
Memlekette bir milyona ya
kın esnaf var. Bunlann vazi
yetini tayin için bir kanun la
yihası hazırlanacak. 

Sahip ve Başmuharriri: Siirt Meb'usu MAHMUf 

Muahedelerin tadili aleyhine 
Romanya ve Yugoslavya şe
hirlerinde muazzam nümayiş
ler yapıldı. 

~ATI S. KURUŞTUR 

Borçlar itilafımn 
l'asdikı 
Pıt~lar itili.fmm Bü,.ıııi Millet 
~•rirı "' larafmdaD tudik edilmeai ii
ııo., ~- .. harici miinuebetlerlmüıdelıü 
~i b:;:ruz de izale edifmit olU70"". Ger 
leu . orçlar meaele.iııiD yabancı deY· 
ti ,:; reameD ali.kadar eden bir cihe
lı d :u~· ~htilaf, bir taraftan Oamaıı· 
,,;; ~tinin varitıi aıfatile Türk cüm· 
orçı •ti, diğer taraftan da Osmanlı 

•di. Fa'"k.nm kupon hamilleri arasında 
leriııı .• ~t bunun harici münaaebet

İa) 1:1. . Uzerine olan teıirlerini ve a .. 
Ült erını Lauaanne sulhünden beri gör 

t ad Ye anladık. Kaldı ki bu mülaha· 
.: sarfınazar, milli Türk devleti 
k nn-;'dan beri Ounanlı borçlan· 

....;ndı !üaaesine iaabet edecek mi~
~ 

1 
tediyeye hazır olduğunu daı

ed" •krar etıniıtir. Yalnız bir tarda: 
e :;.~kabiliyetimizin hududu içinde. 

1 • •1 ahara bütün alacak verecek İş· 
d~nın tasfiyesinde esas olarak kabul 
~ bu prensip, ilk defa olarak La
·~'.~•_ ismet Pqa tarafından ileri 

Uf tür. 

ti~o~ı~ meaeleai hayli kantık bir 
ita.iz •zun anlayacağımız fUdur: Mün 
ton ~ornanlı imperatorluğu 161 mil. 
bu ı~{"' ~iralık boı-ç bırakmıftı. Ve 

ltı;,,, l>lılyon lira \'arialeri arasında 
l!niıı ıı:.:il.irken, Türkiye cümhuriye
lır,. ; ... b """ 107 buçuk milyon altın 
lllaıılı U:t etı;. Eğer bu borçlan Oa
te •dile l>eratorluğu tarafmdan tedi-
• ...., et n fa_rtlar altında ödemekte de

ııe 5 ~dile, 91 sene müddetle her 

Ş . ' .OOo altın lira verecektik. 
llııd" 

IQ7 "'ilı taad~k edilen Paria itilafile 
'on lir Yo~ ~ırahk borç 8 buçuk mil
'~tiııe "J; uııyor. itfa müddeti 91 aene 
dıh.,;1r &ene olmak üzere tesbit e
, ehiı.;,"~kV.e .bu borcu elli aenede itfa 

• tile b •çın senede faiz ve amorti-
' ..ı...,:r~ber 700 bin altm lira tedi-

1>., • iız. 
IOQ ı.~1•bilir ki elli sene için senede 
>ıı b '" ııltın tediye edeceğimize göre, 
~lıır İçin 8 buçuk milyon değil, 

pakat )~" ödeyeceğiz. Bu, doğrudur. 
-n&eı- bugiin elimizde 8 bu

lıat r'~ altın olsa ve bu borçlan 
lı 'ldiy., etmekte bir fayda gör

". da ""ıı yapar ve bu borç· 
ı:re lturiulabilirdik.. Defaten 

'~" eU~erniyecejimize .,., aerma-

1
.. 1 -..lik faiz binec:e· 

• Ored" Yotıa • ır ki, yekU.. otuz beı 
e'll balığ oluyor. E-n Oamanlı 
'· ıt.,rı h.aklunda da Taziyet böyle i
'İidd ı"'ılYon aennaye için 91 aene 

11 t "1• e her aene 6 milyon 300 bin 
b~ıy~ etmek ıuretile 482 milyon 
"' lıra ödeyecektik. 

8 buçuk il flo b • . m yon lira borıı. aenede 
llJn 't, lira tediye edilmek ıuretile Ö· 
•e-~· 1•. beraber, ilk altı aene tediye 

- .. unız para bu "kd rd 
caktır. Ha · "?' a an atağı 

• • zıneden ılk sene 560 b • 
c:ı aene 585 b" .. - .. ın, 
dörc1·· .. ın, uçuncu aene 610 

~ uncu aene 635 bin, b . . 
660 bin, altıncı ıene 685 b" etml c:ı 
~ mıra 

'Ziııed ve ancak yedinci aenedir ki 
ı. en çıkacak Pllra 700 bin lira 

'l'fıı.~ır. ~unun aebebi bu aeneler 
bin il tedıye edecefimiz para ile 

" 

lira araamdaki farkın b .. 
lıla ı· d ugun ilJ'o rmıızm • ın e bulunan ı 13 
~ ~anlı: p~ramızdan mahaup .,. 
~ ldır. Yanı alacaklılar hu müd. 
~~rfnıda gene 700 bin lira almak. 

, çılt•aber, hazinemizden daha az pa 
acaktır " . ~1in ~de yedi buçuk olmaaı ba 

hi •nınıze ağır aöriinebilir. Vazi-
4 1 ti te böyle değildir. izah ede-

• ı Z....:,letlerin borçlan hesaplandı
' it b aennayeden ziyade senelik 
~kat, Yani faiz ve amorti için 

"eıı.1tıı1 Para ~azan itibara alınır: 
e 7~z ıle pazarlık neticeaı 

t- ın altın •enneg" i teabit et· -.. aonra ··ı •. 
faiz ve Ylln.oek faiz vermek aşa• 
faiz a~";en ~aluı karlıdır. Çün· 

si k te olsa :..:: sa aenede 700 bin, 
~etine göre f ~de .700 bin lira \'e• 
bıt edilirae :., aız ııiabeti az olarak 

''•ce.k, d ' rtnayenin "kd ·· d en:..ektir ıs:._ mı an ço-
yuz e Yed" b . """ de 700 b" . I' 1 uçulr.bk ın Jı .. 

, ıranın faizi ise, 700 t .buçuk mil
. 3• 75 ten 17 milyon lir "' 1"• Yiiz. 

aenaleyh e .. er • anın fai~idir 
b z ileride 8:. ~•Yasalardaki itib . 

b;d musaıt olur d• ... 
.~ tı t:!etten ,Para bulursak, b.:°b:~~ 
t• ku.;;a:::ı'l:;!~ yüzde yedi buçult. 

ı liiilasa p . 
sÇ' lıaı. arı.~ itilafı, Osmanlı borç. 
a~ dalıakın~a ~it edebileceğimizden 

'. Ve b muaaıt tartlarla aktedilmi§
,ı Ilı unu her §eyden fazla ismet 

8) •e : gekrek Lauaanne konferanarn. 
ti~; .ere konferanatan aonra takip 
1 • "Yaaet "'ili . • ınedyunuz. ismet Pata 

~f • "'al~~~- tabaınmülünün fevkinde 
J ıı, "'Üz kk altına koymamalı: için 
l" 'dii. o:d •relerini inkıtaa kadar gÖ
ıP • bir aliı,kn lnra da meaeleyi ya· 

~ ~f! Vardı~l e 
5
takip ederek bu ne• 

/lld " Parj1 ,.,'· k araçoğlu Şükrü Be-
1 iledv., "'illi ~ afveleainin müzakere 

e int ... ~en aat• . b" 
~ti . aç edil . unıze uygun ır 

/1. ~rı olınu,ıu "'"•uıd .. mühim biz· 
,..1 •rıın hakkınd:· ~" BüyiıkMillet Mec 

, hu hizıneı;., her~!ii teıekkür ka· 
• .. ... b" 

)il' 1 ır mükafatı-

1) Ahmet ŞOKRO 

8 inci •ene No. 2621 SALI 30 MAYIS 1933 Tel: { Mftdür 24318, Yası müdürü 24319 
idare •• Matb.aa 24310 

• yolları işi enız 1 -
- e ecili a a 1 

Sahillerimizde posta se
ferleri işi inhisara alındı 
Bu inhisarı, Deniz Yolları İşletme 

Müdürlüğü idare edecek .. 

ANKARA, 29 A.A. - B. M. M. bu
giin reis vekili Hasan Beyin riyaaetin· 
de toplanarak deniz yollan itlebne ka
nun liyibaaım müzakere Te kabul et• 
miıtir. 
K-ıı• gCire Türkiye sahillerinde 

nmntazem posta aeferleri İfİ devlet in-

Tapu için harç yok 
hiaarma alınmıttır. Bu inhisar deniz yol· 
lan iıletıne müdürlüğü tarafından iıle
tilecektir. Eshanu nama nwharrer ve 
Türklere münhasır olmak ve halen mev
cut posta aeferleri yapan Türk amıatör
lerinden bu kanunun maiyeti tarihin-

(Devamı 5 inci sahifede} 

Balkanlı murahhaslar 
Dün şereflerine bir ziyafet verildi, 

samimi nutuklar söylendi 
Balkan haftası miinaıebetile Balkan 1 

Ticaret ve Sanayi Odaaı reisi Nemli za. 
de Mitat B. dün murahhaslar ıerefine 

Kadın seyyahlar 

Mme. Rocnevert 

Şehrimize otomobil ile gelen Amer·. 
ka Reiaicümhuru M. Rooaevelt'in ak'. 
rabaarndan Madam Rooaevert bugün
lerde otomobille seyahatine devam e
derek Singapura gidecektir •• 

T okatlıyan otelinde bir öğle ziyafeti 
venniıtir. Ziyafette Balkan baftaaında 
bulunmak üzere ıehrimize gelen murah
haslarla Balkan Ticaret Odası heyeti, 
Vali muavini Ali Rıza, Belediye muavi
ni Himit, inhisarlar umum müdürü Hüs 
nü ve muavini Mitat B. !er. Darülfünun 
müderrialerinden lbnıhim Fazıl ve Mu
zaffer B. ler bulunmuşlardır. 
Yemeğin sonuna doğru samimi nutuk

lar söylenmiıtir. Evvela Nemlizade Mi
lat B. söylediği nutukta murahhaslara 
t1!4ekkür ettikten sonra Balkan Ticaret 
Odasının ehemmiyetinden babaederek 
§İmdiye kadar aarfedilen mesainin, Bal
kan devletlerinin umumi menfaatlan İ· 
le her devletin hususi menfaatlanrun ve 
beynelmilel medeniyet Bleminin menafi. 
İnin biribirleri telif etmek lüzumunu 
gösterdiğini ve bu vadide tesriki mesai 
hiıleri ile hareket edilmesinin. memnuni
yeti mucip olduğunu söyleıniıtir. 

Nemli 7ade Mitat B. den aonra Bal
kan Ticaret Odatı ikinci reiıi ve Ro-
manya ticaret miimeuili M. Manescu'da 
bir nutuk söylemittir. M. Haneacu çok 
alkıılanan nutkunda Balkan konferanaı
nın programı sulh ile hul8aa edilebilece
ğini söyledikten aonra, Nemlizade IMitat 
B. in lstanbul Ticaret Odası reisi sıfa. 
tile, bürolannda Balkan Ticaret Odası
na yer vermek ıuretile gösterdiği miaa
firperverliğe teıekkür elmİ! ve Balkan 
Ticaret Odasının mesaisinde muvaffak 
olmak için hiç bir t"Y ihmal edilmemit 
olduğunu söyliyerek kadehini Gazi Hz. 
nin şerefine kaldtmuflır. 

Yunan murahhası M. Kofinas ta İrat 
ettiği nutukta siyaıi iktisadi ve İçtimai 
icaplann teş.riki mc8ai fikrini ortaya koy 
duğunu ve bu surette müşterek bir Bal· 

(Devamı 5 inci sahifede} 

•• 

m k DUDU ten ç 
.,, 

1 eza a ar ılac r 
Kabine içtimaı 

Ödünç para verme işleri 
kanunu Meclise verildi 

Layıhanm esaaları 

ANKARA, 29. (Telelonla)-
lcra Vekilleri heyeti bıı sa· 
bahki içtimaında Mecli.e teudi 
edilecek bazı kanun layihalarını 
müzakere etmİftir. Bu meyanda 
ödünç para verme İfleri hak
kındaki kanun layihası da gö
rüfiilmüf, layiha geç vakit Mec· 
liae sevkolunmuştur. Bu layiha 

lktıcat oe Adliye encümenlerin
den mürekkep muhtelit bir en· 
cümende tetkik edilecek ııe ta
tilden evvel heyeti umumiyeden 
geçerek kanuniyet kesbedecek
tir. 

Ödünç para verme itleri hak-

i 
kında daki layihaya göre, ö

(Devamı 5 ir.ci sahil ede) 

Gazi Hz. -----Demiryol oğrağındaki 
halka teşekkür ettiler 
ANKARA 29 A.A. - Reiaicümhur 

Hazretleri Erzurum • Sıvaı ve Filyos • 
Ereğli Demiryollannın yapılmasının ka· 
rarlaşmasmdan ötürü yolun uğrağında. 
ki yerler halkının Belediye ve fırka reis
leri vaaıtaaiyle Ciimhuriyet hükiımeti ve 
kendileri hakkında bildirdikleri güzel 
duygulara teıekkürle sevinçlerine işti
rak ettiklerinin iletilmesini emir buyur
muılardır. 

Kazım Paşa geliyor 
ANll<ARA, 29 (Telefonla) - Mil

let Meclisi Reiai Kn:ı:ım Paşa önümüz
deki pazarteai günü ailesile birlikte 
latanbulıı gidecektir. 

Hariciye vekili geliyor 
Viyanada bulunan Hariciye Vekili 

Tevfik Rüıtü Bey bugiin tehrinıize ge
lecek ve ağlebi ihtimal akıamki tren
le Ankaraya gidecektir. 

Gümrük tarifeleri 
Tadilatı 
Bu akşam Bütçe Encü

menine veriliyor 
ANKARA, 29 (Telefonla) 

Gümrük tarifeıi kanununda yapı· 
lacak tadilat hak 

.,....._ kmdaki kanun la 
yihasını tetkik e
den Muhtelit en
cümen Edime me 
busu Şakir Beyin 
riyasetinde içti • 
nalarına devam 
~tmektedir. Encü 
~ümen bu gece 
:le toplanarak ya 
rma kadar tetki-
1tatını ikmale ça-
1ıf&Cak ve yarın 
ak,am layihayı 

Şakir Bey Bütçe encümeni
ne verecektir. Layiha Meclisin aon 
toplanıtında müzakere edilecek ve 
kanuniyet keabedecektir. 

uıııHııınuınıımıııınıınıımıııınnm 
Aka Gündüz'ün 

Yayla Kızı 
Milli, büyük, sinema romanı 

Aka Gündüz Beyin, bilhassa 
Milliyet için uzun zamandan beri 
hazırlamakta olduğu bu roman 
bitmek üzeredir. Büyük inkılabın 
mühim bir tarafını Anadolu yayla 
.nnın kırında göateren bu milli, bü 
yük roman ayni zamanda yepyeni 
bir senaryodur. (Bu toprağın ka· 
ları) nı, (Dikmen yıldızı) nı, 
(Çapkın ka) ı, son çıkardığı (f:J. 
vey ana) yı okuyanlar (Yayla kı· 
zı) nda daha yeni, daha heye
canlı bir olgunluk bulacaklardır. 

wııuıunuıııııııwııııııııu uııııııımı 

Bina işi hallediliyor 
Tıp fakültesini yerleştirmek için 

yüz kadar bina gezildi 

Darülfünun ıalahat komitası dün sa 
bah Pr. M. Malche'in riyaaetinde top· 
lanmııtır. Bu toplantıda hastahanele
re yerle,tirilecek olan klinik ve polik
liniklerin yerleri halı:lı:mda gorü§ÜI· 
müıtür. Hastahanelerde talebenin ya· 
tak meaeleai tamamen halledilmiıtir. 
lslahat komitaaı bugiin Haydarpqaya 
giderek fakülte hastahanelerini geze
cek ve tatbikat yapacaktır. Y ann ko
mita tekrar içtima ederek Tıp fakülte 
sinin nakline ait bazı itleri halle ça· 
lııacaktır. Tıp fakültesinin taıınacağı 
binalar aruında aon zamanda en faz .. 
la lstanbul lisesi binaaı üzerinde du
rulmaktadır. Komita şimdiye kadar 
100 kadar bina gezmiıtir. içinde en 
çok fstanbul liseai binası muvafık bu
lunmaktadır. Haber a1dığımıza göre, 
fakülte bu binaya taşındığı takdirde, 
lise binadan başka bir yere ta§ınacalıı 
değildir. Çünkü bina müsaittir. Fakül
tenin bütün klinik, poliklinik ve li.bu· 
ratuvarlan hastahanelere taksim edi
lecek, bazı deraler de fen fakültesi la· 
boratuvarlarından istifade edilecek· 
tir. 

M. Malche ne diyor? 
Dr .. M. Malche dün bina meselesi 

hakkında ıunlan söylemiştir: 
- Tıp fakültesinin ta§ınacağı bina 

hakkında henüz kat'i bir karar yok
tur. Birçok binalar gezdik, tetkik et
tik. Bunları Maarif vekaletine bildiri
yoruz. Vekalet bunlardan birini ter
cih edecektir •• Bina meselesinin bir iki 

M. Malche'ın beyanah 

M. Malclıe 

güne kadar katileşeceğini ümit ediyo
rum. 0 

Osman Bey yerine Rüftü Bey 

Dünkü nüshamızda Darülfünuna a· 
it bir yazıda ıslahat komitaaı azaaın
dıın Osman Beyin söylediklerini, ay
nı komita azasından Rüıtü Beye at· 
fen, bir sehiv dolayıaile, neırettiğimiz 
için özür dileriz. 

Galatasaray-F enerbahçe 
karşılaşıyorlar 

Fener-Vefa hadisesi hala durulmadı, 
Fut bol heyeti tetkikata başladı 

Bu hafta, Galatasaray ile Fener
bahçe takımları lik maçlannı oynaya
caklardır. Bu iki kulübün birisinin kü 
me şampiyonluğuna namzet olmaıı 
ve diğerinin de küıne aonuncuau bu
lunması itibarile ya:pacaklan maç bü
yük bir ali.ka ile beklenmektedir. Bu
nun sebebi de her iki takıntın oyun-

1 lannm en iyiaini oynayacak.lan ümi
di ve her iki tarafın da bol ali.kadar· 
ları oluıudur. 

Lik rnaçlannm birinci devresinde 
Gale.taaaraym 5 • 1 mağlup olmaaı bu 
aeferki maçın kıymetini tenkis etmiı 
değildir. Bili.kia herkea ataiı yukan 

(Lütfen sahifeyi çeviriniz) 

Yeni gümüş ve nikel para! 
Paraların basılması hazırlığına baş

landı, makineler tamir ediliyor 
Hangileri gümüş, hangileri nikel? 

Gümiif bir liralık 
ve ufaklık para ba 
ıılmaama dair olan 
kanunun M. Mecli· 
ıinde müzakere ve 
kabul edildiği ma· 
hlındur. Kanunun 
bugünlerde Darp • 
hane müdürlüğüne 
tebliği beklenmek· 
tedir. Darphanede 
yeni Cümhuriyk 
madeni paralarınır. 

basılması için icap 
eden hazırlıklara 

hararetli bir şekil. 
de devam edilmek· 
tedir Kanunun teb· 
liğinden aonra Ma· 
liye vekaletile Da· 
rphane idaresi müı 
tereken yeni para· 
lann etki.l ve evaa· 
fını teabit edecek- • -- ---.:-:: --------: :: -lerdir.Bundanaon• -" - -- - ----- --- - --~- -----ra mutabık kalınan - ... - - - - _-_ __,.,,,. 

ıekil için bir müaa Darphanede bir makine çallf'Tken •• 
baka açılacak, en fazla beğenilecek para baama ameliyealne baılanabile-
olan resim kabul edilecektir. Bu müd- ceği ümit edilmektedir. Basılacak pa· 
det zarfında makinelerin kalıp ve yu- raların 12 milyon liralığı gümüt, 7 mil 
valarında lüzum görülen tadilat ya- yon liralığı da nikel ve broruı olacak-
pılacalı: ve gümüı, nikel, çelik gibi tır. 1 • 5 ve 10 kuruılukları nikel, 100, 
malzeme tedarik edilerek hemen faa· 50 ve 25 kuruılukları giimüıtür. Pa-
liyete geçilecektir. Bütün bu itlerin ralar bir taraftan ba11lırken gümüş ve 
-ıihayet üç ay zarfında intaç edilerek (Devamı 5 inci sahifede) 
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ıtn~nmm 
YC1J1C1n: S. N. Her halcta: (Milli1et) iadir. 

TAADDÜDÜ ZEVCAT 
·Mahmut Esat Efendinin risalesinin hüllisa.ı. - Sansörün çizdiği sahi
le. - Kanunu medeni, hukuku aileyi esaret kayrtlanndan kurtardı!. 

Mahmut Eaat Efendi merhum, kit& 
bmda, dini iılimın taaddüdü zevcata 
ne ıibi kayıtlar ve §artlar albnda ce
vaz verdiğini anlatır. 

, Taaddüdü zevcat riaaleainde der 
ki: 

Dini ialimın buna ce•az vermeai 
ihtiyacatı tabiiyeden münbaiı bir ruh
sattan ibarettir. Vahdeti zeyce, -
olarak müatahaendir. ikinci bir ka
dı:ıla izdivaç takdirinde her ikiaini 
de iaşede, iıki.nda, ilbasta, hatta iç
timada, "kavli manıf" yani tatlı aöz. ... 
le hatırlarmı tatyibe riayet etmek la
zım gelir. Akai takdirde taaddüdü zev 
cat makduh ve memnudur. 

Mahmut Eaat Efendi, bütün bu ka
yıt ve prtlan i.1imane, vikıfane bir 
surf!tte şerh ve izah ebnekte idi. 

Meseli., ikinci bir brı almış olan 
kimse, biriıini gÜzelce bealeyin giydi
rir, kuptır, iyi muamele eder, . ~o~a 
tutar da; öbürünü nfakauz, gıyımaız 
kutam11z, aç, çıplak bırakır ve yüzü· 
ne bakmayıp kalbini kırar, İncitirae 
gadir ve zulmetmiş olur. Bu ise, büyük 
bir günahtır. Allah, zulmü, zalimi seT· 
mez. Kurarukerimde. birçok i.yab ke 
rimede yazıldığı üzere zulüm haram
dır. Mütecasiri, ulrubab auphaniyeye 
uğrar. 

Nikahlı kanlar hakkındaki bu ağır 
ve ağır olduğu kadar da muhik kayıt 
ve ~artları benim, diyen hangi erkek 
yerine getirebilir? Bunu , :ralnız ser
vet dahi temin edemez. Erkeğin miza
cı, ahlakı da büyük bir rol oynar. Er· 
keğin, i.aabma hakim olmaaı lazım· 
dır. Öyle, ayn huyda, apı :raradılıt
ta dört kadını, a:rni derecede mem· 
nun ve mes'ut edebilmek hemen he
men gayri mümkün gibidir. 

islim dininde, esaı olarak taaddü
dü zevcat yoktur; ancak bir ruhsat
tan ibarettir, fakat koyduğu şartlar o 
kadar ağırdır ki menetmekle müsavi
dir. 

Bir erkeğin serveti kifayet etae de 
aldığı dört kanyı ayni suretle giydirae, 
kuşatsa, beslese, gene it bibnit olmu· 
yor. Zevceler arasında geçimsizlik 
cıktı mı, mesele bütün bütün müşkül
lesir. Hümü muaıeret, dirlik, bunun 
temelidir. Ne kadar melek huylu ol· 
salar, dört kadının bir arada, dınltı
sız, gürilltiUü:z, giizel güzel geçinme 
leri pek kabil değildir. Erkek, ayn ev 
açmak ıztırarında kalacakbr. Dört 
ayrı ev açmak ve bu evleri müaavata, 
hakkaniyete riayet ederek idare et
mek her baba::riğitin kan değildir. 

Dört karı alan bir erkeğin keyfi ve 
huyu için zulüm ve istibdat etmesine 
İslam dini, kat'iyyen CeYaz vermez. 

Mahmut Esat Efendi merhum, net
riyatı ııraıında "Surei nisa" da ve sa-

ir. ı surei şerifelerde mevciıt &yatı ke
rimeyi ve o husuaa ait hadisi nebevile 
ri de zikir ve dercetmifti. Kitabın 19 
uncu sahifesinde, eaki devirlerin en 
bqlı fenalıklarından olan niki.baız 
cariyeler istifraımı, odalık kullanıl
ma.mı pek acı bir lisan ile tenkit ve 
muahaze etmiJti. Yalnız bir rüşveti 
kelimiye olmak üzere "hali hazırda o 
cibi fenalıklann önü almdığını" kay
dediyordu. Fakat Maarif sanaörü bu 
riİfveti kelimiyeyi yutmadı. Sahifeyi 
olduğu gibi çizdi. 

Filhakika Sultao Hamit zamanında 
saray, eıkisi ıibi rezalet bir halde de· 
ğildi. Gerek sarayda, gerek konaklar
da harem hayatı biraz düzelmiıti. 
Bunlarda. niki.hi.aız cariyeler, odalık 
yoktu, bü•bütün ortadan kaldırrlmıt
tı, zannedilmesin.. Mikdarı ve şekli 
biraz salaha yüz tutmuıtu. 

Kadınların tabii ve medeni huku
ku, tanınmamqtı, ailelerin içtimai va 
ziyetleri, yafaJıf hak ve tarzları in
aanbğa yakııır bir ıurette takdir ve 
tanzim edilmemişti. Kadın, sarayda ol 
duğu kadar, konaklarda, evlerde de 
eairdi; hakkı hayatı :roktu. Çocuklar 
da kadınlar kadar zavallı idi. Bir müa 
tefrişeden, bir odalıktan olan çocuğu, 
eğer iıterlerae evlat olarak kabul e
derler, odalığı, yahut cariyeyi eıir pa~ 
zannda satarlardı. Anayı çocuğ-un
dan ayırırlardı. ·lsterlerae, çocuğu da 
anası ile birlikte satabilirlerdi. Eair 
ticareti menedildikteıı. esirciler, esir 
pazarları kalktıktan sonra bunun şek 
li değişti. Odalığı, cariyeyi çırak çı
karırlar, yani gelin ediverirlerdi .. Ana 
nın, çocuiu üzerinde hiç bir hakkı ta
nmmazdı. 

Millet, hakkı hakimiyetini eline ala 
rak kendi kanunlanru teıri ve tanzim 
babtiyarlığma erdi .. Kanunu medeni· 
yi kabul ve tatbik etmif olmakla hu
kuku aileyi esaret ve esaet kayrtlann· 
dan müebbeden kurtannış oldu. Fa
kat "imam" Irk, (emir) tik, (halife) 
lik iddia eden padiıablar, hukuku ai
leyi tanımak, hukuku medeniyi kabul 
etmek f(>yle dursun, nikihıız cariye
ler, odalıklar aleyhinde; iki 5atrr ya· 
zıya, bir sahife tenkide, müahaxeye 
tahammül edemiyor, ho, göremiyor, 
göz yumamryordu. Mahmut Esat Ef. 
nin kitahmdan çizilen 19 uncu sahife, 
sarayının, baba\artnınkine, dedeleri
ninkine niıbeten daha mazbut ve da
ha makul olduğunu söylediğimiz Sul
tan Hamit bile bu noktaya gelince du 
ruyordu. 

Maarif sansörünün çizdiği sahife. 
devrin zihniyeti Üzerine çekilmiş bir 
çizik lekedir. 

( Arkaaı uar) 

Yarın: 

"MESNEVİ" ÇARPMIŞ! 
Bir kıt'nın mcina.ı. - Doğru söyli yeni dokuz köyden kovarlar. -

Memleketine sürgün! 

kanidir ki ıarı kırmızılıl~ b~gün, dü
n e nazaran daha İyi, daha kuvvetli 
va ziyettedirler. Onun iç.in kuvvetle 
tahmin ediyoruz ki alınacak netice 
herhalde geçen seferki gibi olmıyacak 
tıT. 

Her iki takımın kadroauna celince: 
Sar1kınn1zılılann henüz naaıl bir 

takım ile sahaya çıkacaklannr bilmi
yoruz. Herhalde en kuvvetli şekilleri
le çıkabilmek için elden gelen bütün 
külfeti ihtiyar edeceklerdir •. 

Sarı licivertliler iae lik maçlarınm 
başından beri aşağı yukan ayni kad
ro ile oynuyorlar. Binaenaleyh bu nok 
tada fazla bir te:r ili.Ye etmek esaaen 
zait olur. Yalnız Füruzanm hastalığı 
dolayıaile bu hafta da F&a1l - Yaşar 
bek oynayacaklardır. 

Bu maçm neticesinin ne olabilece
ğini timdiden kat'i bir telı:ilde ifade 
etmek doğru olmaz. Ancak hepimiz 
için asıl olan f<'Y temiz Ye dürüst bir 
oyımuna hikimi:retini beklemek Ye 
görmektir .. 

Vefa-Fenerbahçe hadisesi 
Geçen hafta, Takıimdeki mabut hi 

diseden sonra apor efki.rı umumiyesin 
de bir keşınekqtir devam edip gidi
yor. Bir taraftan futbol heyeti re&ıDi 
tetkikat ve tahkikatı yapmakla bera
ber bir taraftan da bilen, ve bilmeyen 
herkeı bıi.diaeyi kendi zuiyei rüyeti
ne göre tahlil ederek fikirlerini orta
ya atıyor. 

Bunlann içinde aamimi olanları bu
lunduğu gibi, ıırf birikmiş bir hrr1rn 
tuğyanı teklinde olanlan ela vardır. 

Ezcümle düşünüşü kıt gibi görü
nen bazı zevat bu·işle hiç ali.kası ol
mıyan noktalardan Zekiye hücum edi 
yorlar. Bu bücumlann o kadar hırs 
mahsulü olduğu anlaşılıyor ki sahip
leri husuıi ma hfellerde şu itirafları ile 
de bu kanaatimizi teyit etm~ oluyor· 
lar: 

- "Ben hi.diaeyi belki yanlış gör
mÜf olabilirim. Li.kin Zekiye düşman 
olduğum için bu zaviyeden gÖnneğe 
hakkım vardır." 

Yukarıya yazdığımız tek cümle, 
F enerbahçe kaptanına yapılan hücum 
lann ne kadar sahsi olduğunu ıröster-

meai itibarile çok şayanı dikkattir. 
Fenerbahçeye ve Zekiye neden hü

cum ediliyor? 
Bunun aebeplerini bu hi.diae etra

fında yazmıf olduğumuz ilk yazımız
da çok vazıh bir surette teşrih etmif
tik. Bunlara ili.ve edilecek fazla bir 
ıey yok. 

Yalnız dün akıam bir refikimizde 
okuduğumuz bir ıpor makaleıinde bu 
na bir parça da kıskançlığın kanştığı 
neticesine Yardık. 

Bu refikimiz yazdığı yazıda Zekiye 
bir emir ..eriyor ve diyor ki: 

(Zeki Bey ya futboldan, ya da ida· 
recilikten çekilmelidir.) 

iyi amma bir İnıanm bir teYden ay
nlımaı için o iJte herhangi bir kaba
hati olması lazım gelmez mi? Hem 
Zeki futbol heyetinin batına kendi 
kendine mi gelmiJtir?. 

Bunlar ayrı ayn cevap payı olan 
me.....-z:ulardır. 

. Sonra bir arkadaş yazııında: 
- Fener maçlannda hakemler ek

aeriyetle tesir albnda kalmaktadır. 
Diyor, Son hi.diıe münaaebetile eı

ki ve yeni birçok yüksek spor idare· 
cilerimiz yazılannda ve aözlerinde bu 
noktaya iliıtiler. Ve hakeme hürmet 
iıtediler. Bu cümleyi biz de şaharmız 
itibarile çok ağır bulur ve hakemlerin 
nazarı dikkatini celbederiz.. Hllkem, 
doğrudan doğruya vicdanı ile hare
ket etınek zaruretinde olan bir unsur
dan başka nedir ki? .. 

Gene ayııİ yazıda iki numara ile 
itaret edilen şu yazıyı gördük: 

"- ikinci meseleye gelince, cuma 
günkü hadiseyi tetkik etmesi icap e
den futbol heyeti, kendi reislerinin de 
dahil olduğu bu kavga hakkında nasıl 
bitaraf bir karar verebileceklerdir?.'' 

Bundan endişeye ne lüzum Yar?. 
Futbol heyeti azalarının her birinin 
ayn ayrı bir kulübe mensup olduk
ları ve hepsinin bu memleket ıporu-
na, U7.Un müddet filen bjzmet ettikle
rini, Zekinin de kuklası bulunmadık
lannt takdir etmek en basit bir insaf 
eseri olrn ~\Z mı?. 

Mulıtefem OZDEMIR 
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HARİCİ HABERtER 
Cenevre 
Müzakereleri 
Fransan1n vaziyeti yeni 
kanşıklıklar çıkarıyor 
LONDRA, 29 A.A. - lngiliz gazete

leri, Mac Donald plarunın müzakeresi 
hakkında Cenenede baş '!Öıteren ve bil 
hassa Franaanm takındığı vaziyetten 
doğan yeni kantıklrkları kaydetmekte
dir. 

Bu gazeteler, sili.hları azaltma konfe
ranımm dünya iktıaat konferanaı toplan 
madan eyvel her hangi bir karar alma
masıdan korktuklarını da yazmaktadır
lar. 

Litvinol Cenevrede 
PARIS 29 A.A. - M. Paul Boncour, 

Cenevreye gelmittir. Bugün öğleden 
sonra "mütaarnz'' tarif müzakerab:na 
devam edecek olan silihJarı bırakma u
mumi komisyonuna istirak edecektir. 

M. Litvinorın, yannki salı "'ünü Ce
nevreye gelmesi bekleniyor. 
Franaız meclisinde müzakereler 
PARIS, 29 - Bugün öğleden sonra 

Fransız parlamentosu t.o...ıra konfer,.n- 1 
sının hazırlanma.ar, ,ilahları bırakma, 1 

emniyet ve dörtler m.iPkı meıele1erl ı 
hakkında m;;zakenıtta hulunacaktrr. 

Müzakerabn bu aksam bitip bihniye- ' 
ceği mechuldur. Cünkü bir ~ok mebus
lar, bu meyanda M. Blum. M Herriot 
ve M. frankleo Bouillon aöz almak için 
kaydolunmuşlardır. M. Heriot. Amerika 
seyahati harp borçlan, ırümrük mütare
kesi, silahlan lınakma, ve emniyet mese
leleri hakkında fikirlerini söyliyecelrtir. 

Mütecavizin tarifi meaeleai 
MOSKOV A, 28 A.A. - Tau Ajansı 

bildiriyor : lzveıtiya gazetesi, mütecavi
zin tarifinin Sovyet projesinin bir mi
hek taşı haline geldiğin ve imperyaliıt 
devletlerni emniyet ve sulh meselelerine 
kartı olan vazi:retlerinin ne kadar cid
di olduğunu gösterdiğini yazarak diyor 
ki : 

"Cemahiri müttehide ile Büyük Bri
tanyanın noktai nazarlan bu meselenin 
hallinde birinci derecede elieınrniyeti 
hıüzdir. Sili.h bırakımı konferansı Sov
yetlerin tarifini kabul edecek midir, et
miyecek midir? eğer Cemahiri Müttehi
de hükümeti M. Roosevelt'in ilan etti
ği siyasi hatb bardı:eti ciddi olarak der
piş ediyorsa Sovyetlerin tar ifini kabul 
edecektir. lngilterenin hatlı hareketine 
gelince, M. Simon'un parlamentoda ve 
M. Ede'in de Cenevredeki beyanatlarına 
bakılırsa lngiltere hükiimeti Sovyet ta
rifinin katiyen aleyhindedir. 

Misak ve Fransızlar 
Parlamentoda mühim 

müzakereler var 
LONDRA, 29. A. A. - Resmi 

mahafil, dörtler miaaki hakkında 
Paris ile Londra arasında müzake 
ratın devam edeceğini fakat müza 
keratın ileri leye bilmesinin bugün 
öğleden sonra Fransız meclisinde
ki müzakerab.n cereyanına tabi ol 
duğunu bildirmektedir. , 

LONDRA, 29. A. A. - lngiliz 
gazetelerinin ortaya koydukları 
fikre göre Fransamn 4 devlet mi
sakına itiraz ve muhalefeti derece 
derece artmak suretile sürüp gi
decektir. Halbuki resmi mahfiller 
bir uzlqma formülü bulunacağını 
ummaktadırlar. 

Petrol mukavelesi 
TAHRAN, 29. A.A. - Meclis, 

29 nisanda yaptlmı' olan petrol 
mukavelenameaini tasdik etmi,tir. 

V on Papen'ın bir yazısı 
BUDAPEŞTE, 29. A. A. - M. ' 

Yon Papen yarı resmi Budapeati r 
Hirlap gazeteainde yazdığı bir 
makalede "Kaidesi milletin irade-· 
ıi olan bir ehcamrucu olarak Al· 
mımyada hükUmeti mutlikamn ye 
niden teessüsü zaman ile kabil-
d ... d" 

ır. ıyor. 

M. Yon Papen'e göre milli~: 
lil.bın neticesi içtirnat sınıfların ıı 
yaai rejimini serbestçe seçınek hak 
kına sahip olmak ıuretile birle• 
meleri olmu,tur. 

M. Yon Papen, Alaace Lor- · 
raine meselesinin halledilıni• oldu 
ğunu söyledikten sonra: 

- Polonyaya kartı, diyor, müte 
cavizane bir niyet beslemiyoruz., 
mevcut muahedeler kadrosuna hük 
metki.rız. Anschluas vasıtasile A
vusturyayı ilhak fikrinde değiliz, 
fakat Alman ve Avuaturyadaki Al 
man milletlerinin, rrk birliği muci
bince, istikbale doğru ayni adıınlar 
la yürümelerini istiyoruz.. 

M. Yon Papen, İngiliz efkarı u
mumiyesinin milli inkrlabın mana
sını yanlı' tanunıuma teessüf et-
mektedir. · 

Jeann d'Are bayramı 
ROUEN, 29. A. A. - Dün 

Jeanne d'Arc bayramı münasebe 
tile yukıldığı yerin önünde bir me 
ra sim yapıldı. Jeneral Errard, tem 
sili ülviyi yeniden yaktı ve beledi
ye reisi, kahremanın harukulil.de 
hayatını anlattı. 

Dantzig itihabatı 
Hitlerciler kahir bir 
ekseriyet kazandılar 

DANTZIG, 2. A . A. -Yolff a
jansr bildiriyor: 

Dantzig diyet meclisi için yapı 
lan intihabatın resmi ve muvakkat 
neticesine göre milliyetçi sosyalist 
ler evvelki diyet meclisinde 13 me 
bua bulunduru,rken bu seferki in
tihabatta 38 azalık temin etıniıı-
lerdir. • 

Sosyalistler 13, komünistler 5 , 
merkez frrkası 10, siyah-beyaz-kır 
mızı cephe 4, !ehliler 2 azalık el
de etmişlerdir. 
E~velki .diyet meclisinde sosya

listlerin 19 komünistlerin 7, mer
kez fırkasının 11, siyah-beyaz
krrmrzı cephenin 1 O ve lehlilerin 
yine iki azası vardı. 

Dantzig halkı bu intihabatın 
verdiği neticeden gurur ve iftihar 
duyrraktadır. Çünki halk bu neti
ceyi Alman imperatorluğu ile Dant 
zig arasında çözülmez bir duygu 
birliği mevcut olduğunu gösteren 
Vt' fevkalade bir tesir yapan bir 
temayül mahiyetinde saymaktadır. 

Hudutlar 
Değişmesin 

Romanya ve Yugoslavyada 
nümayişler yapıldı 

BELGRAT, 29. A. A . -Avala 
Ajansı bildiriyor: dün tiyatro mey 
danında 50 bin kitilik bir halk 
kütlesinin iştirakiyle muazzam bir 
miting yapılmı~ ve muahedelerin 
tadili lehindeki hareket protesto 
edilmiştir. 

NOYlSKAD, 29. A. A. - Ava
la ajansı bildiriyor : 

Nasyonal demokrat fırkası dün 
40 bin ki.ilik bir halk kütlesinin 
istirakiyle ve meclis ve fırka reis
leri de hazır bulunduğu halde bü 
yük bir toplantı yapmı,tır. Nazır
lardan Kramer ve Radivizoviç söz 
alarak hudutların tadiline kar'ı 
ticldetle protestoda bulunmuşlar · 
ve yani saatte Belgratta, Bükreşte, 
Kraislava, Bron ve Kochitze'de 
mümasil protesto mitingleri yapıl
makta olduğunu kaydetmi,lerdir. 

İktisat konferansı Cenev
reye nakledilecek 

P ARlS, 29. A. A.- Le Joumal 
yazıyor: Cenevreden bildirildiği
ne göre ıili.hları bırakma mahafi
linden bir tayıa çıkını,tır. 

Bu ,ayıaya nazaran iktisadi kon 
feransı 15 gün kaqar tahmin edi
len aıkı bir faaliyetten sonra Lond 
radan Cenevreye nakledilecektir. 

Kralı isteyorlar 
ATINA 28 - Dün Atinada ve Pirede 

kraliyet ~aftarları ıiyasi bir ayin yap
nuılardır. Kraliyet taraftarları, Bizan
ıın son imperatoru olan Kostantin Pale
ologoıun iıtirahati ruhu i!:İn yapılan i
yini rubanid• istifade ederek kraliyet 
ve sabık kral Jorj lehinde ıürültülü nü
nıayİflerde hulunınuılardır. 

Kraliyet taraftarlan aaat 16 da meç
hul askerin mezarına giderek büyük bir 
çelenk koymuılar, sonra Atikon tiyatro
sunda toplanmıılardır. 

Bu içtimada, başta bahriye nazın Ha
cı Kiryakoa bulunduğu halde, dört na
zır hükumet frrkalan rüeaaıı, hükumet 
fırkasına menaup ayan ve mebusan ha
zır bulunmuılardır. içtimada hazır bu
lunanların k.;llannda Bizansm remzi o
lan kartallı bantlar, bazılaıııun· da ceket 
iliklerinde kral Koıtantin ile Jorjun ro
zetleri bulunuyordu. 

Yunanlılar bir cep kru
vazörü yapbracak 

ATINA, 28 - Bir kaç gündenberi 
Yunan vazeteleri araımda hararetli bir 
~Ünaka;.. vardır. Bu münakaşaya bah
nye nazırı Haci Kiryakoaun beyanatı 
sebep olmuıtur. Bahriye nazın, hüku
met taraftan olan Proiya gazetesine 
bahri işler hakkında beyanatta buluna
rak demiıtir ki: 

- M. Venizelosun kür:ük ıefainderı 
mürekkep bir filo teskil etmek i•temeıi 
ve büyük ııemileri ihmal etmesi delilik
tir. Elimizde Salamia gibi bir gemi du
rurken bu zırhlıyı satın almamak büyük 
bir cinayettir. Bu hareketleri zamanın
da protesto ettim, fakat dinletemedim. 
Bunlar mninin .!elilikleridir. 

V enizeloı bükiımeti etraflı bir pli.na 
cöre de hareket etmemiştir. Küçü.k ge
milerden mürekkep bir filo t"!kil edildi
ğine FÖre hic olmazsa 20 torpido muhri
bi ve 12 tab-telbahir in•a ettirmek lazım 
dı. Halbuki 4 muhrip ;e 6 tahtelbahir 
yaptırılmıttır. 

Biz bu ihmalleri nazan dikkate alarak 
yeni bir zırhlı kruvazör yaptım.k mec
buriyetindeyiz. Daha doğrusu Almanla
rın . ıon yaptırdıkları Doyçlant zırhlısı 
ıiıtıeminde on bin tonluk son ıislem bir 
zırhlı yaptıracağız. Şimdiki halde pli.n· 
ları tetkik ediyoruz.'' 

DAl(i 
Ceza kanununda tadilat 

'ANKARA, 29 (Telefonla) - Adliye encümeni ceza kanunu ıaJ'. 
latı hakkındaki kanun layiha.ı üzerinden tetkikatını ikmal etmİf ve 1, 
yihayı heyeti umumiyeye sevketmi ştir. 

lzmir liman ve körfez işleri 
ANKARA, 29 (Telefonla) - /zmir Liman ve körfez iflerinirı /f. 

hıimetçe idaresi hakkında Millet Meclisine bir layiha sevkolunmaftıır· 

Muallim maaşları • • 
ıçın 

ANKARA, 29 (Telefonla) - Muallim maaş/an için vilayetlere iİ 
ı·az. yapılması hakkında hükfımet Meclise bir layiha vermiftir. 

Fırka grupu bugün toplanıyor 
ANKARA, 29 (Telefonla) - Halk Fırkası grupu yarın sabah~ 

timaa davet edilmiştir. Meclis önümüz.deki cumartesi veya pazar t' 
nü yaz tatiline karar vereceğinden grupun bu içtimaı son içtimaı o/O 
caktır. 

lzmirde 9 eglulde panayır kurulaca 
IZMİR, 29 (Milliyet) - Beledi yede vali Kazım Paşanın riyaıetı 

de toplanan bir komisyon 9 eylıild e ba~lıyarak 15 gün devam ed 
olan bir panayır kurulmasına karar vermiştir. 

lzmir mekteplileri taggaresi 
IZMIR, 29. (AA.) - İzmir me kteplilerinin harçlıklarını Tayy 

cemiyetine ve~mek suretiyle satın aldıkları tayyarenin ad konma ş". 
liği 2 Haziranda Gazi Emir Tayyare meydanında yapılacaktır. Şerılı' 
için Maarif müdürlüğünce bir program hazırlanmıştır. Tayyarenin J 
lzmir mekteplileri tayyaresi olacaktır. 2 Haziran sabahı şehrimiz. ili 
ve orta mektepleri olduğu halde iki hıuusi trenle Gazi Emire gidecJ 
ler ve merasimde bulunacaklardır. - ----------------·- ·--

Çorum belediye reisi 
• 

ANKARA, 29 (Telefonla) -
Çorum belediye reisliğine Bahaed
din Beyin intihabı tasdik edilmiş
tir. 

İzmir rıhbm şirketi 
ANKARA, 29 ( Telefon la ) 

İzmir Rıhtım şirketinin imtiyazile 
tes isatının satın alınması hakkın
d a hükU.ınet Millet Meclisine bir la 
yiha vermiştir. 

Satın alınacak binalar 
ANKARA, 29 (Telefonla ) -

Ankara - Konya ve Merzifonda as 
keri ihtiyaç için satın alınacak bi
nalar hakkında Meclise bir layiha 
aevkedilmiştir. 

Tayyare cemiyeti binası 
ANKARA, 29 ( Telefonla) -

Tayyare Cemiyeti umumi merkezi 

Halkevinin altındaki sahada boru 
!arını alacak kadar bir bina yap
bmıağa karar veı·miştir. Binanın 
planlarını porfesör Egli hazırla
maktadır. 

Osmanlı bankası ile 
ihtilaflı nokta 

ANKARA, 29 - Oımanlı Bankasile 
yapılan müzakerede yankı: bir ihtilaflı 
nokta kalmııtı. Bu nokta halı.kında hü· 
kiimet kararını Parise bildirmi•tir. Eıki 
noktai nazarımızda ısrar edilmektedir. 
Banka bükümetin kararuıı kabul ettiği 
takdirde yeni mukavelenin Ankarada 
imza eı:lilmesi muhtemeldir. 

Telefon ücretleri 
ANKARA, 29 - lıtanlıul telefon üc 

retleri meselesine dair teldiflerin Veka
letler hukuk miip.viriklerince tetkik e
dilmesi Heyeti Vekilece kararlaıtırıl 
DU!lrr. Yakında bir karar verilecektir. 

• • 

Kükürt satışlarında ihti~· 
IZMlR, 29 (Milliyet) - Kükiirl 

tıılarında ihtikar yapan bet tacir •~ 
cez:a mahkemesine verilmişlerdir.• 

Yaş üzüm ihracatını 
temin için 

IZMIR, 29 (Milliyet) - Ozüııı f 
koltesinin nısfını yaı ihraç edebil~ 
çarelerini arcimak üzere bir k:omitr· 
teşkil edilmiıtir. 

Behçet Beyin tetkik 
seyahali 

IZMIR, 29 (Milliyet) - Beleıl~ 
reisi Behçet Bey kendi heaabroa fr' 
sa, ltalya, Almanya, lıviçre ve Yııtl 
nistanda bir tetkik ıeyahatı yapa<• 
tıı-. Bu aeyahat iki ay sürecektir. 

Ankarada yeni telsiı 
ı a 

ANKARA, 29 - Ankar•da inJ3 t 
karar verilen telsiz telcraf iıtaıyonll 
bin kilometre ile muhabere edebi11 
kuvvette olacaktır. lstaıyon için 
bin lira aarfedileceği tahmin olunuf"' 

Bulgaristanda bir Tür~ 
öldürdüler 

EDiRNE, 28 - Özdilek gazetvl'. 
verdiği bir habere ıröre Bulgariıl• 
Koıukadao kazasının Geren ada11 fi 
yesi müdüri Hacı oğlu Feyzi Bey 
gar komitacdan taraf.ndan öldW-iilll" 
tür. 

Sofyada bir cinayet 
SOFY A, 29. A. A. - iki Mi~ 

lof taraftarı, bu sabah, Sofya 
kaklarından birisinde komüniıl 
raftarlarmdan makidonyalı f'• 
deff'i öldürmiitlerdir. Katiller ı' 
landddarı evin anbarmda yaka!' 
mı,Iardır. 

ihraç maddelerimiz bir 
elden çıkarılacak 

Bu yolda yeni 
bir • • 

ıçın 

teşkilat yapılması 
hazırlandı 

Mevsuk bir membadan aldığunrz 
malllmata nazaran bülcfunetin ihraç 
mallarımızı beynelmilel pazarlara çı
karmak için mühim bir teşebbüsü var 
dır. Büyük ihraç maddelerimizi mÜı· 
teblik piyasalara arz icin büyük bir 
tetkili.t yapma&• tetkik edimektedir. 
Ankarada yapılan ıon iktısadi toplan 
tılarda bu me.sele uzun boylu ve ayrı 
bir encümen tarafından tetkik edilmİf 
bir proje de hazırlanmıştır. Bu proje 
lktısat vekaletine verilmiştir. Ayrıca 
latanbul Ticaret odasından bu huauı· 
ta yaptığı tetkike ait bir rapor da 
müstacelen istenmittlr. Bu ıuretle bat 
lıca ihraç maddelerimizin müsttehlik 
piyasalara bir elden çıkanlma11 temin 
edilmiş olacaktır. Bunun, malın Türk 
topraklanndan sonra bir elden alıcı
ya kadar gitmeai ve yabancı ellerin 
ihraç maddelerimizin ticaretine karı§• 
mamaıı, bir oyun oynamaıma meydan 
verilmemesi gibi büyük faideleri var· 
dır. Başlıca ihraç maddelerimizin ti
caretini işkal eden dahili ve harici mi. 
niler tetkik ve tesbit edilmittir. Bunla 
nn içinde idari bir kararla izale edile 
bilecekler teabit olunmll§tur. lktıaat 
veki.leti binalar için lazım gelen idari 
tetbir ve kararlann alınmau için Yakit 

1 
geçirmeden teıebbüalerine bqlıy•' 
tır. 

Hariçte Türk tütünleri 
Türk tütünlerinin yabancı mel. 

ketlerde sürümü noktaaından yertj 
zı tetbirler alınmak üzeredir. Şifi!. 
kadar tütünlerimiz, harice daha 11 
de iılenmiı veya iılenmemiı hal de 1 
tacirleri :rahut ecnebi kumpanyal• 1 
rafından çıkarılmakta idi. Ticare1 

vazenemizde tütünden memlekete 
recek paranın en mühim kıunıO'.J 
ıuretle ihraç olunan tütünlerin ~ 
tutmaktadır. lnhiaarm hariçte ~ 
tütününden ıigara imal eden f•~ 
lan bu birinci kısımdan aonra ıe"I.. 
te ve memlekete geliri pek az ~ı' 
maktadır. Bu ikinci kramm ini<• 
temin için alınacak tetbirlare ait / 
e&&&lar teabit edilmİftir. Yaban''· ( 
leketlerde Türk ıigara ve ıiıare1;, 
eden fabrika ve imalathaneler jl 
de getirilecek ve mevcutları ta~•~ 
dilecektir. Bu suretle Türk tü!"~i~ 
cibanıümul ıöhretinden hakf<ıle 1ı. 
de edilecektir. Bu buıuıtfl şar111ı'I: 
nll :retittiren Balkan memle~~ıi<" 
müıterek hareket yapılmaoı ı 
de Tardır. 
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~arasm a 
Şair Nazım Hikmet ve 

onun davası-
Zanıan gazetecinin muharrir ve 

•o.. . b" ' 
' ırın ır ayağını mahkeme kapı-
ıın~ öbürünü de m:ı.tbaa etiğine 
bagladı. Alın yazısında güceniklik 
olmaz! 

Dün de Nazım Hikmet'in davaH Vardı. Bu iki yönlü bir davadır .. 
em neşriyat, hem de politika su

cu. Suçunu b ·· · · - ·· K ·· · tlik B n uyugu: omunıs • 
N unun Üzerinde duracak değilim. 

e Nazım Hikmet'in suçu, ne de 
lllahkemelik olutu uzun lafa değ-
mez De· . 1 d" 1 .. 

1 • gerı o an şey ın eyıcı sı-

la arını dolduran mektep çocuk.
arının çokluğudur. 

Bunu okuruna bildiren Milliyet 
muharriri: 

t "- Çoğunu siviJ, asker ve kız 
alebe tetkil eden dinleyiciler •• " 

Diye ifade ediyor. 
CümJıuriyet muhabiri: 
"- Mahkemenin dinleyicilere 

llıahsus sıraları ve locaları halk ile 
taınamen dolmu,tu." 

Ve .• gene: 

"- Kalabalık bir meraklı küt
l~si neticeyi koridorda beklemiş
hr .• " 

Demekle salondaki kalabalığı 
durguluyor. 

-\< -\< -\< 

d l<.a.Jahalığın dinleyici sıralarını 
Y 
0:duruşunda iki ayırt ve eleyif 
0 il vardır 

A.!ir: .~8.z~ Hikmet bir fBİrdir. 
Ilı lı~0J•nin aldığı bir tair. Şairi 

jk. eıı:ıede görmek için gelinir. 
On ı: 111&.zım Hikmet komünisttir. 
y il dinlemek için mahkemede 
er alınır. 

-\< "' "' 
r İn Pt1uıtafa Kemal Türkiyesi 'uur, 

di <ınt milliyetçilik Türkiyesi
ğj r, e •. Kemalizm vatan severli
ıl n en ileri, en yüksek atı1ıt sının
~· Böyle bir ülke çocuğunun, özü 

· ~Verliğin ta kendisi olan Ga
t1 '>OCllğunun beyin kabında ve di
~llde ne düzensiz bir delikanlının 
~l&raları, ne de milliyet ve ülkü 
i:/dası tanunıyan bir davanın tek 

•ne Yer yoktur. 

ri11t.1.1• \dıakkak ki, Milliyet muharri-
n · "s· . 1 b " d' .l'e l>'İ . ıvıl, asker, kız ta e e ı· 

koııı~· d~rdiği bu Gazi delikanlıları 
fi kir) ll~ıst fairi yalııız kitap ve fi
t İiil ~tındeki fatkın aykırılıkla de

k" ' 1nkılap mahkemesi kartıımda-
f ~ Peritanlığıyle de tanımak için 

ılı.nleyicj ııralarmdaki yerlerini al
llııflardır. 

d Bu gençlerin, kapılan ardIDa ka 
ar dayalı inkılap mahkemelerin

d~. Y~lnı~ 1!'onıünistliğin değil, ko
~u~ıa~ fıkırlerinin de malıkfun e-
dıldığınl ve rüzgara tut 1 .. 
yılimJ 'b" U IDUf çop 6 ~rı .. gı ı sapır sapır ayak aJb-
l\lıa dokuldüklerini de ·· ı · 

k "k gorme erı 
" 

1 aten yerinde olur! ila'!: dökülüt iki taraflı bir dökü-
. r. 

Etem iZZET 

Rontken makinesi 
1>· Vil&yet dispanseri için son sistem 
lt rontken makinesi alınmakt,.drr. 
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ŞEHiR HABERLERi 
~konomi 

Standardizasyon 
İhraç mallarımıza tat

biki kararlaştı 
Aldığımız malUırata nazaran ihraç 

mallanmızda standardizasyon temin i- İ 
çin bazı kararlar ittihaz edilmiştir. U
zun müddettenberi üzerinde tetkikat ya
pılan ve civar memleketlerde tatbi~ne 
ba~lanan ihraç mallarında stand~~dıze 
işinin bizde de tatbiki artık takarrur et-
miştir. . 

lhrac ma11arında slandardı;;::asyonun 
tatbik -şekli esasları hazırlanrm~tır. Bu 
i~ için ihraç maddelerimiz zümrelere t.ef .. 
rik edilmiştir. ilk zümreye standardıze 
edilmesi kolay olan ve bugün beynelroi
lel pazarlann behemehal veya tercihen 
tasnif edilmiı şekilde islediği maddeler 
konulmuttur. Aldığımız malumata naza 
ran bunlar sıraıile yumurta, elma, porta 
kal, yün, tiftik ve pamuktur. 

lstandardizasyon işinin teknik bir İş 
olarak ayrı bir merkez tarafından tan
zim ye idaresi düşünülmüş ve bunun i
çin "Standardizasyon bürosu" namile 
bir hüronun tesisi münasip görülmüş
tür, Büronun merkezi büyük bir ihtimal· 
le Ani.arada olacak ve llrtısat Vekille· 
tine merbut bulunacaktır. 
Aynı zamanda ambalaj iti de :stan

dardizasyonla ayni ehemmiyette tutul
maktadır. Standardize ediJmi~ bir vazi
yette haric pazarlara arzedilecek ihraç 
maddelenı;,izin ambalajlarına da dikkat 
ve itina gösterilecek ve hepsi için ayrı, 
ayrı tekiller tesbit olunacaktır. Büro 
ambalij işi le de meş~ul olacaktır. 
Esaıen ilk defa İstandardize edilmesi 

mukarrer maddeler bu~Ün dahi beynel
milel pazarlarm icaba tından olarak ol
dukça muntazam bir tasnife tabi olarak 
ihraÇ edilmektedir. 

Maden ihracatımız artıyor 
Bu seneki maden ihraç: vaziyetimizin 

geçen sene nazaran ticaret müvazene
miz lehine mühim 1'i"" fark arzedeceği 
anlaşılmaktadır. lktısadi mehafilde bu 
farkın iki misli olarak eörülmesi bile ü
mit edilmektedir. 

HükUmetin madencilerimizi himaye İ· 
çin yaptığı büyük fedakarlıkların tesiri 
müsbet bir tekilde görülmeğe balarul
mıştır. Beynelmilel maden buhranına 
rağmen bu sistematik himaye tesirini 
göstermekte gecikmemiştir. 

Bir çok madenlerimizin yapılan hiına
ye tesirile aldıkları siparişlerin geçen 
aeneye nazaran pek fazla olduğu mey
dana çıkmıştır. ı933 senesi maden İsfa· 
tistiklerinin 1932 ye nisbetle tabnin e
dici bir mahiyette olacağı şimdiden mey 
dana cıkmıs olmaktadır. 

Bu -sene hilhaııa krom ihracatımızın 
çok mühim bir yekiin tutacağı madenci
ler arasında •Öylenmektedir. 

Verilen malıimata göre, lktısat Veka
leti madenciliğe himaye ve yardımın 
arttınlması icin bazı tasavvurlarda bu
lunmaktadır. - Halen resim tenzilatmdan 
istifade edemiyen ruhsatnameli maden
lerin de resim1erinin yüzde bire indiril .. 
meıi mukarrerdir. 

Esnaf için bir kanun 
lktısat Vekaletince Türlôyede esnafın 

vaziyeti hakkmda vapılan teli.il< ikmal 
edilmiıtir. Bu tetkik neticesinde mem
leketimizde esnaf ve lrücük tacirlerin 
vaziyetini tesbit eden bir kanun projesi 
hazırlanmıştır. 

Memleketimizde küçük tacir ve esnaf 
denilen smıfın iktısadi hayatta mühim 
bir rolü vardır. Adetleri bütün memle
kette bir milyona yakın olarak tahmin 
edilmektedir. Bu itibarla bu kanun pro
jesinin bu zümreyi tahmin edici mahi
yette olması idn büyük hir itina sarfe
dilmit ve <>!asİı bir tetkik yapılmıştır. 

Bu hususta Ticaret müdürlüklerinin 
ve Odaların fikirleri de alınm!ıtır. Bu 
kanun projesi Meclisin önümüzdeki iç
tima devresinde müzakere edilecektir. 

Yaş meyve ihracatı 
. l~r~cat ofisinin Şark şimendiferleri 
ı~leti~ kumpanyasile yapbğı tema~ ne
tıces~~.e hu sene Avrupaya yapılacak 
YAŞ ~unı ve nıeyva nakliyah için alma 
cak ucret taı;fesi acık bir f•kilde tesbit 
edilmiıtir. -

Sark ,ünendiferleri işletici kumpanya· 
sı lstanbuldan meyve nakline mahsus 
va~o~an Viyana~ 95 saat, Praga 106, 
Munıhe 121, Berlıne 134 saatte nakli 
taahhüt etmiıtir. 

Şark şimend~ferleri. ~stanbul - Sivlen
grat arasındakı tahmılattan beıı ton için 
ton başına 15,10 Türk lirası ~ almak
tadır. Soğuk hava va!!"onlarile yapılacak 
nakliyata da esya sikletine açıktan 2000 
kilo zam yapılmaktadır. Kumpanya bU 
vagonlann diğer vagonlara nazaran çok 
ağır olmasını bu zamma ıebep . olarak 
aöstermelctedir. Nakliye ücretlerıne ay
l'lca hudut P'Ümrük v.s. masrafı olarak 
5 Türk lira~ ve umumi nakliyat maara
fı olo,-alc da 10 Tili-k lirası ilave edilmek 
tedir ki bu vaziyette yekün bir hayli 
yükselmiı olmaktadır. Alakadarlar bu
nun Pelc ağır olduğunu ve bu ıerait al
tıı°dak ihracatın müıkül olduğunu iddia 
e me tedirler. 

lktısat kamusu 
b 

Ttürı.kiye lktısatçılar cemiyeti bir ik-
sa arnuau nes . h , 

Bu kamus, lktısa_trıroneu··dellZ!r)l"":"'!'1rtadıhr. 
t l"f 1 rrıs enrun mu -e ı mevzu ara ait yazıl "b . ed 
cektir. annt ı liva e-

Ham pamuk 
Bir müddet evvel İngiliz hükümeti 

menşeleri Rusya olan bazı emtianın f n
giltereye ithalini menetmişti. ln!:'iliz hü. 
kiimeti bununla .ıa iktifa etmiyerek 
Rus mallarının transit ve oktruva sure-

Postada 

Yığılan paketler 
Tahdit karan daha bir 

ay tatbik edilecek 
Bi< gazete kontenjana tabi eşyanin, 

ithali memnu olıruyan küçük paketler 
halinde posta vasıtasile memlekete ithal 
ve tüccar ta!'afından da pİya&a.ya arze
dilmekte olduğunu ve bundan gümrük 
varidatının kaybolduğunu yazmıştır. 

Posta idaresi nezdinde yaptığun.Jz t~ 
masta verilen malümata göre, yeşil eti
ketli ve İızami bir kiloluk Petit-paquet ve 
lettre - paquet'ler ve bu evsafı haiz olan 
ve azami hir kilo sikletinde bulunan 
kıymeti mukadereli kutularla gelecek 
eıyanın kontenjan harici ithali için mü
saade vardır. Bu müsaadeden bilistifade 
posta vasıtasile on binlerce paket gel
mi.ş, hatta Amerika'dan ayni şabis namı
na 200 paket nümune geldiğine tesadüf 
edilmi§tİr. 

Bu suretle gelen on binlerce paket, 
postada loplanmıştır. Postanın tevzi 
teşkilati müsait olmadığından alınan ve 
bütün ecnebi posta idarelerine tebliğ e
dilen bir karar ile takriben bir buçuk ay
danberi bu küçük paketlerin muvakkat 
bir müddet icin ithali tahdit edilmiştir. 
Postahanede -birikmiş bulunan paketle
ri müsebiileyhlerine tevziine .ıe,•am e
dilmektedir. Tahdit kaJ'Brının bir ay ka
dar daha tatbik sahıuında kalacağı tah
min edjlmektedir. 

Gümrük binalarının 
tamir parası 

Rıhtım Şirketile mevcut mukavele mu 
cibince, şirket gümrük binalannın esas
lı tamiratını yaptımıakla mükelleftir. 
Bir müddettenberi gümrük binalarında 
tamire muhtac bazı kısımlar görülmüş, 
yağmur yağdıiı zaman bazı ambarlara 
su girdiği anlaşılmııtır. 

Bunun üzerine tami!"at yaptırmiya 
davet edilen ıiı·ketten müsbet netice a
lınamamış ve giimrük idaresi bir keşif 
yaptırarak acil ve zaruri taınirati kendi 

tahsisatile yaptımuıtır. 
Güm!·ük idaresi, bu tamirata giden 

paranın şirketten hükmen tahıilini temi
ni cihetine tevessül ebnektedir. 

--o--

Defterdarlıkta 

Üçer aylıklar 
Ne günleri verileceği 

tesbit edildi 
Dul yetim ve mütekaitlerin üçer ay

lıklan:Un 6 haziran salı günü başlanma
sı icin Defterdarlık bütün hazırlıklannı 
biti;.ruıtir~ 6 haziran günü verilecek 
maaılar ıunlardır: 

Beyazıt - Birinci kişede askeri ye
timleri 1 - 150 numara. ikinci kişede 
mülkiye yetimleri 1-50 numara. 

Düyunu umumiye binasında - birin
ci lôşede askeri yetimlerine 1191-1300 
numara. 

ikinci lôşede mülkiye yetimleri 545-
600 numara. 
Kadıköy - birinci kişede askeri ye

timleri 3000 - 3125 numara. ikinci ki
şede mülkiye yetimleri ı - 75 numara. 

Üsküdar, PataJ<apısı - birinci kiıede 
askeri yetimleri 2000 - 2175 numara. 
lkfoci kişede mülkiye yetimlerine 5001 
- 5075 nuır.a!'a. 

Beyoğlunda - Galatasaray lôşesi as
keri yetimleri 1 - 150 numara. 

Kasrmpaşa ki~esi askerj yetimleri 
4001· - 4150 numara. 

Galatasaray kiJesinde mülkiye yetim
lerine 11 haziranda 2001 - 2150 nu-
mara 

Fatih - Düyunu umumiye binasın
da birinci kisede asker yetimleri 1-150 
11 hazirand~ mülkiye yetimlerine 601 
- 750. ikinci ki~ede askeri tekaütleri 
350ı - 3600. 11 lıaziranda mülkiye ye
tirolerine 3901 - 4000 numara. 

Samatya - Birinci ki~ede askeri ye
timlerine 1147 - 1250 numara. 11 ha
ziranda müll<iye yetimlerine 1551 -
1650 numara. ikinci kişede askeri teka
ütlerine 428">. - 4400 numara. 11 hazi
randa mülkiye yetimlerine 4701 - 4800 
numara. 

Eyüp ki•esi - Askeı·i yetimlerine 
1943 - 20s0. Mülkiye yetimlerine 11 
haziranda 7391 - 7500 numan. 

Beşiktaş - Askeri yetimlerine 1-150 
Mülkiye yetimlerine 11 lıaziranda 601-
750 numara. ) 

Hula9a 6 - 22 haziran a!'"asında sıra 
nuınaralanm ıal<iben şubelerde bütün 
askeri mülkiye yetim, dul, tekaüt, ilmi-

' • 1 ye, hidematı vatanıye maaş an ve avans 
verilmiş olacalitır. Gününde maaşlarını 
alınıyanlara aylıkları, umum tediyattan 
SOflt'a veri]ecektir. 

M. Georges C!erk · Musakkafat isi 
lngilterenin Brüksel sefirliğine tayin ' 

edilen Ankara sefiri Sir Georges Clerk Müsaldcafat tabririnden çıkan §İka-
dün akşam Ani.araya gİtmİ§tir. Sir G..,r yelle.- Üzerine Maliye müfetti,leri bu iş
g:es CIETk, 3haziranda lnııiltere Jo.alı Hz. le "'""!ııul oluyorlardı. Ayrıca Defterdar 
nin doğumunun yddönümü olmak mü- Mlıstala Beyin riyasetinde malmüdürle-

nasebetile, Ani.arada bir garden parti rinden mürekkep bir komisyon t"§kil e-
verecektir. dilmi~tir. 

·~~~~~~~~---------,r-~~~~~~ 

Mahkemelerde 

ARANAN SUÇLU 
İznik'te öldüğünden dava sukut etti 
Adliye ihtisas mahkemesinde muhake- J 

me edilmek Üzet"e aranan, fakat bir tür
lü bulunamıyan Yusuf İsminde bir tütün 
kaçakçısının muhakemesine dün Adliye 
ihtisas mahkemesinde lıalı:ılnuştır. Yazı
lan arama tezkere.ine 2'elen cevapta Y u
sufun !znilcta öldüğü anlaşıldığı bildi
rilmiş, bunun üzerine davanın düşürül
mesine karar ve!"İlmittf.r. 

limon davası 
l 45 sandık limon kaçakçılığından do

layı limon tüccarı Diyamaİ:rdi Ef. aley. 
hine ııümrük idaresi tarafından açılan 
davaya dün Adliye ihtisas mahkemesin
de devam edilmiştir. Geçen celse~e güm 
rük ihtisas mahkemesinden sorulan süa
)e gelen cevapta bu kaçakçılıkla alaka
dar memurlar hakkında mahkemeye tev 
di edilmi• evrak bulunmadığı bildiril
miştir. Diğer istilamlara ~elen cevapta 
da hu memurlar hakkındaki evrak.o Ve-

tile geçebileceği meml<ketlerden gelen 
bu memnu maddeler ~in mense şeha
detnamesi talep etmeğe lı&şlanuıtır. Bu 
maddeler i~inde bizi aliıkadar eden bil
hassa ham -pamuk bulunmaktadır. 

Karpuz mevsımıne hazırlık 
Şark Deın.iryollan Şirketi, kavun kar

puz ve zahire iôn tenzilaUi bir nakliye 
tarifesi talbikine karar venniştir. 

Tenzilat, nisheti bugiinlerde tesbit edi
lecelc ve yakında tatbik olunacaktır. 

Kümes hayvanatı isteniyor 
Paris, Filadelfiya ve Londrada şubele· 

ri olan ve merkezi Prağ'da bulunan bti
yük bir ticaret müessesesinin direktörü 
§ebrimize ~elmiş ve Ticaret Odaıile te
mas etmiıtir. Bu zat, mensup olduğu 
müessesenin memleketimizden külliyetli 
miktarda kümes havvanatı, yumurta ve 
diğer bazı c~yler almak İ•tediğini bil
dirmiş ve bu hususta tetkikatta bulun
duğunu söylemiştir. 

Cek müessesesi müdürü, boradan ay
ni ..U.ksatla Y unanistana gibnek Üzere.
dir. 

Bizde dökmecilik 
Son zamanlarda memleketimizde dök

mecilik, boru ve emsali imalati inkişaf 
etmiştir. Alakadarlann vaki olan teşeb
büsleri üzerine bu maınu)8.timizin Süriye 
ve Mısıra ihraç edilip edilmiyeceği hak
lrında tetkikat yapılmaktadır. Bu husus 
ta, Süriye ve MısJr dan da malt.mat is-
te · -~· 

ki)ele gönderildiği anlaşılmıştır. Muha
kerne bu hususun tekrar sorulması için 
12 hazirana bıralulnuştır. 

Fala bakıp bakmadığı 
anlasılamadı 

' ikamet ettiği evde para ile ötekinin 
berikinin falına bakmaktan ve bu suret
le kanunun emirlerine kartı gelmekten 
suçlu Madam Takohinin muhakemesine 
dün ağırcezada devam edilmiştir. Tako
hi isnat edilen sucu inkar etmiş, başka 
subut delili de oıı;,..dığı için iddia ma
kamı tarafından beraeti istenilınittir. 
Mahkeme müzakereden sonra beraet 
karan vermiş, fakat bu karar sağır olan 
madama mübaşir tarafından - kurtul
dun, heraet ettin, diye bağınlmak sure
tiyle tefhim edilmiştir. 

Zorbalık var mı? 
Nazif Efendi isminde birisinin gecele

yin yolunu keıip zorla parasını almak
tan suçlu Yunüs ve Ratidin muhakeme
lerine dün Ağlrc"21lda bqlanmıştır. Her 
iki ıuçlu zorla Para almadıklarını, dava
cıdan alacaklı oldukları parayı istedikle
rini ve onunda bU alacaktan bir milrta
nnı alelhesap ve birnza verdiğini söyle
mişlerdir. Muhakeme davacının ve şalı.it 
)erin getirilmesi için başka güne bırakıl 
mıttır. 

Suç sabit olmadı 
Oturduğu evde bilaruhsat arap harfle 

riyle tedrisat yapmaktan suçlu Mehmet 
Raoul Efendi hakkındaki dava dün B:. 
rinci ceza oıabkemesinde neticelenmiı, 
cürmü sabit olmadığı iç.in beraetine ka
rar verilmitir. 

Eski kararda ısrar 
Silah kaçakçılığı maddesinden 8 inci 

ihtisas mahkemesince 6 şar ay hapse 
mahkum edilen Y ako ve Aziz Ef. lerle 
beraetine karar verilen Alman tebaasın
dan Jozef Ef. haklanndalô karar tem
yizce nakzedilmisti. 8 inci ihtisas mah
kemesi, nakza itİıba ederek her üçünün 
yeniden muhakemelerine bakmıs ve hak 
larındaki eski kararda ısrar eyİemiştir. 
Evrak tekrar mahkemei temyize gönde
rilecektir. 

Ne vakit ölmüş 
Bir ölümün zamanını yanhş bildirmek 

suretiyle lıi!Rfı hakikat ilmühaberle bir 
Tapu sahtekarlığına meydan vermekten 
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Beledlyede 

Şehir planı 
Beş mütehassıs ya

kında geliyor 
lstanbul şehir planını yapmak Üze

re davet edilen beynelmilel şehir mü
tehassıslarından bet zat birk"ç güne 
kadar şehrimize geleceklerdir. Müte
hassıslar arasında açılacak müsabaka 
projesini belediye hazırlamışbr. 

Oktruva müdürlüğü 
Oktnıva resmi kalkınca açıkta ka

lacak olan oktruva müdürü Orhan Be 
yin belediye varidat müdürlüğüne ge 
tirileceği haber verilmektedir .. 

'Çiçek pazarı 
iş Bankasının arka tarafındaki dar 

sokakta kurulmakta olan pazartesi 
çiçek ıpazan bundan sonra Y enicami 
parkı önünde kurulacaktır. 

HAmit Beyin valiliği 
Bir gazete belediye re.İs muavini 

Hamit Beyin bir valiliğe tayin edilece 
ğini yazıyordu. Yaptığımız tahkikata 
göre bu hususta bir tasavvur yoktur. 

Maarllta 

Kız koleji 
Komisyon yarın Maa

rifte toplanacak 
Kız koleji ittihaz edilecek olan Dü

yunu umumiye binaaında tetkika me 
mur komiayon ilk içtimamı yarm Ma
arif idaretinde yapacaktır. Komisyon 
da Maarif müdürü, Erenköy ve lstan• 
bul liseleri müdürleri vardır. 

Konferans 
Pr. lsmail Hakkı Bey dün Darülfü 

nun konferans salonunda ilk mektep 
hocalanna ''Demokrasi ve terbiye" 
mevzulu bir konferans vermittir. 

Maarif müdür muavını 
Maarif müdür muavini Hıfzn•tah

man Raşit Bey dün Bursaya gibnittir. 
Hıfzırrahman Bey Bursa Muallimler 
birliğinin daveti üzerine orada mesle
ki konferanslar verecektir. 

Pollı tıt 

İmdat zili var mıydı? 
Balurköyde Y eniınalıallede vuku bu

lan tren kaza.sJnın Ligorun kendi isticali 
yüzünden vuku bulduğu anlaşılmakta
dır. Bunun için müddei umumilik cezai 
takibat yapmak üzere kimseyi mesul ad
detmemelctedir. Ancak trende imdat zili 
olmadığı için kazazede Ligorun varisle
ri Hukuk mahkemesine müracaatla taz
minat İslemek hakkını haiz, bulunmak
tadır. 

Şirket nezdindeki tahkikalımıza naza
ran İse, bütün yolcu va~onlarında imdat 
zili mevcuttur. Son ka2ada, bu canın is
timalini icap ettiren vaziyet olmadığ1 İ· 
lave edilmelctedir. 

lncirliköy hadisesi 
lncirliköy hadiıesinin failleri olaralc 

yakalanan Mustafa ve Yusuf hakkında
ki tahkikata devam edilmektedir. 

Davit ha&tanede kendisi ile müvacehe 
edilen maznunlan tO§hİs etmittir. 

Şimdi bu adamların çaldıklan "§yalar 
aranmaktadır. Maaınafilı maznunlar le§
his edilmelerine rağmen cürümlerini 
hiila inkar etınekteılirler. 

Dolandırıcılar 
lıtanbula gelen bir çok Anadolulıın 

kandıran dolandırcı Mehmet Nuri yaka 
lanmıştır. 

MO§bur zarfçtlardan San Ihsan, Kü
tahyalı Osman, Arnavut lımail de cür
mümeşlıut halinde yakalanmıştır. 

Odun yığını altında ölüm 
Gümüşpınar' da Rami ve Sabri kömür 

yakmak için odun yığmışlar ve al.ın. 
ııirmitlerdfr. Yığ:ın yıkılmış ve Sahn il1-
müıtür. 

Kısa haberler 

* Suriye'de asarı atikada hafriyab 
yapacak olan Mm Cold'un idaresi altın
daki Amerikalı asarı atika heyeti Suriye 
ye gitmek üzere ,ehriırüze gelmiştir. 

• Tapu ve kadastro Umum Müdürü 
Cemal Bey dün Ankara'ya gİtınİftir. 

* Ziııgal müessesesi Hilal.iahmet-e bin 
sandık manııal kömürü teberru ebnittir. 

smdan Mustafa, HBlllln, Ali ve diler 
Mustafanm muhalcemelerine dün Ağır
ceza mahkemesinde baılanmııtır. Suglu
lar verdikleri vefiyat il"!üha~ dot
ru olduğunu, hilafı b~kikat. lJmubaber 
vermediklerini söylemıılerdır. Muhake
me gelmiyen diğer bir ~u~l~un ,getiril
mesi ve vefatı yanlıı bı !dirilen ııuanm 
ölüm tarihinin doğrusunun nüfus daire
sinden sorulması için 24 temmuza bı
ralnlmıttır. 

Eroin kaçakçılığı 
Eroin kaçakçılığı yapmaktan suçlu ve 

mevkuf Y orgi ve Niko Camadani bira
derlerle Bernard Blümenthal, Mlihendis 
Kadri ve lstdyo hakkında altıncı istin
tak hakimi Salih Esat Bey tarafından 
yapılan tahkikat neticelenmi•tir. Müddei 
umumilik bu tahkikata ait iddianamesini 
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ICLE 
• Kolkola! 

Avrupanın Ruıya, l.kandinavya, in 
giltere ve İ•panyadan baıka diğer bü
tün memleketlerini az çok gördüm. 
Kiıninden geldim geçtim, kiminde o
turdum, hiç birinde bizim memleket
teki kadar kolkola gezenlere rastla
madıın. Gözümüz alışmış da beiki dik 
kat etmiyoruz. Bjr kere arafbrmak i
çin bakaak, caddelerde yüzlerce kol
kola adam, kadın, kız, erkek görürüz. 

Bilhaasa Pariate kolkola gezenlere 
İyi gözle bakmazlar. Buradaki alıt
kınlık eseri olarak ben orada da ay
ni §eyi yapmak isteyince itinalarrnn ih 
tar ettiler. Evvela hiç bir erkek diğer 
bir erkekle kolkola gezmiyor. Böyle 
bir hareket bir çeşit gayritabiilik işa
reti telakki olunuyor. Ancak iki nevi 
çift kolkola a-örülüyor: Genç ve yeni 
evliler veya ifıklar, ihtiyar veya mu
avenete mühtaç olıtnlar .. Bunlar ha
ricinde aokakta kolları birihirine hal
kalanmış kimse yoktur. 

Bizde de İf aksine ••• Dar yaya kal
dmmlarnnızm üzeri çifter çifter - lıat 
ti üçüzleme - kolkola girmİf, genç 
mektepliler, genç kızlar, üniformalı
lar ve •İvillerle doludur. Biı- taraftan 
gidit geliıi ııüçlettiren bu vaziyette 
gözümüze çarpmıyan garip bir liüba 
!ilik vardır ki dünyanın başka medeni 
memleketlerinde adetlerin kanunu o
nu yasak etmiıtir. 

Bizde kolların biribirine zincirlen
diği kadar fikirlerde birleşme mü~a
hede edilse ne mutlu! ... Çok gayriciddi 
olan bu itiyadın bize nereden geldiği
ni bilmiyonım amma artık bunu hı· 
rakmak 2aman1n1n batta geçtiğini bi· 
le görüyorum... Bu namahrem refa
kat sistemini bıraksak fena olmıya
cak. 

Pazarlıkta yüz pekliği 
Alııveriıte, ticarette bir laklDl imil 

ler vardır ki, kitaplarda yazılı değil· 
dir. Mekteplerde de okutulmaz. Lakin 
pratik hayat bütün satıcılara bu der
si verir. Herkes kabiliyeti derecesin
de bundan hiase alır ... Bu amil, •atı
cının, alıcıyı utandırması mesele~idir. 

Büyük mağaza]ara girdiğiniz za .. 
man önünüze dökülen güzel satıcı kız 
larm tebeaıümleri, bir tezgiıhtarın, 
bir Jokanta garsonunun size karşı gÖ8 
terdiği umulmadık nezaket hep sizi 
utandırmak, ve bu zaafınızdan müın
kün mertebe çok istifade etmektir. 

Sokakta bekliyen f()förün siz geçer
ken kapısını açıvermesi, herhangi bir 
pazarlıkta karıımzdakinin size : 

- Ne verirseniz veriniz •• Siz y~ban
cı mısınız? .. demesi hep sizi utandır· 
mak içindir. 

Geçende bir çaycı dükkanına gir
dim. 

- Bana biraz çay verir mi.siniz? • 
dedim .• Dükkancı hemen: 

- Şöyle az bir teY değil mi efen
dim? .. Yüz kuruıluk kadar .. 

Eğer: 

- Hayır daha az! demesem bana 
az hir şey diye yüz kuruşluk çayı .a
tacak. Böylesine verilecek en iyi ce
vap: 

- Hayır on kuruşluk! demektir .. 
Amma ben gene zayıf davrandım da 
elli kuruşa sulh olduk .. 

Bana buna benzer bir vak'a anlat· 
tılar .• 

Tanıdıklardan üç arkada, Maltepe 
taraflarmda bir fabrika yeri almak 
isterler. Birkaç dönümlük bir yer olan 
bu arsanın sahibi bir Ermeni duduıu 
imiı... Pazarlık başlar ... ){adına sorar 
]ar: 

- Ey, Madam söyle bakalım. Ar
saya ne istiyorsun •• 

Kadın içini çekerek: 
- Ah! der. Rahmetli kocam bura• 

yı ne kadar sever idi, bilseniz ••• Ne i
ııe ıimdi burayı size 3000 liraya veri
rim ... 

Bu baıtan atın fiyata karşı aJ.cılar 
hayret ederler. Kadın ısrar eder, 

- Canım ıiz de bir şey söyleyin 1 

içlerinden birisi: 

- Biz de 35 lira veriyoruz .•. 

Tabii alı§veri, olmaz. Lakin öylesi
ne de böyle lazımdır. Görüyoruz ki, 
hayatta, alıı verişte yüzpel.:iği lazım. 
Yoksa hokkanın altına gidersiniz. 

FELEK 

Doktorların aidah 
Etıbba Odalan kanununun son tadil 

edilen nizamnameıinin 10 ve 11 nci mad 
del..-i mucibince Etıbba tarafından oda
ya verilmekte olan aidat hakkındaki be
yannameler Oda idare heyeti tarafından 
tasnif edilmektedir. Bunların tetkiki ne
ticesinde bir ·nevi vergi mahiyetinde o· 
lan bu aidat doktorlann derecelerine gö
re yeniden teobit edilecektir. 

But doktorlar bu aidabn affini iıte
mitlersede Oda bunu .. ıahiyeti haricin
de görmelctedir. 

Yeni Fransız konsolosu 
dün geldi 

1 

M de Saint - Jouan'ın yerine Fran ... 
nm lıtanbul jeneral konııoloıluğuna tlloo 
yin edilen M. Paul Duboiı dün oahahld 
ekspreole lıtanbula a-dmiıtir. 

M. Paul Duboiı Paris yüluek Ticaıoet 
Mektebinden mezundur. 1912 de -Shan 
ghai, 1916 de Cenevre konsolosluklann. 
da bulunmuş 1919 de Edimeye vis kon
sül olarak tayin edilmiı ve bilahanı 
Koenogberıı konsoloıluldarında bulun
muıtur. M. Paul Dubois Legion d'Ho~ 
neur nişanını haiz olup son memurivetf 
Breme konsolosluğu idi. 

Yeni damga pullan 
Yeni damga pullannın eskilerile mil

hadelesi ikmal edilıni,tir. 1 Hazirımdan 
jtjL--.... - , ,. • •• .. 11 11 
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( Askeri bahisler ) KUa..All. - .......... . 
İtalyan sınırlarında Fransız her kileri <t> 

Ayna! .. 
Bir kararda durmadığını anlatırken 

dön« dolaba, inaanları bir yandan dol
durup bir yandan boplttığmı ima ederek 
çarka, içine dana halinde düıen mahluk
ları durmadan öğüttüğiinü hatırlayarak 
değirmene, külümüzü havaya aavurdu
ğundan ötürü harmana, kazık kalnp te
melli yerle,eni olmadığına işaret makaa· 
dile misafirhaneye, birinden ııirilip birin· 
den çıkıldığım anlatmak için kapdı bir 
hane ve daha nelere, nelere benzetilen 
fU yalan dünyanın lafmı ediyorduk. 

Belli bir teYdir, ATI"Upadak.i Fran- j 
11z - ltalyan amırlan dallık bir par
ıadır. Franaa, k-di ölkeainin eımoİye· 
tini yalnız aiyui hamaratlıldarla kur
makla kalmıyor. Bir yandan Alman 
aınırlannda fennin ilerlemiı uaullerila 
tahkimat yapmakla beraber, ltalyaya 
kartı da kazma kürek çalmaktan ge
ri durduğu yok. 

Bu amrrlarda Franuz orduau aai 
kanadını (2) Akdeniz'e Te sol kana
dını da Mont Blanc'a dayamaktad ... 
1ıte, yıllardanberi Franaa, bütün İtal
yan aımn boyunca, kuıbakqr ile ISO 
kilometrelik n kır Üzerinde iae he
men hemen 400 kilometrelik bir uzun· 
luğu kazmakta, etelemekte, bütün 
manaaı ile aari bir tahkimat ağı kur
maktadır. Bugiin Franaız Alplarmın 
p.rk yamaçlan (ÖZ (ÖZ topçu bulu
naklarile (3), makineli tüfek yuvala
l"ile, yeraltı yollarile bezenmit, her 
demiryolu ve her ıoae ve kCJçiyolu bir 
ateı kaynağı ile tıkanınııtrr. 

Franaızlara ıröre yurt emıÜyatİ, 
yıırt konımaaı ile aahk verilen (4) bu 
itler ltalyayı ırocundunıyor, itkillen
diriyor, üatelik kızdırıyor. Biz bunu 
İtalyanca Stampa gazeteainin yazıla
rından anlıyonız. Bakınız ne diYor: 

"Franaanm bu tahkimatı müdafaa 
için değil, aaldmma yaramak için ya
pılıyor. Fr:ınaanın, Alplarm öteaine 
doğnı hiç bir aaldırım aiyaaeti ırütıne
diği hakkındaki aözlerine kim inanır? 
Bilhassa en son zamanda yapılan bağ
lama ağlan, tabyalar, F'l"anaız dağla
rından ltalyan ovalanna doğnı yapı
lacak bir aaldrrnn için bir dayanına 
noktasından batka bir teY değildir. 
Fransız tabyalarına yerleıtirilen top· 
!arın atıkları (5), ltalyan toprağı i
çindeki geçitleri teairli bir atq altına 
almıya elveriflidir. Bu toplar yarm 
bir saldırım yapacak Franaız ~iyade
sinin döğüıünü deatekliyeceklerdir, 
ve bunun için konuyorlar. Fraııaa, 
aon yıllarda. aınır garnizonlarını iki 
ve hatta üç miıli pekleıtirdi. Bir çok 
yeni yaya birlikler, topçu kuvvetleri, 
uçku aavma toplan gönderdi. Son iki 
yılda yapılan Franaız manevraları, 
dağlık çevrede, büyük ölçülü bir aal
dınm ıavaıının temellerini arattırıp 
bulmak için yapılmıı 11namalardır. 
Fransızlar bu manevralarda çevik bir
likler kullanmıtlardır, ki bunlar mü· 
dafaadan ziyade aaldrrım aracıdırlar. 
Hele o, yeni Fransız sınrr kumandanı 
Ceneral Dosze'nin nasıl entereaan bir 
adam olduğunu bilmiyor değiliz. Ya
tı elli yediyi geçtiği halde bile zama
nrmızın yüksek bir ıporcuau, tanm
mı, bir skiciıi (ayak kızakçısı) olarak 
yafıyan ve Alp apor klüplerinin ikin
ci reisliğini yapan ve evvelce 1918 de 
Fransız fark ordu•unda, 1926 da Me
rakeş'te dağ döğü,lerinde &"Üç dağ 
aaldrrnnlannı gütmekle (6) kendini 
gösteren bu adam, <Grenövil) deki dağ
talim;rabı çevirgenliğinden (7) alına· 
rak buraya aüa için mi getirildi?,, 

Stampa'nın bu göriitlerini tenkit et
m~k bizİın itimiz değil. Çünkü Fran
sızlar, bütün bu yaptıklannı, en mü
kemmel müdafaa tedbiridir diye id
dia etmekte devam eyleseler, gunu
müzün ve her giinün dütüncelerine 
göre haklı çıkacaklan bellidir. Biz, 
timdi bu Fransız tabkimatından biraz 
babaedelim: 

Franaanın, ltalyan ımırlannda yap
tığı yeni berkiler batlıca üç çizekten 
(8) ibarettir: 

Birinci çizek: Hemen her amrnn ge
riıinden boylu boyunca geçer. En ti
malde lıer, Arc derelerinin yarattığı 
vadilere efendilik eden batlıca yeni 
tabyalar (krokiye bakıla) Albert Ville 
Saint - Maurice, Eıaeilon ve Modane 
tabyalarıdır, ki buralardan ve yÜk
seklerden geçen aular bepıi İtalyan 
toprağının içine dalarlar ve Fransız
lara güzel bir aaldırun yönümü (9) 
verirler ve hemen hepai ltalyan Turn 
kasabaaında birleıirler. 

Birinci çizeğin göbekteki berkiler 
yoğını Briançon lruVTetli kaleai ile bu
nun etraflannda yapılınıı küçük bir 
kaç tabyadan ibarettir. Durance auyu 
üzerindeki bu tabya, ırünümüzün en 
asri ve birinci aınıf bir eaeridir. Bura
daki Janua dağı, eıkiden ltalyan Pi
yemontelilerin tanığı olan bu toprak 
yığını timdi galerilerle, her çaptan 
topçu bulunaklarile, makineli tüfek 
yuvalarile delik deıik edilmittir. 

Birinci çizeğin sağ kanadı iae NM:e
ville tabyaaı (deniz kıyısında), Ubaye 
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ıuyu üzerinde T ounıour tabyuı ve di
gerlerile donatılmıftır. 

itte bu ilk tabyalar çiziği, 400 kilo
metre uzunluğunda Te on on bet ki
lometre ııeniıliğinde bir krr terididir. 

l kinci müdafaa çiziği, batlıca Gre
noble, Suteron ve T oulon mevkilerin
den ııeçer ki, bu büyüklerin araların
da bir çok diger küçükleri de vardır. 
Bu yiiredeki (10) yollar, demiryollan, 
Fransızlarca onanlmıt, yenileri yapıl
mı t olup, bütün bu hamaratlıklar da, 
(Stampa) ya göre, aaldınm dütünce
sini ortaya koyan alimetlermif .. 

işte, ltalyan unrrlarındaki Fransız 
müdafaa tedbirleri. (Stampa), bunu 
Franaız ıaJdırım dütünceai olarak tav
•if ediyor. Biz iae, kara topkraklan
mızdan biriıini tqkil eden ( Kastelle
rizo) adacıkları, ltaiyaya on para· 
lık faydaaı olmıyan bu yerleri ağzımı· 
za bile almıyonız. 

CINOGLU 

(1) Berki - Tahkimat 
(2) Kanat - Cenah 
(3) Bulunak - Mevzi 
(4) Salık vermek - Tarif, i:uıh et

mek. 
(5) Atık - Mami 
(6) Gütmek - Sevk ve idare et-

mek 
(7) Çevirgen - Müdür 
(8) Çiuk - Hat 
(9) Yönüm - istikamet 
(10) Yüre - Mıntaka 

Cemiyetlerde 

Tababeti akliye ve asabiye 
cemiyetinde 

Türk tababeti akliye ve asabiye cemi
yeti mayıı içtimaım Beyoğlunda Saka 
çıkmazında aktechnittir. 

Dr. lhaan Şükrü Bey ahiren ittirak 
etmit olduğu Wurzburg Alman emrazı 
akliye konııreaindelô intibalarından bah
ıetmit ve orada tebliğ ettiği raporunun 
bulaıasmı nakletınittir. 

Dr. Raıim Bey bir Anaefalitten müt<>
vellit ııöz ıar'aı, diğeri erken buıule 
gelmit aahaya frengiai vak'aaı göıter
mit ve izahat venniıtir. 

Bu mevzular etrafında Hüseyin Ke. 
nan, Nuri Rüıtü, Fahrettin Kerim. lh
aan Şükrü, Raıim Beyler tarıılmdan 
münakatalar yapılmqtır. 

Eczacı kalfaları toplantısı 
Eczacı kalfaları cemiyeti müte,ebbiı

lerinden: 4-6-933 tarihine tesadüf eden 
pazar :!Ünü akp.mı aaat 21 de lıtanbul 
Halkevinde Cemiyetin eaaslarmı, nizam-

" 

Birisi atıldı: 
- Bana sorarsanız dünya bunlardan 

hiç hiri defi!! 
Sorduk: 
- Ya, nedir? 
Büyük bir filozof eda.ile, başını ıalla-

dı: 
- Dünya, bir aynadır,. azizim ..•. 
- Naaıl ayna bu? 
Cevap verdi: 
- Eararlı, tılsımlı bir ayna. Çünkü 

bu aynaya bakanlar, orada kendilerini 
görmezler; Hep batkalarını görürler ... 

iti şakaya buluıturdular; biriıi ııüle-
rek: 

- Anladım dedi, bu bizim evdeki 
kenarı kınk ayna olacak! 

- Nereden bildin? 
- Ne zaman baksam içinde kendimi 

göremiyorum birader .. 
O zamana kadar ıöze karı,mıyan bir 

arkadaş atıldı: 
- Bot yere münakata etıneyin! Dün

ya, belki ıizin dediğiniz gibi aynadır a
ma, neye yarar ki dünyanın iıleri ayna 
değil!. 

M. SALAHADDiN 

._I _R_A_D_Y _o_f 
b.u~ilnkü program 

ISTANBUL 
16,00 den 19,00 kadar Gramofon. 
18,30 ,. 19,00 kadar Fransızca ders (ller

lemit olanlara). 
19,00 ,. 19,45 kad.a!' Alaturka saz (Makbu

le Hanım). 
19,45 ,. 20.30 kadar Alaturka saz (Hilunet 

Riza hanım). 
20,30 ,. 21,00 kadar Alaturka aa:ı; (Üatüd

J'O ıu heyeti). 
21,00 ,. 21,30 kadar Alaturka ıa2. (Necmi

ye Hanım). 
21,30 ., 22,00 kadar Gramofon. 
22.00 ,, itibaren Ajanı, Borsa haberleri, 

saat ayarı. 
VARŞOVA, ı411 m. 

13,15: Pli.k 16,45: Plik lS:Senfonik konser 
19: hafif muıild 20,50: haberler 21: ıarkıh 
orkestra konseri 23,20: Şobert Puçİni ve 
Vitolsun eserlerinden aolist konseri 24: dana 
musikiai va. 
BUDAPEŞTE, 550 m. 

19: Şarkılı konaer 20,10: karıtık netriyat 21, 
15: operet poporileri ve rapaodiler. 22,45: 
haberler müteakiben Semplen kahv .. inden 
nalden br;yo lconaeri. 

ViYANA. 518 m. 
18.30: Şarkılı piyano konseri 19,10: ıöı:ler 
2.0: hal&.: konseri (mart •e poporiler.) 20',30: 
habe,.lft' 20,40: konserin de•amı •• dana ttar• 
çaları 21.15: Vatani netrİ7•t 2205: J41".aep
kaplatıı:den naklen serenat muaildat, -tM"kılar 
ve aaire. 23,30: Plik ile aktam musikist. 

ROMA, 441 m. 
21,45: (Boechnı T oıkanada) iaimli op•f~t. 
BÜKREŞ, 394 m. 

13: Pli.it 14,15: tı:eza 18: Karıtık kon•Fr· 20: 
der• 20,25: plAk 20,45: ders 21: 4arlnhr. 21, 
25: radyo orkeıtraaı 22,15: devamı. 

Davetler 

Şişli, Meşrutiyet ocağı 
toplantısı 

C. H. F. Şi§li nahiyesi meşrutiyet 

Ocağı lda.-e heyetinden ' 
Ocağımızın aylık tqplaı>tısı 30 Mayıs 

1933 salı günU ak13JD1 saat 21 iLe 22 a
ıasmda yapılacağından Ocağımıza ya
zılı olan Fırka arkada§larımızm bu top 
Jantı.da. bulunmaları lü:oumu ilin oJıunur. 

nameyi ve intihabatımızı yapmak üzere 
biliımum eczacı kalfa arkadaılarmtızın 
teşriflerini rica ederiz. 

ittihadı Mili 
Türk Sigorta Şirketi 

hayat üzerine sigorta muamelesi icra eylet'İz 

Sigortaları halk için müsait ıeraiti havidir 
Merkni idare•iı Galatada Ünyon Hanında 

bulunmayan tehirlerde acenh 

Tel.: Be!•oğlu : 4887 

- Yoksa birini mi ıeviyorsun? 

MA KED ONYA 
- Bu da sizin bileceğiniz it değil .. 
- Eeeh •. Artık cok oldun be? 
Fehim iriyarı b;; adamdı. Oyle ani bir 

hücum ile saldırdı ki kız, Lübinska ha
reketten kaldı, sadece bağırdı: Aşk, Kin, Polltlka, 11e Kiin .• 

Müellifi: Nfzametti ıı Nazif 

Makedonyalı kız inanmakla beraber i
nanınamak ara11nda kalnuıtı ama .. Ya
pacak ne vardı. 1 ıte çıktı o çıkııtı. Ken
diıini buraya ıretirmiıler, bu kadma .,. 
manet etmiılerdi. Bir dediği iki olmuyor
du. Fakat bahçeye çıkmak için bir türlü 
evde açık kapı. bulamıyordu. Gece gün· 
düz pencerelerı tarauut altında idi. 

ilk gün ev hoıuna gitmiı, biraz din
lenmİ§ti. Sonra kaçmağa karar vermiıti. 
Ukin ne tuhaftı! Hem kaçmak iıtiyor, 
hem de kaçamıyordu.Yumuıak kanapeli 
ev onun dağlı sinirlerine adeta afyon 
damlatmıı gibiydi.. Lıibinıka uyufuk
laımıflı. 

Fehim !!'Üze! kıza yaklaştıkça yaklaşı· 
yordu. Nihayet kolunu boynuna dolıya
rak kıvrık bıyıklı Rğzmr kızın çıplak o
muzlanna deydiriveı·di. 

O anda kızılca bir kıyamet kopmuştu. 
Dağlı kız eline geçen bir saksıyı k•ldır-

dığı gibi fırlattı. Fehim eğilmeıeydi 
mutlaka kaf.uı parçalanırdı. 

Fakat çevil< bir hareketle eğilince üs
tünden aşan sakaı duvardaki bir levha
nın cammı kırarak yere düıtü. O canım 
halının üstü kırık kiremit ve toprakla 
doldu. 

- Ceri! Beni ne zannediyorsunuz siz? 
- Aç•k konuşalım .. Buraya giren be-

nim olmadan cıkamaz.Kabab:ıtini biliyor 
ıun ya .. Seni yakalatır, kollarını bağlar, 
bapıe attırınm. Bana Fehim paşa der
ler. Sen Fehim pa~anın adını hiç duy
mamııa benziyorıun ! 

- Ola bilir. Fakat bana bu ıekilde 
ıald:rrnmazıınız. Bir kabahatim varsa ka
nun cezaıını verir. Biter gider. 

- Ne de ıakrak ~akrak konuıuyonun. 
E_lmaıım neyim var benim ?Hiç te çirkin 
bır adam değilim. Neye iltifat etmiyor
sun bana .. 

- O benim bileceğim iı. 

- Y etİf .. Y etiıin .. Ooooof.. OJüyo
rum.. 

Bir tangırtı iıidildi. lıte tam bu sıra
da idi ki bir ıangırdı iıidildi .• 

Kapı, o koca kapı rezeleri çatır çutur 
k~rı!-~ak yere dütmü,, azgın bir boğa 
g•bi ıçeriye dalan bir adam hızını alama
yarak ortadaki yaldızlı maaaya çarpmrıtı. 
~. kad~r hızla ~arpmııtı ki maaanın üs
tu'.'.dek~ \>°ral~n vazo yedi buçukluk bir 
obüı gıbı yerınden fırlamıı ve garip bir 
isabetle F ehimin tam kafa11na vunnut 
ve tuzbuz olmuıtu. 

Gaytanbıyıklı Fehim, kendini topar
layıp doğrulmak iıtedi. Fakat muvaffak 
olamadı; beyin üstü yere yuvarlandı. 

- Ali! 
- Lı'.ibinska! 

Ali hayretle sevgiliıine baktı. Bak
tıkça katlan çatıldı; 

- Bu ne hal? 
- Aman .. Sonra öğrenirsin çabuk ka-

çahm buradan .. 

Dil anketi 
Gala gecesi 

HlkAye 

ZavalJı doıtum, onu ne zaman dü .. 
şünsem gü.zel kaılarmm albnda uzun 
kirpiklerinin gölgelediği büyÜk aiyah 
ve manalı ııözlerini değil de gülmeğe 
nete ve şetaret ahenklerinin program
lannı çizmeğe karşı bir zaaf duyan 
tuhaf ve çocukça tabiatini hatırlarun. 
Ben onun için i.deta mezürsüz yaıa· 
maarru bilmiyen bir adamdır diyebili
rim. Herıey ölçülü. Her teY propagan 

7 6 ıncı liste ve gelen karşılıklar 

da tahtında. Meaela: 
- Bu aktam iki buçuk kadeh rakı 

İçeceğim. Bir tabak salata ve üç iske
ta çiroz ve mesela fevkaladeden de 
yedi buçuk kuruıluk fıstık kebabı. 

Her gÜn tam öğle yemeğinden on 
ben dakika sonra tıraı olur. iki bar
dak çay içmeyince sokağa çıkamaz. 

Hergün mitralyöz fişengi mikdarına 
yakın sigara içer. Yeniceden on ikili
ğe düıtüğü günden beri de mümkün 
mertebe arkadaılarına sigara ikramın 
dan çekinir. Zavallı doıtum diyip ge
çemezdim... Size bu izahab vermeli
yim ki onun (Gala gecesi) ni layikile 
anlatınış olabileyim. ' 

Liste: (71) 
Makul: düşünceye yakm, doğru. 

Mağrur : kendisi beyeoe.n. Mehabet: 
beceriklilik. Makale: uzunca yazı. Ma
kar: durak. Makbul: alman, beyenilen 
Maksat: Maktu: kesilmiş, götürü. Ma
niur: ~üTülüp işlenmiş. Mana: iç, öz. 
Manzara: görünüş . Ma.çum: suçsuz. 

l İstanbul 
32 inci ilk mektep muallimleri 

~ ~ ~ 

Liste: (71) 
Mağrur: kendini beğenmiş. M ahabet: 
korkunçluk. Maharet: ustalık. Makale: 
uzun yazı. Makam: oturulan yer. Ma
kar: durak. Makbul: beğenilmiş. Mak
sat: İstek, dilek. Maktu: kesilmiş. Ma
mur : yaptb, işlenmiş. Mana, Makul: 
uygun. Manzara: görünüş. Masum : 
suçsuz 

lstanbul 
25 -inci ilkmekte:p muallimleri 

~ ~ ~ 

Efendim. Bu zavallı dostum! - ki • Mefahir: öğünıneler, ögünüşler, ö-
(Liste (74) 

bilahara niçin zavallı olduğunu ıiz ğüntüler. Mefhum: Anlaşılan , gösteri-
de anlayacaksınız - kendine mahsua len. kancı.J.a.ı, yapılan, gizbelirti. Mef-
zarif c.tvarile arkadaşlannı eğlendir- tun: Düşkün, tutkun, içten eeviLen, şa 
meğe ve onlara nete ve şetaret ikram şrrıp kalan. Mehcur: uzaklaştlan, bıra-
etmeğe pek teınedir. Bu bedava ziya- kılan, görüşül:miyen, konuşulmıyan. 
fette baikkaten dostlannı iyi de ağır- Mehtap: Ay parıltısı. ay aydınlığı, 
layabilir diyebilirim. Onu daima key- dolgun ayışığı. Mektep: yazma, oku-
fi yerinde görürüz. Bizim bin türlü der ma yeri. bilgiçlıik ocağı, aydınlama 
dimiz arasında o hep takrak ve oyııak yur<iu. Mektup: yazılmış , yazılan, ya· 
tır, güler, güldürür. Ne buhran, ne zılıtı, yazılı kağıt. Melek: suzgün gü-
hadiaat, hiç bir şey onu irkiltmez. O 
hep dimdik ve neşeli, hep mütebea- Neyae ona itiraz edilmez. Hemen 
ıim ve alaycı. Her hidiaeyi gülünç bu ıaklabanhkla inıanı ikna ediverir. Çar 
tur ve i•tihfaf eder. karikatürize eder. p.mba ak§alllı elde program yola çı-
Ekmek fiyatlan yiiluelmi§. Ev kiraları kıldı. 
bahalılaşmı§. Ona vız gelir. Fakat me Tam 8,5 ta daireden çıktık. Saat 
aela bir gün onu Çin - Japon harbin· elinde adeta koıarcasma (V.) biraha 
den hararetle veya Halkidikyadaki nesine gittik. Orada birkaç arkadaş 
zelzeleden teeasürle bahaettiğini hay daha vardı. Oturduk •• Bir iki hoı beı-
retle görürsünüz. ve ten sonra orada mül8.ki olduğumuz 

_ Allah Allah dersiniz bu ne ta- arkadaılardan biri refikaaınm hasta-
havvü l, yahu bun" ne oldu? Ciddileı· hanede olduğundan, diğeri kız karde 
mi, filin demenize kalmadan 0 kah- tinin tifoya tutulduğundaa, bir öteki 

h 1 rd d de ertesi gün evinin eşyo.aının hacze-
kahayı basar , der a a ın an m2se

dileceğinden bahsettiler. Bittabi key-
la şöyle bir beyit okur. fimiz kaçtı •. Bununla beraber tam 9,5 

Şapkamı atıp dalayım. ta birahaneden çıktık ve otomobile ka 
Üç pirinç yok ki alayım pagı attık .. Biraz keyiflenelim ve bu 

Ona hiasiz diyemezsiniz. Zira hem 
arkadaşlann dertlerinden mütevellit 

seriülinfialdir, hem de memleket me-
b b . teessürlerimizi tadil etıneg· e çalışa-

selelerine karı• fevkalade assaa ır 
alaka ile bağlıdır. Fakat daima onda: lım diye otomobilin içinde ıarkı •Öy-

"Gamı <adü felek böyle gelir !emeğe baıladık. Şoför geriye dö .. dü 
:r ve: 

böyle gider!' 
- Beyler, dedi, biliyor muıunuz? 

Diyen bir hal vardır. Siz şarkı söylüyor eğleniyorsunuz am 
Ha! ... Biz de lafı uzattık. Gerçi onu ma , biz yarın mahkemeye Jidiyoruz. 

tanıyabilmeniz için bu ızahata ihti-
yaç vardı amma uzun lafın kıaaoı - ya! ! ... dedik .• ve ıarkıyı kestik. 

içimizden biri sordu: 
bizim zavallı dost kederini pek dııarı - Mahkemeye mi, o da neden?. 
verip yarü ağyarı müteellim etmemek Şoför içini çekti ve : 
için olacak, daima ne,eli ve bu neıeıi· _Efendim, dedi, 3ay evel gene sizin 
ni gayet tartılı kullanan ve asla prog .. gibi lceyifli müıterilerimizi Beyoğluna 
ranııız hareket ebniyen bir adamcağız 

çıkarıyorduk. Nasıl oldu ben de anla· 
dır. Allah selamet versin. Geçen gün yamadım •• Onümüze bir ıiyah gölge 
gene pür ne•e ve pür teravet daireden • çıktı, ezivermiıiz. 
içeri girdi. _Ne?. öldü mü?. 

- Çocuklar, dedi, yarın akıam ha- _ Hayır. Makinenin altından çı-
zır olun! kardıkları zaman sağdı. Sonra hasta-

Hep birden merak ettik. haneye giderken yolda eceli gelmiş 
- Ne var yarm akp.m? ölmüı. 
- Gala gecesi. Biz donduk kaldık .. (Kırmızı yelpa 
- Ne demek o?. ze) barının önünde durduk. Adımları-
Güldü ve cebinden gayet düzgÜn mız isteksiz, çarnaçar programa uy. 

bir kaligrafi ile yazılımı bir program mak için yÜriidük. 
çıkardı. Bir maaaya iliştik.. Hepimiz suau-

- Yarın akp.m eğleneceğiz. lıte yorduk. Bu (Gala geceıi) şeametin· 
eğlencenin prol'ramı. den doğrusunu istersen.iz hepimize bir 
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ANKARA, 29. A. A. - T. O. T. Ce

miyetinden : 
Karıılıkları aranacak ara,ça ve farıça 

kelimelerin 76 numaralr listesi tudur: 

1 - iNHiSAR 6- iNTIKAM 

2-INKlLAP 7-INTISAP 

3-INIKAT 

4-INTIBA 

8-INTIŞAR 
• 

9-INZIBAT i 

1 5-INTIHAR ıo-INZIVA 

ze.l, gözalıcı, benlikli, çok sevimli v~· 
lık, aydın uçuşlu, .gün doğuşlu scvgıh• 
gök parıltılı kumru, göklere yaraşan 
bkicikl.er, gönüller ecesi, içi, dişi ar: 
din, uçuou güzellik, güzeller, güze)J. 
inci prrıltılı yücel genler, yıldız güJ.iiııl 
seyişli, yaratışlar, ayten. Melfuf : iç;~c 
konulan, giz gön.deri iti. Mellıuz: düşU
nülen, umulan, olabilen. Menfaat: k~~ 
zanç, kazantı, yarartr. Menfur: örku~ 
len, kaçılan, çekinilen, iğrenilen. Men: . 
yaşaklamak, gerileunek, vermemek, e- ı 
siırgemek. Menşe: çıktığı yer, kök, te
mel. 

' 

Filorinalı Nazun 
~ .... ~ 

Liste: (72) 
Taamül : Alışıklık. Taarruz: Çatma~· 

Taciz: Üzmek. Tadil: dcğiştinne. Ta· ı 
sarruf: biriktinne, kısma, düşünere~ ; 
harcama. Tasavvur: Tasarlama. Tasdik' 
Doğru bulma. Tasmim: Kurmak. T~S
nif: Sıralamak, ayırmak. Tasvir: Çıı• 
giJ.,me. Tatbik: yapma. Tatmin: Kaıt' 
dırma, inandırma. Tazammün: Saklı· i 

gizli. Taziye: Acınma. 
Beşiktaş . 

18 inci ilk mektep muallimler• · 
:v:. :r :!(. ' 

(Liste (74) 
Mefahir: öğünekl.er övünmeler, eyii' ,, 

lıklar. Mefhum: dinki, deyiş , anlaşd· . 
mış. Meftun: şaşırıp kalan, aşik. Meh• 
cur: bakımsız, bir tarafa bırakılroıŞ. 
terkedilmiş, ayırılık görmüş. Mehtap· 
ayişiği, ayaydınlığı, ay gibi parlayal' ; 
bir nevi fişenk, mahtap etmek, malrt•' 
ba almak, istihza etınek, eğlerunek de' ı 
mektir. Mektep: okumak yeri, yazı ya· 
zacak yer, öğretenek. Mektup: yazıl· 
m.ş, kağıt yazı. Melek: iç el.çisi, eyi 'il 
doğru er, eren. Melfuf: için.deki, ı..u;· 
likte. Melhuz: olabilir, anılmış, müLl' 
haza edikniş, gözücünü çekmik, deriO ' 
düşünülmüş. Menfaat: asi, asılanrn.:ı~· 

1 
kar etmek, kazanmak, kazanç, mef ,. 
Menfur: iğrenilmiş, iğrenç, ürkülmii•· 
tiksinmekten, tik&inıilmiş, kaçmıtınq: 
çır kın. Menetmek: bırakmamak, ğefl 
durdurmak, yaptırmamak, ya""k et· 
mek. Menşe: çıkan yer, çıkılan yer, b•1 

şeyin neşet ettiği, zuhure, egldiği yer• 
ö:ıcesi. 

GöztQ~ Haznedar o"'lu 
Baha 

Liste: (72) 

' 

' 

Taamül : Taarruz: sataşma, saldıııı>I 
Taciz: Baş ağırtma. Tadil: doğru.ltııı3' 
Tasarruf: biriktiıme. Tasavvur: düşii!' 
meı.tıen, dü§ünük. Tasdik: gerçekle<" 
dinne. Tasmim: Tasnif: ayırma. T:P' 
vir:: örneğine uydurma. Tatbik: Bert' 
zetme, karplaştırmak. Tatmin: doyl)f: 
ma. Tazammum: içine alma. Taziyt· 
Baş s.ıg lama. 

30 uncu ilk mektep mua11imlt~~ı~, 
- Y ahUt eğlence de programla o.. ürkün"Ü gelmitti. Biralanmızı 1retiren 

lur mu? Eğlence demek programsız garaona: , • ~ıı ~ 1 ' ı 
it demektir, filan dedikse de para et- - Çalgı yok mu b u gece? dedik. t ı,ct 
medi. - Var, efendim, fakat farkı aöyti .. 

_ y oooook. Programaız it olmaz. yen kadınlardan b irinin boğazında 
ED-lence Je bı"r ı'ıse mutlaka programı balık kılçığı kalmrı, ameliyat olacak 

& ., • • • b"' ı b" 1 k ı Aınn umdui" M 1 L L t YET" !İl' vardır demektir. ta. Hanı onun ıçın oy e ıraz ara ı 

1 

~ 
_ E neyse. dedik. Şu programı bir veriyorlar. l·------Ü--------

1
- " I 

görelim. Biribirimize bakıştık. ikinci biraları da ABONE CRETLER : 
Kağıdı uzattı. Okuduk ve güldük. güçlükle yutkuna yutkuna mabza 

Bilmem siz de okuyunca güler mi•i- programa uymu' olmak için içtik ve 
niz? Aynen programı yazıyorum: derhal: 

Büyük Gala gecesi - Garson hesap! dedik .• 
1 - Saat 8,30 da daireden çıkıla- Caddeye çıktığımız zaman zavallı 

cak. doıtum bala elinde program: 
2 - "V" birabaneıinde 9.30 a ka- - Hangi işkembeciyi iateraeniz? di 

dar içilecek. yordu. 
3 - Otomobille (kırmızı yelpaze) Siz, herhalde artık bizim işkembe-

banna gidilerek ikişer kadeh bira içi- ciye gitmiyeceğimizi ve bu kadar vu-
lerek biraz çalgı dinlenecek. lruatın sıralanrnaaıyle artık program 

4 - Bir iıkembeci dükkanında bi- mrogramdan vazgeçip dağılacağmu-
rer çorba . zı tahmin ediyorsanız hakikat fU 

5 - Veda. merkezde ki biz itkembeciye gittik. 
. ~rogramı okuyan arkadaılardan Fakat aizi inandırmak mümkün olma 

hırı: dığı için orada geçen hadiseyi anlat: 
- Ayol dedi. Biz her aktam ayni mryacağun. Yalnız ıu kadarına suretı 

işi programsız yaplJl , duruyoruz. Bu- katiyede emin olun ki, bu masal de· 

TGrlıir• için Hariç. içio 
L. K. L. K. 

ll o.yhf• 
,_ 

8-• " 
7 50 14-

iZ • 14- 18-
j 

C•len ıc.-rak ım verilmez.- Miidd•Iİ 
•eçen nMalıalar 10 kuruıtur.- Gas.ete •• 
matbaa7a ait itler için müdirı7ete 1111'1· 
racaat edilir. Cuetemhı: ilinlann ••••· 
li1eti.ni kabul etmez.. 

BUGÜNKÜ HAV.4 
Yeıilköy askeri rasat merkezinden .,e

rilen habere ıöre buıün hava kısmeti 

bulutlu olacak .-e rüz•ir mütehav.-il ol•• 
rak esecektir. Y aimur ihtimali azdır. 

29·5-933 tarihinde hava tazyiki 753 
milimetre, en fazla aıcakhk 18 en az tf 
derecırt idi. .J 

nun fevkaladeliği, (gala) aı nerede~ ğil.. 
!!!!!"" .. "!'!!!!!!!!!'!" .. ""!!!!!!!!!!'!""""!'!'!"' ............ ""!'!!'!!!!!!!!!!!!!! .. "!'!'!""'!'!!!!!!'!"'.., ................. ~.. • 

Aşağıdan bir takım ayak ıealeri geli- - Şimdi ne yapacağız? - Eğer gelmeaeydin mabvolmuıtıP 
keserek beklediler.. Yürüyen tabanlara - Geceyi bekliyeceğiz .• Beni burada Gencin elinden tabancasını aldı: 
yandaki odaya sürükledi. Buraaı yatak düğün yapıyor sanırlar. Kapıya gelen - Makedonyalılarda bi.r adet vardi 
oda11ydi. Bir kenarda duran elbiselerini oldu mu.. Eğer fena bir iı, iyi bir İt yapmağa ' 
acele acele ııiydi. Aliyi Fehimin yanına Karyolayı işaret etti: bep olursa fenalık yapan ceza gör~ 
itmiıti. Kapıyı kilitledi. - Gıcırdatınz biter ııider. Yalnız bu - Canım hiç öyle tey olur mu? ır 

Ayak sesleri yaklaşıyordu. Nefeılerini ayılına halimiz barap.. Şunun ellerini ne yüzle dönerim aonra? 1 
keıerek beklediler .. Yürüeyn tabanlara kollarını bağlamalıyız.. Kızın aııl maksadı bir yeni gürültİİi 1 
vuran fıpıtık bir çift terlik ıeai.. Sonra _ Ağzını da tıkamalı ... Fakat kim bu ortalığın altüıt olmama11 idi .. Kadu>_ 1 v 
kapı hafifçe tıkırdadı. Cevap vermediler. herif? zuıu bu. Hangi kanı kaynayan etll' t 
Gene tıkırdadı. Lı'.ibinaka Aliye ipretle - Fehim Paşa.. verdır ki bu vetoya kartı koyabilir? 1 
,,auı!'' dedi. Yatağın ıomyasını gıcır... - Ne? O mu? Desene armut pİf, 
dattı. Kapı biraz daha vuruldu. Kız ıom- ağzıma düı .• 
yayı biraz daha gıcırdattı. Derhal tabanca11nı çıkardı.. 

Evin içinde Fehim varken üıt kata 
kalfadan baıka kimse çıkamazdı. Böyle 
gürültülere çok alıtkın olan kalfa evveli 
biç ehemmiyet vermemiıti. Fakat kapı
nın devriliıi binayı öyle aarımııtı ki; "a
ceba ne oluyor?., diye merak etınifti. 

Karyolanın gıcırtılanru duyunca yü
zünde arifane bir gülümaeme belirdi: 

- Ben iıimi bilirim.. - Diye mırıldan
dı • Paşa eline geçeni kolay kolay bırak· 
maz .• Bu ıeferki de bir kapıya mal oldu 
desene. Haydi bayırlı11 .• 

Ve .. Şıpıtık terliklerine tabanlannr 
deydiredeydire uzaklatmıttı. 

Ali Liibinskaya baktı: 

-. Ne oluyorsun? 
- Vazifemi yapacağım .• Bunu öldür 

mem lazım. Buraya kadar onun için ııel 
dim.. 

- Yaaaa. .• 
Lı'.ibinıka büyük bir tee11ürle mırd

dandı: 
- Demek ıen beni kurtannağa gel

miı değilıio? 
- Senin burada bulunacağını nere

den keatirebilirim. Ben aeni köyde •a
nıyordum. Zaııoriıe dönüıte uğramağa 
karar vermittim. Beni buraya komita 
gönderdi. 

- Ne teaadüf .. Eter gelmeıeydin. 
Kollarım delikanlınm boynuna dola

dı: 

. . . . . . . . 
~ . . . . . . . . '. ..; ı 

Yat11 ezanından aonra kötkün ""r ı 
açılmıı ve bahçeden ııeçen iki kadro I 1 
maklıklı kapıdan çıkıp Armutlu kaP~ ı j' 
!arma doğru gaz lambalı sokakta Y 
mağa baılamııtı. ~ 

Erteıi gün evden hiç bir ıeı ç•1 ~ 
yınca bekçiler fiiphelenip pene•' 1 
eve ırinnişlerdi. Pembe hotozlu 1<•1 ~rı './
üç hizmetçi kız odalannda bağlı lı' f t 
muılar ve bir kaç dakika ıonra ~~ lı 
nnı çözen bek~ilere Fehim, pa7ul•~i · ~ 
bütün kuvvetile kollarını gererelı 1 lı 
tokat aşketmiıti. ı.• d 

Fehim gibi ıüdü bozuk efcndid•'' 
ka ne mükafat beklenebilirdi. r) 

<' ' 1 (DcvaIT1 1 Jı 
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OTOJİRLER 
Havadan ağır olan uçuf cihazları· ı çakılıyor. Pilot kurtuluyor, ve tayya• 

":. ':!: ıay~m dikkat olanı, hiç !Üphe re parçalanıyor. 
1 S -, otopderdir. · Cierva'lllll bu eseri genç yqmda Ü· 

"h ablt kanatlar yerine, fakuli bir ful ediyor. Üful ediyor ama, yerini de 
::d:"k etrafında, boıta dönen, müt&- bo9 bırakmıyor. Onun yerine o acaip 
d• .:: ollu bir pervane bulunan ve a· iaimli acaip tekilli cihaz doğuyor. 
0

: •• yYarelerden bu noktada ayni an Filhakika Y uan Cievra, tayyare ka-
y 
0'1fle~, Yarının en enıin turizm tay· zalarmın sebeplerini ararken, en bil· 

e.re erı olacaktır. yük kazaların ıürat zayiatların .. 
~tojirl; dan ( pert • dö • vites ) ileri gel." 

c'h u acaıp isimli ve acaip tekilli uçuf diğini anlıyor, Bu bulu9, Cierva'ya y&-
~ kzı~ı tarif için tarihçesini anlat• ni bir tip ilham ediyor ... Oyle bir tip ki, 

a lazımdır. onda sürat zayiatile yere çakılmak 
gıo~ir!. enditeai olmıyacak .. 

10Jir, bir lapanyol bulutudur.. Cierva. bu yeni tipi evvela bir oyun.-
. ispanyanın eski Nazırlarından biri· cak olarak meydana getiriyor. 

lltn ~ğlu olan Cierva, ııenç yqmda, a• Bu oyuncak kanatsız bir t~yyaı:e 
ero~ınam.ik hadiselerile alakadar ol- tHlağıdır. Kanat yerine, ıakulı bır 
k"'ll'a ~Jhyor. 1914 te bunları tetki- mihver etrafında aerbeat dönebilen, 
/ girişiyor. 1917 de, henüz 25 yaım- bet kollu bir pervane vardır. Bu per-

a i!i:en. Üç motorlu bir tayyare yapı· vane, gövdenin üzerinde, bir ıemaiye 
Yor. ilk İıpe.nyol tayyaresi. iskeletini andırmaktadır. 

!I~ lapanyol tayyareıi Cirva'nın e- - Her tayyarede olduğu gibi, oyunca· 
serı~ır. ğın ayrıca, ıürücü bir pervaneei de ı 

Cıerva'nır bu ilk eseri çok yaıamıyor. vardır. -

U;r ~ · · Bir Otojir 
it~ }ı.; -~n, uçuşlarından birinde, sürat \ 

• ı •Ctek (Pert • dö • vites) reı-P ı 

Yeni b' t .. · ır o oımn ;yeı·de Ve ha d .. .. va a 
... gorunüıü 

Yeni gümüş ve 
Nikel para 

. (Başı l inci sahifede) 
ı•kel Yeni paraların elde bulunanlar. 
a. değittirilmeoine de baılanacaktır. 

Darphane müdürü Fuat Be:y 
~"b J,1~ adele kısmen Maliye 1ubelerinde 

1 " fınen de Darphanede yapılmaaı ın~ 
.. ık " "! tıı b goru mektedir. Darphanede pa. 

lıı. a.san 22 makinedir. Vaziyet icabı 
Sa.J makinelerden büyük bir kısmının 
'••'dtlırılrnası icl\p edecektir. Makine. 

en b' lııcakt ır kısıru da yedek olarak ka-
l:ıa.tı>hır, Yeni paraların basılacağı 

1 ğ•1>ı 12 ~:~~İn tarihçesi hakkında aldı· 
lllda l"· ~atı kaydediyoruz: latan· 

~a. ilk d u; ler tarafından para darbı
) O.tlaıım~,~ F İtih Mehmet tarafından 
ı,~•ıt ci"ar::d I~ ~ar,phane binası Be· 
Ahne l>ıahil<e/ ıdı .. Fakat resmi darp· 
ta.ı.~•din Siınknde ılk müessese, 1 inci 
h 1 ~•thur h •§hane ne.mile Beyazıt· 
a.nedır [) l\nda t · . • . d Ah · arl>h •sıs ettıgı arp· 

' met 111 •ne .- d'k' b' l}l' zanı ylQı ı ı ınasına 
, d:f ve 1259 •ena.nı_nda 1139 nakledil-

~rl> v · •••nd - · e unali hakk •n ıtıbaren para 
1 l<alnız lote.nbul 

fılosu 

Cierva, bu ikinci pervaneyi çevir· 
mek için, motör yerine burulmuş bir 
lastik kullanıyor. 

Oyuncağın ini§ takımları, kuyruk 
takımları hep idi tayyarelerinkine 
benziyor. 

Cierva şöyle hesaplıyor: 
Burulmuı 18.stiği serbest bırakınca: 

öndeki pervane dönerek tayyareyi i .. 
leriye :!llÜrükler. Bu ilerleme sayesinde 
husule gelen ha\•a cereyanı, şakuli per
vanenin kollarına çarpar ve onlan 
döndürıııeğe başlar. Kolların dönüş ü 
tayyareye kaldırıcı bir kuvvet verir ve 
bu kuvvet ile tayyare havalanır. 

Daha ilk tecrübede Cievra muvaf. 
fak oluyor ve hesaplarının doğrulu
ğunu anlıyor. 

Artık küçük oyuncağın kocaman 
bir uçuş. cihazı o1arak imaline bir en .. 
gel kalınıyor ve bugünkü otojir mey
dana geliyor. 

1928 de C. 7 nin lngiltereden hava· 
lanarak Man§ denizini geçtiğini görü
yoruz. Bu uçuf, 225 beygirlik bir mo
torla ve satte 115 kilometre süratle 
yapıbyor. 

- Manf denizi uçuıuna, yolcu ııfa .. 
tile, İttirak eden bir pilot ihtisasatını 
şöyle hülasa ediyor: 

Adi tayyarelere alışmı§ olan bir u-

Balkanlı 
Murahhaslar 

(Başı 1 inci sahifede) 
kan vicdanı vücut bulduğunu ve bu haf
ta zarfında toplanan Balkan Ticaret 0-
daaı konıeyi ile Be.ikan gümrük ittihadı 
projesini tetkik eden komitenin mesaisi
nin Be.ikan memleketleri umumi efkan
~ mutabık olduğunu ve bu sayede Bü
~k Mefkurenin hakikat olabileceğini 
;."Y!-i_ı ve bu maksatla Türkiye Cüm-
unyetı tarafından gösterilen muzaha

retten ıükranla babıetmittir. 
~\'Ut murahhası M. Ancopuloa' da 

&ı..:: a Balkan Ticaret Odasımn altı 
"hl '!""Dleketi iktısadi hayatında 

~u .• m
1
• hizmetler ifasına memur edildiği

nı .•oy ·~·erek buhranın Balkan memleket 
le_r!~ ~-ele ".ermek lüzumunu hiuettir
~':_~ıru "'!Y1"?"ı ve Türkiye Be.ikan Bir· 
lıgı cemıyeti lsle.nbul nııümeasili Tahir 
B. ye Oda;ı:_a ver~iğ! eh~yetten do
layı teşekkur etmi9tır. 

Bulgar murahhası M. Peef'te Balkan 
Ticaret Oda•mm ehemmiyetinden bah
setmiş, rcMtleketimizde gördükleri mi
safirperverliğe teşekkür elmİftir. 

Ziyafetten sonra murahhaslar Feahane 
fabrikasını ziyaret etmişlerdir. 

Bugünkü proğram 
Bugün öğleden evvel müzeler ziyaret 

edilecek ve öğleden sonra da bazı fabri
kalar gezilecektir. 

.. Bugünden sonra murahhaslar bir kaç 
!l'd!'n >:arfında memleketlerine dönecekler 
ır. 

darphaneain - '[ . • E k" d • lerd D e verı mıttır. s ı evır-

daree ed~l~~d~ane Eminler marifetile j. 
ı ıı ı Da h E . 1 . niyeti ihl .. 1 d rp ane mın erı, em .. 

m~murlara e •
1 

r hareketini gördükleri 
- ın e 1 . - b'l . mek ıala' hi . erını ı eklerınden kes 

Yetıne m l'kt"l T . 
ti hayr. d a 1 l er. anzıma 

ıye e T" son ( 'kk • · · ra •ı e) uaulü de 
gı~mış ve teş.tilat tesvi olun k "d • b" . ara ı a-
resı ır nazınn uhdesine •1 . . 
M . . .

1
... verı mı;,tır. 

eşrutiyetın ı anından sonra k" 
k 1 d üh

. . ma ıne 
ısını arın a m ını tadilat yapılını~

tır. Darphanede en esaslı ıslahat "na
kit ve itibarı ır.illi" eseri müellifi mer. 
hum Ferit Beyle Merkez Bankası mü 
rakıple.rından Niyazi Asan Beyin ida-
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İngiliz hava kuvvetlerinde bir filo uçuşu K 1 SA HABERLER 

l - Gilndüz bombardımanlanndan mürekkep olan bu filo mÜfterek 
UÇllf talimleri yaparken tupit edilm İftir. 

Tayyareler UÇUf vaziyetlerini dekiııtirirken, rıisttlar ell<!rini kaldıra
rak bunu diger tayyarelere haber vermektedirler. 

2 - Pari•i Londraya bağlıyan hava yolu bu yeni tayyare ile 1 11aat 
20 dakikaya inmiftir. Bu seri postayı tem eden şirket Air • Union'dur. 
Resimde görüldüğü veçhile, tayyare üç motorlu olup seyir sür'ati 220 ki
lometre saattir. ı 

3 - Bu gördüğünüz kaçak bir yolcu değildir. Tayyareden ip sarkı
tarak, tayyare açarken cambazlıklar yapan meşhur bir akrobattır. 

Fransada prototipler ve resmi tecrübeler 
Mureaux firmasının Boulogne! Mu- ı boussin 121 rin tecrübelerinde bulu-

reaux daki fabrikalarında yeru pro· nan evsaf ıudur: 
totipler hazırlanmaktadır. . 1 ı 000 Metreye çıkış: 3 dakika 

Fran51z ordusund~ uz~n ket~~ ve 3500 Metreye çıkı§: 15 dakika. 
gece avcılığına tahaıa edılmek u~ıe:re Azami sürat: 20() kilometre •h• saat. 
~'.'1.ine batla.na~ ~O tayyarenin bırın· iniş süre.ti: 70 kilometre - saat. 
cısı ı~~al edılmıttır. . . Faaliyet sahası (iki rakip ile) : 700 
R 2 tıpınde olan ve 650 lıter beygır· k'I t f kutur . . .. .1 h" d"I ı ome re nısı · 
lık Hıspano motorlen e tec ız e ı e- ._ ~ ._ 
cek olan bu tayyareler ikişer kitilik· 
tir. Tayyarelerin faaliyet sahaları 900 Spat - Bleriot 510. - 12Xbrs ti. 
ili. 1000 kilometre nısıf kutrunda O• pinde bir Hispano motorile mücehhez 
Iacak ve süratleri 300 kilometreyi bu· Spard • Bleriot 510 un tecrübeleri ya-
lacaktrr. pdmı§ ve şu evsafı tespit edilmiştir: 

" " " (Uçuf nizamındaki sikleti 1615 ki-
S. T. Ae. de ıprototip tecrübeleri. - logram) 

Bp 3 122 tipinde bir S. E . C. M. bip· 3000 Metreye çıkış: 3. 30 saniye 
!anının favkalade hamule ile - 700 4000 Metreye çıkış: 4. 40 saniye 
kilo bomba yerine 1400 kilo bomba- 5000 Metreye çıkış: 6 dakika 
tecrübe leri yapılmaktadır. 6000 Metreye çıkış: 7 d. 50 saniye 

Ayni tipin, 100 beygirlik bir Hispa· 8000 Metreye çıkış: 13. 10 saniye 
no ile mücehhez diğer bir nümune- 9QOO Metreye çıkıt: 17. 15 saniye 
sinde motor arızalan görüldüğünden l 0000 Metreye çıkıı: 25 dakika 
t'?crübeleri tehir edilmiştir. 2365 Devirdeki sürati: 315 kilomet-

'f. :,. 4- r.e - aaat. . 
Mauboussin 121. - 75 beygirlik 168,5 Devirdeki sürati: 212 kilomet-

bir Pobjov motorile mücehhez Mau- re - saat. 

çucu otojire binince, evvela ho§a git
rniyen bir tesir altında kalır. Fakat 
biraz sonra bu tesiri geçer ve onun 
yerine bir emniyet hissi kaim olur. 

Otojird~ kalkışlar initler İnsana 
bati bir asansörü habrlatrr. 

. Otojirlerin, normal uçuş!t!•da ve ba· 
ZI noktalarda, adi tayyarelere faik 
oldukları şüphesizdir. Bu faikiyeti şu 
suretle hülase. edebiliriz: 

1 • Otojirlerin ufki uçuşlanndaki 
asgari ve azami süratleri arasmdak' 
farklır,n adi tayyarelerinkilerden ü r 
defa daha büyüktür. 

2 • iniş süratlen, adi tayyarelerinki
lerden 9 defa daha küçüktür. 

3 . Ayni siklet ve takat için, otojir
lerdeki azami sürat tayyarelerdekin
den daha fazladır. 

Necip DÜRRÜ 

Amerikada yeni bir nakliye 
tayyaresi 

Lockheed müeaaeselmi iki mo
toru <Partt e.nd Whitney "Wasp
Junion 420 C. V. ) yeni bir nakliye 
tayyaresi meydana getirmiıtir. 

Be.ğajlarile beraber 10 kiti alan bu 
tayyare monoplan tipinde olup inlt 
ta.kımlan toplanabilmektedir. 

Tamamen madeni yapılı olan Cür
alüınin) bu tayyarede kanatlar tek 
lonjeronludur. 

Tayyare kanatlar içine yerleıtiril
mit ve herbiri 454 litre benzin alabi· 
len iki depoyu hamildir. 

iki motörün ıaat batına oarfiyatı 
218 litredir. 

Tayyarenin evaafma gelince: 
Bot iken sikleti: 2450 kilogram. 
Nakil hamulesi: 1500 kiloğram. 
Azami oürati: 345 kilometre aaat. 
Yol sürati: 288 kilometre ae.at. 
iniş süre.ti: 104 kilometre saat. 
1 Dakikadaki çıkıt kabiliyeti: 440 

metre 
Tavan: 6120 metre 
Faaliyet oahuı: 895 kilo metre 

Ağır yağ motörleri 
Mercedes - Benz Fabrikalarm· 

da, ağır yağ ile çalıtabilecek yeni bir 
tayyare motoru hazırlamnaktadır. V 
teklinde 12 silindirli olarak İmal edi
len bu motor su ile soğutulacaktır. 
Pistonların seyiri tulleri 165 milimetre, 
kuturlan 210 milimetre olacak ve 
her silindirde iki kalbul iki hunıç süpa· 
bı bulunacaktır. 

Süpap itecekleri bilyalı yataklar ;. 
çinde hareket edecek ve motorun ilk 
çalı9ması tazyikli hava ile yapılacak
tır. 

Bu yeni motorun takati 700 - 900 
beygir ve oikleti 950 kilogram olarak 
tespit edilmi§tİr. 

Tayyare kazası 

Ludovis Arrachart 
Fraıısanm tanınmış tayyarecilerin

den ve eski mesafe rekortmenlerin
den Ludovic Arrachart, 23 Mayıs saba
hı Deutsch kupası için Chartres de 
antreneman yaparken sürat koybe
deı·ek !!lukut etmİ§tİr. 

Viyana Rallye'sinde Alman 
tayyareciler 

Viyana Rallye ıine iftiralı: etmek Ü· 

zere ııelen tayyareciler, Bavyera Ad· 
llye Nazırının Avuaturyadan hudut 
harici edilmesi üzerine, Rallye'ye İf· 

tirak etmemeleri için Alman Hüki'i· 
metinden emir alnııılardır. 

Berlinde yeni bir fabrika 
Berlin'de 500.000 mark sermayeli 

yeni bir tayyare fabrikası tesis edil. 
mittir. Bu fabrika, baılıca, turizm ve 
mektep tayyareleri iD§a edecektir. 

Fabrikada yeni bir kaynak usulü 
tatbik edilecektir. 

Sabih ada yerine vardı 
W estphale Gemisi, cenubi atlası 

denizinde, demirliyeceii noktaya vat'o 
IDiftır. 

Bu gemi A~a, Amerika ve Ce
nubi Amerika arasındaki hava servi• 
sinde istasyon iakelesi vazifesini göre. 
cektir. 

Yeni bir hava devi 
Japonyanm Robe fabrikalarında 

in!" edilmekte olan, 12 tonluk Kawa· 
naui hava devi yakında suya indiı·ile
cektir. 

22,5Q metre tul ünde, 6, 70 metn 
yÜksekliğinde olan bu sefine her biri 
800 beyııir kudretinde üç Rolls • Roy
ca motoruna malik bulunmaktadır. 

Bu hava ,tevinin saatte 200 kilomet• 
relik bir sürat temin edeceği zanne
dilmektedir. 

Hafif tayyare ile yeni mesafe 
rAkoru 

24 Nisanda kumandan Pedento ile 
Nuvolli, 75 beygirlik bir tayyare ile 
886,677 kilometrelıl< Milano - Bren· 
dizi hava yolunu bir hamlede katede· 
rek, üçüncü kategori hafif tayyare, 
mesafe rekorunu kırmıılardır. 

ltalye.n hava klübü bu yeni rekorun 
resmen tescilini i.stemiştiı-. 

Eıki rekor 636,050 kilometre ile 
Lecointe - Regineosi de 1di. 

lngilterede yeni dvcılar 
C. Hawker Engineerinır Co. ) Müesse
selerinde (Fury) tipinden mÜ§tak ye
ni bir avcı meydana getirilmiştir. Bu 
tayyarenin, askeri techizı>t ile, sürat i 
400 kilometre saı1.ttir. 

lngiliz hava kuvvetlerinin muhafız 
l;.;lüklerinde bulunan (Fury) lerin a

zami oüratleri 333 kilometre • saattir. 
Eskilerde old~u gibi, yeni tipte de 

bir ( Rolls • Roy) motoru kulla
nılmıştır. Şu farldaki, moto•>la bazı 
tekemmüller yapılmıştır. 

Tayyarenin hususiyetlerine gelince: 
Kanatlar kısaltılmış; tekerle!tle!'İn Ü· 

zerleri örtülmii§tÜr. 

... ._. .............................. ,111111111!~--~------·------------------.-.-----
KABİNE İÇTİMAI · Sahillerimizde 

Posta seferleri 
(Başı 1 inci 811.hife<le) 

den itibaren on bet gün İçinde iktısat 
Vekaletine bir beyanname vermek sure. 
tile tirkete ittirak talebini bildirmiş o
lanları ihtiva eylemek Üzere üç ay zarfın 
da te,ekkül edecek bir Türle Anonim 
Şirketinin de deniz yollan iıletme mÜ· 
dürlü'ğü ile birlikte muntazam posta se
ferleri içinde çalı§maya hakkı olduğu 
gibi kanunun meriyeti tll!'ihindcn itiba
ren üç sene sonra asgari bir milyon li
ra tediye edilmit sermaye ile te,ekkül 
edecek olan Türk Anonim şirketlerinin 
de bu müe1&eseler ile birlikte çalıımaya 
hakları olacaktır. 

Tapu için harç alınmıyacak 
Tapu tahririne dair 474 numaralı ka

nunun sekizinci maddesinin tadili hak
kındaki kanun kabul edilmiftir, 

Buna nazaran verilecek Tapu senetleri 
için harç namı ile h,iç bir şey almmıya
cak, yalnız kıymetlerinden bir defaya 
mahsus olmak üzere binde bir tahrir res. 
mi alınacaktır. Bu resim vergi ile birlik
te ve mÜ•avi taksitlerle alıne.cakbr. 
Evvelce tahakkuk ettirilip henüz tahsil 
olunımyan tahrir resimleri de bu nisbe
te t"!>idir. Tahrire esas olan beyanname 
ve dığer bütün vesikalar veraset senet
l~ri ve heyetin vereceği kararlara ait i
lamlarde.n bir giina harç ve kaydiye ve 
damga resmi e.lınmıyacaktır. 

Türkiye cümhuriyeti ile İtalya ara· 
smda akte~ırJş. olan bitaraflık, uzlaş· 
ma ve adla tesvıye tnuahedenamesinin 
temdidine dair protokolun tasdikine ait 
kanun layihası müzakere ve kabul edi
lerek yarın toplanmak Üzere içtimaa ni
hayet verilmiştir. 

releri zamanında yapılmıştır.. Ferit 
ve Niyazi Aaım Beyler darphanenin 
a5ri bir müessese oluıunda baılıca a .. 
mil sayılabilirler .. Darphanenin yeni 
müdürü Fuat Bey de darphanede 
faydalı birkaç icraatiyle temeyyüz et 
ınittir. Damga pulu matbaasında te
c ~3Üs edi!en intizam Fuat Beyin eseri-

Ödünç para verme işleri kanunu 
Meclise verildi 

(Ba,-ı 1 inci sahifede) 

dünç para itleri ile metgul olan 
hakiki ve hükmi sahıslarrn bu ka
nun hükümlerine' göre lktısat ve
kaletinden izin almaları lazım ge
lecektir. 

Anonim Limitet kooperatif tir
ket teklindeki bankalar ise bu i
zin usulüne tabi olmiyacaklardır. 
Bu itlerle uğratanlar bu kanunun 
meriyetinden itibaren üç ay için· 
de ve bundan sonra her sene ma· 
yis ayi içinde beyanname verme
ğe mecbur olacaklardır. 

Beyannameye borçlulardan a· 
lınacak faizlerin en yüksek haddı 
yazılacaktır. Senede yüzde on iki· 
den fazla faiz alacak olanların 
borçlulara tahmil ettikleri şartla. 
rı beyannamelerine ilave etmeleri 
mecburi olacaktır. 

izin usulüne tabii hakiki ve bük 
mi ~ahıslar yaptıkları ödünç para 
islerini noterlikten tasdikli bir 
deftere müfredatile yazacaklar ve 
bu defterler iktisat vekaleti tara· 

fından tetkik edilecektir. 

Her hesap senesi sonunda def. 

terlerin birer sureti lktısat veka· 
letine gönderilecektir. 

Ödünç para verme işlerile uğ· 
raşanlar ödünç para alanlara Ö· 

dünç para miktarını, tart!arım gös 
teren imzali bir vesika verecek
lerdir. Bu işlerde yüzde on ikiden 
fazla alınan faizler aşağıda yazılı 
nisbetlerde para cezaeına tabi O• 

Yüzde onikiden onbete kadar
dan yüzde elli, onbetten onsekize 
kadardan yüzde yetmi~bef, on se· 
kizden yirmi dörde kadardan yüz 
de doksan, yirmi dörtten otuza ka 
dardan yüzde doksan bet, yüzde 
otuzdan yukarı olanlardan yüzde 
yüz. 

Kabul eyledikleri vadesiz ve va 
deli mevduata yüzde bef ve altı
dan fazla faiz verenler hakkında 
da layihada para cezaları vardır. 

ödünç para verme islerine ta
vassüt edenlerin ödünç para alan 
!ardan herhangi bir nam ile tavas 
süt Ücreti almaları yasak olacak
tır. 

Tefecilik 

Lii.yi~ada tefecilik için bir fa
sıl vardır. Bu fasildaki maddelere 
göre izihsiz faizle para vermeyi 
itiyat eden şahıslara ve beyanna· 
melerinde yazılı faiz hadlerinden 
fazla faiz alanlara veya faiz had. 
)erini muvazaa ile gizleyenlere te 
feci denecektir. 

Tefecilik suçunu işliyenler bir 

aydan bir seneye kadar hapae ve 
beşyüz liradan onbin liraya kadar 
ağır para cezasına mahkum edi
leceklerdir. Ayrıca iki seneden bet 
seneye kadar amme hizmetlerin
den memnuniyetlerine karar ve
rilebilecektir. 

Bu cezalar tecil edilemiyecek
tir. Bu suretle mahkum olanların 
izin vesika! 

&romura\ 
"Kno\\• 

ıs sened~beri 
sinirlerı 

teskin edici 
. hervakil 

tehlikesız ve 
en c;ok istimal olunan 

bir i\ac;tır. 
, • • t1.\lviyc ıı:di\· 

nromural' bıtlt~m1 afan.ıı. bir ,. . .,. 
1., \'C bü'iob\ı.\ull J. 

m"! ~ ta\lı.arıdır. 
\cnan mus • ~ ·i "avl tiip
ıo ve 10 \ı,omprun ~ıc ile 9\1\\ı. 
ıcrdc ~"11c1crdc re~ -) 

l 

• . -
mahkumiyetin infazından sonra 
üç senenin geçmesi fartbr. 

Muvakkat madde 
Layihaya merbut şu muvakkat 

madde hususi ehemmiyeti haizdir 
gayri menkulle temin edilipte se
nelik faiz yüzde onbesi tecavüz e
den borçlardan vadesi hulul etmiş 
bulunanlar bu kanunun nefrİ ta. 
rihinden itibaren bet sene müd
detle aşağıda yazılı şartlar daire· 
sinde tecile tabidir. 

a - Bu kanunun neşri tarihin· 
deki bakiyei zimmet en çok yüzde 
dokuz faiz hesap €ldilir. 

b - Her sene nihayetinde işli· 
yecek faizlerin tamamı ve borcun 
yüzde yirmisi ödenmit bulunacak 
tır, ödenmediği taktirde tecil hü
kümsüzdür. Teminat makamında 
teferrü edilen gayri menkuller Ü· 
zerindeki mulkiyet hakkı teferrü 
tarihinden itibaren hükUın ifade 
etmek üzere ipoteğe tahvil edilir, 
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MEMLEKETU4:ail 
13olu mutlaka bir lise • • 

ıstı yor 

Bolu Halkevi ve orta mektep •par gezintileri •.• 

BOLU, (Milliyet) - Halkevi
nin bütün tubeleri milli kültür yo
lunda muntazam programlarla ça
lıtı}'orlar. umuma mabaua olmak 
Üzere Fransızca, usulü hesap ve ti
cari ve hanımlarımıza dikit biçki 
gibi ameli bayat bilgiai kuraları 
açılmıttır. Alaturka ve alafranga 
musiki dersleri de verilmektedir. 

lrfan müeueselerimizde çok gü
zel çalıtıyorlar gayretli heyeti ta
limiyenin himmetlerile mekteple
rin spor ve izcileri büyük bir var
lık gösteriyorlar. 

bolu ve muıhakatınm en büyük 
derdi liae mektebi olmamasıdır. 
T abminen 300 ze yakın talebe ha
riçte okumakla ve çocuk velileri 
bır çok mütkülat ve kulfetlere 
katlanmaktadrrlar. Tahsile ve:zi
yeti maliyeleri müsait olmıyan bir 
çok sivrilmit zekalar da sönmek
tedir. Maarif Vekaleti nezdinde 
yapılan teşebbüsten müsmir bir 
netice çıkarsa Bolu ve mülhakatı 
çok sevinecektir. Halihazırda 
mevcut mektep binaları emsaline 
nadir tesadüf edilen muazzam ve 
medeni ve sihhi bilılmum ihtiyacı 
cumidir. 

Tiyatro ve sinema binası 
BOLU, (Milliyet) - Belediye

nin yaptırmakta olduğu smema ve 
tiyı:.tro binaları bitmek üzeredir. 
İkınci askeri pavyonun ikmali in
~a&ı için 23 /haziran 1933 te bir at 
koıwıu tertip edilmittir. Cümhu
riyet Halk Fırkaaı Reisi Dr. Mitat 
Bey bafta olduğu halde bütün te
şekküller bu hususun teminine 
yardım etmektedirler. 

Çankırı elektiriği 
ÇANKlRl, (Milliyet) - Şehri

mizin en büyük ihtiyacı mevcut 
ve her gün bozulan elektrik moto
runun yenilenmesi ve ıslahı idi. 
Geçen sene Belediyenin bir teteb
hüsü ile Ankara - Ereyli hattında 
hatıbeli tunelinin intasında kulla
nılmakta olan ve tunele elektrik 
temin eden motorlardan biri tu
nel bitince almak istiyorlardı. T u
nel ikmal olunmakta ve bitmekte 
olduğu için Ankaradan elektrik 
mütehassısı Kamuran Bey davet 
edilmit bu motor göıterilmittir. 
Çankırı elektrik tesisatı bu suretle 
isi ah edilecektir. 

7 kaçakçı kadın 
SiiRT, (Milliyf't) - Vilayeti

roizde az bir müddet zarfında za
bıta tarafından yedi kaçakçı ka
dın yakalanmıfbr. Bunlardan biri 
"Şirnak,,Jı, diğerleri Siirtlidirler. 
Şirnak kazasındaki kadının evin
de 20 top diril yakalanmıttrr. 

Siirtli iki kadının mahkemesi 
bitmif, her birine altı,ar ay hapis 
ve ayrıca para cezası verilmittir. 

Dul bir kadın yaralandı 
SllRT, (Milliyet) - Geçen gün 

Siirtte işidilmemit ve görülmemit 
bir cerh vakası vukubulmuflur. 
Siirdin "Şeyh halef" mahallesin
den kamacı Ali namındaki tah11 
ayni mahailede oturan üç çocuklu 
Halime namındaki dul bir kadını 
üç yerinden pıçakla yaralamıttır. 
Cürmün neden ileri geldiği henüz 
anlafılamamıttır. Zabıtaca tahkik 
edilmektedir. 

Avukatın oğlunu öldürenler 
• SllRT (Milliyet)- Avukat Yu-

suf Efendinin oğlunu öldürmekten 
maznun askeri baytar kaymakam 
Abdükadir Beyle battaniyeci Is
mailin bir senedenheri mevkufen 
yapılan muhakemeleri bitmif, kat
lin kendileri tarafından yapıldığı 
anla~ılmıftır. Mevkuflar yüz elli
fer lira para cezasile yedi,er buçu
çuk sene hapse mahkfun olmu,ıar
~ır. 

Çekmecede alış veriş 
ÇEKMECE, (Hususi) - lstan

bulla Edime, Çorlu, Silivri ve Ça
talca arasında otobüs serviıleri 
başladığı için Çekmecede fimdi f 
daimi bir hareket göze çarpmakta 1 
dır. Çünkü bu otobüsler burada 
istasyon yapmakta ve yolcuları 
bir müddet burada kalarak alıt 
veria etmektedirler. 

Aydın pamukları 
AYDIN (Milliyet) ron günlerde 

vilayetimize yağan tidd y< ğmurlar 
ve dolu çıkmıyan pamukl,,.·ı kap• klamıt 
olôuğundan bu gibi pamuk tarlalarının 
yeniden ekilme i lllımgelm•ktedir. Yağ 
mur boatanlara ve çiçekte olan bağlara 1 
da zarar vermi-tir. Yağmurlann orak 
zamanı olmasından buğday ve arpalara 
da zarar vermeoinden korkuluyordu fa. 
kat dündenberi havalar açılmış olduğun. 
dan yeniden yaİ{lnur yağmazsa bu teh
like kalmamıştır. 

Mebzul yagmurlar 
SÖKE <Milliyet) - Bir haftadan be

rf devam eden yağmurlar rençberin yü
zünü ıüldünnüttür. Bu ıeneki bereket 
tahminden pek fazladır. Son ırünlttde 
yağan yağmurlar inç itibarile 1, 75 oldu
ğu ve kıtın bidayetinden bugüne kadar 
yaian yağmurların da 28 inçi bulduğunu 
memnuniyetle haber alınıruıtır. 

Sökede seyyahlar 
SÖKE, (Miliyel) - 26 mayıs cuma 

ır\inü seyyahlar Sökeye geldiler ve bir 
kısmı millet harabelerini ziyaret etmek 
için Otomobiller?e Balat nahiyesine ait
tiler. Büyük ve parlak bir tezahürat ile 
seyyahlar ehali tarafından karıılanclı. 
Binlerce halk kadın, erkek, çocuk ye hat 
ta 70 y&flarındaki ihtiyar neneler bile 
trenin muvasalitından evvel istasyonda 
toplar.dılar, envai çiçeklerden hazırlanan 
bük:etler, mini mini yavrularımız tarafın 
dan ıeyyahlara verilmiıtir. Belediye rei
ai Eyüp Beyin hazırlatmış ve uzun ve be 
yaz bir bez üzerine büyük harflarla ya
zılmı• ( Hoı e-eldiniz aziz ve muhterftn 
misafirlerimiz) iba,eaindeki 1 vhadan 
seyyahlar pek ziyade memnun olmuşlar 
dır. 

Mi lliyet'ia romanı: 16 

ERKEK KISMI 

SARIŞINA BAY/LiR 
y,._,,, Anilalooa 

çok yerlere götürüyorlar inan mem
ııun oluyor, ~e~dini eil~nmiı aayıyor. 
Sonra eve donup fÖyle bir bakınca in 
aan hediye namına elinde 20 fra .. lık 
bir yelpazeden, bir de lokantalarda be 
dava verdikleri bebekten batka bir 
teY bulamıyor. 

Onun için inaan Pariıte sözünü aç
malı, yokaa o kadar çok eğlenir ki hiç 
bir yeri söremez ! 

Diifündüm, tqındım: Gene bi,.im 
Junen1<alı erkeklerin üatüne erkek ol 
maz. Vakıa eli öpülmek İnaanın çok 
çok h..,_.. gidiyorsa da elmaa veya 
siimrÜt bir bile:aiği in .. n ömrü olduk
ça kullanır. 

Hem ben artık Pariste kim olur .. 
olıun hiç bir erkekle Jokağa çıkın ma 
hymı. Mister E.Uman celecek hafta bu 

Tercüme: Kamran Ş•rİI 

rada bulunacak. Kendiıi bana tenbib 
etti. 

- Kız inamı ancak münevver er
keklerle sokağa çıkmalıdır ki zihni a· 
çıloınl dedi. Halbuki bir krzın zihnini 
açabilecek bir erkeie bu otelde pek 
tesadüf edemiyeceğim galiba! Y ann 
öteberi almağa çıkacağız. Doğrusunu 
iıterıeniz., hem Mister Eiaman'ın iste
diği ıribi bir kızın zihnini açabilecek, 
hem de ayni zamar ~a bizi öteberi aJ .. 
mağa aötürecek bir erk•k bulabile
ceğimizi hiç, amma hiç! urnruayorum ... 

29 Ni•an 
Dün mühim bir gÜndü. Dorothy ile 

~fak tefek almak için aokağa çıkmak 
uzere hazır1anıyorduk. Derken tele
fon çaldı. 

- Lady Franciı B .. lunan atağı-

- - -- - -=---<" -~ 

MiLLiYET SALI 30 P.IAYIS 1933 

Osmanlı borçları itilafı 
Büyük Millet Meclisinde Hasan 

Fehmi Beyin nutku .. 
(Dünkü nü•hadan mabat) 

Türk hamillerini temsilen idare 

acne Düyunu umumiyede aza, ekaeri
ya reis olan bir ecnebi lıtanbul tahb 
malisinin hakiki bir kralı olmu,tu. 

meclisinde bulunacak bir aza İnti Bu şerait hasıl olduktan ıonra he
habı hakkını da ellerine almak için nüz Türklerin elinde kalmıf olan .. ir 
düyunu umumiyenin ihtiyat para- varidat menbalarını rehin alarak .. ı. 
sile ve muhtelif namlarla açılan sa- tanat idaresine para vermek ccnebi-

l 
ler için çok kirlı ve emin bir it oJmuf-

ndıkların paralariyle borsa ardan tu. Saltanatın da doymak bilmiyen ih 
sattn aldıkları Türk tahvilatını dü tiyacı kart111nda tarafeyn istikraz iı-
yunu umumiye meclisi elinde tuta lerine devam ettiler. 
rak dört senede bir defa tehrema ikinci iıtikraz devresine geçmeden 
netinde yapılan intihapta istediği evvel imparatorluğun dahilde iki bü-
zata reyini vermek suretiyle mut- yük mali letebbüaüne kısaca İfaret et 

tiler. 
lak bir ekseriyet temin ederekTürk deyim: 
hamillerinin bir aza intihap hakkı Bunlardaın biri Kırım muharebetin. 
m da bu suretle eline almı•tı.. de ~ıkanlan kınneleri ile bu harbin 
Düyunu umumİyeye terkedilen va- dahili borçları muharebeden •onra bu 

ridata müteallik mühim noktalan borçlar için ittihaz olunan kararda yüz 
de eliıi hazine heaabına kayıitlan terkin 

da arzedeyim: edilecek diğer yilzde elli İçin de alacakla 
Muharrem kararnamesinde 3 No. nn verai borçlarına mahıup olunduktan 

ile gösterilen gümrük rumımn ibarettir. Bu formüle (Darülfünun aki· 
arttırılma.ı halinde hasıl olacak deıi denilmekte idi. 

fazl d Diğeri, 93 muharebesinde çıkanlan 
aı vari at: ' kaimeler ile nakliyattan, iaşeden ahaliye 

Esasen kapitülasyonlar dolayı- olan borçlardır. Bu borçlara bir fey ve
sile Türkiye gümrük resmini arzu- rilmemit kayimelerde bir tertibe tabi tu 
su gibi tezyit edemiyeceğinden ve tulmadığmdan kıymetleri ırfıra inmit, 
,ayet her hangi bir tavız mukabi. ahai ellerindeki kiğıtları yaktılar, iki 

1 sene sonra yalnız yüzde 25 jnin vergi 
!inde tezyide muvaffak O sa vari- borçlarına mahıubu için de lıtanbul-
dat fazlasının düyunu umumiyeye daki sarraflar ile ortakları iıtifAde et 
daha evvelden terkedilmit olması miştir. Hakiki alacaklılar her feyden 
devlet için bu hususta uvez olarak mahrum kaldılar. 
fedakarlığı icap ettirrniyeceğin. Dikkate fAyandır ki, harici bnrçla-
den yüzde 8 den ibaret olan güm- rına kartı en mühim vergilerini ecne-

rük resmi haliyle kalarak Türkiye ~:::~a::~:'!:7çi: ~~:r~irk::r!~i ~:~: 
Avrupa fabrikalarının açık paza- ye dütünmiyerek haklarını iptal et-
rı halinde muhafaza edilmittir. mittir. Cümhuriyet idaresinin dahilt 
Makedonya ıslahatı ııibi siyasi se- borçlar üzerinde ne yaptığını da ne-
bepler zuhurunda muvafakat et- ticede göreceğiz. 
tikleri yüzde 3 zam doğruca düyu ikinci deıJre: 

İatanbııl aaliye mabkemui birinci hu 
kuk <i<ir~nden : 

Müti<'.d diyarıbekirde tüccardan Tü 
fckçibaşr zade Vanlı Ethem efendinin 
müddaa.leylı lstanbulda Asma altında 
Çavuş başı hammla 11 No. lu yazıhane 
de Katıım Aptulgani efendi a.leyhine 
32-928 No. ile ikame eylediği 737 lira 
alacak davasından dolayi namına tastir 
kılınan davetiyenin müddaaleyhi mü-
maileyhin ikametgahı hazırının meçhu 
liyeti hasebile H. U. M. K. nun 141 in
ci maddesi mücibincc il.1nen tebliğine 
karar verilmiş ve emri muhakeme 
1-7-933 saat 14 te mukarrer bulunmuş 

olmakla mümaileyhin yevmü ve vakti 
mezklırda muhakemeye gelmediği ve· 
ya bir vekil göndermediği taktirde hak 
kınıda muamelei gıyahiyeye devam edi
leceği tebliğ makamına kaim olmak üze 
re ilan olunur. (3893) 

İstanbul 5 inci icra dajresin.den : 

Satılma r mukarrer (S.X) markalı 

1710 plaka No. 1u maa teferruat bir oto 

mobil 1-6-933 tarıhinde perşcrnbe gü-

nü Sil<lt 13 ten 14 te kadar Taksim mey 

danında 2 ci açık artırma ile satılacak-

tır. Müşterilerin mahallinde memuru-

na müracaatları ilıiin olWlur. (3906) 

Birinci iflas memurluğundan : 

Bugün icraeı mukarrer C>lan ikinci 

tOt>lanmada müflia Hafu zade Bedri 

zahit kollektif şirketi azaları tarafın-

dan konkordatu teklif edilmş 

için toplanma 6 Haziran 933 salı günü 

saat 14 te bırakılmış olduğundın tek-

lifin müzakeresi için alacaklıların yev-

mi ve saati mezkfirde dairede hazır bu-

lunmaları iMln olunur. (3924) 
nu umumiye kasalarına gider ve 1299 dan Metruliyete kadar olan 
oradan üç Vilayetin ıslahatına sar Abdülhamit zamanı iatikrazlan:_ - -----.... - .-. --------

Bunların 62, 173,090 liraaı hariçten nelik mürettolıatın fazla kalacak hükfı-
fedilirdi. uzun vadeli iıtikraz ve 6,452,335 lira met hisseleri, 

Bu vilayetler Türkıyeden ayrıldık- 11 da dahildeki müeaaese .. ttan avans · · 8 - 1905 techizat askerıye istıkrazı 
tan sonra bu resmi munzam düyunu •eklinde olarak ceman 68,625,425 • 2640000 itibari kıymet, karşılığı vasita-
uınumiycnin varidatı eıaoiyeai meya- Türk altınına balii olmutlur. Bu dev· hi sız vergiler üzerine ilıive edilen tec · • 
nır..a girmit ve gene bu cümleden ola- re müddet itibariyle kendisinden ev· ı ·ı ·· 

zatı askeriye kesir münzam arı ı e gum 
rak mahrem J.ararnameıinde 4 numa- velki devre ve sonraki Me•rutiyet za- ~ ' rüklerden mürettep bır kısım. 
ra ile ifade olunan temettü verıiıinin manına niıbeten miktar itibariyle Ja-

9 - 1901-1905 istikrazr, 5,306,664 türk tezyidi halinde fazla olacak varidatın ha az iatikraz yaptığı anlatılırsa dıı 
D .. · ı h Jira.;ı itibari kıymet karşılığı Menteşe, uyunu umumıyeye ait o ma~ı ükmiy bu istikrazların şeraiti Mefnıtiyet is .. 
1 d M 1 /l.yıntap sancekları ile Cuma, Serficc, 
e e a iye nezaretini temetü vergiai tikrazları •artlanndan daha ağ1rdıı· .. · ' Onye, Terme kazaları aşarı ve Düyu-
nın ıslah ve tezyidi hususlarında reşeb TeminatJan daha kuvvetli olmaı•na · nu u.'llumiyece cibayet edilen a.§at iı-
bü• ve enerjiıini takyit ederek za n rag-men ihraç kıymetleri daha eksik· d !···'·-zerine mevzu yüz e yarım zam cUuaıı 
Kapitülasyonlar do!ayıaile o zaman bu tir. haı;ıl farklar, 
vergiden maaf olan ecnebi ticaretha- Müfredatı ıunlardır: YukaıJda söylenen istik~azların jda-
nf"l~r meyanında ticareti ellerind ~ t _ 1890 aeneai Tahvilitı Oamani- ıeai ve karşı1ıklar Düyunu umumiy~yc 
lunduran ekalliyetlerin de yar~ .ıı•ır r ye 4,999,500 Türk altını itibari kıy- verilmi•tir. 
bir müddet devlete pek cüzı bir ten/et met karşılıkları Düyunu umumiyeye ıo _ 1893 Tenbeki istikrazı 1.000.000 
tü vergisi vennelerini ve bu ıureJle bu tahsis ıuretile devredilen varidat, Bur itibari kıymet karşılığı Bagdat, Ye-
ekalliyetlerin servetlerini hazine aley- aa, Karahisar, Kırtehir, Yozgat, Kay- men vilayetlerine idhal olunacak ten-
hine takviyeyi temin etmitlerdir. 

1 
seri, sancaları afB.rı bunlardan baıka bek.ilerin reeim1eri. 

(5) numaradaki Bulgariatan ama· gÜmrülderden ıenede sekıen bin altın. 11 _ 1894 gümrük i.stikrazr 8,600,002, 
r~ti veraisine yukarda itaret etmittim. 2 _ 1896 istikrazı 3,272,720 türk itibari kıymet karşılığı Aydın, Huda-
Hiç alınmamış mukabilini biizm vergi altını itibari kıymet kar§ılıkları: Ay vendikar, Beyrut, Sellnlk, Edirne güm 
ler ödemittir. dın, Hüda.vendikar. Selanik, vilayetle rük baıımiidüriyetleri hasilatrla güm-

Rumeli ıark vergisi kıımen a· ri ağnamiyle Bursa, Karahı.&r, Karesi, rük, "Cmaneti varidat umumiyesindc 
lınmr§, kısmen yine bizim vergilerle oancakları hububatının öşrü, müte- ayrıca senede 390 bin altın, 
ödenmittir. ferrika aşan. İzmir. •ruban Menteşe, 13 - Konya ovası irva ve iska istik 

Muharrem kararnameıinin 9 numa Drn;zıi, Biıga sancaklar~ pe.18.mut, Af- razı -8~8,000 aslı, ikinci defa bir mik-
ra ile ifade eylediği Sırbistan, Kara· yon ve zeytin yağı aşarı. ta: daha zamnıedilmişfir. Karşılığı de-
dağ, Bulaariıtan, Yunaniatan Düyu- 3.- 1891 i!rtikrazı 6,948.612 itibar! mir yC>lları kilometre teminatiyle is-
nu umumiye biaseleri bunlar borçla· kıymet karşılığr: mısır v-crgisinin baki tikrazlar iç.in tahsis edilmiş olan aşar-
rın ta1uiminde kullan1lan siatemin yan yesindcn. }ardan mürettebat fazlaları. 
lıtlığı dolayıaile borcun resülmali Tür 4 - 1894 i.,.tikrazr 9,033.574 itibıari Bu sahada hll!ul olacak aşar faz.l.a•ıı 
kiye uhteainde kalmrt yalnız senelik kıymet ke.rşrlığı mı9ır zeyJa vcrgi5İ ha ve bu civarda salacak aNzi esmanı, 

k . · d Bu son dört kalem istikraz ecnebi mürettebat hiseleri tefrik edildiğin- ıyearı en, 
b 1 k 1 · 5 1903 d mahı" ,·~ı·krazı müessesatı maliye ile yapılrnı<trr. den u mem e et er borç hiaaelerinı - •Y 1 "' ' 

? 640 000 · =~ i k ka ı · Bu devre ait bellibaşh avanslar: ekseriya vennediklerind n Türk hazi •· . rt..,.,r ıymct rşı ıgı, 
neai bunları da ödemekte devam et· Muharrem karamameeile DUyün'll u· 1 - Fenerler idar .. inden iki defada: 

mum- •--'- 1 •--~-- --~- 35000 türk altın kamıılrğı Fenerler ,·da mittir. ıyeye ..,,.,.o tınan yer'"'"""' ~ 
hali · bal k ·· ·· ·· t ·b· resinden hazine hissesi Balkan harbinden sonra da Lon- ma enn ı rU&umu ve po& a gı 1 

r-im'--1· t b k" ba il · .,. ek •"" 2 - Buratlı maden •irketı.ndc- 80000 dra muahedesinde ayni hataya dü~ül -~ ""' '• en e 1 Y en, ..-· • ,. 
müt iae de latiklal harbinden M>nra rından Düylinu umumi~ye terke.dilme altın, 

miş olan mahaller.in Koca aşarı ve İzmir 3- Köstence kablo şirketinden 
Lozanda borç takıimi için kullanılan sancag'ı hububat ~""rından ,,.,nede 30 173~5 karşılıg"r Posta 1 f h , 
yeni ıi•temle bunlann da naaıl 11lah '"T" •k tından.. te gra asıJ ... 

bin altın damğa reemin tabi evr .. ",' 
<'dildiği aşağıda izah olunacaktır. tevsi edilmesinden hasıl olacak tezyu-

C.rp ııerınayedarlannın Türkiyeyi dü rüsumunun hükfimet hieee<ıi Düyu-
Kapitüli.ayonlann yanında ikinci ve nu umurniycye tahsiı edilmiştir. 
birincisinde daha genit bir uaul ile iı- 6 - 1904 istikrazı, 2.950.000 itibari 
tiamar esaslarını Muharrem karıırna· kıymet karşılığı Konya ve Halep viJ.a. 
mesi programlaştırılmıştır. yellerinden ve Urfa oıancağrn.da a'!"rın 

Maliye nezaretleri kendilerinden dan kısmen mürettep maJı.ıller, 
daha kudretli ve nüfuzlu maliai her . '. - Bağdat demir yo_ll.arı 3 tertipte 
cephede müeuir göründüğü Düyunu ıetrkrazJa.rı 13,064,000 ıtıbari kıymet 
umumiye idareaini para için bir mel· karşılığıları, • 
ce telakki ederek onun vuayatı altın 1908 .~!ne kadar yapılmı~ istik-
da para tedarik edebilmek için kayıt- razlar ıçın cıbaye Düyunu umımıiyeye 
sız ve farhız teılim olduğundan Met· terk veya tahsisen tevdi edilmiş olan 
rutiyet maliyeai de dahil kırk küaur lrarşılıklarm ait oldukları borçların ae 

da ... Yukarı çıkmak iıtiyor! dediler! 
Doğrusu çok fAtırdım. Daha doğ· 

ruıu verecek cevap bulamadım. 
- Pekala! dedim. 
Meseleyi Dorothy'ye aöyledim. O

nunla kafa kafaya verdik. Anlatılan 
Lady Frllnçia Beekman denilen ka· 
dın, §U Londrada beni çok beğenen ve 
o kadar çok beiendifi için bana bir 
de elmaı taç alan zatın, yani Lord 
Françiı Beekman'ın kanaı idi. Demek 
kadın elmaı taç meaeleıini İfİlmİf ve 
o hızla Londradan kalkıp buraya ka· 
dar ıe1miı ! 

Derneğe kalmadı, kapı küt! küt 1 di 
ye vuruldu. 

- Giriniz! dedik. 
Lady Francia Beckman içeri girdi. 

Sinema aktörü Bili Hart'a dehtetli su
rette benziyen iri yan bir kadındı. Do
rothy'ye ıorarsaruz Lady Francia Be
ekman'ı o da Bili Hart'a benzetiyor 
ama, onun fikrince kadın daha ~ya· 
de Bili Hart'ın beygirini andınyor. 
Kadın beni görür görmez dedi ki: 

- Ya elmas taci §U dakikada ve
rirsin, yahut kıyameti kcparırım, ıe
ni rezil ederim ..• Bu işte her halde bir 
bityeniği olacak. Bugüne bugün Sir 
Franci.a Beekm n'ın otuz beş •enelik ı 

nikahlı kansıyım, bu müddet zarfın
da ~endiMnin bana verdiii son hedi
ye nıtanımızda taktığı yüzük oldu! 

Bunun Üzerine Dorothy aizını açtı: 
. - Hanım, dedi, ıunu bil ki Yahu

d~ donanmaunı ( 1) babnnak ıenin i
çın naııl imki.nıızaa arkadatlmı rezil 
ebnek le o derece elinden aelmez ! 

Dorothy'nin böyle beni röklere ÇI• 

karqı doğruıu koltuklarımı kabarttı. 
İki kızın böyle bizim yapbğımız gibi 
biribirinden yana çıkıp biribirine yar· 
dım etıı-i kadar parlak bir fey ola
maz. Çünkü Lady Francis Beekman 
ne kadar kuvvetli oba da, Yahudi do
nanması gibi koca bir donanmayı ba
tıramıyacağına her halde akıl erdir
mit olacak ki artık beni rezil etmek· 
ten bir daha bahaetmedi. Bunun üze
rine beni mahkemeye vereceğini, hak
ıızlığı o yolda tamir edeceğini aöyle
di. Bunun Üzerine ben de: 

- Eğer bu başındaki ,apkayla mah 
kemeye gidersen hakim; Sir Franciı 
Beekman'a: "iyi vardın da şu kızca .. 
ğıza baktın!,, diyecek galiba ..• de
dim. 

Dorothy de: 
- Hanım. ArhcJz.,mın l:·kk: var. 

Bu ŞilJ'ka •ana davanı kaybettfr~cek ga-

4 - Eytam sandrklarile mülkiye te
kayiit sandığından muhtelif tarihlerde 
2,000,000 m&tecavizdir, karşrlığr yok
tur. 

5 - Ziraat BankasıJK!an muhtelif 
tariflerde beş milyonu mütecaviz iken 
134U son.esine kadar muhtelif he18pla 
rr.ahsupten sonra kalan bakiyeyi bütÇA:: 
encümeni dört milyon lira tespit etmiş
tir. Cümhurlyet hazinesi de temamen 
ödomiştiı. 

Yine Abdulharnit devrine ait demir 
}Olları i~!etme kilometre teminatı: 

- Arkaaı ıJar -

libıı .... dedi. 
Bunun Üzerine Lady Franciı Beek

man epeyi kızar aibi oldu. Kocaamı 
çağırtacaiını aöyledi. Anlatılan Slr 
Francia Beekman kanaının iıi çakbğı
nı çakar çakmaz av avlamak ihtlyaci. 
le kendi•İ Skoçya'ya dar atını,. Do
rotby lıu kadarını öğrenir öğTenmez 
kadına: 

- Ayol, dedi, kocanızı o müarif İn· 
aanlar arauna naaıl aönderdiniır? ( 2 ) 

Sonra aülerek ilave etti: 
- Vallahi, beni dinleraeniz kocanı• 

zı yalnız bırakmayın. . • Sonra lranf· 
mam, orada kendi gibi bir kaç müarlf 
daha bulup hep birden yarım "peni,. 
nin ( S) altından airip üstünden çıkar
lar hal. .. 

Böyle Lady Franciı Beekman ıilıi 
kendini bilmez inıanlarla karıılatbk 
mı Dorothy'yi konutaun diye kıtlurtı· 
rım. Çünkü Dorathy kendini bilmez 
inaanlara keneli dillcrile laf söylemalni 
benim aibi kendini bilen bir kızdan .ı... 
ha iyi becerir. 

Dorothy aôzüne devam etti: 
- Sir Franciı Beekman'a nafile 

haber göndermeyiniz .. Eğer benim ar 
l:adaşun onu yolmak isteseydi, emin 
olun ki kocanızın elinde kupkuru bir 

1 Askeri tebligat O _____ _. 
ihtiyat zabitleri yoklaması 
EmtnönU aakerlik ıubeıindenı lhti7• I ~ 

bitanının 7olclamaıı için rütbe aJTaaiJe -~ 
ta.hıia .-dilmitlir. ladihama m•7dan ,...erı 
den yoklamanın y•pılmua için ••r l'iitft'f 
t•hsis edilen ıünlerde ümera T• ubitaını0 f 
raca•ll•n •e aelemiyenlerin de eta.Jf riitblt 
ru ve kayit numaraeı sihi müfae .. l ·~f .)I 

rini aösterir bir ta•hhü.tlü mektupla 1uD"1I 

bildirnıeleri ilAn olunur. 
3-6-933 cum•rlesi Mirelay Kaymaka,. 

muadili rütbeler. 
5-6-933 paa.artesi Biabaıi •• ın .. dili ,Ul.,

J., 
6-6-933 sala Kidemli ve kidemsia yüab9ıi f. 

mu.adiler rütbeler. 
7-~933 çarıamba Jüclem)j T• kidemsia ı1/ 

bati ve muadili rütbeler 
10·6-f)33 cumarteai IUd:m:nli •• Jdd ... 

yüz. bati •• muadili rüthler. f 
12-6-933 paaarteai biri.aci miili.xım T• " 

dili. rütbeler. 
13-6-933 ••h birinci mü1Wm 

rüth•ler. 
14-6-933 t;arıamba birinci aıüli:um T• stt 

dili rütheler 
17-6-933 C'Wlllarlui mü!Wm ve .. .._di)i 

beJer. 
19·6--P33 pazartesi müliz.ım "We mu.dili ,1 

beler. 
20-6-933 Nlı mülWm •• muadili rütbel 
21-6-933 çart•mba müliaım •• muadili tf 

beler. 
24-6-933 cumartesi ıa.bit vekili •• muı11# 

riiıtbe1er. 
v.;.s..933 pazartesi u.bit vekili •• mu•dt-: 

rütbeler. 
27-6-933 salı :ubit •ekili ve muadili rut"'1 

)er. 
28-6--933 çarıa•ba u.bit "Welı:;h ..,. mu• 

rUtbeler. 

Beyoğlu 4 üm:ü wlh hukuk molık 
mesindcn : 

Atinada Avenokefisyada Baamaer Dl 

mü 
Un, 
nin 
leri 

Yo 
lu apartmanında mükim Türkiye Ciill' 
huriyeti tebıaasından Doktor Panayc 
Düny"" efendi vekili Avukat Bensiy 
Galimi.di efendi ba istida mahkeme~' 
müracaatle müvekkilı namına Loıt :N#. 
yona! Bankası tarafından Cenevred< 
postaya tevdian htanbu!a göıııılerı1' 
(140) adet Anadolu demir yolları Jıi• 

se senedatının İstanbul postahanesindl 
•ayi olduğundan 12 Mayis 927 tarihİD' -i, 
.1~ mahkeme tarafından mezkur hıS"' 
acnetlc-ri hakkında üç sene müddeti 
men'i tediye kararı vcrılcrek kcyfiy< 
mezkur şirket tebliğ dılerek lu Ma}' 

.... ~ 
lif 
s 

le 
le 

92i tarihinde alellu-ol ilan ed; l r.u~ ,e 
ı;iine kadar mezkur (140) hisse sene · 
cien yalnız elli altısı h:ıkkını..a l.>tih~ 
iddia edilmiş aşaı;ıda numaraları yazı 
(84) adet hısse se<ıcdi hakkında şimd' 
kadar hiç bir müstahik zuhuı etme<lı' 
&inden ticaret ka.oununun mevadı mJ 
susasına tevfikan i•tihkak iddia cdilıl" 
yen l84) adet hisse sencdatınııı faiz~ 
tt:mettuatının müvekkiline itas~·.ıı ıaJ4 
ey!emıştir. Evrakın tctkıki n<:tıc ı 

tediyesi.nin men'i talep olunan ( 140 
adet hiı;se senedinden (56) sı hakkıncl1 
~stihkak ıddia edi1'.ligi ve davaların~ 
931-71 ve 9 1-71 ve 932-188 r~ 

Jar tahtında derdest bulunduı; 
ye numaraları aşagıda yazılı (84) hİS" 
se se11tdi hak kır.da şimuıl e ...... , ... ı • 
bir miistahik zuhur etmedigi ve müS 
tedi Panayot Dunyas efendinin Ati 
konsolosluğunca mezkiir hisse &enctl'I 
rinin İstanbul postahanesınde zayi o} 
duğuna ~ hiç bir veçhile elinc ı;cçınt 
diğine dair yemininin icra ettirildiği 

l2~1lınış olmasına mebni Ticaret kan" 
n~nun ( 437) nici maddesi mücibiı:-' 
Anadolu dcmır yollarına ait mf:rhut 
t<:dl: numaraları yazılı (84) adet hıss 

senedinin faiz: ve temettuatının not 
tor Panayot Dunyas efendiye i•a•J11' 
\e keyfiyetin Anadolu demir yoı.,.r 
şirketine tebliğile ayrıca ilanına 24-~ 
')33 tarihinde karar verildi. Keyfiy' 
ilan olunur. (3914 

istihkak iddea edilmiyen hisse ..,.,ı. 
datı: 

Ririnci seri: 1739, 5139, 7755, 1245' 
163S4. 16355, 17138. 20863. Z~Su'•· 211S: 

34894,34895.34896.35951,36489 373S 1.37Ji 
37383, 37384, 38620, 40010, 40589, 42781 
42789, 42790, 49877, 49878, 49879, 54SS: 
54889, 54891, 54892, 54893, 54894, 560~ 

56031,56032,56033,61079.6131 ı. r ' 

r 
s 

2 
9 
k 
t 

61924, 61925, 61926, 61927, 61928, 6191' 
61930, 61931, 56034, 61032, 61934, 6193' 
61Q36, F.19.17. fJ632. 6363", r, ' 

64640, 64641, 68294, 68295, 68296, 6980! 
69802, 69804, 76932, 76933. 

İkinci aeri : 97214, 99392, 10029 
100292, 105721, 105724, 109556, 11131 
111316, 114120, 116859. 

e 
n 
( 

Üçüncü ııeri : 123314, 128721, 12833' 

asalet ünvanından batka bir feyi ki 
mazdıl 

Onun aözüne ben aöz aldım: 

- Evet, dedim, ben Amerikalı Y 
kızım. Biz Amerikalılar ünvana e~ 
miyet vermeyiz. Waıbinrton'un--". 
Jet ünvanı olmadıktan sonra bizin> 1 
diye olaun ! 

Bu euıada Lady Franeiı Bee.....-' 
m hiddeti &İttikçe artıyordu. 

O zamaıı dedi ki: 
(Deftmı v-1) 

•( •1 )-D•o•ro•t•h•y• bur-•ad• a ya~ 
lalt bildifi bir aöaü t•krar ediyor• I 
uiı;re donanmannı batırmalt,, aö.ııil ~ 
hal olan bir feyİ anlatmalt için k fi. 
nılır. O da bunu ııöyl..nelt istlyorı.;I, 
/tat "lavlçreli,. mananna ıı•l- S'JI. 
ltellmeıini, "Falıudi,. man.,.ma ~ 
J•wuh k•Wrıulle kanıtırıyor. Stı 
ku da arkadGJından daha JtaTtı, 
olduğu için o da Yahudll•rbı biiiJ 
bir donanmcuı ııar :aannediyor I • ~ 

•J/f 
(2) Skat;ııalılar o kadar erin»" fjl fi' 

bunu bir kere daha hatırlatnıdk 
u görmiyorum - K. Ş. 

(3) Takriben 100 para/ 

( 

l 
1 
t 

r 
( 

r 
( 



[ -=- .-3-üncü kolordu ilanları 1 
İstanbul Beyoğlu ve Oakü-d • , 

ar cihetinde telanil lat'alar 
ınüeueıeler ve mekteplerin 
~· ekmek. erzak ve yemleri
llln ıunbarlarmdan lat'a kiler· 
lerine kadar bir senelik nakli
Yeai kapalı zarfla münakaaa
Y~ konmuıtur. lhaleıi 10 Ha
zıran 933 cuınarteei günü sa
at 11 dedir. lateklilerin tart 
natneaini görmek üzere her 
~ ve münak•aaya girmek i
Çİn o gün ve vaktinden evvel 
terninatlarile Fındıklıda 3 K. 
() Sa. Al komisyonuna gel-
meleri. (164) (2208) 
2848 

* * .. 
37 nci Alay Sa. Al. Kom. 

dan: Aydındaki lot'at ihtiyacı 
İçin 112,000 kilo un kapalı 
Zarfla münakasaya konmuş
tur. İhalesi 5 haziran 933 pa
zartesi giinü saat 15 te Aydın· 
da Alay karargahında yapıla
caktır. isteklilerin şartnamesi 
ni görmek için Ankarada M. 
M. V., İstanbul 3. K. O., İz
tnir Mat. Mv. Sa. Al. komia
Yonlarile Dinar, Burdur, Sa
ray koy askerlik şubelerine ve 
llliinakasaya girmek için tayin 
edilen günde ve vaktinden ev
j.el 756 lira teminatlarile tek
Sflerini Aydında 37 nci Alay 
. a. Al. komisyonuna gebnele-

·ı. (3058) (2210) 2850 

* * * 
Harbiye ve merbutu mek 

tepler ihtiyacı icin dokuz ko
lenı taze sebze - 7 -6-933 çar
Şcunba günü saat 14,30 da a 
leni ınünakaaası yapılacaktır. 
Şa~tnamesini görmek için is 
teklilerin belli vaktinde ko
ıtıisvonda hazır bulunmaları. 
(645) (2250) 2937 

.. * * 
. Çatalca Mat. Mv. kıt'aları 
tçin kapalı zarfla münakasaya 
konan 40 bin kilo Sığır etine 
teklif edilen fiyat pahalı gö
rijldüğünden pazarbkla alma 
caktır. İhalesi 31Mayıs933 

Çarsamba giinü saat 12 de 
dir.° isteklilerin şartnamesini 
&örmek Üzere her gÜn ve pa-

zarlığa girmek için o gün ve 
vaktinden evvel F ındıkbda 3. 
K. O. SA. AL. KOM. nuna 
gebneleri. (186) (2458) 

* * .. 
1. F. ihtiyacı için açık mü-

nakasa ile 20 ton Kriple ma
den kömürü alınacaktır. iha
lesi 21 Haziran 933 çarşamba 
gÜnÜ saat 11 dedir. İateklile 
rin §81'lnamesini görmek üze 
re her gÜn ve açık münakasa
ya girmek için o gÜn ve vak
tinden evvel teminatlarile 
Fındıklıda 3. K. O. SA. AL. 
KOM. nuna müraca,'!ltları. 
(187) (2464) 

* * * 1. Muhabere Alayı giiver- . 
cinleri ihtiyacı için pazarlıkla 
2000 kilo mercimek 500 kilo 
dan, ve 200 kilo buğday alı
nacaktır. ihalesi 1 Haziran 
933 perşembe glinil saat 1 1 de 
dir. isteklilerin şartnamesi
ni görmek üzere her gün ve 
pazarlığa girmek için · o gün 
ve vaktinden evvel Fındıklıda 
3. K. O. SA. AL. KOM. nuna 
gelmeleri. (188) (2463) 

41. F. SA. AL. KOM. dan: 
Niğde'deki krt'at ihtiyacı 

İçin 190,000 kilo ekmek ka
palı zarfla münakasaya kon
muştur. İhalesi 17 Haziran 
933 cumartesi günü saat 14 te 
dir. İsteklilerin şartnamesini 
görmek üzere her gün ve mü
nakasaya girmek için o gÜn 
ve saatinden evvel Niğde de 
F. SA. AL. KOM. nuna gel
meleri. (3073) (2460) 

• • • 
Haydar Paşa ve Gümüş su 

yu Haatahanelerile 1. F. için 
kapalı zarfla münakasaya ko 
nım 68000 kilo Koyun etine 
teklif edile n fiyat pahalı görül 
<lüğünden pazarlıkla alınacak 
hr. İhalesi 3 l Mayıs 933 
çarşamba gÜnÜ saat 11.30 da 
dır. İsteklilerin ·şartnamesini 
görmek üzere her gün ve pa 
zarlığa girmek İçin o gÜn ve 
vc.ktinden evvel F mdıklıda 3. 
K. O. SA. AL. KOM. nuna 
gelmeleri. (185) (2459) 

1'ayyare Cemiyeti Piyango 
! _üdürlüğünden: 

Nümune ve şartnameleri veçhile dört kalem evlenme ev 
rakı tab ettirileceğinden taliplerin 30 Mayıs 933 salı günü 
saat 15 te Komisyona müracaatları. (2418) 3189 

APPS Alman kıtapçı, Alman kitaplan en U· 

cuz 2tar, Beyol!lu, stildi! caddeııi 
390, İsveç sefareti karşısında. 
(2647) 2586 

1 lı:t. Mr. l\.umanda lığı Satınalma kom. ila.ıh.rı 
Tophane askeri fınnı için 

2400 ceki odun 11 Haziran 
933 p~z::ır günü saat 14,30 da 
kapalı :ı:arfla alınacaktır. İs
t~klibrin şartname görmek i~ 
Çın her gün ve münakasaya gı 
rişeceklerin belli vaktinden 
l!V:Vel teklif mektuplarının k~
nua:von riyasetine vennelerı. 
(1>37) (Z...,5) 2882 

ı; ... 

n"nHarbiye ve merbutu bulu
tuz b~e~tet>ler ihtiyacı için o
be,. b~n beş Y\U: kilo süt ve 
13:6-S33 eş t\U: kilo yoğurt 
d sa lriinü saat 14,30 

a ayrı ayr1 acık .. ak l . l k . mun asa a 
rı >'apı aca tır S t . . ,... k .. · .ar namesını 
,,orme ıçın İ11tekı·1 . .. k ı erın ve 
ıııuna asaya gtri" kl . 
b })' kt" d k ,.ece erın 

e ı va ın e Orniayonda ha 
~ır bulunmaları. (648) 
(2321) 

... ... ... 3056 

ra ! Oı>çu Atış mektebinde te 
J 2~rn eden 150 ıı:ra~:ı -~bre 
ıs J·933 pazartesı gunu saat 
tır c·~iizayede ile sablacak 
~ü~ 0 rtnek istiyenlerin h~r 
tİ&t- ~ktebe müzayedeye gı
d~ ıVj trin belli günün saatin 
nıiay:; ez K. Satmabna ko
( 653) Una tnüracaatları. . 

(2324) 3059 

Kuleli askeri lisesinde mev 
cut 205 kalem muhtelif cins 
eşya müzayede ile 12-6-933 
Pazartesi günü saat 15 te ya
Pılacakbr. İsteklilerin eşyala 
n gönnek için Kuleli Lisesine 
müzayedeye girişeceklerin bel 
li vaktinde komisyona mü
racaatları. (652) (2325) 

3060 
.. '& ... 

Halıcıoğlu llıtiye.t zabit 
ıncktebinde teraküm eden yet
miş araba gübre 12-6-933 pa 
.zartesi günü saat 14 te mü
zayede ile satılacaktır. Gör
,nek istiyenlerin her gÜn m 
tebe ve müzayedeye girecekle 
rin belli vaktinde Merkez Sa-
tınalma komisyonuna 
caatları. (654) 

mura-
(2326) 

3061 

Topçu Atış mektebinde te 
raküm eden 600 adet boş ben 
zin tc;nekesile 300 adet boş 
sandık 12-6-933 pazartesi gÜ 
nü saat 1 O da müzayede ile 
satılacakt•r. Görmek istiyen
lcı-in her gÜn mektebe müza
yedeye gİriıeceklerin belli 
vaktinde Merkez aatmalrna 
i<oır.iayonuna müracaatları. 
(651) (2327) 3062 
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T~R.KiYE 
:SADIKZADE Biraderler 

Vapurları 
'ARADENIZ POSTASI 

Z:IQ.66.T 
DUMLUPINAR 

vapuru 
1 Haziran P~e &ünü uat ~ 
de Sirkeci nhtnnnıdan ha.ra.ketk 
Zonguldak, İnebolu, Sem.un, Ordu, 
Giresun, Trabzon , Sürmene, Riee 
limanlirına azimet ve avdet edc<:ıek-BANKASI 

~ ~ 
tir. 

Fazla tafsil.it içiıı Sirlııc<:i Mey
menet Ham a.lıttnda aceııtalığa mü
racaat. Telefon: 22134. (3918) 

• 

SEYRlSEFAlN 
M- a ... taı Galata ltllıwil"-tı B. 23112. 

ş.ı.. A.. Slrbcl MGlı&nlar ...ıo H. UT& 

TRABZON POST ASI 

Cumhuriyet 
31 MAYIS ÇARŞAMBA 18 DE 
Galata rıhbmından. 

İZMIR - MER.SIN POST ASI 

ÇANAK KALE 
2 HAZiRAN CUMA 10 DA 

fdare rıhtımınd • 11 kalkarlar. 

ZAYİ - I11tanbul güınriığundcn 
lınan 19953 No. 24-5·33 tarihli beyanı:ıa 

meye ait 581966 No. vezne makpuzu za 
yi olmuştur. Yenisi .alınacağından hıik 

mü yo\otur. İ5ak Varon ve Mahtumla.
rr. (3904 l 

.DAoA 
BiRiKTiREN 
RA~AT--6D~Q t36S 

Beyoğlu Tapu ve Kadastro baş me· 

murluğundan : Kasımpaşada eski Ka

merhatun yeni bostan mahallesinin 

Mavi sokagıı:ı.da eski 15.17 yeni 17.19 

No. hı ıki bap hanenin tapuda k.ıydi ol 

ma.dıgından senetsiz tasaTr .... fat lh ~ 

tatbik odilcccğlndcn mahalli mezkur 

hakkında iddeayi tasarruf eden kim.oe

lcrin 27-5-933 tarihten itibaren yinni 

gün müddet zarfında v"'"1iki ta""1TUfi 

yelerile birlikte idareye 932-5282 No. 

ile müracaatları ilan olunur. (3895) 

1 iataabal Belediye•l ilanları 1 ___ ____,,__ __ 
Eminönü Kaymakamlığından Sarı demir mahallesinin 

kutucular içinde elli iki No. lu dükkanda bulunan Muhar
rem Efendinin yol parasında n olan borcu için tahti hacze 
alman üç kebir tel Dolap Haziranın beşinci pazartesi günü 
mahallinde bilınüzayede satılacağı ilan olunur. (2467) 

5 ila 8 Haziran R. Hisarı ve ci\· ı heyeti ihtiyariye oda
sında 

10 ,, 13 ,. Boyacıköy, Emirgan, Reşitpaşa Süme, 
mevkiinde. 

14 
17 

.. 15 
21 

., İatinye temizlik i~leri mevkiinde. .. ,, Yeniköy, Ayanikola, mollaçelebi beledi- ı 
diye mevki iııde. 

22 ., 25 ., Tarabya ve civarr mahalli mahsusla. 
26 ., 27 ., Kireçburnu ınahalli mahsusta. 
28 Temmuz 3 Büyükdere ve civarı merkezi dairede. 

4 ita 10 Temmuz Sariycr, Maden ve civarı mevkii mahau 
sunda. 

11 
13 

,, 12 ., Y enimaha He heyeti ihtiyariye odasında. 
,. 15 ., Rumeli Ka v<ığr heyeti ihtiyariye odasında 
Sarıyer Belediye Müdürhiqi.inden : Balad<>. gö::;terilen 

gÜn)erde esnafın ellerindeki vezin aletlerile ve sair alat me 
mum tarafındlll) bilmuayene rüsumu alınmak suretile dam
galanacafiından tayin olunan ıııc:hallere müracaatları ilan 
cılunur. (2466) 

Eyüptc Ebussut Efendi mek tP.bi 
Beyoğlunda Emin Cami mektebi 
Çarşambada Abdürrahim efendi 

: Teminat 3 Lira 
: " 4,5 ,, 

mcdn•sesi 10 No. oda 
Suleyınaniyede Giridi Mehnıet eft>n

. 
• 

di ınel..-tebi : 
Edirnekapıda kariye medresesi 2 numara-
ril lı odası : 
Çemberlitaşta 74 No. dükkan : 
Kocamustafa Paşada Emine Hahın mek 
tebi 
Fatihte Celeo Mehmet ağa medresesi 
Vefada Girazh Mehmet medresesi 
Su1tanahmet Han evvel mektebi bir ve 
iki numaralı odalar. 
Ortaköyde Mecidiye mektebi 
Fatihte Kazasker Hasan efendi nıedre
sesi 1 No. lr odası 
Çiçekpa7arında Haseki Mustafa Ef. 
mektebi 
Arnavutköyde 23 ·24 numaralı hane 

• . 
: 

. . 
: 

: . . 
Üsküdarda Feridun ağa kütüphanesi : 
Carsambada Abdürrahim Efendi medre
~esi ·7 No. lı odası : 
Çarşambada Abdürrahim Efendi ınedre
seııi 5·ve 6 numaralı odaları. 

.. 
" 
.. 
,, 

.. .. .. 

.. 
" 
.. 
.. 
" .. 
" 
" Yukarda yazrlı mahaller kir;ıya verilmek 

müzayedeye konubnuştur. T alio olanlar şeraiti 

3 .. 
3 .. 
1,5 ,, 
4 .. 
2 ,, 

13,5 ,, 
16,5 .. 

2 
" 13,5 ,, 

1,5 ,, 

27 ,, 
5,5 .. 
2 ,, 

3 ,, 

5,5 " 
üzere açı1' 

anlamak ü-

Milli Müdafaa Vekaleti Hava Müsteprlığından: --·-
Kısım: 1 

Istanbul _ Eskişehir _ Ankara 
27 Mayıs 933 ten itibaren 

Türkiye hava postaları 
Cumartesi, Pazartesi, çarıamba 

Şarka doğru Garba doğru 

İstanbul - Ankara IST ASYON Ankara · İstanbul 
Hareket Muvasalat Hareket Muvualat 

8:30 Ye,ilköy " lstanl:ul 11 17:40 
9:40 16:30 

10:00 Eıkişehir 16:10 
11:10 15:00 

Ankara 
Taşbandan saat 14:30 da hareket edecek olan hava hattına 
ııit ~.ususi otomobıl " Ankara Palis ,, oteline uğray11.rak yol· 

cuları ücrehiz olarak Tayyare meydanına getirir. - 240!-. 
3184 --------

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

3000 Ton Lavemarin kömürü : 7 Haziı·an 933 çarşamba gü
nü saat 14 te (Kapalı zarf). 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için kapalı zarf usulile müba
yaa edilecek olan 3000 ton L avemarin kömürüne a\t şartna 
meyi görmek istiyenlerin her gün ve İtaya talip olanların d:ı 
hizasında yazılı gün ve saatte Kaaunpaşada Deniz Levazım 
satınalma komisyonuna müracaatları. (2182) 2874 

----Dr. ARA NIŞANYAN -----. 
l{no~ı tı 'J okarlı on oteli yanında mektep sokak ;J5 No. 1ı mı · 11 cuman .-11Je 
1 '>'1hr>nı sa\ı,ıh· aıı >kşam> kadar kıbul ve tedavi td<r. 'J d ·f•m -ıtı84.1 

·--------------- ( 299~) 2656 . 

Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vekaletinden: 

Mülga Etibbamn hizmeti mecbureai baklandaki kanu
nun 1 inci maddesi mücibince yapmakla mükellef olduğu 
mecburi hizmeti yapmaktan ç ekinmeai üzerine mezkur kanu 
nun 4 üncü maddesi muktezasınca 14-4-1928 tarihinden iti
baren beş sene müddetle icra yi san;abndan men olunan Tıp 
Fakültesi 1341 senesi mezunlarından İbrahim oğlu Doktor 
Abut Hayyat Beyin mezkUr müddeti bitirmiş olmasına bi
naen. haklondaki kararın kald ırrlmış ve serbestçe icrayi sa
n'atma müsaade edilmiş olduğu ilan olunur. (2450) 

7er.' her gün levazım müdürlü ğiine, müzayedeye girmek İçin 
de teminat makbuz veya mektubu ile 19-6-933 pazartesi gÜ 

nü saat on beşe kadar daimi encümene müracaat etmelidir· 
l~r. (2465) 



.. . .. . . . ~ 

Talebe en çok hangi 
artisti seviyor? Padişah Meclisi tanımalıdır! 

Padişah aleyhinde alenen söz söylenir mi? - Padişah 
Meclisi tanımazsa ne olacak? 

Ankarada dikkate şayan bir istatistik .. 

Ankara, 30. K. 11,ıni. 1921 
itilaf devletleri Türkiyeyi Lon

drada toplanacak konferansa da
vet ediyorlar. Fakat Türkiye na· 
mma kim gidecek? Ankara mı, la
tanbul mu, yoksa her ikiai mi? An
karanın kanaatine göre Türkiye
nin yegane, metru ve hakiki mü
messili Büyük Millet Mecliaidir. 
Büyük Millet Meclisi Reiai Mus
tafa Kemal Pata; latanbulda Sad
razam Tevfik P-.aya mühim bir 
telgraf yazmış. . Bu telgrafta her 
teyden evvel zab tahanenin Tür
kiye Büyük Millet Meclisini taatik 
etmesini istiyor. Ondan aonra 
Londra konferansına ittirakimizin 
tekli hakkında bir karar verilir. 

Tevfik Pataya çekilen telgraf. 
namenin esaslan tudur: 

1 - Zatı fQhane 1n.a W.. Hattı 
Hümayun ile mecliain m.,,...n.yetini 
taatik oe ilan edecek. 

2 - Bu cihet ilan edildikten _,ra 
aaltanat hanedanuun q1eri de fliylece 
tan~im edilir: Padİfalı il""• latanbul
da kalaca;, . . Her türlü eal&lıiyet "" 
kudretin sahibi olan Biiyiik Millet 

"'"' h .aradadır. /stanbulda ka
bine namile bir heyete lill:am yoktur. 
Padqahın yanında Büyük Millet Mec
luinden oaz.ile oe .alahiyeti hm bir 
heyet bulundurulacak . • 

3 - latanbal phrinin ıı>e havali.i-
n a Mli sonra dü,-üniilür. 

4 - Büyük Millet Meclisi - bu ,._ 
rait padiıah tarafından kabul edildik· 
ten sonra - .,.....,. bütsenıw• yeri 
olan hanedanı ealtanat ııe bütün m• 
murlar tahsi.atını öde;ııec lıtir. 

Paditahlık ve hilafet hakkında 
söz söylemek, mütalea beyan et
mek, sanki, günah bir teY oluyor. 
Asırların yüreğimize yerlettirdiği 
iman tesirile olacak, İf bu raddeye 
gelince, hiç olmazsa auamayı ter
cih ediyoruz. Padifaha, Büyük 
Millet Meclisinin mefruİyetini ka
bul et, diyoruz. Ya kabul etmez. 
ae, bizim vaziyetimiz, onun vazi
yeti ne olacak?. . itte ananevi te
vekkülden, körü körüne bir inan
dan bir türlü ayrılamıyan bazı 
meb'uslar endi,e ile bu s~ali sor
dular. . . Bu enditelere cevap ve
recek meb'uslar, bereket versin ki, 

arbk ekseriyeti tetkil ediyor. İzmit 
meb'uau Sırrı Bey hepsinden evvel 
abldı: 

- " ..• Eğer paclüah teklifimi
ze karşı sükut eder yahut aksini . el , 
tervıç e er11e, o vakit tebeasını 
keneli nzasile ecnebi uaretine bı
rakan, askerini ecnebüere tevdi 
eden. kalelerini düşmanlara teJim 1 

l~it meb'aaa Sım, Trabzon meb'ıua 
.JliUTeo Beyler 

eden, tebeası üzerindeki hakkı ka
za&ından feragat eden lmamülmü11 
[iminin ne olacağını ülemaclan 110-

rarız. Verecekleri fetvaya göre a
mel ederiz!,, 

Trabzon meb'uıu Hüsrev Beyin 
(timdi Tahran Büyük Elçisi) izah
lan daha tümullü, daha kuvvetli 
oldu. En nihayette söz alan MU11o 
tafa Kemal Pata; söylediği uzun, 

' kat'i, fakat yumutak ifadeli nut
ku; meclisteki bütün enditeleri 
teskin etti • 

Düfüncelerde kolaylıkla ıezilen 
bir ilerileyİf var: 

Paditaha en çok taraftar olan
lar bile vaziyeti fÖyle muhakeme 
ediyorlar: 

İngilizler vaktile Mısırda, Efga
niıtanda, sonra da Hicazda yap
mak istediklerini, timdi de lstan
bulda tatbik ebnek istiyorlar. Ha
lifeyi bir alet, bir oyuncak yapmı
ya karar verdiler. Hilafet maka
mında bulunan zat nüfuzu nazar 

• 

sahibi değildi. Kuvveti kendi mil
letinin sinesinde değil, düşmanla
rın ağu,unda sandı. Onların kolla
rı arasına abldı. Milletinde, 
memleketinde batka bir kuvvet 
tasavvur ebnediği için nefsinin ve 
hanedanının hayabnı kurtarmak j 
sevdasına düttü. lngilizlerin açbğı 
himaye kucağı; toplarla, zırhlılar
la mücehhezdi. Hatta veda igin 
padişahın huzuruna çıktığı zaman, 
Mustafa Kemal Pataya da pence
reden İngiliz zırhlılarının saraya 
döndürülmüt olan toplarını göa
termitti ! Padişah o vakit teveh
hüm etti, korktu. Fakat böyle bir 
mazeret timdi mevzuubahis olur 
mu? Millet, yeni misallerle kudre
tini yeniden gösterdi. Eğer bun
dan sonra da padi,ah eski inat ve 
kararında sebat ederse, neticeleri- ' 
nin mes'uliyeti yalnız kendi omuz. 
larında kalır 1 . .,. . 

Padisabm hakiki vaziyetini, haki 
ki fikrini anlamak için onu böy. 
le bir imtihandan geçirmek la
zımdı. Fakat paditahm muvafa
kat cevabı vereceği hakkında ümit 
beıliyenlerin sayısı pek azdır. E
ğer tarihi hadiseler hesap ve man
tık mülahazalarile idare edilsey. 
di, bir çok tarihi neticeler ve hü
kümler büsbütün b-.ka türlü olur
du. Bu ifte paditahlık tahtında 
bulunan Vahdeddinin karakte
rini, bynetini, mazisini de hesaba 
kabnak lazımdır. 

MiLLiCi 

Ziraat enstitüleri 
ANKARA, 29 - Yüksek ziraat eıuti

tüleri tqkilatı haldruulaki layiha ziraat 
encümenince kabul edildi. l..&yihaya ııö
re enstitü Ziraat Vekaletinin mürakabe
ainde hükmi fllhaiyeti haiz olacak, bağıt 
lama "" vasiyeti kabul edebilecektir. 
TedıU ve idare uzuvlan devlet mem.ur
ları hukukuna malik bulunacaktır. ED
stitüler tabü ilimler, ziraat, baytar ve 
ıtiraat amıflan namile dört fakülteden 
müreldrep akademik bir müeueae olacak 
tır • 

iş Bankası kumbara ikramiyelerini bir 
misli çoğaltarak 10,000 liraya çıkardı 

Bundan aonra her 
ketldede 5000 lira 
ikramiye verllecektiı 

Her keıldede " 20 7 ,, 
kumbara •ahlbl ikramiye 
alacaktır. 

Mükafatlar 
[ Her keıldede ] 

Blrlnd miikifat 1000 L 
1Jdnd ,, 250 ,, 
10 Jdılye ( 100 erden) 1000 " 
20 " ( 50 ıerden) 1000 ,, 
175 f 10 ard-) 1750 ., 

SOOO L. 

[ Kuralar e•klal gibi 1 ni
•an ve 1 teırinievvel ta
rihlerinde çekilecektir.] 

.Bir senede Hükumet Merkezinde nekadar kız ve 
erkek talebe sinemaya gitti? 

ANKARA, 28 (Milliyet) - Anka· 
rada aile ve aile çocuklarının devam 
edecekleri eğlence mahalli hemen yok 
gibidir. Bir ailenin efradile birlikte 
temiz ve nezih bir tekilde tatil zaman 
ları bir yerde hoşça vakit geçirmeıi 
bir ihtiyaçtır. Bu gün yiikıek sımfm 
tlevam ettiği ve haftanın muayyen 

Kulüp Sinemasından çıkıı 
birkaç saatine inhisar eden bir Anka· 
ra Palaa çayından başka Ankarada 
böyle bir yer gösterilemez. Binaena
leyh sinemalara hücum bir zaruret 
bugün nihayet yebnİ§ bin nüfuslu bir 
ihtiyac; l"klinde neticelenmittir. Cu-

1 

ma, pazar gÜn)eri ve diğer gÜn)er ak
faDllan ve bilhıuaa geceleri ıehrin iki 
aineması dolup dolup botalır. Ankara 
bugün nihayet yetmİf bi n nüfualu bir 
tehirdir, Buna rağmen ıinemaya de
vam edenlerin adedi bu nüfuaa naza
ran mühim bir yekiin tetkil etmekte
dir. Sinemanın müabet ve menfi teair
leri hakkında terbiye doktoru Hilmi 
Malik Beyin hazırladıfı eseri aördük 
Te mumaileyhin tetkikatından çıkan 
neticeleri merakla okuduk. Yapılan 
tetkikata göre sinema bilhıuaa mek· 
tep talebeleri üııcerinde müeuir olmak 
tadır. Bin beş yüz ilk, orta ve lise ta
lebesi araımda yapılan bir ankeb ne
ticesinde görillmüıtür ki; Ankara da 
bir metkep talebesi doksan dokuz film 
aörmüıtür. Bu filmlerin üçü türkçe, 
yirmi yedisi almanca, otuz ikiai İngi
lizce, onu da fransızcadır. Erkek tale
beler kızlardan ziyade ainemaya de
vam ebniılerdir. Bunların yüzde elli 
yediai yalnız batlanna, veyahut arka· 
datlarile, kızlarm yüzde sekseni aile· 
)erile ve yüzde beti de arkadaılarile 
sinemaya gibniılerdir. ilk mektep ta
leb e leri arasında sinema yıldız:1arma 
benzemek isteyenlerin niabeti yÜzde 
iki_ orta ve lise müdavimleri araaında 
da yüzde on dokuzdur.. Gerek kız, 
gerek erkek talebenin tercih ettikleri 
filmler çok defa komedi, komik, dün
ya havadisleri, ve sonra, hayata te
ma• eden ciddi filmlerdir. Talebelerin 

EV İDARESİ SERGİSİ 
Ankarada Şehir 

Lokantası Salon annda 
1 Haıdrandan 9 Hazirana kadar .. 

Görmeğe gidiniz. 

Istanbul Gümrükleri 
Başmüdürlüğünden: 

10-5-933 tarihli ilan muci hince 27-5-933 tarihinde milza 
yedeye konacağı bildirilen 9 28 senesi nihayetine kadar 
Günırilklerde toplanıp aatılı ğa çıkarılan eşyalardan mülga 
tarifenin 4 üncü faslına ait 45 5 lira 80 kuruş kıymeti mubam 
meneli 81 kap muhtelif meyv a ve sebze konserveleri talip zu 
bur etmemesine binaen 8-6-9 33 perfelllbe afuıü tekrar mü
zayedeye vazedilecektir. 

Taliplerin kıymeti muha mmenenin yüzde yedi buçuju 
nisbetinde pey akçesini hamil en y~TIJlİ mezkôrda saat 14 te 
Başmüdürlükte mütqekkil a atq komisyonuna müracaatla 
rı. (2443) 

1 Devlet Demlryollan ldareal llAnlan 1 
Ham Manyezit nakliyatına tenzllAt 

1 . 6 • 933 tarihinden Ağustos 933 nihayethıe lradu 
Derince veya Mersin iıtasyo nlarma mürettep olmak .,,. ton 
başına alınacak ücret 500 ku l'U§tan u olmamak eartiJe her 
hangi bir istasyondan D.D. / 46 numarah tarifenin prtlan 
dahilinde yapılhcak manyezit nRkliyatma C baremi ilzerin-

3103 den yüzde 40 tenzilat yapılacaktır. istenilen tafailb iıtaayon 
Klll!IE!!!l:!JB:JlllllEBr:B-Bll~--------...!.....:l:ar:.:d:a:n~ö::;;. ğ:.:r:=enilebilir • ·(2471) 

Ankarada Muhafız; süvari bölükle· 
ri zabitleri arasında manej aitipli ve 
mani atlatma müaa.Jakaları yapıldı· 
Re!aimlerimizden biri uıbitlcrl ftivari 
mülettiıi Mürsel Paşa ile bir arada, Ö .. 
bürü de bir ;ııabiti môni atlarken gös
termektedir. 

hoıuna giden ainema yıldızlan pelı 

çoktur. isimleri verilen yıldızların yü:ı: 
de elli ikiai Amerikalı, yüzde on altıaı 
Alman, yüzde on üçü Fransız, yüzde 
on üçü de Türktür. Bu yıldızlar içinde 
isimleri en ziyade aöylenenler; Gret• 
Garbo, Lilyan Harvey, Çarli Çaplin, 
Maurice Chevalier, Damita, Anitapaj, 
Fairbanks'tır. Bu yıldızlardan kadın• 
!ar kızlarımız, erkekler de delikanlı• 
]arımız Üzerinde teair yapmıf]ardır· 

Tavırlar, hareketler, yürüyüıler, aaÇ 
ve bıyıklarda hep onlar taklit edilmelı 
tedir. Kaba, sert ve tiddetli filmler 
bilhaaaa küçük yavrular Üzerinde mü• 
euir olmakta, onlan aeceleri rahatsı:!! 
ederek nihayet korkak ye çeJrinaen 
yapmaktadır. Anlatılıyor ki ainema 
en müeaair bir pr~aıaıoda Turta••• 
dır. Amerika, Ruaya, Almanya, Fran• 
aa, Danimarka ve hatt& Yunaniatanda ltı 
ainema bir mektep haliıw aetirilmir 
tir .. Milli terbiye, aınai, airai kültür, 
harici ve dahili aiyaaet haıuaunda ain• ' 
malardan bu hükQmetlerin aldıkları 
neticeler taYanı hayrettir. Anlatılıyor 
ki ainemalann her ıün dolup bofalma 
aında çok kuvvetli bir paikoloji var• 
dır. lnlol&bmu:u harici teairlerden ko
rumak, halka iyi fikirler qdamak içiıt 
sinema kadar kudretli propaganda va 
ııtaaı olamaz .. 

• • 

MECCANEN 

İncili Şerif 
kitabını: göıı.denneJı: için adreıolmfıc 

yaıımı:ı:: 

Mm- de la Bible Dpt. T. 1. 

GENEYE (SUISSE) 
- 2894 (3332] --

.--• 47 derecelik ~-.. 
• 
istafilina RAKISI 

. .... 
flJ 
GI .. .... .... 

..J 

Memleketin en nefis içkisidir. 
Çlinkli fıçılarda dinlendi-

rilmektedir. [3492] 

3036 

ihtira ilanı 
" Serenler" hakkında iıtihaal 

il 

olunan 30 Mayıs 1931 tarih ~e l 
1189 numaralı ihtira berab bu de

fa ınevldi fiile konınak üzre ahet4' " 

devrilferaf veya icar edileı:eğiJI' 

c:laı talip olanlarm Galata' da Çi· 

niH Rıhtnn Hamnda Robert fer

ri;re mOracaatlan ll&n olunur. ) 
(3899~ 

Umrmıf Nepiyat ve Yazı ı,1eri 
MiülilrlJ ETEM iZZET Ş 

Gazetecilik ve Matbaacılık T. A· ' 


