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İktısat Vekili 
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Yeni Tefrikamız Şaheserdir. 

c u M A, 12 MAYIS ·(5 inci ay). 1933 idare Telefonu: 24370 Sayısı 5 Kurut 

Kazım Karabekir Paş·anın Davası 
········································································································ 

Falih Rıfkı Beyin Cevabı 
Karabekir Paşanın üçüncü mektubu 

Devamı Dokuzuncu Sayıfada ...... ,,_,~ ~-
' - - ZWWWL - -.., 

~ 
Klzım Karabeklr Paşanın 
ikinci ve dün gelen U~Un· 

cU mektupları 
9 uncu aayıfamızda 

Jstanbul Muallimler Birliği dün 
senelik toplantısını birliğin Sultan 
ahmetteki merkezinde yapmıştır. 

Celse idare heyeti reisi Hamit 
Beyin reisliği altında açılmış ve 
yasa mucibince kongre reisliğine 
Ferit Zühtü, katipliklere Münir •e 
Tarık Beyler seçildikten sonra iç • 

timaa batlanmıştır. 
Evvela yüksek makamlara ta• 

zim telgrafları çekilmesi karar· 
laştırılmıştır. Bundan sonra ida • 
re heyetinin 'Dir senelik raporu o • 
kunmuş ve aynen kabul edilmit • 
tir. 

[Devamı 1 lncl aayıf ada) 
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H·akiki Balkan 
bitliğine başlangıç 

~S0N HABERLER BüyükGa 
llaşmakaleden Devanı 

Türkiye ile Yunanistan ancak Bal
kanların ıulhu için birleşirler. Bi
naenaleyh bunların, arasında ya
pılan, yahut yapılacak olan her 
hangi bir tedafüi ittifaka diğer 

Balkan devletlerinin de iştirak et
melerine hic bir mani yoktur. Bila
kis Bulgaristan, Yugoslavya, Ar -
navutluk, Romanya gibi devletle -
rin iştirakleri de memnuniyetle 
kabul edilir. 

VAK I T' ın Hususi Telgraf larz ~ iki Mustafa Ke 
var, diyorlar --~ - - - - - ~ ------------------...------------------• 

Iktısat Vekilinin Beyanatı 
Celil Bey, Türk- Yunan Ticaret 

Mukavelesini izah ediyor 

/ 
J~v\'ulki aksam Ankarad8 

mecliste Büyül~ reisimiz bir ı11 
scbetlc dcmislerdir ki: 

- "HükÜmlerinizde yarııl 
sunuz ... İki Mustafa Kernlll 
Biri ben, fert olan, fani oları ~ 
ta fa Kemal.. İkinci Mustaf' 
mal'den ise "Ben,, diye hah 
mem. Ondan ancak ''Biz,, 

Balkan konferansı reisi (Papa lZMf R, 11 (Hususi) - lktısat smı ilan ve kabul etmiş ve tatbik 
Anastasiyu)nun çok haklı olarak vekili Celal Bey bugün Ankara va etmektedir. Kömür ve pamuk bun 
s~ylediği ~ibi altı Balkan dev.le~i- 1 purile Yunanistandan buraya gel- dan mü5tesnadır. Alman bu ted
nın hep bır~en ~r~larında bırlık miş, bir ç.ok kimseler tarafından 1 birlerin içinde bulunduğumuz te -
yapmaları ııtenılırıe daha ç~k karşılanmıştır. • sirlerini göstermek için üç aylık 
zaman beklemek icap edecektır. Celal ve Numan Rifat Beylerle statistiklerimizi gözden geçirmek 
Bunun i!:in Balkan konferansının refakatlerindeki diğer zatlar va- faydalıdır. 
son celsesinde yalnız iki devlet a- purun lzmirde bir kac saat kalma- Bu, iktısadi vaziyetimizin nere
ruında olsa bile Balkan birliği he- sından istif<"de eder;k ~eh"e çık· lere kadar sürükleneceğini anla -
define doğru gitmek için samimi tılar. Celal Bey vilayeti, müstah- mak imkanını verecektir. 932 se -
itilaflar yapılmasına karar veril - kem mevki kumandanlığını, bele- nesinin kanunsani, şubat, mart ay 
mittir.Bu itibarla Atinada başlıyan diyeyi ziyaı·et etti. Reşadiyeyi zi- ları zarfında Yunanistandan Tür -
iktııadi müzakereler bittikten son- yaret etti; Kadife Kaledeki hafri- kiyeye 30 hin liralık ithalat yapıl
ra Türkiye ile Yunanistan arasın- yat yeıini gezdi. Belediye reisi mıştır. Buna mukabil bizim 
da daha umumi sahalarda anlaş- Behçet Salih Beyin evinJ~ öğle ye J.,700,000 liralık ihracatımız kay· 
mak imkanları aramak lüzumun - meğioi yedi. Öğleden sonra Tica- dedilmi~tir. 
"da her iki taraf mutabık kalmı~ • ret odasına giderek tüccarlarla le· 933 seneı:;i aynı ayları :ı:aıf ında 
tır. mas ve hasbühallerde bulundu. Yunıınistanın bize 93 bin liralık it 
Şu halde iki sene evvel maziyi Kereste tüccarlarından bazıları halatına mul.abil bizim ihracatı -

unutmak, ebedi bir istikbal için kereste depolarının yangın yerle· mız ancak 395 bin lirayı b~labil • 
dost yatamak arzusunda birleşmiş, rine kalkmasından tikayet ettiler. '11İştir. Bu, aleyhtekı azim tenakü
bu arzularını bir misak ile teyit et- lktısat vekili: sim sebc-bin: Yummhların tatbik 
miş olan Türkler ile Yunanlılar "-Bu şehre ait bir iştir.,, dedi. etmekte oldukları mecburi takas 
bugünden itibaren yeni bir tarihin "ihracatımızı kolaylaştırmak i . da aramak çcık ..:.1 oğı u bir hareket 
~H, sahifeıini açmağa karar vermiş çin paramızı düşürmek icap eder olur. Biz esas itibaril~ Yummista
bl lunuyorlar. Bu kararları da çok mi?,, yolundaki suale: na sattı8ımız mallaı nı yüzdf. yüz 
geçmeden bir misak halinde vü - " Hayır. Bilakis paramızı yük- mukabilini Yunanist~ndan almak 
cul bulacak, bu misak önümüzde- telt.mek icap eder.,, cevabını ver- imkanını bulduğumuz takdirde 
ki teı~inievvele kadar imza oluna· di. kendimizi bahtiyar addedeceğiz. 
rak tatbik sahasına geçecektir. Ni· • Çünkü Tüı;k malı.o.aı: •hflllıı olan 
h -~"°\. ~ '" k h k'k t h Iktısat Vekilinin beyanatı •.~ uu masa ın a ı a ıa asma bir piyasayı daimi surette elde bu 
aeçmetf hak1ki bir Balkan birliği- 1ktısat vkili Mahmut Celal B. lundurmu~ olacaf.ız. 
ne ba.~langıç teşkil edecektir. Türk-Yunan ticaret itilafı münase Mukavelenin esasları 

Mehmet Asım betile fu beyanatta bulunmuttur : 

Mecliste· 
Vergi karneleri 

kabul edildi 

" Yunanistanla yapılan ticaret 
anlaşmasına çok büyük ehemmi -
yet verdik. Bunun tesirleri mü • 
himdir. 930-931 senelerinde Yu-
nanistana 9 milyon liralık ihracat 
yapıl~ıstr. ~~2 senesinde bu mik
tar beş milyona düşmüştür. Bu se
nelel·de Yunanistanın bize olan it-

ANKARA, 11 (Hususi)- B. M. halatı 250
7 

300 hin lira arasında 
Meclisi bugün toplanmıştır. 1933 tehalüf elli. Görülüyor ki aradaki 
bütçesinin pazarteıi gününden iti fark bizim lehimize olarak mü
baren müzakeresine baılanması Mmdir. Her memleket ticaret mu
karatlatlırılmıştır. vazenesi ve binaenaleyh döviz va-

Askeri ceza kanununa müzeyyel ziyetini ko.-umak için sıkı tedbir
ki.nun müzakere ve kabul edilmiş· ler almak mecburiyetindedir. 
tir. Buna nazaran aıağıya yazılı Yunanistan alelumum ithalatı 

fiilleri ilk defa yapan zabitlere as- için yüzde yüz mecburi takas esa
keri memurlar ve gedikli küçük za <111ıınıııınuıaı .. ,_111111ınuıımııı111J1•-•-••ıı;nıoo111111Uıııaıınnıııınmımo 
bitlere iki aydan altı aya kadar ha de vazife kabul etmek ancak teb· 
piı cezuJ verilir. Tekerrürü halin- dil hava veya resmi mezuniyet su-
de evvelce verilmiş olan ceza bir retile kıt'a ve müeueselerden ay -
kat dalı. arttırılmakla beraber za- rılanların askerlik kıyafetinden 
bitlerle askeri memurlar hakkın - ayrılmak şartile kendi it ve sanat• 
da ihraç, gedikli zabitler hakkın - larile iştigalleri caizdir. 
da rütbenin geri alınması cezaları Mükelleflere vergi karne -
birlikte hükmolunur. leri verilmesi hakkındaki kanun 

a - Ticaret yapmak veya yap • müzakere ve kabul edilmİ!tİr .. Ka-
tırmak, nuna göre, mükelleflere; vasıtalı 

b - Ticari ve sınai müeueseler- ve vasıtasız senelik olarak ta hak· 
de vazife kabul etmek, kuk ettirilen vergileri için karne 

Kanunun diğer bir maddesine verilir, Vergi karnelerine tabak -
göre aıağıda yazılı fiilleri ilk de - 1 kuk ıubesi teşkilatı olan yerde fU
f a yapan ihtiyat zabitleri hakkın- ) be, ve teşkilat olmıyan yerlerde 

Fakat iktıaadi hareketlerde ce-
birle neticeye varmak mümkün o -
lamaz.. Bu hakikatı Yunan ricaline 
anlatmak ve iki memleket arasın-
da çok samimi bir surette devam 
eden her türlü münasebatın ve bü 
yük dostluğun neticesinde mü -
him olarak Jimdi size bir suretini 
vermit olduğumuz ticari anlaş

mayı yaptık. Bu ticari anlaşmadan 
bilhassa Yunanistana yakın olan 
Ege iktısc.di mmtakasının ve Edir 
ne havalisinin istifade edeceğini 
umduğum bu itilafnameye göre ilk 
üç ay zarfında Yunanistana gön -
dereceğimiz malların yüzde yet
mişi döviz olarak tediye edilecek 
mütebaki kalan yüzde otuz için 
Yunan bankası tarafından bons de 
caisse verilecektir. Bu "bons de ca 
isse,,in yüzde yirmi beşile Yunan 
piyasaıından dört ay zarfında Yu 
nan malı alınarak Türkiyeye geti· 
rilecektir. Mütebaki yüzde beş için 
de Yunan gemileri ile Yunanista
na veya her hangi bir memlekete 
yapacağımız nakliyatta navlun o
larak kullanılacaktır 

d~ iki aydan altı aya ve küçük za - ! kaza varidat i:-laresi hududu içeri
bitl~rle neferler hakkında on bet ff ıinde miıkelleflerin her &ene tahak 
günden üç aya kadar hapis cezası kuk edecek vergilerile bu vergilere hr. 
verilir. Tekerrürü halinde cezaları t kar§1 ödeyecekleri paı alar yazılır. Memleketimizde sablabUe

Şimdiye kadar Yunanistanda 
yüzde yüz ımechuri takasın yapıl
masını temin için Yunan mevzuatı 
kanuniyesi mucibince Yunan ban
kalarına depo ettirilmekte olan 
yüzde yirmi beş teminat akçeleri 
bons de caissc' e tahvil olunacak -

bir kal arttırılmakla beraber kü - l Mükeitf•fö•r kendi!enni diğcl' ta -
çük zabitler hakkında rütbenin ge hakkuk ıubelerine veya kaza vari
ri alınması cezası da birlikte hük dat idarelerine göti.ırı·ek o şube ve 
m~lunur. kazalar hudut içe··ismdeki vergi • 

a - Fili hizmeti askeriyelerini lerini ve üdeyece'.<~·~rt 1J'\I nl.' ı y?z 
ifa esnasında' bizzat ticaret veya dırabilirler. 
ıanatla iştigal etmek. Mdis cumartesi günü toplana -

4 

't, - Ticari ve sınaf müesseseler caktrr. 

cek Yunan malları 
Yuanistandan transit olarak ge

çecek Türk malları bu mukavele 
ahkamına tabi değildir. Yani taka
sa tabi tutulmıyacaktır. ikinci üç 
ay zarfındaki ihracatımız için yüz 
de 65 döviz verilecek mütebaki 

ı 

yüzde otuz beıten otuzu mal mü-

bayaasında istimal edilmek üzere 1 bahsedebilirim. O Mustafa 
serbest dövize ve yüzde bel}i de mal, yani sizler, bu ak~aın 
navluna tahsis oluna-::aklır. fımda olanlar, memleketin her 

Yunanistanda mallarımızı satmak şeııinde çalı~an köylüler, u·Yf 
· · münevver, vatanperver, ınıl .ı. ıçm müşkülat yoktur. Asıl müşkü· r 

perver vatandaşlar ... işte befl hir 
lat memleketimizde satılabilecek 
Yunan malı bulmak ve ithal et - lnrın hayalini tespit ediyo~tıl· ~'' 

ların hayalini tahakkuk etli 1 tr ö 
mektedir. Bundan dolnyı vekalet J1 

çalıştım. O Mustafa Keı:Jl. Çt 
vatandaşlara Yunan emtiasmın 

memleketimize ithaline medar ol -
mak üzere mümkiin olan kolaylığı 
yapmağa timdiden karar vermiş -
tir. 

Yunanlılar mal satışlarımızdaki 
mevcut suhulete rağmen tatbik et 
mekte olduklan kontenjan ve her 
hangi bir takyit usulünde faydalı 
olmağı rt!smen tanhhüt etmişler -
dir. Her iki memleketin alışverişi
nin normal şekilde cereyanını te
min için muhtelit ticaret ofisleri 
teşkili de kararlaştırılmıştır. 

mez. O, Türk milletinin ihl da.r 
lan ile beraber, gitgide u r 
şuuru ile beraber, tekamül ede h,k 
ebedi olarak yaşıyacaktır. l 
cümhuriyeti yapan, inkılabı . ta 
tan, O "Biz,, diye ifade edeb1 

ğim Mu~taf a Kemaldir.,, 
'" ı•nmuımm111111mmunııımnıımı1111ımımııı11111muııım11m1ıı1ınlfl1 

1 lngiltere, devlet 
..:• f 

Yapılan itilafnameJerv d:: 
aleyhinde bulunanl~ iaa 
LONDRA, 11 (A. A.) ,..,.,, ~tc 

gilterenin aktetmiş olduğu :1 
Tütün meselesi itilaflar hakkında yapılan ıo. 

Tütün meselesi yakın şark mese· kereler esnasında M. Run'J 
lesi için hayatı bir meseledir. Alıcı Danimarka ve Arjantin ile 1 
piyasalar hemen aynıdır. Büyük mış olan itilafları müdafaa ~e 
alıcılar satıcıların organize olma- larm fayda ve menfaatlerini . 

malarmdan istifade etmektedirler uzadıya izah ve teşrih eyle~)(. 
v~ bu suretle tütüri-,T•lİ§tire 11• mc::n.. M. Archibald Sinclair, J..,ı 
leketle İn· aarlarmda sahtrteşkilatı fırkanın iktrsat konferansı111; 
olmamasından daha ucuza mal al kumetin takip etmekte olcl1JJI.: 

mağa muvaffak olmaktadırlar. Bi yase~~n en .:~~sek -~~yesi I•~ 
naenaleyh müsterek tütün satışları ve dıger hulun mulahaza .,.. J 

• AbO 1 ı1J., 
nı tanzim etmek ve tütün siyase - gayeye ta 1 tutu ması ar 
tinin ana hatlarından beraber ha· bulunduğunu söylemiştir. / 
reket eylemek imkanlarının ara - Muhafazakarlardan M. ".;J' 
mak için Balkan Konferansının ka itıiafnamelerin aleyhinde 

rarlaştmldığı esaslara tevfikan a- mt şt.ur. ~ 
ramızda tütün merkez ofisi teşkili Gene muhafazakarlard•" ~ 
de tesbit edilmiııtir. Daha açık ko- Morris, Skandinavya meıııle 

oy: • • 1 1 ·1 · el' 
nuşmak i~zım gelirse meı:ıleketi -
mizden büyük tütün alıcıları ile 
daima doı;t o1"Ilak ve onlara yar
drm etmek fikrinde sadıkız ve bun 
da menfaat görmekteyiz. Fakat ba 
zı alıcılar tütün piyasalarına fiyat 
empoze etmek icin tütün istihsal 
eden memleketleri satışta rekabete 
düşünmektedirler. Ümil ediyoruz 
ki ofis bu kabil gayri tabii hare -
ketlerin önüne geçecektir. 

Yunan malları almahyız 

rının ya nız ngı terenın il 

dostları olmakla kalmayıP. otl 
zamanda en iyi mütteriler• 
ğunu beyan etmiştir. ..,/, 

Ziraat nazırı M. Elliot: •;i ~ 
sulleri vaziyetinin pek cı~ ~ 
ğunu söylemiştir. TereyaS~ .- ~ 
süratle düşmektedir. feyn~d'" 
reyağı ithali.tını bazı tahd~~ .ıl 
bi tutmak ve hatta icap e '°, 
tihsalatı tahdit eylemek ';ıı el 
fiatlarm yükselmesini teıO .,; 

mek zarureti vardır. ~~· 
Vatandaşlarıma Yunan piyasa - Avam lcamarası, itilaf ·jİ ".:J 

sına mallarını satmak imkanını bugün kabul ve tasdik etli '~ol' 
veren bu anlaşmadan istifade et • dirde hükumet yarın süt ~- r'_J 
mel erini tavıiye ederken memle - lerine ait İngiliz piyasa•~~ıftJ') · 
kete mal ithal eden tüccarın Yu- lacak tahdidatı kar• e;te'

1
( 

nan mahsulat ve mamulatı üzerine makaadile bu mahsuller Jll,o~ 
nazarı dihkat!erini celbcd\!.-im. Bu hitlerile isti5arelerde bıılıJJI ..il 

gün cihan iktısadi siyasetinin neti savvuru~dadır. J'pce,Jıf"oısl~ 
celeri gözümüzün önündedir. Her Domınyonlara ge ı .. .,,. 
hangi bir memlekete karş: yalnız da istişare olunacak, ıııu JI' 
satıcı vaziyetin~e kalmak imkan - de bulunulacaktır. h~Iİ' 
sızdır. Mallarımızı satın alan me.m Müteakiben balıklar ~· Y • 
leketin mahtulit ve mamulatını ki tahdidattan bahıecleJJ iJ1Jıl' 
imknn dahilinde ve hatta tercihan ot, hu tabdidatın batlı~ 11te 0 

mübayaa et:'.'lleği milli bir vazife 
olarak etmeliyiz. Yunanistanda 
Türkler iç~n umumi ve derin ve sar 
sılmaz bir dostluğa şahit oldum. 
Her iki memleketin iktısacli .müna 

d'lllle .. 
yaya karşı tatbik e 1 f 
ğunu söylemiştir. etJerİ~ot' 

Skandinavya hiikU': ~Jıl';"'Wir 
pılan itilaflardan batk l bit 1 

ile de bu hususta ınakU ~ 
sehetlerini kuvvetlendirmeğe vesi· name aktedilmiştir. _....,.~ 
le t'"'~kil edecek olan dostukla men uuıııııııııııııııuıııııııııııınıııııtllllllllllllllll""I fiıJS'J, 
faatlerimiz beraber yürümelidir. Hususi Haber e~,~ 

(Yeni Türk Yunan ticaret mu- 7 · ci s•Y~ 
kavt")lena11ıe~inin ı Ptni yedinci sa- devamı ın 111111111111 

d .. -....... ıııııı11111ıııııııııııı111111ıııııımııı11111ıııı yrfamız ndrr.) 
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K ''Bir hatıra,, 
onuşmasını 
•• v 

8. ogrenelim Hakkında Kazım 
ltdtürlü, bazı arkadaşlar küfür Yeni talihliler Yılan ı·şı· Talebe birliğinde K B k p 

::~~:~~;:ı:.·:d:::ı:;::~i~i~~'. 30········B········:··········ı···~··· T ..... -.k-----·· .. --····h····· ara e kirt başa 
~irleri:~uukanaatını ~esliy~rla~. }fl ıra e cep e DID me U U 
itle k ygun gelmıyen hır fı- Yugoslavyadan Dünkü nüshamızda Selami iz-
e._ ~ttılaştılar mı, hemen kale- o·~ b .. .. k .. d k B ·11· . . zet Beyin ''Bir hatıra,, serlavhalı 
tL tı 1Yorlar ve kendi noktai na- ıger uyu serom gon erme " iz mı ıyetçıyız, yazısı vardı. Bu yazıya dair 
~rını 

~lai naz:~;ı~p, .. k.~rşmkndakinin ikramiyeler çıktı Üzere müracaat koyu milliyetçiyiz,, dün Kazım Kara Bekir Paşa bize 
"für d' 1 çurutece yerde, şu mektubu göndermiştir: 
~i el 1Yorlar. Yeni tertip tayyare piyangosu- Yugoslavyada yılanlardan se- Milli Türk Talebe Birliği sene- Ereakly 

ell b~. olarak, dünkü gazeteler _ nun birinci ke§ideıine dün başlan- rom istihsal eden müessese lstan- lik toplantısının ilk iç~imaını yap- 11 _ 5 • l9" 

eliırı~rınde çıkan bir yazıyı göste- mıştır. Bu ke§idenin en büyük bul Ticaret odasına müracaat ede- mış,ır. Efendim, 
.\ ikramiyesi olan otuz bin lira rek istihsal ettiği seromları muh- Dünkü toplantıda şimdiye ka - 11 mayıs 1933 tarihli gazeteni• 
l, :~~&§~~rı.mızdan biri, sütunun 45,560 numaraya çıkmıştır. Bubi- telif memleketlere gönderdiğini, dar Milli Türk Talebe Birliğine zin üçüncü sahifesinde (Bir ha· 

~
et iier ~~ oldüğünü iddia etmis. lelin bir parçası Beyoğlunda ter- Türkiyeye de ihracat yapmak iste- iştkiraDk etmiyen Mülkiye ile Yük - Lıra) serlavhalı ve Seli.mi izzet 
1 dUıı ır arkaadş da bu . dd' ~ zi Yorkiyadisin atölyesinde çalı- diğini bildirmiş, talep olduğu tak- se eniz Ticaret mektebi talebe imzalı makale doğru değildir. Ay· 
l
JI' .c. erhedı"yordu. 1 ıayı •an Sofi Despina, Eleni, Hriso, murahhasları da hazır bulunmuc -

Ş T dirde serom istiyen kimselerin T ni sütuna atideki mektubumun 
ta~ • 11t ölüyor d' Margorit, Afrodit, Marika, Bergo- lan ır. ı ıy k isim ve adreslerinin bildirilmesini dercini rica eylerim efendim. 

t t hıuha.rrirı'n ek yazı yazma vir ismindeki sekiz dikişçi kız ta- Bu suretle bütün yüksek mek -
Q'!k b ne adar hakk · rica etmiştir. l 1 - Benim Ali Rıza Paıa ile 

a. i 1 ıse, rafından mü•tereken almmıctır. tep talebe eri kongre reisi ile ka • 
İt öl-·· r rnuharririn de "hayır ci- :r :r hiç bir muarefem yoktur. Ve de-

... 1.ıYor ·· ' :r Kızlar hisselerine düşen 375 13 k'" d tipler seçildikten sonra idare he-
Çt ,, , fllr dünya d d k oy e aşı diği eve gitmedim ve bu evin ne· 

"afıya k ur u - §er lirayi dün bileti aldıkları Ka - yetinin ri\poru okunmuştur. 
d,t h"'kk eda lır,, dernesi de 0 ka - Şile kazasının on üç köyünde d rede olduğunu da bilmiyorum ve 

... ı ır der gişesinden almı,lardır. Bu rapor a mecmuanın yakın-
.-\ · 2037 zeytin, fındık, kestane ağa - h Ali Rıza Pa!a ile de bir yerde ıö-e t rıca.k b Yirmi bin lira 12,688 numaralı da çıkacağı, spor areketine başla 

Qlk ' unu diy h · cına a!• tatbik edilmi~tir. k rü,medim. Ailesi efradından •rııı y en mu arrır, bilete, 10,000 lira 1019 numaralı - nacağı, kas et işinin halledildiği 
t azııını na ı b' · · B k k d d B d backa sagy kimseler varaa taL1

-,·" Cim· · sı ıtırıyor: bilete çıkmı§tır. ey oz azasın a a ursa an bildirilmekte idi. T na 
1
" 

ta~fın:zı~. Şuursuz ve en dinamik On bin liralık biletin bir parça- getirtilen üç bin kestane iki bin Bir aralık Milli Türk Talebe olunmalıdır. 
~lllaınlJ.:~l~ter~~ şiirin ebediliğini sı Samatyada Rıza Efendi isminde fındık, elması, Amasyadan getir - Birliği reisi Tevfik Bey söz alarak 2 - Seli.mi izzet Beyi tanımı· 
~bllklarıd ar, ıçı çıkmış kof zeka birisindedir. Keti deye bu sabah sa tilen iki hin misk elması, bin beş demiştir ki: yorum, eğer Seli.mi izzet Bey 

tıız.. ır. Dstünc basıp geçi - at dokuzda devam edilecektir. yüz elma, bin armut, bin erik, şef- - Bütün dostlarımız düşman- başkasile görü,tü de beni zannet· 
f Şİitderı b h tali, kayısı, kiraz aşı kalemlerile !arımız bilsin ki .. bizim tek bir tise buna da hayret ederim. 

tı'' eden b'a •eden ve şiiri müda- Halı ticaret merkezi ağaçların aşılanmasına başlanmış_ cephemiz vardır. Biz milliyetçi- 3 - Seli.mi İzzet Beyin tanif 
i tıı çıka.n 1~ rnuharririn kalemin _ ıçın yer aranıyor tır. yiz, biz koyu milliyetçiyiz.. ettiği vücuda mü,abehetim olma· 

't!\ın h· u ao.tırları okurken, Halı transit merkezi için ıtehri- Ziraat odası tarafından da dog-- Bütün namussuzların iftiraları- dığı gibi ömrümde elimde örme 
dt •a. ıde .. d 'T h · 'f · . Ccği ')el' n §ıır en nefret e- mizede münasip bir yer aranmak- rudan doğruya Cümhuriyet, Ce - na, bütün ma~karalarm aın ı tı - meşin kırbaç kullanmadım. Siyah 
lt İ · \> 1Yor B' l l - b. l ·11· k 1 k d b ()·Sırı !Uurs . ır cere ne den şi- tadır. Kadıköyündeki hal binası - lenhah ve Bu~hane köylerinde 71 ra arma ragmen ız ya mz mı ı - a pa ta tatımıyor um. El isele· 
)'•fer a.rka.dU? tarafını göstersin? nın halı transiti için bir merkez o- dönüm arazide iki bin elma bes yetçiyiz .. Halkçıyız ,.e Anadolu- rimiz de haki idi. Hele batıma 
Ot d a.şıınızın d " ·· ··ı·· ı ı - k'k d·ı ' · cuyuz. Bunu her zaman bagr-ra ba- k k ı k h. b 

1 
,, eme . . a, şıır o u- up o amıyacagı tel ı e ı mif- .k oca a pa ıç ir zaman ıiyme-

: tel&.kk •ının sebebi, fiirin böy- tir. yüz armut, ı i bin yedi yüz kes - ğıra söyliycc:eğiz.,, dim. 
tı' ı ed') tane ağacına atı tatbik · edilmic, ld h t• · k b 1 
ır, •on , 1 rnesidir. Maalesef, Hal binası 2500 metre murab- :r are eye ının raporu a u 4 - En mühimmi de ilk tanıt· 

rlfl enet d köylülere dağıtılan acı kalemleri - d'I · T 1 b B' ı· -· · b a.rııı1 .. er e için şuursuz ta- baı kadar bir saha işgal etmekte • 'T e 1 mı§ ve a e e ır ıgının ay • tığım insanın yanında vazifem· 
"'.ro ı Roster- w b l d' y le de ayrıca üç hin elma, armut rağma, kasketine öz Türk arma- d h l 

•j· • 011 fl.l ··•ege aş adı. E- ır. apılan tetkikattan sonra bu- en e e o zaman pek mahrem tu-
~ 1tırı .. "'""~"'' b' b d h 1 bin tane de kestane ag-acı aşılan • sı olan boz kurlun konması ka-'ttık4 dı.ınya du44Krd el ·ıtam eöerse. raya ır ina a a i ave edilir ve tulmaıı tabii olan itlerden bahse· 

lta ukr d halı yıkama yeri yapılırsa hal dırılmı,tır. rarlaştırılarak toplantıya nihayet ~ı..... Yoktı.ır. F k :ya urmasma decek kadar gaflet etmedim. 
~•,, a '"t b' d b. h 1 t 't k · ı verilmi•tir. ti ."eteğine k .. ~ , ız e, !iirin ınasının a ı ransı mer ezı o a- T medim. 

ı ~ı. k 1 anıız "Ü k.. . . rak kullanılabileceği anla•ılmıc- Asmalımesçit yangını K k 1 
1(

0 
a. an ! ' :r n u ıçın, ,. 'T ayma am ar ve S - Gene mühim bir mHele 

" t,c,ı uurlu hi ı · · tır. Asmalı Mesçitteki yangın tah - k 1 raı « ~airl 1 erını ortaya me tupçu ar de M. Kemal Pata Hazretlerile 
ttat .. . er gene · k . Fakat bu binanın piyasadan u- kikatına ait hazırlık tahkikatı dos-

)'l tıırın d" Yelışece tır. Belediye mektupçusu Haluk Ni- görüştüğümü ben değil tanımadı· 
Cağın unya du d k zak olmaııı da mahzurlu görülmüş- yası, dün polisten ınüddeiumu-ÇıJc a. inan r u ça yaşı- hat Beyin Fatih kaymakamlığı- ğım Ali Rıza Paıaya çok yakm· 

ı, .. '>tnıt kof ... k~•Yanlar neden "içi tür. miliğe gönderilmiş ve müddeiu- na, Belediye Mezarlıklar mu""du··ru" d t d .. h · 
ı '· N d ... c a kab ki Ayrıca bir iki bina daha tetkik l k an anı ıgım ve usuaıyet Te la· 
1tp e en 

0 1 
u arı,, olsun- mumi i çe tahkikatın derinleşti- Süleyman Beyin mektupçulug .. a, mimiyetim olan ve daha enel bu 

&e ·ı n arın ""' edilmektedir. Bu yoldaki tetkik- ·ı · · 
b

1
• Çı sin?.,, ustüne bası - rı mesi ıçin, beşinci iıtıntak dai- Fatih kaymakamı Veli Beyin Ba - huauıta bı'r der-eye kadar 10··• 

Q ler pazara kadar bitirilecektir. ~ "'d r mı.ıh resine verilmiştir. kı k"' ·· B k k k R " eh- arrir b. r oyu, ey oz ayma amı e - rüştüğüm zatlara hile açmadım. 
b()"l 1 bir hah .'kır meslektaşına, Bu yangın meselesinden dola - şat Beyin Adalar, Adalar kayma- ç k 
1 

,, eh· ııı onu k - Bir komiser muavini aley- ün ü mesele istirahate çekilmiı 
l(ld,, ~~ap etıin? NŞ~r en neden hindeki dava karara kaldı Y• mobilyacı Yani Yuvanidis, kamı Hayri Beyin mülkiye müfet- veya Anadoluya gelmek niyetinde 
Çıkını~ ı_ tier bir ~rkaed en bir ar- Uskar Alberti, Petro Alberti E- tişliğine, sabık köprüler müdürü olmıyan kimselerle münakaıa e-
tle ı. aıı:of bir • aşa: Sen içi Komiser muavinliğinde bulun- fendiler, Uskar Efendinin karısı Cabir Beyin de Mezarlıklar mü-Qlıı... z:ekaıın . d .. d h dilecek bir it değildi. 
~ "' tec;rn 

1
• , senın üstü- ugu sıra a, sa te pasaport me- Madam Olga, oğlu T oni ve Yani dürlüğüne tayinleri hakkında emir 

İç· onı.ııa.m c ı desin?. selesinden hakkında tahkikat ya- Ef d' . 1 dün tebliğ olunmuıtur. 6 -Tarifinize nazaran baheet· 
1ıtıi~d 1Yoruz l S en ının yanında ça ışan Kamil tig-iniz zatın Muıtaf a Kemal Pa • 

oı,111 t konı.ı , Yaz:ık, ki hala pı an trak Efendi isminde birisi- Ef d 
,,.,. ar !rnasın .. .. ne "seni kurtarırım,, dı·ye vaatte en iler de adliyeye getirilmi§- Türkocag"' ından alacagı.._ şa Hazretlerinin Erkanı Harbiye 
"•Ud,r "a.r "e 

0 
1 ogrenmemiş ı d ~· •a. et nların y" .. d bulunarak, yirmi lira rüfvet aldı_ er ir. olanlar reisi Manastırlı Ki.zmı Bey olma11 

~~'ta toruy:ek i.~tedikler~zu!:Y~:; ğı idd.iasile muhakeme edilen Ha- Bunlar, dün geç vakite kadar C. H. Fırkası Katibi umumili- muhtemeldir. Şimdi lzmir valiai· 
-r,~~r Qıll? I~· Şıır ölüyor mu, öl- mit Hayri Bey aleyhindeki dava, sorguya çekilmişlerdir. ğinden: Kurultay kararile feahedi- dirler. Kendisinden ta"!cik ecle-
t\'k 11d, ile 

1 
.. 1 tnuharrir, iki edip muhtelif safhalardan geçtikten lerek bütün hak ve vecibeleri Fır- rek bu şayanı teeaaüf hatanızı ay• 

h,di' "''"ı ı.ız:el, ne nezih bir mü sonra, nihayet beraat kararile ne - V A K J T kamıza intikal eden Türk Ocakla- ni sütunda taıhih büyunnanızı rİ• 
U,tU~rı "'tıa. ı.ıu değil rni? Fakat ticelen.miş, müddeiumumilik bu . GUndeıtk, sıyast Gazete rından müdevver borçların bu defa ca ederim. 
kı.ırQ k h'•dı tel konuı ! Ertes. .. kararı temyiz etmişti. tatanbuı Ankara caddesi, VAKiT yurdu üç yüz liraya kadar olan kısmının 7 _ Memleketinizin senelerce 
İre lf,, 

1 
ı> tec;ilecek kof 

1 
gku.n Temyiz, bu beraet kararını Telefon Numaralart ( üçyüz lira hariçtir) tediyesine tas müdafaaıını yapmı! bir emelctar 

"e erıe d ze a, bozdug- undan, dün dava İstanbul Yazı ışıerı teıeroou: 24379 f ·· · k I k,S 'lire l rn ürnbelek ve sa- Idare tcıetoou : 2•37& ıye encumenınce arar veri miş • kumandanını hali. vechen tanı• 
~ •tı 11 .. 1_ 0 Urıun ve b k ağır ceza mahkemesinde yeniden tir. k I 
ç a·· lıaıı:teı u üfüre t k"k 1 H Telgraf adresi : Iatanbul - "/AKn B mıyara u u orta bu mühim da•&• 

d·· tırı .... er arası d et ı o unmu!, amit Hayri Be- u miktara kadar alacaklıların lı1tc" -rı r-k· . n a, mevzu Posta kutusu No. 46 ya karıştığınıza müteeasirim efen• 
ı.ı ıır" :r" •ttıkt yin vekili, beraet kararında ısrar muamelesi hazırlanmı•tır. Alaka -

a,.. •\ln ··ı.. en sonra d ·· Ab 'T d"m ı "end· . 0 Ur!, ' or- edilmesini istemiştir. one bedellere : darların Ankarada Cümhuriyet ı · 
llı._d •Qııı • . ~ "" •Çin 1 Muh k b h t b' k Halk Fırkası merkezı·nde tasfiye ~ ... "~ı.ıı _ o ınasa hile do a eme, u usus a ır a· 

· .. ırı, ı •••e\' l ' - rar verilmek üzere, bir hafta son- encümenine müracaat eylemleri 

TUrklye Ecnebi 

Seneli': HOO Kr. 2700 Kr. 
6 aylık 7~0 H50 ' aıı:onu. z:u arın aeli.meti 'J'tna11n .. _ raya bırakılmıştır. lazımdır. 

1 ogrenelim 
3 aylık 400 • 800 
ı aylık 150 soo 

&· Seıarn· 1 · 
ır taşla b. 1 

zzet _ Eh':>ba muhadenet cemi-
~ Ort.ıc ır beygir öldü yetinde anlaşamamazlık? 
u:"fik tr

0
Yde Çayır k Etıbba Muhadenet Cemiyeti 

'Ce erıd· h ao ağ d H . . •. re der . 1 eygirini 
1 

ın a aysıyet Dıvanı, dün toplanmış, 
•it e ıçin h ot atmak t tk'k ·1 . ~ ' ora.da e ailam e ı e verı en bazı ışler etrafın-
~•t i il 1- lfbr Bey d .. k ' ırı1 .... -~en İnekç· R · . - a muza erede bulunmuştur. 

torurıc 1 ecebın c · k ~ '-t e Yanına . . ernıyet, ya ında umumi bir 
\i.. L -r1c-.~ •e hanr K•lını§, toplantı yapacaktır. Doktorlar-
~L ··•• ra ti an sol ku- d b · k . . . . \ •qde aJaı.. ~. •Yan bir ta an ır ısmmın yenı hır ısım al-

t.kibat Uftur. Rece h 1 ne· tmda batka bir cemiyet teşkil 
Yflpıltnaktadıt akkm etmek istediklerine dair bir tema-

• yülden bahsedilnt.ektedir. 

. 
llAn Ucretlerl : 
Tk.ari lh\nlıırm ilin sahlf<-lcrinde santi-

mi SO kuruştan ba'lıtr, ilk sahifede 250 

kunı,a lı.ad:ır ~ıl<:ır. 

Bü~ Ok, fada, devamlı llAn \:erl'nlt'rC ait 

ayrı tenz:llı\t \ardır. 

Resmi llAnların bir satırı 10 kurıı~tıır. 

KUcUk illnlar: 
Bir defası 30 iki de!uı 60 Uç <letıı.aı .,~ 

dört ılc!uı 7~ ve on de!uı 100 kuruştur. 
Uç aylık U&n verenlerin bir deruı mecca· 
nendir. Dört satırı gec:en llıtnlann hı.zla 

•tırlan beş Jrunı§tan heııap edtıtr. 

Halkevindeki konser 
Dün İstanbul Halkevinin güzel 

sanatlar şubesi merkezi olan Alay 
köşkünde piyanist Suna Hasan H. 
tarafından güzel bir konser veril
mittir. Genç sanatkar, Berlin ve 
Harkof ıehrileri konıervatuvarla
rından mezundur. 

Suna Hasan Hanım, dün Bach, 
Schubert, Bethoven, Chopin Albe
niz, List gibi me§hur sanatkarların 
eserlerini çalmıt ve muvaffakıyet 
kazanmı~tır. 

Kazım Karabelilr 
f umuı11ı11nı HU mu 111uttmmuıı mıunumu uı 1tt1nımrnanumnnt1•11111 

lımıııınn~a~nmı!~,nn~!.~~ı~ı~ııını~!~!!wm~l 
12 Mayıs 1918 

• - Memalik! Ot.maniye ile ll)>anya ara

ıında münhasıran aile umurunda• lııaJlı. " 

ı:ar li:r~rlnd~ "aile havadlııl., lbarNl•I ıa1et 

"ıırlh aıırl'tte hnl mektuplana posta ile te

ati ohınabllf'Cf'fl 11eutttçe 1'11dtrlhnektedtr. 

• - Benıt \ 'lliJdl vallllttne ~a.emu .... 
mutaııarrıfı bmall Hakkr, Suriye vtllyeU Ta

llllğlne Mamur.-tilllzlz: nllıl ~fd, llalep 

\"illyetl valUlğlne Kutamonl vall81 Atd &J
ler ta31n edllmlfkrdlr. 

• - Berllndekl Tlirk aanayll nen. wrcill 
eyllilde açıla<'Ak, tlmdlyl! kMlar '\1ya11ada 

tethlr edllınlt olan le\·'llalar Almu ,.,_. ... 

aa naklolunacakhr. 
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Şair Nazım Hikmet aleyhine ••• .................................................................................. 

Serasker Paşanın oğlu 
tarafından açılan dava 

Mahkeme kitabın baskı ve satış adedi 
ile tabı tarihini öğrenecek 

c KISA HABERLER) ~~!:.'..!!.'!. .. 7!.'!. .. !::.~~'!..'!:!!. 
Taksim abidesi Mukavelede 

Taksimde Cümhuriyet abidesi -
nin tadili ve büyütülmesi için ahi- Emlake ait mad-
deyi yapan Sinyor Kanonikanın d • b•k• 
belediyeye verdiği proje belediye enın tat ı ı 
tarafından tetkik edilmiş ve Dahi- Türk vatandaşlarının Suriye ve 
liye veka!etine gönderilmiştir. Lübnanda , Suriye ve Lübnan te-

Kağıthane seferleri beasmın da memleketimizde bu-
Haliç şirketi cuma günleri Köp - lunan emlaki hakkında 27 teşrini· 

rüden Kağıthaneye vapur işletme· evvel 1932 de Fransa ile aktedilen 
ğe başlamıştır. Bu cumadan itiba - mukavelenamenin tatbikine ge
ren köprüden kalkan bütün va- çilmiştir. Fransa sefareti memle
purlar Kağıthaneye kadar gide - ketimizde emlaki bulunan Suriye 
cektir. ve Lübnan tebeasının bu emlak 

Galip Bahtiyar Bey hakkında birer talepname verme-

r 
T AKVİ 

Perşembe 

12 Mayıs 

17 Muharrem 
C:uo do~uşu 4. ~; 

Cun l atışı 19,18 
~abah namazı ;ı,o5 

O~lc o:ınıazı 1 ,10 
lkindı namazı lfi,.16 

Alı:şam n:ım:ızı 19, 18 

r:ıısı namazı 21.16 
im ak 2,4.! 

~ılın ı:eçen ı:llnlcrı 1:\2 
kal:ıo ~3? 

\... 
HA \ "A - ·ı·şllko~ aı.ı.eri nas•t 

df'ıı vPrilı·ıı nı:ıJOmutıı. J;orc bugOP 
men bulutlu \C lmalden hafif 
caktır. 

Düııkii ıııcaklık ı•n ln:ı:la 21, ''" ııı 
cı•, ha\·n tnı~Jki 756 mılinıctn' itli. 

Eski İstanbul mebusu, Serasker tesbit eden bir gazete nüshasını 
Rıza Paşazade Süreyya Paşa tara- mahkemeye vermiş, "Nazım Hik
fından §aari Nazım Hikmet Bey a- met Beyin o sırada söylediği söz -
leyhine "Gece gelen telgraf,, isim- lerde de, dava mevzuunu teşkil e
li kitabında "Hiciv vadisinde bir den yazıda temas edilen bazı nok
tecrübei kalemiye,, serlevhası al - talara imalar bulunmaktadır. Sü
tında, Rıza Pa§a ve kendisi hak - reyya Pa,amn istihdaf olunduğu, 

kında yakı§ık almıyacak ıeyler ya- açıkça anlaşılıyor,, diyerek sözle
zıldığı kaydile açılan davanın tet- rini bitirmiştir. 

Ticaret odası ticaret raportörü lerini bildirmişti. 
Galip Bahtiyar Bey, Türkiyede Suriye fevkalade komiserliği ~, 
bir değirmencilik mektebi açılma- emlak şubesi müdürü bu iş için ;;;;;..:,.:==========""" 

kikine, dün İstanbul üçüncü ceza Suçlu vekili irfan Emin Bey, mü
mahkemesinde devam edilmiıtir. ekkilnin Süreyya Paşayı istihdaf 

Dünkü muhakemede, müddei u- eden bir yazı neşretmediğini ileri 
mu.mi Nurettin Bey, suçlu vekili· sürmüş ve şöyle devam etmiştir: 
.nin, komünistliğe tqvik edici neı- - Eğer istihdaf etmiş olsaydı, 
riyat maddesinden toplattırılan bu pervasızca söylemekten çekinmez
kitabın nefredilmiş sayılamıyacağı di. Diğer taraftan, ortada, farzı 
şeklindeki müdafaasına işaretle muhal olarak ·~uç varsa, adi-
4'hu, varit değildir. Çünkü, kitap yen hakaret suçu olmak lazım ge
ne§redilmi!, ondan ıonra top - lir. Halbuki, dava ikamesi tarihine 
)attırılmıştır.,, demiş, yazının iki göre, arada üç aylık bir murur za
sene evvel yazılmış olduğu müda- ınan bulunuyor. Her şeyden evvel, 
faasma gelince, buna karşı da "Al- bu cihet hakkında bir karar veril
tındaki tarih, 933 tür. Kitaptaki melidir. 
diğer §iirlerin altında da 933 tarihi Gerek mahkeme, gerek müddei 
var. Yalnız, kitabın kabındaki ta - umumilik, derhal harekete geçe
rih, 932 dir. Bunun neden böyle ol- rek, yazının müsv-3ddeleıini bulma 
duğunun tahkiki, ikmal olunama- lr, yazılma tarihi meselesini mey -
dr. Bu noktanın tahkiki lazımdır,, dana çıkarmalıdır. 
şeklinde bir istekte bulunmuştur. Mahkeme heyeti, kitabın baaıl-
Davcaı vekili Nazmi Nuri Bey, dıktan sonra müddei umumiliğe 

kitabın 2 veya 3 kanunusani 1933 gönderilip gönderilmediğinin, gön 
tarihinde dağıtıldığını, 3,000 nüs- derilmişse hangi tarihte gönderil
ha basıldığını, hunun 1900 nüsha- diğinin, hangi tarihte basıldığının, 
sının toplattırıldığım söylemi!, bu satılmak üzere dağıtılıp dağıtılma
yazı ile Süreyya Paıamn ve baha- dığının, kaç nüsha basıldığının, 

ılnın iatihdaf olunduğuna dair in- toplattırma kararı varsa ve kitap 
tikal ve istidlal olunduğuna dair toplattrılmı~sa, hangi tarihte ve 
intikal ve istidlal noktaları hakkın ne kadarının toplatbrıldığının mü
da yeni bazı izahat vermiş, Nazım zekkere ile müddei umumilikten 
Hikmet Beyin babası Hikmet Be- sorulmasını kararlaıtırmı~, muha· 
yin cenaze merasiminde söylediği kemeyi 17 mayıs sabahına bırak -
bazı sözlerden bahset.mi§, bunları 

1 
mııbr. 

Ağzrcezada meraklı bir dava 
························································-··········· ... ········ 

sı için tahkikat yapmaktadır. lstanbula gelmiştir. 
Değirmencilik mektebinde takip Memleketimizde emlaki bulu-

edilecek esaslar şunlardan ibaret- nan Suriye ve Lübnanlılar bugün
tir: den itibaren üç gün müddetle 

1 - Değirmencilik mütehassısı Fransa sefaretine giderek bu zat-
yetiştirmek, la görüşeceklerdir. 

2 - Değirmen istihsalatınm fen 
ni surette kontrol ve tahlili, 

3 - Değirmenciliğin ıslah ve te
rakkisine ait tetkikat, değirmen is
tihsalatının kontrolu için bazı u
suller araştırılması. 

Evkafa haciz 
Evkaf ldaresi Defterdarlığa a

karlarının müsakkafat ve diğer 
vergi borçlarını vermediği için 
Defterdarlık Evkafın birinci, ikin
ci ve dördüncü Vakıf han gibi mü
him akarlarının kiralarına haciz 
koymuftur. Bu handaki kiracılar 

her ay kiralarını Eminönü Malmü· 
dürlüğünün Hocapa§a !ubesine 
teslim edeceklerdir. 

Şişlide mezar 
Maliye vekaletinden Defterdar· 

lığa gelen bir emirde Şişlide Def -
terdarhğa ait arazinin bedeli mu
kabilinde İstanbul belediyesine 
devredilmesi bildirilmiştir. 

Defterdarlık bir komisyon vası
tasile bu arazinin kıymteini biçe -
cek ve bu muamelenin yapılması· 
nı müteakip belediyeye temlikini 
icra edecektir. 

Viyanada ticaret odaları 
kongresi 

Mayısın yirmi dokuzunda Vi
yanada Beynelmilel Ticaret Oda -
lan kongresi toplanacaktır. 

Kongre reiiliğinden İstanbul 
Ticaret odasına bir mektup gön
derilmiştir. Bu mektupta İstanbul 
ve İzmir Ticaret odalarının bu 
kongreye faal aza olarak iştirak -
leri rica edilmektedir. 

HarpmalQlleri ve Şehit 
yetimleri 

lıtanbul Harpmalulleri Cemi
yeti Umumi merkezinden: 

1 - 930, 931 ve 932 senelerin
de her ne sebepten olursa olsun 
tütün ikramiyelerini almayan 10 
aeneli1derini alanla~ da dahil

harpmalulleri ve şehit yetimleri
nin derhal askerlik ıubelerine mü
racaatla isimlerini kayıt ettirme -
leri son defa olarak; 

2 - Bir kaç senelik müterakim 
maluliyet maaşlarını aldıkları 

halde divanın tasdik tarihi nazarı 
itibara alınarak kendilerine müte-
rakim tütün ikramiyeleri veril
miyen meslettaşlarımızm tahriren 
veya şifahen hemen merkezi U
mumiye müracaatları rica olunur. 

Bugün 
:lS1.'ANBU.L

l8 den 19 kadar S:ız (KenııU 1' 
ve arkadaşları). 19 dan ;!O .1i1ıdJlt 

20 den 20,SO kadar Sa:ı:. {Bl•lki!i 

20,SO dan 21,SO kadar Hanuıılar ~ 
21,30 dan 2~1:ıo k:ıdar Orke tra, 

beyleri ve saııt a~·arı. 

A !'.' K A R A ( 1553 nı.) 
1 

12,80 - 18,SO Gramofon. 18 -

laturka ı:ız. 18,45 - 19,20 Kemali 
t0.1 

(EkrPm Zl'kl BC':I' tarafından). 19, • G 
Fran"ı:ıca ders. 19,:;o - 20,10 

%0,10 - Ajans haberleri • 

\' 1 y A N A cınıs.ı m.) l' 
12.30 Kouser - H.10 l'llık -

IAk - 20,M Operl't - 20,a.; oP"" 
Konser - 2',80 Damı • 

L E J I' /, 1 <J C:l8!1,6 m.) 
/ 

7,15 Jlmn:ıııtik - 7,35 Konser " 

Plfik - 17 Konser - 21 l\:onet1 

Pl:\k - 2-1 Oda musfkl<;I, 

·~ tl H l{ t, Ş (!91,2 m.) I 
13 PIAk - 14,15 J>JAk - J8;; 

19,U Konser - 20,40 I>J.ik - ::U 

21,20 Orkestra - 22,15 Orkestr1'-

lt O M A 041,2 ru.) / 

21 PH\k - 21,-1.'5 Scnfonll• 

23,5:> Haber • 

U U U A P E Ş '.I E (550.5 ~/. 
IS,05 Senfonik orkl"Stra - 18 / 

19 Çigan orkestr:m - 20,30 l\fll,oıl 
Konser - 22,45 Mu!ilkt. 

v A H ş o \' A ( 141! rn.) "I 
13,10 PIAk 16.S.> l'l!ık - )8 

19,10 Konser - %1 l\lusll>l - 21,l~ 
konser - %1 D:ııııı. 

Yarın 
A S K A H t\ (1558 m.l f / 

12,tO - 13.SO Or:ımofoll·~ 
ntyascticümhur filarmonllt orı-r ,1 Kadıköyünde biri ölen 

iki yaralı 

Belediye bu aarzide asri bir me
zarlık yapacaktır. Bu maksatela 
bütçesine de 80 bi nlira kadar tah
sisat koymuştur, muamele biter ve 
bütçe de tasdik edilir edilmez der
hal faaliyete geçecektir. Asri me
zarlığa ait proje hazırlamıştır. Bu 
projeye göre mezarlıkta bir tescil 
dairesi, bir gasilhane, bir de bekçi 
odası bulanacaktır. 

tle;1 Symıılıonle G. MajPurcc. J8,.JO / 

Alaturka az. 19,10 - %0,10 P':pl' 

-----------------, 20,10 - Alans haberleri \"C bıl\11 

\' I l " A :'ti A (5US,I 111.I 1•1 

ız,ıo KonSl'r - 14,4.'5 ı•J!ıl• ....- ,,! BORSA 
Bunlar kavga ederek mi birbirlerini 
yaraladılar, katil iyileşen mecruh mu? Bahçıvan Muradın katli 

{l li7.alannda ,·ıldız işareti o!anlaı Ur.er
lerinde l ! t\ln) ısuı muamele ol:ınlard1r] 

Rakknmlar kapanış fiyaılıırını gösterir 

Nukut (Satış) 

-ga11ni - 17 ,.ı O llnndolln t.uııııcr fi'/ 
siki - 20,s:; Musiki - 21.15 fioJ1 

Konser. 
I 

ı. ~ 1 r /, t u (88!.l,6 rn.> ,ıtı • 
- ~ • • J ıııın'' " ,,3,, KonSt:'r - 9,1.ı ı11" 

lstanbul ağır ceza mahkeme-
sinde, dün öğleden sonra yeni bir 
muhakemeye başlanmıştır. 

Suçlular, Hat bekçisi Laz Oa -
rnan, Mimi ve Semih Efendilerdir. 
Yalnız Laz Otıman mevkuf tur. Liiz 
Osman, Kadıköyünde Talimhane 
civarında gardöfren Hasanı öl
dürmekle maznundur. O civarda 
bir bostanda ağır surette yaralı 
bulunan Hasan, kaldırıldığı has
tanede ölmüştür. 

Polisçe bu yaralama hadisesi 
daha öğrenilmeden, Hat bekçisi 
Laz Osman, Acıbadem polis mer
kezine müracaat etmiş, "Beni Ba
lıkhane sokağında iki tren memu
ru yaraladı,, demiş, hakikaten ya
ralı olan Os.man, hastahaneye 
kaldırılmıştır. Biraz sonra, polis -
çe, Hasamn bir bostanda ağır ya
ralı bulunduğu haber alınarak, 

oraya gidilmiş, Hasan da hasta
haneye götürülmüş, bostanda iki 
§apka ve iki bıçak ele geçmiştir. 

Tahkikat, bu noktadan derinleş
tirilince, şapkalardan birinin Laz 
Oımana, diğerlerinin Hasana ait 
olduğu neticesine varılmıştır. Bu 

itibarla, Osmanla Hasanm bostan
da kavga ettikleri, bıçak çektik
leri, biribirlerini yaraladıkları ka
naati edinilmiştir. 

Yaraları daha ağır olan Haaan 
ölmüş, Osman iyileşmi§ ve mah
kemeye verilmittir. 

Şehremininde Lalezar bosta-
nında kavga neticesinde bahcıvan 

1 

l\cru< 1 
.. .. - •20 r. l~raosız 17 ı.-· * ı ~ilin Av 

Muradı oldurmekten suçlu hah - • ı Sterlin 715 _ • ı l'euı:ı 
civan Kenanın muhakemesine 1 *' Onlaı ı;-q.- •ı l\1ar~ 
• ' •:ıo l.irf!t !.!22.- *' /.Ql•ıtı 
dün İstanbul ağır ceza mahkeme- •20 r. Bclçlkıı 11':'.- • ı Pcnl!rı 
. d d l •20 llralım• • 5, • •~o Le\' 
sın e evaın o unmuştur. · • 20 lsvlçre ~211 _ ••zo ııın:ıı 

D.. kü' h l d b h 1 1 çervna:. un mu a teme e, a cıvan •20 Lc\·a ~:1 !iO • ı Altın 

Al' R ·u L ~l b k- b •ı Florirı •7, - ı •ı Mecldlv~ 
ı ıza ve ıvıer.m.e .. e aş a a- •20 Kuron Çek 122.- • ı flnoknoı 

3 J,
ı<ı -
o 50 

21 ~o 
2!l -
23-
54 -

9~M.
!l3,-

230,-Laz Osman, vak'ayi inkar edi
yor. Dün, muhake.mede, bazı polis 
memurları, bekçi Osmanm merke-

zı şahitler dinlenilmi~ler, muha
keme tahkikatın tamamlanması i- Çek fiatları (kap. sa. 16) 

b k . . h çin kalmıştır. 
ze müracaatını, sonra e çının a- • mnmıımmn ııııııtt•nnmııın~nınn mı ttttııı 1111 11111 m ımııtlllfllt 

ber vermesi üzerine bostanda nu yaralayanın her halde Hasan 
Hasanm ağır yarlı olarak bulun - olduğunu, bu iki kişinin yaralan -
masını, kendisinin ifade verecek dığını iddia etmekle doğru hare
halde olmadığını, bazı şeyler mı- ket etmeuiaini söylemiş. "kendi • 
rıldandığmı, fakat ne dediği bir sini kim } aralamıt? LUtfen bir ı 
tiirlü anlaşılamadığını anlatmış - daha sorulsun!., demiştir. 
lardır. Bunun üzerine, Laz Osman-

• rarı~ 12 06 •l'r:1~a 15 93-
•T.ondra :12 - •\' h·an1 4.48 
•'\ev· Yıırk ti 5._:--; •t\ıacırıı ~ 5450 
•:'llil;\nı• 11.0113 •fkrlin 2. 
• llrııtsel .l , 40ıll • \?arşovıı ~ .~:!fı250 

• Atlnı fll ~2 - •Peste !l.7iS 
ıt:C'enu•ıe .:53•1 •fliıkre• 80.17-
*Sof\'a 6;'.- •Retı:rnı .ıs.-

* Am"sıert.lnııı ı. ıs •. 1 • Mnskovs l09!s.25 

Esham 

1 Bankası 9.50 'I erk o• 29 30 
*Anadolu 'lS 'l5 * <;ımerto Aı 1~2~ 

1 eıı 4,3• Cn\'On lley ~4.-· 
, ir. Ha\'r1yt" ı:;, ~:uk ile~ ~.:ıs 
1 r:ınwııv .ı..:ıo !.lalvn "-
l'. sııroruı t0,30 Şark m. ccu 2.35 
Bomonti 'l l.2.~ Telefon 13,_ 

istikrazlar Tahviller 

..... 
Pllık - 14,15 Pltlk 16 Kon.w.r 5tt1• 

or"r. 
llf'r - 21,10 luslkl - 23,15 

B t1 n « ·~ t;; ıımı.-.: nı.) A 
IS J>Uik - U,15 l'lll.k - JS jl ...... 

19,1.; Orl;:c!ltra - 20,.10 pıal' 
ro - 22 l\ltLo;iki. 

ı; O i.\I A tHl.2 nı.) 

21 l'll'lk - 21.1:> Ope1'11· 5 ;%" 
( 5:;0• J 

U t i il A l' f; ~ J I'.: ~ '"'/ 
i,.U ıUmnıı ilk - 18,0;'i ÇI 1' 

• 111.SO _..,,,. 
18,!0 Jl'ı~·ııno orkcıtrn - ı'OP"'" 

, .. 54.5 / 
.20,20 Kı•ııı:ın ko11-.~r - " ' 1 ,J 

l ;.ıın-> ,, 
\ A il Ş O \' A ( 14 ~ ,,.. 

ı:ı,10 l'l!ık - ıı l'lfil< -

28,01 Kon!l"r - 2 l onn"· • 
=======--. tiSl ~ 

Mülkiye geıııt ti ,JıJıi 
·re --"' 

Mülkiye Taelbe Certı}ı• et fY., 41 
rııe .,, ,t 

ye mezunları şere 1 biitii" gıı »", 
duğu gibi bu senede ·,tif· p'I' 

· · · tip etıı>' :~ 11 1 pur gezıntısı ter iiıl.. ~- , 
Bu sırada miivaceheler yapıl· dan tekrar l::u c;het sorulmuş, o, 

mı§, §apkalar, bıçaklar polislerle l "hcr.i iki kişi yaraladı. Bu yanım
bekçiye gösterilmiş, reis Aziz, da duran iki kişiden biri olacak. 
azadan Nusrat ve Tahir Beyler Fakat, muhakkak bunlar da diye· 
tarafından ayrı ayrı muhtelif su- mem. Her hnlde Hasan değil. O 
aller sorulmu§tur. vak' adan benim haberim yok!,, 

Bu al'alık, Laz Oımanın iddia- cevabını vermiştir. 
sına göre, onu yaralamaktan suç- Neticede, ba~ka bazı şahitlerin 
lu mevkiinde bulunan Mimi ve çağırılması, talı...'cikz..tın derinleşti • 
Semih Efendilerin vekili, Laz Os- ri1mesi için, muhakeme, 22 hazi -
manın hakikati söylemediğini, o • rana kalını!tır. 

zinti 19 mayıs c~111:0;,ude:fi~( caktır. Sabahleyı~ )<eti 1'4,tetl• ti 
ket edecek olan Şır ıstı' d l~,.jf• 
nin 71 numaralı ~apği 1''~ Jİ 

ısr. dahili 99, 1 f.lckrrtk ri alacak, ööle yelflcle.. .Aıfl Jjlıf'v'~ 
• ~ark l'.\'Olları '2,75 Tramvav ~4.S) o p r r' r"' 

n.Mu\•ahhade 53 ·- Tünr.ı uo (Dilvo) gazincsun ..,,,. 
l{ıhtını ı~.3'1 90•· 

C:ümriıtdcr 5 S'i * An:ıdnlu ı 44 65 Davetliler bundan 1•r.ifle 
Sırdı mAh• 4.35 .., aı .,. 
Ral!daı rı 75 •ı\n:ıdola ıı 4ı.65 1 adaya oradan 1JoSkI•tdıf' 
Askt rtve • A \1i.l'n~~·tı :;n :.o a p 

\ bir gezinti yapac 
"'-------------------------~ 
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KİMSESİZ Biraz geç işin farkına 
varan adam TARİHTE BÜYÜK YANGINLAR 

11 Maysa 1833 ====== nakleden: Sellml izzet Oıküdarda dün tuhaf bir yan - Yazan: nıyazl Ahmet 
kesicilik vak'aaı olmuıtur. Bu yan- - 9 -

- Merak etmeyiniz, ağzım bi- Nihayet prkı bitti, piyano ıuı· keaicilikte biri, üzerine pislik ıü • Arkasına bir egv er bağlı olan yangın 
le açmam. Piyano baıladı mı ben tu. Şadiye derin bir nefeı aldı. Bu rülmüt diye diğer birinin iki lirası b } } 
........... Kortonun konaerine gitti• azaptan kurtuJmUf 1ibi aevindi, m cebinden "!lnrken yakayı ele çapulcusunun aşına ge en er ~La 
iliz nıi?. Harikuladeydi. Muıiki ne rahatladı... vermittir. Hadisenin tafsilibnı ya· Seyre gelenler çıilıklarla tenha pacağını merak ediyordu. C-. 
dael 1 Fakat bir müddet, göz yaılan '"'Oruz: ~~ 

tey --~ sokaklara kaçblar. Çok yeDiçeri yeniçeri, eğeri almamqtı. .,.._ .... 
- Evet!... nı akıtmamak için, gözlerini ka - Oıküdarda Hasan Aia iıminde •ardı. Baldın ,.ıplaklar bir feY kayıılarını çözdü, herifin arbeı • 
Muammer bey bir -y daha padı. Böyle uzun duramadı, Seni - biri vardır. Kendiıi sucudur. Yatı " :I' l k . d" O larmm _..._~--

'S'- yapamıyacaklannı anlamıt ar, u- na geçır ı. muz anıau.a IÖJliyecekti. Piyano baıladı. So • hanın seıiyle uyandı. elliyi bulmuttur. nl k llar d lu ula bu ka-•--
M. 'k ru bı"r gürültüden sonra ca arını o m an sı ..,.,.... ll1IDa kadar dinlediler. Piyano ıu· - Nihayet teni buldum ını Evvelki gün Hasan Aia vereceği bail d-' ..... -- k ı .ı __ --· 

~, Muammer Bey içini çekti, anne .. Nerelere aokuldun • · • yerlere su verdikten sonra iti pay• rak bir dükina yanqtdar. yeni • ., Arka kurtarmıtlardı. a ... ~ sonra o unuau ._. 

v.aıyeye doğru iğildi: daıın Niıır Beyi ıetirdim. doı etmit ve yolda yürümiye bq- Saraçhane yangını çeri bu düki.nm kapıaını t.n.li-
- Güzel çalıyor, dedi. Senihanın ıözlerinde her za • lamııtır. Naziniz teYhialim konağının yerek devirdikten sonra kapıyı da 

• - Çok ıüzel çalıyor. Eaaaen manki ıefkat ve muhabbet vardı. Gene Oıküdarda Şaıı namiyle yanmaamdan bir kaç gün sonra eğerin üzerine kuvvetli ballarla 
PIJanoyu bilmek meharet değildi, Niıır elini uzattı: maruf Enver diye biri bulunmak - Saraçbanetlr: bir yangın çıktı. Sa· balladı. Bir kaç ilmikte ad•mm 
'-l İt onu hi11ederek çalmak.. - Uzun ıenelerden sonra tek· tadır. raçhane iki yüz küaur ıene evvel boğazından geçirmitti. Bütün it-
~i~az ötede, Niıırın kendiıine ra- müıerref oldum, dedi. Enver ötedenberi Haıan Ağa - muazzam bir Ç&rtı idi. Devrin a- ler tamam olduktan sonra: 

•ıını görmüyordu. Naıır bakı· - Sefa ıeldiniz Nuır Bey. nın peıindedir ve onu para babaıı deta eıaılı ihtiyaçlarından birini _ Haydi, yezit hergele di,. 
~ordu anıa, kime baktığını bilmi - - Siz, ıene eakiıi gibi, mey. olarak tanımaktadır. Fakat Haıan saraçlık teıkil ediyor, yeniçeriler, haykırarak arkasından bir tekme 
tordu. Onu tanıyamıyordu.. danda yoksunuz. Ağa Enveri tanımamaktadır. saray erkinı ve alelade bir köylü· daha yerleıtirdi. Adam aenclele-
lar ~iden bildiji Şadiye ıiyah - Eskisi ıibi !... itle böylelikle evvelki gün Ha- ye kadar her keı bu çutıya ui· di, yere yıkıldı. Bir müddet -
lı. .. L!'Yerdi. Gözlerinde hazin bir Şadiye, iliklerine kadar ürper • aan Ağa itini bitirip yolda gider· rardı. Saraç düki.nlarmın önü pınarak kaldıktan sonra etrafma 
7" bulunurdu. Arasıra da, ye • di. ken önüne birden ıatı Enver çık - kıymetli sanat eaerlerile ıüılenir • bakındı. Eğerin arkumda hallı 
::.;:ei~li t~be1aüm ederdi. Hal • Her ikiıi de, eıki zamanı ha • mıfbr: di. Her dükin adeta bir senet olduğunu görünce bütün kunetile 
. ' tınıda ıördüiü kadmm üze· brlamıılardı. Her ikiainin de ha - "- Merhaba babacığım! saklıyordu. Yanıın çıktığmı du • kaçmağa bqladı. 
~ Çok dekolte, -be bir tu - yalinde, ayrıldıktan son ııün can • Bunu söyledikten sonra Enver, yan balk buraya akm etmitti. Bu Bu hali ıören dijer ~ 

vardı. Gözlerinden~ sa· lanmııtı. H A"' b f d kadar kıymetli Ç&rtıda yangın çı- ellerini kımıldatmag"'a ceaaret ecle-sılı,ordu Gül' er k k tuoyrdu aaan ıaya u ae er e: kar da talan edilmez mi?. ı. • e onu · Şad"ıye, dudakları hafif titriye- O · l'k mediler. Fakat alet ilerli•ordu. qelll de kiminle? Muammerle "- ne beybaba üstüne pıs ı Vazı'yet hir te böyle olmadı. Ye· " 
t4 •• · rek, hafif gülümıiyerek cevap ver• bulaımıı demiıtir. :I' Alınan tedbirler netice vermiyor-
li1::-'; Şadiyeyle evlenmek İl- di: Bunun üzerine pek titiz olan niçeriler dahfakutevve~e~ d:vra: .• du. Koca saraçlar Ç&11111 batta• 
~-- 11. unun için de Senihanm - r_kıa' ı' gı"bı", hakiki arkad••la- mıı her tara ı a ıt ar ı. ır bua kömür yığını haline ıeldi. -·1C1111aeıini bekliyordu. -=-- ""'S' f&fl Hasan Aia tat• Envere pisli - kaç gün evvelki yangında vukubu- ., 
b:..ı ftl~erle Şadiye, tam biri • rım, gene beni arayıp buluyorlar.. ğin neresine bulaıtığını gösterme· lan hadise henüz yeniçerilerin aaa-1;er; IÇın yaradılmıılardı. Zevk· Ben de bu akpm ıizinle görütmik ıini aöylemiıtir. biyetini teskin edememiıti. Bu ae-

.. ~"Yauları biribirine uyaundu. iıtiyordum. Eıki doat dütınan o • Şqı Enver: fer onlar hancı idiler. Bakalım 
llıaek'!' an, Şadiyenin yanma sit - mu elerler. H.a. eİllİD sibi bir ar- "-Şurada biraz var, biraz da çapulcu yolcular uinyabilecekler 
da-. ~ ••tedi. Sonra vazseçti. Geri kadq... turada var derken .bir ara elini mi idi. 
-.ııqaij S k - T etekkür ederim. H A dald 
-., ' enihayı gördü. Hemen o asan lanın cebine ırmıf, Fakat onların da gözleri kızıı-

~liui ııkb. Seniha, uıulcacık yanlarınd:n iki liraıını alnıııtır. mıttı. Manzara hayret verecek 

ŞIJ~o tekrar baılamııtı... uzaklqmıfb ... Fakat etrafları a· Hasan Ağa itin farkına çabuk derece idi. Bir taraftan ateş ileri· 
~ &dı1~ timdi piyanoyu raba~ labalıktı •••• Bazı kimseler, bilhaa • vardığından şafi Enver pararlar e- }emekte iken yeniçeriler hem sön· 
~-~ Biraz --,ızana:ra-ıc, sa kadınlar, onlara yan d1ıözle ha- linde yakalanmıfhr. dürmeie hem muhafazaya qrqı-
S.-:~ -1onlara göz atıyor, ıyorlar, ar&lüöac'fa fıaıl qıyor • Hamal kavgası yorlar, saraçlar bir taraftan dü -

Se ~h lrıyordu. lardı. kanlarındaki eıyaları kurtarmak 
nı ıı. nerel · · . ., Onlar konuıuoyrlardı. Fakat bu Dün saat birde Sirkeci Ebuı - b ı 

Bird ere gıtmıttı · • istiyorlar bir taraftan bir ıürü a • Gtıaru10re: IÖZ~ İlifti. Ta ötede aözler, birihirlerine aöylemek iste - ıuut caddeıinde bütün muhiti he- dırı çıplajın atqlere aaldırıp ne 
1lt bir ~- Böyle ıülerek, mes - dikleri teYler delildi... yecana dütüren bir hamal kavga· bulduklarını alıp kaçtıklannı gö -

0r.:n ~~ konuıtuiu kimdi? Bu konuıma da uzun sürmedi. ıı olmuıtur. rünce ajlamak dereceleme geli -
&daın lt.bıaıoz ~i?de alevler yakan Kartıdan Didar hanım onlara doi- Henüz sebebi anlqılamıyan bir yorlardı. 

Bird olabılırdi?. ru geliyordu. Acaba o da ıelip a • meseleden dolayı birkaç hamal ar- Bu eınada hiç beklenilmiyen bir 
hia il&~ aldana ıeldi ... Derhal a· ralanna mı ıirecekti?. kadaıları Bilille abtmıtlar. Bilal hadiıe oldu. Ve bir an içinde yüz· 
~- Ni , baktı. y arulmamııtı. Niıır, ıenç kadma doğru biraz asabiyetine hakim olamıyarak ga· lerce atızdan hayret, korku nida· 

O da •ırla konuıuyordu. iğildi: yet büyük bir sopa eline geçire . ları, çıilıklar yükseldi. Bir kül-
~aL~0rd' ıenç laza, alevli ıözlerle rek bütün hamallara hücum et - b" -ıy .. - Sizden bir -y istememe mü· han beyi yanmakta olan ır saraç 

Fu ..... ::· k saade eder mı0aı0nı:z-?. mittir: 
....... dükinınm önüne yanatmıf, çök • ~ ~~lll0,tuklarmı, yanla· _Hay bay?. Bu -vaziyet karıısında müdafa· mek üzere olan dükinm içine a. 

~Otalar ar uyabilirlerdi. Fa- (Devamı Dar) aya imki.n bulamıyan hamallar levler arasına fırlamııtı. Bu man-
~ ' sanki Japyalnızmıılar, ı~============ı kaçmıya hqlamıılar, Bilal de ar - zarayı görenler tabiatile haykır • "'- """1ar ıibi konutu:rort•r- Atinadan dönüş kalanndan kotmlJ'• ı.a.1am .. 11r. mıtlard• ve her ı.e. külhan beyi -

.!irdeıa lcal • Bu hal herkeai korkutmuı bir cina- nin yandığına hükmetmiıti. Fa -S:..~ 41t b~~e müthit bir ıızı Celil ve Numan Rıfat yetle neticelenmeainden korkan • kat 
0 

bir kaç saniye M>nra elevler ~,......_ lfi.. ık fupheai kalmamııtı. 1 • •• lar derhal poliıi haberdar etmit - arasından kendini dııan atmıftı. · _ ırı tevi1orclu. Ni.ıır da Bey enn teşyıı 
ıı .. • lerdir. Polis herhangi bir hadiseye Arkaıında düki.n bir yumak gibi '"eıa .Y~yordu, sevecekti de... ATINA, 11 (A. A.) - Siyasi beb" d B"IAl' ak l 1--ıldı, duman ve alev arasında ıçuıde bir iayan uyandı. • 1 ae ıyet verme en ı a ı y a a· &1Tr 

t rüeaaaının dün sabah akdetmıt o • ffak 1 kayboldu. ölümden korkmıyan anına ıitnıek, onlara., ... __ , ek·ı mıya muva o muıtur. 
biat dukları içtimadan r.>nra .,.,v 1 h bu adam ateıler araıından çok ._. ıızlılctır!,, diye haykır· M. Çaldariı, matbuat mümeuille _ § Beykozda evvelki ıün bir cer 
"~ •-- 1 hA d" · ı ·• ı.~etli bir eğer çıkarmıftı. ~ ~pı dı. b I a ıaeıı o murur. cu.' ... 
lb_ ~ rine ataiıdaki beyanatta u un - ba d ... ·ı l" 

L. -ne laa nıuydu?. Beykoz Kalecik çiftliğinden Kala lık ona ogru ı er ıyor-
.,., fet "rl Jlannaaı töyle dunun, muıtur: Anadolu biaarma süt götüren du. Hayatı bahasına kurtardıiı 
aıı--- .__.ı L - Siyasi rüesaya Türk nazır • 

1 
b i · h k ak e--:·•i E-....._ ....._- ~~.en uile onlann ya Hasan evvelce yanmda ça ıtbiı u e en er eı mer waa-r • 

,._...., c:a d larile yapmıı olduöınnuz heyecan• ... hak'kat k tlı' 
1
·-· iılen-

CL iZ •iildi. •- Hüanü Efendiye yolda tesadüf et- ıer 1 en ıyme ' ,,_ 
lb11Mc .,..:L_ ela lı mülikatları bildirdik. Bu milli· mı·ı •e aüılenmitti .• Halle bu cesa·. 
--,q. .... on n uzaklat • mittir. Bu arada Hatan Hüınü E • " &it katlar, yalnız bir ticaret itilifna - reti takdir ediyordu. Fakat bu halı 

lr-.. -...-deıa, Piyano.un meıi aktine münhasır kalmamı§, fendiden alb lira alacağmı iste - ıören yeniçeriler son derece kız • ~ .._: ..1 Yanında bir mittir. Bu arada Hatan biraz da · .. d"' 
911' ... -.. u11YQ1t1 Ge belki iki doıt millet arumda mev- mıtlardı. Kendileri atetı son ure-
lair ' faaa· u. nç, taze cut olan münasebetlerle taall6k ajır kelimeler kullanmıf, buna bilmek için canala batla çahtırlar· ~i : blir nalmeyle, hazin muiber olan Hüınü, Huanı bıçak l l '-'ti,_ )' ~ emiye hatladı. eden daha umumi meselelere de ken bu serserilerin hi i ta an me-

8'1 haa· etine Ohnodu. tamil olmuıtur. la yaralamııtır. Suçlu yakalan· rakında olmaları onları kudurtu. 
~ .:.:::lodi, hiitün bütün Türk nazırlan, hariciye nazırı mııtır. yordu. Fazla tahammül edemiyen 
~ ~ .._~~u. Bu Ül'peren M. Makaimoı tarafından terefleri- § Beyoilunda Hamam caddesin· bir yeniçeri adamın üzerine doğru 
'h111a. ... _:-· ... ""ftiJordu. Ş--'- ·· ne verilen ziyafette hazır bulun • de oturan Uhaneı Ef. evvel gün za yürüdü. Kaçmak isterken kuvvet-

.. ~ 1:.a __ . ArlU soy ---• d akal d ~ ~le: duktan sonra Atinadan aynlmıı • bıtaya müracaat etmiıtir. Uhanea le omUAJarm an Y a ı: 
Dl,. "-...._. !,, lardır. Efendi bu müracaatinde Ariıtokli - Bre nadan. .• Biz atqte yana-

İati~ edecekti. Rica etmek Kendilerini iataayonda bqve • isminde birinden tikiyette bulun • nz. Siz haramzadelik yapanız. 
.._ ~ kille hariciye ve milli iktnat na • mat ve hunun dükkan kepenai vur Ölümü göze alarak kurtardığı 
··~. '- .._..,,. zırlan tefyi etmiılerdir. mak auretile 8 yqmda kızı Eliza • eterin elden gideceiini anlıyan 

'iii=~iı;:·~kula~iı ile Celil Ye Numan Rifat Beyler yı yaraladılnu alylemittir. Zabıta adam yeniçerinin önünden kaçma· 
1 ıes • J&nn saat 2,5 ta lata.Wda bala - ArbtoldiJI ,.ka••m'lf ve hakkın • la airqb. Muvaffak olamadı. 

nacaldarcbr. ._ ... ., .... lamqtır. Şimdi her kea yeniçerinin ne ya • 

Cibali yangını 

Yal• Hılta.a tllllp •H • ... 

ıeyla - 70 -- - _..ılı• 
1t1r uc11 .. - Dn1e111er -ı ,... 
da? .. - ........ ., .......... 

7._ eana,.... .. 

"Şeri terif,, diye her IÜD in-. 
kanı ile sokaklar ıulanıyordu. Sa· 
ı ay ancak ıeri ıerif e tahaiJetie 
ltaim idi. Abdurrahman Efentl 
bu meczup ıeyhin ne yumurbla~ 
caimı hayret ve merakla bekler 
ken korkuyordu da. Şeyh, gözleri
ni ıabit bir noktaya dikerek, prqa; 
tan ilham alır gibi, kendinden ptt 
mit bir halde sözlerine devam etd. 
O, bütün idareaizliklere Yalide .ı. 
tanın ite müdaheleainin aebep ol 
ğunu uzun uzun anlattıktan Mllnii 

gördüğü rüyalardan bahaetti. 
Valide ıultanın ismini kna..r 

biımillahsız ağzına alamıyonluJ 
Saray demek, valide aultan de 
mekti. Abdurrahman Efemi 
dizleri titremeie batlamlfb. ŞeJli 
devam etti: 

- Necat budur ki, valide aulıa. 
nı benimle tezviç Ye sarayi hüma
yundan ihraç gerek. 

Abdurrahman Efendi, deli ı 
yerinden fırbyarak kendini taka • 
ia attı. Doğru vezirlere ....... 
Kan ter içinde meael9i ..ııatt~ 
Bu aözleri valide aultana dunr 
mamak için ne 1imma yaptıln. 

( Dmunuıar) 
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ı o M2ml~ket Haberleri o i lktısadi Haberler 

~ aı 1111111mıoonıııııııı ı ıı ı ıı ~ ıWı ıı ıı ı ı m ~ ıı~.ıı••ıınıanınııııımıınımmınıımıınııı1111ınıııoo•nın~~~~,uır Zeytin istihsalitımıı 
etrafında mukayeseler 

Mektepliler bayramı İzmirde 
Adanada nasıl geçti? 150 Muallim köylerde ·----

tetkik yapacak Istihsalat itibarile Türkiye yedinci d 
\ 

İzmir muallimlerinden 150 kiıi - d ı· B t 1 ar 
lik bir grup lzmir valisi Kazım rece e ge ıyor. aş a Spanya V 
Paşanın riyasetinde olarak bir ge • • - ,, jr 

zinti yapacaklar ve inşa edilmiş o· Zeytin istihsalatımız ve dünya bizde de zeytin ve zeytin yal~~ 
lan bir çok yeni mektepleri göre - zeytin istihsalatile mukayesesi tihsalat ve ihracatı, ticareti 1 Ji' 
ceklerdir. üzerinde alakadar dairelerce esas- esaslı surette meşgul olmamız 

Programagöre, ltıklar, Pınar. 1ı tetkikler yapılmıştır. zumlu görülmektedir. 
\ başı, Ulucak, Kemalpaşa, Armutlu Bu tetkiklere göre, bütün dün- 1931 senesinde Yunaııi~ 

1 

ve Ören mektepleri görülecektir. yada zeytin istihsal eden memle - 682,530 hektar araziden 845: I 
ı Köylüler tarafından ormanda mu- ketlerin başında ispanya, Yuna· kilo zeytin istihsal etmit, aytı•, 

allimler içn yer hazırlanmıştır. Mu niatan, Portekiz ve Tunus gelmek- ne zarfında memleketimizde ~ 
allimler beraberlerinde götürecek- tedir. lstihsalat miktarında ye- bin hektar sahadan ancak 2381 

Adana mektepliler bayramında Cjocuklar 
ADANA, (Hususi) - Mektep· da iştirakinin de mecburi tutulma· 

liler bayramı mayısın altıncı cu· sı ve on beş kuruş istenmesi olma· 
martesi günü yapıldı. Diğer sene • saydı, suyu bol, ağacı fazla bir yer 
lere nazaran biraz daha intizam seçilseydi, şüphesiz daha eğlenceli 
vardı. Yalnız intihap edilen ma • ve istifadeli olurdu. 
hal binlerce talebeyi istiap edebi· Nitekim orta tedrisat mektepleri 
lecek ve istirahatlerini temin eyli- ırmak boyundaki portakal ve tu • 
yebilecek mahiyette değildi. Bele- runç bahçelerine giderek bir çok 
diyenin iki arabası mütemadiyen neş'eli vakit geçirmişlerdir. 
su taşıdığı halde kafi gelemiyor • Bayramda çok şükür hiç bir ka· 
du. Nihayet arazoz imdada yetişti. za olmamıştır. Geçen sene ziraat 

"Türk Sözü,, tarafından hedi • mektebinden bir talebe Seyhanda 
ye edilen "Şengün,, gazetesi tale· boğulmuştu. Bu sene bir hadiseye 
be muvezzileri taraf mdan dağıtıl- meydan vermemek için polis me -
dı. Bilmeceler çocukları alakadar murları her me!debin gittiği istika
etti. Oyunlar bir hayli neş' e yarat- mete sevkedilmişlerdi. Yalnız, ta -
tı. Geç vakte kadar eğlenildi. le beden biritıi bir köpektaraf ından 

Şehir dahilinde çok münasip ayağından ısırılmış, ve derhal mek 
yerler varken uzak bir yerin inti • tepler sıhhat müfettişi tarafından 
halıı ve küçük yaştaki çocukların tedavisi yapılmı~tır. ~:t-

-.ydında bir hadise oldu 
Alt alta üst üste gelen kavgacılardan 

biri dört yerinden yaralandı 
Aydın, (Hususi) - Burada 1 önünden geçen Aliyi çevirmiş ve 

memleket hastanesi yanında feci kaynanasına yaptığı muameleden 
bir cinayet olmuştur. Vak'anın dolayı çıkışmıştır. Ali de buna mu 
tafsilatınc bildiriyorum: kabelede bulununca kavga büyü -

Hastaneye yakın kuıübelenlen müş ve nihayet tokat yumruğa dö
birinde k~bapçı Hakkı isminde bi- külmüştür. Artık bundan sonra al
ri oturmaktadır. Kaynanası Emir talta üst üste gelen kavgacılardan 
Dudu da kendisile beraberil!r. Ali bıçağını çekmiş ve Hakkıyı 

Mes'adiye mahallesinde Sarı dört yerinden yaralamış, kaçmış -
Mustafa oğlu Ali diye biri daha tır. 

vardır. Vak'a mahalline biraz sonra 
Ali, Hakkıların kulübesinin ö - jandarmalar ve polisler gelmişler

nünden geçerken kaynanası Emir se de Hakkı l:enclinden geçmiş 

duduya sarkıntılık etmiş ve teca • bir halde :;on nefesini vermiş ve 
vüzde bulunmuştur. ancak kendisini Alinin vurduğu -

Dudu da ak§am olunca bunu da nu söyliyebilmiştir. 
madı Hakkıya anlatmıştır. Ali bundan sonra yapılan takip 

Hakkı, ertesi sabuh kulübenin n" ~:c~~:n:!e :ml<a!anmı~tır. 

Sef erihisarda bir vak'a 
Meyhanede üç kişi ağır surette yaralı .. 

Seferihisarda Hıdrellez günü · bu gruplar arasında kavga çıkmış-
mühim bir vak'a olmuştur. tır. lb!'"ahim: 

Seferihisarlı Mehmet oğlu Mus- - Biz, efeyiz, kabadayıyız. 
tafa ile Kondi Arif oğlu İbrahim Demiş, 0 sırada Şerif Ahmet 
isminde iki arkadaş, topal Nuri· bıçak çekmiş ve Mustafa ile lbra
nin meyhanesine gitmişler, bir ma- hime hücum etmiştir. Bu hücuma 
saya oturarak rakı içmeğe başla- karşı Mustafa ve İbrahim de ta
mışlardır. Biraz sonra iyice sar -
hoş olan Mustafa ile İbrahimin 
arkada§larmdan Selim oğlu şoför 
Recep ile Çoban Kamil ve Arif 
oğlu Şerif Ahmet te ayni meyha· 

neye gitmiş, başka bir masaya o -
turarak onlar da rakı içmeğe baş
lamJJlardw. 

iki taraf ta sarhoş olduktan 
sonra karşıdan karşıya görüşen 

banca ile kcı.rşı koymu~lar ve kar

şılarmdn bulunanlara sekiz el a
teş etmişlerdir. 

Gürültü üzerine meyhanede 
bulunanlar korkarak kaçmışlar· 

dır. Recep, Kamil ve Şerif Ahmet 
vücutlarının muhtelif yerlerin

den ağır surette yaralan::nışlardır. 

Recebin kurşunlardan ayağı par • 

leri yemeklerini yiyeceklerdir; ye- dinci derecede Türkiye geliyor. kilo zeytin alınmıştır. 
mekten sonra Y eğitler, Sinancılar Rekoltenin en iyi olduğu sene· M • k"" •• JıyrJ acanstan omur a ve Sarılar köyündeki mektepler de lerde zeytin istihsalatımız 150 mil- d' 

k I T Macaristan memleketirıı .. i• .... .J görülerek Selçuk yaylasına, Ova yon i oyu bulmuştur. unusun il"' 

cığa gidilecektir. senelik zeytin istihsalatı ise 350 mühim miktarda maden koı:O J 
Bayındır yolu ile bu yolun ahi - milyon kilodur. almağa karar vermiştir. Ahrı• tt 

H ıh k 1 k · · d Ad kömürün asgari miktarı 2SOO desi olan Kazım Paşa çeşmesi ve a u i mem e etımız e a· 
7 gözlü Nemrut köprüsü görüldük· lar denizi sahillerinde; Antalya, gondur. bıt' 
ten sonra akşama avdet edilecek - Muğla, Milas ve Mersinde milyon- Bir Macar mütehassısı bu ,,.. 
tir. larca zeytin ağacı vardır. Yalnız susta tetkikat yapmak ve te~~ 

bu ağaçların bir kısmı yabani bir larda bulunmak üzere merıı . 
İzmir - Tire - Aydın yolu halde bulunmaktadır. Bunun için timize gelmiş, Zonguldak "'e ~ 

diğer memleketlerde olduğu gibi karaya gittikten sonra Buda~
lzmir - Tire· Aydın yolunun =~===~==~=!'!!!!!!!!!=~~ ! ye dönmüştür. 

Cumhuriyetin cı nuncu yılının tes'i- B • • t afi 
di bayramında açılması ihtimali Jr CJDaye Süngerciliğin inkiş 
çok kuvvetlidri. çareleri aranıyor 

İzmir - Aydın vilayetlerinin bu • Katil Eflaniden lstanbula Süngerciliğimizin inkişaf•~ 
nun için hazırlıkları başlamıştır. l · f d }Ak d bt' 

kaçmış re erı etra ın a a a a ar mo ~ 
Son keşifler Nafia vekaletine gön- müesseselerce yapılan tetkik ~ 
derilmiştir. Tasdik edilir edilmez Safranboluya tabi Efani nahi- pi"' 

celeri Ticaret odasınca to. ~ 
münakasaya konulacak ve 1 O ha • yesinin Kıran köyünde bir ceset ··111' 
ziranda ihale edilecektir. b 1 T hk"k . maktadır. Ticaret odası su / 

Kuduz eşek 
Bursa Mollaarap mahallesinde 

birisinin eşeği kudurmuş tur. Ku -
duz eşek, bir kadınla başka bir e

şeği de ısırmıştır. Kadın latanbula 
gönderilmiştir. 

Kuduz eşek tabanca ile öldürül
müştür. Fakat meydanda kalan le

şine köpekler üşüştüğü için bu se
for de köpeklerin kudurmasından 
şüphe edilerek hepsinin öldürülme 
sine bşalanmıştır. 

Bir çocuk derede boğuldu 
Bursada mektepliler bayramı 

günü üç küyün mektep talebesi 

Deliçay kenarında futbol oynar· 
larken, topun dereye kaçması yü -
zünden bir facia olmuştur. Kaçan 

topu almak üzere dereye atlıyan 

Mustafa oğlu Vahit ismindeki on 
üç yaşlarında bir çocuk, akıntıya 

kapılarak boğulmuştur. Vahidin 
cesedi 300 adım ileride bulunmuş
tur. Çocuğun bir kaza kurbanı ol -
du8u teshil edilerek cesedi köye 
gönderilmiş, orada gömülmüştür. 

Dilenci mi, banger mi? 
Bursada Hatice Melek isminde 

dilencilik yapan ve faizle para ve
ren bir kadın garip bir şekilde do
landırılmıştır. Mehmet isminde bir 
açık göz Haticenin parası olduğu
nu sezmi~. onun metres olarak evi
ne almış, bu suretle kadının 105 
parça kıymetli eşyası ile bin lira
dan fazla parasını gene bin liraya 
yakın faize verilmiş para senetle
rini gC".spedip kadını kapı dışarı et 
miştir. Mehmet yapılan şikayet ne 
ticesinde mahkemeye svekedilmiş
tir. 

çalanmıştır. 

Yaralılar tedavi için lzmir mem 
leket hastanesine getirilmiştir. 

Vak'a failleri tutularak adliyeye 
verilmişlerdir. 

u unmuş tur· a 1 at nehce- cilere bu mevzu üzerinde basl 
sinde, bu cesedin, üç ay evvel 
kaybolan Asıma ait olduğu anla - aller de sormuştur. I 

MUlclıa;,;,ı~la.nıi llU1lcJiJ.~~ 
şılmıştır. ' göre, Türkiye süngerleri diiJll1 

Katil, ayni köyden Mehmet us· 
ta isminde birisidir.. Bu adam, nın en iyi cins süngerleridir· ·f"'. 
cinayeti meydana çıkınca latan- Y almz süngerler büyük P1 ~· 
bula kaçmıştır. Katilin yakalan- larda Türkiye süngeri ismi • 1 
ması için müddeiumumilikçe la- da satılmamakta ve Kalimrı.o;;: 
tanbula telgraf çekilmiştir; yakın- ya İtalya süngeri gibi gösterıldol' 
da yakabna"'a~ı muhakkaktır. tedir. Bunun sebebi de An•., 
Bir hasta kuyuya düştü 
Adauazarında, ikinci camı ma -

hallesinde oturan 34 yaşlarında 

Muttalip isminde bir genç uykuda 
gezme hastalığına müptela imiş, 

ailesi daima geceleri kendisini 
kollar ve gece yatağından kalkıp 

gezmesine mani olurlarmış. Müt
talip bir gece yine uyku . halinde 
yatağından kalkmış, bahçeye çık

mış, gözü kapalı gezerken önüne 
rast gelen kuyuya düşüp boğul -
mutşur. Ertesi sabah hastanın ya -
tağının boş olduğunu gören ailesi 
Muttalibi aramışlar, taramışlar, 

bulamamışlar ve nihayet kuyuya 
baktıkları zaman faciayı öğren -
mişlerdir. 

Aydında bir cinayet 
Aydında memleket hastahane

si civarında Burdurlu Hüseyin oğ
lu Hakkı ve Sarı oğlu Ali arasın -
da çıkan kavgada Ali, Hakkıyı 
bıçakla kalbi üzerinden yarala
mış, öldürmüştür. 

Katil vak' ayi müteakip şehir 

haricine kaçmıştır. Polis ve jan
darma katili Karapınar civarında 
yakalamış, merkeze getirerek 
müddeiumumiliğe teslim etmiştir. 

ya civar adalardan gelen ~'ıl 
]erin orada Türk müstah••1 ,1 
ellerinden ucuzca aldıklat1 .l .. ,,rr 
gerleri memleketlerine götU t,tl 
orada temizlettikten sonra " 
larma atfediliyor. . ~· 

Memleketimizin sünger ıh ıf 
tı 931 yılında 5600 kilodur. ~ 

. d k" "h · .. e 19 senesın e ı ı ractaımız ı .. 
kilo idi. 

Irak kıral ailesindeıl 
bir hanım .~ 

ıte,....~ 
Irak Kralı F eysal Hazre tle,iıl 

kardeşi Melik Ali Hazre -rot' 
zevcesi dün saat yirmide ııısitıi'' 
ekspresile şehrimize ge ·r 0ı'r' 

Kendisine dört kızı "'e ~--" 
refakat etmektedir. Kral lr~ 
}erinin küçük kardeşi oları ti~ 
Türkiye sefiri Emir Zeyt ,..j,-

. ·rıe ..... 
!erinin Ayaspaşadakı e'f/I 
fir olmuşlardır. 

Şişlide yangı.. sıt" 
d• I' 

Şişlide Zincirli kof" pefİ~· 
Paşa zade Mimar Vedat e'i ~.ı,l 
vinden yangın çıkmış "'e ,er· 

Y gır11JJ 
mile yanmıştır. an el t 

1 J • 
gaz ocağının parlama• Ja 

Davulcu ve Zurnacı ··ıdiitıJ 
.. o v~ 

Tarsus Demirkapı civarında otu- ; Kasırga 58 kışı / JI 

ran davulcu Meryeme ait evden' NEVYORK ıı (A· AJ·ee';r 
yangın çıkmıf, mezkur evle yanın- k b"ld" ., ~asırga net• .__,.ı" 

. H .. · •t l uu ı ır1ıen h•pr dakı zurnacı useyıne aı ev er . . . .. .. ldoğ&J 
de yandığı halde söndürülmüş - 58 kışının olmut 0 

tür. riliyor. 
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J AsKerlik dersi 

nin resmi metnini neşrediyoruz 
. lZMtR, 11 (A.A. ) - Yuna- Türkiyeden gönderilecek 

57 inci liste 
A:-\Kı\Rı\ 11 c A. A. ı - T D T. Cc· 

mi\"etinden : 

Sivil ınekteplerde bu dersi 
okutanların ücretleri 
ANKARA, 1 t (Hususi) - Büt 

çe encümeni, mekteplerde asker • 
lik dersi veren muallimlere verile· 
cck ücretler hakkındaki layihanın 
müzakeresini ikmal ve şu şekilde 
bazı tadillerle kabul etmiştir. 

~'~nla aktolunan ticari itilafna. mallar 
.. ,enın tn t . ., 

lecek mektupla uyuşulacak bir 
müddet için tarafeynin muvaf a
katile tecdit olunabilir. 9 mayıs 
1933 tarihinde iki nüsha olarak 

l\:ıırşılık ]arı aranacak arapça \'C tarsça 
kelimelerin 57 numaralı listesi şudur · 

e nı aşagıya yazılmıştır: 

d 1:ilrkiye ile Yunanistan arasın
a tıcari ·itilaf: 

111 
İiirkiye ile Yunanistan iki 

t' :~~eket arasındaki itilaf ve iş -
ır«ı(ı nı . 

la esaı siyasetinin ana hat -
rını tica • .. be 

ıirn· h rı muna.se tlerinin tan-
tn··~ uıuıunda tatbik etmek ve 
"ieut adelata matlup olan inkişaf 

eve1 ···· · k Ilı k suu ım anlarını verebil-
k e tnaksadile atideki hususları 
ararlaştırmışlardır: 

fi .~adde: 1 - Balkan merkez o
sının B lk 

tar} ' a an konferammm ka-
astırdı" 1 . liitU - gı esas ara tevfıkan, 
n merke f' · · · · z o ısının tesısı. 

ktıa~adde: 2 - lki memleket 
arının yekd'... . . ··ık . d 

aütiileb. . . ıgerının u esın e 
lele . _ılmeıını ve ticari mübade -

rın ınk' 
ltıak . 1ıafını kolaylaştırmak 
"" sadıle h · . ı iirk er ıkı memlekette 
dası. - Yunan ticaret Ciisleri ih-

n,,. Md·~dde: 3 - Gene a'-·ni dosta-
'" Us," J 

lctı .Unce tahtında olarak ve ha-
d lllevcut . k~ l . . e İnk· ım an arı ve ı:ıtıkbal-
dikk ışaf hazırlıklarını nazarı 

ate 1 !İnıdik' n arak bu mübadelatm 
ı 'f •t tarzı c . • . . a "a ereycnınm ısou ıtı -

·• rne ·ı · 1\1 1 e tanzimi. 
ezkur 'k· h"kA • . '""el lg-;. 1 1 u ·umet 30 te~rır., 

"O ta 'hl' · · ''fain rı ı tıccıret ve seyr1-
kalto.. klllukavelesi ahkamı mahfuz ··•<l .. 
h~ınd u:ıere aşağıdaki ahkam 

n· . a l?lutabık kalmrnlardrt': 
ırınc· • 

l'af ı· ı tnadde: - lki akit ta-
t .. 1 ttanı; ve k . , ... 
"'l(Yid onten1an ve uovız 
"ieh a~~· hakkında halen mevcut 
IU Be" •Yen VC\zedilecek olan usu
le.., ı ıtıen:ıı 1 

lllda e e.<et mnhsulıltı hak-n rn·· . 
ltılhaulat d~:aıt surette ve bu 
rn ·· 1 ıge b' 1 1 uınasif r ır mem e.ıietin 
ha aı .. nıahtulutına nazarnn da-
t&.k ınusait . 

§ekild vazıyete koymıya-
bıiitekab ·ı e vaz ve tatbik etmeyi 
n, ı en de .. • h n hükeı • u te ederler. Yu-
larını ın hıneti kontenjan miktar-
t u telif l' 
e\tıi td ıtnanlar ara~ında 

dikk erken b .. ate .. 1 u pren3İpi nazarı "r· .. a.rak T" 1 . . A Unçü b. h ur uye ıthala!ını 
ıat ır ük"' 
1 an da.h umet ithalatına na-
l(<>"- a Ca)'ri .. . b' h l "•••tyacak rnusaıt ır a e 
l'rleı'kur ı· surette ve Türkiyenin 
'ıa1trrı1y ırnanlara olan ithalatını 
ltıa acak § k'ld h deruh c 1 e tevziat yap· 

ıı_. le eder 
ttın · • tıiıta cı tnadd M 

~ n <>lan : - enşei Yuna· 
't~rhut liate;e ışbu itilafnameye 

ı U~kiye h .. .. e sayılan mahsulat 
en iikurn r 
.ı. :'taıed'l . e 1 tarafından ha· 
~•le 1 ınış ve .. · ,~ Cek l Ya .::.tıyen vaze -
~hi l <> an ko t . 
d~ı ,.<> l"rlat- n eJan takyidatına 

1 eb·ı '{Sızın T" k' 1 ec~'k. . ur ıyeye ithal e· 
tır, 

ille u 
0,.;: Ci ay zarfında 

ll ~ .. ne .. 
te'~e~İn ~ tn~dde - işbu itilaf • 
~i; lliharen ei;~Y.~te girdiği tarih
.. eden " uç ay zarfında Tür 
"ek 1 una · 
ti (?nal bedeU n~sl~na ithal edile· 
'b· % İQ) · . erının Yüzde yetmi
.:1'.!i İatirrı l ıçın serbest olarak ka-
~o\'· a ve n k'l 
~... ız \'erilec k ~ 1 olmak üzere 
"" y·· e tır M·· b t ~ıde ot · ute aki 'fo 
e\td' uzu y 
iıh ı edilecek unan bankasına 
·ı u tneblağ . ~e mezkur banka 
ı e ka.b·ı· ıçın faizsiz . 
(b ı ı de . ve cıro 
~l\s de Ca~ır ve havale bonolar 

lh ııae) 
ıYtezku .. verecektir. 

Yeden y \l r u~ ay zarfında T·· k' 

Türkiyeden Yunnnistana ithal 
olunan mal bedellerinin yüzde be
tine mukabil verilen bonolara ge -
lince bu bonolar Yunan gemileri -
le Türkiyeden gerek Yunanistana 
gerek başka memleketlere yapı

lacak nakliyat navlunları için isti
mal olunacaktır. lıbu itilafname
nin iki üç ay zarfında mezkur 
münasebetler aşağıdaki veçhile o· 
lacaktır: 

Türkiyeden Yunanistana ithal 
edilen mal bedelinin yüzde 65 
şi için serbestçe kabili istimal ol -
mak üzere döviz yüzde 30 için 
Türkiyeye ihraç edilmek üzere 
Yunanistandan mübayaa edile-

tanzim edilmiştir. 
~L Celal, G. Pasmezoğlu 

l\I. Numan 
imza protokolu 

Türkiyeden Yunanistana ithal 
olunacak kömürün usulü ithali 
hakkında taraf eyin murahhasları 
9 mayıs 1933 tarihli itilafnamenin 
imzası sırasında atideki ahkam 
hakkında mutabık kalmışlardır. 

lşbu itilafnamenin mer'iyetinden 
itibaren ilk üç ay zarfında kömür 

ı - 1 lakem " - 1 lh.ınct 
2 - I lal:ll 9 - l lodbin 
3 - 11311 · etmek· ıo - 1 ]ulus 
4 - I lalim 11 - 1 hıl~a 
5 - Hayal 12 - lluv 
6 - llayr 13 - Ilükurnet 
7 - llikmec 14 - llül\iım 

Yabancı Sözlerin 
Karşılıkları 

Maarife bağlı lise ve muallim 
mekteplerile diğer vekaletlere bağ 
lı bu derecedeki mekteplerde as· 
kerlik dersi veren zabitlere hafta· 
da gösterdikleri dersin her saati İ· 
çin ayda maktuan dört lira ücret 

lstanbul 6 ıncı mektep verile~ektir. Hususi Türk liselerin 
hocalarının buldukları de de askerlik dersi mecburidir ve 

karşılıklar muallim ücreti mektep idarelerin-
Facia: Acıklı - Fahiş: Yol - ' ce verilecektir. 

suz - Fahri: Diyetsiz - Faide: 933 bütçesine bu muallimleri
Kazanç - Fail (gramer) : lşliyen, çin tahsisat koymıyan vekaletler 
yapan - Faiz: Birikinti - Fani: muallimlerin ücretlerini mektebin 
Sonsuz - Fatih: Açan, alan - idare masrafları tertibinden vere• 
Fazıl: Değerli - Fazilet: Değerli- ceklerdir. \ 
lik- Feci: Üzüntü- Fecir: Tan Vekiller heyeti 
kızıllığı - Feda: Sakınmak. ANKARA, 11 (Hunusi) - Ve· 

cek Yunan mallarının bedelinin 
tesviyesinde kullanılmak üzere fa
izsiz ve ciro ile kabili devir ve ha
vale bonolar yüzde 5 i için dahi 
Yunan gemilerile Türkiyeden ge -
rek Yunani3tana ve gerek başka 
memleketlere yapılacak nakliyat 
mıvlunbrı için mezkur şerait dai
resinde istimal edilmek üzere bo-

bedelinin yüzde seksen serbestçe 
kabili istimal ve devrolmak üzere 
döviz yüzde 15 nispetinde itbu 
itilafnamede münderiç şerait dai
resinde ve münhsaıran Yunanis
tandan Türkiyeye ihraç olunacak 
Yunan mallarının mübayaasmda 
kullanılmak üzere (Bons de Ca
isse) , mütebaki yüzde 15, gerek 
Yunanistana ve gerek başka mem
leketlere yapılacak nakliyat için 
Yunan gemilerine navlun olarak i
kinci üç aylık devre zarfında kö· 
mür tediyatı diğer alelumum mal
lar hakkında mezkur devre hak
kında tatbik edilecek olan usulü 
tediyeye tabi olacaktır. 

ilk tedrisat müfettişlerinden killer heyeti bugün saat on sekizde 

nolar. Yunan bankası, Yunan 
menşeli malların Türkiyeye müte
veccihen sevkerlilmek üzere tah-
mil edildiğini müsbit vesaikin ib -
razı üzerine işbu bonoların bedel· 
!erini hamillerine ödeyecektir. 

Teminat bahsi 

Madde 4 - Teminat olarak ve 
Yunan hükumetince tatbik edil -
mekte olan mecburi takas usulü 
hakkındaki ahkama tevfikan Tür· 
kiyeden Yunanistana vize olan 
eşya ithal&tı için işbu itilafname -
nln mer'iyetinaen evvel depo e• 
dilmiş olan mebaliğ için gene iş
bu itilafnamede zikredilen ahka -
ma. tabi olmak üzere bonolar Bons 
de Cais~e veril;;cehtir. 

Madde 5 - Yunan bankası ta
rafından işbu itilafname ahka
mına ita olunan bonolar mezkur 
itilafnamanin mer'iyetinin hitamı 
tarihinden itibaren dört ay zar
fında Yunan men~eli eşya müba
yaası ve navlun için bata baş ola· 
rak istimal olunacaktır. 

Yunan bankasının bonoları 

Madde 6 - Yunan bankası iş· 
bu itilafname ahkamına tevfikan 
vereceği bono!arm kolaylıkla te
davülünü temin edecek tedbirleri 
alacaktır. Ezcümle alakadarların 
talebi üzerine mecmu mebaliği a
lacaklarının yekunu müsavi ol
mak üzere müteaddit bonolar İta 
edecektir. Şu kadar ki Yunan 

(Atina 9 mayıs 1933) imza: 
1\1. Celal, G. Pasınazoğlu 

M. Numan 
Yunanistan ile Türkiye arasın

da 9 mayıs 1933 tarihinde akte -
dilen itilafnameye merbut liste: 

(Balık tutkalı, sakız, lastik bo
ru, şerit ve saire, değirmen taşı, 
her nevi tulumba, sun'i ve uzvi bo-
yalar, kazma, küreli, çapa, ve sai
re sapan ve sair zirai alat ve ma
kineler, süpürge otu, ekmek ma· 
yası, hasır ~apka, kolopan trapan· 
tin.) 

M. Celal G. Pasmezoğlu 
l\l. Numan 

Hususi Haberlerimiz 
···················································· 
Anadolu ajansı 

Balkan muhabirlik mer
kezini Bükreşe nakletti 
ANKARA, 11 (Hususi) - Ana· 

dolu ajansı Balkanlar muhabirlik 
merkezini Sofyadan Bükreşe nak
letmiştir. Anadolu ajansının Bal -
kanlar mümessili Ali Naci Bey 
vazifesi başına gitmek üzere yarın 
(bugün) buradan Bükreşe hare -
ket edecektir. 

bankası mezkur bonoların maksa-
dı istimalini nazarı dikkate alarak Iktısat konferansı 
bonolar dercedilecek mebaliğin 

asgari miktarını tespit edecektir. 
Bonoların mal mübayaasr ve ya
hut navlun bedelinin tediyesi hu -
suslarından hangisinde istimal e
dileceğini göstermek üzere işbu 

bonoların üzerine mal veya nav -
lun kelimeleri yazılacaktır. 

Murahhas heyetimizde 
kimler bulunacak ? 

ANKARA, 11 (Hususi) - Ha
ziranın on ikisinde toplanacak o • 
lan beynelmilel iktısat konferan • 
sına gidecek heyetimize kimlerin 
dahil olacağı Hariciye vekili T ev
fik Rüştü Beyin Cenevreden avde
tinden sonra tesbit edilecektir. 

Madde 7 - işbu itilaname ile 
tespit edilen tediye usulü hakika
ten Yunanistana ithal edilmiş mal
lar hakkında tatbik olunup bu tak- Murahhas heyetimizin Hariciye, 
yidi ahkam Yunan transit tariki Maliye ve lktısat vekillerinden mü 
veya mütavassıt liman ve merkez- teşekkil olacağı kuvvetle söyleni -

leri vasıtasile başka memleketlere yor· 
naklolunan Türk mallarına ait dö· ----.--------

Ziya beyin bulduğu toplandı. Toplantı geç vakte ka· 
karşıhklar dar devam etti. 

Bahane: Uyduruk - Bahar: -----------
yaz başı - Behre: Bilgi - Biga
ne: Yabancı - Bihude: Boş -
Encümen: Seçgin toplantı - En -
dam: Biçim - Endişe: Düşünce, 
tasa, korku - Esmer: Kar ayağız 
- Esir: Tutsak - Eşya: Varlık -
lar - Evham: Kuruntu. 

Feyz: Bolluk - Fiat: Tutarı, 
değeri - Fidye: Kurtuluş payı ve 
kar§ıhğı - Fihrist: Sıralama -
Fikir: Dütünüş - Filen: lşle -
Firaset: Anlama - Fırka: Bölük, 
ayrıltı - Fırsat: Düşüş - itne: 
Azdırma, karşılık - Fuzuli: Ar • 

8 lngiliz tayyaresi 
BELGRAT, 11 (A. A.) - A • 

vala ajansından: Sekiz lngiliz 
bombardıman tayyaresi pilotlari· 
le birlikte dün öğleden sonra Bel• 
grat tayyare meydanında yere in· 
mişlerdir. Evvelsi gün Belgratda 
gelmesi lazımgelen bu tayyareler 
havanın bozuk olmasından dolayı 
Zağrepte bir müddet tevakkufa 
mecbur kalmışlardır. 

lraka mahsus olan bu tayyare· 
ler Irak istikametinde yollarına 
devam edeceklerdir. 

lstanbul 4 üncü ilk mektep lstanbul üçüncü icra memurlu • 
hocalarının buldukları ğundan: Mahcuz olup furuhtu mu-

karşıhklar karrer bulunan iki adet öküzün Fa-
F eyz: Bolluk_ Fiat: Değer- tihte At pazarında 27-5-933 tari • 

hine müsadif cumartesi günü sa
Fidye: Karşılık payı - Fihrist : at 13 ten 14 de kadar satılacağın· 
Düşünüş - Fikir: Düşünme - dan talip olanların mahallinde me 
Filan: İşle - Fili: lş - Firaset: muruna müracaat eylemeleri ilan 
Cin gözlük - Fırka: Bölük - olunur. (3215) 
Fırsat: Pundunu bulmak - Fitne: ~~~~~~~~~~~~:"""""'~ 

Bozuşma - Fuzuli: Fodul -

lstanbul 42 inci mektep ho· 
calar1nın buldukları 

karşıhklar 

Feyz: Bolluk- Fiat: Tutarı -
Fidye: Kurtuluş karşılığı - Fih -
rist: Sıralama - Fikir: Düşünüş 
- Filen: işle - Firaset: Anlama 
Düşüş - Fitne: Azdırma, karışık· 
lık - Fuzuli: Artık. 

lstanbul 9 uncu ilk mektep 
hocalarının buldukları 

karşıhklar 
Feyz: Bolluk - Fiat: Satım ak 

çesi, tutarı - Fidye: Kurtuluş ak
çesi: Fihrist: Sıra gösteren - Fi
kir: Düşünce - Filen: Kendi ya -
pan: Fili: İşlenen - Firaset: An
layış - Fırka: Bölük - Fırsat: 

Ele geçme - Fitne: Azdıran -
Fuzuli: Yolsuz. 

Gadir: Fenalık, yazık - Gaf -
let: Dalgınlık - Gaile: Sıkıntı -
Galebe: Yenmek - Ganimet: Ka
zamaln - Garaz: Hınç - Garip: 

Yabancı - Gavamız - Gizli: 
Gaybubet: Yokluk - Gaye: U -

laşma - Gıda: Yemek - Gına: 
Bıkma-Girdap: Uçurum - Gu
rur: Övünme - Günah: Suç.. 

lstanbul 48inci ilk mekte~ 
hocalarının buldukları 

karşıhklar 

Gavamız - Gizli olan, belli olmı· 
yan - Gaybubet: itilik - Gaye: 
Son - Gıda: Besim, doyuk - gı· 
na: Bıkkınlık, lrlama - Girdap: 
Uçurum, çevrenti - Gurur: Bö • 
hür, öğün -Günah: Suç. 

lstanbul 33 üncü mektep 
hocalarının buldukları 

karşıhklar 

Gadir: Kıymak, yazık - Gaf
let: Dalgınlık - Gaile: Tasa -
Galebe: Sındırma, yenmek, üstün
lük - Ganimet: Zenginlik - Ga .. 
raz: İstek, umma, huğ - Garip: 
Kimsesiz, tuhaf - Gavamız: Öz· 
Ier - Gaybubet: Yokluk, yitik • 
lik - Gaye: Ülkü, irek - Gıda: 
Yiyecek - Gına: Bıkkınlık, türkü 
- Girdap: Öyürme -Gurur: Ça• 
lım, kurum - Günah: Suç. 

Gadir: Kötülüğe uğrama -
Gaflet: Dalgınlık - Gaile: Büyük 
sıkıntı - Galebe: Üstünlük -
Ganimet: Doyumulk-Garaz: Kö 
tü düşünme - Garip: Y nbancı, 
ba"llbaşka - Gavamız - Anla • 
ı?ılm::ız, kapalı - . Gaybubet: Bu • 
lunmamak, görünmemek - Gaye: 
Son - Gıda: Yiyecek - Gına: 
Vadıkl - Girdap: Çıkmaz yer -
Gurur: K~rulma, boş, öğünme -
Günah: Suç. 

e nanıat ur ı· 
ll.fYa. bedelin· ana ithal edilen 

e (% 25) ın Yüzde yirmi b . 
~ b ınuad'l eıı
l!olc onola.r l'ürkiı ola~ak verile -

vizler hakkında tatbik edilmiye - Karabekı~ Paş~ hakkında 
cektir. yenı vesıkalar Gadir: Kıymak, aldatmak -

Gaflet: Dalgınlık, dikkatsizlik -
Gaile: lş, sıkıntı - Galebe: Yen-

lstanbul 54 üncü mektep 
hocalarının buldukları 

karşıhklar 

Gaflet: Boş bulunmak - Gaile 
Sıkıntı - Galebe: Yenme - Ga· 

h Yunan tnall Yeye ıthal edile-
Ui\aeu.....;ı arının tn''b 

~a. İltiınaı u ayaaaı 
olunacaktu • 

Madde 8 - 1 haziran 933 tari- ANKARA, 11 (Hususi} - Ka-
hinden itibaren mevkii mer'iyete zım Karabekir Paşanın Ermenis -
girecek olan işbu itilaf altı ay tan harekatını ne gibi şartlar altın 
müddet için aktedilmiştir. da yaptığına dair yeni bir vesika 

iki hükumet aruında teati edi· neşredilmek üzeredir. 

nimet: Savaş kazancı - Garip: 
gin, üst olmak, çokluk - Ganimet Kimsesiz_ Gr.ye: Dilek_ Gıda: 
Güç payı - Gara~: Hınç, rnklı, giz l Yeme~ - fü.ıH\ : Sıkmak - Gurur 
1i - Garip: Şaşılan, yabancı - Kurum - Günah: Suç. 
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Kadınlara Billlm 
nakleden - fa. 

Kapının açılmar.ı ile alevler da· gösterdiği için, timdi bu muazzam 
ha tiddetle yükselmiş ve yangının servetten kalan ve gene bir hayli 
çıbrtıları çoğalmı§h. İçeriden Kon olan servete Kadri kondu. 
tun aeıi duyuluyordu: Polis müdürü sordu: 

- Ey ıeytan .• Geliyorum .. Sana - Peki amma, nasıl oldu da o· 
geliyorum.. raya, adaya şüphelerini davet et • 

Ve müthiş bir çığlık ... Alevlerin meden girebildin?. 
içinden yükselen büsbütün baıka - Ha .. Evet .. Size evvelce tay· 
bir alev .• Kont Villanonun ruhu!. yareci Süat ile Madmazel Luiz ha

Kadri, omuzlarını kendisini kur· disesini anlatırken, !Öför kıyafeti 
tarmış olan adama dayıyor. A • ile ve güya polisten kaçar bir va· 
dam: ziyette onlara iltihak ettiğimi söy

- Şurada, diyor, bir kayık var. lememiştim galiba. Hatta onlarla 
Kaçalım.. beraber polisle mücadele bile et • 

- Ne diye kaçalım, diyor Kad· tik. Daha ileri vararak ben üç po· 
ri, madam ki artık o yok.. Ne diye lisi de vurdum. Tabii bunların ev· 
kaçalım. Hot yarın olsun bu uğur· velce hazırlamış olduğum bir plan 
ıuz yeri ebediyen terkedeceğim. neticesinde şakadan ve tıpkı polis 

,Fakat delikanlı hayretle soru • hırsız oynar gibi yaptığımı söyle • 
yor.. meğe haçet yoktur.. itte hundan 

- Kimsiniz siz? .. Bir Türk ol- sonra benden ne diye tüphe ede • 
duğunuz görüşmenizden belli .. Si- ceklerdi. 
zi burada hiç görmemi,tim. - Polis müdürü gülerek ayağa 

- Evet .. Fakat ismim size bir kalktı: 

şey öğretmiş olmaz ki.. - Tebrik ederim Ferdi Bey, de-
- Nasıl olmaz .. Bizi muhakkak di, vali Bey ile görüşeceğim. Ter· 

bir ölümden kurtardınız. Size ebe- fiiniz için .. 
diyyen minn~ttarız. T eıekkür ede- Ferdi, polis müdürünün sözünü 
bilmemiz için isminizi öğrenmek kesti: 
isterim. Liitfen söyler misiniz? - Sizden istediğim, dedi, sade-

0 zaman, yabancı adam ismini ce üç ay izindir beyefendi. 
söyledi: - Üç ay izin mi?. 

- Polis müdiriyetinden Ferdi. - Evet. Amerikaya gideceğim. 
• • • - Amerikaya mı?.. Ne müna-

Polis müdürü ömründe bu ka - sebet?. 
ı:lar heyecanlı bir vaka dinleme - - Bir izdivaç meselesi için. 
mitli. Ferdi hikayesinin burasına Kadri ile Jeneviyev ... Kendilerini 
gelince ~ordu: kurtarıp Rodosa getirdiğim za • 

- Ey sonra?. man bana karşı derin bir muhab-
- Sonrası efendim bu kadar. bet gösterdiler. Ben de, ne yalan 

Ertesi gün adadan bir sandalla ay- ıöyliyeyim, daha pek o kadar ih
rıldık. BurAaı Rodos ada11 civarın· tiyar olmamakla beraber kendile
da haritalarda bu!unmıyan ıssız rini çocuklarım imi~ gibi sevdim. 
bir ada imi,. Kont Villano vaktile Hele Jeneviyev.. O melaike gibi 
bütün Avrupanın ilim, zeka ve gü- Şimdi, bir mesele var. Kız henüz 
zelliğine hayran olmuş olduğu bir rÜftünü iıbat etmiş değil. Gidip 
lta'lyan asilzadesi imiş. Büyük bir Amerikadaki vasisinden müsaade 
afk neticesinde bir az kaçırmı§. almak lazım. Akıi takdirde iki se
Kadınlardan hem intikam almak ne daha beklemeleri lazım gele -
hem de güya onlar hakkında bir cek. Halbuki onların sabırları ar
eaer yazmak için bütün bunları dü tık son raddeye gelmiı .. Bana da 
ıünmüı. Kadriyi lstanbulda iken öyle derin bir itimatları var ki .. 
ve küçükken yanına almıf. O za- Rica ettiler .. Bir türlü reddedeme
manlar henüz 15 ya,ında olan de- dim. 
likanlıyı maksadına bir alet etmiş. Polis müdürü ka,larını çattı, ya-
Paraıı da çok olduğu için muaz· rı alay yarı ciddi: 
zam bir teıkilat yapabilmiş. Bir - Evet, dedi, hakları var. Ma
getnici bizi, altı saatten fazla sü- amafih ıize üç ay izin verecek de
ren bir seyahatten sonra Rodosa ğilim. Sadece vazifenize devam 
getirdi. Orada olan biteni hem bi- için Amerikaya gideceksiniz ve 
zim konsolosa, hem de İtalyan hü- izin, lstanbulda. itinizi bitirdikten 
kumetine anlattım. Gidip tahkikat sonra döndüğünüz zaman ayrıca 
yaPtılm-. Vaziyet tetbit edildi. lh- hakketmiş olacaksınız .. 
liyaı:Jkont, varis olarak Kadriyi S O N 

-o;i.üifü~ii~u-~····;~ıi~~··iş(·. 
. . 

·-• - ~~- ~- 1 '.-!• . ; Darü'ffiltiunuiı nanı mev.ruu 
iizerJnde çalıtmakta olan profe· 
sör M. Malche'in ve fakülte reis· 
lerinin i,tirakile Ankara Maarif 
vekilinin reisliğinde yapılan bir 
toplantıda Reşit Galip Bey fakül· 
te reislerinden mensup oldukları 

fakültelerin ıslahı üzerinde bt-

. '11 

-r rapor liazrriamaiamtı' iıte~i,li • 
Bu raporların hazırlanması iti· 

ne dünden itibaren fakülte Mü
derrisler Mecliıleri tarafından 
baılanılmııtır. Resmimiz; tlahi
yat fakültesi müdderrisler mecli • 
sinin dünkü toplantısını gösteri· 
yor. 

Tıbbiyeliler bayramı münasebetile 
·································································---···········-Muallimler birliği 

sen~~!!,.!~~iı;.~!!~1 Türk ·hekimliği ve tari 
Muallimlerden Beşir, Şevket t t \ıı' h • ti r 

Beyler söz alarak 3500 zü müteca- e yap ıgı ızme e 
viz azası bulunan Muallimler Ce· 
miyetine karşı muallim arkadaş

ların bigane olmasından şikayet 

edilmiş ve birliğe daha fazla ali.
kadar olmaları için ibazı temenni· 
lerde bulunulmuştur. Bu esnada 
söz alan 27 inci ilkmektep mual • 
limlerinden Arif Bey muallimlerin 
Muallim Birliğine karşı al<1ığı so
ğuk vaziyetin, sebeplerini izah e
derek demiştir ki: 

- Mua1limleri birliğe bağlıya
cak hiç bir İ! yapılmamaktadır. 

Birliğe gelen mua1limler hademe -
den ba§ka kimse ile karşılaşamı

yor. Hademe de süpürge sopası 

ile kapıları gösteriyor. Maamafih 
arkadaşlar da bu işte haklıdır. On
lar da şahsi teşebbüslere girişe -
rek kendilerine iyi bir vaziyet el • 
de etmek için çalışmak isterler. 

Nitekim bundan bir buçuk se
ne evveline kadar Muallimler Bir· 
liğinin altında bir matbaa vardı. 
Bu matbaa muallimlerin iyiliğ i ve 
bilgilerini arttıracak risaleler ta • 
betmek için muallimler tarafın· 

dan kurulmuş değil bir şahsi te· 
,ebbüs eseri idi. 

Arkadaşları birliğe bağlıyacak 
esasları daha iyi düıünmek lazım· 
dır.,, 

Arif Beyin sözlerinden sonra 
celse uzadığı için beş dakika isti· 
rahate karar verilmiş ve bu esna -
da Arif Beyle Tahsin Demiray 
Bey arasında mühim bir dövuş ha
disesi olmuştur. 

Kavganın İ4)yUzü 

Muallim Arif Bey Muallimle
rin birliğe gelmemelerini izah e· 
derken Mu~llimle.r . Birliği altı~da 
ki matbaadan bahsetmiıti. 

Bu matbaa birlik umumi katibi 

Şarkta araplara 
hastaneler 

mal edilen bir ço 
Türklere aitti 

Tıp Talebe Cemiyeti, Tıbbiyeli
lilar bayramı vesilesile mükemmel 
bir broşür hazırlamıştır. Bu 
broşürde tıp tarihimiz hakkında 
muhtelif yazılar vardır. Bu arada 
Profesör Agreje Ahmet Süheyl B. 
in dikkate d~ğer bir tetkik maka -
lesi bulunuyor. 
Tıp tarihimiz hakkında hir çok 

yeni malumatı mulıtevi olan bu 

de yükselmiı bir adamdır. ''l~ 
981,, bu koca Türk ü~tad.ı, , 
hekim, ve hem de bakımdı. 1'I 
lefatı yüzlere baliğ. olur. , 
Latinceye tercüme olunmu§ 11 

sırlarca Avrupa ve Türk tıp 
teplerinde okunmuştur. .. jjl 

Tababet, alemi, bu büyuk 
tatla daima iftihar etmekte h 
dır. 

makaleyi ikilms eıiiyoruz : Türk tıp tarihine ait, ana 
b .. de 

Türk tababetinin kıdemi ta, en eski vesikalardan ırı 
"Türk tababeti çok eski bir kı- datgu bilik'tir. Türkistanda; ~ 

evvel olduğu gibi, İslamiyeti~ 
tişarından sonra da parlak bıt 

deme maliktir. Türk tıp tarihinin 
yalnız Osmanlı hanedanının Türk 

d · d · d Nit camiası başına geçmesinden son • enıyet evresı var ır. 
b d o h"'kA t dell raki edvarından muhtelif vesile - ura a ıcrayı u ume e . 

lerle bahsedildigvi halde ondan ev· ı hanlılar sülalesi devri Türk••. 
. . . . ·dıt· 

vel en büyük Türk devleti olan bii en parlak devırlerınden hırı 
yük Selçuk İmparatorluğunun te yurdun yiiksek edebiyatın" 

b. .. 1 b er tı9 muhteşem tababeti hakkında hiç ı çe ır numune o an u es . 
hir şey yazılmamıştır: j rihimize ait mühim bir ~e•; 

Türk devletinin dokuz asırlık muhtevidir.Yusuf Has SacıP 
bir tıp mazisi vardır. Bu şerefli 1069 da yazdığı bu eseri 1 . 
mazi yeni yeni mesai ile genişle - Yorga Karahana takdim e~ 
mektcdir. Lakin bu tetkikat mu· Kıym~tç: ~ce~ ... şehnamede 
hallet bir eser halinde henüz top - muadılclır. Bır hukumdara ,. 
lanmamı,tır. Tıp tarihimizi Türk idaresini öğretE'n bu eserin~ 
milleti iyi tanıdıktan sonra Avru- bir kısmı doktorlara ~a• İl 

. · D l • l "hııtı paya tanıtmak borcumuzdur. Ana mışt1r · o : .or ar en mu ıJ 

vatanda bu Jokuz a:ıırlık tıp tari • mai sınıflurdan addolull~. 
himizden maada Türk milletinin Bu çok mühim faslı aynen ııt 
tıp mazisi pek evvellere gitmek· ediyorum: edl 
tedir. Türklerin beşiği olan Orta Doktorlarla muamel 
Aayada daha kadim bir tababetle- bahseder , 
. d T tk'k t k l - Bunlıırdnn ba<ıka bir knı; !1

1111 

rı var ır. e ı a. Lmızı oraya a • · 
dar ilerletirsek Türklerin tababe - vardır. .o/ 

2 - Bakoıaıı görür ün l<I bunıarıfl le verdikleri ehemmiyetin derece-
olan muallim Tahsin Demiray Bey sini anlamış oluruz. ~lğ'c r lllmlcnlf'Jı li ttlndhr. 

tarafından kurulmuştur. Türk tababeti tarihi bütün mil- 5 - Onlardan blrlııl hekimdir· el•" 
4 - Uütlln tıaııtnlıltlıırn bn ,uar.• Tahsin Demiray Bey umumi Jetlerin tıp tarihinden daha eski • 111"''' 

ld ' · b' ı· -' 1 k 1 l d 5 - Bu adamlar ııanıı çok lı\:ıı katip o uğu ıçm ır ıgm a t a - dir. Sumerlerde, eski Mısır ı ar a , .sır· 
tında bulunan boş odalarda mat- Skitlerde Türk tababeti mazisi· 6 - Bunların llAeı hayııtm w,ı v;1' 

1 7 - İnsan ıı:ığ olsa biltlln hastıt1~1 -" baasını kurarak ça ı!mağa başla • nin malı bir çok vesikalar buluyo- "'. 
8 - Doktor gorııc hastalığı Uı\çııtr ~ mıştır. ruz. Bütün bu tetkikatın bir araya .,,., 

M il . A "f B · ·• l d' - • b" "h' · 9 - Kiir insan için hastalık ,,ıuııı ua ım rı eym soy e ıgı gelmesi, büyük ır tıp tarı mm a- udf)l'' 

D · B · b' 10 - ÖIU.m lnı;aııa hayatın giiı sözler Tahsin emıray eyı asa 1- na hatlarını çizdirecektir. . ". 
leştirmiştir. Bugün yalnız Türk tıbbının de- ı ı - Bunları iyi tut, onlara bit ~ 

l'! - Bunlar Ii\ı.ımlı adamlardır· Bu esnada celse de tatil edil - ğil, bütün dünya tıp aleminin göz 
diği için azalar sigara içmek için bebeği olan lbni Sina, Buharada zet, onlarıı karşı borcunu yap. ı' 

odalara dağılmı§tı. doğmuş, ve Türk memleketlerin • Bu kıymetli eserle anlı~;i" I 
Birliğin katiplik vazifesini ya - sabi vaziyette bulunan Tahsin De- hekim Türk camiasında 111&1 it ~ 

pan Tahsin Demiray Beyin teyze· miray Bey hızla Arif Beyin kolun- müstesna bir mevkie ınal~lı;~ 
si olan bir hanım vardır. Bu Ha- dan çekmiş ve odaya koyduktan kimlere Uygurlarca Eıncı ıtt"',; 
nım da içtimada dinleyici olarak sonra kapıyı sür'atle kapamıştır. ğini öğreniyoruz. Eser . tıa tJ,1 

bulunmaktadır. Bir dakika sonra Arif Bey eski Türk milletinin hiıs•Y" 
Muallim Arif Beyin matbaa bir tekme vurarak kapıyı açmış ve cüman olmaktadır. . ~ 

hakkındaki sözleri üzerine yeğeni dişarı çıkınca İçtima salonuna da- Eski Türkler heki.nıel~ıııfe1~ 
Tahsin Demiray Beye büyük bir hil olarak avazı çıktığı kadar rini diğer bütün iliınlerın il' 
tecavüz olduğunu telakki ettiği şöylece bağırmıştır: de görüyor. Bunlar v•11t~•tif" 
için pek çok asabileşen bu hanım _ Arkadaşlar .. şimdi tehdit e- karı aleme fenni ilinıler 1111',ıı I 
celse tatil edilince Arif Beyin ya- dildim. Tahsin Demiray Bey beni miştir. Nitekim 730 da ilİ,-J 
nına giderek, matbaadan ne için odaya kapayarak sen neden böyle minde bir Türk hekiın Ç~ııe 'f 
bahsettiğini sormuş ve bu sırada itlere karı~ıyorsun ? .. Dedi üze- faretle TuharistandÇa~ ;lidl ~ 
çok garip surette idarei kelam et • rime yumrukla yürüdü. Ben de miş ve beraberinde ın . eV) 
mittir. kapıyı tekmeliyerck çıktım. Hade- hiplerinin hiç bilmediklerı 0tii"' 

h bb. · · riye g Muallim Arif Bey iç tanıma - me de şahittir.... h ıye ve 1spenc1ya 'I 
dığı bir hanımın kendisine garip ~rif Beyin bu sözleri muallim- tü. . . de IJİl 
surette sözler söylemesinden şaşı - ler arasında çok büyük bir heye- Çinde Huvamin ist111~·dıaf~ 
rarak: can doğurmuş bir dakika !Onra kim Çin tababet ve 111~ fi ~ 

- Affedersiniz Hanımefendi... Tahsin Demiray Bey de sap sarı vazJJ olup hatta Noykı.ıı ~· ~ 
sizi tanımıyorum.. ve asabi bir şekilde salona girmiş· ! bir de kitap telif eyle:xı•:ıe Ç'ıl 

Onun için suallerinize cevap tir. Mua11imler derhal tahkikata ı müddet bunlarm ahka~ıı.ı 1ttr ' 
veremiyeceğim.. haşlanmasını isterken kongre rei - müdavat edilmiş olduS" ~ot"/ 

Demitlir. Arif Bey sözlerini hi- si Ferit Zühtü Bey ikinci celseyi eski müverrihlerinden bet'% 
tirirken diğer bir odada bulunan açmış ve tatil esnasında olan vak- l yos, zan ve ihtimal ile settJ'' JI' 

· B k"t hın ·' Tahsin Demiray Bey içeriye girdi- adan bl\hs\?derek: mekte:lır. U " ı a -if (ı'w' 
Ç. h t elw . il'" ı ği esnada (sizi tanımıyorum) di • - lki muallim arkadaş arasın- ten ın e mu acere eli. ı 

1 
• a\Teıı ~ 1.il 

yen Arif Beye: da olan müessif hadisenin tahki- Tü:-k hekim erın ınu "' 
- Beni de tanımıyor musun?. l<ini haysiyet divanına bırakıyo- yelerile telif edildiğine ~ 

Demiş ve Arif Beyin elinden tu- rum. Demiş ve idare heyeti seçile- lanlar vardır. ~ 
(SorıaJ tarak dı,arı çıkarını§ ve umumi rek müzakereye nihayet verilmiş- • 

Dr. A hmet ~ katiplik odasına çekmİ§tİr. Çok a· tir. 
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Kazım Karabekir 
it.ara 80ı~arafı BirincL Sayı/ada 

bekır Patanın birinci mek • 

Paşanın ikinci ve •• uçuncu mektuplan •• •• 

daba "l • ·ı zı ıoz erı vardı. Bu aöz-

1 ekllıilli nıücadeleyi iptida ya-

d 
endiıi olduğunu iddia edi -

ıı "B 
ik' en Muıtaf a Kemal Pata· 

• 
1 

ay evvel Erzuruma gittim. 

ben on~ bile ben çağırdım. Şark· 
i h 

0 llıaıaydım Ermeni meıe· 
) a~ledilenıiyecekti. Ben bu 

e~~ halletikten ıonradır ki, 

!Anlatılıyor ki <'t'phe kumandanını da bu 
fikri! ~\1rmlşler 1 lbare8Ue bfonl df' bu çerc;e
\'e içine 11ıkııtınrorlar. İ•tlkll.I harbimizin 
batından nibayt"tlne kadar, ht'r turlü fera
ptle tek ttphı>yl tutmak , ... kUV\'l'ilf'ndlr -
mf'k l~in bütün mewudl~·etımle çalı,tılnn 

halde bö~·ll' alır bir ithama kar,ı su"mamakı 
büyUk bir hak \'l' \'azlfe bllml!J vf' hakikati 
bir kaç mlııal ili' göatumlştlm. Mllll bart'
katta battan nlbayl'te kadar n89ıl lııtlnatglh 
oldutumu l'Öıteren vetılkalardan bazılarını 

d1' timdi takdim l'dlyorum. Ancak 8-~-1983 
te bütün ı;autelere tebllk olunan beyanata 
karşı, bugün ,·ukuuna lnanılmıyan l'f'Çmlş 

hllklkaUer r;öı.lerlmdf! C"anlanırken mı>ktu -
lıum hakkında Rel•lc.-Umbur Hazretlt'rlne mü de :d.

1I büyük muvaffakıyetler 
L l ehildi.,, manasını ifade e• talealarını soran lnııaıım Sakarya mubattbe
U\I aö l lrrl &ırasında okuduğum ıu yazıları da ku • 
, M zer Karabekir Pata tara- raklarnnda çınladı: 

hl' ~tafa Kemal Pataya kar [Bizim genç ihUll.lcilerimiz iptida vatan· 
....... bır • perverllk, llOnra milliyetperverlik omeklerini 
le • , nevı feref yarJfl yapıl· Rumelinln katil lhtilalcHerlnden aldılar. 

d ııteıuıd·-· k 
1, l)ij ıgı anaatini uyandır• Renkli mitingler ve feryatlı nümayişler bi-

a... er taraft ·· k ı:e, Bulgar rençperlerile Yunan garsonlarının ··11d. an muna &fa ara· 
"'lletred ·ı bergUzar bıraktığı emsalsiz çlrklnllklerd.ir. 
lbeJc· 

1 
en bazı vesikalardan Meşrutiyet, tstanbula !iti Rumeli cemaatinin, 

"- it'b 
1~ Paıanın milli davaya e· Bulgar ve Rum lhtilA.lcller!nln gaydaslle be -

~l 1 arıle ın.. h · 1_ raber geldi.] 
uet, Jcend' • udza ır oıımakla be • Yunan orduını ntanmı bafrma çökmüş A-

' lll e farkına varmak- nadolu lçerllerlndl'! TUrkU bolmata gl· 
t leJ~~Un nıuvaffakıyetini lehli- diyor. TürkUn ıenç lbtllllcllerı, tek 

ol_ il: ili• d b daA'bı&'ı mP7.ar oluncıya kadar çarpışarak 
.... Onun :r. e . ulunduğu anh ,. • Tt\rkUn lııtlklil ve hürrl~·etınl kurtarmata 
~ltr b ıçındır ki muhtelif ga=e· utratırken, her yerde millet mitinglerle, fer-

lı \1 Iııün ka k 'atlarla zafer ,.e adalet diye baykırıtırken 
'lllbuki k~ faya arJ§tJ. ';'arkın Pn hlkra kötpJerlne kadar ııokulan ve 

..... •ı_, azım Karabekir Pa- Falih Rıfkı lmr.asını tqıyılR bu makaleyi ha--~ '"'il . "'91... L cı ınektubunda birinci ,.ı l>er(Ah gazeteAlnln 20-6-1SS7 tarihli nu.-
L "Uuund t hası ibretle okunma.ta deler. Gerçi bugün 
~t L a eıa.düf edilen bu IÖZ bu zat Cümburi\·et mf'rkntnde bir ıazetenln 
l· • "'llZer h' b' . Q)'iılci ıç ır fey yoktur. O başmulaarrlrldlr ,.c yUk!M"k itlerde dahi do -
da... llıektupt k' k lqmaktadır; fakat tatlkW barbl hakikatle-.,. .... a ı yü sek ifade e· ""''I .... \llul- riııln mP\'dana çıkmaıu için atılan mUnaka-
:"1 lt b -uıtur • Sadece farka -wıald r~lünün ne del'f'Ceye kadar munfık ol 
ıat lreJcit · · t keli ı Ollt l a ııtınatgah olduğunu rtutunu efkArı umumlyenln ıı r ne arze-

~kit ~l ıtrnııtır. Anlatılan Kara- •llyorum. 
L -. -,, b' . Vesika -1 
:"'ıı IÖtl • ırınci mektubundaki On be~lncl kolordu kumandanı KAzım 

Karabeklr Paı,a Hazretlerine 
1 ı baı.lran 33~ tarih , .e 1~ numaralı şif-

'diaj ;ın çok ölçüıüz olduğunu 
''Ilı e anlanııttır. Bahsin bu 

lftlbulc~nutturmak iıtiyor. re~ladde 4 - \ 'ermlt oldutum kararın mil-
'-ltJct\lL-

1 
Ondan beklenen fey ilk letln hukuk VI! ıııtlkllUnl ta)1n ufnında mll

cl.ı - "UlldaJcj .. l • lf't ile çalıımaktan ibaret oldutunu zatı bira
·~ lçılc b· ıoz erın ımanaıını ıterllPrlne e,·veı ''I! ahır arutmlıttlm. Bu ra
~ı, tier Ortlr IUrette tasrih etmesi ~e mWetln .aneslne llttca Hen!k vazife! na
. il', Cih .. t ada yanlıı anla!lmı! mus ,.e ,;kdanı ır.1ya f~klrane denm et
ld1 A '" •arıa b .. . :-neğl Amirdir. Emsallmlz veçblle lnglllzlere 
l : "kai lak . unu gostermesı •'51r olmak üze-re btanbula gltmı-kte mazu• 
er, dah dırde o müphem söz. rıım. \"adfel \8lanl~f'me denm edebllmekll
d,L a •çık •• 1 irim bittabi 1.atı iliniz gibi aynı fikir ,.e ka-

'll Zİ) d ıoy iyerek davasını naatte bulunan karde,krimln de dalma ,·e Jl •ea,.w 
~ \lı\\lnl :J"

111l vurması idi. her halillo! tteatı \'lfnk •e muavenetlerlne mi'-

) k.ir P,.~ berh • .. ber Kazım Kara· ııuttur. Bup beıalm Yt11MP ~hllr oı
~ '%... en lu~ bu fili karann yarın bütün erbabı na
~ 1! deiild' Uz ıon ıözünü ıöy- mua ,.e hamlyettt"n olan arkadll§larımız tara
f.._ hıettiğ· • •r. Bu mektubu ile tından c1a verıımesı lüzumu tahakkuk ec1tte

~. lonr .. 
1~1Z \'eıikaları nefrettik· ğlne ıtOpbe yoktur. Binaenaleyh o rün mey

~ ) ... 1'tnd" • danı alenl)cte vazına mecbur oldutum bu 
ıc_ ~ ere a ıııne kartı yapılan l<arıırımız arkadaıtlanmın muhasııalai kanaa-

)det Yrıca ce v. • tine mUııtenlttlr. Bn huııuııa dair kıymettar 
.... lııittir Q Vap verecegını mutaleal blradcrllerlne intizar eylerim. Hü -
,l!u .. ·11 •• nun ic_in Karabekı'r 

.. llıı etr f d kQ.metı merkeziye blllffal btanbula C<'lbede-lct ı..... a ın a acılan mü- bilmek plAnını takip eyledlğlnden bfon de 
t'i b··1_ lakip d b"I k mllmkUn olduğu kadar 7.aman kazanmak w 

~biJ U"iiııı Ve ftll" e I e 
1 

me ve l•ararglhımı dahili memlekete 11okmak için 
ti laıek i · uta ealada bulu- nynı uııulde mukabele ,.e muhabere etmekte-ili be Çın b 

" kleıııek ~ cevabının da neş yım. 
•.1' tlnız b lazımdır. CçüncU ordu müfettifl Fahri yaveri 
"'ll~l! Ur d hazreti ıehriyarı mirliva 
i~· ~İt: ~~ a bir noktaya itaret Muııtata Kemal 

1~i l\.azıın K b V 'k 2 
'1iU· llıeJcı b ara ekir Pata eıı a -
~) l)e) ı,.._ \1 Unda (Hakimiyeti Cenbım: En.urum 16·7-SSS 

'· Jle . -tllıuharr' • (F l'h R üçiincU ordu mUfetti§l Mustafa Kemal 'llct· )ın t•hıı ırı a ı ıf • Paşa Hıı.zrctıerine 
.. , . de <De 4 na temas etmitlir. ll hsdran \'e 15 numara. Geç relen emri 
d dıiı.ıit l taah) gazeteıinde ne ıtc,·JP.tlerıne ce,·apta geciktim: Fikri aamUe-
1lı b• o an bi ' rlne tamamlle iştirak ediyorum. İstanbul ha-

~--ı. lt k'ç c"r meknlesindeıı al· ı1 rlce bütün kı~mctll ,·Ucutlerlnl atacağına bl
'-a ... ~ a}'L Unıleyi ne,rederek n"r bln-r lit'ndl e'lle alı~·or. J.:nelA mPzunen 
)• ll~'Oe lq Rıfkı B · Oersaadete celp emri ,·erilen kaymakam Ha· 
• ,, •i •ır ı eyın Sakarya ı· ııt Bt') in lngllldf're tnllm olunac."alını haber 
''')'" ~, ... , ... a arında Türk mil- ıılarak ht:ınbuldan aordum. Nezarl't, Trab -
~i '"de 1 

:e vatanperverleri londa tahtı m•zarette bulundunılma11mı , .I' 

ı '•l oı lle'"•Yatta b ~· w ' tahl.lkat lcrnsını .rnı:ıyor. Bayburtta ikameti 
lt })· '"'le .. U.Jnduguna dahR n:m·l\fık olan Halit Beyin pek deterll 
~.f! •ı:, ı-..u ~Oıter,":lli!tİr. Bu satır- lıir \atan edldı oldutunu \'e ı.:rmenUerln tez 
j • iCı Be;}" l>qenı göründ·· F J'h \1ratı uğruna Un:ı l!tmek l'f'\'ayl bak olamı· 
Çıtı O 111 in k U. a 1 1 \'Ucatrnı la1.dım. Zatı aamllerl lüzum rörUl
h~I} llla.Jcaı, . a andını anlamak '2üğü 7.ll~an mıntakal aclzlye teşrif buyurur
t:ı t' J!Un llın tamamını okuma· tarııa arzı mlnııettarl e~·Ierlm. 
Q Uqll'e\.. \lttlll berab S K 111 kumandanı mirliva 

,.,. qeJer1• er akarya Kazım Karabek!r 
Jltı ha •ıra d F . ~e h ... , )'atı (A~ın a alıh Rıfkı Vesika - 3 

tit b t-tcain 
1

.. tam) ıazetesin- 18 haziran uss tarihli Muııtafa Kemal Pa-
a._ 0tı h «>zij Önünd • ta Haı.retlertnln bıma ~·azcbldarı ııtre: 
""'tk -~·at 1( b e geçmıt • (Anadolunun ııakln taraflarında tefklllhn 
~,~ ~el>heıind ara ekir Patanın Şark vlllyl!tll'rl ~bl kolay olmadıtmı, Erzu-

' dı&ı infb e 
0 Yazıları okuya- rumada tekmil \'llAyatı prklye murahbaala· 

1\ 
~ adan cok uzaktır. rından müttkkl'p bir heyet bulundurmak h!' 

" ır. • 11uaundakl fikir ve tetebbü•Unüzü takdir ey-

t\ azını 1( ll!rlm.) Mustafa Kemal 

ra~~ arabekir Veıika - 4 
~nın mektubu SO tf'mmuz IS5 Harbiye nezaretinden ge-

len emir: 
Erzurum K. :ı kumandanlığına 

B17.zat açılacaktır. 
Mustafa Kemal Pqa Ue Rauf Beyin mu

karn-ratı hllk6metf' muhalif ef'al ve bareklt
lanndan dolayı hf'rnf'n df'rdetltlerlle Dersaa
dete lzamlan BabıMl<"e blttf'nıılp maahlU me
murlnlne P.Vamlrl llzlme verllclltlnden kolor
duca da ciddi muavenl!tte bulunulmaaı \'e ne
t~lnden malQmat itası rica olunur. 

Merkez dairesi: 273& Harbiye Nazın 
Nuım 

Tarafımdan \'erllen c."c\·ap: (Bu ce\·abı bü- ,·ukua geleceflnl muhakkak addeden prkl 
tUn kolordulara \'I' \'alilere de tamim ettim.) ryall.tın balkının karar ,.e teıı>bbüıılerlle \"11-

Veıika _ 5 kua gelmiıtlr. Bu toplanışta ııl~· .. ı \'eya ph-
Harblye Nezaretine ııl hiç bir teılrln mevcut olmadığı kat'lyetle 

c. S0-7-S.; merkf'ı: dalreııi 2783 ş!Cttye: anıa.,ılmı1Jhr. tntlbabını auretl kat'lyyede fe· 
Mustafa Kemal Paşa ile Rauf Beyin mu- 11.kettt"n alan mlUctln ruhundan kopan bir 

l.:arttrah hükQmrte muhalle f'f'al \'e barı>- heJl'Can , .,, kU\'\'t•tl N·anip bir iki !Jabsa at
kAtlarından dolayı drrdt>ııtlı>rlle DerııaadPtı> ft'tmek surctlle milletin ruh \'e lllt'\'Codlyetlnl 
ı:r.amları hakkında mahalli memurlnlne emir lt"trU inkir tarikını iltizam ile kendi mlllt-tlnl 
verlldlil c."lbı-tle kolordu<'a da c."iddl muu·e- iğfal ,.e bu ııuretle menafllnl te\'11 \'e temine 
ııettf! bulunulması emir bunıruhıyor. HUkQ- çalışıyor. \ 'atan ve milletimiz için tt>lAfiıl 
metin mukarrerat \ 'I' ııh·a.;..tı nt' oldutunu 1 gayri mümkün zararlan badi olan bu tarzı 
bilt>mlyorııam da Erzuru~da bulunan Musta- telAkklııln bizzat hükQ.metlmlı: tarafından 
fa Kemal Pap ve Rauf Beyin ef'al ,.e hatt- dahi bllinmlyerek kabul ,.~. ısran llP amali P
kl.tında ,·atan ,.e milletin maksat ve menafi· canlbln tf'lhll P.dlldll'lnl gormek umumu me-

··u11 ,.e dall-ıdar etmektedir . • şark \'llA\·atında ini' \'f' ka,·anlnl me\'C'lldt>H~ muhalif tellkki " • • 
l'Clllecek hiç bir hnl \ 'f' h~rekrtl olmadıtmı endltel hayattan dotmuı olan bu cereyan 
görUyorum. l\IU1J8runlle\·bll'r mülk , . .., mille- milletin lnkltııfına ve hali hazınna Mustafa 
tın 1111adet \'e sell.metl 'ııe alAkadar hf'r ft"rt Kemal Paşa ve Rauf Beyin zerre kadar :e
ve vatanpt>n•rr gibi )-..şamaktadırlar. Pon _ ılrlerl olmachlı \'6 ahiren konrreye her ea 

tarafından bUytlk bir hürmet \'e tazimle katos bükO.metı teşkili bulyHlle Trabzon ve 
bul edilen bu iki zatm me,·kll ai~·allf'tlmlı.l Sam!lun bu·allslne muhacir ıııfatlle akın akın 
daha zh·ade müdrik mevkllnl dUşünerek mev-mll!llC'lllb Rum çrt .. ıerl çıktılı \ 'C Ermf'nlh•- • 
c."Ut Kuvvayı MIUiyeyl daha ııakln ve müdebrln bU~"Uk Ermenhıtan ba~·alinl besledikleri 

ve hudutlarımıza kadar hf'r türlü ff'Caat w blrane bir tekle lrcala bü1nü idare ettikleri 
alt.>nen görUlmektt"dlr. Blnunaleyh kongrenin 
hf'~·eti umumlyesl ,.e gPrek Mustafa Kemal ve 
Rauf Bey hakkında dahillye nezaretinden vl
lAyetlere yazılan tamimler efkAn umumiye
de hütınü tesir yapmııtır. Endltel namus ve 
hayattan mütevettU CE"reyanı milli hali gale
yanda olup teskini ve efklrı tatmini için yt"· 
glne çare ancak mttllııl millinin bl'llDt'n ve 
bilfiil toplanmasının temini oldutunu ,.e bati 
davranıldığı takdirde veka3JI milliyenln ken
di kendine bu reyl!ye \'arac&ğını nar.arı lahl
manelerine arzeylemeğl llzlmel \'azlfe adde
diyorum. Çünkü burada meşhut \'e maballıı 
olan efkArı umumiye millet \'l'klllerlnln ka • 
naat ve taııdlkına iktiran etmlyecek her han
gi bir ıılyaaet \ 'e mukarreratın pyanı kabul 
ve payidar olmıyacafı ve bu azim ,.e tarihi 
mes'ullyetln mahdut bir kaç zatm dutu ha
mlyyetlne tabmildenae efkAr ve arzuyu mille
te l11tlnat ettlrllmHI merkezindedir. \ "e batta 
eşer vraitt hazıra içinde meclisi millinin Der 
llAAdctte ku\·vayı ecnebiye kartı•mda toplan
maaı mahzurlu &'Örülmek yüzünden bu IAzl. 
mel m{'$ruta ılmdlye kadar tehir buyunılmut 
ise Anadolunun Babıillee tasvip ve nezdi ol
yayı cenabı ,ehrlyarlde irade buynılacak bir 
mahallinde toplanması a(;zle-rlnln bile söylen
mekte oldutuna •ırf ulkal vatanpt>rveri ve 
\'azlfe-1 me\·ktıyem dolayı.Ue aneylerlm. 

lft'n&atl yapmakta ve Sl\·aııa diye feryıı.tta de 
vam Pyledllderl ,.e ltllAf mensublnlnln ele bun 
lara bu.fi ve celi her türlü muannet \'e mü
zaharette bulundukları herkl'tlÇe malam , .e 
bu hal lstanbul gazetell'rlnln bile nf>ıtrlyatl
le ubıt oldutu halde hllkQ.metın mevcudiyeti 
mlz alf'yblne hazırlanan bu mUthlt tt"bllke -
den bihaber \'llı.lyette kalarak millete hiçbir 
natmel ümit \'e tatmin \'t'rmeme..al blllkls f'n 
mUnen·er \'e kıymt'ttar zevat \'e kumandan' 
l:ırın blrf'r 11Uret \'e bahane Ue millet arasın
dan tecrit ve hapis \'e te\·klf edllme•I ve bir 
taraftan da esllha \'e ııalrenln alınması bUbas 
11a tebllkl'yl pek yakın &'Ören ve muhafaza} 
namuıı \'e bayat l:'ndi!Je&lle çırpınan bu mm
taka hıılkındıı pek hakir olarak Ermf!nl ve 
Rumların bmir ılbl naglhanl olarak bura
lan da işgal edecı>fl \'e bUtun mllalUmanla· 
rın ayakJar altında çlğnenl'Cefl kanaatini 
hsıl ettlrmı.,tır \'e bundan dolayı millet kendi 
ku\·vetlnl' istinat eder4'k bu lhtlt18A8tını hUkQ
metı ct"llleye lsnıaa \'c bunun için her feda· 
kArlıfı yapmaia ve her tlınltten mahrum bir 
halde namus11Uzca Ermeni ,.e Rumlann ııllıı

gü ve baltaları altında ölmektt"n lae namus
klrane müdafaaya karar nrmJ11 olduklrını 

en·eke arzetmlıtlm. G~nlf'rde ''Uku& re -
len sürgU kolu \'e kıımaJarm 114'.\"ldne mlnl 
olan ahval de böyle bir azim ve kararm netl
cetıl oldutuna ıtUphtı yoktur. 

Uçünc."U fırka kumandanı kaymakam Halit 
Beyin bile mahfuzen 9e\'klnln e.lkln umumi
ye üzerlnctl' pek fena tealrlf'r yapacatmı ve 
belki de- fırka11ının münıaneat ıtöııtf'rmMlnl 
\'e lıı~·anını intaç edecetını arzetmlştım. Muıı 
tala Kemal Paşa gibi memlekette namosllı> 
'Hı hldematı gli:r.ldel nskt'rlye ve vatanperve-
rane111le tanınmış ve bUtiln ukerlerln ele pek 
ziyade hürmeti mahsu ... mı Jca .... DUt 'W! ba
buaua henüz yirmi gün evvel memleketin nıs
fına kumanda etmiş olan \'e bal ve harekA
tmda lnt'nanı \'atanlye \'e mllllyeye mugayir 
bir lf'Y mabsu11 \ 'e m('lbut olmıyan bir zatın 
tevkifine bir ııebebl kanuni olamıyacatı ve 
bnllda arzettlflm ah\'81 dolay111Ue halk ve or 
du nazarında da iyi bir hareket olarak tellk
kl edllemlyl'ffll cihetle mllprünlleybln ıe,·. 

klflne Ye kolorduca da bunun için muavenet
te bulunulmasına bal \'e vaziyetin kat'lyyen 
mU!llllt olmadığını aneylerlm. Bahusus ki 
memleketi hel!k VI' inkıraz tehllkf'lllnden kur 
taracak ~·eglne çarenin tevekkül deA'il, an -
cak milletin hak ve ruhunu Aleme karşı izhar 
ve teyit kanaatinde olan \'llAyatı &arklyede 
ve benUz Ermeni ııüngU ve baltalannın allmı 
namus şlkenaneıılnl unutmuş bir tek insan ve 
bir tek hanüman bulunmıyan bu muhitte böy 
le bir tetebbliııUn icrası deftl hatta lbsaaı bi
le bl\yük :fenalıklar intaç eder. 

Eusen günden güne daha bariz ve ~k d
ıd bir tekli almakta olan l'ndi,el mJlllye)i tat 
mln edt'ttk tednblrl aahlbı> \'e \'akıtanenln it· 

tlbazı \'e buna bllbaua zatı samUerl gibi din
dar ve pek namuııkı\r tanmmıt bir recülU kıy· 
mettann amali nllfuz ''e lrtat buyurmaAı pek 
Ulvi ve tarihi olur. Her halde bura ahvalinin 
lstanbuld.'l maküıı tf'llkkl edlldltlnl zannedl· 
yorum. HükQ.metln l'n aadık ve bUnnetkAr bir 
cüz'U oldutuna kat'lyyen ,upbe cal7. olmıyan 
Aelr.lerl Anadoluya Dersaadetten bu kadar 
)'anlıı ve batalı nazarlarla bakılmamaınnı ve 
çünkU bu nazar netaylt'lnln pl'k elim ve ne-
clamt>taver olual'ı kanaatini bilmUnaııebe tek 
rar ıırzetmeyl bir veclbel bamlyyet, bir tarl
Zl'I namu11 addeder \'tı bugün Aclzlerl dalıl ~k 
ve ıneoçbullyet lçerlalnde bulundutwndan al
yaaeti umumlyemizMn ,.e blikQmetın takip 
ettiği makuıt \ 'e mukarttrattan haberdar 
edllmekliflml lıtlrbam eylerim. 

K. l:S kumandanı 
Kl.zım Karabeklr 

Veıika - 6 
Erzurum kongl'f'Slnl Muııtafa Krmal Pa.,. 

Vf' Rauf Beyin topladığı zannlle konır;renln 

daJıtılmuı ,.e Mustafa Kemal Pqa ve Rauf 
lk-yln tevklflnde ııırarla bUkClmetı mahalllye
lert' emir veren bükfkmete yaı:dıl'!'ım 1Jltre: 

Makamı celili sadaretpenahiye 

(Harbiye Nezaretine) 

Erzurum: 5 atustoıı SSS 

Erzurum konrreal hakkındaki 11on maru • 
utınıla ah,·al ve vaziyeti Acizane lt'n\'lre mü
saraat \'e bununla bUyUk bir \ 'azlfe ıra etmiş 
oldulumu zıınnr.dlyorum. Bu münallf'bl'!tle dt' 
tekrar arzl!dlyorum ki: \'Ulyatı prklye Er
zurum kongresini prkl eyalAtın milleti top
lallllfbr. El,evm yehnlıt kadar azaıUe Er -
zurumda hali içtimada bulunan konın" Muıı
tafa Kemal Paşa ve Rauf Bey henüz tatan
bulda lken ve battA buraca lalmlerl bUe ltl
Ulmemlf iken büyü ,. banla tebllkelerln 

Uc;üncü ordu müfettlti vekili 
KAzım Karabeklr 

Da\'BYI millimiz için tek cephenin kunıl
mıuuna ,·e yapmaıına \'e milli muı:afferlyı>
tln tiutllharekeıl olacak olan Şarkta nasıl bir 
ruhla çalı.,tıA"ıma mlıııal olmak üı.f're ilk za
manlara alt bu \'etılkalardan ba!)ka bir de ge
ne aynı nokt:,ı nftur , ... ııamlmi ruhlarımı7.ın 
rabıta \'e hl'yt'<'anının göııteren Sakarya mu
harebe&! zamanına alt bir Vt'lllkayı daha lllve 
ediyorum. 

Vesika - 7 
Şark cerıhesl kumandanı Kl.zım Karabeldr 

Pi.§& HureUerlne 
Ankara: 8-8-1SS7 

"Son nıubarr.batı müW.kıp garp cepebal 
kı•mı külllainln Sakarya battı gerlslne kadar 
çt>kllmeal üzerine efkAn nmumlyede buııole 

gelen heyf't'&n bllbuııa met'll•t.e bliyUk akis
ler eh'llt etmlı \'e bir haftadanberl l'ecell 
gündüzlü de,·am eden hafi celM"ll'rde efkArı 

tatmin için a11kerl vaziyeti hazıramız bakkm 
da hUkümetçe !Azım geldlil veçblle l:ıabat 

,·erUml• ise dl! mecllaln ekııerlyetl azlme Ue 
vaki olan talebi netltt11lnde Büytlk Millet Mec 
Uııılnln f'mlr ev kumandaya alt aallhiyetınl 

mttllıı namma tllen lııümal etmek ttzere l't'll· 

mi tebliğde zikrolunan kuyut dahilinde Bü
'\'Uk Millet Mec-ll!ıl reisinin Batkurnandanlılt 
deruht.e eyll'DH!fll zarureti ve ismet P84A Haz 
tttlerlnln münha11ran ordu&lle lşttpllnl te
min için euııen istifayı IUzumlu görmesi llu
rlne Müdafaa! 1'11illyl! VN<Aletlle Erklaı Har 
b!yeyl umumiye rlyuetlnde re91111 teblltcle 
arzolunan tadlllt yapılmıt ve efkln umuml
yedekl heyecan ancak bu •uretle teskin edlle· 
bilmiştir . 
Kıymettar ph•lyetl devletleri ber zaman 

oldutu gibi bugünkü vaziyette dahi rayt'I 
mllllyenln en mf'tln JııtlnatgAblarmdandır. 
Bilvesile te7.kAr eder, hürmetle rözlerlnlz-
dPn öpt>riz efendim. 

Mustafa Kemal Fevzi Refet 

Veıika - 8 
Ct-vabım: 

Mustafa Kemal, Fevzi. Refet Paşalar 
Hazeratına 

Büyük milli pyemlzln, birlik ve azmlml
ı.ln vadettitl zaferle t.emln ve tetvlçte 11111 -

nffaklyatı ııanıllerlnl dilerim. Şark cepbe&l
nln bu mukaddes gayPyP- araılmaı. bir atk 
\'e imanla IDt'VCUt olan sadakatini teyit eder. 
arzı samimiyet ,.e tadmat rylerlm efendim. 

Kazım Kfrabeklr 
4 adet mektuptaki sual ,.e mütale.alara re· 

llnC"e, bunlara da birer birer ~vap göadere
Cf'ğlm. btlkll.l harbinin rıırarma vlkıf olmı
~·anlann ı,ı kolayca )lanaması mDmkün de
lildir: bunun için bAdl!elerln tahlilinde ~·an
lı!} ıörUılerle hakkımda fU ve bu Utlfatlal'da 
acel1ı bu\·rulmaıun. Bunlann Cf'\"ablndan ııon
ra ha!lll . olat'ak kanaate ı:öre ibzal bu~"Urur-
sunuı. efendim. 

Kazım Karabeklr 

Üçüncü mektup 
Efendim, 

lıtiklil harbimizin hakiki çehre· 

~ini tesbit için gazetenizin göster

diii ıamimiyete tefekkür ederim. 

T eferrüata ait bir çok ıualleri haYi 
olan mektuplannıza vereceiim ce
vapların kavranabilmeıi için bu 
tef errüatı ıona bırakarak eau da .. 

\•ayı tetrih ediyorum: 

Safha - 1 

Mütareke ilinile beraber beni 

Şarktaki kolordumdan ayırarak la 
tanbula getirmitlerdi. 28 tefrİDİ• 
sani 1334 (1918) lıtanb.ıla ıeJ .. 
dim. Tehlikede kalan milli iıtikli· 
limizi kurtarmak için lıtanhulda 
yaptığım tetebbüıler: 

29 tetriniıani 1334 (1918) Har
biye nezareti müstetarı en yakın 
ve aziz arkadatım miralay lımet 
B.e milletin iıtiklilini kurtarmak 

için dütüncelerimi fÖylece izah et 

tim: 

"Genç kumandanların lıtanlnı
la toplatılması ve huıuaile beni 

farktan ayırmak büyük bir ıaflet 
olmuttur. Beni derhal ıarka iade

ye çalıf. Ben orada milleti ten•İr 
ve onlara yardım ederek memleke

tin inhilaline kartı ıarkta yeni ltir · 

milli Türk hükUmeti vücude ıeti • 
rerek memleketin ıerefini lehli • 

keden kurtardıktan ıonra larP teli 
likeıi bertaraf edilebilir ve bu au• 
retle mütareke hudud• 'd~ili~~· 
kalan ana vatammız kurtarılabilir. 
ltillf devletlerinin hare1"h idame 

etmeyip bizimle mütarekeyi n1Nl 

etmelerinden itilafın bu liu.dut 'ela· · 
biline yeni bir cidale liallDtacal•· 
nı tahmin etmiyorum.,, 

1 kinunuevel 1334 Erkinı HIU'-' 

biye umumiye reiıi Ce•at Pata 
Hazretlerini ziyaretle lıtanbulda 
toplanmakhimuzın ıafletini izah 
ve benim ıarka iademi ve ordunun 

zayıflatılmamaıını rica ettim.Gene 

ayni günde Sadaretten iıtifa etmit 

bulunan Müıir izzet P&M Hazret• 

lerini de ziyaretle (Milletin iıtikli· 

linin mahvına ıidildijini Ye bunu 

ancak prktan temin etmek imlc&m 
mız bulunduğunu takdir ederek 

beni getirtmemeniz lazımdı. SUI· 
hun aktinden evvel ordunun kuY· 

vetten dütürülmemesini Ye !,enim 
ıarka iademi ve kendiıinin de it 
batından uzaklaımuının dojru ol 

madığım) ıöyledim. 

6 kanunuevvel 1334 aelimlık 
meraıiminde uıulen huzura kabul 

olundum. Padiıaha dahi ıulhun 
temini görülmeden enel ordu1UDU 

zayıflatmamuı ve bilhassa ıeDç 
kumandanlarım it batından ayır· 
mamaıı akıi halde ikinci bir endü
lüı vaziyetinin pek uzak olmadıfı
nı anlatarak benim ıarka •e lı • 
tanbulda toplanan ıenç kumandaa 
ların da Anadoluya ordulan laaf ı· 
na iadeleri halinde Türlüiün aldü· 

rülemiyeceiini söyledim. Bu mü{l• 
kat benim ve diier ıenç kuman .. 

danlann it batına ıeçmeıini tanin 
eden amillerden biri olmuttur. 

23 kanunuevvel 334 Harbiye u 
zırı Cevat Papyı tebrike pditim· 

de, beni Tekirdağındaki 14 ünci 
kolorduya tayin ettiklerini Ye l>u· 
nun ilk kademe olduiunu ve ilk 

fıraatta farka iade edilecefimi siy 
ledi. Müıteıar lımet Bey de teyit 

etti. 2 kinunuıani 335 de Tekirda· 

ğına muvaıalatımda orada kalmak 

husundaki beyhudeliii prerek bir 

an evvel kolordumun Anacloluya 

nakli için teıebbüıatta buluadum 
ve müıaade almaia muvaffak ol· 

dum. 

28 kinunsani 335 de Tekirdalı
na ziyaretime ıelen Edirne kolor
du kumandanı Cafer Tayyar Be1e 
de milli istiklalimizi kurtannü 
hakkındaki mütaleamı izah Ye tar 

fLltfea ••J'lf•J'I ~als) 
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Mumaraliar , 
Bey zıtta Okçular başın.da ve Ge i paşada Yeni ikbal gişeleıri listemizdeki 

numaraların ikramiye ve mük" fatl h"ıt\ı verirler 
No: 

122 
273 
316 
432 
484 
512 
532 
570 
623 
841 
964 

1019 
119 
169 
186 
265 
272 
297 

1341 
370 
438 
587 
620 
625 
680 
931 

2000 
447 
605 
627 
634 
727 
858 
970 

3228 
245 
323 
335 

3370 
403 
450 
511 
662 
685 
748 
811 
837 
945 

4070 
128 
130 
177 
188 
203 
446 
569 
582 

4065 
678 
837 
859 
899 
971 

Lira No: 

50 
30 
50 
50 
50 
30 
50 
30 
30 
50 
30 

10000 
30 
30 
30 
50 
30 
30 
30 
30 
50 
30 
30 

5175 
216 
318 
303 
328 
~66 

599 
676 
727 
771 
876 
923 
974 

6002 
124 
161 
221 
455 
459 
515 
530 
537 
642 

30 677 
50 712 
30 745 
30 850 
50 933 
30 943 
50 972 
30 980 
30 7031 
30 135 
30 150 
30 166 
30 262 
30 280 
30 431 
30 661 
50 710 
30 733 
50 748 
50 880 
30 932 
30 949 
50 8027 
50 92 
30 190 
50 247 
30 276 
30 288 
30 309 
50 8319 
30 360 
30 475 
50 574 
30 624 
30 626 
30 
30 
30 
30 
50 

636 
662 
738 
770 
883 

Liral No: 

30 909 
3C 932 
30 9134 

150 155 
50 201 
30 227 
30 254 
30 278 
50 300 

150 9344 
30 431 
30 439 
30 548 

1000 569 
30 581 
30 761 

150 729 
30 854 
50 863 
30 945 

150 955 
30 10099 
30 147 
30 164 
50 198 
50 209 
30 307 
30 346 
50 435 
30 10438 

150 439 
30 451 
30 465 
30 511 

150 517 
50 571 
50 638 
30 65S 
30 838 
50 964 
30 11021 
?O 101 
30 169 
30 241 
50 319 
30 438 
50 461 
30 721 
30 11733 
50 897 
30 940 
50 12155 
30 183 
39 215 
30 254 
30 363 
30 404 
30 437 

!FJ 456 
50 504 
50 537 
so 556 
30 620 

Li~~ı N6~4 
1000 638 

30 688 
30 717 
50 783 
50 831 
50 12936 

150 967 
30 986 
30 13037 
30 266 

1500 380 
50 556 
50 585 
50 716 
30 840 
50 879 
30 891 
30 14002 
30 4 
30 96 
30 110 
30 132 

150 139 
30 227 
30 248 
30 355 

1000 377 
50 402 
50 486 
50 14295 
50 493 
30 620 
30 624 
50 671 
30 759 
30 761 
30 815 
50 900 
50 923 
50 15115 
30 167 
30 191 
30 281 
30 290 
50 293 
30 426 
50 15451 
30 534 
30 602 

150 627 
30 733 
30 748 
30 864 
30 16058 
30 196 
50 214 
30 329 
30 448 
30 782 
50 970 
30 17017 
50 180 

Lira No: 

30 194 
30 218 

20000 17231 
30 291 

2500 302 
30 467 
30 539 
30 578 
30 747 
30 924 

1500 93() 
30 937 
50 981 
30 991 
30 996 

2500 18006 
1500 67 

150 95 
50 249 
50 317 
30 393 
30 18406 
30 449 
30 533 
50 551 
30 556 
30 593 
50 712 
30 770 
30 905 
30 990 
30 19050 
50 51 
30 67 
30 111 
50 117 
50 226 
30 234 
50 :-:i)7 
30 359 
50 U1561 
30 1;60 
50 688 
30 953 
50 957 
30 962 
50 20001 

1000 19 
30 38 
30 65 
30 190 
30 361 

150 466 
30 475 

150 568 
30 598 
30 622 
30 632 
30 668 
30 815 
30 20842 
30 902 
30 907 

Lira No: 

50 21013 
50 54 
30 121 
30 207 
30 350 
50 396 

150 488 
30 495 
30 527 
30 560 
30 663 
30 761 
30 796 
30 973 
30 22101 
30 133 
50 155 
30 219 
30 260 
~~r 265 
30 404 
30 435 
50 482 
50 487 
30 sos 
30 600 
30 633 
30 700 
30 707 

150 765 
30 799 
50 853 
50 861 
30 915 

150 !>26 
50 23004 
30 132 
50 150 
30 195 
30 315 
~~!} 316 

iU1J~. 320 
50 363 
30 505 
30 584 
30 594 

150 638 
50 656 
30 672 
30 732 
30 326 
30 947 
50 24006 
30 34 
30 45 
30 24131 
50 284 
30 321 
30 337 
30 697 
30 737 

150 769 
30 810 

Liral No: 

50 25072 
30 111 
30 172 
30 258 
50 301 
30 303 

150 354 
50 325 
30 395 

150 531 
30 540 
30 551 
30 572 
50 25625 
30 694 
50 844 
30 905 
30 931 

150 943 
30 969 
30 26101 
30 113 
50 121 
30 156 
50 253 
30 281 
30 296 
30 379 
30 438 
30 611 
30 653 
30 697 
30 26764 
30 R96 
50 945 
30 946 
30 953 
30 27035 
50 69 
30 72 
50 197 
30 466 
50 475 
30 484 
30 555 
30 605 
30 663 
30 748 

5000 7!J7 
50 S19 

150 948 
30 28075 
30 157 
30 188 
30 361 
30 413 
50 455 
30 471 
30 511 
30 582 
30 680 
30 703 
30 727 

Lira No: 

30 811 
30 873 

150 896 
30 994 
30 29212 
50 :l38 
50 317 
30 397 
50 448 

• 30 29454 
50 480 
30 506 
30 527 
30 589 

150 614 
30 717 
30 987 
30 30031 
30 176 
30 311 
50 622 
50 654 
30 680 
30 735 
30 914 
30 945 
30 31178 
30 357 
30 31697 
50 711 
30 714 
30 792 
50 878 

1000 913 
30 957 
30 32019 
50 54 
50 140 
30 250 
30 484 
30 546 
30 602 
30 628 
50 680 
30 717 
30 770 
30 835 
30 921 
30 33033 
30 71 
30 126 
50 129 
30 218 
30 433 
~o 519 
30 548 
30 711 • 

150 727 
50 737 
50 3402'1 
30 30 
50 153 
30 165 

Liral No: 

30 186 
30 240 
30 401 
30 472 
50 520 
30 537 
50 569 
30 34661 
30 662 
50 822 
30 35064 
30 76 
50 129 
30 180 

150 193 
1000 233 

30 312 
50 368 
50 374 
30 467 

150 479 
30 537 
30 669 
30 692 
?<l 788 
50 921 

1500 957 
30 36151 
30 294 
30 403 
30 559 
30 598 
30 646 
30 781 
~(' 794 
30 837 
30 913 
30 931 
30 37019 
50 77 
50 145 
30 246 
30 2~ 
30 405 

150 477 
30 497 
20 - 533 
30 589 
50 940 
50 38015 
30 17 
50 26 

150 55 
1000 124 

30 133 
50 174 
30 527 

150 555 
50 595 
30 612 
30 633 
30 648 
30 653 

Lira No: 

30 698 
50 805 
30 888 
50 39019 
30 17() 
30 39190 
50 198 
50 240 
30 298 
30 339 
30 390 
~o 474 
50 693 
30 725 
30 758 
30 759 
30 784 
50 854 
50 977 
30 40037 
50 324 
30 342 
30 426 
50 746 
30 795 

150 837 
30 891 
30 40901 
30 910 
30 9·17 
50 41071 
30 73 
30 154 
30 194 
50 248 

1500 281 
150 300 
150 326 
sn 352 
30 520 
30 533 
50 658 
30 665 
30 714 
30 803 
50 890 
50 902 
30 914 
50 42003 
30 42025 
50 127 
30 400 

150 459 
150 528 
50 529 
30 635 

1000 7~ 
30 822 

1500 9~0 
30 988 

150 43027 
30 75 
30 124 

Lira No: 

30 192 
30 224 
30 456 
30 564 
30 708 
50 43763 
50 767 
50 778 
30 790 
30 818 
30 864 
30 967 

150 44091 
30 112 
30 122 

150 179 
30 186 
30 190 
30 221 
50 235 
30 273 
30 309 
30 314 

150 392 
30 44427 
30 499 
30 632 
30 655 
30 705 
50 802 
50 888 
30 908 
30 976 
30 45102 
30 161 
3!> 181 
30 245 
50 258 

1500 291 
30 436 
30 551 
30 560 
50 613 

150 45701 
30 856 
50 46045 
50 70 
50 91 
30 138 
50 151 
50 181 

150 217 
30 377 
50 487 
30 508 
50 511 
30 6i5 
30 740 
30 786 
50 867 
30 919 
30 963 
50 47103 

Lira No: 

30 217 
30 220 
50 254 
30 331 
30 403 
30 412 
30 475 
30 518 
30 594 
30 651 • 
50 678, 
30 762 
30 768 

150 795 
50 957 
30 977 
50 48060 
30 68 
30 96 
30 144 
50 48154 
30 197 
30 272 
30 341 
30 371 
30 457 
50 509 
30 565 
50 650 
50 721 
30 789 
50 794 
30 802 
50 967 
30 49033 
30 150 

150 124 
50 195 
30 49205 

150 346 
50 396 

30000 411 
50 443 
50 469 
30 612 
30 644 
30 783 
50 86~_/ 
30 / 
50 f 

30 
50 
30 
30 

looc 
50 

2500 
30 
50 
30 
30 
50 
30 

Kizım Karabekir Paşanın ikinci ve üçüncü mektupla~ıl. 
ka gitmek için uğraştığımı ve timdi Paşanın Ahmet Rıza Beyle görüşe- lcrini ziyaret ettim. Ziyaret seb~p- maksadile Anadoluya gönderdi- bir ecnebi paşa ile olan '° ·~ 
lik bu kolordunun da Anadoluya rek müşarünileyhin riyasetinde Is- lerinden birisi de müşarünileyhin ler ... ,, )erinde Rumların yakın~~/ 
naklini temin ettiğimi söyledim. tanbulda bir kabine le§kili ve ken- lılanbulda kalıp kabineye dahil ol 2 - Gazinin hayatı sahife 79: işgal edecekleri havadi~•.,ı f 

14 tubat 1335 de bir aralık Har- dilerinin Harbiye nazırlığına geç· mak hususundaki arzu~armdan sar ! "Mustafa Kemal Paşa Anadoluya ve kendisine mühinı bır llf'j 
biye nazırlığında ve bir aralık Er- mesini ve benim de kabinede bir fınazar ettirmek gayesıne matuftu. kendisini u.-:akleştırmak i:ıteyen kadrosile birlikte Anadol 
kinı harbiyei umumiye riyaseti va mevki almakhğımı arzu ettiklerini Ben Paşa Hazretlerinin ziyarete huseması tarafından gönderilmis· mesini teklif ediyor.,, .,1 
zifesinde bulunan ve evvelce ku- öğrendim; ve İsmet Bey vasıtasile bir yaverimle gittim. Kendileri has ti. • S 1• d" d" .. -e1'tıı 

-· " c am, or uncu u• 
mandanım olan Şevket Torgut Pa- de bu yolda bir teklif aldım. Bu- ta yalıyorlardı. Uçüncü bir ziya- 3 _ 4 kanunuevvel 1339 11.~,1 .. _. 1~ H 1 il · Id ı · b ı b - lecektir. ~ ta azret erini de ziyaret ett:,m. nun felaketi mi iyı taci en başka retçi olarak ge mış u unan ir znl 

0 
t . "l b l J .. t t<"'' 

Fik f d R E f B 0 aze esı: stan u' a mutennyyız KAzım p 

· irlerimi açtım. Kanaatlerimi bir §eye yaramıyacağını, biran ev- paşa tara ın an uşen şre ey r-----~----------.a-. .-~-
ıöyledim ve benim ıarka tayinime vel genç kumandanların Anadolu- diye takdim olundu. Ben Paş:\ Haz r == ~ 
delaletlerini rica ettinı. yP. atılmasından başka çare olma- retleri le pek ~~~.im o~~n ~i.lli d.~- H A T 1 R A L A R 

13 Mart 1335 ıarktaki iki kolor· dığı hakkındaki noktai nazarımı va hakkında goruşecegım ıçın boy 
dudan mürekkep dokuzuncu ordu- tekiden İt.met Beye söyledim. le henüz takdim edilmiş bulunan 
nun ismine on beşinci kolordu na- 10 nisan 335 Erkanı Harbiyei u- bir zat yanında konuşmak gafle - 1 
mı verilerek beni kumandanığına mum iye reisi Fevzi Paıa Hazretle- tinde bulunmamak için ilk teklifim , 
tayin ettikleri emrini aldım. Fakat rini de ziyaretle daha ziyade inti- Ruşen Eşref Beyin biraz istirahat 

1 

bu aralık bir tasfiyei rütbe mesele- zar ettirilmiyerek hemen şarka git etmek üzere yaverleı·in yanına git· 
si meydana abldı. Muharebe mey- mekliğim lüzumunu kendilerine mefli, oldu ve Paşa Hazretlerinin 

1 

danlarında kazandığr.mız rütbeler söyledim ve müsaade istih!:al et- ihtarile gitti. Ve bizde muhavcrele 
bizden alınacaktı. Bunun için be - tim. 11 nisan 335 Leyman Patanın rimizde paşa ile ben baş bauş kcıl· 
nim şarka gitmekliğim bir müddet hatesı yüzünden mahvolan ve yet- dık. Teklifimin kabülündeıı Mus
lehir ettirildi. Büsbütün sarfınazar miş beı bin esir ve üç yüz altını~ lafa Kemal Paşa Hazretlerinin bi- l 
edilmesinden endişe ederek esa - top zayi ederek on dört günde aHı la hare sarfı nazar ettiğini ve bir 
sen benim de ıarka gitmeğe pek yüz kilometrelik bir ric'at neticesi ay sonra arzusuna rğ~en kendisi
heveski.r olmadığımın propaganda kadro haline inkılap eden Yıldı- nin lstnbuldan uzaklaştırıldığını 
edilmesini İsmet Beyden rica et- rım orduları grubu lağvedilmiş ve atideki yazılardan öğrendim: 1 

HER 

VE 

VESİKALA 
ıars.~ ..i 

Gazetemizde ilave 0 (}~,. 

yucularrmıza verdiğirniı. 9ııf · e it _i 
Paşanın hatırası Uzerırı ·ııd' v 
nan tetkikler; kitap h31' f}-

kifapçıda 8 U L V f'111 f 
FIYATI: 60 Kllll tlm. bu ıuretle açıkta kalını~ olan Mir- t - Gazinin nutku ıahif~ 7: 

23 mart 1335 Mustafa Kemal liva Mustafa Kemal Paşa Hazı·ct· "Beni fstanbuldan neti ve teb'it ~--------... --------------



' 

Böyle iş .•. Nakleden: 
fa. 

.
1 
liava güzeldi. Yaz mevaiminin 

~ k Riinleri ne kadar kabil olmak 
~p eder ve tasavvur edilirse o 
ldar güzel.. 
Necla gayet güzel bir yaz elbi

'eai ile her zamanki gibi, rande
~"•una gitmek üzere sokağa çık -
~ttı. Daha şimdiden kendisini 
'' .. acak sert kolları düşünüyor, 
:0ıleri sevinçle parıldıyordu. Fa • 
h lt birdenbire yüzü buruştu. Aca· 
l dört gündür peşini takip eden 

•dam k d.. .. ·· 
İd· gene ar asma uşmuş mu 
İd~· Döndü, baktı. Evet, orada 

ı. 

sizi fazla rahatsız etmiyorum. 
- Sizi bu işe kim memur etti?. 
- Orasını söyliyemem. Maama· 

fih, tekrar ediyorum ki size karşı 
hiç bir hürmetsizlikte bulunma • 
dım zannederim. Hem doğrusunu 
isterseniz, hayatımı kazanmak için 
mecbur olmasam, sizin kadar cici 
bir hanımın hususi... 

- Peki, peki anladım. Beni ta· 
kip etmekten vaz geçmenız ıçın 
ne istiyorsunuz?. 

- On lira kafi mi?. 
Siz bilirsiniz. 

Necla sıkıldı. Artrk sinirlenme· - Peki on beş vereceğim. Fa -
~eğe haşlamıştı. Dört gündür bu kat bir daha arkamda görmiyece· 
herif, muntazaman evin önünde ğim. 
d ekliyor, o çıkınca peşine düşüyor- - Emin olabilirsiniz. 
d u. Necla, vakıa randevusuna gi- Necla çana tasından on beş lira 
ebilrnek için bin bir hile yaparak çıkarıp uzattı. 
:n~ atlatıyordu amma, akşam ü- - Eğer sizi kimin peşime tak
h Ctı eve dönünce, onu gene orada lığını söylerseniz beş lira daha ve
Ulı..ı:vord u. 

k tdanı, kendisinden pek öyle sı
f 

1 ~Yor falan da değildi. O, vazi -
eııni b" .b. laı Yapan ır memur gı ı, mun-

t b
a.rn-an saat kaçta girip çıktığını e, . 
ıt ediyordu. 

hi ~ecla, bugün de dün yaptığı gi-

1 uç defa otomobil deği§tİrip öy
e rn· 

.,. 1 gidecekti?. Bu adamı peşi-

rırım. 

- Bunu söyliyemem hanıme -
fendi, mesleğime karşı ihanet et- 1 

miş olurum. 
- Sen bilirsin. 
Adam, Neclayi selamlıyarak 

ayrıldı, bir tramvaya bindi ve evi
ne döndü. 

Eski bir evdi burası. Yukarı ka· 
.. e k· 
tı ırn takmıştı. Kocası mı?. Ha- ta çıkınca, karısı ile karşılaştı: 

0~ hu olamazdı. Zavallı Hamdi, - Ey, bugün ne yaptın?. 
haı an şüphe bile etmiyordu. O - On beş lira kazandım. 

de' S k .. d'W• k Af · h la · · a ın yuz verme ıgı aşı • - erın ya u .. 
~ 1111

dan birisi olmasın?. Bu muh- - Evet, bu son yirmi gün için-
,... llıeldi. Fakat hangisi?. Lütfi? ... de seksen beş lira oldu demek .. 
~Ilı''' tak 1••• Şadan? ... Belki Şadan?. Fena değil.. 

N ~ .. O da yapmazdı... - Fena değil amma... Bugün 
l\~ tela, hem yürüyor, hem düşü- ustabaşı geldi, itler açdmıf. Fab
aj ... "YdOtdu. Dönüp baktı. Adam pe- rikadan seni isliyorlarmıf . 
. • , e "d 
ed· 1 i.. Hatta .. O ne?. işaret - Neme lazım benim. Ayda o· 
di:?~rdu. Yoksa ... Necla bir daha tuz he§ liraya sabahın yedisinden 
İtanı..ıp haktı. Evet, herif kendisine ak§ama kadar uğraıacağım. Bu 
ce~·e ediyordu. Acaba ne diye - iş daha karlı. 
de 

1
' Durdu .. Adam, sapkası elin· - Peki amma ... 

ıo,t~akıa.~tı. Necla, daha bir şey - Amması falan yok .• Ne ver-
ltıeııne meydan vermeden: gisi var ne yorgunluğu .. Hem dün-

ltk Dört gündür, dedi, nediye yada kocalarını aldatanlar olduk
llı~ ~~dan geliyorsunuz. Yaptığı - ça .. 
def lfın fenalığı hakkında hiç bir - Öyle amma, bu fingirdekler· 

a olsun d ·· ·· ·· ? d b" · · · d b t k ........_ 1'" uşunmuyor musunuz. en ırısı ya senı e aş an açı-

lier k Uçük hanım .• Ne yapayım.. rırsa .. 
}'01' eı hayatım bir türlü kazanı- Adam karısını kucakladı: 
aıd;~ Ben de bu vazifeyi üzerime - Merak etme canım, dedi, ben 

· lieın öyle zannediyorum ki ı senin üstüne baıka gül koklamam. 

V A K 1 T neşri ~l'atı 

F~vkalade heyecanlı bir roman 

Suana'lı münkir 
, Asunıızın en meşhur ediplerinden Gerhart Hauptmann'm 
•etidir B' , k · ır papazm fevkalade heyecanlı, meraklı. co,k un 
' •nı s , k.. . . l' ' an at arane bır şekılde anlatır. 
e"ti y . 

erı: Ankara Caddesinde inkılap Kütüphanesi 

Fiatı 25 kuruş. 

l~İsarl - U M"d" r·v .. d ar mum u ur ugun en: 
lı'-Sı anısun Fabrik 'bt' . . . "b' "a (4lO) ası. ı ıyacı ıçın şartnamesı mucı ınce ve pazar· 
httnarn . nıetre mık'abı kereste satın alınacaktır. Taliplerin 
'7,s) te e~ı gördükten sonra pazarhğa iştirak etmek üzere ( % 
de Gat ~ınatıarını hamilen 27 · 5. 933 Cumartesi günü saat 14 

a ada Alım, Satım Komisyonuna müracaatları. (T) (2041) 

Emniyet işleri Umum 
batd~l•hbuı Poııs MÜ d Ü rlü ğ Ünden : 

ır, Ast· mekte.;>ı kavanin ve nizamat muallimliği mün 
lı..ıntarınd 1 maaşı 20 liradır. Muallimlik evsafmı haiz hukuk me 
lııh•I •n tali ı ı 
., ''•• t .. P o an arın vesika ve devlet 

SEYRiSEF AiN 

T~QKiVE 

llRAAT' 
BANKA51 

DAQA 
BiRiKTiREN 
RAı-IAT--~Oi;Q 

Bursa birinci sulh hukuk mah • 
kemesinden: Bursanın Araplar -----------------11 mahallesinden Davut kızı Rümey-

l\tcıL:czı idaresi Galam lwprfiı ası U 2623 se Hanım tarafından veledi veziri 

Darüşşafaka Lisesi MU
dürlüğünden : 

Darüşşafakanın bir senelik 
Şube/\, Slrlı:ccı Mühürdar zade llao 22640 mahallesinde Hacı Recep oğlu Ha- ekmek ve eti kapalı zarf usulü 

münakasa ile alınacak ve zarf
lar 18·5·933 perşembe gunu 
saat l 1,5 ta Nuruosmaniyede 
Cemiyeti Tedrisiye merkezinde 
açılacaktır. Talip olanların ka
nuna muvafık tekliflerini yapmak 
üzere o gün ve şartnameleri 

görmek için lıer gün mezkür 

Aşağıda isimleri yazılı kah
ve ocaklarile köprü Haydar
paşa iskelesindeki iç bUfenin 
müzayedeleri ve tente imaliye 
müteahhitliği münakasası te-
hir edilmiştir. (2119) 

Mudanya, Bandırma, Mersio, 
Karabiga hatları kahve ocak
Jan. 

latanbul asliye mahkemesi altın
cı hukuk dairesinden: Lütfiye Ha-
nımın kocası Ta~kasapta Selçuk 
Sultan mahalle~inde cami sokağın. 
da 32 numaralı hanede mukim Ha
cı Mehmet Ef., aleyhine ikame o
lunan bo~anma davasından dolayı 
davacı taraf mdan verilen arzuhal 
suretinin mumaileyh Hacı Mehmet 
Ef.nin ikametgahmın meçhuliyeti 
hasebile tebliğ edilemediği maahl-

lesi heyeti ihtiyariyesi ile tebliöe 
memur mübaşirinin tahşiyesinde 

anlaşılmış bittalep bir av müddetle 
ve ilanen tebligat icrası karar~r 
olmu~ olduğundan mahkeme di
vanhanesine talik olunan arzuhal 
suretine miiddeti mezkure zarfın
da cevap verilmediği ve yevmi 
tahkikat olarak tayin olunan 
15-6-933 preşembe günü saat 10-30 
da isbatı vücut edilmediği takdir -
de tahkikatın gıyaben icra oluna -
cağı malum olmak ve tebliğ ma • 

run kahya ile kardaşı ölü Celalet
tin mirasçıları Zekiye, Hatiçe, Ha
cer, ve Zeliha ve Harunun diğer ö
lü kardaşı Saffetin mirasçıları Zeh 
ra, Hazım, Nazım ve Faik ve gene 
Harunun diğer ölü kardaşı Şevke
tin mirasçıları Hasan Arif, Feri ha, 
Mediha ve Fatma aleyhlerine açı
lan Bursanın Panayır köyünde ka
in 15 parça tarlanın taksim ve şu- j 
yuunun izalesi davasının yapılan 

merkeze müracaatları. (1942) 
~----------~-~~------muhakemesinde tapu idaresinden 

celbolunan kayıtta şuyuun izalesi Birinci Ticaret mahkemesinden: 
istenilen mezkur 15 parça tarlanın Memaliki Şarkiye Fransız Banka· 
yüz kırkardan 280 sehminin. Tar- sı avukatı lsak Sages Bey tarafın· 
laların eski sahibi Avusturya teba- dan Sirkecide Aksaraylılar Hanın· 
asında Mavro Kordan oğlu da 17 numarada Çingilli zade Ö· 
iste fani mirasçılarından Şart mer Fevzi ve Mahtumları Şirketi 
. . aleyhine 932-918 numaralı dosya 
ıle Matmazet Françıska nam - ile açılan alacak davasının tahki -
lanna mukayyet bulunduğu an· 1 katı bitmi ve yevmi muhakemenin 
laşılmış ve tebligat için yapı • de 1 O haziran 933 cumartesi günü 
lan araştırmada dahi ecnebi ı;aat on üc buçukta icrası takarrür 
tebaası olmaları dolayısile ikamet etmiştir. Müddeialcvh şirketin ika
gahlarının meçhul bulunduğu ta • metgahının meçhuliyeti hasebile 
hakkuk clmit olmağla hukuk usu· H. U. M. K. 141 inci maddesi mu· 
lü muhakemeleri kanununun 141 cibince tebliğ makamına kaim ol
ve bundan sonra gelen maddeleri mak i.izere kevfivet gazetelerle i· 
mucibince Şnrl ile Françislca hak- 11n olunur. (3219). 
larında ilanen tebligat icrasına 
karar verilmiştir. Bu husust&ld da-
vanın muhakemeci 23· maytı 933 
tarihli salı günü snat 1 O da icra e
dilmesi mukarrer bulunduğundan 
muayyen gün ve saatte İı;im ve hü
viyetleri yukarıda yazılı Avu~t·ır
yn tebaasından Şarl ve F rançisko 
veya mirasçılarının Bursa Birinci 

DOKTOR 

Hafız Cemal 
Dahili hastahkları mütehassısı 

Oivnn,,olu N. 118 Telefon: 22398 

dGr)GtGrae er~umeyi ballcrile birlikte Emniyet 
nıuracaa tları. 

hizmetinde bulun· 
itleri Umum M ci· 

(2070) 
1 

kamına kaim olmak üzere ilan o
lunur. (3194). 

sulh hukuk mahkemesinde hüvi -
yctlerini İspat edecek evrak i!e is
batı vücut etmeleri veya mtisaddak 

bir vekil göndermeleri ve aksi hal· 
de muhakemelerinin gıyaben ru -
yet edileceği davetiye makamına 
kaim olmak üzere ilan olunur 

(3191) 



12-VAKIT 12 Mayıs 1933 

Devlet Demlryolları 

Ankara - Haydarpap, Eskitehir - Adana - Mersin, Eıkiıebir - Balıketir Ye Adana - Ulukııla kısımlannda iılemekte olan 
yolca trenlerinin tarifeleri 15. Mayıs. 1933 tarihinden itibaren değiıtirilecektir. 

Yeni tarifelere g&re yo!cu trenlerinin büyilk istasyonlardan kalkma varma saatleri aıağlya ya11lm11br. Daha fazla mal6mat edin· 
mek istiyenlerin istasyonlanmıza milracaatlar1 ilin o!unur. 

Her Her Pazartesi 
gün gün Perıembe 

Ankara K. 19 00 • 12 30 8 3S t . 
Eskiıebir v. 1 44 20 55 17 13 
Eskiıehir K. 1 59 2ı 35 . • . . 
Haydarpaıa V. 1 O 25 . 8 30 • . • 

Ankara K. 8 35 12 30 : -Haydarpaşa K. 9 35 10 10 Cuma Cumartesi : 
Eskiıehir K. 17 43 Pazartesi 21 25 Pazu Sah 
Eskitehir K. 17 37 Perşembe 22 10 Çarşamba . . 
Al, on V. 21 19 2 35 . . 
Afyon K. 21 27 . 3 00 • . • 

Konya v. 3 19 • 10 00 Cumartesi • . . 
Konya K. 3 32 10 25 Pazar . . 
Adana V. 11 43 Sa11 . 21 20 Pazartesi • . • 
Mersin V. l'ı 52 Cuma . 22 17 Çarıamba . . . -Adana K. tı 18 • 22 00 Perıembe . . • 
Fevzipap V. 16 01 . 4 14 Pazar Pazartesi . . . 
Fevzipııa K. : 5 ::so Salı ı 

Malatya v. . 14 40 Perıembe Cuma • • • 

Eakitt!hir K. 320c t. Pazartesi Perıemb' 
ı 

Balıkesir 
V. 16 25 umar esı • • 

Adana K. 11 45 • • 
Mersin K. 11 29 Pazar Pazartesi Perıembe 
Nijde v. 20 25 1 

Her gtın 
Merain K. 18 30 
Adana K. 22 00 
Fevzipaıa K. 5 3U 
Malatya v. 14 40 

Haydarpap ·Pendik banliy6 trenlerinin tarifeleri 15. Mayıı. 
933 tarihinden itibaren dejiıtirilecektir. 

Yeai tarifelerin giıelerimizde sablmakta o!duğu muhterem 
la.lb illa olanur. (2124) 

idaremiz için pazarhkla sabn ahnacak olan (68) kalem takısı 
çeliği, ıöz taıı, lavabo ayna11, por•elen musluk tqları, termoıi· 
foa, çimento karo mozayık, banyo, apteshane taıları, petrol, 
ma•kıp tezglbı, karton bitDme, iHeç demiri, renkli ve bezli 

l lstanbul Belediyesi llAnları 1 

iyi Sular Hakkında 
lstanbul Belediyesinden : 

iyi, temiz, saf menba suyu içmek için fıçı, da
macana gibi kaplar üzerine Belediye tarafından 
konulan kurşun mühürlerini suyun evinizde boşal
dığı zaman muayene ve behemehal imha ederek 
suculann tekrar kullanmasına ve suya hile kablma-
SJDa meydan vermeyiniz. (1952) 

l'I05, 2393, 2400 numarah otomobiller sahibi Rahmi beyin 
'ftlaiti nakliye resminden olan borcundan dolayı haciz albna ah· 
.. D 2393 numaralı ve Buik markah otomobil borcun 6denmeme· 
Iİadea 20·5·933 cumartui günü saat on dörtte btanbul Mezat 
idaresinde bilmüzayede ıablacağı ilin olunur. 

Vesaiti nakliye reıminden olan borcundan dolayı haciz alh· 
• ahnan lsmail Hakkı beye ait ~rayıler markalı olo:nobil 15· 5-933 
perıembe g6nll ıaat on birde Beşiktaıta Eski Askerlik binası 
karpndaki garajda bilmOzayede aablacağl ilin o onur. 

Vesaiti nakliye resminden olan borcundan dolayı haciz al· 
baa ahnan Sait Kimi beye ait 368 numaralı Berliye markala 
otomobil 20.S.933 cumartesi gllnü ıaat on d6rtte Şitlide Ara 
Karoseri garajında bilmüzayede satdacağı ilin olunur. 

v miti nakliye resminden olan borcundan dolayı haciz alb· 
aa alınan Zuhel hanıma ait 2320 numarah Reno markab horda 
otomobil 22·5·933 pazartesi gtınO saat on birde Kadık6yllnde 
Osm-ia mahallesi Telefon caddesi 108 namarab Şimitçi fuın 
babçetinde bilmüzayede sablacağ'I ilin o:unur. 

Vesaiti nakliye resminden o!an 1: orcundan dolayı haciz altı· 
.. alanaa IYan Graf efendiye ait Singer markalı otomobil 
11-5-933 pertembe gDnD saat 11 de Takıim meydanında bilml· 
•rede Ablacağı ilin oluoar. (2160) 

(2125) 

Her Her Pazartesi 
glin gtın Cuma 

Haydarpap K. 18 00 19 10 . . 
Eıkitebir V. 2 46 7 18: 
Eski tehir K. 3 00 8 10: 11 55 . . 
Ankara v. 9 50 . 16 35: 20 50 . • • 

Malatya K. • 13 00 Perıembe Cuma . 
Fevzipaşa v. 22 25 Pazar . . 
Fevzipaıa K. 11 57 . 23 52 Pazartesi Sah . 
Adana v . 15 20 Perıembe . 6 00 Cuma . 
Adana K. 15 40 Pazar 7 20 Cumartesi -Mersin K . 14 37 • 6 20 Pazartesi . 
Konya v. 00 47 • 19 18 Sah . 
Konya K. 1 01 . 19 43 Çarıamba . 
Afyon v . 7 32 Cuma 'ı 58 Cumartesi 
Afyon K . 7 40 Pazartesi . 3 22 Pazar • 
Eskiıebir v . 11 21 . 7 45 Salı . 
E1kişehir K . 11 36 . 8 30 Çarıamba • 
Havdarpasa v. 19 35 . 18 50 Perıembe . 
Eskişeb;r K. 11 55 • 8 10 . 
Ankara v . 2050 • 16 35 • 

Balıkesir K. 11 00 Guma Pazar Çırşc1mba 

Eskite bir v • 00 42 Cumartesi Pazartesi Perıembe 

Niğde K. 9 40 
Mersin v. 19 00 Cuma Pazartesi SaJı 

Adana v. 18 28 

Her gtın 

Malatya K. 11 00 
Fenipaşa K. 23 52 
Adana K. 6 55 
Mersin v. 22 17 

zarf, kaul ve saire gibi mabtelifOfcina malztm,nin pazarhğl 
17-5-933 tarihine mDaadif çarpmba günü m 1ğazıda ıcr:ı kıhna· 

tatındau talipterin •ynmi muk6tdt•at 9 daa ı.ı • kati• i ... 
batı vücut ederek tahriren fiat YermeJeri, bu baptallİ 'ID•m• 
nin mDfredat liıteai maiaza dahilinde a11lmıı olup nlmuae ıe· 
tirilmesi icap eden malzeme için pazarlık gOnD nllmunelerinin 
beraber getirilmesi, nilmaneaiz tekliflerin kabul edilmiyeceği illn 
olunur. (2148) 

Afyon Vili yetinden: 
1 - Bedeli ketfi "22164,, lira ' 154,, kurut o:an Afyon·iata1· 

yon yolunun Oçllndl k111m parke inıaab kapala zarf uaulile mil· 
nakuaya konulmuftur. 

2 - Mlnakaaa mllddeti 26- Nisan· 933 tarihinden 24- May ... 933 
taribine mU..dif çarıamba gllnline kadardır. 24· Mayıs· 933 çar· 
pmba gDnll saat on beıte kat'ı ihale yapılacakbr. 

3 - Taliplerin teklifnamelerini ayrı bir zarf ve 111663,, lira 
teminatı mavakkate akçesi veya muteber bir banka meklubu ve 
ehliyeti fenniye ve sair Yeaaiki ayr1 bir zarf içinde olarak ihale
nin icra edileceği gDa Ye ıaatte viJiyet daimi eaclmenine mll· 
racaatları. 

4 - Ba baptaki enal11 ketfiye ve mllnakııa ıeraiti umumi· 
yeaini girmek ve tetkik etmek iıtiyenler Yillyet Nafia Bqmil· 
bendialiii ve daimi eacllmen kalemine mliracut etmeleri ilin 
olunur. (1931) 

Afyon Viliyetinden : 
1 - Bedeli ketfi (15857) lira (US) kur111 o'an Afyon· Isparta 

hududu yo!unun ıebir dahilinde raıtgelen ( 879 ) metrelik inamı· 
nın parke ile dlfenmeai iti kapalı zarf aulile mllnaka1aya ko· 
nulmuflur. 

2 - Miiaakaaa mllddeti 26 • Nisan • 933 tarihinden 17 • Ma· 
)'il • 933 tarihine mOıadif çarpmba giinline kadard1r. 17 • Mayıs 
933 çarpmba pnü saat on beşte kat'i ihale yapılacaktır. 

3 - Taliplerin imzalarını havi teklifnamelerlni ayrı mDbllrlO 
ve fzerinde teklif mektubu olduğu imza11 ile kapala bir zarf ve 
(1189) lira (29) kwutluk teminatı muvakkate akçesi veya mute
ber bir banka mektubu ticaret odası vesika11 ve ehliyeti fenni· 
ye Ye sair vesaiki ayrı bir zarf içinde ve bu kapılı zarflar1 da 
bir zarfa koyup ihalenin icra edileceji ,na ve saatten evvel 
Viliyet daimi encDmenine mDracaatları. 

4 - Bu baptaki enakı keıfiye Ye mDnakaaa ıeraiti umumi· 
yeaini girmek ve tetkik etmek i•tiyenler vi' lyet Naha Bıtmll
headialiji te daimi eacllmea kalemine mllracaat etmeleri illa 
olunar. -"· (1930) 

•. 

1 

Haftalık IZMIR 
muntazam 

Ltiks kamaralan baTi 

Sakarya 

llzmir) e hareketle pazar günü 
muvasalat \ ' C pazart~si günü I.zmfr 
hareketle salı günü lstanbula a 
edecektir. 

BARTIN-POST 

KEMAL Vap 
14 may11 pazar g&nD 

ci rıhhmından hareketle ( 
li, Zonguldak, Bartın, Am 
Kuruca Şile, Cide, ine 
Evrenye, liiıe ve AbanaJ• 
zimet ve avdet edecektir • 

Fazla tafsilit için s· 
Meymenet bam albnda • 
tallğa müracaat. T~l.: 22 

(Sl17} •• 

latanbul dördüncü icra 
luğundan: Tamamın& bin • 
lira kıymet takdir edilen 1 
da Alemdar maballeainin 
d mescit; külhan yeni Güm 
ve Fatma ıultan .okaldanJllll 
tai iltiaakında (Babıali kaıl'Sllllll 
17 parıel eıki 2,2 mükerrer 
Numaralı 38 buçuk metre 
de havasız kargir diikkiDJll 
hiueai açık artbrma vas 
olup 15-5-933 tarihinde 
ıi divanhaneye talik Ye ı• 
tarihine müaadif cumartelİ 
aaat 14 den 16 ya kadar l 
dördüncü icra daireıinde 
tırma ıuretiyle satılacaktır. 
ma ikincidir. Birinci 
mezktlr nıııf hiaaeye iki yüS' 
talip çıkmııtır. Bu ke!r. ea 
branm üzerinde bıraii·tıu!J_.. 

Ve yine tamamına bet 
yüz lira kıymet takdir edil 
mahalle •• aoldarcla eaki 8, 
11/ 1 numarali altmıı bet 
metre terbiinde 15,17 

. maralı dükkanların 
müıtemil 16 panel aumanııP. 
bnda dükkanı bulunan 
nenin keza 12 de altı h" 
artırmaya vazedilmiı olup ı 
tarihinde prtnameai d" 
talik edilerek 1().8.933 
müaadif cumartesi ıünü • 
te mezkUr icra daireainde 
brma suretiyle aablacaktıl'• 
artırma ikincidir. Birinci 
da mezk6r on ikide altı la· 
bin liraya talip çıkmqtır. S
en çok artıranın üzerinde 
lacaktır. Arbftnalara i"• tid..-1 

mezkUr hiaaelere isabet 
hammin kıymetlerin yüzde 
çuk niıbetinde teminat 
nar. Müterakim verıi, be 
luf icareıi mütteriye aittir, 
rihli icra kanununun 119 
maddesine tevfikan haklaı:' 
ıicilleriyle sabit olmıyan 
alacaklılar ile diler alika 
ve irtifak hakkı sahip 
haklarını ve huıuaiyle faİS 
aarife dair olan iddiaJarılll 
rihinden itibaren 20 ~ 
de evrakı müabiteleri1le 
leri lazımdır. Aksi hald• 
tapu ıicilleriyle sabit o 
aabe bedelinin oavl _ , _ _., 
riç kalırlar. Alika~~.;& 
maddei kanuniye ah...._..; 
tevfiki hareket etmeleri .. 
zivade malumat almak iti~ 
932/ 541 doıya n 
muriyetimi,,.~ w-ıüracaatlafl 
lunur.. (3228). 


