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Sahip ve Ba§muharrıri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Neşriyat ve Yazı Müdürü 
ETEM iZZET 

Kasti 
Yangınlara M.Mac eneli Bir lin Teklif E ti 
Karşı ----Son zamanlarda ark 11k çıkan 
Yangınlar, zabıta ve adliyemizi? 
teyakkuzunu icap ettirecek mahı· 
Yettedir. Bu yangınların latan· 
hıılun muayyen ve mahdut bir da· 
İresinde mali vaziyetleri bozuk ve 
tüccar geçinen adamların mağaza· 
larında çıkması, sebepleri me~ul 
kalması ve mağaza mevcudu ıle 
aigorta bedelleri arasındaki ni .. 
hetsizlik bilhassa dikkati celbet· 
ınektedir. 

Memleketin iktısadi hayatına 
ve harici itibarına kartı ıuikaıt 
ınahiyetinde olan bu hareketlerin 
Önüne geçmek için derece derece 
fertlerin, zabıtamızın ve adliye
ınizin vazife ve meı'uliyetleri var· 
dır. Ve bu vazifenin en mühimmi 
adliyemize terettüp etmektedir. 
Filhakika adalet terazisi çok ha .. 
•astır. Ve tüphe daima maznu· 
nun lehine kaydedilir. Ancak e
ğer adliyemiz alelade süriimlerde 
aradıkları delilleri bu nevi cürüm· 
lerde de ararlarsa, kasten yangın 
ıuçundan hiç bir maznunu mah
kum etmek mümkün olmaz. Me
ğer ki kundakçı methut cürüm ha
linde yakalansın... Kundakçılık 
hususi mahiyette bir cürümdür. 
Ve meşhut cürüm veya ,ahitten 
ziyade cürmün yapılması .-rtian 
dikkate alınmak icap eder. Mese
la yanan mağazanm içindeki et
Yanın kıymeti yirmi bin lira iken, 
hunun dört beş misli fazla bir 
rnikdara sigorta ettirmek, yangı· 
nın sebeplerini iyice tesbit edeme
ınek, ıigorta sahibinin piyasadaki 
vaziyetinin bozuk olması, protes· 
to edilmit bulunması, kasten yan
gın ikaı cürmünde nazara alına
cak noktalardır. Vaktile Ceza Ka
nunumuz ka~ten yangın suçu için 
ınüebbet kalebe!ltlik cezasını koy
nıu9tu. Cezanın ağırlığı hlkimle
ıiınizi, bu cezayı tayin ederken 
haklı bir tereddüde sevketmekte 
idi. Bu mülahaza iledir ki kanun 
deği•tirilmi~tir. Ve yeni kanunda 
bu nevi cürümler için tayin edi
len ceza çok hafifletilmittir. 

Piyasada yaptığımız küçük bir 
tetkik bize son sene zufmda si
ııorta tirketlerinin tüpbeli yan
gınlar için bir sene zarfında bir 
ınilyon liraya yakın sigorta bede
li tediye ettiklerini göstermittir. 
Yangınların yalnız semtlerini göz 
Önünde tutmak bunların füpheli 
ınabiyetini tebarüz ettirmeğe ka
fidir: 

Mahmutpatadaki füpbeli yan
gınlar için sıra.ile fU bedeller te
diye edilmittir: 78.000 lira. 
87.000 lira. 2.500 lira. 2.000 lira. 
30.000 lira. Marpuççularda, 25 
hin lira. 9.000 lira. 20.000 lira. 30 
hin lira. 15.000 lira. 2.500 lira. 
Sultanhamamında, 30.000 lira. 83 
bin lira. Bahçekapıda 99.000 lira. 
30.000 lira. 

Bu yangınların hepsi de zabı
taca 'üpheli görülmüt ve sigorta 
sahipleri hakkında takibat yapıl· 
dığı halde mahkılmiyet karan ve· 
rilememi,tir. 

Bu yangınların hususiyeti tel· 
kik edilince görülür ki hepsi de 
daima ayni muhitte, yani Mah
ınutpaJa ve Bahçekapuında çık
maktadır. Sigorta sahiplerinden 
ekserisinin mali vaziyetleri bo
zuktur. Ve si.go~ta ettirdikleri eş
Yanın kıymetı ııgorta bedelinden 
11.tağıdır. 

Zabıta ve adliyemiz tarafından 
gösterilen hassasiyet derhal akis
lerini göstermektedir. Geçenler. 
de Galata taraflarında da böyle 
bir yangın salgını bat göstermeğe 
ha,Iamıştı. Zabıtanın ve adliye
nin teyakkuzu ile kasten yangın 
cürmünden dolayı esnaftan biri 
Üç seneye mahkum edilir edilmez , 
derhal yangın salgınının önü alın· 
";t•ştır. Kundakçı, yalnız sigorta 
tırketlerini dolandırmak ve mem
~eketin iktısadiyatına kar'ı sui-

ast yapmakla kalmıyor, ayni za
manda insanların canlarını da 
tehlikeye koyuyor demektir. Buf un İçindir ki gerek vatandat
llrın, gerek zabıtanın ve gerek 

adliyemizin bu meselede göstere
lekleri teyakkuzun pek yerinde o
acağına kaniiz. 

Ahmet ŞUKRO 

,. 

Münakaşa hararetli ol u 1 yeni iş sahaları 
1 1 banka!lı yeni te,eb

büsıere bazırlanıyer Umumi meclis Hasekide pavyon 
yapılmasına ittifakla karar verdi 

lıtanbul umumi meclisi dün cuma ol
masına rağmen toplandı. 15 Kanunu .... 
nide toplanan bütçe devresi, bir ay tem 
elit edildiği halde, bütçenin ikmali için 
vakit yetiıememiı ve dün aabah toplan-
mak zarureti hasıl olmuıtur. 

Bütçe devresinin dünkü son içtimaı 
çok hararetli ve mün•ka,.h olmuıtur. 
Saat 10 ela toplanan mecuı 14 e kadar 
müzakeratına devam etmİ.f ıehrin 1933 
bütçesini kabul etmiıtir. 1933 bütçe
si 10,525,123 liradır. Vilayet kunu 
3,858,695 lira, belediye kmnı 6,666,048 
liradır. Dünkü içtimada en çok müna
katayı mücip olan nokta ıihhat itleri fu 
lında, masraf kısmında Haaekiniaa has· 
tahaneıinde yeni bir pavyon ınıaaı için 
bütçe encümeninin koyduğu 65 bin li
ra tahıioat meıeleıi idi. Vali ve Beledi
ye reiıi Muhittin B. 65 bin liranın bu 
pavyonun intaıma tabıiı edilmesinin 
tiddetle aleyhinde bulundu. Halbuki 
mecliste eıen bava, bu pavyonun bir 
an evvel inıaaı lehinde di. Bir çok ha
tipler bu tahıioatm kabulü için canla 
başla çalııtılar. Pavyonun inta edilme
mesini iıtiyen yalnız Muhittin Beydi. 
Muhittin B. noktayı nazarında yalnr.z 
kaldıiını görünce, daha uabileıiycr ve 
beldenin yapılacak diğer mübrem ihti
".açlan olduğunun ileri sürüyordu. Va
h B. en çok. kendi noktavı nazannı 
müdaf~ i~in, belediyenin iıtimlik borç• 
!arını ilen •ürüyordu. Muhittin B. aya· 
ğa kal~~rtlk dedi ki: 

- Butçenin bu ıartlan dahilinde Ha
seki haa~~eıinde bir pavyon İDfaıma 
bu ıene ımkan Yoktur. istimlak borçla-

Ha.seki htutaneainin bir kı•mı 

mnız öylece duruyor. Yok, eğer bura
da mutlaka bir pavyon inşası hrkaca ka 
rarlaıtınlmıı, ili makamattan bir emir 
alılllDI§ iıe, bu huıuıta en fazla sahibi 
ıelihiyet arkadqınuz (Cevdet Kerim 
Beyi göstererek) izahat versin. Eğer 
böyle bir ıey varsa C. H. hrkaaınm bir 
azası olmak ııfatile ben de kendilerine 
hiç ıüpheıiz iltihak ederim. 

(Devamı 6 mcı aahifede) 

1 
jD:in Alman konsoloshanesine uıera•im le imparatorluk "" Hitler 

fekildi. Y a.zaı if •ahilelerinıb:dedir. 
bayraklan 

ANKARA, (Telefonla) - it 
Bankasının Meclisi idare raporu 
basılmıtlır. Rapor, yalnız banka· 
nın faaliyetinden değil, memleke- 1 

tin umumi vaziyetinden de bahset 
mektedir. it Bankasının ihtiyatı, ' 
sermayesinin nısfını geçmittir. ! 
Bilbaua Bankanın kömür maden- 1 

(Devamı S inci sahifede) 

Ankara postası 
8 inci sablf ede 

Ankara ile lstanbul arasında 
baıtıyıın munt<UAm tayyıır• •et1tr· 
Lerının iki ftthri manen 11e mad
deten birbırt•rin• bu kııdar yıık· 
taftıTllllf olma.ı gcuetemU.i al<ika· 
su: bırakarrvudı. Oted•nb.ri il· 
hamını ve ncfTİyatınm ö.&&ınü An· 
karadan alan " Millıyet 11

, bu ya· 
kınlığı göz önünde bulundurarak, 
bugunden itibaren bir ANKAHA 
/;AHIFJ:.SI afmıf bulunuyor. An
karadaki hayatı, hükumet merk•
~ine ait her türlü haberleri, faa· 
iiyetleri, lıkir ııe sanat hareketle
rınl, milli canlılıkları, hulasa bir 
gazetenin çerf•vesi içinde bulmak 
iatediğiniz her ıeyi, bu aahılede 
,p;nü gününe takıp edebileceksİ· 

na. Ga.zetemi.z bu 6Uretle ncıir 

hizmetini Ankaralılar ifin daha 
ziyade genİfletmİf bulunuyor de
mektir. 

" Milliyet " iki ıehrin birbirine 
olan İçlen bağlarına bu auretle 
tercüman olmak, taze haber ve İ· 
yi yaıı okumak ihtiyacını daha 
•Ür'atle temin ettiğine kail bulun
makla derin bir aevinç duymak· 
ıadır. 

Ankaralının defteri 
inkılap günlerine ait bu merak

lı hahralan " Akara postası " •a· 
hilesinde takip edinb:. 

Ta.hih ve itizar 

1 

Dünkü Başyazımızm sonunda ma· · 
nanm değipneaini mucip olan bir aa
tır atlanmııtır. Ehemmiyetine bi
naen tashih ederiz: (Mazi iktısadına 
kaim ve ciddi bağlarla bağlı bir mem
leket) sözüne ilave edilmelidir: (için 
hislerin bazı rol oynayabilmeleri ka
bildir. Diğer taraftan öyle memleket 
vardır ki ... ). Vaki olan bu taıhihten 
dolayı itizar ederiz. 

Yedinci ' Liste 1 
ANKARA, 17. A. A. - T. D. T. 

Tayyare yolculuğuna rağbet çok 

Dün Ankaradan tayyare ile gelen Hanımlar ve 6 aylık Ercan 

Dün saat 14 te Ankaradan kal- ı Sevinerek cevap verdi: 
kan tayyare tam saat 16.20de Yetil - Otomobilden çok rahat:- Ço-
köye inmit ve bir otomobil kulla- cuk yolda uyudu ve hiç uyanmadı. 
nılır gibi, meharetli bir manevra Çok ne,eli geldik ... 
ile hanıı-arm önünde durup yolcu
larını çıkarmıttır• 

Tayyare yolcuları biri Vali, di· 
ğeri Zabit olan iki erkekle, üç ha
nım ve 6 aylık bir çocuktu. 

Tayyare durur durmaz yolcu
lar indiler. 

En küçük yolcu olan Ecran mı· 
tıl ınışıl uyuyordu. 

Tayyareden indikten sonra bi
le uyanmamıştı. Annesine sor
duk: 

- Nasıl buldunuz Hanımfendi 
tayyare yolculuğunu? ... 

Diğer yolcu hanımlar da neşe
li idiler. Hiç yorğunluk duymadık 
!arını, çok rahat geldiklerini söyli 
yorlardı. Edirne Valisi Özdemir 
Salim Beye gelince, hava yolcuıu· 
ğunun çok botuna gittiği, tayya
reden İnmek istemeyitinden anla
tılıyordu. 

Tayyareden en son inen o oldu 
veı 

- Oldu mu ya! .. Diye söylen
di, timdi yürüyeceğiz. 

Evet uçanlar için yürümek güç. 

~' Avrupada n~ gördüm?,, 
Falih RIFKI 

Ahmet Ihsan Beyin 1890 ile 1895 
araıında Avrupada neler gÖrmÜf ol
duğunu bu iaimdeki kitııbını okumuı 
olanlar bilir. O zamanki Avrupa, bi
:im çocukluğum=dııki alaturka gün 
gibi, yavaı yaıJaf, esneye ••neye İfl"" 
yen bir el tezgahı kadar ba•it bir fCY
di. 

O ;saman refah gibi buhran da 
yandan çarklı idi. 

Dinamo, yaln~ buhar ve UtUn ve 
baca üstüne değil, bütün hııyat ii&tü- . 
ne bir yıldınm gibi indi · ı>e bütün ha· . 

. yııt cihazlarına, menfi, müsbet bir' 
yıldırım hızı ııerdi. ' 

Ben de 1925 Aıırupasını tanı· 
yorum. 1925 "" 1921 Aıırupcuında 
dinamo " ---= " Ü.zerinde idi: Her gÜn 
her ıehirde yeni bir otelin beton iake· 
leti kurulurken, yine, her ıehirde bir 

bOf odayı bir iki halta evelinden ki
ralamak lazımdı. 

1925 te Romanın ulak bir otelin· 
de ancak bir banyo boıluğuna yatak 
Hrdirip yattığımı hatırlarım. 

Ahmet Ihsan Beyin Avrupa•mda· 
ki tüccar kadınlan halden haıJUf alır 
gibi, benim 1925 Avrupa,.nın elek
trik kadınları garajdan otomobil a
lıyordu. 

Dinamo, bayat' in dibine takılmıı, 
onu, dimdik . sivrilen bir grafik fizgi
..; üstünde yukarıya doğru aavuru· 
yordu. insan, Jül Vemin birden aya 
giden mermi.si gibi, gökleıiııermişti ! 

Yer, bu İn•anı kendine fekmek 
için, bir müddet bof yere, uğraıtı. 
Fakat nihayet, 1929 un kimbilir han
gi uğurswı: geceyarısında, dinamo, 

( LU.tlen sahifeyi çeviriniz ) 



MiLLiYET CüMARTESl 18 MART 1933 

HARİCİ Tarihi tefrika: 128 

93f eliiketleri ve lgnatief ABERLER 
31 mart hadisesinden bir kaç 

hafta evelki bir mülakat 
Bitler ve amele 

K:,münistlere üniforma yasak! 
Mitat Pf. v~ 

Abdülhamit 
Milat Pş.nın teb'ldl hatıraları 

Ali Haydar Mitat Beyden bir melı· 
• tup daha aldılı. Mitat PGfG m•rhu· 

mun c:anlı yadİııôrı olan Ali Haydar 
Bey bu melıtubuna'lf biu iki hatıra 
aöylüyor: Biri Mitat P'lftının teb'i· 
dinden önce Miraya ruud c:elbolundu· 
fıina, ötelıı de 1908 me,,...ıqstinden 
eonra kenduinin Abdülhamit ile bir 
mülıikatına dairdir. 

Bu iki hıitırayı da oldağu 6ibi aıa• 
iıya koyuyorm: 

"Milat Patayı teb'it için Abdül. 
bamit ııaraya deıiae ile davet ettiii 
zaman kendisine muhabbeti olan Ha
riciye nazm Saffet P&f&:rı cöndennit
ti. Saffet Pata meselenin hakikatini 
bilmediji cihetle bir sün evvel Mitat 
P ..§&Ya bir mektup yazarak ııaraya 
beraber gitmeie davet eylemifti, O 
mektup Mitat P&f& eTTakı araıında 
elimde mevcuttur. HulU... tudur: 

"Yann hakİpllyı felı.imanelerine 
)'Üz ıürdüğüınde arzedeceiim kon. 
feranaının son şekil ve karanndan aşu 
nı taacciıp buyurıılacaiı cihetle z"'tı 
aktesi hazreti paditahiye arzolıınmak Ü· 
zere birlikte mabeyni hümayuna 
gideriz. Olbapta." 

"Mitat Pata. memleket ve millet 
itlerini arzetmek Üzere Saffet Paşa• 
nın saffeti kalbiyeıine itimat ederek 
erteıi gÜnÜ &araya gidiyor ve aaray• 
da naklettiğiniz hal kartuında bu.u
nuyor. 

"lngiliz Sait Patanm mihri sa
dareti teslim etmeıini ve tebidi için sa
ray önünde vapurun bazrr olduğunu 
tebliğ et_liği zaman Milat P&§& gayet 
ooğuk bır tarzla mihri sadareti iade 
ediyor, ve aarai merdivenlerinden 
inerken orada ıeyre çıkmış olan ku· 
rena ve bendegB.nı tahaneye işittire
cek aurette: 

"- Ben gidiyorum. Ef-dimiz ra· 
hat etsinler. Ağladığım bir şey vana 
o da mernı.?::etin duçar olacağı fe
lakottir. Korkanm ki avdetimde ne 
et,cfimizi bu saraylarda, ne de vata• 
nı bu halde bulacağım." 

Demiıtir. 

1908 de Yıldızda bir mDlllkat 
"Gariptir ki 1908 de b- Abdül

haınitle &On defa olarak görüştüğüm 
zaınan -ki 31 ınart hadiaeainden bir 
kaç hafta eYYeldi- huzura kabu
lüm hareın daireıinde vukubulmut
t'!· Pedtt; göklere çıkaranlr. beni t• 
rrıın ettikten eonra loC"ilİ:ı: aiyu.-tiıü 
evelc:e takip etmediğindeıı dolayı ha· 
ta eylediğini ve - bana kartı yemin • 
derele - bundan ıonra o &.İyuetin ve Ka 
bunu Eaaainin en hir araftan oldu· 
iunu söylüyor, lngiltereye gidip bu 
Yolda lngilizleri temin etmekliğimi 
emir ve İrade buyuruyordu: 

"- Madem ki aefirlik kabul etmi· 
:roraun, 'Bu yoldaki fikrimi onlara IÖy• 
le. Onlar sana itimat ederler. Bana 
:razaraın. Senin mektubun mührün 
1!'-htmd~ loğnıdan doğruya bana ge
lır. Benım mektubum da benim müh. 
~ tah!ında sana gider. Hiç bir da· 
ll'Cı resmıye ve makam bu mWıab ... 
ttmi~den haberdar olmaz." 

Dıyor 

"Sulta olan ıu muha•enımi o 
•!-I?t .htanbulda bulunan lngiliz ..,. 
fırı Sır Gerard Lautı:r'e IÖylem.iıtim. 
Hat.ta Viyanadan seçerken N Neue 
Freıe Preue" gazeteoine de bir miila· 
kat tarzında venniıtinı. 

Y efil perdenin arakasında 
ne var? 

. "~bdülhamit ile bir saate yakın 
bır muddet odada kaJ'lı ltartıya otu
rup konuıtuğum aırada yanımda 

müvazeneaini kaybetti ve tersine dö
nen inıanın 11rtuıda, onıın dÜ§üf 
hızını arttıran bir yiilı oldu. Sırtın· 
da bu ağır yük, önünde Niutonun 
kanunu! JIU1Jarlarıq o ltadar ıiddetli 
oldu, lıi toprak et ııe kemüı Nınlan 
altında bunaldı, kalJı. 
~ Bu. hayal taralı! 

Ya halıilıat? 
• 1933 te Aorupada tek f>cıtıma kal. 

d~gım lokantalar, mü,ıeri.i benimle 
bır bat~a arlıad"ft- ibaret oteller 
al4 IJerıfİni üç beı kifinin aekia 0~ fr!:'llll_~ ile kapayan büJIÜk mağazalar 
ıordum. 

. Buhrandan ıiltd;ııet eden bir /•IJİç
~elıt - Ah, demİf; gözümle ıröraem, 
manmazdun. Naoıl olar da batma. 
JllZ, Türkler bile çİJ.olata yapıyor/ 

Bu /ıııiçreli çilıolatıuw, henW: ta. 
mamuu değil, JICZJUlnı JlllPhiunı:u bU. 
•,, biiobütün aklını kaçıracağına fÜP

e yoltfur, 
Şimdi ııözüınü lıapaJıjım zaman 

lıartımd"!, Aurupada ııördüklerimd..,; 
yalnız bır takını ldohalar döıtii d 
ruyor: p .,. 

~ ~alılık, kiralık, likidaay...., '1060 
tenzılat, 5 sene Yade! 

Her raıt ııeldiliı. mer""'-'an 
eooel: 

- A 1Jentlre 
-A louer 
- I.iquitlation 
Diyeceğim geliyor I 
l&tanbula geldikten &onra, Vu m~ 

muasında bir lotağrala takılıp kal. 
dım: Satılık köy! Acaba bu daha dun 
döndüğüm Aurupada görmediiim bir 
fflY mi idi de dikkat ettim: Satılık 
köy, fevkalade ve müsteana'ların "'1• 

tanı olan Amerikcıdadır. 
Falih RIFKI 

yeıil bir perde ile kapanmıt bir kapı. 
ya dikkat ediyordum. ()yle zanne· 
diyordum ki o perdenin rkaaından 
biriıi bizi dinliyordu. Abdülhamit 
h•l'olunup ta sarayı gezmeğe Talat 
Pa..1a ile birlikte gittiğim zaman Ta
lit Pata bana: 
"- Şu son defa Abdülhamit ..,_ 

ni kabul edip bizi ıüphelendirdiğin 
muh"vere hangi odada oldu?" 

"Diye sordu. Talat Pataya aalonu 
aöateıdim. Bir de ne göreyim? Otur· 
dufum koltuk yerinde, aramızdaki 
mua da yerinde; yalnız fÜphelendi. 
iim perde açılmıf. Altmda pederin 
"karikatürü" .• Tabii boyda yağlı bo
ya bir reaim. 0 JeneYit" papazı kıya .. 
fetinde, bir kayık içinde elinde bir 
kitap tutuyor.. Kitabın üatünde de 
"Kanunu F.ıasi" yazılı .• Abdülhamit, 
etrafında viikeluı olduğu halde, ken· 
duine bir tekıne· vurup huduttan dı· 
tan atıyor! •• 

"Bu yağlı boya tablo 93 felaketini 
tasvir •diyordu. Pariate çıkan Figa
ro· gazeteıi o zamanlar bu tablo hak· 
kında uzun makaleler yazmııtı. Bil· 
mem, tablo bugün meTcut mudur? 

"Bu mülakatı muhakeme eder ..,k 
tunu göriiriiz: Padifah beni tablo
nun önüne koymuş, tabloyu yeıil per
de ile kapatmış, bana komedya oynu• 
yor, • 

"- Mitat Paıa benim pederım 
makamında idi. Allah düşmanların 
gözlerini kör etsin. Onlar felaketine 
ıebep oldular." 

"Diye ağlıyor, memleketin hürri
yeti için bana binlerce vaatlerde bu
lunuyor. teminat veriyordu .• !' 

ALI HAYDAR MlTAT 

• • • 
Bulgar vak'ası ve 

93 harbi 
Balıkesirden Şemsettin Bey İm:ı;a· 

aile aldığımız; bir mektupta da Bulgar 
oalı'ası hakkında daha la:ı;/a tafıilôt 
uerilmr.si arzusu ileri.ye sürülmekte, 
o vak'ada altilıaaı olan, aonra 93 har
binde de Orhaniye kumandanlığını 
ye/,)an Şe1Jlıet PQfa lehinde Süleyman 
Naz.il Beyin 1920 tle Tao1Jiri Eflııir· 
da nefredilmiı bir makaleainin sureti 
11önderilmektedir. 
Şenıfdtin Beye teıeklıür ederis. An· 

cak bizim yazımıza çi.zdiğimiı çer .. 
çeve Bulgar oalr'ası üzeri.ne daha u .. 
z.un tafıilôta mütehammil değildi. 
Hele 93 harbinin vukuatını daha kua 
11ereceğ~. 

"Abdülhamid in illı yılları &1• 93 
uferi" adile ayrıca bir •ser ha:ıırlı
yont111 Bu e.erdr 93 mulıarebuinitt 
talıilıitt, sarayın müdahaleleri, kıı
mandanlann uaziyetleri, G<Ui o .. 
man ve Ga:ü Muhtar Paıaların rolle. 

BERLIN 17 (A.A.) - Milli
yetçi Sosyalist gazeteler ofisi bir 
beyanname çıkarmıştır. 

Bu beyannamede milliyetçi ~os 
yalistlerin amele sendikalarına 
dütman gözü ile baktıkları yolun· 
da bir zanna dütmenin çok yanlı, 
bir teY olduğu söylenildikten ıon-
ra deniliyor ki: . 

"Bu zannın aksine olarak Milli 
yetçiSoıyaliıt hareketi ıen~ikala.':1 
el itlerinde çalı'8-n amelenın tabu 
mümessillleri saymaktadır. Fakat 
Milliyetçi Soıyaliater sendik~~iznı 
fikrinin Kari Markı meslegınde 
yürüyüp gidenlerin. idr.a~siz ~!Y~· 
seti yüzünden mahıyetinı degıtti· 
rip bozulmasını kabul edemez." 

Komünistlere nelu yok 
DARMSTARD, 17, (A.A.) -

Page devleti komitesi Hesse. dahi. 
lindeki sosyalist ve komünıst te
tekkülahnı menetmittir. 

KARSRUHE, 17, (A.A.~ -
Rayit devlet komiseri ıosyalııt ve 
komünist alametlerinin ve ünifor. 
malarmın tatmmaaını menetmi .. 
tir. 

Ergani istikrazı 
Muvaklı:at senetler ban 

kalara gönderildi 
ANKARA, 17. - tlmımiyeli dahili 

iıtikraz muvakkat senetleri bir niııanda 
satılığa çıkanlacaktır. Ziraat Banku,.. 
nın ~ubtleri ile aandıldanna kafi miktar 
da istikraz ıenetleri gönderilmittir• 

Bu senetler Anadoluda yalnız milli 
bankaların şube ve sandıklannda, lıta,.. 
bulda hem milli bankalarda , hem de eo
nebl bankalarda aablacaktır. 

frana dönen heyet 
Adanadan geçti 

ADANA, 17 (A.A.) - Cenev· 
reden dönmekte olan lran Adliye 
Veziri Daver Han ile lranll) Paria 
Sefiri Ali Han ve S&4kitip Han
zat bugünkü ekspresle tehrimiz
den geçmitlerdir. Ve iatasyonda 
Vali, Belediye Reisi ve Emniyet 
Müdürü lran ve Fransız konsolos
lar tarafından ve uğurlanmılar· 
dır. 

DESSAU, 17 (A.A.) - Wolff 
ajansından: 

Anhalt hükumeti de Mecklem- . 
borug Sclıwerin hükumetinin aldı
ğı tetbirlerin tıpkısını almıt ve im 
peratorluk bayrağı ve Demir Cep· 
be atlı cemiyetlerin faaliyetini ya 
sak ebnittir. 

Bayrak 
BALE, 17 (A.A.) - Bile de 

İstasyonunda Hitler bayrağının bu 
lunması dün aktam yeni tezahüra 
ta vesile olmuttur. Polis bir kaç 
defa ıilih kullanmağa mecbur ol· 
muttur. 

Bir kaç yaralı vardır. 
120 kiti tevkif edilmittir. Gece 

yarısında ıükUn temin edilmiştir. 
Bir meb'uııun evinde 

FREIBURG, 17 (A.A.) 
Wolff ajansından: Zabita Diyet 
Meclisi Sosyal Demokrat azasın
dan mebus Mussbauno'nun otur
duğu eve girerek arattırma yap
mak iıtemittir, Mussbauno polis
lere karşı ıililha davrannııf, birkaç 
el kurtun atmıfbr. Bir poliı ölmüf, 
bir polis te ağır surette yaralan· 
mıthr. 

Bizde avcılık 
Ş~hirlerde avcılık 
kulüpleri açılacak 
ANKARA, 1 (Telefonla) - An· 

kara avcılar klübünün ıenelik kurul· 
tayı dün gece yapıldı. Merkezi Pari1-
te olan Beynelmilel Avcılar cemiyeti
ne ginnek ve münasebet teaiı etmek 
meselesi konuıuldu. 

Memleketimizin her tarafından 
gelen mektuplar üzerine müzakere &• 

çıldı ve nı.~rkezi Ankarada olmak Ü· 
zere bir "Türkiye avcılar federaayo .. 
nu" kurulmasına karar verildi. Bun· 
dan batka bir avcılık talim yeri ile 
bir poligonun teıiai kararlaftı. 

Klübün hami reisliğine Dahiliye 
vekili Şükrü Kaya Bey ittifakla ıeçil· 
di. Yeni idare heyeti ıu zatlardan mü 
rekkeptir: 

Reis: Aka Gündüz, reis vekili: Da
hiliye vekaleti muhasebe müdürü laa, 
umumi kitipı Maarif istatistik müdü
rü Cemil, veznedarı Şürayı devlet• 
ten Ali Raif, azaları Maarif aıhhat 
müfetiıi Dr. Mahmut Celal dit tabi
bi Tevfik Şevket, tüccarda~ lımail, 
kütükçü Kazım, Emlak bankaaı mü. 
dürü Reıat, Emniyeti umumiyeden 
Halil Beyler. 

ri, Süleyman, Mehmet Ali, Raul Pa. 
ıaların hareketleri uz.un uzadıya tin• 

latılacal<, 93 meb'uıan meclisinin açı· 
lıp, iki içtima de1Jresi, lıapan1f1, Sualli 
valı'ası, Apti P..,a, Sü/.,:ırman Pa,a. 
Mitat Paf'J muhalıemeleri._ Hulıi.a 
Abdülhamidin cüliinından eonra Yıl
dız. ..-bdadını kuruıuna kadar geç
miı bütün vak'alar, olanca tafailıiti
le anlatılacaktır. Burada Şfıoket Pa
f"nln da rolü ileri sürülecelıtir. Fa
kat Süleyman Nazif B.,yin dediği ha
da: ela lehinde olanuyacaktır. Çünkü l 
~ceket Paıa, Orhaniyec/en P1e1Jneye I 
giıtiii halde, Gaz.i Osman ~f· nın ~e_?• f 
duini Lofçaya göndermek utemuı u· 
:ı;erine lıtanbuldan o yolda emir alma• ' 

Tenör Smirnof'un davetinde •• 

dığını ileriye sürerek Orhaniyeye .dön· ı .... .ı" "" 
müı Plevne en Bıkı muhasarada ılıen 
yardıma koımamıştır. Bulgar 1Jak'a· 
•ının da bütün bütün muhayyel oldu. 
ğu iddia edileme:ı;.Mahmut Celıilettin 
PafQnın "Mir'titı hakikat" inde her 
iki 1Jalı'a halıkında talaUôt ve izahat 
1>ardır. 

Şimdiki ya:r.ımızda, yalnız 93 har
bi kuaca ııörülerek harbin ıon:ma ve 
Aymtafonos muahedesinin alıtin. 
geçilecek, buna dair /patie/'in ha· 
ftrcılan gÖıterilecektir. lıte bunun 
İçin Şemıettin Beyin gönderdiği. ma· 
kaleyi neP'e lüzum görmedik." 

(Devamı var) 

Bitler bayrağı 
Dün meraaimle kon•o

loshaneye çeldldi 
Almanyada iktidar mevkiinde 

bulunan Nasyonal Sosyali.at hüku 
meti tarafından Yerilen karar üze 
rine Almanyaıım her tarafında 
imperatörliık ve Hitler bayrakları 
çekildiğinden dün aabah tehrimiz 

Alınan konaolosaneaine de mera. 
ıimle eıki Alman imperatorluğu 
ve Hitler barrakları çekilmİltir. 

Smlrnof'un dllnkO davetinde gazeteciler 

• ~u m?naaebetle dün aabab teh 
nmızdekı Alman koloniai konaolo 
saneye davet edilmitlerdi. 

Bayraklar konaoloıane binası. 
na çekildikten sonra Batkonaolos 
bir nutuk ıöylemittir. 

Alınanyada bayrak meaeleai 
hakktnda bir karar verilinceye ka 
dar, eaki imperatorluk bayrağı rea 
mi bayrak kabul edilmittir. Bu ka 
rarın Almanyada rejim meıeleıi 
ile bir alakası olmadığı gibi, sa
bık Kayserin Almanyaya avdet e
deceğine delalet etmediği, bunun 

iki ı.-.... wamel üzere tebrimize 
gelmiı olan meşhur Rua ten...,. M. Di
mitri Smirnaf ile ref'.kuı dün Londra 
otelinde 1 ıtanlıul gazetecileri ıerefine 
bir çay ziyafeti venni,ler ve bir kaç 
tarla soylemek nezaketini göıtenııİf" 
lerdir. M. Dimitri Sınimof 1920 aene
aindtnberi Pariıte yerlllfmittir. Bir ;;..;. 
ay e.el Avrupada bir bımeye çdanq 
olan M. Smirnof ve refikası Mrwır ve 
SuriJ'•Ye citmitl• ve oradan Jat,..... 

---··----·-···--·-----·········· .. ·· 
milli bir temerküz hareketi olarak 
telakki edildiği beyan edilmekte· 
dir. 

Alman imperatorluk bayrağı, 
ufki vaziyette ıiyah, beyaz, kırmı· 
zı renktedir. Naıyonal Soıyalisle
rin bayrağı kırmızı zemin üzerine 
ortada bulunan beyaz daire içine 
reamedimi, iki gamalıhaçtan iba
rettir. 

Cuma olduğu için konaolosane 
bayrak çekme merasimini terci
han dün yapmı~hr. 

bul'a gelmiılerdir. 
Mm Smimof tantın bir Ruı güzeli • 

dir ve pek li.tif bir -i nrdır. Şarka ve 
htanbul'a gelen hw ecnelıi gibi Mm 
Smirnof ta 1 ıtanlıul hakkında pek çok 
ıeylw ifibnit ve bunların caı:ı"besi ken
disini buraya ıiirüldamİftir. Mm Smir. 
nof diyor ki: 

- latanbul hakkında bep romantik 
ıeyler duyd~ Bana ~·~r- e~e~ ~.Ü· 
zellikler, hayalimde biiyudu, biiyudu .• , 
Artİat olmıuaydUD gİizeUİ(e bu kadar 
tutkun olınıyac:aktım. Henü hiç bir ta
rafa çakmağa imki.n bul•m•dım, timdi· 
tik odamın penceresindenHali9 ve boğazı 

yred. " ıe ıyorum. 

Snıimoflara ltalyan besteki.rlann• 
dan M. Fauıta Magnani de refakat et· 
ınektedir. 

M. Smimof ve refikaaı misafirle
rinin ric:asmı reddetmediler .. Otelde
ki odalannda M. Franıto Macnani· 
nin piyanoda refakatinde bir kaç şar
kı söyliyerek latif bir muıiki ziyafe
ti verdiler. 

Ruı aan'atkirlan ilk konaerlerinl 
ı>azarteai alqamı vereceklerdir. 

Yugoslavyada 
Baıvekll bir ihtarda bu
lunmağa lüzumgördü 

'8ELGRAT 17. A. A. -- Mebuaan 
toplanmada ı..:ıvekil M. Milan Srclıkin
tch bütçe hakkındaki umumi müzakere
nin aonunda mühim bir ıiyui nutuk 
aöylemiıtir. . 

tiütçe ilk kıraatinde 21 mulıalif .... 
ye Jtarıı 2'16 •eyle kabul edilmiıtir. 

Butçe ilk kiraalınde 21 ınubalif .... 
ye kaqı 246 reyle kabul edilıı;Utlir •. 

lsaıvekil bu nutkunda demıttır ki: 
- Hüküır.et parlamento haricinde 

&.İyaıi mahiyette söylenen sözlere co
vap vermeie mecbur de(ildir. Hüku· 
met yalnız meclislere hesap nnnckle 
mükelleftir. 

Baıvek:il parli.mento haricindeki bu& 
aiyuet aılamlanıwı yaptddan bir la· 
kım beyanata ıözünü ceıirerelc ıunlan 
söylemiştir: . 

- Hakikatte hükiimet çerçeveaı 
ve temelleri 3 eylUl 1931 tarihli ı... 
nunu esaside teabit edilen aiyasette 
devam etmiıtir. Hükümet vazifesini 
yaptığını bilmektedir. 

Hükumet dahili ıiyaaetimize ait 
bazı meselelere büyük birlik eserini 
bozabilec:ek, milli birlik temelerini 
yıkabilecek ve bazı kere milletimizin 
büyüklüğünü bile tehlikeye düıürebil .. 
cek mabıyette hal çareleri bulabilo
cekleri zannına kapılanlan mea'ul tut· 
makta hiç bir kuaur ve ihmal aöster· 
memiftir. 

lıte timıliki rejime taraftar ol
ıun, iater muhalifler 11nıfında bulun
ıun bütün Yugoılavlann memleketin 
bütünlüğünü ve iatiklalini korumak j. 
çin bir araya gelemiyecekleri zannına 
düşenler pek çok aldanmıt olurlar. 

---«O•,---
Müthit bir tren kazası 

MOUKDEN, 17 A.A. - Cheng
çiatun ile Supingkai arasında bir 
martandiz trenile bir yolcu treni 
çarpı~mıttır. 50 yolcu ölmü.ttir. 70 
den fazla yaralı vardır. 

Amerikada tasarruf 
WASHiNGTON, 17 (A.A.) -

Mebusan Meclisi masrafların kısıl 
ması hakkındaki kanun layihasını 
kabul etmittir. 

Paraıütiat bir kadın 
ıehrimizde 

Romanya tayyarecilerinden para• 
ıütiat matmazel Smaranda Braeacu ev
velki aün Aero exf)re9ı 'in bir tll)'ya
re&.İ ile tebrinıia gelmiıtir. Matma. 
zel. Braeıcu 2 teırinievvel 1931 de o 
z.aınana kadar bir Amerikalı kadın tay
yareci tar..tmdan elde edilmit olan pa
raıüi ile yere ımne rekorunu 6200 met· 
reden inmek ıureWe kırmıı tı. Ka
dın tayyareciler arasında matmazel 
Braeacu'nu.n kazandtgı bu nıuvaııakı .. 
yd kencı111ni tayyarecilik alemıne tanıt 
lınnıı •e bukreşe avcıetınde l<oman,·a 
ıo.raıı Karo! hazretleri taı·arındaıı nıtan
lıuıa taıııt edilmittL 

Matmazel Braeocu 27 yqındadır. 
Li1e talıaılıni ı.kmaı ettikten 1<>nra ıııı· 
;,ıt:J aaa aUaı a&u.daıneaıne ginnıı; bura
da muvıuıaluyct go•l \ .niı oıma.ııaa 
rağmen gu.zeJ 1&11'atJara .uun•mamlf 1'e 
layyarecılığe heves etmıştır. liu genç 
kız, l!ı2ls •ene.inde berunde paraııı· 
lııt 1ı:hadetnameaini aldıktan sonra ça
Iıımaııa baııanııı ve lııJl ıeneainde 
) .. ı...ı ıda yazaıguıuz rekoru elde etme. 
ğe muvaffak oımuıtur, ı~.atmazeJ brae1-
c:~ bununla da kaunamıı ve erlıeıu~,.., 
aıt olan paraşutle karaya İnmek reko
runu kırnık heves.ine dÜfmuı ve bu 
maksatla 14 kanunuevvel tııJ 1 de Flo
ri da· da Mİaıni'ye gİlmİftir, Erkek tay. 
yarecilere ait olan paraıüt rekoru 
64.50 metre idi. Genç kız buracl.l çok 
çalıımııaa da projelerini bir çok sebep. 

l•rle tatb.ıke muvaffak ol•m•mıı ve Mia
mi'den San Franıiıko'ya gitmiıtir. 

Burada mabnazeıl Braeacu'ya Ame
rikalılar tarafından bir ço:t ağır teklif
ler ve tartlar teklif edilmiı ve genç kız 
bunlıuııı hep&lııi kabul etmiftir. Tesia 
edeceği rekonın evvelki rekonı liakal 
200 metre tecavüz etmesi, teşebbüıÜ· 
nün Amerika bava nezaretinin resmi 
memurlarm huzurunda yapılman la· 
zım geliyordu. . . 

Nihayet 19 mayu 1932 tanhinde 
matmazel Beraeacu Amerika tayyare
cilerinden Harry Bro .. ardh'ın idare 
ettiği bir tayyare ile San Fra~ıiıko
dan yübelmit ve 7400 metre yukaek· 
ten kendiıini boşluğa atmııtır. Genç 
kız inmiı, inmiş, birden 1600 metre 
irtifaa gelince sia içine girmiıtir. Ve 
bir ~ clakib hiç bir tarafı &Örmeden 
indikten sonra açıldıfa çıkınıt. fakat 
bu defa bir göl üıtiinde bulunduğu. 
nu cönnüıtür. Omidi kemıiı bir hal. 
de gözünü kapamıı ve fakat bir rüz. 
gar iıtikametini defittirdiğinden 25 
dakika aüren heyecanlı ve korkulu 
bir inişten aonra ayaklarını toprağa 

baamağa muvaffak olmuıtur. 
Matmazel Braeacu Amerikadan 

Cenevreye geçmiı ve oradan şehrimi 
ze gelmiştir. Matmazel Braeacu pa· 
zar günü Köstence yolile Bükrete 
gidecektir 

Fırka grupunda kazaDÇ 
vergisi 

ANKARA, 11 (Telefonla) -
Yann öğleden so•ra Fırka Grupıı 
Umumi Heyeti kazanç vergisi ,,. 
saslannı müzakereye devam eıl• 
cektir. , • 

Müzakere ikmal edilemedıti 
takdirde Grup Pazar günü tekrar 
toplanacaktır. 

Maarif vekili Balada 
ANKARA, 11 (Telelonla) -

Bu sabah Maarif Vekili Reşit Ga
lip Bey Riya.eti Cümhur Umumi 
Katibi Hikmet Beyle yanlarında 
ilk tedri&at Umum Müdürü Rağip 
Nurettin, Müzeler Müdürü Hamil 
Zübeyir,Maaril Müdürü Rahmi B. 
ler olduğu halde Balaya gitmişler· 
Jir. Vekil Bey Biiliida Kaymakmrı 
ve Jandarma Kumandanını da be
raberine alarak Sa/ular köylerintı 
gitmi,ler, mektepleri gezmifler, 
mağaralarda tarihi tetkikatta bu• 
lunmuşlar, ak,am üzeri Ankaraya 
dönmü,lerdir. 

Ceneral Pla•ltiras 
'ANKARA, 11 (Tele/onla) -

Ceneral Pliistircuın memleketimi· 
ze geldiği hakkında resmi mehalil 
de hiç bir maliimat yoktur. 

Tekaüt kanununun br 
maddesi 

ANKARA, 11. (Telefonla) -
Maliye encümeni hükiimetin ta
lebi üzerine tekaüt kanununun 
bir maddesini tefsir etmif ve baı 
ka memuriyetlerden müktesep 
hakkı yoksa, büyük millet mecli•İ 
reislerinden mada, rem sani ve
ya reü vekillerinin birinci dere
ce üzerinden matıf alamıyacakla· 
nna karar vermiftir. 

Pasaport •ahte 
d~ğilmiı 

ATINA, 1. A. A. - Mel Şor' 
un sahte bir pasaportla Atinaya 
geldiğine dair olan haberin aslı 
çıkmamıştır. Bunu için Mel Şor 
babasile birlikte Yunaniatandatı 
serbutçe gidebilecektir. 

Batvekllin ziyafeti 
ANKARA, 11 (Telefonla) -

Yann akşam Başvekil ismet P~a 
ve relikalan Hl. kö,klerinde bir 
ak,,am ziyafeti oereceklerdir. zt
yaletl .nıvare takip edecektir. 

ee 

Uç baromu? 
Ortada böyle bir karaJ 

ve teıebbüs yoktur 
Baro inzibat Meclisinin iatifa

amcbn ..fo~an dedikodular hali 
devam etmekte
dir. 

Dün de bir f9 
zete inzibat Mee 
Hainin verdiği ka 
rarlarm bir çok: 

avukatlar üzerİll 
de iğbirar doğur· 
duğunu ve bu 

yüzden aYtlkat· 

!ardan çoğunull 
lstanbul Baro

Ankaradau dö- sundan ayrılma• 
nen Avukatlar he ğı, Osküdar ve 

yetinden Mekkl Beyoğlunda bi 
Hikmei B. rer Baro açılma· 

ama tetebhüı ebneği kararlııştır• 
dıklarmı yazmıtlır. 
Tahkikatımıza göre, blSyle bir k1J 

rar ve tetebbüs yoktur. 
Avukatlar Beyoğlunda bir Ba· 

ro tetkil etmeyi değil, Beyoğlund• 
bir Avukatlar klübü açmayı konut 
mutlardır. 

Ankaraya giden heyet . 
Avukatların kazanç vergiler• 

ve amıflara ayrılması hakkında te 
tebbüslerde bulunmak üzere Baro 
namına Ankaraya giden inzibat 
Meclisi azasından Mekki Hikınet 
ve Haaan Ferit Beyler Ankarac1afl 
dönmiitlerdir. 

Her iki murahhas Ankarad• 
Fırka grupu Reisi ve Afyon Meb· 
uıu Ali Beyle Fırka Katibi Umu
misi Recep Beyi ziyaret etmitl~r: 
iatediklerini ve dütündüklerııı• 
anlatarak layihanın encümenler· 
de müzakeresi esnasında kendile: 
rının çağınlması ve dinlenme•• 
hakkında söz almı~lardır. rit 

Mekki Hikmet ve Hasan fe t 
Beyler ayrıca mebus olan avukd~ 
lar ve tanıdıkları mebuslarla ~. 
konu,arak layihanın Mecliste. ı;:e 
zakeresi esnasında yardım edıl 
ğine dair söz almışlardır. d:fe-

Murahhaalar kanunda ke11.: ti
rine dokunan maddelerin d"r:'' 
rileceğine kanaat getirmiş!.-rdıt· 
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Tramvay Tarifesinde Bir Değişiklik Olmıyacak 
Ekonomi 

İktısat siy~setimiz 
Bir lngiliz mali mecmuası iktısadi_ 
yatımızda sitayişle bahsediyor 

lngilterede 1843 senesinde .te
his edilmit olan The Economut, 
Avrupanm en çok okunan ciddi 
mecmualarından biridir. Bu risale 
her sene muhtelif memleketlerin 
ikbsadi vaziyetlerini hülflsa eden 
bir husuıi nüsha çıkarır: Yeni net
rettiği "1932 senesinin tacaret ta
rihi .. " dünyanın geçen sene ma
ruz kaldığı bir çok mütkül ve fela
ketlerin tasvir ve tahlillerile dolu
dur. Almanya ve Amerikada va
ziyet fenalatmaktadır. Buhran 
lsveç, Norveç ve Holandaya 
da sirayet ebnittir. Romanyada 
mütkülit tahammül edilemiyecek 
derecede artmıftır:Bu memleketin 
kredi mekanizması tamamen dur
muf gibidir. Ley, mütemadiyen 
sallanan bir para olmuttur. Büt· 
çede kapahlmuı imkansız bir a· 
çık var. Romanya murahhasları 
Milletler Cemiyeti kapılarında is
tikraz almak için beyhude yere 
dolqıp duruyorlar. 

Yunanistan, Yugoslavya, Maca
ristan, Avuaturyanın ve Polonya
nın vaziyetleri ise pek daha iyi de
ğildir. Her memlekette itsizlerin 
adedi mütemadiyen arbyor. Ayni 
eser, Türkiye hakkında hülisaten 
fU maliimatı vermektedir: 

"Türkiye, buhrana rağmen, ik
tısaden yükselmeğe muvaffak ol
muttur. Cümhuriyet Merkez Ban
kasının teıiıile paranın iıtikran 
muhafaza olunmuftur. Tediyat 
bilançosunun mer'i fasıllarında 
{Harici ticaret ve saire) salah gö
rülmekted ir. Gayri mer'i fuıllar 
(harici borçlarm faiz ve resülmal
leri ve milmuil kalemler) ilzerin
de yeni Osmanlı borçlan itilafı 
müsait bir tesir yapmqtır. Türk 
mallan için yeni sarfiyat sahaları 
bulunmuf ve sanayi daha fazla 
tetvik olunmuştur. " 

Görülüyor ki Economist Türkiye 
den ancak sitayitle bahsetmekte
dir. Bilhassa bir cümlesi dikkate 
,ayandır: 

"HükUmetin iktısadi ve mali 
vaziyeti iyi idare ettiğine olan iti
mat daima artmaktadır." 

Türkiyenin iktiaadi vaziyetini 
sağlam ve iyi gören sadece The 
Economist değildir. Son zaman
larda bütün Avrupa matbuabnda 
lehimizde yazılara sıksık rastgeli
yoruz. 

Köklefen ve kuvvetlenen reji. 
mimiz hariçte git gide daha fazla 
itimadı celbediyor. En kuvvetli 
memleketlerin paralarının sallan· 
dığı bir zamanda Türk lirası istik
rarını muhafaza ediyor. Ne bütçe
mizde, ne dP. tediyat bilançomuz. 
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da açık var. Bankalarımızın ser· 
mayeleri seyyi.ldir. Bir çok mem
leketler daha hazmetmemit olduk
ları yemeklerin borçlannı tanı
mazken, biz, dedelerimizin takın
hlarını ödemeyi kabulleniyoruz. 
Türk ismi üzerinde her ne ıuretle 
olursa olsun dedikodu yapılmuı
nı istemiyoruz. Fransızca netro
lunarak bütün dünyaya dağıtılan 
Merkez Bankası bülteninin basit, 
kısa, fakat beliğ rakamlarına göz 
atan bir ecnebi maliyeci "lnaa.nın 
bu istatistiklerin eski refah za
manlarına ait olduğunu zannede
ceği geliyor. ihtiyatkar bir iktisat 
sivaseti. . . ve tedrici bir yüksel
m~" diyor. lstanbuldan mutausıp 
ve huysuz bazı ecnebi simsarları
nın yazdığı "lstanbul mekrupları" 
artık ciddi mecmualarda yerbula· 
mı yor. 

Hariçte itibar ve mevkiimiz 
günden güne kuvvetlenmektedir. 
HükUmet ve halkımız bu ihtiyat
kar ve düsünceli siyuetimizin gün 
geçtikçe daima daha fazla fayda
sını görecektir. Yalnız bazı gizli 
dü,manlarımızın memlekette yap. 
tıklan propagandalara inanarak, 
bu kadar mücadeleden sonra, li
mana girerken geminin müvazene
sini bozmıyalnn. 

Necati ÇAKIRO<!LU 

Milano panayırı 
Her sene olduğu gibi bu sene 

de nisanda Beynelmilel Milano 
sergiıi açılacaktır. Sergi komite
si, TUrkiyenin Milino sergisine it
tiraki için, ihracat ofisini davet et. 
mittir. ihracat ofisi bu hususta 
hazırlıklara batlamıtbr. Milino 
sergisindeki en büyük pavyon 
Türkiyeye ayrılmı9tır. Sergiye it
tirak edecek müesseseler arumda 
inhisarlar müdüriyeti, İpekli men
sucat fabrikalan ve Zingal orman 
tirketi de bulunmaktadır. 

Almanyada hububat 
BERLIN, 17 (A.A.) - Wolff 

ajansı bildiriyor: Alman istatistik 
ofisinin verdiği malfunata göre 
1933 tubatı sonunda Almanyada 
ikinci ellerde bulunan buğday ve 
un stoklarında evvelki aya naza
ran hissolunur derecede bir deği
tiklik olmamıttır. 

Şubatın sonunda buğday stoku 
653 bin, çavdar stoku 538 bin ton 
idi. 

Arpa stoklarında büyük bir 
azalma görülmüttür. Halbuki buğ 
day, un ve çavdar stokları hisso
lunur derecede azalmıttır. 

----«- »•----

lnhlsarlarda 

Mütehassıslar 
----

inhisar müe••eselerini 
gayet iyi buldular 
Tekirdağındaki ~arap fabrika

unı görmek üzere T ekirdağma 
gitmit olan M. Wallace Clark'ın 
reisliği altında bulunan mütehas
sıs heyet ~ehrimize dönmü,tür. A
ınerikah mütehassıslar inhisar
larda timdiye kadar 'yaptıkları 
tetkikattan memnundurlar. Dün 
Perapalas otelinde intibalarını 
sorduğumuz M. W alk.ce Clark bi
ze su izahatı vermiştir: 

_· Biz şimdilik İnhisarların bu
günkü hali hakkında malumat top 
lamakla metgulüz. Bu tetkikat he
nüz bitınemittir. Bu sebeple yapı
acak ıslahat hakkında verilmit bir 
l:ararımız yoktur. 

Şimdiye kadar lstanbulda li
kör, ispirto ve Cibali sigara fab. 
rikalarını gördük. Bu fabrikalar 
hepsi iyi bir haldedir. 

T ekirdaği tarap fabrikası da 
iyi bir haldedir. Bu fabrika, bil
hassa Türkiyede IY'ovcut şarap 
fabrikaları için model olacak bir 
fabrikadır. 

Cibali sigara fabrikası büyük 
ve temiz bir fabrikadır, iyi bakıl
mı,tır. Bu fabrikanın müdürü ve 
diğer memurları vazifelerini bi
hakkin iyi anlamıt kimselerdir. 
Cibali fabrikası iftihar edilecek 
bir müessesedir. 

Şimdi ileride inhisar idaresine 

Belediyede 

Konservatuvar 
Daha el verişli bir yere 

nakledilecek 
Konservatuvarın ıslahı için 

Viyanadan getirtilen profesör 
Marks müessesenin ahtap bir bi
nada bulunmasını doğru bulma
mıfb. Şehir meclisinde verilen 
munzam tahsisat üzerine konser
vatuvar için ki.gir bir bina bulu
nacaktır. Binanın lstanbul ve ya
hut Beyoğlu tarafında olması hak 
kında henüz bir karar verilme
miştir. Maamafih konıervatuva· 
rm Darülbedayiye yakın olmuı 
için Beyoğlunda münasip bir bi
naya lllfınması fikri ileri sürill
mektedir . 

Seyrüsefer itleri 
Dahiliye Yeki.Jeti tarafından 

lııuırlanan yeni seyrüsefer kanun 
layihası hakkında vekiletlstanbul 
belediyesinin mütaleasını aormut
tur. Şehir içinde itliyen bütün ve· 
aaiti nakliyenin tabi olacağı sey
rüsefer ahkii.mmı yeni b8'lan tan
zim edecek olan bu kanun layi
hası hakkında lstanbulun ihtiyaç· 
!arını tayin ve tesbit ebnek için be 
lediye reis muavinlerinden Ha
mit Beyin riyaseti albnda bir ko
misyon te,kil edimiştir. Komisyo
na polis atıncı tube müdürü Faik, 
belediye makine tube müdürü Şe
fik, itfaiye müdürü lhaan Beyler 
dahildir. Komisyon bir iki içtima· 
dan sonra raporunu hazırlıyacak
tır. 

Yeni itfaiye makinaları 
Yüz küsürbin liraya satın alı

nan yeni itfaiye aletlerinin kul
lanılmasına başlanmıfbr. 

Ancak itfaiyenin hortumları, 
ihtiyaca kifayet etmediğinden ve 
yeni makinelere uygun olmadığm
dan itfaiyenin ihtiyacını tamami· 
le telifi etmek için elli bin meb'e 
hortum aabn alınması llznndır. 

Fakat, bütçenin darlığı yüzün. 
den ancak on alb bin metre hor
tum almacalcbr. 

Yeni itfaiye makineleri alın
dıktan sonra itfaiye tetkil&b tİlk· 
viye edilmittir. Beyoğlu grupuna 
merbut olarak Halıcıoğlunda ilç 
makinelik bir müfreze tetkil edil
mit ve faaliyete batlanmıttır. 

Bundan bqka da Boğazın yu
karı semtinde mevcut deniz gru
pundan batka lstinyede bir de ka 
ra müfrezesi tetkil edilmi,tir. Bun
dan batka bir kaç güne kadar 11-
tanbul grupuna merbut olarak Ra 
mide bir müfreze daha faaliyete 
bqlıyacakbr. 

Yeni tramvay tarlfe•i 
Yeni üç aylık tramvay tarifesinde 

timdiki ücretler ipkaen tesbit edi
lerek Nafia Vekaletinin tasdikin~ 
gönderilmittir. Usulen 20 gün zar 
fmda vekaletten müsbet, menfi 
cevap gelmezse kesbi katiyet ede
cektir. 

Bu tarifeyi hazırlıyan komis
yonda Belediye namına bulunan 
lktıaat Müdürü Asım Süreyya B. 
amele ücretlerinin yüksekliğine i
tiraz etmitti. Diğer aza, elektrik 
ameleliğinin ihtisasa tealluk etti
ğini, ücretleri indirilirse mevcut 
ameleden batka itlere gidecekle
rin yerlerine hariçten mütehassıs 
amele bulunması mütkül olacağı
nı ileri sürmüttür. 

Asım Süreyya Beyin itirazı ra
pora dercedilmittir. 

Vekiletin müsbet menfi cevap 
vermemesi, komisyon ekseriyeti 
kararını tasvip ettiğini göıtermit 
addedilmektedir. ................. -....................................... .-
verilecek ~kli tayin etmekle met 
gu.lüz. 

- lnhisarların ticari bir mües
sese haline getirilmesi kanaatinde 
bulunduğunuz doğru mudur? 

- Ben timdiye kadar hiç kim
seye bu yolda bir kanaatte bulun
duğumu söylemedim. Bununla be
raber resmi biı· müessese hiç bir 
zaman hususi bir müessese kadar 
ticari bir zihniyetle idare edile
mez. Bununla beraber inhisarlar· 
da ticaret fikrinin ki.fi derecede 
ileplemit olduğunu gfü:dük ve 
bu daire az çok bir ticaret müesse
sesi gibi idare ediliyor. 

Burada tetkikabmızdan bahse
derken bilhasaa bize hükUınet ta· 
rafından kolaylık gösterilmekte 
olduğunu !Söylemek isterim." 

Turan gecesi •.• 
Büyük Türk gövdesinden kopan te_ 
miz damaı:lar birarada kaynaştılar 

Geçen perfembe ~mı, F arah J 

tiyatrosuncla bir gece geçirdik. 
Bu· gecenin adı, "Turan gecesi" 
idi. Turan ... Asırların kucağına 
uğmıyan Türkün ilk kaynağı .• 
Tarihlerin giditini tersine çeviren 
atet Türkün ilk parladığı dağ do
ruğu ... 

Türkün ülküsü olan Turan .. Fa 
kat bu Turanı, Enver Patanın bir 
zamanlar silahlandırıp ayaklan
dırmağa çalıftığı Turan'dan ayır
mak lizım.. O Turan, bizim de
ğildi. Geçen gece, yatadığımız 
Turan ise bizimdi. 

Büyük Türk gövdesinden parça 
parça kopan bütün damarların na
sıl biraraya gelip kaynattıklarını 
görmeli idiniz ... 

Ural Türkü, Kırım Türkü, Kaf
kas Türkü, Azeri Türkü, ve Tür
kiye Türkü ..• 

Bir çatı albnda öz varlıklarını 
anmak için toplanan bu bir soy
dan, bir kökten gelme insanlar, 
Tanrım, o gece ne kadar kendi a
ralarında ve kendi kendilerinindi
ler. 

Etrafıma bakıyorum: Hiç ya
bancı yok. . Hep Türk .. 
Gündoğusunun Türkü, yukarı 

ülkelerin Türkü, Karadeniz yalısı
nın Türkü, Azakdenizi Türkü, 
Rumye gölünün Türkü ve kum 
çöllerinin, kızgın steplerin, serin 
dağbatlannın ve genit ormanların 
Türkü hep burada. ... 

Türkün soybelliliği, yumru alın
larında ve çıkık elmacık kemikle
rinde bir mühür gibi açıkça oku
nuyor. 

Konuştukları dilde belki az çok 
değitiklikler var: Fakat Ural'h 
Türk konuturken, Kınmlı Türk o
nu yabancı gibi dinlemiyor. Erzu. 
rum Türkü söylerken Azeri Tür
kü, batını ba•ka tarafa çevirmi
yor. 

Bu gece, hep onlar konuttular, 
ve bi2, dinledik. Çağataycanm 
bana hiç böyle tatlı geleceğini, ku
laklarımda bir su sarılbsının ahen
gini bırakacağını ~mazdım. 

Meğer, biz kendi kendimizden 
ne kadar uzaklqmışız. 

sik kesik uzayıp giderken sahne
de bir genç haykırdı: 

- Biz buraya eğlenmiye gel
dik. Yeter bu gamlı havalar. . bi
raz da takrak teYler dinliyelim .. 

O zaman, bir oyun havası tut
hırdular. Kadni, erkek hep bir a
rada oynanan bu oyun o kadar be
ğenildi ki iki . defa telı:n.r ettirildi. 

Daha sonra, Ural'in, Türkistan' 
ın, Kırımın, Kafkasyanın oyunla
rını, Azeri takımmm horalarını 
,eyrettik. 

Orta Asyadan dünyanın dört 
bucağına yayılan eski dedelerimi
zin ruhu da, aanki bu kubbenin te
pesine gelmiş bizi seyrediyorlar
dı. 

"Turan gecesi" bitip te halk a
kın halinde dıtarıya çıkarken ta
nıdık Ural'lı bir Türke rastladım. 
Ellerini göğsüne kavuşturarak çe
kingen sordu: 

- Bizim Tatai-ların eğlencesi
ni nasıl buldunuz? 

- Senin, Tatar dediklerin de 
kim? dedim, ben burada su karıt
mamıt Türkten batkasmı görme· 
dim! 

M. SALAHADDiN 
----«=,.·----

Poliste 

Açık kuyular 
Gene bir çocuk düttti 

• 
ve boğularak öldü 
Taksimde Sıraservilerde aparb 

man kapıcısı Hüseyin ağanın 4 ya 
ııında Mihriban isminde kızı sokak 
ta oynarken üstü açık bir kuyuya 
dütmÜf, boğulup ölmü9tür. 

Atelyede yangın 
Osküdarda Hakimiyeti Milliye 

caddesinde Kasap Y orginin dük
kanı üzerindeki terzi atelyesinden 
yangın çıkmıf, kısmen yandıktan 
sonra söndürülmüştür. 

Euarun 750 liraya sigortalı oldu 
ğu anl14ılmıfbr. • 

Tahkikat yapılmaktadır. 
Göya polismiş 

Beşiktaşta Köy içinde ilhan 
sokağında oturan sabıkalı Kenan 
kendisine polis süsü vererek iki 
genci tehdit etrnif, fakat yakalan
mıttır. 

Damdan kaçan kadınlar 
Beyoğlunda Madam Maryam 

isminde bir kadının evinde gizli 
randevu kabul etmekte olduğu ha 

Halk, esnaf, Belediye 
Eğer Belediye istatistikleri yan

lış değilse lstanbul'daki gezginci 
ayak esnafının yekunu on iki bini 
buluyormuş. 

Büyük caddelerin en kalal>alık 
yerlerinde kö e başlarında yol 
yatımı gibi işportalarını , sepetleri
ni, camekanlarını yerleştirip muh
telif akort ve tempolarla avaz ava71 
mallarını satııaağa uğraşan bu es
naf her günkü kazancı ile ekmeği. 
ni yiyebilen insanlardır. 

Onların yol keser gibi önü;,ıüze 
çıkmaları, ayaklarımıza dolatma· 
ları kulaklarımızı tırmalamaları 
ilk hamlede bizi sinirlendirir. Fa
kat karlı bir havada, yağmurlu bir 
günde bu zavallıların bir ıtey sata
mıyarak aç kaldıklarını düfündü
ğümüz dakikada bütün hırsımız 
geçer. 

Böyle gezginci esnafın çok oldu
ğu yerler fakir yerlerdir. Çok ve 
az sermayeli esnafın adedi bir teh
rin iktisadi vaziyetini gösterir. 

lsviçre tehirlerinde gezginci es
nafa teaadüf edemezıiniz. Viyana 
Paris gibi çok büyük merkezlerde 
ayni hal vardir. Yalnız{Paris) te 
kenar mahallelerde haftanın bazı 
günlerinde bizim pazarlar gibi a
deta panayır kurulur. Bu tarihi bir 
ananedir. Burada küçük, küçük 
barakalarda bir çok ucuz teYler 
satılır. Fakat bu esnaf buradan 
bBfka bir sokağa girip mal sata
maz. 

Hele lsviçre'de bakkal, kasap gi 
gi halkin her günkü ihtiyacını ye
tittiren esnaf çok itlerini telefonla 
görürler. Siparitlerini telefonla a
lır ve mallarmı otomobille gön ·le. 
rirler. Şüphesiz ki bu bir varlık 
meselesidir. 

Altı, yedi yüz bin nüfuslu İstan
bul tehrinde on iki bin seyyar es
naf bulunması ve bunların hemen 
hemen sehrin muayyen merkezle
rinde d~lqmuı halkın sükunet 
ve rahabnı kaçırdığı gibi belediye 
nin de teftit ve mürakabe vazife
sini güçlettirir. 

Ceza, zaruret karpsmda mües
sir bir usUI olamaz. 

Sennayeıi zaten bir kaç liradan 
ibaret bir adamı cezaya çarpmak 
cezadan beklenen terbiyevi fazile
ti temin edemez. Bu adam ekceği
ni çıkarmak için çalıtmağa mec
burdur. Binaenaleyh daima menfi 
yol tutmaktansa bunları Paris pa· 
zarları gibi 9ehrin muayyen mın· 
takalarında toplamak ve hatta be· 
lediyeden az bir kira ile baraka te
min etmek gibi müsbet bir tetbir 
alınsa zannederim halk ta rahat 
eder esnaf ta! 

Burhan CAHIT 

Yakınlık içindeki ayrılığı, bu 
gece ne acı acı duydum. lstanbul
da hayır işlerile uğratan bir Tu
ran Cemiyetimiz varmıf. Bu ce
miyet, Kırımdan, Kafkasyadan, 
Türkistan içlerinden sefil bir hal
de gelen vatandqlara kucak açıp 
onlara elinden gelen yardımı esir
gememek için çalıfırmtf. "Turan 
gecesi" nin bırakbğı kazanç ta bu 
yoksullara aarfolunacakmı,. Ba
na bunları, perde açılmadan evvel 
kulağımda bulunsun diye anlatı
yorlar. Ve çok haklı olarak hal 
dili ile: "Bizimle uğrafmıyorsu
nuz, bize yardım ebniyorsunuz ! 
Biz, sizden ayrı değiliz!" demek 
istiyorlar. 

ber alınmıt ve zabitai abli.kiye 1 ================ 

Bu aralık, yanımda oturan bir 
Kafkasyalı arkadat kolumu dürt· 
tü: . 

- Bak, Turan martı çalıyor! .. 
Bunu söylerken, yüreği kimbi

Jir nasıl çarpıyordu ki, yüzü heye
candan kıpkırmızı oldu. Marşı a
yakta dinliyoruz. Bu dinleyi,te 
bir tapınma hali var. Sanki Tu
ran bir Kabe .. Ve burada topla
nanlar, o Kabenin etrafını hayal 
i.leminde dolaşan bir takım hacı
lar ... 

Bilmem kaçıncı perdenin açılı
tında önümüze bir tablo serdiler. 
Bu tabloda Türk ülkelerinde ya
taYanların her birinden birer nü
ınune var. Kolkola verip gözleri 
T anyerine çevirik, dakikalarca 
hareketsiz kaldılar. Alkış sesle
rinden kubbe yıkılacak gibi aarsı
lıyordu. 

Sıra, artık Türk şarkı ve oyun
larına gelmi,ti. Bu •arkılarm hep
sinde derin bir yurt hasretinin İç· 
ten taşan ifadesi var. Sanki farkı 
söylemiyorlar, hıçkırıyorlar. Bir 
yere notedebilmi• olsaydım bir i
ki parçasını buraya geçirirdim. 
Baskı altında büyüyen milletlerin 
musikileri, hazin olur, bunu hep 
biliriz. Fakat Sark Türklerinin 
sarkıları sade hazin değil, hem 
hazin, hem co,kun. . Yalnız ağ
latmıyor, biraz da diltündürüyor. 
Bir "daüssıla" ki yalnız içsızısı ve 
göznemi olmamıf. Aruıra feryat 
etmesini dP. biliyor. Şarkılar ke-

memurları evvelki gece bu evde 
arattırma yapmışlardır. Kapıyı ev 
sahibi Madam Maryam açmış ve 
memurları içeriye sokmak istemi
yerek kapının önünde oyalamağa 
batlamıştır. Bu sırada içeriden de 
bir takım sesler duyulmuştur. Me
murlar eve girince üst katta bir 
l<aç kadın bulunduğunu ve odanın 
penceresının de açık olduğunu 
görmüşlerdir. Polisler bu kadınla
rı yakala<lıktan sonra pencereden 
bakınca bir kaç kadının da yanda 
ki evin damından kaçmağa çalıf
tıklarıru görmütlerdir. Dam üze
rindeki kadınlar da yakalanmışlar 
dır. Bu kadrolarla ev sahibi hakla 
rında zabıt varakası tanzim olun
muftur. 

. Tramvay altında ı 
Vatman Mustafanın idaresinde 

ki tramvay Şehreminine giderken 
Selçuk Sultan Camii önüne geldi
ği sırada terlikçi çırağı 11 yatında 
Hamdi arkadaki römorka asılmak 
istemiş, kaymı9, tramvayın altına 
düşmüttür. Hamdi bir kaç adım 
tramvayın altında sürüklenmittir . 
Hamdi tramvayın altında muhte
lif yerlerinden yaralı olduğu hal
de çıkarılmıştır. 

Kömür vurdu 
Kantarcılarda Paçacı sokağın

da oturan seyyar satıçı 26 yatında 
lran1ı Mustafa mangal kömürü ile 
zehirlenmittir. 

lranlı Mustafa ölüm halinde 
hastahaneye kaldırılmıttır. 

Ko•ka cinayeti 
931 senesi Cümhuriyet bayra

mı gecesi Koskada Orhanı öldü
ren ve Edibi yaralayan Arnavut 
Huanın muhakemesine evvelki 
gün Ağırcezada devam edilmit, 
tahitler dinlenmit, muhakeme id
dia ve müdafaa yapılması için 
batka bir güne bırakılmıttır. 

Maarifte 

Ziraat dersleri 
Köy mekteplerinde 

ehemmiyet verilecek 
Maarif Vekaletince köy mektep 

!erinde zb-aat dersleri öğretilmesi 
için lizım gelen esulan tesbite 
memur edilen komisyon bu husus
taki esasları tesbit etmit ve bunla
rı rapor halinde Vekillik makamı 
na takdim etmittir. 

Vekiletçe, raporda teshit edi
len esaslar muvafık görülmüş ve 
bu esaslar etrafındaki mesaiye 
batlanmuı tekarrür etmittir. 

Bu husustaki mesai muayyen 
kısımlara ayrılarak hazırlanmak
tadır. Komisyon önümüzdelli sene 
tatbik edilmek üzere ilk olarak 
dört yerde köy mektebi muallimle 
rine mahsus olmak üzere kurslar 
tertibini kararla,tırmıttır. Bu kurs 
lann her birine elli muallim itti
rak etmek tartile iki yüz mualli
min bu sene için hazırlanmıt olma 
sı temin edilecektir. 

Konya lisesinden yetişenler 
cemiyeti 

Konya Lisesinden yeti.enler ve 
elyevm şehrimizde bulunanlar ara 
lannda bir cemiyet tesis etmek Ü· 
zere dün Halkevinde toplanmıtlar 
ve cemiyetin kunılmasına karar 
vererek bir nizamname yapmı,lar, 
cemiyet idare heyetine de Tıp fa
kültesi fiziyoloji Müderris Muavi
ni Sadi, Tıp talebesinden Rauf, 
Tahsin, Süat, Mühendis mektebi 
talebesinden Himmet, Eczacı mek 
tebi talebesinden Detir ve Asistan 
Cemil Beyleri seçmitlerdir. Cemi· 
yet dündeıı itibaren çalı~mıya baş
lamıştır. 
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Gelen ••rak aeri •erilmez.- Müddeti 
seçen nü.balar 10 kuruıtur.- Gazete •• 
mn.tbaaya ait itler için mü.diriyete mü
racaat edilir. Gazetemiz ilinların meı'u
);yetini kabul etme&. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y eıillcöy rasat merlı:ezinden •erüen 

malUmala ıöre hu.an ha•a bulutlu -.e 
timali iıtikametlerden rüzaS.rlı olarak 

devam edec=ektir. 
17-3-933 taı":h.inde baya 

milimetre, en fazla ııcaklık 
daı-eca idi, 

Haltanın yazısı 

taz7ilci 762 
14, en az 4 

Evlerden ırak! 
Anlatıyordu: 
"- Hanımcığım! Allah böyle

lerinin vücudunu kaldırsın! Nere
ye gitse bir kara haber verir. 
Şom ağızlı karılardan hiç hotlan
mam. insan tatlı dilli, güler yüz. 
lü olmalı. Adama gam kasavet ve
recek lakırdı. etmemeli, güldüre
cek oynatacak sözler söylemeli. 
B.ak'.. teytan. ~!'!ağına kurfun. Ben 
hıç ~yle degılımdir. Allah göster
r. esın k .. ra haber mi. üstüme iyi
lık sağir~. Hiç ferahlı laf durur
! en acıklı ~eyler söyler miyim? .• 

Gelgelelım bizim eltiye. Dün 
a
1 
~~~m yemeğe otururken geldi. 
la ıı yarabbi! Neler anlatmadı. 

Zeynep _Hanımı~ kızı doğurama
~ış .~ lavta getırnıitler. Kadınca
gız ı~ç gün üç gece "yeğdir Al
lah· bağırmı,. Artık anlattı. An
lattı. Aaaay ! İçime fenalık! 1 
d" "K ar ge. 

ı. adın sus!" dedim de sustu 
Lakırdı lazım ya! Kuzum H~

nımefendi ! Gazetelerde 
k' y· ne var 

le yo • me muharebe var diyor-
~': Hem bu seferki muharebe es
kısıne benzemiyecekm· El k 
trikle adamları oldugu" lf. d ke • yer e a-
vuracaklarmı!·· Aman yarabbi ı 
Daha neler icat edecekler baka: 
lı.~: S

7
ahi mi acaba hanıınefendi

cıgım · • Tayyarelerle zehir fı,kır
tac:ı-klarmıf. Allah gözlerini kör 
etsın de uçamaz ol un! . l 
!ah. a ar ınp • 

.. Amaaan. Nemize li.zıın bizim 
boyle fena feyler degı""l . f 
d" 1 s· - mı e en-
i ım · G .~z e~lenceli laflara baka
ım. ? uzellık kraliçesi ne oldu a-

caba. •. Onun da difleri takın 
dediler, boyunu kısa d nd~l k a 
1 e ı er, a,-
krıru d'{tP1tJ.~ dediler. insan bir 

t 
erbe dı e_ ·ı uk~.mesin. Alemin ağzı 
or a egı ı; çekip büzesin Sap. 

pek Hanımın kızı?ın da gözünde 
tavukkarası var dıyorlar Arsl 

"b" T • an 
g~. ı taze. a,a_ ölçelim. Sağ gözü-
nun sol kuyrugunda bir misafir 
~ar. ~ulanık görüyormllf. Kızca
gız nışanlı da. Şimdi nipnlıs 
b~z~:ık istiyormuf. Kızın iki g:_ 
zu ıkı çeşme. Hüngür hüngür ağ. 
lıyor. Ne hekim, ne hoca kaldı 
Ameliyat diyorlar. Ona da korku: 
yor. Anau da iğne ipliğe döndü. 
Ah ah ! Alemin derdi sana ne de
se birisi. Tatlı bir lakırdı açalım .. 

Amanın sinemalara gidiyor 
musunuz? .. Geçen gün bizim Nu
ri.ye. istedi. Zorladı. Sinemaya 
g.~tt~~· Amanın o nedir o! Bir gü
rultü patırtı. Bir fan fin fon. Bir •:Y anlamadım. Hep gavurca, hep 
gavurc~. Kuzum hanımcığım! O 
perdenın arkasında adamlar mı 
var? Hani Karagözdeki gibi .. A
man Na,idin de sinemasını yap
mı,lar diyorlar. Allah saklasın Ö· 

Mil/igel'in <d<lıi roma;;,: S2 

Avrupadaki bu gidi.tin sonıı nereye va· ı 
racak? Bıınıı kestirmek güç .. Şu ka
dar ki Avrupada milli sınırların bu
günkü biçimde kalmasına ayak direndik
çe, bele "yenilen~ kümeye yükletilen 
yükler bııgünkü t&Jumıaz ağırlıkta kal
dıkça, bıı giditin sonıı, "iyilik" e değil; 
(kötülük) e gideceğinden, (hanı) a de
ğil ( dövüı) e varacağından korkulur ... 
Onun için, ne olursa olsun. er geç orta 
Avrupada milli sınırlann bir gün değİfe
ceğine, uyenilen' · lerin sırtındaki ezici 
yüklerin yeğniletileceğine (1) inanıraak 
yanlış bir teziş yapmış olmayız sanının.. 

Yalnız bu değiıildik iyilikle mi olur, 
yoksa zorlukla mı? A11l bunu kestirmek 
güç .... 

Onun için '"belki iyilikle olmaz da, iki 
kümeden biri iıi, istediğini ötekine zorla 
yaptırmağa kadar, götürür" 

• Diye, her ki grup ta hazırlanmakta
dırlar .. 

Bu hazırlığın politika yönünü buraya 
kadarki sözlerimizle kısaca anlatmağa 
çalıştık .. 

Şimdi "strateji" yönüne geçebiliriz: 

*** 
Büyük kavgadanberi olan bitenler 

gösteriyor ki, Franaa en çok, " ltalya " 
ile '"Almanya " dan kocunmakta ve bü
tün hazırlıklannı ve bütün kombine
zonlan;.ı bu iki yandan - Alp ve 
Ren ötelerinden - gelebileceğini 
düşündüğü korkıılara karşı yapmak
tadır .. Franaanın Cenevre konferan
sına, biribiri ardı sıra yqdırdıjp 
[

0 emniyet" te 'emniyet"] projeleri 
hep bu korkudan doğuyo~. 

(Yugoslavya • Romanya • Çekoslo
vakya) arasındaki (Küçük itilaf) 
kombinezonu ile (Lehiıtan) ı kolla
mak iıtemesi bu kayıııdan çıkıyor .. 

Akdenizden • Şimal denizine ka· 

lürüm de kendimi i.leme maskara 
etmem. Aman, maskara dedim de 
aklıma geldi. Geçen gün Nipnta
•ında Ali Pa,alarm hanımefendi
ye gidiyordum. Tünelden çıktım 
doğru yoldan yayan geçtim. A
dım batında bir mıukara.. Baka
lrm bu azgınlığın sonu nereye va
racak. Amerikada da zelzeleler 
olmUf •. Yüz tane mi ne memle
ket batmıf. Tekmil yerden kat
ranlar fıfkırrnı,.. imamın oğlu 
gazetelerde okuyordu. Şimdi on
ların paraları da batmıf. Herkes 
açlıktan ölüyornıuf. Hep zengin
ler dilenci olmutlar. Aman Alla. 
hım sen bize go""tü"rd"" ... ·· k ugumuz a-
dar verme! Dünyanın hali de ne 
olacak bilmem. Kıyamet mi yak-
1~,tı ne? Bir iç açacak fey de yok 
kı; neyse alem bizim nemize ge
rek.. Kendi i•imize bakalım R·· 
tüB"k ··Uf· 

eyın ayn<>.tası da ıizlere ö-
mür. Adamcağıza selamünkavl 

ld" lk" ·· d en ge ı. ı gun e gürledi gitti ...• 
Kızı da hasta yatıyor... Münire 
Hanım da damadından kızını a
yırıyormut·· Herif her aktaın zil 
zurna gece yansından sonra eve 
geliyor, bir yapmadığını komu-

MAKEDONYA 
Aşk, hin, Politika ve Kan •. 

O halde nasıl oluyordu da b damJ 
1 •. "h ua ar 

ge oecgını aber alabiliyorlardı? D k 
ki köylüler buluttan n- kap.ı emlarcd 
B •·-d ı.-·· daınl yor ı. u "" ar açı .... oz a arla bu köt" 
rait içinde boy ölçüımeğe imkan mıuv!:. 
dı? Maamafih ancak yapılabilmesi mü~
kün olan her ıeyi yaptığına kanaat ııe
tirdikten sonra yanındakilere; 

- Eh çocuklar.. . - demiıti - Piri
mizi biz bu kadar sevebiliriz. Artık bu 
yorgunluğa dayanılmaz. 

Ve. . doğruca Beliça köyüne inmiıler
<lı. Kani !.ley, yemyeıil bir ağaçlığın a· 
rasına gömülü bu büyük köyün ağasına 
misafir olmuştu. Yani Hoca Esat Efcn
tUye •• 

Esat Efendi son derece dı"rüst ve epey 
va 1 ki• l:ir adamcı. Bilhassa diğer köy 
e l:al rı veya şehir cıra!ı gibi kaymaka· 

Müellifi: Nizamettin N azif ........... ,,t,,,,,,,,,,,,,,,,, 
~ın dostlıığunıı istiımar ebneğe çalıf811 
b~r dalaveracı müslüman deiildi. Vazif&
sıne taalluk eden itlerde gayet hassas 
ve batta dürüıt olan Kani Bey hocanın 
bu t":'"~larını pek beğenirdi. Beliça, .,_ 
nun ıçın adeta sanatory "b" b" 
1 tu U omgıı ırıey 

0 .muş · zun takiplerin, tahammül .,_ 
dbuılmcz at yolculuklannın yorgunluğunu 

radc: çıkarıyordu. 

Pamuğıı hallaç elinden yeni k 
kılaptan işlemeli yetil kadif b" ç~I llUJ, 
kurul h ·· ha e ır şı teye 

~~ . enu~ ra t bir nefes almııtı ki 
evsa.hıbı ıle hızmetriıi aynı" da' 
._ diki·ı· '. zaman 
n:a~şısına ıvermı1lrrdi, Ve evıe.hibi 
s<lam sabah etmeden kapalı bir telğrn( 
uzat'!'ış, ve biraz azca okumuş Adacla. 
rın hır §eye eheını İyet verdikleri zaman 
suratlarında beliren durgunlukla; 

l 

darki çemberini (Eski Çin duvarını) 
andıracak surette tahkim etmekte ol
ması da bundan ileri geliyor .. 

- Acaba Fransa politikas';.ıın bu 
uğurda elde ettiği §eyler Fransa ile 
koruduğu söylenen arkasınd:ıkilerin 
korkulannı giderecek ıeyler midir? 

Bunu, §U iki temele dayanarak, a
rattırmağa çalışacağız: 

1. - Her millet kendi nüfusunun 
yüzde 1 O una kadar asker çıkarır, bu 
herkeaçe bilinen bir ölçüdür. 

2. - "Yenen" kümedekiler gibi, 
'yenilen" kümedekiler de, - muahe
delerle bağlı olmakla beraber - her 
hangi bir dövüş çıkarsa, velev biraz 
geç te olsa, gene iıtediklc~: kadar dö
vüıme avadanı bulabilirler. Fraıuanın 
ve arka11ndakilerin de kayg111 ve kor
kuıu bu değil mi?. Ve bütün hazır
lıklarını buna göre yapmıyorlar mı?. 

* • • 
Şimdi araıtınnamıza ilk önce A • 

bir Fran•a • Almanya kavgası yöniln-
den başlıyacağız. B • Sonra d ~ 
Fransa • ltalya kavgası yönüne ııeçe
ceğiz. 

A. - Fransa ile Almanya araaın
da bir kavga oluna, Fransa ancak 
Belçika ile Çekoalovakya ve Polonya' 
nın doğrudan doğruya yardmılanm 
dütünebilir •. 

Bunların yardımlan da, Fransa Al
manyaya veya Almanya Franaaya aa
larken, bunların da doğrudan doğru
ya Almanyaya yüklenmelerile olabi
lir. . Böylece 65 milyonluk Almanya. 
ya kartı 95 milyon ( Fraıuıır, Belçika, 
Polonya ve Çek) bulundurulmut ola
bilir .. 

Peki acaba, bunların dördü birden 
bütün ordu/an ile Almanyaya birden 

yormUf. Abukat tutmllflar. B°'a
nacakmıf. 

Aaa ! Az kalım unutuyordum. 
Kemal Beye ne dersiniz mantoni· 
ta mı ne derler? Hani kapatması 
varmıf. Karısı haber almıt. Git· 
mit karıyı bulmUf. Kazık gibi 
bir Ermeni karısı İmif. Saç saça 
ba, bata kavga etmi9ler. Konu
komfu yetitmit ayırmıflar. Birke
pazelik ki; sormayın! Erkeklere 
de güven olmuyor haruıncığım. 
Kadın o günden beri ağzına lok
ma koymuyor. Bir hayali fener ol
du. Gece gündüz ağlıyor •.• Ne ise 
orası bize lazım değil. Biz kendi 
itimize bakalım. Ne diyordum. 
Ha! Efendim insan lakırdı eder
ken iç açacak laflar etmeli. Bak, 
-benliğime nalet- feytan gibi 
kendimi methetmeyim amma doğ 
rusu acıklı kasavetli laflar; hiç 
sevmem de etmem de. 

Hanımcığım bana müsaade ar· 
tık gideyim. Batınızı ağrıttım. Al
laha ısmarladık hanırnefendici· 
gım. ln,allah yine rahatsız ede
rim efendim." 

Ve çıktı ıitti .••• 
FELEK 

;- Bunu dün gece bir jandarma getir· 
mıı. : · ~. demiıti - Buııün adam ıka· 
rıp sıze gonderecektim. ç 

Zavallı Ki.ııi Bey, "acaba gen ı1 
bir beli musallat olacak?" di e dinıu. · yeen ıe•· 
le zarfı Y'rhmı ve iıte 0 zaman adama· 
kıllı rahat bir ~es alabilıniıti. Telııraf· 
ta kısaca fU emır vardı: 

"Takibi bırakımzl" 
De.~ik a. . Us.tu~ca Kaymaka· 

mı Suley.~n Ki.ni Bey postu sermİf, 
Y.~nıre~tti. .Fa~at ~u. yangelit uzun 
s~re~ed~: Bır ~ iki gün geçti. 0-
çuncu gun henuz yatağından yeni 
kalkmııtı ki odasından içeriye Ustu· 
rumca polis komiseri Botnak Salih E
fendinin girdiğini hayretle gördü: 

- Ho11eldin ama yahu, ne ararsın 
sen burada? 

Komiser gülümsiyerek bir selam 
çaktı: 

- Sizi özlemiıtim de .. 
Kaymakam ıiit fincanını yanına bı

r~~ara~ dik dik haktı. Son sene içinde 
ıınırlerı o kadar bozulmuşt k" k 
ı · ff • b" u ı; pe 
-~ ı ~~~ ır adam olmasına rağmen ıa . 
u~lılıge ve ıakaya artık tahammül ede 
nuyordu. Yan hiddet, yarı telaşla karı- 1 

yüklenebilirler mi? 
Bir kere, bütün Çek ordusunun Al· 

manyaya yÜklenebilmeai Avusturya 
ve Macaristandan hiç korkmamasına 
bağlı bir iıtir. Çünkü böyle bir kav
gada, Almanyaya yardım edebilecek 
olan 16 milyon nüfuılu Avusturya ile 
Macaristan, 14 milyon nüfualu Çe
koslovakyanın rol yanına ve ensesine 
yapıfabilirler .. Ve Çek ordusunu AJ. 
manyaya ıaldınnaktan, ve Franaaya 
yardımdan büsbütün alakoyabilirler 
ve hatta Çekleri, Franoadan yardım 
İıtemeğe kadar götürebilirler .. 

- Ama, denecek ki, Fransa bövlf! 
bir kavgada Macarları kımıldat~a
mak ve Çek'lere dokundurmamak ;. 
ıini Romanya'ya gördüremez mi? 

- Evet - Gördürebilir; fakat Ro· 
ınanyanın, arkasındaki Sovyet Rusya
sından korkusu olmazsa! .. Ve kendi. 
•İnden kopanlan Dobrucaya haaret 
çeken Bulgaristan' dan kocunmazsa ! . 

Romanyanın Rusyadan korkuıu 
kalmasın diye, Rusya ile "Biribirine 
aataımama yaaaıı" yanmalanna 
F~a~sa diplomaıisi çalıfınamıt d~
ğıldır. Fakat Romanya ile Rusya a
rasındaki (Beıarabya) iti böyle bir 
(anlapna) nm meydana gelmesine 
enııel oldu, bu düşünce de ıimdilik 
suya düımüş oldu .. 

Bu yüzden, Romanya, böyle bir 
kavgada, bugün ordusunu Rusyaya 
karıı yığacak. ve Macariatana karıı 
hemen hiç bir ıey yapamıyacaktır .. 

Demek ki Fransanın Macariatana 
kartı Romanyaya gördünnek istiye
bileceği bu İfİ, Romanya da yapamı
yacak; bunun tersi olarak, Ruayaya 
ve Bulgariatana karıı kendisini konı
yabilmesi için Fransadan yardım is
tiyecektir. 

* * * 
Peki Frama Romanyaya gördüre

mediği bu İfi, Yugoalavya'ya yaptıra
maz mı? 

Eve~ ama, Yugoslivyarun da bunu 
yapabılmesi, bütün ordusunu hem 
Avusturyaya, hem Ma~aristana kartı 
kullanmaama bağlıdır. . Bunun ola
bilmeıi için de, 13 milyonluk Yu
goıla"".anm bititik komıulan olAn 
Bulgarıstan, Yunanistan Arnavutluk 
ve /talya'dan korkusu bulunmamalı· 
dır ... 

Yugoılavya, bugünkü aınırları ile 
bugünkü giditi ile kaldıkça buralar: 
dan gelebilecek korkularda~ yakasını 
sıyıramaz ..• 

Böyle olunca da, Yugoslavya, hem 
Avusturya ve hem Macariıtanı kendi 
kartmna bağlıyamaz; dolayısile Çe
koslovakya da bütün ordusu ile Al
manya Üzerine yÜriiyemez .• 

Kaldı ki Fransanm kendiai de bü
tün ordusu ile Almanyanm kartısına 
çıkamaz ı çünkü en az kendiai kadar 
ııüçlü ve bitişik komıusu İtalya ile 
300 kilometrelik bir aının var!.. Or
duaunun büyiik bir parçasını iater Q ... 
tem.ez oraya ayıracaktır .• 

Polonyaya gelelim: 
Acaba Polonyanın yardanmı da Ö· 

tekil.ne katar.a, Fran.a Almanya ile 
yar~ımcıları olan Avusturya ve Ma
carıatana karıı •ayı üatünlülü elde 
edemez: mi? 

Polonya bütün ordusu ile AJ. 
manyaya aalabilirııe, belki. . Fakat 
Polonyannı da arkasında 150 milyon· 
luk Sovyet Rusyaaı ve onunla 850 ld.. 
lometrelik bir sının var. . . Bunu bo
taltabilir mi? Hayır!. Çünkü Polon· 
ya Rusya ile "Biribirine aataımam.a 
yaaası" İmzalamıt olsa bile, bizce 
Sovyet Rusyasmm batı yönünde ilk 
ve her vakit, göz diktiği bir yer ola
rak kalacaktır. . Onun için Franaa, 
Polonyadan da wnduğu kadar yardım 
göremiyecektir. . Çünkü Polonya bü
tün orduau ile Almanyaya yöneleml· 
yecektir •• 

Buraya kadarki 
anla§ılır ki: 

allzlerlmizden 

Fransa • Almanya arasında bir 
kavga çıkarsa, "Küçük itilaf'' ile 
(Polonya) nın Franaaya yardımlan, 
Almanyaya kartı sayı üstünlüğü elde 
ettirecek ölçüyll ya bulabilir ya bula
maz .. 

lşte bundan ötürlidür ki, Fransa, 
bu yandan, henüz korkusuz kalımı 
değildir .. 

"Fransa" ile 'ltalya" arasında her 
hangi bir kavga çıkarsa ne olacaktır? 
Bunu da gelecek yazıda anlatmağa 
çalııacağız .• • 

Yeıilköy: A. R. 

(1) Y<1lni= Garp Anadolu•unda 
(hali/) manasında yeğni/etmek 
halilletmek manasında çok kullant
lan canlı bir kelimedir. 

ıık; 
- Geveleme de söyle. . - dedi _ 

Gene ne var? Yeni bir bela mı çıktı? 
Bu sırada merdivenlerin gıcırdadı

ğı ititilinmitlİ, az aonra da yedi ıekiz 
k!tini~ Y?.r!!'"':. adımlarla odaya gir. 
diklen goruldu. Bunların bir kaçı 
baılanna §a~ka gi.ymitlerdi. Komiser 
ıapkalılan bırer bırer takdim etti. • 

- Amerikanın İstanbul sefa;eti 
baıtercümanı Mösyö Karcoli. . Gene 
latanbulda ~y.bıl ~a_vuz Amerikan Pro 
testan Cemiyeti Rem Mösyö Pitt 

•Taymis gazetesi Türkiye muhabiri 
Mösyö Mot .. 

Ve sefaret tercümanına dönerek· 
- ~s~a Ka~akamı Süle~

man Kam Bey. • - dıye söylendi _ 
Karcoli, "Karacaoğlu" ünvanmı ta .. 

tıyan Giritli bir Türk ailesine mensup· 
tu. Kolombia Darülfünununda okur
ken Proteıtan mezhebini kabul dtmit 
ve ilk iti "Karacaoğlu" adını Ameri
kalılaıtınnak olmuıtu. Bittabi türk
çeyi gayet iyi biliyordu; derhal aade
de girdi: 

- Elbette haberiniz olmutlur efen· 
dim. • Ben ve Möıyö Pitt "Cumaiba-

., 
" IK 

En kuvvetli zehir 
[Bu hikaye milattan iki yüz: sene ev 

vel ya:z:ılml§tır.] 
Şehrin mabedi bu sabah , gene sar

aı!mağa ba§ladı. Zelzele zannetmeyin. 
Ejder uyanıyor. 
Evet,yıllardanberi uyuyan ejder, geri 

ne gerine uyamyor. Bu sarsıntılar da 
onun gerinmelerinden.. 

Koskoca komıu ıehri yutup, silip 
•Üpiirdükten sonra, hazın. için uyku
ya daldığını biliyorduk. Fakat uyku
dan uyandırmaktan korkuyor, gürül
tü etmemeğe çalıııyor, sokaklarda 
taıkın §atkın dolaııyorduk. 

Şehir hemen hemen boıalmııtı. Kaç 
mağa malca ve bedence kudreti ve 
kuvveti olmıyanlar, yani bizler, her
gün biraz daha yaklaıan feci akıbeti 
beklemekten baıka birıey yapamıyor· 
duk. 

Koca dağın tepesine tırmanarak, 
onun gökgürültüaüne benziyen müt
hit horultularla uyuduğunu, titreşe tit 
rete seyrediyorduk. 

Ağzı, on metre genitliğinde alev 
aaçan bir fırın gibiydi. Sırtındaki ye
til, erguvani pullar, günet vurdukça 
kam&Ja kamaıa yanıyordu. Boyu elli 
metreden fazlaydı. Tırnaklanrun her 
keskin bir palaya benziyen ayaklan· 
rını uzatmı9, yatıyordu. 

Bir k*':re uyanırsa hiç aman vermi
yecek, bır hamlede ıehri yıkıp ezecek 
taş Üı!tünde taı bırakmıyacak ve he: 
pimizi birer lokma gibi yutuverecek. 
ti. 

Atalanmızdan duymuştuk: Ona ne 
ok, ne ateş, bir ıey, bir şey tesir etmi
yordu. Ejderi öldünnek iatiyen tehir· 
ler, onu vakitsiz uyandırıp, vakitsiz 
yutulmaktan baıka bir şey kazanma
mışlardı. 

Bu, neydi, nereden ııelmiıti? Bunu 
bilen yoktu. Yalnız, yarım asırda bir 
uyandığını, karnını doyurduktan son· 
ra tekrar uykuya daldığını bir hikaye 
şeklinde biliyorduk .. Günler geçtikçe 
aaraıntılar çoğalıyordu. Hele bu aabah 
ki aarsınlı hepsinden daha tiddetli 
olmuıtu. Ne yapacağız 7 

Tehlike, yani ölümümüz yaklaıı· 
yor. Birçok evlerin temelleri aarsmtı
dan çöküverdi. Mabedin kubbesi çat· 
ladı. Allahon, sen bize acı! Ne yapa· 
cağız? Ne yapacağız? 

Nihayet mabet te yıkıldı. Onunla 
birlikte ümitlerimiz de kökünden yı
kıldı. Artık mahvolduk. Hiç bir kuv
vet bizi ejderin pençesinden kurtara
mıyacak .. 

Sokaklarda kimseler yok. Herkes 
evinin bodrumuna saklanmıt, gGya 
böylelikle ejderi aldatacaklar. 

Onun b'ırnu öyle koku alır ki .. Pen 
çesini a tbğı bina bir an de çöküverir. 
Buna hangi kuvvet dayanır? Artık 
hiç bir ümit kalmadı, her teY bitti. 

Ejder uyanmıı, yaklafıyordu •• 
Topraklar yeryer çatladı, binalar 

kağıttan evler aibi yıkılıverdi. 
Halk can kayguauna düıtü, saklan 

dıklan bodrumlardan sokaklara uğra 
dılar. Kof&D, kaçan, emekliyen, biri
birini çiğneyen, bağıran, ağlayan, 
haykıran, yakaaıru yırtan, aaçlanru 
yolan, göğsünü yumruklayan, düıen, 
bayılan, ödü kopup ölüveren.. Hüli.
aa· ana baba ııünü .. 

Ejder yaran asırlık uykuaundan ae· 
rlne serine uyanm.ıı, açlıktan cehen .. 
nem penceresi ııibi yanan gözlerini ti· 
karma dikmit, pençeleri altında top
rağı aarsa saraa, tozu dumana kata
rak geliyor. 

On ayaklanmn bir darbesile ıehrin 
yeni kapısı bir saniyede tuzla buz ol
du. AJ:tık .~rbest aerbest yürüyüp ıre· 

kınlecedı,kti: 1 kBıkuzını ev yıkılan kapılara ya
•• 1 rban biz olacaktık. Bü
~n .e~ ha~kı b.ir odada toplanmıt, he
pnnızın diılen kllitlenmı·. ••kı 
k . . d " - r aa-ır titnyor uk. 
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Kimimiz dua ediyor, Allaha yalva· 
rıyor, kimimiz de yarı ölü bir halde 
köşeye çeki!mi~ duruyorduk. 

Kaynanam bonim eteğime yapıfnıı~ 
muttasıl söylüyordu: 

- Ne yapacağız? 
- Hiçi.. Ne yapabiliriz ki? Yapıla 

cak bir ıey yok .. 
- Nasıl, yok olur. 
- Rica ederim susun. Bizinıkiler 

de can. Bakın, birimz ağzını açıp ta 
birşey söylüyor mu? 

- A, bu da tuhaf .. Göz göre göre 
öleceğim timdi? 

Kaynanamı suatunnak kabil olmu
yordu. Benim de sinirlerim bozuktu. 
Şuuruına hakim değildim. Kendim
den geçtim, bağırdım: 

- Suı be kadın! diye bağırdım, ha 
ri ölürken olsun, çenen durıun. 

- Neye susacakmııım sanki? 
Artık çıldırdım, ne ejderi, ne ölü

mü, bir feyi düıünmüyordwn. Bir ıeyi 
gözüm görmüyordu. Döndüm, elimi 
kaynanamın ağzma uzatbm. Dilini 
tuttum: 

- Hala mı aöyliyeceksin? 
Diye bağırdım ve dilini çekip ko

pardım. Şiddetle pencereden fırlat
tmı. Ejder, o sırada evimizin önüne 
gelmiıti. Pencereden fırlatılan bu kü
çük et parçasını ademi tenezzülle bir 
tırnağına taktı ve ağzının dehhaı bot 
luğuna atıverdi. 

Biz, bekliyorduk. 
Ejder eve hücwn etmedi. Durdu. 

Sırtı kabardı. Ağzını olanca genişli
ğile açarak, seksen gök görültüıüne 
b~del bir nara attı. Keskinpalaya ben 
zıyen hrnaklannı karnına batırdı. 
Sancılanmı~ gibi kıvrandı. Kuyruğu 
kıvnlıp açılıyordu. Yere yath, çırpın· 
dı, çırpındı. 

Yarım saat geçmemİ§ti, ejderde 
hareket kalmadı. Pençeleri gerik di
li sarkık, kuyruğu uzamıı, bir' ka· 
lıp gibi cansız yatıyordu. Ağzının a
teşi, gözünün alevi aönmüıtü. Ejder 
zehirlenerek ölmüıtü. 

Evet, kaynana dilinin zehirile .• 

Brigitte Helm'in 
Son Şabeaerl 

içimizden Biri 
lST ANBUL BELEDİYESi 

Darülbedayi temsilleri 
İstanbul Şehir Tiyatrosu 

Buglln ıu"rarı 
aaat 21,30 

Büyük 
ikramiye 

Opereti 
Um ama 

Pazartesi glinll gecesi 
Aynaroz Kadısı 

olimilzdeki 20 Mart p azartesi 
•ktamı aaat 21.30 da 

Franıız Tiyatrosunda 
Meıhur Tenör 

Dimltrl Smirnoff 
ve Madam Lidia Smirnoff Mal
ze"ra ile bestekir Fa uıto Magııani 
tarafından birinci konser "r•· 
rilecektir. Konserlerin proıramı 
tiyatro gİfesine talik edilmit 
ve glteler bilet ıatı91na devam 

etmektedirler. 

ittihadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

Harik ve bayat üzerine aigorta muameleal icra eyleriz 

Sigortaları halk için mfisalt ıeraiti havidir 
Merkezi idareaiı Galatada Ünyon Hanında 

bulunmayan tehirlerde acıınta 
Tel.: Beyoğlu : 4887 478 

la" tarikile Bulgaristana gideceğiz. 
Evveli. Rilo manasbrına uğrayıp ya
nımızdaki parayı teılim edeceğiz. Son 
ra Sofyada Amerika Bafkonsolosuna 
misafir olacağız ki, teslim muamelesi 
orada yapılacaktır. 

- Teılim muamelesi mi? Anlıya
madım efendim. 

Karcoli kaymakama tuhaf tuhaf 
baktı: 

- Bunda anlatılmıyacak ne var 
beyefendi. . Eıkıyarun istediği fidyei 
necatı vereceğiz. Onlar da Mis Ston' 
u Sofyaya getirip bize teslim edecek
ler •• 

- Yaa •• 
- Evet. • Amerikadaki Protestan 

merkezinde bu miayoner kadının bü
yük bir ehemmiyeti vardır. Kıaa bir 
zaman içinde pek çok İane toplan
m~tır. Komitelerin iıtediği elli bin 
lira verildikten sonra artakalanlar 
geri memleketlerdeki propaganda 
teıkilatlanna dağıtılacaktır. Demek 
sizin bundan haberiniz yok .• 

- Kat'iyen ... maamafih öğrendiği
me memnun oldum. 

Muhavereyi dikkatle takip eden 

Möayö Piti burada söze kanttı: 
- Zannederim ki bu it sizi bir 

parça yordu •• 
Yormak la ne kelime 7 Zavallı Ki· 

ni Bey bitik bir vaziyette idi. Maa• 
mafih; 

- Tahmin ettiğiniz kadar değil .• 
- diyebildi - Hem ne olacak e-
fendim; vazifemiz •• 

Pitt ak saçlı, bıyıksız, ortaboylu 
bir adamdı. Bir Proteatan papası ri· 
yakarlığı ile gözlerini tavana dikerek 
mınldandı: 

- Fakat bilir miıiniz? Ne kadar 
aevaba girdiniz. Hemtire Ston çolı: 
dindar bir kadındır. 

Kaymakam bu mürailite sinirlen· 
di. Ufı keamek için sesini yükselle· 
rek aordu: 

- Ne zaman yola çıkacakıınız 1 
- Buradan sonra size ti.bi o]ac:a.-

ğız. Ne zaman iıterseniz. . Biz hsı:•İ 
rız. Eğer siz de hazırsanız, derb& 
hareket edebiliriz. e 

Kaymakam Protestan papasının J1 
demek istedijiini anlıyrunamııtı: 

(Devamı var) 
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ME LEKETDj:;aaı Dil anketi 
(Bap 1 inci sahifede) 

Y apmacıkl.ar ( alayiı) içinde boğulmak 
iıtenilen bu güzel dil, binlerce yıl, o 
yabancı aaldınılara kafa tutarak kökü
nü korumuı, kurtarmqtır. Bugün onu 
yabancı ııözler içinde, ite yaramaz bir 
avadanlık (alet) yapınak iıteyenlerin 
ağzı tıkanmııtır. 

Bir iflas 
Mil.AS (Milliyet) - Makayyit 

zade Nuri ticaretan ... i çok iyi bir 
ınevki yapmıı olan bir müeoaiae ma
ltteeNÜf 30,000 lira açıkla iflla et
ıniıtlr. Mukayyit zade Nuri Beyin 
bir rakı fabrikaaı vardı ve "Sıhhat 
R.ak111", "Efe Rakm" iaminde ii.züm 
ve incir rakllan çıkarmakla beraber 
ıene ayni "Mukayyit sade " firma
lı altında aabunlar imal etmekte idi. 
güzel ve modem bir aabun fabrikaal 
•ardı. Bu suretle memleketin aeytlll 
Yazı alıt verifinde de mÜeNlr olmak
ta idi. Diğer taraftan, gerek aabun 
İınalltanealnde, gerelue rakı fabri
kaamda iıleyen ameleye de teairi çok 
olmuıtur. Maamafih piyaaanm bu 
botluğunu dolduracak yeni bir müea
ıeae meydana gelmek üzeredir, o da 
tetkilt ve İn§aatmı bitirmek ile:ıere 
bulunan "Çerçi zade' aabun fabrika
aıdır. Millata. Nalbantu.de, Terzba
de, Srvari ofullan aabun imali.tanele
ri yanında yeni ve aari tetkilat ile 
ıneydana ıalmekte olan bu Çerçiır:ade 
ınüeueaeal pi7aaada, ,bilbaaaa z~ 
yağı aht yerftlnde mübim bir rol oy
tuyacaktır •• 

A.. N .. 
---co,._ __ 

Balıkeairde yüz yataklı 
bir talebe yurdu 

BALIKESiR, (Milliyet) - Hal 
kevinin tetebbüsile Balıkesirde or 
ta ve lise tahsili takip etmek isti
Yen viliyet talebesini barındıra
cak olan yüz yataklı bir Talebe 
Yurdu açılmasına karar verilmit
tir. içtima halinde bulunan Mecli
si Umumi Talebe Yurduna genit 
ınikyasta bir yardım yapacaktır. 

Balıkesirde dil anketi 
BALIKESiR, (Milliyet) - Dil 

anketi Balıkeairde derin bir alaka 
uyandırmıttır. Halkevi Dil tubeai 
bu hususta bir faaliyet göıtermek 
tedir. Hergün netredilen kelimele 
ri Halkevi ayrıca biner adet tabet 
tirerek bütün halka daiıtmakta; 
kelimelerin kartılıkları tehrin 
ınuhtelif yerlerine konan kutulara 
atılmaktadır. 

Halkevi bundan batka büyük 
afiterle bütün vatanda,lan vazife 
batma çafırmıftır. 

Söz derleme iti 
KASTAMONU (Milliyet} 

Söz derleme iti memur, muallim, 
esnaf ve bütün halkın candan or
taklığıyla ve olanca hızıyla devam 
etmektedir. Bir hafta içinde 750 
den fazla söz derlenmittir. Köy
lerde derlenen sözler yeni gelmi
ye baf lamış oldufundan derlenen 
•özlerin birkaç gün aonra bini ge. 
çecefi umulmaktadır. 

Kastamonu meyvalan 
KASTAMONU (Milliyet) 

Kastamonu' da bu yıl da heryıl ol
duğu gibi Amasya elması, armut, 
erik ve difer meyva atlakları çok 
ıniktarda aablmakta olup Anka
ra, Zonguldak gibi kom9u Vila
yetlere de yollanmaktadır. Mey
Vacılarm dediklerine bakılırsa bu 
yıl 20000 den fazla &flak dikilece 
ii umulmaktadır. 

Aydında sürek avı 
AYDIN, (Milliyet) - Halke

vi himayeıinde bulunan avcılar 
cemiyetinde 36 avcı 40 köylü ile 
el birliği ederek dün Kızılca ve 
Ekizdere köyleri civarında üçün
cü sürek avı yaphlar. 16 domuz 
daha öldürdüler. Bunlardan bir 
kaçının karnından 20 den fazla 
yavru çıkmıtbr. 

Avcılar cemiyeti, av mevsimi 
geçmeden iki ıürek avı daha ya
pacaklardır. Bunun için aktanı ce
miyet umumi heyeti toplanarak 
ihtiyaçlarını teabit etmit ve Hal
kevi idare heyetine bildirmittir. 

Aydın avcılar cemiyetinin 70 
faal aza11 vardır. Bunun yarısın· 
dan ~azlaaı aak~rlik çağına yetit
ınemıt gençlerdır. Hem milli bir 
sporumuzu yükaeltmeai ve hem 
de gençlerin abcılık kabiliyetle
rini yükaeltmeıi itibarile çok fay. 
dalı bir mevcudiyet olan cemiye
te bu aene hususi muhasebe ve be. 
lediye bütçelerinden biraz yar
dım edilmesini batta bulunanlar
dan dileriz. 

Akçekese Köyülüsü 
çalışıyor 

ŞiLE, (Milliyet). - Otedenberi ge
~ek ?,Ohtkanlığı ve gerekıe maarifçiliği 
~e toh.~e~. kazanmıt olan Şilenln Akçe
.ese koyu Halkı 933-934 seneleri için in 

hh_ap ebnİf olduğu genç ve faal muhtarı 
Alı efendinin intihap srrasında heyeti 
lltnumiyeye kabul ettirmit olduğu do
kuz ~ad delik !Yi i~ler t< ~ifini ba§llr· 
lltak uzere faalıyete geçmıştir. Bu mad
~"1-:rden en mühimleri olan köy civarın 
"~~ı. köprülerin yeniden inşası köy ca
t?ıı1nın tr.mire muhtaç kısrmlııı.nrun he
han buniı·i, köy mezarlıfının temiz bir 
, ale konmaoı ve fideler dikerek mezarlı
ta İyi bir manzara vt:rilmeıidir. 

Antepte maarif 
ANTEP (Milliyet) - 17 ai 

merkezlerde, 53 ü köylerde olmak 
üzere 70 ilk mektep vardır. Bu 
mekteplerde 153 muallim vazife 
görüyor. Bunların 107 ai muallim 
mektebi mezunudur. 4,743 talebe 
vardır. / 

Bu aene ilk mekteplerden me
zun olacak çocuklar tahminen 55 
i kız olmak üzere 320 dir. 

---cO»·---

Gaziantebin bir senelik 
ticareti 

GAZiANTEP (Milliyet) - Ga 
ziantep Ticaret Odasınca hazırla
nan bir ntatistiğe göre, tehrimizin 
932 aeneaine ait bir senelik ithala 
b 2,986,000 lira, ihracab iae 925 
bin lira fazlaıile 3,911,000 lira 
tutmaktadır. 

Bu ithalatın 1,331,000 Iiralıimı 
ecnebi memleketlerden gelen et
ya ve 1,655,000 liralığını da Tür
kiye dahilinden gelen mevat tet
kil etmektedir. 

ihracat etyasının İae 2,576,000 
liralığı Türkiye dahiline ve 1,335, 
000 liralığı da yabancı memleket
lere aevkolunmu9tur. 

ithalat ve ibracabmız cins, 
miktar ve kıymet itibarile fU ıu
retle tevzi olunmuttur. 

Kaçakçılarla müsademe 
GAZiANTEP (Milliyet) - Ha

car köyü civarında kaçakçılarla 
hudut muhafızları arasında bir 
müsademe olmut; bir kaçakçı a
ğır surette yaralanmıt ve biri öl
müttür. Ayrıca üç hayvan ölmüt; 
altı yük kaçak manifatura efyaaı 
ve teker ile bir hayvan diri olarak 
elde edil mittir. 

Alacak yüzünden 
cinayet 

GAZiANTEP (Milliyet) - Cu
ma günü tehrimizde feci bir cina
yet oldu. Bir gümrük katibi cad
de ortasında bir kebapçıyı öldür
dü. Vak'a tudur: 

Şehrimiz gümrük idaresi me
murlarından Abdülkadir Efendi; 
cuma günü öğleye doğru iyice ıar
hot olduğu halde, Suburcu cadde
sinde kebapçı Cemilin dükanına 
geliyor; kebap yaptırmak istiyor. 
Abdülkadir Efendi de 150 meci
diye kadar alacağı olan Cemil us
ta kebabı yapmıyor ve parasını 
istiyor. Bundan müteessir olan 
Abdülkadir Efendi ansızın kebap
çı bıçağını alarak Cemllin kalbine 
saplıyor, ve kaçıyor. Cemil usta 
hastaneye götürülürken yolda öl
mü9 ve katil yakalanmı9tır. 

Kastamonuda balo 
KASTAMONU (Milliyet) 

Martın dokuzuncu günü aktamı 
Vali vekili Fazıl Beyefendinin hi
mayelerinde Kastamonu Halkevi 
tarafından tertip edilen aile balo
ıu münevver ve güzide ailelerin 
iştirakile belediye salonlarında 
net'e ve tetaretle sabaha kadar 
devam etmittir. 23 nisanda bir de 
çiçek ve çocuk balosu tertip edil
mesi arzu edilmektedir. 

Aydın umumi meclisi 
AYDIN, (Milliyet) - Vilayet 

";mumi meclisi azalarının seçilme
" 19 marta kadar bitirilecektir. 
Vilayet makamı kazalara tebli
ğat Yapm19tır. Karacasu kazasın
da intihap yapılmıttır. 

Manisa borsasında 
MANiSA, (Milliyet) - Mani

sa borsasının 933 senesi idare en
cümeni azaları borsa meclisi ta

rafından seçilmittir. Ekseriyet ka
zanan zevat funlardır: Bağcı· 

!ar bankası müdürü Kenan Bey, 
tüccardan Bayram, Bekir, Hay
dar, fabrikatör İsmet ve tüccar
dan Evlat Hüseyin ve Cabi oğlu 
Ahmet Kadri Beylerdir. 

Edime • İstanbul yolu 
Edirneden yazılıyor: lstanbul 

- Edirne asfalt fO&esinin bir an 
evel in,ası için Edirne, Kırklareli 
ve Tekirdağ vilayetleri 1933 büt
çelerine tahsisat koyacaklardır. 
Bu vilayetlerin tahsisatları yolun 
intasına kifayet etmediği takdir
de Nafia vekaletinden yardım is
tenecek, bu da olmazsa taksitle 
bu vilayetler tarafından öden
mek üzere bir istikraz yapılacak
tır. 

Karacasu· Tavas yolu 
KARACASU (Milliyet) - Yapıl
masına evvelce batlandığını bildir
diğim Karacasu - Tavas yolunun 
kaza hududu. kısmında in9aata 
devam olunmakta ve bir an eve! 
bitirilmesine çalıtılmaktadır. 

Dolandırıcılık 
MANİSA, (Milliyet) - Bazı 

rüeaanın imzalarını takliden ve 
sahte makbuz ibraz ederek Ge
çilen köyünden Ramazan Şükrü 
ağanın 284 lirasını dolandırmak
la maznun Saidin muhakemesine 
bugün ağır ceza mahkemesinde 
batlandı. Mahkeme heyeti bazı ta 
bitlerin celbi için mahkemeyi ta
lik etti. 

---CO»>---

Dörtyola belediye eczahaneai 
Dörtyoldan bildiriliyor: Bele

diye kazada bir eczane tesisine 
batlamıf, icap eden ilaçlar ve mal
zeme aiparit olunmuttur. 

Şimdiye kadar kazamızda, ge • 
rek mülhakatta hasta olanlar ilaç 
bulamamakta, ancak parası olan· 
!ar vilayet merkezine kadar gide· 
rek ilaçlarını yaptırabilmekte idi
ler. Belediyenin bu hareketi hal
kı çok aevind irmittir. 

Beyin humması 
Ketandan bildiriliyor: Kasa· 

bamız toförlerinden Niyazi Efen· 
di beyin hummasından ölmüttür. 
Hastalığın aari olması itibarile 
derhal sıhhi ve tıbbi tedbirler a· 
lınmıf, evin bütün etyası ütüden 
geçirilmit ve icap edenlere atı ya· 
pılmıtbr. 

Mersinde pamuk istasyonu 
Ziraat vekaleti pamukları te

mizlemek için Mersinde bir le· 
mizleme istasyonu tesisine teteh
büı etmi9tir. Buna Ziraat banka
•• da yardım edecektir. 

lzmirde yeni mektepler 
İzmirde Turan, Şemikler - Ha· 

cıhüseyinlerde yapılacak mektep
lerin temelleri merasimle atılmıt· 
tır. 

Merasimde, vali Kazım Pata, 
ve bir çok halk hazır bulunmuf
lardır. 

Vali Kazım Pata her iki mek
tebin temelatma merasiminde nu
tuklar söylemi9tir. 

Şimiklerde, o civar köylüleri 
İzmirden gelen zevata bir öğle zi
yafeti vermitlerdir • 

Samsunda mektepler 
SAMSUN, 15 - 933 bütçeaile o 

tuz mektep açılmasını kabul edf:!l 
vali Mustafa Arif Beyle umumi 
meclis azalarına Maarif vekale
ti tarafından gönderilen letekkür 
telgrafları ayrı ayrı tebliğ olun
muttur. 

Afyon fidanlığı 
Afyondan bildiriliyor: Vilaye

timizin nümune fidanlığında ye
tittirilen 7800 fidandan 5100 ü ka 
zalara gönderilerek dafıtılmı.
br. 

Akşehir ve Karamanda 
Aktehirden bildiriliyor: Şehri

miz Gençler Spor yurdu ile Ka
raman idman yurdu arasında 
kurban bayramında Aktehirde, 
bayramdan sonra da Karamanda 
iki maç yapılacaktır. 

Cümhuriyet Halk fırkası da 
tehrimizde mevcut bet klüp ara· 
sında bir kupa maçı tertibine ka
rar vermittir. 

Mimar Sinan ihtifali 
TEKIRDAG (Milliyet) -Halke
vimiz geçen sene olduğu gibi bu 
aene de zengin bir proğramla Mi
mar Sinan ihtifaline hazırlanmak
tadır. 

1 İs ve İsçi 1 
Milliyet bu •Ütundıı iı ve İfçİ iatİ· 
yenlere t<ılJ<UJ•ut ediyor. lı ve İfÇİ 
i&tiyenler bir mektupla /ı büro
muza müracaat etmelidirler. 

f~ isteyenler 
Dört ıene, daktilo, kasadar ve 

mubaıebe muavinliklerinde bulun
dum. Bon servisim vardır. Türkçe, 
Franıızca tamamile ve kıımen İngi
lizce bilirim. Kefalet verebilirim. U
fak bir maqla it anyorum. 

Aı:zu ed.tnler atağıdaki adreM 
ınektupla milracaat etsinler: 

Milliyet gazeteü it büroau S. N. 
Hanıma. 

-~--c=»-~--

Yenl ne,rlyat 

Kolay yazı 
Robert College muallbnlerinden 

Sekip Etem ve V. D. Çerciyan Bey· 
ler ilk va orta mekteplere mabaua 
olmak üzere "knlay yazı" iami .ı. 
tında güzel yazı yazmak için bir 
rehber· çıkarmıtlardır. Yazıyı düz
gün yazmak için bu rehberlerde göa
terilen usuller cidden favdahdır. 
Tavsiye ederiz. 

Dilimiz yayılıp ğenitlemeye çemrekli 
(amade) bU: duruştadır ki ona aaldıran 
her yabana aman artık vermez. Yurda 
dirlik (aoayiı) eaenlik (aaude) dil bir
liği ile gelir. Türk dili tutsak değil bir 
baıma buyuran (amir) bir özlü dildir. 
Türk çocuklarm:ın ıeleceği, (ati) Türk
lüğün ilerisi, ııibi ancak bu dil itinde 
böyle yerinde düzenli, verimli-yiirüme
leri ile parlak olur. Şimdi her Türk e
lindeki gÖzğüye (Ayine) yüzünü çevir· 
miş yapmacık ıüsleri atanık ona yakııan 
çekimi (cazibe) veriyor ve timdi bütün 
Türk yuvalannda enğin dil adına bir a
yım günü (ayin) yapılmaktadır. 

Türk çocuklarına, doğan yeni dil aa
vaıı aydın ve kutlu olsnn. 

Edirne Meb'usu 
ŞEREF 

Gelen karşılıklar 
1 - Eb'at : Uzaklıklar, aralıklar. 

(Eb'adi müsavidir : Aralıkları birdir) 
Eb'adi selbe : üçlük ara. Eb'adı aeli
seden Tul, Aız, İrtifa veya Umuk - Üç 
aralıktan w:unluk, geniflik, En, Ylik
selclik veya derinlik gibi. 

2 - Ebedi: Sonswı, Sonu olmayan. 
3 - Ecel: Ölüm. (Eceli gelınit - 0-
lümü gelmiş. 4 - Ecir: Tutulmuş, pa
ra ile tutulmuı. 5 - Ecr: Kar§llık 
(Maddi ve manevi karşılık). 6 - Ecne.. 
bi: Yabancı. (Ecnebi memleketlerde -
Yabancı ellerde). 7 - Ecram: Yıldız
lar. 8 - Ecza: Parçalar (Cüzü - Par
ça, Cüz'ü La yetecezza - Parçalan
maz Parça). 9 - Edat: Ek, Parça, Ye
dek, (Edatı Rabt) - Bağlama Eki 
(Edab Tasgir) - Küçültme Eki veya 
parçası. 10 - Edep: Bunun yerine Say
r:ı koyabiliriz. 11 - Edebiyatı Yüksek 
bilgiler. 12 - Ezeli: İlkince,_önce. 

Seyriaefainde: Halit Ziya 

* * * 
Eb'at: lstiymalimize nazaran: Ara-

lıklar, Ebedi: Sonsuz, Tükenmez. Ecel: 
Dirlik sonu, Ölüm. Ecir: Aylıkçı, Tar 
cı, (Tarcı ; Ücret mukabilinde çalışan), 
Ecr: Oğur, Tar. (Oğur - lvez, Kar
şılık. Tar, ücret). Ecnebi: Yat, (Yat: 
Yabancı, Garip, Gurbet, Ağlak; Ağla
nacak yeı-.) ;Ecram: Yıldızlar. Ecza: 
Ot, Kapsız Kitap, Paı-çalar. (Ot, ilaç, 
Ağız otu, Müşteil madde, Kapsız, Cilt
siz ecza halinde kitap. Bu gördüğünüz 
parçalar, Alektirik maki:nasırun eczasın
dandır.) Edat: Ekleme. (Ek, mafsal o
larak müstameldir.) . Edep: Erdem, 
(Erdemli Çocuk). Edebiyyat: Dilbilgi
leri. Ezeli: Mukabili şimdilik gene eze
lidir. 

Eminönü Sebzehane sokağı No.8 
...., , Ruhi zade lbrabim izzet 
t, • * * 

Çiıor-e' Kola.l(W<. Çıkaryol, Kuvu (Ku
vu : Tedbir). Çehre: Yüz. Çelenk: Çe
lenk, Didim. Çimen: Çimen. (Çimli yer) 
Da!ia: İten, Yelbigen, (Yelbimek: De
fetmek). Dağdııja: Gürültü, patırdı. 
Dahi: Büyüle adam, Zeyregen. Dair: 
Dönen, için. Daire: Tekerlek, Kuşak, 
Bölük, Oda, Koııak, (Yarım tekerlek 
Nısıf daire, Kuııak; Mm taka, &urç ku
şaklan, Bu apartmanın birinci ve ikin
ci bölülderi tutulmuştur, Ticaret odası, 
belediye odası, Nufus odası, Hükumet 
konağı). Dava: Sav, Sonmç, Tutuşma, 
(Savcı, Davacı, Sonmç, Mesele, Riyazi 
davalar, Tutuşma, Tutuıma olmazsa 
Ulaşma olmaz). Debdebe: Gökçeklik, 
Büyük alay. Debıet: Korkunç. 

Eminönü Sebzehane sokağı No. 8 
Ruhi zade 1 brahim 1 zzet 

Çare: Sıyrılış, buluşturma, bcceriş, 
yardım, kurtuluı. Çephre: Yüz, dar
gınlık. Çelenk: Süslü çiçek demeti, baş
lık, pırıltılı. Çemen: Çayır, yeşillik. 
Dafia: İtki, sürgü, savgan. Dağdağa : 
Pabrdı, gürültü. Dô.lıi: Yetişikııiz, eşsiz 
varlıklr, çok Yüksek duyuş. buluş ve 
görüşlü, öz yaratıcı. Dair: Dönen, do
laşan, için, ilişken. Daire: Dönülenyer, 
elde döndürülen çalğı, işyeri. Dava: İ
leri sürmek, kalkışmak, istek çatkınlığı, 
didişme, uğraşma düğümlü iş. Debde
be: Patırdılı görünüş, gözalıcı gösteriş. 
Dehıet: Korku, korkma. 

Filorinalı Nazım 
'f. 'f. 'f. 

Balıil: Cimri, Pinti, Eli sıkı, Tutum
lu, Verimsiz. Bahs: Söylemek, Anmak, 
Söz açmak, Konuşmak. Söz tutuşmak, 
Duruşmak, çekişmek. Bahusus: Hele, 
Katışıksız olarak. Baht: Karşı, Karıtla
san. kary çıkan: (Karşım böyleymiş, 
Bahbm böyleymiş). Baio: Ulaşbran, 
Ulak (Sebep, Vasıta mukabili). Baki: 
Sonsuz. yaşayan, Hep var olan, bir dü
züye dınelen, Dipdiri. Artan, Ardaka
lan. Bakir.o: Kızoğlan "Eldeğmemiş" 
yeni yeten. Baliğ. Ergen, Erişkin, Ye
tişkin, Çağında, Çağı gelen, Eren: Bor
cu yüz liraya erdi. Batil: Diasiz, Kök 
süz, Temelsiz, Boş. Becayi,: Yer de
ği§me, biri birinin yerine geçme. Bed
bin: Kötü gören, Kötü gözlü, Çekeıni
yen, Bedel: Karşılık, Tutar, Değer, Pa 
ra, "Benzer, Eş: (E§i, Benzeri yok -
Bibedel), Beden: Göğde, Vaclık (Vü
cut mukabili), Bedevi: Çöllü, Ovalı, 
Göç<;he, Bedi: Hiç yoktan yapan, Ör
neksız yaradan Tann GöriUmem.iş gü
zel, Gökçen, Oflaz. Bedibi: Apaçık, 
Göz önünde. Beis: Yitik (Yitirmekten) 
Yitik yok, kaybolmuş bir nesne yok.' 
1 Numaralı cetvele geçmeyen: Amade: 
Bekleyen, Dinelen ; Tetik duran, V u 
olan (Nazır mukabili). 

Bursa İnhisarlar Mıımul!t ıubcııi 
1mlri: Saflyüttin 

Derleme fiılerl 
ANKARA, 17 (A.A.) -T. D. 

C. Cemiyetinden ı 
Martın ikinci haftası zarfında 

yeniden cemiyet merkezine gelen 
derleme fi !eri 4665 tanedir. Bun-

Sayılı ordu, 
Sayılı tayyare 

(Başı 1 inci sahifede) 
torpito muhripleri için 1932 birinci ka
nununda İngiltere ve Ameı-ika tarafın
dan yapılan müıterek teklifi esas tul
muıtur. Yine bu planda safıbarp gemi
leri İnşaatında umumi bir mütareke ya 
pılması teklif edilmiştir. 

Bu plan Almanya hakkında Ver
ıailles muahedesinin tayin ettiği keyfi
yetçe tahdit eıasını tanımakta, fakat 
tatbikat sahasında bu mütarekeyi AJ. 
many:ıya da ıümullendirmetkedir. 

Tayyarelere gelince .. 
İngiliz pi.im hava kuvvetleri sahaırn 

da fU teklifleri havidir : 
Tayyare bombardnnanlarmm meni 

askeri tayyareler miktarının azaltılma· 
il. 

Bu ıon teklife göre Franaa, Japonya, 
ltalya, Sovyetler birliği, Amerika ve İn
gilterı. mevcut aıkeri tayyarelerini 500 
e indit"ecekferdir. 

Diğer hükiimetleriıı mevcut aakeri 
tayyarelerini indirecekleri hadler ıu su
retle gösterilmiıtir : 
200 Çekoslovakya, Lehistan, lapanya, 

Yugoaluya, 
150 Belçika, Felemenk, Romanya, 
100 Türkiye, Çin, 
75 Yunanistan, Noneç, lıveç, lıviçre. 
5r. Danimarka, Eatonya, Letonya, Lit-

vanya, 
25 F enlandiya ve Portekiz, 
l nııiliz pli.nı teklif ettiği mukavele 

projesinin imeriyet müddetince yeniden 
tayyıore yapılmasını menetmekte, bulun
durulma&ı memnu tayyarelerin yansı~ 
nın 6 Haziran, l!İ36 tarihinden evvel ve 
öteki yarmııır. bu mdmvelenin müddeti 
bitmeden t.-n-el tahribini derpif eı:}emek 
tedir. 

Bu projenln üçüncü kıamında silô.lı 
kuvvetleri hakkında malumat teatiıi ve 
alıruı<ak kararl..-ın ileride mukaveleye 
ili.vesi ileı·i aürülmüıtür. 

Dördüncü kısunda kimya maddelen, 
mikro ve yangın çıkaran bombalar vası· 
taıile harp yapılması menedilmektedir. 

Beşinci kısımda daimi bir komiıyon 
teıkili teklif edilmektedir. Bu komis
yon, 5 ıene için meri olacak ve mevcut 
ıulb muahedeleri ahk3mmın yerini tu
tacak olan bu mukavelenin müddeti bit
meden evvel toplanacak ikinci bir ailih 
ları azaltma konferansı için bazrrlıklar 
yapılacaktır 

Mac Donald nutkunda ne dedi? 
CENEVRE, 17. A..A.. - M. Mac 

Donald, dün öğleden sonra söylediği nu 
tukta vazi)'1!te dik bir nazarla bakmak 
gerek olduğunu beyan ebniı ve demiıtir 
ki: 
-·"Eğer Almanya yalnız kazanmak

la kalmak isteyoraa, bu onun olup bi. 
ten ıeylen ve kendi menfeatlerini yanlıt 
bır aurctte kavradığını göıterir. 

Sila!ılım elinden alınmıı milletler hak 
ve hurriyel iıteyorlar. Silihları ellerinde 
olan mılletler bu dileği hesaba katma
lıdırlar. Yairuz beşler konferansının b.:
yannameri hukuk beraberliği ile emni
yetİ11j birbirine bağlı şeyler oJduğunu la

nımı§lrr/' 
Bu •o~ierden sonra M. Mac Donald 

milletler araMnda itimat duyguıu bü· 
küm sürmedikçe, hukuk beraberliği i
tinde ilerleme bq gösteremiyeceğine 
dikkatı çekmiştir. 

M. Mac Donald ıilahları azaltma kon 
feransınnı batka bir vakte biırakılması 
düıimcesine itiraz ebnİf, bunun ıimdiki 
halde bir muvaffakiyetoizliğe uğrama 
demek olacağmı ııöylemiı ve nutkuna 
§Öyle devam etmiıtir: 

-" İngiliz projesi Fransa ile Alman 
ya araımda kartılıklı bir anİ&Jma mev
cut olduğunu ve befler konferansının 
beyannamesindeki ıartlann gerçeldq
tiğıt!İ tarzetmektedir. ~ 

M. Mac Donald bu planın elbirliği i
le çalııma dütüncesile tetkikini iıtemiı
tir. 

M. Mac Donald devamla demittir ki: 
- "fckııt ettıguruz plan bet ıenç 

mü.Jdetıe mer ı '3iacaktır. liu pıan ıı
li.h KUVVt!tierinın a28Jtılma•ını aerpıı et 
mekte, yt.nıci.en sılctD.ianma yolunda ha
rek~U<!re manı ounakta ve devletlerden 
herlıaıı~ı bırın,..J. ta.nbutlerinden ııynlıp 
kurıtolumaması ıçin beynelmilel bir 
kontrol ~.a11 kurmaktadır. liundan bat 
ka bu pl"n ıilô.lıların tekrar "li.zaltılnıası 
yoUarını aramak üzre daimi bir teılcilat 
yapılma>ını istemekte ve itimat duygu· 
ıunun kuvvetlenmesi için siyuet saha
sında da çalışması i.mkinını tanımakta
dır. 

M. Mac Donald, ordu mevcutları için 
F ı·ansız plirunda ":teri sürülen mü~W.. 
rek e1a11 kabul etmektedir. 

M. Mac Donald deniz itilafına daha 
bqka devletlerin de ittirakinl istemiı, 
her türlü tayyare bombardunanlarınm 
kaldırılmaımı teklif etmiı, aivil tayyare
ci~ mesel~ !Mr tarafa .~ıt. 
mikrop .-e kİrjyevı maddeler vasitaaile 
muharebe yapma uıulünnü kaldırılma
amı da kabul etmittir. 

Fransızlar ne düıünüyor? 
CENEVRE, 17. A. A - Havaa a

jansından: 
M Mac Donald'ın izahab bittikten 

ıonra M. Daladier ıöz abmt, lngiliz pli.
nmın ana hatları hakkındaki izahab ve 

!ardan 383 Ü Bilecik, 166 aı Bolu 
20 ıi Bordur, 521 i Çanakkale, 41 
i Çorum, 127 ai Edirne, 41 i Erzin 
can, 235 i Eaki,ehir, 13 ü Gaziayın 
tem, 149 u Giresun, 104 ü içil,, 471 
i lıtanbul, 207 si Kastamonu, 317 
ıi Kırtehir, 56 sı Kocaeli, 658 i 
Konya, 38 i Manisa, 139 u Mersin 
100 ü Muğla, 78 i Ordu, 166 aı El. 
aziz, 220 ai Sinop 124 ü Sivas 101 
i. T ekirdağı vilayetlerinden g;lmit 
tır. 

Martın birinci hafta11 sonunda 
elde bulunan 9066 fitle beraber 
elde derleme fi~leri 13731 e vıu
mı tır. 
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Yeni iş sahaları 
(Başı 1 inci sahifede) 

leri, şeker fabrikalarındaki a!,;.ka· 
ları, İpek ve yün fabrikaları en e. 
aaslı ve kuvvetli ihtiyatını teşkil 
etmektedir. 

it Bankasının bu aene içinde de 
ainal bazı tetebbüslere giriteceği 
ve vatandaşlara yeni it sahaları a 
çacağı timcliden tekarrür etmittir. 
Bankanın bu seneki mevduab tim 
diye kadar hiç bir sene içinde bu 
derece yükaelmemittir. 

Bu miktar 43 milyonu geçiyor. 
Bankanın bu sene yüzde sekiz te
mettü dağıtması kat'i olarak karar 
latmıtbr. 

bu plinın ilham aldığı eaaalannın an
latan belagath mütaleaları Franaız mu
rahlıaa bey~tinin büyük bir alaka ile dirı 
lediğini &Ö;ırlemiıtir. 

M. Oaladier aöziine devamla demiıtir 
ki: 

- Bu pli.ıı o kadar ehemmiyetlidir 
ki biz bunun en büyük itina ile ve en 
de.··• bir alijıa ile tetkik etmek iıti
yorıız. Bu plimn mülhem olduğu yük 
aek ve aad duygulan hürmetle ana· 
rız. M. Paul Boncour'un evelce verdi
ği iz.abattaki bathca -1arı biz bu 
planda büyük bir memnuniyetle mev· 
cut görüyorıız. . 

Milletler araamda sulhun kökleımcıi 
ıililı kuvvetlerinin bütün milletler tar~ 
fından ayni zamanda ve müe11ir bir 
kontrole tabi olmak üzre yavaı yavaı 
azaltılması uğrunda ıarfedilen candan 
'e bileaiz her türlü emeklere han&a 
derin bir surette bağlı ve aadık kalmak 
tadır. 

.ısu yolda emeklerin muvaffakiyetlt 
neticelenmesi beynelmilel muhıtte ve 
zihınlerde beliren enwıeıerin ortadan 
kaıl.masına bağlıdır. ııte bunun içıııuır 
kı bu duıünce uı[runaa Komada l>a;;· 
lıyacak gorüımeıer bizde aevınçt~n 
batka bır auy gu uyandıramaz. J:orB"ıı. 
sız murahas heyeti M. A'ıac ı..,.;na.l:.ı ın 
muvattakıyetıni can ve a:onuıaen temen .. 
nı tder . 

"-IDerıkan miimeuili M. <.ibıon da 
konıe.ransı kurtarmak için sarıettıiı c
melı.lerden dolayı l\'ı.. l\'ıac &Jona.a a tı:
Jekkur etmiı, Jngılız proıeaırun ı.eyeti 
umumiyeıirun ittıtakla ka1>..ı1Uou umnu
ğunu •oylemiıtir. 

Alma11aT ne duşıi.nüyort 
Bundan aonra Alınan ba§ıuuralıbaJI 

M. l\adolny ı-·ranaızca bır nutuk aoylJ· 
yel'tk konteranoa yeni bır hız vermek ı 
çin t.:enevreye ce.lınesinden aoıayı .l'll. 
l\'lac Donald'a teıekkur etmiı ve <le
nuşur kı: 

- M. Mac Donald ın konterausa 
vermek istediği bu hız ve ilerı hareketı 
nıüzakerelerin muıtbet bir nebceye uıat: 
maııua 1uphe112 un.kin hasıl t...ucct..K.tır. 

lngıliz murahhas heyetının tciı.ııt ct
tiğı mukavele pr{'ıe•ı konteranaın gu-
dıgı çıkmazoan kurtulmaıım temın ede
cek yeııane amelı çarcaır. i:.aası ıseııer 
konteransmda kabul edilen emnıyet, Al 
manyanın fikrine gore, ıiıüı kuvveUerı
nın ancak eı.a•lı ve adalete uygun bir 
ıurette azalblmaıile hakikat ıeklıne 
ııirecektir. 

M. Nadolny'den aonra İtalyan batmu 
rabhası M. Caballero söz almıt, 1 tal yan 
murahhaı heyetinin İngiliz planını bu
yük bir itina ile tetkik edeceğini sôy
l•ruittir • 

Komisyon lngiliz projeıi hakkındaki 
umumi müzakereye perıembe günu baş 
lantağı kararlaıtmruıtır. 

Fransa Gazetecileri planı 
beğenmediler 

PARIS, 17. A. A. - Gazeteler M. 
Mac Donııldın terki teılibat proje11le 
nutkunu ihtiyatla kartılamıılardır Mac 
Dona!dın büanüniyetinde takdir ve 
tazimle yadedilmekte ve takat herkesi 
tatınin etuıek isteyen pli.nının hiçb•l' 
kim•eyi tatmin etmediği kaydedilme1<te 
dir. Gazeteler Franıız ordusunun tama
men imba11 demek olan bir takım ta
vizat istenildiğini, halbuki ingilız proıc . 
sindeki emniyet zamanJannın bu tavi
zata nazaran kafi olmadığını be)anda 
müttefiktirler. 

!\ol Boncour pli.nı bir kül teık;I edi
yordu. Mac Donald plinı iae bunların 
yalnız bazı kısnnlarını iıtiare lltmekte 
ve Franıız planuun ıümülünü ifna et
mektedir. 

le Journal ıu aatır~ yazarak mat
buatın wnumi efkarına pek güzel ıer
ı:eman olmaktadır: 

lngiliz pi.im müzakerata eıaa olabile
cek unsurları kafi derecede müıait ih
tiva etmektedir. 

PlinC:a tadil edilmesi lazım gelen bir 
çok noktalar mevcuttur. 

Japonya alakadar olmıyor 
TOKlO, 17. A. A.. - Hükiımet M. 

Mac Don:ıld'm teklif ettiği plana az ala
ka gösterir gibi görünmektedir Çünkü 
bu planm ilk önce Avrupa memleket, 
!eri bakında tatbik edilmek için ba-.ı•· 
!andığı yulunda bir intiba bi.ııl olmuı, 
tur. 

Mac Donald Romada 
CENEVRE, 17. A. A. - M. Dala

dier ile M. Boncour bugün Pariıe 
avJct edeceklerdir. 

M. Mac Donald ile M. Simon Romaya 
hareket edecekler ve oradan Pariıte 
kalmaksızın, doğruca Londraya gidecek 
!erdir. 

M. Daladier'nin pek yakında Lond
raya hareket edeceği bildirilmektedir. 

Macar Hariciye Nazırı da 
ROMA, 17. A.. A. - C:enecrede bu

lunan ve baılıca devletlerin hariciye 
nazırlarile ıörütmek imkinını elde eden 
yeni Macar hariciye nazın M. Dekanya 
dün akşam Romaya gelmi1r istasyonda 
hariciye müate§Brı M. Suicb, Macarİı· 
tanın Roma ve Vatican elçileri ve lı:ı.· 
ric:iyc nezareti büyük memurlan tarafın 
dan karşılanmıttır. 

M. D<k1'nya, henüz yakından gorup 
tanışmış .,Jmadığı M. Muuoliniyi ziya· 
ret edecelıtir. 



Münakaşa hararetli oldu 
(Başı ı inci sahifede) ı 

Cerde/ 11 erinı Beyin cevabı I 
Vali B<f)in bu ıüali üzerine Cevdet 

yapılabilir. Bu müddet zarfında hasta
hane kapalı durabilir. istimlak borçlan 
mcaclcsme ;elince: Muhittin Bf. de oyle 
bir ~•hap hasıl oluyor ki biz borcumu
..., vermek istemiyoruz. Bunu kendi be
oabıma ve bütün meclis arkadaılarım be 
sabına kabul etmem. Biz borcumuzu ö
deme kahiliyetimiz derecesinde ödüyo
ruz. Borçları düıünmüyorsunuz dedi
ler, reis B., istimlak borçlarım pmdi bir 
lıastabane pavyonu inşa edilirken değil, 
geeçn sene 135 bin liraya Flurya plaj
ları satın alınırken kendileri düşünseler
di, daha iyi olurdu. 

Kerim B. •Ö~ aldı, dedi ki: 
- Haseki hastahanesinin faaliyeti 

hakkında rvveli> biraz izahat venneğİ 
muvafık buluyorum. Bura11 memlekebn 
yegane kachn bastahanesidir. 300 kadar 
yatak vardır. lstanbulun fevkalade vazi
yeti dolayisile Haseki yalnız ıehrin yü
künü değil, ba~ka vilayetlerden gelen 
hastaların da yükünü taşıyor. Size has
tahanenin son senedeki faaliyetini ra
kamlarla anlabrsam, bir kaç sene evve
Hnc nazaran bu aıhhat müeııesemizin 
nckadar çok çalıflığıru teslim edeniniz. 
1932 senesinde burada 6910 hasla ya
tmlarak tedavi edilmittir 1008 doğum 
yapılmıştır. Polikliniklerde 29119 hasta 
muayene edilmiıtir. Liı.boratuvarda 
13242 tahlil yapılnuilır. 2941 rontken 
muayenesi yapılmıfbr. Bu rakamlar bir 
kaç sene evveline nazaran çok fazladır. 
Buradaki laymctli doktor arkadaşlar bü 
yi.ık bir sa<lı•kat ve feragaıla çalıtıyor
lar Muhittin Beyefendi hlanbulun sib
hat müeııeıelerine timdiye kadar yap
tJdan hizmetten dolay) §Ayanı tebrik
tirl<r. Belec!iye reislikleri zamanmda 
bi:·çok ..ııtıi müesaeaat yeniden açrlnuı 
veya ihya edilmiıtir. Umumi harptenbe 
ri kapalı bulunan Zeynep Kamil hasta
hanesi de Muhittin Beyefendinin eseri 
himmetleridir. Bu ıeref de kendilerine 
aittir. Şimdi mühim bir ihtiyaç kartı
•mdayız. Çek büyük hizmeti dokunan 
Haseki haıtahanesine bir pavyon inıa.ıı 
herhnlde beldenin en mülıttm ihtiyaçla
':'ndandır. Burada bir pavyon in§a edi
lırse, bunun hazzı manevi ve vicdanisini 
Muhittin Beyefendi ilerde hepimizden 
fazla hissedeceklerdir. Ve batta ,imdi
den bu bisai duyduklarına eminim. A
dada yeni yapılan pavyon göz önünde· 
dir. Hasekide İ"4'l edilecek pavyon büt
çe:,;i saramıyacakbr. Bütçe mütevazin
Jir. Çok az masrafla yapılabilir. Burada 
yapılacak pavyon, Muhittin fıeyeıfencli 
emin olıunlar ki Cerrahpat•nın 1,S mil
yon sarfile uzun senelerde tatbik edile
cek tckaınül v~ ılab· progranunı ih
lal etmiyecektir. Pavyon için 65 bin lira 
tahsisat istiyorua. Su çok bir para de
iildir. Belediye reisi Beyefendinin bu 
hususta bizim noktayi nazarımıza ilti
hak edeceklerini ümit ediyorum. 

Muhiddin B. mukabele ediyor 
Muhittin B. önündeki notlardan Cev

det Kerim Beyin beyanabnı okuduktan 
sonra tözüne f(iyle batlach: 
- Cevdet Kerim Bf. in iuhatmclan an 
ladım ki Hasekiye pavyon intası meae
lo;si ~ fırka meselesi olarak mutalia e
d!lmıyor. Şehre ait bir bayır müessese-
11 olarak mutalaa ediliyor. Fakat bu bir 
bütçe itidir. Herıeyden evvel bütçenin 
mütevazin bir tekilde belde ibtiyaçlan
na takümıne taraftanm. Cevdet Kerim 
Beyefendinin haklmndaki itifatlanna te
fekkür ederim. Ben sekiz aenedenlıeri 
b~- ..ıırin me.uliyetini tqıyorum. Bu 
muddet zarfmda sıhhat müeaaeselerine 
ne kadar çok hizmet ettiğim meydanda
dır. Cerrabpata baataı.-inin bir miali 
daha _memlekette yoktur. v_, pavyo
nu, dıspanserler Zeynep Kimi! hastaha
nesi benim zamanında vücut bulnıuı 
sıhhi müesseselerdir. Haselı:i haatabane
aine paviyon İntatmı iatemey~im 
hastahanelere kartı dütmanlık olarak te 
l&kki edileme>:. Bunlar bütçe tevazünü 
meselesiclir. Hesapları, projeleri henüz 
ortada yoktur. Biz geçen le!rinisanide 
bir bal inşası için meclisten bir tahsisat 
istemittik. Evveli projeleri, hesaplan 
görelim, dediniz. Bu İfe ait hesaplan 
projeleri yalanda muhterem meclisinize 
arzedeceğiz. Şimdi bütçe encümeninin 
aerirltiği bir pavyon hıtuı teklifi var. 
B11 teklifin, hPnÜZ projeleri, hesaplan 
ortada yokken, kanuni ıelı:le uymadan 
naul lrabul edivonunuz7 

Haseki bastahaneainde vaziyet haki
katan ~tandır. Çünkü hueki biç ta
mır edilmemektedir. Burada çalıtan ar
kadatlar bir çivi ç:akmayorlar. Öyle aa
Jatılıyor ki Haadöyi idare edenler bi
ze, mubakk•k bir pavyon infaamı 
ze ebnek istiyorlar. Hastahanenin 'i:; 
le balmnsız, tamiralz 1-akılmuıııın ae
~bi, hastahaneyi bize daha periıan va
zıyette göstermek kaatiledir Veril 65 
bin lira ile pavyon bir ._· İK;İ..d:" ya
Prlmaz. iki sene sürer... Sonra gelecek 
•ene gene tabsiaat iat-ek lazım elir 
Halbuki hasekinin tamiri daha d:~ 
dur· Bana al. on bin lira, al 20 bin lira 
burasını ~ et, derseniz, derhal mu
vıdakat edenm. Halbuki poıvyon · . . 
timlak borçlanmu •erm-.ıea .ı.:;:.; 
halde, 65 bin lira tahsisat a-B •-·•-•unuz. 

orcumbo uzu vermek bizim için ı:: na
'!'u~ . raıdur Birçok vatandaf 'em
lakini, arsasını alııııJız, ııoıralamıı hali 
venonesnitiz. Bugün elimizde 300 bin ti
~ _olaa ~epu 3 günde borçlara dairtıla 
bilir. istimlak borçlarıma; bi -

el •. d r an ev-
v o emek vatan.>--1·- L-1-'-

lim --· .. ua&Kırut-etmek noktaamdan daha .. b c&r p nla mu rem 
. • a".>'o r yalnız muhtacı tamir-

dır. ıo bin lira Yetitir Ye . . 
§All iki senede bitm • m pavyon ın-
ki ez. Hastalan o va 

t nerede bamıebraeaiz:L Hül&aa -
sözüm fUdur: Burada, mecliste bul IOn 
arkadaılar, miinwaili ~";: 
ıehir halkmm alacaldarmı ödeınekten 
imtina ediyorlar, kanaatım budur. 

Muhittin B. uabiyetle yerine olurdu. 

Hıutane ve Florya plôji 
Tevfik Salim Pı. ıöz İatemiıti. Au.. 

le ıanlan söyledi: 
- Bir noktaya itaret etmek iıtiyo

rum. Belediye reiıi Bf. Hasekide çalı• 
'811 arlradaılan ağır bir itham altmda 
bulunduruyorlar. Burada yatan zavallı 
haıtalann zararına olarak hastahanede 
en küçük bir tamirin bile kasten yapıl
madığını söylüyorlar. Bu ağır bir itham
dır. Bu fikrimde ısrar ediyorum. Bir se-
ne içinde 45 bin liraya bile bir pavyon 

Bir aralık lım_ail Sıtkı B. söz aldı: 
- BütÜn bu münakaşalar bütçenin 

bu ıene iyi tanzim edilmemesinden ile-. 
ri geliyor. 

- Mevzu haıicine çıkılıyor! 
Derhal etraftan sesler yükseldi. 
Bunun üzerine lunail Sıtkı B. yen-

ne cturdu. 

Tren ve fren 
Adalı Avni B. elini bizli bizli önün

deki masaya vurarak söz istedi. Ayağa 
kalktı, dedi ki: 

- Vali Muhittin Beyefencliyi ve Cev 
det Kerim Beyefendiyi dinlerken ben
denizde garip bir hatıra uyandı: 8 yıl 
ene], henüz belde hadiselerine tama
men valaf olmadan Muhittin Beyefendi 
Şehremini olarak bu meclise ilk gelclik
leri vakit ellerinde Hasekiye ait bir 
proje, meclisin vicdanına bitap ederek, 
bu müessesenin tekamül ve islahmı şid
detle istemiılerdi. Muhittin Beyefendi 
•ekiz sene hep beldenin sıhhi i,lerile 
uğraştılar. Bugün tehirde mevcut bü
tün sıhhi müesseseler Muhittin Beye
fendinin zamanlannda tekimmül etmi,
tir. Hidematı sıhhiye uzerinde bizi sü
rüklemeğe alı,tırdılar. Şimdi biz bir bas 
tahane pavyonu intasını ısrarla İstİy(lııl1-
sak •ebep kendileridir. Çünkü biz, se
kiz senedenberi alııtırdıkları bir ruh ba 
leli içindeyiz. Mütemadiyen sıhhi mües
sese istiyoruz. Fakat bu ıefer de biz 
tren gibi giderken, kendileri fren yapı
yorlar. Hasekiyi geçenlerde ziyaretimiz 
bizi müteessir etti. Hastahane işi fen he 
yetinden, bütçeden aeçmez. Bu bir man
tik, bir hesap iti değildir. Bir his, bir 
vicdan ipdir. 8 aenedenberi bize verdik
leri itiyatla biz. timdi, bu pavyonun in
tuı i'ile mütebeyyiciz. Haıtahane in
tası hesapla olmaz. Bir hamledir. Ani 
bir hamle, vicdan hamlesi ile olur. Mu
hittin Beyef~ndinin ayni heyecanı duy
duklarından eminim. Pavyon tahsisatı 
için anunızda ihtilaf yoktur. Bizimle b&
raber bu hAmlenin peıinden gidecekle
rine emin bulunuyonnn. 

Sıhhiye Vekilinin izhar ettiği 
teesmr 

Avni Beyden sonra Cevdet Kerim B. 
söz istedi. Ayağa kalkarak dedi ki: 

- Vali ve Belediye reia.i Muhittin 
Beyefendi ikinci beyanatlarında pavyo
nun inıeaı fırka grupu karan mıdu, 
yüksek makamlardan emir mi aldınız, de 
eliler Şunu aöyliyeyim ki bunıda, mecli
si tqkil eden azayi muhtereme C. H. 
fırkasınnı mümeosilleridir. Meclis, C. 
H fırkasmm mefkUreaiııi, idealini, va
tana olan hizmetlerini takip, tetkik ile 
anlamıt, aevmiı bir tehir halkının hu
zurunda, sinesinde aleni toplannut muh
terem arkadatlardan mürel.keptir. Bu
rada bütün tehir itleri açıkça, arkadq
ça, samimi olarak konutulur. Her me
nle için hrka grupunda içtima edip mil 
zakerc etmek lüzumu yoktur. Fırka gru

p.u, İcap ettiği ı.amanlar, gene memlek ... 
tın menfaatine, aİyuetine ait itlerle ui 
ratır. Burada çok liizumlu olan bir has
tahane pavyonu intuı mevzu bahistir 
Yüksek makarnattan bir emir dahi a1: 
aak bunu burada IÖylemeğe lüzum gör 
mem. 

Yalnız sıhhiye nimi Refik Beyefendi 
hastahaneyi ziyaret ettikleri vakit, sa.
mimi o1"1"ak, biraz acı bir tekilde teea
ıiirlerini beyan etınitler, daha ne vaki
~e kadar bu perftan halde kalacak? d&o 
mitlerdi. Fakat biz bu ihtardan nıiil
hem olarak Du meseleyi burada görüt
müyoruz. Makam, plinsı:z it olamaz, 
bütçede her iş tevazünle yürür, eliyor
lar. Biz, Flürya P~ı Kadıköy deresi, 
çarfınm tamiratı, T llfdelen suyu için i
cap eden tabsisatlan kendilerinin İsra.. 
n üzerine plansız olanok verclik. Halbu 
ki Haseki pavyonu intası muayyen bir 
ittir. istenilen tahsisat büyük değildi. 
Gelecek sene biz burasını kunılmut o
larak görebiliriz. 

istimlak borcumuzu ödemeie de bu 
iş mani değildir. Borç için geçen sene 
75 bin lira verdik, Bu sene iki miali 
olarak ISO bin lira veriyoruz. Borcumu
zun hepsi esasen 400 bin lira kadardır. 
Gelecek sene bepaini bitiririz. Bu borç 
ta harbi umumiden evvel hatlar. Vatan
datlar bunca sene beldemiılerdir. Hal
buki biz 3 senede bitiriyoruz. Halk bi
zim hüsnüniyetimize emin olur, inanır, 
sevinç duyar. Reiscümihur Hz. evvelki 
&ene Hasekiyi ziyaret buyurdular. Mües 
senenin halini gördükten sonra burası
nın bir an evvel tanzim edilmeaiııi ira.. 
de buyurdular. Biz büyük reisin bu İfa
retinden de ilham alılık. Sonra bu has
tahane bir kachn bastabaneaidir. Burada 
vatan analan bakılıyor, çocuk doğuru. 
Ya<. Şehrin diier hastahanelerini gÜ 
zel ~İr t_ekle koyduk. Şimcli ura buray~ 
a•ldi. Bıraz acıyalım. Burannı vatan .. 
~ layik ~ bale getirelim. Mu
~ltin Beyefendiden ricamız bu itte bi
ziınle beraber olmasıdır. 

latimlôk borflan 

Cevdet Kerim B. söz.ünü hitirince 
~uhittin B. töz aldı. Bu aeıfor Muhit
tın B. daha çok asabiletmitti. ima söy
ledi: 

- lstimli.k borçlan lS senelik eski 
borçlar değildir. Yeni yapılmı§ bOrçlar. 
dır. ilk ıehrerneni olduğum sene tam 
2,5 milyon lira birikmit istimlak borcu 
ödedik. Avni Beyefendinin noktayı na-
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Galatasaray - Beşiktaşa 
5-0 mağlôp oldu 

• 
lstanbulspor -Vefa Kumkapı maçı 

çok sert ve zevksiz oldu 
latanbul futbol taınpiyonaaı maç• 

lannın ikinci devr-esine dün Kadıköy 
ve Taksim stadyumlarında devam e
dildi. Havanm çok güzel olması bu 
maçların etrafında biriken alakayı 
meydana koymuştu. Bilhaua K'.•~ı
köydeki Fenerbahçe atadı, meva~ı~ 
en mühim karşılaşmnlarmdan bınru 
teıkil eden Galatasaray - . ~~.tiktat 
müsabakasını seyre gelen buyük bır 
kalabalıkla dolmuştu. 

Fenerbahçe stac ında 
Fener stadında ilk müsabakayı 

Süleymaniye - Betiktaf küçükleri 
yaptılar. Küçük takımlar arasındaki 
şampiyona müaabakaaıruıı en kuvvet~ 
li iki takımı olan bu gençler, z ~vklı 
bir maçtan sonra 0--0 berahere kal
dılar. 

Darüaafaka ve Fenrebahçe kü
çükleri araıında oynanan ~·e . ek.~er
siz mahiyetinde bulunan ikincı muaa
baka çok hararetli oldu. Gerek Fener
liıer, gerek IJ:ınİffafakahlar düzgün 
ve zevkli bir oyun oynuyorlardı. Ne
ticede küçük Fenerliler I--3 &:~l.~p 
geldiler. Fıtkat, Darütşafaka bu~n 
oyunun dedamınca rakıbinden gen ol
madığını iıbat eden bir oyun göster
di. 

Galataav.•y - Beşiktaş 8 . ••kan
ları arasınd:ı=i müsabaka çok çetin 
oldu. Her iki ekipte de birinci takım. 
da uzun zamanlar oynamış futbolcu
lar vardı. Bu itibarla oyun hararetli 
bir cereyan takip ederek Galatasara
yın l-2 galibiyetile bitti. 

DördLincu kartdaıma ikinci künıe
den Altınordu ile Hilal arasında oy
nandı. Başlangıçta beraberlik göste
ren bu maç, yavaı yavaş Hili]in taz ... 
yiki allına girdi. Hilalliler, bu tefev
kuflarmı kaybebneden oynadılar ve 
maçı, 3-1 kazandılar. 

Son maç, gÜnÜn en mühim müaa. 
bakası idi. ikinci devre maçlanna ta
kımlarını tenaik ederek başlıyacakla. 
rı söylenen Galataaarayla birinci dev
reyi F enerbahçeden ancak bir eksik 
puvanla bitiren Betiktaşlılar karşıla
şacaklardı. ~iktaşın alacağı netice, 

zarlarsna iıtirak ediyorum. Hastahane 
inıaıı meselesi hia meseleıidir. Ben bu 
b~ldenin bütün meııuliyetini üıtüne al
=ı bir adam olmalı itibarile, bütün bel
de ihtiyaçlarının mütevazin olarak yü. 
rUmeıini istiyorum. Binaenaleyh nokta .. 
yi nazarunda iırar ediyorum. 

Teklif reye konuyor 
Bu kadar uzun münakafadan sonra bu 

husustaki münakafB kafi görüldü. Reis 
Hasekide bir pavyon inıa11 için 65 bin 
lira tahsisatın bütçeye konup komna
muııu reye koydu. Cevdet Kerim B.bu 
ıer.e inıası kaydile reye konmasını tek
lif etti. Tahsisat bu kayıtla reye kondu. 
Hasekide bir pavyon illfoBSt ittifakla ka· 
bul edildi. Bütün eller kalknıııtı. Mu· 
bittin B. bu rey ittifakından aonra kalk
tı, salonu terkettl. 

Bütçeden daha bazı fasillar okunup 
kabul edildikten sonra celse on dakika 
istirahat için tatil edildi. 

l kinci celse 
Bu arada bütçe encümeni toplanarak 

heyeti umumiyeye havale edilen işler 
haklunda bir mazbata hazırlach. Saat 
on üç buçukta ikinci celse, ikinci reis 
vekili Necip Beyin riyasetinde açılch. 
Belediye itlerine bakan sulh hakimliği 
tahsisatına 480 lira ilavesi lıaldmıdaki 
bütçe encümeni teklifi kabul edildikten 
sonra, muhasebe müdür muavini Nail B. 
makam tarafından, lstanhul mıntakaaı
na verilmek ÜZre tahsis olunan 10000 lira 
nın sarfı husuaunun belediye reisliğine 
bıralalmaaının teklif odildiiini sö ledi. 
C"' det Kerim B. dedi ki: y 

- Yenibahçede inta edilmek·· 
lan tehir stadyomunda batlıca U::ı:: 
yapılacaktır. Bunlar haricinde gençliğe 
diğer çal11ma aabalan IBzımdır. Bu, ya
km zmnanlara kadar maalesef ihmal ... 
dilmittir. Birçok yerlerde munta
zam spor sabalan yoktur. Bütçe encü
meni bu ciheti nazan dikkata alarak 10 
bin lirayi Mmta.kaya verilmek üzere 
tahaia etmitti. Bir enditem vardır: Pa
ra lüzumlu yere komnuıtur makama 
bırakılırsa sene içinde bir oaı.iı ile bat
ka bir yere gitmesin 1 (Katin en sesle
ri). 

Heyeti umumiye, Cevdet Kerim 
Beyin teklifj veçbile spor federasyonu 
lstanbul mıntakaaının göstereceği lia 
zuma ııarfedilmek kaydile bu tabsiaatm 
makam emrine bmJalmaaı kabul edileli. 
Mülhak, umumi ve mkali.de bütçe ka
rarnameleri makam tarafından teklif .,.. 
dilen nuktarın S bin lira ıaoksanile tas
vip olundu. 

Muhammen varidatta. başka beledi
ye nam ve hesabına hiç bir teklif vazı 
ve tarhcdilemiyeceı}İ kararl8ftınldr. 
Cevdet Kerim B., Eınaf Banka11 ve Oa
küdar - Kısıklı tramvayı gibi belediye
nin sermaye ile qtirak ettiği müesaese
ler hesap bilançolarının, etki karara 
raıiıqen muhasebeye getirilmediğine na
zan dikkati celbetınitti. Heyeti umumi
ye de, meelisin nisan içtima devresine 
bu müeaaeselerin hesap lıilAnçolarının 
makamca yeti,tirilmesini muv-'-1- gör• 
dü. ... .. 

Müteakiben bütçe heyeti umumi esi 
tayini e~ ile reye konmuş ı.!..a 
Sıtkı Beyın izhar ettiği bir m..haıif 
karıı mevcut azanm ittifakile '--bureyl e 
d"] k,. . ... ... 

ı ere ıçtımaa nihayet verİlJDİ!tir. 

vaziyetin daha açık bir şekil alma11· 
na yan:lım edecekti. 

Evveli Betiktaşlılar sabaya çıkb
lar. Galataaarayblar da onlardan bi
raz sonra göründüler. iki takım kar
fıln ştıfı zaman Beşiktaşlılarm şu şe
kilde oldukları anlaşıldı: 

Sadri - Hüsnü, Adn;ın • Nuri, Ali, 
Feyzi • Hayati, Hakkı, Nazım - Şe
ref, Eşref. 

Sun' mukabil, Galataaaraylılar da 
takımlarına bir kaç yeni oyuncu ala
rak sahaya çıkmışlardı. 

Avni - Burhan, Hüseyin - Suphi 
Nih;ıt, Muzaffer - O•man, lbrahm.: 
Rasih, Mwıtafa, Mehmet. 

Hakem, futbol federasyonundan 
Sait Salahaddin Bey. 

Kale intihabı hakkını Betiktaş ka
zandığı için Galata'5aray rüzgi.ra kar .. 
tı oynamak mf:':'cburiye tinde kalmıt
tı. Beşiktaş gibi kuvvetli bir hasma 
kar~ı h <'nÜz kat'i bir tecrübeden geç
memiş oyuncularla çıkan Galatasaray 
için, bu vaziyet hakiki bir talihsizlik 
olmuıtur. 

Oyuna Galatasaraylıların hücu
mu ile baılandı. Genç San kırmızı
lılar hemen oyunu Beşiktaı nısıf sa
hasına indirdiler. V,, ilk be, dakika 
Betiktan müdafaasının bocalamasile 
geçti. Beşinci dakikada Galatasaray 
sol açığı kısa bir mesafeden zayıf bir 
şüt attı. Maamafih sağaçık Mehmet, 
yetiımiş ve Bqiktaı kalesinin önün -
de birden bire hakiki bir tehlike baı
göatermiıti. Sadri, muhakak bir golü 
soğukkalılığı ile bertaraf etti. 

Beşiktaşlılar, yavaı yava, açılma
ya batladılar. Çok düzgÜn oynayan 
iki yan muhaciınleri hücum hattını 
faydalı paslarla besliyorlardı. Nurinin 
güzel bir pasını alan Şeref, kaleye 
ilk Be,iktaı ıütünü yolladı. Avni to
pu kesti. 

Sekizinci dakika: Beıiktaıın or
ta yardımcısı açık bir pas verdi. Bur .. 
kat topu lüzumsuz yere ayağında tu
ban lopa Hayaliden evvel yetiıti, fa
taı-ak çalım yaptı ve kaçırdı. Hayati 
ortaladı Hüaeyin acele bır çıkış yü
zünden ıska geçti. Eğer Şeref biraz 
erken yetişebilseydi Be,iktaş bir gol 
kazanacaktı. 

Onuncu dakikada, Beıiktat tazyiki 
ni artırdı. Hücumlan daha güzel ve 
idareli, Etrefin uzun bir tandelini 
yak:'\layan Hakkı, aıkı bir şüt attı, fa 
kat avuta gitti. 

()yun zaman zaman, iki takımın 
tazyiki altında oynanıyor Galatasa
rayın hücumları, daima daha az teh 
likeli. Hücum halının tecrübesiz o
yunculan, topu iyi kontrol edemiyor
lar. Paslan yerlerini bulmuyor şüt 
kabiliyeleri nokaan. Buna mukabil, 
Beşiktaşlılar, bilhaasa sol taraftan 
çok diizgün akıyorlar ve ekseriyetle 
tehlike yaratıyorlar. 

Y~i beşinci dakika: Beşikll\flı
larm ıkı müdafii de üat üste ıaka geç
tiler. Kaleci de yerini terketmi.ttir. Fa
kat Galatasaraylılar, topu bir türlü 
kaleye sokamadılar ve bir fırsat ka
çırdılar. 

Otuz ikinci dakika: Sağdan bir 
Beıiktaş hücumda, Hayati ortaladı, 
Haklaya gelen hafif bir plaae ile ş
f in ayağına geçti. Şeref küçük bir 
driblingle Hüaeyini atlatb ve on bet 
metreden pek le aıkı olmıyan bir ıüt ' 
çekti. Top plase gidiyordu, maama• 
fih tutulabilirdi. Avni, plonjon yap
nıa11na rağmen gole mani olamadı. Bu 
gol Galatasaraylılarm maneviyabnı 
çok aarab. Genç oyuncuların pek f .. 
na oynamaya baıladıldan görülüyor
du. Netekim, 34 üncü dakikada Meh
medin ortaladığı topu çok mibait va• 
ziyette yakalayan Rasih, muhakkak 
bir gol daha kaçırdı. Oyun mütev ... 
zin ilevıım ediyordu. Birinci devre bu 
netice ile bitti. 

ikinci devrede, Galatasarayın riiz
aarla beraber oynıyarak vaziyeti t .. 
lali edeceği ümit olunuyordu. Fakat 
Beşiktaşlılar, çok cani, bir hücumla 
batladıklan oyunu ayni nefeı ve aa.. 
rüı hRklmiyetile idame ederek dört 
gol daha atlılar ve Galatasarayı S-0 
yendiler. 

Gollerden ikinci n üçünciioü Na
zım yakından ve sıkı ıütlerle, dördün
cü ve on birinci hak.ikada attı. 23 ün
cü dakikada Hayati, tİm§ek aibi bir 
şütle dördüncü golü atıyordu. Bu aı
rada Galatasaray Nihadin ayağı ile 
bir penaltı fınatı kaçırdı. Otuz be,in
ci dakikada Şeref, ıaJıai bir hücum
la beşinci ve ıoıı golü kazandı . 

Oyunun umumi cereyanı mütaJea 
edilirse Beıiktaım daha ağır bastı
ğı görülür. Maamafih, Calataaaraym 
birinci devrede üstüste kaçırdığı gol
lerin bu vasiyeti kolaylattırdıfı da mu
hakkaktır. 

ittifak •por kul6bi 
kurultayı 

ANKARA, (Telefonla) - ittifak 
spor klübü bugÜn kurultaymı bel .. 
diye salonlarında aktetmiıtir. fah
ri ~eiali~i~e .Deni~Ji meb'uıu Necip 
Ali, Bınna reısllğe Kamuran Sım • 
ikinci reiıliğe Kemal Celil umıuıJ 
katiplife Muzaffer Klmil, kaptanlı. 
ta lbrahlm Sırn mubaaiplife Muhit
tin, doktorlufa doktor Aaım, idare 
müdürlüğüne Sait Beyleri aeçmiıtir. 
Ayrıca ilç ldşllilı falırl mlifaYlr hey&o 
te de Mfl\bul~ l'l~el H""111, Münir 

Temyiz 1 inci ceza 
reisi Vf'!fat etti 

ESKiŞEHiR, 17. - Eskişehir Ör· 
nek klübü gece eğlencesinde temyiz 
mahkemesi birinci ceza reisi Semih Bey 
sektej kalpten vefat etmiıtir. 

Dl spanserler 
ldarei huıuaiyenin lstanbuldaki üç 

dispanseri 932 senesinde çok büyük bir 
faaliyet göstermiıtir. Dispanserlere mü
racaat eden hastalar tedavi edildikten 
batka mektep talebelerinin muayene ve 
tedavilerine büyük bir ehemmiyet veril
miıtir. 932 kanunusanisinden 932 kanu 
nuevvel sonuna kadar dispanserlerde 
3, 104 talebe muayene ve tedavi edilmiı· 
tir. Bu sene mekteplerdeki talebenin 
diş lııfzıHıhasına da yakından alaka 
gösterilecek ve dispanserleı-in faaliyı>
tine bir kat daha ehemmiyet verilecek
tir. 

Davet 

Harpmalüllerine 
Harpmalülleri Cemiyeti Umu

mi Merkezinden: 
Mahiye aldıklan maa.t yekfuıu 

yüz lirayı geçen meslekdatlarımı
zın bugün, Cumartesi saat 10 dan 
20 ye !:adar Katibi Umumiliğe tef 
rifleri ehemmiyetle rica olunur. 

Konferans ve konser 
Türk Kadın Birliği Katibi U

mumiliğinden: 19-3-1933 Pazar 
günü saat 17 de Halkevinde "Pro
fesör Ahmet Rafit Bf. tarafından 
Cemiyeti Akvamın insani yollar. 
da alelhusus, kadın ve çocukların 
himayesi yolunda faaliyeti hakkın 
da konferans". Müteakiben güzi
de sanatkarlarımızdan İrfan Se
kip Memduh Hf. ile kıymetli b~s
tekirlarımızdan Şekip Memduh 
ve piyanist Adnan Hilmi Bf. ler 
tarafından "Türk Musiki Kon-... 
serı. 

.... Dr. 1 H SA N SAM I ..,.._ 

Gonokok Aşısı 
Belsoğukluğu ve ihtilatlanna kartı 

pek tesirli ve taze aııdır. Divanyolu 
Sultan Mahmut türbesi No. 189. 
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Dr. A. KUTiEL 
Karaköy Börekçi fırını sıraaında 34. 
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BEŞiR 
KEllAL 
Nasır lıicı 
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BEŞiR 
KEMAL 

llAcı 

!~rahim ve Şeref Beyler ııeçiimlıler· 
d1r. 

S eyrlıefain E•eyan ta
kımını 2-0 yendi 

Dün Takainı atadyumunda öfle
den sonra kupa maçı için Pera ta
kmıile kartılll§llcak olan Eaayan er
meni takımı Seyriaefain ile kartı· 
lath. Seyriaefain bazı arkadqlann
dan mahrum bir halde ve ıu kadro 
ile sahaya çıktı: 

Ali 
Nihat Necdet 

Muhittin !han lbrabhıı 
llhami Danit Seyfi Rıfkı Burhan 

Eaayan müdafaau çok ... rt bir o
yun tarzile Seyriaefain muhacim hat
tını ilk oyunda kırmağa çabtıyonlu. 
Fakat temiz bir oyun oynayan Seyri
oefainliler tehlikeli akınlar yapıyor
lardı. Bu arada Seyfi ve lbrahimin i
ki tehlikeli tütünü ancak kornerle 
kurtarabilmltlerae de neticede Seyfi 
ve Rıfkının ayağile iki gol yaparak 
maçı 0-2 Seyri..,fain kazamnııtrr. 

KARADENiZ POST ASI 

ERZURUM 
val uru 20 mart 

Pazartesi 
günü akşamı hareketle Zonguldak, 
lnebolu, Ayancık, Samsun, Ordu, 
Giresun, Trabzon, Sürmene, Rizeye 
azimet ve avdet edecektir. 

Fazla tafsilat için Sirkeci Yelkenci 
hanındaki acentalığına müra caat. 

Tel: 21SIS. 

3 üncü kolordu 
ilanları 

970 

Çatalca Mst. Mev. için ka
palı zarfla 60ı000 kilo un alı
nacaktır. İhalesi 1 Nisan 933 
cumartesi günü saat 11 dedir. 
Taliplerin şartnamesini gör
mek üzere her gÜn ve müna
kasaya iştirak için o gün ve 
vaktinden evvel teminatlarile 
birlikte 3. K. O. Sa. Al. Kom. 
nuna müracatları. (51) 

(1032) 
761 

* * * 23. F. Kumandanlığından: 
Fırka krt'atı hayvanatı için 

kapalı zarfla bir şartname da
hilinde 218,744 kilo arpa ve 
75,000 kilo yulafın ihalesi ya
pılacaktır. İhale 30 Mart 933 
perşembe günü saat 10. dadır. 
Taliplerin şartnameyi görmek 
üzere her gün ve münakasaya 
iştirak edeceklerin tayin edi
len vakitte lzınitte Fırka ko
misyonuna müracaatları. 
(3036) (1035) 
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KADIKÖY 
HAV AGAZI ŞiRKETi 
Bu pazartesi gilnil saat IS te Kadı

köy'ünde Süreyya PBf8 ıinıemaaı salo
nunda verilecek olan ameli ahçılık ve 
paatacılok dersine bütün hanımefendi

leri davet eder. 

MARAŞ 
Çeltik Fabrika•ı 

T. A. Şirketinden: 
1 - Meclisi İdare Ye Murakıp 

raporlannrn kıraati, 
2 - 1932 bilançosunun ve kAr 

ru zarar hesabının taıdikile Mec
lisi idarenin ibrası, 

3 - Nizamname mucibince çı
kacak nısıf aza yerine diğerleri
nin intihabı, 

4 - Murakıp intihabı, 
5 - Heyeti Umumiyenin 22 

Nisan 933 tarihine müaadif CU• 

marteıi günü Şirketin merkezi bu
lunan Maraf Çeltik fabrikasmda 
alelade senelik içtimama muhte
rem bisaedaranm letrifleri rica olu 
nur. 

Cildi 
bozmıyan 

yeglne 
'fualet 

..-- PARIS PANAYIRINDA--. 
.ı3 ili 29 Mayıs 1933 tarihine kadar icrayı muamele edilir. 
8EYNELlllLEL TiCARET VE SANA YI ALEMİNİN 

KAT'I ve UllUlll KANAATi BUDUR 
Sene 1904 Metro M. 101000 Tqbir edenler 497 

1917 ., SS,000 ,. 1750 " 
" 1925 .. 190,000 .. 5500 
.. 1931 .. 360,000 .. 7620 

vı 1931 1en11Jnde 390,000 metro morıbbaında 34 millete alt 77 50 kişi tarafından 
mıl ~hlr edilmlf ve pınıyın ll,000,000 kiıiden fazla ziyaret etmiştir. 

Fazlı mılOmıt için latanbul'da, Kabristan aokığı 41 numarada ( lstanbul Şambr 

••••••• dO Komeıa Frınscz ) c müracaat olunur. ••••••-"' 
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Tabletlik 

yeni 

ASPİRİN 
Paketleri 

Taşıması daha kolay 
ve temizdir. 

' fh6yaç halinde yeni paketlerden · 

isteyiniz! 
Bu yeni ambalilj sizi kıymetl ol

mayan ba,ka mamulAt almaktan 
korur. 

ASPiRiN 
20 ve 2 ca11teıılk ._,,,ııaııpu lçfııtle 

her yef'de bulunur. 

Siitt Sıhhat ve içtimai 
Muavenet müdürlüğünden: 

Siirt memleket hastanesi İçin alınacak alit ve malzemei 
cerrahiye 5-3-933 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle 
münakasaya konulmuştur. Talip olanların mezkUr alil ve 
malzeme listesini görmek üzere İstanbul Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. (1019) 
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Demir köprü münakasası 

Nafıa vekaletinden: 
Artvin vilayetinde Hopa - Borçka yolu ve Çoruh nehri Ü· 

zerinde inşa edilecek ( 113) metre açıklığında tek gözlü de
mir Borçka köprüsünün inıaa tı kapalı zarf usulile münaka
&aya konulmuştur. 

Münakasa 9 Mayıs 933 tarilunc müsadif salı günü saat 
(15) te Nafia Vekaletinde yapılacaktır. 

Münakasaya gireceklerin ehliyeti fenniye vesikalarım mil 
nakasadan (8) gün evvel Yollar Umum Müdürlüğüne ve 
teklif mektuplannı münakasa günü ıaat (15) e kadar Nafia 
Vekaleti Müsteşarlığına vermeleri lazıındil'. 

Talip er münakasa kağıtlarını görmek üzere Nafia Ve
kaleti Yollar Umum Müdürlüğüne, İstanbul, lzmir ve Art
vin Başmühendisliklerine müracaat edebilirler. 

Münakasa kağıtları (10) lira mukabilinde Nafıa Veki· 
leti Levazım Müdürlüğünden satın alınabilir. (1003) 

198 

Devlet Demiryolları idaresi ilan'arı 

Ankara deposu kömür tahmil ve tahliyesi itinin kapalı 
zarfla münakaıı.ası 30 Mart 93 3 perşembe gilnü saat 15 te i
dare merkezinde yapılacaktır. 

Tafsilat Ankara vezneıind e birer liraya satılmakta olan 
şartnamelerde Yazılıdır. (100 9) 

1ü7 

Afyon deposuna gelecek kömürün tahmil ve tahliye işi
nin kapalı zarfla münakasası 1 Nisan 933 cumartesi günü 
saat 14,30 da Ankarada ldarebinasmda yapılacaktır. 

Fazla tafsilat Ankara ve Eskişehir veznelerinde 50 şer 
kuruşa satılan şartnamelerde Yazılıdır. (1077) 

R6l 

Haydarpaşa - Ankara haltı üzerinde Km. 479,200 deki 
Beylikköprü ocağından çıkanlacak 15,000 M3 balastın kapa 
h zarfla münakasaıı 1Nisan933 curnartesi günü saat 15 te 
Ankara'da İdare binasında yapılacaktır. 

Fazla tafsilat Ankara ve Eskişehir veznelerinde ~ 
liraya aatılan şartnamelerde yazılıdır. (1078) 

862 
~ 
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MİLLiYET CUMARTESi 18 MART 1933 l 
- -
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cflmle lwı tüyleri n ...-ılitmda teozilit yapılmqtır. Kopnuıs Tel. 23021. 
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MISIR iŞ Limitet 
Sermayesi ı 100,000 Tiirk Lirası 

Merkeziı ANKARA - Şubesi ISKENDERIYE 
TORKİYE iş BANKASI tarafından teai• edilmiıtır. 

ITHAU T, iHRACAT, KOMiSYON VE 
EMANET lşLERI YAPMAKTADIR. 

ISKENDERIYE de .. tıımak Ozere emaneten mı:ıl 
16nderenler, be .. bımıza, TORKIYE iş BANKASI 

ıubelerlnden avans alabillrler. 
En iyi fi1atla. en u masraf ve komiııyonla emin bir ıaırette 
ı, g6rmek isteyenlerin lllSIR iş LiMİTED'! tercih etmalui 

kendi menfaatleri icabıdır. 
Telgraf adresi: MISIRIŞ • hkeaderlye 
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İstanbul Gümrük Muhafaza 
Başmüdürlüğünden: 

Gümrük muhafaza ve mıntaka memurları 
için "583,, adet kasket ilam 

1 - Gümrük Muhafaza ve mmtaka memurlan için 
(583) adet kasket kapalı zarfla kırdırmağa konulmuştur. 

2 - Kırdırma şartlan im ğıdmın tasdikli suretleri !:ıtan
bul Gümrük Muhafaza Başmüdiriyetinden alınacaktır. 

3 - Kırdırma İstanbul Gümrük Muhafaz Başmüdiriye
tinde kurulacak a1nn aatun komisyonu tarafından yapdacak
br. 

4- Kırdırma 21-3-933 tarihine raslıyan salı günü saat 
10 dadır. 

5- Teklif mektuplan kanundaki hükümlere • göre gün 
ve saatinden evvel satmalma komisyonuna verilecektir. 

6 - Her istekli, biçilmiş bedelin % 7 ,5 ğu olan 63 lirahk 
muvakkat giivenmelerile (teminat) belli saatten evvel ko
misyona gelmeleri. 

7 - Örneği İstanbul Gümrük Muhafaza Başmüdürlü
ğündedir. İstekliler orada görebilirler. 

8 - Belli olan saatte tutu iması adet olan zabıt kağıdı 
doldurulduktan sonra hiç bir teklif kabul edilmiyecektir, 

(913) 550 
~..-~~~~~~~--"-· 

is tan bul Gümrük Muhafaza 
Başmüdürlüğünden: 

Gümrük muhafaza ve mıntaka memurlan 
için "800,, "aket llAnı 

1 - Gümrük Muhafaza ve mmlaka memurlan için 
(800) adet jaket kapalı zarfla kırdırmağa konulmuştur. 

2 - Kırdırma şartları ka ğıdmın tasdikli suretleri latan· 
bul Gümrük Muhafaza Başm üdiriyelinden almacaktır. 

3 - Kırdırma İstanbul Gümrük Muhafaza Başmüdiri
yelinde kurulacak alon satnn komisyonu tarafından yapıla· 
caktır. 

4 - Kırdırma 21-3-933 tarihine raılıyan salı günil saat 
14 tedir. 

5 - Teklif mektuplan kanundaki hükümlere göre gün 
ve saatinden evvel satmalma komisyona verilecektir. 

6 - Her istekli, biçilmiş bedelin % 1 ,5 ğu olan 600 lira
lık muvakkat güvenmelerile " teminat " belli saatten evvel 
komisyona gelmeleri. 

7 - Örneği İstanbul Gümrük Muhafaza Başmüdürlü
ğündedir. İstekliler orada görebilirler, 

8 - Belli olan saatte tutulması adet olan zabrt kağıdı 
doldurulduktan sonra hiç bir teklif kabul edilmiyecektir. 

(914) 551 

Gedikpaşada .Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

"7284" geyİm at ve ester nalile "319600" adet adi ve 
"44600" adet buzmihinin kapalı zarf münakasaıı 2-4-933 pa 
zar günü saat 15 te yapılacaktır. lıteklilerin şeraiti öğrenmek 
üzere her gün ve münakasaya girmek için mezkiir günün mu
ayyen saatinde komisyonumuza ınüracatlan. (1136) 

919 

Komisyonundan : 
Satın alınması mukarrer yirmi bin ila yirmi beş bin yerli 

pamuk çorabın kapalı zarf münakasası 9 Nisan 933 pazar gii~ 
nü saat on birde yapılacağından taliplerin şeraiti anlamak Ü· 
zere her gün ve münakasaya girmek için ilk teminat ve tek
lifnamelerile beraber mezkiir günde muayyen saate kadar ko 
misyonumuza müracaatlan. (1199) • 

latanbul Belediyesi ilanları 1 -----
İstanbul San'atlar mektebinde mevcut eski kereste ve 

kiremitler sahlrnak üzere tem diden müzayedeye konulmuş
tur. Talip olanlar tafsilit almak için Levaznn müdürlüğüne 
müzayedeye girmek için de te klif edilecek bedelin yüzde ye
di buçuğu niıbetinde teminat makbuz veya mektubu ile 20-
3-933 pazartesi günü saat on beşe kadar Daimi Encümene 
müracaat etmelidirler. (1104) 

lstanbul Deniz Ticaret 
Müdürlüğünden: 

Motorlamnız için aleni m ünakaaa ile 12 ili 16 ton benzin 
alınacaktır. Vermek isti yenle rin % 7 ,5 teminat akçeleri le bir 
likte ihale günü olan 1 Nisan 9 33 cmnartesi günü saat 14 te 
Müdiriyet dairesinde müteşekkil mübayaa komisyonunda bu 
lunmalan ve ıartnameyi görmek iıtiyenlerin de her pazartesi 
ve perşembe günleri öğleden a onra Müdiriyet idare şubesine 
müracatlan. (1085) 

Gedikpaşada· Jandarma Satınalma 
Komisyonundan: 

Münakasada verilen son fiat lrumandanlıkça pahalı gö
rüldüğünden pazarlıkla satın alınması mukarrer 500 portatif 
çadırın pazarlığı 20 Mart 933 pazartesi günü saat 10 dan 11 
e kadar yapılacağından taliple rin şeraiti anlamak üzere her 
gün ve pazarlığa iştirak için m ezkUr günün muayyen saatle
rinde komisyonumuza müraca atlan. ( 1197) 

Fatih Malmüdürlüğünden: 
Balatta Hacı İsa mahalleı inde mahkeme altı sokağında 

(l}No.lı dükkan kiraya verilecektir. Müzayede müddeti 8 
Mart 933 tarihinden 27 Mart 933 tarihine kadar yirmi gün
dür. lslicara talip olanların 27 Mart 933 tarihine müsadif 
pazartesi günü saat onda Fatih Malmüdürlüğünde müteşek
kil müzayedat ve ihalit komisyonuna müracaatları~ (1049) 

Gedikpaşada Jandarma Sabnalma 
Komisyonundan: 

Satın alınması mukarrer yirmi bin ili yirmi beş bİıt çift 
yerli yün çorabın kapalı zarf münakası 9 Nisan 933 pazar 
günü saat onda yapılacağından taliplerin şeraiti anlamak ü
zere her gün ve münakasaya girmek için ilk teminat ve tek
lifnamelerile beraber mezkUr günde muayyen saate kadar ko 
misyonumuza müracaatları. (1200) 

istanbul Liman İşleri 
Türk Anonim Şirketi idare Meclisinden: 
Şirketimiz dahili nizamnamesinin 28 inci ve Ticaret Kanununun 

368 inci maddeleri mucibince nisabı hisaeye sahip olan lstanbul Mav
nacılar Şirketi ile mümesaillerinin talebi üzerine 30 Mart 1933 günü 
toplanacak alelade umumi heyet ruznamesine atide yazılı maddenin 
yedinci madde olarak ilavesi takarrür etmit~r. 

Madde 7 - Hissedarlarımızdan İstanbul mavnacılar tirketile mü
messillerinin umumi heyete arzedilecek olan takrirlerinde yazılı esbap 
dolayıaile tirket memurinine l933senesi mıısarifinden veya fevkalade 

ihtivat akçesintlen miinasio mik ·.:l"r ikramiye itaaı. 

J.-t. Mr. l umaocın ı~ı ~a ınaım.1 kom. illin\ .. , ._____ --------~ 

Kuleli Lisesi için "55" do- Maltepe Lisesi İçin (100) 
lap 22-3-933 Çarşamba günü talam harici elbise 21-3-933 
saat 11 de pazarlıkla satın a· salı günü saat 14 te pazarlıkla 
lmacaktır. İsteklilerin şarlna- satın alınacaktır. İsteklilerin 
me ve örneğini görmek için şartname ve örneğini görmek 
her gün ve pazarlığa girişecek için her gün ve pazarlığa gİ
lerin belli vakitte komisyon- rişeceklerİıl belli vakitte ko
da hazır bulunmalan misyonda hazır bulunmalan. 

(561) (1182) (564) (1185) 
987 'Gazetecüik ue Matbaacılık T. A. Ş. 

lstanbul ve Trakya 
Anonim 

Şeker Fabrikaları 
Türk 

Al pullu 
Şirketinden: 

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

şekeri 
sablır. 

atideki fiatla 

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

gönderilir. Depodan itibaren bilcümle masarif ve mes'uliyet müşteriye aittir. Müşteri isterse sigorta ettirilir. 

Adres: İstanbul, Bahçekapı, 4 üncü Vakıf han 4üncü kat, Telgraf adreni: İstanbul Şeker Telefon:24470 .. 79 

36,1s Kuruş 
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Çankaya mı, Keçiören mi? 
Ankara, 25. Haziran. 1920 1 

Asırlardanberi u>""uk, uykuda 
bulunan tehirde bir canlılık bııt
ladı. Bu hal, uykudan aersem aer
ıem uyanıp gözlerini oğu9turan
ların haline benziyor. Mustafa 
Kemal geldikten sonra Ankarada 
cleğitiklik oldu. Fakat bilhassa 
meclis kurulduktan sonra tehrin 
manzarası daha ziyade canlandı. 
Şimdi sokaklar dolu .• Hele Kara 
oğlan caddesi bir mahter. . . Da
ha doğrusu bir müze .. 

Meclis dağılırken kapıımda du
rup beklemek, oradan çıkanları 
seyretmek çok entereaan. . itte 
röbeğine kadar dayanan beyaz sa
kalile, milli elbiaeıile, Denimin 
ihtiyar kurdu Diyap Ağa ve yanın
daki Mustafa Ağa. . 1,te Bitlisin, 
~anki dün göbeğinden kopmut ta 
Ankarava dütmüt çanklı, potur
lu, külahlı ve akalli muhterem 
meb'usu, dağlan ve tatlan ben 
yarattım, diyen nazarlarile etrafa 
gurur saçarak çıkıyor. Kalpak!?, 
poturlu, Kuvayı milliye kıyafetli 
genç meb'uslar •. Fakat hepsi de 
günün telakki ve ihtiyaçlarına uy
gun bir kıyafet ve karada .. Tam 
milli mücadele devrinin millet 
mümes•illeri. .. 

Acaba bütün bu kadar halk, An
karanm neresine yerletti? Bu ha
rap tehir, bütün bu kalabalığı na
sıl barındırıyor? 
Şu muhakkak ki, meıken, kon

for ve feraiti hiç bir firengin akıl 
erdiremiyeceği kadar fena, gayri
müsait ve biçimsiz. . . En küçük 
bir odada bir kaç meb'us yatıyor. 
Bu •erait içinde, en samimi arka
d.atlar arasında bile anlatmak, ge
ftnmek mütkül olur. Onun için 
Ankarada bir düzüye mesken te
b.,ddülü vaki oluyor. Ankara, 
mllhmr bir kale halindedir. Onun 
icin burada asıl olan mahrumiyet· 
tir. En İptidai ihtiyaçlar bile te
min erlilemiyor. İstanbul ile irti
batın ke,;k olma<ı bu mahrumi-• . 
yetı arttınyor. Her halde bu ka-
dar mahrumivetlere katlanmak 
kin vüreklerde büyük kuvvet, mu
kadde. ate, olnmk lbnn. . . Basit 

bir çatı altına sığabilen her va
tandaf, halinden memnundur. 
Burada herkes, lstanbulda veya 
bqka yerlerde bıraktığı rahat ve 
huzurunu değil, kendinden daha 
mütkül tartlar altın ~a cephelerde 
çalıtan ve çarpıtan kahramanları 
dü,ünerek müteselli oluyor. 

Mustafa Kemal ve beraberinde
kiler, Ziraat mektebinde yerlet
mİf. • Orası, ayni zamanda umu
mi karargah halindedir. Ankara
nın müftüsü, Hoca Rifat Efendi, 
misafirlerini memnun etmek için 
bir düzüye uğratıyor, elinden ge
leni yapıyor. Onu görünce bilhas
sa yabancılar: "itte, Gazi Ankara
ya geldiği gün, ihtiyaca sarfedil
mek üzere Heyeti Temıiliyeye bin 
lira veren Hoca Efendi budur!" 
diyor. Daha ilk gününden dava
ya iman etmif, mübarek bir adam.. 

Şehirde kiralar çok yükaeldi. 
Muhite de ı.,mak lazım. • Çanka
yaya, Etliğe, Keçiörene dotru gi
denler var. Mustafa Kemal Pata 
da oralarda kendine bir meıken 
arabyor. Acaba neresini intihap e ı 
decek? Çankayayı mı, Keçiöreni 
mi?.. .1 

Kahvehaneler ağzına kadar do- 1 
lu. . Her masanın batında, ihti
mal ki biribirlerini hiç tammıyan 
bir kac vatandat oturmuf; fakat 
kırkyıllık ahpap gibi ıamimf ve 
laübali konu,uyorlar, dertle,iyor
lar ve hiç fÜpheaiz ki, memleke
tin halinden, dütmanlara inti
kamdan bahsediyorlar. 

Bazı vatanda,larm kafalarını 
Y esil ordular, Kızıl ordular i•gal 
ediyor. Bir cok kimseler ufukla
rında bu ordulann pi,tarlanm 
görmek için hayal gözlerini tarka 
dikmi,, mütemadiyen bekliyorlar! 

iki ıriin evvel. meclisin hafi cel
selerinde görü~ülmüt •eyleri Mer
kez kahvesinde itilmek mümkün 
oluyor. Böyle HT tutmamakm ıui
nivet voktur. Burada çok kere 
bil1?içlik taslamak. bazan da bat
kalarmı teselli etmek, b-.kalanna 
kuvvet vermek için gevezelik edi
lir! 

MiLLiCi 

Otobüs işi halledilmelidir 
Şehrin zarafetini bozan bu kapb 
kaçtılan yeni vesaitle değiştirmeli 
~KARA 17 (Milliyet) - kül kapıları yağmurdan tittiğin-HükUmet __.._ _ _,_. ' b · · 

den . . ......... • . ....uum seneler- den zorla açılıp kapanan u ıptı-
ben henuz bır telde bağlana- dai nakil vasıtalarile.... Ankara-

nuyan ~~rtl~den biri ve h.,lıca nm belki ıslaha muhtaç pek çok 
ııakv~saıl!_,~ye meaeleaidir. Fil- kuaurları daha vardır. Fakat ilk 
v ı oto.,... tırketi d faal" · · · · b tatil tfkt e ıyetinı nazarda tehrin zerafetım ozan 
büı iei ;,..e~ IOba Ankarada ?to- bu kaptı kaçtılar yerine, hükumet 
ada 'çatı 1 

f ~lmıttır. Pıya- merkezine layık otobüslerle süsle
DUflann ::Oaöt;:ılerde~ ~ran- mek zamanı gelmiftir ve hatti 
birer kapb kaçtı 1 ı:e~lfhnler.ek geç~ittir bile... Artık Ankara bu 
çıkanldı. Şimdi b:;' ~~ orta~a b~ıt halden kurtulmalıdır. Güzel 
büyük caddeleri bu rd 'b~n b!nalanna, genit yollarına bunca 
otobüslerle doludur Ôtur en ıtmle hl ınımet edilen ve m~lyonlarca lira-
• . • • ma yer e ar ıarfedilen Ankar b b 

rı rahatsız, ıçıne girip çıkma müo. de "h l d"l 
1
• a. u cep e-

T- n ı ma e ı meme ıdır. 

Ankara _ lstanbul ara.anda i,leyen uçaklardan biri hükumet mer
kezindeki meydana inerken. 

Hava yolculuğu rağbette! 
Dün gelen yolcular atasında altı 

aylık bir çocuk ta vardı 
ANKARA, 17. (Telefonla) - lıtan- ı Burad"!ö Han11ann ".e yol~ iı~o-

bul _ Ankara araaıncla tecrübe uçutları yonunun 11\fA&h ikmal edilmek uzredır. 
:ya!)an u~ar, "•'kın yakın ala.kaıını Bugün Amerikadan getirtilen u~ 

elbetmektedır. Se- elan biri Ankara - lıtanbul araımda uç 
·rler dört gün son- ıefer yapmııtır. Sabah. erkenden bura

·a muntazam bir dan kalkan uçak Y eıilköye gitmiı, ora.
>roğrama bağlana- dan yolcu ve gazeteleri alarak on üç bu
aktır. Uçaklar hak- çuia doğru buraya. dönmüt ve on dördii 
undaki layiha mec- on geçe, yolcu alarak l ıtanbula. hareket 
iıte müzakere ".e ka etmiıtir. 
1uniyet kesbedınce- Oileden ıonra hareket eden uçakla 
ıe kadar, uçaklarla. lıtanbala gibnek arzuıunda olanların a
ıeyahat edecekler- dıocli o kadar çoktu ki, meydan hanım.
len alınacak Ücret J.r ..,. Beylerle dolmuıtu. Fakat yerle
ayyare cemiyetine rtu mahdut olmasından dolayi uçak an
ut olacaktır. Bu üc- cak bet yolcu alabilnıiıtir. 

Ercan 

·etin otuz veya otuz 
.>~f lira olarak; teı
>İti muhtemeldir.Bu 
kararın verilmesine 
ntizaren Amerika
lan getirilen uçak
'ar y...,n tekrar ıe
; er yapacaklar ve 
pazar günü motör
lerinin temizlenme. 
ıi için hang":"' Ç&

kileceklerdir. Bu temizlik müddeti zar
fında Yunk .... uçağı iki tehir arasmda
ki oeferleri temin edecektir. 

Yolcular arasında Mümtaz Paşanın re 
fikalan Hf., Edirne valisi Özdemir Sa
lim B., İki hanım, bir yüzbatı ve alb 
aylık bir çocuk görülüyordu. Bu gü
ler yüzlü yavrucak yüzbaıı Nihat beyin 
oğlu Ercandır ve annesinin kucaimda 
oeyahat ebnektedir. 

Hükiimet l\a.va ıeferlerinin görmekte 
olduğu rağbet.in, ....-n.Ia artacağını dü
ıünerek, on dörder yolcu alabilen iki bü 
yük tayyare daha nmarlamak kararında 
dır. 

Ankara - Adana - Diyarbekir seferleri 
de iki aya kadar bqlıyacaktır. 

( Ankaradan kısa haberler ) 

-------~ Yeni mektepler Ankaranıa batı ve 
kedisi 

Bu ıene Ankarada yeni 
ilkmektepler yapılacak 

ANKAJlAı (Milliyet) - Geçen 
- AnluıR Maarif idareoinin fev
lralide ve adi bütçeoinin yekUnu topu 
topu 535. 748 lira idi. Yeniden mek
tep binau İnfa•ı için pan.11 yoktu. 
llkmektep adedi merkezde :rlrmi, 
mülbakatta yib altmıt iki iclL Bütün 
Tiliyette dörtyüa kırk ilk mektep mu
allimi vardı - bunlann yüz altnut 
dördü Ankara merkezinde, iki yü:ıı 
yetmit alllmı arillbakatla çalıfl)'orlar· 
dı. 

Geç.. - ııarfmda ,..ı 932 elen .. 
nelinde muallim mekteplerinden me
zun kırk aeki:ıı muallim daha alındı. 
EtU..-t yab mektebinden yebnİt, 
Kızılcahamam yab mektebine de otwı 
yab talebeai aa,,.., olundu. Merkez ka
zada on ywdl, Ankarada bir mektep 
daha açıldı ve halk deraluuıeleri on 
ild bin mezuna ilaveten iki bin tale
be daha çıkardılar. 

• • • 
Bu - yani 933 oeneal lçhı tan• 

:ııim edilen bütçeoi 597.521 adi, 92.000 
fevkallde ki cam'an 689.521 liralık
br. Bu bütçe seçen aenekind-
143. 773 lin bir fark fa:ıılan söıterir. 
Adi kımım yandan fazlau muallim 
maatabna baarolunmuttur. Fevkala
de kıonn ilkmektepler İnfaatile buna 
mütefeni itlen baırolalllDUftur. Bu 
paranm yetmit bet bin liraaile albfaT 
yataklı bet ilk mektep :rapılac:alı:llr. 

Bugün Ankara tehrinde, yirnıi bir 
ilkmektep vardır ve bunun yüz al-ıt 
bir muallimi, alb bin yedi yüz aeluen 
dört talebesi, Ankara mülhakab ve 
kazalarında yüz kırk illrmektep iki 
yüz elli altı muallim, on bir bin ~kiz 
yüz kırk iki talebe mevcuttur. 

Ve gene Ankara tebrinde elli dört 
halk derohane•İ ile bunların binlerce 
müdavimi bulunuyor. 

---«O>•---
Orta An•do1u 

ANKARA, 17 (TelefOftla) - Köy
cüler ıubeıinden Kerim Ömer Bey 
bugün Halkevinde Orta Anadoluya 
Bozkır hazinesi iunini vererek bu 
mevzu etrafında bir kC111ferana ver-

ANKARA, (Huıusf) - Ankara
mızın maruf balı etrafında tebarüz 
eden ba:aı vaziyetler göze çarpmak
tadır. Çıkan 932 aeneainde çok ku
rak l'iden haYalar yüzünden yüz bin• 
lerce aepet kovanın aöndüiü teeuürle 
sörülmiif ve müatalwl köylü bu yüz
den çolı: mutazarrır olm11ftur. 

Görenekten aynlamıyan köylllyll 
oepel kovandan lrurtannak için lıir 
iki lira sibl pek ucu:ııa malolacak, çeo
pYeli bir kovan teklini teapit eden ~ 
ncılık müteha .. 111 Celll DaY11t Be:r, 
bu kovan iiaerinde meıgul olmakta
dır. Yakında bu kovan (AnJı:ara ke>
vanı) İlmi altmda te,bir edilecektir. 

KuRklıfm neticeal olarak pek as 
bal iatihıal edildifinden bal fiatleri 
burada 140-200 iberinde oynamakta
dır. 

Köylüye hanen bedavadan para ka
zandıran ancılık itlerile Ankara z;.. 
raat Müdürliifü de me,gul olmakta
dır. Bir ancılık vazifesi ihlal eclil
ti de rivayet edilmektedir • 

• • • 
Tek söalö Ankara kedileri, koca 

Ankaranm içinde hemen bir kaç ta
neye münhaıır kaldı. Ziraat Vekale
tinin bir tubeainin hu kedileri teksir. 
için tertibat aldıimı evvelce ititmit
tik. Teıebbüoün müunir bir netice ...._ 
rip vermedilini bilmiyoruz. Ne olur
ıa olıun dünyanm biç bir tarafında 
emıaline teıadüf olunamıyan hu hay
vanlann neıillerinin olıun aömpeıine 
meydan verilmeae 90k hot olacak. 

VERNER 
Anllnran11 
en llllls 
TUV.ALE1 

salonu 
Bankalar 
caddesi 
Tel: 3240 

Ankara palaı 
Tel: 3400 

Deli l\1ehmet kimdir? 
Ankarada öldürülen cani son gün 

lerde ağaca fener asıyormuş 
ANKARA, 17 (Milliyet) - Ka

sap deli Mehmet hadisesi Ankarada 
heyecan uya.ndırmı§br. 

Deli Mehmedin oturduğu mahal
ledeki kom§ula.rı kendisi hakkında 
dikkate ıayan malUınat vermektedir
ler. Mehmet aon zamanlarda deliliği
ni tekrar göotermeğe baılamıt tabii 
ohnıyan hallerle nazarı dikkati cel
betmiıtir. Filvaki evinin bahçesinde
ki dut ağacına geceleri fener aamı
ya baıladığını ve fener aönmeıin di
ye saatte bir mumunu değiftirdiğini 
görenler olmuıtur. 

Bundan baıka Mehmet kanaına 
fena muamelesi ile ,öhret kazanmıı ı 
bir ıerirdir. 

Geçenlerde kanaı kocaunım mec• 
nunca hareketlerinden bıkarak köyü 
ne kaçmlf, fakat Mehmet petinden 
giderek onu kandınmıt ve yanma a
larak dönmüttür. 

Ne çare ki, zavallı kadın bu defa 
deli kocaamdan kurtulmak için tek
rar köyüne kaçmak değil, bir ip par
ç..iyle hayabna veda etmİftir. 

• • • 
Mehmet deli ve katil namiyle ma

ruftur. 1939 ıenesi Niıanmda Anlrara 

.,,, 

Katil Jeli Mehmedin kiracuının 
pencereıimlen ,ıkıp evine g~tiği 

ve karuını cınlı görJükten sonra 
ayni yerJen ıokağa lırladıfı Jam 

da kerdeti Muatafayı ve karde,inin 1 
karnı A:ııimeyi, Azimenln kardop Sıt ! 
layı iSldürmekten ..,. ....._, kör Hak- I 
layı da öldm-f• ~ila ettlll
den dolayı Ankara Cinayet Mahke- ' 
m...ın- 101 -eye mahkU... edilmif 
fak.at bu karar Temyiz Mahkemesin
den nak:ııedilmlt Tiı o zaman Tıbbi 
Adlice yapılan mütahede neticeainde 
auçu itledifi zaman her hangi bir ih
tilali meleklb akliyeye veya cinneti 
ıaraviyeye müptela oldufu teopit edil 
memitti. Anc:alı: kendisinin iıret ve eo 

1 

rar içmekle meluf buhmmau ve bti
dadı ıarniyeye malik bir p\slyet 
oldufu netic:ealne Yanlllllf oldufun
dan bu cihet mahkemece .. babı mu
baffefel takdiriyeden görülerek mll
ebbet !direk ceza11 15 aeneye lndiril
IDİf Ye cürmün de Cümhuriyetia 111-
nmdan evvel yapılmıt olmaıma meb
ni cezanm da yanaı tenzil edilerek 

Yaralılardan: Firdft>• H. ile Ha
ıan Bcuri ve Ömer Lürli E.ler 

cezası 7,5 sene olmuıtur. Mehmet 
ha.rekatı milliyeye iıtirak etmi~ oldu
ğundan bilahare kanun mucibince af 
tan istifade ederek hapiıten çıkmıştı. 

Mehmet bundan oonra da pek dü
rüıt bir bayat geçirmiı t :am değil

dir. 1927 aenesinde hükfunetin ıa.hsi
yeti maneviyesini tahkir ettiğinden 

dolayı mahkemeye verilmİ§ ve gıya
ben bir ıeneye mahkfun olmuıtur. 
Bundan sonra da gene vazife halinde 
bulunan poliı memurlarına ıilah çek 
mek ve boıaltmak maddesinden de 
hakkmda takibat yapılarak tevhidcn 
yapılan muhakeme neticesinde bir ıe 
ne iki ay yedi gün mahkUın olmuş ve 
cezasını çekerek 1928 aeneıinde ha
pisten çıkmıthr. 

Mehmet aon defa gene hükumetin 
tahaiyeti maneYİ.yeaİni tahkirden d~ 
layı mahkemeye verilmit ve 3-12-932 
tarihinde Aıliye Ceza Mahkemesince 
hakkında beraet karan verilmiıtir. 
Bu karan Müddeiumumilik temyiz et 
mit oldutundan hüküm heniiz kati
yet keobe-emiftir. 

Kmuuıa 11e lıi, tammaıclıfa bir ka
Junn amına lnyan ile on bq kipi

yi yaralıyan .abıkalı katil Jeli 
Mehmeılin caeıli 

Ankara SİNEMALARI 
Yeni Bugece 

Bu gece kftçllk Daktilo filminde 
ıeyircilerİll nazarlarında yllkıek 

ile mevki kazanmaga 
muvaffak olan 

Jean Boltel ·Armaad Benaard 
birlikte temail ettikleri 

''Canın isterse,, 
filminde yiue en bDytık takdire 

mazhar olmuılardır · Cazip bir 
muıik, fevkıılide bir eser 

İIAvetea f&rkılı varyete ve 
dtbaya haberleri 

Bazfln bu gece Kulüo 
Biniciliği ve fevkallde ceaaHtile 

ıllbret bulan m .. bur artist 

TOM MIX 
Tarafmdan çevrilen heycanh film 

TOMUN İNTiKAMI 

Bu film bu mevzudaki eserlerin 

pheaeridir. Görmek fıraatım 
kaçırmayınız. 

flAveteıu Dilnya haberleri 
ve bir de ( Şort ) 

Fevkalade odalar 
3 Liradan 
itibaren ANKARA'DA ANKARAPALAS Fiatlarda 

Çok Büyük Tenzilat 
Şarkın En Muhteşem Oteli 6t6 

Amerikan bar - Lokanta - Oyun sa unu .. Danslı çay _ Hususi salonla r _ Kalton _ Band orkestrası daimi 


