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Sahip ve Başmuharriri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Nefriyat ve Yazı İşleri Müdürü 
ETEM iZZET 

Bir tecrübe, 
Bir ders. 

.. Bütcenin Mecliste Müzakeresine Baslamyor 
Dahili istikraz tetebbüsü bir tec

tühe oldu. Milli itimat ve iyi ida· 
re sayesinde muvaffak olan bu 
tecrübeden; ayni zamanda, müı· 
pet bir ders almalıyız. 

Bu sütunlarda, her vesile ile, 
tekrar ettik: Bu memlekette az, 
çok ııerınaye vardır. Bu sermaye 
nıuayyen, sayılı ellerde değil, da
ğınıktır. Eğer bu dağınık kuvvet
ler, bu küçük sermayeler bir araya 
toplanırsa ehemmiyetli bir yekfuı 
tutar. Toplanan bu para ile halka 
ve memlekete nispi refah verecek 
ınühim işler başarılabilir. Bunun 
Yolu; halka mutlak bir emniyet 
telkin etmektir; tasarruf hakkının 
Paraya malikiyet hakkının ilişil
llıez, mübarek bir 9ey olduğunu 
halka inandırmakbr. 

Halkta bu emniyet olmazsa va· 
ziyet ne oluyor? Ba,ka meınleket· 
!erde örnelderini gördük. Par'!, 
•ermaye pek vah;,idir. Hel~ emnı
Yet duymadığı bir yer~e hı~ du~
nıaz. Bir tarihte biz bile, hıç bır 
•ebep olmaksızın, böyle bir eınni
Yetsizliğin b8J!langıcı sayılacak bir 
devir yaşadık. Büyük şeflerimi
ıin iktidar fırkasının fikirlerinden 
ııeı;'miyen bazı müphem prensip
leri, kıyafetlerini deği9tirerek on
lara maledenler oldu. Programı
llıızda dütünülen şekillerden büs
b .. tün ba,ka bir mahiyette devlet
lettirme maskesi alhnda propa
ııandalar başladı. Devleti idare 
edenlerin hakiki kanaatlerini ya
ltından bilmiyenler, bu propagan
dalara kapıldılar. Ne oluyoruz, 
llereye gidiyoruz, iktisadi rejimi
lllizi deği9tiriyor muyuz ?Münferit 
\>e şahsi teşebbüsleri mahkum 
eden devletleştirme aiatemi için 
hir hudut yok mu?. . Buna benzer 
eııdişeler berkesin yüreğini kapla-
dı, Küçük, büyük tasarruflar hu- I · 
•usi kasalara çek:ilmiye, hat· ı 
ta mühim bir kısmı da ha- 1 
rice kaçmıya başladı. Bun· 
dan bqka pek faydalı, nrİm· 
li sınai tetebbüalere konması müm
kün olan bir çok paralar da lafa, 
betoııa, apartımana çevrildi. Ne
den sonra anlatddı ki, ne devlet, 
lıe de devleti idare edenler aerma-
Ye aleyhtarı değildirler. Bili.kia 
lllıılar, vatandaşların kazanmaamı, 
halkın zengin olmaamı istiyorlar 
.. e bunun temini için tedbir arıyor
lar, imki.n hazırlıyorlar. Şimdi ar· 
lık halkta tam bir emniyet Tar. 

liiikümetin aözlerine, itlerine, ge
lecek günlere ait dütüncelerine, 

l'ai !erine herkes inanıyor. Paraaı-

llr ve mukadderahnı; onun politi· 
~asma emanet ediyor. 

" " " 
İstikraz itinin muvaffakıyet yo

l~nda yürümesi; bize yalnız on 
ilci milyon liralık bir Plll'anın top

laııması ve bu paranın bakır ma
denine kadar gidecek demiryolu

llun yapdmasmı temin edeceği 
lıoktaamdan mühim değildir. Hal
ltın bükfunete her zaman itimadı , 
-.e bu itimada dayanarak ona on, 

1>11 bet milyon liralik bir parayı 
~llıniyet etmeai daima mümkün· 

dür. Bizce, bunun en büyük mana· 
''• hükilmetin timendifer politika· 
•ını ınilletin yeniden teyit ve tas
'iip etmesidir. Gerçek dahili is

likraz, eıası da karlı bir muame
ledir; it olarak, en iyi bir ittir. Fa
ltat biz eminiz ki, balkı buna tet
'iik eden fey yalnız maddi menfe
't değildir. Daha ziyade devletin 
hir itte ittirak arzusudur, devle
tin: "Bana eınniyet ediyor muau

lıuz, timendifer politikamıza yeni

den reyinizi veriyor musunuz?., 
diye ortaya atbğ'ı sorguya muvafa

~t cevabıdır. istikraz muvaffa. 
~•yetinin manevi 1ayJDeti aaıl bu

l11dadır. 

Ç • . · • Jerı· fayda-ok umarız kı, ıyı ıt ' 
lı t bb .. 1 • .. ınekte ve sez· 

eşe ua en gor . 
lııekte daima yüksek bir bauası
~et gösteren halkımız; bakır istik
.._ · d de '"Zrnın gelecek tertiplerın e 
'l>ni aklııelim yolundan giderek, 

'l>ııi arzu ve heyecan ile bu rnilli 
~~ manevi teıebbüıe ittirake ko· 

'1rtır. 
Siirt meb'usu 
MAHMUT 

Yeni ~ali sen~r e sağlam r Gazi Hz. ., Telgraf memurlarının 
maaşlarına zam yapıldı Vazıyette gırıyoruz.. Karabeklr Paıanın 

Beet • 1 k h ft M ı• t mektubu hakkında-
U çenın ge ece a a . ec IS e ki intibalarını bir 
müzakeresine başlanacaktır cümle ile ifade 

buyurdular ANKARA 7 (Telefonla) - 1933 
' • ka mali aene&i müvazenei umumıye '"' 

nun liyihasHe merbutu cetvellerin 
ba111lması ikmal edilmek Üzeredir. Sa· 
lı günü meb'uslara tevzi edilecek olan 
bu Jayihanm cumarteai gÜnü heyeti u· 
rnuıniyede ınüz.kereaine baılanmau 
muhtemeldir. 

Değişiklik yok .• 
Bütçe encümeni hükfunetin projesi 

üzerinde fazla değqiklik yapmamıı
tır. Ancak bu sene Telgraf ve Tele
fon müdürlüğünün Nafia vekaletine 
merbut olarak hükmi tahıiyeti haiz 
bir müessese halinde mülhak bir büt
çe ile idareıi hakkmda hükfunetin va 
ki teklifi Dahiliye ve Bütçe encümen
leri tarafmdan kabul edilmiı olma••· 
na binaen 933 bütçesi maaraf yekUııu 

HaMm Fehmi BffJI 

'Abdülhalik Bey 

ve varidat yekiinları arasından bu ida 
reye ait tahaiaat çıkanlmııtır. 

Varidat, mtural 
Bu auretle 933 maaraf bütçeoi Büçte en 

cümeninde 170 milyon 476 bin 351 lira 
olarak bağlamn:ıı ve varidat bütçesi 
1 70 milyon 4 77 bin lira tahmin edil
mittir. 

Bütçe encümeni mazbatasında 1932 
aeneai bütçe tatbikabnm bir tahlilini 
yapmaktadır .. Bu tahlile göre 933 nİ· 
•anı •onuna kadar munzam tahaiıat u 
aulüne müracaat edilmeksizin devlet 
dairelerinin ihtiyaçlan karıılanmıftır. 
Ancak Düyunu umumiye bütç.,.U,den 
devair bütçelerine ve fevkalade hiz
metlere nakil ve taluia edilen 3 milyon 
263 bin 197 lirayı 1932 seneai maa§ 
ve maııraf tertiplerine ilave olarak na 
zan mütaleaya almak icap ettifl maz 
hatada iJaret olunmakta ve bu takdir 
de 932 bütçeıinin tahıiaat yekilnunun 
düyunu unuımiyede mevcut farzediJ. 
diği takdirde 172 milyon 409 bin 944 
lira hesap etmek lizım geleceii tebo-

(Dcvamı 4 üncü sahifede) 

Darülfünunun ıslahı 
Islah hareketi inkılaba yaraşır 

hız ve tedbirlerle olacak 

Muz.alkr, Teulik Recep, Tahir Beyla 
.. ANK~, 7 ~T~lefonla) - Darül· vekili Beyin Riditi .Jtmda tebnl' 

fünwı. ~ak~telerını!' reialer{ ....,kiJetln toplanacaklar ve M. Malche hazır ol-
daveb ~nne geld~er. Bugün Maarif duğu halde müzakerelere devam ede-
vekaletınde Dr. ~eııt Calip Beyin re- ceklerdlr. 
ialiğ:İ altında fakulte reisleri toplan
dılar. Bu toplantıda M. Malche da 
hazır bulundu. Konuımalan Maarif 
vekili bey açnııtbr· •. ~eıit Galip Bey 
Darülfünun ıslahı ııının umumun bir 
dileği haline geldiğini, çoktan beri bu 
itten bahıeclileııeldi~ için ~k ~erk ... 
ıin kafasında meselenın mahıyeti hak
kında düıünceler belinnİ! olduğunu 
anlatarak bunun tedrici ıslahat yolun
d_a yavaı yavaı değil, bir inkılap tedbi 
rı teklinde kökünden yapılman daha 
d~ğru olacağını ileriye sürınüt ve fa
külte reislerinden her birinin gerek 
~<;ndi .. f~kültesi ve gerek Darülfünun 
~çın dutündüğü tetbirleri anlatmasını 
j:ıni!~ · Bundan aonra fakülte reia-

• 
1 
d~';"'celerini anlattılar. Fakülte 

reıa ennın bu :- h tl k• . • d t h . • ~• a an yarın ı ıçtuna 
k a a 

1
nn olarak vekile tevdi edilmesi 

.. arar atmııtır. Darülfün 1 h 
uzerinde d .. .. .. unun u a ı 
d'I • ı· F U§unulen noktalar teabit e· 

ı mdı~. ır. akülte reioleri lıtanbula dö 
ner onmez fakü'lt ı· . k b 1 e mec ulerıni topla-
y.~a ~~ ar hakkmdaki en aon dü
f~celennı kararlatbrı:p vekalete bil
dıreceklerdlr. Her fakülte meclisi ilk 
önce kendi fakülteai, sonra da umumi 
olarak Darülfünun hakkındaki dü .. 

1 •• b'Jd• tun 
ce ermı ı ıreceklerdir. F ak:ülte reis-
leri yarın ııaat on birde gene Maarif 

• • • 
ANKARA, 7 A.A.- Profeaör Maldıe 

{Devamı 2 inci sahifede) 

...-mnım111nm 

Bugün 
Milliget'te 

Kazım Karabekir Pı. 
ya 6çünc6 cevap 

8 inci ••hifecle 0Ankaralınm 
defteri., a&tun-da .. 

mem 
Teni• turnuvamız 

12 MQyısta T alulmde baılay.ıcalı 
olan tenis turnuvamıza hemen hemen 
:zaman kalmamıı gibUlir. 

Evvelce de ilan ettifimU: gibi turnu
vaya i,tirak edecekler, Sirkecide Milli 
Spor Zeki Rız.a mağazaınnda ve Tak
simde Tenis kortlarında Muatafa Ki
bar Beye müracaat edebilirler. Kayıt 
müddeti pek kısalmıfhr .. Binaenaleyh 
İftİrak edeceklerin iıtical etmeleri la
zımdır. 

lllllHIHlllUllllllllllllllllHIUllllllllll 

ANKARA. 7 ( Telefon
la ) - Gazetemizde "Milli
ci" imzasile neşrolunan ha
tıralar münaıebetile Kazım 
Karabekir Paşanın gönder- · 
diği mektup hakkında Haki 
miyeti Milliye Başmuharri
ri Falih Rıfkı Bey Reiıicüm 
hur Hazretlerinin mütalaa
larını istifsar etmiştir. 

Falih Rıfkı Beyin, mek· 
tubun kendileri tarafından 
görülmüş olup olmadığına 
dair olan sualine Gazi Haz
retleri kısaca şu cevabı ver
mişlerdir: 

-Okudum .• 
- Bu husustaki intibatnızı 

ııormaklığıma müsaade buyurur 
musunıızi' 

Sualine de: 
- Evet. Bu mektubu yazan 

mi üzerine akıl doktorlarının dik-
111 kat nazarını cel bed erim. 

Cevabını vermişlerdir. 

Tahlisiye bütçesi 
Bazı memurlara zam

lar yapıldı 
ANKARA, 7 (Telefonla) - Tahli-

siye uınum müdürlüğü 933 bütçesi bu 
gÜn Meclise tevdi 
olumnuttur. Yeni 
bütçenin masraf 
kıamı 281665 lira 
tesbit edilmi§, vari 
dat kısmı da 391 
bin lira tahmin o
lunmugtur. Bütçe • 
de müstahdemin 
Ücretleri ııeçen se· 
neye nazaran 2460 
lira bir fazlalık 
göstermektedir. Bu 
fazlalık yeni tesia 
edilen Ereğli ve 
Zonguldak mevki-

Talıl;.ı,... U. M. !erindeki roket es· 
Ne-ıtlııı Bey babının maaflan • 

na beter lira z11111 yapılmıf olmaam• 
dan, ah dadüf6 makinUtleri ücretleri 
ne onar lira zaın yapılmumdan - ma 
kiniat kadroatma bir makinlat daha i
lave edilnılt olmeaından, ambar me
muru llcretine on ve daktlla ücretine 
bet lira zam Yapılmaaından ileri gel
miftlr. Heaababn tetkik ve taaflyeal 
için hizmeti nıeabuk olanlara verile
cü ikramiye nılkdarmm yllade iki· 
den 10 a çıkanlınau da ayni llyiha J. 
le teklif edilmqtir. 

Kahve mukavelesi 
Dün Aakarada imza 

edildi 
:ANKARA. 7 (Telefonla) - Kahve 

mukaTeleal hugiln llrtısat Vekaletile it 
Limited, Amar Te §iirekiaı, Namn ve 
ıllrekbı, Şalonı blraderl.,.. firmalarından 
mllrekkep tqeldrill araımda imzalandı. 
Mukavele eaaılanna göre bu tqeldı:ül 
Brezilya bhve departmanı ile yapbğı 
anlafm!l mucibince llç sene müddetle 
memleketimizin kahve ihtiyacım Brezil. 
yadan temin edecek ve lthel edilecek 
kahveye mukabil Türk mıılı ihraç edile 

(Devamı 2 inci sahifede) 
-- - -- --- -

Erkek kısmı 
Sarışına hauılır 
Şimdiye kadar 10 Jile tercüme 
edilmif, beynelmilel bir faheaer ! 
Pek yakında MlLLIYET'te 

Yıldız' "1 n 
Ortlu köılciine 

Yeni tarllat 
tefrikamız. 

Yayla kızı 
AKA GtJNDtJZ 

Milli büyük .inema romanı 
Yakında MILL1Y T'te 

, Yeni kadro yeni zamlarla Mecliste 
Yeni teıkllata göre posta, telgraf memurla

nnın başlangıç maatı 16 lira oldu 
ANKARA, 7 (Milliyet) - Pos· 

ta, telgraf idarei umumiyesi yeni 
kadrosunu, ilaveye göre tanzim e
derek bütçe encümenine vermittir. 
Bu yeni kadro barem kanunu mu
cibince yapılmıfbr. Buna göre; ye
di memur bet bin bet yüzden yedi 
bin kurut asli maaşa terfi edilmit
tir. Bunların üçü mühendistir. 4 ü 
de Ankara Batmüdürlüğü kadro
sundadır. Bu yedi terfi ile beraber 
Poıta ve telgraf idaresinde yedi 
bin aıli maatlı memur adedi on bi
re baliğ olmuştur. 

Bunlardan batka barem kanunu 
mucibince terfie müstahak olanlar 
dan on dört lira asli maatlı olarak 
mevcut yüz yetmiş üç memurun 
hepsi on altı liraya, on altı lira 
maaşlılardan 936 kişi on yedi bu
cuk liraya, on yedi buçuk liralık
tan 817 memur yirmi liraya, yirmi 
liralıklardan 330 kiti yirmi iki li
raya, yirmi iki liralıklardan mev
cut kırk sekiz kişinin hepsi de yir
mi beş liraya terfi etmiftir. 

Artık bu yeni tetkilata göre Pos. 
ta. telgraf memurlarının ba,langıç 
maatı 16 lira olmuttur. 

Posta telgraf Umumi Müdürü 
Fahri Bey 

I 

Bu zamların yekünu iki yüz dok
san altı bin lira tutmuştur. Maa~ 
tertibine umumi bütçe fazlasından 
verilen iki yüz yetmif altı bin lira
ya kendi bütçesi dahilinden yirmi 
bin lira daha ilavesile Posta ve tel
graf memurlarının birer derece se
vinmeleri imkanı temin edilmittir. 

Yumurta tacirleri kendi 
işlerini kendileri görüyor 

Bir vapur tuttular, ispanyaya 
doiru ihracat yapıyorlar 

Yumurta tQdrleri Sirkeci rıhtımın "- yumurta sandıklarının baıında .. 

Y umurt:a tacirleri, dün aralarında bir 1 ta nakliyatında kullanmA üzere Sadık
toplanb yıı.paralc ecnebi memleketlerine zadeler'ln <lnönü) vapurunu kiralaıruı· 
yumlll'la nakliyatı etrafında göriiımiiJ· !ardır. lnönü vapuru, beş bin sandık yu· 
!erdir. Bu toplantıda, ecnebi vapur kum murta hamuleaile dün akflllll ilk seferini 
panyalannm yumurtalarnnızı yiiksek yapmak üzere J_.,ya'ya hareket etmiı 
ücretlerle naklettilderinden ve bu hu· tir. Yumurta tacirleri, ecnebi vapurlarile 
awıta aralarında anl!lfma hisıl ettiklerin bir sandık yumurtanın -'diye Ücreti 32~ 
den ıikAyet edilmittir. Yumurta tacirle-
ri bu vaziyet karıuında ecnebi vapur kunııken kendi tuttukları vapurla bunu 
bmpanyalan.- lıar§ı kendi menfaatla- 200 kuruta indirdiklerini söylemektedir 
nm lwrumlya karar venniıler ve yum ur• !er. 

TARİH ESERLERİ 
Ankara civannda yapılan araşbr .. 

malardan üç netice alındı 
'ANKARA, 7 (Telefonla) -Anka· 1 

ra eivarmda tarih eoerleri arqbnlmak 
tadır. Cuma ııilnünden beri bqlanan 
hafriyata dair Maarif vekili Dr. Re
tit Galip Bey fU bey.-tta bulundu: 

- Ankaraya on alb kU-etre U• 

sakldrta Dilmı- aırtlarmın tam ka,... 
ııamda Haymana yolu üstünde arat
brmalar yapbk. Burada 3 netice aJ. 
dık: Biri.! yola yakın en yüksek te
penin Ankaraya bakan kıamında me• 
Zili' .;yuıtQnu andıran toprak yığınla
nna dairdir. Bunların Roma devrine 
alt mezar olduğu kanaati ileri aürül
müttll. Halbuki bir tanMi Üzerinde 
yapbiımız iatilqaf hafriyab bunlann 
orada daha alyade .. ki bir devirde it· 
lenilmlt laf ocaldan lunntı ve dllldlntü
lerinden meydana gelmİf ol.duğunun da
ha muhtemel bulunduğu fikrini vermlı· 
tir. Kat'i hülrilm vermek için tetkika
ta devam edeceğiz. 

lkinei netice bu yığınlann garbinde 
bir bina temelleri bulunmasıdır. Bir 
mabet veya bir müstahkem sara)-- ol
muı mümkün olan bu binadan ıim
diye kadarki arkeoloji edebiyatında 

hiç bir kayda teaadüf etmedik. Bura· 
da da bulduiumuz bekayarun kat'i 
aurette Bakır devrine ait olmaaı te· 
mellerin kademi hakkında ıüpheye 
mahal bll'akmamaktadır. 

Oçünell netice Y alıncık köyünün 
bugünkü yerinde ııayet genlt bir aa· 
hayı kaplamıı olduğu görülen eski bir 
tehir harabeaidlr. Burada muntazaın 
keame t&§lar, heykeller, vazolar ve 
tek tilk paralar çıkmaktadır. Bu ıe· 
bir harabesinin temelleri meydanda 
d-ecek haldedir. Diyebilirim, ki Tür
kiye hiç bir ıırkeoloğ kazma darbe.ini 
mukabeleeiz bırakmıyacak bir hazine, 
kat'i ıurette et•İz bir definedir 



~ ........................... ' ................................................... ~ 
r ' 1 aarif bahisleri 1 

Darülfünun nasıl ıslah olunur? 
Va:ı:iyeti muhakeme .:elerken w tedbir clüşünürken acı olsa Jıı, haki
kati görmek~n bir cin fariğ olmamak laz.ımdır. Kendimizi .,., biribi
rimizi aldatmak için lü.zum ue mecbur&j.ıet yoktur.,, 

İki ıslah proje•i 
H ülnimet, umumi harbin iptida m

da Darülfünunu rolab etmeğ.: karar 
vermiıtir. O zaman, Darülfiiınm mu
cierri•lerinden mürekkep bir Ct'UP A•· 
nıpa Darülfünunlarmdan bir kaç Da
nılfünun rehberi getiıerek ve kendi 
ihti:vaçlarımız için bazı denler seçe· 
rek onları Darülfünun progTamına it
hal etmi~ ve Almanyadan on yedi 
profeııör getirtmiftir. intihap olunan 
denıler, yüksek bir darülfünunda oku
nan dersler olup bu me1anda li.tince, 
) unanca lisanlan batta Çin liaanı da 
vardı. Umumi harp olduğu için, ta
lebenin az lığmdan dolayı ti.yıkı veç• 
bıle istifade edilmemİf"e de, her hal
de bu profeoörlerin teoiri göriilmiit· 
tür. Ben, o zamaa bir Alman Profe
s<> -ı.i muavini ııfatile Darülfünuna gir
Jim ve o zamandanberi yani on se

kiz aenedenberi Dariil,fünundayaa. 
Bu müddet zarfında bu aiiıaıeı nia 
ınki,af.anr günü gününe takip ettima 
Di)ehilirim ki Darülfünun, maruz 
k:tlJıiı hücumlara raimen, mevcut 
ana.sır ve vesaiti.le, ileriye doiru 1eai a
dımlar atmaktan geri kalmamrıtır. 

!- eyeti tedriaiye, tecriibelerd- iatifa
de ederek Darülfünunun l:lılmıil denle
r ~~ı tedvin etmiştir. Bunlann bir kıg.. 
mı itap halinde baaılmıt ve bir kısmı 

a basılmak uzere tahııisat bekliyor. 
D nebilir ki buııün bir darülfünunda 
okunan bütiın denlerin türkçeleri 
mevcuttur. Heyeti tedrüiyenin verdiği 
randı;nan, her sene CM\ilfünundan 
çıkan talebenin kuvvetlerile ölçülür. 
Bu kuvvet!er her ffne artıyor. Bu 
bati, heyeti tedrisiyenin zamanla ka
•andıgı tecrübeye ve ikti.ap ettiği ye
nt maliimata medyunuz. 

Birinci ıolab :za.nıanmdan itibaren 
l 929 aeneaioe kadar ıreçen müddet 
z<ırfında Darülfünun heyeti tedriaiye
" ma'41 rın a.zlığmdan fikiyet eder
di. Bu tiki.yetlere cevap olarak, mü
e.1sese.uin randımanı matlÜp veçbile 
olmadığı ileri siiriilürdü. Bu şik
yetler ve ...,,ap1ar 1929 senesi
nin nihaye6- kadar de.am etJDittir. 
Ondan aonra, Darülfü--· bir Da
ri\fünua 1alatı.at projeai h.e '•nm•t
tı . Bu proje mucih~ o.riilfümm
tia tensikat yapılacak ve harice çıka
'"11acak müderria ve muallimlerin ma· 
a !arı, dahil.le kalacak olaıılara ve
ı ıt .,cek ve bu kalanlar ile Darülfıinu
nun randımanı artacaktı. 1930 da Y•· 
pılan bu proje ile beraber, (proje B. 
Millet Meclisinden geçaeydi ayni .,._ 
nenin haziranından itibaren tatlaik o
lunacaktı) oeminer ve li.borataYarl ..... 
da talebe ile beraber çahpn•k, tale
benin ecnebi liaanlanm tabiı'• em.it 
heyeti tedruiyeyi Darillfüımna baih 

(Gazi Muıtafa Kemal) -(Gazi Mustafa Kemal) 

bulundurmak ve kitap celbetmek e
aa.alarmı ihtiva eden aynca bir tali
matname kaleme alınauı Ye bu tali
matnamenin tatbikine geçilmİJtir. Ha
kikat.on, bu talimatnamenin faydalı 
neticeleri görülmiit ve elyevm görül
mektedir. 

1930 da hazırlanan bu yerli proje 
bir sene müddetle tehir edildikten 
aonra, 1932 de bükümet laYiçreden 
Profesör Malche'i celbederek kendi
ainden bir darülfünun 111abat projeai 
iatemiftir. hte bu, ikinci ıolah proje
•idir. 

Muhterem profesörün projeoioi gor-
medim. Fakat "'Cumhuriyet,, gazete
ainin 23 kinunuaani 1933 tarihli nru
buında projenin hututu umumiye.ini 
okudum. Şayet projenin muhteviyat. 
(Cwnburiyet) te yazaldığı gibi ioe, 
proje •ahibi bize Jenİ bir 19Y oğret
miyor, çunkü projede ~ret olunan 
l"Yler, eaasen Darülfünwula met'cut 
ve yapılan ıeylerdir. Yok, taYet pro
jede batka tedbirler ırösterilmipe on
ları bilmiyorum. Şu halde madem ki 
projenin muhteviyatı bence meçhul
dür, ve şayet Darülfünunun yülueltil
meai için gÖsteı·diğim yollar, projede 
zikredilmemİ.fae, ben de on sek.iz oe
nelik bir profeoör ıtfatil Dariilfünu 
DUDIUZU bir Avrupa o::ıfünunu ae
viyesine yükseltecek çareJeri aramP)"t 
ve neticeyi açık açığa. bildinn~yi va .. 
tani bir vazife addediyorum. 

1930 da, müderrislerin bir kumınr 
çıkarıp maa~larıw· kalanlara vermek 
esaslan üzerine Darülfünunun ıslahı 
projesini kaleme atanlar ve ali.kadtıt.r 

olanlarca, artık, ondan sonra, Darül .. 
fünunumuz. bir Avrupa Darii.lfü .. 
nunu seviyeaine çıkacakmış. Neden? 

V&kıi, mai~t kaygııı olmıyan müd.e ..... 
ris oJıun, memur olsun. amele olsun 
itine daha ziyade dikkat eder ve ma
Af arttınlmaaırun verdiii ucak!rkla 
o işin randımanı artar. Fakat bu ran· 

danan yüzde beti ııeçemez. Binaen
aleyh 1930 aeneainde Darülfünunc:a 
hazırlanan proje, · Darülfünunuınuzu 
Anupa Darülfünunları oet'İJesine çı
karamaz, çünkü Darülfiinuaumtl% 
kendiaini iatenilen aeviyeye çıkannak 
için ha2tftanm•m1flır. Şayet muhte· 
-yeaa pc c::ııf.wc iia prejee&. 1938 aeneei· 
nin 'pro jeaine benzer •eya onun mu· 
addel bir §ekli iae Darülfünunumuz iste
nilen mertebeye çıbnlamu. Neden? 

Danilfünunumuzu, bir Avrupa Da
rülfünunu mertebesine çıkaracak ye
ri.ne kuvvet, Darülfünun Profeoörle
ridir. 

Darülfünun Prof...Orü ne demektir? 
Bunun cevabını gelecek makalede 

yazanın. 

Dmrüllünuıt miiderrülcrinden 
Aoram GALANTI 

Rakı ve alaturka musiki 
{(abahat musikide mi, dinlemesini 

bilmiyenlerde mi? 
Me1hanelerden alaturka çalrmm 

kaldıralmaaı etrafındaki dedikodular 
devam ediyor. Kon....,,atuvar kliuik 
eserleri tasnif heyeti azaunda Zekai 
dede zade Ham Ahmet Bey, alfttur
ka musiki hakkmda bin ~unlan söyle 
mi~tiı-: 

- Alaturka musikiden zevk alan
lan, rastgelen herhaqi musiki eseri
ni dinle1ip gam daiıtmak arzusuna 
diiJen akşamcdardan ayınnak li.znn 
relir. Birinciler, •usikiden yudum yu. 
dum alınan ekairden duydukları haz
zı duyarlar. Ve onlar için en büyük 
zevk, S<"\d,.ce bedii ve rulumi bir ze•k
tir. 

htanbulda ben öyle eeki musü.i ""' 
ukıları bilirim ki konaldanada mu
aiki alemleri yaptırdddan geceler çal
gıya ba9lanac:ağı zaman, deiil içki kul 
lanmak, hatti. çubuklan ve tütün tab • 
!alarmı ortadan kaldn1ırlardr. Toplan 
dıklan aal- bu MDad• ltir ibadetba
:rıe manzaraamı abr, .berkea can kula ... 

Darülfünunun 
Islahı 

( B3tı 1 inci sahifede) 
Darülfünunun ıllalıaı m elai etrafında 
Maarif Vekaleti ile temaalanna devam 
etmektedir. BulfÜn aaat 16 de M. Mal
che ile Fakülte .-..isleri ..., Vekalet ert.l
n:ndan bazılmn, Maarif Vekili dolttor 
R~it Galip Beyin reioliği altında top
lanrmılardır. Bu toplantıda Maarif V-e
kili Bey Darülfünunun .,(Ahı hakkmda 
fİmdiye kadar yapılmı, olan l"!ebhiiıle
ri izah ~tmisler ve ,imdi bu ıslahatın in ... 
kılip ,eklinde tecelli etmesindeki zaru
reti anlattıktan aonra Fakülte reisleri
nin fakültelerinin 1'1ahı hakkında.ki mü
t !eal:ınna müracaat ederek hu nıütale
alan birer layiha Jıalinft yanp yarına 
kad.- l!'etirmelerini tebliğ buyumıu.lar
dır. 

iile ve büyük bir huşu içinde çalman 
parçalar. dinlerdı . Bugün de hakiki 
ve Oz-lı.i muaikiden zevkalanlara musi 
kinin verdiği neşe ki.fi gelir ve onlan 
iıpirtodan ne~e dilenmek külfetinden 
kurtarır. 

Mu•ikinin ahlakı taafiyede büyijk 
hizmeti olduiu inkar edilemez. Yal
m• ~u var ki her ft'Y •aİ utimal edile
geldiği gibi bizim eıki ırüzel parçala
nn yerini de güfteleri gayri ahli..ki 
kanto nevind~n bir tak1111 k.,metoi11 
'8-rkılar tutmu~tur. Bu şarkılar, elbet
te ki 11arho•lann "e kendind- geçmit 
lerin muaikiaidir. 

Ortada bir kalt.hat varaa, musiki
de değil, musiki dinlemesini bilmeyen 
lerd..dir." 

Konferans 
Doktor Fabrettin Kerim Bey bugiiıı 

Ha~eTinııle "lçtô aleybtarlıia" _,,ırn
lu bır konferans •erecektir. 

Kahve mukavelesi 
<Başı 1 inci ııahifede) 

celdir. ihraç edilecek Türk malmua lııi
riaci sene için yüzde otuz ı..ı.;, ikinci 
sene için yijzde yetm~i, üçüncü •ene de 
yüzde yüzü Brezilya ve Cenubi Ameri
kaya sevkedilecektir. Birinci ve ikinci 
1erıeler Brezil1a ve Cenubi Amerikaya , 
..,.kedilecek mallardan geriye kalanları 1 
diger hariç piyasalarda sablabilecektir. 
Bundan batka mukavele hükümleri mu
cibince kahve fiatlan bugünkü piyasanın 1 
dununa inmit olacaktır. 1 

Yapılan hir hesaba aöre kahve fiat
lanndıı. okka başına 26 ili 30 kuru• ka
*.r ~r tenezzül vukua 7"elecektir: Bu
gun ım:zalanan bu. muMvele ile 3 ıene 
zarfında 6, 7 milyo" liralık ınalımıza 1 
yeni bir pazar buluntnUf oluyor ve bu 
suretle kahve için memleketten döviz ı 
cıkm:ıınası temin edilmi'i bulunuyor. 

-

HARİCİ HABERLER D.AKi . lfi!'ON ~J 

Sulh için tehlike Fransa endişede Borçlar meselesi 
Amerlkada demokrat 
liderlerinin kararları 

İtalyanlara göre Ver
•ailles muahedesi 
VAŞING"f9N, 7 A.A. - M. Rooıe

velt ile- ltalyan Maliye nazm M. Yung 
ye ltalyan elçiıi M . Ro110 arasında ya
pılan görüşmeler bitmiştir. 

Bu konutmalar sona erdikten sonra 
çdı:anlan beJ•m•.,ıede siyui ve iktrsa
di meseleler anilmııtar. Göriiım•ler esna 
smda biç bir aııla§ma elde edilmemi,tir . 

Fakat bu koımsmalar M. Roosevelt'in 
halyae noktai uzanru öğrenmesine im 
kan Y<!l'mİ,tir. 

Konaımalar -.ında silihlan azalt 
ma konferan•mm çalqıııalanrun •İındi
ki vaziyeti uzuo uzadiye tetkik edilnıi ı 
tir. 

Bu görü,meılerde muahedelerin yeni
den gözden geçirilerek değ~tirilmeoi 
-elesi de lr.onutulmu!tur.'"' 

ltalyanlar Versailles muahedesinin 
sulh için tehlikeli bir bal ye vaziyet or
taya çıkardığı"" bu muahedede bazı de· 
iişildilder yapılman li.ztm .geldiğini ııöy 
ledikt• sonra bu işin en mühim o1nn 
noktasuun me..cut muabedelerİn hüküm 
süz bir bale ıı-elen maddelenni hemen 
değittirmelı: değil, fakat tadil "hıınm 
kabulünden ibaret olduğunu teyit elmi~
lerdir. 

Tebliğe göre 
VAŞiNGTON, 7 A.A - İtalyan 

Amerikan ııöriitmeleri bittik'en sonr:> 
M. Roo..,velt ile M. Yung tarafından 
ne~redilen mli!t.....ı. bi~ tebliği de bil
hassa deniyor ki: 

lktı di istikrar icin siyui huzur ve 
aülainun esas olduğu, iktıaadi bir silaJı. 
ıınlanmanıa ancak -..ıu.ri silih1tzlaruna
ia imkan hlwl olacak bir dünyada ka
bil olabileceği husuılannda tamamile 
mutabık bulunuyoruz. 

Gümrük tarifeleri saba<ında beyn..ı
milel tiCMfte aedeeken diier enğeUer 
hakkında bir miitUeb 1aptlıntıA en ile
ri safhada gelmektedir. 

Kamlıiyo ... , dai için .ahit bir öl
çıinün bütün dünyada yeniden t-süsü 
Ia:zun geldiğini ve bu ölçünün ancak al
tın olalııı1ece§i zannında olduğumuzu 
beyan hususunda da mutabİ!< bulunuyo
ruz." 

Amerika filosunun 
manevraları bitti 

SAN PETRO, 7 A. A. - Amerikan 
harp filouınna Kalifonoiya .ahilleri açı
ğında yapınalrta olduğu mannralar dün 
bitmi,tir_ Bu manevralarm son safhası 
olan muharebe taldim- 60 denizüstü 
~ - - • ,.... tay.,.-e ı ;.ti...ı. ........ _ . 

- -
M.Daladier endlıelerial 

meydana vurdu 
PARIS, 7 A.A. - M. Herriot reisi

cümhur M. Lebrun ve Başvekil M. Da
ladier ve hariciye nazırı M. Paul Bon
cour ile görüıtükten aonra diin akşam 
Maliye nazın M. Bonneye Vasingtonda 
yaptığo işleri anlatmq ve her ll<ı nazır 
Vaşington~a M. Roosevelt ile vaki gö
rüşme1(?rd konuşulan mali ve siyasi me 
selelen telkik etmiılenlir. 

Ame.-ika ile Fransa ar:ısındaki bütün 
giiclülderin kaldmlmaııru isteyen M, 
Dal dier de 1'ir hükürnet reisinin duya
bilcce · i f U cndi~eyi izhar etmi, tir : 

Amerika parliımento•u, M. Roosevelt 
ı ananevi hita-aflıktan aynlmak volun
daki temR!•ülünde takip edecek mıdır? 
Ve Fransız efkin umumiyeti de ileri 
ıurc • i te:iviye bulunması Amerika par .. 
lir.lcnto&unca temin edilmeksizin aeçen 
15 hirinci kanunda, vadesi gelmiı olan 
t• kliti ödemeğe muvafakat edecek mi
dir? 

Diğer tanftao Petit Pari•İen gazetesi, 
borçlar lıaldonda M. H~ot Vaşington
dan ayrıldıktan sonra ortaya çıkan ye
ni bir unsurdan bahsetmektedir. Mezkıir 
gazete Amerika hükümetinin borçlar 
hakkında umumi bir yeni •ureti tcs ... iye 
planı hazırlıyacağını yazmaktadır. 

M. Venizelos 
Olııanılilt'1" mi s.-ııkedllrceh? 

A Ti NA, 6 - Meclis mü.zakeratının 
çarşamba günü ba3~1ha ve hu içti· 
ma devresinde M . Venizeloııı'un illi di· 
vana sevkinin teklif edil..-ine karar 
verilıniıtir. M.. Caldaris bu busuıta M. 
.. Metaksas'ı ı .. rardan vazgeçinne-;c nafi. 
le yere çalrınutbr. 

Bitler donanmanın 

taUmleri de bu unacak 
BERLIN, 7 A.A. - Başvelul M. Hlt

ler Alman harp filosunun 22 ve 23 ma
yıata Baltık denizinde gece ve gündüz 
yapacağı talimlerde h•7.ır bulunacaktır. 

M. Mac Dona d Cenev
reye gitmiyor 

LONDRA, 7 A.A. - Gazeteelrin e
dindikleri umumi intiba, M. Mac Do
nald'in Cenevre'ye tekrar gitmesi ihti
melinin timdilik zihinlerden c1kanlması 
lizım pldiği merkezindedir. · 

Mü•tem'ekat naz1rı 
Kıhnı'tae yazılıyor: - Geçen çarJ&m 

lıa bir deniz tayy&reSİ ile lnv,iliz Müa
temlekat Nazırı Sir F. K.. Lister, Lcfko
l&'Yil &tılmit •e hir cin k-ld.ktan aonra 
tan......_ b.i 4 Filiatin'e citm"tir. 

LONDRA, 7 A..A. - Londra gaze
telerine Vaıington'dan bildirildiğine gö
re Amerikan mebusan mecliAindeki De· 
ınokrat liderleri harp borçlarının azal
tılmasını yahut büsbütün kaldmlmaunı 
kongreye teklif etmenin siyasi bir felii.ke 
le muadil bir hareket olacağını M. Ro
oıevelt'e bildirmek husu,unda mutabık 
kalmıtlardır. 

LONDRA, 7 A.A. - People gazeteıi 
nin vcrdiii bir habere göre M. Mac Do
nald, bor~lar meselesi baklonda iki cu.
sa müstenit bir itilaf layiha ve müsved
desini himil olarak Vaşjnoton'dan dön· 
ıniittür. Bu eoaılar şunlardır: 

1 - 15 haziran taksitine ait tediye· 
lerin tecili, 

2 - Gelecek senelik taksitler tutan
nın külliyetli surette azaltılması. 

LONDRA., 7 A.A. - Mı. Roosenlt'
in müşavirlerile ha!'icİye nezareti yijkıek 
memurlarının harp borçlannın tecilini 
M. Roosevelt'e tavsiye ettiklerine dair 
ortada dolaıan p.yıalar hakkında resmi 
malümat edinmeğe imkan bulunamamıt· 
tır. 

Hariciye nezareti mabfellerinde bu 
meııele hakkında sadece yapdan beyana
ta göre bu it M. Rooaevelt'in takdirine 
bırakllmı'tır. 

Kral Fay•al Hz. 
Bu ay lçiodeTftrklyeye geliyor 

BAGDAT, - Kırat Feyoal Hazretle
ri Mayısın yirmi beşinde bir Avrupa se
yahatine ba§lıyacaktır. Reımi maka.-
tın malümatına '!Öre kn-al Mayııın yir
mi be~inde Bağdattan Şama Jielecek, 2 
giin Şamda kaldıktan sonra Eksprea dor 
yanla Türkiyeye """eket edecektir. Kı
ra! Hazretlerine Hariciye Vekili Nuri 
Paµ E .. ait jJe Maliye Vekili Yi.ıin Pa 
şa Elbi.Jimi, Fe.rik Taba Paşa Elhqimi 
refakat edeceklerdir 

Irak Kıralı Feysal Hazretlerinin Re
iaicümhur Gazi Hazretlerile ftatvekil la 
met P"taY• hediye ettikleri Arap atlan 
Beruta gelmiş ve Ankaraya gönderilmek 
üzere trene irkap edilmittir. 

Gazi Haz~etlerine hediye edilen at
lardan üçü paha biçilmiyecek kadar kıy 
metlidir. ----

Adalet divanında Ame 
rika mütehassısı 
VAŞiNGTON, 7 A.A. - M. Rooıe

velt, Harvard Darülfünunu hukuk mü
derriolerinden M. Manley o Hudson'u 
:La Haye adalet~~:anında Amerika'yı 
lemolle .-nur ....... 

1 1 1 1 1 ~t ~=-=-...:::Tr~b157*ill 11111 
Tenekeler doluau altın 

IZMIR - lzmirde son -,aınaıdarda 
define bulunduğu hııkkmda pek çol< ih
barlar yapılmaktadır. 

Son ihbar; Kar~ıyakada bir diikkii.
nrn döı-i altında tenelı.eler dolusu 
altın bulunduğu yolundadır. Fakat a
rattırma yapmak için bütçede tahsisat 
kalınamııtır. Bunun için, esasen define 
arllJbnnakla töhr.,t kazanmıt olan, em
li.k müdürü masrafı kendi hesabına ol
mak uzere tnet'cudiyeti haber .. erilen bu 
defineyi aratmağa haflanu~br. 

Ayı ağzında bir bacak 
BOLU - Bolu civanrıa:ıki orO'lllnlar

da garip bir vak'a olmuıtur. Hnlnşıh
lar köyijnden Ahmet ve Rıza onftana o
dun lr.etmeğe lfİdiyorlar. Fakat bir müd
det sonra baıka istikRmetlere 'ayrılıyor
lar. Ahmet bir ağacı me.l<.eu kal'!ısıııa 
b;r.tenbire kocaman bir a}"I çdoyor. Ah
met yanında hulun.ıuı av ı:iftesine sarı!:a
rak at.,. edjy...-. Fmt ~ardan mu
teeHir nlmıyan ayı tfddetle .....-ine hü
cum ediyor. 

Biraz ötede daran boçak ve baltasını 
1.ı.alamaYa .. akit huı-y- Ahmet se
liımeti 1anuubıki ağaca tırmanmakta bu 
laeaimı zamaedİyor. Halbulıi ayı da a
ğaca çrk-fa btqlıyor . ve waz ..,..... 
adamı bir brıeaimdan yakahyor. 

Ahm« hu JMlilısından kurtulmak i
çin diğer baeaiile ayımn kafasına .tiddet 
li tebnoler indiriyor ve bir muddet 
sonra naadoa a}'ITI ..-ilY• yuvarlaınaya 
muvaffak oluyor. Fakat yakelan.ın baca 
jmdan mühim bir k .. mı da ayının ağzın 
da kalıyor. 

Can acm .. e korku ae daha yukanya 
lnmanan Ahmet bu sefer de başka bir 
Wi. ile ıu.r.ılatıyor. Meğerse kendilİ
laüeum eden ayınm yawufan çıktığı a
iacın tepeıinde detil mi imit?... Yav
ruı.r- tecariz edil" iini _,!en 
ana - içia adamı ajaçta da takip <e
di10.-._ 

Atatıya yuvarlandıktan sonra homur 
danmaya ve tekrar aioıea akmaya ha
zırlanan ayıyı gören Ahmet yavruları 
•tağıya atmaktan başka care bulaınamıf 
ve betalısımn hiddetini d&ha :ziyade ka
bartmadan, tekme, yumruk, yavruları 
birer birer aşağıya yuvarlamıştrr. Yav
rular düterken cı ~c• hağnımı,larsa da 
hiç biri i ölmemistlr .... Fakat bunların 
ı~ine iki büyğk ayı daha y.elmiştir. 

na ayı yavrularını İte kaka dereye 
doğru •ürilklernis, diğerleri de onu ta
kip etmit!erdir. Bir müddet sonra ora
lara arkadaşmı aramaya gelen Rıza feci 
vaziyeti öğttwı.1İ4 ve arkadaş,ını ağaçtan 
indir e~< Bolu memleket haAtane'Iİne gÖ 
türmüş tür 

Eğe mıntakasmda ziraat 
işleri 

il.MIR - Eğe mıntakası .ıiraat teş
kilatının ıalahı ioiıı Zinıat Vekaleti ta
rafından bir proj ... bazırlamru!llr. Pro
je lzmire celıniştir. Bu projuye nazaran 
bugünkü ziraat tqkiLitımız zamanın i
cap 'l'e f&Ttlanna uymamaktadır. Zira
at müdür ve memurluldan daha ziyade 
idari bir mahiyet almı.tbr. T.,.ı.ilata lam 
mesleki, ilmi hüviyetini vermek lazım· 
dır. Bu maluatl.l Vekalet ziraat ınüte
hassıslannı çoğaltacak, biboratuvarlan, 
enstitüleri kuvvetlendirecektir. Eğe mın 
tıılıası projeye nazarao tu suretle tesbit 
edilmiştir! 

Mıntaka: lzmir, Manisa, Aydın, De
nizli ve Balıkesir, Çanakkale, Muğlanın 
şimal kı11Dı, belki de Burdur ve laparta. I 

Bu mtntakalann kadı-osa ~le tan· 
zim edilecektir. 

Mmt.ka ...-lıteziatle ..-mi bir mü· 
fettit, her bir Vili.1ette mümlriin olda
ğu kadar idui ye ktrtasİ orezaif .,,e kül
fetlerden kurtanlnıı• bir ziraat müdürü, 
mühim kaza ... e nahiyelerde Vilayet zi· 
raat müdüriyetine bağlı ziraatciler bulu-

nacaktır. 
Bu mütehasaıslar bulundukları mıntı 

lquım bu•u•iyetlerine göre bilgi sahibi 
olacaklardır. Mesela süt ınmtakasında 
ıütçülük mütelıaHrsları, zeytin mıntaka
'ltnda zeytin mütehasst.-ı, tütün rrunta. 
kaaında tiitün müteha•sısları !>ulunac•k 
tır. 

ldama mahkUm oldu 
BARTIN - Bartın ağırceza mahke

mesi Omer iımin~e. bir katil haklmıda 
idam karan vennıştır. Ömerin kalıabatı 
tudur: . 

ömos- bundan bir sene evvel Emine 
isminde bİ1" kıza tutulmu!tur. Hakin is
minde bi.r delikanlı rla bu Emineyi e..
lenmek uzere kendi evine alm1&tır. 

Ömer, buna çok kİ:znut ye ötede be
ride Hakkıyı öldüreceğini söylemeğe 
başlamıştır. 

Ömer bir ııiin Hakkıyı bir bostanda 
yakalıyarak rakibini birçok yerlerinden 
bıçakla yaraladıktan •onra, so9a ile vü
cudunu ezmiı, kaburga kemiklerini kır· 
ıruş, yüzünü tekme ile harap dmİf ve 
sürükleyip türlü ifkence ile zavallıyı öl
dürmüttür. 

Yumurta oyunu 
KALECiK - Yalan lr.öyunde köy 

gençleri bir araya toplanarak yumurta 
oyunu oynamaktalar iken aralarında kav 
ıa çıkmlf, gençlerden Durmuı, Hacı Ah 
medi tabanca ile öldürmüıtür. Dunnu! 
yakalanmı~, adliyeye teslim eclilmittir. 

İngiliz konsolosu 
ÇANAKKA.LE, 7 (Milliyet) - lngil

terenin lstanbul jeneral konaoloıu Haf 
bugün lstanbula ....... et etti. 

Müthiş bir soğuk 
ERCiŞ, - Soğuklar pek tiddetlidir. 

Kutlar, bilbau,. soğuğa mütehammil o
lan kargalar bile yuvalarında donup öl
mektedirler. Ördekler ıudae çıkıp hava 
da uçarlarken donmakta ve ölerek yere 
dütmektedirler. 

Her taraf ka~larla örtülüdür. Hayvan 
lar yemsizlikten ölmektedir. Ha,....n za
yiatırun miihim olmasmdan korkulmak-. 
tadır. Köy -htıuUn hayvan zayiatı 
karfrsında hükümete müracaatla sayım 
defteri-' ... ,,.,iminin bir ay sonraya te
hir edibneaini istemi!lerdir. Bu müraca
atın kabul edileceği tahmin edilmekte
dir. 

Albo kacırırlarken 
MERSiN, - Kuyumcu Antuvan ile 

kat~leri yanlarında külliyetli miktar
da altın olduğu halde otomobille Suriy~ 
ye ~.arlarken yakalanmışlardır. 

Bir faica 
ADANA - Adanaya yarım saat me

safede Balcı Ali köyünde çok feci bir 
kaza olmuttur. Bu köy ahalisinden ikisi 
on beşer ve birisi yirmi yaıiannda. üç 
delikanlı tarlada doiaJırlarken topraklar 
arasmda F remrzlar zaınarundao kalma 
bir top mermiıi buimıqlardır. Oç arka
dq m«miyi toprak araaından çıkara
rak içindelô barutu ııökmek üzere ta.
tarla uiraftDlli• bqltımJllanbr. Bu sı
rada mermi birdenbire patlamıttır. Bu 
patlama neticesinde delikanlıların her 
üçü de parça parça olmuılardır. 

Katil çocuk 
JZllllR, 1 (Milliyet) - ôJemi

fin Gölcük yaylCl$tntla Burgaz kö
yünden Mehmet ismindeki çocuk 
çille ile Mehmet Ağa iıımintle yas 
lı adamı öldürmÜflÜr. 

lzmir bapf•haaesiade 
IZMlR, 7 (Milliyet)- Hapiııha 

nedeki mahkUmlann adedi lazla 
olduğundan bunlardan bir lıumı 
kazalar /ıapislıanelerine gönderile 
cektir. 

Sanat Mektepleri 
Hökumet mecli•e yeni 

bir layiha verdi 
ANKARA, 7 (Telefonla) -

Sanat mektepleri bir kiil olarak Ma 
arif vekaletine devredilecektir. Bu 
hususta hükiimel, Millet Meclisine 
bir kanun liiyih:ısı tevdi etmiştir. 
layihtı11ın ihtiva ettiği eaaslara gö 
re Ankara, Konya , Diyarıbehir, 
Kastamonu, lzmir, Bursa, lstanbul 
ve Edirne sanat mektepleri mevcut 
bina ve müştemiliih ve bütün eşya 
ve tesisatile birlikte Maaril vekille 
tine devredilecektir. Bu mekteple -
rin ve yeniden tesis olunacak mes
lek muallim mekteplerile "T ekni
kum" ların her türlü ihtiyaçlarına 
karşılık olmak üzere her vilô.yet 
bütçesinin yüzde 4 ünü ihtiva et
mek üzere "kız ve erkek sanat melı 
tepleri, kız ve erkek meslek mual
lim mekteplerile teknikumlara yar 
dun hissesi" adile bütçesinde husu 
si bir fasıl açacaktır. Bu hisseler, 
her vilayet defterdarlığında husu
si idare varidatından üç taksitte 
tahsil edilerek umumi miivazene 
namına acdacak hesaba geçirile
cektir. Maarif vekô.leti, bu taluisat 
la yeni kız ve erkek sanat mektep
leri kız ve erkek meslek muallim 
mektepleri ve teknikumlar açma
iia, mevcut ve yeni açdacak mek
teplerin arazi mübayaası, inf411 te
sisatı, ücret ve maa,Ian için sarfi
yat yapmağa salô.hiyettar olacak
tır. Mevcut ve acdacak müeasese
lerden l>er birine üç - be, bin lira 
arasında mütedavil sermaye veri
lebilecektir. ilu kanunla temin edi 
lecek tahsisatla idare olunacak 
mekteplere her vila.vetin iftirak his 
sesi nisbetinde talelH! alınacaktır. 

Türk-Yunan 
Müzakereleri 

ATINA, 1 (Hu•.,,·: - Türk -
Yunan müzaııeratı etralında temas 
lar devam etmektedir. Yann (bu
gün) geri kalan ufak telek mese
lelerin halledilmesi için Yuann Ha 
riciye nazırı M. Maksimos ile lkh
sat vekili Celal ve Hariciye miiste
farı Numan Rilat Beyler arannda 
mühim göriifmeler olacağı söylen 
mektedir. 

MalratJeleni.n Çarf'U'lba günü 
imza edilmesi -#ttemeldfr. 

Gümrük tarifesinde 
değlıiklik 

'ANKARA, 1 ( Telelonla) -
Gümrük kanununa bağlı tarifenin 
465 ve 466 numaraldarının değ4ti 
rilmesi hakkında hülftimet meclise 
bir liiyiha vemıqtir. Bu layihaya 
göre 465 numaralı tarilenin fil fe
kilde tadili telılil edilmektedir: 
Manyezitler A lüle tQfl ham; yüz 
kiloda 15, manıulô.tı yii:a kiloda 
2500. 

T abil Karboniyeti mağniezyum 
hanı .,..,herden yiiz kilosunda 50, 
teksif edilmişinden yüz kilosunda 
bCf, mamulahndan yüz kilosunda 
450. 

466 numaralı tarilenin kaldırıl 
ması teklif edilmektedir .• 

Vali Bey geliyor 
ANKARA, 1 (Telefonla) -

/stanbul valisi Muhittin Bey bu alı 
fam lstanbula hareket etmiftir. 

Kaymakamlar arasında 
ANKARA, 7 (Telefonla) -

lzlir kaymakamlığına Bepi kayma 
kanu Nurettin, Arapsan kayma
kamlığına sabık Simav lıayrMka
mı Cemil, Bepi kaymakamlığına 
sabık Erbaa kaymakamı Ata Şük
rü Beyler tayin edilmişlerdir. 

Maarif V ekiliaba 
ziyafeti 

ANKARA, 7 ( A.A.) - M-ril 
vekili Dr. Rqit Galip Bey tanılın 
Jan lisaniyat alimi M. Deyn fereli 
ne ismet PQfa Kız Enstitüiinde 
bir çay ziya/eti verilmiftir. Türk 
dili ve Türk tarihi tetkik cemiyeti 
azalarile Maarif erkanı ziyafette 
bulunmuşlardır. 

Karııyaka için •u 
IZMIR, 7 (Milliyet) - Şehir 

mecliııi Karfıyakaya isale cdilecef. 
su işini görü,mek için levkalô.de iç 
timaa çağırılmıştır. 

Bağcılarının iracae.tl rı 
IZMIR, 7 (Milliyet) - Alaşe

hir, Salihli ve Kasaba bağcıları Ü· 
züm fiyatlarında baf göateten te
nezziilün önüne geçilmesi temenni 
/erile BQfvelıô.lete telgrafla müra
caat etmi~lerdir. 



Ekonomi 

Tiftik ihracatımız artıyor 
20 bin balya kadar tiftik satıldı. 

ihracat gittikçe arhyor 
931 senesinde ıehrimizde mevcut 1 ın hiçbir veçhile müstakar olamıyacağı-

26,670 balye tiftikten o sene zarfında tak nı bilüis milli paraya gösterilen itima
riben 10 bin, 932 seneainde 17 bin bal- dı kökünden yıkacağını kaydeylemittir· 
ya satılmııtır. Ruslann mübayaabndan Bu karar sureti ticaret odalannın mem 
aonra elde 900 balya kadir stok tiftik leketin iktıııadi hayati üzerinde yaptrğı 
lıalmıştır. tesirden dolayı çok büyük siyasi bir "" 

Arada geçen müddet zarfında Anadolu hemmiyeti haiz bulunmaktadır. 
dan tehrimize gelen 20 bin balya kadar 
tiftik le satılmıttır. 

Tiftikin takasa tabi tutulması üzerine 
İki sene içinde tiftik ihracatımızın art
tığı görülmektedir. 

Pamuk ekimi 
Bulgaristan, pamuk zeriyatını bu ıe-. 

ne arttırmıya çalıımaktadır 
Almanyanın İ>ir tebliği 

Almanya hükümeti, Almanya dahilin 
de seyahat İçin bir bafta evvel zabıtaya 
haber vermek mecburiyetini koyınut, 
lstanbul Ticaret Odası, keyfiyeti alaka
dar tacirlerimize bildirmiıtir 

Bolluk var 
Meteoloji Enstitüsünden alınan haber 

lere göre, geçen hafta memleketin her 
tarafında feyizli yağmurlar yağmq ':.e 
çifçiler mOID..,n olmuttar· Yaian yag
murlann miktarları şudur: 

Kütahya'cla 11 Edirne'd Lüleburgaz' 
ela J, Bayburt'ı.' 2, Sarki .~arahisar ve 
Tobtta ı, Konya'da 13 mılımefft. 

J)omales ihracı 
Ticaret Odası, domates ve domates 

salçalarının ihraç edilmesi için tetkikata 
başlıunıştı:r. 

Filistine ihracat 
Bulgaristan - Filistin iktı~adi müna· 

,ebatı son 2aJnanlarda inki af etrnekt1>
dir. Filiıtin'in Bulgariıtan'clan aldığı 
qya, hemen kimilen bizim İhracat maJ. 
lanmızdandır. 

Ticaret Odası, bu maddelerin bizim 
tarafmuzdan ela Filistin'e ihracı imkanı· 
m tetkik etmektedir. 

Amerika Ticaret odaları ve 

altın mikyası 
VAŞiNGTON, 7 A.A. - Amerikan 

Ticaret Odalarmın yaptıkları senelik 
kongrede k. • '" -n bir karar suretin.. 
de altm mikyasının para için bütün dün. 
yaca kabul edilmit bir ölçü olduğu ve 
sırf para hakkında alınmıt tedbirler ne
ticesinde fiatlarcla görülen dejişildikler 

Mahkemelerde 

1 BORSA 1 
(lı Bankasmclan alınan cetveldir) 

6 MAYIS 1933 
Akıam Fiatları 

l•tikresı 19 istikrazlar 
fatikras. dahili ku-

96,50 
280 

53,75 

pon•u~ 

Tabvilit 
Elektrilr 

Şark d. yol1ar• 
D. M.n••hide 
\..ounıriilıı.ler 
Sardi _.bi 
Baid•I 
T. aık.-iJ• 
lsmir Be1edi1• 

7.-
11.75 
7,75 

t 

TramwaJ' 
Tü•.t 
R•hbm 
Anadolu 1 .. 111 
meaat) 

ESHAM 

~ 

~ 

18,35 
44,ıo 
45,76 
56,80 

lı Ba.nka&ı Na• ı Bomon.li 21 110 
ma 9,50 T erkoa kupon• 
•• 1, H..iline 9,50 •uz 29,30 
" ,, Mie•ais 102 Çimento Ar. 1 J,70 
Anadolu Hiıı:ae 25,25 ittihat de7. 24 

~rk de7. 2..--
TramY•J so.1s BaJ,. 2..IO 
Reji 3,80 Sark nı. HA 2M 
Şir1 laayrİY• 15.- T•lefo• 13.-

ÇEK FlATLARJ 
Paris 11 .. 08 i Prai 
Londra 700.S 1 Viyana 
Nüyork 58- M.d~it 
Milano 9,12 Berlın 
B - k 1 3~40 Varto•• 
r~ •• Pette 

Atına 80,0S Brl at 
Cenpre 2.45,25 Cl" 
Sofia 68,03 Bükre4 
Amaterdam 118,.5 Moako't'a 

NUKUT (Sabf) 

Kurat 

20 f. Fran,ı• nı.- 1 .Şilia, A.,,. 
1 latrrlin 110,5 t Pueta 
1 Dolar 180 J Mark 

20 Llret 2ıa l Zoloti 
20 f. Belçika 115 1 Peap 
20 Drahmi 28.50 20 Ley 
20 i. la ... içre 820. 20 Dinar 
20 Le-.a lifi~ 1 Çerno•~ 

1 Florin 8S.- l Alhn 
~1 Kur. Çek 120 

ı 
ı Mecidiye 

Banbot 

15,91 
4,-46,50 

6,52 
22,01 
4.ZlS 

3,741175 
3!I 

79,85 
10,71,9 

X•rat 

24.-
n~ 
47~ 
24.-
33.....-
13.-
Sil.-

831 
33~ 
:a..-

Komünistlerin isticvabı 
Münire Hanım da sorguya çeki. 

len maznunlar arasında •• 

Komüni•ller Emniyet Müdürlüğünden Adliyeye isticvaba seukediliyorlar. 

Adliyeye nrildiklerini yazdıiımız 650 1. ima k 
komünist maznunlan dün 7 İnci istin- ıra ceza a ca 
tak hakiminin huzuruna çıkarılmıtlar- 9 uncu ihtisas mahkemesi GeyYede 
dır. Komüniat ma:uıunlan araasnda kendiaine ait bir araba içinde iki denk 
bulunduğu yazılan Dr •.. Hilonet Beyin tütün bulunan Mehmet Ağarun mab-
anneai Münire H. da dun sorguya çe- kemesini bit~iı ve kendisinden 650 
kilmiftir. Komüniıtlerin iaticvabına lira hafif para cezaıı alınmasına ve 
alqam ceç vakte kadar devam edil. arabanm mü&aderesine karar verilmit 

tir. 
mittir. 

Kepenkleri kırmış mı? 
Kahved Kemahlı Bekir isminde ~i

ri kömürcü Şileli Oıner oğlu Alııııed.m 
dükkanına kepenklerini kırarak gır
mek ve 35 lira kıymetinde 120 okka 
lıardif kömürünü çalmakla suçlu ola· 
rak dün ikinci ceza mahkemeıjnde aor 
guya çekildi. Davacı Şileli Oıneroğlu 
Ahmet, suçlu kab .. eci Bekiri dükkinın 
dan çıkarken ıörenl r olduğunu aöy
lü:rordu. Ancak iddia ettiği gibi kö
n1.ürünün çalmdriını kendieinden ba~ 
ka bilen yoktu. 

DaYacı: 

_ 120 ~k~~. ":ö~.ürün aktoundan 
•abalıa eksıldıgını goz tahmini ile an
ladım." diyordu. 

Reis sordu: 
- Peki aınına, bu? adam bu kadar 

Jıömürü nasıl taıımrt • 

_ - Bilm~;. pe~dtpiın·k:.:~;1!:;,!~-
Dütunkkg~ed 11 ı nuncu de!a çıkarken ;: 

an an so f d" b . . d"k 1-{eın e en ını, ana 
zıne erebıl ı ·· . . . · · deg· il ı Ku 
kalırsa bu bir kıtının ışı · m-

panya bunlar.. d" d 
. . ink8.r c ıyor u: 

Kabvecı Bekır k. .. .. .. dük anın onun-
- Efendim, o gun in kenarın-

d . d Kepeng 
en geçıyor um. aı-çaımı man. 

dan sarkan bir tahta ~ arar diye 
galda ate.ş tutu§turrna,a. :ri girdim 
çekip aldım. Y okoa ne ıç ' 
ne de kömür çaldım.. ahitler dinlen· 

Bundan aonra bazı t .. ,j""kkan ke· 
<!i. Bunlardan biri Bekırı u 

1 
çakar· 

. . kı k . den dı•ar pengının rı yerın . -,; Duru§ma 
ken gördüğünü oöyledı. tkik edil
maznunun nüfus k_~ğıCı ,,.t~ıldı. 
mek üzere ba~ka gune bır'"' 

Keşif yapıldı 
d Yenihahçede, bir arnavut düğünün
R e kanlı bir kavga sırasmda Arnavot 

1 
arnaA zaıu kurıunla öldürmekten suç· 

u rnavut H""d · 
A u aı ve tetvikten suçlu 

mavut Kar•nf·ı· A . - ı ın gır cezada yapı-
lan muhakemeleri d b" k ·c · esnaıın a ır e .. 
şı ıcraıına l(arar ver ·ı . t" K "f .. . .... 1 d 1 IUlf ır. efı , 
dun og e en •onra yen "ıbah d I 

K f . çe e yapı 
nuıtrr. et te ~aıp •ıfatile mahkeme 
azasından T ahır Beyle müd· d · • . . eıumumı 
Ki .. if, daYacı vekılJ Oaınan N . 

' f k"I· C un ve auçlu tara ve ı ı emil Beyler b 1 
C

. . u un. 
muılardıt". ınayetin yapıldığı bostan 
da bazı ~bitler di'!le?ilmi1, sofraların 
nasıl kurulduğu, kıının hangi ıınasada 
oturduğu tesbit edilmiJtir. Ketlf hak
kında haz:ırlanan rapor, 11 Mayuta 
yapılacak muhakeme esnaıında oku. 
nacaktır. 

Ademi mes'uliyet karan 

Aralarında çıkan bir kavga netice
sinde Üzerine atılan komıuıu Sabriye 
Hanll'llın .serçe parmağını ağzile ıara 
;:;'k kopardığı iddia.ile suçlu Saadet 
anınun Ağırceza mahkemesinde dün 

S
son dduru~r.ıası yapıldı. fddia makamı 
aa et Hanım • ""b 1 · • d.... ın, aar a no et erı geçır-
ıgıne ve bu ha k t" d .. . , .. b .' re e ı e uzerıne sara 

~~ ;t'. gTl~iği sırada yapmış olduğu· 
rild"~!r. ·ıJ ~ıa.~li tarafından rapor ve 

ıgını ı erı surerek kend" • . k nen d . ıaının anu· 
. a .. ernı mesuliyetine karar veri ... 

:::s~ lazım geldiğini aöyledi. Mahke· 
. e bu talebi kabul ederek ·· ·· 

sabıt ı ki curum 
o .ına. a beraber Sa.adet hanı-

mm ~un~ ışlediği sırada kendinden 
geçmıt bır hald b ı d • d"kk e u un ugunu nazan 

ı ate alarak d · 1. • 
k . • emı ıneau ıyetıne 

At'ar verdı. 

MILLlYET PAZARTESi 8 MAYIS 1933 

~· Şf; h lt."H ilf-. c:rtc.r;,,ıı~"': 
Vilayette 

Defterdarlık 
Yeni teıkllat Baıve

kalete bildirildi 
lstanbul Maliye teşkilatııu yenileıtir 

mek için Maliye Vekaletince hazırlanan 
kanun layihası Ba§velıilete verilmiştir. 

Bu layihaya göre lstanbul Defterdar
lığının tahakkuk, tahsil şubelerile kont
rol itleri kuvvetlendirilecektir. Bu ihti
sas yerlerine bilgili ve yÜksek maqlı 
memurlar getirilecektir. Mal müdürlük
leri kalacaktır. Üç varidat, üç tahsil, bir 
emlak müdürlüğü, bir muhakemat mü
dürlüğü ve bir mürakabe heyeti t"!kil 
edilec•ktir. Muhasebe müdürlüğü aalii
hiyeti genitletilerelr Vilayet muhasebe
cisi ismini alacakbr. 

İmzasız kağıtlar 
Dahiliye V ekileti ıu tamimi gönder

mittir: 
"Bazı vilayetlerden gönd.,.ilen mu· 

lııırreratın; evrakı sftkeden memurların 
clikkahizliii yüzünıfen İmzasız olarak 
geldifi sörülmekte ve imzalattınlma.k 
üzere iadeaine mecburiyet hasıl olmak
tadır. Bu ise alikadarlann · dikkabiz
lifi yüziinden muamelatta tealıburatı 
mucip olmalrtadır. 

Ufak bir dikkatle önüne geçilebilecek: 
olan bu husus hakkında ıılakaclarlann 
nazan dikkatinin ce1bedilmeaini rica e
derim. 

Şlrketlerde 

Bir teşebbüs 
~.___ 

fatanbul-Atina yolunda 
V&JlOD-li kaldırılmamalı 

Beynelmilel Vagon • Ll Şirketi, IS 
mayıstan itibaren Atina - lstanbul Ya
taklı vqon servisini ilgaya karar ver 
mit ve keyfiyet Atina ve lstanbul mer 
kezlerine tebliğ edilmiştir. Ticaret o
dası, şirk.etin 15 haziranda Bükret'e 
toplanacak umumi toplantısına kadar 
bu kararın tatbikımn tehiri için teşeb
büsatta bulunmuıtur .. Od.., Bükreı'te
ki içtimada da bu kararın kaldmlma· 
11 için tetebbüate bulunacaktır. 

Diğer taraftan, Yunan hükümeti de, 
iki memleket araıında yegine kara· 
yolu olan bu batta yataklı vagon Mır· 
visinin kaldınlmama11 için teıebbüste 
bulunmuştur. 

Haliçte yolcu tafımak hakkı 
Haliç 9irketi, Haliç ve Kibtane de

reainde 10. ıs - 20 kuruta yolcu taıı
yan birkaç motör sahibinden şikayet 
etmiıtir. Haliç'te aeyrüaefer hakkı, 
şirketin imtiyazı cümlesinden bulun· 
duğundan keyfiyet teabit edilmit ve 
zabıt tutulmuştur. E Yrak Adliyeye ve
rilecektir. 

Rıhtım Şirketi imtiyazını 
yenilemek istüyor 

Rıhtım tirketi, 60 senelik imtiyaz 
müddetinin temdidi, tarifelerinin tez
yidi esasına müstenit yeni bir itilifna
me yapılma11 için hükıimete müraca
at etmiştir. Buna mukabil ıirket 30 
milyon lira sarfile mevcut nhtımlan 
aenifletmek, havai teaiaat ve yeni an
trepolar ıriicude getirmek İalemekte· 
dir. Mesele Nafiaca tahkik edilmekte· 
dir. 

Oda de 

Yılan ticareti 
Mevainı geçmeden ite 
batlamak fatlyorlar 
Dün de üç kiti Ticaret odasına ııi· 

derek kendilerinde pek çok yılan mev 
cut olduğunu söylemiıler ve bunlara 
alıcı bulunmasım istemiılerdir. Bun· 
lardan biri, yılanlann çiftletme mev
ııimi olan ilkbalıarda çok yılan avla
nılabileceğini, bu me•sİm geçmeden 
faaliyete geçilmesi lizım geldiğini aöy 
lemittir. Oda, yılan ihracatı hakkında 
YugoaJavya harici ticaret ofi,inden ce 
vap beklemektedir. 

Viyana kongresi 
lstanbul Ticaret odası, Viyanada 

toplanacak beynelmilel Ticaret oda
ları kongresine Dresten'de bulunan 
M. Nermi Beyi memur etmif ve Nermi 
Bey Viyanaya hareket eylemiıtir. 

Balkan sergisi 
Balkan Ticaret OdaaJDJn eylülde 

Selinilıte açılacak vergiye iştirak ede
ceii yazılmıtlı. Bu münasebetle, Bul
gariatan ticaret ve aanayi müeaaıeaele
ri ve matbuab, Balkan memleketinin 
merkezi vaziyette bulunan Sofya veya 
Filibede mütterek bir ser&"İ tesis etme
lerini istemektedirler. 

Bir kiloluk paketler 
Ticaret oduı, son kontenjan karar 
~i ile muvakkaten tatil edilen bir 
~lol':'k paket nakliyatına ait memnu
myetin kaldınlma11 için teşebbüsatta 
bulunmuştıır. 

Ticaret kamusu 
Ticaret Odası raportörlerinden Hak

kı N•~hi ~· 10 binden f-;zla kelimeyi, 
muhtehf tıcaret ve tRnayı §ubelerinde 
kullanılan istilahları ve bunların mana· 
larmı ihtiva eden bir (Ticaret kamusu) 
bazırlamııtır. lktısat Ve!dlet; bütün 
tabı masrafını kabul ettiği bu kamuıun 
tabına batlanıruıtır. 

--<>--

Seyyah geliyor 
Bueün Atlantik vapurile 350 lngi

liz seyyahı gelecektir. 

·---

Maarltte 

Türk çocuğu 
llkmektebf bitlrae bile 

·ecn~bi 
mektebe gire mi yecek 

Şehrimizdeki bazı ecnebi mekteple 
ri, mezun olan talebeyi mektepten bı 
ralmıamak ve daba bir müddet para 
koparabilmek için yeni bir uıul bul
muılardır. lstanbulda yalnız ilk kıs
mı olan ecneb mektepleri ekaeriyette
dir. Bu mekteplerin sonuncu smıfma 
gelmit talebe tam çıkacağı vakit, mek 
tep idaresi bir ipkayi umumi yapmak 
ta ve bütün talebeyi ıım.ıfta döndüre• 
rek bir sene daha okutmaktadır. Ya
pılan teftiılerde bazı ilk mekteplerin 
bu yolda hareket ettilderi &"Örülmüt
tür. Son çıkan bir kanun mucibince 
ecnebi ilk mekteplerine Türk ve Türk 
tebaa11 talebe almmadıfından bu 
mekteplerin talebe adedi giin geçtikçe 
azalmaktadır. Bu mektepler idareleri 
buldukları usulle, ellerindeki talebe
den daha bir müddet para almak yo
lunu temin etmiılerdir. Ahiren Maarif 
vekaleti mühim bir tamim ııöndererek 
ayni derecede olan iki mektepten bi
rini bitirdikten sonra ötekine hiç bir 
şekil ve surette talebe alınmayacağı· 
nı bildirmittir. Binaenaleyh bundan 
sonra bir Türk çocuğu ilk tahsilini reı 
mi bir mektepte bitirdikten sonra dahi 
ecnebi metkeplerin ilk kısmına giremi 
yecektir. 

idman şenlikleri 
Jimnaatik ıenliklerinin bu ıene di· 

ğer senelerden daha parlak olması i· 
çin çalışılmaktadır. Şenlikler her se
ne o1duğu gibi bu &ene de mayısın ü
çüncü haftasında yapılacaktır .. Şen
likleri bu sene de Maarif umumi mü
ft"ttişJerinden Selim Sım Bey idare e
decektir. Selim Sım Bey dün kendiıi
le görüten bir arkadaıımıza kısaca §U 

malümatı vermittir: 
Şenliklerin yapılacağı gün etrafın

da bazı gazeteler yanlı§ malumat ver 
mektedirler. Şenlikler mayısın üçüncü 
haftasına düıen on dokuzuncu cuma 
ı:ünü bütün mekteplerin iştiraki le F e
ne~ ıtadyumunda yapılacaktır. Şen
liklerin mükemmel olması için uğra§ı 
yoruz. 

Y alovaya gezinti 
Darülfünun Hukuk fakültesi &0n ıı

nıf talebeıi cuma gÜnÜ Y alovaya bir 
gezinti tertip edeceklerdir. 

Nafia fen mektebinde •• 
Düakü Son Poata gazetesi, Nafia 

Fen mektebinde, vekilet umumi mü
fettifleri tarafından yalmz tahkikat 
yapıldıiını, mektep müdürünün Ye ta• 
lebelerin ifadeleri alındığı yazılıyor
du. Mektep müdürii dün bu huauıta 
bize böyle bir tahlôkatm aılı ve esası 
olmadığını söylemi~tir. 

Talebe kampa çıkacak 
Bu aene liae ikinci devre, talebeai· 

nin 15 temmuzda aakeri luunplaı·,. çık 
ması takaJTiir etmiıtir. Kamplar için 
Pendik Kartal sahilleri bazırlanınak· 
tadır. Kamplar temmuz &onunda bite 
cektir. 

Hayvan müzesi 
Maarif v~ki.leti bütün vi1i.yPt1ere 

mühim bir tamim göndermittir. Su ta· 
mime... nazaran memleketimizde bü. 
yük bir hayvanat müzeai açılacaktır. 
Bunun için her vilayette ya,ıyan hay· 
vanJarclan birer nümune istenilmekte ... 
dir. Hayvanları tedarik etmek için her 
vilayette bir komisyon tetkil olunmuf 
tur. Komisyonlar tııtulacak, vurula
cak hayvanlarla mefgul olacaklardır. 
Hayvanların bir kısmı tahnit oluna
cak, biriktirilecek toplu bir halde Ma 

Poliste 

Belediyede 

Bina kanunu 
Kanun bu devrede 

çıkmıı olacak 
Yeni ebniye kanunu Büyük Millet 

Meclisinin bu içtima devresi sonuna 
kadar çılmııf bulunacaktır. Yeni ka· 
nun hazırlanırken lstanbul belediye
sinden bazı maliimat istenmittir. Be
lediye bu malıimatı yollamıtlrr. Bu
ıün tatbik edilmdde olan ebniye lra· 
nnnu 1293 tarihinde çıkmıt bir kanun 
olduğundan, bugÜnkÜ ~atta ihti
yaçlara cevap verememektedir. Ka· 
nunun birçok hu1U1larda müsaadesiz· 
liğinden dolayı inıaatta belediye ile 
mal sahipleri araamda ihtilaf çıkmak· 
tadır. Ebniye kanununda en fazla bi
n!' irtifaı 22,74 metre olarak gösteril
mektedir. Halbuki &on zamanlarda ya 
pılan buı fabrikalardan dolayı hayli 
garip ihtilaflar çılonıttır. Fabrikala· 
rm bacalarının b" irtifa meselesile a
lakadar olup olmıulığı düıünülmü1, 
neticede bacalar irtifa kaydının hari
cinde tutıılmuıtur. Yeni çıkacak olan 
ebniye kanununda sarih bir çok ah
kim vardır. Yeni kanunda da irtifa 
sokak, semt, mabat ve araziye göre 
tahdit edilmiıse de bugünkü ihtiyaç
lara cevap "erecek mahiyettedir. Ah
f'IP inıaat külliyen memnu olduğun
dan yeni kanunda irtifalar ahsap ve 
kagir olduğuna göre taksim edilmemit 
tir. Maamafih in~at sahipleri binala· 
rmm yÜksekliğini kanunun tayin et· 
tiği irtifa dairesinde bile olsa beledi
yenin müsaade edeceği şekilde yapma· 
ğa mecbur tutıılmaktadır. inşaattan 
evvel belediye o araziyi tetkik ettire
cek ve azami kaç kat inıa edilebile
ceğini tayin edecektir. 

T epebaşı bahçesi 
Tepebaıı bahçesinin mukavele müd 

deti on gün r-<ınra bitmektedir. Müste
cirin bahçede yaptığı bazı tesisat be
lediye satın almadığından bunlar sök
türülmektedir. Belediye bahçeyi yeni
den kiraya verecektir .. Burasını bele
diye itletecek, yazın bahçenin sahne
sinde bazı operet numaralan ve saire 
gösterilecektir. Şehir bandosu da bu
rada haftanın muayyen akpmlannda 
çalacaktır. 

Belediye fiatleri kıracak 
Son zamanlarda havayici zanıriye 

fiyatları çok düımüttür. Buna rağ
men lokantalarda yemek poraiyonlan 
ayni fiyatı muhafaza etmektedir. Be
lediye ikbsat müdürlüğü bu iti ehem· 
miyetle tetkike baılamıştır. Mesela bir 
okka kunı faıulye on kurupı olduğu 
halde bir tabak fasulye piyazı gene 
on kuruıa satılmaktadır. Diğer bü· 
tün havayici zanıriye bu fiyatlar nis
beti dahilindedir. 

Bakteriyolojihane 

geniıletilecek.. 
Belediye şehir bakteriyolojihanesi

ni tevai etmeie karar vermiftir. Bu 
hususta yeni bütçeye tahsisat kon
muıtıır. Bakteriyolojihane timdi sıh
hi müze binaaının küçük biT kıamını 
itııal etmektedir. Fatihte asri bir bak· 
teriyolojihane İflflllı takarrür etmİf
tir. Buraya li.zrm gelen alat ve teaiaat 
için takas ve kambiyo müsaadeleri a
lınacaktır. Sıhhiye vekaletinin bakte
riyolojihanesi Ankaraya nakledildik
ten aonra lstımbulda asri bir tahlil li· 
buratuvarma daha çok ihtiyaç hisse
dilmektedir. 

arif vekaletine gönderilecektir. Bir 
kısmı da .. ndıklar ve kafesler içinde 
canlı olarak Ankaraya gönderilecek
tir. 

.Sanatoryomda çok feci 
bir kaza oldu ! 

•• 
Uç senedir veremden muztarip olan 
bir memur pencereden düştü, öldü! 

Heybeliada sanatoryomunda çok 
feci bir kaza olmuf, bir memu1· pen
cereden düıerek ölmüıtiir. Belediye 
fen heyeti kalemi katiplerinden olan 
Seyfettin Bey Üç sene kadar evvel 
teverrüm etmit ve Heybeli sanatoryo· 
muna yatırılmııtır. Seyfettin Beyin 
haıtalığı zeçen uzun zaman içinde a-
2.almamış, bilikis artınııtır. Seyfettin 
Bey bu vaziyetten haz.İn bir teessüre 
kapılmıştrr. Halli bundan on gün ka 
dar evvel ailesini, çocuklarmı ııörmek 
için evine geldiği vakit çok müteessir 
ve betbin bir haleti ruhiye içinde: 

- Ben artık yatayamıyacağun, ga
liba ölümüm çok yakın .. demittir .. 

Seyfettin Bey evden tekrar sana
toryorna döndükten sonra çok vakit 
geçmemiıtir. Sanatoryomda geçen 
son hafta Seyfettin Bey için bir facia 
hazırla.mıştır. Bir .gece canı fena hal· 
de aıkılmıf olduğu halde karyolasın· 
dan kallımıt ve açık pencerenin önü· 
ne gelerek biraz hava almak jhtiyacı
nı duymuıtur. Seyfettin Beyi!' bu an· 
da derin bir teeuüre kapıldıgı, hasta
lığını, ailesini, çocukfannı dütündü.ğü 
tahmin edilebilir. Bu betbabt beledıye 
memuru öyle dalgın dütünürken, bir· 
den müvazeneıini kaybebnİf, ıanator 
yomun bahçesine düşmÜ§tÜr. Bu su
kutu takip eden bir feryat bütün sana 
toryom halkını ses gelf'n tarafa koş· 

turmuıtur. Seyfettin Bey çamlann al
tında ağır yaralı olarak bulunmut
tur. Derhal tedavisine baılanmıısa 
da, yaralarının ağır olmasmdan dola· 
yı kurtıılamıyarak vefat etrnittir. 

Apartonandan düşüt 
Erzincanlı Ali Tozkoparanda Y• 

ni yapılmakta olan bir apartunanda 
çahıırken üçüncü kattan atağı düt· 
mü1, elinden ve ayaiından yarala~
ml§tır. Mecruh Beyoflu hastahane11· 
ne yatmlmıftır. 

Hırsızlığa girerken 
Sabıkalı Salih evvelki gece Rıhtım 

Palero han geçidinde Alber Efendinin 
makine taı:nirhaııeainin kilidini kınp 
girerken cürmü meş,hut halinde yaka
lanmıttır. 

Haliçte bir çarpışma 
Dün sabah saat 12 ye dofnı Haliç. 

te Balat iakelesinde bir ÇarJ>ıfma ol
mut. Haliç tirketinin 16 numaralı Ya· 
pııru Tütün inhisar ida.resinin bir nu 
maralı tütün nakliye motöriine çarp
mıştır. Müaademe §iddetli olduğun
dan motörün aancak ba§ omu:zlufun. 
dan ve su kesiminden yukan rahne. 
ler açılmıttır. Motör müsademenin 
şiddetinden ayni zounanda karaya o
tormuttur. Çarpıtma esnasında insan
ca bir zayiat olmamıttrr. Zabıta tah
kikat yapmaktadır. 
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Bir gezintinin notları 
-8-

Tramvaya binmek üzere yoluma 
devam ediyorum ••• lleride bir ko
ca ağaç; kim bil il" kaç yıllık. Artık 
dalını budağını kaybebnif, bodur 
bir acibe halinde, kamburu çık
ını,, oracıkta duruyor .•• 

Yolda tek tük insanlara rasge
liyonun. Eaki devirde Fatih; )ş.. 
tanbulun en kalabalık mıntakala
rmdandr; bugün sokaldarında za
man zaman bir güvercinin kanat 
Çll'parak geçtiği, yahut kardırım 
kenarlarında dilencilerin tünedi· 
ği tenha ve hücra bir semt olmuf ... 
Ardr araaı kesilmiyen harpler, aÜ· 

rü sürü yangınlar, bu zavallı tehir· 
de mal mı, can mı, ev mi, bark mı 
bıraktı? •• Göz alabildiğine yangın 
aahaaı, göz alabildiğine yangın ga. 

hası ••• 
Fatih tramvay durağı gözüktü: 

Orada biri kırmızı, biri boz iki a
raba bekliyor ••• 

Ne yalan söyleyim; kanunlar 
nazarında herkesin müsavi oldu· 
ğu bir memlekette, amme hizmet· 
!erine mahsus olan tehir nakil va· 
sıtalanndaki bu ikilik beni mi.ıte
easir ediyor • 

ihtimal siz bana diyeceksiniz 
ki: 

- Bu Avrupada da vardır ... 
Fakat, buna ~ı ben de cevap 

verebilirim ki: ~ 
- Buraar köhne an'anelere bağ· 

lı aristokrat, burjuva Avrupa de
ğil, but"ası, garbin bunak kel ka
fasına basarak dünyaya yep}eni 
yüzle dojıuı hür, demokrat Türki
yedir. Ve burada bir boya farkile 
halkı istismar eden ecnebi mües
seselere artık yer ve ekmek olma· 
malıdır ••• 

* * * Tramvaya binenlere baktım: 
kırmızı arabada sekiz ki~i vardı. 

Bunların içinde birisi bir İtçi 
kız.J ki çorabının arkası söküktü 
ve iıkarpininin yırtık yerinden 
parmakları gözüküyordu. Dütün
düın ki, kırmızı arabaya bineceği 
yerde boz arabaya binseydi, ara
daki para farkile aabn alacağı İğ· 
ne iplik, çorabının onkere söküğü
nü dikebilirdi. 

Filhakika çorabı sökük ve iskar· 
pini yırtık. Fakat ne beis var; bi
rinci mevkide gidiyor, ya ••. Siz 
buna bakın; bu kafi değil mi? .•• 

Boz arabaya binenleri saydım: 
3 ki,i, 1 de çocuk .•• 

Ben bu refah faciasına her ak· 
~ tramvay duraklarında rasla· 
rım: 

Çifte uabalardan birinci tık-
. lım tıklım dolu, halbuki ikinci nis
beten tenha ve bottur. Buna T~ğ
men halk, binmek için gene birin· 
ciye kotar, birinciye atlar. birinci
ye hücum eder. Hatta muhakkak 
olan tehlike içinde, çengele takrl
mıt bir ciğer gibi, tramvayın kapı
sına asılı bir surette gitmeğe razı 
olarak ••• 

Bu vaziyette giderken kamyon
la tramvay arasında yamyassı ka
larak ölenlerin mezar lafına eğer: 

"Burda metfun olan zat, birinci 
mevki tramvayın buamağında bir 
lı:aza neticuinde öldü.,, 

İbaresi yazılsaydı, böyle bir ki· 
tabe için bu tehlikeli asrlıt ihtiyar 
ediliyor denilebilirdi. Fakat ne ya· 
zıkbr ki mezar taKıları, henüz bu
güne kadar mermere böyle bir ki
tabe de hakkebnediler . . • 

Salahıuldin ENiS ........... - .......... _. .............................. -
Cemiyetlerde 

Beyoğlu poatacıları 
S.,oilu Poatacılan yardım crmiyeli, 

dün Be,oilu Halkevinde toplanarak İ•· 
tifa ed•n heyeti id~re he,...batrnın letlti· 
Jô için hükürnete müracaata karar v r
mişlenlir. 

n .. ,, arlarda 

Si~ara fiatı lnmiyecek 
inhisarlar umum müdürü Hüsnü B. İ· 

darenin bir nevi f8l"8,bı olduğunu, imltin 
oluraa bunun fiab bir u indirilec•gini 
söyltımiftir. 
Hüınü B. ıip.ra fiatlarının tenzili 

meyzuu bahıolmadığını ilave etmiıtir. 
MUzelerde 

Çanakkaleden getirilen top 
Umumi harpte Çanakkale'de lnıili1-

lerden alınan muazzam bir top çelik sİ· 
perlerile beraber latanbula getirtilerek 
Kasımpaıa'da Teraane önüne çıkarılmış 
tı. Bu tarihi top burada yağmur altında 
ve çamur içinde lıalmıttır. Müzeler ida
resi bunun ya Askeri ve yahut Bahriye 
Müzesine nakline karar vermiştir . 

--<>--

Balkan haftası için 
Bu sene 23 mayısla şehrimizde ba~· 

lıyacak Brlkan haftasında bulunnuık u• 
zere halkan memJeketJeri ticari ve sınai 
müesseseleri mümeısilleri şehrimİ7e ır· 
leceklerdir. 
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8 MAYIS 1933 
l~rebane : An.kara caddesi, 100 No. 

Tela-raf adr .. i : lat. Milliyet 
Telefon Numaralan: 

&ıınulııarrir •• MU.dür : 24318 
Yu.ı itleri MödlirlO.iü ı 24319 
idare .... Matbaa ı 24310 - ABONE ÜCRETLERi : 

Tirkiyoi9a Horiç içla 
L. ıc:. L. ıc:. 

3 aybp 4- a-
il " 

7 50 14-
iZ n 14 - 211 -

mir gibi, Adana gibi , Trabzon gibi, 
Konya gibi mmtaka göbeği olan tohir 
!erinde birer Dariilfünun açmaya bol 
bol yeter. Profeoör Malche bunu öğro• 
nince, um.anz ki; bir yazlık göç gibi 
lıbmbu!Darülliinununun bir kı11DJJU bu
radan kaldınp baıka yere ırötürmok
ten ve lıtanbul tohrinin 700,000 nüfu. 
ıuna tam bir darülfünunu çok gör
mekten vazgeçer. 

Ben bu baboe sadece bir lıtanbul 
çocuğu, ve bir İstanbul dariilfünunu 
mezunu olarak İliftim. lıtanbulu, ida· 
re, lıtanbulu temıil aalihiyetlerini ta· 
pyanlar bilmem bu hususta ne düıü· 
nüyor? Münak:ata edilemiyecek bir 
hakikattir ki; haıtahano ve Darülfü
nun tqmmaz .• Adetleri arttınbr. 

1 SAN' AT 

Sinema san'ati 
Bir kaç muhafazakarın tiddetli inkir· 

lanna nlmen ıinemanuı bir oanat oldu· 
ğuna inananlann oaym gitgide çoğalı
yor. Sinemanın sanat olmadığını iıpat İ· 
çin kötü filmleri ileri sürenler, her sa· 
nal §ubesi için aynı tekilde bir iddianın 
meseli bayağı macera romanlarım misal 
olarak edebiyatın sanat olmadığı teklin
de bir fikrin ortaya atılabilcoğini düıün
miyorlar. 

Yeni mali sene 
(Başı ı inci sahifede) 

rüz ettirilmektedir. 
Posta, telgraf 

GECE KUŞLARI 
MYRIAM HOPKİNS 

ve meıbur "Tbe Canadians., cıızba'ldı tarafından 

Bu çarşamba ak~amından itibaren 

MELEK Sinemasında (3021ı 
Yarın akşam saat 9,30 da 

MELEK SiNEMASl.l\lDA 
Cevdet Kerim Beyefendinin yüksek himayeleri altında 

F eyziye Mektepleri Cemiyeti Menfaatine 

~·~~~~~~~~~~~~~~· Tramvay kabadayaları 

Yeni her yenle ve her zaman muhale
fetle karttlanmııtır, bilhuaa yqhlar ta
rafından. Buırün de ıinemanın sanat ol
duğuna kani olan pek az ırenç buluna
cağını sanıyorum. 

Harpten sonra, kiğıt para nasıl altını 
koğduysa aanayiin mahsulü iki yeni sa· 
nat ıinema ve radyo, elele vererek pek 
çok edebiyatçıları, muıiki§İnasları ve ak
törleri i§ıiz bıraktı. 

Encümen mazbatasında Posta ve 
Telgraf memurlan üzerinde durul
muı ve barem kanununun tanzimi esna 
srnda bu memurlara meıailerile müte 
nasip olmıyacak mikdarlarda ve em
sallerinden aıağı derecelerde maaf 
tahsis edildiği ve bir kısmının da ba· 
rem sistemi haricinde bırakıldığı ta•· 
rib edilerek bu memurların ikdar edil 
meleri için büyük meclisçe her fırsatta 
izhar edilen arzu ve temayüle itaret 
olunmuftur. Bu maksatla mezkur u
mum müdürlüğün yeni tetkilitı dola 
yııile bütçesinde gözükecek açığın ka 
patılma11 için Maliye bütçesine 215 
bin liralık tahsisat konmu§ olduğu en· 
cümen mazbatasında tebarüz ettiril
mektedir. 

Fevkalade Müsamere Gelen c.Yralr: ı•ri •erilmez.- Müddeti 
r,eçen o.Ü•halar 10 bruıtur.- Ga.aete •• 
matba.aya ait itler için mücliriyete mÜ· 
ı-acaat edilir. Cuetemis ilinlann m•'11• 
lı yetini kabul etmu. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Yetilköy Aakeri Ruat Merlr.eıı:ind .. 

"Verilen mallı.mata ıöre buaüa haya açık 
olaca&c, rüzıi.r tim.ali iıtikametlerd .. ha· 
fif ku••ette eıecelct:r. 

7 .. 5 • 33 Tarihinde 1aa .... tazyiki 765 
milimetre, en çok aııak.lık 17, ea. az 11 
c-lerece idi. 

-------------~~ 
ICLE 

Darülfünunsuz 
Is tan bul 

Gazeteler, Profeoör Malche'm Da· 
rülfünunu 11lah ııraomda ilk yapaca
ğı itlerden birinin de lıtanbul, edebi
yat ve belki fen fakültelerinin Anka· 
raya nakli olacağını yazıyor. 

lıtanbul payitahtlıktan ç;ıkıp aleti. 
de bir vilayet merkezi olmak için bir 
takım menfi inkılap ve büzülmelere 
maruz kalacktı. Hiikümet merkezinde 
bulunma11 lizmı gelen resmi dairele
rin ve bunlara tealliiku olan bütün İ· 
dari cihazlann Ankaraya nakli, bu 
meyanda en tabü badiııeler idi. Likin 
Darülfünunun arada bulunduğu kim· 
senin habrına gelmezdL 

Eğer dedikleri gibi Profeoör Malcbe 
'ın ıalahat programının batında bu ge· 
lit orsa bu zahmeti muhterem profeoör 
den daha kolay ve ucuz yapacaklar 
bulunabilirdi. 

latanbul, hudutlarımızın umumi 
harbi müteakıp daralması ve memle
ketin idare dimağının Ankaraya ge
çerek İ§ cereyanlarının iıtikametini 
değiftirmeoi üzerine ufalmıya baıla· 
mııtır. Umumi harpte bir milyonu ge
çen nüfuıun timdi 700,000 olduğuma fÜp 
hem vardır. Bu küçüliit ehemmiyetini 
ve İt verme kabiliyetini kaybeden te· 
hirlerde olur. Fakat lıtanbul bu me· 
yanda zannederim. bütün rekorlan 

kırmııtır. Zira on bet ııenede nüfu. 
sunun üçte birini kaybetmiıtir. Baıka 
yerde olsa bunun sebeplerini, gidenle 
rin neden gittiğini, senede ne kadar 
gittiğini, gelenlerin neden azaldığını 
istatistikler ve grafiklerle bulup ç;ıka 
ran müeueseler, cemiyetler, ofiıler 
yapılır. Bizde Öyle ıey yoktur, olma· 
11 da kimsenin aklına gelmez. Bu bah 
ıe dair biraz fazlaca aöylerıeniz ıize 
içerlerler de ... 

Bütün bu içtimai hadiaelerin önüne 
geçemiyorıak bile, acaba lıtanbulun 
aenelerden beri teesaüı etmit, mu.nta .. 
zaman çalıtmıf, adam yetiıtİrmİf ve 
lıili ağzına kadar dolu Darülfünunun
dan bir kısmını kaybetmemeoine ol· 
ıun ç.alıf&lllaz mıyız? •• 

lıtanbulda, bugünkü okuma yaz· 
ma hevesi ve bugünkü orta mektep ve 
lise adedine nazaran bir değil iki Da
rülfünun lazımdır. Ali tahlil için mem 
leketin batka yerlerinden gelen tale
beye lıtanbulda olduğu kadar kolay. 
lık ve bayat ucu:tluğu temin eden yer 
yoktur. Buradaki talebenin bir kısmı 
adedi her yerden fazla olan ecnebi, 
hususi ve resmi mekteplerde muallim
dir. Bu suretle kıamen hayahnı te.min 
etmektedir. Talebe yurtlan, ucuz lo
kantalar gibi yeri'."" de bu bayatı çok 
ucuzlatarak genem tahıilini temin et .. 
mektedir. 

Fakültelerimizden bir kıımının ida
rcıi , profesörleri eğer sempati tevlit 
edemedise, müessesesini iyi müdafaa e 
demediıe bunda bizzat lıtanbulun ne 
kababatı var? Her ıeyden evvel mem
lekete ilim nurunu oaçan bugün
kü cümhuriyet erkanının yükoek him
metleri Ankarada ye Anadolunun İz. 

111 ili ııetin edebi ronıanı: 9'1 

Kabadayı nevi neyidir. Her biri lcr.n 
di muhitinde öter •• Bir sınıf kabadayı 
da vardır ki; tramvay biletçilerine ve 
kondöktörlerine muaa.llatbr .•• Onlara 
çılapr, bağınr, çağırır. Ayda otuo:, 
otuz bet kiğıda çalıtan bir biletçinin 
böyle muarifelere cevap vermiye ıi
nirlerinin gerginliği kafi değildir. Ce
vap aluımıyan hücumlarda da bazıla
nna göre tatlı bir kolaylık vardır. 

Geçende bir arabada bunun bir nÜ· 
muneıini gördüm. Orta yatlı bir zat 
kadınlara tahılı edilen yerlerden biri 
ne otunnuıtu. Tramvay kalabalık ve 
ayakta kalnuı kadınlar da çoktu .. O 
11rada arabada bulunan kontrol me
muru bu yolcuya yerini ayaktaki ka· 
dmlardan birine vermeıini rica etti ve 
bu zatın bomba gibi patlamasını mu· 
cip oldu... Kontrol memuru muttaııl 
kapıda yapıtık ili.m göıtererek iki 
ön 11ranm kadmlara ait olduğunu ile· 
ri ıürüyor, yolcu da bani bani 

- Şimdi müsavat var. Kanunu mo· 
deni çıktığından beri bu ilinın hükmü 
kalmadı .. diyordu .. O kalkmadı, öte
ki poliae müracaat etti , fa.kat hüku
met kuvveti araya girmeden bu inatç;ı 
yolcu kallrarak yerini bir kadına ver· 
di ve kontrol memuruna fU sözleri at· 
b: 

- Senden korkarak değil, kum· 
panyanın emrini de dinlediğim için 
değil, sırf nezaket ve terbiye için ye
rimi hamına veriyorum ..• 

Biraz gecikmit le oba bu ni.zik ha· 
reket kendisine biraz aempati getirdi .• 
Fakat o devam ediyordu: 

- Sen cahilsin, oen vazifeni bilmi 
yonun. Ben kanunu oenden iyi bili· 
rim. 

Kontrol memuru da cevap veriyor· 
du: 

- Ben kanunu ıizin kadar bilmem 
amma vazifemi bilirim. Kumpanya 
bu usulü hükiımetin müsaadesi ile te· 
aiı etmiıtir .. 

Oteki b&li. erkek kadın müıavatmı 
münakata ediyordu... Ve öyle ale§Iİ 
o kadar dehşetli bir hal alıyordu ki; 
o söylerken ekseri yolcular nefeslerini 
tuttular ..• 

Bulgur boya•• 
Neler görüyoruz. .. Boyacılık sanati 

ilerliyor. Vaktile garip boyamalar· 
dan olarak etek boyanmasını gösterir 
terdi. Etek azaldı, bunun da ehemmi 
yeti kalmadı idi. Göz, dudak, yanak 
boya11 da artık tabii halle:-dendir. 
Lakin bulgur boyandığını iıittiniz mi? 
Eyet bir aanatkir bulguru sarıya bo
yamı~ ve Karaman bulguru diye sür
mÜf. Bundan dolayı mahkemeye ve
rilmif .•. 

Size br ufak hikaye: 
Evvel zaman içinde bir paditahın 

huzuruna hezanfen adamlan getirir
lermit. Bir gün bunlardan birisi gel
mif, cebinden çıkardığı yedi tane di
kit iğneoinin altıaını yere dikmit, ye
dincisini atınca, o altı iğnenin delik
lerinden geçirmif .. 

Paditah bu hünere hayret etmi§ ve 
emretmif: 

- Şu adama yüz altın veriniz, yüz 
de sopa atınız ... 
Adamcağız ta§ınnıt: 

- Aman Sultanım, demit, altınla· 
ra te§ekkür ederim, lakin dayak ne
den? 

Paditab cevap venniı: 
- Yaptığın fey fayaru hayrettir. 

Takdir ettiın ve oana yüz altın ver
dim. Likin istidadını böyle ite yara· 
mıyan bir hünere aarfettiğin için do 
sana dayak attıracağım ... 

Ben oloam bulgur boyac11ına ayni 
muameleyi yapardım. Bulgur boyaya· 
cağına bir boyahane açsa ne olurdu?. 

FELEK 

V.AKEDO YA 

Ve galiba bu dütünceoinde biraz 
haklıydı. Çünkü gÜzel kızm bu kadar 
telaş göstermesini hayra yormak ko· 
Jay değildi. 

Sonra. . Lubinıka'nm Ali1e aöyledi
fi sözlerle bu oözleri araunda tam bir 
uygunsuzluk vardı. Köyden kaçblda. 
rı g;m Aliye, Lola'nm Tane Nikolof'e 
gittiğini aöylemİ§ti. Hatti., bu giditin 
sebebini de Lepiıka'nm katli itine 
bamletmit, çok çahttığı halde Lola'yı 
fikrinden alıkoyamadığını da yana 
yakıla anlatmıttı. Nikolef'in oözleri 
gösteriyordu ki, Lota kendisine gelme 
mişti. O halde Seli.nik Cafe Cbantant' 
mm herkeoi çıldırtan güzel rakkaseıi 
nereye gitmi,ti ? 
Kardeşini bulmağa çalııırken bir 

yabancı çete tarafından mı kaçmlmıt· 
tı? Yoksa bir ıuikaste mi maruz kal
mıttı.? Olabilirdi ya. . Belki de yolda 

J(in, Politiha ve Kan.. 

Müellifi: Nizamettin Nazif 
·····~···············~··~~-· 
bir kar fırtınasına tutulmuı, diri diri 
gömülüvermifti. . Bunlann hepsi ola
gan ıeylerdendi. Fakat bu takdirde 
Lubinıka'nm hayret etmesi, bazı sual
ler ııormaoı, hiç olmazsa kızın ilabe
tinden biraz endiıo duyınaoı laznngel
mez miydi?? 

Hem bu ani ıinir bulıranınclan, sonra 
birdenbire buz gibi ııoğuk bir lakay· 
diye tahavvül ediveren bu garip halin 
ııebep ve maruuıı ne olabilirdi 7 

Komiteci Tane Nikolef, oturduğu 
aedir üurinde acaba bu ruhi değitik
liklerin esrarengiz muammasını mı 
halle çall§ıyordu. 

Hava karardığı zaman iki Bulgar 
köylüsü bir tepsi yemek ve muhtar da 
tek mumlu bir kur§un tamdan getir. 
mitti. Tane Nikolef hali oturduğu 
yerde oturuyor ve hali düıünüyordu. 

Sinema batlı batına, diğerlerinden la· 
mamen farklı bir sanat subeıi olmaktan 
ziyade, sanatin edebiya~ temoil. musiki 
ve batta biraz da resim şubelerini bir a· 
rada toplıyan terkibi bir sanattır. Ve Ö· 
teki ıubelere ayn ayn galebe çalmaıın
daki en büyük sebebi de bunda aramalı
dır. 

Sinemanın en amansız bir şekilde mü. 
cadele ettiği rakip tiyatrodur. Sinema. 
nın tİyatrolaımasmdan t\OD'"8 pekçok ti 4 

yatro kapandı, pek çok tiyatro da, timdi. 
oon günlerini 1a§81D8ktadır. Tiyal:rot\un 
istikbali meoeleıi bili ehemmiyetle mü
nakaıa edilen ırünün mevzulanndandır. 
Tiyatro perestitkirlannın bütün iddia
larına rağmen bu uırdide ve emektar sa
nat ıubeoinin gitgide eerilemekte oldu. 
ğu ve meçhul bir iıtikbale doğru gittifi 
muhakkaktır. 

Şimdi halk claba az kitap okuyor, da. 
ha az konııero ve pek ıeyt'dı: tiyatroya 
gidiyor. Cıinkü onun bütün bu ihtiyaçla
nnı ıineıM. temin etmektedir. Küçük 
kaoabasının kötü aktörleri tarafından 
temsil edilen kötü piyeoi ıeyretmeklenııe 
derme çatma bir orkestrayı dinlenıelı;. 
tenııe, halk, dün)'ADln en ınethur mubar. 
rirleri tarafmdan yazılıp miliyonlar oar
f"ıle vücuda getirilen filmde, dünyanın en 
mük-1 orkeıtralan ta...,f•nd•-ı rol, . 
nan, en &üze! ıeoli aanatkirlar tarafın. 
dan oöylenen parçaları dinlemeyi tercih 
ediyor. Ve hem de çok daha az bir maı. 
rafla . 

Sinemanın, köylere varmcıya kadar 
yüksek ıanati ırötünneye vasıta oldu. 
ğu muhakkaktır. Memleketimiz halkına 
garp misikiıi zevkini atılamak için pek 
uzun zamanlar ve pekçok gayret lazundı. 
Seoli sinema, eminim ki bu iti cezri bir 
tekilde ve pek yakın bir iıtikbalde bata
racaktır. 

Bugün en büyük muharrirlerin sinema 
ıenaryoıu yazdıklarını, en meıhur aktör 
ve konpozitörlerin bu yeni sanat hizme
tine P,'irdiklerini gördükten sonra, hali. 
sinemanın oanatten bqka bir teY oldu
ğun·~ iddi;ıı etmek inatçılıktır. 

Rene Clair ıribi, Pabst &ibi rejisörler, 
daha timdiden filim ~eklinde şürler vÜ· 
cuda getirmek kabil olduğunu gösterdi
ler .Bununla beraber unubnayalun ki 
ıesli sinema daha çok yenidir ve timdi 
henüz emekleme ve yolunu araştırma 
devresindedir. 

Sinema, tecrübelerini muvaffakiyetle 
neticelendirerek, beyaz perdeye, en bü· 
yük nokoanı olan reny.i de ilive ettiği za· 
man çok daha büyük bir zafer kazanmıt 
olacaktır. 

Sinema en insani ıanattır ve istikbal 
bu sanatındır. 

Yllfar NABi 

latanbul A•liye mahkemui altıncı 
hukuk daireaindnı: Necmettin Bey 
kanar Tepebaıı civarında Mahmut a· 
ğa yokutunda pehlivan sokağında 22 
numaralı hanede mukime lımet H. a· 
teybine ikame edildiği botanma dava 
smdan dolayı verilen arzuhal sureti· 
nin ikametgibuuzın meçhuliyeti ha· 
sebile tebliğ edilmediği mahalle muh· 
tan ve tebliğe memur mübaşirinio tah 
§İyeıinden anlatılmıt ve biltalep bir 
ay müddetle ilanen tebliği tekarrür ey 
lemit ve arzuhalin bir sureti ile daveti 
ye varakasının mahkeme divanhanesi 
ne talik edilmi§ olan mezkur müddet 
zarfında cevap verilmediği ve yevıni 
tahkikat olunan tayin olunan 12.6-933 
pazartesi günü saat 13,30 da bizzat ve 
ya bilveki.le iıbatı vücut edemediği 

takdirde tahkikatın ırıyaben icra edi· 
leceği malüm olmak ve tebliğ maka· 
mına kaim olmak üzere ili.n olunur. 

(3029) 

Kapalı zarf 
- Kumandana benden ıelam oöyleyİ· 

niz .• 
- Ne o? Sen kalıyor muıun Ali 

Bey? 
- Evet arkadaı. • Siz kumandana 

benden selim oöyleyiniz o anlar •. 
- Peki arkadaf •• 
Elleri tabancalı dört siliilılı ıüvarİ, 

atının üstünde korkak ve endifoli ba· 
kı§larla olup biteni aezmeğe çalıf&n 
bir ıilihıız ıüvariyi ortalarına ıı.lmıılar
dı. Ali, atının dizginini koluna geçir· 
mit, ayakta dunıyordu: , 

- Haydi uğurlar olsun .. - dedi -
Eğer yançizmiye kalkıtına iki bir de· 
meyin. . Y erleıtirin kurıunu .. 

Sonra korkak bakıflı ıüvariy e yak· 
laıtı: 

- Rahatınızı bozduğum için affı· 
nızı rica ederim. Ne yaparsınız? Za
man oluyor ki haydutluk bile bir İn· 
sanlık borcu haline giriyor. Hayatı· 
nıza ilitilmiyeceğini size tekrar müj
delerim. Hele kumandanın yanında 
istirahatinizin temin edileceğini bile 
ümit edebilirsiniz. Fakat arkadaılann 
emniyetini auiiatimal ettiniz mi, akı· 
bet vahim olur. Politika işlerinin fa· 
knya tahammülü yoktur. Bunu siz de 

Hazine tahvilleri 
Diğer taraftan hazineden alacaklı· 

fara 'Verilmesi mukarrer hazine tahvil 
lerinin tevziatmın bir an evvel ikmal e 
dilmesi lüzumu kaydedilmekte ve bu
na mümasil muamelelerin kısa bir za· 
manda yapılmasının 933 bütçeıile bun 
dan sonraki bütçeleri bu kantık he· 
saplardan kurtarmıı olacağı ifade O• 

lunmaktadır. 
Mazbatada umum muhasibi mesul

lere taaUUk eden ve muhasebei umu
miye kanununun aarih hükümlerine is 
tinaden yapılmıf olan muvakkat sarfi
yatının da tesviye ve mahsuplan için 
Maliye veki.letince bir layiha hazır· 
lanmaıını lüzumlu addettiğini enC'İİ.· 
men beyan etmektedir. 

Vaziyeti sağlam 
1933 senesine 1932 senesinden da· 

ha iyi ve .. ğlam nakit vaziyetle giri
leceğini mazbataıında tereddütsüz 
IÖyliyen bütçe encümeni, banka hesapı 
carileri dahil olmak üzere yeni mali 
seneye takriben 1 O milyon lira borçla 
girilmif olacağı ümidini izhar etmek
tedir. 

Encümen 932 ııeneıinde devairce 
riayet edilmit olan tasarruf fikrinin 
bundan sonra da ayni tekilde devam 
eylemeıni temenniye liyik görmekte
dir. 

Encümen önümüzdeki aene fazla 
bir varidat tasavvur etmek ihtiyatsız· 
hk olacağı mütaleaıilo varidat fasıl· 
tarını birkaç senelik tahsilatın vasati· 
sine riayet usullerini nazarı dikkate 
almayarak ancak bu sene hazineye 
giren paraya göre tesbit etmittir. 

Gümrük resimleri 
933 ıeneıinde kontenjantman liote

lerini evvelki senelere niıbetle daha 
geniı tanzim ederek ticaret hacmini 
bir mikdar yükoeltmek ve bu suretle 
ihracatı da teshil etmek yolunda taoav· 
vur edilen tetebbüsler sayesinde 933 
de gümrük resimlerinde yükselme ola 
cağı mazbatada beyan edilmektedir. 
Kazanç vergisine gelince, ticaret mu
amelelerinin seneden seneye darla!
masınm 933 için bu verginin cibayeti 
ni daha 11kıntılı bir hale koyacağı zan 
nını encümen mazbatasına kaydebnİf 
tir. 

Diğer vergi ve resimlerde ise tah
min edilen mikdarların emniyetle el
de edilecği kanaatindedir. 

Spor --
Sipahi Ocağında atlı 

müsabakalar 
latan bul Sipahi Ocağından: 
2 Haziran 1933 Cuma günü saat 14 

te Pangaltıda Sipahi Ocağı meydanında 
yapılacalı: 1933 ilk bahar Konkur İpik 
programıdır. 

1 - Hiç müsabakaya ginnemit ha· 
nımlara mabıuı sürat dakikada 350 met 
re yükseldik 90 santimetre genitlik 1,5 
metre mani adedi. 6. 

~ - Müsabakaya girmit ve dereceye 
dahil olmıyan hanım ve beyler ile hiç mü 
aabakaya girmemiş beyler sürat dakika
da 350 metre yükseklik 1,10 metre ge
nitlik 1,50 metre mani adedi 8. 

3 - Müsabakaya girmit ve dereceye 
dahil olmuı hanım ve beylere mahıuı 
ıürat dalıikada 400 metre yükseklik 1,20 
metre gPn;•lik 2 5 metre mi.ni adedi 10. 

~ , . . 
4 - Binicilik mektebi haricınden lf• 

tirak edecek lat'at ve müesıeoat zabit
lerine mahsus sürat dakikada 400 metre 
yükıeklik 1,20 metre genitlik 2,5 metre 
mini adedi 10. 

S- Binicilik mektebi zabitanına mah 
ıuı sürat dakikada 400 metre yükııek
lik 1,40 metre geniflik 4 metre mini a
dedi 12. 

benim kadar bilirsiniz 
Daokal Efendi. • Haydi 
ğurlar olıunl •• 

zannederim 
çocuklar, u· 

Bir müddet, gittikçe azalan nal oeı· 
!erine kulak verdi. Sonra, bir zıpla· 
yıfta atına atladı, bet aiivarinin uzak
laıtığı istikametin aksine, bir yamaca 
dik yukarı ıürdü. Tepeyi atınca az u· 
zakta pırıldıyan bir kaç ışık göze çarp 
tı. 

Kenarlan üıt üıto konmuf taı yı· 
ğınlan ile çevrili yemiı bahçeleri ara• 
smdan doludizgin geçti. Bir iki dar 
sokak dolandı. Şeklinden reomi bir 
daire olduğu anlatılan kagir bir bina· 
nın az ötesinde gem kastı. Çifte ka· 
nallı büyük bir kapıyı çaldı. 

iki üç dakika sonra, bol ziya veren 
bir gaz li.mbası ile merdiven batında 
beliren Kaymakam Kini Bey kaçakçı 
Aliye; 

- Hoıgeldin ama. . - diyordu -
Bu saatte hangi fOylan seni dürttü? 

- Anlatırnn. . - diye cevap ver• 
di genç adam -

Ohri Kaymakamının evi pek sade 
döşenmİ§ti. Kini Bey Alinin önüne 
düştü. Misafir odasına girince li.mba· 
yı masanın üstüne koydu: 

Müsamereye Münir Nurettin ve Mesut Cemil Beyler, Darül· 
bedayi artistlerinden Gal p ve Muammer Beyler, Matmazel 
Zozo Dalmaç İflirak edecekleri gibi Azerbaycan numaraları, 
Macar numaraları, sinema, Dnülbedayi arti>tlerinden Hazım 
Beyin biç görülmemiş bir Karagözü, ve sair bir çok varyeteler 
ve ıinema numaraları vardır. • 

Fiatlar: Birinci mevki 100 kurnf, ikinci mevki 50 kuruştur. 
- Biletlerinizi şimdiden sinema gişesinden alınız. (3031) -

Dil anketi 

54 ncü liste ve gelen karşılıklar 
Liste 52 ı 

lıtibdat- yasasız buyruk, lıtida -
dil~mek, lıtidlil - klav~zlu anlayış, ı 
lstifade - kazanma, htıfa - çekilme 
<işten). istihale - değişme, lıtihfaf
küçültme, lıtibkak - pay kazanma, lı
tihsal - toplamak, htiğna - nazlanma, 
lıtiğnap - şaşmak, htiokal - Beğen
memek, istisna - seçilen, lstiıare - so
ruşturma . 

54 üncü liste 

21 inci mektep muallimleri 

Liste 50 
Afiv - Bağışlama, Ahit - sözünde 

durma, Akar - gelir, Akıl - Anlama 
düşünme, Akim - Sonsuz, Alika - t. 
lişiö, Alamet - damga, Alil - Eksiklik, 
Ameli - İşcilik, Asır - yıllar, Aık -
sevgı, Avam - aşağı adamlar, Ayıp -
kötü, Aynen - benzer. 

29 uncu ilkmektep muallimleri 
~ ~ ~ 

Liste 49 
Tahakkuk - (doğruhnaktan) doğru

luç, Tahakküm - baskı, Tahkim - sağ 
lamlatma, Tahkır - aşağılatma , kötület 
me, Tahlil - ayırma, Tahmin - (fiat 
bıçmekten) biçik, Tahsil - alım, alıç , 

kazanma, Tahsis - ayrık, bölüç, Ta
hayyül - tasarlama, Teçhiz - donatma 
Tedavi - direltıne, Tedavül - değiş

me, Tehatı - sakınma, korkma, Tuhaf 
- türkçedir. 

ıo uncu ilkmektep muallimleri 

~ ~~ 

~rste 50 
Afıv - suçundan geçme, Ahit -

söz verme, Akar - Ev, tarla, han, Akıl 
- Us anlama, Akim - kısır, sonsuz iş 
Allame - çok bilen, Alamet - bilgilik, 
iz, Alil - Sayru, gör, Ameli - işlenme 
ile, Aıır - Yüz yıl, Aşk - çok sevme, 
Avam - aşağı takım, Ayıp - çirkin 
görünen, Aynen - olduğu gibi tıpkıttp· 
kına. 

8 inci ilkmektep muallimleri 
~ ~ ~ 

Liste 49 
Tahakkuk - belirtmek, anlaşılma, 

Tahakküm - buyruğu altına almak, 
Tahkim - sağlamlaştırma, Tahkir -
aşalamak, azarlamak, Tahlil - Ayı~k 
Tahmin - ölçme, kararlama, Tahaıl -
toplama, alma, Tabsiı - ayırma, Ta
hayyül - düşünme, kurma! Teçhiz _ 
donatma, hazırlama, Tedavı - sağlık 
verme, iyi etme, Tedavül - elden ele 
dolaşma, Tehati - korkmak, çekinmek 
Tuhaf - iğri, gülünç. ' 

13 Üncü mektep okutma heyeti 

"' .. 
Liste 49 

Tahakkuk - ortıaya çıkına, anlaşılma 
Tahakküm - abanma, asılma, Tahkim 
- sağlamlaştırma. Tahkir - alçakla· 
mak, Tahlil - eritme, özlerini ayırma, 
Tahmin - gözahıru, oranlamak (kamu· 
su osmani k. 3 s. 5'4). 
Tahsil - ele geçirme, Tahsiı - ayırma 
Tahayyül - kuruntu, Teçhiz - donat· 

- Kahve ister miıin? 
- Yok baya. 
- Eh anlat bakahm neye geldin? 
- Onu henüz ben de bilmiyorum .• 
- Tuhaf fOY· . 01Ieyse öğren de 

bari bizi de meraktan kurtar. Bu ak. 
tam kalacak mısın? 

- Zannederim .. 
- Rahatça kal .• Yükün içinde yor· 

gan vardır. Sedire uzanır uyursun • 
Madem ki oöyliyecek bir feyin yok .. 
Bari beni uykusuz bırakma •. 

- Hayhay. • Allah rahatlık ver
sin .. 

- Sana da •. 
Kani Bey efendi efendi yürüyerek 

odadan çıktı. Arkasından kapıyı da 
çekmiıti. O zaman Ali Niyazinin ver
diği zarfı büyük bir merak ve acele 
ile yırttı. Dörde bükülmüı küçük bir ka
ğıda yazılı fU kısa mektubu fut Ü.le 
belki bet defa okudu: 

"Arkadaı! 
cÇetemizin dağa çıkması, köy kö1 

dolatarak halkı ayaklandırmaaı lıtan
bulda top gibi patlamııtır. Solanikte 
Nazım ve Manaıtırda Ooman Rifat 
Pataya atılan kurıunlar Abdülhamidi 
fena halde korkutmuftur. Fa.kat bü
tün bu hareketler payitahttan uzak 

ANKARA, 7 (A.A.) -Türk Di
li Tetkik Ceıniyetinden: Kartıhkla 
n aranacak arapça ve fança keli
melerin 54 numaralı liateoi ıudur: 
1- Mah•u• 7- Muhatap 
2- Mahzen 8- Muhatara 
3- Medar 9- Muhtariyet 
4-MetlenİJlef 10-Mahtıra 

5- Muhabir 11- Müdavele 
6-Muhale/et 12--Müddet 

13-Müzepuıp 

Listelerden çıkan kelimelerden 
manaları birden fazla olanlann her 
mana11 için ayrı karıılıldar ileri ıü
rülebilir. Kar§ılık gönderen zatla
nn ırönderdikleri karıılıklardan 

duyulmut ve ifitilmit olmıyanlan 

nı hangi k ... ~klardan aldıldarıru gös lft 
U termelen nca olunur. ~I 

mak, Tedavi - bakmak, kendine !ek· 
tırma, Teda.;il - elden ele geçirme, 
kullanılma, Tebllfi - çekinme, korkma, 
Tuhaf - görülmemiş. 

18 inci mektep muallimleri 

"' .. 
Liste 49 

Tahakkuk - doğru çılı:mak, Tahak
küın -, Tahkim - sağlaınlaıtırma, 

Tahkir - aşağılamak, Tahlil - ayırmak 
Tahmin - aşağı yukan, Tabıil - ele 
geçirme, kazanç, bilgi öğreme, Tahaiı 
- birini bir işe ayırmak, Tahayyül -
ki.ıruntu, Teçhiz - Tedavi iyileştir
mek, Tedavül - geçmek, Teh"fı - çe· 
kinmek, Tuhaf - tuhaf. 

16 ncı mektep muallimleri 

* * * Liste 49 
Tahakkuk - doğru çıkmak, Tahak· 

kilin -, Tahkim - sağlamlaıttrma, 
Tahkir - aşağılamak, Tahlil - ayır· 
mak, Tahmin - aşağı yukarı, Tahıil -
ele geçirme, kazanç, bilgi öğrenme, :ah· 
siı - birini bir işe ayırmak, Tabayyul-
kuruntu, Teçhiz -, Tedavi iyileştir
mek, Tedavül - geçmek, Teb&§i - çe· 
kinmek, Tuhaf - tuhaf. 

1 

fI6 ncı mektep muallimleri 

İş ve İşçi 1 
MiUİJlef bu sütunda it ııe ifçi iatİ· 
;yenlere tauauut ediyor. lı ve İtçİ 
utiyenlıer bir mektupla lı büro
mu%a müracaat etmelidirler. 

it isteyenler 
Yazıhanelerde müstahdem olarak 

çahtırun ve yeni türkçe okumam yaz· 
mam vardır. Aylık yirmi bet liraya 
kadar çalıtabilirim. 

Adres: Betiktat Köyiçi küçük ha· 
mam arkası §air Vesü sokak numara 
41 Şevket. 

bir mıntakada cereyan ettikleri için 
lıtanbul kendini gene emniyette ve 
tehlikeyi henüz uzaklarda addetmek· • 
tedir. Eğer Seli.nik ve Manastırdaki 
kurtunlara benziyen bir kurtun da 
lıtanbulun ıröbeğinde patlıyacak olur· 
aa emin ol bunun neticeıi pek parlak 
olacaktır. Çetemizin faaliyeti kartı· 
sında lıtanbulun takındıiı ıükıln ben· 
ce tehditlerle doludur. Şüphe etmiyo
rum ki Abdülhamit, milletin umumi 
kaynatma11 önünde bir defa daha kuv 
velini tecrübeye kalkıtacaktır. Büyük 
bir inaan kitleıinin içinde daima uşıık 
ve para ile ciğerini 1atacak caauı ve 
kasap bulunabilir. Ama bulunabilir 
de ne olur? Hedefimize ulatmaktan 
bizi men' mi eder? Hayır •• Yalnız 
yeniden bir çok bigünah ve masum İn· 
ıanlann kanı akar; olacak olur, fakat 
gecikir. Lakin dediğim gibi, eğer lı
tanbulun göbeğiode bir kurtun p.ıtlt· 
yacak ve bilfarz Fehim Pata gibi :kin
ci sınıf mel'unlardan biri yere serile· 
cek olursa Abdülhamit için bu mülhit 
bir gözdağı halini alır. Esasen zayıf 
olan iradesi bir kat daha ıaraıhr. Beş 
ay aonra kazanacağımız zafer, beş ay 
evvel güler yüz gösterir. Binaenaleyh 

( Devamı var ) 



RADYO PROGRAMI 1 
Pazartesi 9 Mayıa 1933 

18 den 18,45 e kadar ,,Vedia il.iz• H .". 
18,45 ten 19,30 a kadar Orkeatra. 
19,30 dan 20 00 ye kadar Fraa.aı:aça der• 

11Müptedilere m~hsuı". 
20,00 den 20,30 a kadar Saz ,,Senet ff, 
20,30 dan 21,30 a kadar Safiye Hanım ve 

'rkadatları 
21.30 d~n 22,30 a kadar Orke•tr&, Ajans 

Ye boraa haberleri, aaat ayarı. 
V ARŞOV A, 1411 m. • 
13. 15, Pli.le. 16, 55, Pllk. lSo Lehi•~ dm· 

leyicilerine mahaua mibabıaka kaaten. 19ı 
ICe.b•e muıikiai. 21: Roaılni, Bb:•t. Scb.a.~
"'•nka •• daha bazılanlllD e:ıerlel'inden. mu: 
tekkep halk konıeri. 22:, 45: Piyano ~on•erı 
(Chopln, Liızt). 23,30: JCahye konıen. 24: 
Caxbaet • 
llUDAPEŞTE, 550 m. 
19.lS: Pli.k ile ldi.ılk konaer . 20, 50: S ..... 

llluıikiıi 21 45• Müaam_..f 23: Yay aletle-
t'ile - İlr.hmı, · Doh.aaayl'ıdn aawlvind
P•rç.alu. 24. 35! Patria cu: takımı. 

MONIH, 534 m. • 
21, 10· Roıılni'nin 'Baribier da SniU-... o.,._ 
raıı. Ü.to: Şrammel - Ba•yera muaikiıi -

ViYANA, 517 m . • 
20.0!i: Senfonik orke•tr• kou•en .. Men• 

delaaobn _ Bartbold,.. D•orak, MoZ"art) •~ 
Pi:ra110 lr:onıeri. 21.10: Senelilr: Hal'enburs 
••rıiai.nden naklen konıer. 2.2.:SS: Y •Y m.uai
kiai ,. Taaannili •e Graz'tan naklen" 

PRAG 487 m. 
21,48: Piyano konıwi. 22.15: Braluna'm 

100 \ineü doiduiu aün mlinaıebetile eserle.
rinden bir poparL 

80KREŞ 394 m. 
l: Pli.k. 14.10: Plak. 18: Radyo orlr.eatra· 

ıı. 19.20: K..._ 20.40: Pllk. 21: Oda maılki· 
•I. .Kuator tabm. taralnatlaa". 21.50: Çift 
PİJ'ano lr:onae.ri. 22.20: Na.idi konıeri 

Salı 10 Mayıs 1933 
VARŞOVA. 1411 -. ,_..,..,.,.""! 
13.IS: Pli.le. 18: Seafonlk konoor, 19: 

kahı .... koaaeti. Z0.35: ,.QUO VADIS" iı
lninclelr.i opwa tem.Of. 

BUDAPEŞTE llllO m. 
18: Viyana ıarlulan. 19.21ı Pi7aao lr.011.· 

•eri. 20,350 ,,MASKELi BALO" ioball Vv
dinln oprwaıı ,,Peıte Lü:rük opvaanulaa.". 

MONIH 532 ... 
21.tOı Aakeri ko•••· 22.21: Bra.lunı, 

Strauıa •fi Mozart'm ... rteri.n.de11 ıeufon.ik 
konıer. 

ViYANA, 517 m . 
20: Jo..E Hol%er talam.ı tarafmcluı Ma .. 

Yi Taaa'da.. iaimli Viyuaa ıarlı:ı • .ı.~" ..-. 
marılan. 20.40: Hafif musiki. 21,35: Konfe
r ans.' ~l.SS : Orlc:ettra koaıeri. 23.30: B.,. 
musılriıl. 

PRAG 487 m. 
20,JO: Şiir Ye musikiden mürekkep •eıri

J'at. 21,35: "lıli.v Kralı'" isimU ü.ç perdeli 
Skeç. 23,20: Zamana ait m;oaiki .,Pl7auo •• 
orkestra". 

ROMA 441 m. 
21t20: Şarkılar. 21,35ı Haberler. - Kan .. 

tık kon.ser. 23,0!ıı ,.,KIRMIZI DEC..IRMEN" 
isimli muaikili tem•U. 

BOKREŞ 394 m. 
13, Plak. 14,!So Pli.k. ıs, Konıdc koa

s@r. 20: Pli.le ile opera. 23.20: Konfaranıt
llRESLAU 325 m. 
21: Unutulmuı operet.ferden parçalar. 

22.25: G:tler. 23.40r Tiyatroya dair. 24: H...., 
burg"dan: ilk bahara mahauı fantu:i parça
lar. 

Çarşamba 11 Mayıs 1933 

VARŞOVA 1411 m. 
13,150 Plak. ıs, Peda1V.Pk muaikt IS,350 

Plik. 19: Lebiıtan dinleyic:ilerinia mibaba
ka konaerL ., Taıa1111Ui". 20.35: Piyano refa. 
katile ıilrler. 21: Rom- miUI bayramım 
teıit. 22,lS: Plyano kozat,Wİ. n&a.h, Mo•art, 
Scbumann, Brahm• Y.s." 23.20: Dan• plak
l•rı. 24: Dan• maılldıl 

BUDAPEŞTE 550 m. 
19,25: Bachman takımı ,,Y..ı ıarlalar". 

21 ı Apponyi'y:I habrlama m•ıulmlndeld kon 
•eri nakli . 22t45: Haberler. • Siaa11 mıuikial. 
24: K.abveahne maıHdıL 

MONIH 11!2 m. 
22.35: Tenor Baam:ama'ia lttiraklle ta

aannili kon•er. 23.SOı Gece mu•Ud•L 
ViYANA 517 m. 
20,40: Hafif muıikl . .,5tra1U•"· 21,0I: Ko

lonya"dan nalrl .. ı Koro kontari. 21,45r M ... 
lodrzun. 23: Rudolf Pahm'in ldve•inde .... 
ce kon•eri. 

PRAG 487 m. 
20,20: T iyatro. 21,20: Soliıtlerin lttirald

lekonaer. ,,Tagannili". 
ROMA 441 m . 
21,45: ,.GERMANIA" iıimli Francetti

nin operaar. 
BÜKREŞ 394 m. 
13: Pl&k. 14,20: Pli.le. 18: A•keri musiki. 

19,20: Devamı. 20,40: Plak. Ruhi mua.iki 
21.2S: Romen eserlerinden milrekekp aenfo· 
nik konser. 22,20: Deyanu. 22..2() Romen 
halk ,arkılan. 

BRESLAV 325 m . 
18 45: Eıki ltalyan eıerlerinden keman 

konse~i. 22,JO: Filharmonik kon•er. 23.SO: 
Dan• musikiai. 

Perşembe 12 Mayıs 1933 

VARŞOVA 1411 m. 

Jer. 21,20: Senfon.i.k ko•er. 24: Dana muti· 
imi. 

BUDA.PEŞTE 550 m. 
18,35: Arpad Sipn muaikiai. 20,35: Bu

.ankii Meksika muaikiai , 0Pl,ftk ile'". 21,25: 
Budapeıt• orkeatra he7eti tarahndan kon
ser. 

MONIH 532 m . 
20: Milli neıriyat ,~zi 1'• kan"' 21,101 

Y •ni kadtp ,iirleri. 21,25: Goeth•'nin kU.fte-
ledlii tarlcdar .. Lauta ve ıar1a il1111". 21,50: 
Hanibal niçin AJplan setmiıti "tarjb". ZZ: 
HıUlllibala dair musikili temail. 

ViYANA 517 m . 
20,10: Operet parçalan ,,.Tenor Ye aopran 

ıarlocılar ile". 20,40: D.,..amr. 21,3S: Koııfe· 
rana. 22.0S Oswald Kaba•ta takmu "Orkea• 
tra konseri." . 23,35: Dana muaik.i.ai. 

MIUNO • TORINO • FLORANSA 
22: Senfenilc: konaer. 
!'RAG 487 m. 
20,15: Kuator konseri. 21 ,0S Pra&" opera• 

•mdan •alc!en Smetana'nm ,.ÇiFT DUL .. 
LAR" opera•ı. 

llOKREŞ 394 m. 
13: Pllk. 14,15: Plik. 18: Karııılı: kon~ 

ıer. 19,15: Devamı. 20,45: Pille. 21 ! ŞarJa .. 
lar. 21,25: Ra.dyo orkestraa.1 11Souaa, Ça7-
kowıky". 22,20: Orkeatra.. 

BR.E;SLAV 325 m. 
21,05: Bre•lftu'a mabaıı• danalar. 21,25: 

Muhtelif. 21,35: Kon.ser. 23: Haberler. 23.45: 
Gece muti.kisi. 

Cumartesi 13Mayıs1933 

VARŞOVA 1411 m. 
13.ISo Pltk. 17, Plik. 17,45: Muhtelif. 

19: Mayıs ne,riyab. 21,0S: hafif muaiki ,Sup 
~· ,.Straıısa, Flecter, Kalman". 21.10: Cbo .. 
pın ın •ıerlerinden konıer. 23,45: Müsah.a.be. 
24: Danı ha•alan. 

BUDAPEŞTE 550 m. 
19,35: Amele cemiyetinin. taıanni heyeti. 

20.2(): Dr. Eul'en Hubay tarafından kem.an -
Piyano konseri .,lık baabra mahıua parça .. 
lar". 21,20: Temsil. 23,50: Haberler. Sonra: 
Budapeıte konser heyetinin konseri. 

MONIH 532 m. 
21: ,,Wo die Lercbe ıinı" ,,Çayır kutu· 

nun öttüi& yw" İ•İmli Lellar'in opereti.. 
2.3,50: Gece muıikiıi. 

VJYANA Sl7 •· 
20.35: E•lti Lir musiki lletile lr:oaaer. 

"Bach" 21,20: uDailarm anau" lr perdelik 
bir oyun. 23: Ca11slber•er takımı tarafın· 
dan O!)eret ye Yala parça.lan. 

PRAG 487 m. 
19,35: Almance mu•ikili netriJ'.at. Z0,05: 

Konferan•· 20,.20: Anne rinüne nııahıaa lr:on 
ıer. 21: laliv mua.ikiai. 21,35: ? .• 23: Son ha 
herler. 

ııOıc:REŞ 394 m . 
13: Plik. 14.15: Pllk. 18: Radyo orkea

traıı. 19,20: Radyo orkeıtra•ı. 20: Konferana 
20,45: Plak. 22: Kanıık muaikt 

BRESLAV 325 m. 
21,20: Bando muaikiai. 22: Karııık h8frİ· 

yat. 23: Haberler. 23,30: 11Zoo'' konser aalo-
11undan naklen: Dana muaikisi. 

Şükrü zade Şükrü ve Onas oğlu Sa 
va ve Todori efendiler münfesih tirke 
ti tasfiye memurluğundan: 

1 - Galatada Azapkapısmda iki 
numarah mahalli ikametgi.hı tüccari 
ittihaz etmit bulunan Şükrü Zade Şük 
rü ve Onaa oğlu Sava ve Todori efen· 
diler ıirketinin fesih ve tasfiyesine, 
Galatada Mehmet Ali Pa§a hanında 
58 No. lı yazıhanede mukim avukat 

Hüseyin Avni Beyle Galatada Esikü
raaiyoni Jenerali hanında 8-9 numara 
lı yazıhanede mukim Avuka~ Sıddık 
Sami Beyin tasfiye memuru tayinleri 
ne İstanbul asliye mahkemesi ikinci ti 
caret dairesince 20-3-933 tarihinde 
karar verllmiı ve keyfiyet tesçil edile
rek sicili ticaret gazetesinin 2 Mayıs 
933 tarihli nüshasmda 19229 sicil nu
marası tahtında ilan olunmuttur .• 

2 - Tasfiye memurlannca Galata 
da Mehmet Ali P"§a hanında 58 numa 
ralı yazıhane tasfiye merkezi ittihaz 
edilmittir. 

M LL YET 

Devlet Demiryolları idaresi ilanları 

1 - Irmak - Çankırı hattı üzerinde Tüney istasyonu civa
rındaki. taşocağmdan çıkarılacak beş ay zarfında teslim 
olunacak 4000 M3 balast 

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

3 - Konya - Yenice hattı Ü zerinde Çiftehan - Pozanti ara
sındaki taşocağı:ndan çıkarılarak on ay zarfında teslim o
lunacak 15,000 M3 balast. 

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 için Kayse
ri ve Ankara veznelerinde, Çift ehan - Pozanti arası ocağına ait 
olan için de Konya ve Ankara veznelerinde her biri beşer li
raya satılan şartnamelerde yazılıdır. (1941) 2440 

Bilecik deposu kömür tahmil ve tahliyesi işinin kapalı 
zarfla münakasası 24 Mayıs 933 Çarşamba gÜnÜ saat 15 te 
Ankarada idare merkezinde yapılacaktır. 

Tafsilat Ankara ve Eskişehir veznelerincfo birer liraya 
2506 satrlaA şartnamelerde yazılıdır. (1978) 

1 Evkaf müdlrlyetl llAnları 1 
Mahalle ve mevkii 

Sokağı 

ve C. ıi 
1 

No. oı Cinıi Kira müddeti 

Bahçe kapmnda 4 üncü V. Birinci katmda 20 Oda 933 Ma,.U niha
yetine kadar 

934 May11 ni
hayetine kadar 

hanm 
Beyoğlu Aımaluneaçit Venedik 12-22 Hane 

.. Hüıeyinağa 

" .. .. .. 
,. Sinemköy 

T opane Karabaş 
Babıali Lalahayrettin 
Aksaray Haseki 

Eğrikapı Mollaaıki 

Kasımpa§a Büyükpiyale 
Küçükmustafapaşa 

Dayehatun 

Karagümrük Karabaı 

Üsküdar Gülfemhatun 
Küçükmustafapaşa 
Beyoğlu Hüseyinağa 
Balıkpazan Ahıçelebi 

Kadıköy Zübtüpaşa 

Kasımpaşa Emincamii 

.. .. .. Küçükpiyale 
Bahçekapı Çelebioğlu-

ala ettin 
Kasunpaşa Camiikebir 
Kumkapı Muhsinehatun 

Sakızağacr 

Dolap dere 
Limon 
Keklik 
Kuyuçıkmazı 

Beşirağa 

o 

o 

Cami avlusunda 
İncebel 

Tarakçılar 

Mehmet Paıa 
camii ittisalinde 
Cami kurhinde 
Karasarıklı 

Yenişehir 

Soğancılar 

Tahtaköprü 
Samancı 

" Zincirlikuvu 
Marpuççular 

Türabibaba 
Şakir Ef. çeşme- , 

si 
Kasımpaşa Gazı Hasanpaşa T Ürabibaba 
Çarşıda Çohacı hanı üst 

katında 

53 Hanenin nıtfı 
31-33 Hane 

.. 
" 4 

72 
10-20 

7 
1 

7 

" .. .. .. 
" .. 

Hacı Beıirağa tekkesi " 
Bayrampaşa tekkesi ., 
Jlareın dairesi ,, 
Tekkenin Selamlık ,. 
kısmı 

.!'12-372 Hane 
6 

" .. .. 
o 

106 

o 
o 

58 
11 

55 ,. 
,43 

45 
165 
18 

1-S 
o 

25 
2 

Münhedim Cami avlu- ,. 
sunda oda ve heli. 
Bir oda .. 
Baraka • .. .. 
Dükk.in .. 
N evfidan camii .. 
altında dükkan 
Dükkan 

" ı,Dükkan 934 Mayıs ni-
bayetine kadar .. 

" .. " Cami altında ardiye .. 
Ahır .. 
Arsa .. 

" .. 
Oda .. 

Yukarıda mevkilerile cinsleri yazdı vakıf emlak hiza
larında gösterilen müddetlerle kiraya verilmek üzere müzaye 
deye konmuştur. İhaleleri Mayısın onüçüncü cumartesi günü 
saat onbeşte yapılacaktır. Tutmak İsteyenler Çenberlitaşta 
Evkaf Müdüriyetinde Akarat kalemine müracaatları. 

(1719) 2394 

Kira müddetleri (Mayıs 933) gayesinde bitecek olan 
Evkafa ait dükkan, mağaza, oda, depo, ardiye, han, hane, a
partnnan ve sairenin içindeki kiracıları tekrar kiralamak İs 
tedikleri takdirde müzayedeye çıkarılmaksızın kendilerine i
car muamelesi yenileneceğinden bu hususta kendilerine teb-

2 Süvari fırkası Sa. Al. Kom. 
dan: Kırklarelindeki süvari 
kıt'atı İçin 70,000 kilo sığır 
eti kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. İhalesi 20 mayıs 
933 cumartesi gunu saat 
15,30 dadır. İsteklilerin şart
namesini görmek üzere her 
gÜn ve münakasaya iştirak i
çin o gün ve vaktinden evvel 
Kırklarelindeki süvari fırkası 
satınalma komisyonuna gel 
meleri. (3045) (1713) 

2402 

K. O. Merbut kıt'aları ih
tiyacı için 145.000 kilo sığır 
eti kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. İhalesi 24 Mayıs 
933 çarşamba günü saat 11 
dedir. İsteklilerin şartname
sini görmek üzere her gün ve 
münakasaya iştirak için o gün 
ve vaktinden evvel Fındıklıda 
3. K. O. Sa. Al. komisyonuna 
gelmeleri. (137) (1988) 

2511 

13,15: Pli.le. 13,40: Filharmonik konser. 
16,30: Plik. 17,45: Vatan aıla ,.Konferiln•.'. 
19: Kahve lconaerl. 20: Mütalea. 21: ilk ba
hara mahsua kooaer. ?.2~: ,,Grjıeldiı" skeç. 
23,20: Dana musikiai. 24: KabYe muıikisi. 

3 - Şirkete ait her türlü emval ve 
hukuka her ne suretle olursa olsun 
vazıülyet olanlarla borçlular qbu i
lin tarihinden itibaren bir ay zarfın~ 
da malları iade ve şirket hukukunu 
ihbar ve devir vesaikini iade ve tes
lim ve borçlular da borçlarını ihbar ve 
tesviye etmedikleri takdirde şirketin 

mal ve haklarına ve alacaklarına te
mellük iddiasında bulunmu§ olacakla
nndan haklarında ceza kanununun 
mevaddı mahsusasına tevfikan hare
ket edilecektir. 

4 - Şirketten alacağı olanlar ve 
her hanı:i bir hak iddia edenler bir 
ay zarfında jddialarını tahriren beyan 
ve ve.si!talal"ını ta11fiye merkezine tev 
di etmelidirler. Bu müddetten sonra 
tasfiye heyeti ta11fiye muamelesini ik
mal ve nıevcudu alikadarla~a tevzi 
h ususunda muhtar olacağı ili.n olu .. 
nur. 

' liğat yapılmağa intizar edilmeksizin kiracıların hemen Çen
berlitaşta Evkaf Müdüriyetinde Varidat Müdüriyetine gel 
meleri tebliğ ve ilan olunur. ( 2010) 2569 

1. F. ihtiyacı için 130.000 
kilo sığır eti kapalı zarfla mü 
nakasaya konmuştur. İhalesi 
24 Mayıs 933 çarşamba gÜnÜ 
saat 11,30 dadır. isteklilerin 
şartnamesini görmek üzere 
her gün ve münakasaya işti
rak için o gün ve vaktinden 
evvel Fındıklıda 3. K. O. Sa. 
Al. komisyonuna gelmeleri. 

BUDAPEliTE 550 m. 
18.35: Pl&k. 19,S: S:.gan mut:kiıi ntagan• 

nili" . 21.05: Harpa kon•eri. 21,30: T iyatro 
temsili. 23,35: Haberler • • Si•an mıııikisi. 

MONlH 532 m. 
19.S: Mandolin orkeıstraaı konseri. 22,40: 

Oda mu•ikisi.. .,P:.yano triosu" 
ViYANA 517 m . 
20: tfafif musiki 11Strausa, Benatz ky, 

Glu~"'· 20~40: De .. amı .,Lebar, Ketelbej, 
Payr 21,35 ,s· ·1· · L V ,, · · (" V d" . • ıcı uun•c e eaper ı sım ı 

er .,"?1'? musikili tem•ili. 24: Plik ile da.na 
mu•ıııs:ıaı. 

PRAG 487 m. 
21.25: Mü••habe. 22 05· R . . 

k . 23 05 S hah ~ · omantik mu••· ı . : on erler. 23 20· O . 
konaeri. ' · r• • pıyano 

ROMA 441 m. 
21: Haberler. • Pli.k. 21,45: Mt1b.t lif 

lalar. 23,05: Hafif musiki. e ıa.r-
BOKREŞ 394 m. 
13: Plik. 14.15: Plilc ... 18: Karııdı; L:oq~ 

•er. 19,30: De .. amı. 20: Plak:. 21: Keman kon 
•eri. ,,Paganini, Saint • Sa.ina,.. 21_,45: Pi,.._00 
rnuıikiai 22,20: Keman konaerı nMozart, 
Crainger, Brahma. 

Cuma 12 Mayıs 1933 

VARŞOVA 1411 m. 
13,150 Plak. 16,35• Pli.k. 18• Müıabaka. 

konseri. 19,lS: KahYe muaikiai. 20,35: Söz-

Hali tasfiyede bulunan Şükrü za. 
de Şükrü ve Onao oğlu Sava ve Todo
ri efendiler şirketi tasfiye menıurları 

Sıddık Sami Hüseyin Avni 

(3000) 

Yeniköy icrasından: Bir borçtan 

dolayı tahtı hacze alınan konsol, ay

na, masa, kanape gibi e§ya 16-5-933 

tarihine müsadif sah günü saat 10 da 

açık arttınna auretile satılacağından 

talip olanlann orada bulunacak me

murine müracaatlan ilin olunur. 
(2999) 

Darülaceze Müdürlüğünden: 
Darülacezeye 1 Haziran 933 tarihinden itibaren bir sene zar 

fmda her gün beş yüz elli kiloya kadar narhtan noksanile ve 
hala hükmü yürüyen 932 senesi şartnamesi ahkamı dairesinde 
Pazarlıkla birinci nevi elmıek alınacaktır. 1 Haziran 933 Per
şembe günü saat on dörtte başlanacak pazarlık on beşte bite
cektir. Taliplerin yüzde yedi i?1;1çuk ilk teminat akçelerile Da
rülacezeye müracatlar(o (2071) 

1 - Lalelide Mimar Kemalettin mahallesinde Tramvay 
caddesinde 95 No.lı dükkan. 

2- Besiktaşta Vapur iskelesinde 21-23 No. dükkan. 
Yukar;da yazılı olan Vakıf dükkanlar 934 Mayıs nihayeti

ne katlar pazarlıkla kiraya veri leceğinden talipler Mayısın on 
üçüncü Cumartesi günü saat on beşe kadar Evkaf müdüriye
tinde Vakıf Akarlar kale.."'llİne gelmeleri. (2068) 

Sayımocağı arazisinden Kanlı çeşme ve Gümüşsuyu ve Yıldız 
Tah'iye mevkilerinde 80 dönüm ve Taşköprü eski Çeşme 
mevkilerinde 44 dönüm tarlanın iki sene yedi ay müddetle i
carı ayri ayri arttırmıya çıkarılmıştır. 

İhalesi 29-5-933 Pazartesi günü saat 15 tedir. Taliplerin 
İstanbul Evkaf müdüriyetinde Varidat müdürlüğüne müraca
atları. (2069) 

Beşiktaş MaJmüdürlüğünden: 
Beşiktaşta Kılınçali mahalle sinde Asariye ve tek Selvi cad

desinde 3, 5, 7 numaralı arsa: 
Beşiktaşta Ekınekçibaşı mahallesi Asmalı sokağında l nu

maralı ahsap hane: 
Balad~ evsafı yazılı mahaller 24-4-933 tarihinden itiba 

ren 25 gün müddetle yeniden müzayedeye vazedilmiştir. Ta
liplerin 21-5-933 tarihine müsadif Pazar günü saat 14 tt 
Malmüdürlüğünde müteşekkil Satış Komisyonuna müraca
atlar. (2008) 

(138) (1989) 2512 

* * * Tire SA. AL. KOM. dan: 
Tiredeki lat'atin ihtiyacı i

çin 36819 kilo sığır eti kapa
lı zarfla münakasaya konmuş , 
tur. İhalesi 22 Mayıs 933 pa
zartesi günü saat 15 tedir. 
İsteklilerin şartnamesini gör
mek üzre her gün Fındıklıda 
3. K. O. SA. AL. KOM. nun~ 
ve münakasaya iştirak için Tı 
rede SA. AL. KOM. nuna te 
minatlarile birlikte müracaat 
1 (3049) (1990) 2513 an. ,. ,. ,. 

3. K. O. karargahının he 
Iiları pazarlıkla tamir ettirile 
cektir. İhalesi 1 O Mayıs 933 
çarşamba giinü saat 14 tedir. 
isteklilerin keşif ve şartname 
leri görmek üzere her gÜn ve 
pazarlığa girmek ıçın o gün 
ve vaktinden evvel Fındıklıda 
3. K. O. Sa. Al. komisyonu-

na gelmeleri. (143) 

• * * 
K. O. kıt'aları ihtiyacı için 

cem'an 3,504 kilo sade yağı 
müteahhidi nam ve hesabına 
pazarlıkla satın alınacaktır. f. 
halesi 13 Mayıs 933 cumartesi 
günü saat 15 tedir. isteklile
rin şartnamesini görmek ü
zere her gün ve pazarlığa gir
mek için o gün ve vaktinden 
evvel Fındıklıda 3. K. O. Sa. 
Al. komisyonuna gelmeleri. 
(144) (2056) 2630 ,. ,. ,. 

Çatalca müstahkem mevki 
kıtaları ihtiyacı için 40,000 
kilo sığır eti kapalı zarfla mü
nakasa.ya konmuştur. ihalesi 
29 - Mayıs - 933 Pazartesi 
günü saat 14 tedir. İsteklile
rin şartnamesini görmek üze 
re her gün ve münakasaya İşti 
rak için o gün ve vaktinden 
evvel teminatlarile Fındıklı 
da 3. K. O. Sa. Al. Komisyo
nuna gelmeleri. 

(145) (2057) ,. ,. ,. 
K. O. Kıtaları ve müessese 

leri ihtiyacı ıçm pazarlıkla 
32,000 kilo un satın alınacak
tır. İhalesi 13-Mayıs-933 Cu
martesi günü saat 14 te yapı
lacaktır. İsteklilerin nümune 
ve şartnameleri görmek üze
re her gün ve pazarlığa işti
rak için o gün ve vaktinden 
evvel Fındıklıda 3. K. O. Sa. 
Al. Komisyonuna gelmeleri. 

(146) (2058) 
,. ,. .y. 

l. F. Kıtaları ve müessese
leri hayvanatı ihtiyacı için pa 
zarlıkla 10,000: 12,000 kilo 
ot satın alınacaktır. İhalesi 
13-Mayıs-933 Cumartesi gü 
nü saat 14,30 dadır. İstekli
lerin şartnamesini görmek ü
zere her gün ve pazarlığa işti· 
rak İçin o gün ve vaktinden 
evvel Fındıklıda 3. K. O. Sa. 
Al komisyonuna gelmeleri. 

(147) (2059) 

Zayi çek 
7-5-933 tarihli 726-757 numaralı 

be§yÜz liralık tüccardan Niainı Asaa 
tarafından Selanik Bankası İstanbul 

ıubesi üzerine namıma verdiği çeki cİ· 
rom olmadığı halde kazaen zayi et• 
tim. Hükmü olmadığını ili.o eylerim. 
Ecza taciri Moiz Paralli (3036) 
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Istanbul Ziraat Ba asından: 
Sıra 
No. 
389 
390 
391 
392 
393 
394 
395 
396 
397 
398 
399 
400 

Semti 

Edirnekapı 

Heybeliada .. .. 
" 

.. 
" 
" 

Beyoğlu .. 
Feril 6y 

Mahallesi 

Avcı bey 
Dağ 

Yalı 

.. 
" 

Burı•• 

" .. .. 
" 

Birinci kısım 

Sokağı 

Pastırmacı çıkmaıı 
Kürkçü 
Kuyubqı 

Berberoilu Erekli 
Belediye 
Hacı Palaı 

., ,, 
Çınar aralığı 
Çarşı 

Kurtuluı ve Kuyular Baş 
Papaıoğlu 
Baruthane 

Cinsi 

Ahşap hane 
Ah7ap hane ve arsa :ı.iraı 535 
Ahşap meyhane elyevm dükkan 
Arsa ıiraı 39 
Arsa ıiraı 181 
Alışap hana 
Ahtap hane 
Arsa ziraı 70 
Ahşap hane ve dükkao 
Kagir dükkan ve apartıman 
Ahıap baoe 
Kagir dükkan ve kısmen ka
gir ve ahşap hane 

H·ssea Emlak 
No. 

Tam·ım 5 
112 2 
Tamamı 18 

2/3 1/1 
Tam•mı 3 

.. 20 
416 74 

Tamamı 5 
.. 21/19 

12/100 248112/14 
1/4 33 35 
1/l? 81. 83 

Hisseye göre mu
hammen K. 

300 
3500 

700 
78 

543 
800 
670 
70 

1500 
1200 
625 
375 

T. L 

" 
" .. 
" 
" 
" .. 
" .. .. 
" 

Pey akçelerile ihale bedelleri nakten veya gayrimübadil bonosile ödenmek llzece yukarıda evsafı yazılı gayri menkuller ~ahşa 
rılmıştır. Kat'i ihaleleri 18/5/933 perşembe gllnü saat on beşte_d!r· Ar

1
zu. edenlerin °iı yed~ bu~u~ p~y a1<çelerile Bankamıza 

caatlan. Şartname baııkamıı: kapısına uılmıştır. Senei baliye vergısıle be.edıye rüsumu müşterıye aıttır. (1994) 

çıka

mUra-

Müflis Hafız Zade Bedri Zahit ve Şürek~ı Şirketine ait sıra defteri 

Sır• Alacaklının Kaydedilen Kabul edilen Sıra Ret edilen Ret esbabı 
No. ismi mıkdar mıkdar 

1 .'i:ordoyçe Trikon 
Vebcray \ekili 
Ferit Davut bey 

2 Safra biraderler 

3277 3277 • 
Vekiii Jak \akar ef. 7474,14 7474,14 6 

3 Yahni şirketi 

\ "ekili Jak Yakar cf. 1856,59 1856,59 6 
4 Sami bey: Pangalu 
Kurıuluş caddesi 1000 1000 6 
Şahin bey aparuman No2 

5 Ferit Resam bey 4681,75 4681,75 6 
6 Güzeın Şayu vekili 
Yeşua bey 820,40 826,4-0 6 

7 Joıef Eskenazi ,.e 
Negrin ef. vekiliYeşua bey 3582,30 2726.56 6 85~ .. 84 fızlaıalepedildiği.nden 
8 Rızkullah Hayat el. 
Samlı Han 700 700 

9 Guson Amrım el. 
Vekili Arif Mustafa bey 7434,98 7434.98 6 

1 O l\adık Zade Ahmet 
Bey Şamh Han 

l l lkıısaı Anonim 
Şirketi Basiret Hın 

12 Saks Rotenberg 

447,00 6 

4093,87 2518,21 6 

Vekili Ferit Davut bey 367 367 6 
13 Saksonya bankası 

Vekili lsmail Ağlb bey 318 318 6 
14 Yusuf Neşet bey 

Ve~ili ismi.il Agah bey 318 ll18 e 
15 Dubani Osman bey 

ll,00 Tediye edildiğinden 
Teminat senetlerinde 
1ıakk:ı rücbanı haiz 
olarak ( ııliyen ) 

Vekili Meklcl Hikmet bey &400 8175 f 92!! 'ftdlye cdlldipden 
16 Dobani Tevfilı: bey 
. Vekili Mckki Hikmet bey 400 400 O 

17 Osman Sülcyuıan bey 
Vekili Mekki Hikmet bey 500 500 '41 

18 Celil lbrıhiın bey 
V. Mekki Hlkmct bey l 250 1250 4 

l 9 Azmi bey vekili 
Mekki Hikmet bey 400 400 '"t 

20 lsmail Stıleyman bey 
Vekili "1Iekki Hikmet bey 341,76 341,75 6 

21 Naciye H. Vekili 
l\ılekki llikmet bey 100 100 fi 

2? Safi ye H. Vekili 
Melı:lı:i Hikmet Bey 400 400 6 

~' Cemil lsmail bey 
V. :vlekki Hikmet boy tiBO 1250 t 

4 Herzetvaz V. 
Mapr Ru•o bey 

as Polban V. 
Samoel Papo bey 1!1001 

ltö Dar ve Şürekbı V. 
Ekrem llbıu:ıi bey 

27 Hasan Tahsin bey 
Riza Bey B•n 

i8 Trikon V, 
Ekrem llhami bey 

29 Naim Şaınh bey V. 
Ekrem llhımi MY 

30 Mlivcddeı H. V ekJll 
Ekrem İlhami bey 

31 Adnan Nızçi bey V. 
Ekrcı:ıı İlhami bey 

32 lsmail Hüseyin lwy V. 
Ekrem IJhami bey 

83 Mehmet Şinasi bey 
Ekrem llhami bey 

34 Osman Hafız bey 
V. Ekrem Dbamı ' bey 

35 Aliye Ahmet H. V. 
Ekrem llhami bey 

3o Zerrin lsmıil H v. 
Ekrem llhami bey 

37 Rabia Ahmet Şakir lıaaı• 
V c~ili Ekrem llbami bey 

18 Emvare Ahmet hanım 
Vekili Ekrem lıbami bey 

19 Ztrgün Nami H. v. 
~:krem ilhamı Bey 

tO Ahmet Mehmet bey 
Ekrem llhami bey 

41 Samim Balcı B. VJ 
Ekrem llbami Bey 

42 Vahit Şamlı V. 
Ekrem llhami B. 

43 Edip Resmi B. V. 
Fkrem llbami B. 

44 Nazmiye Osman H. 
V. Ekrem llhaml B. 

45 Samiye ibralı.im H. 
V. Ekrem llhami B. 

46 Siyret V. llhami Bey 
47 Süleyman B. Veklli 

Ekrem IJhami B. 

Ulll2,ttı 

ııı..-

l2IO 

1000 

ıt70 

uoo 

IHO 

ırcıo 

1900 

1000 

700 

350 
260 

600 

8180 e 

3200 e 

1632,44> • 

!!lO • 

3219,4S 6 

1544,76 • 

!1114,!lı o 

867 • 

I~ • 

1200 • 

1000 " 

He • 

33B,58 • 

709,80 • 

tll37,f)J • 

uoo • 

lillO • 

11170 • 

lllO t 

1-000 • 

700 • 

350 • 
itiO • 

600 e 

il l 81ızluaı.., cdlldllJaden 

9305 defterde mukay
yet olmaclıtı glhl davı 
-vcut ol•ldığındaıı 

145,lill • 

140,tO, • • 

Zonguldak Vilayeti 
1 Daimi encümeninden: 

Keşif bedeli 28319 lira 48 kuruştan ibaret olan Zonguldak
Devrek yolunun 6 - 800 ile 18 -580 kilometreleri arasında ya
pılacak tamiratı esasiye 10 5/ 933 çarşamba günü saat 15 de 
ihale edilmek üzere münakasaya çıkarılmıştır. 

Talipler kapalı zarflarını ihale saatinden evvel Vilayet en
cümenine vermeleri lazımdır. Şartnamesini görmek ve daha 
fazla tafsilat almak isteyenlerin Vilayet encümenine müraca· 
at etmeleri ilan olunur. (1805) 2403 

/stanbul Altıncı icra Memurluğun

dan: Bir borçtan dolayı mahcuz ba

lıkçılığa ait ağ .. iğne ve saireoin ) 1-5-

933 tarihine müsadif per§embe günü 

latanbul Balıkpazarı Peynirci sokağın 

da 9-12 numaralı dükkanda illı: açılı: 
arttırma suretile satılacağlndan yev

mi mezkurda saat 10-12 ye kadar ma 

hallinde hazır buluııacak mernura 

müracaat edilmesi ilan olunur. (3021) 

lstanbul Altıncı icra Memurluğun

dan: Bir borçtan dolayı tahtı hacze 

alınan Karaköyde Palas hanında 4iin

cü katta 1.2.3.4. numaralı odalarda 

mevcut kasa ve aa.İr eıyalar 13-5-933 

cumartesi günü saat 9 dan 10 a kadar 

paraya çevrileceğinden taliplerin mez 

kür ıünde mahallinde hazır bulun

malan ilan olunur. (3022) 

48 Abdürrahman Ahmet 8. 
V. Ekrem flhami B, 1500 

49 Cezmi Şamlı B. V. 
Ekrem llbami B. 3000 

50 Bedit Süleyman B. 
V. Ekrem lıhami B. 24~ 

51 Süleyman Şeref 8. 
V. Ekrem ilham! 8. 46i0 

52 Münir B. V. llbami B. 1577 
:53 Osman Fıtret B. 

V. Ekrem llhami B. 4000 
54 Mustafa Fıın B. 

V. Ekrem llhami B. 4000 
55 Hafız Fıın B. V. 

Fkrem llbami B. 8358 
S6 EmlAk ve Eytam Bankası 

V· Mustafa Oğuz B. 1301 
57 Mercan Maliye şubesi 614ô,64 
58 Repus V. lsak Sagez 2500,911 
S9 Rebia H. Beşiktaş 

Mısırlıoğlu 29 No. 1000; 
60 Namık Sabancı B. V. 

llılil Eıhem B. 

61 Vekil lsmail Agah 8. 318 
62 Vekil lsmail Agah 8. 318 

1 
63 Vekil lsmall AgAlı 8. 318 
64 • lsmail Aglh B. 318 
65 • lsm.all Agllı B. 327,9~ 
66 Adapazarı Bankuı 

1500 

!!450 

1250 

4386 
1577 

6 

6 

6 
6 

6 

.tOOO 6 

5311,66 6 

935 6 
6146,64 5 
!500,95 6 

1000 6 

318 
818 
sıa 

6 

• 
6 

• 
il 318 

327',95 fi 

V. Fkrem lllıaml B. 549,7 ı !!35,46 • 
67 Dörib V. Fallr Şev· 

k(t B" !386 
68 Vekili lsmail AgahB. 2818,16 
69 Mclrki Hllı:mtt Bey 398.Sll 
70 Karagözyan V. Vecdi 8. 480,SO 
71 Osmanlı Banlrası 1820 
72 Booor Menaşe EL 

2386 6 
~13,25 il 

398,55 6 
400,50 6 

1820 • 

Çtlcmakçılar Zem- U!66,25 1866.21! 

bil Han 9JIO 
73 Kadı Zade Zeki ve 

şürektsı V. Ekrem 6658,09 
llhımi B. 

7.t M. Kastro Ef. 1188,71 
75 Yusuf Kapancı Bey 

V. Sımoel Pıpo B. 893,M 
71 Agop Baltayın Ef. 

Çakmakçılar N. 10 !08,ll! 
r7 Ahmet Cemil Bey 

Kadıköy Mühürdar 
izzet Bey 111 No 1350 

78 Mordab Pichu:e ef. 648 
79 Müflis Mehmet Ziya 

iflas idare azuı Agllı B. 472, 18 
80 Friç Kuael Sadıbye 

589R,88 
759,21 

1188,71 

480,l!i 

208,IS 

472,18 

• 

• 

• 
' 

Hın No. 8 9 1646,40 1646,40 6 
335 1135 (i 

550 tediye edildiğinden 

1200 tediye edildiğinden 

284 • 

1()46,:l4 tıtdlye edildiğinden 

Vtsaik olınadıtındu 

400 F12lı talep ve bir seııcı , 
bedelsiz oldutundaıı 

.,. 

MefClll mcrhunaı ~ senetler
de bakkl '.rilchım olmak tzre 
(ıdlyen) 

613,49 Vesaik olııııclığındu 

18!!0 venik olınadıltndu 

81 Mekkl Hllcmet Bey 
82 Belediye dairesi 843,40 848,40 6 imtiyaz talebi reddedJltllitnr. 

163,l!ô7,74 14!,958,61 i0609,I l 

bıanbul Biriaci lflh Memorlugundan : 
Müfliı Halıa Zade Bedri Zalılt ve şllreUsı flrt•ı:inin açıl• lfllsı özerlnı kanuııf 

müddet zarfuıda müracaat eden 8ll ılacalı:luıın kayıt ve kabulönti iııudllı:leri mlkdar 
16SS67,74 llrıclan ibaret olup bundan 142958,63 lirası kayıt TC kabul ~dllmiş ve 
blm•n olmak üzre 20009,t t lire ve imtiyaz lddlıılan esbabı lwıoniyeden dolayı red
dedilmiştir. 82 alacalı:lıdan biı:inlu alacağı Beşinci Te 81 ıtıoalı:lının alacağı 6 ıncı 
sırayı teşkil etmektedir. Netice! tetlı:ikaıımızı mllbeyyln tan:dm oloaan ifbu sıra def
terinin alacaklılara tebllği ve ilaııı ltzımdır. 

ikinci ıoplanma için tayin olunan !9 Mayıs 1933 Puan..ı Sfinö saat 14 do ala
calılılann nezdlnlzde yıpılacalr lklnı:I toplanmayı umlen davetleri sımnı.nda .lfbo ııra 
defteri birinci lfils memurlnğ1ını ıevdi olunur. (301+) 

Ankara: Mektepler 
Satınalma Komisyonu 

Riyasetinden: 
inşaat Usta Mektebi için aşağıda muhteviyatı yazılı altı lis
te muhteviyatmdaki inşaat malzemesi kapalı zarf usulile 
mevkii münakasaya konulacaktır. Talip olanlar yevmi ihale 
olan 23 Mayıs 933 salı günü saat 15 te Mektepler Satınalma 
komisyonuna ve şartnameyi görmek istiyenler de mezkôr 
mektep müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. (1897) 

LİSTE 1. 
İNŞAAT MALZEM ELERI LİSTELER): 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

20 T. Sönmemiş kireç 
300 T. Aslan marka çimento 

1000 Kg. Alçı beyaz 
10 T. Mermer tanesi "taneleri 6 mın•• 
10 T. Mermer tanesi "taneleri 3 mm". 

100 Marka katranlı kağıt 1 mm kalın ---
LİSTE 2. 

1. 650 M' No. 14 Çinko saç 0,82 kalın 
2. 43965 Kg. Muhtelif eb'a tta yuvarlak demir "tafsilat de 

3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

9. 
10. 
11. 
12. 
13. 

14. 

mir listesinde" 
600 ,, Demir tel. 1. mm Kutur yumuşak 
600 ,. ,, ,, 3. mm Kutur yumuşak 
300 1 "Gal . r" . ,, ,, ,, . mm ,, vanız ı 

800 M" 10.mm gözlü galvanizli Rabits teli. 
100 Adet 12 cm. kutur galvanizli su borusu bileziği. 
15 adet Baca temizi eme kapağı köşe demirli 2 lı:a· 

pahlı. 18 X 25 cm. İçteniçe. 
15 ., Baca duman tapası kapaklı 

200 Kg. Çivi 50 mm Tul. 
200 ,, ,, 70 mm Tul. 
300 ,, ,, 100 mm TUi. 

• 

1000 ,, Kanca 15 mm kutur ve 25 cm. tôlünde 7 
cm. iki taraflı sivri. 
1000 Kg. Kanca 15 mm kutur ve 30 cm. 8 cm. iki 

taraflı sivri. 
LlS TE 3. 

1. 2300 m ' İcopal dam kağıdı 2.87 Kg. m/2. 
2. 600 Kg. Tutkallı "soğuk" icopil 
3. 320 m• Marka Walton 3 mm kaim muşamba 
4.- 350 Kg. Muşamba tutkallı "soğuk" 
5. 1200 ,, Betondan suyun geçmesinin temini İçin 

Sika No. 1 
6. 1000 Kg. Soğuk asfalt 

LiSTE 4. 
Kg. Keten tohumu yağı 1. 

2. 
3. 
4. 

200 
200 
200 

,, Yağlı boya toz halinde san 
,, T erpentin 

80 ,, Bezir yağı " Englich ~ 

LlSTE 5. 
1. Kalıp kerestesi : 

15 m• kalıp kerestesi 
15 m' kalıp kerestesi 
15 m" kalıp kerestesi 

2. Kadron: 
10 m' Kadron 
10 m" Kadron 

3. Kalaslar : 
10 m• Kalas 
10 m• Kalas 

0.025 X 0.16 x 4.00 m. · 
0.025 X 0.18 X 4.00 m. 
0.025 X 0.20 X 4.00 m. 

0.10 x 0.10 x 4.00 Dl. 

0.15 x o.ıs x 4.00 m. 

0.040 X 0.20 X 4.00 m. 
0.050 X 0.25 x 5.00 m. 

L 1 $ TE 6. 
DÖKME DEMlRDE N MUF B0RULARI 

iHTiYACI 
Boruların cıdar kalmhğı 6mm dir • 

1. Şekilli olanlar 
Adet Kutur 

1. 5 Adet Dirsek 90°, lOOmm Beheri-= 
2. 4 ,, ,, 30°, lOOmm ,, -= 
3. 20 ,, ,, 80°, 125mm ,, -= 
4. 15 ,, ., 30°, 125mm ,, '""' 
5. 3 ,, ,, 90", 1251150 mm ,, """ 
6. 4 ,, T "düz" lOOnun ,, _,,, 
7. 4 ,, Çatal 45", 1001125 mm ,, = 

dirsek 
8. 15 ,, Çatal 45",125/150 ,, -

KB· 
6.60 .,, 33.00 
5.30 = 21.20 
9,20 = 184.00 ' 
7.30 = 109.50 

10.50 = 31.50 
10.90 - 43.60 
14,50 - 58.00 

20.00 = 300.00 ' ~ 

Y ekfuı: 780.80 ' 
2. DOZ OLANLARI 

Adet Kutur Tul 
9. 20 125 mm 1000 mmBeheri = 21.00 

-== 11.50 
= 25.00 
-= 12.50 

Kg. 
- 420.()0 

10. 20 125 mm 
11. 24 150 mm 
12. 16 150 mm 
13. 15 100 mm 
14. 5 100 mm 

500 
1000 
·500 
1000 
soo 

mm 
mm 
mm 
mm 
mm 

15. 8 100 mm Süzgeçli 

,, 
,, 
" 
" ,, 

sifon · 

- 230.00 
= 600.00 
- 200.00 

-= 16.70 - 250.50 
= 8.30 - 41.50 

YekUn: 1742.00 

1897 2421 

1 BeıilıfOf /lıi"ci Hıılıuk Mahkemeırin lııtanbııl A ltmcı İcra memurluğun

dan: Bir borçtan dolayı mahcuz ve 

ikinci arttırma ıuretile paraya çevril

meıi mukarrer Beyoğlunda Ayazpa

tada Güreyan apartmıanında mevcut 

917alar 15..S-933 pazart.,ıi günü aaat 

9 ili lOa kadar &atılacağından iste-

de": Arnavutköyünde Abdülhak 
Molla ıokağında 45 No: lu hanede 
mukim iken vefat eden Y anko kızı o 

yenlerin aıezkür ıılnde mahallindeki 

memuruna müraeaatı..n ilan olunur. 
(3020) 

Eleninin terekeı.İ:n.e mahkemece vaz'ı 
yet edilmİ§tir. Tarihi ilandan itibar" 
esbabı matlüp ve alikadaranın bir , 5 
mirasçıların 3 ay zarfında Beşikt;,f •n
llı:inci aulb hukuk mahkeme•ine na h 
racaatları ve itbu müddet geçtikteıı ·1 

1 

sonra terekeden bir hak talep edilemi 
yeceği ilan olunur. (3025) 



• ! 

İstanbul ve 
- ------ ---- -.. --

Trakya Şeker Fabrikaları Türk Anonim 
Şirketinden: 

Alpulu Şeker Fabrikasının lstanbul depolanndan kristal toz 
her isteyene bin kilodan eksik olmamak üzere 

şekeri 
satılır. 

atideki fiatla 

Kristal Toz, Kilosu 36,ıs Kuruş 
Taşradan vuku bulacak siparişler yüzde yirmisi peşin ve mütebakisi hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal 

iönderilir. Depodan itibaren bilcümle masarif ve mes'uliyet müşteriye aittir. Müşteri isterse sigorta ettirilir. 
Adres: lstanhul, Bahçekapı, 4 üncü Vakıf han 4üncü kat, Telgraf adresi: İstanbul Şeker Telefon: 24470. 79 

2364 

Zafiyetiunıumiye,i,tihasızbkfosfatlı Sark Malt Hula.Asası ve kuvvetsizlik halatında bü-yük faide ve tesiri görülen 

Kullanınız. -\Q 

Hereczane r::: 
N 
~ 

de satılır . 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

4 Oncfl Vakıf Han fstanbul 

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

Türkiye ft Bankası tarafından te,kil olunmuıtur. idare meclisi ve müdürler 
heyeti ve memurlan kAmilen Tllrklerden mürekkep yegane Türk Sigorta Şirke· 
tidir. Tiirkiyenin her tarafında (200) il geçe:cı acentalarmuı hepsi Türktar. Tür· 
kiyenin en mühim mOeaseaelerinln vebankalarımn sigortala~ın1 icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
sigortalarını eo iyi teraıtle )apar. Hasar vukuunda zararları sllr'at ve kolaylıkla öder. 

•• 

.. ~~l!~§. ,.!l~!. .. 
bqlıyacaktır. - (2997) i..I 

Ziraat Vekaletinden: 

Telgrafı İMTiYAZ · Telefon: lst. 20531 2361 

111 

Yübek Ziraat ve Baytar mektepleri civarında inşa e
dihnekte bulunan yeni binalara ait kalörifer tesisatının 6-5-
933 tarihinde yapılacak olan münakaaıuıı görülen lüzum Ü· 
zerine 11-5-933 tarihine tehir edilmiştir. Evvelce münaka
sa şartnamesinde taliplerin münakasaya iştirak edebilmesi i
çin yapmış olduğu 65000 lira kıymetindeki bir tek kalörifer 
teıiaatmm kabul kabulü kat' isini yaptırmq olması şart ko
nulmuştu. Şimdi iae müteahhidi bulunduğu tesisatın kabulü 
kat'isi ve yahutta kabulü muvakkat muamelesini yaptırmış 
olması ve müteahhidin ihtisası Vekaletçe haddi kifayede gö
rülecek bir kalörifer İnşaat m ütehassıaoun istihdamını deruh 
te etmiş bulunması şarttır. Di ğer şerait eskisinin tamamen 
aynıdır. Binaenaleyh yukarda yazılı şeraiti haiz taliplerin 
münakasa günü olan 11-5-9 33 tarihine müaadif perşembe 
günü saat on beşte muvakkat teminatlarile birlikte Vekalet
te müteşekkil İnşaat komisyonuna müracaatlan ilan olunur. T~RKiYE 

ll R..6.6.T 
B NKASI 

2365 

---------~- ~------

(2031) 2682 

Afyon Vilayetinden: 
1 - Bedeli keşfi (22164) lira (54) kuruş olan Afyon • 

lataayon yolunun üçüncü kısım parke İnşaah kapalı zarf uau- ı 
lile münakasaya konulmuştur. 1 

2 - Münakasa müddeti 26 Nisan 933 tarihinden 24 mayıs 
933 tarihine müaadif çarşamba gününe kadardır. 24 mayıs 
933 çarşamba günü saat on bette kat'i ihale yapdacaktır. 

3 - Taliplerin teklifnamelerini ayn bir zarf ve (1663) lira 
teminatı muvakkate akçesi veya muteber bir banka mektubu 
ve ehliyeti fenniye ve sair vesaiki ayn bir zarf içinde olarak i
halenin icra edileceği gün ve saatte Vilayet daimi encümenine 
müracaatlan. 

4 - Bu baptaki evrakı keşf İye ve münakasa şeraiti umumi 
yesini görmek ve tetkik etmek istiyenler VHayet Nafia Başmü 
hendisliği ve daimi encümen kalemine müracaat etmeleri ilin 
olunur. (1931) 2438 

A on Vilavetinden: ., ~ 

1 -Bedeli keşfi (15857) lira (18) kuruş olan Afyon - İs· 
part'a hududu yolunun şehir dahilinde rastgelen (879) metre 
lik kısmının parke ile döşenme si işi kapalı zarf usulile müna
kasaya konulmuştur. 

1 2 - Münakasa müddeti 26 Nisan 933 tarihinden 17 mayıs 
j 933 tarihine müsadif çarşamba gününe kadardır. 17 mayıs 
1 933 çarsamba günü saat on beşte kat'i ihale yapdacaktır. 

3 --Taliplerin imzalarını havi teklifnamelerini ayrı mü
hürlü ve üzerinde teklif mektu bu olduğu imzası ile kapa4 bir 
zarf ve (1189) lira (29) kuruşluk teminatı muvakkate akçesi 
veya muteber bir banka mektubu Ticaret Odası vesikası ve eh 
Jiydi fenniye ve sair vesaiki ayrı bir zarf içinde ve bu kapalı 
zarfları da bir zarfa koyup ihalenin icra edileceği gÜn ve saat
ten evvel Vilayet daimi encümenine müracaatları. 

4 Bu baptaki evrakı keşf iye ve münakasa şeraiti umumi 
yesi i görmek ve tetkik etme-k istiyenler Vilayet Nafia Baş: 
mühendisliği ve daimi encümen kalemine müracaat etmelerı 
ilan olunur. (1930) 2437 

örife münakasası 
Karaağaç Müessesatından: 

TA VIL ZADE VAPURLA t 
lZMİR POSTASI 

~S~~~~T r- PAZARTES 
16 da Sirkeciden hareketi 
Gelibolu, Çanakkale ve fzmir 
aziınet va Çauakkaleye uğra· 
yarak avdet edecektir. Yolc ı 
bileti vapurda da verilir. 

Adres: Yemiıte Ta•ilnde 
Mustaf biraderler. 
Telefon: 2.2210 l2884 

SEYR1SEFA1N 
Mwk• -• Calo.ta IClprihat• B. Z3 
ş..ı.. A. sın.el Mllla&rd.,. .. do H. 2.3740. 

1ZMlR • PiRE • İSKENDERlYE 
POSTASI 

t Z MİR 
9 MAYIS SALI 11 DE 

TRABZON POST ASI 

KARADEN Z 
10 MAYIS 18 DE Galata 

rıhbmından kalkarlar. Dli.ııli•te 
Tirebolu'ya da uğranılır. 2631 

2631 

NAİM VAPUR 1DARES1 
1ZM1R SOR' AT POST ASI 

A D A N A 
vapuru her hafta 

PERŞEMBl:. 
gÜnleri Galata nhtımından saat tam 

14 bard<etle docnı 

f Z M f R'e 
ve pazar pnleri lzmir'den 11.30 
da hareketle lstanbul'a vd t eder. 
Tafsilat için Galata. Cümriik karşı 
•nda Site Fran•cz Han No. 1?. yuı 

hanesine mürac.al. Tcl. 1104 

---· 2147 _ _. 

[:!73.>j 

l•tanbul Mahkemei A..li)'e birınc< 
Ticaret dairesinden: A. Y. Beyker li 
mited ~irketi ile O·man R;ya•i, Hak• 
la zade Hayrı, Abdüllah llhami Bey• 
ler aleyhine ikame eylediği 17416..S 

• 
• ı 1araş etik abrikası T. A. Ş den: OPERATÖR 

Dr. Şinasi Hakkı 
Keşif bedeli 8932 lira olan ve evvelce y~pılan. ~ünak.~:'-

7650 liraya kadar <!rniltilen müessese .nemur.~ da1res1 kalor1-
fer tesisatı 13501 numaralı kararname mucıbınce taka~ usu
line tabi olarak yeniden münak as~ya konulmuştur. T eklıf olu
nan bedeller kafi görüldüğü takdırde 14 mayıs 933 pazar gii
nü saat 14 te müessese e ihalesi yı-pılacaktır. Resimler ve şart
nameler bes lira mukr.bilinde müesseseden alınabilir. İstekli
ler yazılan ".,.ünde saat 13,5 a kadar yapacakları teklif zarf
larını isten~!e.1 naranın yiizde yedi buçuk temi.r.at akçesile be
raber n~üessc~;):;e ve~·n1elidirlcr. ( 1746) 2430 

lngiliz lirası alacak davasından dolayı 
müddeialeyhlerden Oaman Riyaai Bey 

hakkında mukaddema ili.nen tebliıat 

icra kılmm:q ve bu kere müddei ve• 

kilinin medan tatbik evrakı olmadıgı 

anla,ıldığmdan istiktap için huzuru 
mahkemeye gelmeniz ve aksi takdırde 
imzayı kabul telakki edileceği husu• 

;una karar verilmiş ve muhakeme gu• 

nü olarak 28-6-933 ça1"4tımba ıaat 

13,S a tayin kıhndığındu.n )'r.vmı mcz· 

kürda mahkemeye gelmediğinız tak· 

clirde imzayı kabul etmiş teli.kkı olu· 

ı _ Meclis• 1 • re ve :M akı;p raporları um kıra<ıti 

2 - 1912 r.t "' u ile k.ır ve rar he nın ta iki!., M cli5i İdarenin ibrası. 
_ N mn m c bine cık.ıc:ık nısı t aza yer• c diğer.lerının ıntihabı 

4 - M L a ı ıntıl 

5 - Z? Nisa - <ı33 tarıhınG..: vaki heyeti umumiye !çtınum !a ek~rıyet hasıl ol-
"tn,n ~~ n v ıi içtıma 20 ı1:ayıs 933 c mJ.rtcsi vuk~hu.La-eıaguı.d.ı:ı multtcrent 
!ıı~s .. la Qnin me kfır lıii.ribte Sırlcetın mcı':ezi bu!urta."'1 Maraş Çeltik Fabrikasına 

' ' . .,_, 1) teş:ı .. .,u rİQ o\t r. (29' 2633 

Hastalarını Pazar~ Per;;embe gim-
ı ri saat 14 :ı 18 ., kadar Kadı
kny'tinde Moda cadde~inde ıos nu- ' 
nıero!u muay 'lchanesindc; kabul ~r. 

1 (254i) '.!379 ..... 

f Gazetecilik ue Matbaacılık T. A. Ş. nacağınız lüzumu il&nen 

nur. 

teblı olu· 
(3019) 
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Ankaralının ·oefterı 
Celaleddin Arif Beyin 

maksadı ne imiş? 
Kazım Karabekir Paşa ilk temas. 

larında bunu anlamamış.. 
•••••••• 

Mu•tafa Kemali düıürmenin yollan ne lmiı?
Karabekir Paıayı 

yerinde tutmak için Gazi'nin çektikleri ••• 
Dünkü yazımızda Celaleddin 

Arif Beyin Erzurumda yapmak is
tediği politikadan, Ki.zım Karabe
kir Paşanın bu zata kartı aldığı 
vaziyetten bahsetmittik. Bugün
kü yazımızda da ayni mevzu üze. 
rinde duracağız: 

lşin hülaaası fU ki, Şark Cep
hesi Kumandanı ilk temaslarında 
Celaleddin Arif Beyin asıl maksa
dını anlıyam&mlfh. Taraftarları
nın "en büyiik hukuk üstadı,, diye 
isim verdiği bu zatın tatlı tatlı söz
lerini dinlerken, ayni zamanda 
cephede yolauzluk ve idaresizlik 
olduğuna dair Ankaraya bir düzü
ye şikayet yağdırdığından filphe 
etmemitti. Bütün bunlan anladık
tan sonradrr ki, Celaleddin Arif 
meselesinde tuttuğu yoldan geri 
donmeğe mecbur olmuttu. Cela
leddin Arif Beyin Ankaraya, Mu ... 
tafa Kemal P8faya yazdığı tifreli 
telgrafnamelerde, aslı, eaaaı olmı
yan birçok kaba tiki.yeller de 
vardı. 

Bize gönderdiği yeni mektubun
da: "Celfileddin Arif Beye, vali ve
killiğini verifimin sebebi, onu 
mesul, madun vaziyetine koymak
tı. Ona ordu ambarlarını ııe:ı:dir
dim, gösterdim. En nihayet hata• 
sını anladı! ,, diyen Karabekir Pa· 
9a Hazretleri liitfen habrlasmlar 
ki, Celaleddin Arif Bey muvakka
ten Erzurum Valisi olduğu ııUn bi,.. 
le madun vaziyetine girmemif, or
du ambarlarındaki suiistimal hak· 
kında fikrini değittirmemit, hele 
Erzurum Vali vekilliiini kendisi 
için değil, Hüseyin Avni Bey için 
ısrarla istemit ve bunun içiıı .A. 
karada Büyük Millet Mec:lW Re
isine ,öyle bir telınfname ~ 
mitti: 

"Ealeha, mühimmat,..._. .. -
li metrukde -'"',,,.,_ ~. 
11ayrikanuni ııe hradutnıa ı.Wlll alı2', 
kanuruıu tahaklıilm ..,. -W>c'ls hal
kın haa<Uiyetini rencide efınİf, Bn. 
rumun ümit.U H emniJr«ııQı bir oa.ı. 
yete dÜf9Tek artJı kendi ell.rlle ida
re edilmeleri ıa-una y.gıSn. -
cat ııe halas çarui addeyl...U, oldulu 
bir günde buraya 11eldik. Karabeltir 
Paıanın de harelteti, memleket mena· 
fiine tevafuk etmedi. Bu aebeple ale
nen yapılan fenalıklara hem•• niha
yet rıermek ııe mü6'!bbiplerini ı.c:ııiye 
etmek lü=munda ahali müttelıkan 
urar etti. Emniyetbahf tedabirlıı aci
len ittihıuı talebi ııe ııiUiyet &1ekcffetini 
bizzat kabul ctmeldiiim - paf<I da 
dahil olduğu halde - ahali tarafın· 
dan iatirham olundu. Vekaleti Hüff
;yin Aııni Beye teı>cli lü:ııumunu ya::ıı
mıfhm. Memleketin, Jı ... dilerindcn 
addederek emniyet 11öaterdikleri meb' 
ua HÜH;yİn Aııni Beyin yirmi dört su
ate kadar tebi/iji memuriyeti •.• ,, 

Erzurumda, tark havaliainde ko
pan feryatlann sebebi ne idi? Yüz
lerce imzalı tikayetnameleri An
karaya yağdıranlar kimlerdi? A· 
caba hangi sebep ve tesirler, Ce
laleddin Arif Beylere bazı Erzu-

b
, , 

rum me uslarına o havali halkı· 
nın kıyam istidadından bahsettiri
yor ve o temiz halkı Ankaraya, 
hükumete kartı bir tehdit vasıtaaı 
gibi gösteriyordu? Şark havalisin
de, orduda yüksek bir itimat ka
zanmıf, o kadar sevilmit olduğunu 
ıöyliyen muhterem Karabekir Pa
p.; bir taraftan bu sevgi ve itima
da, diger taraftan malik olduğu 
cephe kumandanlığı salahiyet ve 
kudretine dayanarak ortalığı tes
kin edemiyor muydu? Hele 
Cel&Ieddin Arif Beyin alaka. 
dar olacaiı bir tekilde U
mumi Valilik tedbiri, va
li vekilliği meselesi, millet vekili
nin salahiyet ve nüfuzundan istifa
de dü,üncesi; şahsında bu kadar 
yüksek salahiyetler, sevgiler, kud
retler, itimatlar toplamış olan bir 
kumandanın fikrinde yer bulmalı 
mı idi? 

Karabekir Pata Hazretlerinin 
mektubundan tunu da anlıyoruz: 

Celaleddin Arif Beyin bazı sözle
rinden fÜpbelenınit. • • Mustafa 
Kemal Pata ile aralannda bir teY 
olup olmadığını sormuf. . Aldığı 
mallımata göre, Celaleddin Arif 
Bey, Mustafa Kemal Paşayı iıti
natkabından mahrum etmek için 
her 9eyden evvel Kazım Karabe
kir Paşayı tark cephesinden ayır
mak, sonra da Erzurum balkı va
ııtaaile onu büsbütün dütürmek 
fikrindeymiş •.•• 

Biz, bu maltimahn doğru olup 
olmadığı üzerinde duracak değiliz. 
Ankaralının defterinde, ileride o
kuyacağınız bazı notlar; size her 
karanlık köteyi biraz aydınlata
caktır. Bizim bu meselede en ziya
de dikkatimizi, hatta hayret ve 
teeaaürümüzü celbeden tey; Ka
zım Karabekir Pap, Celaleddin 
Arif Beyin maksadını, Mustafa 
Kemalin aleyhinde hareket ede..:e
ğini anladıktan sonra ittihaz etti
ği hatb harekettir: Demek ki, Ce
laleddin Arif Bey, Büyük Millet 
Meclisi Reisi Mustafa Kemal Pa
f& aleyhine yürümeyi kurmut- • 
Kizım Karabekir Pap da buna 
inanmıt. • • Mustafa Kemal Pata
nın, millt hareketin ruhunu, mih
verini tetkil eden bir tahsiyet ol
duğunu herkesten ziyade Karabe
kir Pata biliyordu. Öyleyken Cell
leddin Arif Beyin ııizli maksadım 
anladıktan 10nra ona kartı alacağı 
vaziyet, ittihaz edeceği hab hare
ket bu mu olmalı idi? 

Mustafa Kemali, Erzurum bal
kının tazyik ve kıyamile dütürme
yi kuran Celi.leddin Arif Beye, bu 
itini kolayta,bnnak için mi Valii 
Umumilik veya Er:ı:urum Vali ve
killiti verilmek isteniyordu 1 

Biz, Kbım Karabekir Papnın 
bu itte fena bir niyetle hareket e~ 
tiiini, Mustafa Keınal aleyhinde 
tuzak kurmak istiyenlere bile bi
le yardım ettiiini bir an bile dü-
9ünmedik. Karabekir Pat•nın her
kesçe maltim olan ruhi aaalet ve 
safiyeti, böyle bir hüküm, böyle 
bir mütalea yürübneie manidir. 
Mesele bir takdir meselesidir. Söz
leri, tahısları, itleri, vaziyetleri 
tam vaktinde görüt ve sezit mese
leaidir. Bu kabiliyetin behemehal 
her insanda tecellisini istemek 
gayritabildir. Asıl davamız da 
işte budur! 

• • • 
Şunu da ilave etmeliyiz: Kazım 

Karabekir Pt- Hazretlerinin, vak
tile Celaleddin Arif Beyin: "Sizi 
cepheden ayıracaklar!,, diye söy
lediğisöze inanmasını o vakit için 
mazur görebiliriz. Fakat bu inanını 
bugün de tekrar eder gibi söz söy
leyitini hiç yerinde bulmuyoruz. 
Çünkü, o tarih üzerinden çok za
man geçti, çok acı tecrübeler geç
ti : Kazım Karabekir Papyı mev
ki inde, cephesinde tutabilmek için 
Gazinin ne çetin mücadelelere gi
ri,tiğini, ne büyük huaumetler cel
bettiğini o tarihe yakından ve u
zaktan karıtmı' olanlardan bilmi
yen var mı? 

Yarın da alt tarafını yazacağız •.• 
MiLLiCi 

Askeri fabrika
lar ilanlan 

Zeytinburnu fabrikası hu
dudu dahilinde yetiten otlar 
satılacaktır. Talip olanların 
şeraitini görmek üzere Pazar 
tesi, Perşembe günleri ve mü 
zayedeye girmek için de 15 
Mayıs 933 Pazartesi günü sa 
at 14 te Bakırköy barut fab
rikasında satınalma komis
yonuna müracaat etmeleri. 
(241) (1847) 2407 

Son konser 
Riyaset cumhur orkes
trası veda konseri verdi 

ANKARA, 7 (Milliyet) - Dün; Ri
yaaetici.ambur filarmonik orkestraı11 tara
fından, Musiki Muallim mektebinin ka
ralının i5tirakile mevsimin veda konse
ri verildi. Beethoven'in dokuzuncu sen
fonisi muvaffakiyetle çalmdı; dakikalar
ca alkıtlandı. 

Pro"11Unın ikinci kısmı Haydn veda 
senfoniıi idi. Bu mevsim icinde 23 bü
yük senfonik kon•er verihniştir. Her 
konıerde orta hesapla bet parca çaldığı
na göre 115 k ·sik eser halkmuza tanıt
ımı olundu. 

Bundan bqka Baavekil Paga Hazret
lerinin emriyle her prawam avni hafta 
zarfında ilriser defa da Halkevi salonun
da tekrar edilmistir. Bu suretle Anka
ra aenfon.ik konserJ...;nin yekunu elliyi 

. tir 
geçınıı . d""" • 

Kona.erlere halk.muzın P'Öster ı«ı rag 
bet, büyüklüğü n.İspetinde kıymetlidir. 

Ankaır da bir tecrübe 
yarıt1 ya ıld' 

Su tarifesi 
Su bir gelir menbaı 

•ayılıyor , 
ANKARA, 7 (Telefonla) - Bele

diye mec]iıi bugün yeni ıu tarifeıini 
müzakere ve kabul ederek içtimama 
nihayet vermigtir. Belediye reisi Nev
zat Bey bu münaaebetle izahat vermİf 
hükiimetin ve belediyenin ıuyu bir ge 
lir membaı telakki etmediğini, eaki 
fiyatlara nazaran yüzde 30 niabetinde 
tenzilat yapıldığını anlatmıg ve bu ye
ni tarife tatbikabndan alınacak neti
ceye göre yeniden bir tenzil yapmak 
imkanı oluna bunun da belediye mec 
lisine teklif olunacağını aöylemi,tk. 

Istılahlar komisyonu 
ANKARA, - Reami dairelerde 

kullanılan arapça ve farisice ıatılah
lann türkçe karşılıklannı araştırmak 
ta uğraşan "Reımi ıstılahlar kolu" 
§İmdiye kadar Başvekalet, Devlet ŞU.
raaı ve latatiatik umum müdürlüğün
de kullanılan ıstılahlar üzerindeki qi
ni bitirmif, bu daire1er için türkçe .... 
tılahlar tesbit etmiştir. Heyet şimdi 
vekaletlerde kullanılan ıstılahlar üze
rnde tetkiklere baılamışbr.. Şimdiki 
halde Dahiliye vekaleti ıatılahlan tet 
kik edilnıektedir. 

Altı spor klübü tarafından haz11'laruuı 
tecrübe binislerinin birincisi dün Batve
kil ismet Pş. Hz. !erinin önünde koşu 
aahaımda yapılmış ve Başvekil Hazretle- 1 Evl•nenler 1 
ri, ta_rafından bini5ler beğenilmiştir. . --------------

Binislere klübün kadın erkek 23 bi- ANKARA, 7 (Milliyet) - Son haf-
nicisi i,l:irak etmi~tir. Bioiıler sürat ve ta .zarfında Ankara Evlenme memur• 
dört nal olmak üzere 8 kilometre devam )uğunca; Boyacı Aksaraylı Yahya E
etmiş, ve binicilerd~ hiç biri, bu müd. fendi ile Ankaralı Emine Harumm, 
det içinde zaaf göstermemittlr• latanbullu tüccar Egref Beyle latanbul· 

Tecrübe bittikten sonnıı aahayı Büyük 
Millet Meclisi Reiıi Kizım Pt. Hz. teş- lu F atına Hanımın, bina müteahhidi 
rif etmiıler, ve ıröıterdikleri ıırzu üzeri- Kayserili Apti Ef. ile Muteber H. m, 
ne tecrübeler bir defa daha tekrar edi).. Denizlili telgarf muhabere memuru 

kl'"bü ·· Ihsan Ef. ile Araçlı Ay§e H. ın, mez-
miştir. Büyüklerimiz atlı apor u nun bahada müteahhit yazıcısı Mucurlu 
kadın erkek azaama kısa zamanda temin 
ettiği bu muvaffakiyeti tebrike değer Ihsan Ef. ile Ankaralı Hatçe H. m, 

topfabrikaaında markacı BoanaJı Aziz 
bulduldannı söylemiglerclir. Efendi ile Ankaralı Satia Hanımın, E-

Tecrübelerden aonra hiniciler atlı ola-
rak Gazi an-o .:ı+Jiğine gitmişler ve dirnel metrdotel Madvin Taragano E-
öğle yemeğini orad: ·yemitlerdir. fendi ile lstanbullu Donna Hanımın, 

Yemelı:te Büyük Millet Meclisi Reiıi Tayyare Mecmuaaı Müdürü Fethiyeli 
Klzım, Başvekil lanet Pllfalar Haz- Ali Haydar Beyle lzmirli Gılman Ha
retleri ile Ziraat Vekili Muhlis Bey, ıeh- nımın, lstanbullu Reaam Ali Fahred
rimizde bulunan ıefirler, ve sefaret er. din Beyle lstanbullu Hatçe Sabiha 
kim, biniciler ve misafirleri hazır bulun Hanımın, çorapçı Ankaralı Mehmet 
mutlardır. Efendi ile Trabzonun Hoy kazasından 

Yemek saat iki bucuğa kadar ıürmüı Tenzile Hanımın, Poıta ve telgraf me· 
...., ondan son"' ıelıre dönülmüştür. murlanndan Haymanalı M. Ruhi Bey-

Atlı spor klübünün her ayın beşinde le Ankaralı Muazzez Hanımm, Top
...,..diği yemekle, ba ay, öğle yemeği o- hanede tornacı lstanbullu Hasan E
larak yenildifi için aynca bir gece ye- fendi ile Ankaralı Hatçe Hanımın ni-
me<;; obruyacıalrtır. kahları kıyılmıfbr. 

Leyli kumı da ikmal ııe İnfG edile celı alon lnnet Poıa Kuı Enstitüsü 

Ankarada yeni inşaat 
İnşaata hazirandan itibaren 
başlanıyor, neler yapılacak? 
Bu lnıaat ara•ında bir temsil akademisi, 

bir de liıe bina•ı vardır 
ANKARA, 7 (Milliyet) - Maarif 

vekaleti bu sene yapbracağı binaların 
kroki ve avım projelerini ihzar bnigtir. 
Vekaletin İn§aat dairesi halen planla
ra bqlamak üzeredir. Bunlann bu ay 
zarfında ikmali ve hazirandan aonra 
ingaata bqlanması mukarrerdir. lda
rei hususiyeler yiizde onlan evvelce 
yalnız muallim mekteplerine aarfedi
lirken liaelerle kütüphanelerin de bu 
paradan yaptınlmaaı için ahiren ... ıa. 
hiyet alınmııtır. Bu sene Ankaramız
da bu paradan elektrik tirketi fabri
kalarının ön tarafında ve yeni cadde
ye yakın bir lise binaaı ile, musiki mu
allim mektebinin yanıbagında bir tem 
ail akademisi yapılacak ve ismet Paga 
kız enstitüsünün leyli kısmı halen kız 
liseıi olarak kullanılan kız orta mek
tebi binaaınm diğer yan11 ikmal edi
lecektir. Bundan batka Çankırıkapıu 
civannda yapılacak olan milli müze, 

kütüphane ve akademi olarak üç kı
aımlık büyiik binanın da bedeli olan 
bir milyon liraya yakın para gene bu 
yÜzde onlardan .. rfedilecektir. Maa
rifin bu binalarla diğer yaptrracağı 
liae ve Darülmuallimler için emrine aJ. 
dığı bq senelik yÜzde onlar; 926 se· 
nesinde 2,664,922 lira, 927 aeneainde 
3,463,219 lira, 928 senesine ait 3 mil
yon 542 bio 230 lira, 929 aeneaine ait 
3,334,666 lira ve 930 aen.,..ine ait te 
3,610,200 lira olarak ceman 16616276 
lira tutmaktadır ki bunun 10,918,518 
lirası tahıil ve bu nevi binalara aarfe 
dilmq olup halen S,696,752 liralık mü 
tebaki kıamı da tahıil edilerek yazdı
fımız binalara tahais olunacaktır. Pek 
yakında Ankaramız ye memleketin 
difer yerleri pek lüzumlu olan bu bi
nalara da bvuıacak ve bu büyiik 
boıluklar da doldunılacaktır. 

Yeni Buııiin bu ıec• Bugtla bus.- Kulüp 

Bir kıza iki baba 
Bf1yi11ı: rejisör Fritz ~·ın 

f.evlraJ.tde bir -" 
DUSSELDORF V AJLPİRİ 

Le lllaudtt 
be~apve~~· 

ı...t... : Dllnya haberleri ft 

• 

Fr-•ızca aözlB, Şarkılı film 
ilaveten: Dünya haberleri 

ve ,arkalı ilave J!Kkılı~. 

1890 senesinde tesis edilen 
Radebeuler Maschlnenfabrlk 

AUGUST KOEBİG G. m. b. H. 
Radebeul hti Deresden 

Fabrika" zirdeki makineleri in~• ve tesi111ıı lcrt eyl<r: 
f'llmlerln ve fotolr• klğıt ve p!Aklarının imali ve cllalınmaa vesaire 

için mık:lncler. 

Mu .. mb•, deri, sun'! deri, kolalı patlak.. lkanaviça Ye yatmar örtüleri 
vesaire imali için makinıler. 

Zımpara kAltıdı imali için makineler, 
Sanayi fotoıtraf klOıdı kAğıt, mukavva, saman klfıdı, yazı maklnul 

için şeritler, şeffaf kAğıtlar imali için makineler, 
AslalUı ve katranlı kılğıı imali için makineler, oyun klğtılan yapmak 

için makineler, 
Madeni levhaları boyamı, tabı, bbuıma, zamklama ( katlamak ) 

Tııalre için makineler, 
Zamklı bantları imal için zamklama, kesme ve tabı makineleri ve 

parafine tesisatı, 

Boyama kolalama, mermer gibi boyama, ıabı ve zamklama 
makineleri, 

T!irklye için mümessili; Edvln Stelner 

vesaire 

M Ü J D E ! M Ü J D E ! l._ __ E·m·ı.ı·:·:··~···:·:·o·:·:··t.·~-·~-Ku·:·".·u ·:·:·:·: .. : ... ·~ ... on·.::::--"ı 
MUHTEREM VATANDAŞLAR! Sabırsızhkla L---------------

beklediğiniz "EMiR,, markah yerli tıraş bı- Emlak ve Eytam bankasından 
çaklarımız piyasaya çıktı, 10 TANESİ 20 - 17-12-932 tarihinde fevkal&de surette içtima eyliyen umu-

KURUŞA t 1 kt d r Her d mi Heyetimizin vaki temennia ine tabaan: 
sa ı ma a ı • yer e sorunuz, 1 - Hesapları muntazam bulunan müstakrizlerimizden 

arayınız, hemen ahp güle güle kullanınız. borçlarmı temdit ettirilmek arzu edenlerle, 
Zira hem iyi ve hem de ucuz olduğundan 2 - Hesaplan muntazam b ulunımyan müatakrizlerimiz 
YERLİ MALI KULLANMAK MEMLEKET BOR- den Jıeaaplamu intizama irca suretile teın~it iatiyenlerin, 

CUDUR. Artık muhtelif marka ecnebi tıraf 3 - Cebri müzayedeler neticesinde gayr. menkiıl malları 
Bankamız uhdei taaarrufuna intikal eden zevattan ldare 

bıçaklarına ihtiyaç kalmamıttır. Meclisimizce müttehaz ve ıera it dairesinde muamele görmek 

Kal!aat hatHI ettirmek maksadlle, mayısın 
altısından onbirine kadar Ticarethanemize 
gelen muhterem halkımıza meccanen tec
rübe için birer tane "EMiR,, marka yerll 
tıraş bıçağı verilecektir. 

(29t3) Radium Ticaretlıanesi, Galata 

talebinde bulunanların 20 Mart 933 tarihinden 20 Mayıs 
933 tarihine kadar merkes ve ıubelerimiz müdürlüklerine mü 
racaatlan ilin olunur. 

MORACAA TLAR: Şubelerimiz Müdürlüklerine yazılı 
mektuplarla yapdacaktır- (1244) 2381 

;:::::;;;;,._~Dr;;.;;;.,;,;;;A;;;;;;R;;;.;A~N--.l~Ş=A~N-Y--A~N'.'."""•-.-.-.-.-.-'--
Beyoglu Tokaılıyın otoll yanmda mektep sokak SS No. lı muayenehanesinde 
hast•lmnı sabahtan akşama kadar kabul ve tedavi eder. Telefon 4084.1 

.. -------------- ( 2995) 2141 


