k,sa!acak 

Gümrük müdürü göre, ortada cinayet yok .. 

15 mayıotan itibaren Avrupa ve To
ros ekspres tarifelErinde değişiklikler 
yapslacaktır. Bu meyanda, Mısır posla
s~nda daha fazla sür'at temin edilecek
tir. Bu serviılerin hazrrhklan İçin Ya
t~ı ~agonlar Şirketi lstanhul mümes· 
•~ı Hu•nü Sadık B. dün Halebe gitmiş
tır. 15 mayıotan itibaren, Halep'ten Ra
yak yolu yerine Halep - Tarablusuf8m 
yolu kaim olacak, bu yol gece katedile
cek, Tarablusuşam'dan otomobillerle 
yolcular iki saat icinde Berut'a nakledi-
lecektir. -

Cemiyetlerde 

Fraasız muharrir i Gala
tasaray kuliibündel 
Şehrimizde bulunan Fransız muharri

ri M. Leon Pierre . Q uint ıerefine dün 
Galatasaray ldübünde bir toplanb ya
pılmı,tır .. Türk münevver zümresi ile 
tanqmak. malısadile yapslan bu toplantı 
da M. Pıerre - Quint'ten bir konferanı 
v~i İstenilmittir. Bunun üze--ine M. 
Pıewe: Quint Andre Gide'in h·ayatı ve 
eaerlen, Fransız edebiyatındaki mevkii 
haldnnda bir konferans vermiştir. Kon· 
feranıtan sonra muhtelif meseleler et
rafında görütülmüştür. 

Muallim1er kongresi 
lstan~.1-.M~ı~llimler Birliği Reisliğin

den: Bırhgınuzın yıllık kongresi 4 ma
yıs 933 perteınbe eünü saat 15 te Bi ... 
lik merkezimizde toplanacakı.r. Arka
daılann gelmelerini rica ederiz.. 

iz•hat veriyor 
Galata Gümrüğünde üç gece evvel ça

tıdan ambara .. irerek hırsızlık yapanlar 
tesbit edilmek üz.,,-edir. lstanbul Güm
rükleri Baımüdürü Seyfi B. bu hususla 
bize şunları aöylemittir: 

"- Tablıikata büyÜk bir ehemmiyetle 
devam ediliyor. Mütecasirler bi sandık
tan bir kilo kokain, 100 çatal kaıık çal
mışlardır. Başka çalınan bir şey yoktur. 
Sırkatın haricen mi. dahilen mi vuku 
bulduğu henüz liyikile tesbit edileme
mİf olmakla beraber. faillerin izi üzerin 
de bulnnulduğunu aöyliyebilirim.'' 

Sefa r etler de 

Leh kosoJoshaneıinde 
k a b ul reıml 

Polonyanın milli bayramı olduğun
dan dün Polonya konsoloshanesinde 
bir resmi kabul yapılmıştır. 

Fransız konsolosu gidiyor 
Franaanın lstanbul jeneral konsolo 

su M. de Saint Youvan Fransanm Li-
ma orta elçiliğine tayin edilmittir .. M. 
de Saint Y ouan yakında memleketi-
mizi lerkedecektir .... 

Zengin bir Amer.ikah 
yatı ile ge ld i 

Büyükadada imam Ali Efendinin öl
dürüldüğü ve cesedinin Belediye dokto
ru tarafından muayene edilmeden defne 
ruhıat verildiği hakkında müddei umu· 
miliğe bir ihbar vaki olmustur. ihbar 
Şükrü imZ»lı bir mektupla ~uku bul· 
muttur. Müddei umumilik ihbarnameyi 
alır almaz harekete geçmiı, gerek biz
zat, ııerek zab.ta vaaıtassyle tahkikata 
batlanılmıştır. 

Maamafih bu hadise yeni değildir. 
Bundan bir iki ay evvel de müddei U· 

mumiliğe Şükrü imzaaiyle ııene böyle 
bir ihbar vaki olmuş, o zaman da tahki
kat yapılmıı ve §Öyle bir neticeye varıl
mıştır. 

Büyülıada İmamı Ali Efendi 80 - 90 
yaısnda ihtiyar bir adamdır ve kalp 
hastalığına müpteladir. Bi' sabah na
maza kalkmış, fakat ·bu esnada kalp 
sektesinden ölmüştür. Belediye do1doru 
imam efendinin hastalığmı bildiği için 
kendiıinden ,lefin ilırühaberi iotenince, 
ruhoatiyeyi venniıtir. lbbann bu kısmı 
doğrudur, f~k•t diğer taraflars tahkika
ta ~öre yanlıttır. Adliye ve zabıta oza
man bu ihbarnameyi !!Önderen Şülırü 
Efendiyi Adada ar&mıf, bulamııııuıtır. 
Bunun üzerine Adada ne kadar Şükrü 
i•imli ııdam varsa celbeclilmiıtir. Adada 
ancak üç tane Şükrü Efendi bulunabil
mi,, ücü .ıe böyle bir feyden haberleri 
olmadığını aöylemişlttdir. Müddei umu· 
milik huna rağmen diin gelen melıtup 
üzeı·ine P'ene tahkikata ı...ıamıı ve da
ha fazla malümat alabilmek icin mek
tup •ahibi Sükrü efendiyi ara.;,..ğa ko
yulmu,tur. 

Amerika zenginlerinden M. Frederic Belediye doktoru hakkındq kanuni 
Pearson, Vir~inia iominde yalı ile, ,..,_ takibat yapılmaktadrr. Evrakı memurin 
kiz arkad&fı ile hirlikte tenezzüh için muh•kemat dairesindedir. 
ıehrimize gelmiştir. N H km al Yaz tarife leri --<>--- azım i et B- eyhine 
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1 mahkem<"Sine sevketmittir. 

Düşmanlık mı? 
Karadeniz Ereğlesinin Kocalr köyün

den lbrahim PBfa oğullanndan lsmail 
oğlu lsmailin samanlsğmda 6 kilo tütün, 
11 kalıp dinamit, 4 metre fitil bulunmuf, 
lımail de muhakeme edilmek üzere Is· 
tanbula gönderilmiıtir. 60 yaıında olan 
1 smail ağa hunlann eski muhtar topçu 
oğlu Mustafa tarafından rekabet saika
sı ile ve dii•ma.nlılıla samanlığına konul
duğunu esasen bu adamın doobayıru, Ö

lıüzünü, ineiini de zehirlediğini söyle
miş, muhakeme tahkikat için beıka güne 
bsrakılnuıtır. 

Yankesici 
Kadıköy iıkelesi:nde bilet almakta. o

lan Ali Efendi isminde birioinin cebin
den para çalarlren yakalanan Hıdmn 
muhakemesi dün ikinci cezada bitmif
tir. iddia makam. Hııclrnn 192 İnci mad
deyle cezalandırılmasını istemiJtir. Mu
hakeme karar tefhimi için ha§ka gÜne 
bıralulmqtır. 

Dolar üzerine imiş 
Geçenlerde B. M. M. de Yataklı Var 

gonlar tarifeıinde, lngiliz liraıı düıtüiü 
halde tadilat yapılnııumı olduğu konu
ıulmuıtu. 

Yataklı Vagonlar Şirketi mümeaaili 
Hlisnü Saclık B. bu busuata diyor ki: 
"- Vagonli tarifesi, dolar _....., 

ııöredir. Dolar d~ % 5 nisbetinden fu
la temenüç oluna, tarife de deği,mek 
icap eder. Halbuki dolar fiatı, geçende 
ııayet mahdut bir zaman için düımüts• 
de devanı etınnniı •e temevvüc nishe!i 
de r;. 5 i geçmemiıtir. Bu itibarla tan· 
felerde de tadilat yapdmamıttrr·" 

Altı• m6teha•sııı 
Kağizman J.ayaiisind•. altın madeni~ 

rinde taharriyal ve tetkıkat yapmak u· 
zere gelecek olan Amerikalı klalb~ a~ld
ma mütdıusısı M .. ~o!'-sen en ın ı 
üç gün yolda gecslrtıği anlaşslmııtır. 
ihracat ofiıi, mütehassısı karfılamtya 
Ahmet Cemil 8. İ meııur ebnİftİr • .Miite 
hassıo, geldiği akfUD Ankaraya gide
cektir. 

--o--

lktı•at cemiyetinin fa
aliyeti neıredflecek 
lktıoal cemiyeti, ilmi faaliyetlerinden 

münevverlerimizin dahi yakından ve et
raflıca haberdar edilmesini temin için 
bazı kararlar vennİftir. Bu cümleden o
larak tertip edilecek içtimalarda veru ... 
cek konferanslar, ve bunlarm üzerine 
cereyan edecek münakaıalar hulasatan 
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Na•rettin hoca 
Borç ödüyor! 

Türkiye T uring ve otomobil kulü 
bü geçen gün yaptığı yıllık kong
rede şayanı hayret kararlar verdi. 

Memlekete seyyah getirmek ve 
halk arasında turizmi revaçlandır
mak için pek alafranga teşebbüs
lerde bulunduğuna fahit olduğu
muz Turing kulübün bu son karar
lan Çadgölü liavaliainde Şopenin 
Noktüm'ünü çalmak ve Etual mey
danında Acemaairan makamından 
gazel okumak igbi bir teY ! 

Turing kulüp memlekete 5_$YYah 
getirmek fikrile timdiye kadar 
Türkiyeye gelen ecnebilerin 
bronzdan yarımpr m~tr~~büyük
lüğünde birer madalyesini yaptı
rıp Gülhaneparkının ağaçlarına 
asacak ve bu suretle memleketimi
ze geleceklerin seyahat havesleri 
tahrik edilecekmit. 

Filiyat sahasına geçen bu teteb
büs bana geçen gün arkada~ım 
"Felek" Beyin bir münasebetle de 
yazdığı Nuraddin hocanın borç ö
deme hikayesini hatırlattı. 

Ne kadar söylense tadı kaçmaz. 
Alacaklısı kapıya dayanan ho

ca: 
- Merak etme, demit, bu sene 

kapının önüne deve dikeni dike
ceğim - dikenler büyüyecek, bura
dan pamuk yiiklü katır kervanları 
geçer, dikenlere takılan pa
mukları toplıyacağım, karım bü
küp çorap yapacak, ben götürüp 
satacağım. Parasını yemeden sa
na vereceğim. 

Alacaklı bu masalı duyunca hır-
aı geçmit katıla katıla gülmiye 

bqlamıt. 
O zaman hoca Mefistofelin te

beaümü ile sırtını okşamıt. 

- Gülerain zahir, sağlam para
yı ııördün de keyfin geldi değil 
mi? 

Turinıı ve otomobil kulübümüz 
lıtanbula seyyah getirmek için de 
gelecek seyyahların madalyeleri
ni, heykellerini yapacak, ağaçlara, 
duvarlara asacak, bunu gören, i i

ten Avrupalılar da: 
- Aman lıtanbul bahçelerine 

heykellerimiz dikilecek! Diye ko
şup gelecekler. 

Napoleon Mısırda iken yerli 
şeyhlerden birinin kızına itık ol
mUflu. Arap kızının kınalı ayak
lan, halhallı kolları, allı, yeşilli en
tarisi Napoleonu çıldırtıyordu. Bu 
sırada koca herif ordusu zabitle
rinden birinin Parisli metresine tu
tuldu. Arap kızını ihmal etmege 
bqladı. Zehra Napoleonun ho•u· 
na gitmek için· Parisli kadın gibi 
giyinmeğe, onun gibi oturup kalk
mağa üzendi. Onu bir Mısırlı gibi 
seven Napoleon bu hali orunce 
büsbütün soğudu, kapı dı:şarı et
ti. 

Bana öyle geliyor ki lstanbulu 
sevdirmek için Garba benzemek 
hususunda yaptığımız gayretler 
de buna benziyor. 

Biz Avrupayı değil, kendi kon
forumuzu ve kendi seyahat ve te
nezzüh vaaıtalarımızı dütünelim. 
Avrupalının seyahat ihtiyacı bizi 
ihmal ettirmiyecek kadar derin

dir. 
Burhan CAH1T 

.. ·-·-···· .......................................... -
Kim haklı? 

2S çuval fındığın bura
da da nümune•i var 
Gireaua Ticaret Oduı reisi, Giresun' 

dan pnd<rilen 25 çuval iç fındığın lr.a
ntdı: oldufu cloğm olamıyacagını, bu 
p11rtİJİ muayene eden lstanbul Ticaret 
Odaaı memurunun aldanmı• olduğunu, 
mahalli ticaret odasında mahfuz ve- mü
hürlü nümuneler mahkemede ııösterilin 
ce hakikatin anlatslacağını söylemiştir. 

lstanbul Ticaret Odası erkanından bir 
zat bu husu•ta bize demiıtir ki: 
"- Elbette hakikat mahk•mede an

ıa,Jacak. Bu meoelede lstanhul Ticaret 
Odııuı kanuni yazifesini yapmıh karıtık 
görd6ğü 25 çu•al fmdığs lıtanbul Ciım· 
huriyet Müddei umumiliğine bildirmit· 
tir. Bunların nümuneleri mühürlü ola
rak Odaımzda da mevcuttur. Mııbalıe
me neticesi banııi tarafın haklı olduğu· 
nu ıösterecelıtir." 

Halkevlnde 

Fotoırafç1hk 
Alay köıkünde Halkevi Giıztl snMI· 

lar ıubesi tarafından fotografcılık elen· 
)eri verilmeğe batlanmıttır. Kayıt !'1~
meleoi devam etmektedir. fakat ımdı· 
ye kadar lcays~ edilen çok az tal.,b var• 
dır. -

• Konferan• - lstanbul Halkevi Reıs 
liğinden: Bugün •aat 17,30 da Evimiz 
salonunda Refik Ahmet Bey tarafınd•n 
(Edebiyalımo:un yolu) mevzulu hiY •0

11
-

fttana verilecektir. Konferans umuma a
çılılır. Herkes ııelebilir . -----· 
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Bir arkadaşımdan dinledim: 

4 MAYIS 1933 
fd•rehane : Ankara cadd•İ, 100 No. 

Cey.an 
- Geçen gün ailece bir toplan

tıya gittik. Yeni piyano öğrenme
ğe çalıtan bir hanım, kimseden 
teklif beklemeden piyanonun ba· 
tına geçti: 

Te11Taf adre.i : lat. Milliyet 
Telefon Numaralan: 

Bat:nuharrir .... Midür : z..4318 
Yaı::ı itleri MüdürliiiG ı 24318 
idare •• r.t&tbaa ; 24310 

ABONE UCRETLERl : 

3 aylıjı 

• • 12 

Türkiye lıçia 
L . K. 
4-
7 so 

14-

Hariç i~İll 
L. IC. ·-14-
za-

Gelen e.•rak swi •.-ilmu.- Müddeti 
ıeçea nüıMlar 10 lmnııthu'.- Ca.ıı:ete •• 
matbaaya ai.t iti... için ın6diriyeta mü
rııcaat .dilir. Gu:etemis iliıılarn m"'u
li yetini kabul etmn. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y ~ilkö7 askeri raaat merlıazind• al

dııım•z malı,mala «Öre. baaün haTa lua
men bulutlu •• ra8tMaTTil ot.rak rib
ı.irh dnam ..&.c.kdr. 

3-5-933 tarihinde lrıaTa tasyild 719 .U. 
liınetra. en fasla at.rar.t 22, - .. 14 d• 
rece idi. 

·ıtlCLE~ 
Geae turizm me•ele•i 

Dünkü (Milliyet) te "Turizm 
meselesi" hakkında yazdıitm ya
zı bizim Tarinı Klübüıı huau er
kanım alikadar etmİf,bana pek nl 
zik bir mektup ile Klübün faaliye
tini gösteren birçok riaaleler ıön
dermifler. Ben bizim Turing Klü
büu it yapmadığı fikrinde deii(im. 
Ça11'madığım iddia etmiyorum. 
Y aJnız yapılacak bir takım itler ol 
duğunu zannediyor ve onları gös
teriyorwn. 

Geçen sonbaharda Marsilyadan 
lstanbula dönerken Napoliye çık
tım •• Birkaç arkadatla tehri bir do- ı 
la,mak istedik.. Bindiğimiz otomo 
bilin 90förü bizi berkesin ağzın
dan itilip durduğumuz San Marti
no'ya götürdü. San Martino'da a
çık bava lokantasına oturduk ••. Bu 
rası Napolinin tepesinde ve tehri 
kuf bakı'ı gören yüksek bir yer
dir. Lokantada ltaJyanm ne kadar 
maruf yemekleri ve .. raplan var
ııa bize getirdiler.. Etrafımızı bir 
sürü de çalgıcı sardı •. Oradan çı
karken dört ki•i 400 liretten fazla 
para verdik; bizim para ile 45 lira 
kadar •.• Bir yemek, yemif, bir iki 
kadeh te ,arap içmittik •• Yemek eı 
nasında dört kitilik masada benim 
yerim öyle dütmü,tü ki; ayakları
mızın altında görünen Napoli teh-
ri ve limanına ben arkamı dönmek 
mecburiyetinde idim. Arkad-.Ia
rım sordular: 

- Yahu! Arkanı dön de fU 
manzaraya bak!.. 

Ben ,u cevabı verdim: 
- T etekkür ederim! Bu man

zaraların daha alaıı bizim memle
ketimizde o kadar çoktur ki: biz 
huna doymu,uzdur. 

Oradan çıktık, vapura döndük •• 
Herkes biribirine nereye gittiğini 
ıorarken biz hergün ·daha büyük 
bir tefahürle: 

- San Martinoda yemek yedik! 
diyorduk... Ben itte yalnız o za
man San Martino' da yemek yeme
nin hikmetini anladım.. Çünkü 
herkes gıpta ile: 

- Y aaa? •• diyordu .. 

Hüsmen aia, mağaza katibinin 
odaama girdi, telqh telaılı sordu: 
A; be baç.an vardı.. itim, ne çağt
nyoraunua? 

Katip Kadri Efendi, elindeki kale 
mi bıraktı, H6amen Ağanın yüzüne 
bakbı 

- Hüımen Aia, Kazım Beyin em 
ri ''ar, dinle. •• 

Hüsmen Ağa, maiaza aabibinin 
vakitli Takitaiz emirlerini dinlemeğe 

alııkındı, birden telati sönüverdi: 
- Kazım Beyin var er angi bir em 

ri dinliyecefiz elbet ... 
Kadri Efendi, ıayet ciddi idi: 
- Artık araba kullanmıyacağız ... 
Hüamen Aia, bön bön bakıyordu: 
- Eptenkene görülecek mi itler 

bamallar ilen? 
- Dar, aözümü. •• Nakliyat araba 

ile hem geç, hem ıilç oluyor. Kamyon 
alacağız. Sen, buglinden itı"baren Şo
för mektebine ıidlp ııoförliik öfrene
cekain. 

- A, be .•. Ne tüferllği? 
Kadri Efendi katlannı çabnıfb: 
- Öinair, anlanm' 
Hüsmen Ağa, dili dolatarak keke-

liyordu: 
-Te be ... Ceylan ne olacak? 
- Ne Ceylinı? 
- Ceylln. •. Benim Kırat •••. 
Katip Kadri Efendi, -ualannı 

rinı Kliibüıı beceriluizliğine- değil 
bizim Liman tirketinin bu ite e
hemmiyet vermefitine atfederim. 
Netekim dünkü gazetelerden birin
de bize gelen se)'JBb adedinin her 
gün ekıilmesi sebebinin limanda
ki mütkülit olduğunu okudum. 
Yalnız seyyahların değil lstanbula 
gelen tüccar mallarının ayni nisbet 
te bu müfkülata maruz kaldığını 
bildiğim için hayret etmedim. 

Dün de olduğu gibi bugün de 
bu satırları bizim Turing Klüb'ü 
müahaze için değil umumi seyyah 
vaziyetine efkarı umumiyenin ala
kasını çekmek için yazıyorum. 

Rala ve İncesu meselesi 
Maalesef, amma büyük teessüf

le söylemeliyiz ki; bizde alaturka 
çalgı oldu mu berkesin burnunda 
rakı tüter. Ben içki içer adam de
iilim. Bunu ne iftihar için ne de 
bafkalarını muabazede kuvvet ol
sun diye yazıyorum. içkiyi biç sev

mem. Fakat içki bahsinde rakı ka
dar ince sazın da imil olduğunu 
ben dP. Y eıilhilalcilerle birlikte id 
dia ederim. Onun içndir ki; Yetil
ay cemiyetinin incesazı meyhane
lerden kaldırtmak hususundaki te 
tebbüsünü bütün kuvvetimle alkıt 
larım ve ona müzaheret ederim. 
Dahası var. İngilterede olduğu gi
bi bizdP. meyhanelerde olsun, bi
rahanelerde olıun saat on ikiden 
sonra çok iıpirtolu içki verilmesi 
menedilmelidir. Eğer bu yapılıraa, 
lokantacılar, meyhaneciler dük
kanlarının erken kapatıldığından 
şikayet etmeğe hak bulamazlar. 
Bu memnuiyetin hilafına hareket 
edenlerden birincisinde ağır bir 
para cezası alınır, ikinciıinde dük
km kapatılır .•• Yenelim. 

kaldırmııtı: 
Beyıiri de, arabayı da aatacağız ! 
Hüsmen Ağa kalbinden vurulmu

fa döndü: 
- Haçan satılır mı Ceylin? 
Kadri Efendi, baıını defterler Üze 

rine eğmitti: 
- Mağazanın bunca ıenelik ada

mıam diye Kazım Bey aeni çıkarmı
yor. Oate t<>förlük öğrettirerek alıko
yuyor. Fazla lafın lüzumu yok! 
Hüımen Ağa, köa köa odadan çık

tı. Kalbi sıkışık, ıöz pmarlan yaıla 
dolu idi. Ceylandan ayrılmak, ona 
çok teıir etmitti. 

Ceylan, onun, dünyada bir tek ar-
kadatı, can yoldatı di. Kamyonu da 
nereden çıkarmıtlardı. Makine idi 
bu! Gazı, benzini biter, makinesi bo
zulurdu. Emektar Ceyl&n, bütün yor-
ğunluğuna rağmen bir gün bile yolun 
dan, itinden kalmıt mıydı? 

Hüsmen Ağa, ahıra gitti, Ceylanın 
boynuna sarıldı. Zavallı hayvan, yor
iun yoriun, durğun durğun bakıyor
du. Hüamen Ağa, bu ba~ tahaın
mül edemedi, hıçkıra hıçkıra ağlama
mağa bafladı: 

A, be Ceylin ... Ayrıleriz •.• 
Artık HiUmen Ağanm nefUİ kaç

mıfb, dünyaya kibkünclil. Şoför mek
tebine ıirdi, ııoförlüğü öirendi, fakat 
bu yeni sanata bir türlü kanı ıanama
dı. Motoru her iflenifinde, dütman gİ 
bi ten ters bakıyordu. Ditlerini gıcır
datıyordu: 

- T e be kalçıo ağızlı, haçaıa ho-
murdaninin, haçan haçan homurda
ninin. .. Sanıram ki nrdır dilin .... Te 
aüüle l>e hir telr ıakirdi.... O- idi 
Ceylin da lialı:irdı amma bakardı ha-
çan tatlı tatlı .•• 

Bütün lıınını makineden alıyor, 
var kuvvetile direksiyonu çeviriyor, 
gaza basıyor, sebepli sebepsiz mancv 
ralar yapıyordu. 

Hüaman Ağa, artık ııofördü. liikin 
o, hiııen, ruhan arahacı idi. Bilhassa 
Ceylanı unutamıyordu. Arabaya at
layıp ayakta dizğinleri ele alınca ça
la kamçı aürmekteki zevk, Liırar kam 
yonu, langır lunırur gübnekte elbette 
yoktu. 

Bu tatlı mP'<i hayalleri Hü•m..., ağa
nın gözünün önüne gelir y.elmez ağla
maklı oluyo~du. kamyondu, otomobildi, 
tayyareydi, motordu, d•ha bilmem ney
di, bunlar ne kötü, saçma, ınünaıebetıiz 
icatlardı. Ceylanın, yorgun hiilinde bile 
bir tatlı bakrtı, JJÜnün bütün yorgun
luklarını giderıneğe kafi geliyotdu. 

Fakat hayati Geçinme dünyası! Kör 
boiaz, yemek iıter! Hü•men ağa ne 
n yapem? Küflir ede ede inin •Ünü 
kamyonu ıürüp götürü 8iw ırün 
Balıkpazarından geçerken kRmyon bir a
raba ile çatıftı. Arabacı barbar bRğın
yordu: 

- Könnüaün ulan ..• koa koca moto
ru emniyet edecek annudıı bulmutlar! 
Yuh be ervahına! 

Hüsmen ağa, kamyonu geriletti, lakin 
kal'lıamcla duran U'llbaya bakar bakmaz 
kamyondan indi, arabanm beyıirlerinin 
boynuna oanldı: 

- A,be, Ceylin . . • 
Gözleri yaşararak hayvanı öpüyordu. 

Arabacı ,a,ırınıftı, alık alık bakıyordu. 
Hüımen ağa, beygiri borakt.ı: 

- A, be, Kızan ... Bu henim Ceylin
dır ... 

Ve arabacıya ba~ındaki derdi anlattı. 
Ceylanın yeni cahibi içini çekiyordu. 

- Dinine yandıimun, dünyuı ... 
Ben de !oförlükten arabacılığa düştüm! 

- Deme, he kızan . • . 
Ceylanın veni sahibi ile Hü•ınen ağa 

mağazaya a-ittiler; Hü"men ağa İstifaıı
nı verdi~ 

- Ceylan ile kapu yolclae bunca yıl
lık . : . işte •İze toför! .. Arkaaına bile 
clonüp bal<ına.lı, kamyonu, eoki toföre 
teıılim etti ve kendisi arabaya atladı, diz
ginleri ele aldı, kamçıyı !Ü)atbl 

- Di i i i i i ••.. Kıroğlanl . 
-- -- - ----

- Durun, dedi, size bir teY ça
layım! ••• 

Ve bafladı. Fakat piyanodan o 
kadar fena bir ses çıkıyordu ki 
mümkün olsa kulaklarımızı tıka
yacaktık. 

Bir aralık, misafirlerden biri, 
piyano baveslisi hanıma sordu: 

- Çaldığınızı, öğrenebilir mi
yiz? 

Hanımefendi; dudaklarında ya
P•ttırma bir ben gibi duran sahte 
tebessümü ile cevap verdi: 

-Latince eski bir dua parçası!. 

ister istemez dinliyorduk. Fakat 
belliki hiç birimizde bu manasız 
dandanlara katlanacak hal kalma
mlfb. Hanımefendi, i"le duasını u
zattıkça uzatıyordu. 

Sağdan soldan fıaıltılar, hafif 
perdeden alaylı güliimaemeler bat
ladı. 

Sanatkir piyaniıt bu arada, a
man, ne aoğuk soğuk jestler yapı
yordu bir gönen •. Mümkün olaa, 
birer birer sıvıtacaktık. 

"Du"d d .• a a amm• uzun ua ımıf, 
ne bitti, ne tükendi. 

Aradan böyle ,.nm saat mi, bir 
saat mi, bir buçuk saat mi geçti? .• 
Sıkıntıdan, boğulacak gibi oluyor
duk. 

Nihayet, hanımefendi tabure
sinde bir yarım sağ hareketile bi
ze döndü: belki alkıt bekliyordu. 
Aradığını bulamaymca iç çeker 
gibi: 

- Dua bitti ! Dedi. 
Hepimiz genif bir nefes almağa 

hazırlanırken sözünü sakınmazlar
dan biri atıldı: 

- Piyano bilsem bir dua da ben 
çalardım. 

Bo, bulundu, sordu: 
- Ne için bu dua? 
Gülümseyerek eğildi: 
- Sizi. bir daha piyano ba,ında 

görmemek için ! 

M. SALA.HADDiN 

Yeni n••rlyet 

Gazi, Fevzi, ımet 
Gölgelioğlu Muzaffer Naim Bey 

Milli zaferi terennüm eden güzel ne
tidelerle dolu bir tiir kitabı neıret
mittir. "Gazi, Fevzi, lamet" özlü bir 
eserdir. Tavaiye ederiz. 

Mülkiye mecmuaar 
Mülkiye mecmuaaı dün çıkan 25 in

ci aayıaı ile üçüncü yılına batlamıfbl". 
iki aenelik muntazam nqriyatı ile 
manleket münevverlerinin aliika11nı 
celbeden bu kıymetli mecmuanın bu 
aayıamda Ahmet Haıim Beyin "Hır-
11z" baılığı altındaki güzel bir yazıaı 
ve Hilmi Ziya, M. Şekip, Dr. Kiliali 
Rifat, Macit Şükrü, Sıddik Sami, Ab
dülhak Kemal, K. Naci, Şemai Talip, 
Rıza Halia, F azıt Hakkı, Menemenli 
zade Etem, lıkender Nafiz, ömer Rı
za beylerin içtimai, hukuki, iktıaadi 
ve aiyaai mevzular üzerinde etütleri 
bulunmaktadır. Okuyucularımıza tav 
aiye ederiz. 

Kaynak Benim, bizim Turing Klübden is 
tediğim itte lstanbulda böyle 
seyyahlar için an'ane olmUf yerler 
ihdas etmektir. Netekim, bazı sey
yah rehberlerinde Beyazıtta bir 
Türk lokantasmın iami yazılıdır. 
Birçok seyyahlar gelip orada ye
mek yerler ... Ben bu temennide i
ken, bizim Turins Klübün tmnea
nileri arıumcla bili he...,...llar ve 
sandalcdar -leaiain bulun ..... 
teeuüriimii mucip olchL Bunu T u-

Pariıte bir Ermeni lokantasına 
gitmi~tim. Oraya gelen Türk\er 
aruıra bir iki kadeh rakı içiyorlar 
dı. Lokantacmm rakıyı verirken 
pek ihtiyatlı hareket ettiğini göre
rek sebebini sordum: 

- Gradosu yüksek içki satmak 
yasaktır. Rakıyı yakalarlarsa birin 
cide on~ gün kaparlar, ikincide 
büsbütün ••• cevabını verdi •. 

Şika~oda Türkiye hak-
Balıkeıir Halke-ri tarafmdan çık~

nlan bu aylık kültür mecmuaamm Ü· 
çüncü aayı11 da çıkmııtır. içinde de
ğerli yazılar ve tetkikler .bulunan bu 
fikir mecmuaaını okuyuculanmıza 
taYIİye ederiz. 

Mllliyf!t/n t!debi romanı: 9S 

Bizde bilmem neden .•• Bu mey
hane müsaadeleri prip bir kolay
lıia mazhar oluyorlar. EYveli bu
nun önüne geçmeli ... 

FELEK 

MAKE DO YA 
•ılı. 

ıoze b&byordu. Yunanlı yğzbap faz. 
la diifünmeie lüzum ıönn.di. Arka
da,tarma rumca bir teYler aöyledi. 
Dört ıilihlı bir kenara aynldı. Deiir
mende kan oynatan iki aeneri aük
lüm püklüm öne diiftüler. Mel&., ka
dınlara, arkaaından gelmelerini İ.faret 
etti. Şamdan tutan adamın arkaam
dan eve girdi. 

DıfaJ'ldan bir yaylım atef seai ıeldi. 
Azgm köpeklerin aeıi biran keaildi .. 

Sonra gene havlamıya ba,ladılar. 

Yerde bir yatak aerili idi. Odada 
kilim de vardı. Kilimin iiatünde uzun
lamaama konmuı bir tahta sandık ve 
sandığın yanında öteai beriı.i kırmızı 
boyalı bir poateki .. 

Melaa bu postekiye oturdu. Gırtla
ğına kadar fitekliklere bürünmüt olan 

Kin. Folltllı• n Kan" 
lltieUifi ı Nizamettln Nazif 
•••••••••••••••••••••••••••• 
çeteci, f&llldan elinde, ayakta duru
yordu. 

- Sen kimain?. Adm ne?. 
Kıvrak belli kız ce•ap vereli: 
- Ohriliyim. • Adan, Fatı •. 
- Müalüman mıun, hıriatiyan mı? 

Rumcayı nenle öğrendin. • 
- Biz çinıeneailı: efendi. • 
- Al&... Ya sen? 
- Ben Keıriyeliyim .• adını Anna 

Laakaria .• 
- Rumaun demek •• 
-E.et. 
- Ali .. Ya aen? 
- Neznam .• 
- Yaaa .. Öyleyae bulgarca ı<onu-

talım .. 
Ellerini biribirine vurdu; bağ.,...., 
- Sampanides! Sampanideal 
iri yarı, kara sakallı bir ailahlı oda· 

ya girdi: 

k•nda konferans 
Darülfünuncla tahailde, ayni zamanda 

konferam tumesinde buhıımn Eıu. 
Zafer Hanım evvelki gÜn Şikagoda 
"Mustafa Kemalin Türki,,-i" iaimli 
Yeni Türkiyenin terrekiyyatindan ba
hia Radyoda bir lronferuu vemÜftİr. 
Püriizaüz lıir İngilizce ile verilen bu 
konE ..... tan dolayı her tanfbın tebrik
ler ahmftır. 

- Emret kaptan.. 
- Bu hanıma bufaarc:a aor loaka-

lma. • Kimin nesidir? Nenlidir öp.. 
nelim.. 

Kara sakallıya ce•ap ,,...-ide Lii
binaka dik kafalılık etmedi: 

- Zagol'İ.fliyim. 
Melu'm gözleri evveli likayt la

kayt öteye beriye bakarken, kızın se
aini itilince birden canlanıvermitler, 
ve güzel Bulıar kızının oyalı bluzu
na dikilmitlerdi. Bir müddet yüzbaıı
nın gözleri daldı. Sonra ıilkindiğini 
belli ederek kendini toparladı: 

- Hanımlar! Serbeatainiz.. Yarm 
emin vuıtalarla aizi köylerinize ıön
dereceğim. Metre çeteıinden artık 
korkunuz obnaamlSizden rica ederim, 
köylerinize gittiğiniz zaman haber ve
riniz ki Paloa Melu kaptan, artık 
haydut çetelerine aman vermiyecek
tir. 

Gece geçti, aabah oldu. Rum kızı 
Kesriyeye giden bir köylü kafileaile 
erkenden yola düzüldü. Çingene kızı 
da ayni kafileye katılmıtb. Uzaklatan
lara ıözlerini daldıran Lubimkaya 
Pavloa Melu: 

- Sizi de ben götüreceğim .. - <le-

Havacılık ve spor 
Havae1bk ve Spor mecmuaaının 94 

üncü aayua, her zamanki gibi sevimli 
ve ollandar· Hava tehlikeaine ayn
lan mübim sahifeleri herkea dikkatle 
otnunalıdır. 

eli -
- Siz mi ırötiiı cokainiz? Yok •• 

ha)'ll'. Olmaz •• 
Yunanlı zabit hayretle aordu: 
- Fakat aiz mük--1 rumca ko

DUfUyonanuz •• 
- latenem komqurum .• 
- Tuhaf feY?. Ya, benim yol ar-

kadatlıiam neden kabul etmiyonu
nua 7 

- Sizin için iyi olmaz da .• 
- Demek bu Zagol'İ.f köyünde Rum 

tanlan hazetmiyorlar .. 
- Makedonyalılar yalnız kendile

rini severler. Ve biz kendimizi sevmİ• 
ye batladığımız gündenberi bqkalan 
için tehlikeli olmutuzdur. Sonra ben 
eYli bir kadınım. Bir erkekle beraber 
söze görünmek iıtemem .. 

- Ne tuhaf fikirleriniz var. . Ben 
aizi iıtemediğiniz erkeklerden kurtar
mıı değil miyim? 

- Doğrudur.Size bir tetekkür borç 
!uyum. Fakat benden fazlasını ute
meyiniz. 

Pavloa Melaa ıüldü: 
- Faizciliği aevmem. Eaaaen bana 

tetekkür etmeğe de bilmem niçin lü
zum görüyorıunuz. Ben ıizi kurtar
mak fikrile hareket etmiyordum ki .• 

Bu akşam GLORY A Siııemasnda 

ALiCE COCEA - FLORELLE ve JEAN ANGELO 
nun pek mükemmel fransızca temsileri olan 

filminin 

ZİFAF 2871 
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GECESİ 

Gelen karşılıklar ı_H._A_D_Y_0_1I Liste: (46) 
Mahtut: sınırlı, çewil.i. Mahfil: toıP

Janılacak yer. Mahrem: .Mahrwn: eli 
boş, e.lıde edemi yen. Mahsul: yetişen. 
Mahzur: ısakınmak. Mecal: Meccanen: 
oolcş, caba, parasız. Meclis: toplantı • 
Mecmua: tıoıplaruLmış, biriktirilmiş. 
Mihnet: kaygu, acı. Mihver: ok. 

8 öoci mektep H. Tahsin 
:.(. 'f. Jf. 

Liste: (46) 
Mahdut: sınırlanmış, çerçeve.lonmiş. 

M ahi il: yuva, ku....uş. M abrem: gizli, 
saklı, Mahrum: yoksul Mahsul: ve
rim, veriş. Mahzur: çekinilen, .,kuu
Jan. Mecal: DiriJ.ik. Meccanen: beleş, 
parasız, bedava. Meclis : Kunı.ltay. Mec 
mua: Söz demeti, söz tqpLuğu. Mihnet: 
ezinti, acı. Mihver: dingil. 
R.Kavağı 41 inci mektep mualimleri 

••• 
Liste: (45) 

Kariha: içten, bu.luş. KariM: aez:im
zemek, yakietmalı:. Kıısııb•: köy, kent, 
kol. Kast: İet.ek. Kaşvet: 111kıntı. Ka: 
za: iamuniyerek oıWş. kötülük, dirlıiın. 
Kefalet: yerine ödemen. Kerre: defa: 
daha. Kepi«: kalınlın, 111k.lın. Ke:JİI: 
açmak, yaymak bulmak. Keşmekef, be 
makarışıklık. Kibar: ağır, iyi, sevimli, 
ululac. Kibir: kendini be~, bll
yü!ııknmek. Ksrm: parça. Kısmet: ı>&Y; 

· R. Kavağı 41 inci mektep 
muaIJWıleri 

İlı:1ıiıSat vekileti İstanbul ınmıtılııa8ı 

ticaret müdürlüğ~ : 
~bin üzcrinıe ödünç para verenler 

hakkındaki nizamnameye tevfikan maaş 
cüzdani üzecine ödünç para vermek 8U 

retile icrayi sanat etmek üzere kendi
sine 19- 2 inci Teşrin 1931 taıribti bir 
kita ruhsatname verilmiş olan letanbul 
da veznecikrdc 100 numaralı ticaret
gahda İ tanbu.Jtu ve 1294 tevellütılü İb

..,him Halil Bey bu kerre müracaatla 
bı:ndan böyle zikrolunan ticaretgahda 
rehin üzerine ödünç par.ı vermek -.& 

tini icradan vazgeçtiğini beyan ile te 
minaticin iadeaini talep ettiğiınclen yu 
kanıda yazılı rnuameled"1'1 dolayıi ken 
distle her m S\lrctle oluraa olsun alaka 
ve ilişikleri bulunanların haklarını ara 
mak üzere birer hafta fasili ile y.ıpıla 
<:ak olan 3 ·ilaından itibaren 3 ey zarfın 
da .evrftki mü!lbitelr:riıle mumaiılıeybe ve 

yahut daicemize müracatları ve bu müd 
detin hitamından ısonra mevcut teminat 
akçasinin iadesi cihetine gidileceğin

den ondan ıııorna bu baptaki müracaat 
ve taleplerin mesmu olmaya.:ağı ma
\üın olmak üze.re nizamnamenin (15) 
inci maddesine tevfikan ICA!yfiyet ilan 
olun=. (2840) 

İstanbul 5 i1*>i icra memurluğundan: 

Mabcuz ve furıuhtıu mukarrer koltuk, 

kanepe, perde halı ve saire eşyayi bey

tiye 8-5-933 tarihine miiıııadif pazarte

si günü saat 12 den sandal bedestanm

da satılacağından tal.i,plerin mahaJ.lin

de hazır buluruıoak memunına müracaat 

!arı iJin oılunor. (2837) 

İstanbul ikinci icra memurluğun. 

dan : 

Bi.r borçian dolayi mahcuz ve ıparaya 
çev~ilmesi mukarrer bir dikiş maki.nası 

bir ga.rdirogı balclar perdeler ve saiT>e 

7-5·33 tarihine miisadi.f pazar günü ısaat 
16 dan itıibaraı BcyoğJ..ndıa yeni çar· 
şıda vıe.rnudaki apMtımanmdıa beş No. 
dairesinde açık aırtırma au.rctile ııatıla
ğınden tal.i,p olanların yevmi mezkurda 
933-289 dıoeya numarasına hamilen ma 
halli-nde hazır bulunacak memunma 
müracaatları lüzumu ilin olunıır. (2855) 

Sırp çeteai canımı aılmuya baılamıfb. 
Bu haydutlara Makedonyanın batı· 
bot bir ova olmadığmı anlatmak va
zifmndir. 

- Tuhaf feY· • Demek ki Rumlar 
da kendilerini Makedonyalı addetmi
ye bqladılar. 

- Bundan tabii ne olabilir? Make
donya Yunanldar için bir Arzımev'ut· 
tar. Ken'an elleri ııud Beni larail'in 
anavatanı iae ve Museviler nuıl bir 
gün orada yerletmek emelile dillerini 
ve dinlerini muhafazaya çal!f1Yorlar
aa Makedonya da bizim için tıpkı öy
ledir. Hem •İz müne..,,er bir hanıma 
benzİyonunuz.Hiç tarih okumachnu: ım? 
Makedonyanın ilk hülriimdarfarını 
,ı;yte bir hatırlamıya çalıtmız. 
lakender gibi bir evlat yetiftiren Kral 
Filip ve Yunan ailİllıfÖrlerini arkaaı· 
na takıp Dara'yı mağlup eden, hatta 
Hindiatana dalan ,Kitmiri, Pencap'ı 
zapteden BüyÜk lakender hangi dili 
kon..,uyordu? lakenderin kanı kadar 1 

Yunanlı ne vardır? Bulıarlar bu top· 
raklar Üzerinde hak iddia ederler. Bi
zim onlara verecek çok cevabnnız var-
dır. 

- Bulgarlara belki. . Fakat bize .• 
- Siz de Bulgar değil misiniz? 

Bugünkü program 
İSTANBUL , 

18 den 18,45 kadar SaE (Nebil oilu lamail 
Hakla Bey) 

18,45 den 19,30 kadar Orlır.eatra. 
19,30 den 20 kadar Franaızça dera (IJerle

mit olanlara). 
20 den 20.JO kadar Sa& (Ülkü Hanım) 
20,30 den 21,30 k.ada.r Tanburi Refik Bey Ye 

arkad.aıları. 
21,30 uo a - " ... O kadar Cramoı:on, Ajana, Bor 

aa haber!eri ve aaat ayart. 

VARŞOVA, 1411 m. 

13.15: Plak. 13.40: Talebe konaeri. 16.25: 
Pli.k. 17.30: Dera. 18: Beethovcn ın eaerlerın
den kuator lıı:onaeri (Plik ile). 19.15: Kahve 
konaeri. 20.50: Haberler .- Pl.i.k. 21,30: Hel
ainıafora'tan: Umumi Avrupa kon•eri. 23..25: 
Plôk. 

BUDAPEŞTE, 550 m. 

21.05: Piyano konı•i (Claopia, Sclöa•, 
Liızt). 21.30: (enla.ndiya) Helainaafora'taa 
Umumi A•rupa lr.onaerj. 23: HaberJer. S011-
r: Siıa.n maaikiat 

MONIH, 1132 -. 
2IO: Milli •• umumi AJmaa ... ri,.b. 21.10: 

Tram•aycılann kar.tık mu.ailti prosr'anu. 
22.20: Koaferan.a, 22.40: Flüt • Plpao koa-..... 

VIY ANA, 517 •· 
21.30: -tandiyadua: Umwni A..n1pa koa

aeri. 22.31: Ladwis Uaı• tarahatlaa Veae
d.ic isimli bir •eçit. 23.20: Gaata• Madto 
talomıam. akıam konMrt 

MILANO • TORINO • FLORANSA 
20: Hü .. lor .• Plik. 21: Haberler. • Plôk. 

22: '"V e&ta.lin" iaimli Sponti,nin operaaı. 
PRAG, 487 m. 

Z0.21: Maadolia ldl.büaüa -.Nolin lr.oaıe 
ri. 21.10: Neıeli bir •-t. 21.30: H.&aia.•
foratan Umumi konaer. 23.20: S•li film ..,. 
operet P4F'ça1arı, 

ROMA, 441 m. 
20: Haberler. - Pli..k. 21.ZO: Taaaaai. 21.50: 

Amerikaıı. Hıı.foaik muıilü. 

BÜKREŞ, 394 m. 
13: Plik. 18: Karııık konser. 19.20: De· 

~amı. 20.45: Kli.aik kou.-. 

Istanbul İkinci icra memurluğun

dan : 

Malwuz ve satılına<>• mukarrer antika 
H<0ybe, yastik kilim, kadife, Halep çat 

ması, Uşak halısı Belııç çift heybe 7-5-

933 tarih>ne müsadif pazu günü saat 

13 ten itibaren Çarşii kebirde Zincirli 

hanında 5 No. lu antikacı dükkanında 

birinci açık artırma suretile .icra kılı

nacağından talip olan.Jaruı muayyen 

gün ve saatte mahallinde bulunmaları 

ilan olunur. (2851) 

Üsküdar Ası.iye bu:lcuk mabku.-.iol

den: 
Haydarıpaşada İbrahifn ağa mahalli:

sinde 78 N o. 1 u lıaııe<k oıakine Nazlı ha 

nun ta.-a.fından ayni hanede sakin Ko
cası Yueuf efendi aleyhine ikame eyle 

diği boşanma da,,., üxl'ine m. aleyhin 

gösterilen adresten bet ......, evvel çı

kıp gittiği ve halı hazır ikametgahı 

meçJınl bukmduğıu şerhile dava arz:u
bali suretinin bili td>liğ iade edi.tme
s.i üzeri.ıııe müddciyenin talebile iLiinen 
tebliğat ieraema karar verilerek muha
keme 10-6-933 c~ saat 10 talik 
edilmeklıe bu baptaki i«tida sureti ve 
davetiye mahkeme divanhaneaine talik 
edildiği gibi talik olunan günde mah
kemeye gelmeniz ve istida suretine 10 
gün za.rfmda ceva,p vermeniz bıı&ıı&ıı 
ikametgfilıınızın meçhuliyeti hasobile 
gazete ile ilan olunur. (2840) 

İstanbul yedinci icra memurluğun
dan Bir borçtan dolayı mahaız ve para 

ya ç.evrilrnesi ımılı:atter Seriıan Mısır Ot 
Yulaf Arpa ve saire buna mumasil hu

bubat yedi Mayıs 933 Pazar günü saat 

ondi>n itibaren Yeşil Köyde Ayamama 

Çiftliğönde ilmnci açık artırmaya vaz

edileoeğ.inden ta1iıı> olanlann malinde 

hazl'l' b..tundurulecak - müra
caat eyJemek:ri >tan olunur. (2836) 

- Elbette deiilim •• Ben Makedoa
yalıyım. 

Melu ağız doluau bir kahkaha sa
vurdu: 

- Azizem.. Yirminci aaırda Yu
nanİltan nihayet milli bir ittihat kura
bilmiı bulunuyor. Tina, lıparta, Tep 
artık, ya bir tehir, ya bir vilayet, ya· 
hut ta bir harabe iaınidir. Belki bir 
Makedonyayı da kabul edebilirim, fa
kat büyük Yunaniatan huduttan için
de bir vilayet olabileceğine aklım e-
aerae .• 

Güzel kız, itlemeli örtü.ünün ke
narlanndaki küçük Mahmudiye altın' 
tarını tmıırdatan bir aaabiyetle batft!ll 
aalladı: 

- Makedonya Hükümdan üçüncİİ 
Alekaandr'ın tahta çıkar çıkmaz il1' 
iti Yunaniatanı zaptetmek olmutl:ll· 
Demek ki Yunaniıtan kanlı bir harple 
zaptedilmeai göze almacalı: derecede 
Makedonyaya yabancı bir vatand•· 
Ve hatırlıyorum ki laa'nın doğumun· 
dan bet yüz aene evvel lıkender adını 
ta~ıyan bir batka Makedonyalı hük:Üm 
dar, Yunan iatilacılannm eline dü~n 
Makedonyayı kurtarabilmek için lran
lılarla elaltından birle•meğe mecbur 

(Devamı var) 



Ana sütü 
Yeni doğan çocuğu 
nasıl emzirmeli? 

Yeni doğmuş çocuk için alaca
ğı gıda, hiç şüphesiz anasının sü
tüdür. Binlerce istatistiklere bakı
lırsa, doğduktan hiç olmazsa altı 
Yedi ay ana südü almıt çocukların 
sıhhat ve mukavemetleri diğer ço 
cuklardan fazladır. Küçük yafta 
sık sık görülen hastalıklara bunlar 
daha ziyade mukavemet ederler 

Eskiden çocuklara mürebbi;e 
v~ya sütana bulmak modaları fen 
n~~ önünde tutunamammıştır. Bu
~n de ananın sütü tamamen ke
sılmedikçe, yabancı meme aranını 
Y~r. BPcreket versin büsbütün süt
suz_ kalmı, analar çok azdll', yeni 
dognıu, çocuklara bir kaç kaşık 
Çorba ya -ı t . m . •. g 1 e suyu ve saıre ver-

eyınız. Bunun çok me•'uın t' -cel.. . I . _ T ne ı 
.. rı .o ur. Yenı dogan çocuğun 

mıdesı ancak sütü hazmed b'l 
cek kabiliyettedir. e 1 e-

_Nasd meme vermeli? Çocuk 
dogdukt.'.'n ;ık yirmi dört saat için 
de ç_ocu~ memeye almamalı. Za
ten •lk yırmi dört saat içind 
ıne'd "hl eme. 

sın e sut u unan analar k 
azdır. ço 

Süt ancak ikinci gün gelm -
l:.ışl~r: Eğer çocuk kuvvetli ve ege 
ıne ıstıyorsa bir iki k,,. k ka me 
mış, hafif ek 1· .,.ı yna. 
l' d' Ş er ı ve ılık su verme
ı ır. 

İkinci gün çocu - .. d 
zirmelid' • ~uç efa em
S"d" ır ... ":anı dort saatte bir .. 
le~i ':n°u!:lı~ıbnı taknziın İçin meme-

ve eye oyınalıdll' u . . 
mumıyetle çocuk k d' • 

zını old - k en ısıne la 
vernı k ugu adar süt alır. Meme 
çey ek te aşağı Yllkarı bir buçuk 

re saat kad .. E cuk b' ar surer. ğer ço-
ır az oburca giderse d 

nı anlamak . • , gı ası-
ve sonr t ıçın, memeden evvel 

a artmalıdır. 

Dördüncü .. d .. 
nun k gun en uç ayın so-

a adar kü "k b .. .. 
lcri ik' b çu ebek gunduz-

ı uçuk l' atte b' ' gece erı de dört sa-
ır menı.e 1 

cuk saat 11 d a malıdır. Eğer ço-
ya alıst 1 en beşe kadar uyku
bir rah 

1
;.

1 ~rsa, annesi için büyük 
geçincea . ~. ~lur. Çocuk altı ayı 

gundu:de · .. celeri de b. rı uç saatte, ge-
tr defa emzirilir. 

Hatta bu 
Vazgeçilebilir g::.~ emzirmesinden 

Çocuk ve et 
f 1İmdiki biyolojiatler çocukta 
zaz a albumini muzır göriyorlar. 

aten çocukların de ete kartı, bil
hassa daha mugaddi fakat • t' , .. ld _ . . • ım ısa 
b~ guç o ugu ıçın az pi9mit ete 
ır hoşnutsuzlukları vardır. 

b Stde süt, sebze ve meyva ile 
es enen çocuklar daha .. b" 

ve se · l'd' 1 gur uz 
•üd.. vdm ı ır er. Yeter ki çocuk 
darudn ke. ve sebzesinde kafi mık-

a ıreç v 't • bul F osf e vı amın unsun 
tnik\:t. ve karboniyeti kilsler ke
ler v tın teşekkülüne yardım eder 
1 e ınev b' . k 1 . erini ku zun ır ıs e etin temel-
viYet rarlar. Vitaminler de uz
nı te e ~ayatiyetini ve mebzul ka-

M: tnın eder. 
:ı:eng~YValarm vitamin cihetinden 
nıe~n ~~dukları maliiındur. Eğer 
edil' a •ut ve hamur işlerine ilave 

ırse ç uk'. h sine 1 .. ' oc ıçın atti et yeme-
lıklar "k~ .bile kalmaz. Taze ba
Çocuk i ı~ec~ ~e. foıforu itibarile 
kc.ıı çın ıyıdır. Fakat tuzlu ve 
dir 

6Ç~ak .. balıklardan çekinmeli
Pek tahn u ~?cuğun na:ı:ik mideıi 

amınul edem b - 1 ıak rahatsızlık! ez ve agır-
arına yol açar. 
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Güneşten ve 
yağmurdan sak . .--~~~~~~~~~~ ....... --~~.,.....~~---. 

lanmak için icat 
edilen şemsiyeyi 
İngiliz modası bu 
sene yeni bir ka
lıba soktu. Şimdi 
genç kadınlar 
plajlarda şemsi. 

ye altında da ta. 
ravetlerini ve gü. 
zelliklerini gös 
termek için şef 
faf 'emsiye kul
lanmağa başla. 
drlar. Acaba bu 
moda lstanbula 
da gelecek mi der 
siniz? 

Şeffaf şemsiye 
modası ilerlerse, 
yavaş yavat şef. 
faf şapka, şeffaf 
iskarpin ve saire 
modasına yol a 
çılır mı acaba? 
Modanın kapris.le i dü~ünülürse he r teY mümkün. 

Paravanalar 
~--

Uzak şarkın garbe güzel üç he
diyesi vardır: Şemsiye, yelpaze ve 
paravana! 

Bunlara artık o kadar alıştık ki, 
timdi Memşeinin habrasını bile 
unuttuk. Çin ve Japonya gözümü
zün önüne bile gelmiyor. 

Paravanayı evlerimizde, büro
larımızda müteharrik duvar gibi 
kuJl~?ruz. İstediğimiz yere ko
y~b~_ldıgııniz için bize modern gö
runuyor. 

Bir çoklarımız büyük bir oda 
veya salonu döşemek için zahmet 
çekeriz. Yahut burada salonu, ye
mek odasını birleştirmek isteriz. 

Aktam yemekten soma dostla
rımız, misarfirlerimiz geldiği za
man sofrayı şöyle kimse görme
den toplamak için, paravana ne 
güzel işimize yarar? Yatak oda
sında da öyle .. 

Yatak odanızın bir kenarında 
güzel bir tuvalet kabinesi yaptı
nız. Bir lavabo, bir ayna, havlu 
ve saire .. 

Bundan pratik bir şey olamaz. 
Fakat bütün bu takımları göster
mek istemiyorsunuz. Bu tuvalet 
köşenizi odanızın mobilyeıi ile uy 
gun güzel bir paravana koyabilir
siniz. 

Bu suretle hem bir köteyi ka
patımş, hem de odanızı süslemiş 
olursunuz. 

Büyük marangoz fabrikaların
da çeşit çeşit paravanalar vardır. 
Bunların bazıları batta palıalıdır 
da .. Bu kıyınetli paravanaları iler
de satmak ta mümkündür. Fakat 

Hasır fapkalar 
Geçen yaz giydiğimiz hasır şap

kaları bu sene de giymek isteriz. 
Fakat renkleri solmuştur. Lekele
ri çoktur. Bu fapkayı giyebilmek İ· 
çin temizlemek lazım. Nasr! te
mizlemeli? 

Bunun için oksijene kullanmak 
en iyi usuldur. Bu usUI sayesinde 
hasır şapkanız tertemiz ve bem
beyaz olur. 

Evvela şapkanın kordelasmı ve 
ı içindeki meşinini çıkarırsınız. Yu
muşak bir furça ile bol suda yıkar
sınız. Bu suretle tozu ve lekeleri 
çıkar. Ondan sonra şapkayı şu 
banyoya sokarsınız. 

3 Litre oksijenli su. 
3 Litre adi su. 
Bir kaç damla omonyak. 
Bu banyo hafif ılık olmalıdır. 

Takriben yirmi derece. şapka ban
yoya sokulur ve dört saaı kadar 
içinde bırakılır. Arada birde ban
yonun içinde çalkalamak iyidir. 

Banyonun çabuk soğmaması i
çin odanın harareti oldukça yük
sek tutmalı. Ondan soma şapka 
banyodan çıkarılır., bir kaç saat 
açık havada kurutulur. Ondan 
sonra tekrar temiz suda furçala
nır. 

Esasında selluloz ve kağit bu
lunan hasır şapkalar için tabii bu 
şekilde banyo tavsiye edilemez. 

Perdeler 
Evlerimizin, apartımanlai-ı-

mrzin bir güzelliği de, pencerele
rimizin tuvaletidir. Çünkü ışık ve 
hava buradan gildiği için, pence
re daima gözümüzün önündedir. 
Sanatkarane bir zevkle tıuızim e
dilmiş orjinal perdeler ev sahibi
nin anlayışına ve inceliğine delil
dir. Perdeler hakkında bir iki fi. 
kir verelim?. 

Y ukardaki resimde perdeler 
daha ziyade kır perdeleridir. Pek 
ince pamuk vualdendir. Perdeler 
orta yerlerinden renkli bir galon
la ayrılmıştır. Pencerenin üst kıs
mına da kıvrımlı ve kenarları per
deyi tutan galonların rengi üzeri
ne işlenmiş bir fisto tutturulmuş
tur. 

İkinci resim İtalyan uıUludur. 
Perdeler organtinden.. Üçüncü re
sim ise bir zemin üzerinde üç 
renkten mürekkeptir. Krepdöşin 
veya İpek tuvalden orijinal bir 
stordur. 

asıl paravananın manası bu değil 
dir. Paravana ucuz, sanatkarane, 
zarif ve hafif olmalıdır. 

Fapa:::l Ya cEza 
ika paras daha ceza~ 

fandırıldı 
Rum Patrikanesinde Saint Sinode 

meclisinin bir toplantısında içeri girerek 
meclis müzakerelerine iştirak etmek is
teyen bazı peskoposların bu hareketi ki 
lise kanunlanna itaatsizlik telakki edi
lerek peskoposlann cezalandırılmasına 
karar verilmiştir. Bu Peskoposlardan Ga 
lata ve Balıklı Peskoposları hakkında 
da ahiren k~rar verilmiştir, 

Galata Peskoposu bazı esbabı muhaf 
fefeden dol">, iki ay klisede ayin yap
maktan menedilmiştir. 

Balıklı Peskoposu da müşevvik te
laktci edilerek oltı ay müddetle Aynaroz 
da bir manastırda kalmasına karar veTil
miştir. 

Ne mukavele 
Ne proje? 

(Başı 1 inci sahifede, 
ahide meydana nazaran küçüktür. A
bidenin daha fazla cesamet göster
mesi için nasıl tadilat ya~ılma~ laz"? 
geldiğini söz arasında soyledı. T adt
lat için bir proje ~"'"'.~ d~!ild!r· V caİ 
yeti anlatırken bır kagıt uzerıne bazı 
§eyler çizmişti. Buna proje denmez. 
Ve belediye M. Kanonika ile bu tadi
lat için laic bir yeni mukavele yapmıı 
değildİT. Şimdilik tadilat için mü•bd 
ve fi/1 80fıada /aiç bir tasavvur yoktur. 

Abidenin son taksitini henüz M. Ka 
nonikaya vermedik. Bu mesele yakın
da hakem tarafından halledilecektir. 

Bina tahrirleri 
(Başı 1 inci sahifede) 

haddinden fazla takdir ettikleri id
dialannı doğru bulmuyorum. Mükel
lefler için takdir edil~n ~!'°etlere üç 
defa itiraz hakkı verılmıftır. 

Eğer bir bati olursa komis
yonlar derecat itibarile hunu had
di Jayıkına ind!rirler. E,kal~. ~.a~uni
yeye muhalif hır. h~reket gorul~nıe '. 
bizim müfettiılenmız de buna bıttabı 
müdahale ederler. Netekim bu &nret
le birkaç komisyon reis ve azası de
~ttirilmİ§tir. 

Kadıköy ve Osküdarda baflamakta 
olan miUakkafat tahriri 4-5 ay süre
cektir. 

Bundan SOllJ'fl Adalar ve Kartalda 
müsakkafat tahririne baılanacaktır. 

Malt aene sonu münaaebetile Mali 
ye ıubesinde büyük bir faaliyet var
dır. 

Vergilerin 'bekayaya kalmamasına 
ve müruru zıımana uğramamasına çok 
ehemmiyet verilmektedir. . 

Filyos.Eretli 
Hattı yapılıyor 

(Başı 1 inci sahifede) 
dolayisiyle henÜz ba§lanamanuıtır. 

Ankara - Filyos hattmın dörtte üçü 
bitmi§ ve geri kalanın da 1935 sene
ıine kadar İllfUı mukarrer bulunmu§ 
olduğu halde hattın müntehaımın Fil
yosta kalması hem esas maksadın elde 
edi)ınelnesine sebep, hem de kömür 
havzasım inki§l'f edememesine baiı o
lacakbr0 , 

Halen •enevi bir buçuk milyon ton 
kadar kömür v- havzanın istihoalB.
tı gündaı ııüne artmakta ve daha mil
kenımel vesait iatlmaliyle bunun h.., 
milyon tona kadıır çiktınlabileceğİ m.,. 
mu! bulunmakta olmuma nazaran hav 
zanm nakliyat ihtiyacatı layikiyle te
min edilebilmek azere Filyoı - Ereğli 
sahil hattının İD§alma vaktiyle lıe§la; 
mak iktiza eylemektedir .Bu da fennı 
ııirette istihsal edilecek kömürün cihan 
piyasaıında kencliıine bir pazar bulabil
mesi, her ıeyden evvel maliyet fiatınm 
tenkiıi ile kabil olacaktır bu da vapur
lara tahmil ve tahliye itinin A vnıpacla 
ki emsalinde olduğu gibi ucuzlattınl
rnası lhmı gelmektedir. Bu limanın in
ıasıru İcap ettiren bir ikinci ıebep te 
Karadeniz sahilinde Sinoptan batka 
melce bulunınayqıdll'. 

İran konsolosunun 
bir tekzibi 

Tahranda İran hükiimetile lngiliz 
peb'ol tirketi ..,iimeıailleri arasında ge 
çenlerde bir itilaf hasıl olmu§tu. Bar 
gazeteler lran hükıimetine gösterile" 
mali fedeki.rlığa mukabil bazı yeni 
imtiyazlar elde ettiği mealinde muhte 
lif membalardan bazı haberler yazdı
lar. Dün lran konsolosu EaaduUah 
Behnam Beyden bu mesele hakkında 
aşağıdaki tezkereyi aldık: 

"latanbulda inti§&r eden gazetele
rin bazmnda (Daily Herald) gazete
sinden naklen lran'm lngiliz nüfuzu 
altına geçmesinin mühtemel bulundu
ğu mealinde bir yazı intişar etmiştir. lı 
bu ifıaat kökünden uydurma ve haki
katten ari olduğundan ıureti katiyede 
tekzip buyurulmaaını muhterem gaze 
tenizden ric;a eyleriz.0 

1 İs ve İsçi 1 
Milliyf!f bu sütunda iı 1111 işçi ~ti: 
yenler~ tava .. ut ediyor. lı ve _qçı 
ütiyenfor bir mektup/~ ~§ baro
muza müracaat etmelıdırler. 

1, isteyenler 

C ,1har ge/ii yc"i m.od cllcı-den bir kaç tane 

Dört ıene daktilo, kasedar ve muha
ıebe .-avinliklerinde bulundum. Bon 
servisim vardır. Türkçe, Fransızca ta
mamile ve kısmen lngilizı:e bilirim. Ke
falet verebilirim. Ufak bir maaıla it a
rıyorum. 

Milliyet iı bürosu S. N. Hanıma 
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Muhabir mektupları 

Çankırıda yeni şehir 
Az zaman içinde kasabanın bir 
tarafında yeni bir şehir yapıldı 

Çankırıda Halk fırkası binası ve civarı .. 

ÇANKIRI (Milliyet) - Çankırıya ihraç edilemediği için ucuzluk dev'1m 
bugün yeniden bir ıehir kuruluyor. etmektedir. Bundan istifade için elin-
Daha doğrusu, Çankırı imar içinde ge- de bir iki bin lira.aı bulunan herkes 
niıliyor. bir ev yaptn"mak hevesine kapıbyor. 

Şehirde görülen bu vaziyet gün geç Bununla beraber tehirde yalnız ev 
tikçe ilerileyip te tehrin garbi şimali yaptırmak değil, betonarme dükkan
ktSmı baştan bata yeni binalarla bir !ardan yapılmaktadır. Gene tat ve be
şehir halini almaktadır. Bu civarda tonla yapılmış olan "Ziraat Bankası" 
kurulan evlerin hemen hepsi oldukça binası yakında ikmal olunacaktır. Şeb 
moderndir. Her evin bahçe•İ var. Bu rin garbindc bulunan büyük bir ta§O• 
bahçelerin dıvarlan, içindeki ağaçları cağı inşaata taı yetiıtiriyor. Bu zen-
yetifmemİ! olduğu için henüz harici gin taşocağından istasyon binalan İn· 
manzaraları ç1plaktır. Bu kısımda gö- fa edildiği gibi tren yolu da istifade et 
rülen inıaat plan dahilinde yapılmak- miştir. Bu ocak Çankırı gibi birkaç şe 
ta ise de, henüz cadde ve lağun gibi hir kurabilecek derecede zcnginılir. 
zanıri ihtiyaçlarla uğra~ılamamı~tır. Şehrin karşı&ında yapıl1'.n bu yeni şeh 

lnıaatın çoğalmasına sebep keres.. re henÜ:l' i$İın konmamıştır. Yalnız bu 
te fiyatının ucuzlamasıdır. Mem!eke- semte "Karşıyaka" veyahut Bozyaka 
timiz gibi Ilgaz, Çerkeş, Sarıkaya, adı verilmesi muhtemeldir. Şimdiki 
Karakaya gibi ormanlardan kereste halde Yenimahalle diyenler de var. 

Manüa orta mektebi iftihar edüecek vaziyettedir. Geçen halta da la
boratuvannın küsat resmi yapıldı. Talebe laboratuvıırdan çok istifade 

' etmektedir. 

Bir evin temelinde eski eserler 

Temelden çıkarılan eski eacırler 

AYDIN (Milliyet) - Aydının Hisar 
mahallesinde bir evin temeli kazılırken, 
bir mezar bulunduğunu ve mezardan 
kıymetli eski eserler çıktığını ııeçenler-
de yazmııtım. .. . 

Bu eserlerin lzmir mÜze8İne gond~
meai Maarif Vekaletinden Vilayete bil-
dirilmiştir. da 

A dın halkevi müze şubeti tar~ın n 
Y • ı b eserlerın fo-30 asır evvele aıt o an u 

Milas'ta ekin 
MiLAS <Milliyet). - ~u ~ene bütün 

·ı· et dahilinde küllıyetlı mıktarda hu 
vı ay · T" .. fid 1 ' bubat ekilıniştır. utun an an . eyı 
yetişmİ§ ve hemen her tarafta dikme 
ameliyatı ~onlarına varmıştır. 

Akşehir at koşuları 
AKŞEHiR (Milliyet) - Şehrimiz 

Tayyare cemiyeti tarafından tertip edi
len at koşularına 19 Mayıs 933 tarihin
de mariE köyündeki çayırlıkta yapılacak 
tll'. 

Jandarma teftişleri 
AKŞEHiR (Milliyet) - Jandıımıa 

ınmtaka kumandanı kaymakam Münir 
Bey kazamız Jandarma muamelatını tef 
tit etmektedir. 

tografiııi aldınlnıııtır. .. 
Resimden anlaşılacafı uzere bu eser

i 'ki küçük heykel iki cam vazo, iki 
t~~..:k ıamdan bir alhn yüzük, bir çift 
altın küpe ve müteaddit maderu paralar 
dan ibarettir. 

Müze fUbesİ bu eaerlerin çıktığı san
dukayı meydana çıkartıp tetkikat yaptı
racaktır. 

Ortağım yakacaktı 
El.AZIZ <Milliyet) - ıMustafapaşa 

mahallesinde ibiı oğlu Ahmedin Ayşe 
ve lımet isminde iki ortak kansı vardır. 
lımet Hanım kıskançlık yüzünden bir 
sabah ortağının yatağına peh'ol . döke
rek ateılemit ve Ayte H. muhtelif yer• 
!erinden ehemmiyetli surette yanmıştll' 
Kadın etraftan yetiıenler tarafından kur 
tanlmış ve ortağı adliyeye verilmiştir. 

Sürek avı 
AYDIN (Milliyet) - Halkevi avcı· 

)ar klühü menıuplan diin pB§a yaylalf 
sırtlarında bir sürek avı yaparak 13 do
muz öldünnüşlerctir. 

Zabit ve askerlerimizin de lı<ıra"':" 
bulunduğu bu av çok eğlenceli .,. net• 
eli geçmittir. 
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İstanbul Ticaret müdürlü
ğünden: 

İstanbul Sucular ve küulsüz meşrtı· 

OPERATÖR 

Dr. Şinasi Hakkı 
ı 

hatçılar cemiyuinin idare heyeti inti- ı Hastalarını Pazar ve Pu·şembe gün
leri saat 14 ten 18 e kadar Kadı

köy'ünde Moda caddesinde 208 nu
merolu muayenehanesinde kabul C<ler. 

babı 7-5-933 pazar günil saat 10 dan 16 
ya kadar Ga.Jatada Mehmet Ali Paşa 
~an 29 numaralı su deposunda yapıla
cağı alakadarlara ilan oOınur. (2741) 

İstanbul ikinci iflls memurluğun

dan : 

Müflıs K"bar Ali karde_ler mahdum 

ları şirketi ve wriki Fettan, Sarım. Ri

z:ı: Hikmet beylorın ınaaMına llll.lracaill 

edtn 'Moris Koben efendinin kayıdcttı.r 

<!iği alacaktan 25625,27 lira 6 mcı sıra

'/• olmak uzerc kablll tdi-ldiği ve bu su 

ret e sıra de-ftcxi düzdtildigi ilin olu

nur (2878) 

Konya asliye hukuk mahknt'JC"iın.den: 
Konyanın başara kavak karyHİnden 
bakkal Abdullah <fendi vckıJi avukat 
l~~t Bey tarafından Konyanın mamu 
riye maha'Jesindcn kirişci Alİ'llin İl>
rııJH:n aL yhinc ikame olunan ala.cak da 
vasından do:ayi merkum İbrahim na
mm gOndcrilcn davetiye varakası; 

mcrkumu."1 ikametgahı meçhul olduğun 
<lan ba>ı:sıe bilii tebliğ iade kılınması
na ve bit ~lep ilanen tebligat icrasına 
ve muhak m nın 10-5-933 tarihine mü
sadif çarşc ':ıa günu Siat 9 a talikina 

oobkı:. cc karar verilmesine binat-n 
ncrkum lbrohimın benıyi muhakeme 
ycvm ve vaktı mezkürda Konya osliye 
hukuk m:hkeomsine gelme i ve aks.i 
taktirde giyabmda muhakemeye devam 
edileceği tebliğ m.ıkamına kaim olmak 
üzere ilan olunur. (28S2) 

İstanbul dördüncü icra mcmurloğun-
<l.ın : 
Tamamına ıiç bin yedi yüz dli lira 

takdir ed 'en Topha'llltde Hoca Ali ına 
hallesirı!n Hoca Ali Ef. sokağında atik 
7,7 mükerrer , cedit 1-7 No. lı kadimen 
tevsii intikallı kargir maa dükkan ha 

nenin on iki bi~ itibarile bet hisscS 
açılı: artırmaya vazedilmiş ve ~ 

c;i 13-5-933 tarihinden itibaren daırc
mi.odc herkes tarafm'*1 görülelıikceği 
"bi 5-6-933 tarihU. müaadif pazartesi 

ı;unu at 14-16 kadar dair<oııi.de açılı: 

iil'tmna ile sat>laca.ktır. Artırma bedeli 
muhammen kıymetin yüzde yetmiş bc
ıini bulm;odığı takdirde en ..,_ -ıra
nın teahbüdü baki llalmak '!&ftıiloe 20-6-
933 tarihine müııadif ııah günli yine 
sa:>l l4 ten 16 ya kadar dairemizde ya: 

pı!ac.ak olan artımıasmda gayri men
kiıl en çok artırana ihale cıdiltteğindtn, 
taliplerin muhammen kıymetin yü"de 

yedi buçugu niabetinde pey ak~i ve 
ya M.iJJi bir B111kamn ıaWnat mektu

bunu hamil b.ılunmi>ları hlıımdı.r. Mü
terakim vergiler ile, vakıf, i~i ve 

Bded:iyeye ait tanzifat, t<."1lviriye rU:. 
e.umları mü teri ye ait ve 2004 N o. lı ic

ra ve iflas kanununun 126 ıncı madde
sinin dordüıncli fıkrasına tevfikan _.., 

gayri menkUl ü..crindc ipotekli alacak
lılar ile d;ger a!Alaıdacaıım "" irtifak 

hakkı sahiplerinin ve al.iikadManın ve 
hu...Wl.c faiz _.., rnasarife daıi.r olen id

di.Jannı ilin -ihinden it>'-'en yirmi 
gün içinde evrikı müotıitelerile bildir 

meleri, aksi hakle hakları tapu aicille
rile sabit olmadıkça ııatıı bedeJinin pay 

la~ıntl.ın "-iç Jıaı.c.Jı:Jarı cihetle 
elakadar;mm iJbu nw!kknfo mezkl\r 

fikraama göre baraket e~leri ..., dıı
h fazla mıılümat almıılı: iııteyenl.erin 

926-4927 00..ya nurmr;ıaile müracaatla
rı ilin olunur. (21.59) 

f--.tıu.J dördüncü icra -.-nurkığu& 
dıın • 

Ettnköyünde Suadiyede Çolalı: t.
mail sokağı.nda eaki 14 yeni 51 llllma
rah ,,_ müttanilat miitasarrı.f oldtı.k
ları kii!kte mülrim ilııım eLyövm iı..m.t. 
gahları meçhul madam Flora ile \Mori• 
Santos Zakum Efendiye. 
Mütemeılılük Simon Brot elendiye bi.c 

kıt"a Noter RDedile borcunuz oı.ı ez. 
gayri faiz ve rmaraf cemıwı üç bin 
dört yüz lira1'1ın temini iatifası zımnm 
da balada adttai yilZıl: gayri mrnkul 
mahkemd asliye üçüncil hukuk riya.se
tinin 6 Haıi<an 93Z tarih v• 932-288 
numaralı ihtiyaten haczine karaır vc
ri1mistir 

JJaımetgahınızm mcçbuJiycti ha&cbi
lc ödeme cmirl.cri t.obliğ edilemeıdiğin 
den tarihi ilaoo.ıı l~ on beş gün 
içinde 932-729 doeya numanısile fatan

buJ dördüncü icra memurluğuna mitta
caatla borcun tamamına veya bir kı mı 

na veya a.!acaklmuı takib icrası hak
kın~ itırazmız var ise bildirmeniz ve 
tarihi il.i.ndan itibaren yirmi beş gün 

z:ırfmda borcuınuzu vcnncdiğiniz tak
dirde mezkiır haciz ihtiyatmın icraiye 
kalbi! Suaclıyedcki eıki 14 yeni 51 nu 
maralı gayri menkulün paraya çcvrile
ce=:i tebliğ makc.mına kaim olmak ü
zere ilan olunur. (2865) 

, .. _. (2S4t) 2379 

r..- Gülbane muallimlerinden 

Dr. Fuat Kamil 
Yeni adres: Taksim mey

dam. Şark apat'tımanı. 
.... Tel. 43843 - (2823) 

Ademi iktidar ve 
bel gevıekligine 

kar41 en müessir den SERVOİN 
haplarıdır. Deposu, lıtanbulda Sirkeci
de Ali Rıza Merkez eczaneıidir. Tq
raya 150 kuru4 poıta ile gönderilir. lz
mir'de irgat pazarındaki, Trabzon'da 
Yeni Ferah eaanderind., bulunur. 

(2646)_ 

3 üncü kolordu 
i'an1arı 

16. F. SA. AL. KO. dan: 
Manisada bulunan kıt'at ih 

tiyacı için 146,400 kilo un Me 
nemendeki kıt'at için 143,550 

1 
kırk ağaç daki kıt'at ihtiyacı i 
çin 143,550 kilo ekmek ka
palı zarfla münakasaya kon 
muştur. İhalesi 22 Mayıs 933 
pazartesi günü saat 15 tedir. 
İsteklilerin şartnamesini gör 
mek üzere her gün ve müna
kasaya girmek için o gün ve 
vaktinde nevvel Manisada SA. 
AL. KO. nuna müracaatları. 
(3050) (2005) 

K. O. ve 1. F. Kıt'aları ib
tiyaci için pazarlıkla 5000 ki 
lo Pirinç alınacaktır. ihalesi 
8 Mayıs 933 pazartesi gunu 
saat 14,30 dadir. İsteklilerin 
nümune ve şartnamesini gör
mek üzere her gün ve pazar
lığa iştirak için o gün ve ııaa
tmdan evvel Fındıklıda 3. K. 
O. SA. AL. KOM. nuna gel
meleri. (136) (1987) 

• * • 
Hava Aktarma ambarı i

çin 1000: 1140 adet ampul 
pazarlıkla satın alınacaktır. 
Talip çıkmadığından ihalesi 6 
Mayıs 933 cumartesi gunu 
saat 14,30 a bırakılmıştır. İs
teklilerin şartnamesini gör
mek üzere her gün ve pazarlı
ğa iştirak için o giln ve vak
tinden evvel Fındıklıda 3. K. 
O. Sa. Al. komisyonuna gel-
meleri. (130) (1944) 

2473 
• * • 

K. O. Merbut kıt'alarile 1. 
F. Kıt'a ve Müesseseleri için 
102,000 kilo hamam odunu 
pazarlıkla satın alınacaktır. 1 
halesi 6 Mayıs 933 cumartesi 
günü saat 14 te dir. İsteklile
rin şartnamesini görmek üze 
re het' gün ve pazarlığa İştirak 
için o gün ve vaktinden evvel 
Fındıklıda 3. K. O. SA. AL. 

KOM. nuna gelmeleri. (129) 
(1945) 2474 

* * * Hava ihtiyacı için pazarlık 
la çelik, çubuk, demir, çelik 
saç, demir saç köşebent demi
ri alınacaktır. Talip çıkmadı 
ğından ihalesi 8 Mayıs 933 pa 
zartesi günü saat 14 te bı
rakılmıştır. İsteklilerin tart
nameaini görmek üzere her 
gün ve pazarlığa iştirak İçin 
o gÜn ve vaktinden evvel Fın
dıklıda (3. K. O. SA. AL. 
KOM.) nuna gelmeleri.(133) 
(1984) 2509 

Catalca MST. MV. ihtiya 
cı için 61 metre mikabı çakıl 
ile 61 metre mikabı çorlu De 
re Kumu pazarlıkla satın ah 
nacaktır. İhalesi 6 Mayıs 933 
cumartesi günü saat 15 tedir. 
İsteklilerin şartnamesini gör
mek üzere her gün ve pazar
lığa iştirak için mezkur gün 
ve saatinden evvel Fındıklıda 
3. K. O. SA. AL. KOM. nuna 
gelmeleri. (134) (1985) 
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MiLLİYET PERSEMBE 4 MAYIS 1933 

Sabık Düstur Encümeni Reisi Karakoç Efendinin 
tertip etmiş olduğu 

SİCİLLİ KAVANİNİN 
8 inci Cildi Çıktı 

Eu ciJ.t 1931 - 1932 senesi zcrfıncla intişar eden umum karnıın
-q! !»l""!"Pl >(! 1.Jl!fll!.l"'f >J!'PA !}.)A>H '1Jl>(>Al!.ljnW >A J>J·"t"'IJl!nw '1•1 
tıva ctınekt dir. 

Sicilli kavanin Büyük Millet Mecli&i kanunlarının yekdi~erilıe ve 
Mülf,<' 0.""""11 İmperatorluğu kanun.!arından mer'i buJınıan'arla olan a'li
ka ve rabı~~ırına dair pek mühim noktalar.la mücchbe1Jdir. 

Bu 8 i:ıd cilt c!ahi 4 cü c itte ol.duğu gibi 4 cildin tevhit ediJmiş 
hccai f.i.lui&tini havidir. 

Sicilli kavanine rıv-_rbut talimatnamelerle temyiz mukarrenıtı ya
kında çıkacaknr. 

R<!TC'<ia mukayyet avukat beyterle Umum adli~ memurlarına şamil 
olmak uzre, taksitle dahi satılmaktadır. Ycel\ııe &ıtış ve taksitıle iştira 
mahalli : 

fstanbnJ, Ankda c~ıH •İncle Cıhan kitapbancsidic. (2851!) 

Müflis Andon T okatliyan efendinin sıra cedvelidir 
Sıra Ala.cakhnın i~mi İstedigi para Kalıul ou Kabul olu-

Liıra K. n:m sırd -nan para MU!:haziJt 
L. K. 

1 İdare masrafı 

2 Annanak ef JJO 6 llO 
. 3 Ale ksan. ef. :;o n 70 
4 Yeğya ef. 67 6 (;7 

s Antuvan ef. 120 6 120 
6 Mari H. 100 fi 100 
7 Madam Katin.ı 150 fi 150 
8 Mösyö P.irs 146,13,41.L. 6 146,13,4 I. L. yüzdebe~ 

faizle 
9 Mösyö Pe..ki:ıe 221,13.91.L. 6 221,13.9 t L. yüzdcb-• 

!aiz 

10 Madam Annik GOT. 6 60 T. 
11 Leon tf. 75 6 i5 
12 İktisadi, sanayi, wi.sat 1781.88 6 1781,88 

i lctmc anonim ş · Ja:ti 
13 Karabet cf. 100 r. 100 
14 Haçik Kalfayan cf. 80 6 80 
ıs Tole.-i Delaye ef. 3100 6 3100 

16 Korıtiııa.ntal Hay.aı 114Z 6 1142 
Hendez Şolt Gemı ve 
Şürekkı 

17 Turrmııan madeni si- 3335,97 6 3335,97 
nayi Türlr Lirnitet 
Şirketi 

18 Koyaz Ma.niku d. 270,1,3 t. L. ~et selahiyeti anla-
şılmadığmdan 

19 Zamkoçyarı ti. 760 6 760 
20 İçtelonyaın Elriep« H-

mitet ,U-kcti 14,8 f.L. 15 144.8 t. L. 
6,12 pro 6,12 !>'"0 yüzde beş 

faizle 
t-.ooı ikinci m.;.s memoırJuı;uod an: 
Miiflis Sirkecide Nur 1-ı 2-3 N. c1a Nalbur Andon TokatJiyan ef. nin 

borçlarına ait tatlrikaıt bitmİ§ ..., yaprla n aıro deftıeri yukarıya gcçfrilmi~tir. A
lacaklılar., iı.inci topılanma için 2'1-5-933 p«şernbc günıi a.t 14 .., ikinci ifliltl 
daire inde hazıı buluiıtnal.ıtı ~ oluJllJ r. (28H) 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

4000 Ton Rekompoze kömürü: Kapalı zarf: 20 Mayıs 933 
cumartesi saat 14 te. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı İçin 4000 ton Rekompoze 
kömürü kapalı zarf usulile miibayaa edileceğinden şart

namesini görmek istiyenlerin her gün ve itaya talip olanla
rın da hizasında muharrer gün ve saatte Kasonpaşada De
niz levazım satına1ma komisyonuna müracaatları. ( 1837) 

2411 

1HT1RA İLANI 
c Zatülharakc tüfekler için tıetik t«

tibati"' hakkın.da i6tihaııl olıunan 2-6-930 

tarih ve 916 numanılı. vıe cKcndi Utıdi 

ne imla edilir alliti hamiye, biJh;ıa. 

tüfekkr için sademe lfflrin cdccİ aleb 

hakkında istihsal, olunan 20-11-929 "'" 

rib ft 856 numantlı, ve cZ&tülıhanıkc 

endıaht cel"-ı için ve bi.lhauıı tüfek

ler için gaz hücresi• hakkında istilıml 

oluııan 2-6-930 tarih ve 915 nUID<f"()lu. 

ve ekendi kendine imli edilic tiliek• 

hakkında istib&al okıomı 2-i>-930 t..m 

ve 914 numaraılı ihtiıra ber.ıtlarının bu 
cleıfa mevkii fi1le konmalı: üzıre ahcre 

deıvrüfereg """"' i<:aır Wıi.Jeceğff>den ta 

lip olanlann Galata'da Çinili Rıhtısı 

Hanında Robut Fen-iye münoaıatlıaırı 

illin olunur. (2856) 

iLAN 
Oelıar Şerler ve PiJıiıp Lostlcıııttn ve ' 

ııenki unvanlı mefaılı lı:olektH 'Jİl"keti. 

taafiye memurlui'Jndoııı : İsta11bul ~ 

liyc Mahkeıneai Birinci İdare daiırcein
ce taefiytsine karar vwikn Oskar Ş«
ler _.., Pilip Loetkartcn _.., şeriki un
vanlı mefsuh kolektif şirketinin taııfi
y~i hitam bulduğu ve ta fiye memur
luğuna müteallik vamenin kalmadığı 

ilan olıunur. 

Galat.d Karaköyplee Hanında No. 1 
yazıhane mezkur Şirket tasfiye meml>
nı avukat Salilb Reşit. (2874) 

Emniyet San.dığı Müdürlüflinden: 
Seniha Hanmı 29 Ağuat.os 1932 tari

lrinde ııandığnnıza bi.nılııtığı psa için 
verilaı. 34041 numariili bonoyu kaybet
tiğUıi söylcmiflk. Yenimi ._-üeceğin
den eskisinin hükmü olmı}'QC"ğı lıl&n 

okınur. Adrce; Kadıköy Cevizlik HMı.r 
cıbqı eo!Qlr No , 70. (2880) 

İLAN 
Çanak:kaknin Cavat Paşa maha11eain 

de Kayserili Ahmet Pa§O caöaesindc 44 
numralı mahalli ikarnctgaln tia.ri itti
haz cyJeY= ve Çıınakkalıe sici.lli ti.taze 
tinde 214 l>UllllM'll iJc mÜ9eccel b.J.Wııan 
ve Den.iz iııJerüe igtigal etmek üuırc 
teşekkül oMn (V...,...n Jemmk ve Şü

reka...) kolleı.tif ti.rketi Şüııekaaın.ın i.t 
tifakile fceih ve tasfiye kanon veımi9 
ve keyfiyeti fceih ve tasfiye Çarwlduı
le A.ı.iye mahkemeWııce -ik ve si.c;ı 

Le kay dol~ Çaııaklıalıe Vilayeti 
remıi eaıı«<Midc 23 Nisan 1933 tarihin 
de i.IAn oluomıftıl>r. Binaaıaleyb mez
kl'.l.r 'irlı:cttaı. alaaığı olerıların ı. Ha
ziran 1933 tariıbi.ne kadar cwna ve l'B
zar günleri hariç olmak ü_.. her sün 
•at 10 dan 12 ye ıı.ı.r prlııcıtıin Çuıak 
kalede lriin İdııııe Merkezine "" t..ıan
bulda Büyük Kınacıyan hanında 1~20 
nuı,..aJı yazdıancye mm-t _.., vcai-

kalarını ibraz iıle alllcaklannı kaydettir 
mcltti lüzumu ililn ol"?ur. (2847) 

Teıtfiye Memurları 

Vtnaan. Jermak Avukat Fcdıi 

İst..n.ı İkoinci İCN memurluğun
dan: 

Bir borçtan dı>J.yı mah(:Ull; ve panı
ya çevrilmesi mukaror« 3736 Plaka No 
hı Ren.o marka kamyon 8-5-933 tarihine 
müsadif Pazartesi gllnü •at 11 den iıti 
barcn Beyoğl.u Tekaim Talıimhanc mey 
danı Robelrof garajında ablacağl'llldııın 
talip olanların ycıvmi mezkürda 933-716 
dosya numa .. ını lanUen malıaJıl,inde 

hazır bulunacak memura müracaatJan 
iJAn olunur. (2854) 

ZAYİ - Iırtanbul İhracat GtimrillU 
müdüriyetinden almlf olduğum 75820-
7913-8532 nıurı...h makbuzları zayi et
•isn HUlı:mü yolııtur. M.ebınat Zeki 

<.2867) 

Devlet Demiryolları idaresi ifa~ 
200 ton rezidü yağının kapalı zarfla münakasası 25 

Mayıs 933 perşembe günü saat 15 te idare merkezinde yapı
lacaktır. 

Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde beşer lira 
ya sahlan şartnamelerde yazılıdır. (1816) 2410 

1 - Irmak - Çankırı hath Üzerinde Tüney istasyonu civa• 
rındaki taşacağından çıkarılacak beş ay zarfında teslim 
olunacak 4000 M3 balast 

2 - Ankara - Kayseri hattı üzerinde Fakılı istaı1yonu civa
rındaki taşacağından çıkarılarak sekiz ay zarfında tes
lim olunacak 10,000 M3 balast. 

3 - Konya - Yenice hattı Ü zerinde Çiftehan - Pozanti ara· 
sındaki taşacağından çıkarılarak on ay zarfında teslim o· 
lunacak 15,000 M3 halas t. 

Yukarda yazılı üç muhtelif balastın kapalı zarfla münaka· 
saları 25 mayıs 933 perşembe günü saat 15 te sırasile idare 
merkezinde yapılacaktır. 

Tafsilat Tüney ve Fakılı ocaklarına ait olanlar icin Kayse· 
ri ve Ankara veznelerinde, Çift ehan - Pozanti arası ~ağına ait 
olan için de Konya ve Ankara veznelerinde her biri beser li
raya satılan şartnamelerde yazılıdır. (1941) · 2440 

Bilecik deposu kömür tahmil ve tahliyesi ışının kapalı 
zarfla münakasası 24 Mayıs 9 33 Carşamba günü saat 15 te 
Ankarada idare merkezinde yapılacaktır. 

Tafsilat Ankara ve Esl<iş ehir veznelerind,. birer liraya 
satılan şartnamelerde yazılıdır. (1978) 2506 , 

Af on Vilayetinden: 
! -Bedeli keşfi (15857) lira (18) kuruş olan Afyon - İs

parta hududu yolunun şehir da bilinde rastgelen (879) metre 
lik kısmının parke ile döşenme si işi kapalı zarf usulile müna· 
kasaya konulmuştur. 

2 - Münakasa müddeti 26 Nisan 933 tarihinden 17 mayı• 
933 tarihine müsadif çarşamba gününe kadardır. 17 mayı• 
933 ~arşamba günü saat on beşte kat'i ihale yapılacaktır. 

3 - 1 aliplerin İmzalarını havi teklifnamelerini ayrı mü· 
hürlü ve üzerinde teklif mektu bu olduğu imzası ile kapalı bir 
zarf ve (1189) lira (29) kuruş r~k teminatı muvakkate akçeıi 
veya muteber bir banka mektu bu Ticaret Odası vesikası ve eh 
liyeti fenniy«: ve sair vesaiki ayrı bir zarf içinde ve bu kapah 
zarfları a b r zarfa koy p · lenin İcra edileceıli szün ve t

ten evvel Vilayet daimi encüm enine müracaatları. 
4 - Bu baptaki evrakı keşf iye ve münakasa şeraiti umuınİ 

yesini görmek ve tetkik etmek istiyenler Vilayet Nafia Baş· 
mühendisliği ve daimi encüme n kalemine müracaat etmeleri 
ilan olunur. (1930) 2437 

HtLALtAHMER 
MERKEZİ UMUMİSİNDEN: 

Her varakı üzerine filigranlı bir hilal ve bir yrldızla (T.C.O.K.1) mrnu:ru 
•azedilerek mayısın birinci haftasından itibaren Pintnik m311l1.11'tından elli 
üçer varaklı 1 Si _.., 222.2 numara.lı oyun kağıtları piaaye arz.edilrceı.tir. 

2484 1271'] 

Gedikpaşa'da Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

850 ila 950 hayvan vel ensesinin kapalı zarf münakasa 
111 9 Mayıs 933 salı gÜnÜ saat onda yapılacağından isteklile
rin şartnameyi görmek üzere her gün ve münakuaya ırinnek 
için teklifname ve maliyeye yatırılarak alınacak teminatı 
evveliye makbuzlarile berabe r komisyonumuza müracaatla· 
n. (1698) 2001 

Gedikpaşa'da Jandarma 
Sahnalma Komisyonundan: 

80 ila l 10 eğer takımının kapalı zarf münakaaası 9 
Mayıs 933 sah gÜnÜ saat on beşte yapılacağından istekli· 
lerin şartname ve nümune:vi görmek üzere her gün ve mü

nakasaya girmek için teklifna me ve teminatı evveliyeaini.n 
maliyeye yatırılarak alınacak makbuzlarile mezkilr günÜJJ 

muayyen saatine kadar komiı yonumuza müracaatları. 
(1697) 2000 



• 

TÜl'LERl KALAY MİKDARI ÇOK 

YAPILIŞI FENN1 VE MÜKEJilNEL 

1 l•taabal Beledlye•l llAnları 1 
Hoca Hayrettin rnahalleainde67 No. dükki.n: Temnı.:t 2,25 

lira. 
Balıkı>uaroıda 140/142 eak i 96/98 yeni No. dükkan: Temi 

nat 19 Iira. 
~c:_~cankt Yokuşunda 40/31 No. dükkin: Teminat 11,S lira. 
~1 aşta 11 No. lı dükkin: Teminat 4,5 lira. 
Ortaköyde 1 No. dükkin: Teminat 4 lira. 

8
Fatihte 12 / 26 No. dükkin: Teminat 4,5 lira. 
eyazrtta 9/84 No. dükkan: Teminat 11,5 lira. 

.. Yukarda yazdı mahalle r kiraya verilmek üzere açık 
rn~ayedeye konulmıqtur. Talip olanlar şeraiti anlamak ti
ı~re her gÜn levazım müdürl üğüne miizayedeye girmek i
~:n ~e .!eminat makbuz veya ?1ektubu ile 29-5-.933 pazarte
d" gunl u saat on beşe kadar Da ımi encümene müraeaat ebneU 
ır er. (2002) 

• 
inhisarlar idaresinden: 
~atdacak etYanm nevi Miktan mu.bammeni 

Muhtelif eb'atta ""cedd . 80000Adet 
8 4 

mu et şıte 
tarih. a~da ,miktarı yazılı seksen küaur bin şite 15-5-933 
retile~e Wuaadif Pazartesi günü saat 14 te açık arthrma su
bata a .:_caktır. Alacak olanlar şiteleri görmek üzere Ka
misy~ aın ·~~ ve şeraiti anlamak üzere Cibalideki satış ko-

nuna rnuracaat etmelidir. (M) (1840) 

l Evkaf müdirlyeti UA.nları 1 
dönü:J.Y:;roea~~ vakıf .ar:'"zi sinden Keçesuyu mevkiinde 6 

İhal ~m uç senelik ıcarı arttırmaya çıkarılmıştır. 
laııların l esı 8-5-933 pazartesi. gÜnÜ saat 15 tedir. Talip o
müra la•tanbııt evkaf müdüriyetinde varidat müdürlüğüne 

- caat rı. (1640) 2384 

nrn bi Ça•nışbaıı Vaktt çiftlik binası önünde 20 dönüm tarla
oaıart' s~n~.li~. icarı arttırmaya çıkanlmışbr. İhalesi 8-5-933 
dürlüi:~dgunu .•aat 15 ted.ir. Taliplerin İstanbul evkaf mü 

e varıdat müdüriyetine müıacaatlarr. (1641) 
1916 

ısd Alemdağm'da S it "f ı·-· .. .. d d "f öniirn Tarl .. U an çı t ıgı onun e çayır an mu rez 
lhaleai 8 anın uç aenelik ic~rı .. ~tırmaya çıkanlmrş~ır. 

lanların 1 -5-933 pazar~ e~ı ~u saat 15 tedir. Talip o
ınüra 

1
•tanbuI Evkaf müdı rıyetınde varidat müdürlüğüne 

caat arr. (1642) 
2386 

T erkosda va~ ~~dır acı çayırı otu 
T erkosda vakı Sılahtar ağa cayrrı otu 
r erkos gölü sazları . . 

ki la , ";atalca kazasına tabi T erkos nihayetinde Evkafa ait i
I"k ta çayırın 933 senesi otları ve Terkos gölünün bir sene 
s: ~~~rı arttırmaya çıkarılmıştır. ihalesi 8-5-933 pazarte 
de 'V:~ saat ~~ ~.e~~r.: .. Taliplerin İstanbul Evkaf müdiriyetin 

ıdat mudur ugune mür :ıcaat eylemeleri. (1643) 

--------------------------------------------_;;?387 
.. Alemdağında Reşadiye karyesinde vakfa ait 177 dö· 

nurn T 1 .. tik . . 8 ar anın uç sene ıcarı arttırmaya cıkarılmro.hr. 1. hale 
11 5 933 t · ·· ·· " b 1 · • ~~ ~sı ?°°u saa~ 15 te dir. Talip olanların lstan 

U evkaf mudunyetinde Varı dat müdürlüğüne müracaatla
rı. (1644). 
--.:...:..::.~---~~~~~~--~~~~~23M 

Çavuşbaşı vakıf çiftlik dahilinde Şi.malen . kücük göle 
garben k" ··k ··1 it d bed ·1 akl • C uçu go e a m a ı e çrr ık deresini takiben 
.avu~ba.ı deresinde cenuben karanlık dereyi takiben kesta
~~kde~~si ş~rkan Murat çeşme sile düz kestane büyük ve kü
d h ·folgelik mevkiine kadar olan hudut ile mahdut mer'a ile 
.,: 1

1 ınde bulunan (200) dönüm tarla ve çiftlik karşısındaki 
az ı tarla n ·1 f 15 d"" .. t l .. artt arnı e maru onum ar anın uç senelik icarı 

saatırl~aya. çıkarılmıştır. İhalesi 8-5-933 pazartesi giinii 
Varid t tedir · Talip olanların İstanbul evkaf müdiriyetinde 

r ---=~a_rn __ ü~d:ür~l:ü~ğün~·~e~m~iır~·~a~ca:_:a~tl:a:n:·~(~l=64:5:):_~~__:2:3~8~9:__ 

.#\fyon Viliyetinden: 
lıt 1 

Bedeli ketfi (22164) lira (54) kuruş olan Afyon -
lilea~.~n yolunun üçüncü kıırm parke inşaatı kapalı zarf usu

unakasaya konulmustur. 
933

2
t- "h~üna~sa ~üddeti 26 Nisan 933 tarihinden 24 mayıs 

933 arı ıne muıadıf çarşamba gününe kadardır. 24 mayıs 
Çarş b ·· ·· 

3 am. a ~u sa~t on bette kat'i ihale yapılacakbr. 
te . Talıplerın teklifnamelerini ayrı bir zarf ve (1663) lira 
rnınatı muvakkat k · be Ve ehli . . e a ç~ı vey a mute r bir banka mektubu 

hat · . Y~h fennıye ve saır vesaiki ayrı bir zarf içinde olarak İ· 
enın ı d"l ~· .. 

lllür cra e ı ecegı gun ve saatte Vilayet daimi encümenine 
acaatlarr. 

Yes? . ._Bu baptaki evrakı keşf iye ve münakasa ıeraiti umumi 
hen:i f.~~mek v~ tetkik etmek istiyenler Vilayet Nafia Başınü 
ot1.ı.rı.'.a •ın ve dauni encümen kalemine müracaat etmeleri ilin 

-.r. (1931) 2438 

1 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

-PAIM v APUR iDARESİ 
IZMIR SÜR'AT POST ASI 

A D A N A 

4 Cncll Vakıf Han fıtanbul 

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

TGrklye lı Bank-ı tarafından tetldl olanmuıtur. idare mecllıl ve müdürler 
heyeti ve memurlan kimU.a TOrklerden mtlrekkep yegane Türk Sigorta Şirke
tidir. TOrldyenln her tarafuacla (200) 1 •eçen ac:eatalarmın h•p•l Türktür. TUr
ldyealn en mtlhlm mfleıa ... lerlala •ebaakalanma ılgortalaırını icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
ııiııortalanru ea iyi ,eraitle }apar. Hasar vukuuada zararlan stır' at ve kolaylıkla öder. 

Telgrafı iMTiYAZ •Telefon: fst. 20531 

• 

·DARA 
BiRiKTiREN 
RA~AT-~ D(;Q 

--·---
2365 

lstanbul Gümr_e· ..... le · Başmüdürlüğünden: 
18-4-933 tarihinde muhtelif gazetelerle ilan edilen eş yadan aşağıda fasıl numarası 

ve kıymeti muharrer olanlar hizalarında yazılı tarihlerde gümrük resmi aranılmaksızın sa
tılacaktır. Talipler müzayede şartnamesini komisyond:ın alabilecekleri gibi eşyayı da İs
tanbul ve Galata Gümrüklerindeki mahalli mahsuslarında görebilirler. MezkUr tarihler
de. saat 14 te kıymetinin yüzde 7,5 derecesinde teminat akçelerini hamilen Başmüdürlükte
ki komisyona müracaatları. ( 1764) 
Fasıl Kap adedi Muhamnıen Müzayede 

tarihi 
Cinsi eşya 

N. kıymeti 

2 155 
Lira Kuru~ 
910 22 13 Mayıs 933 Konserve süt hiilisaları yağ 

ve aaıre. 
3 79 283 

4 86 455 
7 16 74 
9 11 39 

10 83 444 

12 8 12 

lstanbu1 Vitav,.tfnden: 1 

Üs~~ar ve Kadıköy Kaza j 
ları dahıhnde bulunan binala 
rın umumi tahririnin icrasına 
maliye vekaleti yiiksek maka 
mmca karar verilmiş olduğun
dan 'keyfiyet 1837 numaralı 
bina vergisi kanununun 41 in 
ci maddesi mucibince ilan olu 
nur. (1992) 
~~~-- .....,.ft-....,.._._, 

Cazetedlik ve Matbaacılık T. A. S 

60 20 Mayıs 

80 27 Mayıs 
75 5 Haziran 
91 13 Ha.ziran 
60 21 Haziran 

20 29 Haziran 

933 

933 
933 
933 
933 

933 

Hububat, mekôlat kola ve 
saıre. 

Muhtelif konserve. 
Muhtelif yağlar 
Tohum ve nebati kökler. 
Muhtelif hayvanat tüyleri 

ve saare. 
Sun'i giibreler. 2398 

Gedikpaşa'da andarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Kapalı zarf münakasasi le satın alınması mukarrer 
1700 ila 22 ı O adet battaniyenin münakasası 9 Mayıs 933 
tarihinde sair günü saat 11 < yapılacaktır. İsteklilerin şart
nameyi görmek üzere her gün ve münakasaya girmek için 
(788) liradan ibaret teminatı evveliyelerini maliyeye yatıra· 
rak makbuzları ve teklifnamelerile beraber mezkUr gÜnün 
muayyen saatine kadar komisyonumuza müracaatları. 

(1636' \.-~ 

vapuru her hafta 
PERŞEMBE 

günleri G.lata nhbmırndan saat tam 
14 hareketle doira 

l Z M 1 R'e 
ve pazar cilnleri lzmir'den saat 14,30 
da hareketle lıtanbul'a avdet eder 
Tafıiliıt içia Galat., Gümrük km1•· 
•ınıla Site Franaez Hu No. 12 yaz,. 
hanesine müracaat. Tel. 41041. 

-{2564) 2447 ... 
ı ..... 111111 .................... ... 

! ı 'fAVlı.ZADE VAPURLARI 
Ayvalık ekıpr .. poıtaıı 

' Selamet 
nparu her per
ıembe 16 da Sir

keci' den hareketle Gelibolu, 
Çanakkale ve Körfez tarikUe 
Ay•alığa azimet •• a•det ede· 
cektir. Dikkat Cuma gllall Edre· 
mit yolcularını trene yetittirir 
ve AY1'alık yolculanaı •ynı gün 
akpmı Aynlığa çıkarır. Yolcu 
bileti vapurda da verılir. 4'.clreıı · 
Yemiş'te Tanlzade Mustafa 

biraderler. Telefon: 22210 

------· [282)) 41 

SEYRlSEF AlN 
M• ._.eaı Galat• ICl,...Ot.•p 8. !3"2-

$- A. sı.tı.d Mahlrdar .... H. 1,3740. 

IZMIR - MERSiN POST ASI 

ANAFARTA 
S MAYIS CUMA 10 DA 
idare rıhtımından :al';ar 

· -------ı f st. Mr. Kumandanlığı 
Sabnalma kom. ilinları 

' 

Merkez Kumandanlığı i
çin 130 karyola 2000 kilo 
yün 6 adet su fıçısı 6-5-933 
cumartesi günü karyola aat 
1 O da yÜn ve fıçı 14 te pazar· 
lıkla satm alınacaktır. İstek· 
lilerin Komisyona uğramala· 
rı. (1999) 

Hava Postaları için 13 ton 
Benzin 1 ton Mobilöl yağının 
4-5-933 perşembe günü saat 
I 1 de pazarlıkla satın alın -
caktır. İsteklilerin betli va 
kitte Komisyonda hazır bu· 
lunmaları. (629) (2000) 

Ordu için bakır tükrük hok· 
kası, su koğası, Berber liğeııi 
4-5-933 perşembe gürıü saııt 
14,30 da pazarlıkla satın alı· 
nacaktır. İsteklilerin şartna · 
me ve örneklerini görmek İ· 
çin her gÜn ve pazarlığa gİ~İ 
şeceklerin belli vakitte Komıs 
yonda bulunmaları (628) 

(1983) 250. 

Görülmenıİ§" 
Parlak bir munffakıret 

Ademi iktidara, Belgevşek· 
liğine ve zafiyeti umumiye 'e 

ka.rtı kafi tesir gôsteren 

GLANDOKRATİN 
Meşhur Prof. Brown Seoquart "" 

Steinach'ın ketfidir. Kadın ve eıJ.c:e\ 

f k kt r Her kutu derunun~' arryou. 
türkçe olal"ak tarileşi ınevc:uttur. 

Her eczaoede bulunur. Fiatt 200 

kuruttur. Uınum deposu: lst. Bal

çekapt'da ZAMAN ecza .;~o•udur 

2374 ( l 107ı 

Askeri fabrika] 
lar ilanları 

Zeytinburnu fabrikası hu
dudu dahilinde yetişen otlar 
satılacaktır. Talip olanların 
şeraitini görmek üzere pazar 
tesi, perşembe günleri ve mü
zayedeye girmek İçin de 15 
Mayıs 933 pazartesi günü 
saat 14 te Bakırköy barut fab 
rikasmda satmalma komisyo 
nuna müracaat etmeleri. 
(241) (1847) 2219 

Dr. IHSAN SAMI_ ... 
... T1111ı~"fo ve Paratifo Aşı•• 

Tıfo ve l'aratifo lıa-talıkla ını ıutl.il 
m3m:ık içın le>iri çok kat'! mu•f"cıı 
pcL rınirı h .ı~ıd r (270.\l 



Ankaralının Defteri· 
• • 
Iktısat ve 
Tasarruf 

Ermenilere inan olur mu? Yeni idare heyeti aza
ları dtln seçildi 

Hariciye Vekilinin fikri _ Tür. 
kiye komünist fırkası 

ANKARA, 3. A. A. - Milli ik
tisat ve Tasarruf Cemiyetinin 

kongresinde seçilen umumi mer
kez heyeti bugün toplammthr. 
Merkez heyeti reisliğine B. M. 
Meclisi Reisi Kazım Pafa Hazret

lerini aeçmittir. 

Ermeniıtan mağlup oldu. Şim
di onunla uyutma ve anlqma yol
larım arıyoruz. Mecliste, Ermeni
ler hakkında açık bir itimataızlık 
var. Her konbinezonun arkasında 
gizli bir maksat arıyorlar: Erme
nistan, komünist oldu diye onlara 
nasıl inanabiliriz? Bir millet, ıöm 
lek değittirir gibi, fikirlerini, ka
naatlerini bir günde deği9tirebillr 
mi? •. Ermenilerin elinde ailih bu
lunmazsa insan gibi yqarlar. El
lerinde ıilah bırakıraanıı1, onları 
daima bir tehlike kaynağı olarak 
dütünmelisiniz ••• 

Mustafa Kemal Pqa bir taraf
tan, Hariciye Vekili Muhtar Bey 
öbür taraftan Meclise saatlerce i
zahat veriyorlar, teminat veriyor
lar: Her fena ihtimal, göz llnilnde 
bulundurulmaktadır!. 

Ermenistan galebesinden bek
led iğimiz bir fayda da onlardan 
biraz silah almakhr. Ermenilerin 
silahlarım istiyoruz. Bu mesele 
hakkında Ruslarla müzakereleri
mizde su esaslara istinat ediyo
ruz : • 

1 - Görünüşe rağmen Erme
n ilerin rengi belli değildir. Bugün 
sakin görünen Ermenilerin yarın 

ne yapacaklarını bilmiyoruz. O
nun için ellerinde silah bulundur
m:ık ifimize gelmez. Silahlı bir 
Ermenistanın Ruslara da zaran 
dokunur. 

2 - Ermeniler, komüniıt ol
duklarını iddia ediyorlar. Eıter bu 
iddialarında samimi iseler, silaha 
ihtiyaçları kalmamıt demektir. 

3 - Garp cephesindeki ordu
muzu her gün takviye ediyoruz 
Bunun için pekçok ıillha ihtiyacı
mız var. Biz, bu ıilihları, yalnız 
galibiyet hakkı olarak Ermenie
tandan istemiyoruz. Hayati bir ih 
tiyaç olarak arıyoruz •• 

Bolşevik Rusya, bizim bu dilek 
)erimize hak veriyor. Yalnız Hari
ciye komiseri Çiçerin diyor ki: 
"Ermenistanda komüniıt olan ve 
olmıyan halk vardır. Bunların e
linden silahları almak bir çok ka
rıtıklığa sebep olabilir. Komünist 
olanların silahsız, komünist olmı
yanların silahlı olma81 gibi bizim 
için tehlikeli bir vaziyet doğabilir. 
Bu sebepten Ermeniıtandaki silah 
ları bırakalım. istediğiniz ıilahla
n biz, Ru~yadan verelim!" 

Rusyanın bu tarzdaki izah ve 
müdafaası; Meclis azasının evha
mını tahrikten hali kalmıyor: A
caba Rusya, yiiıe Ermeniler vuı
tasile, aleyhimizde bir oyun mu 
tertip edecek?.. Halbuki bqta 
Mustafa Kemal Pata olduğu hal· 
de Hariciye_ Vekili ve diğer bükG
met erkanı Boltevik Rusyanm Tür 
kiye hakkında samimi bir noktai 
nazar beslediğine inanıyorlar, bu 
kanaatlerini etrafa yaymajta çalı
tıyorlar. 

• • • 
Ermeni meseleleri göriif(iliir

ken, Türkiyede ttıtekldll eden Ko
münist fırkasından da bahsedildi. 
Mustafa Kemal Pata Mecliste a
çık açık dedi ki: 

- " •. .Memlekette tesekkiil et
miı bir Komünut lırk~ı, bir de 
Halk iıtirakiyyun fırkan vardır, 
T iirkiye Komiinut lırka111nın te-

• 

Hariciye Vekili Muhtar Bey 

ıekkiilUnden vazıhan malumatım 
vardır. Bu fırkanın ne gibi mak
satla kimlerin te1kil ettiğini bili
yorum. Maksatlan, tamamen 
memleketin ôli menfaatlerine mu
tabıktır. O fırkada en vatanper
ver arkadOflarımız var..... Fakat 
bu demek değildir ki, hiikameti
miz doğrudan doğruya bu fırkaya 
utinat ediyor. Hükilmetin mesne
di yalnız Meclisi alinizdir.. Biz, 
Ruslarla görü1ürken bize "Mutla
ka komünut olunuz," diye teklif 
eden de bulunmadı. Biz de onla
ra: "Sizinle dost olmak için komii 
ni•t olacağız!" demedik. Rusya
nın Bolfevik olduğunu kabul et
mek, mutlaka o sistemi bizim de 
kabul etmemizi icap ettirmez.." 

Mustafa Kemal P~mn izaha
b, Meclisi tatmin etti. Bunun üze
rine Türkiye komünist fırkası aza 
11ndan Bursa Mebusu Muhittin Ba 
ha Bey kürsiye gelerek dedi ki: 

- "Elendiler, Ermeni milleti
ne olan tabii bir kin teairile içti
mai bir mesleğe vaki olan taarru
zu protesto için küraiye geldim. 
Burada bir komünut partisi var
dır. Onun a.zaaı, böyle bir fırka te, 
kil etmekle vatani ve içtimai en 
büyük bir vazife yaptıklarına ka
nidirler. Burada komiinut partisi
ne iftirak edenler, hududu milliye 
hürmetkardırlar, Bunun için ha
yatlarını bile fedadan çekinmez
ler. Biz böyle kabul etmifizdir. 
Bolfevikler de milletlerinin arzu
larına göre hareket ediyorlar.(Gi1 
rültüler) 

Nafiz Bey (Canik) - Orası, 
komünist propaltanduı yapmak 
için kurulmu, bir kürsü değildir! 

Bu tablo, Türkiyede komünist 
fırkası ve Türkün komünizm anla 
yıfı hakkında tam bir fikir vermi-
yor mu? MiLLiCi 

Reiı Vekilliğine Trabzon me
busu Hasan, umumi kil.tipliğe iz. 
mir mebusu Rahmi, muhasipliğe 
Sabık Ziraat Bankası umumi mü
dürü Şükrii ve idare heyeti aza
lıklanna Mardin mebusu Ali Ri
za, Kırklareli mebusu ve Hlmayei
etfal cemiyeti reisi Fuat,Emlik ve 
Eytam Bankası umumi miidürü 
Hakkı Saffet Beyler yeniden se

çilmitlerdir. 

ikamet ve Ticaret 
muahedesi 

'ANKARA, 3.A.A. - iktisat Ve 
kaletinden : 16 Mart 1931 tari
hinde Ankarada tanzim edilmi' 
olan Türkiye Norveç ikamet, tica

ret ve Seyrisefain muabedename
alnin 1 Mayıı 1933 tarihinden iti
baren meriyete girdiği tebliğ olu-

nur. 

Devlet Şurası Jayiliası 
ANKARA, 3 - Adliye ve Dahiliye 

Encümmlerlnden mütetekkil olan muh
telit encümen Devlet tura.sı layihaaını 
tetkik etmi,tir. Encümende evvela pren
sipler ııörüşülmekteclir. 
Encmı-de, hükıimet reisinin turanın 

tabii reisi olmuı, tura reisinin ikinci 
reiı isminde olma11nı ve vekillerin de 
turanm tabii azalan addedilınesini isti
yenler vardır. Şu .. azalığı için ~ük\ıme 
tin meclise namzet l'Öıtennemeın karar .. 
laştmluuştır. 

İkinci tahviller 
ANKARA, 3 - ikinci tertip dahili 

istikraz hisseleri ancak gelec~k sene 
sab"' çıkanlacaktır. Birinci tertipte 
yazılanlar hisse almak İİçn ikinci ter
tibin çıkma11nı hekliyecıekl<:r<lir -

Birioo.i iflas memurluğundan : 

Elvveloc Takııimde eUtçliJ.ük ederken 

327 smeein0e Mülga ticareti Bahriye 
mah"""-i tarafından ilaa:ıı if!A.sırıa ka

rar ~rilen Satiri iatdo eiendıi mıı*"" 

tarafından Aıı-n.yda -1'1 -..., lıa.bııslll

dmı intikali laxım relen -1ıırdaki his- , 
-;ne 329 tarJ.lıindıe lıade ~t 

..., bi'ahare ademi taldı> yl1.riinıden .-. 

.. kapanmı9 cddıuj!u .... &<adan 20 _... 

~çtlği clhot!e haczin hükmü ka1rı9"1<

ğmda11 tço siclllndelri kayııdııı ---
n.lmaaı ~ tıdi.1mfttir. Mtımaüeyıbi

deın aJ.ıııaılıı!ı olanların hı hııP.ta 1:ıılc di· 

yeoeklcrl 'V'8l'9ll blır ha:f\ta T.11Cfmde 1116-" 

muri~ ımu-da ltlıulann bi' 

ımmeJtti lhımdır. Bııı mllddıeıt gıeçdk

,tcn eoıııra lı::ammun htilrllmkri lfa edile 

ceği ilin olunur. (2857) 

Ankara SİNEMALARI 
Yeni Bugün bu s-• 

MALEK 
MiLYONER 

İUlveten: Dibıya haberleri 

Bugila bu gece Kulüg 

FEDAi 
DONANMA· 

İIAveten: DUnya haberleri 

Frrka Umumi Katibi Reup 11• Maarif Veküi Refi! Galip Beylerle Ba§ııekil ismet Pofa Hazretleri ıergide ... 

Güzel Sanat Hareketleri •• 
• • • 

resım sergısı Ankara 
muvaffak 

eskilerine 
olmuştur 

göre çok 

ANKARA, 2 (Milliyet) - Güzel aa
natler reooim ıubeoinin Maarif Vekil eti
nin himayesile Ankarada her ıene açbğı 
sergilerin dokuzunc:uıu da bugün Ha!k
evi istirahat salonunda açıldı. Sergıdo 
teşhir edilen eser mıkdarı vakıa mühim 
bir yekun tutmamaktadrr, fakat, vehle
ten tunu ııöyliyelim ki bu seneki eserle
rin kıymetleri geçen senekilerin kıymet
lerinden çok yüksektir. 

Ekspoze edilen eser adedi yüz elliye 
yakındır. Salon ise hu eıerlerin ziyaya 
ııöre icap ettiği şekilde a11lmalanna el
verişli olmadığından resimler kendileri
ne IUrm olan geni, ıahayı ve iyi ziyayı 
alamamııtır. Buna rağmen İyi eserler 
kuvvetle kendilerini ııöstennektedirler. 

* * * Bu seneki yüz elli eser içinde üç mü-
hlmine sah eser denebilir. Bunlann biri 
ressam Hikmet B. İn başbuğ tablosudur. 
Diyebilirim ki; ne Kampf, ne başkalan 
bu kuvvette bi• Gı.zi tabloıu, portresi 
yaratamadılar. Buradaki Gazi bizim ga
zimizdir. 

Hikmetin hu eseri için tam bir se-

Sagide Gazi H:ıı. nin tablonı 

ne mütemadiyen çalqt.ıtım iıittim, hu 
UZUıı ve hararetli çalqmanın izleri tablo
da da görünmektedir. Böyle bir eseri an
cak böyle uzun bir ~ ve kuvvetli bir 
sevgi ._,.c1ana çıbrabilirdi. 

ikinci mühim - Namık 1-U Be
yin (Kırmızı omfonisi) ismini verdifl 
tahlotudur. Kırmrzı bir lnmıat üzerinde 
büyük bir Bronz tastan yuvvlanan por
takalları -.e küçük bir Sen.mik heykel 
göst- bu eser taYanı hayret d01oıoede 
güze! ve canlıdır. T um parlaldıfı ve 
parlaklığın portakallar üzerindeki refle
leri çok çok mükemmeldir. 

Pek giizel buldufwn ücüncii eser de 
Vecih Beyin hannan tablo9udur. Bu tal>
loda kaııın bir ııüneş albnda bir harman 
canlanmakta ve seyirci kendini o harma
nm yanında :ı:annetmektedir. 

Ben herkesten evvel üç re11amımızı 

Kazım Pafa Hazretleri ile Ali (Afyon), 
da bu üc tabloıu icin peJİn pefin tebrik 
edeceği~. 

* * * Kataloğun deJaJet ettiği ııra ile ser-
ııiyi uzun müddet tetkik ettim. Ressam 
Ahmet Beyin yedi eserinden iki.ini gü
zel buldum. Halil P"l"Jlın oğlu Ali Halil 
Beyin altı e.eri araımda bir natürmort, 
güzeldi. Ali Halil Beyin eserlerine ba
karken babatının izlerjni değil, ap aşikar 
üstadı görmemek kabil değil. Hele iki 
plajı ile bir Çamlıcaımın altın.da imza ol 
masa insan eserlerin Halil pafaya ait ol
duğunu iddiada bir yanlıılık yapmaz. 

Ali M!ünip Bey namında bir resll8mln 
natürmortlarını beğendim, hunlar içinde 
18 SD'ft numaralısı ötekilerden gÜzeldi. 

Ahmet Ziya Beye ait bir iki parçanın 
bu ıerııide nasıl yer bulduğuna hayret 
oderek bu ressam olmıyan zatı ııeçiyo
nım. 

Çallının "istirahat" ini kabil olduğu 
kadar kötll, modern sitilde çalqıhmt "çi
çek" ve "türbe''sinl de oldukça hoı bul-, 
dum. 

F eylwunıon Beyin bu sene bir natür
mort sevdasına düıtüğü görülüyor. 
Bunlar içinde bilhassa ayva ve kemanı 
mükemmel ve portreci Feyhamanm, iki 
portresi ioe bittabi canlı idi. 

Halil pe§aDID alb eeeri için de ııöz ııöy
Jemete ı-et yoktur, üatat her vakitki 
kuvvetinde ....ı ... ibda etmeğe devam 
ebwwwktedlr. 

Hikmet 8eyin "Batbuğ" eıerind., 
baıJ<a dursun dere, ıarlnk daDıır, derede 
sabah, del'e tablolan reuanvnın kuvvetli 
!l>hretlnl daha ziyade !ahiye eden canlı 
ve yqayaaık eoerlerindendlr. 

Kenan Be,in 54 numaralı notilnnortu, 
~'lllD Rahi Beyin Geyve bofazı. Sa
di Be,ln Glibı dereoi, Sara Farlı! ham· 
mm poı hesi !aip Beyin kırmızı lmı, 
Becrıa Hanımın sabahı sergide g1bıel di
ye gÖM ~ eoerlerılendir. 

Nanuk l.....U Beyin 1amım aaıfoııl
oi iainıli mülımnmel ....m.ı- baıJ<a 
Bana, ~ re.imleri -'anmn 
ıiir ve manumı canlandıran • ! la cliı. 
Model iıimli e•eri de iyiler ~a 
sayılacak kadar güzeldir. Saımtlıi~n 
ınnıliye kadar gördüğümüz nü eserhrin
deki güul ten tengi. ve gÜzel refl•eri hu 
modelinde de mevcuttur. Namılı 11111111-

Yusul Akçora Beyler aergide ... 
ilin bir hususiyeti vardır O, mevzuu üs
luptan üstün tutar, men:ua göre üs
lup kullanır. Bu tercihtir ki onun resim 
!erine kuvvet verir Nanuk lsınru1 hnkiki 
aanatkirdır, hundan dolayı meydana 
ııelecek eserin kuvvetlilitine mukabil 
kendi hüviyetini fedadan hiç bir vakit 
çekinmez. 

N a::mi Ziya Beyin Küçükliman ve Bo
ğaziçi, Sami Beyin eski Anlmra, Bursa
dan bir köıe, Şefik Beyin eski Bursa 
manzarası ecerleri de serginin kuvvetli 
resimlerindendir. 

Nüzhet Ayetullah Beyin kadmı iyi bir 
fotoğrafçı airancliımarudır. Yalnız bir 
natünnortundaki ıedef kabuk cidden 
hayranca ııeyı-edlhıcolı: teycffr. 

O stat Şevket Beyin h9"*' her eseri, 
fakat blllıaHa Yeni cami içi, A,,uofya 
dahili tabloları her 1n11tat mükemmeldir. 

Vecih Beye gelince; -tklnınuın 
y.pbğı lııannaıı tablosunun e«ginin üç 
y,fdrnnclaı biri oWajuou ynmııtım. 
~undan soma, Kuacaahmet, _..u.,r 
.....-!eri melıınkolik naı... ....... tatıınalı, 
değil etrafa ela oirayet ettiren kuvvetli 
,.-..:ı...ıır. IOılsik çalqrlımt -dlnnortli 
teludk ib'barile eerginln en y6lnek bir e
aeridir, Billıa11a dere -.e ıt...ı:.. ~ o
lan V eclhln ..-c:ut deni& n den tab
lolan ela fevkall<le ııUuılclr. 

••• 
Bu sene teeyini ı.111m lıira faldrecedir. 

Yalmz 0..- Beyin tflfhlr ettlti bir kaç 
...... bel-llmlyecelr teYler clefilcllT. 

Gilzln Hanımın deri itleri iae hakikıı· 
ten takdire deler glSrillecelı parçelardır. 

Netice oı.nı. slSyilyellna ki his res
Mmlarmuz için hu kadarı da az gÖrdülı;, 
gelecek - daha kunettı ..... ıer bekli-
yoruz. 

S-VW RIFAT 

Yeni Adliye teıkilAtı 
lçla 

ANKARA. 3 - Yeni adliye teıkilat 
kanununun tathibb asgari dört milyon 
liraya ihtiyav ıöatmweı.ıedir. Bunun i
çin tetkilatın tedri- tatbiki ouretile 
bu paranın muhtelif .....ı- taksimi 
dil§ünülmelrtedlr . 

Is tan bul ve Trakya Şeker Fabrikaları Türk Anonim 
Şirketinden: 

• 

Alpullu 

Taşradan vuku 
ş-önderilir. 

Şeker Fabrikasının İstanbul depolarından kristal toz 
her isteyene bin kilodan eksik olmamak üzere 

şekeri 
sablır. 

atideki fiatla 

Kr · sta Toz, Kilosu 36,1s Kuruş 
bulacak siparişler yüzde yirmisi peşin ve mütebakisi hamule senedi mukabilinde ödeıimek üzere derhal 

epodan itibaren bilcümle masarif ve mes'uliyet müşteriye aittir. Müşteri isterse sigorta ettirilir. 
Adre~: Istanbul, ahç l"'apı, 4 üncü Vakıf han 4üncü kat, Telgraf adresiz İstanbul Şeker Telefon:24470. 79 

2364 


