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d' Fikir hürriyetine kimsenin bir 
, •receğl olamaz. Ve bu meselede 
Q''::_?et aramak ta doğru değildir. , 

e.,q samimi fikirlerdir, Fakat 
L;?•! fikirlerimiz ne olursa olsun, 
, ıl~t İktıaat ve Tasarruf Cemiyeti 

ltbı milli tetekküller namına neş
~ediJecek kitaplardaki fikirlerin 
ll'kanın esaslarından ayrı olma-

lııaaı lazımdır. 

ffalk fırkaaının umdeleri muay
)endir: Cümhuriyetçi, milliyetçi, 
halkçı, devletçi, lii.yik ve inkılapçL 
Fırkanın hiç bir vasfı dördüncüsü 
kadar yanlıt tefair edilmemittir 
Biz devletçiyiz. Fakat ferdi teşeıı: 
hüaü büsbütün inkar eden, mülki
Yet ~akkım tanmııyan devletçi 
~eğilız. Devletçiliğimizin mahiye
tı çok defalar i:ı:ah edilmittir. Ve 
lıunun tekrar edilmesinde zarar 
değil, fayda vardır. O kadar defa 
tekr.ar. e~il~e~idir .ki, çocuk, genç 
lılıepıınızın zıhınlerınde derin yer 
ulıun. 

. lier vatandatm bu prenaiple
li lı:abul etmeğe mecburiyeti yok
~· Fakat Halk fırkasına dahil o
~ıı her ferdin bunlan yalnız ka
~11) etmek değil, memlekette bun
!\{ '1n tamimine çalıfması bir borç· 
'-t, Kaldı ki Milli İktıııat ve Ta
~i~ Cemiyeti namına netredilen 
ıııı. Pta batka prenıiplerin propa· 

lldaın mevzuu bahis bile olamaz. 

l\tm· Ik )et' d 1 bsat ve Tasarruf Cemi· 
ına:. . e ın&.nevi şahsiyeti ile yap-

ıatedj • · H lk f k Iİpleriıı. ııı a ır asının pren-
1-.ıı. "lı ın Yerletmesine çalı,mak
lle 

1 
arettir.Kitaplar bu maksatla 

ıred't· 
tiıı. 11Yor. Fakat prensiple-
!)) Yanht telakki edilmit 

11. llıaaından demiyeceğiz, sui-
d~Yetten ileri geldiğini de id-
ıa . . h h lı· etmıyeceğız, er angi 
~ Yanlıtlık yüzünden cemiyet 
ı_ ltıına netredilen ve genç dimağ
~~n Yetittirilmeıine yardım ede
~ olan kitaplarda bu premiple
~e ta.ınamile aykırı olan fikirlerin 
.::Paga_ndaaı yapdmaktadır. Tek
ile ~hın ki bunun fikri hürriyet 
lia.tk ır alakaaı yoktur. H em 
lııına. Fırkası tetekkülleri na
~ntn ııetredilen kitapların fır
•tı:ıı b t ensiplerine uygıın olma
da.re .e emek, yalnız fırkanın i
~er t1~den mes'ul olanların değil, 
~d ır a mensubunıın sarih hak-

li', 

'.Ahmet SUKRIJ 

Kemal Turan, Hakkı Tar ık Hasan Fehmi Beyler 

Mecliste münakaşalar 
Verginin Kolaylıkla Alınması •• 

ANKARA, 1. A.A. - Kar
· tılıkları aranacak arapça ve 
·farsça kelimelerin 48 numero
lu listesi tudur: 

• 1 - ŞAKAVET 

2- ŞAHADET 

8-ŞEVKET 

9-ŞIKAYET 

10-ŞIK. Ş,kk. 

(Devamı 5 inci sahifede) 

• 
ilk tahviller 

1 "••. 

Kayıt muamelesi tem-

Yeniden 20 komünist tevkif edildi 
ve 1 mayıs hadisesiz geçti 

(Devamı 5 inci sahifede) 
Emniyet müdürü 

FEHMIBE.Y 

Kanını satan adam! 
Yedi hastaya kanını satan İsmail 
Hakkı Ef. yeni müşteri arıyor 

Hakkı Ef. hikayesini anlatıyor 
- Adım lsmail Hakkı... Hafızlığım 

da vardır. Gülhane hastanesinde imam 
vekiliyim. 

- Teteırriif ettik. ..• Bir arzunuz mu 
var? 

- Şey efendim, bendeniz, para mu
kabilinde kanımı satarım da ... 

- Kanınızı mı satarsınız? 
Hayretle yüzüne bakı~mıdan birtakım 

menalar sezinlemiş olacak ki beni temi
ne çalııtı: 

Altı kişiye satılan kan 
- inanmazsanız Gülhane hastanesi

ne sorun, Şimdiye kadar tamam altı ki
ıiye kanımı sattım. Bunlardan biri öldü 
ötekiler yaııyor. 

Hafız lsmail Hakla Ef. nin ateı kır
nuzııı bir rengi var.. Suratından kan 
damlar deditlmiz etli, canlı tiplerden 
biri .... 

dit edilmit değildir Niçin ıatıyor?. 
Hasan Fehmi B.in teklifine dair encümenlerin ıama11 Hakkı Ef. ye ıordukı 

b Erııani istikrazı dahili tahvillerinin bi- _ Kanını niçin satıyonun? 
maz ata81 hararetli mizakerelere vesile oldu rinci tertip kayıt muamelesine evvelki Güldü: 

ANKARA 1 ( T I f akıam nihayet verilmiıtlr. Vaktin- _ Çok ııeliyOl' beyimi ..... Maazallah, 
• e e onla ) - leri mütalealar hararetlı' mu"zakere d .. t ed · b" ok ·~----'--

Mili M r · d K e muracaa emıyen U'Ç '"ıııoenot" bütün kannn bende 1ra1 ... tlmdiye kadar Kanını satılığa çıkaran adam 
eHt ec Fh e. 8as~onu meb lere vesile oldu. dün bankalara kayıt için b8§ vurmudı- çoktan lıoiulmuıtum. Ne yaparsın?.... ISMAIL HAKKI EFENDi 

usu asan e mı eyın verginin Maliye encümeni teklifi mükel- lana ıla, müddet tevıdit edilmit olma •- Düj.a bu.... Bizim de geçinmemiz bu 
kolaylıkla alınması yollarına dair lefe daha ağır yükler yüklettiğini, ğı için arzulan isaf edilememiştir. yü:ı en. Neme lazım, methetmek gibi _ Adamına 11öre beyim .. Belli olmazı 
kanun teklifi hakkında encümen- bütçeye tasarruf temin etmedig' i- DIY ARIBEKIR 30 A.A. - Diyan· olmasın amma çok sağlam kanım vardır. Şimdi aana ne aöyleıem bot":'. • 

b t 1 rında 'l · ·· d k bekire gönderilen dahili istikraz tahvil· Kan verdi"'- adamlardan biri de dok- lı..Wl Hakkı Ef. nedense •tın malı 
lerin maz a a a l erı SUF Ü • (Devamı 2 ı" ncı· sahifede) 1 ' •• ' I' f 1 ' tıJ ı;uu ciheti'nl .ryl-A"e yan&JIDIYOrdu. en ur. mı• ı az asıyle sa mıştır. tordu amma adını unuttum. .., ~·-
====-~=====================,..;,,=== ~ S::... iki üç gÜn evvel de Fransız haıtan,.. - Neden bu kadar kanlı olduğunu 

--- - - . il • tinde bir Yahudi kızma elli diriıem tıuıe hekimler aöylemiyorlar mı? 

M. Leon Pierre • Ouint .dün bir konferans vermiştir. Resmimiz onu gös
terıyor. (Yazısı iç sahifede) 

~ 
- Hekimlere hacet yok. Kendim aöy 

Erkek kısmı l kan sattımlKaçasatıyor?. leyim: Bir kere ben boğazıma çok düt· 
(Devamı 5 inci sahifede) 

Sarışına bayılır ı ==Ka:;;;ça,.:..••::,tıy~0·=•un=ı.an=-mı-=7 -==-==-==-==~~===== 
Şimdiye kadar ıo Sait ismet Beye 
dile tercüme edil
miş, beynelmilel 

bir ıaheser! 
Pelt yahında Mllllyet'te 

. 
YJdız'tlan 
f>rtla lc..öşlcane 

Yeni tarihi 
tefrikamız. 

_ Birinci cevap - 1 
Yürelini:ıin .,., kalanıil.n en derin· 

14.,inden gelen temi:ı ö:ıl/J ve temim 
sözlü melıtubunu:ıu aldım. Bana iyi 
bir lıonuıma çığırı açtıfrnı:ı için aİ.H 
teıelılıür ederim. 

Evet; dediğim ile ıledillni.m glblt 
Ankaranın sesi, TIJrkan ve Türkiye
nin sesidir. Her Jlaman wr lıa lfte ol· 
duğu gibi - melıtubunu:ıcla belıledi
ğini:ı - bu selerki Mai de du)'dunu•. 
Eğer bana adruinl:ıri bildlrmlf ol.ay. 
ılınız bu sesin notaaı ııe tempoını hak· 
kında si:ıe daha fa:ıla feyler blldlrir
ditn. Fak at bu kllıeıle ban dan !azla 
durup konU§amayı:ı. KÖff' dar, 11elen 

Aka GÜNDÜZ 

geçen çoAı. 
Asil Türk llençliğinin sevgİai, duy-. 

/lUllU .,. aay11ıaı için olan öbür dllelılerı 
ni:ırbı de yerine getirildiğine inanma
nızı rica ederim. Onu bir yurt ve U
lus vazifesi diye yaptun. Bunun için 
de JU bildirdilılerimi yetlıin göriinü:ı. 

Tekrar ediyorum Salt lnnet Bey: 
Bugünkli g•nçllk, Ankara için, anla· 
rlmamıt bir mev.., delildir. Banu 
yakından göriiyoraunwı. Gençlik b.u 
(Ga:ııi) devrin.le oldulu kadar hı9 
bir devirde bu kadar sevllm...U,, bi
linmemİf, sayılmamlf ve balra ba.oıl· 
mamııtır. E•lıl gençlikleri biz ,,."'918 

(LG.tfen Sllhifeyi çeviriniz) 
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Maarif bal1111lı:ri 

Milli talim ve terbiye 
-~ 

Yeni rejimin kadınlık mefhumuna, 
kcz,arrmızın muaıır ve mü.teki.mil bir 
terbiyeye mazhar olmaaı gayeai:ne et
tigı yardnn ve bu yolda attığı büyük 
admı malUındur. Bununla en cenit if. 
tihara hak vardır. Likin diinJ'anın 
her yerinde bir çok tatbiki cüçl6ie 
ugrayan kadın terbi7eai meaeleainin 
bizde t&mamen balledilmit olduğunu 
tahayyül etmek tabii abes olur. Ka
• atimce kadm terbi7eainin en mühim 
olduğu halde en çok ihmal edilen un• 
auru iptida bedeni ve uhlai terbi,.edir. 
Saniyen ha7ati •e Dini te:rbiyed.ir. 
Maalesef itiraf etmek mec:buri,etin
deyiz ki aıhbatini müdafaa, bedeni 
kuvvetlerini hüanii muhafaza meyil 
ve kabiliyeti bucün tahail cören 
kadmlanmızda cörmiyenlerden fazla 
de'{ildir. Hatta banlar - bü,.W. ek· 
oeriyetle her teYden cayrimemnun, 
cayet cılız ve hutalı~ adamakıllı 
zevce ''e ana olmak içm libüt ba· 
zı melekelere gayrimalik bir hal
dedirler. lktıaada ria,.etli, her ser· 
vet cüz'ünden iıtlfadeye muktedir. 
hiç bir f"Yİ zİJ'an e-, evlat, aile 
ve :YUrt aevsla.İ içinde minevver, aıh .. 
h tli, azimli, becerikli kadın enmuze
c :ıi yurtdaı hem,irelerimiz içinde 
pek az görüyoruz. Hiuolunuyor ki 
malümatı, terbiyeyi küpe, yüzük cibi 
yalnız sı.İı mahiyetinde bir unaıur te
likki etmek hataaı İntİlar ediyor. 
Genç kızlarda her teJ'C calebe eden 
bir zevk ve sefahet hıraı, para, kumar 
ve tembellik meyli bugün bir çok aile 
içınde teeuüf ve endişe ile gördüğii
müz tezahiirlerdendir. Kendini be
ğenmitlik, devamlı biç bir ite girİ
memek, çocuk aahibi olmaktaa laod
k&mane bir kaçmıt. evl&t büyütme 
zahmetine katlanem•m•k, aiaem.a ak· 
trisi ruh ve eY&&IDI niimune edinmek 
gıbi hüzün •ericİ cüJiinçlükler 11k aık 
gorulen elim cafletlerdendir. Reamen 
vaki olan buı tekziplere raimen ha
,. Türkiye aleybiade yıkıcı bir suret
te çalıftıjına tamamen emin bulundu
. m ecnebi terl»iye miıııeeel-1 ele bu 
bapta ayrıca bir .ah- unıuru teşkil 
ediyor. Memleketimizde, loilhusa lıtan· 
bulda az çok müoe.ver .,. müreffeh 
ailelerin en bü,ük .ı..eri7eti dahi he· 
nıiz terbiye denilen mefhuma bir nevi 
çerez, bir ne•İ Yemi ye cill diye anla· 
maktadır. Ve bini b. ailelerin kızla
rı ki - mutlaka ~ aekteplerin· 
dedi1'1er - m-lelı:etin ciddea acım· 
lac k bir gafiller - mıaffiller kafile
•İnı vücuda cetiriJ'or. Terbiyeci cözii 
ile bakınca cörüt- -.ara budur. 

a rifimizin her türlü tetebbiUiine 
r ~men türkçeyi, Turk tarih Ye coğ· 

- Re~t Calip Beyelentliye -

rafyaıını, yurt bjlsd;ni ve bınaeııaleyh 
milli O'&zifeleri bir türlü öğrenip kav· 
nyamıyan bu sınıf cen~ hanımlar, ma
alesef vatan için biç te kazandmıt ad
dedebilecetiıniz bir zeki ve maneri
yet makuleai aayılamazlar .. Orta bir 
tahıil derece.İne ancak vardıtı halde, 
ecnebi bir dile biraz ili,ebildili için 
dünyaları biliyorum zanneden, hatta 
mensup olduğu milletle ebleh ve nan· 
körcesine utilızayı büyük bir mümta
zi7et Ye fatanet oanacak kadar ahmak 
bir dalalet içjnde bulunanlar dahi var
u. Bu iıfan ye Yicdan :rijürdii ter • 
biye za ... lhlarına (karanlık mÜneY· 
•erler) derim. Ve bunların aıbbataiz, 
-ji.oiz, freni< taolaiı kısır varlığm
dan Türk camiaoı için bir hayır dol•· 
bilecegine ada inanamam. Her heyetin 
içinde olduğu cibi bunlarm araomda 
da terefll utiınalar tanıyorum. Lakin 
o mü.teıınalıfm aebebi bu nadir cüzi· 
delerin ya hılki veya kiobi olarak al
dılılan huıuıi tebziptir. Yokaa bu lleÇ· 

cin ve kıymetli mevcudiyetler umumi 
&erbiyenin ınuntaı:amlıfma bir delil 
tqkil edemez. Hülisa olarak funu 
iddia edeceiim ki kadm terbiyeıinde, 
kadınm hayattaki fiziyolojik rollerin· 
den mülhf'm lıuauıi gayeler tayin ve 
takip edilmedikçe bu terbiyenin tabii 
ve makul bir yolda yürüdüğüne İDa· 
rulaaaz. Bu cihet i•e bizde aarih ve 
ilmi bir aurette tebarüz ettirilmemİf· 
tir fikrindeyim. Vaki olan bir çok 
tenkit, tiki.yet ve saire neticeainde 
Maarif Vekaleti ecnebi mektepleri Ü· 
:zerindeki mürakabe faaliyetini arttır· 
mıpa da bunu daha müsmir ve bizim 
için faydalı bir tekle benü2 ulatbra· 
m&mJ.flır. Şu aatırları yazcbiım tarih· 
len bir hafta on ciin eVYeline ka· 
dar ( ı) layik Türk Cümhuriyeti için
de Kadıköy Senjozef Papaı mektebi
nin ablak deni namı altında katefizm 
ve Morale cbretienne okutınakta ol
dugunu ırordüm. Ve tuhaftır ki Türk 
maarifinin verdiii aarih talimata mu· 
ırayir olduiu için olacak. bazı Muııevi 
•atandatlarm dalai b11 tedriaatı ta .. ip 
ettiiini ötrendim. Framaz, Amerikaa, 
)ngiliıı filln cibi ecnebi mekteplerin
de bizzat ok.umut ve uzun :zaman bo
cahk ederek oralardaki efkin, terbi
,.., tarzlarını ve bizim muallimlerimiz
le kontrolümüzün mahiyetini yakın· 
dan cönniit olduğum için İfİO biç te· 
seyyüp n liübaliliğe mütehammil ol
madıgmı kat'inen iddiada mu11rrun. 

Fasıl AHllllBT 

( I) Bu ,...,..far ilıi «ne e11vel ya:.ıl· 
mlffır. 

F. A. 

Temps muhabiri ne diyor! 
Türkiye-İtalya_Fransa, Mac Donald 

planı ve Milliyet'in neşriyatı 
T .... p:zeteauün lotanbul muhabiri 1 

cazet..me "Enditeli Türkiye" başlılı 
altmda bir yuı ııöndenn~tir. Bu yazı
da muhabir ezcümle twılan ooyleyor: 

az limetlerİ Türkler, ltalyaııııı 
Turkiyeye kar1ı 1-ledifini söyledifi 
hislerle ııayrİ kabili telif buloyorlar. 1-
talyan filosunun Anadolu aalıillnrine 
pek yalan yerlenie yaptığı manevralan 
T "rkler ıupbeli cördüler. Hakilô ehem
miyette, fakat Türk matbuatının me.. 
kut geçtiği bir biodise daha var ki, bu 
da Türlıiyenin enditelerini kuvvetlendir· 
mistir. Tiırk ıularmda lıara7a oturan 
bı; 1 tal yan vapurunda, Türk makama· 
tı ltalyanın uzun zamanlardan beri bu 
tar11ftaki topraklara kartı beslediği e· 
melleri öıteren Y""ikalar bolmuıtur. 
Turk ınahafilinde dol..-n bu J&yialan 

zı Türk gıueteleri tekzip ettiler. !tal
" nın böyle bir taoa....r betli7-..,.ece
ğini yazdılar, Fransanm da Türkiye a
leyhi olarak ltalya ile ayupnuı olma-
11 ihtimalini de bbul etmediler. 

Milliyet c zetesi, ltalyama Türlôyeye 
karJı tavır ve hareketini deiiftirmiı ol
maoı- ina-yor. Zira beynelmilel po· 
litikanın pek cercin olduğu hugünkii 
vaziyet, af&iı ,......;. lıir hareket ıerbes· 
ti•İni icap ettiren bu ...,; taaavvurlara 
mulAİt değildir. 

Diyor ki: 
"Türkiye imperiyaliıt hırslara karşı 

koyacak ve topraldıırıııa göz koyacaklıı· 
nn bu yoldaki emellerini akim bıraka· 
cak kadar kuYYetlidir. 

yni ııuete Mac Donald planının 
T urlöyede uyanclırdıiı hayret ve endi· 

biliriz. E•lri genflitin ,..ri Mag- ı 
andanı ile Fiı:an çöllm idi. Ben lfeRf· 
liğİme erdiğim ciin ilri bacafımda ilri 
demir pranga cördüm ,,. ııençliğimin 
orta.ıuıda idamım111 mazhcıta.nnı İmza· 
ladılar. "4.nıa gene Ankaradayım 11e 
dimdik yaf1yorum. 

Bugi.nkü gençliğin yeri Ankaranın 
6ağrıdır. Bu anakucaiında sl.zin için 
6ilinir, ıayılır ue İnanıltr bir m~vı:u 
olduğuna itlıilim yok. 

Va~fe uğrunda çcltilmq acı ueya 
tatlı diye bir ıey yolıhır. Va%ife, va
zifedir. NetİC'ui ne olaruı olam. 
müp-.relı düiplinin ıH1ııi1ui neyae o da 
onu yapar. 

Ve milli i,lerde devlet otoritesinin, 
musterek disiplinin vazifesi neyse ona 
da yapor. 

u, biro.z araı11tı.ıla ııeçen sözln-i 
f.-uıknlaı ına da dil ile anlatmanı:ı: ge
r. • ur ca.;ittlir. 

\vni B~:Y gibi değerli, na.zilt 6ir 
Tet>kifhane Müdürüne milli bir va:ı:i
fe uirun,/a üç gece misafir olmak acı 

.... ercltm de bahsediyor. Bu planda Tür
kiye diier memleketlerin ta cerisinde 
bwak:Jmak.la iktifa edilmemit, batta Av· 
nıpa hükümetleri heyeti umumiyeoİn· 
dea hariç tutolmuıtur. Türk orduıu için 
hiç bir kaydı ihtiva etmeyen bu plan 
lıart11mda, Milliyet ııazete.i, Türkiyenin 
AYTUpa aben'!'inden dıp.nya - btrakıl
dığmı ııonıyor. Meıela Yugoslavya ve 
Rumanya ile Türkiyeye bırakılan tayya 
re adedi arasındaki niıbetıizlik, evveli. 
hayreti, sonra da prote1toyu mucip ol
du. Gerek bu ibmalı, ırerelı: babııettiği
miz niıbetıizlik üzerine Türk bükıimeti 
hem Londra kabine•İnden, hem de An· 
laıradaki lnciliz ma>liahatııii2anndan i
zahat iıtemistir. lngiliz hükwmeti de 
Tiırkiyedeki ·,üphel~ri izale icin, İsteni
len izohatı vOTdi ve Türkiy.- için ordu 
miktarrrun kaydeditmemit olmasının, 
ıiyui veya ukm sebeplerden ileri gel
medigini, ancak bu bahiste Türl<iyenin 
hakem bmıkıldıiFıru bildi~di. Aynca 
Türkiyeye bırakıı..n tayyare miktannm 1 
munakaf& ve bu miktarın taıbih edile- 1 
bilecegini. ıünden giine inkişaf eden 
Türk • Yunan dostluğuna lngilterenin 
kıymet verdi,Pn1 de ilave etti." 

Muhahir hundan ıonra, Boğazlar ve 
Trakya hakkında Milletler cemiyetinde
ki mu.,.hh •ımızm tezinden bah ettik. 
ten sonra: 

Türl<.iyenin batlıca endiı;eleri bunlar 
olduğunu, maamafib Türkiyenin ayni 
zamanda ıukunet ve ıekinetle her ihti
male karsı tedafüi tedbirlerini de ihmal 
etmediğini yazıyor. 

dejil, bütün bir hayat için pek tatlı 
bir hQlıradır. Böyle i~erde sert ko
nufmalar da olur, arrbed tartaklaı· 
malar da .•• 

Eluerir ki milli otoritenin 11e mÜf· 
terek clis;plinin bir taralr incinmesin. 

Anharaya inanmalt. • onun seaine 
kulak "" gönül 11ermelı ..• 

Bu, ht!r vazifeden üstün bir va~İfe
dir. Hatta milli ulkünün temel dire
ğidir. 

SU:e ba birinci ce1Jabım111 arasında 
inkılap liderlerinden birüinin e11uellıi 
•Ün telırar ettiği fU sö~le-ri •Öyliyorum: 

4
" • •• Bizim tasavvur ettiğimiz genç

lik teşkilatında ,.n ince inaanlık hisle
ri vıe icabında. vatan müdafaau, milli
yet, cümhuriyet ve inkılip için döğü~
mek fikrini besliyen ku"""Vetli ve vatan· 
üm\ıl makaatlar vardır.,, 

Geçend., dediijimi gene diyorum: 
Dikkatiniz., hiddetiniz., heye.canınız. 

tfltilı üıründe, falıal kumanda alımda 
bulunsun. 

Aka GÜNDÜZ 

HARİCİ HABERLER J 
... ..,,.li -\ 

DAKi"-.A 

M. Herriot yolda! 
Ha•talığın •••I reçete•I 

Loadrada yazalacak 
Bereoııaria cemi.inden, l. A. A. -

M. Mac Donald, çal'flllllba akf&IDI 
Londraya •aracatmı ummaktacbr. 

M. Mac Donald'm Londra'ya var· 
dıktan bir&z aonra. nazıriara Vaıılıinc· 
tonda M. Rooee•elt ile J'aptttı mi.ika • 
lemeler hakkında malümat Yermek Ü· 
zere kabineyi içtimaa davet edeceği 
zannolunmaktacbr. 

Berencaria çal'l&IDba ciinü Ra t 
14,30 a doiru Southampton limanına 
Yaoil olacaklrr. 

M. Mac Donald'ııı Londraya tren
le BIİ yokaa hatka bir vaııta ile mi 
ııideceii henü belli değildir. 

M. Herriot'nun bir latileııi 

V ASHINGTON, 1. A. A. M. 
Herriot, gazetecilerle yaptığl oon 
konu-da kendiıinin iktidar meY· 
kiinden d~den "e borçlar me
sele.inden ima yolile bahoettiği sıra· 
da ~akacı bir eda ile demittir ki: 

" Ben.im baklınnda Ame>·ila yü. 
zUnden iş iz blmı~ bir Fransız nazırı 
ıifatile ve huauıi memuriyetle Ame
rikaya gelditisn söylenebılir. Fakat 
ben bundan hiç bir acı duymuyorum.' 

M. Herriot, borçlann gümüt para i
le ödenmeıi muhtemel olup olmadığı 
hakkında aorutan bir aua1e, tercüman 
vaaİt.•ile . .-u ce-Yabt verıniştir: 

1
' Bu mesele Paris'te ıniizakere e· 

dilen i•ler arasmda yer tutacaktır. 
Fakat ben Fmnsa'dan çıkıp aJnidık
tan sonra vaziyet okadar değa.ti ki, 
aon vakaları yeniden ve battan hata 
tetkik nazarından geçirmek lazım gel 
mektedir. 

Ani reçete 
PARl.S, 1. A. A. - Petit Journal 

gazeteli. Vaahincton müzakerelerinin 
neticelerini tetkik ederek diyor ki ! 

Elde edilen neticeler ameli aabadan 
ziyade ruhi aalıada daha mühimdir. 
Vaıhinctonda yeai bir dünya tqriki 
meqi aznu doğlnuttur. 

Ma.ınafih hayallere kapılmamak ve 
iyi olmak için aadece doktora citrne
nin kafi olduğunu :zannebnemek la
zandır. Vaabiagton k-ıültaoyondan 
sonra 12 Haziranda Londrada, reçe
tenin 7a:zılmamıa başlanacaktır. Fa
kat il&ç tertibatının fena olmadıiı oöy 
lenebilir. 

lran petro llerf 
LONDRA, t A.A.. - l\Dclo ·Peı-sian 

petrol kumpanyası müdirliii kunı.,aııya 
nm !randa almıt oldağlı imtiyaz l.aldan 
da Tahran biikümetile bir Q! - yapıl 
dığmı t-.I lıah teyit • tir. 

Bu anlaşmanın • !rıuı p rlarnen-
toıuna tevdi edılmeden evvel itilafa ait 
tafsilit .........,.ıilemiyecektir 

Daily H.....ıd ııazeteıi, iN anlaşma 
hakkında diyor ki: 

"Anglo • P.-.iaıı kumpanyaıile ya· 
pdan itilaftan ııonrıı lagı1tere ile lraıı 
arasında bir muahede yapdma11 ve bu 
lllllabede mucihince lranın bt'i ıurette 
t ngil.iz niifuz mmtakuı İçeri•İne geçi!' 
cinı>Ml muhtemeldir. Yine l>u ıra:zeterun 
yazdığına cöre bu ınuahe<le Iran ile_ 1.n
ciltere aratında diplomatik bir -1 lf• 
tiraki ve ln..iliz tayyareciliğine !randa 
bazı kolaylık! r temin lodecek, Baora 
körfezinde tarauut ve takayüt itlerin! 
temin için ilci memleket arasında mesaı ı 

i1tirakini aağtamlaştıracaktır. 

iş bayramı 
B8tln dlayada 1 
mayı• naaıl geçti? 

BERLIN, 1 A.A. - Volff Ajan11 lıl.l-
dirirorı 

Nazırlardan M. Goebhela, millt çalıı
ma gÜlllİillli kutl"'=•k içi• 8-lin ,ato 
ıu önünde toplanan yüksek tahoı1 talıo
lletine ve cençlere söylediği bir nutuk
ta demittir ki: 

"Reiıiciiınlıur Hindenbourır, bir mayii 
cüniinün, Almanya'run atiaini tem il e
den gençlite yapılacak bir hitapla lıaı
lamuını dilemiştir. 

Zaptırapt.a riayet ııösteren bir cenç· 
lik yetİftirilmeıi çok değerli bir ittir. 
Biz bucün vatıın için 7a1a•aia, vatlın 
için el birlil(ile calıtmağa ve oava,maia 
alıtediyoruz. Çünkü yıkılan liberal, ka
pitalist bir devletin baraı.eleri üıtünde 
buciin müttehit bir milletin halk toplu· 
tuğu yükıeliyor." 

Biraz sonra yanmda başvekil M.. Hit· 
ler olduğu halde toplantı yerine ırelen 
maretal HindenbourC" da şu &Özleri aöy
lemiftir: 

"Milli mirua konan v.ençliğin Alman 
milletine tarihin gO.terdiği Ye tahıiı et· 
tiği büyük i•leri bafarabilmesi içm zapt 
ve rapt, fedakarlık fikir ve duygusu ge
rektir. 

l tsizJer ordu~ur;.oı. is hulıru-. çaretinin 
elde edilmesini ha..,.•etle arzu ediyorum. 
Biz birihirimize sıkı ve -amimi surette 
bailar.acak olursalı, All~h :... !,ile yar· 
dmı eder. Ya,asın cok. tiev~ill vatanı-

3 hafta oruç Ankarada sergi 
Güzel Sanatlar Birliği

Gaadhlnln ba •eferlıd ain serg.iai beğenildi 
orucu biraz tehlikeli ANKARA, ı. A. A. - Güzel .... 

PUNA, 1. A. A. - Candhi mevkuf natlal' birliğinin mutat senelik ser
bulunduju Jerevada hapishaneıine gi.i bugün Halkevinde açıldı. 
oilu- çaivtmq ve 3 halta oruç tut· Meras;mJe Meclis Reisi Kazım, 
mak niyetinde olduğunu kendisine bil- B(lfvekil ismet Pafalar Hazeratı, 
dirmiftir. ve Cümhuriyet Halk Fırka.. kôti

Candbinin oğlu babuıru bu düşün- bi umumiai Recep Bey, Sefirler, 
ceden vazgeçirmek için iki saat bot· bazı mebualar, ricali aakeri ve me
,....., ufrattıktan oonra doıtlarma tel· nturin hazır bulunmuslardır. 
grafla bu b.oauıta malümat vermittir. Maarif Vekili Doktor Refit Ga-

Gandhi, oorulan bir •Üale verdiği lip Bey, güzel sanatların inkifQlı
cevapta, bu tasavvurun aiyasi mahi- nı daima derin alaka ve büyük e
yette ve kurnazca bir manevra olma· hemmiyetle takipeden Cümhuriyet 
yıp ruhunu tasfiyeye matuf bir riya- hükumeti namına güzel sanatlar 
zattan iltaret bulunduiunu .Oylemiş- birliğinin dokuzuncu resim sergi

sini açıyorum, sözleriyle sergiyi a-
tir. al 

Gandhinin bu aefer uzun müddet çarak • on kapusundaki kortlela-
lutmağı taoarladıiı orucun bu kadar yi kesmİflerdir. Sergide geçen se
u:r:un müddet sürm .. si kendiıini oldi.ı- nekilere nisbetfe bir terakki görül 
rebilir. mekteJir. Yüz: elliye yakın eser a· 

ranntla güzel ve kuvvetlileri var-
Candl>i, d....U.tir ki: dır. Bilha .. a Gaz.i Hazrel/erini at 
" Ben Olmek İstemlyorum, davamı 

üzerinJe ••e tabü cesamete yakın 
yörütmek için yaşamak dileğindeyim. 

bir büyüklükte gösteren ressam 
Fakat ha7atmu bu dava uirunda fe· 
daya hazır olacağımı umuyonnn. Ben Hikmet Beyin tablosu pek beie· 

nilmiflir. Serginin tertibi ic.in •e-
temizlik1cri SÖ'Z götürmez taraftarlar • 

len Hikmet ve Vecih Beyler hazır 
.istiyorum. Taraft•rlanm arasında te 
miz bir varlığa sahip olmıyanlar bu- bulunanlar taralından hararetle 
lundugunu eııefle farkettiğim içindir tebrik eJilmişlerclir. Sergi yirmi 

Reö.icümhu• Hindenbourır'un nutku ki, tutacağım orucun bunlara bizim gün sürecektir. 
bittikt·n cnra h·ıı.. milli mar11 teren- aramın kanımaıttan •azceçmelerini Geo+he m"'d•~Y"•• 
nün1 etnıi1tir. Von Hindenhour!' kürıü.. :.t.nlabnağa medar olmaıını iatiyon1m.' 

mız." 

den indikten •onra Baı-..kil M. Hitler, ANKARA, 1 (Telefonla) -
kendisini siddctli akı11arla karş.layan Kontes de Noalltes öld6 Maarif mülettislerinJen Hasan 
~~~~·~· ü~~~~~~r~ 

PARIS, 1 A.A. - Mua11r ~rlerin l k k J' · G tlı -.Jal "Yas.uın ribJon luı..t.injn büyu"k aı- ere en ışıne eo e macı yaaı 
ilk mı araaında, viicude ıretirdiji --keri, <ani_ ı kumandam feld ma...,..ı Hin- olan veri/mi.tir. !erle, yüksek bir mevki tutmuş Ye • 

ılenbourır" Diye haylonıuftır. çol< fazla çalıtma ile geçen bir T&f&Ylf V anurcufuk Jaylha•t 
Halk, reiıicümhur Hindenhourg'un neticeıinde biri<aç aydan ı,.,n büyük bir AN A l 

ıerefine h•raretli v" •ü....,kli alkı1larla yorgunluia uirayan laıntes de Noailles, K RA, 1 ( Te Jonla ) -
mukabelede bulunmuştur. aaat 13,30 da ırözlerini, hiç bir iıtirap lktısal encümeni vapurculuk ka-

Chikagocla bombalar çekmelııizin, hayata .,_,tur. nan lliyihannı tetkike IHql«mCftu. 
CHIKAGO, 1 A.A. - Bu sabah teh· 1----------------------------

rin muhtelif yerlerinde ayni zamanda M ı• •• k J 
bet bomba patlamı1 ve birçok otel ve il ec ıste una aşa ar 
diğer binalar hasara uğramlfbr. insan
ca zayiat yoktur. Bu bombaların bir ı -JI• miinasehetiyle atıldığı zannedil
mei<tedir. 

liege' de bir tecavüz 
LIEGE, 1 A.A. - Alay halinde top· 

1anıru, -,..ı;ıt niimayişçilerden mü
rekkep bir gnap, Alman konsolo haneıi
ne cam.ılı haç !eklini t'4ıyan bir bayrak 
çekilmit olduğunu görerek bu bayrağı 
yerinden koparıp almışlar ve konsoloı- ! 
ban nin camlannı lmmışlardrr. 

Muai konlederansyonunun 
beyannamai 

PARIS, 1 A.A. - Mesai umumi kon· 
federasyonu bir mayısta yapılmuı ana· 
ne h•lini alan i• bıralmnı hakkında bü
tün i~ilere hita'ben bir beyanname ne1 
retmittir. 

Ben llamede bu nümayiıin haftada 40 
saat calr,tlması maaş ve ücretlerin bu
ciinlıü niıbetinin muhafaz.uı, ıulhun ye· 
ni tf'me)Je üatüne lrurulması ve ıilib 
lruvntlerinin azaltılma" dileklerini ifa· 
de ettiği ta.rih olunmufbır. 

Komiini•t ıenclikaları biiti.ın azalanıu 
Yincenneı'de ve valilerin niimayİf yapd 
maoını ınenettildnri daha ~ yerlerde 
tertip edilecek mitinklere İstirake da.et 
etmi,tir. 

(Başı 1 inci sahifede) 

ve esasen tatbik kabiliyeti olmadı 
ğı için reddetmi,ti. Bütçe encüme
ni ise vergilerin alınması uıulün
de ıslahat yapılması Maliye veka
leti tarafından derpİf edilmekte ol 
duğu mevzuatı kanuniye ile kabili 
telif olmadığı mütaleuile reddet
mekte idi. 

I ti.ra:r.lar 
u~ulen Bütçe encıimeninin maz 

batas1 okununca Hakla Tarık Bey 
(Giresun) itiraz etti. Ve hüküm et 
tarafından herhangi bir layihanın 
hazırlanmı' veya hazırlanmak Ü· 
zere bulunmasını ayni mevzu& ait 
meb'ualar tarafından yapılacak 
tekliflerin reddi için kafi bir ıe
bep olmadığını, hatta teklifin bir 
cok kıımlarının dahi kanuni mev 
~uat ile kabili telif olmamaııınm 
red değil bir tetkik mevzuu olarak 
kabul edilm~inin İcap ettiğini söy 
ledi. 

Encümenler namına cevap 

rinde bükümetten etraAı malümat 
aldık. Ayrıca tetkikat yaptık. Bey 
nelmilel mevzuatta tP5hiri ihtiva e
den bir usul görmedik." 

Retit Bey (Malatya) Teklifin 
red ~kline itiraz etti. 

Refik Şevket Bey (Manisa), 
teklif sahibi içtimada bulunmadı
ğı için müzakerenin tehirini iıte
di. Teklifi kabul edilmedi. Müza
kereye dev&lll edldi. 

Hakkı Tank Bey tela r "z al 
dı ve dedi ki: 

- Teklifin fU Yeya bu manbkt 
•e muhik sebeplerle reddedilmesi 
ni münakllfll etmiyecefim. Ancak 
reddin bütçe encümeninin esbabı 
mucibeaine nazaran Yarit olmama 
ıı icap eder. Mademki bükümetin 
teklif ile ala.kadar olan •ergi kar
nelerine ait bir li.yihuı enclimen
dedir. O halde bu teklif reddedil· 
meıin onunla beraber tetkik edil· 
mek üzere enciimeoe banle edil· 
- " sın. 

MEMLEKET Bu itiraza Bütçe encümeni na· 
mına Hasan Fehmi Bey (Gümü•· 
hane) ve Maliye e;..cümeni namı
na Kemal Nevzat Bey (Isparta) ce 

Hakkı Tarık Beyin bu husus~ 
verdiği takrir kabul edildi ye tek· 
lif Bütçe enciimenine iade edildi. 

Aydın Halkevi temsilleri 
AYDIN {Mi'liyet) - ydın Ha.lk

evi temsil kolu gelecek hafta berabe· 
rinde Halkevı muzikaaı olduğu halde 
Bozdoğana ıreierek Mete piyesi~İ t_em 
sil edecektir. Kaza fırka heyetı tım
diden hazırlıklara b~lamıştır. Tem
•İlde bıitün köylülerimizin gelmesi i
çin da.velnameter yazılmıştır. 

Bir münakaşa yüzünd~ . 
Düzceden bildiriliyor: - Çamııkebır 

mahalletinde oturan topal Eyüp oğlu 
Kadir bir ınünakasa yü7.ünden ,erefiye 
mahaİlesi.,den Ha.anı tohanca ile ağn
surette yaralayıp kacmış, fal<at jandar
malar tarofından takip edilerek yakalan 
mrıtır. Ha•an yanında evlatlık .bul~ndu· ı 
ğu Y apr Bey tarafından tedavı _edllmek 
üzere Adapa:ıanna önderilnli,br. 

Gelibolu bağlarında 
haşaratla mücadele 

Geliboludan bildiriliyor: - Bağlarda 
faaliyet ~lamı tır. Bağcılar ~iMdİ Pi
recik ismini erdikleri bir nevi ba,ere
nin itlafı ile mücar.ele etmektedirler. 

Bu h&4ere bağların filiz "ozlerini Y~ 
mektedir. filizleri yenilen çubuklar hıç 
mahıul ve•memektedir. Bu haşerenin 
kolaylıkla itlafı icin lzmirde tatbik edi· 
len uaut bur•da rnalUm olmadığı için 
halk her sabah erkenden bağlara gidip 
bu haşereyi el ile toplıyarak öldürmek 
meclx:riyetinde kolrnaktadrr. 

Yakalanan şakiler 
Mutlan bildiriliyorı - Bu hafta için· 

de de iki•i Motkide, birisi Malazgirtte, 
ikisi Bötliste, ikisi Genç ve ikiai S..on· 
da olmak üzere ıekiL ki~i daha yakalan· 
mıttrr. 

Bunlarla beraber yakalananlar 111 
ki,iye bıolôij olmuştur. 

Yeni mektepler 
Maarif Yek.ileti !"elecek sene bir cok 

yeni ıncktepler arncaktır. Bunların ade
di rlliyi hulnuıktadır. 14 verde orta m• k 
tep, lıi•İ Kanta, di~eri Elazizde olmak 
üzere iki li e a-:ılacalctır. 

Dağ ııporları 
Bursadan bildiriliyor: - Burada ııenç 

ler arasında dağ sporlan merakı gÜn• 
den '!'Üne fazlalaımaktadrr . Her Abra· ' 
bam bır kaç e;ündea beri sanatkarlar 
ldübünde kayak dersleri v<·nnİ!tir. Ge· ı 
lecek kua kadar Buraada. büyiik bir dağ 
sporu kİübü kunılacaı\'ı söylenmektedir, 

Bir yelkenli battı 
GEMLiK (Milliyet) - E+ya yüklü 

bir balıkçı yelkenlisi Mudanyadan 
Gemliğe doğru dönmek isterken fırtı· 
naya yakalandı. (Fıstıklı) önlerinde 
battı. Kayıkla bidikte bir a am da 
boğuldu. 

vap verdiler. Ha.san Fehmi Bey en 
cümenlerin hükfunet veya mebus.. 
lar tarafından vaoılac;ok kan,., 
tekliflerinin kudsiyetinde zerre ka 
dar bir tereddüde mahal olmadığı 
nı v.- 1-u kud•i h"kkı., m~·.univ<"t ve 
muhafazasında Hakkı Tarık Bey-
le tamamen hemfikir olduğunu 
söyledikten sonra teklifin mevzu· 1 

at ile kabili telif görülmiyen kısım 
larını izah ederek ilave etti: 

- R,.ddetmemize rağmen tekli-
1 i fi hükümete vermedik. Zira bu 
hareket bu teklifi na:ıarı di. kate 
~lınız demek olurdu. Halbuki onu 
biz hükumete tavsiye edecek ma-

GEMLlK (Milliyet) - Gemlik Kur 
,unlu. Orhangazinin Çelenkçi mınta
kalarında çoğalmağa başlıyan çekir
ce akınını durdunnl"k Üzere tetbi .. Jer 
alındı. 

Nazıllide yolvergisi 
1 hiyette bulmadık 

NAZiLLi (Milliyctl - Naı:illi ka-
7a ına bağlı Sultanhisar nahiyeainde 
yolvergui tahsilatı bu yıl yüzde dok
oam bulnıuıtur. Yol vergiti tahakku
katı 4170 lira idi. Bu mikdann 3750 
lira11 tahsil edilmi~tir. 

NAZiLLi, (Milliyet) -Sultanhisa· 
rında köy yolu faaliyeti de ehemmi· 
yetle devam etmektedir. Sultanhiıa
rından Ödemişe ballanacak yoldan 
Malgaç yolu Üzerinde Güvendik kö· 
yüne kadar olan yedi kilometrelik 
oarp arazi i,lenerek otomobil yolu ik· 
mal edilmiqir. 6 May11ta bu yolun kü 
4al resmi icra edilecektir. 

Çorum muhakemesi 
ÇORUM 30 - Bu•""lı maznunlann 
toplu olarak yapılan muhakemeleri bit
ti. Cümhuriyet Müddei umumm iddia
namesinde hapiı cezası verilmesini iste. 
ıli. Kanır yanna kaldL 

Konya'dan buraya Mehmet. Mustafa 
ve lbrahim hoca isminde Üc maznun da· 
ha getirildi. • 

FATSA, - Arap~.a ezan okudukların
dan dolayı Onyede on dört kİ§İ te•kif 
edilmi,tir. 

Kemal Turan Bey teklifin Mali 
ye encümenine ne mü'-.:.ll~f, ne.~~ 
hükumet icin faydalı gorulmedıgı 
ni ifade ederek encümenin noktai 
nazarını anlattı. Dedi ki: 

Dauul ile te~hir 

_ Verginin biraz gecikmesi Ha 
san Fehmi Beyin teklifine göre 
vergi mikdarını arttıracaktır. Hal 
buki halen mevcut ve usulde mü
kellef daha müsaadeli olarak ve 
verigıi hiç artmayarak senesi için 
de ödemektedir. Her ne mazeret
le olursa olsun ayni teklife göre ver 
gi borcunu ödemiyen bir vatandq 
hükUmete karııı bir borç içlıt davul 
ile te'1ıir edilecektir. Bir vergi bor 
cu yüzünden bir vatandatı bu ıu· 
retle te,hir etmeli cümhuriyetin 
tesiı ettiği yüksek mevki için ta· 
yanı tercih bulmadık. 

Komtu milletlerin ve ileri mil
letlerin vergi tahsil ılıtemleri üze 

Kabul edilen kanunlar 
ANKARA, 1. A. A.- B. M. MeclPİ 

bugiin Esat Beyin reislitinde toplandı· 
Raı:grat hadiseai hakkında aual 

takriri vermiş olan Mazhar Müfit Be, 
bu toplantıda da hazır bulunmadı· 
tından ıuali sakıt olmuttur. 

Devlet memurları maatabnm te•lıit 
ve teavdi.ılüne dair kanana bağlı iki ,,
maralı cetvele ith&I edilmiyen maat .. 
!ar ınemurlo.ra uzaklık ve pahalılılı 
zamlarının verilip, verilmiyecqinio 
tefsirine mahal olmadığı bakkındaJı:İ 
encümen mazbatası kabul edildi. 

Bazı kanunlann ikinci mıizakerefe .. 
ri yapılarak kabul olunmuştur. 

Dahiliye memurları 
Da.biliye memurtarının t Jıdidi sifi' 

njne alt kanun li.yihası müzakere e .. 
dildi. Bir suale cevaben Dahiliye Ve
kili Şükrü Ka7a Bey, mülkiye işleri· 
nin yıpratıcı güçlüklerini, imar ve •• 
"ayış itlerinin idarecileri vaktinden e" 
vel yıprattığını .Oyliyerek kanuolltı' 
yaf miyarı ile hazırlandığı merkez ve 
poliı memurlarmın bu kanuna kon"1 

maması, tekaüt kanununda bunle.r' 
verilen haklarnı kafi gôrülmemesİi'• 
den ileri geldiğini ili.ve etti. Baş m\I' 

fettiş ve birinci müfettiılerin il&veait1" 
den sonra kanun kabul edildi. 

Tiflia haf konauloshanesi binası İ .. 
le Batum konsuloıluğu binasının ele' 
ğittirihnesi, vaiz ve dcnam sınıflarıfl' 
da olacak münhallerin kadrodan çr 
karılarak bu taraflardan yarısı:t1fl 
maatları 1 O liradan ek•İk vaiıt <' 
deroamlara zam kabul edildi. 

Muvazene vergisi kanununun 1 ti' 
ziran 1933 den itibaren bir sene u1" 
tılması hakkındaki kanun kabul ' 
dildi. 

Münhal divanı muhasebat encÜP1t" • 
ni azalığına Halit Bey -Burdur _., 
ııeçildi. 

Mecliı perıembe gÜnÜ toplanacaJ.' 
tır. 

<o 
1 

<ı 



Ekonomi 

Tiftikçiliğimiz ne halde? 
Cemiyet kong~esine göre, bir 

senede neler yapıldı? 
ANKARA, 1 (A.A.) - Türkiye 

1iftik cemiyetjnİn dünkü senelik kon .. 
ırcainde okunan rapora göre: 

Cemiyetin sahn aldığı çiftlikte. bu 
aeneden itibaren 300 damızlık keçı ve 
leke kullanılmak suretiyle ilk ıslah 
adrmı atılmıttır. Yine çiftlikte bu se
ne 20 bin çukura mefe tohumu, 2500 
çukura badem atılmış ve bir o kadar 
da akasya ve muhtelif fidanlar dikil
ınittir. Ağaçlama ameliyesine b~r .~
ne devam edilecektir. Ayrıca uzum 
bağı yetittirilmek üzere 5000 dönüm 
kadar bir yer de ha:zırlanmı,tır. Se
kiz dönümlük meyve bahçesi yapıl
nntlır. 

Tiftiğin memleket dahilinde sarf ve 
İatihlikine gelince, geçen sene açtrrı· 
lan te:agihta Ankara &Ofunun yapıl
hı•ama devam edilmekte ve sürümü 
artmaktadır. Bütün vilayetler ve ka
zalanlan aiparit verilmektedir. Hakim 
't'e avukatlanmızm ve imam ve hatip· 
lerimizin de resmi ve dini vazifeleri
ni yaparken giydikleri binq ve latala 
>ın da Ankara sofudan yaptmhna~ı 
ı. d ·ık ·· · anda adh\huaun a ı muaaıt zam .~ _ 

1 
....... 

Ye vekaleti ve Evkaf U. mudur ugu 
nezdinde tetebbüsatla bulunacak 
lır Halen beyaz sofun be· 
ı.e; ~si 182 ve renklilerinin 

me.~ lk . 
de 200 kuruta maledi me te ve aynı 
fiyatla mütteriye satılmaktadır. Tifti
len f&pka yapılıp yapıl_?ııyacağı. hak
kındaki tecrübeler muabet neticeler 
"ermİflİr. Tiftılı: iplik memleket için
de yapılıncaya kadar tiftik kan§ık ip
liğin ithal edilmesi bilmuhabere İngil
tere fabrikaluiyle halledilmittir. Tif
tik işlerinin kız sanayi mekteplerinde 
,,.e bilhassa ismet Paşa kız enstitüsün
de tatbikatma başlanmı§tır. Milli fab
rikalarda dokunan ve bilhaaaa ordu 
heaabma yapılan kumaılarda muhte
lif nlsbetlerde yapağıya tiftik kanıtı
tılma11 buauaundaki teıebbüaler Rme
re vermiştir. Battaniye ve beylikler~e 
YÜ:ıde elliye kadar tiftiğin yapaiı ıle 
İmtizacı kabil oldufu anlatılmııbr. 
ilk fınatta tiftik tüccarlan ar~amda 
lıir birlik kooperatifi tetkil edilecek
tir •. 

Benzine karıtbrdacak 
ispirto 

Ticaret oclau sanayi ıubeııİ, sanayi
de benzine ne niabette ve ne auret!e 
İapirto karıttınlacağı hakkında veka
lete gönderilmek üzere bir ni:zamna
ll>e projesi hazırlamaktadır. 

Y dan ihracatı 
Yılan avcdannın Ticaret ocluma 

ınüracaatları tevali etmektedir. Dün 
de bir yılan avcm Ticaret od.ama rel 
"'İf ve elinde koca bir yılan da bulun· 
dufu için 4 üncü Vakıf Ham koridor 
farında herkeai telita venniıtir. Bu 
Yılan aYcıaı, Hasekide lıutabane civa
"1nda kunduracı Niyazi pehlivanın 
dül.k.anında yılancı Hacı lbrahim Ef. 
dir. Diyor ki: 

_ "Memleketimizde çok yılan Yar. 
'Yeter ki alıcı buluınun. lıcan:t oda
••ndan iatediiim -ie budur. latanbulda 
katırcı, diğer namile temel yılanlui
le doğalacan yılanları vardır; bunlar 
zehirlidir. Bunlardan baıka fstanbul
da BozyÜrük, ok, savaınana, kiiçük 
engerek, küçük yılan, lraryılan, IU yı
lanı gibi müteaddit yılan cin•leri mev
cuttur .. En ziyade Küçükçekmece • 
H.adımkôy arasında fazlaca yılan bu
lunuyor. Buralarda bir adam S • 10, 
fazla gezerse 20 yılan tutabilir. Bu 
tnevaimde meydana çıkan yılanlar, 
toprağın sathına yakın ol~ak Y•tan-
1,.rdır. Derinde olanlar bıraz aonra 

latılıı:rau 99 latikrazlar 
l,til..ru.: d•hj\i lııu· 
krtaus. 96.50 
-lıır\c d. yolları 2170 

b. MuYahlııid• 52,75 

TahYilit 
Elol.trilı 

\ıı..n-ırU.kler r.,7!' 
Sa7di •ahi 1.-
~•idat ıı:ll 
I ••keri1• 7,75 
a._i,. Belediye 

Tram'fa7 
Tüael 
ıw.... 
Ana.dolu l 

•. 111 
--·il 

ESHAM 

1, • ı. N • Boınonti 

-.-
111,25 
44,45 
45.75 
57,15 

21,30 
o.an. aıı •· ,f 

lh• 9,50 T ukoa kupon-

.. b Hamilin• 9.SO aua 2S,30 
'' • Miieaaia JOZ Çim-to Ar. 11,20 
,\ 2S .,._ 1 ttihat deJ. 23,65 

"•dolu Hiaae ,,,._, Srk de7. 2.-
l' "•nıı<va1 50,75 HalJ• 2.IO 
~t;jj ~ s.rk 1'11. ecaa 2.85 
~İt·ı fta7ri1e tS.- Telcfoa 13,-

Ç EK FlATLARI 
12 06 t Prai 

; 05 ı Viy•ıı• 
15.97 

4,58,75 
5,55,25 

2,03,80 
4.25 ı.z 

ı Madrit 
57,- • Berlin 

9•
16 

• v.r,ova 
3,38 l·Z ı Pett• 

83,35 Bel ırat 
245.2~ 

25 + Bükret 69.34. • 
J il • Moalov• 

N U K U T (Satıt) 

Kurut ı 

;:-ı 
710 • ,.., . 
218 • 
115 : 

25.50 ı 
820 •• 

26.- f 
85

izo ı 

1 Muk 
1 Lelotı 
1 P~nı• 

::!O Ley 
20 Dinar 

1 c .... no•~ 
Altın 

1 M~c:i.diye 

Dankaot 

3,85,25 
35.51,25 

79,85 
10,71,75 

24.-
1 -
47.-
24.-
33.-
23.-
55.-

931 
33.-
2.-

çıkarlar; onlar sıcağı daha geç hisse
derler.'' 

lbrahim Ef. in yanındaki yılan 5 met 
re uzunluğunda, 5 .. 6 santim kutnın
da, beyazlı siyahlı bir yılandı . Gözle
rile fıld1r fıldır bakıyor; dilini çıkarı
yor, çörekleniyor, kımıldıyordu. Bida
yette herkes onu görünce fena halde 
korkmupa da, sonra alı,mış, halli 
sevmit1erdir. Yıla.na su verilm.iş, hay
van içmiıtir. fbrahim Efendi onu et, 
yumurta ve sütle beslediğini söylüyor. 
lhrahim Efendi bir aralık yılaru bü
küp koynuna sokmuş, yılan enaesİn· 
den çıkmıştır. Ticaret odası, yılan ih
racat ticareti hakkında Yugoslavya 
Harici Ticaret ofisinden izahat iste
miştir. 

Damızlık almak için 
Ziraat Veki.Jetince Macariatandan 

damızlık hayvan alınacaktır. Bu mak 
aatla, Zootekni enstitüsü şefi Salaha! 
tin ve vek&Jet erk&nından Nurettin 
Beyler dün ak..-m Pe~teye gitmiıler
dir. 

Japonya'da bir sergi 
Japon imperator)uğunun teea.süaü

sünün 26 ıncı asır dönümü münaaebe
tile, 1940 senesinde Japonyada muaz
zam bir beynelmilel sergi açılacağı bil 
dirilmiıtir. Bu sergiye, bilhassa Asya 
memleketlerinin geni, mikya&ta ittira 
ke davet edilecekleri haber verilmek
tedir. 

Yeni bir nizamname 
Ticaret ve Zahire Borsası idare he

yeti, vagonda, siloda ve alavereli üs
lÜ•te satıılarda yapılacak muameleler 
hakkında yeni bir nizamname hazır
lamıabr. 

Üç günden fazla giderse 
Ticaret ve zahire borsaıı mübayaa.cı 

lannın Üç ıüne kadar borsadan gay
bubetlerinde borsa umumi katipliğin
den, daha fazlası için idare meclisin
den mezuniyet almalan kararlaıtınl
IDlftır. Mübayaactların üç günlük gay
bubetlerinde katipleri tarafmdan ken 
dilerine vekalet edilmiyecek, daha 
fazla gaybubetlerinde idare mec:liei 
kararile katipler vek.&let yapabıle
ceklenlir. 

Süngercilik şirketi 
Sünger ihraç ve iatihsali için ıehri

mizde bir sünger anonim şirketi teıİ· 
sine letebbüs edil mittir. 

Arpa ihracatımız 
Harici Ticaret ofisinin bir İatatiotl

ğİne ıöre-, bu senenin ilk Üç ayı zar
fındaki arpa ihracatımız, geçen sene ... 
kinden az olarak 306 bin küsur lira 
tutmuştur. Bu tenezzül, Almanyanm 
arpa ithalatına tahdidat koymuf ol
masından i1erı gelmiştir. 

Halkevlnde 

Şair ve şiir 
Fran•ız muharriri dün 
konferansını verdi 
Umumi harpten aonra yetİfen .,,. §Ölı• 

nt ka:uuıan Fransız muharrirlerinden 
M. Leon Pierre Quint dün aaat 17 de 
Halkevinde "Muasır cemiyette şairlerin 
rolü" mevzulu bir konferans vermjştir .. 

M. Leon Pierre Quint konfer~aa 
bqlıunadan evvel Ho.lkevi namına F~
ret Adil B. tarafından hazuruna takdım 
edibnqtir. Bundan sonra Fikret Adi! B. 
Fn.ıurz muharririn konferamının turk
ç.e tercüme.ini hülisa o!arak ok~u,tur. 
Müteakiben M. Leon Pıerre Quınt kon
feranama: 

- Sanayile,mit olan zamanımızda 
ti.ir hi.li var mı, yapyor mu? " aüa.· 
lr ile ba,ram.19 ve eski cemiyetle 
•lıi ıairler arasında tam bir ahenk ol
duğunu, bqeriyetin daha ziyade f&İrle 
ali.kadar olduğunu, tairle kari aruıncla 
tanıııklık olduğunu anlatmıJ ve bugün
kü şair için: 

- Bugünkü !-airle cemiyet. arasında 
ahenk yoktur. Şair bu~ünkü cesniyet 
içinde rahatsızdır. Zamanımız tairleri 
tanımad~ı .. meçhul bi~ ~e hitap e
diyorlar. B-;yuk J'alk ~~tlesı bugünkü 
piri anlaınJYO~· . .n~n ı;•n. --:•kir he
def ve gayelerını ~yıcte .arınd ememit
. B üııkü cenuye ıcın e kuvvetli 

tir. ug · halk k .. !el · •*'- . et •ahibi genış ut enne 
..,..aıy . ' . . V"kt 
bil d ,airler yetıımıyor. ı or ap e en h. ed . 1 . 
H . hPlka ıtao en ,aır erın ugo ııenıt B .. · · . 
sonuncusu olmuıtur.. ugu_n yı"""":1t 

• 1 d manc .; bir tembellık 
asırda ınsan ar a . ... .. zde kar 
var. Manevi kıymete, fıkre, gu -

1- ka d. B bütün memleketlerde 
'' a y ı va!'". u d•t . 
böyledir. Hayat tamamen mad ı. """'!" 
tir. Müspet ;,, fayda nazariyelerı geruı 
bir hikimiyet sürüyorlar. lnsanl~r her
'eyden yalnız maddi fayda beldıyorlar. 
Bu vaziyette ıiir ve §8irin vaziyeti ne
dir ve bu ııiditle ne olacaktır. Zaman 
bunun ceva"hını tabii ve,.ecclc.tir." 

Muharrir ne diyor? 
M. Leon Pierre - Quint dün bir mu

harririmize demiştir ki: 
"- lıtanbul'a birinci defa olarak ge

liyorum. Bir ay kadar Yunanistan ve 
Yuııoslavyada kıoldıın. Bu seyahatten 
maksadını temas1anmı artırmaktır. 

Burada görülen terakkileı- ve yenilie 
karşı olan yürüyÜ• beni çok alakadar e
diyor. Bütün bunlar bizce ıörülmeğe 
diğeri olan §eylerdir. 

Burada kalacağım 15 gün zarfında, 
Türkiyenin tekamülü hakkmda yapaca
ğım tetkikat, yazacağım edebi ve içti
mai makalelere mevzu olacaktır.'' 
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Pollatoıı 

Sahte yüzlükler 
Kimlerin sürdüğü he

nüz anlatılamadı 
Sahte yüzliralıklar hakkındaki tahki

kat devam ediyor. Diğer şehirlerimize 
sahte yüzliralık sürülmediği anla,ılmıf
tır. En 'on olarak bulunan sahte yüzli
ralık Serefettin B. isminde bir tahsilda
rın çalıştığı barı ka namına tahsil ettiği 
paralar arasından çıkmıştır. O günden 
beri ıehrimizde sahte yüzlük sürülme
miştir. Sahtek.Brlığın Türkiye haricinde 
yapıldığı anlaşılmaktadır. Fakat bu pa
raları kimlerin memleketimize soktuğu 
henüz tc~~t edilmem.İ!tİr. Zabıta ban 
İp Ut:"!arı üzerindedir. 

İki kadın yaralandı 
Ev' clki akoam Melahat ve Müjgan is

minde iki kadın Sirkecide biı· birahane
de otururlarken a .. abacı KBzım isminde 
biri pelmiş ve Melahate satqmıştır. 
Kızl;r kave-a çıkacağım anlayınca bir 
otomobile binip Cemberlit8'& gitmişler
dir. Tam inecekten ~ırada Kazım arka
dan ~ka bir otomobille gelmiı, ağır 
küfürlerle kııdınlanı hücum etmis ve i
kisini de yaralamıştır. Meli.halin -yarası 
ağırdır. 

Kaçak İspirto 
Evvelki eece, Muhafaza ve polia me

murlan, Hacıosman bayın civarında bir 
otomobil cevirmi,lerdir. Bu otomobilde, 
tenekeleri~ karak ispirto ve bir binlik 
kaçak ralu bulunarak müsadere edilmif, 
otomobilde bulunan Tevfik isminde biri 
de Adli,•eye verihni~tir . 

Bulduğu iş bu mu? 
Bir hafta evvel is bulmak için Adapa

zanndan ~e)diğini -söyleyen Enver, Do
ğancılarda cambaz Veyaelin çadınna 
girmi,, J..ir palto, ceket ve çaınaşırlan 
çalıp kaçarken yakalanmıştır. 

Beş kişide dört tabanca, 
dokuz kama 

Küçükpazarda kavıa eden Halil, Mua 
tafa, Ali, Ahmet ve Abbasın Üzerleri a
ranmıf, dört tabanca, dokuz lrema bu
lunmuttur. 

Bu nasıl misafir? 
Beykozda otu..,.n Fabna hanıma b

yıkçı Sati misafir ~elmif ve iradının me§ 
guliyetinden istifade ederek, sandıktan 
bir gümüı mecidiye, saat ve üç lirasını 
çalmrııa da yakalanmııtır. 

Depoda kavga 
Şifli tramvay deposunda teaviyeci 

Cevat, ayni depoda uotabaşı lbrahlmi 
tabanca ile karnın,lan yaralamıttır. 

Falcı 
Evvelki aün Halil Ef. isminde birinin 

evinde araştırma yapılmıı, bu adam 
Melek hanıma muska yazarken yaka
lanmııtır. 

CemlyeUerde 

İçki ve musiki 
Y eıll Hililciler ince 
•azı beğenmiyorlar 
Yeıilhilal cemiyetinin bu seneki fa

aliyeti a:eçen senelere nazaran çok da 
ha müsbet ve canlı geçmİftİr. Cemiye
tin ikinci reiti olan Dr. lbrahim Zati 
Bey diyor ki: 

- Şiındi aktamcılığa kartı bir mü 
dafaa çareıi olmak Üzere saat bq - ye 
di araıındn muzikli çayların laam
mÜJn etr1eaini il'tiyoruz. Vali Bey ge
rek latanbul ve gerekse Taksim taraf
larında kooperatifleri ıe,kilatı tara
fından çok ucuz muzikli çay salonlan 
açmak kararında olduğunu bize bildir 
di. Sarhotluğu ve aqamcılığı okta· 
yan ve bealiyen bu mahut ince sazlar ... 
dan ne vakit kurtulacağız? .. 

Yeşil Hilal cemiyeti hiç bir sanat 
mefhumile alakaaı olmıyan bu ince 
sazların tiddetle aleyhindedir. 

Y f'D.I zabitlerimiz 
Harbiye mektebinden bu sene 

mezun olan genç zabit vekilleri
mızın diploma tevzii mera•imi 
bugün rr<!ktepte merasimle ya
pılacaktır • 

Dün kendilerine tebliğat yapıl
mıatır. Zabit vekillerimiz bugün
kü' meraaime büyük üniforma ile 
İftirak edeceklerdir. 

·-O-

Tarihi evrak satıtı 
Bulagriatana sahlan evrak me

•elesinden dolayı eski sadaret 
müatetarı Emin, tehir meclisi a
zasmdan Bican beyler hakkında 
evvelce lüzumu muhakeme karan 
verilmitti. i"1 

Şurayi devlet ahiren bu iki zat 
haklonda meni muhakeme kararı 
vermittir. 

Bir kiloluk paketler 
Hariçten relen bir kiloluk nümune 

paketlerinin poatahanece müraelüni
leyhlerine gönderilmediğinden ıika
yet edilmektedir. ~i~ ~iloluk p~ketle
rin 1ıönderilmemeıı ıçm ecnebı posta 
idarelerine ahiren tebligat yapılmııtı. 
Tacirler, bu karardan evvel gelmi§ ve 
paket poıtahanesinde toplanmıt bulu 
nan paketlerin kendilerine gönderll
meaini istemektedirler. Poıta idareıi, 
bunlann ticaret e9yaıı olup münelü. 
ileyhlerine aönderecek tetkilib olma
dıiını bildirmiıtir. 

Mesele tetkik edibnektedir. 

Beledlyed• 

Arsa fiatı 
Belediye fiatları di

türebUecek mi? 
lstanbulda arsa fiatleri üzerinde mü

him spekülasyon yapıldığı anla,ılmııtır. 
Belediye bununla mücadele için esaslı 
tedbirler almak üzere tetkikata gİrifmİt· 
tir. Apartıman İn§Bıınm en fazla aahne 
olduğu yerlerde arsa fiatleri son derece 
yükselmektedir. Şehrimizin en çok in
şaat yapılan semtleriııde araa fiatleri ar
ım murabbaı hesaln olarak bet lira ile 
seksen lira arasında değişmektedir. Va
sati fiyat 10 - 15 - 20 liradır. lstanbul
da arsa alım ve satnn işleri yapan mun
tazam ıirketlerin adedi pek mahdut ol
duğu için arsa alım ve satınu daha zi. 
yade eınli.k tellalleri marifetile yapılmak 
tadır. Speküla•yonda bundan dolayı ileri 
gelmektedir. 

lıtanbul şehrinin henüz plarumn pa
pıhnamasr ıı;ehirdeki inıaatı yaln12 bazı 
semtlerde teksif etmektedir. Belediye 
arsa spekülasyonunun önüne geçmek i
çin alacaiiı tedbirlerin ba!ında fatanbul 
pJRnmın bir an evvel yapılmasına çahıa .. 
caktır. 

Taşdelen suyu 
Belediye Tasdelen suyunun mevaddı 

uzviyeıinin fazla olup obnadığını tetkik 
ettirmektedir. Eğer mütehassıs heyet 
vereceği raporda ıuyun kimyevi haııa
aının iyi olduğunu bildirirse su Uokü
dara indirilecektir. 

Bir memur mahkemeye 
verildi 

Belediye bir •u memurunu l\Zlederek 
mahkemeye vermiatir. Bu memur Ce
mal B. İsminde t-ir zat olup Hamidiye 
suyu muayene memurudur. Bu memu
run belediyenin resmi muayene mühürw 
lerini iki üc defa kullandığı cürmü meş
hut yapıla;ak anıa.ılınıttır. 

Bazı sucuların memurları sahtekarlığa 
teşvik ettikl:ri de anlaşıl1111ıtır. Beledi
ye bunlar hakkında da takibat yapacak
tır. 

Spor 

Macarlardan 
Pazar günü Pe,tede Macaristan, A

vusturya Milli takımlar1 karıılatmıı
lar ve 2 • 2 berabere kalmıılardır. Bu 
ınaçm radyoda verilen tafsilatına na
zaran Macar Milli takımı çok talisiz 
bir oyun oyııanııf, bilhaaaa aol İç kale
ci ile beı metrede kartı k&rflYa kaldı
ğı hald9'M-.rları ıalip çıkaracak Ü· 
çüncü bir ıolö, kalecinin eHne atmak
la heder etmiıtir.Macar talun11run le§ 
kili ile bizim üç sün aonra Sofyaya ha 
reket edecek Milli takımımızın tetkili 
arasında ayni u.ulü takip etmek Mil
li takıınımız için çok hayırlı olacafını, 
bu Macar milli maçından sonra bir 
daha takdir etmek lazımdır. Macar 
Milli takımı bu maçta muhacim hattı
nı fU tekilde kurmuıtur: 

Markof, Çeh, Teleki, Eöri, Titkot 
Sai açık, orta muhacim ve sol İç 

biıiın çok iyi tanıdıfmnz oyuncular
dır. On beı gün evvel ıehrimize ıe
len Macar Boçkay takımının muha
cim hattında çalıtan bu oyuncuların 
Macar Milli lakımmda mevki almala
rı, o takımın k.ıymetini bir daha an
Jabnııtır. Macariıtanın en kuvvetli ta 
kımlanndan olan F T C den sol iç m"
hacim Teldi Milli takmıda ayni mev
kide Boçkay takımından Eöri den da
ha kuvvetli şütlere malih ise de, ge
ne F T C klübünden orta muhacim Tu
rai'nin formunda olmama.at sebebile 
takımda mevki alan Boçkay kulübün
den Teleki orta muhaciın oynatıldığı 
için bu iki oyuncunun tarzları biribiri
ne daha uygun olmaıı haaebile, takı· 
mın bu şekilde tertibini daha muva
fık bulan Macar federasyonu sai içte 
şütleri •e top aür..iflerı ile Macaristan
da methur olan Avar'ı dahi oynatma 
mı~ ve kuvvetli oyuncudan ziyade uy 
ııun olanları İntihap etmittir. Herhal
de bizden daha iyi futbol oynayan 
ve anlayan Macarların bu hareketi 
gözününde iken bizim Milli takımm 
biribirlerine çok yabancı oyuncularla 
doldurulması bilgiden ziyade oyuncu 
tutmaktan ba,ka bir ,ey deiildir. Cu
ma günkü antrenemanda Vefa kaqı
sında Milli talumm hattı hiç bir it gö
remedi ve tesadüfün aeYkile iki daki -
kada Üç ıol yaparak Milli takımımı
zı Sofyaya gitmeden memleketimizde 
bir mağlübiyetten kurtardı. Zeki, Hak 
kı ve Şerefin arasında o kadar yalru:z 
kalmqtı ki, bunu prdükten aenra ar
tık bu takımda ıarar etmek, Milli te· 
refi her ıeye rağınen dü,ünınemezlik -
ten baıka bir f"Y deiildir. Çok kuv
vetli olmadıjmı bildiğimiz Bulgar ta
kımına kartı Fikreti muavin hattında 
oynatmak gol kabiliyetimiz! yüzd.~ ~ir 
mi daha azalbnak demektır. Gonul 
ne kadar arzu ederdi ki, biz de Ma
carlar gibi dü,ünel'ek, takımın bera
berliğini temin (daha doğrusu ıalibi
yeti temin) için muhacim hattım!zı 
Niyazi, Hakkı, Zeki, Mu~affe~, . Fı.k
ret ve yahut sağ içte Salahattını ııor· 
mek ~lerdik. Fakat her ne baha~ı~ 
oluna olsun Muzafferi Sofyaya ıotur 
memeğe karar verdiğini haber aldığı
mız federasyonun, ne düıüncelerle bu 
kararı verdiğini bilmiyoru:ı. Yoksa 
Muzaffer de 1928 olimpiyadından ~o? 

.. bbet boykota uğratılan Mıllı ra mue .
1
. 

lanmrz:ın yanına mı verı ıyor ... oyuncu k.. k 
p zar günkü maça da Ze ııız çı an 
:.hacinı hattı gene berbat bir ıekil

:i1e idi. Salihattin Zekinin mevkiini al
ıla Hakkı ve Şeref oynadı. 

MaarlHe 

Galatasaray 
Lisenin ıslahı için 
alınan tedbirler 

Galatasaray lisesinde yapılan ıslahat 
hakkında Maarif VekBleti tarafından 
yapılan tebligat üzerine dün Muallim
ler Meclisi toplanarak verilen emirlerin 
tatbiki hakkında müzakerede bulunmut· 
tur. 

Meclis, mektebin umumi vaziyetini '!öz 
den geçirdikten aonra talebenin daha ıa
tifadeli bir fekİlde çalıtıp tekemmül e
debilmesi idn bazı tedbiri.,,. alınmasına 
karar vermiıtir. Bu meyanda talebenin 
mektebin umumi hayatına yakından ve 
daha alaka ile iatirak ettiriın-i tekaırür 
etmittir. Buııün mektebin ecnebi mual
limleri ile de ayni şekilde bir toplantı 
yapılacaktır. 

Sefaretlerde 

Cenaze gönderildi 
Vefat elmit olan Japon sefiri M. 

lzaburo Y o.hida'nm cenazesinin Mar 
ıilyada yakılmaıma karar verilmiı 
ve cenaze sefaret ki.tiplerinden biri 
ve Raga vapurile Marailyaya gönderil 
mittir. Cenaze yakıldıktan aonra kül
leri Japonyaya gönderilerek ailesine 
teslim edilecektir. 

* ltalya sefiri M. Lojacononun pe
deri M. Enrico Lojacono Palermoda 
vefat etmiştir .• Sefir Cenaplarına ve 
Madam Lojacono'ya taziyetlerimizi 
sunarız. 

* Dün Almanyadaki naayonal sos
yalistlerin bayramı olduğundan 4eb
rimizdeki bazı Alman müesaeaelerİn· 
de, konaoloahane ve Alman lisesinde 
merasim yapılmıttır. _.,__ 

Mayıs maa,ı 
Mayıs aylığı dün memurlara ıre 

rilmi,tir. 

Örnek alalım 
Uç kıymetli oyuncudan mürekkep o
lan ortamız, beraberlik itibarile bir u
fak kulübümüzün Üç ortaamın göa
terdifi kombinezonu dahi yapamıya
ralr, alanbulaporun güzel bir ıolüne, 
Niya:ıinin atılganlığı ile yaptıfı bir 
ıol, ve bir de gene Niyazinin tama
men ıörcrek verdiii paala Hakkınm 
aüzel, fakat tahai bir ıolile ve ancak 
bir gol farkla galip çıkan bu takım
dan Sofyadan daha iyi bir netice al
masuu beklemek, ırene teaadüfiin, ta
liin bize yaver olmaaı ihtimalile kabil 
olabilir. Y okaa, fetanbulsporun blkim 
oynayıp la ıol çıkaramadığı maçla 
hiç zannetmiyoruz ki Bulgarlar da ay 
ni talisi:zliğe ve daha doi;ruau ıütaüz
lükle bize ıol yapanıasınlar .. P"!tede 
elli bin kiti önünde yapılan maçta, da 
ha kuvntli bir takım çıkarmak kabil
ken, uyıun olmaSI mün .. ebetile ikin
ci tertip ile Avusturya ıibi Avrupa
nrn en kuvvetli bir tak:mıı kartısına 
çıkmakla tereddüt etmiyen , fakat o 
muazzam ka1abalıiın önünde y•prlan 
takınun faydumı gören Macar fede
rasyonunu bir örnek ol•rak gözönüne 
almalarını bizim federaayonumuza 
tavsiye ederiz. 

MacarÜfan - Aııusfurya· _ 
Avuaturya, Macaristan maçını ltal

yan federasyonuna menaup Arlaaina i 
dare etmi9tir. Maç 2 - 2 berabere bit· 
miş, Macarların iki rolünü de Boç
kaydan sağ açık Markoı ve aol İç Eöri 
yapıntftır. 

Atinadakl tenisçimizin 
ikinci muvaff akı yeti 

Atinada icra edilmekte otan Şarki 
Babriıefit tenis turnu-.aaına memle
ketimiz namına ittirak etmek üzere 
24 Nisanda latanbuldan hareket et
m;.. olan Milli teniı takımımızdan Şi· 
rin'in 26 Nisanda Yunanlı Sapunca
kia" i mailüp ettiğini pazar ıünkü 
nüshamızda karilerimize haber ver
mittik. 

Dün Atinadan ıelen bir telıraf lti
:ze (Şirin) in ikinci ve daha mübinı 
bir ıalebeaini haber vennelttedir: 

Atina 30 (Hıuuai) - Türlı oyun
cusu Şirin ltalyan Quintaııalla'yi B-4, 
11-9, 8-6 mağlup edn-elı çolı allıııl~':'
mıı ııc çeyrelı linale lıalm~ı~.. Şırın 
ıimdi Çclıoalovalıyan111 beffllcm Kra•-
n:ı/ye harfi oynayacoltta. . . 

(MILUYET - Şirinin yendi.ti ha· 
her verilen ltalyan oyuncuları~dd 
Quintavalla lıalyanın 932 "":::~ e 
umumi tasnifinde onuncu ge e ~-

d . An k bu oyuncu Balkan §&mpl• 
ır. ca 

1
. • ,. 

Yuıoalavyalı Kuku ıevıç ı geçea 
:::: mağlilp ettiii ııibi Atinaya ge'?"
ken Budapetteden ıı:eçe~ek Mac~rı~
tan dördüncü.ünü yenmıt kuv-.eth bır 
oyuncudur. Mevsim batında daha tam 
formunda olmadan Atinaya tiden ve 
bize iki ıı:alebe veren Şirini tebrik ede 
riz.) 

Bohçacı kadınlar 
Son zamanlarda bazı bohçacı ka· 

dınlar ''ucuz eıya aabyoruz" diye ev
leri dolaımaktadır. Bunların bazılar1 
kaçak eşya aattıklan gibi bazıları da 
hırsızlıklara vasıta olmaktadrr. Bun
lar hakkında takibat yapılması Vila
yetten Emniyet müdürlüğüne bildiril
mittir ~ 
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FIKRA 

Bir gezintinin notları 
Ağır adımlarla Fatihin "Çarşamba" 

aından geçiyorum. Kaldırımlar iğri büğ
rü. ileride duvarı çökük birkaç kabir ta
t•· Beride bir dükkan ucubesi .. Memesi 
sarkık bir köpek - numarasız, baıı boş 
köpeklerin ıehir dahilindeki memnu
iyetine rağmen w karakolun tam eşiğin· 
de lnvnlmıı ..• 

Sağda, solda bir sürü evler ki dörtıeı 
üç buçuğunun pencereleri hala kalın 
kafesli ve ekserisi bir e' den fazla 
yamru yumru, çarpık çurpuk, banıp, 

köhne kulübecik].,,... Bu eski 1 atan bul 
dekoru içinde berber dükkanının pence
resindeki aykırı bir levha, beni duraklat· 
lı : 

''Ondüliayon yapılır." 
Demek ki bu kambur, bu yamru yum· 

ru mesken müatehaıeıi barakalarda o
turanlar arasında ıaçlannı ondüle etti. 
ren kadınlar var ki semtin berberi, dük· 
ki.nına bu tabeliyı asnuş .• 

Filhakika bu viranede oturup aktaın 
yemeklerini bir dilim ekmek ve yedi bu
çuk zeytin tanesile geçiren kadınlar için 
ondule edilmemi, saçlarla ıezmek, doğ
rusu affolunmaz medeni bir nakisedir!-. .,. .,. .,. 

Sekiz on adım daha yürüdüm. Yangın 
yerleri, yangın yerleri ... Tek tük ev
ler yap.ım..; fakat himmetinden sual ~ 
di"-z niçin, kimisi ileride kimisi ~eriye 
sinm.iı .•• Caddeye kimi sağını, kimi so--
Junu venni4; hatti. sırbm çevirenleri de 
var .. 

Demek ki fatanbulda artası olan bor 
insan, dört çuval çimento ile biraz kum 
ve tuğla tedarik etti mi, hemen istediği 
gibi bir ev yaptırabiliyor ... 

Hem ç"tit çeşit taızı mimaride. Hatta İ· 
çerlerinde kübik olanları bile var, evet 
kübik ... Bacasına, kapısına kadar .• 
Fakat penceresindeki perde, aııağıya ka
dar aım aıkı kapatılmış. basma veya 5-8· 

laşburclan, ne beis var .. iyi dikkat et
medim: Cephesinde eski papuçla mavi 
boncuk ve sannusaktan nazarlığı var mı 
idi, yok mu idi? .. Eğer yoksa muhak
kak İsler ... 

* * * · Yol boyunda bir dilenci, bir dilenci, 
bir di1-ci daha... Kadınl.iırı ondülesiz 
aaçlarta ı...myen bir yer burası; fakat 
mııtallab dlleucisi de o kadar bol .. Di
lenci zindrinin üç adım gerisinde bir İş
porta .. içinde kabak çekirdeği .. Bir 
iki portakal. .. Ve bir aürü, çe,it çe,it 
çikulatalar 

Çıkolataya, yalon vakte kadar Şi,li 
aoayetelerincle, Beyoğlu camek.Bnlanncla 
teudllf olunurdu, bir nevi kibar halkın 
yiyeceği icK • Fakat burada iıportaya ka
dar dliJtütüne göre artık "Çarşamba" 
ıun aaril"ttitinde tereddüt edilemez. 

"Çartambe" çıkolatayı &imide tercih 
ediyor, niye etmesin ... Saçlannı ondü
le ettlraller, aimit ve keçiboynuzu de
ğil, elbette çikolata, elbette fondan yiye
cekler •.. 

Salahaddin ENİS 

Mahkemelerde 

Bir karmanyola dava•ı 
Faik Ef..,di !aminde birisini yaralıya

rak üaerindeki parasını karmanyola et
mekten auçlu Liz lalim mohakemeaine 
diin Aiırceza -ı.ı.-inde devam e
diJmiıtir. Dünkü. muhakemede tahitler 
dinlenmiı, auçlu vekili de ma~nunun 
tahliyeoini iatem.iıtir. Muhakeme ıelmi
yen ba21 tahitlerin celbi için batka gü
ne biralolm1f, maznunun tahliyesi talebi 
kabul edilmit, serbest b.rakılmasına ka
nr .. erilmi,tir. 

lıçi çalı,tırmak yüzünden 
I,çi çalııtırmak yüzünden aralarında 

çıkan bir kavpdan muğber olarak Def
tet"dar hıbrikaaı ustalarından Ali Efen
dinin üzerine ıilih atan terzi Kiznn ve 
Ahmet Efendilerin muhakemesine dün 
Ağ.rceıa mahkemesinde başlanılmıştır. 
Suçlular cürümlerini inkar etmi,lerdir. 
Muhakeme fabit celbi için başka ıüne 

bıralolllllftır. 

Zimmette kalan paralar 
Gelnenin Köseler köyü baltalığı vari

datıru köy aandığma teslim etmeyip zim 
metlerinde bırakan köylülerden Or.ınan, 
Kamil, lbrahim, Halim, Ş<rafettin ,.e 
Ki.zt.min muhakemelerine ,.lün Ağır.ce
za mahkemesinde baılanılrruşlır. Zım· 
metlerinde bin liradan fazla para ~·!· nn, olan bu köylüler mahkemeye _vıı_a· 
yet idare heyeti karariyle aevkedılm•t· 

1 d. fd~'- makamı evrak ve muam•-.,,. .... .... . . ·ı· 
J • telıenmıiilü icin müddeı umumı •-;"'!'" deeiai blJep etmi,, bunun üzerine 
.:u~ evrakın müddei umumiliğe 
iadeıine karar vertnİ! ve muhakemeye 
devam olunmamııtır. 

Seyyah kafileleri 
Bualin Monte Roza vapuru ile tehri

mize 860, ve Stella d'ltalia vapuru ile 
150 fnalliz seyyahı gelecektir. 

18 ınayıate Atlantia vapuru ile 350 
lngiliz, 27 mayıate Wice Rey ol lndia 
vapuru ile 500 lngiliz seyyahı gelecek· 
tir. Bu mevaim için daha be, altı vapur 
seyyah aehneal bekleniyor. Bu sene li
manrmıu 11 seyyah vapuru gelmiştir, 
buna mukabil Pire limanına 60 vapur 
uğramıttır. Bu hal memleketimiz için 
pek acıklı bir haldir. Seyyah vapurları: 
nın limanmııza uğramamalarının sebebı 
liman iılerinde mevcut mü,kilflta .,._e re
simlerin ağırlığına hamledılmektedır. 

Feyzlye Lisesi 
m6sameresl 

Feyziye lisesi tarafından 9 MaJI" 
cünü akfamı Melek sinemasında •a
lebe tarafından bir müıamere V<'"TI c 
cektir. Eski bir irfan m~~sseıd .. olan 
lisenin senelik müs.a.meresrnı ~etkıl e· 
decek olan bu gecede fevka iade mu· 
vaffakıyet iıtihsalô için çalışılacaktır. 
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ELE 
Y ıldönümleri 
Kuruntuları! ••• 
Her yerde yıldöniimleri tes'it edi

lir. Tes'it merasiminde de bir çok 
söz söylenir.Eğer elektrik,bavagazı 
veya su gibi söz sarfiyatını da ya
zan saatler olsa en çok aöz, bugün 
lerde söylendiği meydana çıkar. 
Eh! Herkes k&fık yapar amma sa
pını ortaya ıetiremez .. Herkes söz 
söyler, bunlann hepsi de mantıki 
ve doğru olmaz ya 1 • İtte bu kabil
den bir lafı da Edimenin vaktile 
Bulgarlar tarafından İfgaJinin se
nei devriyesi münasebetile Sofya 
Bulgar metropoliti söylemit·· Bu 
Allahlık zat demit ki: 

" Kliae vakıa harp alayhindedir. 
Fakat Bulgar müli vahdetini temin 
için yapılacak bir harbi takdis e· 
der" 

Bu palavranın hangi tarafına j. 
!iteyim?. Bir kere Edime baındol
sun bizde. Elden gİtmİf bir tehrin 
bir harp cilvesi olarak muvakka
ten ele geçmesi senei devriyesini 
tes'it etmiye aklım ermez. Hele bir 
komtu milletin elindeki tehri ima 
ederek (Bulgar vahdetini temin e
decek bir harp) ten bahsetmek i
çin insanın ancak papaa olması ve 
harbe gitmiyeceğinden emin bu
lunması lazımdır. 

Hürmetlii Metropolit Efendiyi 
tanımak ferefinden mahrum ve bu 
na da talip değilim. Yalnız akılla
rına getireyim: Eğer Bulgar vah
detini temin etmek arzusunda ise
ler Edirne rüyasından uyanıp Bul
gar vahdeti! diye diye maalesef 
bir avuç kalmıf olan asıl Bufgar
ların arasındaki öldürütmenin ö
nüne geçsin ... Hergün yok (Miha
ilof), yok (Prosokerof) diye ölen
lerin adedi de mi Metropolit Efen
diyi tethif etmiyor? .. 

Biz de böyle her elden geçen te· 
hir için bir yıldönümü yapmıya ve 
etrafa laf atmıya kalkarsak zan
nederim senenin her gününe bir 
iki tane sokutturmak zaruretinde 
kalınz .. 

Birisi sorsa: 
- A Papas Efendi! Rahat bat

tı mı?.. Otur oturduğun yerde! 
Duanı yap, sevabını kazan! Nene 
gerek dünya itleri, hem de dünya
nın en kötü iti olan harp?. 

Acaba ne cevap verir?. 

Bakınız ve ibret alınız!.. 
Gazeteler kısaca bir haber ver-

diler: 
"Pariate ölen bir Ermeni kızı 

lstanbuldaki (Robert Kollege) e 
10000 dolar bırakmıf ve bunun 

Mllllgetln edebt romanı: 91 

MiLLiYET 

HİKAYE 
Anahtar 

Meliha <ilinde bir anaht.r penca-e,.e 
dayanmq, .t.ı.m dalpı dütüniyordu. 
Bealm İ911'İY• ııircliiimi fark-...di bile. 

- Ne ...... kıs, böyle - dütüniyonun, 
clıodiıa. 

S... stlriince böynuma unlclt " bir 
laıhlaılw aa1ı ... ..u. 

Deninld llllziinHl bili ile bu kahkaha-
• 11r&1mc!a anl•tılmza bir taat vardı. 
l~den "kadın ıiniri" dedim. Meliha 

ı... ..annaclan elindeki .-lıtan göstere
..ı. dedi ki: 

- Sea f u elimdekini görüyor muıun? 
- Gllrdüm, anahtar. Ne olmuı sanki? 
ıMelllıa anhatan bir kıı9 defa havaya 

ahp tuttuı 
- Ah oen bu ana htann hikayesini 

bilsen .. 
- Nuıl hlkiye? 

- Şimdi ben bu .-lıtarla iki kitiyi 
aY11cumum içinde İmifler gibi mahpus 
tutuyorum. 
Merakım arlmıfb. 
- Allah qkma, - oldu? dedm. 
Meliha bir kahk•!w daha oavurduktan 

oonra, elimden tuttu beni ı.-peye o
turttu. Ben mıanJıu Mehmet Beyle arala 
nnda bir ..,. ~eçn>İt olmaamdan korku· 
yordum. Çünkü Mehmet B. nıf&lllan
Dllf olmakla beraber bekirlık hayahn
dan tamamen elini ayafmı kesmiı de
ğildi. Hila Beyoğlunda bir pansyonda 
oturuyordu. Hatta biliyordum ki, Meh
met B. nuıl Melihayı evinde gönniye 
geliyorsa Mellba da arıuıra onu panıi
yonunda ziyaret ediyordu. Dedi ki: 

- Sen Bercesteyi billroin. . 
- Bilirim. Bir y«de daktiolluk edi0 

yor amma nerede? 
- Ora1r li.zmı dejil. Biz nitanlandık· 

tan oonra Mehmet bu kızla tanıpnıf. 
Ben de zaten bir gÜn onu köprüde B«· 
ceate ile beraber gördllğüm zaman, fÜP· 
helendim. ıMebmet lıuıa yeminler etti. 
Arkadatmın nifanlm imit te tesadüfen 
orada karıılatmıılar. Selm vermez, ko
nuımazsa çok büyük kabalık olurmuı. 
Zaten vapura binip Kdıköye halasına 
gitmek ü:ıereymif. Osrrada da ben teoa
düf ebniıim. Bir yemin, bir temin . Se
simi çıkarmadım, Fakat arkasını dinle. 
BugÜn aklıma esti. Haydi şunu bir yok-

6000 dolarının Ermeni, 4000 dola
rının Türk talebeye sarfedilmesi
ni vasiyet etmit" 

İnsanlar ölüm huzurunda müra
iliği, terbiyeyi, adetleri ve her tür
lü kisbi kayıtları bırakır. Olduğu 
ıibi görünür. Bu kız da Ermeni ol
duğu halde parasını bir Ermeni 
mektebine, bir Ermeni itamhane· 
sine bırakmamıf, fakat (Robert 
Kollege) e vasiyet etmit. Ancak 
ırki hislerini de yenemiyerek 6000 
dolarını Ermenilere vermiş. Ekal
liyet dediğimiz cemaatlerin hisle
ri Cümhuriyet ve Halk fırl- ı ida
resinin nimetleri ve terbiyesile 
tastamam Türk hissi olduğu za
man böyle bir vaziyet pek ho,a 
gitmez amma çoklarının zoraki 
ellerini öptükleri Türkleri ölürken 
dütünen bir Ermeni kızını ben ken 
di hesabıma takdir ettim. Ve bunu 
müşkülat içinde Türk yavrularını 
en iyi tekilde ve en güç fartlar al
tında yetittirmeye çalıtan DarÜt· 
fafakaya kırk para bırakmıyan 
Türk zenginlerine bir ibret nümu
nesi olarak göstermeği hayırlı bu
lurum. 

Dostta olsun, dütnıanda olsun 
meziyet ve fazilet gorunce onu 
kopye etmiye çalıtmalıyız. Dedik
lerine bakılırsa, Yunanlılar iktı&at 
ve imar hususlarında çok vatan
perver bir millettir. Zenginleri da
ima hayrat yapar, millete yardım 
eder. Ne olur, biz de onlara biraz 
benzesek te pek beğenmek isteme 
diğimiz eskilerin bıraktıkları, fi. 
lan hastahane. filan medreae, fi. 
lan cami gibi hayrahn yanına bir 
de muasırlarmıızın isimleri İza· 
fe edilmiş ve tahsi servetlerle ya
pılmıt hayır müesseseleri ilave et
sek!.. 

FELEK 
··~ 

lıyaynn dedim. Doğru Beyoğluna çıkbm. 
Belki bilirıin, oturduğu pansiyonu kan 
koca bir möıyö ile bir madam tutuyor. 
Beni de ara sıra gittiğim için tanırlar. 
Nif&lllm olduğumu da bilirler. Kapıyı 
çaldnn. Madam açh. Momnıedl sordum: 

- Bilmiyorum, dedi, bmı Jİmdi çartı· 
dan ıreldim.. Kocam da biraz evvel çık
Dllf• Buyurun çıkın yukanyal 
Odanın şu elimde tuttuğum anahtarı 

kapının bir tarafında dalına çivide asılı 
durur. Yerini bildiğim için yukarıya çık· 
tnn. Tam merdiven başına gelmittim ki, 
Mehmedin odasmdna doğru bezı sesler 
duydum. Mtrakla yaVllf yavaı kapıya 
yaklaştım. içeriye kulak verdim. Meh
medin sesini hemen tanıdım: 

- Vallahi Berceste oana yanlıı anlat
nuılar, diyordu. Meliha benim niıanlun 
değil ki .. Ben gönül avutmak için onun
la konuıuyorum. istersen yüzüne bile 
balcmam. 

Berceste: 
- Y aa, dedi, ben iyi yerden işittim 

ki o senin nif&lllınmıt. Siz erkekler yok 
muıunuz. ipinizle kuyuya inilmez. 

- Namusum üzerine yemin ederim 
ki yalan değil .. O kız belki benimle ni· 
tanlanmak sevdıuma dü!tÜ de ortalığa 
böyel bir şayıa c;ıkarmış. O nerde, ben 
nenle? Sen de bu laflara inanıyorsun. 

"Aman efendim, öyle dil döktü, öyle 
dil döktü ki, benim kulağımın dibinde 
iki paralık etti. Anlıyordum ki, kız da 
yumUfUyordu. Şimdi ne yapayım. kapıyı 
açıp surahna mı tüküreyim. yoksa eve 
dönüp te bir daha yüzüne mi bakmıya· 
yun. Tam o sırada Berceste: 

Aman biri gelir, kapıyı . kilitle, dedi: 
O anda aklım ba§ona geldi. Gözüm 

anahtar deliğine gittim. Baktım anahtar 
üstünde durıyor. Hemen dısardan kült. 
ledim. Anahtarı da elime aldım. Bir kah· 
kaha kopararak pansiyondan çıkıp bura
ya gedim. 

Macen mütbitti. Meliha kabil değil 
,niıaru bozardı. 

- Eee, ıimdi ne olacak? dedim. 
- Orasını bilmem, dedi, ben artık bir 

daha onun yüzüne bakmam- Şayet yarın 
obürgÜn bir laza nif8nanrnaz;a, bu anah
tarı izahatlı olarak o krza göndereceğim. 

Gelen karşılıklar · 
Liste: (46) 

Mabdut: Çevrilmiş, sı.nrrlanmış, çer
çevo!.enmiş, dört yanı ı;arı.lmış. Mahfil: 
toplantı, ropl.arune yeri. Mahrem: giz· 
li, içli diş.ti, evlenemiyen yakınlar. 
Mahrum: umduğunu bu]aımıyan, eli boş 
kalan, uzaklaşan, yaruışaımıyan. M ah
sul: yetişen, varlaşn, biten, yerden çı
ken. ele geçen. kazanı~ gıclinti. ÇI· 
kmtı. Mahzur: Çekin~lti, gel, bırak
ıruyan. Mecal: Güç, ~üme. dö
necek yer. Meccanen: ıııarlı'itz, ıı>ulsuz, 
akçesiz, Meclis: konuşma yexi, tqplan· 
ma. Mecmua: tQplan.tı, yazı tqılantısı. 
ba<ıı birl~i. Mihnet: Sı.kuııtı, çekin 
ti, üzüntü, inoiaıti, güçlük, yorgunluk. 
Mihver: eçvrilme yeri , çevrinti, dl!rı
dürüm, ortadan g>eçen, ok. 

FiLorinalı Nazım 

Liste: (44) 
ihtar: bildirmek. ihtilaf: Düşünce ağır
lığı. ihtilas: Para çalmak. ihtira: Bilin
miyeni bulmak. lhtizar: Olum yakınlığı. 
ihtisas: Ustalık. ihtiyar: istek seçme. 
irade: İsteme, dilek. icra: Değiştirmek, 
döndürmek. lrtat: Uyandırmak, yol gös
termek. irtisam: Çizmek. 

44 üncü llkmektep muallimleri. 

Liste: (45) 
Karika: Kendiliğinden doğan düşünce 

Karine: İp ucu. Kaıt: Kıymak. Kasvet: 
Sıkmtı. Kaza: Bilinmeden gelen, yapı· 
lan kötülük. Kefalet: Üstüne almak. 
Kene: Vurma, çoğaltma. Kesafet: ağır
lık, sıklık. K"§if: K"§f: Açmak, bulmak 
Ke,mekeı: Karmakarışık. Kibar: ince, 
saygı. büyük. Kibir: Büyüldeme, bölün
me.Kısım: Bölük, paria. Kısmet: Pay. 

44 üncü 11.kmektep muallimleri. 

Liste: (37) 
Saadet: Mutluluk, kutluluk. Sarhoş: 

Başı dumanlı, başı döııı.en, körkütük. 
Satrr: yazı dizisi, yazı sıra~ıı. Satvet: 
Güç, dayantı, saldırış, Biçmyış, iş.lenti, 
sağla.mi.ık. Sefahet: yanıyışsız dağıtma, 
varını boşa saçmak. Sefalet: Aşağılık, 
alçaklık, açılık sıkmtmı. Selim: Korlru
lar.dan uzakh§ma, mruşıklrk, .ıanrşma 

iği.lifi, tanışma göstıeıriş.L Sel§met: Kıur
tulmak, kuT11ıluş, yakayı ısıyrrı§, doğ-
1'llluk. Selaset: kolaylıkl.a söyJey.1§, 

MAKEDONYA 
mit bulunuyorıunuz. Zabitlik dün
yanuı en namuslu adamına verilen 
bir 11fattrr. Namuslu adam sözünü 
tutar. Bugün zatı pı.hane hepiniz. 
den aadakat istiyor. Ne idüğü belir
sizin biri hainane bir harekette bu
lunmu,tur. Mıntab dahilindeki za· 
bitlerin dürüıt hareket ederek ona 
haddini bildirmesi lazımdır. BugÜn 
sizi tekrar tahlif etnıeğe memur edil
dim. Size zatı tahanenin ıel&mını 
tebliğ ederim. 

Aşk, 

çekinm.iyen Niyazi onlarla Nahiye 
Müdürüne bir kaç mektup göndermiı 
ve bu meyanda fU telgrafın da saraya 
çekilmesini ölüm tehdidile kartfık em· 
rehnİftİ. Telgrafın birer aureti de Ma
nastır Valisine ve Umumi Müfetti§liğe 
gönderildiği için bunlar da kendileri
ne gelen telgraflan aaraya bildirmiı· 
!erdi. 

O gün Abdülhamit beynine kurt gir. 
mit bir Nemrut gibi ne yapacağmı fa· 
şınruı bir halde saatlerce dütünınüı, 
akıam üzeri Yıldız telgrafhanesi U
mumi Müfettiş Hüseyin Hilmi Papı.ya 
sonu gelmez uzun bir tifre çekmeğe 
bRtlamıfh. Bunun tesiri ertesi gÜn 
Manastırda hissedildi. Kanunlar aa .. 
Lalı erken zabitlerin evlerini dolat•· 
nk Mıntaka kumandanı Osman Rifat 
Paşanın bir emı·ini tebliğ ettiler: 

''Mıntakaya mensup zabitan, ıehir 

/Hn, Politika '"' Kan" 
.Müellifi: Nizamettin Nazif ............. ,,,.,,~, .... ,,,,,, 
dahilindeki kıtalann filen kumanda· 
11ru teruhte etmiı olanlar da, olmıyan
lar da ve tehirde mezunen bulunan
lar da öğleden evvel kıtlada hazır bu
lunacaklardır.,. 

Zabitler bundan bir mana çıkara
mamrılardı. Fakat anlamrılardı ki bu 
davet Niyazinin dağa çıkmasile yakın
dan alakadardır. 

Osman Rifat Pata orta boyludan 
biraz uzunca. . . . Canım uzun lifın 
kısası o devrin pafalanndandı itte ... 
Kışla meydanında zabitler toplanınca 
kaşlanru çatarak §Öyle bir baktı ve 
gayet üıt perdeden konupnağa bat· 
!adı: 

- Efendiler! - dedi - Kılıçlan
nızı bellerinize taktığınız günleri ha
trrlayıruz. Hepiniz padiıahımız efen
dimiz hazretlerine sadakat yemini et· 

Zabitlerden tek aes çıkmadı. Hal· 
buki paditalım ael&nu tebliğ edilin
ce, hepsinin bir ağızdan "Paditahmı 
çok yaıaaal,, diye bağırarak etrafı 
gürültüye ve velveleye vermesi ka· 
idedendi. Bu ıükiıt paıa hazretlerini 
fena halde sinirlendirdi. Llkin belki 
unutnıuılardır vehmile "hazrol,, va
ziyetine girerek bqmı kaldırdı ve ba· 
ğırdı: 

-Padipı.hnn çok ya§aaal 
Zabitlerden gene hiç bir seı çıkma· 

dı. Yalnız "yaıaaa,, run uzayan (a) 
aını elini göğsüne götüren papnm a
cıklı bir "aahl,, ı takip etti. Çakmak 
gürültüsüne benzer bir seı ititilmit, 
sonra zabit kalabalığı ara11nda genç 
bir zabitin birdenbire kayıplara kanı· 

KUi.&& ................ 
1 Bizde pazarlıklar ••• 

- Kaça metrosu? 
- On lira •.. 
- A . . . Çok pahalı • • Geçen se-

ne üç liraya bundan iyisini aldık. 
- O mal, ba§ka maldrr efendim?. 
- Hiçte değil! Uç liraya bırakıroan 

alalım .• 
- Kabil oloa verirdim •• 
- Uç buçuk naaıl? 
- Ziyannnı istemezsiniz tabii! 
- O halde son fiat dört veriyorum •• 
- Sizi bot çevinniyelim . dükkana 

ilk defa teırif ediyorsunuz . . Bitmişi 
yedi buçuk lira olur . . 

- Dörtten fazla vermem • 
- Yedi liraya da bir diyeceğiniz yok 

ya ... 
- Benden nihayet beş ... l,inize 

gelirse ... 
Bir makaı şıkırtısı arasında : 
- Sağlıcakla giyin... Alimallah 

başkaaına bu fiata vermezdim .. Sizin 
gü-:r:e) hatmnız için . • • 

Bizde bütün pazarlıklar böyle hatlar 
ve böyle biter . 

Satıcı da alıcı da, pazarlığa idmanh
dır. 

On lira istenen bir mala, ilkin bu pa
ranın yarısını verseniz de yine aJdan
madığınıza emin olamazıınız . 

Bazı da fiatte uyuştuğunuz halde dük
ki.ncırun yaptığı ağız ka]aba.Jığından "a
ceba fazla mı verdim" diye ıüpheye dü
şer, alış veri,ten cayarsınız. 

Pazarlık, vaktile Şarka mahsustu. Si
yasetimizden, çok şükür pazarlığı kal
dırdık. Her şeyde Garplılığı örnek aldık. 

Fakat alış veriılerimizde yüz sene ev
vel nasılsak öyleyiz! 

Muhakkak c•kite çekiıe pazarlık ede 
ceğiz: üç qağr, beş yukarı ... Satıcı ne 
kopanrıa kir sayacak • Mütteri, ne ka
dar uzun pazarlık ederse o kadar az al
dandığını sanacak! Alıcı ile sahcının 
böyle kartılıklı yarenliği asırlardan beri, 
ıüre geldiği gibi acalıe daha asırlarca 
süre gidecek mi? 

Geçen gün, mağazaların birinde tu
haf bir pazarlığa kulak misafiri oldum 
Hanımın biri krepbirmanlardan istedi. 
Önüne top top ıerilen ku1n11Jlan, ıırkta 
,gölgede, dekikalarca tetkik ettikten son
ra, ga / et çekingen bir tavurla fiat sor· 
du: 

- Dört lira ! ... Cevabını aldığı gi-
bi kapıya doğru yürüdü. · 

T ezgihtar koıup yolunu keslt'ek iste
di : 

- Hannnefendimiz, liıtfen siz de bir 
fiat verin! 

Baıını bile çevinnedi . 
T ezgihtar bir daha seslendi : 

- Zarar yok, iki lira olsun verin ! 
Hannnefendide cevap yok . 
- Bir lira da vermez misiniz Hanı-

mefendi? 
Gene cevap yok. 
Tezgihtar, bu sefer dayanamadı : 

- Çikarken bir selam da vennez mİ· 
ıini:ı: Hanrmefendi ? 

M. SALAHADDİN 

Tefekkür 
Pederim merhum Hacı Salim Efendi 

nin ebedi gaybubeti rnünasebetile şifa
hen ve tahriren mziyet bulunmak ve
ya cenaze ınerasimiru: bizzat geJmek su
retile ailemizin elemlerine iştirak e
den ve bizi teseıl.li eyliyen Türk ve ec- . 
nebi daıt ve tanıdıklara ve bu meyanda 
İstanbul Vilayeti ~üesayı memurini i.le 
şehir Meclisi, Ticaret odası ve diğm te 
şekkiiller erkll.nı muht«emesine, Iş, 
Doyçe Oryent, Komeriçyal bankaları 
ve diğer ticari V1C ına.11 mi' esse.sat mü~ 
dirlerine, İstiklftl Lisesinin muhterem 
müdiTine ve talebesine guek şahının, 
gerek ailem erkfuu namına tcşekkücl~ 
•imin ibliiğına muhterem gazetenizin 
tavassutunu rica ederim efendim. 

Şehir Mecllsi ve Ticaret Odası İdare 
heyeti azasından Ha-cı Recep. (2745) 

Askeri Teblliler 

Beyoğlu askerlik şu.beeinden: Evvol· 
oe yok;lamaJarı tadil odiliniş olan 329 
doğll<Illu efradın Uk yokılamalarma 1 S 
Mayr.ı 933 pa:oacı-i gününden itibaren 
tekrar ba§lana.caktrr. 
İşbu doğum!Warm mezkOr Uı.rihten i

tibaren yoklamaları icra ediı1me.k üzre 
şubeye miiraaıatları il.in o.lunuır. 

düzgün konuşma, açık aın:latış. Semt: 
Yan.~. yön, baknn. Senet:dayanıltı, 
tutunma yeri, !borç kil.ğıdr, han.ış kağ
dı. Serbest: Başıboş, bağsız, ilişilrniz, 
isl'edlğUıi yapan. 

FJıorlnal.ı Nazım 

tığı görülmÜ§tü: 
Satılmıı bir kumandanın hain bir 

hükümdara köpeklik teklif ehneaini 
hazmedemiyen birinci mülazim Salim 
Bey i.ni bir hareketle tabancasını çek· 
mit ve mıntaka kumandanını yere 
oennitti (1) • . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . 
Bir gün sonra Resne Belediye Reisi 

Cemal Beyin gönderdiği evrak arasın
dan çıkan bir mektupta, Manastır 
Merkezinin gönderdiği bir haberi oo
ğukkanlılıkla ve hatta alaylı alaylı 
gülerek okumuıtu: 

"latanbul, kab.raman hareketinizi 
kanla boğmak azmindedir. llk olarak 
Mirliva Nazmi Pata kumandasında i· 
ki tabur Reaneye hareket emrini al· 
mıt bulunuyor. Fakat Yıldız bu sefer 
pek fena aldanmaktadır. Çünkü bu 
taburlardan birinin bütün zabitleri 
hatta ldlçük zabitleri cemiyete dahil· 
dir. HltkUınetin takip etnıek iıtedifi 
politika, adamlanruzı para ile kandı
rarak sizi yalnız bırakmaktır. Terti· 
batmızı ona göre alıruz. Mülazim Sa
lim, bugün, mıntaka kumandanı Os· 
ma.n Rifat Paıayı kıtla önünde vurdu. 
Herkeı galeyan halindedir.,. 

Yarın akşam MELEK sineması 
Mevsimin ilerlemİf olmasına ragmen gayet gliıel ve blltlln 

sevdalılar tarafından göriilmeıi elzem büyük ve zengin 

SATILIK AŞK 
filmini takdim ediyor. Baş rollerde: 

JOAN CRA WFORD CLARK GABLE [2760] 

Bu perşembe akşamı 
Z E F A F 

GLORYA 
G E C 

sinemasında 

E S i 
FLORELLE · ALfCr.: COCEA · JEA'.11 ANGELO "e Marcel LEVESQUE 

tar ıfından temsil re meşhur flENRY ROCSSELL tarafından vaz'ı sahne edilen 
şarnnı harreı ve herkesin hoşuna Kide~ek FRı\NSJZCA büyük ve zengin film. 

Eankalarda 

Şerif Bey çekildi 
Esnaf Bankası müdürü Şerif B. istifa 

etmİ§tir. Banka müdürlüğüne Hamdi 
Rasim B. tayin edilmiıtir. Son bir sene 
içinde bankanın 22 bin lira zarar ettiği 
anlaşılmıştır. 

Üzüme mukabil şeker 
Ziraat Bankası, lktısat Vekitetile 

müiıim bir mukavele yapmııhr. Bu mu
kavele mucibince, Ziraat Bankası, elin
de mevcut üzümleri harice sattığı tak
dirde buna mukabil memlekete yalnız 
ıeker ithal edebilecektir . 

Tasnif edilen camller 
Bir heyet belediye huduttan dahi

linde bütün cami ve mescitlerin teıbi
tine ba,lamıttı, Bu heyet timdiye ka
dar ancak 400 cami ve meacit tesbit e
debilmiıtir. Mülhak kazalarda cami 
ve mescitler oralarda teıekkül eden 
heyetler tarafından tesbit edilerek lis
teleri lstanbul Evkaf müdürlüğüne 
göndrilecektir. Tesbit itleri bir hafta
ya kadar ikmal edilecektir. 

Üsküdar tapusu 
Üsküdar tapu dairesinin intası 

bitmek üzredir. latanbulda çalı
şan daire, haziranda yeni binası
na tafınacaktır. Usküdara ait ka
yıtların tasnıfı ay sonunda bitiri
lecektir. 

Muallimler birliği kongresi 
İstaınbul MuaLliml.er s;.,liğinin yı:llik 

kongllCsi 4 Mayıs 933 perşembe günü 
saat 13 te Birlik morkezin(!e ıtıaplana

caktıor. 

Yeni nefrlyat 

Muhit 
Muh>t"in 55 inci Mayıs sayısı üç 

renkli güzel bir kapak içinde çılanış 
tı.r. Dolgun münderıi.oat vardır. . 

1 iş ve İsçi 1 
Milliyet bu sütunda it ve i§çi uti· 
yenlere tacıasaut ediyor. lı cıc İfçİ 
istiyenler bir mektupla lı büro
muza müracaat etmelidirler. 

lı isteyenler 
11'ta.nbu1 sıhhiye mektebine .devam e· 

den bir genç öğıleden sonra aç.lışmak !1-
tere yazıhaınelerıde bankalaırdıa tiıcaret
haııe leTde on ıbeş Jıira maa§la iş e.rıyor. 
1..reycnleriıı Milliyet İş bürosuna O. 
M. ruınuzH.e müraıcaatları. ,. ,. ,,. 

Güzel İngilizce, Fıransızca okuır ya
z ... mı.. Bu m-ıstıa seci v<: doğru dakti
lo yazarını. Bir iş arıyorum. Adres: P. 
C. N. 570, Tıp Talebe Ywıdu, Bayazıt. 

" 

(2:'59) ---

GLORYA'da 
Yarın akşam sinema ve 

M0NIR NURETTiN 
Verilecek olan mevsimin 

SON KONSERi 
Fiatlar: 75-100· 150 -200 kuru,tu• 

(2758 

Dıller~e deslan olan ve bir çok 
zamandanberi arzu edilen ve 
7imdiye kadar glSsterilen film· 

!erin en gllzellerindea olan 

HİCRAN 
GUSTAV FROEUCH ve DITA 

P ARLO tarafından temsi) 
edilen ıözlll film buııtın 

ETUAL sinemasında 
Bu filmi blltnn İstanbul ahali· 
sinin görmelerini tavsiye ederiz. 

._ ____ (2681) 

1 RADYO 1 
Bugünkü program 

18 den tS.45 kadar Saz (Makbule hallllD). 
18,45 den 19,30 kadar Orkeıtra. 

19,30 den 20 kadar Franızça der• (llerleınİf 
olanlara). 

20 ıılen 20,45 Saz (Hikmet Rıza Hanlm). 
20,45 den 21,30 ka.d.ar Saz (Hafrs Ahmet Bey) 
21.30 den 22 Nimet Vahit Hannn. tarafında# 

tasanni. 
22 den 22,30 kadar Gramofon., Ajana, Bor~ 

ıa haberleri ..,. ıaat a:ran. 

V ARŞOV 4, 1411 m. 
i"3.'"t5: Plak. 16.SO: Plak. 18: Stnfonik kod' 

ıer. 19.25; Haberi..-. - Kh•e .. uaikiıi. zo.JO: 
Koaferanı. 21: Zarrepten naklen: Y11soıla• 
eı•rlerinden ruhi muıiki. 

BUDAPEŞTE. 550 m. 
19.20: Piyano konıeri. 20.35: Peıte oper•• 

ıından naklen: V erdi'nin eıerlerinden "Otel· 
lo" op•raır. Müteakıben: Pli.k konıeri. 

ViYANA, 517 m. 
l&.35: Lis~t'in eserlerinden. son.atlar. ıs.ıs: 

Konuımlllar. 20: Hafif muaiki. 20,45: Operet 
parçaları. 21,50: Senfonik konıer (Luatıarteraı 
Mythe, Dvorak v. s.). 23.30: Dana musikitİ· 

MILANO • TORINO • FLORANSA 
20: Haberler. - Pli.k. 22: Karııık neıriy•t-

23.201 Dana muıik.iıi. 

PRAG, 487 m. 
19,35: Muıikili almanca nqri1at. zo.JO: 

Dvorak'ın eaerlerlnd•n bir opera temtili-
23.l&ı Pili<. 

ROMA, 441 m.. 
21.45: Brabıqs'uı sonatJan •• ltal1an eıer' 

lorindea k.arıtık konıer, 22,45: "Emelin" i• 
simli temsil. 23~0: Danı muıiJ..i•L 

BÜKREŞ, 394 m. 
13: Plik. 14.15: Plik. ıs: Karıtık muoikİ· 

19.20: DeTamı. 20,40: Pli.k. 21: Taıaonilİ 
konı•r (Beethoven, Haendet Marka, Huıo 
Wolff) 

ittihadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi icra eyleriz 

Sigortaları halk için müsait ıeraiti havidir 
Merkezi idaresiı Galatada Ünyon Hanında 

bulunmayan şehirlerde acenta aranm-ıktadır. ==· Tel.: Beyoğlu : 4887 2362 

Yanıbatmda Ali oturuyordu. Niyazi 
Aliden çok hO§lanmıf, onu adeta müf
rezenin mutemedi haline sokmuttu. 
Tatlı gülümsemeaini zerre kadar de
iiftirm.ekaizin onun omuzuna vurdu; 

_ Sana bir it teklif etsem kabul e-
der misini? 

_ Evvel&, nedir, aöyle. • Ben öyle 
üstünkörü konuflllayı oevmem. 

- Ala. . Bak, teklifim nedir? Bul
garlan kendimize celbetmek lazım. 
Haber aldım ki me§hur çeteci Kıriste' 
nin kızkardetine Sırp çeteleri büyiik 
hakaretler yapmıya karar vermiıler. 
Kıriste'yi tutan benim •. 

- Bilirim.. Hatta onun izinden 
yürüdün "Hıristo Dantef" i de öldür· 
dün. 

- Nerden biliyorsun? 
- Ben, o aktam, teıadüfen, o köy-

deydim de •. 
- Güzel. . Bu Kıriste, Bulgarlar 

tarafından çok sevilir. O dağdayken 
kızkardeıine iliımeğe kimae cesaret 
edememiıti. Bana haber yollamıf .. 
Diyor ki: "Benim ailahlarmu aldın; 
bu hale ookma.k için mi?,. Yani senin 
anlıyacağm elimde ıilahım olsaydı bu 
hal batımıza gelmezdi; siz bizi müda· 
faa edemiyorsunuz •• 

- Anladun. • Müdafaa edebilece• 
ğimizi ispat li.znn .. 

- Evet.. Resnede bir Sırp Da•' 
kati vardır. Bu herifin Sırp çetelerilt 
sıkı fıkı dost olduğu. hatta onlara el;' 
ausluk ettiği muhakkaktır. Sırp çete•' 
ki bu iti yapan Vehçanlı Metre denİ' 
len adamdır, kadıncağızın çoc:uğunll 
daia kaldnmıf, "gel ali,, diyorlarnııt 
Giderse batına gelecek akıbet malıiı". 
Şimdi sen, Resneye girip Daskali k•l• 
dırabiliraen bu iı yürür .. Çocukla D'' 
kali mübadele ederiz. Hem Kıriıtt• 
hem de Bulgar ahali memnun olur. 

Ali bir saniye bile dütünmeğe Iii· 
zum görmedi, ayağa kalktı. Fiıekli~· 
lerini düzelterek: 

- Yalnız mı gideceğim? - di>'' 
oordu -

- Hayır. . Beı arkadat olacak•'' 
ruz. Sonra eğer istersen lstanbula l<'' 
dar da bir seyahat yapabilirsin .. 

- Eğlenceye mi gidiyoruz? 
- Gideraen. . Eh, biraz da eğit' 

nirsin .. 
- Nasıl iıterıen kumandanrm. 

(Devamı var) 

(1) Eoki§ehirde tayyare kumantl!l' 
nı Kaymakam Salim Bzy 



AvrupayıAsyaya bağlayanentabii 
yollar Türk havalarından geçer 
1929 seneslndeyiz: Momleblin ha- hatlarmıı lıtanbula kadar uzatmıılar 

va nakliyatı. imtiyazb iki ılrbtia ~ ve aenelerce bu gayeye eritebilmek 
Iinde. • Ne •yrİ•fer talimatı, - ""'" ümidile beklemitlerdir. 
teıkilat programı. Gelip !l'id- ecne- llrtıoadi menfeatlerin fevkinde bir 
bi tayyarelerin kontroHi bıle ~· • takım memleket mülilıazalarile ola-

1930 dayız: Bir Hava Nezareti ıh- cak ki, tirketlerin bu u:ıun intizarlan-
tas edilmiı. Şirketlerin imtiymiı '!"'" na rağmen, kendilerine Türk toprak
kaveleleri feahedilmiı. Beynelmilel 1 lan üzerinden geçmek müsaadesi ve
hatların memleket ha.,,alarmdan seç- rilmemİ§tir. Şlrektler bu vaziyet üze-
ıneleri temin edilmif. Bu hatların ~ rine, yolu Balkanlarda dinekliyerek 
YUnca meydanlar, limanlar, iıkeleler Yunaaiıtana indirmitler ve adalar 
yapılmış. . Üzerinden geçirterek ıarka ulaıtır-

Şimdi: Memleket havalarından ge- mıılardır. 
çen hatlar, memleket kasasına senede Şimdi, Garbi Avrupayı Şarki Asya-
] O milyon bırakıyor. • ya bağlıyan hava yolu, bu zoraki hattı 

Bu memleket Yunaniatandır. takip ediyor (Londra • Pariı • Ceno

Yunanistan, Avrupadan A&ikaya, 

Suriyeye, Filistine, lrııkıı, lrana, Çine, 
Hinde, Çin Hindine giden beynel
ınilel hava yollarının müıterek geçidi 
olmuş. Bu yollarda çalııan ıirketler
den Yunan hazinesine gelen reUmler, 
senede, 10 milyon drahmiyi geçiyor
muş .• 

Düşünüyorum: Avrupayı Aayaya 
bağhyan hava yollannm Türkiyeden 
geçmesi 18.zım .. 

Tetkik ediyorum; Avrupayı Aıya
ya bağlamak için yapılan seferleri 
tetkik ediyorum: Bunları, diyagram 
olarak, harita Üzerine nakledince, ek
serisinin Türk havalarmdan geçmek
te olduğunu görüyorum. Geçmiyen
lerine bakıyorum: Çoğu hedeflerine 
kadar uzanamamış hatlar •• Tabii ~· 
raitin uygunsuzluğu dolayraile akim 
kalmış teşebbüslerin hende•e dilinde. 
ki ifadeleri. 

Anlıyorum ki : Avrupayı Aayaya 
bağlıyan en tabii yollar Türk hava
larından geçer. 

Avrupa • Asya tabii hattının, Türk 
havalarında olduğu kabili inkar de

ğildir. 

Garbin beynelmilel teşekküllü havıı 
şirketleri, Uzak Şarka bu tabii yol
dan seferler tesis edebilmek için, 

va • Roma • Atina • lskenderiye • Bağ
dat • Baora - v.s.). Halbuki tabii yol 
(Londra • Pariı - Prag - Viyana • Bel
grat - Sofya • lıtanbul v.s.) Şarki Ak
denizden değil, fakat Türkelinden 
geçmektedir. 

Tabii yolundan uzaklattırılan Avru
pa • Asya hattının, her türlü tesisata 
ve tedbirlere rağmen,bugün için kül
fetten ve tehlikeden salim olamıyaca
ğı muhakkaktır. Yarma gelince: Bu 
hususta bir ıey söylenemez. Tayyare 
ıanayiinin kendine hazırlamakta oldu
ğu istikbali düıünmek, bugünÜn lü
zum ve ihtiyaçlannı ihmale saik olur. 

Netice olarak diyebiliriz ki: Mem
leketlerin bazı menfeatleri iktısadi il
caatin fevkinde olabilir. Böyle bir va
ziyet kartısında, ilk kaygıya ikinci 
menfeatin fedaaı zaruridir. Baıka 

türlü düıünülemez. Meğer ki iki men
feati tevhit edebilecek bir suretihal 
bulunsun. 

Memleketimiz Üzerinden geç.en ta
bii yollar için, biz böyle bir kombine
zonu mümkün görüyoruz. 

Meseli, memleketimiz~eki sivil 
hatlarımızı, lıtanbulu Bağdada, Be
ruta, Tahrana ulaştıracak şekilde te
ais ve tanzim edersek, memleketimiz
den uzaklaıan ıirketleri gene lstan
bul kapılarına bağlıyabiliriz. 

O zaman, Garpten gelen bir yolcu, 
Türkelinin garp hudutlarında Türk 
hatlarına geçerek ıark hudutlarına 
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VECiHi 
Sivil Tayyare mektebi 

Türk gençliiğni havacılığa alııtırm ak, tayyareci anaıır yetiştirerek. Türk 
k~natlannı çoğaltmak makaadile, 27 E yliil 932 tarihinde, teıekkül eden "Ve
cihi Sivil tayyare mektebi" nin faaliyet ine ait bazı intibalar: 

1. ve 2. Vecihi Bey talebe/erile bir arada 3. - Vecihi Bey mektebinin, 
Ku;ıltopraktaki hangarında inşa edilmekte olan yeni bir tayyare. 4. - Tay
yarenin kanatları çakılrrken. 

Yeni sür'at rekoru tesçil edildi 
Françoia Angello'un, 10 Nisanda, te

sis ettiği yeni sürat rekoru, kat'i ola
rak tescil edilmittir. 

Yeni rekor, Garde gölünde, Manerba 
ile San S®ino arasındaki mesafe üzerin
de tesis edilmiıtir. 

Angello'un bu iki nokta arasında te-

kadar gider ve orada gene ecnebi şir
ketlere naklederek gideceği yere ula

tabilir. 

Ancak bu suretledir ki, Avrupa • 
Asya yolundaki hava hareketleri, tek
rar topraklarmıız üzerine intikal isti .. 
dadını gösterir. 

Necip DÜRRÜ 

min ettiği süratler, sıra ile, 678 kilometre 
,682 kiolmetre, 692 kiohnetre, 678 kilo

metredir. 

Bu süratlerin resmi vasatisi, 682,402 
kilometre itibar edilmiştir. 

Bir tayyare kazası 
L YON, ı. A. A. - içinde bir 

pilot ile İsviçre tebasından bir yol
cu bulunan bir turizm tayyaresi 
motorma arız olan sakatlıktan do 
layi Brom tayyare meydanı civa
rında yere dü9müttür. Pilot yara
lanmıf, yolcu ölmüttür. 

Birinci Sahifeden Geçen Y azdar 
Kanını satan 
Adam! 

(Başı 1 inci sahifede) 
kün adamım. 

- Yaaaa! 
- Evet, çorba.... çorbadan sonra et, 

etten sonra sebze.. sebzeden sonra pi-
15.v, pilavdan sonra tatlı .... Hiçbir yemek 
te bu tertibimi bozrna m. 

Sonra bir şey daha var: 

Kan ne ile toplanır?. 
1 nsan sade yemekle kan toplamaz. 

Ben, hep aç ı k ha vah yerlerde dolaşırım. 
Yaz kış, deniz ü s tünde vapuı·la gezinti 
yaparım- Büyükadaya, Boğaziçi köyle
rine ~ider, ciğerlerimi teıniz hava ile 
doldururum. 

Bir zamanlar beni Avrupaya da gön
dereceklerdi amma korktum, gibnedim. 

- Niçin korktun? 

- E •..•. orası yabancı memleket. He-
kimler, kanını ala ala insanı posaya çe-

virirlermiş. • . 
- Bir !!Ün kansız kalmak sem hiç 

düıündürmüyor mu? 
- Aman beyim! Ben hiç kansız kalır 

IDıyım? Vücudumdan bot11Itbğım kan, 
altı ay geçmeden yerine geliyor .•• 

Gülhane hastanesinin teıhisi marazi 
kısmında ölü yıkayıcılrk ettiğini de söy
leyen Hafız lsmoil Hakkı Ef. demek olu 
Yor ki hem ölülere, hem dirilere hiz
lrıet ediyor. Eğreti çocuk emziren süt 
"'meler gibi kanile batkalannı besleyen 
bq adama bir isim vermek lazım gelse 
"caba kendisine "kan babası" demek 
}"ak.ı§ık alır mı, dersiniz. 

M. SALAHADDiN 

&romura\ 
.. t(noll'" 

alırsanız. 

sinir\eriniıe 
ttakiın 

~ss~ı 1 

Türk. Yunan Anlaşması 
(Başı 1 inci sahifede) 

melleri atılmaktadır. Buna diğer Balkan 
devletleri de dahil olabileceklerdir. 

* * • 
ATI.NA, 30 - Yunan Ba§vekili M. 

Çaldanı, küçük oanatlar kanunu karıı
sınc!a Türkiyede yaşıyan Yunan tebaa
sının vaziyeti meselesi ne safhada oldu
ğuna dair sorulan suale cevaben demiş-
tir ki: 1 

- Gerek hariciye müsteşarı Numan 
.tifat Beyin, bana tevdi ettiği ismet Pa
§anın cevabi mektubundan ve gerek bu
rada Türkiye vekillerile vuku bulan ko
nuşmalarımızdan anladım ki, bu mese
leye p.y anı memnuniyet hir tarzı tesviye 
vermek için hüsnüniyet vardır. 

Y Onan gazetelerinin muta
laaları 

Atina gazeteleri Atinadaki müza
kereler etrafında muhabbetli netriya
ta devam etmektedirler. Proia diyor 
ki: 

"Türkiye lktısat vekili ile Hariciye 
ınüste§arının Atinaya geliflerinin bi
ziın için ne kadar sempatik olduğunu 
tekrar ebniye lüzum görmiyoruz. E
miniz ki misafirlerimiz de memleketi .. 
mizde bulunduklan müddet zarfında 
her fırsatta görecek! . t ah'' 1 erı ez ur e şa· 

hit olacaklardır Fakat I k d 
1 .h · aaı ay ı §a-

yan ~ an cı et iki dost memleketin 
kendı aralarındaki itlen' b. t . 

ızza zı-

mamdarların temaoı ile görüşmekte ol 
malarıdır. Mütekabil samimi bir iti
mada istinat eden bu usul ııon dere 
faydalı ve müsmir olu»:or. Çünkü di~~ 
lomasi yollarla elde edilenüyecek tarz
da görütillen bütün meseleleri gavamı
zma kadar geniıletıneğe medar olu. 
yor.'' 

"E thnos" gazetesi de diyor ki: 

"Dün akıam Baıvekil ile Cel8.1 Bey 
arasında Türk misafirler şerefine hü
kiimet t~rafından verilen ziyafette ka 
dehler kaldmlırken, alelade ziyafet
lere benzemiyen havada daha bııtka 
ve canlı bir samimiyet vardı. M. Çal
daris iki memleketin asırlarca devam 
eden müşterek mevcudiyetlerinden 
bahsetmiı, Celal Bey de iki milletin 
samimi hislerine tercüman olan bu 
sözlere tamamen iıtirak etmiştir. Or
tada iki hükiimet değil, anlatmak ve 
bu anlaşmayı inkiıaf etıirmeğe muvaf 
fak olan iki millet var. Şimdi Türki
ye ile Yunanistan arasında ileride ih~ 
tilaflı hiç bir mesele bırakmamak ve 
iki millet arasındaki mesai i~tirakini 
tamamlamak üzere müzakerelere bat 
lanmış bulunuyor." 

Yunanistan ve komşuları 
Atinada çıkan "Le Me .. ager d' At-

henes" gazetesi bir baımakaleıinde 
Yunaniotanla komşularmdan bahsedi
yor. Diyor ki: 

"Ba§ka yerlerde ufuklar bulanıp du 
rurken, burada baflryan müzakereler 
le Ankara itilafı yeni yeni temellerle 
kuvvetlendiriliyor. Bu müzakereler 
Türk • Yunan itilafla.nnm samimiye
tini gün gibi aşikar bir hale koymak
tadır. Bidayette betbinler bunu hüku
metler arasında akdedilıniJ geçici iti
laflar sanmıtlardı. Fakat zaman geç
tikçe, endi§elerin ne kadar yersiz ol
duğu daha iyi anlatıldı. Biz his dal
galanna kapılmıt değiliz. Şeeniyetler 
içinde yürüyoruz. 

Tevfik Rü,tü Bey evvelki gün Ce
nevrede kendisile gÖrüfen gazetecile
re ıöyle diyebilirdi: "iki hükômet ken 
di meıai sahalarında sulh idealine, 
milletler, bilhassa koDl§u milletler İf
tirakine nasıl hizmet ettiklerini bilfiil 
göstenniılerdir. 

Türk murahhaslan Atinaya geldik
leri zaman, karşılarında Ankara ve 
Atina itilB.flarmm imzalayan adamla
rı bulmadılar. Fakat milli ve beynel
milel bakımdan daha ehemmiyetli o• 
larak, ayni politikayı buldular. Her 
halde bu politikaya devamın kıymeti
ni takdir ediyorlar. Yunaniatanm Tür
kiyeye karşı aiyasetl bir anın veya bir 
fırkanın eseri değildir. Dün idare et
mit olan, bugün idare eden, yarın i
dare edecek bulunllll bütün fırkaların 
düıünerek ve iıtiyerek vücude getir
dikleri bir eserdir." 

Bulgar kilisesi 
Bulgar vahdeti için 

harbi takdis edermit 
ATINA, 30 - Sofya metropolidi, 

Edimenin vaktile Bulgarlar tarafından 
itgalinin ytldönümü münasebeti!e, Sof
ya kiliseıinde yapılan bir ayinde irat 
ettiği nutuk, burada derin bir infial u
yandırmı§ ve Yunan sefirini Bulgar bat
vekili nezdinde protestoda bulunmağa 

aebebiyet vermiştir. 
Sofya metropôlidi nutkunda demiıtir 

ki: "Kilise, vakıa harp aleyhindedir. 
Fakat Bulgar milli vahdetini temin için 
yapılacak bir harbi takdis eder." 

Yunanistan bu suretle harp lehindeki 
tezahüratı ve nutuktaki iırı.aları protesto 
etmektedir 

1 Komünist 
Taslakları 

(Başı 1 inci sahifede) 
etmektedir. 

iki üç te kırmızı ve üzerinde orak çe
kiçli bayrak bulunmuştur. Bu bayrağın 
biri bir direğe tutturulmuıtur. Bu bay· 
raklarnı üstlerinde de "Bugün amele 
bayranudır, toplanınız" gibi boya ile ya
zılnuı me.naoız yazılar vardır. 

Tevkif edilenlerden ilmi altı ay evvel 
hariçten gelmit hüviyeti polisçe maliim 
kimaelerdir. 

Emniyet Müdürü Fehmi Bey, tahki
kat itleri ile çok eeaslr surette meıgul 
olmut ve alman tedbirlerin neticeoi hak 
kında, dün Vali Muavini Ali Rıza Beyi 
ziyaretle izahat venniştir. 
Yaptığımız tahkikata göre geçenlerde, 

son hafta İçinde yakalananlar, hemen 
eskiden beri komünist taslağı geçinen 
kims .. erdlr. 

Hatta bunlar arasında bazı çingeneler 
de bulunmaktadır. 

Şefik Hüsnü 
Eski komünistlerden Dr. Şefik Hüsnü, 

son zamanlarda Almanya' da bulunuyor
du. Kendiıinin oradan da hudut harici
ne çıkarıldığı söylenmektedir. 

Yeni hal 
Yapılıyor 

(Başı 1 inci sahifede)' 

nlan meyva miktarı ıudur: 60 bin kü 
fe üziim, 150 bin sepet çile!., 80 bin 
sandık portakal, 100 bin sandık li
mon, 80 bin sandık elma, 18 bin ton 
kavun karpuz. 

Yeni hal inıa edildikten sonra ıeh
rimize gelecek yumurtalar da bura
dan geçecektir. lstanbulda bir sene· 
de 25 bin sandık yumurta sarfolun
maktadır. Yumurtadan alınacak hal 
aidatı da mühim tahmin edilmekte
dir. 

Sofyada suika•tlar 
SOFY A t.A.A. - Michailoff taraf

tarlarında~ mürekkep bir grup dün öğ
leden so.....,,_ f" ,·otoııueroff taraftarların
dan birkac kİ§İye sokak ortasında ate, 
etmiıler, bunlardan birçoğunu yarala
ırutlıırdır. 

Mutaarrızların hepsi yakalanmı§tır.16 
revolver ve birçok bomba ele geçirilmit
tir ~ 
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Korfu ile Napoli arasında 
\taybolan tayyare 

...tıt J-• 

!tal>Jada bi,- ~epeye düıen tayyare 

r-o,;;;;:-;;-----;;:~~~~3 renin, Policastro açıklarında denize 

Andria0
0 

Cor4to 
'13/~lera 

o o 
Pnt~nz"' 

dü,erek battığı zannedilmekte idi. 
ltalya Hava Nazırı, hadiseyi haber 

alır almaz, Napolide demirli duran İ• 

ki harp gemisine ve en yakın hava li
manlarındaki deniz tayyarelerine, ta• 
baniyat için emir vermişti. 

Nihayet köylüler tayyareyi bir da• 
ğm tepeıinde bulmuılardır. Yolcular• 
dan beşinin cesetleri bulunmuıtur. Dl 
ğer üçü yaralıdır.. Birinin yaras~ 

lill!l~!l~~~L~:~41 ğırdır .. , ............................................................ . 

Tayya .. enin kaybolduğu mıntaka 

Fransayı Hindi • Çini'ye bağlryan ı 
hava yolunu i~leten Air - Orient Şirke
tinin, Marsilya ile Berut arasında yol
cu nakleden deniz tayyarelerinden 
biri, 23 nisan günü, Marailyaya gelir
ken Korfo ile Napoli arasmda kaybol
muştur. 

Tayyare, son defa, Tarant körfezin
den Policaatro körfezine giderken, 
Castovillari Üzerinde görülmÜ§ ve bir 
daha da haber ahnamamııtır. Tayya· 

- inerken mi kızdınız? 
- Hayır; havada bir martiyi sağın· 
- inerken mi kırdınız? 

r SİNEMA l 
Pola Negrl Fran•ada 

Nisan ayı artistlerin memleket mem
leket dol&ftıkları ay mı nedir? lstanbua 
Güstaw Froehlieh ile Jose Mojica geldi. 
Parise' de Mourice Chevalier, Georje 
Canpentier, daha sonra Ramon N ovar· 
ro geldiler. Şimdi de Pola Negri . . an· 
•esi ile iki ay istirahat edecek. Fransız

lar memlel<etlerinin bir istirahat memle
keti olarak intihabından gurur duyuyor
lar. 

Pola iki aenedenberi Parioe gelmemit· 
ti. Tirenden indiği zaman gazetecilere 
"Parisim, ah Parisim!" demit. projeleri 
bakında ıunlan ıöyliyor: 

- "Kadın emreder" ismindeki filmi 
bitirdim Ağustosta tekrar çalıımağa 
batbyacağnn. Hollivoudda itsiz bir gün 
yoktur. Yeni filmin ne olduğunu soru
yorsunuz. Çok ince bir Viyana piyesi. • 
Burada hüyÜk bir akteris olarak roliin 
var. Bundan ıonra artık sinemayı iste
miyorum. sahneye döneceğim, Temsille
rimi vermek için Nev-York'u tercih ,.. 
diyorum. 

--o--

Samuel Goldvin 
anlatıyor 

Amerika sinemacılığı müthit bir buh
ran geçinnektedir. Yüz doları geçen 
haftalıklarda yüzde elli tenzilat ya
pılmıştır. Şimdi Pariste bulunan A
merikalı filin ınüstahaillerinden Sa
muel Goldvin bu noktayı teyit etmİ§· 
tir. Diyor k;: 

- Çok film yapdıyor. Çünkü film 
yetiştirmek İcap eden çok sinema var. 
Fakat müellif az ve iyi sahne vbılan 
yok. Fikrimce seoli sinemadan beri 
müellifin ehemmiyeti çok artmıftır. 
Kumpanyanın aon çevirdiği film 

"ispanya çocuğu" dur. Eddie Cantor 
çevinnittir. Bir milyon dolara malol
muıtur. Samuel diyor ki: 

- Ben, film mü.tahsillerinin, en 
eksantriğiyim. Kendi kendime ban
kerlik ederim. Ancak kendime ve 
kendi fikirlerime itimadım vardır. 

Fena bir film seyertmektenae, .~al~ 
radyo dinlemeyi tercih ediyor. Çunkü 
daha ucuza geliyor. ~ ., 

Sinema gün geçtikçe musikiye dog
ru teveccüh ediyor. Rualar filmleri?de 
çok propaganda yapıyokrla':'. Tel~vıbz_

n yakın senelerde pe muntefır ır 

~:le gelece~tir. B_izler _dün1:'.' tarih~
nin bir döniım yenndeyız. Goreceksı-

Norma Shearer 
Avrupada 

Norma Shearer ve kocası film 
müstahsili lrving Talberg Avrupada 
bir seyahate çıkmak için Amerikadan 
ayrılmıılardrr. Bir müddet te Pariste 
kalacaklardır. 

lrving'in Metro Goldvin Mayer Şir
ketinden ayrılarak, batlı başına bir 
ıirket teıkil edeceği söyleniyor. 

istanbula gelecef'll söylenen 
Ramon Nouaronun son resmi 

1 Sinema hab3rlerl 1 
* Universal Şirketi "Gülliver'in se

yahatleri" ni filine almıya karar ver
miıtir. Bittabi bu filmde bir çok 
troklar olacaktır. Bu hususta bir teY 
söylenmiyor. Filin merakla beklenİ• 
yor. 

* 0 Eskimo,, filmini çe"Vinnek Üze
re bir kaç ay Kutupta dolaıan sahne 
vilzn Yon Dyck Hollyvood'ıı dönmÜ§· 
tür. Arkadaılarmdan bazıları müte
ferrik sahneleri çevirmek üzere buz
lar arasında kalmıtlardır. Yazın .ae... 
rinlemek için iyi bir film. 

• Otoriteye meraklılar çok. • Şimdi 
de Hollyvood'da bir sinema diktatö
ründen bahsediliyor. Söylendiğine gÖ· 
re stüdyolara büyük sermayeler koy
muı olan ve timdi de buhrandan kor
kan bazı büyük bankalar, stüdyolan 
bütçelerini kumağa icbar etıniılerdir. 
Bütün büyük maaılar kmlmııtır. Fa
kat bu da kafi görülmemektedir. Mali 
diktatör yeni tedbirler anyor. 

* Marie Beli yakında Karen Bram· 
son'un "Profesör Klcunow,, ismindeki 
eserini filme alacaktır. 

* 'Rahip Constantin., in filme alın~ 
ması mevzuubahistir. 

* Max Reinhardt' Hitlercilerin emri 
Üzerine artık sahne vi.zıhğı edemiyc .. 
cektir. 

* Hitler'in hayabnı gösteren bir film 
çevrilmi~tir. 

• Alman gazeteleri Almanyada 
filmcilif:!"in bükUmet inhisarına alına• 
cağı haberini tekzip ediyorlar. 

:i; Dünya seyahatini bitir ... n Dita 
Parlo Berline dönmüıtür. 

* Oouglas Fa;rbanks Paristen _g.,ç· 
ri.ste bulunmaktadır .. 
miştir. 
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Muhabir mektubu 

Bursayı imar · ıazım 
Bunun için de Emlak bankasının 
Bursada şube açması lazımdır 
~-

r ·-·· 
{'~ /· 

I' -

MiLLiYET SALI 2 MAYIS 1933 

l,_-__ co_cu_k __ =ı 

Bulutlar -JUBOL,-
Bulutlarla sis arasında hiç bir 

fark olmadığını hepiniz bilirsiniz. 
Sis a~ağı tabakalardaki bulut, bu· 
lut ta yukarı tabakalardaki aia de
mektir ve farkları yoktur. Fakat 
bulut sis halinde atağı tabakalar
da bulunursa görmeğe mani olur. 
Kesafeti de görmeğe mani oldu
ğu mesafe ile ölçülür. Mesela 5 
metrelik sis, l O metrelik sis de
mektir. 

Gene bilirsiniz ki sis su zerre
lerinden mürekkeptir. 

Daıma sıhhat o

ıı:ere olmak için 

her akşam bir 
komprime (Jü
bol) alınız . 
Paris hastaneleri 
müteahhitleri 

.ŞATELEN 
'• 

MUESSESATI 

Bilümum ecza

nelerde satılır . 

JÜBOL, 

Barsakları yeniden 
tamir ve ihya eder 

fNKIBAZ 

4L TiHABI EMA 

USRETI HAZIM 

MIGREM 

... ,.ımıl!l ... ~ ......... 1111: ... 
Alemdar Zade Mehmet 

•• vapuru 

BULENT 
V~u 3 Mayıs çarşamba günü 
Zcmguldak, İnebolu, Ayancık, Sam
S\111., Gi'f'esun, Tıı:abzon, Rize, l--fa.
pavri'yıe a2limet ve avdetle ayni i&
kedcl.erle Siitmene, Vekfılrebi.-, Gö
rele ""' Ünye'ye uğnyarek avdet e
decekür. 

Acentası Alfilye han No. 1. Tele-
fon, 21037. (2735) -

SEYR1SEFA1N - ----------Merkez ac .. ta: Galata Köprübn11 8. 2J62. 

1 

Bir metre mikabı siste 2 - 3 
gram su vardır. Dütününüz ki bu 
kadarcık su, ne azim miktarda zer 
relere dağılmıttır. Bu zerrelerin 
vasati bir milimetrenin ellide biri 
kadar bulutları vardır. Bu ~kilde 
hesap edersek, iki gram suyun ya
rım milyar zerreciğe ayrılmıt oldu 
ğunu görürüz. 

Ba!lırsaklenn nazımı olan ( JÜBOL ) lnlubazdan mustarip 

olanlara muayyen bir saatte deli hacet etmelerini temin eder. 
[743] ! TRABZON POST ASI 

Şube A. Sirlceci Mühürdar .. d. H. 2,37-

Eğer bu zerreler biraz büyük o
lursa, temas ettikleri e'yayı ıslatır 
lar. 

Bunadalıi otellerden biri 

Bulutlara aelince, bunlar da ha 
vada aldıktan tekillere göre, dört 
kısma ayrılıyor. 

Evveli 9000 ila 12000 metre ir 
tifa arasında dolatan bulutlar var 

rikalarının modem 
sata malik olmalan 

binalara ve tesi
fabrikatorlara a-

çılacak ipotekler ve uzun vadeli he
sabı carilerle ipekçiliğin muhtaç ol
duğu yardımın bu suretle temini bu 
mühim •a.nat tubesinde memleketin 
beklediği terakki ve inkitafı da ko
layla!hrmıt olacaktır. Bu saydıkla-

' rundan başka Emlak bankası için Bur
sanuzda daha bir çok varidat mem
balan vardır. Bunlardan biri Bursalı 

DERViŞ 

Her vanck ı i'.zerinc filifranlı bir hilal ve bir yıldızla (T.C.O.K.İ) rumuzu 
,azediJerck mayısın birinci !taft?.smdan itibaren Pinmik mamulatnclan eJJi 
üçer vcı rak!ı 151 ·1c 222.2 I"l:mar:ılı oyun k3.ğıtları piasaya axz~di~. ccl;tir. 

- 271.J 

Deniz Levazım S atınalır:.a 
KomisyonunGan~ 

4000 Ton Rekompoze kömürü: Kapalı zarf: 24 Ma
yıs 933 çarşamba günü saat 14 te. 
Deniz kuvvetleri ihtiyacı için 4000 ton Rekompoze kö 

mürü kapalı zarf usulile mübayaa edileceğinden şartname
sini görmek İstiyenlerin her giın ve İtaya talip o!anların da 
hizasında yazılı gün ve saatte Kasımpaşada fleniz levazım sa
tmalma komisyonuna müracaatları. (1936) 

l.taabul Sıhhi M6e11•e11eler Satınalma 

Miktarı 
Kilo 

39,500 
204,800 

15,000 
27,300 
5,800 

17,700 
18,800 
33,500 
17,000 

Komisyonu Rei11llğlnden: 
Miktarı 

Cinsi Kilo Cinsi 
Et 2,150 Kuru üzüm 
Ekmek 850 Kuru kayısı 
Francala 19,300 Patates 
Pirinç 3,100 Fasulya 
Makarna 1,600 Barbunya 
Sade yağı 3,800 Nohut 
Kuru soğan 16,000 Un 
Süt 82,700 Yumurta (adet) 
Silivri yoğur 105,000 Günlük yu-
du murta (adet) 

Kase 14,500 Yoğurt 10,800 Beyaz peynir 
11,585 Sabun 800 Kaşar peyniri 

860 Şehriye 12,500 Mangal kömürü 
5,500 Zeytinyağı 245 Ton kok kö-
8, 700 Zeytin tanesi mürü 
1,600 Mercimek 590 ,. kriple ma-

21,000 Arpa den kömürü 
21,000 Saman 1,975 Çeki odun 

9,100 Ot 400 adet muhtelif a-
9,500 Kepek şı bayvanab ve 
2,000 Yulaf her nevi yaş seb-

24,800 Şeker ze. 
1933 mali senesi için İstanbul Sıhhi Müesseselerine lü 

zumu olan 6 aylık et ile senelik yukarda müfredatı yazılı ale
lumum ihtiyacat tanzim edilen olbaptaki şartnameleri veçhi
le ve kapalı zarf usulü ile ihale edilmek üzere münakasaya 
konmuştur. Bunlardan et ile atı hayvanatmın 23 Mayıs 933 
salı günü saat 14 te ekmeğin ayni günde saat 15 te 
süt, yoğurt, sade yağının ayni günde saat 16 da ve her nevi 
kuru erzak ile mekUlatı hayvaniyenin 30 Mayıs 933 salı günü 
ıaat 14 te ve muhtelif yaş seb ze1erin 6 Haziran 933 salı gü
nü saat 14 te ve alelumum ma lırukatın 13 Haziran 933 salı 
günü saat 14 te münakasaları yapılacaktır. Taliplerin ve bu 
baptaki şartname ve nümuneleri görmek ve fazla izahat al
mak istiyenlerin mezkUr komisyona müracaatlan. Ve muay
yen saatlerden evvel teminat ve teklif mektuplarını komis
yona vermeleri ilan olunur. (1911) 

1 
İf!tanbul Uelediye•l ilanları 1 !------

Yavaşça Şahin mahal- 7 / 220 No. lı dükkan: T enıinat 6,5 lira 
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Yukarda yazılı mahaller kiraya verilmek üzere açık 
müzayedeye konulmuştur. Talip olanlar şartlarını anlamak 
üzere her gün Levazım müdürlüğiine, müzayedeye gir
mek icin de teminat makbuz veya mektubu ile 25-5-933 per 
şembe günü sl\a• on beşe kadar Daimi encümene müracaat 
etmelidirler. (1966) 

Sebz.t!halinde 3 Nn. !ı baraka.: Teminat 17,5 Ura A .. .._7.de 
'\'ukarda yazılı maha.I ~:.raJ• '\lerilmelc: Ü:t.ere miiı:.aycde1e çıkarılmıtbr. Talip oJ.alar 

ıartl•r•n• an! .. mak ... e ta!ai!it almak Uz.ere her IJ'\in Lua:unı mü.dü•lüiüne miraca.at etmell. 
mÜ'l.ayedeye ı:irmek iı;in de teminat makbuz: • eya mektubu ile 22-1-933 pu.arteai cünü ••-' 
on bete kad.ar Daimi encümene müracaat etmelidirler. (1947) 

GÜLCE MAL 
3 MAYIS ÇARŞAMBA J 3 DE 

Galata rıhtımından. 

İZMIR • MERSİN POSJ"ASJ 

ANAFARTA 
5 MAYIS CUMA 10 DA 

İdare rıhtımınd•n ı.-aıkarlıır 

3 üncü kolordu 
ilanlıtrı 

K. O. Merbut kıt'alarile 1. 
F. Kıt'a ve Müesseseleri için 
102,000 kilo hamam odunu 
pazarlıkla aabn alınacaktır. l 
halesi 6 Mayıs 933 cumartesi 
giinü saat 14 te dir. İsteklile
rin şartnamesini görmek üze 
re her gün ve pazarlığa iştirak 
için o gün ve vaktinden evvel 
Fındıklıda 3. K. O. SA. AL. 

KOM. nuna gelmeleri. (129) 
(1945) 

* * * Hava Aktarma ambarı i-
çin 1000: 1140 adet ampul 
pazarlıkla satın alınacaktır. 
Talip çıkmadığından ihalesi 6 
Mayıs 933 cumartesi gunu 
saat 14,30 a bırakılmıştır. İs
teklilerin şartnamesini gör
mek Üzere her gün ve pazarlı
ğa iştirak için o gün ve ale
tinden evvel Fındıklıda 3. K. 
O. Sa. AI. komisyonuna gel-
meleri. (130) (1944) 

* * * 
.7. K. O. hesabına pazarlık

la 20 adet nalbant çantası sa 
tın alınacaktır. ihalesi 8 Ma
yıs 933 pazartesi gÜnÜ saat 11 
dedir. İsteklilerin nümune ve 
tarlnaınesini görmek üzere 
her gÜn ve pazarlığa iştirak i
çin o gün ve vaktinden evvel 
Fındıklıda 3. K. O. Sa. Al. ko 
misyonuna gelmeleri. (131) 
(1962) 

* * :•, 
5. K. O. Sa. Al. Kom. dan: 
Konyadaki kıt'alar hay

vanatı için kapalı zarfla 
267,000 kilo arpa alınacaktır. 
İhalesi 22 Mayıs 933 pazarte 
si günü saat 10 dadır. İstekli. 
!erin şartnamesini görmek ü
zere her gün F mdıklıda 3. K. 
O.S. Al. komisyonuna ve mü
nakasaya iştirak İçin o gün ve 
vaktinden evvel 902 lira temi 
natlarile Konyada K. O. Sa. 
Al. komisyonuna müracaatla· 
rı. (3048) (1964) . 

* • * 
K. O. hayvanatı İçin pazar

lıkla 50,000 adet 3. numara 
beygir mıhı satın alınacaktır. 
İhalesi 8 Mayıs 933 pazarte
si günü saat 11,30 dadır. İs
tekl~rin nümune ve şartna
mesini görmek üzere her gün 
ve pazarlığa iştirak için o gÜn 

ve vaktinden evvel F mdıklıda. 
3. K. O. Sa. Al. . Komisyonu
na gelmeleri. (132) (1963) 

Beşiktaş Z inci hukuk mahkemesin

den: 
Beşiktaşta Sinan Paşa mabaJJesinde 

Hayrettin i6ke1esinıde 9 No. IAı hane« 
Mibnkwc ""' Nwuhayat banwnlannııkı1 
hutaılığına müptıeıll olıdulıılan emrazı ala 
!iye ve <Ullhiye hastanesi ~ tdıai:ıe
tindon V'Cdl!cın ""l'oroan an1atı.Jmakllı 
lııcoıdikrinin ha<:r alrtll1ll alınarak vaılr 
dcJ.eri Aliye Hanımın vui tay.in ediJ... 
miş o.!duğu alllkadannc:a nıe.lOm oJmalı: 
üzere ilin otunur. (2747) 



Yarın cin 

Gazetemizin ilan \Ubeai: Ankara cadde
•inde Kahraman Zade hanında 

llincılık Türk Limited 
Şirketidir. Her tllrlü ilin itleri için mcıkür idarebaaey• 

miiracaat edilmelidir. 
Telefon numaraları: 20094 - 20095 

lstanbul Güınriik Muhafaza 
Ba~ müdürlüğündenı 

1 - (3500) adet yerli malı tijli ve paraşütlü fişengi(SOOO) 
adet yerli malı tijli itaret fişen gi pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Kırdırma şartları Ye ev saf ve fenni şartname kağulmm 
tasdikli suretleri lstanhul'da Gümrük Muhafaza Başmüdür 
lüğünden Ankara' da Muhafaza Umum Kumandanlığından ab
nacaktır. 

3 - Pazarbk: İstanbul Gümrük Muhafa7a Batmüdürlüğün 
deki komisyon tarafından yapılacaktır. 

4 - Pazarlık: 3-5-933 tarihine raslıyan çarşamba günü 
ııaat 14 tedir. 

5 - Her ist kli biçihniş bedelin °!o 1,5 ğu olan 780 lirahk 
muvakkat güvenme (teminat) larile belli saatten evvel komis
yona gelmeleri. (1899) 2436 

Fatih 
M lmüdürHi~ftnden: 

Ayvansaray'da atik Mus· 
tafa Paşa mahallesinde boa: 
tan ııokaiında eski 39 yem 
37 No. it hane satılmak üze
re 23 Ni n 933 tarihinden 
7 Mayıs 933 tarihine kadar 

25 oün müddetle müzayede
ye "konulmaktadır. Taliple
rin l 7 Mayıs 933 tarihine mü 
sadif carı:amba günü saat 10 
da fatih Malmüdürlüğünde 
müteşekkil satış komisyonu -
n:-l müracatları. (1891) 

ogk.ı ' u"cü Sttlh Hukuk ınabK.:

mes den 
BeyoglWlıda İstıkl.al c:adde<ıinıOc To

<atayan lııarşamda Anw Aqıart":""""1'-
- kt ·•-- yıefaııiyk te da ık.i.met eyleme e ,,..... . _ 

ke ine mahkemece vaziyet ıediJmı~ 0 -

' an Emr••Ualı zade Ali Bey terekesin· 
ien dolayi açılmış ve açtl:ıcak ,davalar 
ela t rel<eyi kanuni 8W'Ct1ıe müdafaa et
mek .-,, icap oden malilmat ve raporları
nı mılhkemeıye tevdi etmek ve <1ava:lar

lan hasıl olacak mcbaliği almaga ııala
hiyycttar olımam•k üzere küçühlerin 
mıımessiJi bts\uuan Bağçe~u CoJal 
Bey hanında 6 nuınarada Avukat Eğin
lı HÜSC)'JJ\ Avni Beyin tıettkıe mümes
sili ri. yinodilmiş oldugu .iJ.io olı>nur. 
"75~) 

İs anhc>I a.•liyc mahkemesi <lminci hu 
k k 1.ıır sl 1: 

ı,t111b ılda Fiıı<:ancılarda Şark han
Jil mukım tuc<:ardan Münir Nazım, Meh 
mt·t Ra~ıt v~ Şerioki ef.endiler -eıcnrine 

!<t>n}' d ı Ka~ıkçı zade Tahtr ve Mah
iLrmu Kdzım efen<lilerin imzaladıkları 
ı< l-~ylul 93Z tarihli ve doksan yedi gün 
va•1e'ı ıu yuz <lok m iki Jira kırk beş 
-c- ı t-avı tr kıfa emre muharrer se 
,,dı~ zarı o ugımdan bahl le iptali til 

'<p c ılmiş oldugu cihetle mezkür se

net h " kinım ycdill<k ise 45 gün za.r-
n~ m1hkcmeye ihraz odilmesi ve ak

... · ıktııd ... mahl.ı::emece mczkıir sen din 
iuta ıtı .. kar ver· ıeıceği ticaret kanunu 

u 'iJ~ inci m:>:l<k'Sİ hıikmüne tı:vfi

l: ın laıı ohıtl' ır. (27"9J 

MfLLIYET SALI !933 

ittihat Değirmencilik 
TÜRK ANONİM ŞİRKETİNDEN: 
Şirketimizin 19 Mart 1933 tarihinde inikıat e&n he)"<tİ uır.umiyesın

dc ittihaz olll'nan muhrrerata tevfikan 1932 seı>e>W devrei muameJiıtt için 
faiz ve temettü olarak isbu şehri Mayısın onbeşinci gününden itibaren, 
Osmanlı Bankası ile Doyç.e Oryent Bank ve Banka Komerçiyak İtal 

yana ğişelıe-rin.de hi99e senetle.rıjmizin Z3 numcroJu ~u-na mukabil iki
şer buçuk Lira ve rnüe.ısi.s hi sclerimizin 23 numaralı kıuıponuna mukabil 

dC>rıier J!İra ondört buçuk kuruş tediy<" edileeegi ve kap öden bc>r<!.rolar 
gı&ek baladaki Bank'1>1arın Galata giselerinde gerek şirketim~in mer
kezi idaresinde a\akadarbrın emrine amade bulı.ındıııru.lcluğu iLin -0\unuc 

olmasından dolayı 

2 tabletlik yeni Aıpınn 

paketlerini tercih ediniz 

~ 

1 

·-----------.. (2751) Mccl.iri İdare ____ _ 

1 Evkaf müdlriyeti ilanları 1 
Sobiı 

ve C. ai No. •• Ciom Kir<1 mllddeti 

Bahçe luıp,.mda 4 uncü V. Birinci kabncla 20 Oda 

b-
Beyoifu Aarualuneaçit Venedik 12-22 Hane 

1133 MaJJı niha
yetine kadar 

934 Mayıs ni
hayetine kadar .. Hiiseyinağ.. 

" " .. .. 
,. Sinemk6y 

T opane K.arııba 
Balnali Lalahayrettin 
Akaaray Hıucki 

Eğrikapı Mollaaıki 

K.uımpqa Biiyükpi,..Je 
K.üçülımuıtahp&\a 

Oayehahın 

Karagümrük Karabaı 

Oııküdar Gülfemhaı:u.. 
Küçükmuıtafapata 

Beyoğlu Hiiıeyinap 

Balıkpazan Ah.çele• 

Kadıköy Zühtü....., 

1 K.aumpata Emincamii 

.. .. .. K.üçükpiyale 
Bahçelc..,,ı Çdelıioğlu-

aliıettin 

K.aıonpaf& Camiikebir 
Kumkapı Muhıinehatun 

Saluzağacı 

Dolapd.,..., 

Limon 
Keklik 
Ku,ruçrknw·ıı 

Bqirağa 

o 

o 

C.ıni aYl11ıunda 

lncebel 
Tarakçılar 

Mehmet p,.._ 
camii ittioalincle 
Caıni ku.-hinde 
.K.ıu-aaanldt 
Yenitelıir 

Soiancılv 

Tahtaköprii 
Samaııca 

.. 
Zincirlikuyu 
'Marpcççul...-

Tiırabibab;a 

Şakir Ef. çqnı<>-
si 

Kasım-Gui Ha ... npata Türabiı..ı.a 
Ça.-..de. Çohacı ...... üot ; 

katında 

53 
31-33 

4 
72 

10-20 
7 

l 

7 

Hanenın oıdt 

Hane 
,. 
.. 

.. .. 
,, 
" .. .. 

Haa llefirqa tekkesi ., &,...........,. telı:lr.eıi 
Haran dairesi H 

Tekkenin Selamlık .. ........ 
2l2-372 Hane 

6 .. .. 
" o 

106 

o 
o 

58 
ll 

55 
43 

45 
165 
ıs 

1-5 

o 

25 
2 

Münhedlın Canu ula- ,. 
•unda oda Ye beliı 

Bir od• •• 
8araloı .. .. .. 
Diikkan .. 
Nnfidan- .. 
albntla diiWa 
DüWa 

" DüW.. 934 Mayıs ni-
ı. yetine kadar .. ,. .. 

" Cami albnda ardiye 
H 

Ahır .. 
Ana .. 

.. 
.. 

Yukarıda meYkilerile cinsleri yazıh va.kıl emlak hiza· 
larmda gösterilen müdde!lerle kir ya verilmek üzere müzaye 
deye konmuştur. lhalelerı Ma yısm onüçüncü cumartesi gÜnÜ 

saat onbeşte yapılacaktır. Tutmak isteyenler Cenberlitasta 
Evkaf Müdüriyetinde Akarat kalemine ınüraca'atları. · 

(1719) 239-t 

2365 

Bu yeni ambalaj, tabletlerin ha· 
kikiliği hakkında teminat te~kil 
eder ve sizi kıymeti olmayan 
ba~ka mamulıit almaktan korur 

ASPiRİN 20 "" 2 tabletlik ambalA r içı•.ıe ('26511 
her yerde bulunur. 

Ankara Nafıa 
Başmühendisliğinden: 

1 - Bedeli keşfi (31562) lira (49) kuruştan ibaret 
olan Ankara - Beypazarı araa mdaki Gömleksiz köprüsü in
şaatı mukavelename tarihinden itibaren (7) ay zarfında ik
mal edihnek üzere ve kapalı zarf uaulile 25-4-933 tarihin
den 15-5-1933 tarihine kadar (20) gün müddetle münaka
saya konmuştur. 

2 - Münakasaya iktidarı fenni ve itibari malilerini is
pat edenler kabul olunur. Bunun için münakasaya dahil ol
mak İsteyenlerin: 

A..- Bedeli keşfin o/0 1,5 buçuğu olan (2367) lira 
( 19) kuruşu Vilayet idarei h ususiyesi hesabına bankaya teY 
di ettiklerine dair makbuz sen edinin veya milli bankalardan 
birinin teminat makbuzunu yahut milli esham mukabili mu
hasebei husuıiyeden alınacak ilmuhaheri ihraz etmeleri Ji.. 
zımdır. 

8.- Ticaret odasına mukayyet olduklarına ve iti
bari malilerine ait bir vesika göstermeleri icabeder _ 

C.- Y edlerindeki ehli yeti fenniye vesikalarını yev
mi ihaleden en az 8 gün evvel vilayete Başmühendisliğine gÖı 
tererek münakasaya dahil o lahileceklerine dair ya bir ehli
yeti fenniye vesikası almaları veyahut ellerindeki vesikanın 
zirine şerh verdirilmesi iktiza eder. Bu üç şartı tamamen haiz 
olmayanların münakasaya İş tirakları şayanı kabul f>lamaya 
cağından teklif zarfları açılın ayarak kendilerine iade edile· 
cektir. 

3.- Münakasa evrakı keşfiye ve şeraiti· mahsusasına 
tevfikan İcra edilecektir. 

4-Talipler 661 No: lu münakasa ve ihale kanununu 
(10) cu maddesi mucibince ihzar edecekleri kapalı zerfı 15-
5-1933 tarih ve pazartesi günü saat 15 şe kadar vilayet dai
mi encümeni reisliğine makbuz mukabilinde tevdi edecektir. 

5 - Münakasa 15-5-1933 tarih ve pazartesi günü n
kara Vilaye i Daimi Encümen "nde yapılacaktır. 

6 - Evrakı ke~fiye ve projeyi görmek veya daha z"
yade ma ômat almak isteyenlerin her gün Ankara Vil" yeti 
N, fia Ba~mühendisliğine veya Encümeni Daimi kalemine 
müracaatları ilan olunur. (1869) 

3 Mayıııtan itibaren Nlşantafında 

ŞİŞLİ SIHHAT YURDU 
ÜCRETSİZ BAKIM 

2416 

GtinLı Sa3 i Hastalık: BaUc.a~ı DokMr 

Cuma~ı 10 Burun, Bogaz, Kulak H.aydar İbrahim B~~ 
Pazat 
"Satı 

Salc 
Çarşam 

Pcr~embe 

15 Dahili ve Sel.inıklı Rıfat B y 

9 Hariciye Prof ~rator .Kcına rı 

13 Nioaiye Pn>f Fuat F eh-im b 

8 Böbrek, Mesane, İdrar Prof. Fuat Kaan! B<t 

15 Vil.>.diy~ M, İgız B~y ( l) 

:?378 

Def ter Har Elektr ·k 
ab ne erine ilin 

Türk Anonim Elektrik Şirketi 3, 4 Mayıs, çarşamba 
ve perşembe günleri, Akarçeş me, Baba haydar, Münzevi ve 
Fethi Celebi mahallelerini tağdiye eden tevettürün (safha i
le bita;af araaı) l 10 dan 220 volta tahvil edileceğini muhte 
rem abonelerine ilan eyler. 

Bu münaııebetle, mezkur mahallelerdeki bilcümle te
sisatm ampul ve muhtelif elektrik cihazları bir rlefaya :rah
sus olmak üzere meccanen değiştirilecektir. 

Yeni tevettürle cereyan itasından itibaren eski am· 
pul cihazlar ve saire İstimal edilmeyecek ve badema kulh ı 
lacak bilcümle elektrik malze .1esi 220 volta mahsus ol ı.:ak· 
trr. 

Yukarıda zikredilen hu suslara riayet ve bir cere: an 
in.kıbma mahal vermemek için memlırlarırr .. -a ifayı vari~e 
eı;n>t;,ında teshilat ihraz huyu rınalarr muhterem ahaliden rı· 
ca olunur . 

(2352) 2369 !lt'tüdiri\et 

--------------------------------------------~---Gazetecili h ııe MatiJ<ıJ ı/t1, 'f. A. S 
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Rakı sofrasında bir hikaye .. , Suları 
Kontrol! 

' 
Firengiye nasıl mini olmalı?. 

Mecliste bir kavga ••• Belediye •ıkı ted
birler aldı Kuvvetli bir lükı lambası, rakı 

sofrasını aydmlabyor. Memlekette 
içki yaaağı kanunu hüküm sürmek
te •• Fakat sofranın etrafına dizil
mit olanların çoğu meb'ustur ••• 
Bu manzara; tatbik kabiliyeti ol
mıyan kanunların kadükten, kari
katürden batka bir fey olmadığına 
ne güzel bir örnektir! 

Misafirler arasında Avrupada 
tahsil görmüf, lstanbuldan yeni gel 
mit olan N. . . . Bey de var. Bu zat 
vekaletlerin birinde Umumi Mü
dürlüklerden birine namzettir. 
Söz, tabiatile politika üzerinde, 
Meclis politikası üzerinde dön 
dü dolattı. N . . . Beyin kafası 
hafifçe tütsülenmiftİ. Güzel konu
fUyordu. Büyük Millet Meclisinde 
geçen bir gününün hikayesini an
lattı: 

- Geçenlerde meclin ,mniftim. 
Mü:uıkeratı, ilk defa olarak dinliyc
cektim. Sukutu hayale upamadığımı 
aöylerAem yalan olur. "Firenginin 
men'i airayeti,, halıkında 6i:r kanun 
müzakerf! f!diliyordu. Fakat bu müna
af!bf!tle nf!lf!r aö;ylenmi;yorda1 Diifün
düm. Kandılıarda mı;yıs, 70k- Ca
miülezher' de mi1 .• Sonra maak et
tim bu c•laenin aabıtlarını bulJarılam. 
lstersenU= beraber okuyalım!,, 

Dedi. Cebinden çıkardıfı kifıt
lan bana verdi. Kendisince dikka
te fllyan olan sözlerin altını kırmı
zı kalemle çizmİf. • Onları hep 
birlikte okuduk. Biraz da orada 
bulunan meb'us beylere takıldık: 

- "Demek, lzmire K!bll ve Ca
miülezher üzerinden gfdlllnnit 1,, 

Firenginin sirayetine meydan 
vermemek hakkındaki kanun mü
zakeresinde ıllylenml9 .., N. • Bey 
tarafından altı çizilmI, olan o ılSz
leri İfte defterime geçiriyorum: 

• • • 
Rüttü Bey (Ergani) - Bu ka

nuna lüzum yoktur. Z&nt ile :ııini
yenin recmi hakkında emri ilahi 
var. Bu emri ilaht tatbik edilirse 
maksat h&.sıl olur. 

Nusret Efendi (Erz\IJ'lllll) - Bu 
hastalığın önüne geçmek için kes
tirme bir çare vardır: Hocalara, 
vaızlara tembih etmeli. Bilhaua 
cuma giinleri: "Sirayet yoktur 1,, 
manasına olan hadlıi terlfi halka 
okumasınlar. Çünkli bu hadise gü. 
venerek köylülerlmlz tahaffuz et-. 
miyorlar •• 

Mustafa Sabri Ef. (Siirt) - Er
keklerle, kadınların muayenesi la
zım •• Fakat bakireleri iatiana ed~ 
lim. Kızlar, yüzlerce lira vererek 
muayeneden kaçarlar. Eeasen (Ta
assubab diniyemiz) buna miııidir. 

HulU.i Efendi - Bir kimsenin 
hastalığı İçin diğerini muayene et
mek doğru değildir. Firenginin 
muayenesi için muayene ve teda. 
vi lazım. Şeriat buna müsaade et 
mit. Hasta olmıyanlarm ırzını, 
namusunu niçin ortaya döküyo
ruz? On bet Yatında bir kız kendi
ni nasıl doktora gösterir? 

Bir meb'us - Hasta olunca dok
tora göstermiyor mu? 

Hulôsi Efendi (devamla) - O 
batka. . Şeriat buna müsaade e
der. Çünkü (ezzerurat •. ) Soruyo
rum: Şer'iye Vekaleti buna fetva 
verir mi? Meclisi Ali eğer bunu 
kabul ederse indillah mea'ul olur. 
Doktorlara soruyorum: Bekar kız
larda firengi olur mu? 

Operatör Dr. Emin B. (Bursa) -
Olur, burnunda, ağzında, elinde, 
her yerinde •. 

Ômer Vehbi E/.,ndi (Konya) - E-

• 

lendim, haka;yıkı ıer'iyeden bahsolun
duğu saman Sahabei Kiram Hazerah 
batlannda kUf var gibi dururlar, öy
le mübahaae "derlerdi. Buradaki gü
rültü hamamdaki kadınlann çekifme
.ın., benıiyor. Bir kısmı mepudur di
yor, bir kısmı gayrimqru. : Mecliai
ôlinizdf!n banu bf!k/nnem. Şu, m11Um 
bir hakikattir ki, ahkômı fer'iye Jütün 
lünunıın /f!vkind.,dir. F f!nni tababetin 
d" levkind.,dir. Yalnız ıunu bilmek 
l.U.mdır ki, ıer'i ff!rİ/te akla müba;yin 
bir f"JI ;yoktur . .. Ehli lslôm, hôıô ta
assup göstermezler ..... 

Doktor Emin B. (Bursa) - E
fendim, bakireler hakkında bir ka
yıt koyarız: Bakirelerin yalnız bo
yun ve boğazlarına bakılır. 

Bir meb'us - Olmaz, olmaz •• 
Burnunu bile göremiyeceksiniz, 
doktorlar! 

Muatala Hilmi Elendi (Niğd.,) -
•. . . . Doktorun biri kadını muayene 
ediyordu, kocaaı bu emada kapının 
önünd" ağlıyordu. Ne ailı;yoraun diye 
sordum: Bakınız, doktor naaıl mua· ı 
yene <!diyor df!di, bir df! bakhm ki! 
Kadının ayakları ;yukarı kalkmıı, ö;y-

Oamah Nuri Elendi (Erzincan) 

le muay"""' ediyor (Kahrolsun öylf! 
alçak doktorlar Haleri .. ) 

O•man Nuri Elendi (Erzincan) -
Dainiı lstanbulda;yken memleketten 
İki ke;yilaiı kadın geldi. Biıim evimiı
th kaldılar. Haaeki haataJMa aertabi· 
bi Hacı Kcimil Bey ile T evlik Bey ;.. 
minJe iki zat tedavi ettiler. Fakat na
.ı. . H ıriatiyon bir kahile getirdiler. 
O ltabile, ltcuta kadınlan odada mua
yene etti. Doktorlar kapının önünde 
durdular. Bu auretl• mara:ııı teıhi. .,. 
tedavi ettiler. iyi oldular, memleket. 

lerine gittiler . . 

Operatör Emin Bey - Ben b11 
kürsüden o arkadatlara linet ed~ 
rim. 

Hüsnü Bey (Van) - Hocaya 
niçin linet ediyorsunwı? 

Emin Bey - Siz boca değilıi
niz. Oradaki hocaya söyliyoruz. 
Hem o kadar taa11uba liizum yok, 
a canım .. 

Vehbi Efendi (Konya) - Sözü
nü geri alım •• 

Emin Bey - Efendiler, etıbba· 
ya muayene ettirmek istemediğiniz 
kadınlarımızı, kızlarımızı sonra 
ağyar elinde bırakırsınız. 

HulU.i Efendi (Yozgat) - Red
dederiz onları, millet namına, hay. 
van herif •• 

Emin Bey - (Utanmaz herif, 
rezil herif •• ) 

ANKARA, 1 (Milliyet) - Bele
diye Meclisi Ankarada içilen sula
rm aıkı bir surette kontrolüne ka
rar vermiştir. Bu karara nazaran, la 
tanbul aulan damacanalar içinde ve 
ağızlan mühürlü olarak Ankaraya 
aeldiklerinden bunların kontrolü 
küçük tiıelere nakilleri esnasında 

yapılacak, yani küçük ıiıelere dol
durulurken, batında bir memur ha
zır bulunacakhr. Yerli me.aba au
lanna gelince; bunlar membalann .. 

da bidon ve tenekelerin ağızlan, 

doldurulurken hazır bulunan me
mur tarafından mübürlenecektir. 
Gerek sular tifelere aktanlırken, 

gerek membalannda büyük kapla
ra doldurulurken hazır bulunan 
memurlar suların ve kaplarm te
mizliğine ve aaireye azami dikkat 
göaterecek.Jer ve ıüpbeli auJarr mu ... 
ayeneye göndereceklerdir. Bu bu
suaun temini Naarafına k&rJılık ol
mak üzere belediyece; tehir civa .. 
rmdaki kaynaklardan ve latanbul
dan getirilen memba mlarmm yir
mi kiloluk tenekelerinden yüz pa
ra, lokanta ve otellerde aürülen kü
çük titelerln her birinden on pa.ra 
ve damacana yahut bidonla gelen 
sulann her kiloauıııdan bet para 
harç almacaktD".. Belediye aulann 
muntazam muayeneleri ve fiyatla
rmm indlrllmeal hakkındaki tetki
kabna aynca devam ebnektedlr. 

Ankarapala• Oteli 
ılrketlnin vaziyeti 
ANKARA, 1 (Telefonla) - An-

kan. Palaa oteli firketi otelin Anka
rada ancak ecnebi aaımayedarlanna 
faiz ve amorti Ye Evkafa aenelilc ye
kdnu ııo bin lira olan kirayı nrnıe
mek ıartile yüriİJ'ebileceiinJ Ye Evka
fın hiuedar olarak otelle beraber ka
zanm.aaı teklifinde 'bulUDJIUlf • Buna 
mukabil ecnebi tirket 900 bil> liraya 
yakm paraarndan vaııııeçmekte ve ge
riye kalan için de faiz iatenlektedir. 
Evkaf umum müdürlülft lıeri6z ceva
bını vennİ§ değilse de kira bedelini ia 
temekte ısrar etti fi anlatılmaktadır. 
Zira ıirket oteldeki efYaarnı alıp git
se bile Ankara Palaa otel binasının 
temyiz mabkemeaine kiraya veriJebi
lecefl ve bu suretle her sene 20 bin 
liraya yakın ldra bedelini alıınalı ihti· 
malinin mevcut aldafu fikrindedir. 

Öldirllen k6pekler 
ANKARA, 1 (Milliyet) - Ankara 

da aon on bet g(ln sarfında belediye
ce batı bot yilzelli dllrt kllpek itlaf e
dllmiftlr .. 

Lehl•tanın milll 
bayrama 

ANKARA, 1 (Telefonla) - Lebis
tanm milli bayramı milnaaebet;lle Le
histan ıefir ve aeflreai çartamba akta 
mı aefarethanede bir muzildi aüvare 
tertip elmitlerdir. 

du. Bir kaç meb'ua, bu iilriiltüde 
adam akıllı dayak yedi. Operatör 
doktora yardım edenler çok oldu. 
Ertesi celıede bir kaç meb'usa tak
bih cezası verilmitti: Emin Bey 
(Bursa), Hulusi Efendi (Yozgat), 
Şemsettin Ef. (Ankara), Sıddık 
Efendi (Van), Mehmet Emin Ef. 
(Ergani) •• 

Operatör Emin Bey, tekrar kür
siiye gelerek: 

Reis - Celıeyi tatil ediyorum. 
,,. ,,. ,,. 

Reis Bey meclisi tatil etmitti. 

- Efendiler, evvel& ilim ve fen 
namına müteenlr değilim; sani
yen izzetinefsim namına müteeasif 

Fakat biriblrine tokat tokata giren 
meb'usları ayırmak çok mü,kül ol-

değilim. • demitti. 
MiLLiCi 

1 
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Ankara Telgraf Müdürü Şelik Be ;y Milliyet muhabirile görüıüyor .. 
(Şefik Beyin, resmi çıkmasın diye yüzünü elile kapadığı görülüyor) 

Ankara Telgrafanesinde 
Günde kaç telgraf alıp veriliyor?_ 

Telefon telgrafa tesir etti mi? 
ANKARA," 1 (Milliyet) - Kendi

oine vazife fedakarlığı sırası geldiği 
vakit askerlerim.iz 
gibi tehlikeden yıl
mamış ve kahra
manbk göaterm.İf o 

1

1 

lan telgrafçılaroru 
zı yazmak için bu-
1ün Ankara telg
a fhaneaini ziyaret 
' ttim. Dün aldığı
nız bir haberde 
"oota ve Telgraf 
bütçesinin maat 
'ısmına yüz altmı§ 
'>in liralık bir ila
·e yapıldığını öğ

.-enmiştik. Bununla 
memurların maa§-

NURI BEY lanna zam yapıla-
cak, çok it ııören ve fakat niıbeten 
az para alan bu memurlar sevindirile
cektl. Bu haberi Poata, Telgraf Umum 
Müdürü Fahri Beyden tevıik etmek is 
tedim, her vakitki nezaketle beni kar 
tıladı, fakat bir teY .öylemedi. Buna 
rağmen kendlainin bugünkü fazla ne
teoinden anladun ki havadis doğru
dur, çoktan beri takip ettiği bu it ta
hakkuk etmlı, memurlarma zam ya
pıhnıfhr. itte telgrafçılanmızı bugÜn 
ziyaret fikri bana bu sevinçli haber
den geldi. Harp ve inkılip tarihimiz
de telgrafçılanmızm fedakarlıklannı 
yazan pek çoktur. Onlann uyku uyu
madan çabımalan hergiinkü i~leridir. 
Her tehlikeye ııöfü.s ııermeleri, İcap 
ettiği zaman büyük vefakarhklar ve 
kahramanlıklar göatermeleri de artık 
meıleki ana'neleri olarak köklepnif 
bir keyfiyettir. 

,,. ,,. . 
Ankara telgrafbaneııi Yaııati olarak 

her aün bet bin ile bet bin bet yiıı a
raamda teı.r.f ahp veriyor. Bu mik-

Telgral gifui 

dar bayramlarda ve yılbatlarmda 
yirmi iki bine kadar çıkıyor. Bu ka· 
dar fazla İ§e rağmen; idarenin üç bat 
memurJ üç bat memur muavini ve yet 
mİf iki de muhabere memuru, Üç kon
trol, üç toplayıcı, üç tevzi kontrolü. 
yinni bir müvezziden ibaret küçük 
bir kadrosu vardır. Bunlardan ba§ka 
giıelerde bir bat memurun nezareti 
altında on iki memurla idare 
edibnektedir.. Müdür Şefik Beyle 
muhabere salonuna girdik. Burıuı ıı•
yet muntazamdı. lbtiyaca kifayet 
decek fenni teaiaab ihtiva etmek e ... 

Ankara muhabf!r• -fona 

Ankara SiNEMALARI 
Yeni Bu ı•c• 

MALEK 
MİLYONER 

ilaveten: Dünya haberleri 

Bu gece Kulüp 

FEDAi 
DONANMA 

ilaveten: Dünya haberleri 

Ev işçileri 
Evlere hizmetçi bul

mak için bir büro 
ANKARA, (Milliyet) -Ankarada 

hizmetçilere İf ve evlere hizmetçi bul 
mak itile uğratmayı üzerine alan bele
diyenin, bu mesele için belediye mec
lisine verilmek Üzere hazırladığı layi
hanın eaaslarmı neıretmiıtik. Bu eaaa 
belediye meclisince kabul edilmittir. 
Belediyemiz bu ite baılamak Üzere 
bugünlerde "ev itçileri bürosu" nu aç• 
mak Üzeredir. 

Ankara rehberi 
yapılıyor 

ANKARA (Milliyet) - Bu sütun
lardaki ne§rİyatrmızı nazan dikkate a 
lan belediyemizin bir" Ankara rehberi" 
ihzarına baıladığmı yazınıtbk. Rehbe 
rin tanzimi iti çok ilerilemiıtir. Fo
toğratıler ve haritalar tamamen ih
zar edilmittir, yazı kıamınm ikmali de 
kuvvei karibeye gelmittir. 

Sıhhat mfldürlflklerl 
ANKARA, 1 (Milliyet) - latan

bul ve lzmirde olduğu gibi Yilayet ve 
belediye sıhhat müdürlükleri teYhit e
dilerek belediye aıbhat mlidürlüğüne 
de, ilavei memuriyet olarak Yllayet aıh 
hiye müdürü Şuayip Bey tayin edil
miftlr. 

Belediye cezalan 
ANKARA, 1 (Telefonla) - Bele

diye cilriimlerine ait maktu ceııalar 
bugÜn belediye mecllainde müzakere 
ve kabul edilmlttir. Meclia pertembe 
günü yeni bütçenin milzakereaine bat 
)ıyacakhr. 

re aon ıııamanlarda yapbnlan bu aa
londa büyük bir faaliyet vardı. Son sis 
tem dört iane Telemprimer, iki Si
mena, on Hilg, on iki Möra makinesi
nin önünde memurlar baılannı kal
dırmadan mütemadiyen plıııyor)a,... 

dr. 

• • • 
Aldıfun malfünata naaıırranı An· 

kara telefonunun hariçle açtılr mu
habere kapılan gayri reami telıraf 
ifine tesir •tmit ve nlabeten azal bnı§• 
br. Ealdden daha çok mlbtacel tel· 
graf almrrmr§, thndl lae mibtacel hu
auaatmda herkee telefonu tercih etti
fi için bugün telıırafhan<> nihayet 
elll, altmrf müstacel telgraf ve yirmi 
kadar da yıldırun teli alablllyormut. 

••• 
Telgraf mubaberabnda en fazla 

yekunu huau.aller tutuyor, reunller 
ikinci derecede kalıyor. Bası hareket 
11 gllnlerde ga- muhabirleri telefon 
Ja yetlttlremediklerl havadleleri için 
telıırafa da mün.caat ettiklerinden bu 
cünlerd• telarafhanenin iti faııılalatı· 
yor. Anadolu .-\Janaı telgrafhanenin 
her ııGnlflk miltterlaidir. O da lıtan
buJdan maada dliter merkaıdere ha
berlerini telgrafla ııllnderiycw. Maa• 
haza bu kadar ite rafmen memurla
rın çahıma zamanlan tanıdın edllmiı 
ve eakiden bir iki ıaat uyinıJ'a ancak 
vakit bulabU- ıııpemurlana timdi ııün 
de aeklz saat çalıpnaJan temin olun
mU§tur. Fakat bu it gene ıröçlUtllnü 
mubafa.a etmetkedir. Çllnldi vakitli 
vakltalıı nöbete girilmekte, ııGnUn her 
saatinde poata poata nöbetle çalıııl
maktadır ve itte ııece yanar, sabah ka 
ranlığı telgrafunızm çabuk çabuk ell
mize verUmetini onlann bu J'OftlC.U 

meaaiu temin etmektedir. 

• •• 
Muhabere aalonundan aonra ııfteyl 

de cezdlk. Burada otuz Mnelik bir 
telıırafçıı alan Nuri Beyle de tanqbk. 
Fakat onunla fÖyle eaki meslek hab
ralannd- kon-ak, bir teY kopar• 
mak mümkün olamadı. Çünkö a eski 
ve tecröbeli bfr memurdu, ve bu mes
leğin an'anesi olan ketumiyete pek iti
na gösteriyordu. Ancak reunini Çf!k• 
mekle iktifaya mecbur olduk. 

S. R • 

! 

Is tan bul ve Trakya Şeker Fabrikaları 
Şeker Fabrikasının İstanbul depolarından kristal 

her isteyene bin kilodan eksik olmamak 

Türk Anonim 
Şirketinden: 

Alpullu toz 
üzere 

şekeri 
satılır. 

atideki fiatla 
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