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ÇARŞAMBA 
26 NlsAN 193!1 

8 inci sene No. 2587 

NUSHASI 5 KURUŞTUR 

Sahip ve Baımuharriri 

Siirt Meb'u•u MAHMUT 

Umumi Netriyat ve Yazı 
ETEM iZZET 

Dünkü 
l'oplanma Şükrü Kaya B.in Razgrat hidisesine da· • 

Siiahs1Zlanma konferansı dün Ce 
' ~eVrede üçüncü devresinin müza

kerelerine başladı. 2 Şubat 1932 
la.ıihinde batlayıp ta temmuzda 
biten birinci devresinde mühim 
bir netice elde edilememitti· Tay-
• d •• ıare bombar mıanmın men ı, ze-
lıirli gaz muharebeainin ilgaaı gi
bi harbi "insanilettirmeğe" matuf 
oJa.n bazı kararlardan sonra kon· 
ferans temmuzun ıonuncu haftası 

· llıiizakerelerine nihayet vermitti. 
Müzakerelerin hatladığı gün

den beri, silahlanma hususundaki 
diğer devletlerle müsavi olduğu
~lln tanınmasında ısrar eden Al
llıanya bu noktada tabnin edilme
~iği için konferansın mesaisine it
~tak etmiyeceğini bildirdi. Bun
dillı sonra bütün yaz Almanyayı 
lekrar silahsızlanma konferansının 
IUesaisine ittirak ettirmeğe çalışıl
dı. Ve İngiltere, Fransa ve Alman
ta arasındaki temaslardan sonra 
~ihayet eyh'.ilde bu müsavah tea
bit eden bir formül bulundu. 

Bu formül bulunduktan sonra 
konferansın 27 Mart 1933 tarihi
~e kadar devam eden ikinci devre
ıj haşladı. ikinci devrenin mesaisi 
dıUıa az semere verdi. Ve nıüzake 
~eler inkıta safhaaına girdiği bir 
1trada idi ki lngiliz eq..,ekili Mac 
'bona)d konferanaı dağılmaktan 
kurtarmak için Londradan Cene"'· 
teye geldi. 16 Mart 1933 tarihin
~e İngiliz Batvekili tarafından ile-
1\ •ürülen bir proje konferansa ha
la.t veren tınnga mahiyetinde idi. 
~ac Donald, "keyfiyet" itibarile 
le.hdit "kemmiyet" noktasından 
le.hdit gibi derinliklere dalan kon
feransı (çine aaplandılt bataktan 
~\\rtarır ıı:ibi oldu. İngiliz Başve
~ili ilk defa olarak rakamlardan 
ba.h&ediyordu. Garbi Avrupa d~v: 
~tlerinin ordu mevcutlarını iki 
lı3ma ayırdı: Anavatan kuvvetle
li ve Avrupa dı,ındaki ku'VVetler. 
ltaıya Fransa ve Almanya gibi ra 
~p d~vletlere anavatanda müsa-
1at verdi. Sonra Avrupa dışında 
tra.ııııaya fazla ku'VVetler tahais 
1lı:nekle, F ransanın aakeri tefev
~u temin etti. Tayyare kuv
~etlerini teıbit etti. Mac Donald 
~rojesinin gerek ordu me ... cutlan
l\ı ve gerek tayyare kuvvetlerini 
~•hit eden rakamlan münakap 
~a.ldımıakla beraber, müzakere 
~eticesinde herhalde bir münaka· 
~zem.ini olarak kabul edilebilece
~de ittifakıira oldulu anlatıldı. 
~ Mart ile 27 Mart tarihleri ara-
1ı11da müzakere edilen Mac Do
baid teklifi hakkında 35 kadar 
de'Yletin murahhası aöz aöylemit
tir. Bunlar, projenin müzakere i
Sin bir zemin tetkil etmeaini ka
l'a.rlqbrdıktan sonra konferansı 
~5 Nisana kadar tatil ettiler. Ara
da. alakadar devletler, Mac Do
~a.ld projesi hakkındaki noktai ~a 
\a.rlarını konferana reisliğine bıl· 
dirı:nit bulunuyorlar. 
iste dünkü içtima ile konferansın 
~çÜncü içtima devreai başlamıt bu 
~uyor. Mac Donald projesinin 
tlıadde madde müzakeresi konfe
l'a.nsın ruznameaini te,ldl ebnek· 
~dir. 

Ancak arada aiyasi hadiselerin 
\ldığı cer~Y_an. ıil~hsızlanma kln. 
feransmı ilı:mcı plana abnıştır · n
tiliz Başvekili Cenevre ile bera· 
lıer Roma'yı da ziyaret etmitti. O
ta.da silahsızlanmaya giden yolun 
liyasi ihtilafların halli, bunun yo-
111 da muahedelerin tadili olduğu 
~bul edilmitti. Muahedelerin de 
'llcak dört büyük Avrupa devleti 
\raaında bir anl14ıııa ile tadil edi. 
lehileceği ileri sürüldü. 

Amerika Cümhurreiıi Roose
telt, Avrupa devletlerini W~~~
lon• a çağırmakla itleri büıbll;tün 
~11.rıthrdL Şimdi beynelmilel ııya· 
~tin sıklet merkezi Wa.tington'a 
1~likal etmit bulunuyor. Gerçi Wa 
lıngton'da yalnız silahsızlanma 
lııeselesi müzakere edilmiyecek
~r.. Watington müzakerelerinin 
~znamesinde iktısadi meseleler 
q~ha ehemmiyetli bir yer it1al e
~Yor .. Fakat siyasi, iktısadi ve si-

hnzlanma meseleleri biribirin
~n ayrılır i•ler değildir. Bunun 
('ndir ki Cenevre'deki müzakere· 
erin mukadderah büyük mikyas· 
~ ~atington'daki konutmaların 
tıcelerine bağlıdır. 

Ahmet ŞtJKRO 

• 
Iktısat vekili dün gitti 

Celil Beyi hararetle karşılamak 
için Atinada hazırlıklar yapılıyor 

Vekil B. iyi neticeler elde edileceğini ümit ediyor 

Celal Bey lı Banka.ı umumi müdür 
vekili Muammer beyle beraber 

nhtımda .• 

Türkiye • Yunanistan araomdald İk· 
tısadi meseleleri halletmek ve bu mÜ· 
naaebabn takviyesi ve inkifafma ait 
tedbirleri bulmak için Yunan 1ktuat 
nazın ile ıörütecek olan lktısat ve
kili Celil Beyefendi dün saat 11 de 
Seyriaefalnin Izmlr vapurile Atinaya 
müteveccihen Pireye hareket etmİftİr. 
Vekil Bf. nia refakatlerinde Harici
ye müstefan Numan, lı Banka11 umu
mi müfettlıi Sami ve ihracat ofisi mü-

dürü Cemal Beyler de Atinaya git· 
mitlerdir. Vekil Bey rıhtımda ve va· 
purda it Bankası umum müdür vekili 
Muammer, Vali muavini Ali Rıza, Em 
niyet müdürü F ebmi Beylerle tehri· 
mizde bulunan mebu•lar, Iktuat ve· 
kaletine merbut bütün devair ve mües 
aeaa.t erkim ve diğer birçok zevat ta 
rafından te,yi edilmit ve kendilerine 
muvaffakıyetli ve bayırlı bir seyahat 
temenni edilmittir. Celal Bf. te,yide 
bulunanlann ayrı ayn ellerini sıkmıt 
ve hazır bulunan gazetecilere: 

- "Bu seyahatin çok iyi neticeler 
vereceği ümidindeyim.'' demiş.tir. 

Atinada hazırlık 
ATINA: 25 -Yakında buraya ge· 

lecek olan Türkiye lktı•at Vekili Ce· 
lal Bey burada c;otkun ve büyük teza
hürat ile karıılanacak, hükiimetin 
misafiri olacaktır. Burada yapılacak 
olan müzakerelerin iki memJeketi bi· 
ribirine daha fazla yakınlattıracağı 
ümitleri beslenmektedir. 

Yunanlılar ne tekli# edeceklt?T? 
ATINA 25 - Salahiyettar maha

fil parlak surette kaqılanacak olan 
Türk heyeti İçin resmi bir program ha 
zırlamıqır. Milli lktısat nazm M. Pes 
ma:ı:oğlu Batvekil M. Çaldaris'in itti· 
rakile, Yunan noktai nazarının esaslı 
batlarmı çizmitlerdir. Yunan bükiime 
ti gorüfmoğe esas olarak, Yunan -
Sırp ticaret muahedesini teklif ede
cektir. Bununla beraber Yunan hüku
meti Türk murahhaslan tarafından 
teklif edilecek baıka bir esası da tet· 
kik ebneğe hazırdır. Müzakerelerin 
memnuniyeti mucip bir netice verece
ğine dair burada nikbin bulunulmak
tadır. 

Dün tahliye edilen mev kuf talebe bir arada .• 

Mevkuf talebe bırakıldı 
Bunların gayrimevkuf olarak 

muhakemeleri yapılacak 
Dün birlikte içtima yapıldı bazı kararlar verildi 

Dördüncü iatintak hakimi Salih Bey 

Razgrattaki müessif hadiseyi pro- j 
testo mahiyetinde olmak ve Bulgar 
mezarlığına bir çelenk koyarak mu • 
kabil nümayiı yapmak suretile tecem 
müat kanununa muhalif hareket ettik 
!erinden "dolayı sulh hakimi kararile 
tevkif edilen talebeler hakkındaki tab 
kikat dün ikmal edil mittir. T abkika
b ele almıı olan dördüncü istintak ha 
kimi Salih Bey dün sabah saat 8,30 da 
iaticvabata batlamış ve saat 14 e ka. 
dar 16 talebeyi de isticvap ederek tah 
kikatın bu safhasını ikmal etınitşiı-. 
istintak dairesinin katipleri Hüsamet
tin ve Nazmi beyler 23 mevkuf tale· 
benin İsticvabına ait olan istintak ev
rakını derhal tanzim ve ikmal ebniş
lerdir. 

iıtintak evrakı müddeiunıumiliğe 

verilerek usulen mütaleası sorulm.uı, 
müddeiumumilik te talebe hakkında
ki tahkikatın gayri mevkuf olarak de 
vamını talep etmiıtir. İstintak hakimi 
müddeiumumiliğin talepnamesini tet
kik ettikten sonra beş günden beri 
mevkııf bulunan talebenin her birisi
nin ıeref ve haysiyet sahibi, münev
ver, yüksek tahsil gençliği oldukları 
tahkikatın uzayarak mevkufiyet hali
nin devamının gençlerin mağduriyeti 
ni mucip olacağını nazan itibara a]a .. 
rak tahliyelerine karar venniıtir. 

Salih Bey talebeleri tevkifaneden 
celbederek hepsini dairesine almış ve 
tahliye karannı kendilerine tebliğ et
miştir. Arkadatları hakkındaki kara
rın ne olacağını sabırsızlıkla bekliyen 

(Devamı 5 inci sahifede} 

llllntllllllllllllllllllHlllU 

Milliyet 
Tenis turnuvası 

Her sene yaphğımız gazetemi
zin tenis turnuvaaı, bu sene 1933 
senesi tenis turnuvaları programı 
mucibince mayısın 12 inci günü 
yapılmağa başlanacaktır. Oyun
lar bu suretle mutadından evvel 
oynanacaktır. T alsilatl müteakip 
nüshalanmızda yazacağız. 

llllllllUllllUlllllllllllllH 

, ' 
Fırkada 
Görüşülen işler 
i.krü Kaya Bey Raz
rat hadi•esini anlattı 

ANKARA, 25 (A.A.) - C. H. 
lırkaaı grupu idare heyeti riyasetin 
den: 

C. H. F. Grupu bugün öjjleden 
sonra Afyon meb'usu Ali Beyin ri
yasetinde toplandı. 

1 - Hariciye vekaleti vekili aı· 
fatile Şükrü Kaya Beyin Bulgaris
tanda vukua gelen mezarlık hôdi
"csi ile Avrupaya seyahat eden Ha· 
riciye Vekili Tevfik Rüıtü Beyin 
Bulgari&tandan geçerken bu meae • 
le ü~rinde yaptığı temaa hakkında 
verdiği Wıhat dinlendi. V., hüku
metin siyaset ve hareketi tasvip o

lundu. 
2 - Görülen lüzum Wıerine B .• 

M. Meclisi diuanı riyasetine daha 
iki katibin ilıllvesi hakkmdaki tek
IF ta&IJİp edilerek yapılan intihap
ta Riz;e meb'usu Ali Beyle Mersin 
meb'usu Hamdi Beyin Fırkaca nam 

:ııet g&terilmeai kabal olundu. 
3 - Fırka encümeninin .sayım 

vergisi kanunu üzerinde halen ta· 
dilat yapılması mümkün olmayaca· 
ğı hakkmdaki raporu okundu ve 
hükumete tevdii kararlG§tınlarak 

müzakereye nihayet verildi. 

Borçlar itilafı 
Borcumuz kaç milyon 
lira olarak tesbit eo"ildl 

Dünkü gazeteler Pariste imza edi· 
len sabık Osmanlı imperatorluğu iti· 
lifnamesini izah eden bir tebliği ne!· 
retmitlerdi. Yeniden aldığımız mü
temmim malUmata göre Os.manlı borç 
larmdan hissemize düten mikdar bi· 
zim paraın.ı 78,349,400 küınır ka
ğıt liradan ibarettir. 

Mukavelename mucibince Türkiye
de olan diğer alacakhlann tasfiyesi

(Devaını 5 inci sahifede) 

Maliye müsteşarı 
Mahkemeye mi 

veriliyor? 

An lrıza ve Şefik Beyler 

ANKARA, 25 (Telefonla) - Bazı 
kıymetli evrakı laalettayin kimoelere 
satarak Türklüğün hayati umumiyeai 
ni alakadar eden barai menafiini na
zan itibara almam.alan ve bu huauata 
ihmal ve kayıt11zhk göstermeleri ka
yıt ve aebebile Maliye müstetan Ali 
Rıza ve sabık latanbul defterdan Şe
fik beylerin ve diğer bazı memurlann 
muhakeme altına alınmalarma Şurayi 
devlet umumi heyetince karar veril
miıtir. Eski tapu umum.i müdürü zira 
at müste§arı Atıf Beyin bu işte dahli 
görülmemittir. 

42 nci Liste 
ANKARA, 25. A. A. - T. D. T. 

Cemiyetinden : 
Karşılıklan aranacak arapça ve 

farsça kelimelerin 42 numaralı lis

tesi tudur : 
1-FEYZ 7-FILI 
2-FIAT 8-FIRASET 

3-FIDYE 9-FJRKA 

4-FIHRIST 10-FIRSAT 

5-FlKIR • FIKR • 11-FITNE 

6-FILEN 12-FUZULI 

Listelerde çikan kelimelerden ma· 
nalan birden fazla olanlann her m&· 

nası için ayn kaqılıklar ileri sürü

lebilir. 
Kartılık gönderen :zatlerin gönder

dikleri karfıhklardan duyulmut ve İ
ıidilmit olrnıyanlan hanıri kaynak
lardan aldıklarım a-östermeleri rica 
o1unur. 

Posta memurlarına zam 
Memurların maaşlarını arttırmak 

için Meclise teklif yapıldı 
ANKARA, 25 (Telefonla) - Ye

ni bütçenin bütçe encümeninde tetki· 
ki neticeıinde hükılmetin teklifine gö
re tahmini varidat fazlası görülen 
320 bin liradan 160 bin liraımın Pos
ta ve Telgraf bütçe•İnin maq tertibi
ne ilavesi hükUınetçe teklif edildiğinl 
dün bildimıiftim. Öğrendiğime gÖnı 
bu para Posta ve Telgraf memurlan 
maaılarına zam •uretile ilave ve tev· 
zi edilecektir. Umum Müdürlük bu
nun için bir nisbet teabit etınekle met 
guldür. Bundan batka Posta ve Tel· 
ııraf ve Telefon umum müdürlüğünün 
Nafia vekaletine raptı Dahiliye encÜ· 
menince kabul edilmİftir. Nafia ve• 
kiletine ait matbaa da Posta ve Tel
ıraf idaresine verilmittir. Matbaanın 
faaliyete geçirilmesi için tertibat alın
maktadır. 

Poıta ve telgraf memurla
rının borçlan 

Poata ve telgraf memurları mütesel 
ail kefaletinden dolayı müterakim 
borç yeklinu dört yüz bin lirayı bul
maktadır. Umum müdürlük memur
lannı bu elim vaziyetten kurtarmak 
için bir formül aramakla meıguldür. 
Kefalet sandığının tetekkülüne kadar 
olan bu borçlann idarede biriken es· 
ki battal pullarm esmanile itfa edil· 
meai dÜ§Ünülmektedir. Ancak bu pa· 

Posta ve TelgrDI müdürü umumiai 
FAHRi BEY 

ra borcun itfasına kafi gelmiyeceği i· 
<;hı mütebakiıi bütün poata ve telgraf 
memurlannın maaılannın yüz kurut· 
ta on parası kesilerek kapatılacak ve 
bu kadar cüzi katiyat alakadarlan 
müteessir ebniyecektir. Keyfiyet bir 
layiha ile meclise teklif edilecektir. 

Ege zelzelesi tahminden 
çok şiddetli oldu 

Stanköyde 74 ölü, 400 yarab var. 
Köylerde birçok ev yıkıldı 

Muğla ve Ege denizi mmtaka· 
smda vukua geldiğini bildirdiği
miz zelzele de, dün gelen tafsila
ta bakılırsa, zannedildiğinden da 
ha çok müthit olmuttur. Maalesef 
insanca da hayli zayiat vardır. 
Dün zelzelenin tahribah hakkında 
Mujlla valisinden tafsilat vermesi
ni rica etmittik. Şu telgrafı aldıkı 
Muğlada 146 ev oturulml

yacak halde •.• 
MUCLA, 25 (Milliyet) - Da

day kuaaında pazar günü batlı
yan sanmtılar fasılalı olarak de
vam etmektedir. Merkezde 146 ev 
ve hükfunet dairesi oturulamıya
cak hale gelmittir. Köylerdeki ha 
aarahn derecesi tesbit edilmekte
dir. Meıudiyede hasara uğrayan 
seksen evden ellisi de oturulamı· 

yacak haldedir. Telefat yoktur. 
On yedi kiti hafif yaralıdır. Lii· 
zım gelen tedbirler ahnmıttır. 

Vali: Fatin 
7 4 dü, 400 yardı 

lSTANKöY (On iki adalarda) 
25 A.A. - Evvelki gün olan zel· 
zele şehrin eaki kısmını yıkmıt, 
harap etmiftİr. Şimdiye kadar an 
kaz albndan 74 ölü, 400 yaralı çı
karılmıttır. Şehrin yeni mahalle
lerinde zarar ve basar ehemmiyet 
aizdir. 

Yaralılar Rodoa haatahaneleri· 
ne gönderilmiflerdir. 

Köylerde tahribat çok 
MUCLA, 25 A.A. - Dadya zel 

zeleai hakkında alman tafıilata 
nazaran zelzele bilhaasa köylerde 

(Devamı S inci aalılfede) 

Senede bir Hilaliahmer 
haftası yapılacak 

Gençlik teşkili tının ismi fırka genç. 
lik teşkilib ile karıştırılmıyacak 

Sıhhiye vekili Relik Bey 

ANKARA, 25. A. A. - Hililiabmer 
Cemiyeti 1933 umumi Meclisi bugün 
aaat 10,30 da Hi!Bliahmer umumi mer
kezi binaoında toplamııtır. 

Kongreyi 1 stanbul mebusu ve siibbat 
içtimai muavenet vekili ve Hilaliabmer 
Cemiyeti reisi Doktor Refik Bey açmıı 
ve yoklamayi müteakip reis ve ikinci 
reiılerle katipler •eçilmİJtİr. Riyasete 
B. M. Mecli•i Reisi ve Balıkesir Me
bu'u•u Kiznn P.,. Hazretleri, ikinci 
reiıliklere de latanbuJ murahhası Ali 
Paıa ile Tekirdağı meb'usu ve murah
has Cemil Bey, Katipliklere de Zon· 
guldak Meb'uıu ve murahhas Celil Sa
bir ve murahhaslardan Naki Cevat 
Beyler seçilmiştir. Kiznn PafB Hazret-

leri riyaset m.ııkıunına geçınlf ve mü
zakerata geçilmiftir. 

Sıhhat ve içtimai muavenet Vekili 
Doktor Refik Bey umumi Merkez ic
raat raporunu kısaca izah etmiı ve bu 
meyanda gençlik Hilaliabınl!I' teıkilib 
etrafından bazı maliimat verınİftİr. Mü
teakiben Kütahya mebuou ve C. H. 
Fırkası umumi Katibi Utak murahhası 
Recep Bey söz alıruı ve ıu beyanatta 
ve teklifte bulunmuıtur : 

- Muhterem merkez heyeti reisi Hi
liliabmer itleri hakkındaki izahatı ara
unda gençlik Hililialımer teşkilatından 
lıehaettller. Bir ay kadar evvel bir ma· 
zeretle Ankaradan uzak bulunduğum 
zaman gazetelerde muhterem cemiyetin 
böyle bir teşebbüsünü okumuıtum. Di
ier taraftan biz Fırkaca bütün yurda 
ıümiılü olan bir gençlik te,kilatı vücu
da getirmek istiyoruz. 

Bilirsiniz ki, büyük harplerden evvel 
•urada burada kültür yurtları olmakla 
beraber, dünya memleketlerinde umn
miletmit gençlik t"§kilatı yok gibi idi. 

Harp sonu devrinin İcapları bir çok 
memleketlerde gençliği kuvvetli orga
nizasyonlar altında birl"§tinneği lü
zumlu kıldı. Biz bu mevzu üzerindeki 
çalışmamıza yardım olmak için başlıca 
memlek<;tlerin gençlik teıkilatlarını ma 
hallinde tetkik ettirdik. 

Rııporlar topladık. 
Bu raporlardan yalnız bir çok tipleri 

bir arada mutalea etınek için istifade e
deceğiz. Bu ecnebi Örneklerini hazır el
bise gibi alıp kabul edecek değilis, her 
işimizde böyle yaparız. Bu meselede ek 

(Devamı 5 ill'Ci sahifede) 
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... ı ti t C k f uru ı e şe rımıze ge en seYr gna e o muş u •• ne vaziyet alacak? enevre OD eransına dikte edile.. bu sabah harabeleri gön,..,k için Elt· 
Bedin koa.fenuıaının mihveri batlıca müı, eseri inkar ecliloıit, munffakiyet- CENEVRE 25 A.A. - M. Mnr •ı"' 1 . 

1 

ze gittiler ııc• akşam döndüleı· Sey,ol 
la , - k • A •t f} } ? ar yarın Bergamaya gidecekler ~ ~i ~yük diplonıe:tı,n parmaldarile çev- leri hi~ indirilmİJ o n •diııl<KDat, ıiya- Donald'in planının emniyete ait ce sıyası 1 1 a ar mı o uyor akşam Beruta hr,rekel edeceklerd~ nldiı Bunlardan biri, Alman İmparator- si hayattan çekildi. ikinci Aleluandnıı 1_ 

hiğunu kurıuı demir batnkil Prens Bis- bütün aaltanah müddetince bir daha a.i- ıusmr, konferans tekrar açılır açıl VASHINGTON, 25 .A. A. - Dün 1 yialara göre M. Roosevelt harp borç- Gemi süvari Ve :zabitanı oapurun bal 
mark,öteki de lngiltereyi idare eden in- yaaetle uiı"aımadı. ınaz hemen mevzuu bahsedilece- Beyaz Sarayda M. Roosevelt ve M. Mac lannın tediyesinde kulhı.nılacalr. gÜ· dosu başta olduğu halde kara:>·a çıl 
ce diplomat Lord B-.field idi. Biri 1881 de ikinci Aleluandım olümü ve ğinden M. Roosvelt, M. Mac Do- Donald ile bütün mütM•oODlıınn iıtira- müş paranın, giirırıÜfÜD beher onıu 50 mıı ue Gazi heykeline merasimle f' 
ıiddetin, azmin kunete istinadm timnD üptncil Alekaandnn cülusu lgnatief'e nald ve M. Herriot arasında bH- kile aktolunan lngiliz - Amerikan kon- çent h..sabile, 100.000.000 dan 250 lenk koym,.,lerdir. Bando tarafıntlııt 

la f '--• •- • .L. ..... .._ • bir "-L-• '-- tı. "·- · • ..., fer "" ğl •· · · f ·ı · "l ·ı d 1 1 i.tilrlôl ve Alman mar••-ı ralıntıı•I o n, a~ .. ongrenın mevzuun ... - .. •u yenı .....,.. .....,,., aç ,....uYJÇ iken lamıt olan ve neticesinin Ameri· an11na o e yemegı ıçın a11 a verı - mı yon o ara çıka.rılmasnıa razı 0 . r-" r 
dan doaruya Alman mıenfaab aorıııe- -Um değerini belki de bedılinden .__, M Do ald 1• b-'-'- rni4tiı-. mUftur. tır. Bu akf<lnı oilayet erkanı ferefİJJ' 

-"~.cL.! A s .. - .,_ ...... •-- fazla takdır" ..._;.olu•-' "··, L.L._ KA nm ac n P anı <UU<ID· Konfera t 15., ..._ tekra !o la B t bedd-ld '--- d. d gemide bir :r.İyalet verilmitıir. Yar~ 
:~ R;;;:;u~~ ~t:;ı.: 11DJn vaftiz ~ oabili-;'e ~i:':. daki tereddiitlerini izale etmesi nacaklı. ~' saa ,.. - r . P - güm~ epiya.: • ..: 7::ik:~ru ":~~ay~ da bir öğle ziyafeti oerilecekrir. 
le Avustur:ra .. Ras:ra -md&ki ihti- JIİD etti. muhtemel bulunan mükalemelerin Pazar gÜnü " Sequoia~ sandalındeki latbrmak olduğu aiiylenmektedir. Di- M y • d e 
iMian izaleye çalqınıık TUifesinl üstüne lgnatie( diplomatlıkta ~tığı entiri- hitamından evvel ameli olarak mahreman-: muhave.-e esnasın~ "M. ğer taraftan borçlu milletler, albn • oıı anın cenaz 
alan; öteki ince hilekarbğm, metanetin lıııılı oiyaaeti, Raaya Dalıillye qleri cibi hiç bir karar ittibu edilmemeai Roosevel~ ile M. Mac D~d, Br~~- ile yapılması lazım gelen bu tediyab mera•fmi 
itidali idemin,bir~ .".a ~ziy~ebü~t~~ Gol< azim ve karar İllCIJ'• lıtt qte i:rf ihtimal dahilindedir. Ke~o~ mı~alcmı "?vve.tlendırece~ ısti- gümiİ§ ile yaparak ciddi taaarruflar ANKARA, 

26 
(Telefonla) _ Jı 

un annuı ornecı- wı ... 11-zr.lı.Müt«eddit •iyaııeti,laaa bir . p lı . ıan bır mısak akti 11nkanmı dikkatle temin edeceklerdir. 
kuvvetleri birbirine çerperalr. ,.hın: ı.- aman ııonra hw yerde hotnutsazlulr. u- Diğer taraftan ransız eyetı- tetkik ve mü:ı:akere etmiıleı-dir. pon büyük elcisi M . Yoshidanın cen° 
di dediğini. yaptırmak isteyen bu iki dip yandırdı Oçiiııcii. Alekaandr bir senelik nin gayreti, İngiliz projesinin em· M. Roosevelt, yalqndıı M, Herriot Almanyada telôş deoam ediyor zeai perıemb; günü merasimle 1<alılt 
lomahn ellerinde,Ruslar,AYUaturyalılar, lıir tecrübeden sonra nftU brd"§ini niyete miiteallik olan ktSmmda ile icra edeceği mmı.tkereler esnasında BERLIN, 25 (A.A.) _ Nacbt . Au- rdacaktır .. C"11a:ıı:e, ma&lahatgiiııar rJI' 
Türkler, haf~ dön~ bir yuv~- ale ~bur oldu. Bu ikhM:i düıüıten tadilat yapdmasıDJ temine masruf bu meseleyi yeniden tneYZuu bahsede- agabe, Mülhem gibi görünen ne oyun şe/aret heyeti refakatinde latanl>o/I 
lan1şla çevrildiler çevrildiler; H• biri ~Pl!lıel arbk bat laıJdoıımadı. Devlet I uh kkaktır N"b cektir. oynanıltyor?" ünvanlı makalesinde kadar götürülecek, CH"adan bir lıôtİI 
h' tala .fedaki;ııkı.r yaparak aôya '·1ennden b .. bü' ·· 1.1 •• - '- __ o acağı m a • 1 ayet M. Herrio• dün öğleden sonra ilk iman! 1 - ol refakatinde Viyanaya gönderilefll a;,';aş~ Bertin muahedesi bu ~ dön- i"'908 e kacla':.' y..:dı. u:ra.._... Böy..,.,., F ran•ız hiik&neti, hemen bir be- defa olarak, M. RooaeTelt ile gO.-üttük- !aktad::.m endi:;e erine tercuman ceset orada yakılacak ve küliJ, Jı 
dürücü mümkerelerden cloidu. 1906 rdmın temnıwr: a:rmm üçüncü yaname etrederek, Mac Donald ten sonra Beyaz Sarayda M. Mac Do- Bu gazete diyor ki: ponyaya gönderilecektir. Cenaze, pP" 

Bismark, sevgili cloatu Andrauy ye aiiııü - Osmanlı lmpmraıorluğuııda ı- plamnm emniyete müteallik mad- nald'm oturmakta olduğu dairede mü- uBütün Framız, lııailiz ve Ameri· fembe günü kalkacak ekapru11 itôfl 
Bosna Henek'i hediye ect ... ek onu "pr- tief ' in malıvettiii mqrutiyelin tekrar deaini ne niıbel dahilinde ve ne maileyb ile göriiımüştür. kan haberlerinde Almanyanm ve .,.. olunacak bir lurgona tahmil etf;Jt 
ka doğru" yola çık.arıt.. Böylece Sadova" caıılamnnmdan ylnni gün en-el -AYD- "b" "t ltmd k bul ••t Uç devlet anlQfmalı nun emnüseliimete dair olan metale• cektir. Cena&e merasimi tabut Mlat,ı 
nın ac111nı çıkarmak telılikesinin önüne t.Uaııos kalıraınam Kont Nikola lgnatief gı '.frİ,İ •• !.._ b"ld'a kı.u. mu e- NEV-YORK, 25.A.A. _ Evening batının o:erre kadar hesaba katılma- ten alınarak Utaayorıdo vagona konılf 
geçti. top.raldara kllrtttl. mayı o -~·u ı ırece • Post yazıyor: makta olması pek ziya.de dikkati ca- bir manga aaker tarafından havot' 

Beaconafield ise, himaye ettiği Yuna- lbralıim NECMl(2) " Memleket, 3.rtık bir mücize bekle- lip bir fflydir. ateı edildikten .sonra bitmİf olacaktı' 
nistana, banca ..... clöbn Suiıuıaa ... (SON) Büyük konferans miyor". M. Mac Donald ile M. Herriot'nun Hükumet, m•raaim için geni fbir pr~ 
Karadıığdaa dalıa fazla kirla.r ..Un o- M. Roo•evelıi'o görüşmelerinden bah yalnız nakit meaelelesine müteallik ram haurla"'lftır. Cenaze meraainıilt 
decek keder ınıızaff ... oldu. Kılıcuı aldı. 1 - .-- seden ve bu göriitmeleri M. Hooverin- 1 muvakkat itilaflar değil, ayni zaman de Rriaicümhur Hwıretleri n~ 
Bulgariıtam parçaladı. fcnatief'iıı bii- (1) "93 seferi "" Abdüllıamidin ktı•at konferanııtının kilerle mükayese eden bu gazete diyor da silahlan boraluna konferaruıına dik Meclis Rei&i Kô:ııım PQfQ Hauetlefl 
hin eseri Yahudi ırkından ,..ı...., roman- ilk yılları" eserinıiıule AJ10Malanoş lh bi d"l k ki: te edilecek siyasi itilaflar vücude ce- Baıvekil, icra vekilleri heyeti a:rolof 
ctbktan diplomatlığa :rvs•el• bu ada- ııe Bertin mualıedelerinin metinleri tar i tes t e 1 ece ·· Bu defa görülüyor ki, Amerika, tinnek huausnnda M. Rooaevelt'in mu bulunacalılardır. 
ıorn ellennde panm parça oldıı. (1) ile bunlann mulraye.oesine ait tafşilat CENEVRE. 25 A.A. _ Sir John Fransa ve fngiltere ,.._m.ıa herhangi vafakatini temin ebnek istedikleri a· 

tla 11örülecek.tir. . S h k' k bi itilaf bisd olmadokça gerek hu meın o. ikardır. 
(2) Bu eserin yalnu; - 9 la.slı, İmon, ci an iktisat -ve na ıt on lekttlerin ve gerek dünyanm salahı için -17-

ı gnatief'in aon sözleri 
ve son günleri 

.petiel, "~~"acı.. tefıyaa 
hatınlarını ... aör'-le lıiliri,.. .. , 

"R,..YG, ken4İlıinile '"'- tlei" . ea 
il..- L • • • '""lr lf"U>' 
,,... "' .. ,,...,,,""" ... .,.1-üü tbltalnı.lı 
ettirmek içiıt çok el11m,li •ir çok lır· 
.ıatları kaçam'fhr. Fakot bu lır.ıatlar 
fiiphe Yok, yeniden :suhur edecektir: 
Rua}'anın tarihi ue ananni 11ayeşl, 
hendi lıimaya; altut.ılıı l.Uııları ya
bancı l>oyunduruklarrlan kurtarmak, 
btanbu/a ve Boğaltiıl'll aahip olmak, 
Osmanlı ııe A,,,_,,,. • Macariatan 
lmperatorluklarıru ydtorak 1>unı.rru. 
~nkazı Üzerinde bütün lsltiııları bir
leştirmektir." 

Kırmı mubıırelıeal sinlerindea ı...; i
çinde bu hırsı aakbyıuı lslanbulda 14 yıl 
bu emel için bia bir entrika Yİr bii-
t .. d"" çe en, 
un unya-hatti Raaya sen lıile -sulb i• 

terken mııbarebqe kepı açan Ayastııfa
noa kahrıunaııı, bütiiA lıayallaiııin kırıl
dığı günlerde bile gayesinden dôlllDl!>o 
miıti. 

• • • 
. . Berlin mulıedesillia imzıı.u lırnatief 
•çın çok - bir hezimetti. Gözden dilt-

Ceneral l11natielin "A.7flatal01ıu' na- feramınm ~kilat komitesini cu- pek az ilmit kalmış olıır. 
mile Rıuça baaılan hotıralarmm Z. martesi giinü Londra'da toplan- Hepimizin içinde buluıuluğunwz ze
ltir Kadri Bey tara,ıntlan hiıiltiaateıı mağa davet etmeğe karar vermi•- bun vaziyetten çikmamız isteniliyoraa 
yopılan terciimelerinden iafilade edi- tir. Komite, konferansın içtimaı nakitlerde İ•tikrar vücude getinnek ve 
lerek yamnatflu. E-rin -UDıumla tarihini teshil edecektir. geniş mikyasta ticaret itı1aflarr aktet-
Oai lnkılôp, Züpdetiillaıkayilı, Hiai mek lhundrr. " , 
lıclulıip, Dcuri lnlnl<ip, Valıai Salt- Borçlar gü~e ödenecek 
A:ıı:i:ıı, Vmtl•tiilhakayilı, Sıil.,,_.n Pa- BerHnde it bayramı VAŞiNGTON, 25 A.A. - s ... zı şa-
,.. muhakemesi, Sultan. Muradı Ha
mit, Tabaaraiibret, Mirotı Ha- BERLIN, 25 A.A. - İt bayramı 
kikat .•..•. Gibi bir çolı menbalardan olan bir ma,..ııta 10 büyiik tayyare 
iafifııde edilmiftir. . Almanyamn muhtelif yerlerinden 

Muhaııereler - O da bir llereceJ"' ve Avuıtu:ryadan Berline parasız 
kadar - süslenmiftir·. olarak 71 Alman ve 8 Avusturya 

Bu eseri ha:ııaılayu:t. tetkikler, bi- B 
u 93 nıulıarebuinin nasıl çıktığını, amelesi getirecektir· u amele ea-
muharebenin bütün ıuıllıalan, netice- ki milliyetperver sosyalist iktısat 
l•ri, Abdlilhamit istipdaduun kurulu- tetekkiillerinde en ziyade iztirap 
fll, Mitaı P"f'Ulın tebüli, Etem PQfll· çekmit olan azadrr. Biiyiik it bay
nın, Mitat Pa~anın a:ıı:imleri, Mecli.si ranımm misafiri ııfatile bunlar 
llebıuanın açdmcuı, lıapa11111.aaı, Ah· Tempelhof meydanında yapıla
rnet Vefik Pafanın sultuta, Sadık Pa- cak olan merasimde B"'vekilin 
ıamn azli, Sualli ııa,,._, Abdi PQfll, d 
S&kyman Paıa, Mitat PQfQ malıke- yanında duracaklar ır. Berlinin 
meleri ... Gibi bir çok oukuatın incelik en büyiik lokanta, otel-ve tiyatro-
lerirıi de tetkike lır&at oııırmiftir. "93 ları bu murahhaılan kendilerine 
Hleri oe Abdülhamidin ilk yılları" miaafir olmağa dllvet edecekler· 
6ıı tctkilıleri koynunda toplıyacalı- d' 
fır. ır. 

Razgrat h idisesi 
Bulgar Başvekili, ba

dl•e kapandı diyor 
SOFY A, 25 A.A. - Bulgar A

jamı bildiriyor: Başvekil M. Mu
fanof gazetecilere beyanatında 
Razgrat hadisesini Tiirkiye Hari
ciye Vekili Tevfik R~tu Beyle 
Filibe istasyonunda yaptığı müla
kattan sonra kapanın.ı.ş telakki et
tiğini söylemittir. 

Terkos ve su ihtiyacımız! 
Şehrin yeni su şebekesi nasıl kurul. 
malı, mütehassıs fikrini söylüyor 

. ~•tanb':'l su. tesisatını tetkik ederek, 1 günkü medeni hayat bir eyde bir ada
ibt!yaç n11betınde au nrilmeü için, mm gü.ade en az 1 9- 20 litn. au aar-

ltalyan kralının Bln
gazl aeyahatl 

BINGAZI, 25 A.A. - Havanın 
bozuk olmuı Kralın Bingazi lima 
nmda karaya çılmıuma imkan 
vermediğinden Savoia yatı ile re
fakatindeki kruvazörler girilip 
barmdmau daha kolay olan Tob
ruk limamna doğru yollarına de-

Ayni hadise dün Mebwıan Mec
lisinde de mevzuubahsolmu .. tur . 
Ba,vekil sosyalist mehu.slardan 
Pastukhof'un bir sualine verdiği 
cevapta hadiseyi anlabnıf, Türk 
matbuatının iktıbas ettiği müba
lağalı iıtihbaratı okumuş ve de
mittir ki: 

"Şimdi bu hadise tasfiye olun
m~tur. Türk ve Bulgar milletleri 
arasındaki samimi dostluk bu gi
bi hadiselerle kararmaz. Maama
fib böyle hadiselere ileride mani 
olmak lazrmdır." t~'! - ";'J"ette cenitletm9k lizmı fetmeoini İcap ettirmektedir_ Su bol vam etmi•lerdir. 1 

İtalya Maliye nazcn Ja gitti 
ROMA, 25. A. A. - Maliye Nazın 

v a,ington müzıılceı eleı inde hükômet 
ttir.ini temıııl için Ameribya ıritmek üae 
re dün Cenova -fan Comte di Savoia ge 
'nisioe 1>inmittir .. 

Bi<kaç maliye mütebaU11 Ye m<mu.ru 
Nazıra refakat etmektedir. 

Y •ı••ın Hırvatistan 
BELGRAT. 25 A.A. - Dün 

Matckeck davasının nihayetinde 
M. Maça'mn muhtelif ecnebi ga
zetelerine vaki beyanatı okunmuş
tur. Mumaileyh bu beyanabn ken 
diainin fikirlerine tetabuk etmekte 
olduğunu kabul ve teslim eylemi• 
tir. 

Zagrep'li talebe, ellerinde "yap. 
sın serbest Hırvahstan, yafıum 
Maçek" yazılı bir Hırvat bayrağı 
olduğu lıalde niimayi" yapmajia 
teşebbüs etmiflerdir . 

Polis, nümayiş.çilen dağıtmıttır. 

İngiliz 
Par]ameatosunda 

LONDRA, 25 A. A. - Parla
mento, 12 gün devam eden Paa
blya tatillerinden sonra bugün 
1933 - 1934 .eneai bütçesini tevdi 
edecek olan M. Neville Chamber
lain'i dinlemek iizere toplannut
tır. 

C~~dıfıae dair bir rapor verecek olan oluna bu mikdar günde 25 litreye ka 
ır.:ı: .. ,.. M .• Fe!ner tetki~tını bi- dar çıkarılabilir. Esıue.n aıhh.at bakı· 

"d f k bır iki cuııe lı:a.clar Vıyaııaya mından da bu mikdar auya ihtiyaç var f1 ~ce .,,., raponınu hazırlamağa dır. Şehre au verirken fU noktayı gÖz· 
aı ıy~cakbr. M. Felner raporunda önünde bulundurmalıdD': Su mümkün 

~u teaısalıNn ne ıurette ·· ı· 
ld""' · bu iiııkü tevau aaı:m olduğu kadar ucuza mal edilip, ucu-

ıe ..::;..nı Te • 1 h 8U tebekeainia za. verilmelidir. Su ne kadar ucuz o-
::r tetk= ha"ı.Jr....~· t.."; Fel- luraa sa~yat o kadar artar, "'":fiyat 

Mikado' dan 
Gazi' ye ----Gönderilen taziye tel-

Gürbüz çocuk seçimi 
Dün çocuk haftasının dikkate 

. a ~ıyor kı. arttıkça fıyat ta ucuzlar .• Ben şımdi-
- . Şehnn 111 .tebeke.ı b.lrkmda u.- tik buııünkü teıiaatm noksanlarmı 

mum~ ba~ı ~luınat topt.ulılı:tan ton· göstererek, yeni ıebekenin ne surette 
rEal_tedernuı42 t 1 _ıle ded meıırul oldum. yapılması lazım geldiğine dair bir ra-

on e p an var ır, bunların hep • · ·· · ald B · · l tkik: ttim. Ra · por vermes-ı uzenme nn. u rapo~ 
oıru e . . •. . ponunu 6 - 7 lıaf- ru kabul edip etmemek tebre ait bir 
t~dı:,,~ıt;ebılece~il,.!k~! ihtiyaç iştir. Belediye arzu ettiği takdirde ra
"::nd '';..:,:.:. ve;-: ~çın gözö- porunda göstereceğim esaslar dahilin 
n e ~ ~ ce en aaalar de yeni su ..,bekesi projeaini de hazır 
tunlardı~: Buıtiinku !~kos boruları- layabilirim. 
nın tazyıka tahamıniilu olnıadıiı ai- 5 f t1 • 
b. k tu •-- d d b b ı o ya a su tuuatı ı, u r=ı a az ır, u ae epe ye- SOFYA 25 A A. Sofyad hal 
ni teaisat ya~rken bunları deiiıtir. ya mühencİislerl ~afmdan yap.i'..n .~ 
mek ve yerlerıne kutru daha fazla teıisaı .._.,_ bü" • .::1. _,_._ 1 

b 1 k lr. I• d B .. ı uu..,, ,_ mera- •çı mııhr. 
olan oıu ar oyma azım ır. ugun Bu tesisat "' • ~- "'''- .. ,Ü~ 
k .. · •- hr ril n ·· yenn- ..... go. en sa ~ te~uat ... fe e ve e ~uyu~ ~~- niyede 2000 lit..e llll}'Un sı; kilometr..-
hım bır k..,nuıın kayboldugn gorülu- tik bir ~oı.ı. L"'-'- --'-~-

• 1 ' d ih · ki.f" d 3 n """'uınet ....,.._e ıre-yor. Su ha:ıı:ıne erı e hyaca 1 e• tinlmesi '-in edil • w, 
fildir; Hazinelerde de tadilat yap- Bu menıoinı mü.:~• ... .:,_,_ bir • 

k • L--'- 1 ° •·-' tın k L il • • -7- zıya. ~a veya eaki IUU.&De er•.:-~r ".. e •et ver llUJtir. Ziyafette hükiimet erlıi 
lazımdır. lstaobulan bugünkü nufusu ııı, lt~lyan elçiai M. Conı Te birçok Tük 
700,000 kadardır. Yeni tesisat tehrin sek kimseler buhınnuıılardır. Sö~ 
istikbalde alacağı ıeldl ve nüfusunun nutuklarda halyan • Bulgv ıto.tluğu 
Yarabileceji mit.dar nazan dikkate hemmiyetle kaydedilmiftir. ,,_ 
alınarak yapılacaktır. Şehrin hiç bir 
::r.aınan au.aue,z. kalmamap yeni proje• 
run esasını tetkil etmelidir. Bent su

. lannda.n da islifade edilmeli, ve bent· 
Jerden alınacak oular Terk.,. ve diier 
sularla birlettirilerek tehre bep bir
den isale eclilmelidıir. SW.... hirletme 
ıi ~bre daha fazla • veril-ini te
min edecektir. Bucün ııelını 30 bİıl 
metre mikap ııa -...rili:rorı ı.-u .,,ı.. 
riıı nanı- Diıbet eclenetı ad ... ba
şına 65 litre babet eder. Fakat bu 
milr.dana yantmdan fası. .. lıcanoldu.
~ndan hakilı:atte niifw batına ioabet 
eden milr.dar bundan azdır. Medeni 
bir tehir halkı için vaaati alarak 100 • 
J 50 litre &uya ihtiyaç vardır. Viyana 
au tesisat. adam baflD• yÜz litre ben.
bile yapılmıftı, Bilnbara 170 litre li.
:zrm geldiği anlaşıldı. Bur\in adanı ha 
gına 212 litre ıu Terilebiliyor. Bu zik
ı·etıiğiın mikdar da caddelerin ve so· 
kal.:ların , lağımların yıkanmaıı, park 
ve bahçelerin oulanmas.ı dahildiı-. Bu-

Fevzi Pata Hz.nln 
teıekkürlerl 

ANKARA, 25. A.A. - Büyük Er· 
/tanı Htzrbiye reisi Müfiir Fev:ıı:i .Paıa 
Hazretleri 23 Nisan 1933 milli hy
ram ve ı;ocuk haftan miinaaebetilc 
memlelıdin lıer kö,,W.nJen çocuk he· 
yelleri namlarıyle ııe Jiğer makamat• 
tan gönderilen tebriklere ayrı ayrı ce· 
oap vermek imkanı olmadığuıJan te
ıekkürlerin oe ileride memleketin haı 
dilerine dayanacağı seoimli ıJa.tan yaıı 
rıdaruıın saadetlerini ve luııyatta mu· 
uallakıyellerini dilemekte oldulı!Annı 
bildirrneğe Anadolu Ajanınru ta1J1it 
buyurnıuılardır. 

lnhi•ar) r J.- 'ifçesi 
ANKARA, 25 (Telefonla) - inhi

sarlar bül-;:eleri tabolunmuşlar. Yarın 
azalara te-vz.i edilecek oc camarlesi 
günü Meclist emiizakere edilecefrtir 

graflarına cevaplar 
ANKARA, 25. A. A. - Japon büyilk 

elçisinin ölümü dolayisiyle çekilen tazi
yet tclgraflanna cevap olarak Japonya 
lmperatonı Hazretlerinden Reiıicüm
hur Hazretlerine ve Japon Batvekili i
le Hariciye nazvmdaıı Ba,vekillmize ve 
Hariciye V ekileti Vekilimize fU telgraf 
lar gdmiıtir: 

Türkiye Reiıicümhuru Gazi 
Mustafıı Kemal Hazretlerine 

Büyük Elçi Y oıida'nın ölümü müna
sebetiyle izhar buyurulıuı muhabbetten 
fevkalade mütelıaasrs olarak zatı alile
rine bıı.raretle tefekkür ederim. 

HIROHITO 
B~vekil ismet P"§4 

Hazretlerine 
Büyük Elçi Y otidıı'ıun ölümü müna

sebetiyle gonderilen lütufkar taziye telg
nfuıdaıı dolayi a ... ek şu_, gerek lm
peratorluk HükUmeti namına zatialile
rine ve Climhuriyet hiiktlınetine hara
retle teıekkür ederim. Münıeoilimiz i
çin zah alileri t&nfmdan ittiloaz ettiril
mit olan cemilekar tedbirlerin bizi bil
haoaa miltebauiı etmit olduğunu ilave
,.. içtioar ederim. 

Batveltll 
ViKONT ŞAITO 

Hariciye Velri.leti Vekili Şükrü Kaya 
Beyefendiye 

Büyük Elçi Yoıida'run ölü.mü müna
aebetiyle aönderilen lütüfki.r taziye telg 
raflanndan f.....ı.aıaıle miitehus,. ola
rak bu yüluek -ha.bbet eseriadea ılo
layi zatı i.lilerine banıretle te,ekkiire 
müsareat ederim. Mümeaailim.ize en 
iyi ;nütahaualar tarafından ibzal ettir 
rniş olan mümkün her türlü ihtimam
la.-dan ,,e Cümhuriyet rnakamatınca ela 
yapılan lütufkar kolaylıklardan dolayi 
derin minnettarlrklarımm kabulünü de 
2atı u!iler.inden r.ica ederim. 

KONTUŞIDA 

şayan bir günü oldu 
Çocuk haftasının dün üçüncü günü 
idi. Bu münasebetle, öğleden aonra 
Halkevi salonunda giirbüz çocuk mü 
ıabaka11 yapılmıştır. Müaabaka, ge
çen senelerde yapılan müsab":1'~la~: 
dan çok daha alaka uy&lldırı~ı ~dı.Mu 
sabakaya elliye yakın çocuk 'f!"°ak.e~ 

. t" ..._ Ali şw.· rü Beyle dığer ikı 
mıt ı. L'T· 

doktor arkadaılanndan mürekkep 
bir hakem heyeti tarafından ölçül
mek, kendileri tartılmak, çok mce bir 
muayeneden sonra gürbüz ·ı;ocuklar 
seçilmiştir.. Müsabakaya meme, ma. 
ma ve oyun çocukları dahil olnııq ve 
bunların içinde meme çağmdakiler
den ımuıile Güliim.aer Refik H. Ah
met Osman Bey, mama çaimdakiler
den Metin Avni Bey, Ruhi Nihat B. 
inci Behçet H. ve Turgut Behçet Bey, 
oyun çağındakilerden Nermin Mem
duh Ye Halük Kemal BeJ'ler, birinci, 
ikinci ve üçüncülüklere seçilmitler
dir. 

Mama çağmdaki çocuklardan mü
aabakayı ka:ıanan inci Heıunıla Tur· 
gut Bey ikizdirler ve Seyriaefain leva 
zım kömür kısmı meaıurlarından Beh 
çet Beyin çocuklandır. Meme çocuk· 
lanndıın miiaahakada kazAnanlara 
hediyeleri yannki perpmbe günü tev 
zi edilecektir. Birinciliği kazanan Gü
lü.nuer Hanımın anneaiııden krzrnıa 
mükafabnı almak üzere Hallı:evine u\i· 
ramaıı rica edildiği zaman bu gür
büz çocuğun bahtiyar annesi; büyük 
bir sevinçle: 

- Bize m•nevi müki.fat yeter ... de 
mittir. 

Elhamra ve Melek •inemaları ço• 
cuk haftası devam ettiği müddetçe 
sabahları saat 10 • 12 araıında ço-

Gürbiü; bi.-inciliğitıi kazanan yaıırular 

cuklara meccanen film göstemıekt• 
dir. Him11ycietfalin Alemdar JU1hiyesi 
cuma günü için Gülhaııe parkında 
bir müsamere tertip etınittir. O aün 
parkta müsanıereler verilecek, oyun
lar tertip edilecektir. 

Çocuk haftaamın be§inci gününe te 
sadüE eden perşembe gÜnÜ (27 Nisan) 
Maksinı salonlarında Himayeietfal ce 
miyeti tarafından muhtelif eğlenceler 
le dolu bir balo verilecek ve gürbüz 
çocuk mlisabakası yapılacaktır. Balo-

. ya §ehir mu"Zikaıu~ A-z:erbaycan muai
ki heyeti 1ıtirak edecektir. 

Japon sefirinin cenaze 
merasimi 

ANKARA, 25 (AA.) - Japon /il 
yÜk e~iai için latanbulda yapılıı&"I 
meraaim programsdır: 

1 - C•nazeyi hamil olan vagon ı' 
niaan 933 cuma ııünü aaat 10,20 Jı 
HoydarpaflJ Üıtcuyonuna mıwaaalol~ 
da cenaze 11a11ondan indirilerek ofP' 
da bulanan polia miilre:ııeai taraluıtI#!. 
aelômlanacak ve iakefedeki hu"'' 
vapurıı naltledil,,.,,,ktlr. 

2 - l.taayanda lııtanı.ul ııalUi, lıf 
lorda kumandanı, mcrh.s kumanılf 
nı, emniyet rni.idilrü, bir Jarularma il 
mandana bulunacaktır. 

3- Centue .,...t 11,30 Ja Sirketİ" 
ye muoasalatmda iıkeleıle bulun~ 
aslım kıt'a tarafından seldrnlanaCF 
ue top arabasına konarak iataal'O"' 
götürüriJlecektir. 

4 - Top arabaaının önünde bir 1"'. ' 
lia mülr.,.eai bulanacak ııe onun ileff 
sinde muzikıı IJft cena:ıı:e .,...,,_ti' 
arkcuında Japon biiyijk e~iUğl mtıl' 
lahatııü:ııan ve aair mf!murini bulun'" 
cak. ııe onları takiben vaU oe ecnelı' 
lıomoloalarla /ştanbalda mewne (ılf 
lunan ecnebi diplomotlar c.na,..yi ti 
kip edecekladir. 

5 - iskeleden t.las,.ona ltailaT ~ 
lun ha iki tarafına on metrede b~ 
silahlı neler ikame edilecelıtir. 

6 - l.ta•yona muııcualatında c-' 
z;e konvansiyonel frenine rtıptedile~~ 
olan vagona konularak meraılm ni/ı#· 
yet balaı:aktır. · 

'I' - Kıyafet: Frak, nyah yel~' 
bey«z kırovat, beya:ıı •lılioen .,,. 6" 
!indir fllpka. Zabitan büyük ünllot' 
mo. 

Bir ada battı 
MiLAS, 25. (Milliyet) - Btı' 

raılada sar111ntr11nı bildirdiğİI" 
zelzele lstenköy adasını harap el· 
mi,tir incirli adası tamamile bol, 
mıştır. lııten/ıöyde yüzlerce öllı 
vardır. 

Bursa kaplacaaı 
ANKARA, 25 (Telelonla) - 13' 

bütçe ıa.,,;Jı .... nut 4 üncü madduitt' 
bir fılıra ibiııMina dair hükumet meı: 
li.e bir liiyiha tekli/ etınİftİr. Bu tayr 
haya göre hazinede meocut e•h~ 
ııe tahoilattan 150 bin liralığının ııatt 
larak l>edelile bu mikdarlılı Barı' 
ltaplıcaları ıirket tah viliitını mübaydi 
ya Maliye ııeltili me.t:ım olacaktır. Bıl 
dan makaat, en .son terakkiyata mı!' l 
ıJa.lık teaisat ıihfioa eden otel oe hil' ı 
momın bir an .eıwel iflenilmealnl t•• 
mintlir. 

Zehirli gazlerden ko· 
runınak için ma•ke 
ANKARA., 25 ( A..A..) - Hilaliolr 

mer cemiyetinin bugün toplanan aetı' 
lik kongre.inde Sıhhat ııc içtimai tılıl" 
aoenet vekili Dr. Refik Bey toplııııP 
dağılmadan eoııel , söz almıf ue Jdfl" 

1 
farı aöylemi,tir: . ı 

- Meclisi ıımumimiz vazifesini b' 1 
ti~irlı!" _hükumet! cü:_nhuriyenin ~ 1 

mıyetitnı:ze gf!Re ınsanı gayeye matı" 
bir tJa.zİ'e teodi etmek üzere olduP 
ruı tebfir etmek isterim. Birçok metf" 
!eketlerde olduğu flİbi harp :ıı:aman"; F 
rında aiuil ahaliyi zelıirli gazlartid J ~ 
muhala:ıı:a İ~Üı bir (Maalıe labri~ ~ 
tuia etnvk ii:ıı:•re cemiyetimize 6 I· E 
bin lira derecıuinde bir yardım yaP'11 A 
maaına lıtzrar u•rilmİftİr. Bu ...ret C 
,,_ oınil•l•rimi:ııe d11-hil bir İfİn 1' S 
pılmCU1110 tla baflamalı uure oldul", 
mu:ıı:u Muinçlerle arutmekla müb<J~1 

yim. 

Resim aergi•l :ıı 
·•o· ANKARA, 25 (Telefonla) - 1:'· , 

arif ııekaletinin resmi reıim ur/1~1 ı 
açmak iizere aliilıadarlar Ankar0> r ı 
r,elmi~ler ""' hazırlıklara baılamııl~, ~ 
dır. Bu sene se•·gide 300 e yakın " ~' 
te,hir olunacaktcr. 
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Ekonomi 

Yılan ihraç edeceğiz? 
,~ 
f/1' 

~ Yılan satışının memlekete hayli pa.. 
;~ ra getireceği hesap edilmektedir 
çıi Ticaret Odaaı orijinal bir ihraç 
~ maddeıinin sürümü çarelerini ara 
~ malda metguldür. Vakıa bu me-

/itt- ta 'imdiye kadar sablmB.ID.lfbr, 
r' fakat aablacafı hem de memleke

te iJi para ıetireceği muhakkak 
e görülmektedir. 

Talipleri de çoktur. O kadarki 
daha timdiden fiat mürmeğe ba.,. 

Jı ,,,.. lamıtlardır. 
Bu yeni ihraç maddemiz }'ilan

dır. Bu hayvandan aerom çıkarıl· 
dığı için bir hayli para etmekte
dir. Anupanm bir çok yerlerinde 
büyük müeaaeseler bu itle uiraf. 
maktadırlar. Hatti bu iti iki üç 
ııenedir yapan Yugoslavya bir bay 
li para almıtbr. 

Oda bizim memleketin }'ilanı
nın bol ve çefitli olduğunu naza
" dikkate alarak bu bayvancdcla
nn ihracı imkanlannı tetkik etmek 
tedirler. 
Şark demiryolları tarifele

rinden fikiyet 
Ticaret Odaları kongresi için 

gelen Trakya Odalan murahhaa-
lannın baflıca bir tlklyetleri na
:ı:an dikkati celbetmelrtedir: Şark 
timendiferleri. 
Şark timendiferleri İfletici kum 

paııyaamın bir çok icraabddan ti· 
kiyet edilmekle beraber, en ziya
de bat üzerinde iataayonların U· 

zak veya yakmlıtma göre iki nevi 
tarife kaydedilmeıinden tikiiyet 
edilmektedir. Murahhaalarm söy
ledi~e göre tark demiryolları 
denize yakın olan ve vapur reka. 
betinden korkulan istasyonlarda 
qya için tenzilatlı tarife, deıUz
den uzak olan istaıyonlar için faz. 
la tarife tatbik etmektedir. Bil
haaaa Muratlı - latanbul araaında 
bunun zararlan görülmektedir. 
Trakyanın batlıca yetittirdiklerin 
den olan kawn, karpuz ve mey

. ' · veler bu yüzden nakledileme

(' 

,ı 

mektedir. 
Diğer ·taraftan dün de Şark ti

mendiferleri Batkatibi Kenan B. 
İhracat ofiıini ziyaret ederek 
kunıpanyanm taze -yva ve Mtb
ze nakli için yeni bam taaa9VUl'la
rını bilclioııiftir. K'8Dpanya mey
va ve sebze nakli için ekspres ka
tarlarına h-i tertibatlı vagon
lar raptedecektir. 
Süngerciliğimizin inkqafı 

için 
lıtanbul Ticaret Odaaı lktuat 

V ekiletinin "Süngerlerimizln i• 
tihııal ve ihracı" hakkında g6nder 
diği layiha üzerindeki noktai na
:ı:anm teabit ehnittir. Bu hususta 
Oda tetkikat tubeai bir kooperatif 
tirket yapdmuı, Oda idare heye
ti de anonim tirket yapılmaaı la
zım geldiği noktai nazarını müda 
fan etmektedirler. 

Tam bu sırada Bodrum aünger
cileri Odaya fayanı dikkat bir 
mektup göndermi,Ierdlr. Mektup-

1 BORSA 1 
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ta bilhassa sünger meaeleıinin 
çok mühim bir it olduğu, lıtanbul 
Ticaret Odaaının bunu tetkik için 
vaziyetinin müsait olmadığı, bi
raz da alikadarları dinlemek la
zım ıeldiği ııöylenmekte ve bu i
tin ehemmiyetine itaret için mek
tuba fliyle nihayet verilmektedir: 
"Kalimnoıluların methur bir aöaü 
vardır: 

- "Süngerin her deliğinde bir 
teYtan yatar." 

Yugoslavyada afyon 
Gelen haberlere göre, bu sene 

Yugoılavyada 4573 hektar sahaya 
afyon zeredilmiflir. Nonnal terait 
içinde 45000 kilo mahsul elde edil 
meıi muhtemeldir. 

Hali ihtilih bir türlü 
halledılemeyor 

Hah transit tacirleri dün Tica
ret Odasında bir içtima daha yap 
blar. Bu içtimada Rıbbm tirketi
nin bir müme11ili de bulunmut
tur. 

Halı meselesi son günlerde pek 
karıtık bir İf halini almıtbr. Rıh
tım firketi yüzde 25 ten fazla bir 
santim bile tenzilat yapmıyacalt
m bildirmektedir. Halı tacirleri 
de yüzde 35 ten daha atalı tenzi
litı kabul edemiyeceklerini kati
yetle söylemektedirler. 

Dünkü içtimada bu itin arası 
kısmen bulunur gibi bir vaziyet 
hiııl olmuttur. Maamafib henüz 
tam bir itilaf yoktur. 

Sebze ve meyve ihracı için 
kooperatif 

Uıracabınızı artbrma yolunda 
yapılan hareket ve arattırmalarda 
Yat sebze ve meyvelerimiz de mü
him bir gelir membaı olarak gözö
nünde tutulmaktadır. Ankaradaki 
iktısadi toplantılarda taze meyve 
ve ıebze ihracatı inıkiıı ve vaaıta 
larını bulmak ve genifletmek için 
bilhaaıa i9tigal edilmektedir. 

lstanbul mıntakaaı Ticaret Oda 
)arı kongreıine Müderris Hakkı 
Nezihi B. tarafmdan verilen ra
poru tetkik eden encümen de bu 
hususta pyam dikkat bir neticeye 
vllrllllfbr. Kongre heyeti azalan 
araaıncla da alilra ile kartılanan 
bu kararda ya9 meyve ve aeb:ı:ele
rimizin ııerek iıtihsal ve gerek sa
bfının kooperatifleftirilmesi isten 
mektedir. Ortaklığın, bugünkü yaf 
meyve ve aebze istihııal ve sabşı
m, bulunduğu müzebzep halden 
lnırtacak yeglne yolun bu olduğu 
kanaati mevcuttur. 

Odalar Birliği 
Kongre bugiin ba 

meseleyi gö riiıecek 
Ticaret odaları faaliyetlerinin da· 

ha mü&mir olmaaı için ikbaadi mmta
kalara ııöre odalar birlikleri yapılma· 
aı etraflndaki cereyan bayii ilerilemİ§
tir .. Müderris Hakkı Nezihi Beyin bu 
buwataki raporu alaka ne brtıla. 
mıthr. Aldığımiz maliimata nazaran 
ilk ve nümune olmak Üzere l•tanbul 
iktıaadi mıntakaaı dahilindeki ı 7 Ti. 
caret odaaı bir Odalar birliği yapmalı: 
için tetebhüaata girİpnitlerdir. Birliği 
ilk ıene maıraf yapılrııatDMmı temin için 
lıtanbul Ticaret oduı temsil edecek
tir. Bu takdirde odanın iami "İstanbul 
iktıoadi mıntakaaı Ticaret odalan bir
liği" olacaktır. Bu husuata bir nizam
nıune hazırlanacaktır. Ticaret oclala
n konırui bugün bu meseleyi tetkik 
ederek bu husustaki kat'i karannı ve
recektir. 

Kısa haberler 

Sıhhiye Mübayaat koınUyonu, 
dün ubhiye müdürü Ali Rıza Beyin 
riyasetinde toplanarak hanahanelere 
lüzumu o1an ili.ç ve saire mübayaasi
le me,aul olmuttur. 

• latanbul verem mücadele cemi. 
yeti idare heyeti dün toplanmııtn-.. 
Cemiyete, aon zamanlarda senede bir 
lira. vererek bir çok memurlar aza 
kaydedilmitlerdir. 

* Hrı· .. ı_ ~ ıaluner umumi kongreıine 
itbrak ıçm Ankaraya giden İstanbul 
Hilaliahın~r .Rei•i Ali Pllfa cumarteai 
l'ÜnÜ ~hrımıze dönecektir. 

Mülkiye Mekteb inde 
konferans 

Mülkiye mektebi ilmi mali ve iatıl<
razlar müderrisi lbrabim fazıl Bey 
perıembe ııünü ııaat dörtte Mülkiye 
mektebinde Ergani madeni istikrazı 
hakJcında bir konferans verecektir. 

Konferanstan evvel Galatasaraylı 
gençler tarafından bir konser ve Hal
kevi tiyatro heyeti tarafından da bir 
temsil verilcc~ği bildiriliyor~ 

Konferama herkes davetlidir. 

MlLLlYET 

Seyyar sergi 
lstanbul murahha•lan 

dün gittiler 
Ankara ile Samsun arasmda Ma 

arif V eki.Jetinin tertip ettiği aey
yar pedagoji aergiıine ittirak e
decek olan lıtanbul murahhasları 
dün ak,anı Ankaraya hareket et
mitferdir. Heyet beraberinde ba
zı kitaplar, dera lavazımı vesaire 
götürmüttür. Sergi Ankara ile 
Samsun arasında itfiyen hususi 
bir trende tesis edilmittir. Tren 
yollarda bütün istaayonlarda dura 
cak ve sergi mahallin talebeıi, 
mualliınleri tarafından gezilecek, 
kendilerine izahat verilecektir. 
Sergide Veki.let umumi müfettit
lerinden Retat Şe-ttin B. Ve
ki.leti temsil edecektir. 

Mekteplerde . teftit 
Ders aenesi sonu dolayuile ~h

rimizde bulunan Maarif Vekaleti 
umumi müfettitleri mektepleri tef 
tite batlamıtlardır. 

Ecnebi ve ekalliyet mekteple
rindeki tarih coğrafya t.edriaab 
da bilhaasa teftit edilecektir. 
Rus muharriri senaryoyu 

yazdı 
Türk inkılabına ve İstiklal har

bine ait Ruslarla birlikte çevrile
cek olan büyük filmin senaryosu
nu yazmak üzere ll)emur edilen 
Rua muharriri M. Zarhi' den ahi
ren alakadar makamata bir mek
tup gelmiflir. M. Zarbi senaryoyu 
yazıp bitirdiğini ve bugünlerde 
Ankaraya göndereceğini bildir
mektedir. 

Senaryoyu yazarken, M. Zarhi, 
Anadoluda yapbğı tetkikattan 
çok istifade ettiğini . söylemekte
dir. 

Senaryo bu ay sonuna kadar An
karada Maarif Veklletine gönde; 
rilmit olacaktır. Yakup Kadri, Re
tat Nuri, Ertuğrul Muhsin Beyler
den mürekkep bir komisyon aenar 
yoyu tetkik edecek, muvafık bu
lunursa M. Zarbiye bildirilecektir. 

M. Zarhi mayıı aonunda Rus 
rejisörü ve artistlerile birlikte 
meınleketimize gelecek ve filmin 
harici manzaralarının çekilmesi
ne ba,lanacaktır. 

Dayak hadisesi inzibat 
meclisinde 

Geçenlerde Beyoğlu 31 inci ilk 
mektepte bir dayak hadisesi ol
muf muallim Feyzi B. batmuallim 
Refi Beyi dövmüftü. Dün Maarif 
müdürlüğünde toplanan inzibat 
meclisi meaeleyi tetkike b-.lamıt 
ve mualliınleri dinlemittir. Mecli
si inzibat cumartesi günü tekrar 
toplanarak iki tarafı bir daha din 
liyecek ve son kararını verecek
tir. 

Pollatıt 

Derince istasyonuna yakın Çin
gene dereıi civarındaki çaldar a
rasında öldürülmü' bir ~ıs bu
lunmuttur. 

Bu f&hıs 28 · 30 yaflarındadır. 
Orta boyludur, üzerinde siyah bir 
caket, koyu renkte bir pantalon 
bulunmaktadır. 

Aynca Kartaldan birinci mınta· 
kaya yazılı üçüncü mevki bir bile
ti vardır. Kocaeli müddei umumi
liği bu cinayetten lstanbul zabita
aını baberdardar etmittir. Cesedin 
hüviyeti henüz .nı.,dmamıf, 
katili de bulunmamıfhr. 

Ölüm şüpheli mi? 
Mecidiye köyünde oturan Raif 

Efendi kızı Meliha Hanını iki gün 
evvel ölen çocuğunun gömülmeıi 
için ruhsat almıık ii&ere Pangaltı 
Belediye doktoruna müracaat et. 
mittir. 

Doktor çocuğun ölümünü şüphe 
li görmüt, ceset morga kaldınlmıf 
tır. 

Zavallı çocuk 
Şehremininde Kireçhane soka

ğında Virançefme dibinde kunda
ğa sarılı tahminen 40 günlük bir 
kız çocuğu bulunmuftur. 
Çocuğun üzerinde bir kağıt çık

mıtbr. Kağıtta kızın Türk, kimse
siz ve İsminin Müyesser olduğu 
yazılıdır. Çocuk bakıma talip o
lan Fatma Hanıma teslim edilmi~
tir. 
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!akdiri kıymet I 
Koml•yonun Ankaraya 

nakli i•teniyor 
Gayrimübadillerin, Takdiri kıymet 

komieyonundalı:i İf)erin uzun aürdü· 
iiinden tikayet ettikleri yazılmqb. 
Bu huıuota Maliye vekileti nezdinde 
de t.,.ebbüaatta bulunuhnUflur. Gayri 
mübadiller cemiyeti tiki.yellere ma
hal kalmama&ID.ID temini için bir ça· 
re dütünmek zanıretini duymuı ·re i
dare heyetinin oon içtimamda bu me· 
sele görüıülmÜftür. Neticede, Faik 
Beyin riyasetindeki Takdiri kıymet 
komiayonunun latanbuldan Ankara7a 
nakledilmeai için Maliye vekiletine 
müracaat edilmesi muvafık görülmüı
tür. Gayrimübadillere göre, burada 
komisyona hergiin. birçok müracaat· 
lar valı:i olmakta ve lı:omi•yon ııünde 
ancak birkaç doeyanm tetlı:i.kahnı in
taç edebilmektedir. Bu teklif Maliye 
vekiı.letince kabul ve komiayon Anka
raya nakledilirse, Ankaradaki Gayri
mübadiUer Temyiz komiayouu da laf
vedilebilecek, edilmeae bile itler da. 
ha çabuk neticelendirilebilecektir. 

Şirketlerde 

Gemi kurtarma tirke
tiade tasfiye 

Türk Gemi kurtarma Limitet ıirlı:e
tinin fasfiyeaine Maliye vekiletince 
memur varidat ıube müdürlerinden 
Hilmi ve hrtıaat vekaletince memur 
edilen Deniz Ticaret umum müdürü Mü 
fit Beyler Anlmraya avdet olmİflerdir. 
Şirketin taafiyeaine ait ilk aafha bit
mittir. Yeni Türk Gemi kurtarma A
nonim firlı:eti, bilfiil faaliyete ııeçince 
limitet tirketin heyeti umumiyeai 10D 

bir toplantı yapacak ve kat'i taafiye 
icra edilecektir. Yeni ,irketin mulı:a
velenamesi Heyeti vekileden çıkmıı 
ve iradei milliyeye arzedilmittir. Ye· 
ni tirketin, Alemdar tahliyesini eaaı· 
Jı aurette tamir •e aon siatem veaa.it
le t~hiz etmesi fimdiden kararlapru§ 
ııibidir. 

Eroin kaçakçılığı 
Altıncı müstantik Salih Bey dün 

ele eroin kaçakçılığı tahkikatına 
devam etmif, yeniden bir kaç ta· 
bit dinlemittir. Tahkikat devam 
etmektedir. 

Burhan Cahlt Beyin 
eviade 

Uluköy ile Boyacık&y araamda 
T aktak sokağında oturan Köroit-
lu sahibi muharrir Burhan 
Cabit Beyin kii91<ünün üet kabn
dan yangın çıkmlf ise de büyüme. 
den söndürülmüttür. 
Arkadatımıza ' 1geçmit olıun" 

deriz. 

Yll8yette 

iskan işleri 
Mayı• aihayetiade 

bitirilecektir 
lakin idareıinin hazirandan iti

baren kaldınlması mukarrerdir: 
AldığDDIZ malfun•ta göre, iskan
da bütün dosyalar tasnif edilmit 
bulunmaktadır. 

Şimdiki halde pürüzlü olan itle
rin bitirilmesine çalqdmaktadır. 

Defterdarm teftİf}eri 
Defterdar Mustafa Bey, dün 

Maliye tubelerini tefti, ebııÜftir. 
Jandarma Kumandam 

Jandarma kumandanı mülhaka 
ta teftite çıkmıftır. 

GUmrUklerde 

Az resim verilerek 
gümrükten çıkanlmıt 
Aldığımız maliimata göre, güm

rük muhafaza b&fmüdürlüğü mü
him bir amı'l ipek meselesinin tet 
kikile metııul olmaktadır. 

Mesele lıtanbul itlıalit müdür
lüğünün 1 numaralı ambarından 
bir takım fllpkada kullanılan aun'I 
İpeğin az reıim verilerek çıkard
maaıdır. Söylendiğine göre, bu ma 
im beher kilosuna 21 lira resim 
verilmesi lizım ııelirken, iki lira 
resim alınarak çıkarılmasına mü
saade verilmittir. 

Bu hususta tahkikat devam et· 
mektedir. 

Maden müteha••••• 
bugün j{eliyor 

Madenlerimizde tetkikat yapa· 
cak olan Amerikalı müteba111s M. 
Pnige bugün tehrimize gelecektir. 

Romen tagannl 
heyeti geldi 

Romanya timendifer memurla
rından 92 kifillk bir grup dün kon 
vanıiyonel trenine takılan huauıl 
vagonlarla ..,hrimize gelmittir. 
Romanya Şimendifer memurlan 
cemiyeti tarafından tertip edilen 
bu ııeyahata İftira.it edenler araam 
da Romanya milli teganni heyeti
ni te,kil eden kadın erkek 70 - 80 
kitilik bir heyet te vardır. Bu he
yet bu alqam Fransız Tiyatro.un
da bir konser verecektir. 

... " ' "r ' -~... . ........ 
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Ya.u i,leri Müdür1üiü ı 24319 
idare ve Matbaa : 24310 

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

ABONE ÜCRETLERi : 

3 aylıjı 
6 • 12 

Türkiya içiıa 
L IC. 
4-
7 50 
ı4 -

Hariç iol• 
L. IC. 
a-

14-
28-

Celen ••rak ıeri •erilmez.- Müddeti 
ıeçea. nüıh.alar 10 kuru1tur.- Gazete •• 
matbaaya ait itler İçin müdiriyete mü
ı · acaat edilir. G.Jı:etemiz ilialarnı m.ea'a
li1atini kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y eıilk&J rasat merkn.iode.n. ••İl .. 

malümata. ıöra busün. ha•a halatlu •• 
faaıli.b yaimnrlu olarak d .. am ecl.eek. 
rüzıi.r müteh•••İI iatilr:am.etlard.. ~ 
aecektir. ....... 

25-4-33 tarihinde ha•• tazyiki 1M wı&.. 
limetre en çok sıcaklık 14, en - 11 d. 
rece idi.. • 

Şehrin gürültüsü mü, 
tehir linin 

gürültiıi mi? 
Arasıra bir turfanda yemit satı

cısının sesi gibi ititirsiniz: 

- lstanbulda çok gürültü olu
yor. Nedir bu satıcdar? Nedir bu 
araba patırdısı? Belediye bakmı
yor mu? .. 

Haklı laf, haklı llf amma satıcı 
size: 

- Efendi! Hakkın "Yar. Ben sa
tarken bağırıyorum. Ne yapalım 
ekmek parası kazanacağız. Lakin 
ıen, sokakta giderken nara atarak 
laf ediyorsun! Geceleri çalar keyf 
sokakta çatlattığın kahkahalarla 
heykeller uyanıyor ••• Ona ne diye
lim?. 

Diye sorarsa cevap veremezıi
niz. Çünkü biz bllfWı &f&iı tebir
linin, ,ehirliye ve tehre kartı o
lan medeni vazifelerini bilmeyiz. 
Sokakta yürümesini, bir taraftan 
bir tarafa geçmesini, tramvaya 
binmesini elhaad en iptidai hare
ket kaidelerini habrlamayız. Hele 
iki tek atıp ta etrafı pembe görmi
ye batladık mı kendimizde bir .,. .. 
!anlık, bir tosunluk peyda olar. Kü 
çük dağların allahı keailhU... in
sanlar gözümüze pir. kadar görü
nür, ve tabii bunları hesaba kat
maz, gürültü ederbı, sokakta du
rur yolu keserl:ı, ~dan değil sol· 
dan gider, ötekine berikine çarpa
"'· T~amvaylarda kapıda, güç a
çılır bır kanadı gibi durur ineni 
bineni rahatsız ederiz. Yerlere tü
kürür, süprüntü atar, tilmlrflriir, 
hatti batka türlü de kirletiriz ... 
Gece yatına saatlerinden sonra so
kakta ydıtık yılrflk kahkahalarla 
güler, farkdar söyleris. Bütün bun 
ları yaparız da sonra bir lokma 
ekmek kazanmak içiıa simit satan 
satıcının seıi bizi rahatsız eder. 
iyi amma ey lstanbullu almitçi su
sarsa rahat mı edecekıin? .. Bir teh 
rin bütün halkı vazifesini bilme
dikten sonra buna belediye ne ya
par, kanun ne yapar, polis ne ya
par .. Şehirde gürültüyü kesmeden 
evvel tehirliye terbiye derai "Yer
mek llzımdır. Ne olur, bize derin 
ilimlerden bahsedecek yere böyle 
pratik hayata ait bilgilerden kon
feranslar verseler ••• 

Boru 
Boru lahnı severim vesıellm ... 

Babayani bir tuhaflık vardır. O
nun için boruya taall6k eden bü
tün haberleri zevkle okurum, öğre-
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HİKAYE 
Oğul 

Leman Hanımı on dört yatında 
evlendirmişlerdi. On bet yatınday
ken babası, ertesi sene anası öl
müttü· On yedi yatında kucağın
da bir çocukla dul kaldı. Kocasın
dan ve ailesinden hiç para kalma
mı,tı. Geçinmek için çalıtmak, bir 
eve girip hizmetçilik etmek lazım
dı. Fakat kucağında çocuklu ana
yı hizmetçi diye kim alır? Nihayet 
akrabadan birinin del8.leti ile ço
cuğu bir bakımevine yerlettirdiler. 
Leman da bir ailenin yanına hiz
metçi girebildi. 

Galip Bey aileıi. . Zengin bir a
ileydi. Galip Bey biricik çocuğu
nun üstüne titriyen bir adamdı. 
Leman kendi çocuğunu nadiren 
görebildiği için bu çocukla oynu
yor, bütün ,efkatini ona bezledi
yordu. Az samanda Galip B. in 
huysuz çocuJa Lemaııa ıaınmıttı. 
Artık batı dinç kalan Galip Beyin 
asabi ve haatalıkfı karısı da buna 
memnun olmuttu· Artık Lemana 
batka it vermiyorlardı. Aradan üç 
sene geçti. Galip B. in karısının 
ölüvermesi, meseleyi kendiliğin
den hallediverdi. Büyük konağın 
Leman d•d111, Leman Galip Ha
nımefendi olmuttu. 

Galip Bey, hariciye memuru ol
duğundan bir gün kendisini Fran
saya tayin ettiler. Leman bir ço
cuk anası olduğunu itiraf etmemit 
ti, edemedi de. . Kalktılar, gitti
ler •. 

Leman A vrupanın ibtitamı için
de, alıp götürücü zevk dolu hayatı 
içinde bakımevinde bıraktığı ço
cuğunu unutmuttu. On dört sene 
bu tantana içinde yatadı. 

Bir gün Galip B. in çocuğu has
talandı. Hastalık ağırlqb. Çocuk
çağız hastalığı atlatamadı, öldü. 
Biricik yavrusunun bu ani ölümü 
Galip B. in de sıhhatini aarstı. Gü
nün ibirinde o da yatağa düttü• 
Artık Lemanın hayatında ikinci 

nirim.. Gene bu kabil bir zevkle 
öfrendlm ki beledi~ boru itile 
metgulmü,... Gazetelere nazaran 
bu bonılar Terkoa bonıau inıit··· 
Yem borusu defill. Yanlıtlık ol
maaın. •. 

Stadyum '"' Eğlence yeri 
Biz belediyemizden ııençliğin 

hayatı, ııhbati için ıtadywn yap
tırmasını bekliye duralım.. Kadı
köyündeki F enerbahçe atadı için 
fÖyle bir hldiae olmllf··· Fenerbah 
~ kulübü, stadın gençliğin sıhha
tine ve terbiyesine ait bir yer oldu 
ğunu ileri sürerek cuma günleri 
açmak ruhsatiyeai almıya lüzum 
görmemİf. Kadıköy dairesi de bu
nu latanbul belediye reisliğinden 
sormuf •. Gelen cevapta "stadın 
bir eflence yeri olduğu" bildirll
mittir. Stadyumu eğlence yeri ola
rak kabul ediyorsak buraya lstan
bul belediyesi neden binlerce lira 
muavenet etti? .. Eğlence yerine be 
lediye para verir mi? .. 

FELEK 
Bir tıuhih: 
Dünkü yazımda Taksim abidesi

ne gelen yavruların elindeki lev
halardan birinde (Sinemalardan 
kurtulmak) istendiğini yazmıfhm. 
Sık yazile yazılmıt olan bu levha
da (Sineklerden kurtulmak) yazı
lı iken yanlıt okwnutum. Hem tas
hih eder hem de bu temenniye 
ben de ittirak ederim. Li.kin bizi 
sineklerden kim kurtaracak? •. 

F. 

bir ıstırap devri batlıyordu. Uç se
ne yatağından kalkamıyan kocası
na da hastabakıcılık etti. Nihaye
tinde Galip Bey de yakayı kurta
ramadı, öldü gitti. Kiınaesi olma
dığı için karısına büyük bir servet 
bırakıyordu. İtte o zaman Leman 
Hanım çocuğunu hatırladı. Niıte
ki evi satacak, lstanbula gidecek, 
oğlunu arayıp bulacaktı. 

Leman otuz sekizine yaklattığı
nı hiç göstermiyecek kadar gençli
ğini ve taravetini muhafaza et
mitti. latanbula dönmeğe karar 
verdiği günlerde idi. Niste bir 
Türk ailesinin oğlu ile tanı,tı. Bu 
tanıtma avdetin gecikmesine se
bep oldu. Sevi,tiler, evlendiler ve 
izdivaçtan iki ay sonra da latan
bula hareket ettiler. 

Leman Hanım lstanbuldan ay
nldıktan on yedi sene sonra, oğlu
nu aramak icin bakımevine müra
caat etti. D~syalar karıştırıldı. 
Tahkikat, tetkikat neticesinde ona 
tU tafsilatı verdiler. On altı sene 
evvel çocukları olmıyan bir karı 
koca onu baknnevinden alıp evlat
lık yapmak istemitlerdi. Muvafa
kat edip etmiyeceğini anlamak i
çin anaaını aramı,lar, bulamamıt
lardı. Zaten kadın da vazıh adres 
bırakmadığı ve bir defa olsun ge
lip çocuğunu aramadığı için, öldü
ğüne hükmetmişler ve çocuğu o a
ileye vermitler. 

Leman Hanım adresi verilen 
aileyi çok aradı. Bir türlü bulama
dı. Aradan da epeyce seneler geç
ti. Leman Hanım ihtiyarlllIDlftı. 

Bir gün yağmurlu ve frıtınah 
bir havada tramvaya binecekti. A
yağı kaydı. O sırada hareket eden 
tramvayın altına yuvarlandı. Ara
ba kadıncağızın iki ayağının üstün 
den geçti. Hemen hastaneye kal
dırdılar. Fakat yatamadı. Kaza
dan iki saat sonra öldü. Kaza hak
kında tahkikat derinlettirilince 
Leman Hanımı çiğniyen tramvay 
vatmanının, ölen kadının oğlu ol
dujtu anlatıldı. 

Gelen kar ı ıklar 
Liste (38) 

Ahmak: Aptal. budala Alleı Soy. 
Akibet: Son, bitim. Alim: Bilen, çok 
okumut- Ar: Utanç. Arız: Arıza: Engel 
,takıntı Arize: Yazılan yaprak. Arz: 
Öne koyma. Atılı Öz, temel, kök. Azap: 
Sılantı. Azil: İşten çıkarma. Azim: 
Kurma, batamıa· Aziz: Sevgili. 

Beyolu 12 inci mektep okutma heyeti 

Liste: (34) 
Sademe: Çarpma. Samiin: Dinleyici

ler Secdet Kapanma. S<ıher: Tan vakti. 
Sicil: Kütük. Sihlrı Büy\I. Siper: Koru· 
nacak yer. Sır: Oizıt Sitayiı: Öğmli söz. 
Sitem: Dokunaklı söz. Sütun: direk, ya• 
Z1 direği. 

26 incı mektep mualllml<ri 

Liste: (34) 
Sadem•ı Çarpma. vurma, çatına. Salkı 

Götüren. Samiin: İpdenler, dinleyiciler. 
Sebep: Ötürü. Secde: Yere kapanma. 
Sihir: Arpağ, tifllrük, büyü. Serap: Pu
sarık, ılgımsalgmı. Sicil: Beylik kütük. 
Seher: Ağarma. Siper: Kalkan, ters, 
kuytu. Sır: Gizli. Sitayft: Övme. Sitemı 
Çılaşma. Sütun: Dınk, dikili. 

Hakimiyeti Milliye Yabmelrtebi mu
allimleri. 

Liste (38) 
Ahmak: Bön. Aile: Horanda, ocak. 

Akibet: Son . .Alim: Bilgiç. Ar: Utangaç
lık. Anz: Çatan. Arua: Pürüz, bozuk
luk. Arize: Dilek ktğıdı. Arz: Bildirmek 
Aıd Asi: Öz:, temel, hhn. Azap: Etki, 
e"~· Azil az!: Uğratma, kapı. Azim: 
az:m: Yüz d!inmeı:lik. Aziz: Sevgili se
vimli 

R. Kavatı 41. inci mektep muallimle-
n. 
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MEMLEKETu:t-rCf' 
Konya beledi:; esi aleyhine 

dava 
KONYA, 25 - Vaktile Konya 

Belediyesinin elektrik tesisatını 
yapan bir Macar 'irketi Konya 
Belediyesi aleyhine 50 bin liralık 
bir alacak davası açmıttır. 

Dava İstanbul icra dairesine in
tikal ettiği için Belediyenin avu
katı Lutfi Bey bu i~i takip için ls
tanbula gitınittir. 

Aydın elektrik kooperatif 
AYDIN, (Milliyet) - Dün Ay

dın şehri elektrik kooperatifi U!"lU· 

mi heyet toplantısı vek8.let komi
seri olarak bulunan mektupçu A. 
gah Beyin huzurile toplandı. Top
lantıda, muvakkat idare heyetince 
sureti mahsusada davet olunan 
kooperatifçi Muhittin Bey de bulu 
narak umumi heyeti bilğili iza
hatlarile aydınlattilar. 

İdare heyetine, Etem Kadri, mü 
hendis Hifsı, tüccardan Mevlüt, 
avukat Nafiz, Muhasip Asaf Ke
nan ve makine muallimi Halil B. 
ler, mürakipliklere de kooperatif 
çi Muhittin ve Hacı Mehmet Ef. 
oğlu Feyzi Beyler seçilerek top
lantı bitirildi. 

Aydın atlı spor klübü 
AYDIN (Milliyet) - Aydın 

atlı spor klübünde büyük bir can
lılık ve çalışma vardır. Klüp ya
zılıları bir çok Türk ve ecnebi ha
nımlar ve Beyler her gün atlara 
biner;k şehir içinde ve dıtında 
gezinti yapmaktadırlar. 

Nüfus umum müdürü 
Aydında 

AYDIN, (Milliyet) - Nüfus u
mum müdürü Ali Galip Bey şehri
mize gelerek nüfus ve iskan işle
rini tetkik ve teftit etti. 

Nüfus itlerini iyi gören umum 
müdür bey, iskan itlerinin hazi
ran batına kadar bitirilerek dev
rolunmasını emretmitler ve bunun 
için nüfus dairesi emrine iki dak
tilo verdirmitlerdir. 

Çoruma bir yobaz daha 
gönderileli 

Gönenden bildiriliyor: - Cam
baz köyü imamı Ektidereli Hafız 
Mehmet isminde bir hoca yeni e
zan aleyhinde söz söylediğinden• 
Gönen Müddeiumumiliği tarafın
dan Çoruma gönderilmi,tir. Hafız 
Mehmet 70 yatlarında bir ihtiyar
dır. 

Bey pazarında tiftik 
cemiyeti 

Beypazarından bildiriliyor: -
Kaymakam Rasim Beyin gayreti
le burada bir "Tiftik cemiyeti" 
te,ekkül etmittir. Tiftik davarları 
nın ıslahı ve döl itibarile en nefi
sinin yetittirilmesi için icap eden 
tedbir alınacaktır. Cemiyetin ida
re heyeti reisliğine Belediye reiıi 
Şükrü azalıklara da tüccardan Li
moncuzade Rıza, kasap Alizade 
İsmail ve Refik Beyler aeçilmitler 
dir. 

Giresun'da 23 nisan 
GiRESUN, (Milliyet) Büyük 

Millet Meclisimizin ilk açılıtının 
yıl dönümü şehrimizde büyük me
rasimle tes'it edildi. 

Çocuk haftası için güzel bir 
program yapılmıttır. 

Afyonspor ıampiyon 
UŞAK, (Milliyet) Ufak mınta

kaaı f&mpıyona maçlarında genç
lerbirliği Afyonsporu 2-3 yenerek 
f&Illpıyon oldu. • 

Himayeietfal kongrelen 
KASTAMONU, (Milliyet) -

Himayeietfal cemiyeti Kastamonu 
merkez heyetinin senelik kongraaı 
yapılarak yıllık ra~o~ ve hesabat 
tetkik ve kabul edıldıkten sonr i
dre heyeti intihbı ypılmıta ve ye
ni idre heyetine Dr. operatör Se-

MAKEDON YA 
dar fena ve bu kadar az bilinen müa
lümanlar Makedonyaya yeni gelmit 
insanlar değillerdir. Tarih bize göa
teriyor ki; Türk kabileleri buralara 
Sultanların Makedonyayı fethinden 
çok evvel gelip yerle§111İtlerdir. Bura· 
da Türk, Rum, Arnavut ve Bulgar ve· 
yahut Müslüman ile Hrristiyan biribi
rinden ne rrkan ne de hissen ayırt e
dilebilir. Uzun aall'lar yan yana ya .. 
ıamıı insan kütlelerini biribirine düt
man etmeğe çalıımak medeni dün
yanın ili.n ettiği telakkilerle taban 
tabana. ~ıttır. Bunu biz hiç bir ıey 
mukabılı olarak kabul edemeyiz. 

aına çıkmayı kabul ehin? Bu aamimi 
hitabonızı müstehzi bir gülüıle karıı
hyacak olan Avrupa devletlerinin de 
gafili bulunmuyoruz. Biliyoruz ki bu 
topraldann kanlanmasında menfeat
lerini tatmin edebilecekleri için zevk 
duyanlar da yok değildir. Eğer Av
rupanın bu itlere kanıırken büründü
ğü insaniyet, bir siyaset daliveraıı 
olmasaydı, Ruıyanın bu müdahale
den uzak tutulması li.zımgelmez mi 
idi? O Rusya HükUnıeti ki değil yal
nız Makedonyarun, baıtan bata bütün 
Şarkın mevcudiyeti için en mühlik bir 
kudrettir. lstanbulu zaptetmek ve 
Balkan Y&nnadasını bir Rus Vilayeti 
haline sokmak istiyen ıimal komıu· 
muzu iyi tanıdığımıza eminiz. Büyük 
Petro'dan beri Şarkı altüst etmiı olan 
her harp, her kanııklık, her ihtilal 
Petrograt'ta kurulmuı olan pli.nlarm 
entrikaların neticesi değil midir 1 Bal
kan yarımadasının ıehir ve kasabala
rında, sokaklarda mukaddes tasvirler 
satan heriflerin dolaıbğı görülünce, 
bir zamanlar anlaşılırdı ki Rusya ye
ni bir entrikanın arifeainde bulunu .. 
yor. Binaenaleyh biz aaırlardanberi 
yalnız Ruıyanın toprak politika11 yü. 
zünden felaketlere uiramıf bir mille-

Bulgarlar. . Bu kadar yanlq bir tet
his olamaz. Muhakkaktır ki bu hal
kın hepıi refah içinde bulunmuyor. 
Buna biz Avrupadan çok aiyade ka
nüz. Fakat bu yalnız Makedonyayı 
saran bir iktısadi illet dejtildir. Bütün 
Osmanlı Villyetlerl bu haldedir ve 
bunun ıebeplerini doğuran kuvvet bu
günkü ıiıtem, b~ rejimdir .. ,. 
efendim? 

Dinllyenler hep bir ağızdan taıvip 
ett*'r: 

_ Bravo! Doğru .. 
Mason Locasının tefi eline bir bllf" 

ka kağıt aldı: 
- Anadoluda, Arap Vilayetleri de 

Trabulus ta ayni haldedir. Yalnız bu
rada ya§ıyan Bulgarlar değil, Türk, 
Arap, Arnavut, Çerkea, Kürt, Ermeni, 
Ulah Yahudi Sırp ve Rum .. Ne ka
daı· Ôımanlı ~arsa hep ayni endİ§e ve 

1' in, Politika DB KanM 

Müellifi: Nlzamettln Nazif 
•••••••••••••••••••••••••••• 
ısbrap içindedir. Ayni zorluğu çeki
yorlar, ayni boyundunığun yumruğu 
altında inliyorlar. Oamanlı lmpara· 
torluğunda iki çqit halk yoktur; Ab
dülhamidin idareıi albnda ve yalnız 
inliyen yaf'llll&ktadır. 

Eğer Makedonyarun hali Avrupayı 
bu kadar endiıeye 1evkediyorsa Ma· 
kedonyalılan refaha ul"fbracak yol 
ve vasıta meydandadır. bugünkü iı
tibdadı kökünden yıkmak için, mem
leketi hürriyete, aydınlığa ula.tbrmak 
için bize yardım ediniz! Yoksa bir 
batka yoldan Makedonyanın yara11 
tedavi edilemez. Bu toprakları Bul
gariatana, Sırbiatan veya Yunaniatana 
yamamak emelile hareket eden bazı 
Bulgar, Sırp ve Rum ihtili.lcilerinin 
ekmeğe çalı,tıkları tohumlar ancak 
feıad yetittirmek istidadındadır. 
Kemali hürmetle bildirelim ki; bu ka-

- Bravo! 
- Dinleyin, daha bitmedi. "Avru· 

panm müdahalesi dördüncü senesine 
baaıyor. Bu müddet zarfında müslü
manlar tarafından yapılmıı cinayetle
rin yekfuıu nedir? Türkler tarafından 
idare edilen bir tethit çetesi göaterile
bilir mi? Makedonyadak.i dahili harbe 
kim sebep olmuıtur.? Müslümanlar a
teıe mukabele ebnİflerdir. İstatistik
ler gösteriyor ki Makedonyada ya§ı· 
yanların yüzde elli altm Türk ve müs
lümandır. Hangi bir yer gösterilebilir 
ki ekseriyet küçük bir tethif fırkası 
karıısında eli kolu bağlı idam sehpa-

50 kuıu Jla - !-- 50 kuruıla 
~viniz ıç .n 

Modern bir yatak odası takım1 
Şık bir yemek odası takımı 

Zarif bir yazı odası takımı 
ve güzel bir salon takımı 
kazanabilirsiniz. 

Bunlardan başka 3.000 den fazla kıymetli eşya 
FENERBAHÇE EŞYA PIY ANGOSU 

~~~~~~~~~~....;..-

Biletler Ziraat Bankasının biltlin 9ubelerinde, Zeki Riza 
zuında \"e Milyo'l rr iselerinde satı1maktadır. 

akşam herkes bırinci sınıt artistler tarafın<.an 
sahneler ve güzel dekorlarla temail edilen 

AŞK ACEMİLERi 
Fransızca s5zlü ve şarkılı filmini görmek üzre 

ARTİSTiK SiNEMASINA 
koşacaktır. İliveten: FOX JURNAL - [2483] 

Hayat 
Sigortalarınızı Galııtada Ünyon Hanında Kain 

ÜNYON SİGORTASINA yaptırınız. 
Türkiyede bilifaaıla icrayı muamele etmekte olan •• 

UNYON 
Kumpauyasına bir kere uğramadan sigorta 

Telefon: Beyoğlu 4886. 
yaptırmayınız. 

1489 

tim Dr. Adnan, muallim Hacer 
Nihat, muallim Lütfiye Mitat ve 
Enver Bey ve hanımlar seçilmit
lerdir. 

10,000 lira! 
NAZiLLi, 25 (Milliyet) - Son 

tayyare piyango ke,idesinde 100,-
000 lira kazanan 6809 numaralı 
biletin 1/10 parçasını hamil olan 
Buldanlı Ali Efendi bugün lt ban
kasından parasını alını' ve 9000 
liraıını bankalara yatırmıttır. 

Muallimler kampı 
IZMIT, (Milliyet)- Maarif Veka 
letince muallimler için yaz tatilin
de kurulması takarrür eden lzmit 
kampı Vilayetin sahillerinde ve 
kesif ormanlar arasındaki bir yer
de kurulacaktır. Bütün vesait ha
zırlanmıtbr. 

Kastamonu'da park 
KASTAMONU, (Milliyet) 

Belediye tarafından, belediye bah
çesi güzel bir park haline konul
maktadır. Büyük bir havuzla süs
lenen bahçede bir çok tarhlar ya
pılınıt ve çam, şimşir, çınar, dıtbu
dak gibi yüzlerce ağaç dikilerek 
tezyinatın tamamlanmasına çalı
tılmaktadır. 

Afyonda temsil 
AFYON, "Milliyet" - Afyon 

halkevi temsil şubesi umumi heye
ti toplanarak komita azalarını 
seçmittir. Komitaya; lise muallim
lerinden Fehmi, Namık Kemal, 
Mu. Lütfiye H. ve Ragıp Beyler 
çok reyle seçilmi9lerdir. 

lzmitte konferanslar 
IZMIT, "Milliyet" - Sadrettin 

Celal Beyden sonra dünkü cuma 
günü merkezde Ulugazi mektebi 
salonunda Maarif Müdür muavini 
Hıfzırrahman Rqit Bey de bir 
konferans vermittir. 

Muhtelif terbiyecilerimiz tara
fından timdiye kadar lzmitte ve
rilen konferanslar bir kitap halin
de netredilmek üzeredir. 
Karşıyakada çocuk yuvası 

IZMIR, 25 (Milliyet) - Kartı· 
yakadaki çocuk yuvasının kütat 
reımi yapıldı. 

Ceyhan da bir kaza 
CEYHAN, - Evvelki gün bu

rada feci bir kaza olmut Ceyha
nın üst tarafında birdenbire bir 

tiz. BugÜn de hi.la Rusyayı ayni ıiya
aetin fafmıyan hatb üzerinde buluyo
ruz. Ruayanm Makedonyada bulu
nan sivil memurlarıt konaoloaları, ca
hil jandarma zabitleri ve vatandaılan 
biribiri aleyhine tahrik eden, hırati
yanlan müslüman ~emtehrileri aley
hine din muharebesıne aevketmeğe 
çalııan birer acentedi~. Adına Make
donya denilen bu ~ecı neticeli komed
yanın en acıklı yen de Avrupanın gös
terdilti tecahüldür. Avrupa niçin ha
tırlamak istemiyor ki daha yarım a
aır evvel Rus hırsına karıı bu Tür
kiye ile ayni safta harbetmiıti. Gene 
ayni Avrupa bilmiyor mu ki ıu Make
donya çetecileri komtu devletler top
raklannda barınacak yer, yardımcı, 
sili.h ve cephane bulmıyacak olurlar· 
ıa pek çabuk ortadan kayboluvere
ceklerdir. Niçin Bulgar, Sırp ve Yu
nan HülcUnıetleri bu kantık faaliyet
lerinden menolunmıyorlar. Eler mak
aut dünyanın huzur ve emniyeti iae 
niçin Atinaya, Belgrat ve Sofyaya da 
sivil ajanlar, müfettiıler ve teıuikat 
iılerinde mahir ecnebi zabitler gönde
rilmiyor? Binaenaleyh anlatılıyor ki 
Makedonya itlerine Avrupanın mü
dahaleıi pek mazarratlı olmuıtur. 

akıntı husule gelmiş, bu esnada 
nehirde bulunan ve içinde 3 adanı· 
la 150 kayun olan sandal devrile· 
rek gerek insanlar, gerek koyunlar 
ölü olarak bulunmuf, fakat 3 meç· 
hUI insan cesetlerine de tesadüf 
edilememittir. 

Çocuklar okutulacak 
ViRANŞEHİR, - Yeni Urfa 

valisi Nizametin Bey yanında vi· 
layet jandarma kumandanı da 
olduğu hade kazaınıza gelmit da· 
ire ve mektepleri teftif, çekirge 
ve fare mücadelesini tetkik etmit
tir. Vali Bey ilk tahsil çafına ge
len çocukların mecburi tahıile ta· 
bi tutulmasını emretmiftir. Çocuk· 
larını okutmiyan ana ve babalar 
bakında kanuni takibat yapılacak· 
tır. 

Orta mektep açılıyor 
BEYPAZARI - Beypazarında 

bir Ortamektep açılması takarrür 
etınittir, mektep binuı ve levazı
mı halk tarafından tedarik edile
cek, yalnız lüzum görülen dokwı 
muallim ve bir müdürt1n maqları 
hükfunet tarafından temin oluna· 
caktır. 

Mektep binası için Çayırlrzade 
Hamdi aita evini bir sene için üc
retsiz olarak vermittir. Mektep le
vazımının temini için de Unıth• 
Klzım Bey 100, Belediye relıi 
Şükrü Bey 50, Felek zade R~ 
Bey 30 lira vermiflerdir. Daha bir 
çok aeyattan para toplanmıt ve 
yekUn 400 lirayı geçmittlr. 

Muş'ta ortamektep 
MUŞ - Maarif Vekaleti binası 

Hususi muhasebe tarafından te
min edilmek tartile burada bir or
ta mektep tesisine karar verilmit
tir. Bu karar Mut'ta büyük birse
vinç uyandınnıttır· Vali Mitat 8. 
Vekalete derhal bir telgraf çeke
rek binanın hazır olduğunu bildir 
mit, müteakiben de binanın resim 
ve planlan Vekalete gönderilmit
tir. 

Konya meb'uıu 
vefat etti 

KONYA, 25 A.A. - Konya me
busu Haydar Bey kalp aekteain· 
den vefat etmif, cenazesi bu sa· 
bah kaldırılm1fhr. 

Dört senelik 11lahat faaliyetinin neti• 
cesinde Makedonya dahili bir harJ" 
IDÜthİ§ bir kargatalık ve feci bir se" 
falet kazanmııtır. Her ihtili.1 içinde 
yanıp tutu§ll1akta ve bir mede• 
niyet mahvolmatkadır. Efer bıı 
bedbaht Makedonyada henüz iyi ..,e 
sağlam olarak kalmıt bir yer varsa 
bu aeyr ile o da yakında harap ola• 
caktır. Avrupa Makedonyadan çekil• 
melidir. Ruıya tahriki.tından va:ı• 
geçtiği gün Makedonyalılar arşl~· 
nnda derhal uyuıurlar. Tekrar edı• 
yoruz: Biz Makedonyanın filen ve 
hakikaten Osmanlı vatanının bir p•~ 
çaaı kalmaamı istiyoruz; akait1• 
ıiddetle redde hazırız. Memleket 
bir iıtibdat perdesine bürünmüttüf• 
Bu perdeyi biz Avrupanın yardon"'°' 
muhtaç olmadan kendmiz yırtacagıf• 
Bunun için Sofya, Atina ve Belgr"1 

Hükllmetlerinin bizi rahat bırakn>•' 
lannı temin etmenizi istiyoruz. ı; .. 
ğer Avnıpa hllA eaki telden~
ister de Makedonyaya bir Umu~' 
Vali tayin etmek, adli ve idari 111ıı· 
fettİ§ler musallat etmek, üçüncü '!; 
dunun kadrosunu küçültmek 1 1 1 

iddialarda devam ederse zatıi.lirıi:ıe 
(Devamı var) 

, 
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al.11"ttz~:::!~-------ı· 
Alaturka musiki Dinlediğim 1 Radyo haberler! 1 
Ve radyo Neresidir? Mühim bir ihtira 

Amerika' da zengin ve radyoya 
fazla merakı olan bir mühendisin 
evi günün birinde yanmış ve sebe
bi nazarı dikkati celbetmemiftir. 

Türk musikisi olarak dinlenilen 
musikinin dörtte üçünden fazlası
nın yabancı muaikilerden alındı
ğı isimlerinden de anlaşılır. 

Musikinıizin büyük bir kısmı A
rap ve Acem musikisinden alın
mış ve milli musiki gibi benimsen
miştir. 

Türk klasik musikisinin çoğunu 
bunlar teşkil etmektedir. 

Bunlar arasında musiki sanatini 
ihtiva eden parçaların bulunduğu 
gibi, yaygaradan ibaret olanları 
da pek çoktur. Bilhassa gazelleri
le gazele yakın parçaların pek can 
sıkıcı ve yakahenk olduğu itiraf e
dilmelidir. Alaturka musikinin bu 
kısmı neşreden gam ve keder saç
makta ve ruhsuzluk toplamakta
dır. Musikimizin gene en netelisi 
halk tarkılandır. Fakat yalnız 
halk tarkılan bir insanın musiki
ye olan ihtiyacını tatmin edemedi
ğinden timdiki dar repertuvarlı 
klasik musikimiz yerine bütün 
dünyanın kabul ettiği zengin bir 
safhada bulunan musikiye g~çle
rimizin alı,maımdan başka çare 
yoktur. Ancak memleketimizde de 
Brahma, Wagner, Beethovenler 
gibi dUnyaca tanmmıt musikiti
naslann eserleri yetitebilmesi bu
nunla kabildir. 

Nete saçan beynelmilel musiki
yi dinlemek ve ölJ'enmek bütün 
gençlerimizin en büyük emelidir. 
Y almz buna imk&n bırakmak 111.
zrmdır. Dütünillmelidir ki musiki
ye abfmakta teorinin hiç bir fay
dası yoktur. Hangi musiki olursa 
olsun kulak dolgunluğu ile olur. 
Memleketin mukadderatile ala.ka
kar olan bu itte :ratlılarm biraz 
fedakarlık etmeleri ve alafranga 
musikiden kaçınmamalan lazım
dır. 

Umumi mahallerde bu nevi kon
serlerin azlığından radyoya düşen 
vazife yüksek musikiyi fazlalat
tırmaktır. Zaten Radyo şirketi i
dare meclisi reisi merhum Hamdi 
Beyin programı bu yolda idi. Ken
disile son görütiltilmüzde lstan
bul radyosundaki alaturka musi
kinin de diler milli musiki neşre
den milletlerin radyolarında neş
rettikleri milll musikileri derece
sine indirilecellni aöyleml,ti. Ken
disine bunun pek az olup olmıya
cağmı sorduğumuzda bundan baş
ka çare olmadığım ve radyonun 
alaturka musiki programı Buda
pe9te Romanya ve Yugoslavya'da
ki mi!U musikiler nisbetine indiri
leceğini kat't olarak söyliyorlardı. 

Bu planın bozulacağını zannet
miyoruz. Ve bir an evvel kuvve
den fiile çıkmasını temenni ediyo
nız. Birde gazel nevinden musiki 
radyoya uygun olamıyacağmdan 
bunlar her halde programdan ka)
dırılmalı ve yerine tanbur ve sair 
solo aletlerle fantazi havalar ça
lınmalıdır. 

Turgut MITHAT 

Buırünkü program 
ISTANBUL, ı2oo M. 5. k.: 

18 den 18.45 kadar Saz (Muzafer Bl!!ly inci 
Haıum) 

18,45 den 19 kadar Orkestra 
19 den 19,20 kadar Müderris İsmail Hakk• 

Bey tarahndan, Çocuk b.aftaaı mün.aaibeti
lc konferanı. 

19 20 den 20 orkeıtra. 
20

1 

den 20,45 Saı: kadaJ" (Hıuniyet Hanım). 
20 45 den 21,30 kadar Saz (Malım\Jre Hanım). 
21:30 den 22,30 kadar Orkestra, Aj.ıu ve Bor-

sa haberler~ saat ayan. 

ANKARA: 
12.30 - 13.30 Ankarapalutan 
18. • 18.40 Riyaaetic:ürnhur Filhar~onilc: 
Ot"keatraı: Boieldieu ouverture Le c.ııfe de 
Bn.ıdad. Salabert Fantaisie Fex - Ceckta.il 
Orkeatra t-efaluııtinde keman konseri (Ekrem 
Bey tarafından), 
18.40 - 19.15 C.raı:nofon 
19.15 • 20.10 Dana mu.aikiai. 
20.10 Ajanı haberl•ri ve ha•a· raporu. 

VARŞOVA, ı411 m. 
13,15: Plak. 17: ".'~·~· 18: Pli.k. ı9,25: 1 

Haberler. Danı mu11k1aı. Muhtelif. 21: Si· 
&•n romanalanndan mürekke~ ıarlal..-. 22,15: 
Oda muaikiai (Statkowsky, Sikoraki). 23.20: 
Danı pli.klan. 23,45: Konferanı. 24: Dan• 
rnuaikiai 

BUDAPEŞTE, 550 m. 
19: Ma.c.ar halk tarlaları. 20,35: OpeTILda 

verilecek temsili nakil. Sonra: Sigan musi
kisi. 

MONIH 532 m. 
21,25: Radyo orkestrası. 22,25: Spor ha· 

!>erleri. 23: Weber'in eserlerinden piyano 
'onathı.rı. 23,45: Gec:e konseri.. 

ViYANA, 517 m. 
20,45: Kuator muaiki takımı ve Jozef Ho1-

zer orkeııtralarının refakatile fanta.ti bir re
vü. 22,05: ''Tilly Almanya"da" iıimli geçitli 
bir aabne. 23,.20: Budapeıte'den: Sigan mu· 
ıikiıi. 

PRAG 487 m. 
20,30: Şr&mmel musiki.ıi. 21,10: Smetana 

salonundan naklen: T aıannili hüyük konaer 
(orkeatra ve aoliatlerin i~tirakile}. 

LANCENBERG, <172 
20: Milli neıriyat. 21,30: Opera ve operet 

parçaI.arı. 23.SO: Peıte•den: Sigan musikiai. 
ZÜRIH, 459 m. 

21,05: Brahrna'ln eaerlerinden koro kon .. 
•eri. 22,35: Haberler. Müteakiben: Operet 
parçalarr. 

BÜKREŞ, 394 m. 
12. PJ&k. 13,15: PlaJc. 17: Rodyo orkeatra

ar, 18,15: Radyo orkestraaL 19,0S: Müaabe· 
be. 19,45: Şarkılar. 20.SO: Kemli.O konseri. 
21,20: Solo fliıt 2\.4,$: Habe.-ler. 22~ Dana 
rnuaikiıi. 

Geçen hafta Berlin radyosun
dan bahsetmiştik. Resmimiz Ber
lin spikerlerinden dördünü bira
rada gösteriyor. 

BERN (245 m. Jsviçre) Yarım 
kilovatlık pek kuvvetaiz olan is
tasyon netriyabnı Zürihten nakıl 
suretile işidiriz. 

:ı- :ı- :ı-

BEROMONSTER, 459 metrelik 
60 kilovat kudretindeki Zürih 
merkezine konulan isimdir. Net
riyatr almancadır. Ve bir kısmım 
Bernden diğer kısmını da Bazel 
(Bal) veya Zürih'ten naklen ne,
reder. Bu istasyon pek iyi işidildi
ğinden karilerimizin bulmakta 
güçlük çekmezler. Spiker fÖyle 
konuşur: «Hir fVaytserişer lan 
deszender, Bern- Zürih veye Ba
zel». lstarahatlerde 10 saniyede 
4 sada çıkarır. Umumiyetle iyi 
programlıdır. 

* * * 
BORDO - LAFAYET (Fran

sa) Postası Bordo şehri cıvarmda
ki Lafayet kasabasında imal edil
mif olduğundan Spiker merkezi i
lan ederken "Allo, allo ! isi la stas
yon dö radyo diffusyon dö Bordo
Lafayet " demektedir. Merkezin 
dalgası 304 metre ve anten kudre
ti 13 kilovattır. iyi hava ve geç sa
atlerde alına bilmektedir. Bordo
nun 236 metrede daha bir Bordo 
istasyonu çalınmakta ise de kudre
tinin zayıflığından alınamıyor. 

BRA TISLA VA, 279 metrelik 
ve 13 kilovat kudretle çalı9an Çek 
merkezidir. Ne,riyatmın büyü!;. 

Mühendi.ı bu aefer kira ile di
ğer bir eve taşınmıttır. Az bir za· 
man sonra ayni hal burada da vu
kua gelmiş, evi alevler tamamile 
sarmadan itfaiye yetişerek yan
gını söndürmeğe muvaffak olmuş 
tur. 

Böyle kısa bir müddet zarfında 
ayni adamın oturduğu iki evin bir 
den yanması müddeiumumiliğin 
meseleye vaziyetine sebebiyet ver 
mit ve tahkikat İcrası için bir he
yet memur edilmittir. 

Ev taharri edildiğinde yangına 
sebep olan hiç bir ~ey bulunama
mış. Yalnız bir köşede mühendi
sin bizzat imal ettiği tuhaf yapılı 
bir radyo aleti içlerinden bi
rinin merakım uyandınnıştır. Ale
tin muayene olunduğunda muay
yen bir dalgada bir ateş kıvılcımı 
nın husule geldiği hayretle görül
mü•tür. 

Mühendisin bunu evvelce bilme 
diği kendisinin de gösterdiğ4_teac 
cupten anlaşılmıttır. Bunu-tabii 
alelade bir radyo istasyonu se
bep olamazdı. Diğer taraftan bu 
dalgada netriyat icra eden alet 
hassas makineler ile aranıldı. 

Nihayet yakın hir mesafede giz
li bir mürsile bulunarak tetkik e
dildi ve bunda da tesadüfen bat· 
ka bir tarzda yapılan bir kısım 
diğerile birle,tiğ.lnde bir ateş neş
rettiği görüldü. 

Biribirlerini tanımayan ve yan
gına mahal veren bu fen adamla
rı büyük bir ihtira arifesinde bu
lunmuf olduklarından ceza görme 
miflerdir. 

Bu aletler metbur Amerikalı 
radyo ve elektrik mühendisleri ta
rafından tetkike giri,ilmiş ve ye
ni bir ihtirada daha bulunulmut 
addedilmektedir. 
Amerika' da yeni bir radyo 

şirketi 
Amerikada fimdilik 9 merkezi 

olan ve "Amalgameted Broadcas
ting" ismi verilen yeni bir tirket 
Michigan şehrinde vücude getiril
miştir. Şirket 100 merkez imal için 
müsaade almış ve yavaş, yavaf 
İmale devam edecektir. 
Almanya'da Amatör mürsileleri 
Şimdiye kadar Almanya'da müsaade 

alınarak amatör mürsileleri işlemekte 
idi. 

Dün akşam Berlin radyosunda ıu ha
beri iıittik: 

Almanya dahilinde bütün hususi rad
yo mürsilelerinin işletilmesi memnudur. 

Her kimde bi.r gönderici alet bulunur
sa imha edileceğinden başka cezasız da 
bırakılmıyacaktır. 

1 · Lucerna Cihan Konferansı 
Beynelmilel Dünya radyo cemiyeti 

umumi bir içtima aktedecektir. Lucerna 
tehrinde toplandacak olan konferansa 
bütün radyosu bulunan memleketlere 
resmen davetiyeler ile çağnlmışlardır. 
Toplantı 15 Mayıstadır. 

kısmını Prag istasyonundan nak
leder. Oldukça iyi işidilen bir pos
tadır. lstirahatlerde müş'ire ola
rak 4 muhtelif sadalı bir nota kul
lanılır. Resmimiz Avrupa merkez
lerindeki spikerlerin en genci o
lan Bratislava spikeri matmazel 
Margerit Hofman'ı gösteriyor. 

BRESLAU. - (Almanya) 325 

metre dalga ile çalışır, kudreti 70 
kilovattır. Şimdilik Almanyanın 
en iyi işidilen istasyonunda şu 
cümle ile netriyat başlar "Ahtung, 
Şlezişe funkştunde, Breslau und 
Glayvitz" Breslau sonra Glay
vitz demesinin sebebi Gleivitz şeh-1 

Budapeşte Konuşucusu evleniyor 
Budapeşte'de iki kadm Spiker vardır. 

birisi karilerimizce mailim olan madam 
Geszö'dür Diğeri Lydia Boötby meşhur 
film yıldızlarından Franziska Gala'nm 
ayrddığı kocası Lestyan ile nişanlanmıı
tır. Bu hal Peşte artist kolonisini hayli 
meşgul etmektedir. 

Tessin Radyosu Başlayamadı 
ltalyan lsviçresinde Tessin şehrinde 

imali ikmal edilmiş olan posta fenni 
noksanl81'dan dolayı henüz neşriyata 
başlayamamıştır. Bir nisanda başlayacak 
iken Tessin istasyonu gelecek ayın ba
tında ilk tecrübelerine başlıyabilecek
tir. 

Karllerlmize cevaplar 

Ali Nizami Beye 
Sualiniz dikkati celbedecek ma 

hiyettedir. Bunu radyo şirketin
den sormak icap eder. 

Ali Nizami Bey bir apartrman
da kullanılan bir radyo aletine i
kinci bir hoparlör takılarak ikin
ci katta ikamet etmekte ve radyo 
şirketine abone kaydolunmamıt 
bir aileye radyosundan istifade et 
ıınesinin kabil olup olamiyacağmı 
sormaktadır. 

Bizce bir hoparlör için abone 
kaydolunmağa lüzum yoktur. Çün 
lkü diğer aboneli zattan misafir o
larak bir müddet konser dinlemek 
te bir mahzur olamaz, bilakis bu 
radyo için propaganda sayılır. Gü 
nün birinde kendisi tercih ettiği 
yeri bulmak havesine kapılıp biz
zat bir radyo aleti alıp abone kay 
dolur. 

rinin de Breslau programını aynı 
zamanda naklen neşretmesinden
dir. lstirahatlerde işaret olarak 
dakikada 80 sada çıkaran bir sa
at işidilir. 

Birinci Sahifeden Geçen Yazı ar 
Mevkuf talebe 
Bırakıldı 

(Başı 1 inci sahifede) 
ve adliye koridorlarını dolduran yüz
lerce yüksek tahsil talebesi genç, tab -
llye karanna muttali olur olmaz alkıt· 
lamak suretile aevinçlerini izhar et
mek istemişler, fakat tahliye edilen 
talebe: 

- Arkadaşlar! Rica ederiz .. Sükü
net... diye ikazda bulunarak tezahü
rat yapı1masını istememişlerdir .. 

istintak hi.kiminin karan bütün 
gençlik Üzerinde pek büyük bir &evinç 
heyecanı tevlit etmiqir. Koridorları 
dolduran yüzlerce talebe tabliye edi
len arkadaşlarma :.arılarak ÖpÜ§mÜ§· 
ler, tahliye edilen talebe de: 

-Avni Bey .. Avni Bey .. diye heye
canla koridorlarda koşarak Tevkifha 
ne müdürü Avni Beyin yanında top· 
lanmışle.r ve tevkifanede kendileri 
hakkında gösterilen muameleden pek 
mütehaısis kaldıklanru söylemiıler 
ve teşekkür etmişlerdir .. 

Tahliye edilen talebeye müddeiu
mumi Kenan Bey nesayibi lazimede 
bulunmuı, kanunwı emrini ifa ebn.İ§ 
olmakla beraber hadiseden çok mü
teessir olduğunu, tevkif edilenler ka
dar tevkif edenlerin de eza duyduk
lanm, fakat kanunun emirlerine mu .. 
hatif hareket edenlerin biç bir za
man, biç bir veçhile affedilemiyeceği
ni ve istisnai muameleye tibi tutula
mıyacağmı aöylemit, 

- Biz yüksek !atı.il gençliğini da
ima tahail sahaamda görmek ve yarın 
idareıini ele alacaktan devlet emirleri 
rine muhalefet eder görmemek İste
riz. Gençliğin vazifesini bir an evvel 
tahsil itini başarmak, ve vatan işleri
ni ele almaktır. Tahsil çağında bulu
nanlarm siyaai hareketler yapmaları 
daima mahzurludur. demiştir .. 

Talebe Kenan Beyin sözlerinden 
mütehasaia olm.u§ ve nasihatlarıru da .. 
ima hatırlayacaklannı söyliyerek te
tekkür etmiılerdir. 

Tahliye edilenler 
Tahliye edilen talebe Mühendis 

mektebinden Tevfik Celil, Tıbbiy"' 
den Şükrü Kaya, Yüksek muallim 
mektebinden Adnan Cahit, Mühendis 
mektebinden Şevki İbrahim, Abidin 
Neaimi, Ragıp Mehmet, Hüdai Şakir, 
Hikmet Abdüccelil, Edebiyat fakülte• 
sinden Adn•n Cemil, Şiıli Terakki li
sesind1'n Muhlis Mehdi, F eyziyeden 
Cemal Ahmet Muhtar, lnkılapt .. n 
Şevket Necip, Mühendisten NecatiNus 
rat, Galatuar:ıydan Bürban Hüseyin 
Baki, ec:tacıdan hmail Hakkı, Feyzi
yeden A d,üllab Cevdet, Enver Yuıuf, 
Selim Fuat Hulüsi, hban Hüseyin Av 
ni, Tanı. tfalit, Aziz Ziya, Ali Ab
dullah , Bedri Hakkı beylerdir. 

Talebe Tabliye kararile aerbest bı
rakıldıktan ıonra tevkifaneye gitmi§· 
ler ve Avni Beyi makamında ziyaret 
ederek tekrar teşekkür ve arzı veda 
etmiılerdir. 

Bundan sonra talebeler toplu ola
rak Foto Eteme gitmişler ve ~u günün 
bir hatırası olarak hep bir arada bir 
resim aJdırmıılardır .• 

Tabliye edilen talebe kendilerini 
mevkuf kaldıkları müddet esna11nda 
kendilerini yalnız bırakmıyan arka· 
daşlanna da tetekkür ve veda etmiş
lerdir. 
Birliğin dünkü fevkalade kongresi 

M. T. T. Birliği dün sabah saat 10,5 
ta Halkevinde fevkalade bir kongre 
akdetmiştir. Kongreye 51 yüksek mek 
tep ve fakülte murahhası, 100 den 
fazla da talebe Mmiin sıfatile ittirak 
etmieti. Birliğin ikinci reisi Ali Bey cel 
seyi ~çb .. Bundan sonra divanı riyaset 
intihabı yapıldı. Riyasete Zeki, ikinci 
reisliğe Rahmi, katipliklere de Orhan 
ve Cemal beyler seçildiler. 

Kongrede konuşulacak mevzular 
üç maddelik bir nızname halinde 
tahtaya yazılmıtgı. 

1 - Kongre divanı intihabı 
2 - Son nümayiş dolayısile Birli

ğin vaziyeti. 

3 - Birliğin şiındiki mesaisi. 
ikinci ve üçüncü maddelerin müza .. 

keresinde epeyce hararetli münakaşa
lar oldu. Birçok talebe söz aldı. Söy
lenen sözlerden, nümayişin birlik ta· 
rafından tertip edilmediği, birliğin 
23 nisanda bir miting yapmak Üzere 
vilayete müracaatla müsaade istediği, 
fakat müsaade verilmediği için bun
dan vazgeçildiği, fakat birliğin habe
ri olmadan diğer talebenin galeyana 
gelerek perşembe günü böyle bir nü
mayi§ yaptıklan, vaziyetten haberdar 
olan Birlik idare heyetinin toplantıya 
derhal yeti,erek bir taşkınlığa mey
dan verilmeınesi için İşe müdahale e
dildiği ve nümayişin hüsnü idareye 
çalışıldığı ifade ediliyordu .. 

Bundan sonra Birliğin idare heye
ti vaziyeti görüşüldü. Kongre sabah
leyin yapıldığı için daha o saatte mev 
kuf bulunan 23 talebe tahliye edil· 
memişti. Bunların sekizi birlik idare 
heyeti azasından idiler. Birlik umunı
nun tedviri için yeni bir idare heyeti 
intihap edilip edilmemesi görüşüldü. 
15 kişilik idare heyetinden iı batında 
olan 7 kiti vardı. Neticede bu 7 kişi
ye geni§ Mlhiyet verilerek Birlik ida
resi kendilerine tevdi edildi. Reislik 
vazifesini ikinci reis Ali Bey yapacak
tı. Diğer 6 talebenin de iıimleri ıun· 
]ardır: 

Necmi, Kemal!, Betir, Münevver, 
Lütfiye ve Adil Bey ve hanımlar .. 

Bundan sonra nümayİf hidi.sesinin 
olduğu gibi Başvekilet, Maarif veka
leti ve Fırka umumi katipliğine bildi
rilmesi kararlaştınldı. Ve bu makam 

Hilaliahmer haftası yap-alacak 
(Başı 1 inci sahifede) 

memleketimizin ve balknntzın ihtiyaç 
ve vasıflanna uyacak kendimize mah· 
sus bir tip tespit edeceğiz. Bu it üzerin 
de emeklerimizi kullanıyoruz. 

Şimdi Hilaliahmerin tasavvür ettiği 
ve tatbikına başladığı mahdut maksatlar 
üzerinde çalıtacak gençlik teşkilatı ile 
firmanın yapacağı umumi gençlik teşki
latı arasında her iki maksat için zarar 
verecek bir iltibaş, bir kanşıklık olacak 
tır. Gerçi benim havadis olarak okudu
ğum şey - Hilaliabmer gençlik teşki
latı idi. Şimdi Reis Beyfendinin söyle
dikleri - HilMiahmer gençlik teşkilatı 
değil, gençlik Hiliiliabmer teşkilatıdır. 
Bu yeni tarife ve bakıma göre iltibaı 
hafifleyehildi. Fakat ne de oloa gençlik 
teşkilatı tabiri yine bu kanşıklığı yapa
caktır. Şu halde Hiliiliabmerin Türt. 
gençleri arasında Şefkat ve kar§ılıklı 
yardım maksadını güden bu teşkilatına 
mesela: - Mekteplerde Hilaliahmer 
teşkili\.tı - gibi bir isim vermesi daha 
muvafık olur müta1easındayim. Bunu 
HilaliRhmerin yeni t"§kilatı geri dön
mek müşkül olacak kadar ilerilemeden 
umumi Mecli• huzurunda düzeltmeyi 
lüzumlu ve faydalı buldum. 

Sözlerime mevzu tuttuğum iki teşek· 
külün mahiyetleri üzerindeki esas far
kı da kıı;aca söyleyeyim: 

Hilaliahmer yeni yetişenlerimizi ken
di ruhunun yumu§Bklığı içinde ince İn
sanlık hisleriyle beslemek istiyor. Bu 
çok iyi bir şeydir. Bizim tasavvur etti
ğimiz g<'nçlik teşkilatında en ince insan 
lık hislerinden kültür ruhundan baıka 
canlı, hareketli, disiplinli ve icabında 
vatan müdafaası , milliyet ve cüınlıuri
yet ve inkılap için döğü§IDCk fikrini bes 

Ege zelzelesi 
(Başı 1 inci sahifede) 

çok tahribat yapmıttır. 
Yazı köyünün evlerinin yarıdan 

fazlası, Cuma köyünün tekmil ev
leri yıkılmış, Mesudiye köyünde 
80 evden ellisi oturulamıyacak bir 
hale gelmi9tir. Karaköy, hızırtah, 
Kızlan köylerinde de fazla tahri
bat olmuştur. Cuma köyünde 10, 
Mesudiyede 2, Yazı köyünde 5 
hafif yaralı vardır. Dadya hükU
met konağı da oturulamaz bir ha
le gelmittir. 

Geçen seneki zelzelede de Dad
ya mühim hasara uğramıfb. Ayni 
gün Muğlada da tiddetle hl.edilen 
zelzele Bodrum ve Köyceğizde de 
duyulmuş, Bodrumda biraz tahri
bat yapmıftır. Felakete uğriyanla
ra yardımda bulunmak için vali
nin reisliğinde bir demek kurul
mu~tur. Dernek çalıtmiya batla
mıştır. Açıkta kalanlar, Vilayet 
lerin yerleştirilmesi için tedbirler 
alınmıt ve bunlara derhal çadır 
dağıtılmıştır. Bir taraftan da ya
ralıların tedavisine çalışılmakta
dır. Daha 200 çadıra ihtiyaç var
dır. Dadya hükiimeti çadırda va
zife görmektedir. Zelzele Dadya 
ve Bodrumda aralık aralık devam 
ediyor. 

Borçlar itilafı 
(Başı 1 inci sahifede) 

ne 2 ,~milyon 443 bin frank aynlmt§• 
tır. 

Bu paranın fenerler idaresinin ala
caklafına kar§ıhk gösterilmiş olması 
çok muhtemeldir. 

Yeniden tedavül mevkiine çıkanla
cak 500 er franklık tahviller Türk • 
ünifiye ismini taşıyacak ve yüzde 7 ,5 
faiz getireceklerdir. 

14 kanunuevvel 1932 de Pariste 
Osmanlı borçlanna ait muvakkat bir 
itilafname imza edilmişti. Bu itilafna
me ile borçlarm umumu için 890 kü
sur milyon Üzerinde mutabık kalın
mııtı. Yeni ve kat'i mukavelede borç
larm 940 küsur milyona çıkma1t, be
heri 40 frank kıymette olan Rumeli 
§İmendiferleri tahvilatınm da eski ye
kuna ilave edilm.iı olmaaından ileri 
gelmektedir. Haber aldığımıza göre 
yeni itilafnamenin M. Meclisinde tas
dikinden sonra hamillere muvakkat 
kupon verilecek ve müte
a.kıben eski tahviller yenilerile tebdil 
edilecektir. BugÜn ha.millerin elinde 
bulunan tahviller bütün Osmanlı borç 
lanna tam.il olduğu için yeni üni .. 
Türk tahvillerini hamil olanların di
ğer borçlu devletlere terettüp eden a
lacak hisseleri baki kalacak ve eski 
tahviller, üzerine alacak mikdan eg.. 
tampijaj suretile yazıldıktan sonra 
esbabma iade edilecetkir. Umumi ve 
kat'i tasfiye yapılırken bim.iller bu 
haklarını borçlu devletlerden araya
caklardır. 

lara yazılan mektuplar okundu ve ka 
bul edildi. 

Mektuplar bugÜn gönderilec~ktir. 
Fakat dün mevkuf talebe tablıye <'• 

dildiğinden idare heyeti azasından 8 
talebe de dün aktam Birliğe iltihak et 
miş bulunuyorlardı. 

Haber aldığımıza göre M. T. T. Bir 
liği idare heyeti tahliye edilenlerin de 
iştirakile reis Tevfik Beyin riyasetin
de yarın bir içtima yapacaktır. Bu 
içtimada son vukua gelen hadiseler 
görüşülecek ve bazı kaı·arlar verile. 
cektir. 

1 

!iyen kuvvetli ve vatanşümül maksatlar 
vardır. Bizim teşkilabmız mektepli, meL 
tepsiz her çağda gençleri kucaklıyacak
tır. Bugünkü dünyanın itleri büyümüş, 
tümullenmiştir. !Millet fertlerinin en 
küçük yaştan başlıyarak cemiyetin ter
biyesi altında olgunl8f!ıMlma11 zaruri 
olmuştur. Bundan 20 sene evvel 25 ya 
ımda delikanlı cemiyet içinde çocuk sa 
yılırdı. Bugün cemiyeti on sekiz yaşın
da bir gençten yetişen , piıkin, bir ta
raftan şefkat ve öte taraftan karakter, 
sinir ve kafa ku'-veti ve nihayet şuurlu 
bir disiplin iıtiyor. Bizim bu mevzu
daki çalıımalıırmuzın bir sene i\:inde ıe
killeneceğini tahmin ederiz. Arzettiğim 
gibi bu zararlı iltibasa mahal kalmamak 
için muhterem (Kırmızı ay) cemiyeti
mizin başladığı yolda fazla ilerlemeden 
yeni te:ıekkülü adını deiiıtirmeıini rica 
ederim. 

Bunun üzerine söz alan Sihhat ve iç
timai muavenet vekili Dr. Refik Bey 
demiıtir ki: 

- " Recep Beyfendi arkadaşnnızın 
mütalealarmı eğer iyi anlıyabildimse, 

netice ıu oluyor: Hiliiliabmer gençlik 
derneği lefkilibnm makoacb, talitname
mesinde görüldiiğii veçbile Hilaliabmer 
mefhumun ihtiva ettiği şefkat ve yar
dım hislerini yedi Yllfmdan 18 yaşına 
kadar mektepli genç- kızı ve erkek ço
cuklıırmuzda inkişaf ettirmek ve onlan 
ir.tikbalde birer hiljıljahmer azası olarak 
hazırlamak ve ayni zamanda kendilerini 
içtimai ve bıfzusaba kaidelerine uygun 
yaşamak yollarında yürütecek fikirler 
'7ermektlr. 

Bu hususta Recep Beyfendi ile esas ;. 
tibariyle aramızda herhangi bir ibtiW 
görmediğim gibi Hilaliabmerin takip et 
tiği ve daiına edeceği battı harekette C. 
H. Fırkasını bize gösterdiği yollardan 
yürümek olduğunu bir defa daha tek
rar etmekle haz duyarım. 

l sim meselesi hiçbir kıymeti olmıyan 
bir ıeydir. Bu de'ğiıtirilebilir. 

Bundan oonra umumi meclis tetkik 
komisyonu uımmıi merkez icra.at raı><>r
lan kabul olunmuf ve umumi merkez 
ibra olunmuıtur. 

1933-34 bütçesi ta.dik ve nizamna.. 
mei esasiye göre umumi merkez azalı
ğından çıkan zevatın ve tetkik komisyo 
nu azalıklarmm yerlerine yeniden es
ki aza ıeçİlmi§tir. Umumi merkez aza
lığından iadem ıırasiyle çıkarılan ve 
tekrar seçilen zwat şunlardır: 
Erzunım meb'uıu Hakkı Şinasi Paşa 

Sıvas meb'uıu Rahmi Bey, Eıkişebir 
meb'usu Emin Bey, tüccardan Hanif za 
de Ahmet Bey, Slbhat ve içtimai mua
venet vekaleti ıihbat umum müdürü Dr. 
Asım Ismall S..,. 

Tetkik komisyonunda ipka edilen ze. 
vat ıunlardır: 

Kocaeli meb'uıu SWJıeddin Niğde 
meb'usu Faik, Girelun meb'usu Kizı:m 
Beyler. 

Cemiyetin 933-34 oenesi bütçeıi gelir 
olarak 814,001, mıuıraf olarak 652,261 
lira kabul edllml§tir ., 

Eaaa ni7JUnlVlmenin 28 inci maddesine 
şu fıkra ili.ve edilmiıtir : 

" Hililiahmere ait bir kıymeti ziı&
metine geçirdiği tebeyyün eden kimse
ler merkez ve idare heyetleri arasında 
bulunamazlar.'' 

Y apdan teklif üzerine şu zevata mer 
kez umumi fahri azalığı tevcih edilmiş
tir: 

Denizli bilaliahmer muhasibi eczacı 
Hüsnü, Uşak Hilfiliahmer reisi olup ba
len idare heyeti azasından bulunan yı
lancıoğlu lnnail izzet, Çatalça Hilaliah 
mer şubesi reisi Osman Beyler. 

Keza umumi' merkez azasından olup 
balen Aııkarade bulunmayan tüccar 
Nafiz Bey merkezi umuminin teklifi ü
zerine müstafi addedilmiş ve yerine Te 
kirdağı meb'usu Cemil Bey seçilmiştir. 

Başlıca teklifler 
Murahhasların teklifi arasında başlı

ca şunlar vardı: 
1 - Hililiabmer isminin türkçeleş

mesi ve ismin tayin ve tespiti için umu
mi merkezin Türk dili tetkik cemiyeti i· 
le temasa gelmesi , 

2.- Sakarya zaferinin yıldönümü gü 
nü baJlayacak bir Hililiabmer haftası 
yapılması, 

3 - Yaz ve kıt mevsimlerinin başla
nnda olmak üzre senede iki günün -
Bohça günü - yapılmıuıı ve bugünler
de liililiabmere verilecek kullamlmıı el 
bise ve çamaşırlar temizlettirildikten 
sonra elveritli olanlann fukaralara mec· 
canen dağıtılması, 

4 - Fatih kaza&mca tatbik edilmek
te olan kart tevzi usulünün bütün Tür
kiyede tatbik edilmesi, 

5 - Verem ve frengi'nin yaptığı za. 
rarlan gösteren filmler tertip edilmesi, 

6 - Sanat erbabının kazancına za. 
rar vermemek ıartile bayraklarm Hilali 
ahmer sanat evinde yaptırılması, 

7 - Merkezi umumiye ve bütün şua 
batı idareye teşekkür edilmesi. 

Bu tekliflerin umumi merkeze tev
dii kabul edildikten sonra, Reisicilmhur 
Hazretlerine kongrenin tazimatını ar
zetınek üzre bir heyet seçilmesi ve B. 
M. Meclisi Reisi Kizım ve Baıvekil is
met ve büyük erkam harbiye reisi Fev
zi Paıalar Hazeratına kongreni tazimle 
rinin bildirilmesi kabul edilmiş ve Reisi 
Kazım Paşa Hazretlerinin, alınan çok 
faydalı kararların yeni merkez heyetin
ce iyi tatbik edilmesi hakkındaki !emen 
nisini müteakip toplantıya nihayet veril 
mi~tir. 
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Spor 

Cuma maçları 
r- Evkaf müdfrfyeti ilanları 1 - Sadıkzade Bihıderler 1 1 Vapurları =------------------_,, _______ _._ , Haftahk muntazam 

+ 

Bu cuma hangi takım
lar karıııaıacaklar? 

İ•tanbul Futbol heyeti Riya.e
tinden: 

ISTANBUL, 25 A.A. - 284 
933 Cuma günü icra edilecek maç 
lar: 

F enerbalıçe Stadında 

Hilil - Albnordu 2 nci kiline u
at 10 hikem Emin B. 

B takıml«rı 
Beylerbeyi - T opkapı 2 nci gü

me B takımları hikem Emin Bey 
.. at 11,lS de. 

Be,İldaf - F enerbahçe Gençler 
.. at 12,30 da hikem Kemal Ha
lim Bey. 

Vefa K - K - lst. Spor. Gençler 
saat 13,45, hakem M. Re.,.t Bey. 

lst. Spor - Beylerbeyi tild saat 
15, hakem Nuri Bey. 

Taksim Stadında 
Kasımpata - Anadolu 2 nci kü

me B takımları saat 12 hakem Se
dat Bey. 

Voley bol ve Baıket bol 
IST ANBUL, 2S A.A. - ZS-4-

933 Cuma günü Galatasaray loka
linde yapılacak maçlar: 

Basket bol saat -ğy'ig? nı b 
Ba.ket bol 

G. Saray - lstanbulıpor: Saat 
16.30, hakem Sakalak Bey. 

Voleybol 
Hilal Beşiktat: 17,30, Sami B. 
lst. Spor - G. Saray: 18 hikem 

Ali Rıdvan Bey. 
Kasımp14B - Fenerbahçe: 18,30 

hakem Tahir B. 
Müsabaka gösterilen saatlarda 

ı.a.ıanacaktır. Vaktinden (IS) da
kika g_eç kalan takıml.ar mağl6p 
addedılecektir .. 

Nişantas idman yurdu 
IST ANBUL, 25 A.A. _ T. t. c.

1 
1. İstanbul. mıntakası riyıuetin
den:: lttıfakımızda mukayyet 
ınıntakamızca müseccel bulunan 
Nitant&f idman yurdu nizami ev
~f ve teraiti zayi eyledilinden lt
tıfaktan kaydının terkinine mm
taka merkez heyetince karar ver
rni,tir. Keyfiyet teblii olunur. 

Halkewlnde 

Koaferau 
B!' ayın otuzunda Dr. Fahrettin 

Kenm Bey Halkevinde aaat 17 de "ln 
"!lip çocu,klulunun yetipnea.inde nı
hı eaaılar' me.zulu bir konferana ve
recektir. 

Alay köşkünde fotografcılık 
dersleri 

latanbul Halkevi Gtiael Sanat
lar tube.i bir fotograf deni açmıf 
tır. 

Dersler Ucretaizdir, serbeıtir. 
Derı müddetinin bir kısmı pro
ııram mucibince devam edecek. 
Ders bitince, fotografla metgul 
olanların bu aanatta teeadüf et
tikleri mütküllb muallime söyle
yecekler. Talebe huzurunda mual
lim bunu ınünakata edecek bu su
retle hem soran hem de tekmil ta
lebe istifade edecektir. 

Propa~aada brotürü 
lnhiaar i~~reai tiltiinlerimizin pro

pagand~u. ıçın franaızca bir b1"0tür 
n tretınıttır. • 

Yeni n••rlyat 

"Akbaba,, çılıh 
Ak Babanın üçüncü niiahaıı buııün 

çıktı. (Ankara trenini teıyi ve iıtik
bal) itimli pzel bir karilaıtm ile Yusuf 
Ziya, Orhan Seyfi, Mahmut Yeaari, 
Oaman Cemal Beyleriıa Wrçok pzel 
yazılan Yardır •• 

"' ..... 

Mahalle ve mevkii 
Sokağı 

ve C. si 

Bahçe kapısında 4 üncü V. Birinci kabnda 
hanın 

Beyoğlu Asmalımesçit 

., Hüseyinağa 

" " ,, ,, 
,, Sinemköy 

Topane Karaba§ 
Babıali Lalahayrettin 
Ak•aray Haseki 

Venedik 

Salnzağacı 

Dolap dere 
Limon 
Keklik 
Kuyuçıkma2> 

Beşirağa 

o 

No. sı Cinsi 

20 Oda 

12-22 Hane-

53 Hanenin ruab 
31-33 Hane 

" 
" .. 

Kira müddeti 

933 Mayıs niha
yetine kadar 

934 May11 ni
hayetine kadar 

.. 
" ,, .. 

4 
72 

10-20 
7 

1 
Hacı Beıiraia tekkeü ., 
Bayrıımpaıa tddı.eoi .. 
Haran dairesi • 

~ Eğrikapı Mollaaşki o 7 Tekkenin Sela!nlık .. 
Ka11mpaşa Büyükpiyale 
Kü ;ükmuıtafapaşa 

kıımı 

272-372 Hane 
6 

• .. .. 
İ.-S-T-~-N-B_U_L-SU_Ş_IR_K_E_T_l _H_İ_SS_E_D_A_R_A_N_J_N_A_ Dayehatun 

Karagümrük Karabaı 

Cami avlusunda 
locebel 
Tarakçdar 

Mehmet Pata 
camii ittiaalinde 

o 
.06 

Münhedim Cami avlu- ,. 
•unda oda ye beli. 
Bir oda 3 üncü davet birinci ilan " 

~4 Nisan 933 tarihinde vukubulan fevkalade içtimaı umumide kanu- Üsküdar Gülfemhatun 
nu ticaretin 386 ıncı maddesinde beyan olunan ekseriyet hasıl olama
mıt olduğundan lstanbul Su Şirketi hissedarlarını Ticaret kanununun 
salifüz:zikir maddesine ve tirket Şartnamesinin 42 inci maddelerine 
tevfikan 20 haziran 933 Salı günü saat 15 de Şirketin Beyoı;:lunda Ter 
koı çıkmazında 3 numarada kain merkezinde icra edilecek fevkalade 

Cami kurhindr o 
o 

58 

Baraka .. 

içtimaı umumiye üçüncü defa olarak davet olunurlar. 
1 - Şirketin vakti muayyeninden evvel fesih ve tasfiyesi 
2 - Tasfiye memurları tayin ile salahiyetlerinin tesbiti 

Küçükmuıtafapa'a 
Beyoğlu Hüseyinağa 

Bal kpazan Ahıçe!ehi 

Ka<lıköy Zühtüpata 
Kasrmpaşa Emjncamii 

Karaıarıklı 

Yenişehir 

Soğancılar 

Tahtaköp~ 

Samancı 

11 

55 

" • Dükkan • .. 
.. 

N"'-fidan camii 
altında dükkan 
Diikkin 
Dükkiın 934 Mayıs ni

hayetine kadar 

Bir murakip tayini - Tasfiye memurlarile murakip ücretlerinin " Kü~akpiyale 
tesbiti; Bah~ekapı Celebioğlu-

" Zincirlilruvu 
46 

165 
.. .. ,, .. 

18 
Ticaret kanununun 38S inci maddesi mucibince her bir hissedaran aİaetıin · 

mezkur İçtima müzakeratına i•tirak dmeğe ve hamil olduğu hisseler I Kasımpaf'I Camiikebir Türabibaba 1-5 Ahır 

Marpuççular Cami albnda ardiye 
" 

adedi kadar rey vermeğe hakkı vardır ve kendisini içtimaa i~tirak için 

1 

Kumka 1 Muhsinehatun Şakir Ef. çeıme- o Ana 
batka bir hissedar tarafından temsil ettirebilir. P si ' 

lçtimaa asaleten veya vekaleten ittirak arzusunda bulunan hi!sedar Kasımp~a Gazi Hasanpafll Tiirabibaba 25 

.. .. 
" 

lar hisse senetlerini içtima gününden laakal sekiz gün evvel Şirketin Çar<ıda Çohacı hanı üst 2 ~ 
veznesine veya l&tanbul'a Is Bankasına tevdi ebnelidirler. Kehdilerine • katında • 
nama muhaner ve şahsi bir dühuliye varakası verilecektir. (2468) y k d kil "l · ) • lı kıf em) 4 k biz u arı a mev erı e c ıns erı yazı va a a-

~ MEMUR ARANIYOR ·-
Anadolu'da, lıtanbul'a yakın vilayet merkezinde mühim bir müessesenin 1 
Türkçe ve Almanca mükemmel ve seri makine ile yazmağa muktedir bir , 
memur veya memureye ihtiyacı vardır. Taliplerin Almanca ve Türkçe ola-
rak el yazrsile yazacaklan tercümei hallerini ,imdiye kacfaı· çalıştıkları 
yerlerin vesikalanna rapten, aclreslerile birlikte 29-4-933 cumartesi 
nkşamına kadar idarehanemize müracaatlan rica olunur. (2491) 

1 3üncü kolordu ilanları 
I 

K.0.hayvanabrun nal ihtiyacı 
için 26.800 kilo nallık demire 
verilen fiat pahalı görüldüğün 
den ibaleıi 29 Niaan 933 cu
marteıi gÜnü aaat 11 re bıralal 
mı§hr .lıteklilerin nümune ve 
ıartnamesini görmek ÜZe\'e her 
gÜn ve pazarlığa İ§tİrak için o 
gÜn ve vaktinden evvel Fındık
lıda 3. K. O. Sa. Al. komisyonu 
na gelmeleri. (107) (1786) 

* * * Da~tpaşa kışlasının su mo 
törü pazarlıkla tamir ettirile
cektir. İhalesi 1 Mayıs 933 pa 
zartesi günü saat 1 1 dedir. İs
teklilerin şartnamesini gör
mek üzere her gün ve pazar
lığa girmek için o gün ve vak
tinden evvel Fındıklıda 3. K. 
O. Sa. Al. komiıyonuna gel 
meleri. (115) (1857) 

* * * 
VII. K. O. hayvanatı ihti-

yacı için pazarlıkla 2460 gi
yİın nal alınacaktır. İhalesi 
29 Nisan 933 cumartesi gü
nü saat 15 tedir. İsteklilerin 
nümune ve şartnamesini gör
mek üzere her gün ve pazar
lığına iştirak için mezkllr gÜn 
ve 1>aatinden evvel Fındıklıda 
3. K. O. Sa. Al komisyonuna 
müracatları. (114) (1856) 

* * * 

gün ve saatinden evvel F m 
dıklıda 3. K. O. Sa. Al. komiı
yona gelmeleri. (119) 
(1855) 

*** 
Hava aktarma anbarı ihti-

yacı için 1000: 1 140 adet am
pul pazarbkla satın alınacak
tır. İhalesi 29 Nisan 933 cu
martesi günü ıaat 14 tedir. 
İıteklilerin şartnamesini gör 
mek üzere her gün ve pazarlı 
ğa iştirak için o gün ve vaktin 
den evvel fındıklıda 3. K. O. 
Sa. AI. Ko. na gelmeleri. 

(112) (1831) 2192 

K. O. ve 1. F. kıt'atı ihtiyacı 
için paı;arlıkla 2,500:3,000 ki 
lo sadeyağı alınacaktır. İha
lesi 29 Nisan 933 cumartesi 
günü saat 14,30 dadır. İstek
lilerin nümune ve şartnamesi 
ni görmek üzere her gün ve pa 
zarlığa iştirak için o gün ve 
vaktinden evvel fındıklıda 3. 
K. O. SA. AL. KO. na gelme 

leri. (118) (1832) 2193 

Devredilecek ihtira beratı 

larında gösterilen müddetlerle kiraya verilmek üzere müzaye 
deye konmuştur. İhaleleri Mayısın onüçüncü cumartesi giinU 
saat onbeşte yapılacalrtır. :futmak İsteyenler Çenberlitaşta 
Evkaf Müdüriyetinde Akarat kalemine müracaatları. 

(1719) 2035 

Kıymeti Muh amınenesi 
Lira K. 
1616 48 

Tamamı 7203 arşın miktarında bulunan Kadıköyün
de Osmanağa mahallesinde Haıırcıbaşı sokağında dört de 
fa beş mükerrer atik 13 cedit No. lı arsa ile derunundaki ba
rakanın mııf hissesi Mayıım 22 ci pazartesi gÜnÜ saat 15 
te pazarlıkla aa.tılacağmdan t aliplerin pey akçelerile beraber 
Mahlulat kalemine müracaatları. (1844) 

Şehri 
Lira 

5 
5 

Çarşıda ağa sokağında 61 No. dükkan 
Çar!!ıda ağa sokağında 63 No. dükkan. 

Yukarda yazılı emlak 934 Mayıs nihayetine kadar ki
ralık olup hizalarında göster ilen bedellerle talipleri uhtele
rindedir. Bir hafta müddetle temdit edildiğinden fazlasile 
talip olanlar 29 Nisan 933 cumartesi günü saat on beşe ka
dar Evkaf müdiriyetinde Vakıf akarlar kalemine müracaatla 
rı. (1843) 

• • 
lstan ul 4 üncü icra 

:ıv-emurluğundan: 

Yedi Gla 
YeclisiinAn yedinci M71R busin çık

llllfbr. Birçok kıymetli •iinderecab 
ihtiYa etnMıı.t..Ur. 

K. O. ve 1. F. ihtiyacı için 
33.000 kilo bulgur kapalı 
zarfla münakasa.ya konınuş

.. --~!l!l!l!ll!l!l!PJl!!ll--• ı tur. İhalesi 17 Mayıs 933 
D K R çarşamba günü ıaat 11 ,30 da 

·· Tereyağı çıkarmağa mahıus uıul ve 
cihazda ıslahat" hakkındaki iıtira için 
istihsal edilmi, olan 16 Tqrinienl 1930 
tarih ve 994 numaralı ihtira beratı üze
rindeki hukuk bqkasına deYir nya iea 
ra verileceiinden bu bapta fuJa malü
mat edinmek isteyenlerin latanbul'da 
Bahçeloapu' da T &f Hanında 43..olB nu
maralarda ki.in velaili H. W. Stock E, 
fendiye müracaat e1meleri ilin olunur. 

(2229) 20!51 

Emniyet Sandığı namına birinci derecede ipotekli o
lup tamamı 1450 lira kıymeti muhammeneli. Balatta Hacı 1-
sa mahallesinde Hacı Riza ef. sokağında eski 25 yeni 39 nu
maralarla murakkam kadimen tevsii intikalli bir baphanenin 
tamamı açık arttırmaya konmuş olup şartnamenin 26-4-933 
tarihinden itibaren dairemizde herkes tarafından görülebile
ceği gibi 31-5-933 tarihine müsadif çartamba günü saat 14 
ten 16 ya kadar dairemizde aç ık arttırma ile satılacaktır. Art 
tırma bedeli muhammen laymetinin yüzde yetmiş beşini 
bulmadığı takdirde en son art tıranm taahhüdü baki kalmak 
üzere 15-6-933 tarihine müaadif perşembe günü yine saat 
14 ten 16 ya kadar dairemizde yapılacak olan arttırmasın 
da gaymnenkul en çok arttırana ihale edileceğinden taliple
rin muhammen kıymetin yüz de yedi buçuğu nisbetinde pey 
akçesini veya milli bir Bankanın teminat mektubunu baınil 
bulunmalan lizımdır. Müter akim vergiler ile vakıf icaresi ve 
Belediyeye ait tenvirat ve tanzifat rüsumları müşteriye ait
tir. 2004 numaralı icra ve iflas kanununun (126) ıncı mad
desinin dördüncü fıkrasına tevfikan bu gayrunenkul üzerin
de İpotekli alacaklılar ile diğer alakadaranın ve irtifak hak
kı ıahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve ınasarife dair 
olan iddialarını, ilan tarihinden itibaren 20 giin içinde evrakı 
müıbitelerile bildirmeleri, aksi halde hakları tapu sicillerile 
aabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kala
caklan cihetle alakadaranın itbu maddenin mezkôr fıkrasına 
göre hareket etmeleri ve daha fazla malUınat almak iıteyen
lerin 932-2315 dosya numarasile müracaatları ilin olunur. 

Rusçuklu Hakkı ı dır. İıteklilerin nümune ve 
Galataaarayda Kanrik eczahaneai şartnamesini görmek üz~e 
karıııında Sahne aobiındıı 3 numa- her gÜn ve münakasay~ gır-

ralı apartın.oda 1 ........,.._ mek için o gün ve vaktmden 

1483 

FILORYA 
Çiftlik Köşkü ve Gazinosu 

ve •ebze bahçeoi kiralıktır. Sirlrec:i Li
man Han 16 nwmraya miln.caat.(2478) 

FIRSAT ARAYANLARA! 
Seyahat münasebetile pek ehven fi

) atlarla oatılık piyano, ııramofon, ço
cuk arabası ve muhtelif eşyalar Beyoğ
~u Tünerde Tekke cad. 452 No. Ada
n.cpulos hanının 12 numerosuna her
gun milrnc.at. ( 2495) 

evvel Fındıklıda 3. K. O. Sa. 
Al. Komisyonuna gelmeleri. 
(120) (1854) 

K. O. ve 1. F. kıt'a ve 
müeueaeleri ihtiyacı için 
50000 kilo pirinç kapalı zarf
la münakasa.ya konmuştur. İ 
halesi 17 Mayıs 933 çarşam
ba günü saat 11 dedir. istek
lilerin nümune ve şartnamesi 
ni görmek Üzere her gün ve 
münakasaya İştirak için belli 

Beıilllaı sulh birfac:i hukuk hiıkimli
linden: 

(),,_ Vaafi Beyin Ortaköyde Miiez
zin sokaiı..ı. 2S No. h banede miikim 
Salih efendi aleybjn. ibn.e eylediii be 
delatı icareden elli llnı alacalı: davasın
dan dolayi ınfimalleyhe yazılan teblil 
varakan ııehıma mübatlri ve -ı.aJle 
muhtan tarafından vem.. tnetrubattan 
ikametglbıaın meçhul olduju aıılaıd
muma bi- biıtalep 15 glln mii<W.t 
le ilanen tebligat icruıım lrıınr nrile
rek yevmü mahkeme olen 10 Mayıa 
1933 ıaat 14 te mahkemeye bizzat gel
mediği veya bir ...,ı.m miUaddak gön
derilmediği takdirde hakkında muame
lei a:ıyabiye icr .. edileceii m ... olunur, 

(2492) 

(1862) 

lstanbul Su Şirketinden: 
1 Haziran 1933 tarihinde 500 frank üzerinden tediye 

edilecek olan yüzde dört faizi i tahvilatm keşideai 16 Mayıs 
1933 tarihine müsadif salı gÜnÜ sabah aaa.t 1-0 da Şirketin 
Beyoğlu'nda İstiklal caddesin de T erkos çılanazındaki 3 nu
merolu dairei merkeziyesinde aleni olarak İcra edileceği tah
vilat hamillerine ilin olunur. (2480) 

1 iz · İR 
sür'at posta•ı 
Lüks kamaraları havi 

İN ÖNÜ 
Vapuru C t • 

29 Nisan Umar eSJ 
1aat 14 de Galata rıhbmıodao 
doj'ru [lzmirJe hareketle pazar 
iÜnü lzmir'e muvualat ve pa
zarteai günü lzmirdeu hareketle 
nlı ıünü latanbul'a avdet ede
cektir. Faıla tafsilat için Sir
keci Meymenet Ham albnda 
acentalığa,.mllracaat. Tel. 22134 

.. (2457] ~ -.. 1855 4 - -

llllm~------------= NAiM VAPUR İDARESi 
1ZM1R SOR' AT POST ASI 

A D A N A 
vapuru her hafta 

PERŞEMBE 
ııünleri Galata nbt1DUndan oaat lam 

14 hareketle doğru 

1 Z M 1 R'e 
ve pazar ııünleri lzmir'den saat 14,30 
da harekeıle lstanbul'a avdet eder. 
Tafsilat için Galata, Giimrük ka11ı
'1nda Site Fnmııez Han No. 12 yazı
haneaine müracaat. Tel. 41041. 

- (2388) 2173 -

l•-1--------------S EY R İSE FA İN 

Merk- acentaı Galata Köprlhqı B. 2382. 

Şube A. Sirkec; Mühürdar sade H. 2,3740. 

IZMIR - MERSİN POST ASI 

KONYA 
28 Niean Cuma 10 da İdare 
rıhbmmdan Çanakkale, fzmir, 
Çeıme, Kuşadaaı, Knllük, Bod
rum, Marmari., Dalyan, Fet
hiye, Kalkan, Kaş, Finike, An
talya, Alanya, Menine kalka
cak, dönüıte mezkür iskaleler
le birlikte Tqucu, Anamora 
upayacakbr. 2185 -TRABZON POST ASI 

KARADENiZ 
26 Niun Çarpmba 18 de Ga
lata rıhtımından kalkar. Dönfit
te Tirebolu'ya da upamlır.218f 

ı•-=======--:-t.t. Mr. Kumanclaalığı 
Sabnalma kom. iUlnları 

Ha.va Birlikleri için 13 ton 
tayyare benzini bir ton mobil 
Oil 27-4-933 perşembe günü 
saat 10 da pazarlıkla sa.tın 
alınacaktır. İsteklilerin şart
namesini görmek için her gün 
ve pazarlığa girişeceklerin bel 
li vaktinde komi.ııyonda hazır 
bulunmaları. (622) (1849) 

"' "' "' 
Maltepe piyade Atış mek-

tebi için 80000 kilo ekınek 
kapalı zarf suretile 4-5-933 
günü ıaat 14 te alınacağın
dan İsteklilerin şartlarını 
görmek için her gün ve mü
nakasaya girmek için de vak 
tinden evvel teminatlarını 
Merkez K. muhasebeciliğine 
yatırarak alacaklan makbuz 
ile beraber telClif mektupları
m komiıyon riyasetine ver-
meleri. (608) (1628) 

1877 

Askeri Baytar mektebi için 
sekiz adet küçük tecrübe hay 
van kafesi 26/4/933 çarpm
ba günü saat 14 te pazarlıkla 
aatm alınacaktır. İsteklilerin 
belli vakitte komisyonda ha
zır bulunmalan. (1815) 

2181 

"' * * 
Merkez Kumandanlığına 

merbut müesaeıat için ondört 
bin kilo un 26-4-933 çarşam
ba günü saat 11 de pazarlıkla 
satın alınacaktır. İsteklilerİJ1 
şartnamesini görmek için b r 
gün ve pazarlığa girişect"kle
rin belli vaktinde koınisyon 
da hazır bulunmaları. (621) 

(1823) 2188 



r Askeri fabrika
'- lar ilAnları 

Zeytinburnu fabrikan hu· 
dudu dahilinde yetifen otlar 
satılacaktır. Talip olanların 
şeraitini görmek üzere pazar 
teai, pertembe gtinleri ve mü
zayedeye girmek için de 15 
Mayıs 933 pazartesi gilnü 
saat 14 le Bakırköy banıt fab 
rikaamda aabnalma komiıyo 
nuna müracaat etmeleri. 
(241) (1847) 

MÜLKiYE MEKTEBi 
MODURLUCONDEN : 

Mülkiye mektebi Maliye ve 
İstikrazlar Milderrisi İbrahim 
Fazıl Beyfendi tarafından ya 
nnki perşembe günü saat dört 
te Galatasaray mektebinde Er 
gani istikrazı hakkında umu
ma hir · konferans verilecek
tir .Konferanıı Halkeri temsil 
heyetinin iştirak edeceği bir 
müsamere takip edecektir. 

MiLLiYET ÇAR$AMBA 26 f;llSAN 19.J.1 7 

T\:JQ KiVE 

llRA~T 
BANKASJ 

• 

' • 

PERTEVNlYAL VAKFINDAN : 
Pertevniyal vakfmdan Akaaray'da tramYay caddesin

de Valde tUrbeai ittisalindeki arsaya olbaptaki proje ve flll'l
name mucibince müceddeden üç bap dükkan İnfaaı kapalı 
zarf uaulile münakasaya vazedilmit ise de teklif bedeli had
di layıkmda görülmediğinden pazarlık suretile açık müza
yede icraıı için Mayıam dördüncü pertembe gilnü kararlaş
tırılmq olduğundan intaya talip olanlarm pey akçelerini ha
milen yevmi mezkU.rda aaat on beşe kadar lıtanbul Evkaf 
müdiriyetinde Pertevniyal idaresine veya encümene müra
caat etmeleri. (1846) 

• • 
inhisarlar idaresinden: 

Cibalideki sandık imalathanemizden çıkan tahta parça
ları pazarlıkla satılacaktır. Talip olanlar 29-4-933 tarihine 
müaadif cumartesi günü Cibal ideki satıı komiayonuna müra-
caat etmelidir. (T) (1841) 

Münakasa Tehiri 
Bartın Belediyesi Reisliğinden: 

27-4-933 tarihinde ihalesi ilin edilen Bartın şehrine 
is_al,....e-olıiiiacak Kavsak suyunun ihalesi görülen lüzum üzerine 
tehir edildiği ilan olunur. (18 39) 

i.-Görülmemiş,I 
Parlak lılr muyııffakıyet 

Ademi iktidara, Belgevşek
liğine ve zafiyeti umumiyeye 

GLANDOKRATİN 
Methur Prof, Brown Seoquart ve 

Steinach'm lretfidir Kadm ve erkek 

farla yoktur. Her kuta .S..U...ada 

türkçe olarak tarifesi meyeuttur-

Her eczanede bulunur. Fiatı 200 

kunııtur. u- depoeuı Jıt. 8aJt. 

çekapt'da ZAMAN ecza u-audur. 

1694 (1407) 

AL'ETOILE 
Hovagimyan Biraderler 

Beyoğlu htildil caddeoi 4.17 
Biitiln dllıa:rada 

enmewhv mar
lıa claa CLA· 
VERii!. DE P A
RiS ' in lcatsw
W Mayoı... 

.-teri MIXTE 

kcınehrini -.,...... Şık. nıbat 

... ubhi .... -
model ..._ ,,. 

._ı.,.. kcw
-...Korael•i
çla -ela lev 
ıurJınat ceptlsi 
0-.. ti~ 
ii İfin wıc Ye OCULTA n>aıb eW
tilıi çoraplar. 'faklitleriaden aalamaıa. 
(1890) 1538 

Osmanlı Bankası 
% 5 Faizli, 1918/1334 

tarihli Dahili lıtikraz tahvil
leri hamillerine 

l Mayıa 1933 vadoli,,. 31 numaralı 
kupon bedelinin, l Ma)'U 1933 tarihin
den itiba.- OSMı\NLI BANKASl'am 
Galata ve Ankara idareleri ile Viliyet 
ınerkezle..iadeki biliiımnm "'beloıri ırito
leı-inden tedi,.eoine mulıateret edileceii 
illa olunur. 

20 Türk llraııı itıı..ri kJymetli beher 
tabYİI kuponuna mukabil ..,...ak, nakdi
ye olarak 50 kurut teoriye olunacaktır. 

Kupoıılarm, numara bordrolarile bir- 1 
lilcte ibraz ve teslimi üzerine, OSMAN- r' 
LI BA KASI tarafmılan hamillerine, 
bera1i tediye 5 (Be,) gün eonra getiril 

i la:&i Wr -1ı:buz verilecektir. 
2107 

Devredilecek ihtira beratı 
' Dipten balık avlamafa mabaua ter- ; 

tibatta i Jabat" baklandaki ihtira için 
Sanai umum miidiriyetinden iıb"baal e

dilmlt olan 5 E,till 1931 tarih ve 1393 
numaralı ihtira beratı üzerindeki hukuk 
bu kere batkaama de.ir yeya icara veri
leu'fİnden talip olupta bu hapta fazla 

maldmat edinmek iıteyenlerin lıtanbul 
da Babçekapıda Tat Hanında 43-48 nu
maralarda kain •ekili H. W. Stock E
fendiye müracaat eylemeleri ilan olu. 
nur.(2227) 2049 

Devredilecek ihtira beratı 
' Tereyağ İmalinde veya imaline ait 

Miıhal" hakkınılakı ihtira için iıtihaal 
etlilıni - olan 15 Tqrinİevvel 1930 tarih 
ve 1Q31 numaralı ihtira beratı uıı:et"İnde 
ki hukuk bu kere ba"'8•ma devir veya 

NE SİRİN ÇOCUK! 

' 

Bu güzel çoçuk 

İPEKİŞ' te giyindi 

dördüğünüz cok 

basit fakat o nis

pette zarif elbise 

ipekiş•ın eseridir. 

Bu elbisenin pan .. 

talon ve yeleği 

ipekiş yünlülerin

den, buluzu da 
ipekiş ipek1erin

den yapılmıştır. 

Model ipekiş mo

da bürosu tarafın. 

dan hazırlanmış 

ve elbise ipekiş 

atelyesinde dikil-

miştir. Hülasa : ~ 
~ ... 
Şg 

,. ~N 

<<Bu iş'te İpekiş'in dir ! >> 

EV SAHlPLt.RI 
İNŞAAT MOTEAHHITLERI 

T0CCARLAR 
Eter kuru kereste l•te,..enlz bayinizden mutlaka 

Z 1 N G A L Mallarını arayınız 
ıtanbul, Eminönü Tat Han 

K•• k Ç • HHada tabii kunıtalmuı veya c .. >tı bir metot o nar ve am: dahilinde sun'! olarak fırınlarda konıtulmnştor. 
Üç ne•İ •ardır: 

Maranıozluk itlerinde kullanılan MAVi MARKA 
lntaat itlerinde kullamlan KIRMIZI MARKA 
Betonaj itlerinde kullanılan YEŞiL MARKA 

Kayın Ağacı: Tabii veya sun'! olarak tıınımlmut vr kaynauhııJ' 
MAVi MARKAı Ekatra prlma 

KIRMIZI llAR'{(Aı Normal 
YEŞll. MARK.Aı Harcı Alem 

D• ~ M la" t• lşltfımıı tahta kıyın a~cından Parke: 
ıger amU • Kıynııılmış ve kurutulmUf. 

Muhtelif modellerde sandıklar, her tOrlO amballj için busuırl talq. 

Ah 1. t• Duvarlar soıugı ve sıcağı karşı tecrit 
şap nşaa . cdilmlş bir tarzdı modern ahşap evter 

Tahtadan rıpılmış bahçe parmaklıktan Standarlze edilmiş şitlerdc tava~ kti -
mcsleri Dı;ek.ltr Maden ıst,eıe kerestesi Tra\·er' - Y,akmajta mahsus odun 
,e >•ndık ı ç" rl s ınd · oıJqn komıı ru 196~) 1885 

Bursa İpek Böcekçiliği 
Enstitüsü Müdürlüğünden: 

icara ve.-ileceiinden bu bapta razıa ma 4321 lira 67 kuruş ke.tif bedelli Buru enstitü kışLk 
lılınat edinmek isteyenlerin htanbul'da, muhafaza duvarının İnşası 12 Nisan 933 tarihinden itibaren 
Bahçekapuda Tat H nında 43-48 nu.ııa- d l aka k ulm Tali f • 
,.,.farda kain vekili H. w. Stock Efel\- 20 gün müd ete mün saya on Uf!lur. p enn şe-
diy~ müracaat etmde.-i ilan olunur. raiti haiz olarak ihale günü olan 2 Mayis 933 tarihinde Bursa 

(2228) 2050 Ziraat müdürlüğünde komisyonu mahsusuna ve şartname i-
_ _....--.. ...... _... ..... .._ __ _...,..- le projeyi gönnek üzere de m ezkiir enstitü müdiriyetine mü-
Gazeteci/ik ue Matbaacılık T. A. Ş. racaatları ilan olunur. (1586) 1900 

- -
ASiPiROL NECA Ti, grip, nezle baş ve diş ağrılarının kat'i ilacıdır. a.~::.:::~da SALiH NECA Ti ecaneıi 

(2153) 2010 

Zafiyeti umumiye, iştihasızbk 
ve kuvvebizlik halatında bü
yük faide ve i:esiri görülen Fosfatlı Şark Malt Hu asası Kullanınız. ~ .... 

Hereczane ~ ..... 
de satılır. -

\ 

• 
Istanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları T;te~:d:: 

Alpullu Şeker Fabrikasının İstanbul depolarından kristal toz şekeri atideki fiatla 
her isteyene bin kilodan eksik olmamak üzere satılır. 

Kr.· ~tal Toz, Kilosu 36,1s Kuruş 
Taşradan vuku bulacak siparişler yüzde yirmisi peşin ve mütebakisi hamule senedi mukabilinde ö<Jenmek üzere derhal 

1önderilir. Depodan itibaren bilcümle masarif ve mes'uliyet müşteriye aittir. Müşteri isterse sigorta ettirilir. 
Adres: Istanbul, Bahçekapı,4 üncü Vakıf han 4üncü kat, Telgraf adresi: İstanbul Şeker Telefon:24470. 79 

. 149) 
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' Gazetelerin isi msiz yardımcıları: Müvezziler .. Ticaret işleri 

Umum Müdürlii.ğünden : 
SO ikinci Teşrin 330 tarihli kanun hü 

kümlerine göre tescil edilmiş olalı ecne 
bi şirketlerinden ltalyan tabiiyetli (Soç 
yeta Komerçiyale Doryente - Soçieta 
Comınerciale d'Oriente) Şirketinin Tür· 
kiye umumi vekili haiz olduğu selahi· 
yete binaen bu kere müracatla l stanbul 

Celaleddin Arif Bey nerede? 
Ermeni hududunda sulh faaliyetleri 

g-erisinde entrika 1 ~r 
-Cephe 

dan muvakkaten gaybubeti esnasında 
yerine şirket namına yapacağı itlerden 
duğacak davalaı·da bütün mahkemelerde 
dava eden, edilen ve üçüncü §ahıs sıfat
larile hazır bıllunmak üzre M. Umber
lo Picco'yu vekil lı•yİn eylediğini bil
dirmiş ve laznngelen kağıtları vermiş
tir. 

Ankara, 25 T. Sani, 1920 

Bir kaç gündür, Ankarada, he
le meclis koridorlarında Celaled
din· Arif Bey için kulaktan kulağa 
fısıldanan bazı rivayetler vardı. 
Meclisin ikinci Reisi Celaleddin 
Arif Bey Erzurumdadır. Adliye 
Vekaleti de üzerinde ..• Onu mü
dafaa edenler de var; fakat aley
hinde bulunanlar daha çok. . Er
meni hududundaki muzafferiyet 
bile, şahıslar etrafında dönen de
dikoduları susturamıyor. Ermeni 
ordusu mağlUp olmuf. . Bizi sulhe 
davet ediyor. Şark cephesi kuman
danı Kazın Kara Bekir Pata, He
yeti Vekile kararile sulh müzake
resine memur oluyor. Refakatin
de de Necati Beyle Vali Hamit Bey 
memur ediliyor. Şark cephemizde 
bütün itler yolundadır. Fakat bun
dan memnun olmıyanlar var:Niçin 
Celaleddin Arif Bey gibi bir ilim 
ve siyaset dahisi dururken Erme
nilerle sulh müzakeresine ba,ka
ları memur ediliyor? Hem niçin 
Meclise haber verilmeden emriva
kiler yapılıyor? Bundan başka Ali 
Fuat Patanın Moskova Sefirliğine 
tayini de doğru bir şey mi? Bu zat, 
sefirliği nasıl yapacak? 

Başta Tokat meb'usu N!zım Bey 
olduğu halde bir kaç meb'uı mec
lise istizah takriri veriyorlar. Tak
ririn esası •u: 

1 - Meınleketin mukadderatı
na yalnız meclis hakimdir. Öyle i
ken Heyeti Vekile Ermenilere ta
arruz ve Ermenilerle aulh mesele
lerinde meclisi samitn derecesine 
indirmiftir. 

2 - Şark alemi politikasının 
merkezi olan Moskovaya Büyük 
Elçi gönderilirken meclisin reyi 
alınmamıtbr. 

Hariciye Vekili Muhtar Bey; bu 
takrire cevap veriyor: 

- "Ermenilerle aramızda yeni 
bir Üanıharp, yeni bir faarmz yok
tur. Aramızda hôliharp, f!Jlasen 
mevcuttu. Bu havalinin anavata
na ilhakı, Brest Litvusk muahede
sinin icabıdır. Vaziyeti değistiren 

"S . feY evr,, muahedeai olmuatur. 
Halbuki bu muahedeyi; Türkiye 
Büyiik Millet Mecliıi tanımıyor. 

Elviyei Selase, miaakı milli dahi
lindedir. Heyeti Vekile, Ermeni 
ordusuna harfi hareket yapmakla, 
meclisin hukukuna tecavüz değil, 
onun verdiği ıralahiyeılerden isti
fade etmiş, direktifleri dahilinde 
hareket etmiştir. 

"Moskova Sefirliğine bir zatın 
gönderilmesi de büyütülecek bir 
fey değildir. Sefir demek, memur 
demektir. Sefir tayini, Heyeti Ve. 
kilenin ıralahiyeti dahilindedir. 

İstizah takririnin meali, Harici
ye Vekilinin izahı itin zahiri ve 
resmi şekliiir. İşin içyüzü müza
kerenin devamı esnasında daha iyi 
anlatılmıttır: Karahisar meb'usu 
Hulusi Bey diyor ki: 

- " .•. Şuraaı muhakkak ki ıul
hü gerek meclis yapsın, gerek He
yeti Vekile yapsın; memleketimi
zin selametini gözönüne alacağı 
tabiidir. . • . M ecliae maliimat ve
rilmiş veya verilmemi,, bunlar 
hakkında da bir fey aöyliyecek de
ğilim. Yalnız bir fey kalıyor: Mü
zakerah idareye Kazım Kara Be
kir Paşa memur ediliyor, onun re
fakatine de bafka ilıi arkadQf ve
riliyor. Acaba ne gibi bir aaiktir 
ki, maliimah hukukiyeleri, irfan 
ve iz'anı bizde olduğu gibi Garp. 
te de malum olan bir Üstadı hukulı 
varken o tayin edilmedi de . .••• 
Celaleddin Arif Beyefendi Erzu-

' rumdtidır • •• ,, 

Hulusi Bey beyanatının bir ye
rinde Ali Fuat Patanın kifayeti il
miyesi, Moskova Sefirliği yapacak 
derecede olamdığını, Moakova ile 
münasebet tesisinde bu zatın bü
yük bir it göremiyeceğini iddia e-

iiey Erzuruma gittiği zaman, ora
ya ait hususi bir mesele çıkh. Bu 
meselenin müzakeresi avdetine 

J I talik edildi. Temenni edelim ki, 
1 arkadaşımız bu meselede haklı 

1 
çıksın. . . Binaenaleyh Erzuruma 
ait, cephe gerisine ait dahili bir 
mesele dolayısile Celıileddin Arif 

Celaleddin Arif 8. 

diyor. Gerek Moskovaya sefir ola
rak gidecek olan zat hakkında, ge
rek Ermeni HükUmetile müzakere-
ye memur edilmit zevat aleyhinde 
söz söylemenin doğru olmadığı, 

çünkü hala devletimizi temsil et
mekte oldukları HulU.i Beye söy
lendiği zaman; sadece: Bu benim 
hakkımdır! Bundan beni kim me
nedebilir? Cevabını verdi. 

Söz arasında HulU.i Bey; Tev
fik Rüştü Beyin de Moskovaya gi 
ditini muvafık bulmuyor: "0 tec
rübesiz arkadaş bu işi naatl ya
par?,, diyor. 

Maliye Vekili Ferit Bey söze ka
rıtıyor: 

- "Elendiler, Celaleddin Arif 
Beyin ilmi kudretini biliyoruz. Fa
kat Heyeti Vekile murahhasları 
tayin ederken, yalnız bu kudretle 
iktifa edemezdi. Bir takım hususi 
ve siyasi meseleler var ki, mukar
reratına mutlaka tesir edecekti. 
Biliyorsunuz ki, Celaleddin Arif 

Beyi murahhas tayin edemezdik. 
Bu mühim bir sebeptir. Sonra e
lendiler, Celaleddin Arif Bey mec
lisimizin ikinci reiıridir. 8af111urah
haıı, başkumandan olacağına göre 
reisimizi onun maiyetine vermek 
muvafık olur muydu?,, 

Bir çok hatipler, bu münasebet
le lüzumlu, lüzumsuz bir çok söz
ler söylediler. Fakat herkesin ka
fasında beliren istifham işareti fU 

1 
oldu: 

Erzurumda, cephe gerisinde Ce
laleddin Arif Beyi alakadar eden 
dahili mesele, hususi emsele ne
dir? 

Defterimin öbür yaprağına bu 
meıeleyi de kaydedecefim. 

MiLLiCi 

Tekadde sevk 
ANKARA 29 - Birinci tetrlnin yir 

mi dokuzunda tahdidi sin kanununa 
göre bet kaymakam ve otuz nahiye 
müdürll tekaüde aevkedlleceklerdir. 

1 İs ve İsçi 1 
Milliyet bu •Ütunda iı ve İffİ iati
?"'nlere taı>asaut ediyor. lf ve İfçi 
utiyenler bir mektupla iş büro
muza müracaat etmelidirler. 

f t isteyenler 
Tecrübeli ciddi bir it adamına ihtiya

cı olan müessese veya şirketlerde çalıı
mak iıtiyorum. 

Mali ve idari iılerde bulum!uın. 
Adres: Aksaray Yusufı>a!a caddeli As
ri terzihane 

Y . Hakkı • 

Müvezziler gaz.ete ve mecmuala rrn isimsiz yardımcılarıdır. Bu neırefa 
tiğimis resimde hükrimetmerke:zinde da ha küçük bir çoc:ukken hayatını mÜVH· 
:ziüküı ka:zanmaya başlıyan Yakup Efendi ve gazete sergisi görülüyor, Yakup 

Efendinin aergiai (Hakimiyeti Milliye) meydanında ve Taşhanm llnllndediT 
ve kendisi Ankarada (Milliyet) i en çok satan müve:z:oi/erden bir tanesidir. 

~·--------...;,;K_E_N~A-R..__M_A_H_A_L_L_E_L_E_RD_E_N ___________ , 

A 
... .J 1 

ANKARA, 25 (Milliyet) - Ankarada yeni bir fehir kuruldu ise, 
bu; şehrin hertarafında konfor var demek değildir ya... işte kenar 
mahallelerden bir sahne! Akar ıru yoktur. Çamaşır bahçede ve leğen

de yıkanır. Su kuyudan temin edilir ... 

Ankara SiNEMALARI 
Yeni Bu gece 

Casus Şebekesi 
Gizli Kuvvetler 

ilaveten: Dünya haberleri 

Bugiin bugece Kulii.f 
Anıerika hava kuvvetlerinin itti

rakile emsalsiz bir surette 
vücude getirilen taheıer 

SEMA DEVLERi 
l!aveten dünya haberleri 

- Nasıl , ikinci vitesle saatte 45 mil 
son vites gibi işliyor? ' 

- Hayret ettim, hem de vites de
ğiştirirken ufacık bir ses bile çıkmadı. 

v 

Keyfiyet kanuni hükümlere muvafık 
görülmüş olmakla ilan olunur. (2464) 

lıtanbul 4 üncü icra memurluğun
dan: 
Temamına iki biu üç yüz doksan lira 

kıymet taktir edilen O ıküdarda Hace 

Hesna batün mahallesinin paşa limanı 
caddesinde (Üsküdar iskelesine bir bu

çuk dakikalık mesafede) yeni 18,22 N o. 
larla muraklmm beden duvarlan taş is

tor kepenkli alfranga kiremitli bir sa
kat altında 3 bap dükkanın temamı art

tırmaya vazedilmiş olup 1 Mayis 933 ta 
rihinde şartname divanhaneye ta

lik edilerek 22 Mayis 933 tarihine mü
sadif pazartesi günü saat 14 ten 16 ya 

kadar lıtanbul 4 üncü icra dairesinde 
açık arttınna suretile satılacaktır. Art 

tınna ikinci birinci arttırmada en ziya
de 500 liraya talip çıkmqtır bu kene 

en çok artbranın üzerinde bırakılacak
tır. Artınnııya i§tirak için yilzde yedi 

buçuk teminat akçesi alınır. Müterakim 

vergi, belediye, vakıl icareei müıteriye 

aittir. 929 tarihli icra kanunun 119 un

cu maddeılne tevfikan haklan tapu ıi

cillerlle sabit olmayan ipotekli alecaklı
lar ile diler allkadaraıım Ye irtifalı: bak 

kı aahlplerinln bu haklarını huıusile 

faiz ve IMMJ'İfe dair olan iddiealannı i 
lin tarihinden itibaren 20 elin içinde 

evrakı mibbitel.erlle bildirmeleri llzım
dır. Alui halde halı:lıırı tapu sicillmle 

sabit olmayanlar satıı bedelinin paylaı 
DJ11aındaa hariç kalırlar alAlnM!arlann iı

bu madclei lcanuniye ııhlıAmme ııöre ha
reket etmeleri ve daha fazla melilmat 

almalı kteyenlerin ~ dCNya No. 
11 le memurlyethnize mliracııatları llin 
olunur. (24116) 

- Yeni blr IJevrole gllrtlnco, geri 
döntıp bakmaktan kend.lınl alaımyo-

rum. 

Bu otomobilin saatte 70 mil sür'atle bu 
kadar sessiz işlemesinin sebebi, 6 silin
dirli motörün lastik meınetlerle şasiye 
raptedilmesidir. 

- llu Aero • Diıuımllı: atili haldka· 
ten arabaya pe1r arif bir teldi veriyor. 

(işte bu kıymetlerden dolayı bütün dünya ŞEVROLE'yi lercme~iyor 

- Nasıl! Marş dilğmesi yok mu? 
- Hayır, buna lüzum yok, çünkü gu 

pedaline basınca motör harekete geli
yor. 

- İşte Şevrole bu gibi bir çok yeni
likleri icat etmiştir. 

- Işte, lilks buna derler. Ucuz ara
balarda bu kadar teferrüat görmemig
tim. 

- Tabii, Şevrole'de, pahalı arabalar 
gibi FİŞER karoserisi mevcuttur. 

- Aman, biraz hava alalım . 
- İstediğin gibi yap, bana dolrunma:ı. 
- Çünkii bu FfŞER cereyan tevlit 

etnıiyen havalandırma tesiaatı mllkem
meldir 

- eevrole basit aer
beet tekerlek tertı.be

ti ile kombine edil
ınlt slnkromeı'inl tec 
rtıbe edinclye kadar 
araba ıUrmede dııha 

Sok eladllm yardı. 
- Dotnı. ııJmdi arabayı 50k kolay. 

hJda kuUamyOillUJI, 

• 

" Herkesi memnun bırakmanın imkanı yok 
derlerse de bunu yeni 6 ıılllndirll Şevrole için 
kabul edemeyia, Çilnkü, büttın dünya bu ara
bayı hayretle karfilamıştır. TethJr edildiği ma
hallerde, sokaklarda ve her yerde ahali bu ara
baların etrafında toplanmaktadır. Bugün Şev
role, dilnyanın en fazla satılan markasıdır. Şim
diye kadar kazandan tllbret hu kadar hakedil 
memi§ti. Çünkü yeni Jevrole'nln fevkaladelik
lerlnin hiç biri daha werinde bulunmuyordu. 
Dünyanın en fazla otomobil imal eden fabrikası 
olan Şev~ole, bittabi iştira kuvveti, vesait ve 
iınaUittaki taaarruf gibi çok menyetlere ma
liktir. Bu meziyetlerden de Şevrole tamamile 
istifade etmlgtir. 

Bunun içindir ki, yeni Şevrole diğer araba
lardan tamamile ayn, daha şık, daha rahat, da· 
ha emin ve daha idarelidir. Ve gene ayni me
aiyetlerdendir ki bu fiatlarda olan diğer hiç bir 
araba hu kadar eaaslı yeniliklere malik değil
tfü-. Velhasıl bütün dUnya bu arabaya bakıyor 
ve herkes Şevroleyi almağı tercih ediyor. Yeni 
Şewole bu senenin en yüksek Jaynıet ve fev
kalAdelitJnl bihakkın kazanmaktadır. ... 

ŞEVROLE BAYİLERİ: 
Hanif zade biraderler Ankara 
Lewls Heck ve şeriki İstanbul 
R. E. Turrell. İzmir 
Müftü zade Mehmet Hayri 
ve Ali Veli Mehmet Ali B. G. Antep 
MilftU zade Mehmet Hayri 
ve Ali Veli Mehmet Ali B. 
Erzurum'lu zade Ahmet Bey 
Aldıkaçtı zade Rüştü 
yiğenleri 
Hacı Salih Efendi zade 
Ahmet Şevki ve Ş. sı 

Mersin 
Tralızo:ı 

San'>6un 

Antalya 


