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hakkındaki kanun dün mec- şu günlerde imza edilmesi 
liste kabul edildi. bekleniyor. 
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FIATI S KURUŞTUR 

Yeni gümrük 
Tarife kanunu 

Tarife kanunu 1929 aeneaincle ilk 
defa olarak kabul edilmİfti. Lauaanne 
muahede8İnden aonnı dnam eden mu
vakkat devre eanasında hazırlanmıt o
lan timdiki kanun yep yeni bir tertip 
ve Nomaklatür vücude ıetiriyordu. Ve 
tatbikı tarihinden itibaren bir çok dcaik 
tikleri görülmeğe baılam. Fakat ikide 
birde tadilita kalkıımak mahzurlu ola
cağı düıünüldüğü için tecrübe devreai
nin hiç olmazaa bir kaç sene uzaması 
tercih edilmitti. 

Bu arada etY• fiatlerini alt üst eden 
umumi buhran dahi tarifede deiifildik
ler yapılmaoını daha müstacel bir hale 
koydu. Bilha11a sanayi İptidai maddele
rinden mühim bir kummın gümrük rea 
minden lam""""' muaf olarak ithali u
aulünün kaldırılmaaı, bu maddelerden a· 
ima~ re~imlerde sanaJiin tahammül 
edehileceğı hallerde tenzilab icap et
tiriyordu. Bu maksatlara göre eeçen 
aenedenberi Büyijk Millet Meclisine 
~üteaddit layihalar tevdi edilmiı ve a
l~ka~ar ~ncümen lerde tetkik edilmi§
ti. Bır muddcttenberi ıriimrük iflerin
de tetkikat ile mqgul olan bir Ameri
kalı müteha1111 dahi bazı teknik ula
habn bir an evvel yapılmasını lÜzum· 
lu ııösterdiğinden hükiimet aon li.yi-
h~ ile eaki layihalar ahkAmı111 da 
bırleıtirerek Üç senelik tecrübeleri 
toplıyan bir tadil icraımı talep etti. 
itte çıkan yeni kanun bu maksatlara 
müatenittir. 

Kanunun batlıca eaaalan, bu izahat .. 
tan da anl8fıldığı üzere fUD)ardır: 

1 - Gümrük tarife kanununda ya
pılan teknik tahirler. 

2 - Sanayi İç.İn lüzumlu olan ipti
dai maddelerin gümrük remıinde ten
zilat. 

3 - Tarife ahengini muhafaza ile 
beraber bütçe müvazeneaiııi temine 
yarıyacak bazı arbrmalar. 

Teknik 11lababn billıaua ambalaj 
meselelerini ballebneğe matuf olduğu 
anl~ı~aktadır. Şimdiye kadar am
~alaJ •tleri mazbut ve herkea için ko
ay anlatılabilir hükümlere tabi bu
lunmıyordu. Tarife kanununda bu 
metlvzua ait maddeler araamda bazı te
:ı:a ar bulun.1.-"-. "b" 

•" noktaina uugu gı .. cetvelde de bu 

b"ıl Yord Azat· rkdan mutabakat görülemi· 
u. a adarlarla .....__,,._ "d leri ara ... _ a--.ol""ı&a 1 are· 

de tahadd_llD_d ~b~laj meselelerinden 
tı• ·· - .. ua e en ihtilaflann bir türlü 

onunu almak kabil ı k · . 
yeni tadil' t b 'L . o amama la ıdı. 

iıill 
ta· 

a u 1 lili.flan tamamen 
?rladan _kalö,..acak bir vuzuh ve kat'
ıyet temın ebnektedir. Unıonıi tarife
d? her. numara ambalaj itibarile han. 
ga·ıı nevtvı mllu~ml ele_ye tabi olacağI husu. 

ce e en e gösterilmif bul 
Bu cetvellerle beraber ı__ und uyor. 

. h d" 1U1nun a ayn 
ayn ıza t! ılmiı olan aif • • f 
... eya k • • f • ııaynsa 
d anunı sa sıketler meselesi bun· 
j sonra tatbikatı çok kolaylatbrmıt 

0 .~~br. ";merikah mütehaaaıam 
&umrük tatbikatını düzelten bu tavai
Yesi &'Ümrük ıslahatımız arasmda e
... ı. bir merhale olacaktır. 

Sanayi iptidai maddeleri tarifede 
daha ziyade ya himaye edici veya biç 
olmazsa mali bir resim miikellefiyeti
~e ti.bi bulunuyordu. T eıvikisanayi 

anununa merbut bir mevadriptidai. !: c~~eli sanayi lehine ıimdiye kadar 
le::'.ı~Y~1'._lemin ~iliği için bu madde-

-nacak ınımrük . . f 
lat.ğ1 nazar d'kk . reımının az .. 

ı ı atı celbebn . t" G çen aene ıneva.d . .. eDll§ ı. e• 
ğiştirilerek bu c~~t;~aiye cetveli de
lerden beıte dörd"" e " Yazıt. madde-
_, u tn.uafiyett k 
·~ır çıkanlmaz, gümrük reı~ çı_ ~-
Y?J<aekliği derhal ali.kadutan °'!~~ 
hır vaziyete koynıuı ve hatt" b tkü~ 
la • • 1 • • • ll:Zı Yenı 
1 ~r1 

11 en bu ıeraıt albnda faaliy 1 ennı tatil mecburiyetinde kalnu1ı" • dı. Yeni tadilat ile sanayi büyüle b~
~ıkınbdan kurtulmuı olacak ve bu::. 
kan evvel kabul olunan le§vikiaanayi 

_anununa ınüzeyyel bir kanun ile ve
rıl;n salahiyete göre bükfunet bir ta
r~. 1~ indirilmi, mevadıiptidaiye 
g~;:'ruk resimlerile sanayi faaliyetİmİ· 
b~ orur~en, diger taraftan da yeni 

. ır.muafıyet cetvelile gümrük resimle
~ da~a fazla indirilmesine imki.n 
go emıyen bazı İptidai maddelerin 

· ~ayiimiz İhtiyacında kullanılahilme· 
aını temin ebnq l k 
ler lkbaat y kilio ac~ br. Bu tedbir-

e Celal Be · ·· inkif8f yolund "lk _ ym aanayn 
etmekte oldu"-~ 1

• &'llndenberi takip 
19 . . gu 11Yaaetin pek L- ti" netıcelerınden sa 1 ~,.me ı 

. Yl ır. 
Mevcut tanfede Yekd" . 

J'an ve hatta muhtelif n:rıne uymı. 
fılmak suretile &'Ümrük !'rala~a da
kaçmlması imkanmı h::~ennde.n 
'ok hatalar mevcuttu. Bunı .. :;":' ~;r 
içinde halile bırakmak, hem itL arı~ e 
•ıl ·· '-~•· ""' at. • .. an zaman zaman mllfauıata aiit .. 
ruyor, hem de gümrük varidatını u
ıııüteeaair ediyordu. Bu gibi tear.,,,;:1 

O) k~ldınlırken yeni tadilat, bütçe.U: 
5 l.UDırülderden beklemekte olduğu ıra. 
316 dd~b tamamen alabilmesini temin e

ı.,~~ılmek Üzere bazı kalemlerde muh. 
ki' •f ~ispetlerde artırmalar yapılmıJ· 

ıır •. Bılhasaa iptidai maddeler gümrük 
alt' . sunlerinin tenzilatı da varidata le· 
rat1 urd~lt~ olduğu için böyle bir arbrma 
eriı'~eı ab~ıın. da mali noktainazardan 

mnuyeb vardı. Maamafib yapılan 
er" ırtırmalar batlıca memleket dabilin
eJc· e ki..fi miktarda yetiıtirilen veya va· 

yVOI un bır zamanda yetittirilmesi bekle-

} :: mahdut mevzulara münhasır bu
/\ ' tnaktadır. Ve bu mevzularda da 

"'rh,.ng" b" h 11 k ae:vd 1 
" pa a ı ı hareketine 

32s ılan •n. vermemek İçin hükiimet artı. 
Aıııaı::'ı~tat'!arın l?zuınuna göre ta .. 

atbık. etınıyerek bir kısmını 
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1( bsat, Maarif ve ile i it r 
Boğazların müdafaası .• 

Büyük Millet Meclisi Reisi Kazım Pş~ 
Hz.nin gazetemize beyanatı 

Boğazlar,Londra konferansı,Meclis 
B. M. Meclisi Reisi Kizmı Pt. 

Hz. dün sabah refikalan Hf. ile 
şehrimize gelmitlerdir. Ki.zmı Pt
Hz. istasyonda Vali Muhittin, Em
niyet müdürü F ebmi B. !erle bazı 
zeval tarafından kartılannmılar
dır. Bir polis müfrezeei de kendile . 
rini selamlamıttır. Kazım Pf. Hz. 
Dolmabahçe sarayına inmitlerdir, 
refikaları Hf. tedavi için Karls
bad kaplıcalarına gideceğinden, 
hareketlerine kadar tehrimizde ka 
lacaklar ve bilahire tekrar Anka
raya döneceklerdir. 

Ak,am üzeri Vali Muhittin B. 
saraya giderek kendilerini ziyaret 
etmiştir. 

Kazım P. Hz. inin beyanatı 
Kizmı P,. Hz. dün Dolmahahçe 

aarııyında kendilerini ziyaret eden 
bir mubarririmize tU beyanatta bu 
lunmutlardır : 

• 

- Ailem tedavi için Karlsbad'a 
gidecektir. Ben kendisini buradan 
gönderdikten sonra cuma günü An 
kara'ya döneceğim. B. M. Meclisi 

1 müzakerelerine devam etmekte
dir. Benim Ankara'ya avdetime ka 

l dar tatil kararı verileceğini zannet 
j miyorum. Bu seneki tatili belki da

ha kısa bir zaman için olacaktır. 
\' Tatile hazıranın 15 inden evvel 

batlanmaaı muhtemeldir. 

Kôzım Pş. Hz. Hayclarptıfa'cla 
- Meclüin gelecek içtima dev

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Mecliste itirazlara cevap 
Mektep kitapları sandığı, teşviki sanayi 
ve Sumerbank teşkiline dair kanunlar .. 

ANKARA, 3 (Telefonla) - Mec
liate mektep kitapları sandığı hakkın
daki kanun layihası müzakere edilir
ken Hüsnü Bey ( lzmir) aöz alarak 
layihadaki teminat miktanna itiraz 
etmiı ve teminat faizlerinin kitaplarm 
"?"'!Yet fiatlerini yüzde on be! niape. 
tinde artıracağını iddia ebnİ§tir. 

Hüanü Beyin bu itirazına Maarif 

Vekili Bey cevap vererek maddeye ko
nan rakamlarm hayali olmadığını bi
lakis altı yedi aylık bir tetkik mahsu
lü olduğunu, bunun için Devlet matba· 
asında ve lstanbulda kitap yazan mu
allimler, basan tabiler ve kitapçılar 
araaında esaslı tetkikler yapıldığını ve 
bu hükme bizzat kitapçdann muvafa· 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Tıp Fakültesinin nakli 
Nakil Kararı 

Mütalealar 
Kat'i, Aleyhteki 
Hükümsüzdür 

Yeni kadro ve müderrisler 

Profesör Malche 

Tıp fakültesi binasımn Haydarpa§B• 
dan lstanhula nakli meselesi etrafında 
Yeniden bazı neıriyat yapılmaktadır. 
Fakültenin lstanbula geçmeaini birçok 
;,:beplere istinat ottirerek mevsinıaiz ve 

ita icap ettireceği masrafları ııöz önü
ne alarak zararlı bulanlar vardır. 

tatbik edebı"lm k . . li.b" 1 tı e ıçm sa ıyet a nuı-r. 
Fazla oluak h-k· M 1. d"·· b" u umet gene ec ıae 

lv.~r ıgı ır kanun layihaoile tarifede 
uzumuna göre d •. "ki 'ki b"I 

k . . .k. egı§ı ı er yapa ı • 
~e. ıçın ' 1 ıenelik fevkalade bir sa .. 
lahıyet tale_p ebniJ bulunuyor. Bugün
lerde Mechsten geçmesi beklenen bu 
ıalô.lıiyet kanunu sayesinde de hüku
met tarifede bu defa yapılmı§ olan 
bazı artırmaların memleket iktısadi-

Maıımafih yeniden bu it için b!.r mil· 
naka§8 kapm açmak faydas1Zdır. Çünkü 
fakültenin nakline kat'i surette Maarif 
V ckô.letince karar verilmiı bulunmakta.
dır. Yalnız yerleıeceii bina mutlak §e
kil de tesbit edilmiı değildir. 

Maarif V ekiletile Darülfünun ıslahat 
mÜ§Bvİrliği araınıda bu hususta muha
bere cereyan ebnektedir. 

lslahat heyeti, dün Pr. Malchm nez
dinde toplanarak geç vakte kadar me§· 
gul olmuştur. Bu içtimada müderris ve 
muallimlerin sicil fi!leri tetkik edildiği
ne kuvvetle ihtimal verilmektedir. Pr. 
Malche, Tıp fakültesinin naklini mah
zurlu bulanların ortaya albklan fikirlere 
dair hiçbir fey aöylememeği tercih et
mektedir. 

Pr., dün kendisile görüımek istiyen 
bir muharririmize fakültenin nakli V eka 
lele ait bir İf olduğu kendisinin karar
ları t.at~ike memur ıı:.1unduğu cevabım 
vermııtır. 

.. Sdıhiyei askeriye reisi Dr. Refik 
M_unir P,. dün Pr. Macbe'ı ziyaret et
nut ve kendiıile uzun .. ddet .. .. .• tür. mu goruımııt 

Darülfünuıı ıalahat llyihasmın mu
vakkat kadroya dair olan maddeleri D • 
rülfünun Eminlitine tebliğ edilmi ti a 

Muvakkat kadroda müderris ve !,~. 
(Devamı 6 mcı sahifede) 

yatına zarar verm1yecek ve hayat pa
halılığına sebep olmıyacak yolda tal· 
bikını daimi surette mürakabe ve ta· 
kip etmek imkanına malik olacakbr. 

Hepsi bir kül !etki! eden bu ted
birler aayeıinde gümriik uıU.llerimiz 
fenni ıslahat görmekle beraber •ana .. 
yiimiz de mütkülattan kurtanlmakta 
ve inkitafı için de geni§ imkanlar te
min edilmektedir. 

Ahmet ŞÜKRÜ 

Sıvas - Erzurum 
Hattı 
Hat milli sermaye ve mü
teşebbislerle yapılacak 

En son teklifler 12 Hazirana 
kadar yapılacak 

ANKARA, 3 (Telefonla) -
Sıvaa • Erzurum timendifer hattı
nın milli gruplar 
tarafından inşa e· 
dileceğini, ecnebi 
sermayesi aran· 
mak51zm bu itin 
başarılacağını yaz 
mıştık. Haber al
dığımıza göre mü 
teabhit Abdurrah 
man Naci Bey hü
kiimete esaslı bir 
teklifte bulunmu~ 
tur. Teklifi esas i
tibarile beğenen 
hükfunet; bu tek
lif üzerine ne ka
dar tenzilat yapa

Nafia Vekili 
Hümi Bey 

bileceklerini, tekliflerinin hazira
nın on ikinci gününe kadar bildi
rilmeeini muhtelif gruplara teb_liğ 
etmittir. 

Bütün bu muamelelerden timdi. 
ye kadar anlatılan hakikat tU ol
muttur: Srvas - Erzurum battı yal
nız milli sermaye ve mütetebbisler 
le yapılabilecektir. İn,aata bu se
ne mutlaka batlamasıru kararlat
bran hükiimet, taliplerin gerek ser
maye ve gerek teknik noktainaza
rından kabiliyet ve ümit veren bir 
kudrette olmasına bilhassa dikkat 
etmektedir. 

Dilenciliğe karşı 

Meclise yeni bir kanun 
teklif edildi 

ANKARA, 3 <Milliyet) - Dilencili
ğin menine dair olan nizamnameye gÖ· 
re tiyatro ve sinema biletleri üzerinden 
alınmakta olaa paranın 332 tarihli darü· 
liceze nizamnamesine mugayir olup ol .. 
madığının tayini hakkında hükıimet 
Mecliıten tefsir talebinde bulunmuıtur. 

Dahiliye encilmeni bunun tefairlnden 
ise yeni bir kanuna bağlanmasın! ~aha 
muvafık ııömıüı bir kanunun layıhaaı 
hazırhyarak heyeti umumiyeye sevket
mi,tir. Bu layihaya ıı:öre teaeüllün me
nine dair nizamname ile, clariiliceze nl
zamnameai büküml · darülacezesi tesis 
edilmiı ve edilecek ~ediyelerde de tat· 
bik olunacaktır. 

Temsil akademisi için 
ANKARA, 3 (Telefonla) - lamet 

Paıa kız Enstitüsü Müdürü Münür 
Hayri Beyi, vekalet, teaiıi mukarrer 
Temsil Akademiai hakkında tetkikat
ta bulunmak üzere Avnıpaya gönder
meğe karar verm.İftİr. 

İnhisarlar teşkilah 
ANKARA, 3 (Telefonla) - lnhf. 

sarlar tqkili.b111 değiıtirmek ve ecne
bi mütebaaaıa tahaiaabnı artırmak sala 
biyeli hakkındaki li.yiha ruznameye 
ahnmı,tır • 

UIHHllllllllllllllllllllllllWIRIRIUI 

YAYLA KIZI 
Aka Gündüz'ün 

yeni romanı 
Makedonya adlı tefrikamız bit

ti. Bir kaç güne kadar Aka Gün
düz Beyin Milliyet için hususi su
rette hazırladığı 

Yayla Kızı 
Romanını tefrikaya batlıyacağız. 
Aka'nm bu en güzel ve en müvaf

fak eserini bekleyiniz. 

Tıbbiye nakledilmeli 
midir? 

Doktor Galip Ata B. bu m.!'vzu 
hakkında dikkate §8yan bir yazı 
Yazmııhr. Bu yazıyı karilerimiz 
dördüncü aayıfamızm baımda oku· 
yacaklardır. 

z • ti 

·Ve a 
1 Gümrükler yeni kanuna 

göre harekete geçtiler 
Dün yeni kanun ve merbutu cetveller 

gümrüklere tebliğ edildi 
1 Haziran 1929 tarihli ve 1499 güm· 

rük kanununu deği§Iİren 31 mayıs 933 
tarihli ve 2255 numaralı yeni kanun 
ve merbutu cetveller, dün öğleden 
sonra İstanbul Gümrükler Ba§mÜdÜr· 
lüğüne resmen tebliğ edi",.,iıtir. Yeni 
kanunun teb1iğine intizaren pertembe 
sabahından itibaren tatil edilmiı bu· 
lunan gümrüklerden e§ya çıkarma mu
amelesi, dün de saat on beş buçuğa 
kadar yapılmamı§, sadece gelen maJ .. 
lar gümrüklerce tesellüm edilmİ§, da· 
hili muamelesi İcra edilmiş ve İ§ güm
rük resminin tediyesine gelince orada 
kal.nufb. Yeni kanun gclil" gelmez, 
.,a§mÜdürlükçe verilen emir Üzerine 
saat 15 buçuktan itibaren gümrükler
de yeniden hareket başlamı§hr. 

Yeni kanunun 5 inci maddesi muci
bince, hükiimet, bu kanunla kabul e
dilmi§ olan azami gümrük resimlerini 
memleket dahilinde, sınai müeueaele
rin himaye dei-ecelerine göre tedricen 
artbrarıdı: tatbika aalihiyttardır. Bu 
itibarla yeni kanun ile arttmlan tarife 
maddelerinden hangilerinin ne nispet
lerde tatbik edileceğine dair birinci ka· 
ramamenin de bugÜn tebliğine intizar 
edilmektedir. Bu karanıamenin tebliği
ne intizaren, dün yeni tarifenin azami 
miktarlan gümrük resmi olarak tahsil 
edilmiıtir. Kararname gelince, fazla 
alman farkıresim sahiplerine iade edi· 
lecektir. 

Oktruva vergisinin ilgaoına mukabil 
ııümrük rüaumuna ilave edilen yüzde 
on da, dün ayni auret ve ıartla güm. 
rüklerden çıkarılan eıyadan alınmıya 
baılamruıtır. 

Yeni kanunun birinci maddeai, mev· 

Fevkalade 
Salahiyet 
Hükumet 3 senelik bir 

salahiyet alıyor 
ANKARA, 3 (Milliyet) - Ha 

bcı· ·aldığıma göre, hükiimet ye
ni tarifenin tatbikatında hayat 
pahalılığına mani olmak için ta· 
l'ilede gerek artırma ve gerek a· 
zaltma hususunda tadilat yap· 
mak için 1936 senaine kadar 
devam edecek olan levkalôde 
saliihiyet almaktadır. 

llaçlarm gümrük resmi 
ANKARA, 3 (MilliJ11tt) - Yeni 

tarife kanununun dikkate fayan 
bir noktası iptidai maddeler ile be· 
raber ilaçların gümrük re•imlerin· 
de ten;ııilat yapılmasıdır. 

Bazı il8çlarrn 100 kilosundan 
1200 lira gümrük resmi almıyordu. 
Bundan böyle bunların 100 kilo
wndan 100 lira gümrük alınacak· 
tır. 

cut tarife kanununa ait ithalat umumi 
tarifesinde, yeni kanuna merbut ( 1) 

(Devamı 6 mcı sabüede) 

Akşamları sakın Beyinize 
surat asmayın! 

Sütdamlasında aylık muayene! 
. . ba"lı Himayei etfal cemıyetıne g 

Sütdamlaal'ı~$la dün çocukların · 
aylık muayeneleri yapılmqtır. .. 

Bundan batka Sütdamlası mu
dür ve Doktoru Nazım Bey, .anne-

1 . .. ··nde çocuklara verılecek 
erın onu . ukl 

aları pitirtmıt, çoc ara ye-
mam . Paki H dirmit ve hemtıre ze anım 

tarafından günette kum banyosu 
yaptınlmıfbr. Annelere de bakla· 
va ve erzak verilmittir. 

Dr. Nazmı Bey annelere yemek
lerin nasıl yapıldığını gösterirken 
naeihat ta etmit ve demittir ki : 

" - Çocuğa bakmak güç değil
(Devanıı 6 ıncı sahifede) 

arışl o mobil •• u 
Milliyet'in Turing ve Otomobil kulübü ile birlikte hazırladığı oto

mobil ve motosiklet yantları. 

• 3R a. 
.Yakında aynca tafsilat 

c a Günü Yapılacak 
verecek, kaydolunan1an ve proğramları 
netred eceğiz. 



Her halda (Mi.lliy•t) la.dir. 

BİR SUİKASTÇI 
Yemen imamı Yahya göndermif/ - Saray telfifta! - Suikastçı 

mmif? 

Mıaır fevkalade komherlilı: katibiı 
di ordılyııhümayunun ellinci alayı• 

ın ikinci taburu imamı efendinin, 
tıtahaneye ıuikaıt için imam Y ah· 

a tarafından lstanbula ıönderildiğl· 
ıi huıuai bir ariza ile ihbar ediyor. 

Saray, Bahıili, Zaptiye Nezareti bi
irine ıririyor. Denizden, karadan 

gelecek Jolcularm vapurlarda, ıemi· 
!erde, iskelelerde, istasyonlarda, gibn· 
ruklerde, her nkitkind- daha ziya· 

., dikkat, itina ve ihtim•mla arqb· 
ılması, komi.erlik katibinin verditi 
eşkale göre tabur İmamı Ahmet E*-· 
dinin derdest olunına.u blltiin alika· 
dar makamlara emrüirada olunu1or. 

Polisçe ve riiaumat aahll muhafaza 
ınemurlannca o dakikadaa itiban. 
ozlerini dört açarak dikkatle tara .. 
ut edilmeğe ba,lanmq Ye aradan on 

gün geçtiii halde tabur i-nvnın 
lsto.nbula geldifine dair bir ........ alına
mamış, bir İpucu elde edil-eonitti. 

Bu aırada, Aydm Nahiye naiplerin· 
den Mehmet Efendi tarafından veri· 
len bir jurnalda: Tahtakalede mU. .. 
fireten sakin bulundufu handa, Ye· 
menden gelmit Ahmet Ef.adi namın· 
da bir kimse ile tanqtıfmı ye m-aİ· 
leyhin ba zan teptilikryafetle ookaia 
çıkıp gezerek gene handaki oduma 
dondüjü ve her bil ve tavnndan fÜP· 
belendiği ihbar olunuyon!u. 

Naip Efendinin bu jumab hünkara 
ar:ı:olunmakla IHımen komaiyonum.us
ea tahkikata batlandmaaı Ye merku· 
mun celp ve tevkifi ferman buyurul· 
mu~ ve Zaptiye Nezaretinin ve saire
nın memlekete giren, çıkanlara kJU'fı 
uyL:udn olmaımdan dola,.. izhaninfi. 

1 edilmiıti. 
Gönderilen memurlar Ya11taaile ta· 

bur imamı Ahmet Efendi Ye oda&mda 
bulunan heybesi getirtiltrek d..tu.I 
ıstıntaka başlanmı,tı. 

Tabur imamı Ahmet Efendi, elli 
beŞ yatında, kısa boylu, seyrek aakal· 
lı, zayıfça bir zattı. Heybesinde ve 
odasında şüphe uyandıracak eYrak Ye 
saırc bulunmamı,tı. 

lsticvabmda: On iki -edir Ye. 
mende kaldığından, terfi ve terakki
deıı mahrum ve -fdur ,.. ...tidüay • 
imden mehçur olduğundan, bir çok 
defa izin iıtemipe de mliaaade edil
mediğinden naçar biliruluat mahalli· 
memuriyeti olan Umran'dan firar e
diu Tehame yolunda Yemen Lnammm 
şaki müfrezeleri tarafından tutularak 
imamın yanma ıötürüldlliilnü Ye or
dunun casuıu olmadığı anl1141larak i
mam tarafından sahnrild.ijini uzun 
uzadıya anlatmıtb. 

Bunun Üzerine komisyonumuzca ya
pılan iatizah varakası ımıcibince Ye
dinci Orduyuhümayun Mütürlüifuıe 
ve merkum Ahmet Efendinin latanbu· 
1 gelirken geçtiği Adana, Konya, 
Bursa Vilayetlerine telırafnameler 
ya zılmı, ve gelen ceYaplarda: Muma· 
aleyh Ahmet Efendinin memur bulun
du u taburdan firar ettiii ve maama· 
fih riifekasınca malüm - mücerrep 

1 

olduğu üzere ••muhakemeifilttiyesi· 
nln,, yolunda olmadığı ve yolculukta 
ufradığı yerlerde üçer beıer gün ka
lıp ıundan bundan bet on kuruı cer 
ila tekrar yola çıktığı ve suihal ve ha· 
reki.tına dair hiç bir f"Y görülmediği 
bildirilmifti. 

Tııhkikat neticesinde mıunaileyhin 
Yemen imamı tarafından bir ..nkast 
için ıönderildikine dair bir &Una de· 
lil Ye emare göriilememitti. Yalnız, 
mahallimemuriyetinden firan kendi 
ikran ve Yedinci Ordu Mütürlüğünün 
if'arile sabit bulunmuı olduğundan 
Ye mubakemeifikriyeslnin yolunda ol· 
madığı zahir halinden de anlatıldığın· 
dan bir kare mütehua11 etibba tara
fmdan muaJenesi ve badehu cihetias
keriyece hakkında icap eden muame· 
lenin icrau menutuemriiferm.amili 014 

dutu mazbata ila arzolunmuıtu. 
Bu tahkikat neticesinde, iki yalan 

ma1dana çılonııtı: 
t - Mıaır komiaerlik kitı'binin "ıu

ikaat~ ibban ı 
2 - Sabık Nahiye naibinin, imam 

efendiyi teptilikıyafetle sezdirmesi ... 
Bu yalanlardan batka, baziııenin et

tfii ziyan da mütbittir. Tahkikat için 
yazılan bir çok telgraflar, tahriratlar 
ve ıuraya buraya gönderilen memurla· 
ra verilen paralar ... harcırahlar ki 
hem maslahatta, hem de millet ve 
devlet hazinesinin malmda sefahet ve 
i.raftır. 

Tabur imamı Ahmet Efendinin ma
cenuuıda aaıl acınacak ve dikkat c· 
dilecek cihet, necip Türk ırkı, Türk 
milleti üzerine büyiilr: bir beli olan Ye
men meselesi idi. Temiz ırlmnızı ke
miriyor, bitiriyor, musibet mesele bit
mİJordu. Zerre kadar hayrını görme
diğimiz o çöller için nüfusça, ma'\ca, 
milyonlanmız eriyordu ki Ahmet E
fendinin hikayesi bu beliyyenin yüz 
binde bir acıimı bjle ifade etmez! 

Zavallı Ahmet Efendi, taburu ile 
Yemene gitmit, on iki sene at"!ler i. 
çinde kavrulmuı, müzayakanın, fakrı· 
zaruretin son derekelerine düpnüı, nİ· 
ha yet canına tak demit te kaçm" ! ka
çabilmiş! Bütün kabahati bundan iba
ret! 

Ya, aç, suau.z, çıplak canveren, kız .. 
gm kumlara gömülüp giden yilz bin· 
!erce evladımıza ne diyelim? Yemene 
ıidenlerin, gönderilenlerin kaçta kaçı 
dömnüıtür, dönebihnittir? Anavata
na dönmek aaadetini bulanların da 
elueriai alil ve sakattı. 

Hak rahmet etain. Abibbamdan bir 
Riiftü Pata yardı; hayli müddet Ye· 
mende bulunmuftu. 

Her vakit yana ,.akıla söylerdi: 
- Yemende hecinli, esterli bazı 

müfrezelerimiz vardı. Bunlann süva· 
rileri hep birden ölseler hiç ooran ol· 
mazdı. Fakat bir hecin veya ester ge
berse, kıyamet kopar. Sual ve cevaba 
piJin bulunmaz! Y arabhi ! bu ne İs· 
raf! bu ne cehalet 1 bu ne istibdat ve 
itisaf! 

( ArkC1$1 var.) 

Yann: 

T AHFİFİ TESLİHAT 
Birinci sulhüumumi kongrui ne kararlar verdi? - Siyahlı, be· 

yazlı masuniyet al&neti! - Abdülhamidin vehhamlığt. - "Harp 
kaçağı qya,, me11elesi. 

Spor 

TENİS TURNUVAMIZ 
Finaller bugün .. Kimler kazanacak? 
Evvelki hafta lıatlıyaıı taals turnuva· 

nuz muhtelif inkitalada d- etti. Bu 
gün Taksim kortlanncla - hava yağıı· 
lı olmadıiı taktirde - ar-nacaktır. 

finale kalmıt olan rakipler tamu .... 
nın t,;hakkin kuvvetli elemanlandır, 

tık ınıw: Suat ile Şi.riayan arasında ai~I 
şampiyonası içindir. Şirinyan ıeçen dö
nıi finalde çok iyi oynamq ve rakibi Se
dalı elimine etmi,tir. 

Bu noktadan oyna-cak olan bu Su· 
ı . Şirinyan h,.. iki rakilıia -vsim ba· 

tınÖa kuvvetini ıöıtermesi itibarile çok 
ıayaıu dikkattir. ikinci maç Fahire Ha
ımnla 'Madmazel Grodebky araamda 
oynanacaktır. 

Bu iki ıenç haaan ,.,_ sene de be
,..ber karııfa,mıtl• ve çolr iyi neti« al
mıt lardD'. Bu ..., Matmazel Grodetsky 
oyununu dalıa fazla 11lah etmit ve bu 
sene daha henliz yeniln*ftİftİr. Fahire 
Hanım da rakibesinden aşağı vaziyette 
değildir. Her halde bu maç ta çok zevkli 
o acaktır. Günü son maçında <Şoduar -
Şirinyan) (Suat - Sedat) a kartı oyna• 
yacaktir. 

Dört birinci snuf oyuncunun yapaca· 
ğı maç tasavvurunu feykinde heyecanlı 
ofacağını timdiden tahmin etmek çok 
zor bir şey delildir. 

Hiç fÜphe yokki bugiln oynanacak O· 

lan bu ü~ ma~ hemen hemen mevsimin 
en iyi üı; tnftÇI olacaktn. 

Bugün oynanacak olan maclann pro
cramını apğıya dercediyoru~. 

Ten is programımız 
Saat 

1 30 Şirinyan - Sual 
Hakem Mr. Colbıu 

Fahire hanım - Melle Grodesky 
Şirinyan • Suat yan yan« 

16 Fahire H. - M•ile Grodetslq 
Hikem Muıtafa Kihar B. 

17 - Şoduar - Şirinyan 
Suat - Sedat 
Hii.lı:em Servet B. 

Fenerbahçe piyango sergisi 
Haber aldığumza söre bugün aaat üç

te, Fenerbahçe piyangosunda ittirak e
denlere verilecek hediyelerin ıergiıi a
çılmaktadir. Bu sergi parmak kapıda 

Milyon Tayyare Ciıeai karıısındaki hu
susi mah ide açılacaktır 

rıın. ... üstunde cıu ı• 

c. • 

HA C HABERLER 
4 ler misakı 

Yeni bir şey çıkmazsa 
iş imzaya kaldı 

ROMA 3 A.A. - Londra, Paris ve 
Berlin'den alınan haberler, 4 devlet mi
sakı haldunda yapılan beynelmilel mü
zakerelerin bitmiı olmasından dolayı bu 
misakın imza edilmesinin beklenmekte 
olduğunu bildirmelıtedir. 

ltalyan ve Fransız bakımından 
ROMA, 3 A.A. - ltalyan gazeteleri 

. 4 devlet misakı etrafında yapılan müza
kerelerin beynelmilel bir mahiyet alma
ıma., bu müzakerelere efkarı umumiye.. 
nin bugün her zamankinden ziyade ta
raftar bulunmasına dikkati çekmektedir. 

Ecnebi matbuatı, bilhassa lngiliz gaze 
teleri, misakın pek yakında imzalanacağı 
ümidinde bulunmakta, bugünkü ... rtlar 
ve hidiseler içinde M. Mussolini'nin 
Avrupa'da sulh ye sükünu iadeye ger
çekten çalışmakta olduğunu yazmakta
dır. 

Fransız gazetelerinin birçoğu da mi
sakın yalanda ııkti hususunda müoai~ 
bir surette karJıl.unaktadır. Yalnız sag 
cenah fırkalarının fikirlerini yayan ga
zeteler Fransız batvekiline kartı muha
lif bir vaziyet alınal<ta devam ediyor. 
Bu gazeteler M. Daladier'nin Balkan 
memleketlerind• bazılarile Fransa ara
sında mevcut ittifakları tehlikeye diitür 
düğünil n Frama'nm manevi nüfuzuna 
halel ıetirdiğini yazmaktadır. 

Pınüte görüfmeler 
PARIS, 3 A.A. - Havas Ajansı teb-

liğ ediyor: 1 
Batvdril M. Daladi ... hariciye nazın 

M. Paul Boncow:ı lngiliz maslihatgüza
n M. Campbell ile dörtler misakı hak
kında görütmütlerdir. Bu toplantıdan 
sonra M. Daladier müzakeratın daha bir 
müddet devam edeceğini söylemittir. M. 
Daladier misakın tanzim ve ikmali hu
susunun Zl'-man.a mütevakkıf olduğunu, 
çünkü üç lisanda yazılacağını beyan el· 
miştir. 

Mumaileyh ortada dolatan şayialar 
bilifına olarak kendisinin çlll'Jamba gü
nü Sir John Simon'a mülaki olmasının 
pek az muhtemel olduğunu, rünkü o ııün 
M. de Valerayı kabul edeceğini ve daha 
sonra da müstemlekit konferan11na ri
yasf't edeceğini söylemi,tir. 

Küçük itilôltn vaziyeti 
B0KREŞ1 3 A.A. - Efkin uı·!'u"!i

ye, Küçük ıtilil konferansı netıcesıni 
memnuniyetle kartılamıttır. Siyasi me· 
hafil, mesai bili.nçosunun Roma ve Ber 
lin'in planlarına mini olduğunu takdir 
etmektedir. Zira küçük itilaf dörtler mi
sakını tasvip etmekle, muahcdelerin ye
niden tetkikine veya milletler Cemiyeti 
konseyinin yerine bir direlıtuar geçme
sine müsaade edecek defildir. 

Dinine.ata cazetesi., dörtler misakımn 
uzun bir zaman için muahedelerin ye
niden tetkiki meselesinin kapanmıı ol· 
masıru ifade etıifini yazıyor. 

Askeri kuvvetler 
Rus ordusu kadrosu 
üzerinde görüşmeler 

CENEVRE, 3 A.A. - Fransa, lngil
tere ve Amerika arasında silahlan bı
rakma hakkmda müzakereler çartamba 
günü Pariste yapılacaktır. 

Askeri kuvvetler 
CENEVRE, 3 A.A. - Silihlan bırak

ma konferanıı, askeri kuvvetleı· komite
ai, Rusyada askerlikten evYel ve sonra 
talim ve terbiye meselesini tetkik etmiı 
tir. 

Rus heyeti, Ol'du miktarının 500,000 
oldufunu söylemesi üzerine komtu dev
letler murahbaslan - Japonya, lsveç, 
F enlandiya ve Polanya - kuyudu ihti
raziye ileri sünııılifler Rus Ol'dusu kad
rosunun t.ıum- 1 milyon kadar oldu· 
ğunu blldirmitlerdir:-:-Komite, karannı 
tehir etınittir. 

Diier taraftan lngiliz heyeti usulün 
değiıtirilmeııini askerlikten evvel yapıla 
cak talim ve lı!rlıiyeain serbest bırakıl· 
anasını teklif etmlttir. Fransa murabba· 
sa, bu takdirde, ukerliktm evvel talim 
ve terbiye usalil tadıik etmiyen claYlet-
1ere bwa mublıil tavizatta bulunııinı.ı· 
smı, meseli uk.-i hizmet müddetinin 
uzatılmasına müsaade edilmesi icap et· 
tiğini IÖJlemittir. 
E-n 1 nıiliz teklifinde, askeri mahi· 

yette talimlerin hepsini yasak eden as· 
kerlikten sonra yapdacak her türlü ta
lim ve terbi,...ıa kaldmlmuına dair bir 
madde de vardır. 

Norman Davis weri gelıin 

NEVYdRK, 3 A.A. - Auociated 
i'reıı'e söre cümhuriyetçi M. Tmkh•m, 
'.M. Norman Dwwis'i sizli Ye hileli mua· 
meleler yapmalıla ittihımı etmİf ve ıeri 
çağırmasıru ist~ttir. 

Kanala düşen otomobil 
CHERBOURG, 3 A.A. - Liman cet· 

vellerinden birine bir otomobil düımiq
tür. iki ki,i bofulmut, 3 kiti kurtulmut 
tur . 

--<>--

Bükreşte bir konferans 
BOKREŞ, 3 A.A. - Merkezi ve tar· 

ki Avruparun çiftçi hükümetlerinin mÜ· 
essilleri ko"!eransı yann Bükreşte top
lanacak ve ılk celse Romanya Bqvelıi. 
li tarafından açılacaktır. 

İki casus idam edildi 
V ARŞOV A, 3 A.A. - Pat Ajansın

dan: Koıtlfu bir devlet hesabına casus
luk yapan ve Berlinde oturan brochio 
ile ihtiyat zabiti Steraynıki kısa bir 
muhakemeden sonra idama mahküm ol· 
muflar, reiıicümburdan aflanm rica et
miılerdi. Reisicümhur bu talebi reddet
miş, iki caıus dün akıam idam edilmit
lerdir • 

Yol hazırlığı 
Murahhaslar peyderpey 

Londraya gidiyorlar 
PARIS, 3 A.A. - On iki haziranda 

Londrada toplanacak Iktısat Konferan-

• Gümrük tarif esi hakkında karar
name perşembe günü çıkacak 

Projedeki esaslar 
sına i'tirak edecek olaıl Fran11z heyeti- ANKARA, 3 (Tele/onla) - lktısat Vekiileti veni gümrük tarifesi 
ne M. Caillaux'nun riyaset edeceği doğ- Ü b "l " 
rudur. m naııe eti e nefredilecek kararna me ve merbutu listenin projesini lıa-
BÜKREŞ, 3 A.A _ Dünya lktısat zırlamlf~tr. Bu liste bugün Gümrük ve inhisarlar, iktisat ve Maliye Ve-

K.onferansmda Romanya heyetini 9 ·ha- kaletlerı mümessillerinden mürekkep bir komi•yonda tetkik olunmus-
ziran cuma günü Londra'ya gide<:<ıktir. tur. ' 
heyet, Titulesco! Ma~earru, M. M~ha- Proje yarın Heyetivekileye verilecektir. Bu proı"e iki escu nauırıiti· 
lache ve başvekBlet musteıan M. Tillea . b al k h l 
dan müteşekkildir. ara tnAara

1
• ~z1 ır anmıftır: Borçlar ne olacak? .. 1 - s ı ta~ı el~r, ~ - Yeni kanunla hükiimete verilen aaliihiyete 

LONDRA, 3 A.A. - M. Chamber- ıstınaden azamı tarıfemn hangi maddeler üzerinde tatbik edilmesi [a. 
lain, Avam kamarasında lktısadi kon· zımgeleceği. 

~'=;';.'s ~~n hükümetin noktai nazarını Ôğrendiğime göre azami tarife tatbik edilecek maddeler pek azdır . 
1

1k
1
rnu1 'd' ~-- nf - -•~t, Proje yarın veya öbürgün toplanacak olan Heyetiveküede müuı'kere e-
ıaa ı llO eranııo., ımMa para ve d. k 

mübadele meselelerine temas ederek, M. ılecek ve ararname perfembeden evvel neJrolunacalıtır. 
Chamberlain, elde edilme-i lazun gelen Kararnamenin nqrinden evvel azami tarife üzerinden gümrük res-
ıayenin dünya fiatlannın yükselmesi, mi alınmı' ithalat maddeleri olur11a ve kararnameye merbut listede bu 

milpiyaelsa~ın ~·~k t~tuJm:-•1 ve bebeynel
1
- maddeler hakkında azami tarifenin tatbik edilmemui kararlaıımu bu-

tıcaretin sayası emıuyet Ye yne - l al f _, • • • • ' · 
milel itimat yollanndan faalı bir tekle unursa ınan aua resım 11ahıplerıne ıade olanacalıhr. 
konulması kanaatinde olduğunu söyle
miştir. 

Para meselesinde M. Chamberla.in, 
beynelmilel bir esas ile derlıal altına a•
det etmek lehine söz söyleınittir. 

Ticaretin tekrar ihyası için de güm
rük hudutlannı azaltmak veya kaldır
mak, kontenjaıu ı..hdit etmek Ye kambi
yo kontrolunun kaldırılmasına çalıınıak 
hususlarındaki düıünceleri hakkında te
minat verdi. 

Borçlar meselesi hakkında Maliye na
zın tasavvur edilen teyler hakkında ·be
yanatta bulunmak islememittir. 

Sözlerimin, demistir, Amerikada fena 
bir 'ekilde tefoir edilmek ihtimali var· 
dır. Böyle bir tehlikeye girmek istemem. 

Yunan maliyesi 
Halkın vergi kabiliyeti 

son haddinde .. 
ATINA, 3 A.A. - Londra konferan

sına gitmeden evvel, hariciye nazırı M. 
Makairnos, Yunaniıtanın meli vaziyeti 
hakkında şunları söylemiştir: 

- Yunanistan tehir kabul edilm<'z i
ki meıele kanısındadır: hütr.e ve ecnebi 
döviz. . • 

Vergi kabiliyetimiz son raddeye gel
ıni' olduiiundan bütçeyi tevzin ve milli 
parayı düsmekten korumak icin ciddi 
tasarruf, itha.18.t ve kambiyo~ üzerine 
memnuiyetleı- koymak ~uretile çahşiyo
ruz. Halk, garp milletlerinin telakkileri 
haricinde iztiraplara tahammül ederek 
hayran kalmacak bir fedakarlıkla hare
ket etmektedir. ilk elde edilen neticeler 
itıizliğin a:zalnıaaı ile hayat 6yat1arında 
yeni bir dütgünlük söıteriyor. Fakat 
tahammül kuvveti son derecesine gel· 
mi,tir. Ve kimsenin daha beklemeğe sab 
n kalmanuştır. Alacaklılaronızın bu müt 
killeri anhyarak ve samimiyetimizden 
emin olarak, iktısadi ıslahat progranu
mm tamamhyacak mukaveleler yapma
mıza yardım edeceklerini ümit ediyoruz. 

Bir hastahanede esraren
giz ölümler 

NAMUR, 3 A.A. - Polis Bienneı 
baıtanesinde son zamanda esrarengiz 
bir tekilde ölenler hakkında tahkikata 
başlamıtlır. Ölümlerin •ebebi, bir hasta 
bakıcının yaptığı şiringalara atfedilmek. 
tedir. 

İngiliz konsoloshanesini 
yakacak mıydı? 

VARŞOVA, 3 A.A. Pat Ajaıuından: 
Vize almalı: üzere geldiğini söyleyen 

bir adam, lngiliz konsoloshanesine gir
dikten sonra yere, elindeki petrol titeSi
ni dökmlit bir kibritle tututturmuştur. 

Ateş söndürlmüt, adam yakalanınıt
tır. 

Bu adam Y ankuI Dymant isminde it
siz kalmq, ınuaeri bir naldmtdır. Deli· 
tik alimetleri ııöatermektedir. 

İngiliz kıralı 68 yaşında 
LONDRA, 3 A.A. - lnıiltere kralı. 

nm altmıt sekizinci cloium dönüm yılı 
olan 3 lıaziraru 1933 da birçok kimselere 
verilecelı yeni unvanlan göst- list ... 
de maadin nezareti eski parlamento müs 
tetan ve buıün domuz malısullerini i .. 
lııh komisyonu reisi M. Lan.efox ile es

ki harbiye nazırı ceneral Seely'nin isim
leri vardır. Veloptluk rütbesine çıkan!. 
DlftlardD', Lord Lyttona da dizbağı tö
valyeliii unvanı nrilmittir. --Morgan müessesesinin 

verdiği esham 

Meclis ne zaman tatil edilecek? 
ANKARA, 3. (Milliyet) - Meclisin içtima/an 12 Hazüana ka

dar clevam edecektir. 12 Haziran' ela tatil karannın oerilmui muh
temeldir. 

Uyuşturucu maddelerin mürakabesi 
ANKARA, 3 (Telefonla) - Uyu,turucu maddelerin mürakabui 

hakkında hükümet Mecliae bir iliyi ha vermiftir. 

Petrol arama idaresi 
'ANKARA, 3 (Tele/onla) - lktısat Vekiileti Petrol arama ifletme 

idaresi Müdürlüğüne mühendis Cevat Eyüp Bey tayin edilmiftir. 

Heyetimiz garın Londraga gidiyor 
ANKARA, 3 (Telefonla) - Londraya gÜ/ecek olan heyetimiz pa

zartesi günü hareket edecektir. 

Nazım Hikmet Bey ve arkadaşları 
BURSA, 3 (Milliyet) - Nazım Hikmet Bey ve arkadaflan bugün 

buraya getirildi. Bursa istintak hakimliği evvelki salô/ıiyetsizlik kara
ıında ıırrar etmif olduğundan müddeiumumilik evrakı temyize gön
derdi. Gelecek karara göre hareket edilecektir. 

· Bir tahsildar tevkif edildi 
BURSA, 3. (Milliyet) - Beledi ye tahsildarı Refet Elendi 926-921-

928 senelerine ait tahailiıttan 30 bin lira ihtilas ettiğinden müclcleiumu· 
milikçe tevkifine karar verilmiftİr. Bu paradan tahaildarın zimmetine 
geçen 5 bin liraya ait makbuzlar piycuadan toplathnlmıf, yapılan tef· 
kikatta makbuz dip koçanlarının tahril edildiği görülmüftÜr. Diger 
makbuzlarda da ayni fekilde tahrifat vardır. Tetkikat yapılmaktadır. 

Küçük sanatlar kanunu 
• ANKARA, 3. (Telefonla) - 2007 numaralı kanunun bqintİ 

maddesindeki müddetin azaltılması hakkınclalıi liiyiha Meclisin ge· 
çen çarfamba içtimaında kanuniy Pf keıbetmiftİ. Kanan yakında res
mi gazetede neJrolunacaktır. 

Bu 11uretle Türk vatand<ıflartn a tahsis edilen •an' at ve hizmetler· 
elen yabancıların el çekmeleri için 16 Haziranda biten müddet 935 se
neai 16 haziranına kadar temdit edilmi1tir. Bu müddet içinde kanun
da yazılan iflerden hangilerinin, hangi tarihten itibaren yabancılar 
tarafından yapılmıyacağı icra vekilleri heyetince kararlafhrılacalıhr. 

• 
I stanbul maliye teşkilatına dair 

kanun kabul edildi 
ANKARA, 3. (Tele/onla) - ldanbul vilayeti maliye te,küiihn

da şu cleğifiklik yapılması hakkındaki kanun taııvip edilmiftir: 
Bana göre, latanbul vilayeti maliye tqkülitı l11tanbul, Beyoğlu, 

Usküdar mıntakalannda birer varidat tahakkuk dairesile tahail clai
resirulen ve vilayet merkezinde mu hakemat yol, ve av uergileri milli 
emlak müdürlüklerinden mürekkeptir. . 

lstanbul viUlyetine dahil kazalardan Eminönü, Fatih, Bakırköy, 
Silivri, Çatalça, Adalar, Yalova kazaları lıtanbal mıntalıaana, Beyoğ· 
fu, Be,iktcq, ve Sarıyer kazalar Beyoğlu mıntalıaaına, Oakiidar, Kadı· 
köy, Beyko:z, Şile, Kartal kazalan Oakiiclar mıntakanna varidat nok-

taııınclan bağlanmıflardır. 

Bir köy yandı 
V ARŞOV A, 3 A.A. Pat Ajansmdan: 
New-Ogrvdek kazası içinde Zdzienci

ol köyiinde, yangın çdmut, rüzginn tid· 
detile derhal etrafa yayılınıf, 300 9Y yan 
m1ıtır. Yangın devam ediyor. --

Ooffuss ~omada 
ROMA, 3 A.A. - A'l'llıturya batve

kili M. Dollfuss, yanında Adliye nazm 
bulunduğu halde, diin hava yolile Litto
ria tayyare limanına ıelmi,tir. 

M. Dollfuss, hava itleri nazın jeneral 
Balbo, hariciye nezareti büyük memur
lan, AYUsturya elçisi ve .elçilik büyük 
memurlan tarafından kartılanınqtır, 

ki milyon zarar 
LANZ BEACH, 3 A.A. - Petrol ı-1 

61eanesinde bir inlilik vukua geld 
takriben iki milyon dolar hasara .-..,;. 
yet vermittir. lnfilik :rilziinden ~ 
yansınm sirayeti tahdit ed.ilmittir. Fell 
ket neticesinde on bir kiti ölmüt, on t#' 
kiz kiti yaralanmqtır. 

Alman yada bir tefeci 
KOLONYA, 3. A. A. - Moen io

minde bir tüccar fabit bir faizle ö
dünç para verdiği için boynuna Üze
rinde "Ben bir kan emiciyim, bel' 
bir tefeciyim" diye yazılı bir tabela -
aılmıt. Hitlerci kıtaatı ile etrafı çe.ril 
mit oldufu halde phir sokaklarmd
dolaıtmlmıthr. 

VAŞiNGTON 3 A.A. - Ayan izasm
dan M. Reynolds, Morgan müeueaesi
nin hususi fiatlarla Belçika kralma, M. 
Mussoliniye ve bazı Fransız siyasilerine 
de esham verip Vennediiini sordu. Mor· 
gan müessesesi tiirekismdan M. Ceorge 
Wbitney, cevap olarak ıunlan söyledi: 

- Eminim ki hayın. 

Suikast haberi asılsız 
ROMA, 3 A.A. - BafYekil M. Musso

Iini'ye kartı bir suikast te,ebııesünün 
meydana çıkanlmıt olduğuna dair ecne· 
bi memleketlerde ortaya çıkmıt olan ha
berin asıl ve esa11 yoktur. 

Bat•elıil, dün buğday komitesinin içti· 
mama riyaset etmiftir. 

Makinadan adam 

Evlenecek işsizlere 
ödünç para 

BERLIN, 3 A.A. - Volff Ajaıaı ı,il 
diriyor: Berlin mahallelerinden New " .. 
ellen'de oturan ıençlcrden biri, mali1' p 
nezaretine müracaat ederek gelecek td" L 
muzda evlenmek istediğini, fakat ev et' N 
yası alacak parası bulunmadığını söyl~ 
miı ve ödünç para verilmesini iıtemitt•' 

Maliye nezaretine ilk olarak yapıl•r C 
bu müracaat, işsizliğe karşı mücadel' s 
kanunu mucibince vaki olmuttur. Fillı~' A 
lrika bu kanunda evlenmelı niyetinde ""ı 
lunan işsizlere ödünç para verilmeıi h'
kında bir madde vardır. 

ş 

Bir gemide yangın 
BlZERTA, 3 AA. - Poterdam'dan 

ıelen ve Iskenderiye'ye sidecek olan 
Felemenk bandıralı Appolinariı ıremisi 
dün gece Bizerta li-nında bulunduğu 
sırada içinde çıkan yangın neticesinde 
harap olmuttur. 

Çok büyük zarar ve hasara uj-rıyan 
bu geminin süvariıi kömür haline gel· 
mit, tayfadan iki kiti de muhtelif yerle
rinden yanmıştır. Bunlardan birinin vü
cudündeki yanıklar çok tehlikelidir. 

LOS ANCELOS, 3. A. A. - Tay. 
yareci Frank Havks, Nevyork civarın 
da Floydbenntt tayyare istasyonuna 
müteveccihen hareket etti. Tayyare 
nin içinde, bir robot yani bir makine 
adam vardır. Bu makine adam, müay 
yen bir yüksekliğe çıktıktan sonra, 
tayyareyi iki derece inhirafla ayni iı 
!ikamette 1ıtoma.tik bir ıekilde idare e
derek tutaiblecek kabiliyettedir. 

Kavks, saatle 200 milik vasati bir 
ıürat elde edeceğini ümit ediyor,. 

~ 20 

Sofyada bir cinayet dah<J ~ 
SOFY A, 3. A. A. - Dün alqaıı' ~ 

Mihailoff taraftarlarından Naidt' 2o 
2o 

noff, sokakta, rövolver ile, ProtD' 2o 

geroff taraftularından Mişef'i öl• z: 
dürmüştür. 



Lfunelifin bacağı! 
Almanların bazı eski kitapları 

ateşe vermeleri münasebetile ya~
dığım fıkrada bizim de böyle bır 
tasfiye yapmamızın zamanı oldu-
ğunu ilave etmittim. . 

Mutlakiyet devrinde Çenb~~l~
taf Hamamının külhanında hu.rı
yete ait mesela Namık Kemalın, 
Murat Beyin bir çok kitapları ya
kıldığını Ahmet Rasim merhum 
anlatırdı. O devirde yeniliğe, hüri
yete ait kitaplar alefe verilirken 
kitapçılar da harıl hani Mızraklı 
ilmühal, Karabat tetvit, Emsile oi
bi mektep kitapları, Heftpeyk;r 
Tutuname gibi hikaye ve romanla;, 
llmüüatürlap gibi ilim kitapları 
basarlardı. 

Bütün bu dini ve efsanevi eser
lerin asırlarca Türkün dimağını 
ipnotize e.ttiğini, sinirini adalesini 
felce uğrattığını hepiU:iz biliriz. 

Arap v~ Acem masallarile dolup 
t&f&n eskı kütüphanelerin tozlu 
raflarında bugün yalnız ölü bir 
tarihin enkazını bulabiliriz. 

Hatta daha elim bir hakikat o
larak ilave ~deyim ki bu türkçe ki
taplar içinde bizi "Etraki bi idrak" 
diy~ tezyif eden ve çöl, badiye 
f~llahl~rını "Kavmi Necibi Arap,, 
dıye goklere çıkaran Türk muhar
rir IPrinin eserleri vardır. 

Türk Milleti eğer yedi, sekiz a
sır gazveyn ve Medine havası için 
de boğulup kaldıysa bunun sebebi 
Yalnız Oaman'._ İmparatorluğunun 
siyasi tekli değildir. Osmanlı dev
rindeki Türk mütefekkirlerinin bir 
münevvere yakıtmıyacak tarzda 
dini tesirler altında kalarak ka
lemlerini ve kafalarım skolastik 
bir cereyana kaptırmaları da ma
nevi._in1?razına amil olmuttur. 
. T.':'r.~un kılıcı Avrupa içlerinde 
1f gorurken Türk fairi dalkavuk
luk için kasideler yazıyor hamam 
ve halvet alemlerini anlatan divan
lar kaleme alıyordu. 

d Bir mah~de benzeyen medreseler-
.~ ~nt sekizT • yirmi yıl diz ve dirsek 

çuru en ·· k . ur gençleri arapça ka-
ıdeler' acemce ıstılahlar içinde 
Dıankafa olup çıkıyorlardı. 
• Daha 1908 de batlayan ilk inkı

lakunp hareketine kadar memlekette 
0 acak tük r çe eser bulamıyor-
duk. En bereketli bir tarafım12 o-
lan edebiyat bile hiç bir • 
'f d 9enıyet 
ı a e etıneyen hasma kal k 
J al ıp ara-
am ardan ibaretti, 

Bugünün çocuğu bahsettiğim 
~u.hakikatlerin çok tükür ki cahi
~ıdır. Ve bugünün mürebbisi için 
ılk vazife dünün bu sakat ve baya
ğı fikir harabelerine ait tafsilatı 
vermekten ictinap ebnesidir. O
nun için ~iyorum ki en doğru ha
reket mazi ile hesabımızı kesmek 

Arap harfinin lamelifinden görü: 

~~n dönme bir perde çekmek, kü
tüphaneleri dolduran bu masalları 
cayır cayır Yakınak d 
kettir. en oğru hare-

"Burhan CAHIT 

İsveç sefaret katipliği 
hveç sefareti baıkiıtibi M. Bra 

Holst Btrn sefareti başkiıtipliiine ;!:; · 
"e de Mo•kova sefareti kitiplerinden
M. Grafstönn tıwin edilmi•lerdir. 

1 BORSA 1 
Ot Bankasından alınan cetvelclir) 

3 HAZİRAN 1933 
Akşam Fiatları 

. istikrazlar f Tahvilat 
latıkraz dahili lc.u. 
PonauJ; 96,SO 
19:\3 latikra:u 19_45 
.Şark d. J'Dllan 2.75 
O. Mu"ahhide 53 
Gümrükler s7s 
Sardi mah.i 7 :.._ 
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R.eji • 3.55 Şark de,.. ;~-O 
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ÇEK FIATLARI . 
fl'nria 12,06 ı Prllıi lS.9t 
l.ondra 71 ;us f Viya na 4.4~..zs 
N ~york 55,975 ! M:ıd~ t 5.54,65 

e' Mi.lano 9, 14.2~ f: Berlın 2,02 

"t Brülcgel 3.~0 ı Y• rto•a 4.ZlS 
I" Ati 11:ı • f.0.20 Pt11te 3,75,25 
t C•nevre 245.6"'...5 Bf" lrr.,t 35 

S of'ia 68. "I !} Bükret 79,85 
Amaterdam 11 f' Mosko't'a 10.90,75 

N U K U T {Satıı) 
Ku .. ut ı Kurut --

20 f , Fra.nıız ı66- l Şilin, AY. 24.-
1 laterlin 710.5 1 Pezt·ta ı1.-
t Dolar 177 

1 ~ .. - 49.-
~Liret 215 1 Ze1 oti 24~ 
20 r. Belçika 115 1 Pen• • 33.-
20 ~l'ahrni 25.SO 20 Ley 23.-O' ' 1 . 20 i, '"•çre 815 20 Dinar 55.-;!• 1 e.,., 26.- 1 Çernoveç z.ı ~lt:.rin -.-

85 - l Altın '-r~ Ç.elıt 120 1 Pt1ttit!.iye 
Ban.lı:not 
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ŞEHiR HABERLERi 

Ekonomi 

Beynelmilel Oda 
Viyana kongresinde 

neler görüşüldü? 
Beynelmilel Ticaret Odasının 

yedinci kongresi Viyanada 29 ma
yısta toplanmıttır. Almanya büyük 
mikyasta ittir ak etıni,tir. 

Amerika, Fransa, İngiltere ve 
diger yerlerden ceman 60 murah
has gel mittir. 

Kongrede konutulan maddeler: 

Beledlyede 

Yeni Bütçe 
Bütçenin bugünlerde 
gelmesi bekleniyor . / 

Belediye bütçesine tealluk eden ı.ıl~ / 
için Ankaraya gİtmİ§ olan muhasebeci 
Kemal Bey dün lıtanbula dönmüştür. 

Belediyede yeni bütçenin tealluk etti
ği i~ler hakkında bazır!ıklara batlanmıt· 
tır. Bütçe bu!'Ünlerde Ankaradan bek
lenmektedir. 

·Belediye memurlarına odun 

Vilayette 

Yeni teşkilat 
Defterdarlık hazırlıklara 

başladı 
Defterdarlıkta yapılacak yeni to;tkilat 

için hazırlıklara batlamıttır. Y eru. tq· 
kiJatın eyliilden itibaren tatbik edilece
ği anlatılmaktadır. 

Mühim bir fark 
yeni mü.akkafat tahririnde Beyoğlun

daki müsakkafatın vergileri kı~me~. art
mıtbr. Fakat Üsküdar ve Bogazıçınde 
inmiıtir. 

Para ve kredi siyaseti, fiatlerde-
ki muvazenesizlik, beynelmilel 1 
borçlar, sermaye hareketleri, tica
ret siyaseti, İstihsal ve mübadele 
itleri. 

Belediye kooperatifi memurlara odun 
ve kömür tevzii ir.in icao eden hazırlık
larını bitirmiştir. Tevzi~ta bir iki güne 
kadar başlanacaktır. 

Buralarda emlak sahipleri 7 - 8 odalı 
evlerin ancak 15 lira kira getirdiğini id
dia etmiılerdir. 

Madencilerin bir müracaatı 
1344 numaralı takas ve merbu

tu 8 numaralı Türk parasını koru
ma kararnameleri madencilere ve
rilen döviz hakkı müsaadesini ge
ri almı,tı. Halbuki maden satıtla
rındaki hususiyetleri izah ederek 
madenciler Maliye Vekaletine mü
racaat etmitlerdir. Bir çok maden
lerimiz cevherlerini Avrupa piya
salarına sevketmeden, hatta ocak 
dahilinde iken bile satı9ma müka
bil avans olarak para almaktadır
lar. Bu gibi avans mukabili satış 
yaparak para alan 9irket veya ma
dencilerin ihraç esnasında veya 

sonra tekrar döviz ithal etıneleri 
de imkansızdır. Madenciler mem
lekete avans olarak "döviz,, gir
mesi ayni gayeyi temin ve hatta 

daha istifadeli bulunmasından 
bahs ile Maliye Vekiiletine müra

caat ve bu esas dahilinde maden
cilere teshilat gösterilmesini rıca 
etmişlerdir. 

Ampul 
İspanyada bir ampul fabrikası, 

memleketimize ampul satmak iste· 
diğini Ticaret Odasma bildirmi,. 
tir. 

Japonlar da tanesi üç kuruşa 
Y okohama' da teslim şartile ampul 
satacaklarını bildirmişlerdir. 

Belçikada kontenjan 
Belçka Hükumeti hayvan ve 

hayvan mahsullerini kontenjana 
tabi tutmu9tur. 

Bundan sonra Belçikaya öküz, 
inek, koyun, keçi kuzu gibi hayvan 
!arla süt ve tereyağı gibi mahsulat 

ithal ebnek için Belçika Ziraat Ne

zaretinden daha evvel izin almak 
liizımgelecektir. 

Fransada kontenjan 
Fransanın haziran, temmuz, ':ı

ğustos aylarına mahsus kontenjan 
listesi resmi gazete ile ne9rolun
muştur. Listede ihracatımızı alaka 
dar eden kereste ve yumurta gibi 
maddeler vardır. Kereste konten
janının biraz çoğaltılacağı ümit o
lunduğu halde bu listede eski şe
kildedir. Fransız Ayan azasından 

ve meb'uslarından bir grup Ziraai: 

Nazırını görerek tezyidin aleyhin
de bulunmu~lar ve kereste mikta
rının eski 'ekilde ipkasını istemiş
lerdir. 

.: eni liste ile bu grupun hususi 

dmuracaati temin edilmit olmakta
ır. 

Brezilya kahveleri 
Brezilya kahve enst"tü· .. b d 

1 su un an 
sonra kahve mahsuJu·· .. k nun anca 
yüzde kırkını ihraç etıneğc karar 
vermiştir. Müstahsiller de mahsu
lün yüzde otuzunu doğrudan doğ
ruya ihraca mezundur. Geri kalan 

yüzde otuz kahve fiatlerinin ihra
cat fazlalığı dolayısile sukutuna 

meydan verilmemek için dahilde 
muhafaza edilecektir. 

Berlin ticaret mümessili 
Berlin ticaret mümessili Necdet 

Bey Ankaradan geldi, yarın Berli
ne gidecektir. 

ithaline müsaade edilecek eşya 
ISTANBUL, 3 (A. A. ) - lhra

ca~.ş.~isi_nden tebliğ edilmiştir: 
urk kıyeye ithal olunup burada 

az tçok bir ameliye gördükten son-
ra e rar ih 1 ak ·ı k b 1.. raç o unm tarti e a-
~ u muvakkat auretile gümrük res 

mınden muaf olarak Türkiyeye it-hal· .. 
ıne musaade olunacak eşyanın 

listesi 1933 senesi muva:ıwmeiumu
miye kanunu ile ne9redilmittir. ih
racatın tetviki maksadile bahtedi
len bu müsaadei kanuniyeden isti
fade etmek istiyen alakadarlar 

Tevziat, haziran temmuz, ağustos ay
lannda devam edecek ve sonbahar gir
meden evvel arkası alınacaktır .. 

Benzin depoları 
Benzin ve diğer parlıyan maddelere 

ait depo a~mak irin şimdiye kadar Be
lediye şubeleri ruhsat veriyordu. 

Bundan sonra benzin deposu açmalı 
iıtiyenler bu müracaatlerini doğrudan 
doğruya Belediye fen heyetine yapacak
lardır. Fen heyeti, salahiyettar memurla 
n vasıtaaile henzin depolarnun yerlerini 
tesbit edecektir. Bu hususta alakadar
lara tebligat yap•lrmştır. 

Bozuk otobüsler 
Evvelki gün Eminönü ile Eyip ara

sında ve Bakırköy yolunda işliyen oto- ı 
büsler zabıta tarafından kont"OI edilmiş
tir. Otobüsler üzerinde yapılan m uaye-
ne DPticesinde hunlardan dört tanesinin ı 
muhtelif yerlerinin bozuk olduğu için 
seyrüseferden menedilmişlerdir. 

Oktruva kalkınca 
Yeni kanun üzerine Belediye artık ok

truva almıyor. 31 mayıs ak!8IJlına ka
dar tahail edilnniyen oktruva rüsumu
nun tahıil ve hesapların tasfiyesi için 
oktruva müdürlüğü bi~ müddet daha fa
aliyetine devam edec<ktir. 

1933 bütçesi tanzim edilirken oktru
va rüsumu olarak bir milyon Ü~ yüz el .. 
li bin lira varidat tahmin edilmitti. Ok
truvanın lağvı üzerine eümrüklcrden a .. 
lınacak yüzde onlann lstanbul hiuenne 
isabet edN:eği miktar malum değildir. 
Bu sebeple bütçede dejfüildik yapılma
sı ihtimali vardır. 

Oktruva rüsumunun tahsili için bele
diyenin ıenede sarfettiği otuz bin lira 
tasarruf edilecektir. 

Kesilmis etler , 
Hayvan !atımlık zaı,ıta nizamnamesi 

mucibince kesilmiş kuzularm da mezba
hada muayenesile mezbahada kesilmit 
kuzular gibi rüsuma tabi olması • liznn 
geldiğinden Belediye Hasır iskelesine 
kuzu ç•kanlma11m menetmiştir. 

Ancak kuzu tacirlerinin mütkillata 
uğramaması ve Karaağaca kad...- kuzu
lnn götürmelerine hacet kalmamak için 
Tophaneye bir baytar ikame etmi,tir. 
Bu baytar kuzuları muayene ederek sıh
hat şehadetnamesi vermektedir. 

Tophaneye eetirilen kuzulardan yet
mit kuru! mezbaha resmi alınmaktadır. 
Kesilmiş kuzu sahipleri evvelce verdik· 
leri kırk yerine yetmiş kunış rüsumun 
yüksek olduğunu ic!dia ederek resmin 
tenzili jtin hükiımete müracaat etmişler· 
dir. 

Postada ---
Posta başmüdürlüğü 

lstanbul posta ve telgraf Baımüdürü 
Hüsnü Beyin posta kadrolarındaki son 
değiıikliklcr mün~sebetile değiştirildiği 
bir eazete tarafından yazılmıştır. Bu ha
ber yanlıştır. Hü•nü Bey son ka<'ro ile 
memuriyet:nde zamm.ı maa~la bırakaJ .. 
rmşhr. 

sinden talep etınelidirler.,, 

Harice sevkedilecek elmalar 
KASTAMONU, 3 (A. A.) -

Harice sevkedilecek elmalarımız 
için bir talimatname ha~ırlanmıt
tır. Buna göre istandardıze ve am
balaj edilmemiş 30 kilodan fazla 
sandıklara konulmu~ elmaların 
sevkine müsaade edilmiyecektir. 
Müstahsil ayni zamanda elmaları 
birinci te~rinden ev--·el toplıyaını
yacak, bilhassa elmaların her tür
lü emraz ve haterattan salim olma 
sı gözetilecektir. Talimatname ya
kında lastik için Ziraat ve lktısat 
Vekaletlerine gönderilecektir. 

Samsunda esnaf teskilatı 
' SAMSUN, (Milliyet) - Ticaret 

Müdürlüğü esnaf tetkilatına devam 
etmektedir. Son defa Kasaplar Cemi
yeti yapılmıt, Kunduracılar Cemiyeti 
hazırlanmıştır. 

Tarsusta mahsul 
TARSUS, ((Milliyet) - Arpa mahsu

lu çikmaktadır, fakat fiat pek düşgün
dür. Çifci bugünkü fiat üzerinden tarla 
icarini bile çıkaranuyacağı a~ikirdir. 

Pamuk zeriyalina eelince koza bitti, 
yağmur yağmadığı için biten kozalar ku
rumaktadır. Yağmur yağmazsa fena. 

Et 20 kurusa! 
' ESKiŞEHiR. - Bu~ada et fiatleri 

çok düşmüştür. K1'zU eti 20 kuruşa sa
tılıyor. Fiatlcrin düşmesine sebep kasap 

Vergi karneleri 
Mükelleflere vergi cüz~'!."' ver_il~~ıi 

hakkındaki kanun dün Vilayete hildınl-
miftir. 

Altın ve petrol arama 
Alt ve petrol arama ve işletme ida-

ın V"• t .. 
len. te•kiline dair kanun ,...ye e gon-re _ 

derilmiştir. 

Sıhhiyede kadro 
Sıhhiye kadrosunda Sıhhi Müze~o;_ bu

l bakteriyoloji laboratuvarı lagve
'~l~• ve doktorların bir kısmı açıkta 
"' mı, · Vil" h-' h kalınıttır. Fakat yeru ayet nzıssı -
ha li\boratuvan açılıncıya kadar burası 
çalışacaktır. 

Yeni kadrolar 
Vilayet, Emniyet müdürlüğü kadrola
gelmiştir. Emniyet kadrosunda 25 ka

~ar poliı memuru ürüncü komiserliğe 
terfi etmiştir. 

Bir ölüm hadisesi 
Hasta, mikroplu bir şınnga 

yüzünden mi öldü? 
Müdeiumumilik şayanidikka bir 

hadisenin tahkikine batlamıttır. 
Hadise dikkatsizlik ve ihmal yü
zünden ölüme sebebiyettir. 

Hadise 9udur: 
Dün müdeiumumiliğe bir istida 

ile müracaat edilerek ikinci icra 
dairesi memurlarından Musa Ka
zım Beyin Gülhane hastahaneain
de yapılan tıbbi bir hata neticesin
de öldüğü bildirilmiş ve takibat ya 
pıl~ası istenilmiştir. Bu istidaya 
göre Musa Kazım Bey kulağından 
hastalanmış ve tedavi için Gülha
ne h~tahaneaine müraat etmittir. 

Hastahanede Musa Kazım Be
yin kulakları tedavi edilmit, fakat 
aradan 3 - 4 gün geçtiği halde ıs
tırabı kesilmemiştir. 

Musa Kazım Bey hastahaneye 
3 - 4 gün sonra tekrar müracaat et
mi' ve ıstırabını anlatmıştır. J:las
tahanede Musa Kazım Beye bır 9ı
rınga yapılmıştır. Fakat şırın~a 
tatbik edildikten sonra Musa Ka
zım Beyin kolu şişmiye başlamıt 
ve bir hafta sonra Musa Kazım B. 
ölmüflÜr. 

Şimdi Musa Kazı'.° _Beye t:ıt~ik 
edilen ~ırınga iğnesınm tatbıkın
den evvel tıbbi şearit altında te
mizlenmediği ve mikroplu iğne il~ 
'ırınga yapıldığı için kanının zehır 
lcndiği iddia edilmekte, mes'ulü 
hakkında takibat yapılması istenil 
mektedir. 

Müddeiumumilik vaki müracaa
ti nazarıdikkate almış ve derhal 
tabibiadliye ceset muayene ettiril -
miştir. 

Tabibiadli Enver Bey yaptığı 
muayene neticesinde iddiayı varit 
gönnüş V" cesedin morga nakline 
lüzum göstermittir. Ceset morga 
kaldırılmıştır • 

Yapılan otopsi neticesinde ka
nın zehirli olduğu veya ölümde 
tıbbi hata olduğu tahakkuk eder
se mes'ulü aranarak takibat yapı
lacaktır. Yakanın tahkikine nöbet
çi müddeiumumi Salim Bey vazı
yet etmittir. 

Veda müsamereleri 
tık mekteolerde dünden itibaren son 

11nıf talebesinin imtihanlanna batlan
mıştır. 

Önümüzdeki cumartesi günü imtihan
lann ..,.kası alınacaktır. Talebe imtihan
lar ı,;uikten •on..-.ı kffldi mekteplerinde 
birer veda müsameresi verecektir. 

-<>-

MUbadelede 

Takdiri kıymet ~omisyonu 
Ankaraya naklinr kr-ar v~Jc!1 Gay

. ..badiller takdiri kıymet komısyonu-
runu k" .. A kara 

ev-~-'-- evvel ı eun n .. nun eşya ve n.uu • b 
.. d ·ımı·,t•r Komı$yonun azı me-ya 2on erı · . · l d" K -l d Ankora•·a gıtmıı er ır. o-mur an a ~ 

misyon !'"isi Faik Nüzhet B. de yarın 
gidec<ktir. 

GUmrUklerde 

Gümrükte daklilo 
Gürr.,rüP.e alınacak ü· daktilo irin yn· ı 

Mahk,.malerde 

Rüşvet mi? 
Parayı veren masraf 
olduğunu söylüyor 

Rü!vet almaktan suçlu nüfus memuru 
Hamdi Efendi ile rüsvet vermekten 
suçlu nezafet amelesind~ lsmailin mu
hakemelerine dün her ikisi de mevkuf 
olarak Ağırceza mahkemesinde başlanıl
ım§tır. Nüfuı memuru rü~vet a1me.dığı
m söylemiş, lsmail ise evli olduğu halde 
tekrar evlenmek üzere müracaatta bu
lunduğu zaman nüfus muamelesinin tan
zimi için 40 lira masraf tazım geldiğini 
memurun kendisine söylediğini, ve mu
amelenin bir an evvel bitmesi temennisi
le masraf olmak üzere bu 40 lirayı verdi 
ğini IÖylemiıtir. Mahkeme bazı tahitler 
dinlemi'z .bunlar rüıvet alıp verildiğini 
görll\edik.ıerini söylemişlerdir. Muhake
me tahit celbi için başka güne bırakıl
mııtır. 

Zirai hastalıklara ilaç 
Kartal iMaltepesi köylülerinden Ali 

ile Halil isminde iki kardeş dün Adliye 
ihtisaı mahkemesinde kacakcılrktan mu-
hakeme edilmqtir. - · 
• Bu kardeşlerin evinde l'i kilo 500 gram 
kaçak tütün hulunmu~tur. Her iki kar
deş bu tütünlerin ~ürü.k tütün olduğunu, 
içmek İçin kullantlaıruyacağını ve bun
ların eski mahsullerden olan kötü ve ite 
yaramaz tütünlerden olup zirai hasta
lıklara karsı ilaç olarak kullanmak Üze
re kömürlükte durduğunu söylemişler
dir. Mahkeme yakalanan tütünlerin İs; 
timale salih olup olmadığının sorulma
sına karar vermiıtir. 

800 kilo tütün 
Hendekte iki denk içerisinde 800 kilo 

tütünü kacmrlarken yakalanan Mehmet 
ve kara Mehmet iıminde iki Çerkesin 
muhakemeleri dün Adliye ihtisas mahke 
meainde yapılmııtır. Bunlar bu tütünle
ri kaçırmadıklannı, mağazalarında dur 
doğunu, kaçak olmayıp tüccar malı ol
duğunu söylemiılerdir. Muhakeme ta· 
hit celbi için baıka güne bırakılmııtır. 

Cürüm eski 
1931 ıenesi ağustosunda Eyüp pazar 

yerinde 51 defter içinde 3264 yaprak ıi
gara kağıdı sa.tarken yakalanan Mehme
din dün Adliye ihtisas mahkemesinde 
muhakemesi yapılmıştır. Mehmet cür
münü itiraf etmi~tir. Fakat cürüm yeni 
kaçakçılık kanununun tatbikinden evvel 
işlendiği için Mehmedin bir ay hapıine 
3264 kuruş para cezası vermesine karar 
verilmiştir. 

Aksi sabit olmadı 
Bir çuval içerisinde earar naklederken 

yakalanan Karamüraeljn TavsanJr köyün 
den Nebi oğlu Yuıufun Ağırceza mah· 
kemesinde mubakemeıine batlarulımfbr. 
Yusuf mahkemede: 

- Elendim, ben çoban adamım, esra
nn ne olduğunu bilmem, Hasan isminde 
bir adam bana bir çuval verdi "şunu 

Yağ kapanına k...;.... «Ötür, sana bir kaç 
kuruş hamallık veririm." dedi. Ben de 
taşıdım, "etirdim. Sonra beni yakalad•
lar, o kaçtı demi~ti.r. Muhakeme netice
sinde de bu icldiarun aksi sabit olmadı
ğından Yusufun beraetine karar verilmiş 
ve tahliye edilmiştir. 

BUyükdere yangını 
Büyükderede ikamet ettikleri evde ih

tiyatsızlıkla yangm çıkarmaktan ve bir 
kişinin ölümü ile 3 kisinin yaralanması
na ve sakatlanmasına sebep olmaktan 
suçlu Felemenk Banka-. muhasebecisi 
Vefik Beyle Kevser ve Nimet Hanımla
nn muhakemelerine dün Ağırceza mah
kemesinde devam ediJmi!_tİr. Dünkü mu
hakemede itfaiye raporu okurunu!, şa .. 
hit dinlenilmittir. Bu tahitler meyanında 
bulunan yanan evin sahibi ve Vefik Be

.,e mucir olan zat evde Vefik Beyin eş
ya11 olmadığını, evi eşyasiyle birlikte 
kiraya verdiğini söylemiştir. Muhakeme 
evrakm iddia makamı tarafından okun
ması i~in 20 hazirana bırakılmııtır. 

Limon davası 
Limon tüccan Diyamandi Efendinin 

muhakemesine dün gÜmrÜk ihtisas mah
kemesinde devam edilmqtir • 

Dünkü muhakemede ına7.nunlann mü
dafaa vekilleri muhbirlerin Haydarpaşa 
gümrüğüne müracaat ederek hıışmüd~
re: ''bizim mallanmız çürüyor, neye Dı
yamandinin maJJarmı rıkanyorsunuz da 
bizimikleri cıkanmyorsunuz?" '!iye sord-. 

• J Dıyamaıı ı duldan zaman: "Ne yapa -~·-·d -
hını alı ..,,~ ıgınm 

ile uyutunuz» ceva P. temı"ılerdir. 
ba .. d ·· d ruJmaımı 11 ,mu ur en so .__ .. d .... 
ıMahkeme gelecek cel•ede _,mu urun 
mazbut ifadesinin okunmasına karar ver 
mittir. Ra 

B dan sonra ınuayene memuru -
un · Ef dil · ahi şit, komiıyoncu ~~. en erın. t t 

ıl tıyla celbi, ıumrukten bazı cıhetle
• a D" d' • 1·• "b" Ar rin sorulması, ayaman ırun 1Utıti ı -
giri ile muayene memuru Ali, kolcu A
rif Efendilerin kefaletle tabliyesi kara
nyla muhakeme gelecek ıalı ıününe hı· 
ralolmıştır. 

İngiliz kralının doğduğu .. gun 
Dün lngiltere kralı V George Hz. nın 

doğduğunun y•ldönümü olduğundan ln
giliz jeneral konsolosu M. Hauııh tara
fından sefaret konağı bahçesind~ " bir gar
dcn parti verilmiştir. 

-<>---

Mısır sefiri gitti 

Tehlike?! 
"Y emit ağaçlan belleme komisyo

nu,, azasından arkadatım Ahlat Bey 
dün beni ziyarete gelmitti .• 

- Bir kahve?. dedim. 
- istemem. dedi •. 
- Bir portakal terbeti?. 
- istemem.. • 
- Bir çay!. 
- Hiç bir ıey istemem. . . dedi. 
Merak ettiın. Halinde bir durgun

luk vardı . Vi.kıa her benim yanıma 
gelenin neteden ağzı kulaklarına var· 
maz ama, bu kadar meyus olamna az 
teaadüf ettiğim için hali gözüme iliş· 
ti, sordum: 

- Ne o, aende bir durgunluk var? .. 
içini çekti ve: 

- Hiç!. . • dedi .• 
- Yok yok, muhakkak bir şeye ca· 

nm aıkılınıı olacak? •• 
- Bırak kardeıl Şunun turasında 

(Y ~miı ağaçlanru belleme komisyq· 
nu) na bir senedenberi aza olduk. Taı n 
vaziyeti düzelteceğim sırada. • • ı• .. 
zelelerde bir havadis okudum ... 

- Ya! • • demek komisyonu Jağve· 
diyorlar? •. 

- Hayır, o değil ama onun gibi bir 
ıey •• 

- Bir karar falan mı var?. 
- Efendim! ga1etelerde okudum: 

Viyanada bir müessese Türkiyeden 
200 bin kadar kaplumbağa almağn 
talip olmuf .. 

- Bundan sana ne? 
- A kardet ! fazla para verilirse 

bütün komisyonlan kaplumbağa diye 
satılığa çıkarırlar. Bizimki de o me· 
yanda güme gider .... diye ödüm ko
puyor. 

Mütecaviz neye derler? 
Cenevrede devletler ailahlnı·ı bırak· 

ma ifini görüıürlerken Fransızlar her 
teYden evvel devletler arasında hır 
emniyet teesaüaünü istediler. Bu da 
pek tabiidir. Dağ baıında ıilahlı g~· 
zen adam şehirde sili.hını bırakır. Bu 
emniyet iti halledilirken ortaya ( mÜ• 
tecaviz) neye derler? diye bir sual a
tıld •••• Şimdi artık herkes kendine gö
re bunu tarif ediyor. Lakin beyhude 
yoruluyorlar. Bunun kat'i ve ebedi ta· 
rifi ıu hikayededir. 

Malüm ya! Bir derenin kurt yuka· 
nundan, kuzu da alt taı·afından su 
içiyormuş. Kurt kuzuya: 

- Dikkat et! Suyumu bulandırıyor
sun! demi§. • Kuzu da cevap vermit: 

- Ben ıana nazaran alt tarafında• 
yım. Su senin tarafından geliyor. Na
aıl olur da senin suyunu bulandırabilİ· 
rim? .• 

Ve bu ceYaba rağmen kurt kuzuyu 
yemiıl .• 

Bir harp esnaaında iki taraf müte
cavizin kartı taraf olduğunu söyler 
durur. O esnada kimin mütecaviz ol
duğunu kimae aramaz, kimin kazana· 
cağına bakar. Harp bittikten aonra, 
daiına mağlup taraf mütecaviz addo
lunur •. 

FELEK 

Poliste 

Mahalleye dadanmışlar 
Küçük Ayasofya civarında bir 

müddettenberi müteaddit hırsız
lıklar yapan Etem ve Hikmet i
simlerindeki iki kişi yakalanmıt
tır. Gece itçilerindendirler. Kendi
lerinin bir çok sabıkaları olduğu 
hırsızların o civarda bot kulübeyi 
yatak olarak kullandıkları anlaşıl
mıftır. Bu kulübede yapılan ara'
tırmada bir çok çalınmış etya bu
lunmuştur. 

Randevu evleri 
Emniyet Müdürlüğü ikinci ~ube 

ahlak kısmı gizli randevu yerleri
ne karşı tiddetle mücadelesine de
vam etmektedir. Geçen hafta içın· 
de Beyoğlu cihetinde yapılan ara~ 
tırmalar&a 9 randevu yeri meyda
na çıkarılmıttır. Bunlar arasında 
müteaddit defalar evleri kapatıldı· 
ğı halde gene gizli randevu evleri 
açanlar görülmüştür. R~devu ya.
pıldığı tespit edilen evlerın hepaı 
kapatılmış ve evlerde bul~n8:n ka
dınlar muayeneye sevk~dılmı,le~
dir. Ev sahipleri de adlıyeye verı!· 
mitlerdir. v 

Çocuğun attıgı taş 
Refika Hanım isminde bir ka

dın Feriköyünde Bahar sokağın
dan geçerken birdenbire başına 
büyük br tq çarpmıt ve ağır suret
te yaralanmıştır. Yapılan tahk;k;.t. 
ta bu tası Mustafa isminde bir ço
cuğun attığı anlaşılarak Mustafa 
yakalanmıqır • 

Esrar 
Osküdarda Münür isminde bir 

adamın kahvesinde esrar içilmek
te olduğu haber alınarak evvelki 
gün arattırma yapılmıştır. Bu arat
tırmada kahvede bir çok esrar ve 
nargileler bulunmuttur. Bunlar 
müsadere edilmif, Münür yakala
narak adliyeye verilmittir. 

Kumar 
Dolapderede Vasi! isminde bir 

adamın evine geceleri bazı şüpheli 
kimselerin girip çıkmakta oldukla· 
rı görülmüt ve bu evde ar~ttı~rnııe 
yapılmıştır. Arattırma netıcesınd 
Vasilin evinde geceleri kum~r ::· 
nattığı anlaşılmıttır. Evde.hır )un: 
kumarbazla kumar aletlerı bu h"b 
muştur. Kumarba~larla. ev. S~ 1 
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( Maarif bahisleri J 
Tıp Fakültesinin nakli 

Yeni lıtanbul Oniveraiteainin teıkili 
aıraırnda Tıp Fakülteıinin de latanbu
la nakli kararlaımıt oldağu halde, il
mi bir zaruret neticesi olan bu kara· 
rın doğruluğuna henüz kanaat getir
memit bazı zatlar bulunduğu gazete
lerdeki mütalealanndan anlatılıyor. 

Bu zatlar aeririyat derslerine li.znn 
olan teyİn yalnız yatak çokluğundan 
ibaret bulunduğunu zanneylediklerin
den aıker haıtahaneıi ile Zeynep Ka
mil haatahaneaini de fakülteye verilin
ce itin olup bitivereceğini aöyliyorlar. 
Bir kere, asker haıtahaneainde yatak 
ne kadar çok olursa olaun bunu aeri
riyat derslerine ıalih zannetmek, he
kimlik noktaamdan, çocukça bir fikir
dir. Asker haatahaneai ne kadar ge
niş olıa, eı.:ıaen sağlam olarak seç.il
mi~ ve hepsi ancak askerlik Yatlarm
da bulunan genç haatalan alır. Bura
ya sivil hasta almayı da, inzibatına 
ehemmiyet veren hiç bir asker haıta
hanesi istemez. 

Seririyat deralerinden aaıl makaat 
hastalar arasındaki farkları göıter
mektir. Bu dera, bilfarz zatürreeli bir 
hıutayı talebenin önüne koyarak o 
hastalık hakkmdıt- kitabın aaydığı a
razı bir hasta Üzerinde birer birer gös
termekten ibaret değildir. Seririyat 
hoca11 zatürrreeli bir çok hastalan bir 
sıraya dizerek, bunlarda ayni hastalı
ğın batka başka türlü seyrettiğini ta
Jebeaine gösterecek, farklannı anlata
cak, sebeplerini izah edecektir. Bugün 
kü aeririyatın en büyük kanunu "bas .. 
talık yok, hastalar vardır,, sözüdür, 
yani bizim müşterek bir haıtalık ismi 
ile saydığımız haıtalar hakikatte bi
ribirlerine benzemezler; herkeain baı
talığı kendine mahaua bir tekilde olur. 
Onun için bugün ıeririyat derılerini 
layikıyle yapabilmek için orada çok 
olmakla beraber bilhaıaa mütenevvi 
haıta göstermek li.znndır. 

Vaktile Tıbbiyeimülkiye mektebi· 
nin Kadırı:a'daki, aonra Tıp Fakülte
sinin Haydarpaşadaki aeririyatmda, 
daha sonra Akaaraydaki hast~ hanele
rin birinde hizmetim zamanlarındaki 
müşahedelerime istinat ederek söyli
yebilirim ki, lstanbul tarafındaki has
t a hanelerin birinde yalnız bir ay içe~ 
risinde ıörülen tenevvüü Haydarpaşa
da bir sene znrfında görmek kabil dc:
ğildir. latanbulda bir tifo ıalgını ea
na•ında Aksaray haıtahanelerinde ti
folu ha•tafarla koğuşlar dolduğu hal
de Haydarpaşada talebeye en ziyade 
deği?iklik gösteren hastalıklardan bi
ri olan tifonun, bütün değitikliğini tek 
bir haata Üzerinde anlatmıya mecbu
riyet haaıl olur. 

Seririyat deni, mektebin poliklinik
)erinc gelen müzmin, nadir haatalan 
seçip haftalarca yatırarak talebeye 
onu göstermekten ibaret değildir. Hat 
aalgın hastalıkların ehemmiyetini, 
haotahaneye kendi kendine gelen haa
tal~rın çokluğuna göre anlatmak ta 
pek lazım bir aeririyat deraidir. Bu 
noktadan eaki Tıbbiyeimülkiye mekte
binin küçücük aeririyatı bile Haydar
paşadaki azametli mctkebin ıeririya
tmdan daha faydalı idi. Haydarpa~a
daki seririyat haıtahaneleri nadir has
talıkların toplandığı bir nevi "Hasta
lık müzeıi,. dir. Bugün nebatat derai-

~ layıkıyle öğretmek için müzeye de
ğıl, nebatatm tabii olarak yetiştiği kır
lara, dağlara gitmek lazım olduğu gi
bi ae~i~iyat deralerini layıkıyle öğret
mek ıçın de haıtalarm kendi kendile
rine tabii olarak ve kolaylıkla ı:ittik
leri tehir hastahanelerine gitmek la
zımdır. 

Vaktile Alman hocaaınm Haydar
paşadaki azametli Tıbbıyeiaakeriye 

mektebini yaptırırken aaıl ıeririyat 
haatahaneai demek olan, tatbikat mek
tebini Gülhanede yaptmnıt olmaaı da 
aeririyat denlerinin lıtanbulda yapıl
maıı ilmi bir zanıret olduğuna bir de
lildir. 

••• 
Tıp Fakültesinin lstanbula nakli 

fakülte hocalarının ve talebesinin te
kemmülü noktasından dahi ilmi bir 
zarurettir. Bir üniverıitenin hocalan 
talebeıi yalnız bir fakülteye mensu; 
olmakla ilmin diger tubelerine yaban
cı kalamazlar. Oniverıitenin temsil ey
dır. Daha doirusu üniverıitede yalnız 
bir ilim vardo- ve bu ilim subelere ay
lediği ilimlerin hepıi birfbirine bağlı 
rılmıttır. Buıünkü laviçreli hoca da 
bir üniverıite mahallesi yapacağız de .. 
diği vakit ilmin bir kültüne i,aret et
miştir. Bir hukuk hocaımın, bir ede
biyat bocasmın, ilmin birliğini anlamıt 
hakiki bir alim olmak için fen hocala
rının, tıp hocalarmm tetkiklerinden 
haberi olmak lazrmdır. Bir tıp hocnaı 
Edebiyat Fakültesi kütüphanesinde 
tetkike muhtaç olur, bunun gibi bir e
debiyat hocaaı da tıp kitaplarmda tet
kike lüzum görür. Bu ihtiyaç aynile 

• üniversite talebeıi için de vardrr. 

Bu zamanda umumi malU.matı ekaik 
olan, içtimaiyata, hatta ikbaadiyata 
yabancı kalmış bir hekim ihtıaaa edin
diği tıp fubeıinde ne kadar meharetli 
olsa mükemmel bir hekim addedile
mez. H a lbuki Haydarpaşada tahıil 
eden bir tıp şakirdi bugün mükemmel 
hekim olmak için kendine lazım olan 
fakat lıtanbulda başka fakültelerde 
verilen dersle ri de dinlemek istese hu· 
na imkan bulamaz. Bunun gibi tıp 
derslerinden bazılarını dinlemeleri, 
kendi mesleklerinde tekemmül için la
zım olan hukuk talebesinin, edebiya t 
talebeıinin latanbulda bir dersten çı
kıp ta Haydarpaşaya kadar gitmeleri
ne imkan yoktur. 

Bil farz hıfzıaaıhha mütehasaısı ol
mak iatiyen bir gencin öğrenmesi ta. 
zımgelen bir çok bilgiler arasmda din
ler tarihi deralerini de dinlemiye ihti
yacı olur. Halbuki hiç bir Tıp Fakül
tesinde, batti. Hıfzıuıhba müeaaeaele
rinde bu den verilmez., o dersi dinle
mek iıtiyen hekimin edebiyat yahut 
ilahiyat F akülteıine gitmesi lazım o
lur. Göriilüyor ki hrfzısaıhha ile din 
tarihi gibi biribirine uzak zannolunan 
iki ilim 4ubeai arasında bile ııkı ve 
tatbikatta dahi cari bir rabıta vardır. 

Bir ve ayni ilmin muhtelif şubeleri
ne hizmet eden darülfünun tubeleri
nin maddeten dahi biribirine yakın 

bulunmaları ilmi bir zarurettir. Oni
verıitenin tekemmülü için her §eyden 
evvel ilmin birliğine riayet etmek la
zımdır. 

G.ATA 

DİL ANKETİ 
81 inci liste ve gelen karşılıklar 

Liste: (80) 
Tafsil: uzun anlatı§ genit 11öyleyiş. [~~~.!~~ ~~t~ ~' i 

Y tandan ı 
Kar t ılıkl•rı aranacak ara?>Ça ve farı· 

ça kelimelerin 81 numaralı liıte•i ıudur: 
ı.- ı.ıUGALAIA 8.- MUSiBET 

2~ MUCLAK 9~ Müıabak.at 

J~ MUKAVELE 10.- MÜTALAA 

11.- MÜTAVAAT 

K•I..&& - .......... . 
İhtira berab ... 

Gazetelerin ilan sütunlarında her 
gün bir kaç ihtira berab neıredilir. 
Bunların içinde hazan pek mühimle
ri de oluyor 

"Patatea kabuklannı kolaylıkla 
ıoymak usulüne dair istihsal eyledi
ğim bir kıta ihtira beratını bu kere 
ihara devir ve ferağ edeceğlmden .... " 

Yahut: 
.. Yivli makinelerin dayanma kabi .. 

liyetinin çoğalblmaaı ünvanı ile uh
demde bulunan ihtira beratını lüzu
muna mebni .... " 

Kiremitleri kurutma uıullerinde 
yenilik namile uhdemde bulunan •... " 

"Su borularının ferfİyatına müte· 
allik ıalahat .... " gibi şeyler .• 

Peki amma, bu kadar basit buluş
lar, ihtira mı aayılır? Diyecekıiniz. 
Ne yapalım, timdilik bizdeki ihtira
lar bunlar .. ileride belki daha eylen
celi ketiflerde bulunanlar çıkar. 

Geçen gün, aramızda bu ihtira i
lanlarının bahsi geçiyordu. Biriıi atıl
dı: 

- Kim demiş bizde kaşif yok di
ye •. Büyük k&fiflerimizin adı sanı bi
linmiyor yoksa ••. 

Öteki cevap verdi: 
- Ne duruyoruz öyleyıe.. Biz de 

bir teY keşfedelim .. 
- Vallahi, fena olmaz .• 
- Me~eli ne? 
Onlar aralannda düşünürken bir 

b;ı ~L:aaı lafa kanştı: 
- Ben çoktan keşfettim! 
Sordular: 
- Neyi? 
- Şu dünyada parasız da yatana-

bileceğini .. 
- Ba!'i lıcratını aldın mı? 
- Ne gezer!.. Vermediler. 
-Neden? 
- Geç kalmııım azizim.. Benden 

evvel kırk elli milyon kişi müracaat 
etmiş. Beratı hangi birimize ve> inler 1 

M. SALAHADDiN 

---- ~~· l ı-ı SAN SA!\ .. --
Tifo ve Paratifo A ısı 

T ifo ve Parati!o basuhkılnnR tu• 
m:tm:ık içı n tes iri çok kat "i mu. fi\ eti 
pek em n bir aşı dır !•:eza der• Lnııda 

-lllilll>ıJulunu r. - 40\JO ·--ı 

l•ıanbul asliye birinci ticaret mahke 

mesinden : 
MJhkcmcce açık arttırma ile satılma 

sı mük~rıer yeni postalıane arkasında 
Bakcr Hanında mevcut 14 sandık su
n"i ipek merserize ve İstanbul 2 nwnc 
rolu ithzlat ı:,iunrüğü anbarında mev
cut bir l>Plyc ve Galata bir numerolu 
rıhtım antrepo•mnda 4 balyc ve 3 ıwme 
Mlu antrepoda 4 balye ham halis ipek 
ve 3 numeıoiu ithala t gümrüj?ii anba
rmda mevcut iki &andık halis ipek ipek 

lt rinden Baker Hanında ve ltitanbul 
gümrüı;ünd: bulunanları satın alaıal< is 
teyenlerin 6-6-933 salı günü saat 10 da 
İstanbul İthalat gümrüğünde ve Gala
ta ithalat gümrüğünde bulunanları al 
mak isteyenlerin de 8-6-933 ~rşembe 

günü caat 10 da Galata'da ltbalat güm
rü~i:ncic hazır bulunmaları ilıl.n olu

nur. (:H48) 

Darülaceze 
den: 

Müdürlüğün-

Darülacezt"ye yevmi beş yüz 
elli kiloya kadar muktazi birin 
ci nevi ekmeğin bir sene müd
detle ita ve teslimi pazarlı2-ı o 

7 Haziran 933 çarşamba gü
nü saat on beşten on yediye 
kadar devam edecektir. Talip 
le~İn yüzde yedi buçuk ilk te 
minat akçelerile Darülacezeye 
nıüracatları. (2530) 

Tefennün: bilgilude derinleşmek, bi
lişlerde yükselmek, bilig kavrayışlığı . 
Teftiş: Ara tırmak, gözden geçirmek. 
Tefviz: ilatüne vennek, üzerine bırak
mak. Tekayyüt: bağlanmak, uğraşmak. 
çal~k. TckeJJüf: koyu katlanış. gös
teriş ilzentiliği. Tekemmül: olgunlaş
mak. oolgunlaşmak. eksiklikten kurtul 
ınak. bilgi do!gunıluğu. Tekevvün: yara 
t:1mak, varlanmak. varolmak. Teklif: 
giiçlük yükle tme, katlandırmak, üatünc 
aldırmak, zora tutmak. bir isteği öne 
sürmek. vergi istcnişliği. Tekrar: yeni 
lecmk. bir daha söylemek, birbiri üetü
ne anmak. Tekzip: yalanlaştırmak, ya 
!a'1lıf ını anlatmak, doğ nı olmadığını 
ortaya atmak. Telafi: dokuntuyu ka
patmak, gideni yerine koymak. yakala
nı varlatmak, yıkılanı yapmak, kırılanı 
düzeltmek. Telakki: karşılamak, al
mak. Tel'in: kötülemek. kötü söyle
mek. yermek, yere g<:çirmek. 

4.- MUKAYESE 

5.- MUKTEDiR 

6.- MÜKTEZA 

7.- Muhad .. mu- ;~ :iE~ ,im İhtira ilanı L hac.,el • il 
lôi;;;;;~=============s~ « Bilhas11a gaz ve diıman maskeleri

Filorinalı Nazrm 

ır. """" 
Liste: (79) 

Mil/et, Mi/liyet: din. şeriat. bir din
de bulunan cemaat, kilruh, milleti iali
miye ), kavum, bir ya'l'lya uymuş toplu 
insanların bütünü, dilimizde (nation) 
karşılığı olarak kullanılıyor, türk mille 
ti. Milliyet: bir millete merısıp ve mah 
sus olan ve diğer bir millet ile araların 
da fark hasil eden ahval ve hususatin 
heyeti mecmuası demektir. Milletimiz 
türk ve Milliyetimiz Türklüktilr. 1 

tc~.ile'.' yer. Misak: and, andlaşma. 
Muadıl: berabcrlık, denk. karşılık, eş, 
beraber. Muaf: afiv olunmuş (bağışlan 
mıı), suçu bağışlandı, vazgeçilmiş, müs 
tesna (ayrılmış), imtiyazlı manasında 
~hı kullanılır, virkiden muaf. muafiyet 
gı.~lanılm~k. Muamele: birbirile iş yap
muaflık, ımtlyazlrlık müsteanalık ba
mak alış veriş etmeı.; kullanış bul~uş, 
yapış, karşılayış, (hüsnü muamelesi her 
kesi memnun ediyor), faiz kazanç rn~a 
m:Jeci, faiz ile para verCO: görüşülmek. 
Muamma: yanı~tma~, ?ilmece, gizli ka
aıplı söz. Mııasır: bırli~ bulumış, hem 
asır, hem zemane dcmektır, bir~ir 
zamanda, bir asırda bulwımuş olan, bu
lunan kemal, şinas! hemasiııdir. Müci
göstermek, bilki işitir, isa,pt, inanık ve
z~ :. aciz bırakan, .pestdeti.rtcn, müciu 
rıcı, kandırıcı beılli edici nesneler gös-
t<:nnek. Mukadderat: alın yazıları olan 
sunu taksirııimiz olmadığı halde ~üccar 
old.uğumuz. felaketler veya nayil bulun 
dugumuz nımetler ve zevklar ölçu·· .. 
k k il 

. , muş, 

ıymet es mış. Mukadde•: uılulanm • 1 ı. 
ermış o an, eren. Mukavva: kaba kiiğ t, 
lru~etle~ir!lmi~. yardım edilm:ş. 
Mulk: Mulkiyet: yer. ev, mülk demek 
tir, mülki~ vakif olmayan yerler de -
mektir. 

GöztA:ep Haznodar oğlu 
Baha 

"" :(. :(. 

Liste: (79) 

Minnet: birine eylülük etmek. ihsan 1 
eJ'lernek. boğu~lamak, edilen lutuf ve 
ihsan~ bi~er bire~ sayarak 1ıa, .... kak- 1 
":'~· ımtınan , nımet • ihaan, minnet çe 1 
kıcı . çeken mi.met şinas - eylülük ta
nıyan ,minnettar, nimet ve ihsana maz 
har, memnun ve müte1Ckkir olan •y
gılamak; Mıntaka, mıntak: kuşak, !:" 
~r, da~~, çevre, ç~vrik, üstilva çizgi
sınden ıtıbaren yerın şimali ve cenubi 
belli baııamakıa:a ayrılmış olan ana
mrndan her hırı, 1"'r bir daire. Minte
kayi baride, kutup tarafi. Mıntakayi 
harre, üstüva çizgisi tarafı. mmtakayi 
rnütedile, hararet sicaklık ve bürudeti 
(sogukluğu) itidal (orta) üzre olan yan 
!ar. Mıntakayi buruc. on iki burcun bu 

Mmet, MiJJiyet: Say, saptqpluluğu, 
kök birliği, kalabalığı, topluyuş ayış 

ı avrınısı ıkla Mi..,,,.t · ivi iiti anu j • 1 ' • f '.kiv.r 
rtJll.. .. ustunde~ 

ne ait adsorpsyon (bel'edki) tertiba· 

tı için doldurma malzemesi > hakkın

da istihsal olunan 17 Ağustos 1931 ta-

rih ve 1249 numaralı ihtira beratı bu 
defa mevkii fiile korunak üzre alıere 

devrüferağ veya icar edileceğinden ta

lip olanların Galata'da Çinili Rıhtım 
Hanında Robert Ferriye müracaatları 

ilan olunur. (3840) 
3284 

lik tanıyış. iyilik sayğılığı. Mıntaka: 
kuşak, aa"'k, çevrek, parça, ülke, il 
(e<I). Misak: Ant, adak, sözveriş, üste 
alış. katlanı~. Muadil: Eş, benzer, bir, 
beraber, ayrımsız. Muaf: bağışlamnış, 
bırak1lmış, bağlanmamış, üstün. Mua
mele: karşılık iş yapış. Muamma: us
talıklı aö>'.~eniş. bilıneçc, bulma.ca, güç 
kavrentı. ıınden ıkılmaz, gizç söY'lenti, 
anlaşılmaz, anlaşıksız, kaıpalı, belirsiz 
karışık. Muasır: bir çağda yaşıyan, bi; 
akışta çalkanan, bir arada bulunan. bir 
akışta çalkanan, bir arada bulunan, bir 
aırayı ögren, çevrintilik ayrımsızlığı. 
Mücize: tanrı elçi11i gösterişi, yüce şa
şıltı. Mukadderat: Alın yazıları, başa 
gel«ekler, giz ayrıltılar, tanrı biçi'1eri. 
Mukaddes: ululatılmış, yüceltilmiş, O

ğurlu, temiz, çok &evgili, Mukavva: güç 
veren, dayanış katan, güçlen.diren, güç
getircn, kaim kağıt. Mülk, Mülkiyet: 
kulla'll;lan, oynatılamıyan yarartr ve
rimli duruntu, temelli kullantr, bzan
tılı tul~mluk. 

1 RADYO PROGRAMI . 1 
4 Haziran 

ISTANBULo 

PCl%CJr 

18.- den 18.30 Gramofon 
18,30 ., 19,00 Piyano Konseri (Mösyö Mo

zer t.rahnda..n). 
19,00 ,, 20,00 Alaturka •a.z (Odi Refilc Ta· 

lat Bey arkadaıları). 
20,00 ., 20,30 Alaturlca ıu (Belki• Hamm) 
20,30 " 21,30 Alaturka ıu (Tanburi Refik 

Bey arkadaılan), 
21,.30 ,. 22,00 Gramofon. 
22 PO ,. itibaren: Ajanı, Borta haberleri 

saat a7arr. 
ANKARA, 1538 m. 

12,30 : Gramofon. 
IS. : Filarmooik orkestra: Beetho•en Ou· 
•erture Fidelio Delibea Sui.te Syfyia 
18,45 : Alaturka saz. 
19.30 : Graıno!on . 
20, : Ajanı haberler:.. 
VARŞOVA. 1411 m . 

13.35: Tawanni ve kilise lı:orolannm müsaba· 
ka netriyah. 15.25: Konser. 17,30: Pli.lı:. i8: 
Hafif musiki. 20,30: (Evon ve Adamina) İ· 
simli İıtikballe al i.kadar hayali temail. 21,05: 
Orkestra konseri 23: Caz. 
BUDAPEŞTE. 550 m. 

2~,45: Katolik koro heyetinin konseri. 22 ,05: 
Sıgan tal : ımı refa ka tile macera halk nam-eleri. 
23,15: Simplon kahveainden nAklen: Tr.io kon· 
ı eri . 24,20: Ritz otelinden naklen: Fantazi 
caz muıiki ıi. 

ViYANA 518 m . 
20: Ork'!ı tra (Robert He.erin ic:lareı iode 
ıenfonik t11.lum) . 21: Futbol maçına ait ha· 
berl•r. 21,15: (En ıoo ıü1en ... ) is iml i n•teli 
bir köylü temsili. 23,20: Operet parçaları. 

MILANO · TORINO • FLORANSA 
20 : H aberler • Pl i.lı:. 21 ,35: (Elı:ebu'nun sipa· 
hileri) isim!i Zandomainin operası. 

PRAG. •488 m . 
19,15: Affenbachin eserlerinden konser. 20: 
Tal ebe konıeri . 20,40: Askeri bando muzika 
21,30: Sözler. 22.03: (Dai larc'an) .;.ıimli tem• 
rini b ir proıram. 23: Son haberler. 23,25: 
kon•er. 

ROMA, 441 m . 
21,15: Ros•inin caerl l!' rinrlen Düet n1uıikiıi. 
21.J.5 : Haberler, müteakiben: fta!ya n ıenfo· 
nik ınuıildıi. 
BÜKREŞ, 3M m . 

12: Kan~ ı 1< muıi~i. 13: PIA.lı:. 14,15: Plak. 18: 
kan.ık .-u ~ iki . 20~ Oerır. - P! i k. 21: Oonizet• 
tinin (O n " P11ınuale) operaıı. 

LA YPZIG 3~9 m . 
21: (Ku• tÜc:<"erı) ~simli Zellerin oper~t temsi
li. 22. ·15 : B e:-linden konser. 23,45: Danı mu
ıikiıi. 

5 Haziran 

ISTANBULo 

Pazartesi 

18.--.. den 18,30 Gramofon 
18,30 ., 19,00 Franıı "c:l derı (Müptedi

lere mahıuı). 
19,00 .• 19,45 Ala tu rka ıaz (H.:kmet Riza 

hanım). 
19,45 ,. 20,SO Ala turka ıaz (Zeli Bey) . 
20,30 " 21,30 Alaturka ıaz (Safiye Hanım 

arkadatları). 
2.,30 " 22,00 Gramofon. 
:?2,00 ., itibaren: Ajanı, Borıa haberleri 

aaat ayart. 
ANKARA, 1538 m. 

12.30 : Gramo! on . 
18, : Fi.larmonik orkestra : Beethoven Ou
• er tu re Coriolan Gounod Fantaiıie Fuaıl 
D'Ambro•İo Matı.:..,ata 
18,45 : Alaturka saz. 
19.30 : C.itar Solo (S .. drettin B. tarahndan.) 
20, : Ajans haber leri 

VARŞOVA, 1411 m. 
13,15 : Pli.it. 15,20: koro konseri. 16: Plik. 
1?: Çoculc. provamı. 17.30: 18: Solist •anal· 
karlar taraftndan kon•er. 19! Ayin. 21: Ak
ıam kon••rİ. 23,20: Dans muatkisi. 
BUDAPEŞTE, 5\8 m . 

19,40 : Philippine Z!ppernovızky tarafından 
kema n konseri. 20,30: Seyahat habrala.rı. 21: 
Stüdyodan bir operet: (Hamburrlo r.evce). 
Müteakiben: Lajos kiı sisan takımı. 

ViYANA. 518 m. 
2~,10: 'Piyano fanlazileri. 21,05: (Orlow) iı
mındeki operet temsili (Stüdyodan). 23,20: 
Şarluh dana vuıikiıi. 

MILANO - TORINO • FLORANSA 
20,45: Pli.k. 21: Haberler. • Pli!.:: ile orkestra 
mu•ikiıi. 21.30• Askeri bando. 23: Hafif par• 
ça.lardan mürekkep lıe.onıer. 

PRAG. 488 m . 
20: Şarkılar. 20,35: Milli tiyatrodan naklen: 
(Halka) isimli opere. 23,15: Haberler . • 23,.35 
Danı muıikiıi. 

ROMA. 441 m. 
21,35: Haberler. MütM.k.:ben Verdinia. (O· 
thello) opera••· 
BÜKREŞ, 394m. 

13: Pli.k. 14,.20: Pli.k. 18: Askeri konaer. 20· 
Darülfünun der•i--. Pllk.. 21,05: Oda rnuıiki: 
ıİ··· BeethoTenin ( eıerlerinden trio konıer· 
21,0S: Çift piyano konseri (Debıııı). 22,20~ 
lc:onıer. 

LAYPZIG, 380 m. 
20: Romantik muaiki. 20,.35: Muhtelif. 22,35: 
Askeri talimlerin nakli. Müteakiben: H11.ber· 
ler ve danı ile haf:f mu•iki. 

6 Haziran Salt 

ISTANsın:;-
18.- den 18.30 Gramofon 
18,30 " 19,00 Fr,nıaca der• (her1emit 0 • 

lanlara mah•uı). 
19,00 11 19,30 Alaturka sa.z (Cennet bawm) 
19,30 11 20.00 Alaturka ıu (Necrn1ye H.) 
20,00 ,, 20,30 Alaturka ıaz (Nihal Tevfik 

Hanım). 
20,30 ., 21,30 Alaturka ıaz (Eftalya Hanım 

arkadatları). 
21,30 ,. 22,00 Grarnoron. 
22 00 " itil..aren: Ajanı, Boraa haberleri 

ıaat ayarı. 

ANKARA, 1538 m. 
12,30 : GramoEon. 
18. : Filarmonik orkeılra. Beethoven ou· 
verture Eırmont Gouvine Fanta.iıie Le• or· 
yantalj. 
18,45 : Alaturka ıaz. 
19,30 : Danı muıikiıi. 
10, : A;anı haberler.:. 
VARŞOVA, 1411 m. 

13,15: Plak. 16,05: Plik. 18: Orkestra kon · 
19: Hafif muıiki ve danı parçaları. 20 30. •e.~~ 
ıahabe. 21: Brzeı:ioıkinin eserlerinde~ (Ci:~ 
pin) ~·unindeki opera. 24: Dana tnuılkiı! 

0 

BUOAPEŞTE, 55~ m. • 
20,25: P~yano konıer... 21..35: Macar halk 
ıarluları . 22.45: 0J)era orkeatraııwn konı · 
24,15: Floriı paıtahaneıinden naklen d erı. 
muıiki•İ. anı 

ViYANA, 518 m. 
20,lS: (ilkbahar) iaiınli senfonik bir ıüit. 
21,45: Memleket saati. 23: H~erler. 23,20: 
Budapejteden naklen Sj•an muııkiı.i 

MILA.N • TORINO • FLORANSA 
20,'1S: Pl&k. - Söl'ler. 21: Haberler. _ Pli...k. 
21,20: ~anıık konser. 21,05: Dantenin ark. 
larını ıuftelediii (Hölle) de 1 

1 1 

PRAC, 488 m. n parça ar. 

20,15: Şarkıl•r. 21.25: Pjyano ıonatlan. 22, 

~r~~ ı:adyo orlır.eıtra11 (Soli:ıt ıanatki.rlarırun 
lfllr&kile) . 23_ 20: z,_mana e.:.t kuator konseri 

ROMA. 441 m. 
21,20: T asanni. 21,30: Spor h•berleri. - MÜ· 
tealciben senfonik konıer. - Danı muıikiıi. 

LA YPZIG 389 m. 
21,30: Siıfrit Waıner ıaati (Senfonik kon• 
ıer). 23,10: Haberler. - Ricbard Wasnerin 
eserlerinden pli.k!ar. 

1 Haziran Çarfamba 

ISTANBUL, 
18.- den 18,30 Gramofon 
19,00 ,, 19,45 Alaturka sa.& (Mahmure Ha

rum). 
19,45 " 20,30 Karaıröx (Hazim Bey tara· 

fındaa). 
20tl() ., 21,30 Alaturka ••:r: (Udi Salahattin 

Bey ve arkadatlan). 
21,30 ,. 22,00 Gramofon. 
22,00 " itibaren: Ajanı, Borsa haberleri 

aaat ayan. 
ANKARA, 1538 m. 

12,30 : Gramofon. 
18, : Fil11.rmoni1' orkestra: Auber Ouver· 
ture La para.t du diab Cerıhwin Fanlaiıie 
Oh Kate Chabrier Va.ise Eıpana. 
18,45 : Cramo~on. 
19,20 : Dana mu,ikiıi . 
20, : Ajana haberleri. 

VARŞOVA 1411 m.o 

13,15: Pli.k. 17: Plak. 18: Beethovenjn eser· 
l~r~nden pli.k konıer!. 19: Plik i' ~ hafif mu 
·~kı . 20,35 : _Edebiyat. 21: Hafi.! muıiki konıe· 
rı 22,10: Pıyano ile Liıt ve Schuleertin e•er• 
lerinden ve Ruı rantaı:ilerinden parç.."\lar. 24 10 
Danı muıikisi. ' 
BUDAPEŞTE, 550 m. 

19,35: Plik. 20,35: ~~rl Bura Siıan talumı. 
21,25: Macar ta.rkt!arı. 

ViYANA, 5!8 m . 
20: Viyana muıikiıi. 2045: H aberler. 21ı25: 
Viyana ıarkıla.n haftası (Budapefte konser 
orkeıatra•ı tarafından Otto Klemperenin ida· 
resinde •en!onik). 22,20: Haberler. 22,30: 
Senfoni!.: kon•erio devamı (Beethoven 23,15: 
Akıam konseri. 

MILANO • TORINO . FLORANSA 
2.0,4~: Plik. 21,30: (T anburmayorun kızı) İ· 
ııml! Ç>_ffenbaclun opereti, Müteakiben: Danı 
muııkısı. 

PRAG, 488 m. 
21,.15: Piyano besteleri. 21,30: Keman konıe• 
ri. 22: Muhtelif. 22,.20: Haf:f muıi•·i konseri. 
BUDAPEŞTE. 550 m. 

13: Pli..k. 14,15: Pli.k. 18: Radyo orlceıtraıı 
19,20: .Radyo orkeıtra•L 20: Darı 21: Piyano 
k·~-~ıerı. 22: Solo flüt konseri~ 23: Hafif mu• 
ıun. 

LA YPZIG, 389 m . 
21: A skeri konıer. 22: Sözler, 22,35: Fantaı:i 
a letler ile kon•er. 23.35: Haberler : •onra 
konıer. 

l!.!!..aziran Perşembe 

ISTANBULo 
18.- den 18,30 Gramofon 
18.30 ., 19,00 Fran sızca der• (flerlemi t o· 

lanlara mahıuı). 
19,00 ,. 20,00 Ala turka ••2: ( Kemal Niyazi 

Bey ve •rkadatları). 
20,00 ,, 20,30 Alaturka •az (Nebil Oilu 

lımail Hakkı Bey) . 
20,30 " 21,30 Alaturka ıaz (Kemani Re

ıat Bey ve arkadatları) 
2J ,30 ,. 22,00 Gramofon. 
22,00 .. itibaren: Ajan•, Borsa haberleri 

ıaat ayan, 
ANKARA, 1538 m. 

12,30 ! Gramofon. 
18, : Alaturka aa.:r:. 
18,45 : Viyolon•el konıeri (Edip B. tarafın
dan). 
19,15 : Alaturka ıa:r:. 
20, : A~anı haber!eri. 
VARŞOVA, 1411 rn. 

13,15: Orkeatra. 14,25: Pl&k. 18ı keza. t9ı 
Talebeye mahıut koro konseri. 20,30: Edebi· 
yat . 21: Hafif musiki . 22,10: Şarkılar, ıere· 
n~tlar. 22,40: (Rodur ve Mahulene) iıminde
kı skeç. 2l.25: Danı muıilır:.iıi. 
BUDAPEŞTE, 550 m. 

20,55: Macar halk l!•rkıları (tagannill). 21,05: 
Tem•il: (Niobe). 23,30: Haberler . Müteaki· 
ben: Hafif ve neıeli nlu•İki parçalan, popuİİ· 
ler. 

ViYANA, St8 m. 
20,~5: Şarkı ve hafif ha•alar. (Piyano refa
kattle) . 21,40: Sesli film, danı muıikiai •• O• 

pere t pa rça lon. ( Joıef Holzer takımı tara· 
fından .) 23,10: Son haberler. 23.30: Danı 
plklan. 

MILANO - TORINO • FLORANSA 
21,0So Haberler. - Plak. 21,351 (Othello) 
Verdinin ope..-au. 

PAAG 488 m. 
20,16: Franaız .-e ltalyan 4arlıalan. 20,30: lk. 
tiıadi neıriy~t. 2045: Praı mandolin kuator 
takımının konseri. 21,10: Karlıbat küraalo
mundan naL:len ıenfonik lr:onıer. 23,20: kon· 
••r. 

ROMMA, 441 m. 
22: Pli.le. 22,05: Keman llonıeri. 24: haberler 
BÜKREŞ. 394 m. ' 

13: Pli.~. 14,15: Pl&k. 18: Kantık konıer. 2tı 
Taıannı . 21,25: Milli bayram dolayııile Ene•· 
kinin eıerlerinden knnıer. 22: Koaferanı 
22,20: Senfonik konıer;n deYamı . 

9 Haziran Cuma 

ISTANBULo 
18.- den 18,30 Cramofon 
19,00 " 20,00 Alz.turka aa& (Müterref H) 
20,00 " 20,30 Alaturka. a.az (Tanbureci Ôı-

man Pehlivan). 
20,30 ,. 21,30 Alaturka ıa.:r: (Hanımlar •as 

heyeti Ülkü Hanım). 
21,30 '* 22,00 Cramofon. 
22,00 " itibaren: Ajanı, Boraa haberleri 

saat ayarL 
ANKARA, 15"8 m. 

12,30 : Gramo!on. 
18, : Keman konseri (Ekrem Zeki B ta-
rafından) . · 
18,40 : Gramofon. 
19,30 : Franuzca derı. 
20, : A;an• haberleri. 

V Al_{ ŞOVA 141 ! m. 
13,15 plak, 16,401 keza. 18 kon•er 19 h 

fif musiki ve c!8;a• parçalarından ~ürelıe.k:; 
plklar, 21. ·~~fonık konser. 23'"muhtelif, 23.20 
dan• muııkııı. 

BUDAPEŞTE 550 m. 
20 darülfünun 4arkı cemiyeti tarafından 

kotı•er, 20.SO konreran• 21,30 plik, 22,.30 Jı.a. 
herler, 22,45 Bando (bet alet). konser 24 
si.an muıikiı;. ' 

ViYANA 518 m. 
20,15 askeri konıe~ (ü~üncü ıu•ari ~layi), 

21,25 (Her keı kandı tahinin müıehbibidir). 
iıi.mli temsil 23 haberler, 23,20 pl.ik ile ak· 
t•m lıt.on•eri. 

MILA NO-TORINO·FLORINA' 
20 haberler, farkı ve danı (plak ile). 21,30: 

kahramanhia dair halk ıiirleri, 21,45. konser 
2'1, ıon haberler, 

PRAC, 488 m. 
20,10 pli.k, 20.30 Ruyada nif&nlanma iıim~ 

Barik Hayat K~za ve Otomobil 

Sigortalarınızı Galatada Ünyon Hanında Kiin 
ÜNYON SİGORTASINA yapbrm1z. 

Tilrkiyedo bilAfanla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta 

Telefon: Beyoğlu 4.4888 
yapbrmayınız. 

3266 

Giilhane müsamereleri 
Gülhane altıncı tıbbi müsameresine 

muallim Niyazi İsmet Bey riyasetinde 
olarak 28-5-933 pazar günü aaat 17 de 
ba~lanmıştır. 

Mu.allim Fuat Kiimil Bey tarafından 
<lahılı verit piyeloğrafi, Doktor Sait 
B_. V.rafı'.'dan gebeliğin yeni biyolojik 
bır usu0l ıle teşhisi; Doktor Nejat Bey 
tarafından sonda ile bıronşlara ve reye 
(Lipyodol) zerki mevzularmda konfe
ranslar söylenmiştir. 

Muallim Abdülkadir Bey tarafından 
safra kesesinin ihzar edilmeden radyog 
r~fide görülmesi söylenmiş, Doktor Ra 
sım. Bey tar:ıfından_ hiç bir sebebe rap
tedılmeyen ıdyopatık hareki poli nevrit 
vakası takdim 1dilmiştir. 

Muallim Niyabi İsmet Bey tarafın
dan .memleketimizde ilk defa (Guisst) 
usu 1 ıle amelıyatı yaılmış bipr (Decolle
~!'t de ~ ~tine) vakası göatA:rilmiş, 
b.ı.13.lıar~ nı11aıy .. baş muavini Dr. Şük
ru Şakır Bey tarafından ameliyatla 
çıkarılmış sarkoma istihale eden bir 
ınebyiz. bilastomu vakası gösterilmiştir. 
Dr. Alı Bey tarafından bir (Lepre eri· 
themateux leucomelanodermie) vakası 
takdim edilmiş ve muallim Murat· 
Abdülkadir, Niyazi İsmet Beyler tara'. 
fından yaıpılan çok istifadeli ilmi mü-

nakaşalardan sonra saat 19 da içtima nl 
h.ayet verilmiştir. 

Yeni n•frlyat 

Kadro 
Bu değerli fikir mecmuaunın 17 ncİ 

•ayısı çıktı. Tavsiye ederiz. .................. _. ___ 
Fatih 
Malmüdürlüğünden: 

Fenerde tevkii Cafer nıa· 
hallesinde Ulah kilisesi soka· 
ğmda 36 No. lı araanm beher 
arşınına kıymeti 3 liradır. 21 
Mayı 933 tarihinden 14 Ha 
ziran 933 tarihine kadar 25 
gün müddetle müzayedeye 
Mayıs 933 tarihinden 14 Ha· 
ziran 933 tarihine müaadif 
çarşamba günü Fatih malmü 
dyrlüğünde müteşekkil satış 
komisyonuna müracaatları. 

(2290) 

ZAYİ - 28 No. lu tecrübe plakanın bir 

tekıni zayi ettik. Yenisini alacağunız· 

dan hükmü olmadığı ilan olunur. 

(4124) Levis Hek ve Şeriki 

li iki perdelik opera temsili. 
BÜKREŞ, 394 m. 

d 13 plak. 14.20 pliı.k. 18 radyo OTke•tr-•. 20 
er•, plik, 21 Lohensrin v• Uçan Holiadalı· 

lar isimli Va.ner operalanodan parçaW 
plak ile. 

LA YPZIC, 389 m. 
21,05 Amerikada nelerden. ba.hıo1unuyor İ· 

ıimli Amerikadan naklen konferan• 21,20 
A•del eden iıimli ıkeç 1 22,30 orkeıt~a, 23.30 
haberler, danı 't'9 hafif mu•iltl. 

10 Haziran Cumartui 

ISTANBULo 
18.- den 18,30 Gramoron 
18,30 " 19,00 Frananca ders (Müptttcli• 

lere malıauı). 
19,00 " 19,45 Alaturka ıaz (SerYet Haa.ı1'l) 
19,45 • 20.JO Alaturka aaz (Vadia Riza H.) 
20.30 " 21,30 Alaturka ıu (Beda,.ü Ma•İ• 

kiye heyeti). 
21,30 " 22,00 Gramofon. 
22,00 " itibaren: Ajanı, Borsa haberleri 

aaat ayan. 
ANKARA, 1538 m. 

12,30 : Gramofon. 
ıs, : Filarmonik orlı::utrat e .. thoTea 2 .
Symphonie. 
18,45 : Alaturka ..s. 
19,30 : Dan.• muı.i.kial 
20, : Ajanı haberlerl. 

VARŞOVA, 1411 m. 
13,15 pl&kJ 16,40 ç.ocuk netrlyah. 17 plikı 

18 basla pr9cramı, 18,.35 pllk, 19 hafif par~ 
lar •• danı musilc:iıi, 20,15 konıere dair bit 
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kaç ıöz 20,35, Viya.nadan na1ôl. 23,10 Cho• Ve 
pinin ••erlerinden konaer, 24 dan• muaiJ..isi. İki 

BUDAPEŞTE 550 m. 
20,35 tiyatro akademisinden na.iden ticrl• ala 

b~I~~· 22,45 ~aberler, Müteakiben Sipn 111d" C 
ııkııı Spolarıcb kah.-eıinden naklen. 24 tat" du~ 
lalı fantaz.i caz muaik:iıi. 

ViYANA, 518 m. dar 
1919 kür muıikiıi Biat G•ıteinden nald.,. Alı" 

20 muhtelif , 20,25 Nibelunıen'İ:Q çembetİ 
!•imli ~ir tiyatro ıenliii. Müteakiben Vacn.et' naz 
ın Rheıngold operası Viyana operaflndall 
naklen) • 23.25 danı muaiL:i•İ. feri 

MILANO ·TORINO-FLORANSA, d 
21 haberler, plik, konferana, 21,50 aıL.etİ U. 

konser. 23 hafif musiki, 23 haberler dan' naıı 
musikiıi. 

1 

tak 
PRAC, 488 m. 

19,35 muıi~ili . almanca neıriyat, 20,ıf odu 
Stu~yoda.n bır tiyatro tem•ili, 22 kant•.. " 
prosra.m, 23,20 Brüno'da.n nalı.leo, Ne4'eli tll 
.annüi ıece muıikiai. nüz 

ROMA, 441 m. 
21,30 Verd.inin Otbello operau. 

BOKREŞ 394 m. l<allı 
13 Pli.k , 14,20 Keza, 18 kanıık konıııtl' l"'n" 

20 der•. 21 IC.oro konseri, 21,45 neı'eli bi' I U 
çeyrek, 22 radyo orke•lraıuun ko11ıeri. ana 

.illiy~t 
Aınn umdeai " M 1 L L 1 Y E T " tir· 

ABONE üCRETLERl : 
Türld7'• İÇİD Hariç içi11 

L K. L. K. 
3 •rfıi• 4- il -
il • 7 ııo 14-

12 • 14- 211 -

Celea c.vra.k seri ••ilmes- Müddeti 
secea. nC.ıhalar 10 lnuuftnr.- Gazete .,. 
matbaaya ait itler için müdlriyete mü· 
racaat edilir, Ca.:r:etemi& ili.ola.ne. m••'o• 
Hyelİ•İ kabul etmu:. 

BUGÜNKÜ 
Y •tilkiy askeri ra1&t merke:r:inıı!en •• 

ı ilen mal Uma ta ıöre, bucün hava az bu· 
lutlu ve ıak:.n o1arak devam edecaktİf• 
Yağmur ihtimali yoktur. 

3-6·933 tarihind~ tazyiki neıimi 760 tr1İ 
limetre, ııcakhk en çok 22, en az 12 de" 
rece idi. 

ikin 
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eh 
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BUyUk adamlar 

Denis Papen 
"O . Papen 1647 de (Belva) da enıı ,, d • • . 

doğmuttur. Babası dokt~r ol _ugu •çın 
oğlunun da ayni me~legı tak!p eyle
Dıeıini iatemitti. l.ikin, delıkanlıda 
tıbba kartı hiç bir ~eve• ul'.a~ınu~.dı. 
O, kemalihırıla makme fennıru muta .. 
lea ediyor, hareket v4: ku~e~ ~an~n: 
larile uğraııyor, makmelennı un.alini 
tahkik ediyordu. 

0 Denia Papen,, in uaanmıyan nıeaa
iai biraz sonra eserlerini göıterdi; ken
disi artık zamanın ulemau tarafmd..,n 
davet olunmıya baılandı; bahusus F e
lemenkli me~hur heyetıinaa Hiken ile 
münasebette bulunmuı, ve bu müla
kat, hayatını büsbütün fenne hasret
meğe baiı olmuıtu. ilk ihtira kendisi
ni son derece teıçi etti: 

Asırlardanberi, İnsanlar au kaynat
tıkları halde hiç kimse auyun daha 
yüksek bir hararete ~aruz kalabile
ceğini ve buharının harice çıkarılmı· 
Y~rak za'?tı. mümkün olabileceğini dü
ıunememıttı . lıte Papen bunu dütün· 
dü. 

Fakat, aımaılu kapalı bir teati suyu 
koyarak kaynatınıya baılarken, buha
rın kapağı atmakta olduğuna görünce 
çıkacak bir delik bırakılmazsa teatinin 
Patlıyacağını düıündü. Bu mahzurun 
~em~n çaresini b_uldu; yani kapağın 
Uzenne buharın tıddetli tazyikile ken
d~ kend~ne açılan, ve sonra gene ken
dı kendme kapanan bir (supap) koy
du. 

Görüyorsunuz, bu ihtira pek basit, 
pek adidir; lakin buııün en büyük ba
har makinelerinde (emniyet borusu) 
nami\e kullanılarak bir çok tehlikele
rin önünü alıyor •• 

Papen, fU ufak kqfinden sonra ga
leyanla elde edilen buharın tazyik e
dildiği surette, pek büyüle, pek müt
hit kuvvetler hasıl edeceğini anladı: 
f'.veı, buhar, §Üphe yok ki, bir kuvvet• 
tı. Onu hükmümüze almak, onu aev
ke~ek, kendimize muti kılmak icap 
edıyordu. • • Bakınız, büyük keıifler 
n~·~! kuvveden fiile geliyor: Hep bu 
~utun~elerle 1 Asırlarca manasız görü
e?, kimsenin nazarıdikkatini celbet

nuyen bir hadise gu··nu··n b" . d k d' · ' ınn e en .. ı~ınde fikriicat bulunan bir adamın 
ehnde alet oluyor. Evvela dikk t 
nır h" d" . a uya. . ' o a ıaenın ıebebi bil" k . t 
nır ·· ) ınme ıa e .. •e muta ea tetkik d"t• ti" ned'r? M ' e ı ır. . ne ce 
- a ; .?vaffakıyet ! Bir elmanın a· 
~Üç a~ duımeai Newton'u pek düıün-

rmu,, ona bu auk t b b" . 
mıştı N'h u un ae e mı arat .. 

. · kı ayet buldu, ve ''cazibeiu.ın.u .. 
mıye,, anunuııu d k d nun "b • O . mey ana çı ar ı. Bu-
k. ~· 1

' emı Papen'e de buhar ma 
ıneaı fikri · b" • 
• 

1
• nı, ır ufacık tencere ver .. 

mı, ır. 

Ne yazık ki, t 
anı aı-zuaunu yerine 

. . 

Haydutların 
Kurbanları 
İki cenaze Bursada 
merasinıle gömüldü 

BURSA, 2 - 0..ha r 
otomobil ve bir kam n• 1 yolunda iki 
Yolculan soyan beı kfı~Uk dtur~urarak 
b · çe erun taki •ne ehemmiyetle devam edili • 

Haydutlann tertipli hıu-eket0:ttild . 
~e. lı.,,ahim ve Ahmet Beyler İ•roinedn 
ıkı :ı • • ki . e 
1 engının oradan geçece erıni haber 

a arak puıu kurduklan anlaıılmıştır. 
d <:et~ ~fradı, e•kali tesbit edilmit bulun 

ugu ırın :vakalanmak üzeredir. 
d Haydutlar tarafından öldürülen jan. 
Ara Hakkı ile köylü lbrahim oğlu 

ının cenazeleri Bursa'ya P.etirildi. Ce-
naze meras · · b -· • . •mı uırün yapıldL 

• I . Mherasımde poliı, jandarma müfreze-
erı ulundu M 1 k d H . . •ur ara relenkler OD• 

eti u. dalk, . ~ılhaııa köylü Alinin vaka e•· 
' ~~:dı~ la gosterdiği cesareti ve yaralığı 

•r. e anıyor. 
Ah, jandarın ··ıd - .. - . bır" ~ odun r.eçi-. a 0 urulunce elıne 

••" " .0 ... ,,lf ve: 
- evletin · d 

• 
11 

nüz ha .. !' lan armasını öldürürıü-
Diye çete r('iai ~a.~i t" d 

d d Ye ın e olan sa kallı hay u a hücum 1 . . • 
' 1·· . . d" d... e mı,ttr Köy e.' unıin ın ır urı 1'0J>i\ il~ al d···· -b•' 1 nın an y anan sakallı haydut Yere Ydal ara. 

İkinci hayduda da ayni ~•kild ınıı, Ali 
'ndirmiş, haydutl~n .~İ=er ~İrere tep':fa~ 

e ha:ıırlan.,.ken oldurulmu,tür. enu. 

iki köy biribirine girdi 
AKŞEHiR, CMilliyet)- ~vvelki ıriin 
era,ı ve Kundullu köylüleııle Tuzluk. 

u nahiyeıi halkı arasında mer'a yüzün. 
en kanlı bir hadise olmu,tur. 
Kundullu ve Korası köylüleri birleşe. 

ek T urluk~ululara ~ilah istimal etmiş-

~ıi er ve İki taraf arasında vukul,ulan mü-
• de · · . . - . . ~. • . rnc hır kııının topraga ve on hır ki-

~:: ının de muhtelif mahallerinden yarala-

~
!,_., a~~ d:ata~lara dü!meıile 1,itti. 

••. a .. ıse~ın telefonla merkeze bildiri). 
, .. ~ uzerınc kazamızın Penç vP kıymetli 

ltcdei u •. Naf" • " e . mumııı ı, kaymakam LUtfı 
tir· l;rıdat-n1a bölük ı,umandanı Galip B. 

••hal v 1 ' al 11· • "k t a " a rn ıa ıne ,,-ıdcrck tah-
.':ı,~•hlnmı~lar, h5di•eni~ müsebbip- ! 
- -nyo teaW., edilm.iıtir. 

MiLLiYET PAZAR 4 HAZiRAN 1933 
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Küçük dostum sağdaki noktaları k urpın kalemle çizip birliıtirecek ve 
soldaki model gibi bir resim yapacak 

getireceği sırada, dördüncü Hanrinin 
proteatanlara bahtettiği mezhep hür
riyetinin 1685 te on dördüncü Lui ta
rafından feaholunınaaı, zavalb a!iınin 
bütün icraatını bozdu. 

"Deniı Papen,, proteatan olduğu i .. 
çin zulıimden kurtulmak ümidile aak. 
lanmıya mecbur oldu; ve kaçmıya mec 
bur kaldığı için bütün gayreti birden
bire inkıtaa uğradı. Almanyada bir 
müddet metguliyetini terketti: ..'rt.k 
sefalete .çare bu.lınak, sefaletle pençe· 
!etmek ıcap edıyordu .. Nihayet, her 
§eyden mahrum kaldığı halde bin tür
lü zahmetlerle çalıfa çabalıya 1707 
de, kürek ve yelkenler yerine buharla 
müteharrik, iki çarklı bir vapur İn§a· 
sına muvaffak olabilıniıti .• 

Şimdi, hiç bir ıeye inanmaz, müa
tehzi halka bu mühim ihtiraı anlat· 
mak kalmı§tı. "Papen,, bir gün gemi
sini, Almanyada bir nehir üzerine 
koydu. Muzafferiyet, fevkaladeydi. 
Sahile yığılan halk gördükleri §eyin 
hakikatine İnanmıyor. Onu adeta mu
cize nevinden bir şey zannediyordu. 

Papen'in bu memnuniyeti çok sür
medi. Yeni ihtiraın kendilerini ekmek
lerinden edeceği fikrine dü:ıerek bir 
sabah Papen'in kendi elile yaptığı ge· 
miyi onun gözleri önünde parça parça 
paraladılar. • Muhteri en son serveti
ni de bu uğurda sarfeıtiği için, ümit
sizliğin ıon mertebesine varmıştı. 1710 
da fngilterede pek sefili.ne öldü. 

Dünyanın en büyük saati 
Dünyanın en büyük iki saab Pa 

riste yapıldı. Saati iyi görebilmek 
için bunun methur Eyfel kulesine 
takıldığını söylemeğe lüzum yok. 
Kuledeki bu saat elektrikle itle
mekle ve Paris rasathanesine bağ
lı bulunmaktadır. Yirmi metre kut 
runda bir kadran tasavvur ediniz. 

Saat Eylel kulesinin 200 metre 
irtifaına konmuştur 

Dünyanın en büyük saab Pa
pulleri var. O-eceleri en uzak yer
lerclen saati görmek mümkün •.•• 

Yeni bir. piyes: Sakarya kızları 

"Sakarya kızlan" . . 
1 EHi (Mili. t) pıye srnden bir sahne 

ESK Ş R, ıye - Burad h · · al · ha 1 . · tarafı d S a uıu11yeti, genç mu lım nım ann ve 
Halkevı gençlen il n d~ . akarya ıehir kızlannm birer vazife olarak aah
Kızlan adlı eseı tem•.. e . mlf. :'e bu neye çıkmaları ve sahne hakkında bea· 
temsil halkın arzusu uzenne iki defa lenen k"'t·· f"kirl · ·· ·· ·· tmaların· · ·ı· b"" ··k o u ı en suparup a tekrar edilmİ§tir. Bu tem~ı ın en uyu dadır. 

Köylüye sinema gösterildi 
AYDIN <Milliyet) - Halkevi köycü

ler tubeai bir köylü günü yapml§ pazara 
Relen köylüleri sinemaya davet etınİ§· 
tir 

l<öycüler ıubesi reisi Dr. Vahyi B. 
evveli_ k.. 1 • dil 
le .. oy ülerle onlann anlayacagı • aozter .. 

1 
• .. 

rildL &Oy edi ve sonra sınema goste-

Toplantıl'a ~· o" 1 ·ı her b oırçok köyliiler aue en e a eı ıı:eldiğ;. . . 
len köylü kadın ıııbı kendi ba!lanna ge-

G·'e 1 • YUrttaşlan da vardı • ,.. n erın çokJu. .ki 
defa !!ÖSterildi. k:ö ııu.?dan sin~. ı 
yan ve alakad Yluler kendilerını sa· 

ar .. olan Cüınhuri et ve o-
n.~n korucusu Buyük . Y. 
şukranlarını izhar eı':"7-ı ıye mınnet ve 
G··· Ga . 1 er ve ""yaşasın -•, yaşa11n zı baı..-
dıJıu., -mız" diye bağır· ı 

Aydında amatör temsil heyeti 
AYDIN, (Milliyet} - Aydın 

Halkevi temsil kolu, orta mektep 
mezunlarından bir amatör temsil 
hey' eti teşkil etmittir. Amatörler 

şübe~in çalışkan reisi muallim Av 
ni Beyin nezareti altında sönme
yen atef piyesipin provasına bat
lamıtlardır. Yakında bu piyesi tem 
sil edeceklerdir. Temsil kolu da 
Çoban piyesinin provalarını bitir
m;ştir. Haziran içinde umuma tem 
sil edecektir. 

Eskisehir fabrikası 
' 

ESKiŞEHiR, CıMllliyet) - Şeker 
fabrikası inşaatı bitmek Üzeredir. Fahri· 
ka müdü•ü Kazım Bey lstan1>ula gitti. 
Oradan do. Almanyaya !"İ~ecek, fabrika 

Eğlenceli oyuncak 
Dört beş yatındaki çocuklar çok 

eğlendirecek ucuz bir eğlence. Bu 
ııun için iki büyük makara ve bir 
buçuk metre u'?'unluğunda kalınca 
bir tel alırsınız. 

Evvela bir metrelik bir kol kıs
mı bırakarak geriye 50 santimetre 
bırakmak üzre bir zaviyei kaime 
seklinde bükersiniz. Bu küçük ko
la bir makara geçirirsiniz. Bundan 
sonra ikinci defa olarak bir kere 
daha bükünüz. ikinci makarayi da 
bu kısma geçiriniz. O suretle ki, 
makaranın bir ucu öteki makara
nın ucuna temas etsin. 
Oyuncağın sapından tutup yer-

de sürünce birinci makara bitta
bi döner, ayni zamanda da öteki 
makarayİ döndürür. 

• 

Makina anında makinayi seviniz 

Saat için alb bin lamba kulla
nılmaktadır. Yarım ve çeyrek saat 
l!!r diğer saat kulelerinıfe olduğu 
gibi çanla değil, hususi projektör 
ıtıklarıla halka bildirilmektedir. 
Yelkovanla akrebin uzaktan bir
birine kar,.tırılmaması için yelko 
vana kızınızı ve akrebe beyaz e-
lektrik empulleri konmuttur • 

Bir genç yandı 
Sarhoşlukla bir lamba 

üzerine yuvarlandı 
Muğla'da müessif bir kaza olmu~tur: 

Tüccardan Yahya Efendinin oğlu ~
yedi ya,ında Mehmet B. döı:t , bet. g':'n 
evvel mal almak icin Marmarıs e gıtmif, 
orada ırece fazla iÇtiği içkinin tesirile 
aarhot olmuıtur. Gece yatma_k için od~
aına eidince yanmakta olan lambanın u
zerine dütmü§ ve muhtelif yeılerinden 
yanarak aiır surette yaralanmıştır. Ya· 
ralı genç, Muğla'ya götürülmüş ve te
davi altına alınmıı ise de vefat etmiştir. 

Eskisehirde lik maçları 
' ESKiŞEHiR, (Milliyet) - Burada 

üç haftadanberi Lik maçlanna devam 
edilmektedir. Demir spor klübü maçlar
dan çekilmi,tir. 

idman yurdunun birinciliği alması 
bekleniyor. Spor sahası, Porsuktan ge
len sel baskını ile yine harap olmuştur. 
Tamirat yapılıyor. 

Aydın şehir meclisi 
AYDIN, (Milliyet) - Aydın 

şehir meclisi tevkalade bir toplan
tı yaptı. Evvela bazı fasillar ara
smda münakale icrası hakkında 
daimi encümenin teklifi ve zafer 
mahallesindeki belediye arsaların 
da bir fehir korusu yapılması mü 
zakere ve kabul olunarak, beledi
ye rüsumlarının tahsil aylarını ka 
ı-arl11~tırılara ktoplantı bitirildi. 

s 

Çocuklar dişlerinize 
dikkat ediniz! 

Aranızda dşlerinizi ihmal eden
ler kim bilir ne kadar çoktur.Hal
buki bütün hayatımızda size lazım 
olacak olan bu dişlerinize azami 
itina göstermeğe şimdiden ahtır· 
sanız ilr,rde pişman olmazsınız • 

Dit temizliği, ağız yıkanması ve 
dit f ırçalannıasında bilinmesi la
zım gelen bazı feyler var. Onları 
soyleyelim: 

Gece ve gündüz bot samanınız 
da dilinize bakınız. Şayet dilini
zın üzerinde bir pas tabakası gö
riırseniz, bunu gümüşten temiz bir 
kafığın ucu ile hafifçe kazıyarak 
kaldırınız. 

Bunu müteakip ağzınızı tuzlu su 
ile çalkalayınız. 

Dilinizi eski veya yeni ne olursa 
olsun bir dit fırçası ile fırçalamak 
kat' ıyen tehlikelidir • 

Ağzınızı fÖyle yıkayınız : 

Ağzınızı yıkamak bir tuzlu suya 
ihtiyaç vardır. 

Bu tu.zlu su ağzı; mikropların 
fena ve zararlı faaliyetlerinden 
ı:neneder. 

Bu tuzlu suyu töylece yaparsı-

nız : 

Bir yemek kJltığı kadar temiz 
tuaı bir bardak ilık suya atın ve e 
ritiniz. 

Bu tuzlu su ile ağzınızı çalkala 

yımz. 

Bu tuzlu su en az 2 dakika ağ

zınızda iken bekleyiniz ve sonra 
tükürürsünüz. 

Tekrar çalkalayınız ve tükürü

nüz. 

Bir kaç defa yapbğınız llargra
lar da dilinizin arka tarafını boğa 
zınızı, bademciklerinizi de garga
ra teklinde temizleyiniz. 

- Bütün bunlardan sonra bir 

Aydında köy yolları 
AYDIN, (Milliyet} - Vilayeti

miz dahilinde köy yollarına faali
yetle devam olunmaktadır. Orak 
ve harman mevsimi gelmeden bir 
çok yolların bitirilmesine çalıtıl
maktadır. Valimiz Fevzi Bey dai
ma ihtiyar beyetlerile temas ve 
yolları sık sık teftif ederek tetvik 
VI! takip etmektedir. 

Sökede park 
SÖKE, (Milliyet) - Evvelce istim

lak edilip bu hafta Belediye tarafından 
hediınlerine baalanılan büyük cami itti
salindeki dükkklardan arılacak olan 
meydanlıkta büyük bir Park yapılacak
tır. 

Sökede Halkevi 
SÖKE, ( ıMilliyet) - Temmuz ayın

da Sökede bir Halkevi acdacaktır. Fırka 
reisi Doktor Şakir Bey Şimdiden hazır· 
lıklarda bulunınakt: ::lır. 

Aydın bütçesi 
AYDIN (Milliyet) - Belediyemiz 

bütçesi vilayet makaınınca tadilen tas· 
dik edilmiı ve 94 bin liraya çıkarılmıı· 
tır. 

63 çocuğa yardım 
Beypazardan yazrlı)'·or: - ~u ıene 

Himayei Etfal cemiyeti 63 yetun çocu
- . d" . t" B elbı"•derin kumalla· gu eıy ırmı§ ır. u 

B • dokumacıla!"t tarafından 
rı eypazarı - ki 
dokunmuttur. Bütün .~ktep çocu an 
bu kumaıtan dbiselen."' ya~tırarak yek-

k e. muntazam hir .. kıt almıılar-
neıa v • 
dır. 

bardak temiz su içersiniz. 

Dit fırçalaınağa gelince : 

Dit fırçalamak; oldukça mühim 
dir ve hem de acele ile olmaz. 

Bazı kimseler dişlerini gece ve 
gündüz hemen fırçalar dururlar, 
Fakat usulsüz yapılan bu fırçala· 
madan faide yerine zarar basıl o
lur ve neticede de temizlik olma· 
mıf olur. 

Ditlerinizi her yemekten sonra 
fırçalamak pek muvaffakhr. Fa· 
kat buna her gün.her zaman mad

di imkan pek te olamaz. Onun en 
iyisi ve amelisisi, sabah ve akf&m 
olmak üzere yemekleri müteakip 

günde iki defa bir dit macunu, dit 
tozu veya sabunu ile fırçalamaktır. 

Ditleri fırçalarken bütün satıh
larını temizlel!}eği yani bütün yüz
lerini ve bilhassa arka ditlerin ve 
ön ditlerin dil taraflarını ihmal et
memelidir. 

Fırçalamak; üst ditlerin yanak 
ve dudak yüzleri için yukarıdan a 
tağıya doğru. 

Alt ditlerin yanak ve dudak yüz 
!eri içi yukarıdan aşağıya doğru. 

Öğüdücü yüzleri için ileri • geri 

ve devri hareketler yaparak icra 

olunmalıdır. Fırça; bw. hareketler 

esnasında dişler arasında gizlenip 

kalmış olan bütün yemek parça

cıkları ve saire- gibi, yağ tabakala 

nnı sürükleyerek temizlemi' olur • 
Fırçanız; küçük olmalı ve kıl

ları 11k olmamalıdır. Kılların yu

makları iki sıra üzerine olmalı ve 

her bir sırada da altı yumak bulun 

malıdır. 

Dit fırçalan küçük olursa daha 
iyi temizlik yapar. 

Salihli köy mektepleri 
SALIHLl - Köy mektepleri mayo 

am yirmisinden itibaren tatil edilmiıtir. 
May11 nihayetinde merkez mektepleri 
de tatil edilecektir. 

Salihli IMhalliınler Birliii tarafından 
Birlik isminde mesleki bir mecmua çıka 
nlmıya baılanılmlfbr. Genç muallimler
den Nebile Hanında Akif Bey evlenmit· 
)erdir. Yapılan düğüne Maniaadan gelen 
muallimler de iştirak etmişerdir. 

Salihlide elektrik · 
SALiHLi, - Yedi senedenberi Salih· 

lide faaliyette bulunan elektrik ıirketi· 
nin imtiyazı te!rinievvelin 16 aında bi
tecektir. Belediye Salilılinin daha esri 
bir fekilde tenviri İçin mükemmel bir 
fabrika kunnak şartile yeni bir şirketin 
çalışmasına karar vermi~ ve ıeraitini i18.n 
etmiştir. Tenvirat icin lzmir ve lıtanbul 
dan bircok talipler ;,ardır. 

· Geliboluda ucuzluk 
Geliboludan bildiriliyor: - Gelibolu. 

da reko"" krracak 'bir ucuzluk vardır: 
Kuzu eti 25 kuruşa, ke.::i eti 5 kuruşa, 
palamut balığ-ı 1 kuruıa, diğer balıkla
rın okkası 5·6 kuru§a, aüt 3 kuruta, yo
ğurt 7 buçuk kuruıa, ye§il sebzelerden 
bezelye, bakla, kabak vesaire 1 kuruşa 
satılmaktadır. 

Balıkesirde sanat geceleri 
Bahkeairden bildiriliyor: - Halkevi 

müıbet çalıımalar yapmaktadır. Müze 
ıubeıi Kocaoıar köyüne bir tetkik se
yahati yapınıı ve burada çok kıymetli e
serler bulunduğu teabit edilmittir. 

Ev her perşembe ırecesi "sanat gece
ıi" olarak kabul etmi!tir. Sanat gecesin
de temsilleı yapılma.kta, ıürler intad e
dilmekte, konferanslar ,-erilmekte, kari· 
katürler çizilmekte ve Eve ırelenlerin 

bedii zevkleri tatmin edilrr·1·tedir. 
Halkevinde yakında bir ı .,.un serııisi 

açılma11 da takarrür etmiıtir Sergide 
teşhir edilecek resimler eelmeğe balla· 
mııtır. 

Terbiye sergisi 
r,'l,rzifondan hildiriliyor: - Muallim

ler Maarif Vekiıletinin tertip ettiği ter
biye sergisini Havzaya eiderek ziyaret 
ettiler. 

Ziyaret eanaıında "Haynıllah ve Ce
lal Abti" Beyler tarafrndan k11a, kısa 
birer konferans verildi. 1 

Ziyarett .n •on•a Havza merk~z mt~· 
tebinde Müzel•• Müdürü lunail !'1d~ Bey ta•afmdan l,ir konfe!"llll• ven ı .. 



,....., __ 
- -- -- - -- -

Gü~rükler r~~i _ kanuna göre harekete geçtiler . lViecliste itirazlara cevap 
(Başı 1 ıncı sahıf~de) Çıvıdı':' yuz _kil~ı_unun resmi 72 li"a· konulduğu, örtüldüğü, yerletlirildiği, 6 numaralı kısnn, eski 19 uncu mad- r . . . . . . 

numaralı cetvelde gösterilen değitik· dan 55 !ıraya ındırılmiıtr. tespit edildiği sanldığı veya muhafa· denin 7 nci fıkrasının aynıdır. (Başı 1 ıncı sahifede) zakere ve kabul edılmıştır. 
lerin yapıldığını beyan ediyor. A~i pencere camlannın 0,0017 ka- za edildiği İç 'zarflar, ambalaj, sargı, 7 numaralı kısım da yeni bir hüküm kat ettiklerini söyledi ve Hüsnü Beyin Kan_u:ıun ~na hatlarına göre alclunwnl 

Değisen bazı resimler l~nlıgmda olanlann yüz klosundan 2 bendiye, örtü, teneke, tahta kutu, şi- ihtiva etmektedir. pahalılık endişesine cevap olarak bu· s~nar ~şlerıle ve bankacıl_ık muameklc 
( 1) numa;alı cetvele nazaran, mev· hra a_bnırken 4 liraya çıkanlmıftır. fe, hasırlı, mukavva kutu, mukavva, Kanunun 4 Üncü maddesi aynen nun hiç bir suretle varit olmadığmr, rıle ı~_tıgal etmek merkezı Ank~rada ol 

cut tarifede yapılan değitikliklerden ı .. Adı. camlann 0,0025 kalınlığındaki tahta, bobin, makara ve sair emsali §Öyledir: bilikia. bugün e~ fenası 30 kuruşa ~a- mak_ uze~e Sumer_bank namıle bır banJcj 
bazıları ıunlardır: yuz _k.ilos_un~aı;ı alınan 3 lira 5 liraya madd~lerin ağırlıklarının ilivesile el- Madde 4 - Hangi qyanın saf veya tılan bır alfab_e':'ı? ?u kanunun netnn· teşkıl edılmektedır. 

Dört yaşında ve ondan yukarı iğdiı· tezyıt edilmıttır. de edılen 11klettir. gayrisaf veya kanuni aıklet üzerinden den sonra en ıyısının 10 kuruıa aatıla· Bu münasebetle söz alan Halil B. !J 
)erin gÜmriik resmi re's batına 18 lira- Bu tekilde diger bir çok eıyanın re- B) Kanuni saf sıklete e§yanın mutat resmi tabi olacağı bu kanuna bağlı 2, cağını temin etti. mir) hükumetin Sümerbank teşkili haki 
dan 25 liraya, bu yatlardaki aygırla- simleri kısmen indirilmiş ve arttırılmış- dıt zurufu ile buna ait ipler, çember- 3 ve 4 numaralı cetvellerde cöateril- kındaki teşebbüsünü takdir etmiştir. 
rm gümrük resmi re'• batına 12 lira· tır. fer, bendiye ve örtüler ve aandıklann mittir. Teminat.• AN A · 

B• ı·k ·1· · f k • ki Hüsnü Beyin teminat ağırlığı hak· K RA, 3. A. A. - B. M. meclisı 
dan 25 liraya çıkanlmıştır. Dört yaşın· ır ı raya ı ave ıç tara ına onulan mednı vara arın Kanunun beşinci maddesi ıudur: k d k. .k. . k d 1 k bugu"n Reı·s V:ekı'lı· Hao•n Beyı·n rı'ya-

kı · ·ı· d·ı d... ·b· ki. ın a ı tı ayetıne arşı a meme e· ~· ~ 
dan aşağı ve bir yaşına kadar iğdişle- Yeni kanunun ikinci madesi, mevcut aı etı ı ave e ı me ıgı gı ı na ı es- Madde 5 - HükUınet, bu kanunla tin her tarafında kitaplann vaktinde tinde toplanmıştır. thtiyacatı umumiye 
rin gümrük resmi re'• ba§ına 9 liradan tarife kanununun gümrük resminden nasında efyanm tespit ve muhafazası- kabul edilmİ! olan azami gümrük re-

[ tevzii gibi büyu .. k bir mes'uliyet deruh· için celbolunacak madeni borcuları<> 
15 liraya, bu yaştaki aygırlann güm· muaf maddeler hakkındaki 5 inci mad na yarayan saman, ağaç ta aıı, ot, yo· aimlerini memleket dahilinde sınai 

k " te eden bir müteahhide kartı vekaletin gümrük remıin.den maafiyeti bakında· 
rük resmi re'a batına 6 Jjradan 15 li- desinin sekizinci (alh ay zarfmda İa· sun, teatere artığı, ağıt kırpıntısı ve müesseselerin himaye derecelerine gö-
raya çıkanlmıştır. de edilmek şartile sergiler, panayırlar, benzerleri olan maddelerin sıkleti de re tedricen arttırarak tatbika salihi· daha az teminatla İş göremiyeceği ma· ki kanunun tefsirine ait mazbata oku~ 

Dört yaşında ve ondan yukarı kıs- tiyatro ve sirkler, koşu ve yanşlar için dahil edilmez. yetlidir. zeretini anlattı. rak kabul edilmiştir. 
raklann gümrük resmi 8 liradan 4 fi. muvakaten ithal edilen umum eıya ve C) Kanuni saf sıklet •Üzerinden re- Bu maddeye tevfikan, hangi eşya· Sacjeddin Bey (lstanbul) Maarif Ve Kati ticaret muahedeleri akdi için mL 

· b 'b kilini teyit ederek teminat faizinin raya, dört yaşından atağı ve bir yaş.ı- hayYanatı) fikrasına "ıergi ve panayır- aım veren e§ya u gı i etyanın millet- dan ne miktarlar üzerinden resim alı- zakereye başlamış veya müzakereye 
ı l d k . • yüzde 12 değil en fazla iki olduğunu · na kadar kısrakların gümrük resmi 4 lar için bu müddet cra Vekilleri He- er araam a ı tıcarette emniyet ve se- nacağı hakkındaki ilk kararnamenin başlanacak devletlerle muvakkat ticarı 

l • J ki. · · k ve pahalılık iddiasının da tabı bakı-liradan 2 liraya, bir yatına kadar tay· yeti kararile bir seneye kadar uzatıla· amel e na ı ıçın ullanılan mutat dıı bugün tebliği muhtemeldir. itilaflar akdine dair kanunun birind 
b 

' 
... ·· · · d ı ı· mından varit olamıyacağını söyledi. )arın gümrük reami 2 liradan 1 liraya bilir,, fıkraıınm ili.veıine dairdir. am a BJJ ıçm e o madan ge ırse eıya.. Kanunun muvakkat maddeai, ahti maddesinin ikinci fıkrasını tadil edet1 

· · d b 1 d b l" " ki Ve iddiasında ısrar için tekrar söz a-indirilmiştir. Yeni hükümler nın ıçın e u un uğu am a aJID aı e- tarifelerle tenzilat icrası kabul edil- kanunundaki azami müddetin 1935 se· · 1 ı f ki lan Hüsnü Beyden sonra Reşit Calip 
Domuzdan a1man 18 lira gümrük Yeni kanunun 3 üncü maddesi, mev- tı ne 0 ursa o sun kanuni sa 11 ete mit olan maddelerden, bu kanunda 

·ıh ı d·ı· Bey, maarifin uzun bir tetkikten sonra 
reami 30 liraya cıkanlmı,tır. cut tarife kanununun 17, 18, 19, 20, 1 a e 1 ır. resim halleri tezyit edilıniı olanlar 

· d k' D) K • f ki .. · d hazırladığı bir maddeye Hüsnü Beyin Taze süt ve teneke kutular için e ı 21. 22, 23, 24, 25, 26 ncı maddeleri anum sa sı et uzerm en re- hakkındaki hükümlerin, taalluk ettik-
. - · b ı· · · ıd· • · k bu suretle muhalefetini doğru bulına· teksif edilmiş koyu mayi halindeki sut- yerine konulan hükümleri ihtiva et- aım veren eşya am a aJsız ge ıgı ta • teri ticaret muahedelerinin mer'i bu-

. d. d f ki ·· • d "b" dığını, tqkilitın memlekete §amil bir )erle ~ekerli ve şekeraiz veyahut aaır mektedir. Deg"' İ•tirilen maddelerde, ır e sa aı et uzerın en reame ta J lunduk1an müddetçe muteber olaca· 
.. "k ~ f it olduğunu ifade etti. 

maddelerle kantık sütlerin gumru şimdiye kadar yalnız kanuni dara ve o ur. ğını amirdir. 
resmi yüz kiloda 32 • 40 lira iken bir- eşyanın sikletiaafiyesi nazarıdikkate E) Kanuni aaf sıklet üzerinden re· Mevcut tarife kanununun 15 inci 
leştirilerek 30 liraya, toz ve parça ha· alınıyordu. Yeni maddeikanuniyenin sim veren eşyayı kaplıyan zarflardan maddeti; arttırılacak veyıı eksiltilecek 
lindeki sütlerin gÜmrÜk resmi 25 lira- aşağıdaki birinci fıkrası, bunun yeri· aynca resim alınmaz. Şu kadar ki mil- rerimlerin en az üç ay evvel gazeteler. 
dan 100 liraya tezyit edilmiştir. ne gayrisafi sıklet, kanuni safi aıklet, !etler arasındaki ticarette efyanın em- le ilin edilmedikçe tatbik olunamıya-

Kuzu, oğlak, koyun ve keçi derile- safi sıklet, 100 kilo, kilo, metre mikabı niyet ve selametle nakli i_çin ku!a~ılan cağını amirdi. Yeni kanunun 6 ncı 
rinin gümrük resimleri değiştirilme· beheri, düzüne ve kıymeti esaslarını mu;aı ~~rfl.'.'""an o~adıgı ve tabı .. ol- madde•İ, bu üç aylık müddet hükmü-
miştir. Diger derilerin 18 kiloya ka· koymuştur. d_~gu g~ruk resmı de e§!anın gum. nü değiştirmiştir. 
dar gümrük resmi 24 lira, 18 kilodan Resme esas olan sıkletler ruk resınınden fazla oldu'!1 .. hal~erde Mevcut tarife kanununda yapılan 
yukan" 16 lira iken yeni tarifede on Reaim; metre sistemile gayrisaf, ka· zarf ve mazruf saf sıkletlen uzerınden tadilat bunlardan ibarettir. Mevcut 
kiloya kadar 22, 10 kilodan 18 kiİoya nuni .. f, veya saf sıklet üzerinden kendi resimlerine tabi olurlar. kanunun 1 ili 14, 16 ve 27 ila 31 inci 
kadar 14, 18 kilodan yukansı için 16 tarh ve tahsil olunduğu gibi diğer met- Sal sıklet maddeleri hükümleri aynen bakidir. 

, lira resim konulmuştur. rik mikyaslar, sayılar veya e§ya kıy- A) Saf sıklet etyanın iç ve dış am- Bir tarife 
Fabrikaların ihtiyacı için getirile· meti üzerinden de tayin olunur. Tari- balaji hesaba katılmaksızın elde edi- 31 mayısa kadar gümrüklere gelen 

cek olan derilerden lktısat Vekaleti- fede yazılı bir hükme göre resme eaas len •ıkletidir. e§yanın eaki tarife üzerinden çıkarıla· 
nin müsaadesile ve tayin edeceği mik- olan sıklet ve vahitler ya tam veya ih· B) Saf sıklet Üzerinden resim veren cağı haber veriliyordu. Bu hususta Is-
tar dahilinde yalnız altı lira alınacak- tisar edilmif olarak gösterilir. Tarife eşyanın ambalaji resimden muaftır. tanbul gümrüklerine re11ni bir tebliğ 
tır. maddelerinde batka türlü yazılı olma· Şu kadar ki milletler araaındaki tica• vaki olmadığından 31 mayıstan itiba· 

Debağlanmış, fakat boyanmamış dıkça sıklet Üzerinden resme tabi olan rette, loptan veya perakende satııta ren eski veya yeni gelıniş e~ya farkı 
keçi ve koyun ve kuzu ve oğlak deri- eşyanın resim haddi yüz kilo üzerin- bu gibi qyanın emniyet ve selametle nazarıdikkate alınmaksızın hepsi ye· 
lerinin yüz kilosunun gümrük reami den hesap edilir. Reame eaaa olan sık- nakli için kullanılan mutat ambalij- ni tarifeye göre resimleri alınarak 
105 liradan 150 liraya, vidala, vaketa let ve vahitlerin beyanı için kanunen lardan olmadığı veya miktar itibarile gümrükten ibrar edilmeğe batlanmış· 
ve telatin derilerin yüz kilosunun güm aşağıdaki itaretler kullanılır: lüzumundan fazla olduğu takdirde tır. 
rük recmi 175 liradan 250 liraya iblağ C: Gayri .. f sıklet, K: S: Kanuni bu gibi ambalajlar aaf sıkleti ve ait ol-
edilmi~ti• Debağlanmış ve boyanmı~ saf sıklet, S: Saf sıklet, 100 K: Yüz ki- duğu tarife maddeıi üzerinden reıme 
her renkte keçi, koyun, kuzu ve oğlak lo, K: Kilo, M. M3: Metre mikabı, B: tabi tutulur. 
derilerinin 100 kilosunun resmi 255 Beheri, Düz: Düzüne, Kıy: Kıymet. Adet veya kıymet üzerinden 
liradan 380 liraya, vidala, vaketa ve Tarife kanununun değiştirilen hü- resim 

Boğazların 
Müdafaası teJ&tin derilerin yüz kilosunun resmi küınleri meyanında, §İmdiye kadar iç A) Adet üzerinden resim veren ve-

rele 165 liradan .248 liraya çıkarılmış· ve dış zarflar ayrılıyordu. Şimdi gay- ya resimden muaf olan eşyanın amba- (Başı ı inci sahiiede) 
tır. risafi sıklet hakkındaki (A) fıkrası, ıa,·i resimden muaftır. Ancak bu gibi ld b l 

K ku k · ·ı k f k tim. rfl h · · · · resı.·ne tes.rineve e aş ıyacag"ı söy oyun, zu, eçı og a , o , • iç ve dış za arın eyetıumumıyesını eşyanın milletler arasındaki ticarette 
aah, yılan derilerile sair bilcümle deri- nazandikkate alınaktadır. emniyet ve selimetle nakli için kulla- leniyor? 
ferin ruganlı, kabartmalı, glüe, kum- Gayri sal siklet nılması mutat ambalaj maddelerinden - Meclisin bu hususta ne karar 
lu, resimli. yaldızlı, kadife taklidi 0 • A) Resme esas olan gayrisaf sıklet olmadığı veya miktarca fazla olduğu vereceğini bilmiyorum. 
lanlann yüz kilosundan alınan 4oo li- bu gibi efyanm milletler arasmdaki ti- veyahut ayn getirilmek suretile güm- Tatilden eve! müzakere edile-
ra resim bin liraya iblağ edilıniştir. carette emniyetle nakli için kullanıl· rük resminden kaçımlınak istendiği an c;ek mühim kanunlar vardır. En-

Kösele, sun'i kösele ve bunların la- ması mutat olan iç ve dı• ambalaı·, !atılırsa ait oldugu" tarife maddesi Üze- nl · k 
1 ·· k' • cümenler bu kanu arı yetı•tirme akal tam ökçelik parça annm yuz 1• ıargı, örtü, bendiye ve aaire dahil e· rindcn reame tibi olur. T 

losu 80, deri ve kösele döküntülerinin dilmek üzere eşyanın aıkletidir. B) Kıymet üzerinde resim veren ve- için çalışıyorlar. 
yüz kilosu 25 lira reame tabi iken U· Bu yeni maddeikanuniyenin fu fık· ya ambalajları kıymeti eşyanın kıyme- Yunanlılarla itilaf 
mumiyetle 100 liraya tabi tutulmut- ralan eski kanunun ihtiva etmediği tine dahil olacağından bu gibi <;§yanın Kazim Pş. Hz. bundan sonra 
tur. yeni hükümler vazetmiştir: içinde bulunduğu zarflar aync11 resme Yunanlılarla yapılan şon ticari iti 

Saraca mahsus köselenin (ruganlı, B) Başka tarife numara•ma ait bu- tiıbi tutulmazlar. 
boyalı ve lüks) yüz kilosu 112,5 lira- lunan gayrisaf sıklet Üzerinden resme laf hakkında sorulan süale ceva-
dan 225 liraya, çank için ke•ilmiı da· tabi olan eıya ayni ambalaj içerisinde Bazı zarflar hakkında istisnai ben : 
bagatli derilerin yüz kilosu 75 liradan geldiği takdirde her tarife numarasına kaide 1 - Yunanlılarla dostluğumuz her 1 

150 liraya tezyit olunmuftnr. isabet eden etyanm reuni kanuni saf Saat ve mücevherat konulan deri- gün yeni münasebetlerle kuvvetlen 
Kürk imaline mahaua postların güm. 11klet üzerinden hesaplanır ve tabak· ~".n veya deri taklidi kağıttan veyahut ınekledir. Bu dostluğun artırılma-

rük reaimlerinde de tezayüt vardır. kuk eden resim yüzde yirmi fazlasile ıyı tahtadan yapılınış kılıf, kutu ve h ·ki 1 k · 
· ı· · .. hf l f kletler· ·· · d sının er ı mem e etın menfaa-Adi yün ve keçi kılının kır ıaı yuz olınır. ma aza ar aa aı ı uzerın en ve . ... . . 

kiloda 12, yıkanmıtı 24, taranmıt ve C) Cayrisaf 11klete tabi olan ile ol- ait oldukları tarife maddesine göre tıne uygun oldugu kanaatındeyız, 
atılmı?ı 26, boyanml§ı 30 lira resme mı yan eıya bir ambalij içinde bulun- resme tabidirler. demi9lerdir. 
tabi iken bunlar 25, 48, 50 ve 60 lira· duğu takdirde birincinin gümrük re•· iç ambalajlar Boğazlar meselesi 
ya çıkanlınıttır. mi kanuni saf 11kle Üzerinden hesap- 1 k 

1 da d . - d Zuruftan ayrı mıyaca etyanın tari- - Bog" azlar meaelesi hakkında Merinoa ve tiftiğin kirlisi yüz ki o lanır ve' tahakkuk e an rel!ID yuz e · · · b -
1 l fedeki yerini tayın ıçın u eıya, içinde .Cenevre' de cereyan eden müzake-

12, yıkanınışı 20, taranmıfveya atı mı· yirmi fazlaaile a ınır. bulunduğu zarf ile birlikte tartılır. 
şı 22, boyanmıtı 25 liraya tabi iken D) Cayrisaf sıklete tabi olan efya Yukandak fıkralardan 3 numaralı reler hakk,ında fikriniz nedir? 
Merinoa'un kirlisi 31, tiftiğin kirliıi 24, ambalaj içinde gelmediği takdirde kanuni saf sıklet lı:ıammın (A) fıkrau, - Hariciye Vekili Tevfik Rüttü 
Merinosun yıkanm••ı 1i0. tiftig"in --L--- hakı·ki aıkleti üzerinden resme tabi O· B k · "f ) · -~ 7 - deği§tirilen 19 uncu maddenin esaa i- . no taı nazarımızı mu assa an ı· 
mı•ı 40, Merinosun taranmıtı 65, tifti. lur. ı b. h B • tibarile aynıdır; ya nız ıraz daha mu· ZI\ eqni•tir. u mütalaa tın Ce-
ğin taranmışı 44, Merinoaun boyanmı- E) Döküm halinde gelen efyayı ta· T 

'ı 75 ve tiftiğin boyanmıtı 50 lira rea- şıyan vapur, •agon ve sair nakil va11· fassaldır. nevre' de iyi bir tesir husule getİr· 
· b· 1 l • . f ki ·ıh 1 (B) fıkrası, değişen 21 İnci madde- mi• oldug"unu zannediyoruz. 

me ta ı tutu muıtnr. talannm aık eb gaynaa sı ete ı a nin son fıkrası yerine kaim olınuıtur. • h 
Safi ipeğin ve kordelanın ..., aun'i edilmez. C ve D fıkralan yeni hükümleri İh· Londra konferansının da ci an 

ipekten mamul sair mensucatın yüz ki· 2 nci maddenin aşağıda yazdı F fık· tiva ediyor. F fıkrası eaki 25 inci mad· meselelerini hal hususunda çok 
loau 3600 lira resme tabi iken 7200 Jj. rası da, tadil edilen tarife kanununun denin 2 nci fıkrasının aynıdır. faydaJı olacağında ~üphe yoktur. 
raya çıkanlmıştır. 25 inci maddesinin 2 nci fıkraamın ay· 4 numaralı saf addet kısmının (A) Türkiye'nin bu gibi temasları iyi 

Ayıklanmış pirincin kilosundan a- nidir: fıkrası, eaki 19 uncu maddede dahil· bir sürette kar•ılamakta oldug"u da 
iman 15 lira reaim 17 buçuk liraya, F) Resmi gayrisaf 11klet Üzerinden d. (B) f k yenı· b. bük. .. k T 

ır. ı ra11 ır um oy- malum-dur. 
nohut, bezelye, bakla ve emsali hubu. alman e1yanın ambalaji milletler ara· t 

b 'b. • muş ur. Mu'·nahal meb'usluklar batın yüz kiloıu 11 lira reame tabi i- omdaki ticarette u gı ı eıyanın emnı- 5 numaralı kısmın (A) fıkrası, eaki 
ken 14 liraya çıkanlmıttır. yet ve selametle nakli için kullanılma- 21 inci maddenin yerine kaim olmut- Kazım P9. Hz. bundan sonra 

Tane, kabuklu veya kabukauz kaka· 11 mutat ambalajlardan olmadığı ve tur. Şimdiye kadar adet üzerinden Mecliste münhal olan Eli.ziz ve 
.. kil ı 45 lir l k · k mazrufunun resminden daha -"''··ek 1 onun yuz o u a o ara ıp a e• 7~ resim veren etyanm zarfı da aleht ak Konya mebuslukları irin henüz 

dilıni•tir. Yeni tarife, fabrikalann ib- resim verdiği takdirde zarf ile mazruf · t"b. tutul d " • ı B b 0 etyanın resmıne a ı uyor u. namzetler tespit edilmedig" ini, ve 
tiyaci için getirilecek olanlardan lktı· kendi resimlerine tabi o ur. u se ep· Bu yeni fıkra, zarfı ait olduğu madde- .h 
sat Vekaletinin müaaadeaile ve tayin ferden dolayı ayrı ayn tarife pozisyon· deki reame tabi tutınaktadır. bu sene tatil esnasında intı ap dai 
edeceği miktar dahilinde yalnız 15 liri lanna giden zarf ile mazrufun resim- ( B) fıkra1ı, tamamen yeni bir bü- relerine giderek halk ile temas e-
resim alınacağını amirdir. leri saf sıkletleri Üzerinden tahakkuk küm koymuştur. deceklerini söylemitlerdir. 

Çama,ır sabunu külçe veya kalıp, ettirilir. 
toz ve sair hallerde ve müstahzar ça. Kanuni sal siklet 
maıır tuzu ve suyunun yüz kiloau 
37.50 liraya tezyit edilmiştir. 

Yat ağaç, fidanlann yüz kilosundan 
alınan 50 kurut yüz kuruşa çıkanlmış
tır. 

e 
Mi liyet'in romanı: 20 

Yeni kanunun ~ Üncü maddesinin 
müteakıp fıkralan da şunlardır: 

A) Kanuni saf sıklete milletler ara
sındaki toptan satışta bu gibi eşyanın 
emniyet ve aelametle nakli için içine 

ERKEK KISMI 

SARIŞINA BAYILIR 
Yazan: Anital008 Tercüme: 

2 
K:mran Şerif 

ona bir buz parçası da verseniz elmaa - Eğer masraf fazla filan diye ka· 
zanneder .. Yalnız buzun bir fenalığı fa tutacak oluna: '"Londrada iken Sir 
var k.i erir!. • dedi. Francis Beekman o kıza her gün 10 

Bunun üzerine Robber bana baktı, İngiliz liralık orkide çiçeii cönderi· 
baktı, sonra kalkıp beni alnnndan Öp· yordu. Haberin var mı?,. diye ona SO• 

tü. Hem öyle hürmetli bir tavırla ki run bakalım. . O zaman büsbütün kı· 
deme gitsin! zar ve taci elegeçirmek için aarfettiği 

Bunun Üzerine pek güzel bir gece paralar gözüne çok görünmez! 
geçirdik. Çünkü hepimiz de biribiri- Lady Francia Beekman'dan parala-
mizi anlıyorduk. Ve nihayet Dorotby nn hepaini aldıkları zaman Ciroa'ta §e• 
ile ben de Louiı ve Robber'e kartı an· refimize bir ziyafet çekeceklerdi. Pa
cak samimi bir doıtluk besliyebilirdik. zar günü de Mister Eisman Parise gel· 
Sonra aramızda aanki müıterek bir diği zaman Dorothy ile kendiaine aöy· 
fCY var gibi idi, bilhaaaa Lady Francia leyip Louia ile Rober ıerefine Ciroa'ta 
Beekman'ı düşündüğümüz zaman. . • şereflerine bir ziyafet çektirecefiz. 

Karar verdik: Lady Francis Beek- Pariste tek başlarına kalınıt, hatta 
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btanbulda Çakmakçılarda lcuştüyü fabrikasında kuştüyü _yastık 75 kuruştur. Şilte • 

10 lıra. Yorgan t2 llradır. Salon Yı<t•kları, ku~tuvil kumaşı ucuzdur. 

zaket göstermek lazımdır, zannede-
rım. 

Louis ile Robber bizi bugün hemıi
relerinin evinde verilecek bir ziyafete 
davet ettiler. Dorotby: 

- Gitmesek daba iyi olacak, .dedi. 
Bugün hava yağmurlu. ikimizin de 
yepyeni şemıiyelerimiz var. lkiai de 
cidden şik. . . Böyle yepyeni canım 
femai.yeleri bir Fransız kadmırun evin 
de portmantoda bırakmak akıl karı 
değil. Ziyafette İ§İ gücü bırakıp ıem· 
aiyeye bekçilik mi edeceğiz? 

Bunun Üzerine: "Korkulu rüya gör .. 
mektense uyanık oturmak daha iyi!., 
dedik. Louis'ye telefon edip gösterdik
leri misafirperverlikten dolayı kendi
sine teşekkür ettik. Filhakika burada 
bütün Louis ile Robber, Farasnızlar 
gibi, biz Amerikaldara karşı cidden 
büyük bir misafirperverlik gösteriyor· 
far ve ancak o sayede biz Parisi bu ka· 
dar ilahi buluyoruz! 

Fasıl - 5 
llrta Avrupa'da ... 

16 Mayı• 

(3958) _, 

man Parise gelince, Pariste hemen hiç 
bir §ey yapmadık. Yani hep ayni şey· 
leri yaptık. 

Ufak tefek almak için çar§ıya git· 
tik. Tiyatroya gittik, Manmart'a git
tik, fakat hep bilihadiae. . insan 
Mister Eiaman'la ıokağa çıktı mı, he· 
men hemen fayanidikkat hiç bir vaka 
ile karşılatmıyor. Hatta artık Fransız 
ca öğrenmiye bile heves etmiyorum, 
çünkü franıızcayı fransızca konuf
maktan başka elerinden bir şey gelmi
yen insanlara bırakmak dahli doğru. 
Nihayet Mister Eisman benim alı§ve· 
rişimden epeyi usanır cibi oldu. O il• 

rada Mister Eismıuı Viyanada ucuz 
fiatle bir düğme fabrikası satıldığını 
haber almıf. Kendisi düğme itinde ol
duğu için Viyanada bir düğme fabri
ka11 bulunmaamı menfetine uygun 
buldu. Kalkıp Viyanaya citti. 

- Pariain methur Rue de la Paix' 
sini bir daha görmesem de cam ye
mem! dedi. 

Sonra bize: 

man'a yalancı tici verecekleri zaman Fransız lisanını bile konuşmadan iciz 

- Bir kere Viyanaya gidip baka
yım. Eğer Viyanayı aizin için istifade· 
li görürsem Dorothy ile seni aldınnm. 

uzun zamandanberi Orada da biraz bit' şeyler Öğrenirsi .. ..ı ir c k para alacaklar. Onlara iki Amerikalı kıza karşı gösterdikleri Gün defterime 
• d dU.: ı• • • • • L • --·----'--.._ ......... ~-•.:t"li n" ı d i. 

L ... 
[,A.o-• t -..,..<il - • _ ... 

/>,.rno 'kten •on•~. 
rıın. .. tün e şur " · hİ 

us rek ~ ma~ mü,arinü\e-V . 

T eşvikisanayi 
Teıvikisanayi kanununa müzeyyel 

kanun li.yihasmın müzakeresinde 
Hüsnü Bey (lzmir) evveli lktısat Ve· 
kaletine memleket ticaretine çok müa
pet ve faydalı tesirler yapacak olan 
böyle bir kanureı hazırlamış ve Mecli
se sevketmi~ olmaırndan dolayı te&ekkiir 
etti. 

Kanunun mevadıiptidaiye listeleri 
tanı.imi mecburiyetini devmn ettirdi
ğinden ve bir de sanayiin baZ?la··ını hi
maye etmemek gibi mini tedbirlerin .. 
den şikayet etti. 

lktısat Vekilinin cevabı 
Bu şikayete cevap veren lktısat Ve

kili Bey listenin müken1m~I bir uaUI ol
duğunu iddia etmiyeceğİ':'\İ 5Öylemekle 
beraber vekalette ynpık.n bütün tet
kiklere rağmen hu m o.kS3t için daha 
müsait bir formül bulu!lamadığmı İzah 
etti. Ve liste usulünden yapıla" ~iki
yetlere nazarıdikkati celbederek bun
ların bir kı11nının da doğrudan doğru
ya sanayi erbabına ait olduğunu ve ni
hayet her prensip gibi bu prensipin de 
mahzurlarını izale için vek&letin dik
katli bulunacağını söyledi. 

Sonra Hüsnü Beyin iki itirazına ce
vap veren Mahmut Celil Bey bunun 
tahdit olmadığını yalnız himayeden 
mahrumiyet olduğunu, hükiimetin hiç 
bir müeaaeseyi icrayiaanattan menet
mediğini, kanundaki takyidatin sade
ce memlekette mevcut olmıyan aana
yün tesisi için olduğunu ve ihtiyaçtan 
fazla istihsal yapan •anayİİn digerleri 
aleyhinde himayesinde fayda olmadı
ğını tebarüz ettirdi. 

Vekil Bey izahatına şu suretle de· 
vam etmiştir: . . . 

_ « Liste mesellesi teşvıkı senayı ka 
nunda esastır. Bu liste meselesini mün· 
hasıran gümrük tarifesine istinat ettir 
diğimiz takdirde bazı iptida1 maddeler 
vardır ki yalnız sanayide müstamel de
ğildir. Ticaretlerde alaka~~rdır. Bu 
takdirde mesele şümüllendırılmış olux. 
Şikayeti mücip olan nokta listenin tan· 
zımın.de vukua getirilen hatadır. Ayni 
zamanda bazı senayi erbabının ken.dik· 
rine verilen muafiyeti esas işlerinde kul 
!anacak yerde harice satmak suretile fu 
zuli ve gayrimeşrü istifadeye kalkışma 
!arıdır. Bu noktalardan birısi hükume
tin esas makanizmcs.ine aittir. Diğeri 
gayrimeşru istifa.delerdir. Fakat dün
yada her !Prensıbinde tatbikında eııeslı 
surette dikkat edilmezse mahzurlar çı
kar. Biz haksızlık vukua gelmemesine 
eskisinden ziyade dikkat edeceğiz. Tah 
dit keli1DC8ile ifade ettikleri dhere ge· 
lince:. tahdit yoktur. Teşviki sanayide 
gozettiğiıniz gaye memlekette mevcut 
olmayan san.ayiin vücuda getiri~i i
çin vatandaşlara yaııdım daha d.ogruau 
himayede memleketin ihtiy~cından faz 
Ja emtia vücuda getırmış muesseseleri 
himayede bir menfaat gömıeyoruz. Faz 
la istihsaJ rapıyorlar deye kendilerini 
tahdit de etmiyoruz yalnız hükGmet na 
mına yapılacak himayede.n malınım edi 
yoruz, bu gayet doğrudur.Bir taraftan 
milli ihtiyaca cevap verecek sanayi vü
cuda getirirken yani bir kuıım sanayide 
milli istihsal istihJake kafi geJme2"1ken 
diğer taraftan ihtiyaçtan fazla h;tihsal 
eden sanayia para vemıekte fayda gör· 
medik. Bu izahatı müteakip kanun mü 
zakere ve kabul edilmiştir. 

Sümer bank 
Mart, mayıs, haziran. ağustos aylan 

na ait divan muhasebat encümeni maz
batasına ittila peyda edilmiş ve bunu 
müteakip Siime•bank kanun Jliyihası mil 

Zira Mister Eisman benim, her şey· 
den. bilhassa eşya satın almaktan zi
yade, ekmalitahsil etmeme ehemmiyet 
veriyor! 

Şimdi Mister Eiaman'dan bir telır· 
raf aldık. Telgrafta: 

"'Dorothy ile Orient Ekspres'e binip 
Viyc:.naya geliniz. Orta Avrupayı mut
laka görmelisiniz. Burada çok §eyler 
öğrenirsiniz,, diyor. 

Onun için yann Dorothy ile Orient 
Ekspres'e bineceğiz. Fakat bizim gi· 
bi iki Amerikalı kızın yapayalnız 0-
rient Ekspres•e binmeleri hiç tabii bir 
şey değl. Çünkü Orta Avrupa'da, bi
zim bilmediğimiz fransızcadan da bq 
ka bir takım lisanlar konuıuyorlanruı. 
Fakat ne de olsa, Dorothy ile benim 
gibi Orta Avrupa'da tahail maksadile 
seyahat eden iki Amerikalı kızı hima· 
ye edecek centilmenler nerede olaa bu 
lunur.! 

17 Mayıs 
Şimdi Orient Ekapres'e gidiyonız. 

Etrafımızda hiç görmeğe alıımadığı· 
mız şeyler var. Bu sabah uyandığımız 
zaman Dorothy ' ile kompartımannnı
zın penceresinden baktık. Her tey bize 
çok gayritabii göründü. 

Bir kere etrafımızda hep ~iftlik gÖ· 

nesi temmuzu başlanğıcına kadar uza· 
tılmasına ait kanun müzakere ve kabul 
edilerek maarif vekaletince hariçte lıa' 

tırılııcak mektep kitaplarını karşılarııal 
üzre ihdas olunacak mektep kitaplar 
.._ndığı hakm.daki kanun 15yihasını~ 

müzakeresir,~ geçilmiştir. 

Bu münasebetJe i·leri sürülen bazı ın~ 
talealara c~vap veren Maarif Vekili ııe 
şit Galip Bey, daha evvel kabul edile~ 
kanun mücibince mektqp kitabi tabi i· 
şinin devlet matbaasına ait bulunduğıl' 
nu işaret etmiştir. 

Ordu ikramiye kanununun jandaro>' 
hakkında da meriyetine ait kanun kalJtl 
edilmistir. 

Ank;rada yaıptırıla.cak ja'1d?nna ırıel 
tebi i:,in gelecek senelere sari taahhiit 
lerde bulunmak Ankara şehri sı.ı t.,,;i~ 
tının ikmali için iki milyon liraya kaÖ3 
taahhütte bulunmak hususun.da mali~ 
ve dahiliye vekalctleriruo verilen seli 
hiyetin iki milyon 300 bin ·liraya çıl.<J' 
rılması hakkında kanunun müzakere •1 

kabul edilmiştir. 

Belediye memurları 
Vilayet h""'-1s1 idare m•murlarınıl' 

tekaütlükleri hakındaki kanuna zeyl " 
]arak kabul olunan kanuna göre de t?I; 
kur idare memurlarının tekaütlüklct1 

ne dair olan kanun bütün hükümleri j; 

tanbul meclisi umumtai bütçesinde! 
maaş alan memurlarla Ankara merlct1 

belediyesi memurlarına tatbik olunaca1 

tır. Bu miinasebetle diğer belediye rrl' 
murlarırun vaziyeti hakkında sorula' 
bir suale cevaben Dahiliye Vekili şiil 
rü Kaya Bey bunların sigorta ettirilel' 
ği veyahut bir tekaüt sandığı teşkil ol~ 
nacağı söylemiştir. 

Meclis pazartesi günü toplanacalctı!· 

Akşamları sakın 
eyinize surat 

Asmayınız! 
(Başı l inci sahifede) 

dir. Çocuk için dadiya lüzum yo~ ·. 
tur. En iyi dadı çocuğun kendi" 
nesidir. Dadı çocuğa bakamaz. 

Akşamları dımağı yorgun ge~ 
mit olan kocanıza kartı sürat a.I 
mayınız, güler yüz gösteriniz. 1/• 
" senin çocuğun için vakit bulaıı'1 
dım da itleri yapamadım" deJlle 
yin.'' 

Tıp Fakültesinin 
Nakli 

(Başı 1 inei ııahifede) 

limler Üç ımıf Üzerinden muamele gO. 
ceklerdir: 

·ı 
1 - Muvakkat kadroya ithal ~',, 

cek olan müderris ve muallimler ("'.,; 
dileri bütçede muayyen olan maa§l•,. 
alacaklardır.) 

2 - Muvakkat kadroya giremiy~ 
telif ve tercüme heyetinde yer al• 
(Bu zevat da telif ve tercüme hak[ıl 

!arak muayyen bir Ücretle beraber ~ 
atlarından kaybettikleri miktarda 
ma&§ı alacaklardır). 

3 - Telif ve tercüme heyetine de J 
remiyenler (Bu gibiler aali m&a§lar> 
recesinde açık maqı alacaklardır. p• 
fünun 31 teımnuzda lağvedilmiş bıll 
eağma cöre yeni kadronun 1 ağustol 
itibaren tatbikine batlanacaktır. ,,,/ 

rüyorduk, aonra bir çok kızlar kuru ; 
tan yaptıklan bir takım demetleri 
yük ot demeUerine aokuyorlardı, b~ ııı 
nada da kocalan güzel gölğeli ağs{ ~ 
altında oturup bira içerek onları sef t 
diyorlardı. Yahut kocaları pannaklı~ il \. 
nünde oturup çubuk içerek onlan j.ı' 
rediyorlardı. Dorothy ile bakıyor ' 
TeL bir inekle bütün tarlaları alt iif1 

derek çift aüren iki kız gördük. OD 
hy dedi ki: 

- Biz galiba New-Y orktan bira>' !1 

la uzaklastık. Bu Orta Avrupa de~ 
yer bizi ;,.rmıyacak gibi görüyoruırı·' 

Bunun üzerine ikimiz de üzüfı1' l 
baıladık. Benim bayağı canım sılı'..I 
eğer Mister Eiıman'm "Gezip göı1''- · 
öğrenmeli" dediği burası ise caDJl)1~ 
kıldığı kadar vardı. Onun için bu .. 
Avrupa denilen yerde doğmuf, b•» 
müş erkeklere tesadüf etıneği hiç te 
nümüz istemiyordu. Netice §U ki •ı 
hat ettikce bir çok erkekler görüY0.,ı 
ve ne kadar çok erkek görürsem b/ 
Amerika erkekleri o kadar gözüme 
yor! t 

Şimdi giyinip lokanta vagonut16 t 
deceğim. Orada belki bir Amerikal} f 
lup bir az konu~abilirim, çünük doii' 

(Devaırı• ~ 

1 



e 
ol 
k 

ı 

k 

;! y< 

•• 
jjl 

ıl 

O' 

ıl· 

1 

B~Y~K TlYYlRE PIJlNG~~~ 
Yeni tertibin 2. el keıldesl 

11 Hazirandadır 
Ba ket dede 86.ytik ikramiye 

35,000 Liradır 
Mükafat 50,000 Liradır 

Evkaf mfidlrlyetl llA11ları 

Kıyıneti Muhaınmeneai 
Lira Kurut 
286 00 715 _arım miktannda bulunan Topkapı-

da v aimkeş mahallesinde Pata bakkal ao
kagmda 10 No. h aimkeş camii müezzin 

720 

me§l'Uthan e arsasının tamamı. 
00 B~yük çarşıda terlikcilerde 58 No. b diik

kinın tamamı. 

yukardaki emlakin tamamı.Huiranın 15 inci perıem
be .. .. ıaat ıs te pazarlık suretıle satdaı~ağmdan tali l _ 
rin ~; akçelerile beraber Mahlula~ kalemine ınüracaatı.!.e 

(2529) 

Sayuıı ocağında 1:~köprücivarmda üç parçada 12 dönüm 
Eıki çeıme civarın~a uç parça da 32 dönüm ki cem'an kırk 
d.. d"" uın·· tarla ıle Kanlıçeşme civarmda 55 d"" •. c·· ort on . d ıs d"" .. onum ve u-
rnüşsuy u ci"arın .a , onum ve Yıldız tarla civarında iki par 

d · ·· kı cem an seksen d .. ·· l 
~ada 10 .. onurn • i bir h f ?nu~ t":r ~ın üç. senelik 
ıcrayı mu:ra)ed ... J~ . .. acJa, temdıt edilı:ni~hr. Talip olanla 
tın 5-6-933 tarıbine~~a:8. f ~azarte."i günü saat on beşe ka
dar Iııtanbul Evkaf udirıyetınde Varidat müdürlüğüne mü
racaatları. (.2528) 

Askeri fabrika
lar ilAnlan 

T aphanede askeri san'at
iar mektebi için 1 Haziran 933 
tarihinden teırinisani 933 ga 
yesine kadar apğıda yazılı 
15 kalen1 yeşil sebze ı Haziran 
933 tarihinde mukarrer olan 
münakasası için komisyona mü 
racaal eden olmadığından 
bu sebzeler ı2 Haziran 933 pa 
zartesi günü tekrar münakasa ' 
ya konulacaktır.lıtiyenler Ba 
kırköy Barut fabrikalarında 
satın alma komisyonuna gel-
sinler. (254) (2521) 
Kilo . 

225 Taze balda 
ı 115 Taze kabak 
425 Taze çalı fasulyesi 

1285 Patates 
890 Kuru ııovan 

90 Taze aovan 
1350 Taze ayıe kadm fasul 

ye 
21 ıo Patlıcan 

775 Dolmalık biber 
995 Taze bamya 

1520 Kırmızı domates 
1 120 Taze barbunya fasulya 

360 lspanak 
90 Dereotu 
80 Maydanoz 

Dr. A. KUTIEL 
KarakiSy'de Abdullah Efeodi }o. 

kaııtası "ra•mda 33 numaraya 

TAŞINACAKTIR. - (3993) 

3369 

l Be 1 .---• DOKTOR 
l•t~ba .. ledlyeai Hanları ı Hl} g'2 ~l! ~~ ~.~}nı 

Firuz aga canuı Yanında yol ortasında mecraları bozuk ' Eminönü Valide kıraathaneai yanın-
\'e harap bir halde b~uııan he lanın maili inhidam bir vaziyet daki muayenehanesinde tedavi eder. 

te bulunnı":sı haaebıle tarihi ilandan itibaren 15 gün zarfın- Tel. 2,4131 (3707). 
~a. sahiplerı tara~mdan hednı ediler.ek mahzur izale edikıledi
gi takdirde ~ledi>:~e hednıe dile<'eği ihbarname makamına 
kain1 obnak uzere alan olunur. (2542) 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Vekaletinden: 

Ankara Ntimune hastanesi yeni pavİyonu için ı0,000 kilo 
Adana pamuğu kapalı zarf us ulile aatm alınacaktır. İhalesi: 
24 Hazir~ ~33 cumartesi gÜnü saat on beşte Ankara'da Sıh 
hat ve lçtımaı Muavenet.Vekaleti binasında mahsus komisyo 
nunda yapılacaktır. İıtiyenle rin şartname ve nümunelerini 

!staııbul ikinci iflas 
dan: 

3283 

memurluğun-

1933 

VENÜS 
KREMİ 

20 inci asır aüzellerlnln 
yilz akıdır. 

Senelerce durursa ka
tılaımaz, evsafını kay
betmez, VEN O S kre
minden bir kerre tec
ri be edenler baıka 
krem kullanmazlar. 
Deposu: EYliya Zade Nureddin 

ecza ve ıtriyat mağuaıı 

Bahçekapu Hamidiye tllrbaıi 

Askeri Lise ve Orta Mek
teplere Talebe alınıyor 

ı - 1933-1934 ders senesi için İıtanbulda bulunan 
Kuleli ve Maltepe Liselerile Bursa'da bulunan Bursa Aske
ri Lisesine Konya ve Erzinca n'da bulunan Askeri Orta mek 
teplerine talebe alınacaktır. 

2 - Liseler 9, ı O ve ı ı " 1, 2, 3 " üncü. Orta mektepler
de 6 7 ve 8 "ı ,2,3" üncü ımıf ları muhtevidir. 

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

4 - Almanca okuyan talebeler tercihan almac--ıktır. 
5 - Liselerin ı t inci sınıflarına iyi Almanca bilen ta

lebeler alınacaktır. 
Bu talebeler Liseyi ilanalden sonra yapdacak müsaba· 

ka imtihanını da kazandıkları takdirde Askeri mühendis ve 
Fen memuru yetiştirmek üzere Almanyaya gönderilecekler ve 
müsabakayı kazanamadıkları takdirde harbiye mektebine gİ 
derele zabit çıkacaklardır. 

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

7 - Liseyi muvaffakiye tle bitirenlerden arzu edenler 
müsabaka imtihanına giderek kazandıklan takdirde Beşinci 
maddede olduğu gibi askeri mühendis ve Fen memuru ye· 
tiştirilmek üzere Aimanyaya gönderilirler. Buna arzu etmİ· 
yenler Harbiye mektebine giderler. 

8 - Bütün mekteplerle kaydü kabul mekteplerin bu-
lundukları yerlerde 1 Tem muz 933 tarihinde bat 
lar ve Ağustosun birinde biter. Bununla be 
raber kadroda münh aller kalırsa ders se 
nesinin devamı müddetince sivil lise ve orta mekteplerden na 
ki1 suretile talebe ahnmağa devam olunur. 

~-.ı g~~~~k.~~.almak İçin Ankara da İçtimai Muavenet Umum 
11 Mudurlugune ve lıtanbul'da Sıhhat ve İçtimai Muavenet 

1 
Müdürlüğüne ~üracaatları ve taliplerin şartnamesi veçhile 

e> hazlrlanmış_teklifn~e ve teminatlarını muayyen vaktinden 
~. <!\'Vel mezkiir komısyona vermeleri. (2533) 

İstanbulda Malunutıpaşada Haçopulo 
hanı karşısında kumaşçı Jak Anas.oni 
dis efendinin bir malı almadığından .,., 
kendisi Yunanistana kaçt ığından ta9fi 
yenin tatiline' karar verilmiştir. lcra ve 
iflas kanunun < 17 inci maddesi müc.i
l>in~e otuz gün içinde alakadar alacak· 
lılar tarafından masraf peşin venlerek 
iflllsa muteallik muamelelerin tatbiki 
istenilmediği takdirde iflasın Jı:çatıla
cagı bilinmek üzere ilan olunur. 

İstanbul altıncı icra 
dan: 

(4147) 

memurluğun-

İstanbulda Saraçhane başında Kır 
Çeşrr-<' mahallesinin cami sok,;ığında ı 
nurn,rolu hanede mültim iken elyevm i 
1<am~ tgahı meçhul Arif Onıç Beye 
mütcadrlit emre muharrer senetle Hayk 
Kevorkyan efendiye (1250) lira borcu 
nu;:dan dolayi vukubulan takip ve namı 
nıza çıkarılan ödeme emri üzerine ika
rnçetgiıhınızın ıneçhuliyeti mübaşirin 

:;erhinJ ,n anfoşılmış "" bir ay müddet· 
le ihıntn tebliğat icrasına karar veril· 
mi~tır Bu müddette borcunuzu ödeme
diğıniz ve tehiri icra kararı getirme
digini7 takdirde cebri icraya davanı o 
lwıacağı ve itirazınız var ise altıncı ic 
rar. .. 1 33-2920 No. dosyesine bildiril· 
mek üzre ödeme <aıri tDakamına kajm 
olarak i!iinen tebliğ olunur. (4145) 

9 - Mekteplerin bulunduğu yerler haricinde askeri 
lise ve orta mekteplere kaydedilmek istiyenler 1 Haziran 
933 tarihinden Temmuz sonuna kadar bulundukları yerlerin 
askerlik şubelerine müracaat ebnelidirler. 

10 - Mekteplere girmek için lazım olan şartları muh
tevi kaydü kabul şartnameler i ve muhtaraları bütün asker
lik şubelerinde mevcuttur. Talipler askerlik ıubelerine ve as

ı keri lise ve orta mekteplere müracaat ederek mezkı1r şart· 

r Edirne Erkek Muallim 
E ektebi Müdürlüğünden: 

1 - Mektebimiz d~i!inde yaptır,lao:ak tamiratı esasiye ve 
ta.diif,t kapalı zarf usulu ıle ve 1 Haziran 933 tarihinden itiba 
r:n Yirmi giin müddetle münakaaaya koıiıılmuştur. Taliple
~o. ~rofo keşif ve şar~ame~ g_örn:ıek üzere lstı.>nbul'da aka
r e,ı:nı binasında Maarıf ~eki:letı Mıınari Bürosuna, Anka-
1 ~ ~a Vekalet inşaat Daıresın e ve Edirnede Mektep Müdür 
ttr:ı.ıne ve ihale tarihi olan 2ı Haziran 933 çaro.amba günü 
~a,tı Ed' ed H .. kfun " itil ' <>n beşe kadar ırn e u et Dairesinde müteşek 

koınir.yona müracaatları. . -· ,. __________ _ 
..,...,.. A N K A R A ' da 

~· . 2 · - Talipler beheme~al dıplomalı i\.1in•ar veya Mühen
İ:I 181 Ve yahut diplomalı ~ar veya. Mühendi1.1i İse memur e
~ek müteahhitler olabılir. ~u. ~a~dırde müteahhit istihd"aın 

edteeği l\fiınar veya Mühendısı ıçın .komisyon!' Noterlikten 
l:tı1.tsaddak h!ı· teahhütnaıne \' erecekltr. . 

3 - Talipler münakasa ve müzayede ~anununun ahkamı 
~a t~vfikan hazırfayacakları ;ıarf.J~rm Y~de 7,? teminatları 

<:- §trndiyekadar yaptıkları bunevı ışlere aıt vesıkalarile mü-

1 1Ş1 OLANLARA 
MÜJDE: 

1 Ankara'da işleri olanlar bir çok mas-

~aatları ilan olunur.(2S24) i 

.~ \nkaraNafıa B;şmühendisliğinden ; 
11 .. • 28091 lira 7 kuruş bedeli keşfili Ankara - Ayaıı §osası 
% llZerınde Bent deresi köprüsü iic Akköprü arasında yapılacak 
~ l \ Beton harçh ~akadanı şoııa 1 5 Haziran 933 perşembe gÜnü 
'Jı'' faat on beşte ıhale olunnıak üzere kapalı zarf usulile müna
~ı ' <aıı<ya konmuştur. 

c'ıl. !\'Iühendis olacak talipler teklif mektuplarına 2107 liralık 
1'1 r~uvakkat teminat parasını havi makbuz senedi veya milli 

piııl •a~kalardan alacakları kefal el mektubunu ve Ankara Baş-
lı1uh d' li v • d'k tt' d" l · ·· . en ~a gıne tas ı e ır ı eri ehliyet fenniye ve ıtibari. 
l:tıalt ~esıkalarmı raptederek ihale günü makamı Vilayete ver 
~nelerı ve şeraiti öğrenmek için her gün Başmühendisliğe mü 

.~ -..!!:._aatları. (25ı 7) 

" ~, istanbul Sıhhi Müesseseler 
;?, Satınalma Komiayoau Reisliğinden: 
il sı.ıyu !Je.ybeliada Sanatoryom u 1933 mali senesi YalCacik 

ldda ·thYacı. 6-6-933 tarihin de salı gÜI!Ü saat 13,30 da pazar 
~~j 1 

ale edilecektir. Taliplerin Komiyona müracaatları. 
,.. <2523) 

raflar ihtiyar ederek şu ;ktisat za
manda mütazarrır olmaktadırlar. 

M ües.esemiz halkımızı bu külfetten 
kurta rmak üzre bu kere Ankara ve 
lotanbul teşkilatını itmam etmiş ve 
mü~terilerimizin emrine amade bu
lundurmuştur. Adli ve idari şekiller
de Ankara"da isi olanların en kısa 
bi.' zam~nda i; leri görülür. Bil
cumle müteahhitlerin hazinedeki 
matlupları ve muhtclif vckaletlerde
ki muameleleri ve bilhassa İktisat 
vekiiletind k' k . 
rf" e 1 onten1an ve tasfiyeyi 

uy.un komisyonundaki işleri sür'at~ 
le ıntaç edilir. Mevcut kanun ve ka
rarnameleri hükü 1 . 
. m crıne mugavır 
ışler alınmaz.. Galata'da K d' L" 

re ı ıyo- ı ne Bankası arkasında M 1 k e e Ha-
nı , No. 25., Tel. 43787. ( 4154) 

Ademi iktidar ve 
bel gevfek"igine 

kartı en müessir deva SERVOlN 
haplarıdır. Depoıu, lıtanbulda Sirkeci
de Ali Rıza Merkez eczaneıidir. Taş
raya 150 kuruı posta ile gönderilir. lz_ 
rn.İr'de İrgat pazarındaki, Trabzon'da 
Yeni Ferah eçzanelerinde bulunur. 

(3991) 

ları öğrenmelidirler. (2232) 3303 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Vekaletinden: 

Tababet ve Şuabatı san'a tlerinin tarzı icrasına dair 1219 
numaralı kanuna bağlı ve tab iplerin ihtisas vesikaları hak
kında evvelce neşir ve ilan edilen Nizamnameye müzeyyel O· 

larak bu defa Resmi Gazetenin 30-4-933 tarih ve 2388 sayı 
ile neşir ve ilan edilen 14207 numaralı nizamname hüküm
lerine ihtisas vaziyetleri uygun olan sivil ve asker tabiplerin 
muayyen müddet zarfında İsti dalarına merbut vesaik ile Ve
kalete müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. (2535) 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Takassız, pazarlıkla ve şartnamesi ahkamı dairesinde 

Kalküte malı, (2 ı /4) iki ve bir kartlık, üç yetil çizgili 
(80000) seksen bin adet müceddet tuz çuvalı satm alınacak
tır. 

Taliplerin şartnamemi zi gördükten sonra, pazarlığa 
iştirak etmek üzere (o/o 7 ,5) teminat akçderini ~amilen 
( 8-7 · 933) cumartesi günü sa at ı 4,30 Gala tada Alnn Satım 
komisyonuna müracaatları. (2532) 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

5 Haziran 1 7 5680 Kilo elanek : Pazarlı kla münakasaın : 
933 pazartesi günü saat 14 te. 

35 7 4 Kilo kuzu eti: Pazar lıkla mür.akasalll : 5 Haziran 
933 pazartesi günü s aat 15 ~e. . 

7 ı 4 7 kilo koyun eti: Pazar JrHa munakasası : 5 Hazıran 
933 pazartesi günü s aat 15 t.e. . 

1 t b 1 Deniz Efradı ile Heybelıada Denız Harp mek-
s an u · · · · 22 M 933 · ... J • Lı' sesinin altı aylık ıaş esı ıçın ayıs pazarte-

' • 
11 ve l · · k l d kl'f . · aünü kaoalı zarf usulile yap ı an muna asa arın a te ı e-

d1il~n fiatl~rı Vekaleti Celilece gali görülen yukarda miktarla 
rı vazıh et ve ekmeğin pazarlıkla miinakasalarr hizalarında· 
ki 

0

!riin ve saatlerde yapılacağı ndan daha ehven fiatla itasına 
talip olacakların, muvakkat te minat makb~zlarile birlikte 
yevm ve vakti mezkiirda Kası mpasada l)enız Levazım Satın 
ahna komisyonuna müracaatl arL (2502) 

3382 
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Sadık Zade Aslan Kaptan 

BARTIN POST ASI 

KEMAL 
vapuru 

he~ hdta pazar günü mat 18 de Sir
keçi ;ıhtımmdan hareketk (Ereğli, 

Zonguldak, Bartın . Amasra, Kurw:a 
§ile, Cide, Incbolu, Evrenye, tlişe ve 
Abana ya azimet vıe avdet ede~ kti r. 

Fazla tafsilit için Sirkeci Mey
menet Haru altında =talığa mü
raoaat. Telefon: 22134. (4115) 

3377 

Alemdar Zade Mehmet 
vapuru 

BÜLENT 
Vapuru 4 Huiran Pazar günü Zon
guldak. İnebolu, Samsun, Ordu, Gi
r~sun, l'rabzon, Rize, Ma,pawi ve 
Pazara azimet..., avdela ayni ls'ke· 
lelerle Sürmene, Vakfılııebir, Göre
J,e, Unye .... Ayanıcık'ıruğrıyarak av· 
det edecektir • 
~tası Alaiyc han No. ı. Tele· 

fon . Zl037. (4056) 

3371 

....................... 
SEYRlSEFAlN 

M_._ - G.lata 1C1tıı-u,.,. L -
Şoılıe A. Shbd Mtll.llr4u ...ıo H. U'I• 

IZMlR • PiRE - ISKENDE
RlYE POST ASI 

IZMIR 
6 HAZIR4N SALI 11 DE 

TRABZON POST ASI 

KARADENiZ 
7 HAZiRAN ÇARŞAMBA 18 DE 
Gılata rıhbmmdaıı kalkarlar 
Dönn,te Tirebolu'ya da uğrl\· 
ndır. 

~~----------------~ 
4 HAZiRAN 933 Pazar 

MUDANYA 
POST ASI YAPILMIY ACAKTIR 

3 inci kolordu-, 
ilanları 

Çatalca Mat. Mv. kıt'aları 
i..,ın _e.zarhğa konan 40000 ki 
lo ~ır etine teklif edilen fiaı 
pahalı görüldüğünden ihaleai 
7 Ha.ziran 933 çarşamba gü
nü saat 1 ı de yaprlacaktır. İs 
teklilerin şartnamesini gör
mek üzere her gün ve pazarlı ,,.. 
ğa girmek için o gün ve vak 
tinden evvel Fındıklıda 3. K. 
O. SA. AL. komiıyonuna gel 
ıııeleri. (2540) 

'" y. '" 

Çatalca Mst.Mv.kıt'aları ihtiya 
cı için açık münakasaya konan 
6000 kilo koyun etine verilen 
fiat pahalı görüldüğünden iha 
lesi 7 Haziran 933 çarşan1ha 
günü saat ı0,30 a bırakılmış
tır. İsteklilt'rin şartnamesini 
g•jrmek üzere her fÜn ve p37.ar 
lııfa iştirak için o gün ve vak 
tinden evvd Fındıklıda 3. K. 
O. SA. AL. Komisyonuna mü 

racaatları. (189) (2539) 
:ıı~ .\"• ~ 

Haydarpaşa ve Gümüşsuyu 
lıastanelerile Birinci Fırka i
çin pazarlığa konan 68000 ki 
lo koyun etine teklif edilen fiat 
pahalı görüldüğünden ihalesi 
7 Haziran 933 çarşamba gÜ
nü saat ı l ,30 da yapılacak••r. 
İsteklilerin şartnamesini gör
mek Ü.zere her gün ve pazarlı
ğa İştirak için o gün ve vaktin 
den evvel Fındıklıda 3. K. O. 
SA. AL. komisyonuna gelme 
leri. (ı9ı) (2541) 

41. F. SA. AL. KOM. danı 
Niğde'deki kıt'at ihtiyacı 

için ı90,000 kilo elanek ka~ 
palı zarfla münakasaya kon· 
muştur. ihalesi 17 Haziran 
933 cumartesi günü saat 14 te 
dir. isteklilerin şartnamesini 
görmek üzere her gün ve mii· 
nakasaya girmek için o gün 
ve saatinden evvel Niğde de 
F. SA. AL. KOM. nuna gel-
ıneleri . (3073) (2460 

33ıf 



Ankaralının Defteri 
~ J ., • 

• 
Istanhulda ümit ve intizar .. 

Şark meselesinin halli için - Londrada Türkiyeyi 
kim temsil edecek? 

Fro.nauı :sabitinin notlaruıclan: 
ST AN BUL: 26 Kiinunruani-1921 

Fransa, Büyük Britanya, ital
a murahhulan; Sadrazam Tev
ik P•yı ziyaret ettiler. Hükii
etleri namına, Paria konferansı

m kararlarım, Osmanlı murah- J 
aslan arasında Mustafa Kemal 
a•anın da Londra konferansına 

iftirakini, konferansta kendisinin 
dinleneceğini •bildirdiler. Tevfik 
Pa"1; bunu kabul ve derhal An
kara ile temas ve muhabere edece 
iini söyledi. 

ISTANBUL: 
27 - Kanunusani - 1921 

Şark meselesini müzakere için, 
Kanunusaninin yirmi betinde Pa
riste toplanan konferansın Londra 
da yeni bir konferansa karar ver
diğini, bu konferansa müttefik 
devletlerin murahbaslarmdan bq 
ka Yunan ve Türk murahhasları
nın da davet edileceğini, bütün te
hir öğrenmittir. Gazetelerde taf. 
silıitlı telgraflar var. Beyoğlu ve 
Galata; derin bir 11hrap ve keder 
içindedir. 

Dün akşamdanberi, Babıali, Pa 
risteki mümessili Nabi Beyin ver
diği haberleri biliyor. Bu haberle
re göre Nabi Bey, bazı Framız 
dostlarile olan muarefesi sayesin
de, Sevr Muahedesinin tekrar 
gözden geçirilmesi vadini almıt ! .• 
Nabi Bey ve Franaız dostları çok 
iyi hareket etmitler. Müttefikler, 
Sevr Muahedesine mülhit bir dar
be vuruyorlar. Para ile tutulan ba 
zı gazetelerin netriyahna dayana
rak Kemalistler her Jeyi istiyebi
lirler: iki kat daha gururlanabi
lirler, kapitüliayonlann kaldırıl
masını istiyebilirler Türkiyenin U
mumi harpten evvelki hudutlarına 
avdetini özleyebilirler ... 

Babıalide, memnuniyetinden 
herkes ellerini ovalıyor, M. Briya
nın, Türklere çok taraftarlık etti
ğini birbirlerinin kulalma fısıldı
yorlar. Bu yüksek memurlar ken
di kendilerini daha ziyade tatmin 

• 
iuet Pı. 

için telgraf ..ıamelerin bazı fıkrala 
nm okuyorlar: "Londra konferan 
aımn mevzuu, daha evvel mütte
fik devletlerle Türkiye tarafından 
imza edilmit olan Sevr Muahedesi 
dir. O muahede ki, yeni hadise 
ve ,artların tesiri altında tadil e
dilınek icap eder!" 

Acaba muahedenin el sürüle
mez olduğunu, Babıalıdeki her te 
yi tüpbeli nazarla gören meslek
latlarına daha dün ayen söyleyen 
müttefik diplomatlar bu hususta 
ne dütilnürler? 

İstanbul mehafilinde, Babıali 
ve Mustafa Kemal Pa9anın Türk 
heyeti murahhasası azasmm i:ıı.ti
babmda ve Londra konferansın
da iltizam edilecek programda 
mutabık kalacaklan zannediliyor. 
Ankarada bulunmaaı bir (lütfu 
ilahi!) sayılan M6'fir İzzet P•
ya, bu hususta zuhur edecek mu.
külleri izale için çok güveniliyor. 

Yunan mehafili; harikulade 
canlandırıcısmdan mahrum kal
Dllf bulunan Yunan diplomasisi
nin, kendine düten ağır vazifeyi . 
bataracak kabiliyeti gösteremiye
cejtinden enditelidir. Bununla be
raber Türkler; talep ve iddialan-

m eksiltmiyecekleri için, mütte
fikleri halim ve mülayemetlerine 
pifman edeceklerini ümit ediyor
lnr. · 

Bir Venizelist bana dedi ki: 
"Anadoluya sükiinet getirmek i
çin müttefiklerin Türklere bahtet 
meğe hazırlandıkları tavizat, Sevr 
Muahedesinin bize verdiği bir o 
kadar müttefikin kaybolmasıdır. 
Vaziyeti hala tek bir adam kurta
rabilirdi. O da Venizelostur. Fa
kat heyhat! .. Felaketimize olarak 
bize yegane kalan ancak Kontan
tindir." 

lfo '/. '/. 

ISTANBUL: 
31 - Kanunusani -1921 

Londra konferanu hakkında, 
iki hükfunet arasında, noktai na
zar taatisini kolaylathrmak için 
Ankara ve İstanbul doğru hatla 
bağlanmıthr. Telgraflar açık gön 
derilmektedir. İngiliz zabitleri bu 
telgrafların verilip alınıtma neza
ret etmektedirler. Mustafa Kemal 
Pata, konferansa ittirak için, tel
graflarına nazaran, muhtelif tart
lar ko,maktadır. Bu tartlardan 
batlıcaaı tudur: Türkiyeyi temsil 
hakkını yaln12 Ankara Büyük Mil 
let Meclisi haiz olduğu için, Lon
drada yaln12 bu Mecliı temsil e
dilecektir. 

IST AN BUL: 1 - Şubat - 1921 
Resmi muhitlerde tezahür e

den ilk günlerin nikbinliği yerine, 
derin bir füt\lr kaim oluyor. An
karanın fa11laa12 yenilenen iddia
ları, bu fütura hak veriyor. Babı
alide: "Meselenin düğüm noktaaı, 
latanbulda değil, Anlıaradadır. E
ğer Ankara ıu:IQfmamakta ruar 
ederse, kurtulmamız için bize bah 
fedilmi., olan yegiine fırsatı ebe
diyen kaybetmif olacağız. Konfe
ransın Londraya daveti ~k ,.,a. 
dardır. Bu,, lngilterenin, Türk me 
selesinin hallile daha doğrudan 
doğraya alôkadar olduğunu ubat 
eder. Biz,. bir kaç zamandanberi, 

Ucuzluk böyle olur 

ISMARLAMA KOSTÜM 
Hereke ve Fesane kumaşlanndan 

En iyi malzeme kallaamak ve iki prova yapmak 
ıartlle meıhar bir makaatar tarafından dikilecektir 

YÜNİŞ 
Bugün çalışma usulleri 

gösterilecek 
ANKARA, 3 (Telefonla) -

Yarın öğleden sonra Yünit fabri
kasında yeni yapılan tesisat ve ça 
lıtma usulleri gösterilmek makaa 
dile bir davet tertip edilmittir. 

Ingiliz sefarethanesinde 
garden parti 

ANKARA, 3 (Telefonla) - lngiliz 
Sefarethanesinde bugÜn bir garden • 
parti verilmiıtir. 

--o--

Hariciye memurlan 
arasında 

ANKARA, 3 (Telefonla) - Hari
ciye Vekaleti üçüncü daire Umum 
Müdürü Vasfi Bey Prag Maslahatgü
zarlığına, üçüncü daire Umum Müdür
lüğüne de Kalemimahsus Müdürü Ke
mal Bey tayin edilmiılerdir. 

Dahiliyede tayinler 
ANKARA, 3 (Telefonla) - Dahili

ye Vekaleti vekaletler idaresi Umum 
MüdürlüğÜ birinci şube Müdürlüğüne 
ikinci ıube Müdürü Halit, Şibinkarah;. 
aar Kaymakamlığına Suıehri Kayma
kamı Ahmet, Artvin Kaymakamlığına 
Şavşak Kaymakamı Ömer Bedreddin, 
Hakkariye Beytüıtebap Kaymakamı 
Ki.mil, Aksaraya Çorlu Kaymakamı 
Sali.haddin, Osmaniyeye Keıan kay
makamı Oaman Nuri, Odacığa sabık 
kaymakamlardan Nete! Beylerin ta
yinleri ali taatika iktiran etnıiıtir. 

lngÜterenin hakkımızda pek çok 
sempati bealemediğini lazlaııile 
biliyoruz. Nihayet mahirane si
yasetine İnanmakta müsaraat gös
termiş bulunduğumuz Venizelos 
yine sahnede ... Dün Sevr'de oldu
ğu gibi, bugün Pariate, yarın Lon
drada görünüyor" diyorlar. 

* * * Babıall ve müttefikler karar-
gahı; Ankararun tasavvurlarına, 

politikasına dair türlü türlü tekiller 
verirlerken; Mustafa Kemal Pa
ta; Londrada, Türkiyeyi Ankara
dan Türkiye Büyük Millet Meclisi 

bükUınetinden başka hiç bir heyetin 
temsil edemiyeceğini, hiç bir sulh 
muahedesinin Ankaraya rağmen, 
bu memlekette tatbik edilemiyece 
ğini, sulh ve harp meselelerinde 
son söz Ankaramn olduğunu et
rafa anlatmağa, gösterıneğe çah
fıyor ! 

MiLLiCi 

Yerli Mallar Pazarı 
İ•tanbal : Bahçekapı 

' -~ •• # ~ ~ ... ~ \ ,. • • • • - .. ~ ~~. '; •• 

Ankara intibaları 

Anamektebi - Muhafızgücü-A t 
koşular.ı -1/avagazı sergisi .. 

Türk Maarif Cemiyetinin Yenişehird eki anamektebi sene sonu münasebetıı
bir müsamere tertip etmiştir. Bu müsamerede talebe bir sene içinde öğrendi!~~ 
Ieri cimnastik, ıarkı ve dersleri aileleri ne göstermi.şlerdir. Resmimiz taleben · 1 

şarkılı derslerinden birini 11österiyor. 

Muhalızgücü parlak bir müoamere verdi. Renmlerimiz MuhalızgÜcü Reı3İ 
lsmail Hakin Beyi nutkunu okurken, Güç aporcularını §ehirden geçerken ve 
idmancılara yüı. metreyi koşarken göstermektedir. 

Ankarada bir hauaga:a ıerp açılJı. reamimis bu Hrpen bir intibaı 1 
elmektedir. 
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