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Bütün inbisarlarda yapıla'... 
cak olan ıslah atın esasları 
hazırlandı, yakında tatbikata 
geçilecek .. 

FİATI s KURUŞTUR 

Sahip ve Başmuharriri: Siirt Meb'usu MAHMUT 

8 inci sene No. 2615 ÇARŞAMBA 24 MAYIS 1933 

Mussolini bir makalesinde, 
ltalyanın harpten sonra kafi 
derecede tatmin edilmemiş 
olduğunu bir daha söyledi. 

• 

• 

Tel: { Müdü.r 24318. Y az:ı müdürü 24319 
idare 'fe Matbaa 24310 

Kahve işi Vekili Adli Sara ükrü Oldu Iu e k Kahve mukaveleıi imzalanıyor 
ahve mukaveleıi ;__ land eli ' 
ztı ~a ı, yega 
he " erde okuyoruz, Bizde kahve iti. 

erkeaçe adamakıll bil. . b' te d' · ı ınmıyen ır 
y ır. Tıcaret muva . . d" . -e·-1 . . zeneaIDJ, ovız 

•u ~ eııru d" .. -
dı· .. uşurunege mecbur olma-
gım,z günlerde k- L • • • _. u Yetin. b euıve lflDID DMUW' 

d ·.. ~· u metaın nereden ve n.uıl ıel 
•gını bilmek ki . ka .. .. a ınııza ıelmezdi. Fa-

t bugunun zarureti . b"'tün'· b h 
aaplan ar· . en u u e-
t . . ika ıle kanştırmayı icap et
ınyor. 

ti"'Türkiye,. aenelerdenberi iatihlAk et 
y gı kMahveyı Brezilyadan tedarik edi
ı:r· emleketin aenelik iatilılik mik-
111~ (80.000) ıekaen bin çuvaldır. Bu 
t tar kahve için Brezilyaya vermek-
e oldug· um d .. · • 

t k uz ovız para vaaatı ala-
da (~.000.000) (iki milyon) lira ka
ı.:r hır ~y ediyor. Buna mukabil aca-

l Brezilyalılar Türkiyeden kaç pa
ra ık mal alıyorlar? 

Brezilynnm reami iatatiatikleri bi
ze çıplak hakikati ifade ediyor: 1918 
&eneainden 1927 ye kadar Türkiye 
;""~•ulü olarak bu memlekete yapı
jn ıthalat - Yalnız 1919 aeneıinde 
j' llıak üzer& - (4000) dört bin do
arlrk kadar bir maldır. Diğer dokuz 

•ene içinde Brezilyaya olan ihracab-
11\ız; kocaman bir aıfırdan ibarettir ı 
t !Jmumi hayat, normal cereyann:ı 
bakkıp ettiği müddetçe bu niabetaizliğe 

a nııyor h · . 
lialbuk' ' .. ': emmıyet vermıyorduk. 
zarı.ıret ~ kdovız muva.zeneıini temin 

ı arıuında H -- ' k tc yapıld - 'b· - er m ....... e et-
ıgı gı 1 - b' d ba '-·) ') olan tica r'" .. ız e f&a an e 

ben ı.munaaebetlerimizde buna 
mect'::'r ~ısbetaizlilJeri düzeltmeğe 
timiz ay 

0 
.u'!;.ruz. Japonya ile vaziye

llıilyonl ~· ı ı. Japonyanın bir kaç 
de b u malını ıatın aldığımız hal-

d ' u memlekete kend' ha ı · · ·· en b' ı ma u umuz-
niıbet ~rl ~keyTaaboıyorduk. Böyle bir 

'1Z ı .. k ' t 
't'İ ın .. ur ıye - upanyanın tica-
Vekil~~;ebetlerinde de vardı. lkbaat 
•adi 1 ahmut Celal Beyin yeni iktı
ketl •~ruretler önünde batka memle
tak'h e olan ticari münaaebetlerde 
de ~ e h.aşladığı yeni aiıtem aayesin
Yor, 'B n,.betai:ı:lik ortadan kaldırılı
her. ıne':fk_n böyle bize malını aatan 
p ara ile b~ et, en az ayni miktarlık 
tutuluyor •z1en mal almağa 111ecbur 
İmzası k. h şte kab.,.e mukavelesinin 

' a •e .. · B ·ı Ya ile Türki 'tının balli'. !"'z~. -
naaebetlerd Ye. llraımdaki tican mu· 
•mda k le, •thaI&t ile ihracat a r a 
ın.,hiye~:!; ıklı . bir adaletin temini 
böyle b · e hır teY oluyor. Bun an 
Yine B •z._ muhtaç olduğumuz kahveyi 
ntuk b':"~ılyadan alacağız; fakat ona 
d a ıl Du memlekete. birinci aene-

e ( 700.000) yedi yüz bin, ikinci ..,. 
~ede bir milyon dört yüz bin 
c:/·400.000 >! üçü~cü aenede 

:O<l0.000) lıralık Turk malı aata
cagız. 

I liükümetle, kahve itini yapacak o
an. grup arasında İmızalanan m.uka

\relenin belli batlı eaaalan funlardır: 
1 - Mukavele, üç aene için yapıl

llııttır. 

.. 2 - Müt~ahhitler, mukavele 
~u.ddetince memleketin bütün kahve 
1 tıyacını temin edeceklerdir. 
d . 2 .- Müteahhit ırup, latanbulda 

0 
·~• •urette tranait antrepolannda 

1 n dın çuvallık bir ihtiyat atoku bu
un uracaktır. 

ril 3. - Kahve mukabilinde döviz ve
I nııy~cek, bedeli takaala temin edi
ecektır. 

4 T k · · · ih - a aaı temm ıçm yapılacak 
l"a.catın: 

Ti~ ıene zarfında yüzde 30 u, 
~· ıene zarfında yüzde 70 i, 

Bre ·" aene zarfında yüzde 100 ü 
lıı.ca~lya ve cenubi Amerikaya yapı-

lır. 

rıia~-:- ihracat yalıus kahve bedeli 
na..::1ınde değil, ayni zamanda vapur 
•o P . a':' ~e memlekette ~apıla~ak 
Cek ~· Turk paraıile tedıye edile-

611
R0 rtalara da f&Dlildir. 

hedell ·Kahveler lıtanbula geldikçe 
ke .,d.~rı bankaya Türk paraaile blo
r11••t 1 ecek ve Brezilyaya yapılan ih· 

- ora ·· ·· ltoııaaı h g~klerinden ve Türkiye 
Çe deb'::k ~eamden tevıik edilmedik· 

7 aJ Yapılmıyacaktır. 
1 - Kahveler arı_~ aatdacakt nı~Ieket toptancı· 
teyene, istediği ,;:k Muteahhit, her iı
burdur. Aıga.ri ••'tı~·~edarike mec
olmalıdır. 1 tarı 62 çuval 

8 - Müteahhitlerin bütün 
ille leleri, lktıaat Vekaletinin m .. >nua. 
beıi albnda cereyan edecektir. uraı. ... 

d 
Burada bilhasaa ehemmiyetle k 

ed'I ay • 
.. ı ecek nokta ıudur: Kahvenin bu. 
~nkü fiyatı, hiç bir aebeple yiiluetit. 
ok~ecektir. Hata bugün kahvenin 
d aıı 125 - 130 kuruta aatıldığr hal
t eiı,l'.eni mukavele ve yeni konbinezon 

1~ •k edilmeğe baılanınca, okkası 
ti • 110 kuruta kadar aablabilecek-

r. 

( 'l ~k'.';vele müddeti bittikten aonra, 
nin t :~ ııene ıonra) bu mukavele
di d':;' .. •t o~unup olunmıyacağıııı §İm· 
hüt.metd".ntnıyoruz. Fakat ıimdiden 
d·ı ıyoruz k' . . ' ıne~ıe b .1 ı, mukavele tecdıt e· 
~•.nde Bre ~le kahve alış veri§i aaye-
~ • ZI Yada b .. 
~~ız pazarı ugun elde edece-
zıın için güç ar; llıuhafaza etmek bi· 
bu fırsattan i, 

0

1.f111d'Yacaktır. Yeter ki 
nı ·•aed ızı bu yeni Paz 

1 
e erek mallan-

i11 ar ara · · 
llıuvaffak olalı •Yı tanıttırma· 

n lier halde Y"n;"·İc h 
"llıeai, lktııat Vekaı:/~ mukavele

ııun ve dola-

Saraçoğlu Şükrü B. İn Ad- ~ktisat Vekilinin 

liye vekilliği_tas~ik edildi Teklif_i _ 

Saraçoğlu Şükrü Bey dünkü heyeti 
vekile içtimaına da iştirak etmiştir 

ANKARA, 23 (Telefonla) -
lnhili.l eden Adliye vekilliğine İz
mir meb'uııu Saraçoğlu Şükrü Bey 
tayin edilmit ve tayin Reisicümhur 
Hazretlerinin ali tasdikine iktiran 
etmittir. 

Yusuf Kemal Beyin istifa ettiği 
ve Adliye vekaletine Saraçoğlu 
Şükrü Beyin tayin olunduğu hak
kındaki tezkere yarınki Meclis iç
timaında okunacaktır. 

Saraçoğlu Şükrü Bey akpm üze 
ri toplanan ve gece yansına kadar 
devam eden icra vekilleri heyeti iç 
timama da iştirak etmiftİr. Yarın 
Adliye encümeni yeni vekilin buzu 
rile toplancak ve tatilden evvel 
çıkması zaruri görülen adli layiha
lar üzerinde görüfülecektir. 

ANKARA, 23 (A.A.) -Adliye 
vekili Yusuf Kemal Beyefendinin 
istifaları kabul edilerek Adliye ve 
kiletine sabık Maliye vekili ve iz- Yeni Adliye ve;,ili Saraçoğlu Şükriı B. 

mir meb'uıu Saraçoğlu Şükrü Bey efendi tayin buyrulmuştur. 

Posta ve telgraf idaresi 
Yeni teşkilat kanunu kabul edildi 

Dahiliye vekili Şükrü Kaya Bey memurların 
fedakarlıklarından sitayişle bahsetti 

ANKARA, 23 A.A. - B. M. Mediai 
bugün Reiı Vekili Refet Beyin riyase
tinde toplanmııtır. Celaeniıı açdmamu 
müteakip posta ve telgraf umumi idare
aioin t"§kiliitma dair kanunun tercihan 
ve müıtaceliyetle müzakere•İ iıtenilmi, 
ve bu teklif kabul olunarak kanunun 
müzakereaine geçilmiıtir. 

bnı yapıp getirmeaini emreder. Her t.,.. 
kilabo da aonunda bir cetvel vardır. Da
hiliye yapmııtır. Diğer devir de yapı
yor ve bir cehel raptediyor. Bu c tvd 
Baremin yerine kaim oluyor. 

Fırka grupunda dün 
verilen kararlar 

ANKARA, 23 ( A.A.)- Cüıııhu

riyet Halk Fırkası grupu heyeti re· 
islii:inden: 

CümhÜriyet Halk frrkası grupu 
bugün öğleden evvel Afyon meb'u
su Ali Beyin reisliği altında toplan
dı. 

lktısat vekili Celal Bey tarafın
dan vaki olan tekli/ iaerine Adliye 
ve lktuat encümenlerinden müte· 

ıekkil bir muhtelit encümen h•fkili 
ile borçlar ve faizler kanun layiha
sının Büyük Millet Meclisinde müs
tacelen müzakeresi ve intacı harar
Iaıtınlarak müzakerey• nihayet ve
rildi. 

Erzurum hattı 
Alman grupu ile anlaşı

labilecek mi? 

Kanunun maddelerinin müzakeresi 
eıoaamda bazı hatiple tıırafmdan ileri 
sürülen mütalealara Dahiliye Vekili 
Şükrü Kaya Bey cevap vererek demiıtir 
ki: 

Burada nazan itibare alınması lazım 
gelen haremde meseli müdiri umumi
lerin maaıı, müdürlerin, mümeyyizlerin 
veya memuriyete ilk girenlerin maaşına 
muadil olmalıdır. Asıl muhafaza edilme- 1 
si lazım gelen eaaa budur. Bu eaaa poa- ______ ____ ..;;::.::~ .. 

ta teıkiliıtmda temamile muhafaza edil

"Barem iımioi verdiğimiz 1405 nu
maralı kanun her daireye yeni teıkila-

miıtir. 
Haaao Fehmi Beyfmıdinin temu et

( Devamı 5 inci sahifede) 

Piyasadan kaldırılacak olan bir liralık eıırakı nakdiye 

Gümüş para çıkarılıyor 
Layiha heyeti umumiyeye sevkedildi 

Bütçe encümeni hükumetin istediği selahiyeti tahdit etti 
ANKARA, 23 (Telefonla) - Ma- mıttır. Bu meselenin yakın zamanlar-

deni ufak para basdmaaı hakkındaki da milletler araamda vuku bulacak 
kanun layihası sıra ile Maliye, Adliye göriifmelerde mevzuu babaedilmeıi 
ve .. Bütçe en~ümenlerin~e tet~ ve ihtimal dahilindedir. Bu itibarla gÜ· 
muzakere edılerek .. heyetı ~m~y~y~ müşün timdi olduğu gibi yalnız ufak-
aevkolunmu,tur. Butç encumeru layı- lık olarak mı tedavül etmeıi yol<aa 
ha Üzerinde bazı eaaslı tad.~ller ya~- hem ufaklık, hem de doğrud~n doğ-k!' ve. bu cü~leden. olmak .~z~re hu.. ruya yani altına iatinat ebnekaizin pa 
'h\U:netin 24 mılyon lıralık gumUJ para ra olarak ta tedavülü tecviz edilmeıi 
~t ra.~ı için iatediği ıal8.hiyeti temdit şıklarından ikinci tıkın tercihi halinde 
•-..,.,, :ve Maliye vekili iki tertipte alb- tayin etmeden 24 milyon lira gibi bü-
~r ınıly d . 1· "k b' 'kd lık .. .~n an ancak 12 mılyon ıra• yu ır mı arın yalnız ufaklık ola-
miı~' Para basma aalahiyetini ver rak tedavüle çıkarılmasını ve buna 
aınd ır. nc.ümen bu kararını mazbata mukabil kiığıt bir liralıklann tama-

a §U dıkk t .. • h k ) tahlil ve i a e fa.yan mutalealarla men;. ım asını . a~ar ~!tırm~k zam~nı 
''Günıü ~ah ebnektedir: henuz gelmemıştır. Dıger cıhetten ım.-

1 t 1 
fUn altm gibi mübadele va- peratorluk zamanında ufaklık olarak 

ı ası o arak k il d "I k .. k im ı 
b

.. "k 
1
• u anılmaaı hakkında te avu etme uzere çı an ıı o an 

uyu ma 1 merk ı .. ·· 'd' ak h .. 
yanlar henüz müaebz erb~e mevcut cere gumd u~.I~~· ıyfedve b' ıamık om elnuz 

-
_...,,""'. _______ e:,:t~ı::r.':e:k:i:l~a~l:am::a:-:_ te avu unu re e en ır anun oma-

dığı gibi bizden aynlan memleketler-
yıs ile hükümetin b k . le mü•terek bir para olmasından naıi 

1 • • •. - at a mılletlerle • 
o an tıcarı ınunaaebetler· · d .. o memleketlere civar bazı vil&yetler . . unız ve o-
vız muvazenesı aahasında _ b d ahalisi alıt verit i,terinde hala kag--ıt • . f a~r , .. 
gı en temız ve aydalı İ§lerden biri para yerine mecidiye ve akaamını kul-
oluyor. lanmağı adet edinmiş olduklarından 

bugün için madeni kıymetinden batka Sü,·t Meb'usu 
MAHMUT (Devamı 2 inci sahifede) 

Sıvaa • Erzurum tu-ndifer hattının 
inşaaı için bir Alman grupu ile başlan
mıı olan müzakerata Ankara'da bugün
lerde yeniden baılanacaktır. 

Hükıimete teklifatta bulunmuı olan 
Alman ıırupu tU fimıalardan mürekkep
tir: Simenı Bauunion, Haııh Tief A. G. 
Pbilippe Holzmımo ve Jııliuı Berger. 

Sıva• - Erzurum hattı 700 kilometre
yi mütecaviz olacaktır. Hattın in1&sı tak 
riben 70 • 80 milyon Türk liraıma mal 
olacak v• 6 - 7 ıene de bitirilecektir 
Grup bükUmetle anl"!tıfı takdirde h.,: 
men inJaata hatlamağı teklif etmekte
dir. Grup tediyat için kredi uıulunu ka
bul etmekle beraber, hilkUmetin, birkaç 
aene evvel aetın alman malzeme bed ... 
linden Alman finnalanna borçlu bulun
dup 65 milyou ınerkı da bu mali mua
meleye ithal ederek tediyeai için bazı 
kolaylıklar göıtennektedir. Yapılan tek
life göre hükUmet loıaat bedelini 1938 
r.eneain~en, eaki borçlan da 1940 aene
ıinden ıtılıeren ödemeğe başlıyacaktır. 
Grup, miimeaıilleri müzakeratm itiıafla 
neticelenece~ni ümit etmektedirler. 

Bir haciz işi 
Faik Nüzhet B. hakkında 

tahkikat yapılıyor 
6 ıncı icra daireainden müddeiumu .. 

miliğe gönderilen bir tezkere ile Cay
. rimübadiller takdiri 

kıyıoet komiıyonu 
reiai Faik Nüzhet B. 
aleyhinde takibat 
yapılma•• iıtenilmiı 
tir. Bu tezkereye na 
zaran Faik Nüzhet 
Bey Akhisar Noteri 
Recep Beyin refika 
11 Celile Hanıma ait 

='• ,, . ._. bir muamelede Al-
tıncı icra dairesinin 
gönderdiği haciz em 
rini ve müzekkeresi 
ni infaz etmemiştir. 
Yeni icra kanunu 
bu gibi ahvalde bir 

Faik Nüzhet B . seneye kadar hapis 
cezaıı emretmekte -

dir. Altıncı İcra dairesi kanunun bu 
maddesine istinaden Faik Nüzhet Bey 
hakkında takibat yapılmaamı müddei 
umumilikten istemiştir. Müddeiumu
milik böyle hallerde Memurin muba
kemat encümeninin kararına lüzum 
görmeden resen takibat yapmnk MI& .. 
hiyetini haizdir. Bunun için Faik Nüz .. 
het Bey müddeiumumiliğe celbedile· 
rek İAticvap olunmuştur. Bu huauataki 
tahkikata devam edilmektedir. 

Darülfünun ıslahatı 
• 
ilk planda çıkarılacak işler 
M. Malche Yeni Beyanatta Bulundu 
Müderrisler verilen fişlere cevap verıniye başladılar 

Darülfünun ıalahat komitaaı dün 
aktam saat 17 de Pr. M. Malche'in 
riyaaetinde toplanmıttır. Dünkü top
lanbda Tıp fakültesi için gezilen 30 
binanın vaziyeti üzerinde göriifülmüt 
tür. Müderrislere doldurulmak üzere 
gönderilen fİ§ler diir= komite riyaseti
ne kapalı zarfla gelmeğe başlamıtbr. 
Dün gelen fitlerin ekserisi aıiatanlara 
aittir .. Şimdiye kadar gelen fiıler ara 
aında ayni zam.anda telif veya tercü
me ettiği eaerden de birer nüsha gön· 
deren müderris yoktur. Dün akf&IDa 
kadar yirmiye yakın fit gelmittir. Fit
lerin ıılahat komitası riyasetine gön
derilme mühleti 31 mayıa akşamı bit
mektedir. O zamana kadar aaiıtanlar 
dahil 200 kadar fit doldurulmuş ve 
gönderilmiş olacakbr. 

Dün bir muharririmiz Darülfünun
da Pr. M. Malche'i ziyaret ederek 
timdiye kadar yapılan işler hakkında 
izahat istemi§tİr. M. Malche demittir 

M. Malche 

ki: 
- Her gün burada mesai arkadat

(Devamı 5 inci sahifede) 

Beş senede 0 /o 40 ucuzluk 
Yiyecek fiatlarının ucuzlamasına muka

bil fiatları değişmeyen nelerdir? 
Yiyecek fiatlanndaki düşkünlüğe rağmen geçinmek 

gene kolaylaşmış değil .. 
Ticaret odaaı beş ıeneden beri bir 

hayat pahalılığı endeksi neşretmckte
dir. Bu endeksin heJ seneliği lstanbul
da hayat pahalılığmm nasıl bir seyir 
takip ettiğini ve bir kısım dünya ikb
sadiyatmm en dar zamanlarına teaa
düf eden bu •~ ele•cl~ lstanbul hallo
nm g~çinme yükünün ne derece hafif .. 
lediğini meydan a koyma:ıtur. Oda İl· 
tatiatik ıubeainin memlekette bir ben .. 

zeri daha bulUDDUyan bu muvaffakı
yetli eseri geçim vaziyetiınizin bir ay
nası olmaktadır. Son bet sene içinde 
lıtanbulda en ziyade ucuzlayan şey
ler yiyecek ve içecek maddeleridir. 
Bu maddelerde bet sene içinde görü
len ucuzluk niabeti tam yüzde 40 tır. 
Ekmekten başlıyarak balık, et, süt, 
yoğurt, ıu, kahve, meyve ve çay da, 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Vaktinde yetişen bir tadil 
Sanayiciler son tadili tam vaktinde 
yetişmiş bir tedbir olarak karşılıyorlar 

Refik ve Nazmi N. B. lerin beyanatı 

Sanayi Birlili Umumi Kcitibi 
Na:ami Nari Bey 

Tqviki aanayi kanununu tadil eden 
yeni liıyih.ıı hakkında dünkü nuahamız
da malümat vermİ§tik 

Liıyihanın eaaaları araamda bulunan 
muafiyetlere ait kıaun ıehrimiz aanayi 
muhitinde ve aanayi erbabı anamda çok 
müaalt bir ıurette karşılanouş ve umu
mi bir memnuniyeti mucip omuıtur. 

Ankara.dan ıelırimize avdet eden mın· 
taka aanayi müdürü Refik Bey, t"!viki 
aanayi kanunu tadili.b hakkında bize 
ıu izahatı vermiıtirı 

- Kanunda yapılan tadilat, umumi
yetle aanayi erbabını memnun bırakaca
lma ve tatmin edeceflne fÜphe yoktur. 

Evvelce aanayi kredi ofia kanunu ile 
kaldmlnuı olan bazı muafiyetler muad
del tqviki aanayi kanunu ile yeniden 
iade edilmektedir. Tadilat, aanayi erba
bmm bütün tikiyetleri nazan dikkate 
alınarak hazırlanmq bulunuyor. 

Bu yeni tadiliıt aayeainde aanayi crba· 
bırun eski kanuna güvenerek yapmış ol
duklan teaiaattan tekrar tam bir şekil
de istifade etmeleri kabil olabilecdilir. 

Senede 3 milyon liralık mevadı İpti

(Devamı 5 inci sahüede) 

Bakırköyde iki maskeli hıraız bir eve girdiler ııe ev ıahiplerini oğır suret!• 
yaraladılar. Dün mazn unen iki kişi yakalandı 

- Tafailiıt polia haberlerinde - , 

• 

• 



• 
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Yıldızdan Ordu Köşküne 
YG.&Gn: S. N. Her hakla (Milliy.t.) indir. 

Maliye kapısına hücum eden dullar 
Zeyrekli fİfm«n Hacer, 'Atlamata,Iı Sulıka Hanımlar. - Ne sihirdir, / 

ne keramet! - Kıbrulı HGfİm El •• - Cazetelere ııerilen "yem boruau., 
kabilinden teblii! 

Şimdi lıtanbul Li...mia itial etti· 
ği bina, vaktila Maliye nezareti idL 
Binanın Vezneciler c:ilMtindeki kapı· 
ımın karı11mdalı:i ara dükkinlardan 
kağıtçı ve kitapçdardan _..., müte
kaitlerin, dulların yetimlerin maatl•· 
nnı iki paraya kırmak için puau kın-. 
..... tlfecileria, ......... clüküa
lan vardı. Bu tefeciler, aarraflar, çok 
hilek&r, açık göz, ayni umanda ıa
yet ihtiyatkar adamlardı. Dullann, 
retimlerin ma&f koçanlannı malire 
kitelerine kendileri aöNr-, aöli• 
de çalıtırlardı. Böyle taluil itlerinde, 
yüzde yamn para ücretle ı.-ikll, 
çaçaron, dili çelikli kadınlar iıtihdam 
ederlerdi. 

1319 Eylülünde, bir sün, bu tef .. 
ci tahıildarlarmdan Ze:rrekii fİfman 
Hacer Hannnla A•lamataflı Srdıka 
Hanım maaı koçanlarmı kifeye ve
riyorla~, ita muamel.U ~or, def .. 
terlere de kayit •e ;....- edilcllden IOa· 

ra sahiplerine, clüa doina111 oerralla
ra iade olunuyor. itte bu sırada koça
nın içinden küçük lutada san, lunnı
zı, yeıil, mavi, tirte, penbe, renk .-k 
kağ:t parçalan çıkmaz mı? Kiirtla· 
nn Üzerlerinde yazdw ola ftl'. Sunıı. 

lan, sarraf tablildarlanm, koçu aa· ı 
hiplerini, dükkin kCllllfiılumı Wr -
raktır. sanyor. Okuma bilmiyenler, 

ral• verilip kayıtlan kapandıktan 
-.-e sahiplerine iade olunurken ko
~ içine el çabukluiu ile, allı, 
yetiJli, pembeli, mavili , tirfeli renk 
...ı. kağrtlan oolnqturuverinniı. 

Hakikatin bu auretle meydana çık· 
mau, Hacı Feyıı:i Beyin derin tahkiki 
•• daha ziyade Betiktat muhafızının 
ta&yilıİ oayeelnde olmllflur. Burada, 
hiç amulmıyan, garip bir tesadüfle 
lıarplaıılmıttrr. Hifim Efendinin tek· 
il,...._; Tophane camü havlıımda 
Haftz Hayrettine, Ahmet Rıza Beyin 
"V uife ve meı'uliyet" riaaleoini ve
nn (4&hu meçhul) hakkında, heyeti 
tahkikiyenin gerek meczup hafızdan, 
prek daha birkaç tahidin ifadelerin
den Öfrendifi etki.le pek benziyordu. 

Acaba, Sultan Hamidin, reuni hu
aui, bühiıı kuvvetlerini aeferber ede
relı, her tarafa emirler vererek, ta· 
mimler •öndererek, latanbulu elek e
lek arattıiı (tahaı meçhul) bu muy
du? 

Bu fiiphe Üzerİlllle fazla tereddüt 
edilmemitti. Tabldk•t, o noktadan 
yiirütülmeie bqlandı ve Betilrtat mu 
hafı.unın "gayreti sadıkane., aile, 
(tabu meçhul) ün, (Jön Türk) komi· 
teai lotanbul ,ubeai faal azaundan, 
113 numarada mukayyet, Maliye ne
zareti maatat kalemine mülizemetle 
devam eden Kıbnalı Hqim Efendi ol
duğu tezahür etti. 

Mumaileyhin bir müddet Zaptiye 
nezareti bodrum tevkifhaneainde kal
dıktan sonra Bingaziye ııürüldüiü işi
tilıniJti. 

H_ARİCİ HABERLER 
Dörtler misakı Bugün -----Henüz resmi şekilde ka- Dörtler değil, üçler 
bul edilmiş değildir Dö" de•let mioalanm U.... ed;Jd;ii 

hakkında Roma'dan verilen lt.aber1erde 
PARIS, 23 A.A. - Havaı Ajanıın- a:ucık iatical edi1dii i anlaııh:ror. Artık 

dan: Dört devlet misakı projeainin Fran 4 devlet miaaki demek, muabedeJerin 4 
oa, lngiltere, Almanya ve ltalya tarafm. dnletln munfabtile tadiH demektir. Ve 

dl ıeçen mut &J'ında buna ç.allıddıiı ıibi, 
dan resmi ıurette kabul edil "ti baklan Hittwi.n nutkundan aonra da Görins'in 
da ecnebi gazetelerinde çdauı haberler 1 Roma ae,..lıatile, sünün meaelNi oldu. 
Pariıte ihtiyatla karıılanmıştır. Halbu- Fakat Paria'in böyle bir itiliftan habe· 
ki bu it ı..Jı:kmda R~ g~eıı tel-

1 

ri olmad•i• anlqdrJor. Ve Pario'm i"i· 
-nardaki haberlerde rulı:bin ifade tar- raki olmad•kça da böyle bir mioak ta· 
•• .... mam olmaz. Habrlardadır ki aeçen 
zmı kuvvetten düıürecek bir gÖriniit te 

1 nıart •J'• u :rfmda yapılan teıehbüa Fran· 
yoktur. \ ••'nın itirazile aaya düımüttii. 

Sali.hiyet sahibi ınahfellerde timdi B\IIlunla beraber, H itler nutkundan 

Yapılan beyanatta M. Muısolininin M. aonra, ln•İltere'ni.o bu noktadaki Alman 
em.ellerini tatmin et:miwe daha ziwade 

'"~- ile di"- at•1-dar 3 ~---Iet hu·· · ' ' ~.... "'"""' aaa QCl"V' mizaherft etmi7e b.41adığı aalqdı7or. 
kb ct.-i araııada siyası yollarla devam SilihHzlanma meselesi mevzubahı ol-
edU• mükilıemelere ili.tikliii ayrı ve duğu zaman, Almanya yıı lnız kaldıiı ıi~ 

d_..__., bi _u ld ~. " ( kl bl, bu muab~eler rneıelesi me•zubahı 
.,...-u r Va& a o Ugu soy enme e olmı1• haıtlayınca Franıa yalnu kalmıt-

iktifa olunmaktadır. br. Franıanın fnailtere, ltal1a ve Al-
Şimdiye kadar fförülen it bu miaakın manya tarafından tetkil ~ilecek her 

ortaya çdcardıfı meselelerin sadece rea- hanai bir cephe hirl!lj ine kartı yalnı-z 
mi surette, inceden inceye tetkikinden 1 k :1.lmaaı iı in l'! el•ermez. Bununla beraber 

1 

dö r tler m isaki henüz dörtlerdeo ziyade 
batka birtey değildir. Bu tetkik ve a- üç !•· mi .. ~idir. 
rattırmalar, Pariı mahfellerinde temin 1.1.\;;;;;;;ıı!;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;!;!!!~&;;;;!! 
edildiğine !"Öre ahenkli bir surette ve 
tam bir ittifakla devam etmektedir. 

Bu teklife ilkönce tetebbüı eden M. 
1Mu1101iniye Franıız ve Alman mukabil 
projeleri tam vaktinde bildirilmittir. 

Berlin, Paria n Londra hükUmetlerin 
ce kabul edilebilecelı bir metin bleme 
alınmasına imkan hi.111 etmek icin bu 
v ... ikalar heın..n karıdaştmlnuştw. Fran 
ıız mahtırauna cevap ola.•ak Romadan 
Pariae bu misal< hakkında hiç biY yeni 
reunt teklif gelmit ~dir. 

Müzakertlerin kat'ı bir itilaf akdi ü
midini kuvvetlendirecek bir tarzda inki
.U ettiğini kaydetmek muvafık olmakla 
beraber alakadar devletlerce reomi bir 
kabulden balııetmek ıimclilik vakitoiz bir 
hareket olur. 

--~~~~<>-~~~~-

Dan te 'ı n şaheseri arap -
çaya çevrildi J 

Tecavüz olursa .. 
-- . -

Amerika nasıl vaziyet 
alacağını bildirdi 

CENEVRE, 23 A./\. - M. Narman 
Da..iı, dün öğleden ...,.,.,, silahlan bı· 
rakma konferanıı umumi komisyonunda 
şu beyanatta bulunmuttur: 

"Sulh trhdidr ma...,.z kaldığı takdirde 
mevcut ihtilafı bertaraf etmek icin bir
leşik Amerika, diğer devletlerle- müza
keratta bulunmağa amadedir. 

Mersin limanını inşası lıakkındo 
Nafia Vekilinin beyanatı 

'ANKARA, 23 (Telefonla) - Mecliste Ereğli limanının inf" 
hakkındaki layihanın müzakeresi .,rcuında söz alan Mersin meb't1' 
Süleyman Fikri Bey Nafia Vekili Hilmi Beyin Mersin limanı hak/dl 
dahi tertibat ııe diifüncelerini sormustur. Nafia Vekili cevaben Jt 

mistir ki: 
, - Mersinin febekelerinin itmamındiın ııe Ergani madeninin yaJIJ 

bir atide i,lemesi emri ııaki halini alm•f olmasından dolayı İnfası 
lüzumu acil halini almıfhr. Binaenaleyh Mersin limanının tebarüz tİ 

1 tirilen ehemmiyetine hükumet te aynen iftirak ediyor. Biitiin tenılfl 
nimiz yakında Mersin limanının in~ı için de huzuru alinize bir l~ 
ha takdim etmektedir. (Braııo sesleri allnplar) Meclis yarın saat r 
te toplanacaktır. 

Universite teşkiline dair lagilıa 
ANKARA, 23 (Telefonla) - Maarif encümeni lstanbul Darülfl 

nununun ilgası ııe Oniııersite tef kiline dair layiha üzerinde letlıiktllt 
nı bugünkü toplanllsında ikmal et mitpr. 

Japonya ile Çin arasında sallı 
PEKiN, 23 ( A.A.) - Çin ile Japonya arasında muvakkat bir J 

itilafı yapılmıfttr. 

Seliinikteki intihabat iptal edildi 
ATINA, 23 ( A.A.) - intihabatı tetkik heyeti bu yakınlarda Seli 

nikte yapılan tefrii intilıabatın neticelerini İptal etmİftir. Bu intihabat 
ta seçilen yirmi meb'ustan on sekizi Venizelos taraftarıdır. 

İmar müdürlüğü 
ANKARA 23 (Telefonla) - An· ' . s ih kara imar müdürlüğüne Mımar em 

Beyin tayini tllkarrür etmiştir. Semih 
Bey bilhassa Adanadaki eserleri!e ken 
disini tanıthnnış genç ve kıyn·tetli bir 
mimarun1zdır. 

Hitler Kiel' de 
Alman donanmasına 

manevra yaphrd1 

okuyanlara "?ruyorlar. Ufacık bir lu- 'ı 
mıldafma, goze görünür bir heyecan 
hissedilir de, halk, toplanmaz olur ı 
mu? Gelen geçenlerde de tabii derhal 
alaka uyanıyor. Bilmiyea bil-den &o- 1 
ruyor, lıilen bilmiyeni dinliyor ve renk · 
renk kağıt parçalarmdaki yazılarla 
kbazı tahriki.miz efkan m11%İrre ve fa 
aidenin" neşredilmek iateaildifi anla
tılıyor. 

Meoelenin polioe akaetmemeıi ka
bil mi? Zaptiye nazırma hemen ha
b r veriliyor. Heyeti tahkikiye reiıi 
Mehmet Ali Bey ve aaire bldiııe ma
halline geliyorlar; Hacer ve Sıddıka 
Hanımlarla aarraflardan birkaçı ya· 
kalanıp tevkif ediliyor. Müteakıben 
Adliye Batmüfettiti Hacı Feyzi Bey 
yetiteftk tahkikata eı.-miyet veri
yor ve nihayet hadiııenin aoıl kahrama 
nı Maliye nezareti ....,.t kalemine 
mülazemetle devam eden Kıbnılı Ha
tim Efendi olduiu meydana çıkıyor. 

Tahkikat heyeti, bir ta1la iki kut 
vurmuıtu. Bu parlak netice, tabiatile 
padi,abı da memnun etmifti. Sultan 
Ham.it, hem bu ••enalo muzirre0 nin, 
(tezvirat) m efkan umumiye üzerin
de yapmau muhtemel ni.bot teıirleri 
gidennek, hem de ahali araımda giz· 
!iden gizliye devam eden dedikodula
rın önünü almak için harekete gel
mişti. Bir "yem bornau" çaldırdı. 

ROMA, 23. A. A. - Profeaseur 
Ali Ratit Bey, Dante'm "ilahi Ko 
media" sının bizzat yaptığı arap
ça tercümeai.Qi M. Muaaolini'ye 
göndermittir. 

2 - Herhan"i hir devletin sulhu ihlal 
etmelde mücri.:.O olduğu milletler arasın
da yapılacak. Mü•avereler neticesinde 
maliim olarak ve mütııarmı karşı icap 
eden tedbirlerin ittihazı takdirinde A· 
merika, bu bapta verilen hükümde di
ğer c!evletlerle hemfikir olmak tart.ile 
ıulhu yeniden tesis için muhtelif mem-
leketler ~a':"fından .. ~fe~ilec•k müs~e- 1 İran Şahı Hz.nin bir cemilesi 
rek rnesaıyı suya duıurebilecek her tur-

1 
• • • • _. •• 

KlEL, 23. A. A. - Dün zabi 
için yapdan bir meaayininde.b.fl 
vekil, hükUmet erkim, M. Gol! 
ring alman donanmasrmn yük~ 
rütbedeki zabitleri, Schleavig U 
tein i&mindeki hattı harp gem· 
ne binmişlerdir. M. Hitler, bu 
miden manevraları takip etmi~ 
Hitler, gemiye geldiği zaman 'İ 
pare top attlmıt ve filo hemen ~ 
mir alarak manevra mahalline -': 
miştir. 

Kıbnılı Hifim Efendi, tahkikat ne
ticesinde hakikati ikrara mecbur kal
mıttı. Hatim Efendi kimdir? On do
lıuz, yirmi yatlannda, idadi tabaiJini 
Selanikte bitirmit. aaaııd ltıbrıalı bir 
sençti. Bir - e...,,el Seli.ııilıten la
ta nbula ırelmit. orada bulunduğu 
zaman ' 'Jön Türk" komitesine intisap 
etmİ.f. 113 numarada mukayyet İmİ.f. 

"'Jön Türk" komiteıinin, lıtanbul
da, Lileli civannda, Y etiltulumbada· 
ki tubesinin faal kımuna ayrıbıuf, fll'
ıat buldukça, kendisine ....nlea .. .....,. 
kı muzirre" yi gizliden 9İaliye dağıt
makta imi,! Maat te•zİ yerinde, pa· 

Hi.diıe gazetelere ancak fU ıekilde 
akoedebilmişti: Bütün gazeteler, mu· 
tat olduğu veçhile, artık beylik klite 
halini almıt, tazim, ihtiram kelimeleri, 
11fatları ve ayni ,ekilde tumturaklı 
dualarla bezenmİ.f bir batlangıçtan 
Mll'lra: 

4 'Badema m&afAh umum.iyenin aala 
tedahiilde b1ralulmayıp her ay ba,m• 
da anmtaaaman itau f__,. buyuru! 
chaiua• •• bunun İç.İn Ayclm ve Bur
oa vilayetleri varidatmm bir kıaını kar 
,ılık tutulduğu ve hemen tebligat ya
pıldığı" nı yazmıtlardı. Fakat İfİn te
meli çürük olduğundan, böyle pamuk 
ipliği ile tutturulmuı tedbirlerin, ka
rarlann uzun zaman hükümleri sür· . . 
miiyonlu. Ancak iki ay kadar vaktin· 
de maaı Yerilebilcli ve sonra tavoadı, 
•ene eıki tao, eoki hamam oldu! 

(Arka11 var) 

Dante'nin bu f&heserl, arap di
line ilk defa olarak çevrilmit bu
hmuyor. 

da ıtadyumda hazır bulunınalıdırlar. 
2 - Saat 11,30 da lıtanbul falllpi

yonu olan F-erbahçe genç taknnı ile 
ayni kümenin mubtelili araunda bir 
maç. 

3 - Saat 17,30 da Beykoz ve lıtan
bulıpor birinci talumları ara11nda 
-ç. 

4 - Duhuli)'e 25 .. 50 kll"'flar. 
5 - Kapılar saat 13 te açaleqabı. 
6 - Muallimleri ile beraber toplu 

gelecek mektep talebeaine tenzilat ve 
teabilat göıterilecektir. 

Merkezi Umumi içtimaı 
Türkiye idman cemiyetleri ittifakı 

uauımi ııııedoeM 29 mayısta Ankarada 
toplanacaktır. Bu toplanııta yeni se
ne bütçeıi ve ıpor faaliyeti görüıüle
cektir. 

Yann: 
Sipahi Ocağında .. 

Sipahi Ocatmdan: . 

Halifeliğin Sahteliği 2 Haziran 1933 cuma giinii 5'pahı 
Ocatı a•luounda yapılacak mini at· 
lama mü .. bakalanna iJtirak etmek 
iııtiyen Hanım n Beyefendilern 28 Ma 
yıı 1933 Pazar gününe kadar kayıt- 1 
larmı Sipahi Ocağı Kitabetlne yeptır
malan rica olunur. Birincilerin atlan 
Binicilik Mektebi tarafmdan veftlecek 
tir. 

-1-

0leiiz lıil.iyui ta-'erttli! - Kemal~ zade Sait Bey merhum. 
- Halifelilt niçin sahtedir? 

Spor , __ __ Cuma maçları 

Muazzam bir bisiklet 
Turnuvası başlıyor •• 

İki yıl sürecek olan turnuva Samsun
dan başlıyacak, Ankara' ela bitecek 

latanlııul Fatl>ol H.,.alnden: Şild 
26-5-933 cu.- PııA yapslacak 

nwçlan: 
· Tak.- Stad••• 

G·l-ııı~. Aaaolııln -t tS,30 ha· 
kem Sami Bey. 

F••• • •;e. Vtıfa • K. K. -t 17,IS 
halıeaı Arif Bey. 

F..t tg Sb+ed· 
lotuıloul Spor • Be,1raz urıt 17 hakem 

Nuri Bey. . 
C n lw nu.:M --•-- eı; 0d•mıı· 

S ~ --·~ D .. İl 
tir. Tenil miilıtiat 2811 llJS - aun 
... t 14 de F· ' loce Staılmda yapıla- · 
cak ve bu .--..ın lıitmeoini ariit~
kip bu likiıı pmpiyona F • 11 lı·~~ ı~e 
1ike dabı1 diğer lndüpler muhteliti bir 
müaalılılııa ) 1 ·'dwdır. 

Muhafızgücö piaildetçileri ırüciin 
lrurulatunun yıldö116aa&. olaa 1 Hazi
randa Gazi Hazretlerlaia Anadohoya 
ilk ayak bastıkları ~~ndan .b&JI•· 
mak ve burada bitmek uzere ikı yılda 
tamamlanacak bir Türkiye piaiklet ~
nana çıkacaldanhr. Birinci yıla aıt 
program ha:urlaıuııuıtır- Bu proırr~~ 
-zaran piailıletçiler mayıaın 27 ıncı 
günü Aakaradan trenle Samıuna ha· 
reket Meceklerdir. Haziranın birinci 
l(Ünü '-•a•nd•n llanketle Türkiye 
l1lruna ıı.a.ıayacakla ola. Sam.,,,dan 
Antalyaya kadar olan ...,aı..t 43 gÜn 
llİİrec:elı - pİ&İldetça1er -uzun 13 
iiecü siiaa •k.,.=· Antalyaya aauYa&a 

lat edeceklerdir. Piaildetçiier Türkiye 
turunun ilk _,. ait "-mı lMa su
retle bitird~ı.t- - Bacalı. Burdur, 
Baladiz, Dınar, Saadıldı tarikiyle Af
yona gelecek .e oracta.a ~e .AnJıa. 
raya döneceklerdir. Mahafızsücöi apor 
culannın bu -ki aeyalaatte piailılet 
le katedecekleri meafe 2709 mı-et. 
reyi bulmaktadır. Tu.........., ilk rılı
na ait oirak yerleri ıunlanhr: S.... 
oun, Bafra. Gerze, Kabalık, Sinop, a... 
yabat, Tafköprü, Kaatamona, bıraz, 
Çerket. Bola, Adapazan, lzmit, Geb
ze, lotanbul, Edremit, Bergama, lzmir 
Torbalı, Aydın. Nazilli, Denizli, Daz. 
kırı, Dinar. Bordur, Bucak, Antalya. 
Piıikletçiler Sinopta, Kastamon~da, 
Boluda, lıtanbulda, Edimede, Ezıne
dc, lzmirde, Denizlide, Bordurda, 

Aatalyada Wrer pa iatirallat e4ecek· 
lerdir. 

Çiçek bayramı 
ISTANBUL, 23 (A.A.) - 26 ma· 

yu 933 c- sünü KadıköyÖnde F e· 
nerbahçe •~ki çiç..ı. bayra 
- İf!İrak e4eceldarin af&iıdak.i hu 

Af&iıdıı ı.tnıleri yazdı gençl• ~
telit talıımda oynayacaı.ı.rınclo _.~:
muın lftUllDl ile tam saat 14 de ...,... a 
buluıunalan telılit olunur. 

lomait, Cihat, Muzaffer, Muzaffer Ce
mil (~ikt&f) Vefi, Zelıi, Daniyal (~at. 
Spor) Kenan, Suat, Muzaffer, Saim 
(Kamnpaşa). 

-t aazan dikkatlarma arzolanur: 
1 - Bilüm- ıniiaabalı:aiara itlirak 

edecekler çiçek arabalan aaat 13 30 • 

Tenis Turnuvamızın Programı 
26-5- 1 933 

r Cwna ı;inlıli ı> ıofnm tu ııelıiide taıa hih edilmittir l : 

S..t AKORT 
• 

ıe.- S•t • Voılat 
10,45 Alıı111et v Raailııı 
ıı.-
15.- Ciraa ,..hut NeC"'İ 

15.45 

18.30 

• 
Al.met 1ahvt Raailt 
Mlle Gorod-lr.i • 

Mile Bornslrİ11 

Ollanesaia.n Ved.-t 

• 
Matida and another 

17.tS Sedat ~ Suat 

• 
Senıilı •nd Anothrr 

B KORT 

BalMni v SMiat 
Sirinian ., Jaffe 
Miıı Cu.U.s v Fa..._ 
Joffred1 T S•at 

7.ahut Nec.m' 

Sedat yahut Balcli•İ 

• Şiriaia.a 7abut Jaff• 
Meli.lı Danyal 

• 
Ner mi Raa.ih 
Şodu r Şirinyan 

y 

Jaf(a Joffrrd,. 

• 
Saaı C llCOltT 

10 Ciraa • flecai 

ili hareketten sakmacaktır. Tahrandan b•ldırıldıg•ne ııore, lran 
3 - Birl"fik Amerilm, silidıların aa· şahı Pehlevi Hz. Türkiy~ srfiri Husrev 

mimi surette tahdit edilmesini temin Beye, iki doıt memleketin samimi mü-
maksadile vücude getirilecek bir kontrol nascbetlerinde üç seneden beri göster .. 
sistemine taraftardır. eliği devamlı faaliyet ve gayretlerinin 

Amerika, hu siıtemin teskil ediJıneıini hatırası olmak üzere bir resimlerini ver-
temine çalışma'ğa ve kat'i, otomatik ve mek suretile cemile göstemişlerdir. 
daimi olacak olan bu kontrole iştirak 
etmeğe huırdır. 

4 - Amerika, .,uahedenin müeuir 
surette tatbik edilmesine nezaret edecek 
olan c!aimi •İW.lan bırakma komiıyonu
nun sa18.biyetlerini takviye ebnenin za. 
ruri olduğuna kaildir. 

5 - arazi statükosunun muhafazası 
huıuaunda ilftr eden Amerika, milli •· 
razi haric:ma müWW. ku""9tler sö ..... 
rilmeıini meneden ve mütaan:zı - mii
ıellah kuvvetleri, muahedeleri ihlal ede
rek ecnebi bir toprağa .<!'İren devlet -
tarif eyleyen beynelmilel bir taahhütna
me vücude vetirilıneıini teklif eder. 

6 - Amerika yeniden ailihlanmağa 
muarız olup kuvvetli surette müıellah 
olan milletlerin taarruz silihlarını ilga 
ve ln~iliz projesinin harp Jevazınuna mü 
teallik fuıllarıru kabul etmek ıuretile 
ıilahlarmı tahdit etmelerini tekHf eder. 

ltalya nasd dü,;Inüyor 
ROMA, ?.3 A.A. - Hariciye müıte

tarı M. Suviç hariciye biitçeainin mec
liste müzakereli clolayıaile söylediği bir 
nutukta beynelmilel meoeleler ve bilhas
sa ıitahlan azal- iti kartmnda ltal
ya'run aldıfl vaziyetten lıahaetmittir. 

M. Su.iç, A napa' dalıi büyük cıe.tet
ler arumda hulmk balmnmdan m .. cut 
aynlıiuı ortadan lı:allımıuı için ailihla
n azal-.. batlıca şart olduğunu aöy
lemi,tlr. 

Hentlerson'un yanında 
CENEVRE 23 A.A. - Amerilıa, Al

manya, lnlilt:...e, Fransa n ltelra mu
nıbhaılan bu ..ı.ı. -t 10 da M. Hen
..._,_ yanınılıt. toplııaanık unmmi 
laınıia,.._ ölleden .-ra oel6 ot.""!'"". 
oeleaini • ,...... harp ı- ...... 

mı, • ~-L-
DIİ tedıllı edeceli Mmiıa- ,._.. 
etmittlr. 

Mil ka• ı..r-etli "ima olmnttur. 
M. Paal Baa,,ur, F,.. .... •mn aldıfı va
ziyeti ayııİ lııalcle muhafazada urar göa
tennit. ııl&b lı:u...,,..tlerinı!e yapılmasına 
Fnuua'nm rui olacaiı tahditlerin kar
tılılda .,.u ıet ..,._bna n be,.netmi. 
lel kıoatnıle hafh eldaiunu, banclan ötü
r& evveli teminat meselesinin miizake
.,.._ '-tlanmaaı daha mantilô olacağı
• aöıt.aiftlr. 
M. Paul Booıcoar'un hu sözlerini din

llyenlerden birçoğu, ilk önce ailAlılarm 
..ıtıı.- itiııfn lıir hal oaretiae hııtlan 
maauıı iıtemiılerclir. 

Bu!'dan ..,,..a kabul edllen bir karar 
ıuretinde umumi luımiıyonun ailihlan 
azaltma ve oelimet meaeleleri baldunda. 
ki müzakereleri birlikte ve münanbe u
ıul~m riayet ederdr yürüteceği, meıe
!enı~ heyeti umwnlyeaini derpif etmeğe 
ımki.n haad edecek lnıriliz plinının ilk 
müzakeresinden evvel herhangi bir ka
rar alınmryacafı lıe,an edilmittir. 
Narman Daula'le Paul Boncour 

arcuında 
CENEVRE, 23, A. A. - M. Paul 

Boncaur din akpm umumı komisyonun 
M. Da.iı tarafından verilen izahata iı
tlnaden lnıriliz projesinin madde madde 
müzakere edilmesini teklif etmiıtir. Zi
ra, bu projenin ilk faslının kabul edil
mesinin ailihlarm tenkisi meselesinde İ· 
leri ıridllmeoine medar olacağı oöylen· 
melıtedlr. 

Umum hayreti içerisinde M. Daviı 
vaziyetin ka"li derecede tavazzuh etmiı 
olduğunu ve lngilb: planınm ildnci ı.ı .. 
mına geçmek li.znn olduğunu oöyliyerelı: 
Boncour telılifinl reddetmiftir . 

Büro bu~n kabule muvafık olan nıu
ı;; teılıit etmek üzere toplanacaktır. 

-<>---- · 

Mussolini diyor ki .. 
ltalya .kafi mikdarda 
tatmin edilmemiştir 

ROMA, 23 A.A. - Stelani ajanND· 
dan: ltalır•'- büyük ......... lıantlliı 
günün yıl dönümü münasebetile M. 
Mu .. olini taralmdan yazılan mekalenin 
metnini, bütün ltalyan gazeteleri fte4· 
retmiılerclir. 

M. Muuolini, hu yazmnda, ltalyan 
ıiyaoetinin göaterdiii tevazu, saygı ve 
ketumiyet cluygularuu, dünya harbine 
ltalya'run müdahele -indeki ehem· 
miyeti, lzonzo hami ""nasındaki ltalyan 
hamlesini, Fransız ve ln .. ilizlerin ufra· 
ılıktan mu•affakiyetaizlikleri, ltalyan 
ku.vetlerinin Piave cephesinde ıröıter· 
dikleri mukHemetİ, Alman hücumunu 
püııkürtmek için Franuz cepheıine 2 1-
talyan fırkası röndermek suretile Fran
aaya yapdan yardnndan batko Caporet
to' da ve daha oonra PiHe' ele ıröıtailen 
hu -ı.a.-U. ve Nittorio P-'cla 
kanm!an -'eria bayii< butoia akiı.eti• 
ni tayin ettiiim eh uaniyetle kayclet
mittir. 

M. Mnıoüni, bu yazısına tu ıuretle 
de.anı etmiıtir: 
"Cürümın-ine imkin olmıyan bu de

lill ... karfnmıla biz ltalyanlar, eoki düı
manlara ve eoki müttefiklere hitaben 
"-kalannızı çıkanp •elimlayınız" di
ye haylnmıak hakkına malik bulunuyo
rnz. 

Bliyiilı harbia gözönilnde bu ,_idea 
canlandırdııı, ltatyanm katlıuıdılı feda
lıArlıktarı unutan, bu fedakirTıldarm luy 
metini küçiiltmeğe kaDotan ve lıunu da 
ltalyanlarılan ku.vetli ıarette yarclnn 
gördükten ve ltalyanlar tamfından kur
tanl.ı.ı.t... - yapanlar aleyhine IDÜ· 
tet'eccihtir." 

M, Muıoolinl makaleaini fU sözlerle 
bitirmittir: "B.; ınalaıle, mücadeleci tah 
rilıler uyanılımı.ak makoadile yazılınamq 
br. Çünkü, siyah gömlekliler! Fatiıt in· 
kılibının üslÜJI tuttuğu harbin ne .~du· 
iunu, Littoria nutkundan oonra. o....,_ 
mit bulunuyorlar.'' 

Fııpist meclüinıle 
ROMA, 23 (A.A.) - Büyük Fa

tiat mecliıi, M. Mu.olininin reioliği 
altmda toplanmış, M. Yunı'un Vaıing 
tonda gördüğü ~ hakmd.aki raporu
nun tetkik .e müaalıere11 devam et· 
môştir. Müzakere .bittikt~ ._.... ~· 
Muuolini beynelmilel vazıyet ve bıl-
haoaa silahlan azaltma meaeleai., Lon 
dra konferansı •e Anupaya uZUD bir 
ıulh devresi temin için garpli 4 kiiçiik 
de•let araımda bir misak alı:ti hakkın 
da etraflı izahat vennlttir. M. Muuo 
lini, Avruparım umumi ha•aoını • Ame 
rikan Raiaicümhun1 M. ROOMvelt'ln 
hitabesinden ve M. Hitler'in nutlmn· 
dan sonra • hiuolunur derecede dü
selditini ehemmiyetle kaydetmit. 4 
devlet misakı bakında Romada oon 
günlerde deva medilea mllzakerelerin 
neticelerine dair tahilat vermittir. • 

Yeni bir denizalh gemisi 
T ARANT, 23. A. A. - 650 to 

nilatoluk Diamante adlı denizaltı 
ııemisi denize indirilmiıtir. 

Alman donanmasının asıl öıılİ 
tamları aralarında "Deutschlanl 
isminde yeni kruvazör olduğu 
de bu manevralara ittirak etınifl 
tir. Yalmz "Emden" kruvazörü 
nebi memleketlerde bir ceveı.I 
yapmakta olduğundan ve "Karii 
nıche" kru•azörii ele ha'"'2:da bfl' 
lunduğundan bu manevralara İf 
lirak edememittir. 

H itlerin nutku 
KlEL, 23. A. A. - Bahriye ~ 

taatı8- hitaben bir nutuk aöyıit' 
bat•ekil, 118 ihtilali sınıflar ati 
sında mücadeleyi ilan ettiği h~ 
yeni ihtilal.in Almanyada sulhu 1 

lan etmit •e hümii niyet sabit 
ferinden mütetekkil bir camia ~ 
cuda getirmit olduğunu aöyl.- . 
tir. Bu camia, dünyanın dijer 
bir 1g • .._ kastı eahclit edici 
VAZiyetlıı delildir. 

- Biz belki de diğer milleti~ 
den fazla sulhu iıteyoruz zira, ~ 
yonl11rca itaizimize ekmek tedJ 
etmek için sulha muhtaciz. Fak" 
sulh, ona layik olana verilir. Jt" 
alman inkilabı, bu ıuretle AI-' 
yamn hürriyeti ve hukuki müsa",ı 
için mücadeleye kıyam etmiftir·ıı 

Alman hüldbneti nemma Kieı 
yapılan bu ziyaret, tiddetli J 
arzumuzwı alman milleti için ı.
riyet •e hukuk müaavabnı ~ 
eylemek karanauza llllÜAvi oldf 
ğu manaımı ifade eder. 

Gümüş para 
Çıkanlıyor 

CBaıı 1 inci aahifede) 
bir mahiyeti olnu,.an e.ın mea~ 
hariçten memleketlınbıe mütaned~ 
ırirmelıte •e halkmırzm .........,. ali: 
rak eberiyet apekiiluyon yapıb...'l ı 
tadır. Bir taraftan o Yillyetl...u:;-~ 
deni para berindeki itiyat ,,. Uıti1P, • 
lannı karplamalı: ve diğer taranarr ·· 
ki mecicliye ,,. akaammı tedavül 
kaldırmak ınakaadile mukabilin ... 
kadar .....,ıu ..Wı,.,.i tedavül 
çıkarmak f&l'lile Ye mücerret uf 
mahiyetinde kullanmak üzere b" • 
tertip olarak 6 milyon liralık ~ 
para ihraç edilmeai ye bu tertip · 
edildikten ._.... halkın raibetine 
umumi Yaziyete gÖN ikinci tertibe~, 
çabilmek için diier 6 milyonun • 
cı hu-da Maliye vekiline oal 
yet verilmiftir .'' ..# 

Bundan bafka layihada nikel ~j; 
lann halia nikelden imali eaa11 _.J 
eutt11, fakat nikel pullann meml 
dahilinde izabe ve imalini teahil 
oadile bunların yüzde yetmİJ bet 
kel ve yüzde yinni bet bakır matıl-,J, 
dan imali muvafık olacaA:ı ha~<I 
hükilmetin bütçe encümenme vakı ~j( 
lifi kabul edilmit ve layihada ona rl 
re tadilat yapılmıttır. 

Yeniden baoılacak nikel ve b 
para yekünu 7 milyon liralık ola 
tır. 
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• IFıKÔ})J 
iki mektuba bir cevap 

(Millici)'ye: 

ŞEHiR lfELElfi§ 
Kırtasiye 

b Aka Giindüz Bey; güzel (Ak 
aba)_ gazetesinin başsütunu için 

r~zdıgı bu yazıyı yanlışlıkla (Mil
•Yet) e göndermis. Bu mizahi lır
•atı kaçırmamak istedik. Akbaba -
~ın hoşgörlüğüne güvenerek biz 
asıyoruz. 

"' 'f 'f 

Dün biri Am "kad ""b"' .. Al erı an, o uru 
A ma~adan, iki mektup aldım. 
merı adan gelen mektubun im-

zası •u ı'dı'. "V . " 
T • asıngton un toru-

nunun t · • orununun torununun to-
runu Con Kelle V~tington ! 
~~~ tunları yazmıf: 

1 .. ~ı~ın! yaptık, dediğiniz büyük 
.~r ıhtılıil ve inkılabında en bü· 
~k ve münakatasız hak benimdir! 
lı nu ben yaptım ! Çünkü ben ek
er ceddim va,ington'un torunu

~un, torununun, torununun torunu 
~n Kelle'yimdir ! Ceddimin son 

ınıraaçısı benim! 

. "Bilirsiniz ki ceddim V qington 
ıstilıi altında bulunan Amerika va
~anı ve milli istiklıili için ihtilal ve 
b~~lıip yaptı. Amerikayı ölümden, 
ıtiınden, yitimden kurtardı. Siz :e ~yni feyİ yaptınız. Halbuki ilk 
ikrı veren, fikrini yapan çatan 

ceddimdir. Siz bu iti ceddiınden 
a~dınız. Madem ki ondan aldınız 
'?ildi bütün haklar ve ferefler ced-
dııne "t • .. aı ve mırasçı sıfatile bana 
ınuntekild. ç k"I" · 
T ır. e ı ınız ortadan 

Urkiy · : • enın tapusunu bana ven-
nız !,, 

itli 
b.t ••• 

o8 • Alınıuıyadan gelen mektubun 
J •ıına.ı da "d· ... n fU ı ı: Biamark'm toru-

ı-tol liununD, kttorununun, küçük torunu 
iti O 0 or Kafa! 
ge "Yda bunları yazmıt: 

i9t~ vatan:~:~ıt vk~I dağılmıt Ahnan 
Z lın ınuata ı , milli ve toplu 
ıi' tıa!aratorluk yapmak fikrini ba
l' lard ort~ya attı. Almanyayı kur

y al ı. Sız de ayni feyİ yaptınız. 
fik..;''

2 c~dimden qırdığınız bu 
için :d ınıaiyatifi örtbas etınek 
niz. O ııS CÜmhuriyete değiııtirdi
mitti '. edan'dan Versay'a git-

• •ız d D 'd L zan'a · . ~ umlupmar an o-
ll•ttinı:ı. y . ·ık f'k' .. nek ilk • anı ı ı ır ve or-

apa;ıfını "tat v., kuvvet ceddimden 
nun t •hr, Ben iae onun tonınu
Dokt orununu.n, küçük torunu Her 
\ile h~r .. Kafa'yıın ! Miraaçıaı aıfa
•u U~n ~ v" Türkiyenin tapu

e lı' 
ite' 

lıenımdır ! Hemen gönderiniz! . .. . " 
atf Ve ~n de ikisine fU bir cevabı 
al~ ~ ~· . 

11 ı lı ce " etıneyınlz. Hele biraz sa-
it lı ~lı olunuz. Siz" gelinci ye kadar 
-tii ızde çoooook mlruçdar ttlnıdf. 
it ~atta bir tanesi bizim (Millici) ile 

b" lı vgaya lutuftu. Onların davası 
:i b~ 1 ltıln, neticeye göre sizinle de an-

8.ttrız ! 

eti. :4ka GVNDVZ' ..,. 
~ fzmit Gazi Heykeli 

1~ ,,:>:ırUı Gazi heykelinin Kanoniluı bıra
r ~ d~ro yapdcbfmı bize verilı>n malumat 

1 ,.,, "tine Yaznıottık. Haber aldıiunna ırö-
.,~ ~ lı.ı heyk.,ı kı)'lll"tli heykellnaflarunız. 
, lıt Ali Ne.iat Bey tarahndan yapılm••-

• ,., . -·-. 

~ r[ __ e __ o __ R_S_A ____ I 
ldıf <lı Bıuıkaamclan .ım.., cetveldir) 
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Ticari tedkikat 
Ankarada kırka yakın 

mevzu görüşüldg 
Ankarada yapılan iktısadi top)anma

larda kı•ka yakın mevzu üzerinde tet
kikat yapdmış ve raporları hazırlanarak 
lktısat Vekaletine verilmi§tir. Verilen 
maliimata ıröre, lktısat Vel<Aleti çok 
mühim telakki edilen hu maddeleri bir 
de ~ka cepheden tetkike korar ver. 
mittir. 

Ankaradaki iktısadi toplanmalara i~ti· 
rak edenler Ticaret mümessilleri ve Ti
caret müdürleri ile Vekii]et erkinı idi. 
Halbuki verilen karelardan bi• çoğu 
Ticaret Odalarını, Ofisleri ve Borsaları 
alakadar eden mevzulardadır. Bu itibar 
la bu müeaseıclerin de ayni mevzular 
etrafında mütaleaları alınacaktır. 

Gerek evvelce hazırlanan, gerek 4im .. 
di hazırlanar,ak olan raporlar lktısat Ve
kili Cdal Beyin Londra seyahatinden 
ıonra tetkik edilecektir. 

Buğday fiatları 
~İraat Bankası piyasaya dindeki stok 

bugdaylardan bir kısmını ar:ıetıniş, bu 
suretle 60 vagon kadar salıJ yapnuıtır. 

Bu ıene mahıulün bereketli olacağı 
ümit edilmektedir. Bundan dolayı, bazı 
tacirler, ellerindeki malları bir an ev
vel satmiya kalkıtmış ve bu yüzden buğ 
day piyasası tenezzüle meyletmiıtir. 

Ticari ıstılahlar 
Ticaret Odasında, ticarette kullanıLın 

istilahlann Türkçelerini teabit isin dün 
bir toplantı yapılmıtlrr. Bu mesaiye de
'9aın edjlecektir. 

Balkan Odası idare heyetinde .. 
Balkan Ticaret Odlllı idare heyeti lıu

ırün de toplanacak ve Oda meclisi içti
malarına ait programı katileıtirecektir. 
Mecliı, pel'fembe ırünü açılacaktır. 

Amerikalılar çiroza bayıldılar 
Bu ıene dünyanın her tarafından çiroz 

Lırımıza karşı büyük bir rağbet vardrr. 
DeniJebiJirki dünyayı bir çiroz merakı 
sarmıı;ıtır. 

Çirm:larımızın baılıca müıterisi Ame
rikalılardır. Nevyorktan geçenlerde al
dıkları çirozlardan sonra eYVelki gün 
yeniden 5000 kilo çiroz alınmı!trr. 

Çiroz çok hafif olduğundan yükü a
lan vapurda bu çirozlar büyük bir yer 
almıtlır. işin garip tarafı çirozu Ame
rikaya ithal ed<'ıt müessese bunun Tür
kiyede ne ,ekillerde yenildiğini de sor
muştur. 

Almanlar da ııeçen gün bir miktar çi
roz almıılardır. Yunan ve ıtalyan Oda
lan çirozlanmızın batlıca ve iyi mütte
riierini teşkil etmektedlr. 

Dünyada şeker 
Dünya ıeker istihsalatııun bu ıene 24 

milyon tonu bulacağı tahmin edilmek
tedir. G;eçen sene dünya §eker iıtihsala
h 28 mılyon tona haliğ olmuıtu 

İtalyan seyyahları geliyor 

Temmuz ve Ağustos aylarında tehri
mizde külliyetli miktarda ltalyan seyya
hı aelecektir. 

24 temmuzda Krakovya vapunı, 30 
temmuzda Roma, 2 ağustosda Auğus
tuı, 4 ağuıtoata Oçeanya, 13 ağustoeda 
Konte Grande, 27 ağusloıda Oçeanya 
vapurları ııelecektir. Bu vapurlann her 
birinde 500 den 1000 e kadar seyyah 
vardır. 

--<>--

Adliyede terfi 

Adliyede muhtelif münhallere ta
yinler yapmak ve barem kanunu mu
cibi~ce terfi zamanı gelen hikimlerin 
te~ı v-: derecelerini tesbit etmek için 
adlıye ıntihap encümeninin toplan
maaı tekerrür ebnittir. Encümenin top 
lanmaaı için ali.kadar temyiz azalan 
Ank~~a.~a .. hareket etmitlerdir. Encü
men onumuzdeki haftadan itibaren fa 
aliyetine ba§lıyacaktır. 

Kısa haberler 

* Himayeietfal cemiyeti umumi 
reiıi Fuat Bey Ankaradan ırelmi§tir. 

* Sıhhiye Mübayaat komisyonu 
dün toplanarak yeni teais edilecek hak 
triyolojlbane için bazı mübayaatla 
mqırul olmu§tur. 

• latanbul Muhafaza Bapnüdürlü
tü kadrosuna bir mikdar muhafaza 
ınemuru ilave "dilmitlir. 

• Prencipeyya Marya vapurile 80 
Romen aeyyah• ıehrimize gelmiı ve 
AYnaroza hareket "tmitlerdir. 

A k• Bulırar ııefiri M. Antonoff dün 
n •••dan h . . 1 . . fe rımıze ge mıftira 

• }firn · 
dare h 

8 !e•etfal lstanbul merkez J. 
eyetı d .. 

den ııele 'h .un toplanmıt ve tubeler
mittir. n 

1 
hy•ç raporlan tetkik edil 

• latanbul Ve-- .. d 
1 

. 
I 'd h . ·-u muca "e ceını

J~t ı are eyetı düu toplanarak Eren 
k?Y oan.•l?ryo~unun heaaplarını tet
kık etmııtır. lçtımada, cenıi ~ 500 
1• b -" tm . ye-ıra le erru e esınden dolayı Emlllo: 
ve Eytam Bankaama tetekküre kar ., . lr •• •erJ mıtt • 

• Erenköy sanatoryomunun kunılıqu
nun ikinci yıldönümü münaaebetile 2 ha 
•İran cuma günü saat 14 t" -nator
yomda matbuata ve etibbaya bir çay 
ziyafeti verilecektir. 

Maarifte 

Tarih muallimleri 
Her ay başında bir top

lantı yapacaklar 

lnhlsarlarda 

Mütehassıslar 
Dün de Vekil Beye 

izahat verdiler 

VllAyetta 

Aylıklar -- • 

Haatalıklar vardır ki; bir muhitin 
yerleşmiş köklüıüdür. Mesela filokııe
ra, bağ haotalığıdır. Bağ diyen filok
sera d ütiinür. 

. Bizde de idare makineainin böyle 
hır haatalığr vardır. Dairelerde işi o• 
l~nla~ın ilk hatırına ırelen şey kırta
aıyedır. 

Şehrimizdeki tarih muallimlerinin, Jıü. 
tün mekteplerde müfredat proırramlan
run ayni zamanda takip edilebilmesi için 
her ay başı İçtima etmeleri tekarrür et
mittir. 

inhisar idarelmnde yapdacak ıslahat 
hakkında tetkikat!& bulunınuı olan müte 
haas11lann verdikleri rapot"lar dün de 
Vekil Ali Rana B. ve fnlıiaarlar umum 
müdürü Hüınü B. in huzuru ile müna
kaşa edilmiştir. içtima ı.e. altı saat sür
müş, mütehassıs heyet msi M. Walla
ce Clark, heyet namına izahat vererek 
noktai nazarlarını izah etmiıtir. 

Kadroların vaktinde 

geleceği anlaşılıyor 
Yeni malı sene münaıebetile tanzim 

edilmekte olan kadroların vaktinde ıre· 
leceği anlaşılmaktadır. 
Aldığnnız maliiıııata ııöre, umumi ay

lığın verilmeainin de ırecikmesi muhtem
-ı ıı:örülınenekted!>-. 

Birkaç ay evvel İtİtınİftik ki bu haa
talığa çar" bulsun diye bir komiayon 
letkil edilmiş, dün bu bahae dair bir 
arkadaıla ıröril§üyordum. Bana dedi 
ki: 

- Bu komiayonu yalaız esaaen kır
tasiye mensubu olan devair erlı:inın .. 
dan teıkil etmemeli. Aylarca, aenele,.. 
ce, kalem odalannın kapıamda aürü
nen İt sahiplerinden de oraya azalar 
almalı ... 

Yeni tayinler 
Tıp fakültesi ensac müderris muavin

liğine. ~~~an Edip, fuiyoloji müderris 
muavınlıgıne Mahmut Sadi, Edebiyat 
fakültesi coğrafya müderris muavinliği
ne Dr. Besim Beyler intihap edilmitler
dir. 

Vapur gezintisi 
Edebiyat fakültesi Talebe Cemiyeti 

yarın Adalara bir vapur gezintisi yapa
calctır. 

Mektepleri teftiş 
Maarif müdürü Haydar B. dün Bey

koza giderek mektepleri teftiı etmittir. 

Mahkemelerde 

Limon kaçakçılığı 
Limon kralı Diyamandi Ef. nin ve rü

fekasının muhakemelerine yarın devam 
edilecektir. 
Nazım vapurundaki kaçakçılık dan

ama ait yeni bazı tahkikata lüzum ırö
rillmüıtür. Bu itibarla lıu davanın rily&
tine ilci ay kadar sonra devam edilecek
tir. 

Vapurda kaçak eşya 
Gümrük muhafaza memurlan larafın

dan Mısır' dan ııelen Refah vapurunda 
yapdan aramada bir miktar kaçak ipekli 
kumaı, kıymettar bir kürk bulunarak 
müsadere ecilıniı, üçüncü kaptan Ali 
Rıza, çarkçıha§ı Mehmet, ıı:emici llyaı 
Ef. !er tevkif edilmiılerdir, lıuıı:ün mu
hakeme edileceklerdir. Kürk, vinç kaza
nında bulunmuş ve kimıe sahip çıkma
mııtır. 

Sahte kayıt davası 
Florya plaj, ırıızinoıu için sahte kayıt 

ibdaı ederek hazine aleyhine başkaJma 
tasarnıf hakkı vermekten suçlu bir me
murun ikinci ceza mahkemesinde muha
keme edildiğini yazınıttık. 

Haber aldığnnıza göre, bu itle Mali
ye Vekaleti de alakadar olmuı, ve lıu 
sahtekarlıkla fuzuli iıgale sebep olanlar 
hakkında tetkikat yaptırmıya başlamış
tır. Bu tetkikat Tapu müfeltitliii tara
fından yapılmaktadır. 

Kopye kağıdı 
Karamürııelin Ayazma köyünden Sü

leyman Ağa ile oğulları Hiiaeyin, Ö
mer, Bo;kirin ı0,500 yaprak kopye 
kağıdı kaçakçılığından auçlu olarak 
muhakemelerine Adliyedeki dokuzun 
cu ihtiaaa mabkemeainde de-Tam olun· 
muıtur. Mahkemede Karamürsel in
hisar memuru Arif Hikmet, inhisar 
kontrol memuru lımail Hakkı Beyler, 
ıahit olarak dinl.,nilmitler, muhake
me kağıtların tahlil raporile bir phi· 
din dinlenilm"5ine kalmıştır. 

--o--

Sıhhat müsteşarı gitti 

Sıhhat Müıteşan Hüsamettin B. Pa-
ria'te toplanacak Milletler Cemiyeti 
sıhhi itler konıo-eaine İttirak etmek üze
re dün aksam Pariı'e hareket etmittir. 

Poliste 

Vekil R. ictimaın sonunda bize yapı
lan tetl<ikat ·hakkında !U izahatı ..ermiş
tir: 

- iki "ündenberi mütehassıslann ra
porlarını tetkik ile meıgulüz. Bundan 
evvel lıtenbul'a ıı:elişimde Tütün inhi
sarına ait raporlan tetkik etmiştik. Bu 
defa ırelişimde de mütebakisinin tetkik 
ediyoruz. Dün ve bugün müskirat ve 
tuz inhisaı·larına ait raporları tetkik et
tik. Yarın da ldarei merkezine ait ısla
hat raporlarını okuyup verecekleri iza
hatı dinliyeceğiz. Mütehassıslar hakika
ten inhiaarlann her kösesine nüfuz et
mişler ve isabetli raporlar vermişlerdir. 
Şimdi yaptığımız iş, noktai nazarlarını 
anlamaktır. Bu raporlann tatbiki ve İn
hisarlarda tavsiye edilen ıslahati yap
mak, bilahare düşünülecek bir iştir. Bun 
ları bir tasnife tabi tutmak İcap eder. 
Hem.m tatbikin~ ıı:eçilebilecek isler oldu 
ğu gibi, kanun tanzimiıU İcap ettiren 
kısımlar da vardrr. Mütehlllsııların va
~ifesi rapor ,,.,,,,,ekten ibaretti; itlerini 
bitirdiklerinden bir iki ırüne kadar av
det edeceklerdir." 

Ali Rana B. fnhisarlann Ankara'ya 
naklinin tehir edilip edilmediiH hakkın
da sorulan suale cevaben dedi ldı 

- lnhiaarların Ankara'ya nakli zama
nıD1n henüz ıı:elmediğine kani olarak 
nakil gdecek sene yazına tehir ettik. 
Ankara'da inhisarlar İçin bir bina yap
lırnıaii da dütünüyoruz." 

Vekil B. cuma ırünü Ankaraya aide
cektir. 

ikramiye 
Verilen malumata göre, 1 nhisarlar i

daresi lıu ıene biltçeslne bir lnınn ikra
miye tahıisab da konulmuttur. ikrami
yenin imalat ve mübayaatla Me!ıı:ul o
Lınlara .. erilmesi muhtemeldir. 

Bele dly.;de 
.. ·-
İtfaiyenin ıslahı 

itfaiye içlrt :ıelecek mütelıauıstan Be
lediyeya lık mektup ırelmlıt!r. MUtehas
s11 ht\Zlran -taımda f•tanbulda buluna
cafını bllcMrmdrtedir. 

Şoförlere bir tenbih ._...,. 
Ta~i otomobillerinin muayyen yerler 

de beklemiyerek seyrüıeferi işgal ettik
leri ııöriilmüştür. Şube.lıore bir tamim 
yapılaral< bu cihete dikkat edilmesi bil
dirilmi•tir. 

Fransız konsolosuna 

veda ziyafeti 

Fransamn Lima Orta elçiliğine tayin 
edilıniı o!an latanbul jeneral konsolosu 
M. de Saınt Jorran'ın ıefırimizcfen aynl
makta olması haıebile, dün Fl'l1lllız ko
lonisi tarafından şerefi°" Unlon Fran
çaise'de ~r Öğle- ziyafeti verilmlıtir. 
Ziyafete • ransız sefiri Comte de Cham
brun riya•et ef:miıtir. 

Evde maskeli hırsızlar 
Para bulamayınca karı kocayı 

v 

agır surette 
Evvelki ırece Bakır köyünde, mahi

yeti itibarile eararenıiz ve feci bir ci
nayet olmuı, Karı koca iki kiti ağır 
aurette yaralanmııtrru Kocanın iami 
Davit Vadman'dır , elli yaıındadır. 
Kansının adı Liyana'dır ve kırk bet ya 
ıındadır. Bu karı koca Bakırköy ka
zasında incirlide bir bahçe içind" bir 
kötkt" oturmaktadır. Sakin bir bayat 
ıreçirmekteclirler. Bahçelerinde sebze 
yetiıtirmekte ve para da kazanmakta 
dırlar. Kendilerini z"n&İn de sananlar 
vardır. Filvaki söylendiğine ııöre Da
vit evvelce ticaretle ve banka iılerile 
de menul olmuı. 

Cinayetin şöyle olduğu tahmin ve 
teabit edilmektedir: 

1 

yaraladılar 
ğunu çabuk aö,.le .. 

Dnit, parası olmadıfııu aöylmnif
tir. Haydutlar ısrar ve tehdit etmiıl.,r, 
kamalrını çıkarmıtlardır. Anlatıldığı
na göre bu eınada Davit kurtulmala
n için bağırmıt ve gerek-.e kendisini 
müdafa etmek İatemİftir. Bu hal hay
dutların kızıı:ınbfı artbrmıı olacak ki, 
hirisi Davit'i arkaamdan yaralamııtır. 
Davit kanlar içiad., yere yuvarlanmıt
tır. 

Defterdarlık icap eden tedbirleri al
mıftrr. 

Beynelmilel kadınlar kongresi 
Şikago'da •c;ılaca.k beyndmilel serııl 

münasebetile bir de Beynelmilel Kadın
lar konırresi toplanacaktır. 

Bu konııreye Türk Kadınlar Birlifi 
de çağırılmııtır Yalnız cemiyetin nıııli 
vaziyeti . yetm~di.ğinden hükümetıen yar 
dun edılırse Bırlık konııreye İttirak edi
lecektir. 

Halkevlnde 

Köylü ile temas 
Halkevinde köylere gide

cek heyetler seçilecek 

lıtanbul Halke-ri köycülük ıubeai 
azaaı dün bir toplanb yapmıftır. Bu 
toplantının maluadmı idare heyeti an 
latmııtır. Bu fube , yaz mevaiminde 
köylillerle temaa için ve onlan Mr 
husuata tenvir ve aıhhi yardımlarda 
bulunmak üzere azaamdan ııalıtmak 
iatiyenlerl köylere ııönderecektir. Bu 
ıraye Üserinde hararetle konuıulmuı
tur. Şubede a:aa bulunan ırençlerden 
birçok yükaek mektepler ıalebeıi mev 
cut olması ve imtihanların baılama11 
dolayıaile, bunların da ittiralc.ini te
min için, kC!ylere gid..ceklerin ııeçil
me.i, bu ıubedeki talebe arkadatla
nn arzusu iiserine, batka bir toplan
tıya bırakılmıftır. Köylüler için çılra
nlan Duvar ııazeteaini daha mükem
mel ve daha açık bir dil ile yazılma· 
sı münaaip ırörüldü. Kllylü tube.i aza. 
aını daha toplu bir halde bulundura
bilmek için haziranın aon haftaaı için .. 
de müsamereli bir toplantı yapılması
na karar verildi. Bu müsamerede köy
lü ve halk tarkılan aöylenecek, halk 
rakıalan ıröıterllecektir. Dünkü top
lantıdn, bundan sonra daha aık topla
nılması kararlaştmldı. 

Okuma odaları 
Halkevi önümusdeki ay baıında Oı 

küdarda, Fatihte, Betik tatla, Beyoğ
lunda ve Sultanahmette birer okuma 
odası teaia "decektir. Bu odalann yer
leri leabit eclilmiftir. Halkevi kütüp
hanesi de teni edilecek, 200 le.iti oku
yacak bir tekle konacaktır. 

Kimyagerler cemiyetinin 
senelik kongresi 

Türk Kimyager cemiyetinin aenelik 
kongresi Halkevinde toplanmıı ve mu 
vat.kat celae riyasetine kimyager Meh 
met Ali Bey seçilmlttir. Cemiy.,tin fa
aliyetini ıröateren rapor olrunmUf Ye 
müttefikan taıvip edilmiıtir. Yeni ida 
re heyeti reisliğine Profeaör Cevat 
Mazhar ve umumi kitpliğe Miihendia 
kimyaııer Mehm"t Ali ve kaaadarlığa 
kimyaııer Sal&hattin ve azalığa kim
yaırer Rqit. Ekrem, Mehmet Ali 
ve Zihni Beyler aeçilmi§tir. Kongre 
münaaebetile yÜkaek makamlara ç"ki
len taainı telgraflanna Ca,.i Hz . 
Batv.,kil , lkbaat ve Sıhhat vekillerin 
den t"tekkllr telırrafları ııelmi§tir. 

MUzelerde 

Dofru aöze canım kurban. Nasret
tin Hoca damdan düıınüt te, hekinr 
getirmek için ıeyİrtenlere: 

- Bana bir damdan diifen bulu
nuz .•. demit···· 

lainı tasrih etmiyeceğim .. Zaten bu 
iş ,.ı...; bir dert değildir. Geçen aen"
nin kanunuevvel ayının ilk yanımda 
verllmlt bir ar•uhalim var. Buırfuıe 
kadar bili evet veya hayır diy" bir 
neticeye bağlanmadı .• 

Ciiniin birinde • Allah göstennesin 
amma - ırazetelerde: 

"Kırtaılyeyi ortadan kaldırmak ;. 
çin çalıf&n komisyon bu itin kalkmı
yacaima kanaat ııetirdlğinden şu ka
rarlan ittihaz etmittir: 

A - Devairde İf -hiplerinin otur
malanna mahauı olmak üzere büfeli 
birer iıtirahat .. ıonu; 

B - Elden ele, kalemden kaleme 
dolata dola,. yıpranan (nrak) ın u
zun miidclet kırtasiyeye tahammül et
mesi için muamelatın en kalın Plll'JÜ• 
men lrifıdı berine yaxtlmaaı" diye 
bir 19yler okurNm luıyret etmiy..ce
ğim ! 

Eşeğe sarılmak 
Nedendir bilmem, bizde eteğe kar

tı warlp bir hakaret. hak.sız bir haka
ret lıiaai vardır. Cık! demeden çalıtlı
tı, her yükleneni taııınaya uğraıtıfı 
için mi?. Acaba ! ... 

Yakın zamanlara kadar peritan, pa 
raaız 'Ye neteıiz gördüğüm bir itina
ya ilc.i gÜıı eYTel Beyoflunda rastla
dım. Kılılı kıyafeti düzırün, hali ra• 
hat ..,. gözleri ferli idi. Bana dedi kiı 

- Gel oana bir yemek yedireyim .•• 
Şa.prdıın. Safra&ını bastırmak için 

paatahanede bir arkada§ araılıran 
bu çocuğa ne oldu da böyle bana ye
mek ikram ediyor diye hayret ettim. 
Bakııımm açık ifadeainden bunu o an
ladı. Ben aormadan izah etti: 

- Şimdi Farsı :zadenin yanında
yıın. .. (Faraı •ade cimri, ahmak ve 
denal. blrialcllr) 

- Naaıl oldu da o herifle anlattın?. 

- Beraber çalıf1Yorum ... 

- Yahu aen onunla iyi ıeçinemez-
dln ... 

- Evet amma mecbur oldum. Aç 
kaldım. aefalete dÜftüm. Herife tek
rar gitmeye mecbur oldum. Zaten ben 
hayatta hep böyle olmUfumdur. Bu 
deni de küçlllı: iken aldım. Bir kere 
bir bayram yerinde bir eteğe binınit
tlm. llırtıında yeni elbiae nrdı. Ça
IDUl'lu bir yoldan ııec;iyorduk. Eteğin 
kolanı iyi sıkılmadıfı için ııemer dön
miye baıladı. Yere dÜflnek üzere iken 
eteJin boynuna aanldıın ve dÜfme
dim .. Şimdi - zaman böyle çamura 
düımek Üzere olduğumu görürsem e
ıeğin boynuna sanlrrnn •• 

FELEK. 

Yeni fabrikalar 
Rusyadaki heyet maki

naları ısmarladı 
Ayasofya mozayikleri Ruayadan mübayaa edilecek maki-

neler ;..Jn Ruayada bulunı:ıakta olan 
Amerikalı Profeaör Witermore ta- -y 

heyetimia •eleeek hafta nihayetinde 
rafından Ayaaofyada yapılan tetkik& memleketimize avdet etmiı olacaktır. 
ta ve mozayıklann temizlenmesine Heyet balen Leningratta bulunmak-
devam edilmektedir. Profeaör ııec;en tadır. Sanayi hey.,timiz Ruayada çizi-
sene nartek.s denilen ve türkçe hasır len program dahllinde seyahatini ik-
OYası tabir olunan birinci methal kori mal etmİftlr. Heyet hemen hemen 

ki Rua7adaki bütün sanayi müeıeaeleri-dorunun aai tarafmdaki mozayı an 
d . nı· -'-ve sanayı"cı't--•- temas ecle-temizleınİftİ. Bu sene e aynı yenn •- ..... ., 

aol tarafında çalııılmaktadır. Temiz- rak ayni :umanda teknik tetkikat yap 
leme ameliyeai ecnebi iki genç amele mııtır. Heyet bu aeyahatinde memle-
tarafmdan yapılmaktadır. Nartekaln lretimieıle lrurulacak fabrikalar için 
ikinci methaline de bir &hf&p iskele icap ed- malc.ineleri siparit etmittir. 
konulmuıtur. Bu methalin üzerinde H.,.etıaın buırünlerde Moskovada bu· 

lunacak ve Ruı hükilmet merkezinde 
mozayık taa .. irler olduğu söylenmekte aon temaılan yaptıktan aonra meml"-
dlr. Fakat halen burada Türkler tara ketlml•e avdet edecektir. Diğer taraf-
fmdan albn yaldız ve bir neYi bozul- tan memleket dahilinde y"rleri teshil 
maz ve aolmaz ıulu boya ile yapılmıtr aclilıııi§ olan fabrika binalarının inşa-
çiçek resimleri ıröze çarpmaktadır. ama da vakit ırec;lrilmeden batlana-

Bu sene Ayasofyada çalıtdmıya er- cakbr •. Sipariı edilen makin"l"r fab-
ken baılanıldıtı için daha çok it yapı: rlka binaları ikmal edildikçe peyder-
lacafr ümit edllmelrtecllr. Narteksteki pey ııetlrilecektir. Hey"t azaaından Karı ve koca evvelki gece, bir müd .. 

det bahçede çalııtıktan sonra, biraz 
geç yatmışlar ve derin bir uykuya dal· 
mıtlardır. Evvelki ırece, ırece yanaın· 
dan aonra sabaha karıı aaat ikiye doğ
ru ev" meçhul iki ıahıa ııirmittir .. Bun 
tar evvelceden ırözlemekte oldukları 
ka;, kocanın odasına alı-er ııirmez, ka
pıyı kilitlemİflerdir .. Bu meçhul herif
ler, tanınmamak için yüzlerine de maa 
ke ıribi mendil bağlaınıtlardır. Bu ea
nada iki ihtiyar rahat rahat uyuyor
lardı. 

Bunun Üzerine Davidin karıaı Liya
na korkuıundan ava:ıı çıktıiı kadar 
bağırmııtır. Haydutlar bunu da tehdit 
ile paraların olduğu yeri •öıtermeaini 
aöylemitler, dövmüıler, nihayet kadı
nın karnına da bir kama aaplıyarak 
kadının karnım boydan boya ve çok 
tehlikeli bir halde detmİflerdir. 

Davit te kanaınm bu halde kendisi 
aibi yere aerildifJni &Örilnce IOn bam
Je ile kalkmak İatemiı; fakat bu ııe
far de ikinci olarak bir kama y.,...ı 
almıt ve kan koca tamamile yere ..,_ 
rilerek korlı:unc; ..,rette feryada baı
lamıtlardır. Haydutlar, bu cinayet 
karımnda ve elde de bir teY edineme 
diklerinden ıaıırmıılar ""' hemen kaç 
Dllfl&rdır. Etraftan duyulan bidlae he 
men jandarmaya haber '9erilmi§tir. E
ve girildiği vakit yatak odasmda kan
lar içinde karı kocanın çırpındığı aıı
rülmüıtür. Bakırköy polisi de tahki
kata batlamış ve müddeiumumi İşe 
vaz'ıyet ederek mahallinde tetkikata 
ba9lamıttır. 

temizleme İfİ bittikten sonra caminin bulunan Retat ve Şevket Turgut Bey 

l!,.İç'"l'"n'"d'"e'"c;'"a'"l'"ı'"fı"lnıı""'y'"a...,b,.a•t"'la,.n,...ac,.a,.k,..,tı,.• ·..,.....,,.. • ler bu kurma itine nezaret edecekler
dir. 

Haydutlardan biri, Davidi, dürterek 
uyandırmııtır. Ka11ısında ııece yansı 
iki tanımadıfı kltiye gören Davlt. bit· 
tabi korkuıundan bağırmıttır. Bu aı
rada karısı da ürkerek uyanmıf, o da 
§atırmıt ve korkmağa batlamıttır. Hay 
dutlar Davit'e: 

- Se. yok! Paralann nerede oldu-
Yaralılar Cerrahpaıa haatahanesi

ne yatınlmıtlardır. Kadının yarası çok 

ağr olup hayatı tehlllı:ededir. Dün jan 
danna ve poliı tiddetll araıbrınalar 
yapmıı ilc.i kiti zan altına alUUDJştır. 
Talıkik~t• deYam eclllmekt.,dir. 

Eroin 
K.uımpefll -t1ıaaaınc1a ınlietalıdem 

Tevfik Ef. eroin kullaııırbtt ~ 
lıtlçvabında v-e.ıa. aokatında ırani 
Kaıım' dan et'Oin üdıtını s6ylaniftir, 
Kfaım'm dükkanında ela 9 palret eroin 
bulunmuıtıır. 

lbrahiın iaıninde birinde de 1 paket • 
roin bulunmuı, lbrahlm bunu Y enitehlr' 
de kahveci Halil'den aldıitım ifade et
miştir. Halil'in düklcinında da bir paket 
eroin zuhur etmiş, hepsi yakalaıımıttrr. 

Ressamlarımızın 
lan pahalı 

tablo-

Niı'te yapdııa Türk haftası münaıebe
tlle bir de Mrai açılmqtı. Bu aer ide 
'8fhir edilmek üzere Turing klübü la• 
rafından Hilaliahmer el itleri ile reHaın 
laumwww bazı tablolan gllnderilmitti. 
Verilen habere ıı:öre el itlerinin mühim 
bir Dnn satıhnıı ise de tabloln "pek 
pahalı" olduiu için ancak dört tane 1 
mi19t..ı bulalılhnlıtir. Reasamlarımızın 
...,Peri takdir edllmelde beraber, ü:ı.ttl• 
ne lconulan fiatlann, Nlı'te satılan ayni 
ayar... tebloı.,dan bir mlail pahalı ofdo
ğu ıılirUlmiittllr. 
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İktisadi Bahisler "\ 
1 

FRANSIZ FRANGI 
Son b8f on gün zarfında muhtelif pi

yaaalarda Fraımz frangmı:n vaziyeti 
hakkında bir çok tayİalar dolaımakta 
idi. Fransız franaınm vaziyetinden en
diıe edenler ll§&iıdalı:i mütalealan yürüt 
mektedirler: 

<Amerika altm eaaınu terk edeliden
beri Fransa barıkuı banknotlannı altın 
ile tebdil eden yeır&ne ihraç müeueseai 
haline ııelmlttir. Bu ıuretle her memle
ket bu bankadan altm tedarik edebile
cek ve buna mukabil Fnııua bankuı 
Belçika, İsviçre ve kıımen Holandadan 
maada hiç bir yerden albn celbeclemiye
cektir. Oıte de lnııilten, bir "kambiyo 1 
teadül akçaaı" teala etmitti ve lıterlinin 
yükselmeaine mini olmak için bllhaaaa 
-dolar ...., frank mübayaa ile bu paralan 
Amerika ve Franaa ihraç banlralermdan 
altına tahvil etmekte idi. Şimdi, Ameri
ka da altın teslim etmiyeceğinclen "te
adül akçau" nın yegane müracaat ma· 
halli olarak Fransa kalmııtar. 

Doların sukutu dolay11ile lngiltereye 
vukubulacak külliyetli ıermaye tehacü
müne mini olmak için kanıbiyo taadül 
akçası" 200 milyon isterim tezyit e
dilmiştir. Eğer lnııiltere bu para ile de 
eskisi gibi frank mübayaa ederek altına 
tahvile çalışıraa Fransa ihraç müessese
sinin vaziyeti ıarıılmaz mı? 

Bu yukarıdaki mütalealara Fransız 
gazeteleri ıu ıekilde cevap veriyorlar: 

Bu sıralarda franga karıı yapdacalc 
bir taarruz için frank tedarik etmek çok 
7ordur. Belki bu .-.ibi speküliıyonlarda 
seyyar ecnebi sermayelerinden istifade 
c1un111bilir. 

Ecnebile~in son zamanlarda Fransaya 
k113 vade ıle yaptıkları ıermaye ithali 
ancak 20 milyar franga yiikselmektedir. 
Bu ecnebiler memleketi terkebe ve be
raberlerinde 20 milyar frank altm götür
se c:Wıi - ki buna fi'len imkan yoktur
yine kalacak olan •1tm, bankanın teah
hüdatıru geniı geniı kartdamaıma kifa
yet eder. Cünkü Franıa bankaamın al
tm i•toku •on bilançosunda 81 milyara 
yükseliyordu. Bu altın, bankanın vade
si• teahhüdatının % 78 ini teıkil etmek 
tedir." 

Şimdiye kadar hidisat daha 
frank lehindeki mütal...tara hak 
mektedir. 

ffollanda Florini: 

ziyade 
verdir-

.Son bi· iki hafta zarfmdıa sebebi he
niiz tamamen belinnit olinamalda be
raber Holanda hükUmetinin kaaten İh· 
daı < tmediği muhakkak olan bir blldiıe 
dünya borsalarını bir hayb İfgal etmiı
tir: Holandanın altın mevcudu 978 mil
yon florinden ıür'atle 880 milyona düı
meıi (IOO milyon florinli bir tenakuı) 
ve florinin vaziyetinin ıarıdmaıı. 

Bu 100 rnl17onluk tenezzüle rağmen 
Holandanm albn karıılığı yine vadesiz 
taabhüdatınm % 88 ine baliğ olmakta
dır. Aıgari kanuni had % 4() olduğuna 
göre banka tehlikesizce daha 400 mil
yon florinlik altın talebini karıdıyabi
lirdi. Ancak hükumetin dahili altın ta
leplerini is•af etnUyerek yalnız ihraç 

maksadile yapdan istekleri kabul etme
fe karar vermesi büyijk endiıeler do
ğunnuştur. Bir çok mÜeHesat külliyetli 
miktarda Holanda parasanı elden çıkar
mak;tadır. Florin altın çakıı nokta11nın 
hafifçe dununa sukut etmittir. 

Altın ıartı meıeleıİ: 

Bu hafta zarfında Amerika Müttehi
desinde 100 dolardan fazla altın ıaklı
yan her Amerikalmın tahtı muhakemeye 
almmaaı hakkında bir emirname ihzarı
na baılanmııtır. 

Son günlerde, Amerika mahkemeleri 
altın f8rhru ihtiva eden mukavelelerden 
tabaddüs eden davalarla dolmuıtur. Ev
vel&, Amerika Müttehidesi hükUmeti ı 
mayısta vadeai dolan tahvili.tın "altın 
ile tediy~ olunacaktır'' kaydım !afıyan 
kıımmı ıdbari kıymeti üzerinden kağıt 
dolar olarak tediye etmiıtlr. Hus~si borç 
!ular ~ ayni suretle hareket etmiılerdir. 
Amenka hüklımet tahvillltının ecnebi 
himilleri kuponların kağıt dolar olarak 
tediyesini kabul etmiyerek Amerika 
mahkemelerine müracaat etmiılerdir. 

Diğer taraftan Amerikalı alacaklılar 
"altın dolar'' f"l'lını ihtiva eden ecnebi 
tahvilatı kuponlanrun itibari kıymet ü
zerinden kağıt dolar olarak tediye olun
masını kabul etmiılerdir. 

Yalnız altın olarak tediyeli mühim 
miktarda Amerikan hükiımeti tahvilatı 
hamili bulunan Fransa mukavelelerdeki 
altın ıartmın aynen ifasını talep etmek
tedir. Nitekim yeni vadeai dolan Mar. 
silya, Liyon ve Bordo sehirleri tahvilatı 
kuponlannı Amerika himillerine altın 
heaabile tediye etmiıtir. 

Şimdilik vaziyet gayri vazıh olup, A
merikadaki mahkemelerin vereceği ka
rarlara intizar etmek liizımdır. 

Amerika Müttehidesinde fiyatların 
tezayüdü 

Amerikada mart bidayetine nazaran 
buğday fiatleri vaaati % 40, pamuğun. 
kiler ise yüzde 30 ili 40 yijkıelmiıtir. 

1 vring Fisber fiat müti"'leri umumi 
fiatlarda % 6 bir tezayüt kayıt etmekte. 
dir. 

Enflasiyon projesinin tatbikatına bat
lanınca fiatlarm daha ıür'atle tezayüt e
deceği muhakkaktır. 

Necati Çakıroğlu 

1- Askert tebligat 1 ----
ihtiyat zabiti namzetlerine 
1. Farka Askerlik Dairesi Reisliğin

den: 1076 No. lu ihtiyat zabitleri ve 
Askeri memu,-Jan kanununun muvak
kat madcleainin CD) ve (C) fıkralarına 
tilbi olup ta henüz staj ııörmemi1 ve 
Zabit Vekilliğine terfi etmemiı olan ih
tiyat Zabit namzetlerinin .hemen bulun
dukan mahallerdeki Askerlik Şubeleri
ne müracaatlan ve müracaat etmiyenle
re davete ademi icabet nazarile bakıla· 
rak haklarında muamelei kanuniyenin 
tatbik edileceği ilan olunur. 

Büyük ve çok ırU:ı:el yeni bir film: 

SEVİLMEK İHTİYACI 
Müıne11iles·; 

T ALLULAH BANKHEAD - POL DUKAS 
fJm~ ilave: Paramount düaya havadisleri 

Kaza 

Sigortalarm1:ı;ı Gat.tada Ünyon Hanında Ki.in 
ÜNYON SİGORTASINA 

Türkiyede biliifaııla lcrayı 
yaptırınız. 

muamele etmekte 

ÜNYON 
olan 

Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta 
Telefon: Beyoğlu 4.4888 

yapbrmayın1z. 

2363 

fr1illlyetin edebi Romanı: 112 

AK E DON v ·A 
Aşk, 

"Katilin auikast mahalline yakın bir 
yerde saklanm1! olmaıı muhtemeldir. 
Reımi, huıuıi ve ecnebi ne kadar mes
ken ve bina varsa ııkı bir tarama ame
liyesine tabi tutularak dikkatle aranıl
mahdır. Katilin behemehal derdesti la
zımdır." 

Manastır Mıntaka kumandam ise ar
tık zarfın birini açıyor, birini yırtıyor
du ( 1). Açtığı zarfı yaverine uzatıyor 

. 1 ' hallettikçe göz ucıy e omuzunun üstün-
den okuyordu: 

"Müşür Osman f-"evzi Pa§a Hazret
leri Manastır ciheti fevkalade kuman
danlığile memur buyurulmuıtur. Yarın
l<İ trenle Selanikten Manastıra hareket 
edecektir. Memuriyetinin devamı müd
detince em,.i altında buJunacakıınız. 
Mmtaka merkezi olan Manastırda ve 
mıntakaya tabi bir cok mevkilerde dik
katli tedbirler alam,;dığınız neticeleri i
le sabittir. Şemıi Pa•a vakesmdaki yM· 

Kin, Poliff!ıa, ve Kan .• 
Müe lifi: Nizamettin Nazif 
........... .,... ........... ~,"Oto,.,.......,. 
lıt hareketiniz ııizlenemiyecek ve mü
dafaa edilemiyccek derecede atikardır. 
Eğer Osman Fevzi Paıa Hazretlerinin 
hayatını ıuikastlerden koruy~mıyacak 
olursanız doğacak fena netıcelerden 
tahsen ı~eı'ul olacak11nız. Gerek istas
yonda ve gerekse yollarda gayet sıkı İn 
zibat tedbirleri almanızı tavsiye ederim. 
Hatta Paıanın Manastıra IJJuvaıalat e
deceği zamanı evvelden halka işaa et
memeğe çalıtmamz daha doğru olur. 
ihtiyatlı ve gözü açık olunuz Paıa .. im
za. :\-'.\işür lbrahim" 

Yanında k:icük rütbeli iki zabit bu
l~'?"asına rağ.;,en Osman Paıa hidde
tim saklıyamadı. Ditlerini gıcırdatarak: 

- Hayvan!.. • diye homurdandı • 
Gel de bu iti •en yap. Uzaktan böbür
lenmek kolaydır. 

Yaverle Mülhak bıyık altından gü
lüttüler. Yaver: 

- Bir tane daha var Paıam .. - dedi .. 

.. 

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

MlLLlYET ÇARŞAMBA 24 MAYIS 1933 

KU1.4g ' - ............. . 
Bir muhavere 

Bu muhavere, bir tek kelimesine do-
kunulmadan, aynen geçmiştir: 

- Kiminle teıerrüf ediyorum? 
Telefondan gelen ses: 
- Ihsan ... 
Yerinde §Öyle bir toparlanarak: 
- Rahataız ettim Ihsan Beyefen-

di. . Zatıalilerinden bir ricada bulu
nacaktmı. Hatta dün, biazat tasdi et
mek istiyordum. Y eriniade bulacağı
ma pek emin olmadıfım için, bir kere 
telefona sarılayım dedim. . Heh heh 
heh. . . Allah ömür versin beyefendi .. 
Ziyarette kusurumuz oluyor vikıi .. 
Fakat, size pek derin hürmetimabıu
sam vardır. Zikricemiliniz her vakit 
aramızda geçer ... 

Telefondaki ses, ciddileşir: 
- Söyleyin, ne iıtiyoraunuz? 
- Efendim; dün bir fatura gönder-

miısiniz. Vikıi, üç yüz liralık bir 
ıey. . Ancak, şu günlerde, öyle umul
madık sarfiyatımız oldu ki Ihsan Be
yefendi. . • . Pek müstacel işleri bile 
geri bırakınıya mecbur olduk. Arzet
mek iıtediğim ıu efendim: 300 liralık
la beraber nezdiilinizde Üç faturamız 
daha olacak ... 

Telefondaki ses: 
- iyi işitilmiyor. Hızh aöyleyin!.. 
- Acayip şey ... Bugün gene birine 

hiddetlenmiş olacak ... 
Perde perde sesini yükııelterek de

vam eder: 
- iki. . . üç. . . faturamız .. daha .. 

olacak nezdialinizde. Şu sıkıntılı 
günleri atlatıncıya kadar muhteviya
tının ödenmesinde istical buyurulma
sa diye rica edecektim Efendim, pek 
üstüıte geldi .. 

'
1Dün, yedi yüz liralık bir bono öde

dik. Bu sabah ta masamın Üatünde 
üç yüz liralık faturayı görünce doğru
su tataladım. Size kartı çok mahçu
bum !. . 

Hiç olmazsa bir "estafurullah" bek
lerken telefondan ıu cev~bı alır: 

- Peki ama, ben dediklerinizden 
bir ıey anlamadım .. 

Kendi kendine: 
- Hayret!.. Bu kadar bağırdığım 

halde naaıl oldu da duyuramadım? 
Sesini bir perde daha yükseltir: 
- Tekrar arzedeyim. 300 liralık 

bir fatura göndermİ§ainiz ! 
Telefondaki ses: 
- Ne faturası? 
- ihtimal, sizin haberiniz olan.adan 

mağazadaki memurlar gönderm.iıtiı·. 
istirhamım ıu ki .•• 

Telefondan: 
- Allah Allah. . diye bir ses gelir. 
Öteki devam eder: 
- ihtimal ki haberiniz olsa, bu ka

dar isticale lüzum görmezdiniz 1 Kaç 
senedenberi ... 

Telefonda hmltı: 
- Siz kimi ietiyoraunuz? 
Kendi kendine, mikrof ka aya-

rak: 
- Hoppala. . Şimdi yeni baştan mı 

anlatmalı? 
Mikrofona tekrar ağzıp.ı yaklaıtı-

rır: 

- Ihsan Beyefendi! 
iki ökaürük darbeai araaında: 
- Hayır beğum hayır .. Ben Ehaan 

bek değilim! 
- Ya kimsiniz? 
- Ihsan Beyin kapıcmynn. 

- - Adın ne? 
-Ehsan .. 
Telefon, ıark! diye kapanır. Adilm· 

cağız ıark! diye düıüp bayılsa da 
hakkı yok mu? 

M. SALAHADDiN 

1RT1HAL 
Ali Askıeri Şura Azasından Birinci 

Ferik Cevat Paga Hazreti.erinin ırdika 
lsrı Hanımefendi mÜfltıeJa ol.duğu has· 
tahktan kıurtulanııyank dün vıefat et· 
migtir. Mcııb.umenin ceııazesi bugünkU 
çarşamba günü saat 11 de Göztcıpodeki 
MUıarün ileyh Cevat PllfB IiazretW.inin 
köşkl<rin.dc<ı kaldırılarak nıı.ı;nazı Göz· 
tq>c caıniinde kı:l.macak ve Saılırayı Ce 
dit kabri11tatıına defncdil<>cektic. 

(3676) 

FIRSAT 
SATILIK KAG1R HANE 

Yedi oda - banyo • Hava.gazı, J{a<lıköy 
iskcte.ıinc yakın Galata'<la Tünel civa
rın.da mertd>ani sokağında HRJSOVE
LONİ BANKASI R. A. Ş. müracaat. 

(Z998) 

- Onu da oku .. 
- "Çerçit mel'ununun da hainlerle 

aöz birliği ettiği aniafdmıftır. Yanya va
li ve kumandanlığından ııelen tezker~l'?: 
bu adamın Erferi taraAarmda gö';'u.llu 
topladığını gösteriyor. Bunun taki~u.'e 
memur edllen ücüncü avcı taburu nıçtn 
h&.lii yola çakard~dı? Bu tabur mev
cudunu Reanede ikmal ettikten sonra 
derhal hareket edecekti. Yoksa o da ~ 
Niyaziye iltihak etti? Efer Hacı Nazım 
Paf8 Niyazi ile çarpııabı1mek için bu ta
buru yanında tutmuısa kendisine der
hal bildirirsiniz ki, Sirozdan iki ve M~t
rovi~eden üç tabur idtre ettiği har~.kat.~ 
takvıyeye memur edilmiştir. Oçuncu 
Avcı taburunu derhal Çercit üzerine 
sevketsin. imza .. Üçüncü ,,;du .. 

- Kafi.. Herifin ismini duymaktan 
artık bıktım. 

Masa ba,mdan kalktı yavere iskem-
leyi iıret ederek: ' , 

- Otur! - Dedi .. otur ve yaz! 
Genç zabit hemen kaleme sanldı: 
- Buyurunuz paıam .. 
- Cim .. Cim .. Yazdın mı? 
- Evet papm .. 
- Devam et!. 28 Haziran .. Şifre ve 

gayet müataceldir. Evet, son derece 
müataceldir. Şimdi gelen ve mühim 
emirlerle dolu olan §İfrenizi ba§tan a .. 

Hikaye 

Ah, bu kadınlar .. 
~ Fransucadan -

Angele zarfı uzattı: 
- Madam, dedi, bu mektubu gar· 

dirobun önünde, yerde buldum. 
Madam Blanche zarfı hizmetçinin 

elinden aldı. Eevirdi, çevirdi. ince İn
ce tetkik etti. Merakla kendisine ba
kan arkadatma gösterdi: 

- Olur ıey değil, dedi, renkli, tık 
bir zarf. . Hem de lavanta kokuyor. 

Tanıdıklarından kimsenin kendisi
ne bu şekilde mektup gönderdiğini 
hatırlamıyordu. Zarfın Üzerinde ne 
adres var, ne isim. Beabelli elden 
gönderilmiş. Hepsinin de paltolan o
rada asılı. . Acaba kime gönderilmiı? 

iki baş birleıtiler. Gözler dikkat ke
sildi. Zarfa bakıyorlardı. Bu mektup 
kime yazılmıı, kim yazmış? Acaba İ· 
çinde ne var? Kadından mı geliyor, 
kadına mı gidiyor? 

Nihayet biri karar verdi: 
- Açalım, dedi. 
Parmaklar tereddütle, merak ve te

ces.süsle titriyerek zarfın kenarı yırtıl
dı. ince bir kadın yazm, topu topu bir 
buçuk aatır .. 

''Sevgilim, 
cBu gece her zamanki saatte gene 

ayni yerde buluıalım. Muhabbetler .. ., 
Altında da okunamıyan bir imza 

vardı. Zarfı açıp mektubu okudular 
ama, fazla bir fey öğrenemediler. 

Blanche ile Mathilde ta mektepten 
beri arkadastrrlar. Hem de gayet ıa
muru. . O -aktam Blanche'ın koca11 
ve dört arkadaşı bahçede masa kur
mu,lar, içiyorlardı. iki kadın hepsinin 
de kanlannı tanıyorlardı. Acaba han
gisinin karısı ihanete uğruyor? Biraz 
sonra, vakit gelince, bunların dördü 
de çıkıp ııidecekler. 

Şimdi iki kadın hakikati anlamak, 
muammayı çözmek için bir çare dü .. 
ıünmeğe baıladılar. Meçhulleri bir 
çok muadele kartmnda beceriksiz iki 
talebe gibi hayli düşündüler. 

Nihayet Blanche elini aaçlarına gö
türdü: 

- Buldum, dedi, timdi bol soğanlı 
bir salata yapanz. Hatti içine aanm
aak ta koyarız. Kim yemezae, anlarız 
ki mektup onundur. Öyle ya, bu ak
ıamki randevuya ağzı sarımsak koka
rak mı gidecek? 

- Bravo! Vallahi enfeı bir fikir .• 
iki kadın yapacakları muzipliğe ka

tıla katıla gülerek, mutfağa indiler. 
Netice ne oldu, diyeceksiniz. Çok 

garip oldu. Erkeklerin dördü de bol 
soğanlı ve hatti. sarımaaklı salataya 
öyle bir aaldırıı aaldırdılar ki, üstelik 
kadınlara teıekkürü de eksik etmedi
ler. Yalnız ev uhibi Hector, yani 
Blanche'ın kocaaı salatadan çekindi 
ve yemedi. 

Miaafirler gidince o akıam Blanche 
kocasına bir kant aeık euratla bakı .. 
yordu. Kocasının bir mazeret uydu· 
rup ta müsaade istemesini bekliyorlar
dı. Bu dakikayı heyecanla ve korku 
ile bekliyordu. Fakat nafile bekledi, 
nafile üzüldü. Kocası bilakis soyundu 
dökündü. Hatta her akıamdan fazla 
I··~· •na düşkün ve muhabebtli idi. 
O zaman Blanche salata hileaini de 
LLn.ılı.U, bunu garip bir tesadüfe ham .. 
Jetti. Müıterih ve memnun oldu. 

Ertesi gün saat dörtte, tehir civa
nnda tirin bir otelin ormanlığa bakan 
odasında bir kadın ve bir erkek baıba
§a konuıuyorlardı. Kadm dedi ki: 

- Olur ıey değil, mektup naıdsa 
oraya düpnüı. Eğer ben maazallah 
iamimi yazmıı olaaydım., yanm.ııtık. 
Hele Blanche bana mektubu okuma· 
mıı ve ben de sana söylememi§ olaay
dım, soğan ve aarımıak hikiyeıinden 
sonra sen de gece bir mazeret uydu· 
rup ta dıtarıya çıkmak isteseydin, a· 
aıl fırtına senin batında kopacaktı. 

Erkek vaziyetin bu ıekilde idare e
dilitinden memnundu: 

- Yata kızım, dedi, senin terefine 
içiyonım. 

- Atkımızı gizlemiye yardım eden 
tesadüfün ıerefine .. 

Anladınız değil mi? Erkek kim, ka
dın kim? 

Fatih icrasından : Bir <leyinden do 
layi tıılıtı hacze alınan 200 kiyye Y'IJ>a 
ğı 31 mayıs 933 çarşamba günü saat 10 
da kazlı çef""'de külhan sokağında 4 
No. lu tabakhanede bilmüzayode aatı
lacaktrr. taliplerin mahalli mezk<lrda 
memuruna müracaatları i.JAn olunur. 

(3679) 

~ğı okudum. Arzu buyurduğunuz te· 
kıllerle bugüne kadar tarafımızdan 
idare edilen İnzibat siatemi tamamen 
birbirine uygun bulunmaktadır. Bun
dan tonra da buııüne kadar olduğu 
gibi dikkatle çah§Acağız. Şemsi pata· 
nın ölümünden bizi ıahsen mea'ul ad .. 
detmeğe imkan yoktur. Çünkü mer
hum, tarafımızdan tertip edilen prog
rama zerre kadar riayet etmemiı ve 
maiyetinde bulunan Arnavut gönül
lülerinin kendisini muhafaza edebile
ceklerine inat ile inanmıttır. Suikaat 
eınaıında pafa bu gönüllülerin araıın 
da bulunuyordu. Zannedilmemelidir 
ki ben korku içinde bunalan ve yalnız 
bu gürültü arasında canını kurtarma· 
ğa çabalayan bir adamım .• En tehlike· 
li anlarda, hatta auikast yapılarken 
dahi pafanın hemen yanı batında bu· 
lunduğumu herkes iyi bilmektedir. 
Mütür Osman pafanın Manastıra ge· 
leceklerine dair henüz sizden bir e .. 
mir gelmediği zamanda dahi biz Vali 
P:ı(a ile birlikte hemen tertibat almıt 
bulunuyorduk. Şu kadar ki emir bu
yurduğunuz gibi müıür patanın bura· 
ya geleceği giinü halktan gizliyebil
mek maaleaef imkan haricindedir. 
Çünkü patanın Manaatıra geleceği 

Dil anketi 
70 nci liste ve gelen karşılıklar 
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70 İnci Liste ı' ı 
ANKARA, 23. A. A. - T_ D. T. Ce· 

miyetinden verilmittir: 
Karııhkları aranacak arapça ve fars

ça kelimelerin 70 numaralı listesi •udur: 
l - ILGA 8- iMKAN 

2-ILHAM 9-IMTIHAN 

3-ILTIBAS 10-IMTIYAZ 

4-ILTIFAT il-iMZA 
5-ILTIHAK 12-ITINA 

6-ILTIMAS 13- iTIRAZ 
7-ILTIZAM 14-ITIYAT 

Liatelerde çıkan kartılıklardan mana
ları birden fazla onlanların her manası 
için o.yrı karııhklar ileri sürülebilir. 

1 

Karııhk ıönderen :ı;atların ıönderdik
leri kar4dıklarda duyulmuı ve ititilmit 
olmayanları hangi kaynaklardan aldık
larını ıöstermelerinl rica olunur, 

• 
Liste: (66) 

Haysiyet: Değer, 0'.1llr, ben!dk. He
ves: İstek. Heybet: Saygılı korkulu 
görünüş. Heyecan: Coşkunluk, '<°şma. 
Heyet: Kılık, topl-uluk. Heykel: Ö2"Üz 
kılık. Hile: Aldatana, dalaı;ı, oyun. Him
met; Varlık gösterme. Hüner: Ustalık, 
ince bilgi_ Hüviyet: Benlik içyüz. 

İstanbul 24 üncü ilkmektep 
muallimleri 

J(. ~ :ı. 

Liste: (66) 
Haysiyet: değer. Heves: istek. Hey

bet: korku ve say.gı duyğusu verme. 
Heyecan: çarpıntı, çoşkunluk. Heye•t: 
görünüş, duruş. Heykel: Hile: oyun. 
Himmet: iyilik, yardım. Hüner: biliş. 
Hiiviyet: kişinin be-nliği. 

İstanbul 32 inci illanektıop 
muallimleri 

"' "' "' Liste: (66) 
Haysiyet: Değer. Heves: istek. Hey

bet: Göster.iş. Heye<:an: Ü~rme. He
yet: Toıplantı, kuruLtay. Heykel. Hile: 
Oyun .düzen. Himmet: yedekleme. Hü 
ner: Bilgi. Hüviyyet: lçyüz. 

İstan>--' ~8 inci ilkmektep 
muallimleri . " 

Liste: (64) 
Merhem: Mesafe: ara, uzaklık. Me

saha: ölçmek. Meslek: tutulan yol, ze. 
naat. Meskenet: tembellik. MeskOn: 
Yerleşmiş, barklanmış. Mes'uh"yet: Sor 
gulanma. Meaire: Gezme yeDİ. Meşgu 
Jiyet: işlemek. Meşrep: gidiş. Meşru: 
din yolu_ Me~ruhat_· anlatılan, açıla.n. 

Meziyet: değerl111k. 
Istanbul 25 inci ilkmeı.tep 

muallimleri 
* • * 

Liste: (66) 
Haysiyet: varlık. Heves: İstek. Hey

bet: korkunç. Heyecan: Dopı-enmck. 

Heyet: Gösteriş kılığ, Heykel: Hile: 
Al<latıcrlık. Himmet: Arzuyu ya;pmak. 
Hüner: hçilik. Hüviyet: oluk. 

1stanbu.I 43 üncü ilkmektep 
muallimleri 

* • • 
Liste: (68) 

Maarif: bilgiler. Mabet: tapınma yeri. 
Macun: bulama. Maden: yeraltı v<>rimi. 
Marifet: bilgi. Maruf: tanınmış. Mes
bahat: yarar iş. Masuniyet: korunul
mak. Matbuat: basrlı yazılar. Mazbata: 
dernek dileği. Mazbut: korumlu. Ma
zeret: en.geJ, Mazmun: anlaşıl.an. Maz
nun: sanılan. Mazhariyet: mutluluk. 

İtanbul 25 inci ilkmektep 
muallimleri 

Liste: (67) 
lfja: OO'taya koyma. ikbal: İti yolwı

da. klim: ikramiye: ikrar: Söyleme. 
iktibas: Alma. iktisat: iktiran: Yanaş 
ma. iktiza: İşe yarar. ilin: Gösterme, 
yayma. itibar: Sayılma. itidal: Uygun
luk. itiraz: Karşı koyma, 

Beyoğlu 11 inci ilkmektıeııı 
oku~ulan 

• • • 
Liste: (69) 

Tefa//Ok: alışıklık, yaratrlışık, gU
ze:I yapışhk. Tembih: uyanodırmak, an
dırmak. Tenikat: sıralayışla.r, düzenlik, 
vo.rişler, dizgiye koyuşular, düzgünle 
yişler. Tevahbu~: örlanek, örküş, kor 
kıuş, TevaH: bir <ltizüye geliş, arkası ke 
si.lmeyiş, eUreklik. Tevatür: Duyuluş, 
ağızdan aj!m geçiş. Tevazu: alçak gö
nülılülük, yatkın duruşluk, küçük gö
rUnüşlük. Tevazün: Denk gıe.Jmek, tar 
tı birliği, çekiliş uygunluğu. Tevlüh: 
lnıortmek, huıpalamak, özlenişle çar,p-

nat ve dakika tam bir haftadanberi 
ıehirde malılnı bir hadiaedir. Bu da 
gösteriyor ki hafi cemiyet son derece 
kuvvetli bir tetkilat ile idare edilmek
te ve hemen her yerde azasa bulundu
fu için ihtilalcilerden hiç bir teY giz
lenmemektedir. Mütür Pata Hz. teri
nin hayatlara bendenizce mukaddes 
addedilmektedir. Müıarünileyhi her 
auretle muhafaza etınek lazımgeldiği 
kanaatindeyim de .. Y alruz mevcut ıe
rait içinde, iyisi ve kötüsü tefrik edil
miyen zabitler ve aakerler içinde, ge· 
mi azıya almıı bulunan bu halk ara· 
ıında bendeniz bu vazifenin mes'uli .. 
yetini kat'iyen kabul ve üzerime ala· 
mam. Bu ciheti büyijk bir hürmetle 
zatialinize bildirir ve Paditah uğurun· 
da her zaman canımı fedaya hazır bu
lunduğuma emin olmanızı rica ederim. 
Efendim .. Yazdın mı? 

- Evet pa§AJll .. 
- ili.ve et .• Mütür pa14ıım hayatı-

nı muhafaza yükü pek büyüktür. Bu 
iti bataramıyacağımı tekrar rica ede
rim efendim. 

Ve müsveddenin altını asabi bir ka
lem hareketile imzaladı: 

- Derhal şifreleyiniz. Son süratle 
bu telgraf müıüre ulaımalıdır. 

mak, öz1e toka<lamak_ Teveccüh: y> 
venne~k, d-0ğrulınak, yanaşmak, yak 
mak, dönmek, bakmak. Tevcih: D·
mek, çevirmek, yanaştırmak, yaklaşt 
mak, baktırmak. Tevehhüm: işkil! 
mek, ann1ak, kuruntaya düşmek, iç S· 

km tısı. Tevkif: tu~mak, alakayma 
dur.durmak, bırakmamak. 

Filorinalı N3zrm 

RADYO 
Buvünkü program 

ISTANBUL ı 
18 Gramofon 
1 alaturka su: (Mu.zaffer 8.) 
19,45 Hamiyet H. 
20,20 Sen:ye Hanım. 
20.SS aaz (Mahmure Hanım) 
21,30 Gramofon 

ANKARA' 
12,30 Gramofon konseri. 
18 Riyasll!!ticumhur filarmoni:k orkcıtra 

t - Gluck: (Ouverture Alceat) 
2 - Orkestra refaluı.tilo keman koP 

seri. (Ekrem Z. Bey: 
18,40 gramofona. devam 
19,15 d•n• rnusikisl, 
20,10 ajans hl'lberleri, hava raporu. 
VARŞOVA, 1411 m_ 

13,15: Pli.k. 13,40: Filharmonik talebe rn•l 
na1 konıııeri. 17: Plik. 18.20: Pli.k. 19,05: ti 
fif ınusiki. 20,30: muhtelif ve neıeli natrit• 
22,10: Kla&ik piyano konseri. 23.20: D•~ 
musikisi. 23,45: l:onferans. 24: Dans musik 
BUDAPEŞTE. 550 m. 

21.20: Viktor Yakobi ve Paul AbrabaıP1 

operetlerinden parçalar. 24,15: piyano kot1• 
ri. 

ViYANA, 518 m. 
19, 10: muhtelif. 20: Hakiki Viyana Şramnı 
musikisi. 20,SS: Haberler vs. 21,05: Müsa 
habe. 21,30: Bir perdelik bir temai.1. 23: O 
ra., operet ve valsler. 

MILANO - TORINO - FLORANSA, . 
20.25: Haberler, Plik. 21,35: Patriot mu•ik• 
22: Temsil. - Plak. 24: HaberleT. müteakib 
Floransadan: Cazband 

PRAC, 488 m. 
20,10: Brüno'dan: muhtelif. 23,3&: Brüno'd• 
karıık neıriyat. 

ROMA, 441 m. 
21,35: Haherler • Milli ıarkılar •e marılat• 
BOKREŞ, 394 m-

13: Pli.k. 14,15: Pl&k. 18: radyo orlıcestr• 
19,15: keza. 20,45: Pllk. 21,0Sı piyano koo• 
ri. (Chopin, Çayko•ski, Fall). 21,50: kenı• 
konseri. 22,20: Viyolonsel konseri. 

BRESLAU 325 m. 
21: Hafif mu•iki. 22: Danı muslldai. 22: t1 
asra a.it muailı:i. 23: Haberler, tarihi hikif 
ler. 23,50: Berlin'den: Dans musikisi, 

Yeni ne,rlyat 

Yalı çapkını 
Burhan Cahit Beyin bu lıbn al 

daki yeni bir milli romanı daha ne 
redilmittir. , 

Burhan Cahit B. bu romanı için d 
yor ki: 

"Kahramanlanmn bir laamı haya 
ta, bir kıamı Hiıartepeaindekl fııtak 
gölgesinde toprakta olan bu roma 
mevzuu on dokuz yıl evvel Bofaziç· 
de geçmif ve o zaman sahiller 
tiddetli ve devamlı bir heyecan uyaaı 
dırmııta. Bana öyle geliyor ki bugii 
daha çok maddi hareket eden kad , 
ruhu, bu serpzettimin içinde göaterd 
ği yüksek feragat ve fedakarlıkl• 
karileri ne kadar mütehaHİs edeceJı· 
ae, vakarun hakikati itibarile de o k6' 
dar heyecan verecektir.,, 

Foto Süreyya 
Foto Süreyya birçok pzel realml 

ri muhtevi olarak çckmııtır .• Mecnı"" 
nm 24 üncü nüahaamı karilerimiso t• 
aiye eyleriz. 

Aınn umdeai " M 1 L L 1 Y E T '' tir· 

ABONE ÜCRETLERi : 

3 a,.fıiı 
il " il 

Türkiye için 
L K. 
4-
7 so 

14-

Hari; içüı 
L. K. 
8-

14 -
28-

G.len eTrak seri •erilmea..- Mllddeti. 
seçen nüshalar 10 kuruıtur.- Gazete •• 
fnalbaaya ait itler içi.n müdlriyete mü
racaat edilir. Gasetemi-. iliınlann me.'u· 
liyelini kabul etm-. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Yeıilkly aakeri raaat merke:ı;inden ••

ril-. rnalümat.a ı&re buıB.n ha•a az bu· 
lu.tlu •• sakin olarak de•am .decektir. 

23-3-933 tarihinde ha•a tazyiki 767 mi· 
limetre, en fazla sıcaltlsk 20, en az. sı· 
cakhk 14 derece kaydediJmlıtir. 

Yaver koıarak çıktı, mülhak el~' 
de tuttufu bir batka telgraf deateJl' 
ni uzattı: 

- Bunlar da var .• 
- Bıktım artık .. 
Telgraflara geliıi güzel bir göz attı 
-

110mera ve zabitanın Padiıah1 

itaat etmeleri". Burasını bir kalemd~ 
geçelim .. "Etkıyanın derhal derdest•' 
le ve silahların Resne deposuaı~ 
tealimi.,. Bu herif billah mecnun .. N1' 

yaziyi tuttukta iı silahlann tealimiaı' 
kaldı. 

"Kaymakam Rifat Beyin rütbet 
miralaylığa .. 

Kağıtları maaa üıtüne attı. içinde~ 
savurduğu küfürlerin bini bir pars r 
di. Avurtlarını oynatarak homurd"~ 
da: 

- Araba hazırlansın ... 

Kaat deposu .. 
Galata her günkü rengini alm•;, 

başlamıftı. Hllvyar Hanının önü dal~ 
verecilerle dol mu~, fe:Ji, abun1 $tırı1' 1 

ıapkalı binlerce adam gidip geliyor&~ 
(Devamı var) 

( 1) O zamanlar telgraflar zarfla gt
1 

rilirdi. 
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Yeni Viyana postası 
28 Mayısta küşat resmi yapılıyor 

.. Geç~n haftaki sayımızda tecrübe 
g?"~~~!~erine batlaırut olduğunu bil
dırtıgımız ve §İmdilik 100 kilovat kud 
f'et e ç.ah!acak Viyana ejder merkezi 
ı---

"i 

'1 

Y . v· 
3 
enı ıyana merkezinde kullanılan 

OO lıiloııatlık insan boyunda mürsile 
lambalarından biri 

nihayet muntazam .. d . 1 . 28 M gon enı erme 
ayıs, Pazar .. .. b 1 Fenn· gunu af ıyacaktır. 

yeni Vi en s~n Yeniliklerile dolu olan 
s d ~ana ıstasyonu program nokta 

1 m an otedenberi birinci derecede ge 
en Postalard d · · k an ır. Fakat fımdıye er-
en saatlerd . "d"I . ki y· e ışı ı ememesı ea ıya 

na merk · · · · . _ k . ezı •çın bır noksan te§kil et-
... e te ıd" ş· d" nabile 1

• • ım ı erken saatlerde ah-
lı cek bır kudrette çalıtacag" mdan 
er ın "k" . ttı . usı ıyı seven için memnuniyeti 
Ucıptir. 

Bu Y . . v· h. y enı ıstaıyon ıyana şe rınden 

c akıın saatlik mesafedeki ufacık, an
h:1: ~~rkezin sığabileceği ''Bizam-

ıt •&ıninde bir tepecik üzerinde i 

Viyana merkezinin elektrik cereyanı
nı temin eden Dizel motörleri 

mal olunınu§tur. Bu itibarla merkeze 
Bizamberg • istasyonu adı verilmiıtir. 

Az bir zaman evveline kadar bir 
çok Viyanalıların bile ismini bilmedik 

Yeni Viyana istaayonu 28.5.933 u 
batlı yor 

teri bu küçük dağı yeni merkez dün
yaya tanıtmağa vesile olmuttur. 

Merkezin muhtaç olduğunu yÜk
sek elektrik cereyanı, dahilde tesis 
olunan Dieıel motörleri tarafından 
istihsal edilmektedir. Elektrik dairesi 
üç makineden ibaret ve 1400 beygir 
kuvvetinde ve makinelerin ağırlığı 
110.000 kilogramdır. Bu motörlerin 
hareketi için günde 285.000 litre so
ğuk auya ihtiyaç vardır ki, Tunadan 
temin edilir. 

Merkezin i~lemeıine mahauı li.m
balar 300 kilovat anten kudretine ka
dar tahammül eder bir kabiliyette ve 
insan boyundadır. Bu nevi limbalar 
henüz hiç bir Avrupa merkezinde kul 
lanılmamıttır. Breıliu ve Liypzig ia
taayonlarmdakiler azami 150 kilova
ta dayanmakta ve halen 120 kilovat 
ile çalı§tırılmaktadırlar. 

Merkezin mürsile anteninin geril
mesi için 130 zar metre uzunluğunda 
son sistem iki çelik kule yapılmakta
dır. Şimdiye kadar imal olunan mer
kezlerde birer kule ile iktifa edilir
ken iki kule olmamasının sebebini an 
lamıyanlar olacaktır. Sebebi §udur: 
ikincisi Reflektördür. Kulenin birisi 
tamamile izale olarak imal edilmİ§, 
ayni zamanda kendisi. de bir anten 
vazifesini görür. Viyananm müraile 
anteni vaziyeti, garp cihetinden mer
kezin i~idilmeıine daha az müsait ol
duğu nazara alınmak, o taraf dinle-

Pos a ve telgraf idaresi 
Yeni teşkilat kanunu kabul edildi 

. (Bası 1 inci sahifede) 
tıklc ri cihotc (l'elince posta ve telgraf 
te.><"tı k • a· k d .. d ., ..__ . an~ .. u a~ gı yu arı ort ıene-
/n ı,.,., ~e'kk edı!re~~~e .olan bir kanun 

ur. Harlçten getırdıgımız rnütehaısıs. 
lar, r~emlclt •t it:;inde C:ola~arak bu knnu
~u~ eı:aslar.nı tesbit ettiler vo bilhassa 
j~~ır .ıs f:"hı"i olan zevatta' •~:ıt,.- -- l 
1
'.1 iiliye mensup olan zevattan. bir ko

ttıiı~ c:ı te§l<:J edilerek müteha1111lıınıa 
;er,.İkleri rtıt:crlar ÜZf:Tine tcıt.;: k..ı, _, ap
ttı!arak bir kımun ya;nldı. Bu k~mon 
ıneeiste bir senedenhcri bubnrnaktadır. 

1. :SL'.lUn üzerin.de e:: :üır.~r.'!r:le C.o i:i 
k'. 1:le~ece>tle çalışılmıştır. D.ı·~iliye Ve
y~ <tı bu idıared.en ayrıldığın1a.'l dola
si;tllkadaşlık itibariyle, cidden ınütees 
1lı<! '·. Jl.e.n şahsan m=uriyetimin ve 
Şın~lıyetimin şerefini bu iclırenin ba-
di ~ulun:luğum zaman lfrs>0tmişim
&a~l Çunkü bu idarenin oıxbnuz gibi 
At 1 ınuvaffakiyeti oıdug" u gibi hama-
' ve f<><J.ak" 1 • vardır H :ır _ıkla dnl.u bir d~ tarihi 
de vey.ah etpımı• h:ayatı m~uriy.:timiz 

u vatan ı•ıe.-· ı - . vakit, bu ılda ~ 1Y c ogra~tıgımız 
lıştıklarını bilirkrnurlırının nasıl ça-

Hatta büyük Gazi dahi 
1 

. 
larında, en çok methedilen •rıhi nutuk 
Yanında, bu idarenin fcdak!:'-llflar me 
rını <la zikretmiştir. Memkke:::;nıurı~ 
varlığı biraz genişleyince bu mem,:'7lı 
refah vermeyi düşünmek vazilomiz~tra 
Şimdiye kadar posta ve telgraf m:: 

tnurlarnnızın maaşlarını arttırm1k ftr
~tı hasıl olmadı. Bu memurlır ~ki al 
~ •kları maaşlarda kaldılar. Ilöylc olılu 
i~ halde bunlarda'll hiç biri lıir eün şi
<ayet etmedi. Fakat Meclisi f.Ji h:r büt 
~e hlüzakeresinde bu noktayi na2arı iti 
~•re aLdı. Ve .daima bu hususta hükü
'"tle ~· kilat uırekti{lcr verdi. Bu o&t.I! ~u teş-
l• kanunu geldiği zaman ayıu mesc-
• mevzuu b h ld B" .. . de ·· .. a so u. utçe enı;:u:?.'?:ıın-

oı;:ru "J ·· :di<Ytr şu du. Bunların vaziyetl-;rinı.;-ı.1 
m,;'r.:- ıneınurlarla bir seviyed~ bulun-

·-:ı.11 tekra 
P;11c.;'1len b r nazarı dikkati celbetti. 
rısin.ı on <li~nlar hakkında bÜtÇ"'..nİn içe 
kısı.n talı,· er vckıller1e ögrüerek bir v , •sat a1<1 b . e .o:ırenıe uy 1 ve uraya zam'!ttt. 
Peh·d Beyft-,f:n .0 1mak üzre, Has.an 
rem , 'lkiirnı bakI'~n dedikleri gibi ba
sını t rfi ettirdi ylmak §artiyl.e birer 
ter · ·nıf terfi m~as~P•lan yeniden bi-

A.:tır~·•- un· . k' . arını 
·--~ anı l·a · . . nunısini kolaylaş 

tınnaktan ibaret kaldı. Barem kanunu
nun c;u veya bu oetveli-:ı:e ait ol3n krs
mır. bik'ıassa kendilerine gerek efkarı
umumiyede ve gerek Meclisi alide iz
har edilen tıe-v·C':'tühil·:ı filli semere.si gö 
rülürken mevzuu bahrsedilm'!mesini r,i
ca ederim. 

Benden.izin maruzattım .Ou baremin 
liltfen kabulüdür. Ve bütçe encümeıni
ne de bu husustaki hizm~t.inden do.layi 
arzı şükran etır...eyi vazife bil~rim. 

Bu izJ.hattan :;.o·.1m kanunun diğer 
ma.tl.d.el~rinin rnüzakeres::ı.e devam edil 
miş ve heyeti tı!:!'.lumiyesi kabul olunmuş 
tur. 

Umumi Müdürlük 
. Kf:.ı_u~ göre posta telgraf ve telefon 
ıd:ırcs1 huloni şahfilveti haiz bir umumi 
mü:lürlük halin:le ;,,ülhak bütse i!.e i
dare edılmek üzre ınevcut hukuk ve ve 
c~ibi iJ.e N;fia Vcka.Jetine raptedilmiş 
tır. 

Po.3ta telgraf ve telefon memurları 
devlet memoıdarının halen haiz olduk
ları hak ve me:-ıfa:ıtlori muhafaza ede 
cek1!-rdir. Bunların m!lhak,ıne usulleri 
devlet memurllrmm tabi bulundukları 
muh:ıkemo usu~!!ri-dir. Haklarında 1683 
nuoınralı asker< \"C mülki tekaüt ka'1u 
nunun hükümleri ta.bik edilir. Şu ka
dar ki 1 Haziran 1933 tarihinden evvel 
ta!ı<is muamel!si ikmal <'dilmiş olan 
tekaüt, dul vo yetim maaşları hazinei 
maliyece tediye olunac:ıktır. 
K•!luıu , posta telgraf ve telefon u

nıu.:n müdürlüğü nıemurlarr.1ın unva:', 
adet, derece ve maaslarını rösteren hır 
cct..•<J raptedilmişti~. Bu cotvele d:ıhil 
m~:llr!L:r po:$t::ı telaraf ve telefon ida 
rlsınc"' . . --> • , 

1 
c ayrıca bir tn{'mur srnıfı teşkil 

cc:a:L l'r Du:ı.ı . ' l . 
Vet .1 : • • arın t:ıvı!l, azı, mezunı· 

rrı :.>, ısl · · k· .. u -· - - erı d~ hl!sust kanu..'1.1.arı çı 
.n.lı) a kadar tnevcut hükümlere göre 

yapı ır. 

Bazı ista.syonJa 1 rca posta telgraf ve 
tol.fo-.1 muamelatı açılmas; şimeııdüfor 
tclr:raf ve telefon telleri J.e dem' 1 . t3l·i•>~d~ t ,_ Y: ıryo u 
n~~ ~ ... n c"'.öraf ve telefon telleri 
nın bakımı ve tlevlet de:niryo.11 id 
resinin 1932-1933 s<>neleri bütçe "ı:'..n a 
l an mücibince fa:ıliyeti t.'til e<lilen un 
zifmin müştereken işletilmesi ve diğ:~ 
mümkün lıizmetlerin birleştirilmesi ve 
pc.stakırla ve trenlerle ya,pılacak yolcu. 
koli ve diğer müraselat nakliyatı gibi 
halkın menfaatin ve iki taraf ıidarcsin-

ÇARŞAMBA 24 MA Yrs 

1 Muhtelif radyo habarlarl 1 
Alman Radyoları ve politika 

\ 

Alman radyoları programını son 
günlerde siyaai konferans ve propa· 
gandalar fazla iığal etmekte idi. Halk 
propağanda nazırı Dr. Göbbela bade-
ma politika hitabelerinin radyolarda 
azaltılmasını emretmiı ve ayda her 
radyoda verilecek iki konferansın ka
fi geleceğini bildirmiıtir. Musiki ve 
eğlenceli proğramların fazlalaıma11 
muvafık görülmüıtür. 

Japonyada dinleyiciler adedi 
Japonyada radyonun teeaaüaü 8 

aene olmuıtur. Üç sene evvel Japon
yada 700.000 radyo dinleyici&i var
ken 1932 senesinde 1.400.000 ne ba
liğ olmuttur. Abonelerin artmasile 
2 Yen olan aylık radyo ücreti timdi 
bir Yene indirilmiıtir. Yalnız Tokyo 
ıehrinde abone miktan 600.000 ni 
bulmuıtur. 

-<>-
Londra radyo müdürlüğii, bir kaç 

ay Londrada bir müeessesede çahşmıf 
ve tekrar memleketlerine dönen lsviç 
reli Matmazel Melly ve Avusturyalı 
Mel. Mariyanne İmzalı bir mektup al 
mıı. 

Mektupta ezcümle §Öyle deniyor: 
Londraya o kadar ahımııtık ki, 

memleketimize avdetim.iz bize orası
nı arattırdı. Fakat akf'Ull Üzerleri sa
at 5,15 te dinlediğimiz radyo progra
mı bize burada olduğumuzu unuttu-
nıyor. -·-········-····--·· .. ·····-................... .. 
yicilere de neıriyabn iyi gönderllıne
si için ikinci kule reflektör olarak kul 
!anılıyor. Tabi ikinci kule yardımile 
diğer antenin daha yÜksekte bulun
ması da temin edilmektedir. 

Tecrübe gönderitlerine daha tesa .. 
düf edemediğimiz halde mesafe, ve 
kudret itibarile memleketimizden ye
ni Viyananın en iyi dinlenecek bir 
posta olacağını tahmin ediyoruz. 

Eski Viyana merkezinin ne olaca .. 
ğmdan hiç bahsedilmediğine nazaran 
bu merkez gene eski vaziyetinde ka .. 
)arak yeni merkezden nakil suretile 
batka bir dalğada gönderİ§lerine de
vam edeceği anlatılıyor 

Turgut MITHAT 

••• 
Yeni Viyana postasının bir kısmı 

PAZARTESi. 29 MAYIS: 20: za
mana ait Viyana şarkıları. 21.50: "/Ilı 
Bahar" isimli bir senfonik musikili 
fantazi. 

SALI, 30 MAYIS: Vatanı hatırla
ma saati. 22: J osefsplatz'tan naklen 
serenat musiki.si. 

ÇARŞAMBA, 31 MAYIS: 20: Mi
lölıer gecesi. 22: Temsil. 

PERŞEMBE, 1 HAZiRAN: 21.50: 
Torino operasından naklen "OTHEL
LO" operası. 

CUMA, 2 HAZiRAN: 21.20: Avus 
tur ya manzaraları. 21.50: Wagner' 
in gençliğinde bestelediği operalar
dan parçalar. 

Kısa dalgalar 
Nasıl ve ne zaman 

duyulur 
(Geçen haftadan mabait) 

ikinci bir Alman kıaa dalga poata 
aı da 25,51 metrede itlemektedir. lta
reti D. J. D. olan bu Bertin istasyonu 
neıriyatmı yüksek dalgalı (1635 m.) 
Alman iıtaıyonundan nakleder ve i· 
yi itidilir. 

Üçüncü kısa dalga Paria istasyo
nu her gün saat 22 den gece yanaın
dan aonra bire kadar 25,63 metre ile 
müstemlekatını ali.kadar eden pro
gram gönderir ve dün yanın her tara
fından i§itilmek kabiliyetindedir. 

* * * ispanyada telefon muhaberatının 
temini için ve bazı zamanlarda da mu 
sil :i gönderiılerinde bulunan 20 kilo
vat kudretli ve 30,43 dalgalı po.ta 
her gün 13.30 ile 14.30 ve Cumartesi
leri 20 den sabaha kartı üçe kadar 
program netreder. ltareti "A. E. Q." 
dür . 

• • • 
Akf'Ull Üzerleri aesi iyi gelen Ber

lin 8 kilovat ve 31,38 metre dalgalı 
postanın iıareti "D J A" dır. 

••• 
Geç aaatlerde (Gece yarısından 

sonra saat birden sabaha karfı bete 
kadar) Amerikanın Schenectady (A
merika) istasyonunu uykuıunu feda 
edenler müsait havalarda dinliyebi
lirler. 

• • • 
F aataki Rahat ikinci kısa dalga 

iataayonu 32,26 metredir ve 23,38 dal 
gada çalııan istasyonun programını 
nakleder. 

• • • 
Kuvvetli bir kısa dalga poslası da 

46,60 metrelik Moskovadır. Her gün 
program gönderen 12 kilovatlık bu 
istasyon her aaat en yakın uzun dal· 
galı merkezler kadar yÜkack sesle i
tidilmektedir. işareti "REN" dir. 

• • • 
Kırk kilovatlık kısa dalga telefon 

muhaberatını yapan Pittsburgh (A
merika) postası her gün 48,46 metre 
ile saat 23 ten sabaha kadar gönde
riılerine devam eder. Ekseriya işidi· 
lebilir. 

• • • 
49, 18 metre dalgada bu istasyo

nun bir rakibi 20 kilovat kudretli 
VV 3 X A L itaretli Bound Brook pos 
tasıdır. Fakat yalnız Cumartesi gün
leri saat 23.30 dan sabaha kadar ça
lıtır ve -.,.arlörde yÜksek aada ile 
dinlenebilir. 

* * * Viyanada 49 metrelik ve Avrupa-
nın hı'r yerinden İ§idilecek bir kudret 
te itliyen bir posta vardır. Gönderitle 
rini diğer Viyana merkezinden nakle 
der. 

• • • 
Amerikadan dinlenilmesi için pro· 

Darülfünun ıslahatı 
(Başı 1 inci sahifede) 

larımla birlikte çalı§ıyoruz. Ankara
ya tekrar gidip gitmeyeceğimi timdi~ 
tik mevzuu bahis değildir. Fakat zan
nediyorum ki birçok itleri intaç için 
bir müddet burad:ı kalacağım. Fakat 
belki olmaz.. Ben Maarif vekaletine 

c c tJ5arru!'u temin edebilecek i şlerde 
.posta teLgraf ve te.lefon i.dant'liyl.e dev 
!et demi.rvolları idareai arasında akte
öikoek itilaflar Nafia Vekaletinoe tjs 
vip cdildiktm sonra ta•tbik olıuna<:ak
tır. 

Te~kiliit kanunundan sonra idarenin 
1933 Y.nesine ait bütçe kanunurı.uıı mü
zakeresi ya.pılarak kabul olunmuştur. 
Buna nazaran idarenin mezkO.r eeneye 
ait ma'!arifatı kar ılıitı olarak 5 milyon 
323 bin 112 lira tahsisat verilmekte ve 
varidatı dı ayni miktar olarak tespit 
edilmektedir. 

Müte.akiben Filyos istasyonundan baş 
lıyarak Zonguldak üzerin.ckn sahili ta
kibtn Ereğlide nihayet bulmak ve in
şaatr.1a haslanmasından it>baı:en en çok 
dört senedo ikmal edilmek üzre nonnal 
ı:cni~likte bir .demir yolu ıinşası için 20 
milyon liranın ve kezalik inşaatma baş 
lanmaaın:ia• .. ı itibaren en çok altı sene 
zarfmda ikmal edilmek üzre Ereğli li
manının inşası ve techizi için 10 mil
yon liranın sarfına mczımiyet veren ve 
bu maksatla teahhütlere girebilmesi 
hususunda maliye ve nafia vekillerine 
mezuniyet veren kanun layihası kabul 
cdılıni~tir. Tasfıye halinde bulunan 
&:r:!&un sahil Demiryolları şirketinin 
hükiımotten gayri hissedarlarına 190 
bin lira verilerek hattın temam.en alın 
ması ve Devlet Demiryolları 1daresi ta 
ı·afınclan işletilmesi hakkındaki kanun 
da kabul <Xlilıni~tir. Gümrük muamel1i
tına tl.İt kanunun iktisat. gümrük, zi
raat ve maliye encümenlerinden ayrı
lacak üç azadan müteşekkil bir muhte
lit encümen tarafrndan tetkikine karar 
verilerek yarın to.pl:ınmak üzre içtimaa 
nihayet verilmiştir. 

Tarifeler ... 
ANKARA, 23 (Telefonla) - Güm 

rük tarifeleri hakkındaki kanun layi
hasını tetkik edecek olan muhtelit en
cümene al&kadar encümenler azaları
nı seçmeğe ba§lamı§lardır.. Gümrük 
ve inhisarlar encümeni muhtelit encü
mende Fuat Şahin (Aydın), Rüıtü 
(Bursa) Ali (Kocaeli) beyler temsil 
edeceklerdir. 

tibi bir müşavirim. Bir lüzum Üzerine 
telefonla davet edilirim. Aktama der
hal trene biner, Ankaraya giderim. 
Bugün komita azaları ile birlikte Da
rülfünuna ait binaları gezdik. Bu me
yanda dişçi ec::acı mektebini, kütüp
haneyi, arka taaftaki talebe yurdu 
yıı.pıl:ıcak binayı dolattık. Buralara 
dair notlar aldım. Darülfünun mahal
lesinin Beyazıtta tesisi esas fikrimiz
dir. Bunun i-;in !ıp fakülte3i için bu· 
lacağmıız bina da bu civarda olacak
tır.. Yer bulamamak enditemiz yok
tur. Yer çok .. Türkiyede geni§ ve mü
teaddit salonlu birçok saraylar vardır. 
Şimdi hukuk, edebiyat, ilahiyat fakül 
telerinin iıgal ettiği bu bina dahi çok 
büyüktür. Yüzden fazla geni§ odayı 
ihtiva ediyor. Darülfünun mahallesini 
Beya:zıtta tesiıten maksat hocaların 
ve talebenin İ§lerini teahildir. Mesela 
tıp dersleri ile fen fakültesi, P. S. N. 
ıubesi ve eczacı diıçi mektepleri ders
leri sıkı rabıtadadır. Hocalar uzak u
zak muhtelif yerlerde ders vermekle, 
birçok talebe Haydarpa§aya gitmek -
le vakit kaybediyorlar. Tıp fakültesi
nin htanbula nakli talebenin bütün 
tehir hastahanelerinden istifade etme 
si noktasından da pek mühimdir. Tıp 
fakültesinin nakli itlerile uğraıacak 
ayrıca bir komiayon tetekkül edecek
tir. Bu komisyon pek yalımda vilayet
te toplanmağa baılıyacaktır. Bu ko
misyonda vilayetten, Sıhhiye veki.le
tinden, Tıp fakültesinden azalar bu
lunacaktır. Tıp fakültesi binası mese
lesi on beı güne kadar halledilecek
tir. Biliyorsunuz önümüzdeki ıene ıs· 
tahat senesidir. lslabat için çok fazla 
para aarfetmiyeceğiz. Azami taaarru .. 
fa riayet edeceğiz. Binalann nakli, 
yeni tesisat ve saire için yapılacak 
masraf herhalde tahminlerden çok az 
olacaktır .. Bir hesap yapmadım am
ma, &Öylendiği gibi bir milyon, yarım 
milyon lira değildir. lslahattan sonra 
Üniversite normal vaziyete girince se 
nelik bütçe de gene hiç değiımiyecek
tir. Bugün Darülfünun bütçesi dokuz 
yüz küsur bin liradır. Bu bütçe aynen 
kalacaktır. Bütün Darülfünun talim ve 
tedris heyeti azasına ayrı ayn gönde .. 
rilen fitler Maarif vekaleti tar~fından 
tanzim edilm.iıtir .. Cevaplar bıze gel
mektedir .. Tetkik ediyoruz. Bundan 
maksat hocaların lisan bilgilerini, ça
lıtma ve faaliyet tarzlarını, şimdiye 
kadar yazdıkları eserleri, daha doğ-

Dinlediğim 
Neresidir? 

GELIVV1TZ (Glayvita) 5 kilovat 
anten kudretile iıleyen ve programı
nı daimi bağlı bulundurdu 325 metre 
dalgalı Breslau lstanyonundan nakle
den 253 metrelik bir Alınan iatasyo
dur. Spiker Breslau merkezindekinin 
seain aynidir. Müsait havalarda bu 
posta itidilir. .,. .. 

GOTEBORG 321 metrelik 10 ki
lovat gücündeki laveç poıtaaı uzaklı
ğı haaebile iıidilememeketedir. 

GRAZ (Avuaturya) 352 metre u
zunluğunda ve 7 kilovat güçlü bir po• 
tadır. Erken saatlerde kendi progra
mını gönderen bu posta akıa.m aaat· 
lerinden itibaren program sonuna ka· 
dar Viyana İstaayonundan nakledilir • 
Kudreti 7 kilovat olduğu halde Graz 
postasının eski Viyanadan daha iyi 
iıidildiğine §ahit olınaktayız. Müata
kil ne§riyat icra edildiğinde Graz Spi 
keri istasyonu böyle ili.n eder: ' 1Hal
lo, hali o 1 Hir radyo Grata". istirahat 
iıareti Viyanadakin;n eıidir. .. .,. 

GRENOBLE (Fransa) 509 metre 
de çalııır. Fakat zaifliğinden it idile-
mez. 

• • • 
HAMIBURG (Alınanya) 372 met 

re ve bir buçuk kilovat gibi zayıf bir 
kudrette bulunması dinlememize ma
ni olmaktadır. 

Bu merkezi ekseriya Königs-vuı
terhauzen veya Breslaudan nakil va
sıtaıile dinliyor.ız. .,. . . 

HANOVRA (Almanya) da 565 
metrede çal ıtır '"' ; .. · -t ilemez. . .,. . 

HEILSBERG (Almanya) 276 met
rede çalıtan ve bu dalgalarda en iyi 
dinlenen 60 kilovatlık bir postadır. 
Neşriyatını aaıl stüdyonun bulundu
ğu Königsberg şehrinden nakleder. 

* * * HELSINGFORS (Fenlandya) 368 
metre ve 10 kilovat anten kudretin
dedir. Kıı mevsimlerinde bazı gece
ler dinlemek kabildir. 

Bir zamanlar lstanbul radyo ıirke 
tine F enlandyadan bir çok mektup
lar gelerek, lıtanbulu sevdiklerini ve 
hafif olarak dinledikleri bu merkeze 
pek ehemmiyet verdiklerini oradaki ................................................................ 
gram gönderen Bertin 49,83 metre
dedir. işaret olarak "D J C" harfleri 
söylenen posta gece geç vakitlerde 
çalııtınlır. . . .,. 

Moskovadaki 20 kilovatlık kuvvet 
li posta 50,26 metrede bulunur ve ga
yet iyi işidilir. 

• • • 
Her gün itidilen Papalık Vatikan 

postası aaat 21 - 22.30 arasmda Pa
zarları da 12 - 12.30 arasında çalıtır. 

Vaktinde yetişen 
Bir tadil 

(Başı 1 inci sahifede) 
daiyenin gümrük ve muamele vergisin~ 
den muafiyeti de ayni kanunun bahıetti
ği mü!'!aadelerden biridir. 

Kanu!'lun Re~mi ceridede nesri tarihin
den itil:aren vergi muafiyetle;inin tev
ziine başlanacak ve muafiyet ruhsatna
mesi olan rarayicilerin hariçten getirte
cekleri mevadi iptidaiyeden gümrük ve 
muamele vergisi alınmıyacaktrr. 

Kendilerile temas ettiğim sanayi erba
bı yeni te~viki sanayi kanunundan bana 
büyük memnuniyetle bahsettiler. Bu 
memnuniyet i~e tabiidir. Çünkü sanayi
cilerin şikayetlerini mucip olan batlıca 
mü(küller bu suretle tamamen ortadan 
kalkmış oluyor" 

Sanayi Birliği umumi katibi rrazmi 
Nuri Bey, yeni teşviki sanayi kanununa 
dair ol~n kanaatJ,...ini 1>ir muharririmi
ze fu suretle izah etmittir: 

- Tü•k oanayiinin "8ka r inkitafı
na ve memleketin hakiki ihtiyaçlarına 
uygun olan te~viki sanayi kanunu zeyil 
projesi çok iyi düıünülmüş ve tam za. 
manmda yetitmiştir. 

Bu kanun bir senelik tereddütlü dev
rin hitam bulduğunu gösteriyor. Yeni 
kanunun Türk sanaatçılığının beş sene
lik yürüyüşünü ayni ahenk ve intizam
la idame ettireceğine hniim. Muafiyet
l~rden hariç kalacak müeaaes sanayi ih
tiyaçları i~.in de tenzilatlı bir tarife ih
tiyacı kanunda zikredildiğine göre mua· 
fiyctten haric kalacak müesseseler için 
de ~;k\vet ~evzuu ka1mıyacakbr. 

Hakiki ihtiyaçtan gören hükümetimiz 
beş sene içinde bir Türk ımalyatı vü
cude getinnittir. Memleketimizde (aa

nayi)i yaratan teşviki sanayi kanunu
dur. 

Daha on ••nelik müddeti olan bu ka
nun yeni ıeklile memlekete çok nafi e
serler yaratacak ve muhtelif aahalarda
ki sınai işleri artbracaktrr. Bundan ise 
hem müteşebbisler, hem halk istifade 
edecektir. 

Böyle hayırlı görüş ve tatbiklerden 
bütün sanayi erbabı memnun ve müte
şekkirdir." 

•UHll•UtlUlllllllllHftU1••1••to••• • ... ııı1111T111ı .. ıt•ıun•.,.ıı_•nı11"""''"' 

rusu profesörlük hayatlarında hakiki 
ve umumi vaziyetlerini tetkik içindir. 
Şimdiye kadar böyle ilmi bir tetkik 
yapılmadığından bu fi§lerin doldurul
masına lüzum vardı. Fişleri burada 
bizzat tetkik edip velc5.lete 1Zöndere-
ceğim." • 

1 Karilere cevaplar 

Adalarda A. B. rumuzlu mektuba 
cevaptır: 

•. Bu meraklı makineyi hiç görmedi
gım halde tarifiniz veçhile cevap ve
receğim: 

1 - Bozulan kondansatör fiks'in 
yerine almıı olduğumuz numarası es
kisile bir olmadığı cihetle sada temiz 
liğine tesir ettiği muhakkaktır. Bunu 
aldığınız yerde değiıtiriniz. 

2 - Pertrika'in 90 voltluk bateriai 
yerine iyi cinsten 4,5 voltluk cep pil
lerini birbirine bağlıyarak ayni İ§İ gö 
rebilirainiz. Şu takdirde dikkat edile
cek nokta orada bir buzuk pil bulun
durulmamasıdır. Bulunursa parazite 
benzer gürültüler husule gelir. 

3 - ~u nevi makineleri tek telli 
ve 45 meırelik bir anten kafi gelir. 
Fazla uzun ve çift olursa istasyonları 
birbirine kanıbrır. 

4 - Makinenizin aeaaiz çalııma
aında bir çok sebepler bulunabilir. 
Baılıca11 lambaların eakimeai ile ba· 
teri voltajmın düfkünlüğü olabilir. 
LB.mbalan radyocunuza muayene etti 
riniz. 

Bazı eıki aiatem hoparlörler de se
sin yÜkaekliğine mani olurlar. 

Pendik'te Dr. l•mail Lütfü 81. 
Makineniz kuvvetli olduğundan 

kısa bir anten kulanmak kafi gelir. 
Esasen bu mevsimde parazit bat• 

lar, yazın da fazlalaıır. 
Fakat nisbeten bununla mücadele 

kabildir. Bu yollar tahriren tarafmt
za bildirilecektir. 

B(!fikt~'ta l. Nazmi Beye 
Mektubunuza cevapta geçiktiğim

den özür dilerim. Arzu ettiğiniz ne· 
vi makineler piyasamızda vardır. 

Ançak iataıyonları karıttmr. Ge
lecek mevsimde, yani sonbaharda ge
leceğini ümit ediyoruz. Zira Avrupa 
piyasasında bunlar çoğalmı§tır. 75 li
raya görmüı olduğunuz ileti tavsiye 
edemem. _ileride arzunuz veçhile alet 
ler geldi}inde tarafınıza bildirilecek
tir. 

İslamlar bildirmişle-dir. . .,. . 
HILVERSUN (Holanda) 1875 

metre ve 9 kilovat anten kudretli pos 
ta iıidilemez. 

• • • 
IST ANBUL merkezi 1200 metre 

dalgalı ve 5 kilovat anten gücünde
dir. Spiker Türkçe ve Fransızça ko
nutur ve "Allo, allo 1 Radyo lstanbul" 
dediği herkesçe malfundur. Her gün 
spikerlik eden, ayni zamanda stüdyo 
saz heyetine dahil olan solist aan'at
kar Mes'ut Cemil Beydir. 

Pazarları Mes'ut Cemil Beyden 
mahrumuz. Mezun bulunduğu o ak· 
ıam spikerliği ya stüdyo heyetine da
hil bulunan kemençe san'atkan Ru
ıen Ferit veya nadiren kendisi ufak, 
tefek fakat sesi kuvvetli ve müeaair 
Suat Beyler vekaleten deruhte etmek 
tedirler. 

Beş sonede yüzde 
Kırk ucuzluk 

Yiyecek fiatlanndaki düş
künlüğe rağmen geçinmek 

gene kolaylaşmış değil 
(Başı 1 incı · hilede) 

tuz, biber ve salçaya kadar bütün yi
yecek maddelerinde görülen tenezzül 
§&yanı dikkattir. Alakadarlar yiyecek 
ve içecek maddeleri fiatlerindeki bu 
tenezzülü memleketimiz için mevcut 
iktıaadi tartlar altında en normal biı 
hat telakki etmektedirler. ihtiyaçları· 
mızdan ikinci grupu te§kil eden yak· 
ma ve aydınlalma maddeleri fiyatla· 
rmda ise son bet senede görülen te· 
nezzül ancak yüzde 24!Ür. Yakma ve 
aydınlatma maddelerindeki tenezzÜ· 
lün, yiyecek ve içecek fiyatlarına na· 
zaran az olutu şayanı dikkattir. Ala
kadarlar buna ba,Iıca sebep olarak 
elektrik Ücretlerinin pahalılığını gÖs· 
termektedirler. Kömürün, amele Üc· 
retlerinin, her ıeyin azami indiği bir 
zamanda elektrik ücretlerinin de daha 
inmesi mümkün olacağı kanaati var
dır. 

Giyecek eıya fiyatlannde son be.t 
sene çinde görülen tenezzül ancak yüz: 
de on bettir. Bu ini§in D.mili de ikidir: 
Biri terzilerin seneden seneye değiten 
hayat ıartlarma bir türlü uymıyarak 
terzi Ücretlerini yükıek tutmakta ıs· 

rar edişleri, diğeri de yerli kumat fab# 
rikalarmın fiyatleri giimrük seviye· 
sinde tutmalarıdır. Bet aeneden beri 
ev kiralarında hiç bir tebeddül olma
m.ıştır. 

Gene bet seneden beri bir santim 
bile oynamayan şu maaraflarımız var

dır: : 
Cigara, tütün fiatleri hiç değİ§me

m.ittir. 

Vesaiti nakliye, bilet Ücretleri hef' 
şeyin, her masrafın inmesine rağmen 
aabit kalmı,lır. Doktor ücretleri ve i
laç bedeli boş senede azalmamıt. bel· 
ki fa:?:laJıt.,Mt~ tır. 



lzmir doktorlarına iadei ziyaret 
AYDIN <Milliyet) - Ayclm Hilaliah

mer cemiyeti, l:unir doktorlannm S ma· 
y11ta Aydını ziyaretlerine mukabele ol
mak üzere, lzmire haziran içinde bir 
seyahat tertip edecektir. 

Tutan şeklinde yağmur 
MU.AS, 21 (Milliyet) - Üç ıiın

denberi tufanı antlının yağmurlar yağ· 
maktadır. 

Me:uuabn çok ziyana uğramuından 
korkulmaktadır. 

Bir taciri ·sel aldı 
UZUNKöPRO, "Milliyet,,- 17 

Mayıs Çartanba geceıi bir çok 
zamanlardanberi görülmemİf su· 
rette yağmur yağmıt,ber taraf sel
ler içinde kalmıttır. Şehre araba 
ile gelmekte olan tüccardan Bo
hor Lüiçi Efendinin arabası Çöp. 
köy dereıi üzerindeki köprüden 
geçerken araba sele kapdmıt, Bo
hor Efendi ile hayvan boiuJmut 
ve dala takdmıt olan arabacı bay
gın bir hal~e kurtanlmıttır. 

Seksen· kuruşa kuzu 
UZUNKöPRO, "Milliyet,, 

Kuzu, Tavuk, Yumurta çok ucuz
dur bir kuzu eeben ve bir tavuk 
yirmi bet kunıta alınabiliyor. 

Yeni mahsul 
MERSiN, 21 (Milliyet) - Ye

ni maheül Adana malı bir vagon 
arpa bugün boreada merasimle üç 
kurut otuz be~ paradan satılmıt
hr. 

Çine bütçesi 
ÇINE, (Milliyet) - Çine kazası Be

lediye meclisi dün toplanarak, Belediye 
reial_iğine, eski Çine kaymakamı Sakip 
Beyı seçoıiıtir. 

~elediye mecliai 933 bütçe müzake.-e
lerın,. bu hafta içind,. bqlayacaktır. 

Aydın · llre yolu 
A YDJN (Milliyd) - Faka Vili.yd 

idare heyeti resi Etem Kadri ve daimi 
-ümen azasından Ahmd Emin Beyle 
Ankanıya ıittiler. 

Heyet Ankarada Aydın • Tire yolu i
çin Vilayet umumi meclisinin kararla,. 
lırdrğı 100 bin liralık ödünç para alma, 
orta mektep binasmın Maarif vekBletine 
r.atilmuı ve Aydın helediyeoinin etki 
borçlannclan dolayı maliyece satılığa 
çıkarılan anlak itini takip edecektir. 

Trabzonda tifo 
TRABZON, (Milliyet) - iki sene

den beri bu menimde tifo zuhur edi· 
yor. Bütiin mekteplerde atı yapılmıı
tır. BqÜne kadar yirmi iki kiti tifoya 
tutulnuqtur. iki çocuk kurtulamaya
rak ôlmüıtür. 

1 

Çanakkalede yollar\ 
Gönüllü köylü kadınlan 

da çalışıyorlar 
ÇANAK.KALE, (Milliyet) - Çanak

kale V ali•i Süreyya Beyi makamında 
ziyaret ettim. Vali B. 
JOnİ nezaketle kabul 
ederek ıu beyanatta 
bulundu: 

- Vilayetin asayiş 
İnzibati iyidir. Uzun 
zamandanberi hıühim 
bir vaka görülmemiş 
tir. Herkes işi gÜcÜ 
Je meuuldür. Jı!er 
günü gününe sörül .. 
nektedir. Bu yıl içeri

! ıincle en mühim mesa
i imizi yollar ve imar 
<aaliyeti üzerinde tek
sifetıik edeceıriz . Vi
,;;yetin bütün yollarm-

Çanakkale Valisi da hmnmalı bir 
Süreyya B. faaliyetle toaeler, 

tirantele-r, köprüler 
yapılmaktadır. Bu cümleden olarak Ezi
ne kazasmda köy yolları epey ilerlemek
tedir. iki ıene sonra Ezine kazaıımn bü
tün köyloorinin yollan tosa olarak yapıl· 
mı~ olacaktır. Ayvacık kazasında ilkba
har mün .. et.etile yol faailyeti batlamıt· 
tn. Kaza ınerlc.ezinin bahakele köyüne 
ıiclen yollan üzerinde köylüler lııllyük bd 
fedakirlılda çalıııyorlar. Behramköyti 
ahalisi pek sarp ve kayalık olan bir bur-
gaz yolunu lağımlar atarak ve bütün 
köylerin iıtirakile büyÜk keyalan d.,,,;. 
rerek ıüzerıih açınaktadlrlar. Gülnar· 
nahiyesi nmataka11nda m..ııtelif köyler 
ahaliıi lıayraklarla pruplar halinde ge-

1 lerek yalçın kayalarla kapalı olan ıüzer. 
ıahı açıyorlar. Bu itin en önünde Kal& 
köyünden ııelen (haki) ııömlekli kaclm 
bulunmaktadrr. Vilayetin yalnn: bukı
snn üzerinde inıası derdest olan yol 60 
kilometreye mütecaYizdir. 

Uyurken başını uçurdular 
Etmeden bildiriliyor; - Utak'm Se

likler köyü ahaliıinden Çoban Osman 
Eıme hudutları dahilinde arlradaflan 
ile koyun otlatırken arkadafl lsmaili 
belta ile kafasını koparmak suretile öl
dürmüştür. 

Cinayet lsmail uyurken yapılmıştır. 
Osmanla lıma:ı ayni kôyön halkından
dır. Bu iki adam kırlarda hayvan otlatır 
!arken Oıman köyde l smailin oğlu tara· 
fından kendi karısına sarkıntılık edildi
jindoon dolayı babasından intikam alma
yı dütünmü' ve zavallı adam uykuda f. 
ken balta ile kafasını koparmıftır. 

Osman cinayeti müteekip bir ata bİ· 
nere!< köye gelmiı, kanımı yanına alıp 
batka bir köye kaçtn1ftrr. 

Vak'a derhal duyulmuf, Adliye tah
kikata vaziyet etmlt, Oıman da kaçtıfl. 
köyde yakalanarak Eıme hapisanesİIH 

ıetirilmittir. 

Tekirdağ ortamektep iz_cil~ri köylerde bir tetkik seyahatine çılrm(f· 
lardır. Yukarıki re•İm ızçıler Ba rbaro• nahiyesinde iken alınmıftır. 

Mi'Jiyet'in romanı: 10 

ERKEK KISMI 

SARIŞINA BAY/LiR 
A.nitalooa 

Zavallı anneciğim hayatta olsaydı 
(Annem taaallübü şer ayinden olmÜt· 
tü) Londrada, hele Fanny de olduktan 
ıonra. ne iyi eğlenirdi... Fanny 0 

dükkan senin bu dükkan benim dolaı
maktan çok ho•lanır. 

Gidip fapkalara baktık. Fakat her· 
kes gibi moda majiazalarma ııidec:ek 
yerde çocuk ıapkaaı aatan majia:aala· 
ra gittik. Bir çok cici ıeyler aldık. Zaten 

- Fanny hep böyle yeri nlen fapka alır. 
mıt, çünkü çocuk f&pkaları ötekilere 
uazaran yarı yan daha ucuz olurmw,. 
F anny ıapkaya çok meraklı oldujıu 
için her hafta bir çok fapka alır ve 
bu auretle ekonomi yaparmq. 

Ritz'e gidip Major Falcon'la bulut· 
tuk. Bizi Lady Shelton isminde ıenç 
bir kadının evine ıötürecekti. F anny' 

Tercüme: Kamran Şerif 

yi de çağırdı ama, Fanny itizar etti. 
Muıiki derıi varmıı- · · 

Lady Shelton'un evinde bir çok 
lümaeler gördük: Bunlar lngilizmiı. 
Öirendiğim şeyleri anlatayıın: Lond· 
ralılar arasında ''Lady,, ler varmJ§. 
'"Lady., cLord• un kansı demekmİJ. 
Bazı kadmlara da "Lady., denilmez· 
mit te sadece cHonorable> denirmif. 
Bir takımı da ne ''Lady,, olurmuf, ne 
de cHonorable • • • • Onlar bizim gi
bi düp düz in~anlarrnıf. Onlara her
keo gibi "Mioa., denilirmiş. Lady Shel
ton evine Amerikalı kızlar gelmeıin
den dolayı duyduğu memnuniyeti biz· 
den ıaklıyamadı. Bizi ayrıca küçük 
bir salona götürüp bize incili bantlar 
ıatmah istedi. Bu bantlar galiba ken
di yapıyormua. Kordeli Ü.zerine inci .. 

Trabzon köylerinde atlı gezinti 

Doktorlar harta köylü /eri muayene ederken 

TRABZON, (Milliyet) • Cuma ıü- n vardı. Doktorlar haata köylüleri 
nü Halkevi Köycül,.r şubeıi tarafın- muayene etti. Baytarlar köylülerin 
dan ıehre üç aaat mesafedeki Kireç- getirdikleri hasta hayvanlara baktı, 
hane köyüne kadar bir atlı ıe:ıinti ziraat mütebaaa.1elan mabaiillerin ve· 

tertip edildi. O aün 35 köyden ıelen rimli yetİfllleoİ hakkında köylülere 
halk Kireçhane düııJiifünde toplandı. fenni malümet verdiler. Fırka Vila-

yet Heyeti reia ve azalan köylül,.rin 
Şehirden giden atlılar ara11nda dok- dertlerini dinledi. Çok samimi hasbı-
torlar, baytarlar, ziraat mütelıuaııla- hallerde bulunuldu. 

Trabzon muallim /eri bir arada 

Trabzon muallimlerinin kır balosu 
TRABZON, (Milliyet) - Maall imler blrliii her halta kendl arala

ruıda balo verirler. Büyült türk eJlbi merhum Silleyman Nazilin 
ofla Sait Nazil Bey burada Maarif miidilrlldür. Yaz mev•iminden fark 
•ız dflıJam eJen hauaların gii%elli linden utilade eJilerek S Mayu 
~ma ııifnii Soauk• .ayliyainde bir kı! balosıı tertip edildi. Trab
zonan her taraltna hakim bir yerd e verılen balo geç ı>akıtlara kadar 
çok flileno.li bir surette devam et ti ve biltün Muallim hanım ve bey
ler baloda bulandalar. 

Trabzonda ~ehir bandosu \ 
TRABZON (Milliyet) - Cümhuri

yet Halk fırkaa1nm tetebbüsile bir 
ıehir bandoıu tetkili düşünülmii§ ve 
parası tedarik edilmiıtir. 

Arapça kamet 
EskiJehirden bildiriliyor: - Gaffar 

Efendi isminde bir adam camide arap· 
ça kamet abmt, fekat yak.aJamnıttır · 
Gaffar Efendi Sulh hikimi kararile tev· 
kif edilmit, hakkında adli tahkikata bat· 
lanılmııtır. 

Söke1de lzmirli seyyahlar 
SOKE (Milliyet) - 19 Mayısta iz. 

mirden ı,.lecelrloorini bildirdiğim 800 ki
tilik seyyah kafilesi havanın mulıalefe
tinden dolayı gelecek cuma ııünü gele· 
ceklerdir. 

ler dikerek yapılan bu bantlar batın 
etrafına sarılınrıış: ~tuvaleti.•· 

- Kaç para? dedim. 
- Beı lngiliz. . . dedi. 
- Peki, bef lngiliz kaç para eder, 

dedim. 
Bet İngiliz 25 dolar kadar bir şey· 

miş. Bu sırada Dorothy ne dese be· 
ğenirainiz? .. (Bu kız Londrada batı· 
ma çok ıeyler açacak!) Sanki Lady'ye 
başka cevap veremez miydi? 

- Lady Shelton'un bantları her 
halde çok iıe yarar teYler, dedi. Çok 
25 dolar verip hunlan alan kızların 
her halde başlan bağlanmak icap e
der! 

Çaydan sonre Lady Shelton bizi Ma· 
jor F alcon'la, yolun ötehatında otu· 
ran halaaınm evine götürdü. Anladı
ğıma göre Konteı İami verilen bu hala 
haruın, evinde köpek yetiştiriyor. O
nun da kabul gÜnÜymüı: Bayağı ya•lı 
bir kadın olduğu halde yÜzünde kalın 
bir boya tabaka•• vardı. Bizi görür 
görmez ilk sözü: 

- Y eğenirnden incili bant aldınız 
mı? demek oldu. 

Öyle bir şey yapmadığımızı söyle
dik. Bunun üzerine Kontes o yafta ve 
o mevkide bir kadından beklenilen 

Tekirdagında pehlivan güreşleri 
TEKIRDAôl (Milliyet) - Halk 

fırkaaı tehrimizde pehlivan arüre,leri 
tertip etti. Baı pehlivanlığa 200, baı 
altıya 75 lira mükafat konmuıtu. Cu· 
ma günü yapılacak gür,;,ler bazı peh· · 
livanlanm.ızın bu gürefe ittirak ede
ceklerine dair gönderdikleri telgraf Ü· 

zerine cumarteaiye tehir olunnıuftu. 
Bütün viliyetimizin kaza ve köylüle
ri bu heyecanlı giireıleri görmek için 
geldiklerinden giireş sahası seyirciler 
le dolmuştu. Havanm müsaadesi do
layısile ıüretler çok güzel ve heyecan 
lı oldu. Neticede baş pehlivanlığı 
Muğlalı Cemal pehlivanı yenmek ıu
retile Tekirdağlı Hüseyin pehlivan 
bat altıyı Manisalı Rifat Pehlivan ka: 
zanmıtlardır. 

harekette bulunmadı .• 
- Onun dolmalannı yubnadığnuza 

çok İyi ettiııU! O bantlar bir hafta 
içinde lime lime olur ... dedi. . 

Sonra, köpek ıatın almıya niyetjmiz 
olup olmadığını aordu. 

O kadar ıusturnuya çalııtnnsa da 
muvaffak olamadım. Dorothy atıldı: r 

- Sizin köpekleriniz ne kadar za
manda lime lime olur? 

Kontes, benim kanaatimce, bu gibi 
ahvalde bir Kontesten beklenecek te· 
kilde hareket ebnedi. Dehıetli bir 
kahkaha attı. Dorothy için: 

- Bu kız olur şey dejiil ! dedi. 
Sonra boynuna oanlıp öptü ve onu 

belinden tutup bütün ıece yanından 
ayırmadı. Bana öyle geliyor ki Kon· 
tes Dorothy'ye yÜzvermekle hata edi
yor. Bunu anlamamakla kendiainin de 
terbiyesizlikten yana Dorothy'den a
şağı kalmadığını gösteriyor! Ben bu 
harumcağıza kısaca: 

- Hayır, köpek istemiyonız 1 diyip 
kısaca kestim. 

Beni bir de gÜzel bir lngiliz kadı
mna takdim ettiler (o da Lady imiı). 
Bu kadının çantasında nefİ• bir elmas 
taç vardı' Bu çayda Amerikalı kadın· 
lara tesadüf ederse tacı onlara sat-

Tırtıl mücadelesi 
KASTAMONl (Milliyet) - Meyva 

ağaçlarına muuıllat olan tırtıllara kartı 
mücadeleye çıkılmqtır. Husuıi idare fi. 
danlığında da tırtıllar myni tahribatı yap 
malı i=tidadıru ııöstermit iseler de her" 
sene halka binlerce fidan tevzi eden bu 
hayırlı müessesede claha ciddi mücad ... 
le ve tathir ameliyyesi yapılmakta ve 
tırtıllar toplanarak yakılmaktadır. 

Biga'da ilkmektep 
BiGA - Çanakkale Valisi Süreyya 

Bey dün kasabamıza ıelmiı, yapılmakta 
olan ilk mektep binasını ve saır hükô
md daireloorini t..ttiş etmiştir. Vali Bey 
buradan Dimdokaya gilmİf, orada tef. 
titat yaptıktan sonra Canakkaleye dön
müttür. 

Aydında sagnak 
AKHiSAR, 19 - Buırün saat 16 da 

birdenberi sürekli yaimurlar yağmağa 
batladı bütün sokaklar ıu altında kaldı 
dereler taıdı nüfusça zayiat yoksa da e
kinlere biru ziyan verdi yağmur bir sa· 
atdeo fazla Yaiırut olaydı kasabamız 
büyük tehlikelere ııirecddi. 

Horoz kudurdu mu? 
Arapkirden bildiriliyoro - Seydi za. 

de Celil Beyin yedi yaıınclaki oğlu iz. 
zet aolsakta oynarken bir horoz üzerine 
ablmıt, tepesine çıkmıt ve yavruyu ba· 
ımm, yÜZÜnÜD muhtelif yerlerinden ya
ralamqtır. Horozun kudurmuş olmasın· 
dan korkulmaktacfır. Cocuk horozun 
ıagıılıırmdaıı giiçlükle Iİ:urtarıhmttır. 

Söke'de cumartesi pazarı 
SOKE (Mlliyet) - Şehir meclisi ni

llUI lçtimaında Söke pazan olan ÇA'fBIIl· 

ba sününden maada cuınarteıi aünü de 
ikinci bir pazar kurulmasına karar ver
mitti. Bu karar üzerine ilk cumartesi j 
pazan açılmıştır. 

Soyguncular yakalandı 
IZMIR, 22. (Milliyet) - iz. 

mir - Manisa yolunda soyguncu· 
luk yapanların takibine tiddetle 
devam edilmektedir. Bet kiti ya
kalanmı,tır. 

Kükürt ihtikarı yapanlar 
IZMIR, 22. (Milliyet) - Kü

kürt satışlarında ihtikar yapbk
ları iddiuile bet büyük tacir ti
caret müdürlüğü tarafından vili. 
yet lhtikan tetkik komisyonuna 
verilmittir. 

Uç otomobili soyanlar 
JZMIR, 23. A.A. - Birkaç ırün evvel 

lzmir • Maniıa yolunda 3 otomobil yol
cuıunu ıoyaıı ve 2000 liraya yakın pa· 
ralamu alarak savuıan haydutlar Cüm
huriyet jandarmasımn kat'i ve amansız 
takibi kaqısmda yakalanmıtlardır. Hay
dutlar, S kiıidir ve Burnuva'nın Camdi
bi ve Kayaclibi lioyleri halkındandır. 

Band.ınna icra memurlugun.dan: 

Dümbc çiftliği mutasarrıflarından Beh 

çet paşa ver~lerinin Dümbe kariyesin 

deki e.razilerin1n 5 hİ5sc itibariJe 3.5 

hissesi ve s.u ile mütehanik iki taşlı bir 

bap au değinneninin 30 hisseden 26 his 

sesi !jllyıaemın yapılması icapeden son 

arttırması 20-11-932 tarihi tayin kılın· 

dığı halde bazı esbabı karumiyeden do 

layı yapılamamış ve bu kerre yeniden 

son arttırnıaeı 28-6-933 çarşamba saat 

15 te Bandırma icra dairesin.de yapıla

caktır. Bu defa en çok arttıranın üze· 

rin<k bırakılacaktır. Taliıplerin yüzde 

Y"di buçuk pey akçalwile ve fazla ma

lıimat için 932-41 muhavvel doayaya 

müraraatları ilan olunur. (3673) 

mak istiyormut; anlatbğına ıöre taç 
bulunmaz bir kelepirmif. Bu elmaım 
botuma ııiden ciheti onun, elmaa takı
labilec:ejiini hiç hatınmdan ıeçinne
diğim P.oir yere, yani bata takılma11dır. 
Bu tacı ıörmeden evvel mücevhenbn 
mümkün olan ve batıra gelebilen hw 
teJdinclen bir nümune beııde var -
clerdlmlMiıiı Weeks denilen laııiliz ka
dm tacın senelerdenberl kendi ailesine 
alt buluncluiunu aöyliyor. Bakın, taan 
bir iyiliği daha var ki her saman yeni &.. 
mit albi duruyor tacın kaç para olılup 
nu çok merak ediyordum: Mlaiı W• 
eb'e sordum: 

- 7.500 dolar! dedi. 
Hemen salonda eb afmıa bir allz ıez 

dirdim, kelli felH bir edama lıenziyen 
biri dikkatimi celbdti. IMljor Falcon'a 
ismini sordum. Mai« FalCOft: 

- Sir Francis Beelonan. ..• Son dere
ce zenııindir .. Diye ceyap verdi. 

Bunun üzerine beni kemcilline tak· 
dim ebnesini Major Falcon'dan rica 
ettim. Takdim meraaimi biter ltltmes 
Sir Francis Beelmıan'a: 

- Şu taci bir tecrübe ebnek ioti
yorum, lutfen fapkamı tutar nusmız? 
Dedim. 

Tacı ba~ıma giydikten sonra Sir 

Milliyet bu sütunda iı ue i§S'İ isti• 
;ııenler<ı tavassut ediyor. /~ ue i§çİ 
ütiyenl<!r bir mektupla /§ büro
muza müracaat etmelidiTler. 

ft isteyenler 
Dört sene daktilo. kaS<dar ve muha

sebe muavinliklerind<: bulundum. Bon 
scrviaim vardır • Türkçe , Fransızça ta 
maıni.le ve kısmen İngilizce bilirim. Ke 
faletle it atıyorum. Arzu edenlcT aşa• 
ğıdaki aduse mektupla mÜrac.aQot etsin 
ler: Milllyet iş bilrosu S. N. Hanıma. 

••• 
Tef"ziyim ve makastarım az bir il<:rtt 

le Türkly"n.in her hangi biT memleke· 
tinde olursa olıaun çalı,n:ağım. Mil. 
liyet'te AJi nımuzuna müracaat. 

••• 
İngilizceye, Fran11zca ve Türkçeye 

vakıf ve eyi piyano çalar hlr kız gün-
düzleri bir ai.le nezdinde çocuk teriıiysd 
için bir yer aramaktadır. fstiyenlcr:n 
Beyoğlun<la Telegraf 90kağında a ' tı 

numerolu apartemenın üç numeros. ·ıa 
tahriren veya bizzat müracaatları. . . ,,. 

Alman mektebinden mezun bir ha
nım kız Türkçe, Almanca ve Fransızca 
için bir yazıhane.de iş aramaktadır ·e 
daktBoya dahi pek eyi vakıftır . Sira
serviler, Teksim numero 149 Hassan ad 
resine mil.racaatlarr. 

••• 
KEMAN DERSLERİ 

Pek ucuz olarak yeni başlayanlanı 

keman deHleri veririm. Istey<0nlnin 
Altın Bakkal Cümhuriyet caddm 117 
numernda birinci kata müra.:aatlar'r. 

DOKTOR 
Rusçuklu Hakkı 

Galatuarayda Kanzük eczahaneıi 

karşısında Sahne sokağında 3 numa
ralı apar tımanda 1 numara. 

2358 

İstar>bu.I ikinci ifla~ memurluğLrn:an: 
Şi§lide Nişantaşında oturmakta ve fab 
rikatörJükle meşgul bulunmakıa olan 
Mehmet Kutsi cf. iflası 6-5-933 tarihin· 
de açılıp tasfiyenin adi şckılde ppr? 
masına karar verilmiş oldu~undan 

1 - Müflisten alacağı olanlar ,n ve 
istihkak iddiasında bulunanların a!a
cakla.rını ve istihkaklarını ilandan bir 

y ~inde z mci ;,ı; dair.-.: kttk 

kaydettirmeleri ve de lillcrinı t~<Oet •C 

dcıfter hulasaları ve oaire) asıl veya mu 
aaddak euretlerini tevdi eylemeleri. 
2 - Hilifına hareket cezai ınesuliyeıi 
müs.twim olmak üzere müflisın bor~
lularınm ayni müddet içinde kendiılt:ri 
ni ve borçlarını bildirmeleri, 3 - Muf 
)isin mallaırını her ne sıfatla olurea 
olsım ellerin.de buJunduranların o mal 
Jar üzerindeki hakları mah 
fuz kalmak şartile bunları 

ayni müddet içinde daire cmrıi 

ne tevdi etfT'tleri ve etmczler.c ma 
ma.ı.eTctleri bulunmadıkça cezai mesu
liyete uğrayacalcl;ırı ve ruçhan hakla· 
rından mahrum kalacakları. 4 - 1-<i· 
933 tarihine mü.OOif perşembe günü 
saat 15 te alacaklıların ilk içtimaa gel 
meleri ve müflis ile müşterek borçlu 
olanlar ve kefillerinin v" borcunu te
keffül eden sair kimselerin toplanma
rla bulwımağa haklan olduğu ilan ohı· 
Dl>T. (3699) 

, İstanbul üçüncü icra me'llurluğun· 

elan : Paraya çevrilmesine kar<U vc,rilcn 

beş paketç balık (Pi>i) ağı, on bin iğne 

'.!'J.,;.933 tarihine müsadif pazarte~ gü 

nü saat 4,5 da İstanbul Balıkpazarında 

Peynirci sokağında 14 nwnaralı lplilc· 

çi mağazasında birinci açık arttırma su 

retil" •trlacağından iatiyenlerin muay 

yrn olan saatte memuruna müracaatla ... 

n iıa1'.I olunur. • (3668) 

Francis Beelmıan'a döndüm. 
- Y akıfb, deiil mi? Diye sor· 

dum. 
Sir Beelmıan mütaliıama i§tirak 

etti, fakat baıka bir yerde kendisini 
lıekliyenler oldujunu derhal ilave et• 
ıneğİ de unutmadı. O zaman Konte• 
yanıma yaklaıtı. (Bu kadının çok ter 
lıiyeaiz olduğu muhakkak), kulağıJDll 
Jyilerek: 

- Yavrum, o adamla nafile vak• 
tini zayi ebn.e ! - demez mi? 

Kontea'in sözüne inarulıraa Sit 
Franclı Beelmıan kazara yarım peı>İ 
aarfedecek olsa, Nelaon isminde bir 
zatın heykeli ıapka11nı çıkanp se• 
lim verinniı ... 

Ne yalan ııöyliyeyim, biltün aklJJ11 
fikrim ıu taçta kaldı. Diln Misis Ve• 
elı:s kuJai- iiiffp ı 
- Bu alqam bir ywe ııidecejiİm. Or~ 

da bir çok Amerilı:alılara teaadilf ed .. 
cıolimi aannecliyonım .• Onlar her b• ' 
de kelepiri elden kaçırmıyacaklar l 

Dedltl ııaman fena lıalde ~ 
..ı..ldı. Hatta o kadar canım sıloldı ki 
cima çıkarıp yüz dolar ... dlm. euOııı' 

(Arlı--.) 
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1 
Evkaf müdlrlyeti UAalan 1 

Kıymeti 
muhammen esi 

Lira K. 
150 60 

Bedeli 
müzayedesi 
Lira K. 

80 00 Kumkapıda eski Kürkçü1>&41 
Süleymanağa ve yeni Behram
çavuı mahallesinde iskele ve 
Kuyulu sokakta 12 ve müker
rer 12 ve yeni 12/ 4 No. lı bili 
hava dükkanın 40/ 120 hisse-

1027 84 600 00 
• 

sı. 

Eski Şeymehmetgeylani ve ye
ni Ahıçelebi mahallesinde Lon 
ca sokağında 8/8 ve. Balıkpa
zannda 98/50 ve 10/52 No. h 
dükkanların 6720 hisııede 320 
hissesi. 

666 68 450 00 Ahıçelebi mahallesinde Babk
pazarı caddesinde eski 140 ve 
yeni 96 No. h dükkanın 
32/120 hissesi. 

4900 00 3000 00 Tamamı 410 arşın miktarında 
bulunan Galatada Yolcuzade 
mahallesinde lskender cadde
ııinde eski 31 ili 41 yeni 21 il& 
29 No. larla murakkam tahtın 
da iki bap dükkam müştemil 
üç bap hanenin msıf hissesi. 

Yukardaki emlakin mah lw hisselerine icra kılman mü 
zayeclesinde verilen bedel haddi liyıkında görülmediğinden 
bir hafta müddetle temdidine karar verilmiıtir. Temdiden 
müzsyedesi Mayıım 29 cu pazartesi günü saat 15 tedir. Faz 
Iasile taliplerin pey akçelerile beraber Mahliılit Kalemine mü 
racaatlan. (2345) 

1 
lataabul Beledlyeal llAnlan f 

ı---__.:.__-
1-6-933 tarihinden 20-6 -933 tarihine kadar Fatih nahi

ye ve civarı kaza Belediye merkezindedir. 
21-6-933 tarihinden 10- 7-933 tarihine kadar Fener Na 

hiye ve civan Fener nahiye m üdiriyetindedir. 
11·7-933 tarihinden 30 -7-933 tarihine kadar Eyüp 

nahiye ve civan Eyüp nahiye müdürlüğündedir. 
1-8-933 tarihinden 10-8-933 tarihine kadar Karagüm 

rük ve civarı Karagümrük Nahiye merkezindedir. 
11-8-933 tanhinden 25-8-933 tarihine kadar Şehremi 

ni ve civarı Sehremini nahiye merkezindedir. 
27-8-933 tarihinden 5-9-933 tarihine kadar Cerrahpa 

ıa ve Aksaray civarı Haseki caddesinde eski Belediye mev 
kiindedir. 

6-9-933 tarihinden 30-9-933 tarihine kadar Samatya 
nahiyesi ve civan Kocamus tafapaşa belediye tahsil .şube
sindedir. 

Fatih Belediye Şubesi Müdürlüğünden : 933 senesine 
ait evzan muayene ve damga muamelatının balada muhar
rer eyYam ve tevarihte Neva hi merkezlerinde mevcut bulu
nan evzan muayene ve damga memuru tarafından damga 
lanınat' mukarrer bulunduğundan mıntıkalar dahilindeki es
nafın ınOddet ve tevarihi mez kfirda müracaatla damga mua 
melatflll ifa ettirmeleri ilan olunur. (2356) - - ~-

Zeynep Kamil Hastanesi icin lüzumu olan Kütüphane 
İskeı:rıJe, Konıodin, Y azihane, Dosya dolabı yazıhane bir ki~ 
şilik gıt!'drop, iki kişilik gard rop pazarlıkla alınacaktır. Ta
lip of~a~ teraiti anlamak i zere Levazım Müdürlüğüne, 
paıa~lıga gırmek İçin de 48 lir alık teminat makbuz veya mek 
tubu ıle 29.:5-933 pazartesi günü saat onbeşe kadar Daimi En 
cüınene muracaat etmelidir le r ( 2355) -- . 

_Kadık?y Belediye Şubesi Müdürlüğünden : Kadıköy va
pur ıskelesı nhtımı ~üntehn smdaki kayıkhanenin üst kıs
mile mevcut oda gazıno ve bü fe olarak istimal edilmek üzere 
yalnız.bu ya~ meva}mi iç~ pazarlıkla ve şeraiti veçhile kira
ya verıle~ektır ... lstıy.enlerın 2 8 Mayıs 933 !}azar günü saat 
15 te daıre encumenınde bazı r bulunmaları ilan olunur. 

(2352) 
•• 
Osküdar mal~üdürlüğünden: 

Mevkiı Mahallesi Sokağı Cınsı No. Muhammen HiS&C'Si 

kıymeti 
U"sküdar Gülfctn KR.Ahmet Dükkin 120/140 4320 Tamamı 

.. Yeni_ Maha. ve caddesi Hane 183/157 254 27/!60 

.. lcadıye Çuılıca ,. 79 937 so 3001480 

Yukarda~. emlake talip zuhur etmediğinden bir ay zar
fında satılmak uzere müzayedeye konulmuştur. Müzayedesi 
22-6.933 perşembe &'Ünü aalat on beşle pazarlıkla Üsküdar 
malınüdürlüğünde. (2346) 

Milli iktisat "e tasarruf cemiyeti 
5f'rg1 E"·i Iıqaat K~ınis:-:onu Riyasetindf'n : 

Ankarada vaptırılacak SCtig ev· b" . 
.. 1 - konmuŞtur. Münakas., ınü ~ 1~ının i~aatı kapalı za.rf usulılc 

rnunakasaya lı ünü saat 15 e kadardı r <ktı 2_1-5-933 ıpazar gününden başhy.a
tak 30-5-93_3 ııa fu M"lll İktıMt ve T · Tcklıf mektuplarının yukarıda yazılı 
aaat v_e tar~e ka r ~i.lıneıi şal'ttu. a &arruf Cemiyetinde toplanacak komis-
yon rıyasetıne tes ım e lı: . . 

2 Münak.aııaya ö~inık ~ .™' yenler "1İin .___ .. 
1 - suretlerin• 25 !ıra ınukabT hcsa şartname:lerinı ve plan 
arını mukavelenanıc k inden ve İs tanb 1 ı 1nde Milli llrtısat ve Tasarruf 

C . t" . Ankıar.a mer ez u da n·· d"' 
.•m•ır•. 1?-'n ,_A Sanayi müfetti~i Dan iş Beyde, or ~n.cü Vakıf hanında Sana 

Yı mudirıyetuu.e . . k -~- k f' la \ alabılır.Jtt 
e• 3 _ Mün.akMIYa ıştın c.uccıe ır ~ nn §İtndiye ~ .. • 

• 250 b" 1. kıymetinde yalmr bir bınayı muvaffak· r Turkıy~ en aşa-
&• m ıra ıycııc yapmış olmaları 
.;!_rttrr. (3621) 

Ke ep·r Satılık Ev 

MtLLIYET AMBA 24 MA Yl5 um 

Beykoz Malmüdürlüğündenı 
Kıymeti Kapı Cinıi Mahallesi Hududu 
Lira K. No. 

4 75 120 DOkkAo Kıh~ Karye derun11ı 
1 Hane 

4 65 9 Kahve 8ozbaoa ., ,. 
4 65 9 " .. .. .. 

12 00 7 Fırın dükkin .. " ,. 

12 00 7 " " .. " .. 
6 25 24126 Kahve maa dtlıkkAn ., " ,, 
6 25 ,, DtıkkAn .. .. " 
4 65 9 Kahve ,. ,, ,. 

15 00 14 Tarla Göllll lrva cadde.uıde Göllll çayın 
4 00 3 .. .. " " .. 

21 00 4 .. .. .. .. " 
3 50 20 11 Kılıçlı Çavuşlu caddeaiode büyllk çayırlar 
5 00 5 ,, Göllll Bozbana ., uzun köprll 
6 OJ 9 ,, , , lrva cadde1i Göllü çayırı 
6 00 39 ., Ôğllmce Karye civarı sandal batı 

14 50 9 .. .. Pa,amsncra yolunda çamurlu geçit 
1 00 22 ,, .. Paşamandra ,, karaçayır 

1 25 60 " Gırnn lrva cadduinde çayırlar üıtti 
4 00 20 ,. Öğünce Çavuilu ç:ftliği yolunda umanlık yam 
1 50 121 Bahçe ,, Karye derunu 
3 00 23 Tarla ., Paıa mandra yolunda kara çayır 
Yukarda evsafı yazılı gayri menkuller Yergi borçlarından dolayı bedeli pe,inen Yerilmek t•rtile 

6/5/933 tarihinden 2515 /933 tarihine kadar birinci ihale ve 6/6/933 sah pü de kat'i ibde1i icra 
edilmek Ozere sabt ve ıııüzayedeye konulnıuftur. Taliplerin depozitolarile birlikte meıkür ııOnlerde 
ıaat 14 te Beykoz kazası idare heyetine nıüracaatları. 2342 

·-----
I•--• Dereceal SO --• 

f"ıçılarda dinleadhLmit 
\ Nafıa Vekaletinden: 

HARİKA 
RAKISI 

·-• ti .. ... .... 
..J 

Temizliğile, lezzet ve nefase
tile eslı.i töbretleri 

bırakmııtır. 

MECCANEN 

İncili Şerif 

3002 

kitabını göndermek için adresımize 
yazınız· 

Maison de Ja Bible Dpt. T. 2. 

GENEYE (SUISSE) 
- 2894 ---- (3332] =-=-

; 

1 
( Fevzipqa - Diyanbekir hattının Km. (385~000 - 407,000) 
arası inşaat ve ameliyatı (24 üncü kısım) kapalı zarf uaulile 
münakasaya konulmuştur. 

Münakasa 4-6-933 tarihine müsadif pazar günü saat 15 te 
Nafia Vek&leti Müsteıarlık makamında icra edilecektir. Müna 
kaıaya dahil olabilmek için tal İplerin Devlet Demiryolları i
daresinden yalnız bir mukavele ile en qağı Sekiz yüz bin Iira-
1rk bir İş almış olması ve bu i§i hiç bir itiraz: ve şikayete mey
dan vermemiş olarak hüsnü su retle ikmal etmiş bulunmaları 
meşrut olup taliplerin bu şeraiti haiz bulunduklarmrmübeyyin 
olmak üzere Demiryollar lnşaa t dairesinden almağa mecbur ol 
dukları vesika ile (102000) liralık teminatı muvakkate ve ca
ri seneye ait Ticaret Odası vesi kaııile birlikte aynİ gün ve saat
te münakasada bulunmaları lazımdır. 

Talipler bu husustaki şartn amelen Ankarada Nafıa Veka
leti Levazon dairesinden ellişer lira mukabilinde tedarik ede
bilirler. (2170) 2844 

Vezneciler T. K. BiÇKi DIKlş Mektebi 

3,6 ay t ,2 sene de Terzi Ye Makastar 
Yetiştirir. Maariften tasdikli diploma verir. 3 aylık kuralar için 
Haziran 15 e kadar müracaat edilmesi. (3417) 

7 

NAlM VAPUR lDARESI 
1ZM1R SOR' AT POST ASI 

A D A N A 
vapuru her hafta 

PERŞEMBE 
günleri Galata rıhtomndan saat tam 

14 hareketle doğru 

1 Z M 1 R'e 
ve pazar günleri lzmir'den - 14,30 
da hareketle lıtanbııl'a Hdet eder. 
Tafsilat için Galata, Gümrük kartı
amda Site Franaez Han No. 12 yazı
hanesine miiracaaL Tel. 41041. 

13613) 3041 ~ 

SEYR1SEFA1N 
Mwk• aHllıtar c.ı.ta IClprabaıı B. Z3U. 

ş.ı.. A. Slrbd M&ı.IN.. ...ıo H. 1,3140. 

TRABZON POST ASI 

KARADENİZ 
24 MAYIS ÇARŞAMBA 18 DE 
Galata rıhtımından D6niifte 
Tirebola1a da uğranılır. 

lZMIR - MERSİN POST ASI 

ANAFARTA 
26 MAYIS CUMA 10 DA 
İdare rıhtımı"~ " kıılk.,.lar 

SADIKZADE Biraderler 
Vepurlan 

Haftalık. IZMiR sürıtt 
muntazam postası 

Lüks kamaralan havi 

SAKARYA 
Vapuru C t • 

27 mayıs umar esı 
saat 16 da Galata rıhtımından doğru 
(İzmi<) e hareketle pazar günü İz
mire' muvasalat ve pazartesi giınü 
İzmi<'ıden hareketle salı günü İs
tanbul& avdet edecektir. 

Fazla tafsilat için Sirkeci Mey
menet Hanı a:ltında acentalığa mü
raca.at. Telefon: 22134. (3701) 

lat. Pttr. k.umandaaiığı 

Sabaalma kom. ilAııları 

Merkez Kumandanlığına 
merbut müeuesat için 250. 
bin kilo koyun eti 17 -6-933 
tuı1.artesi günü saat 15 bu
çulda kapalı zarfla satın alı 
n<t.caktır. lıteklilerin şartna
meaıni görmek için her gün ve 
mlinakaıasına giriteeeklerin 
belli vaktinden evvel teklif 
mektuplannı komiıyon riya
setine vermeleri. (640) 
(2222) 2911 ,,. ,,. ,,. 

Merkez Kumandanlığına 
;nerbut müessesat ıçın 
135000 kilo sığır eti 17 Hazi
ran 933 cumartesi günü saat 
14,30 da kapalı zarfla satın a 
lınacaktır. isteklilerin şartna 
mesini görmek için her gün ve 
münakasaıına girişeceklerin 
belli vaktinden evvel teklif 
mektuplarını Komisyon Ri
yasetine vermeleri. (639) 
(2223) 2912 

Maltepe Piyade Atış mek
tebi için 30,000 kilo koyun ı 
50,000 kilo sıgır etı bır şartna 
mede 14 Haziran 933 çar
tamba günü saat 15 te kapa
lı :zarfla satın alınacaktır. İs 
teklilerin şartnamesini gör
mek için her gün ve münaka
~aya girişeceklerin belli vak 
tinden evvel teklif mektupları 
nı komisyon riyasetine ver-
ıueleri. (638) (2224) 

2913 .... 
Harbiye ve merbutu mek 

tepler ihtiyacı için dokuz ko
lcm taze sebze 7-6-933 çar
şamba günü saat 14,30 da a 
leni münakaıası yapılacaktır. 
Şa:tnamesini görmek icin is 
teklilerin helli vaktinde - ko
misyonda hazır bulunmaları. • 
(645) (2250) 2937 

"'~ ~ 
Harbiy e mektebi ihtiyacı 

için 2000 kilo tereyağı ve 
175000 adet yumurta 15-6-
933 perşembe günü saat 14 
ten 17 ye kadar ayrı ayrı açık 
münakasaları yapılacaktır:
Şartnamesini görmek için her 
gün ve münakasaya girişecek 
lerin belli vaktinde komisyon 
da hazır bulunmaları. (656) 

2342 



İzzet ve Salih Paşalar Ankarada 
Paşalar sıkılıyorlar - Heyeti vekilede simit ve çay - Namus 

Üzerine verilen sözler! 
:Ankara: 22 Ni.an 1921 ı 

İstanbul pllf&ları, bir türlü Anka 
rada kalmak istemiyorlar. Onla
rın gözü lstanbuldadır. Patalar, 
bir buçuk aya yakındır ki, burada 
bulunuyorlar. Bu zaman içinde 
Türkiye Büyük Millet Meclisi ha
rıl harıl çal1'1yor. Mühim mesele
ler müzakere ediliyor. İatanbulu, 
memleket politikasını, harici itle
rimizi, cephe vaziyetlerini alaka
dar eden mühim kararlar alınıyor. 
Buna rağmen İzzet ve Salih Pata
lar; bir gün olsun, Mec:liaiıı müza
keratını dinlemek istemediler. 
Mecliı içtimalannda bulunmadı
lar. Bunun sebebi pek ince bir dip 
lomatlık mülahazasıdır: Onların 
anlayıtlarına, dütünceleriııe göre 
Meclisin müzakerelerinde bulun
mak, Mecliıin metruiyetini kabul 
etmektir. Halbuki, İstanbul hüku
metinin nazırları; Büyük Millet 

Mecliıini, onların metruiyetini 

hala tanımq değildirler. Onlarca 
İstanbulsuz, tahtsız ve paditahsız 
hükilmet olmaz! 

,,. ,,. ,,. 
Ankara misafirleri burada bu

luncukları müddetçe çok yetler 

gördüler, çok feyler öğrendiler, 
çok kimseler tanıdılar. Çerkes kar 

deşlerin ortadan kaldırılması iz

zet Pata heyetinin lstanbulda bu

lunduğu zamana tesadüf etti. Bi

rinci İnönü muharebesini ve neti

cesini Ankaradan gördüler. Fa

kat bütün bu görütler, anlayıtlar 
onların kanaatini değittirmedi. A
kılları, fikirleri lıtanbulda, itğal 

ordwu süngülerinin rölğesinde 
kurulan İstanbul hükUmetinde i

di. Ankaranın esaretinden kurtul

mak, lstanbulda kurulan yabancı 
esaret zincirine bağlanınağa git-

mek için bir düziye yalvarıyorlar- ı 
dı 1 . ,,. . 

İstanbul heyetinin Anadoluya 
iltihakı hakkında Hakimiyeti Mil 
liyede çıkan haber, ilk günlerde 
iyi tesir bırakmı~tı. Fakat bu tesir 
ne kadar sürebilirdi? Milli gayeye 

• 

Salih PClfa 

ulatmak için kesilecek o kadar bü 

yük mesafemiz var ki, her gün ye 

ni bir adım, yeni bir muvaffakı
yet ister.. Bundan başka Patala
rın Ankarada itsiz, güçsüz uzun 
müddet kalmaları menfi dediko
dulara da yol açmağa batladı. O 
kadar ki, daha fazla kalmaları bel 
ki davaya zrar verebilirdi. 

• • • 
Garp cephesi kumandanı ismet 

Pata; bu aralık Ankarada bulunu 
yor, Heyeti Vekile içtimalarına 
istirak ediyordu. Heyeti Vekile iç 

timaları, elueriya, saatlerce, gece 
yrılarma kadar devam e:lcr. 
Vekiller akşam yemeği yemeğe 
vakit bulamazlar. Kaı-nı acıkan 
vekiller; çay ve simit ısmarlar, 
safralarını bastırmağa çalışırlar. 
Mustafa Kemal ve ismet Patala
rın iştirak ettiği bir Heyeti Vekile 
içtimaında, İzzet ve Salih Pa,a
ların geldiklerini, ismet Paşa ile 
görü,mek istediklerini haber ver
diler. İstanbul Patalarının bulun
dukları odadan, Heyeti Vekile 
içtimaını görmek mümkün oluyor 
du; masanın üstündeki çay ve si
mitleri ortadan kaldırmak lüzu
munu düşünen bazı vekiller, onla
rı bir kenara attılar. İsmet Paşa; 
misafirlerle görüştü. Garp cephe
si kumandanı Yemende, Umumi 
Harpte izzet Patanın refakatin
de, muhtelif vazifelerle bulun
muştu. Bu eski tanı~ıklıklara gü
venen izzet Paşa; serbest bırakıl
dıkları halde ne kendisinin, ne de 
Salih Pa~m lstanbulda siyasi 
bir vazife almıyacakları hakkın. 
da teminat verdi. ismet Pa,a; ls
tanbul pafalarınm bu dileklerini, 
toplanma halinde olan V e:dller he 
vt!line bildirdi. icra Vekilleri He
yeti bunların lstanbula gitmele-

nde mahzur görmiyordu. 
lımet Pata; bunların lstanbul

da hiç bir vazife almıyacaklarına 
dair verdikleri teminatı Heyeti 
Vekileye anlattığı zaman Mus
tafa Kemal Pata dedi ki: 

- "Bunlann Ankaraaa kalma
ları artık laydanzdır. Yalnız 
verdikleri teminata da inanma
mak lazımdır. Söz vermelerine 
rağmen İ•tanbula döner dönmez 
vazife · kabul edecekleri triu ak
kaktır. Buna rağmen ellerinden 
tahriri bir taahhüt mektubu iıl-
mak iyi olacak .. " 1 

izzet Paşa gibi, Salih P.ışa gi
bi değerli, ,erefli tanınmıf devlet 

İ&tanbul beşinci icra memur lu ğuıııdan: 

1 ' ., ncü kolordu il5.n!ar1 1 Ri~a Beye (21000) lira yirmi biT bin 

lira mukabilinde birinci derecede Ali

ye H. tarafından ipotekli olup ıamaını 

(21968) lira kıymeti mulıammimJ.i Bey 

oğlunda Teşvikiye mahall<!!iilldc Ki· 
ı":ıthane eokatında aıki :Z9 mükıernlll' ye 

ni 69·1 kapı N<> • .kı bir llırafı K&ğıtha 
ne ca<ldcoıi ve biır tarafı Vaefi~ H . ....

""sı ve bir tarafı Vehbi B.areae:ı w dör 
düncü tarafı yeni yol ceddesile bıııdu1· 
lu (1471134) arşın müra.blıa milodarı.nda 

bir kıt'a ar&e ile mezkfır arsa üzerine 
mebni henüz natamam ve bodııum katı 

14. dağ. A. SA. AL. KOM. 
dan: 

Kilisteki kıt'at ihtiyacı i
çin 140,000 kilo ekınek ka
palı zarfla münakasaya kon
mU§tur. İhalesi 27 Mayıs 933 
cumartesi gÜnü saat 9 dadır. 
Taliplerin şartnamesini gör
mek Üzere her gün münaka
saya iştirak için o gün ve vak 
t inden evvel Kiliate SA. AL. 
KOM. nuna müracaatları. 
(3053) (2090) 2675 . .. . 

14. Dağ. Alayı S.. Al. Kom 
dan: 

Kilisteki kıtaat ihtiyacı i
çin açık münakasa ile 9042 ki 
lo un satın alınacaktır. lhale
si 27 Mayıs 933 cumartesi gÜ 

nü saat 14 teclir. isteklilerin 
nümune ve şartnamesini gör 
mek üzere her gün ve müna
kasaya iştirak için o gÜn ve 
vaktinden evvel Kiliste Sa. 
Al. komisyonuna müracaatla 
n. (3054) (2091) 2676 

••• 
14 Dağ. Alayı Sa. Al. Kom. 

dan: 
Kilisteki kıt'at ihtiyacı için 

açık münakasa ile 32677 ki
lo arpa alınacaktır. ihalesi 28 
Mayıs 933 pazar günü saat 9 
dadır. İsteklilerin nÜmune ve 
şartnamesini görmek üzere 
her gün ve münakasaya işti
rak için o gün ve vaktinden " 
vel Kiliste Sa. Al. Komisyonu 
na müracaatları. (3055) 

(2092) 2677 

l 4. Dağ A. Sa. Al. Kom. 
dan: . 

Kilisteki kıt'at hayvanatı 
ihtiyacı için açık münakasa i-

le 35159 kilo saman alınacak 
tır. ihalesi 28 Mayıs 933 pa
zar günü saat 16 dadır. İstek
lilerin şartnamesini görmek 
üzere her gün ve münakasaya 
iştirak için o gün ve vaktin 
den evvel Kiliste Sa. Al. Kom. 
na müracaatları. (3056) 

(2093) 2678 

Gümüş suyu hastahanesi 
için pazarlıkla 40 ton kok kö 
rrıiiri.i alınacaktır. İhalesi 24 
Mayıs 933 çarşamba gunu 
saat 14,30 dadır. Taliplerin 
şartnameyi görmek üzere her 
gün ve münakasaya iştirak i
çin o gÜn ve vaktinden evvel 
Komisyonumuza müracaatla 
rı. ( 172) (2330) 

1. F. ve Haydar Paşa Has
tahanesi için pazarlıkla 1500: 
1800 adet Osram veya Filips 
marka Ampul alınacaktır. İ
halesi 24 Mayıs 933 çarşam
ba günü saat 14 te dir. Talip
lerin şartnamesini görmek ü 
zere her gün ve münakasaya 
iştirak için o gün ve vaktin
den evvel Komisyonumuza 
müracaatları. (173) (2331) 

* * * 
K. O. ve Çatalca Mst. Mv. 

kıt'aları ihtiyacı için açık mü 
nakasa ile 30.000 kilo makar
na satın alınacaktır. ihalesi 
1 O Haziran 933 cumartesi gÜ
nü saat 11,30 dadır. İsteklile 
rin nümune ve şartnamesini 
görmek üzere her gün ve mü 
nakasaya girmek icin o gÜn ve 
vaktinden evvel F~dıklıda 3. 
K. O. Sa. Al. Komisyonun,'.!. 
gelmeleri. (174) (2350) 

J ile beş katı bulunan işbu artıma,un 

1 

k pı ve pe-nıc:ere vesaire gibi akaemı baş 

biyesi yapılmamış ve parmeklık ve k<)J' 
ku uk ve ire demir aksamı da mevcut 

bu,unmıy;ın ve her dairenın taJ<SllJ>lltına 
gôre mi>tcaddit koridor ve sofala.rı ve 
salon ve baııyo ve matbah ve ha:Iı.i. ına

haıleri bulunan .,partımanla anıa: açık 

arttumaya konmuş o1u,p şartnamcrıın 

7-6-933 tarıhin.den itıba.~n dairenu2'lc 

herke.a tarafından görül.ebilecefi ı,;ıbi 
21)-b-YJ;ı t. ne muaa.dıf çarşamba günü 
saat 14 ten 17 ye kadar dairemizde açık 
arttırma iU: satılacaktır. Arttuma be
deli muhammen kıymetinın yüzde yet
mişbeşini bu.imaıdıfı takdirde en son art 
t..rarun taahhüdü baki kalmak üzre 13· 
7-933 tarihıM müsa.dif perşembe günü 
oaat 14 ten 17 ye kadar dairemizde ya 
pılacak Gl.arı arttırmasında gayri men 
kul e.n çok artımına ihale edileceğin
den taliplerin muıhammerı kıymetiıı yü.ı 
de yedi ,ouçuk n.İ.sıpetinde pey akçe.sini 
veya milJi bir bank,nın teminat cnektu 
bunu hamil bulunmaları liizımdıc. Mü
terakim vergilerle vakıf icareai w be.le 
diycye ait tenvirat ve tanzifat riisumla 
rı müşteııiye aittir. (2004) No. .lu <cra 
ve iflas kanW>umızı l:.!6 ıncı maddefıinin 
4 cü fıkri>Sına tevfikan bu gayri men 
kul üzerinde ipotekli alacaklılar i.Jıe di 
ğ~r alAkadaranın ve irtifak hakkı ehip 

!erinin bu haklarını hueusilc faiz ve ma 

sarife dair olan iddealannı ilan tarihin 

den itibaren (20) gün için.de evrakı 

müspitclerik beraber biJ.cfümc.Ieri 

icap edip ak'!i ha1de hakları tapu sic~ 

1.trile &abit olmadıkça aatış bede.linin 

• 

Sıkı tedbir 
Çocuklar çiğnettiril

miyeck .• 
ANKARA, 23 (Hususi) - Yazm 

Ankara belediyesinin tikayetçi oldu
ğu ve üzerinde halk tarafından itina 
göaterilmeai icap eden iki mesele var
dır. 

Bu mevsimde cadde ortalarında bin 
itina ile vücude getirilen çimenlikler 
mo.aleaef insafsızca çiğnenir ve Yeni
şehir yollarının ve Y enişehirden poe.. 
tahaneye kadar gelen uzun caddenin 
yaya kaldırımlarında bisikletliler ek
sik olmaz. 

Çimenliklerin çiğnenmemesi için be 
lediye geçen sene halka bir ilan yapb, 
buna rağmen çiğnendi. Trötuvarlarda 
gezen bisikletliler cezalandırıldı, fa
k2.t onlar gene gezdi. 

Belediyenin bu sene daha sıkı ted· 
b.ir alacağını ve bilhassa yol Üzerinde 
bulunan müteaddit polis ve zabıtai be 
Icdiye memurlannı bu işle daha şid
detli bir tekilde alakadar edeceğini 
işitt:k. Belec!iyc bu tedbirile isabetli 
bir iş yapmı~ olacaktır. 

Kuzu bolluğu 
ANKARA, 23 (Hususi) - Bu ocne 

Anl:arada bfr kuzu bolluğu var. Her 
lcöylünün Gırtında bir kuzu, kenar ma
hallelerde gezip dunıyorlar. Her ço
cuğun elinde oyuncağın yerine kuzu 
kaim oldu. Çayırlar bu kuzulu ço
cuklarla doldu. Kesmeğe kıyılamıya
cak lı:adar güzel olan bu karagözlü 
kuzular yüz kırk lrnru'!'l lı:adar satıl
makta ve baş ile ciğerleri hariç olmak 
üzere beş oklı:a safi et vcnnekt~dir. 

Bu ucuz!uf.n rağmen halde kuzu 
eti elliye ve h.U haricin<!e, bazı mahal
le kasapları:ı ::a da kırk be§e satılmak 
tadır. 

adamları, nasıl olur da sözlerin
cle durmazlar? Vekiller Heyeti 

icincle bile buna ihtimal vermi
yeııler vardı. Bu meselede Musta
fa Kemalin mübalağa ettiğini sa
nanlar oldu. Neticede serbest bı
rakılmaları kararlaştı. B:r kaç 
gün sonra, İstanbul pa~aları, düş
man i~ğali altında bulunan payi
tahtın tazyik edici havasında ge
niş genit nefes alıyorlardı. 

Çok geçmedi: Hadisderin ce
reyanı Mustafa Kemalin aüphesi
n e hak verdirdi: Gerçek l stanbul
da hiç bir vazife almıyacaklarına 
ııöz veren paşalar; kabinede da
ha mühim nezaretleri kabul et
mitlerdir ! 

MiLLiCi 

Meyve bolluğu 
Sebze ve meyve fiatı 

düşkün olacak 
ANKARA, 23 (Hususi) - Bu se

ne fazla yağan yağmurlar hasehile 
meyve fiyatlannın da pek fazla düte· 
ceği anlatılmakta ise de bugün Anka· 
rada hali. bahar meyvesi fiyal.ları ol
dukça yükaektir. Ankara halinde Mal 
ta eriği kırk, can eriği otuza ve birin .. 
ci partiıi dün gelen kirazların okaıı 
seksen kunıtadır. Hiyann tanesi üç 
kuruttan kırk kurufA kadardır. 

-<>--

İstimlak parası veriliyor 
ANKARA, 23 (Milliyet) - Açıla

cak Mükaddem caddesi için istimlak 
edilen evler ve arsalarla, diğer itler 
için istimlak edilen mahallere ait be
dellerin imar müdürlüğünce tediyele
rine başlandığını yazmıtbk. Bundan 
bir müddet evvel yirmi bin lirası tedi
ye edilen bu bedelleFden ahiren yirmi 
bin lira2ınrn daha tediyesine bugün 
batlanıru~br. Mütebakisi de 1 Hazi
randan itibaren verilerek bu borçlar 
tama.men itfa edilecektir. 

Hilmi Bey 
ANKARA, 23 (Hususi) - Ankara

da bulunan birinci umumi müfettiı 
Hilmi Bey Ankarada vazifesini ala
kadar eden işlerle me§Kul olmakta
dır. Bu işler bitmek üzeredir. Mumai
leyh ay sonunda Diyanbckire hareket 
edecektir. 

1 Exıonırn er 1 
ANKARA, 23 (Milliyet) Son 

hafta zarfında Ankarada evlenıoe me 
murluğu tarafından polis memuru Siv 
rihisarlı Ahmet Bey ile Alaço.mlı Salli 
Hanımın, işçi Afyonlu izzet Efendi i
le Keskinli Mevlude Hanımın, berber 
Ankaralı Ahmet Efendi ile Ankaralı 
Filent Hamının, bakkal Tiblioli Ab
dülgani Efendi ite Ankarıılı Hatice Ha 
nnnın, Tayyare piyanko sabı kiteıin
de me111u~ Üçhioarlı Sadettin Bey ile 
Arapkirli Samiye Hanı.cıın, terzi Bile
cikli Celal Şahin Beyle Bergamalı 
Müyeaae•· Hanımın, terzi lnebolulu 
Remzi B:o:;lc Sit::,.vlı Huriye Kadriye 
Hıınnnın, •İrkcci lnegöllü Muıtafo Ef. 
ile lneg·· Iü Mevla.ye Har~mm, kahve 
ci Ankar~lı Melanet Beyle Hacı!nrköy 
lü Habib . Ham'nL'l, kt.bap·ı Ankaralı 
Mehmet Efendi i~c Karaağaçlı Peri~ 
h, n Ha ıuın, Zirli bakkal Bedroo Ef. 
ile Maryarn Hc.·ıTıın, Hariciye me· 
murlanndo.n ht:mh" Ilu Ahmet Zeki 
Beyle lstanbullu Al iye Ha::ımıın, Mü· 
dafaai Milliye vekaletind<> hesap me
muru Adanalı Remzi Beyle Siniçeli 
s,,,diyc Rı.nunın ni~llılan kıyılmııtır. 

Sahte 100 lükler 
Memleket dahilinde 

imal edildi? 

. 
mı 

ANKARA, 23 - Sahte yüz liralıklar 
meselesi üzerinde ciddı tetkikat ve tah
kikat yapılmakta idi. Tahkikat çok ile
rilemittir. 

BugÜne kadar elde edilen sahte para
lar on dört adetten ibarettir. Taklit pa
raların memleket dahilinde yapılınıf ol
duğu kanabna vanlmııtır. Tahkikata 
faaliyetle devam ediliyor. 

Sakat çoraplar! 
ANKARA, 23 (Hu•usi) - Anka

rada birinci nevi yerli İpek çorap kal· 
mamıtbr. Evvelce yüz altını§ kuru§a 
sahlan hunların bugün piyasada mev
cu olanlan az sakatbr ve yÜz otuz, 
yüz yirmiye kadar satılmaktadır. 

Halk sakatları belli olmıyan ve is
karpin içinde kalan bu çoraplara rağ
bet gösterdiğinden dükkancılar piya
saya birinci nevi sağlam çorap getire
memekle ve arayanlar da bulamamak 
tadırlar. Şimdi çorap •atan her mağa 
za fazla rağbete binaen hu nev'in yal
nız sakatlarını getirip aabnaktadır. 

Bulaşık hastalıklar 
ANKARA, 23 (Milliyet) - Halen 

Ankara ıehrinde bulatık bastalıklann 
Clnü al,_,ıtır. Bu kıt Ankarada kırk 
kadar kı•ıl müaabı aöriilmüt ve bun
lardan iki •efat olmu,tur. Bunun üze 
rine derhal tedabiri sıhhiye &lmarak 
yirmi bin kifye kızıl aıııı yapılmıtbr. 
Gene bu kıt zarfında yirmi menenjit 
vak'aıt olmut ve vak'a çdıan muhitte 
aıı tatbik olunmllflur. Her tehirde ol
duğu gibi pek seyrek olmak üzere a
ı·asıra tifo vak'aaı aörülmektedir. 
Frengi vak'alannda bir fazlalık gö-

rülmemekle beraber belooğukluğu ve
kayii geçen senelere na:ıaran biraz da 
ha fazlacadır. Ankarada dörtyüz ka
dar umumi kadının muntazam ve mev 
kut muayenelere tabi tutulmalanna 
rağmen medeni tehirlerin temelli 
hastalrldarından bulun411 belooğuklu 
ğunun taınaınen önü alının.ak Üzere 
tedabiri 11hhiye biraz daha ıiddetler>· 
dirilmi,tir. 

--o-

Devamlı yağmur 
ANKARA, 23 (Milliyet) - Son 

'"nlerde burada devamlı ya ""mur yai 
maktadır .. Bu sayede Ankara her se• 
neden fazla yeşildir. Fakat itin gari
bi tudur ki yağmur yüzünden havalar 
bir türlü ıoınamadı ve bazı evlerde sö
külen sobalar tekrar kunddu. 

• ~ :- • ! . 'il'~ "··· "' ... ! • ~ ..;w,;"':'. . .. ,. • 

iş Bankası kumbar 
ınisli çoğaltarak 1 

ramiyelerin · 
• 
ıra va 

Bund n 
kct4d_de 

sonr 
5000 

h r 
• 
ıra 

• 
ı r • •• 

yeverı k L • c l 

Her kEşidede " 2 7 ,, 
kumbara •ahi'bi ikramiye 
a. caktır. 

I ük&fatlar 
[Her ke9"dt1de ] 

Blrl11ci mükafat 1000 L. 
ikinci ,. 2 50 ,. 
10 kiıiye ( 100 erden) 1000 ,, 
20 ., ( 50 ıerden ) 1000 ,, 
175 ,, ( 10 ardan \ 1750 ,, 

5000 L. 

[ Karalar e&khl gibi 1 nl
•an ve 1 tepinlevvel ta
rihlerinde çekilecektir.] 

paylaşmasındaın hari.ç ır .. ı.ıokion <:met 
k alakadaranın ifbu ..-!-tmilı me:ılııOr 
fıkrasına göre hmeket ftlneJai ''e da-

Jaa .fula malllınM alıınak i~ln 
933-1388 No. lu Ocıayaya mür- otme 
feri U&n ol\IllNT. (3659) 

Umumi NeJriyat ve Ya.zı lılerİ 
Miicliirü ET EM iZZET 

Gcuıetecilik ve Matbaacdık T. A. Ş. 


