
Ballcaa haftası bitti. Yu
nanh murahhaslar dün gitti
ler. Diğer murahhaslar da 
avdet etmek üzeredirler. 

PIArı s KURUŞTUR 

Sahip ve Başmuharriri: Siirt Meb'usu MAHMUT 

8 inci sene No. 2622 ÇARŞAMBA 51 MAYIS 1933 

Amerika bctısat konferan
·~•n bozulmaması için deY
letlerclen alacağı 15 haziran 
ta itini bayii indiriyor. 

Tel • { M&cltlr zaıa. Yazı mldiril 14319 
• idare •• Matl.a 14310 

• Fa ülteler için ecne etirilece v i asılsızdı • 
ı reıs 

T evlik Rüıtü Bey ula)'onJan plnyor .. 

Boğazların teslibi için 
ne zaman karar alacağız? 
Hariciye vekili geldi, Ankaraga gitti 

Cenevre konferansının 12 Hazirana 
kadar neticeye varması şüphelidir 

Hariciye vekilinin yeni bir reami 

Cenevre'den Viyanaya gİtmİJ olan 
Hariciye Vekili Tevfik Rüttü B. dün 
aabah refakatinde Kalemi Malıau 
müdürü Kemal B. bulunduiu halde 
tehrimize plmif ve •kpmlri trenle 
Ankaraya aitmittir. T.mk Riiftii iL 
Sirkeci iataqmaanda Vali llalüttia 8. 
le Emniyet M6cliirii Fehmi B. ._ .._. 
telit Mübadele kamiqmw Tlrk ..., 
rahhaa heyeti ile bam mevat tarafın
dan karıılanmıt, bir .nıüfrne pöÜa 
tarafından eellmlamnqtır. 

T.mk Riittl B. Tobt~ ..... 
imnit ve bina iatlrallat ..,tik.,_ aoma 
bam ziyaretim kabal etmiftlr. Bu ... 
yanda Vali Muhittin B. le Boiazlar 
kamiayommda Framm murahhası bu 
lunan M. Poszi Vekil B. i ziyaret et
miflerdlr. 

Vekil B. Tokatliyan otelinde öile 
yemefini yemif Ye aaat ıs te Sovyet 
Sefiri M. Suriç'in ve Türk - Yunan-

. Muhtelit mahkemesi reiai M. 8oeg De 
Mubadele komisyonunda Türk mu
rahhası Kerim B. in ziyaretlerini ka
bul etmittir. 

Te·dik Riiftü B. saat 16 dan sonra 

(Devamı Sinci eahifede) 

"Dö~tler,, anlaşblar mı? 
Gelen haberlere göre Dörtler misakına 

Romada sah çekilmek üzeredir 

j 
aakı ile de 1Defgul olacaktır. Bazı 
pyilara ıöre küçük itilif devlet
leri dörtler miMlnna klU'fl olan 
menfi vaziyetlerini kısmen deiif
tireceklerdir. Lehiatana ,elince, 
Var90va hükGmetinln mezkam mi
aaka kartı olan vaziyetinde hiç bir 
deiifildik olmemqtır. Bu vaziyet 
kat'I olarak menfidir. 

Arif Oruç 
Hilif eti iade için bir 

cemiyet kurmuş!? 
Meadut Yarın pzeteai sahibi 

Arif Orucun kib Sofyada, kib Su
riyede olduğuna 
dair haberler ge
liyorclu. Antakya 

M. llaaolini da çıkan "Yeni 
Gün" sueteai-

• ~. 30. A.A. - Londra· nin dün selen 
'- •aaiNt. A~ Hitl• fır- F doiru lllalGmat alan mahfil- nüıhaamdan bi
~--- huchatlan içilacle ça- .:' .t;.:let miuknıa Roma' ela rinde de fU habe 
..... ~ -ı.:ıecetlDi• ~ yarın ~ aah ri gördük: 

ilan A.:. fırb olmaktan çıkıyor p ARiS 30.a,.ıemektedır. Berut 20 - Meı 
• ... _~ Yahclelilİ temin eden ' • A. A. V dut Yarm - 2 ete 

--· ..a-_ L- LeL!- d b"ld" •ı• - &r'fOYa- o-... 1.....L.t._~-· Ancak aca- nu- an ı ın ıyor : T 
-~ ıi sahibi Ye ür ~~ müttefiki olan Fran- R~mi m•hafilden Wldirildiii· kiye firarlıi Arif 
~ • •••nine cepheden ne ıore Polonya hiiJcOmeti dlrtler "--- Avrupadan 

... _ hadan -prlan hu taar- miMlnna tam•mh.le --L- •.!~ L...;. •. -~ 
....._-:""... ı- ·ı ........... ... buraya ıelmiftir. 
--.... ba r:::-lrlar? Ve bir mu• maktadır. 1 

f Buradan rak n Ari/ Oruç 

Fakülteler 
Ecnebi Reis 
getirilmiyecek 

1 •••• 

Tıp Fakültesi için 
bina bulundu 

ANICARA~ 30 (Telefonla) - Dün 
plen ue Daı iilliinun alahatı ~
da laalNrler ...,..,. ..-ı.ı.r lalriiltele
re ecnebi ıwolaört..Wan ,..;. tCQIİll Mİ 
lecefiaj ~a idiler. h ,.,,,,.,.,._ 
rİn doira olup olmculılım Maaril V •
kili Dr. Refit Galip Bqıi.,. ..,..fam. 
V ehil Bey fll cncıbı oerdi: 

- F altiilteler• ecıtebi ...U ptİril•
ceii laaHri la~ dofru defihlir. Bcne
bi prole.örlenl.,. Utilade f91rillerİ ara 
anda ba hflfıro bil• plmecli. 

• • • 
Dariilfünua salahat kamitaa dün 

hastahaneler komisyonu ile blrlikte 

R.,it Galip S.y A111tarada 
talebe ~elinde •• 

HaydarpataJ'a aiderek Tıp faldiltesi
ni,,. J.utah•nelvi aezmitlenlir. Ko
mitalar öil~ kadar fakülte " haa
tahaaelercle meyal olmutlar, llbora
ttnaılan, ldinildsi •J'rl ayn se~ 
lerdir· iki konaita miftereken bir ~tl
ma yaparak Tıp fakülteaiaia nakli 
hak)aacla bitin t.oktai aasarlar t..bit 
eclileGek" bir rapor hamrlaaacaktll'. 
SoD lldimaBer lataabal .kek Uaeei 
biaau lserincle top(....ldachr. Bura 
UlllD TIP faldllteü ollnau lmYYetle 

(Dnamı S inci sahifede) 

Hafta bitti 
Yunan murahhaslan 

dün gittiler 
J)la Balkan haftamım IOnU 

ldL MurahlMalar dün sabah Ev
kaf müzeaiai aı
led• IODl'&'da 1-
pekfflm miie8ıeee 
aini •• LClb bialdi. 
vi fabribmu si
yaret etmitlerdir. 
MüeueH sahiple. 
ri tarafmclan mii
rahhealar ...,i
ne bir çay ai:ya
feti verilmittir. 

Balkan hafta. 
ımda bulmlmak 8- -Yanan Öafma
zere fehriııpln pi ralalaaı 
mit olan Yunan iti. Kolina. 
muralahulan dGn 
Sepi1efainin lakenderlye poetuı. 
m yapan Ege va,uru ile Pire'ye 
dönmiiflerdir • 

111111111111111111111111 

Mevduab koruma 
~ ~ ilterlene, o za- V ARŞOVA, 30. A. A; - Metro lrana gidecek oluı Arif Oruç ıa-

-. .... ol-.. - • laıra mu yoksa lunan yarı resmi bir habente deni •tecilere be--tmda Türkiyede Kanun çıktı. ikinci sahi-
• Jaaı:..._ • .._ _ _!~ • ........ mi•etli bir lı"vor kı" •• L!ı.>~ , '~ 

._ ~ 1 

-' .U.-eti ~· ehDlk üzere bir (Ha- d k 
Bugün Prağ'da t~lanac&k oJ.ıa lia cemiyeti ( f) ) kurduğunu .a,... femiz e O uyunuz 

N...et ŞOK.RO -'-kü_·· cu.:....~ ·_k_it_ilif_~ _h_onf_ er_am_-ı_dö_··_rtl_er_ma_" ·---~•e~ma ...... • _· ....... _________ _, ......... ~IHlllllllllllU __ 

Tefecilik kalkıyor, bir d 
Halk Bankası kuruluyo 
Bazı müesseseler şimdiden faiz mik 

darlarını indirmeye başladılar •• 
Halk Bankası nasıl olacak? 

ANKARA 30 (Tele/onla) - 0-
tliinç JMl'tl oenne ifleri, Hallı Ban
Jıa.ı oe Hallı .,,,.JJtlan taüi 
WlnnJalıi lbilta bqiin Adliye 
oe lldı.al eneüıftenlerinılen miirelı 
lıep malatelil enc:iintfmde müalıe
re etlilıniftir. UyiJa. yann büfre 
eıwolimenine tevdi etlilecelıtir. 

• • • 
OdlDç pua vame liyihaam1a MecH-

• aevkedilditini J'8Zllllf ve llyiU. 
nm esaslan h•klcmda malimat vermit
tik. 

Yeni kanunda, ödiDç para Yeren bir 
talmn İDllıfaD tefeciler ale7Wade çok 
• ddetli hlküml. .....-. K- taric sön izimiz faizle para ••meyi iti

yat edm. ... ~.mele yam 
faiz hadlerioden fula faiz ........... ya. 
but faiz hadi.mi muvazaa auretile giz
liyealere tefeci denilec:eldir. 

Tefecilik suçunu i!Jiyenler bir aydım 
bir MaeJ'e kadar bap.e ve 500 liradaa 
ıo lııin llraya kadar aill" para cezaama 
mahk6m edilecelılerdlr. Bunların aynca 
iki aened.a bet seneye kadar imme hiz
metlerinden mahnnniyet)erine karar ..... 
rilebilecektlr. 

EmWm mukabil borç para ....._ 1,. 

Omilrlerinin aonana gelen ilri 
teleci Jiikklinı 

çin de hir maclcle ilive edilmiıtir. 
Bu madde mucibince senelik faizi 

ele ıs i tecavüz eden borçlardan va 
huliil etmit bulunaalar bu kanunun 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Hekim ve Eczacılar kend 
lerini müdafaa ediyorla 
Ticaret Odasının endeksinden çıka 

mesele kime hak veriyor? 
Ecza, hekim, nakil flcretleri 

TICm'et ()deumn ._ 91Y _..._., 
neıpettiii •~İnme -dekeWn .,.._ ._. 
lik kuma ortaya mühim huı DDldal... 
ko7du. Enclekaten anlaplclığım .._,.. 
929 aeneei bidayetindesıılıai latanbalda 
hayet amumiyede ucazlamııtır. Yiyecek 
ve içecekte yüzde 40, yakma -.e ayclr. 
lalma maddelerinde 1'izde 24, si~ 
yüzde 15 tmezziil 'ftll'Cbr. y alna, bet 
waedr...._. hayatm ueu.....,.. Mjtindea 
......... lııılp olduiu ,... •PD llir .... 
lam ..,.... ...m-: V..ıtl mkli,ye ._.. 
hıii, doktor " ~ _........ .-.. •• 

Banda Wr iat:ilhma c:anlmuyw. ,.,. 
.. niçin ._ ıey um•rken hanların 1-
•erİDcle hiç tenezzül olmam•ıtır? 

Bia hu nokta11 tetkik ettik, al•.,.... 
1arile .......... anlama fikirtwbııi ... 
dılr. 

Zelıi Bq ne Ji70"1 
........ 1 ............ .. ................. .,. ... , 
V-.ili l liJ'• iicntlsi aiçia ._.. 

ı..,.o..1 K&mb- fWtl.i bet ... ~ 
liae mzua ~ • .....ı. " ..__. 
üaetleri ....... , ..... 8lttba diler ..... 

: ::.~~ ı.w.,..,.::ı:-.: 
Otomobille Singapura kadar ••• 

ni .,.,.. .. • .... 
"'- RHın.,_ ...,.tse .. t-ıe 

.............. -V bir F...t kamyonc 
e .. +n Mimn. K.ayMri, A+.., 1 
llp, Ş-. &.idat'a airad*taa tonn 

rSa,:;r:.W...,Cll'adan....,..ra 
dı llıL • 

Dlllkl d h+a••• Wrinci lahifet 
de ~ .... .....- lbere Suriye 
Plwlı .... .., ıtla niai ... Col 
,....ı ... Ra a ı ı velt'in re.mi diye g 
............ dilwiz. 
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Tan"hi tefrika: 19 

Yıldızdan Ordu Köşküne 
"·· balda (Milliyot) U.dk. 

"MESNEVi" ÇARPMIŞ! 
Bir lat'anın ma-. - Doiru sövliyeni dokuz köyden lrouarlar. -

Memleketine bir sürgün 

Bir Eiinli 8- Hafız Ali Efendi 
Yardi. fatant.ulda 8eJaadta, Beyazıt 
-cı.-;.;.. r•.....ıa iki odalı bir ev
ceğizde oturur Ye r••eqnlarcla her 
aün ikindi n•••smr müteakıp, sair za 
naanlarda yalaıa cuma siialeri Bera
at c.emijnde Sabaflarkapuı tarafında
ki sol cenahta "M--rii ,erif" okur
du. 

Maaai.I.,.., pek iri .... WM-Yİ 
han" idi. Liaanındaki tallkat, tak
rir ve beyanındaki aell.oet. p.-Dik 
dolaJUİle çok rajlaet Ye takdire -•
har olm.uttu. Hocayı dW'ımek için 
toplanan cemaat pek kalabalık olur
du. 
Ramazanı ,erifte, birırün bennutat 

ders takrir ederken: 
Şin, ai ,.,,,...., lotı, .; ,_, ya, •:s Jl•Rl 
Cemi •erdeflll - ..,.,_ _., 1-lit 

Maaeviaiıü ok.uy....._ 
Minaaı: 0Şeytan" kelimeıinin t.., 

harfi olan (Şt ...e ( ..... - J'&llİ - 9'ft) 
kel i-.inia bat harfi olan ( H) ve 
(Yezit) kelimesinin bat harfi olan 
( Y) harflerini topladılar, (terh) na
mı zahir oldu. Demektir ki pek aiır 
bir tezrifi havidir. Mmlaa Celaled
dini Rumi Hazretleri; ~te feJ'• 
tana, hamalr.atte eşeie. ilaanette Ye
z ide benzeyen aahte vebr, efauncu 
ve para gözlü bir takım dünya -
Y•hini murat ile, şerlerinden nası sıya
net için, buyurmuılardrr. 

Hacı Hafız Ali Efendi, bu beyitten 
tutturarak tarihi misaller getirmiş ve 
Paditaha yanaşmanın bir kulpunu 
kolaymı bularak din ve millete bit
mez lÜk4'nmez fenahklar ya,pmıt olan 
ve gayeleri wak para , makam, man 
sap, külah kapmaktan ibaret bulunan 
Cinci Hoca ve Kamıtlnılak Sultan 
Şeyhi gibi lr.aJletlerden bahsetmitti. 
lılenüz çocuk denecek yıqtaki oğulla 
rından 4 nciiaiinü Kazaskerlik mevkii 
ne çıkaran ve diğer oğlana kendinden 
sonra Şeyhialim olmak üzere "payei 
fetva" teveccühü suretile me,ihati İs· 
1 &mi yede veraset usulü.nü ibdasa kal· 
kıtan Feyzullah Efendi ve umuru dev
leti hercü merce uğratan Topal Ati 
Efendi gibi Jeyhislimlan da hatalat
mış, •'seli.tini üzzam" ın iğfal ve idlil 
olunduklanru, doğru söyleyenlerin bu 
iğfaller, idliller yüzünden makbul ve 
,_.._ ola•adıklan1u anlatmıfb. 

Cemaat içinde bulunan dan~nt
ler ve Zaptiye nezareti m lar~ 
bu dera takririni bir çolr. ta ilavelerle 
büJiiltip fitinırek yezmqlar ve he
men o gece hiinkira arzolunmuttu. 

Zaptiye m-rlarmm cirmedilderi. 
hazır bulunmadıklan yer yok gibiydi. 
Bilhaaaa böJle halkın cemaatle toplan 
dığı yerlere çok dikkat "' alaka gös
terirlerdi. Hacı Hafız Ali Efendinin 
takriri, onlar için siiç ele geçer bir 
fırsattı ve ı.- kaçırnuracaklan da 
pek tabii idi. 

Sultan Hamit, buna feW"kalide hid
detlenmitti. Mukarrebinden bazı ha
cı, hoca ve teYhler tarafından da pa
dişahın, eaaaen daima parlamağa mü
heyya olan '"atqi Yebmi" de körükle· 
nerek erteei siinü çıkan bir irade ile 
zavallı (MeaneYihan) palas pandı
ras tevkif olunup derhal aaıl memle
keti olan Egine oüriilariqtü. 

Niabeten daha az zararsız seçen 
bir ilmi hadise daha olmuttur. Tam 
minaaile aari, medeni, büyiilr. bir Türk 
alimi olan bir Abf Molla Ber vardı. 
Gayet zarif, arif bir zat idi. Fıkıhta, 
hukukta olduiu sibi aair iilmn ve fü. 
....da da mükemmel rüaub ve mele
ke sahibi idi. Hukuk ve Mülkiye mek 
teplerinde muallimlikte ve Evkafta 
kaddık ,... miifettiflikte bulunarak bi
hekkin hüsnü hizmetlw etmiş Ye me
celleye pek gÜzel bir terb razmaia 
başlamıılL 

Ba mabterem zata, bazı ...... dikleri 
rica etmİfler, haftada iki gün olsun 
(tefsir) okutmaia nzaunı almıtlardı. 

Tenha bir yer olduiu için, Şehzade 
camiinde öğlelerden eYVel, haftada i
ki gün (Tefsiri şerif) talr.ririne bllf
lamıştı. Fakat maalesef bu takrirler, 
pek az devam edebildi. Çünlrii derain, 
sonuncu gününde meıhur müftü is
lim Zembilli Ali Efendi ile Yavuz Sul
tan Selim araamda geçen Ye Ata tari
hinde yazıb olan bir mubaTIJreYi na
kil Ye beyan gafletinde bW-uttu. 

YaYUz Sultan Seliın, cazup, hiddet
li, delıfet saçan bir padiphb. 1'!1rkai 
şerif hademelerinden on kadar efen
diye her nedense kızmıı, biçarelerin 
hayatına kl}'mağa kalkmıı, zavaıı. 
hademeler, belki bir halis · çaresi bu 
!uruz ümüdiyle Zenbilli Ali Ef. ye mü 
racaat etmiı1er. • 

Müftü Efendi, meselenin mahiyetini 
sormuş ve idam, ifna gı*bi ağ1T cezala 
ra çarphnlacak kadar ehemmiyetli ol 
madığıru anlayınca hemen cübbeaini 
giymiş, doğnıca saraya giderek Yavu· 
zun huzuruna çıkmıt ve Paditabtan 
hademe efendilerin aflerini rica et
m1Ş. 

Hünki.r gazup nazarlannı hocaya 
dikerek: 

- Molla Efendi! Selatin itine ka
r14ma ! 

Diye sert, soğuk ve kestirme bir ce· 
vap vermiş. 

Banun Üzerine koca müftü mukabe 
le elmİf: 

- Hayır, Paditah1m! Bu, emri di
nidir. Saltanat levaznnından değildir. 
Padifahın din ve dünyaamı kayırmak, 
bizim zimmeti bU.-timize farzdır. Pi 
~i aaltanat kusurlan vukuunda ben
deginı azle himmet buyurmalr.tır. Ve 
şeriati şerifec:e afve mini cünbai c:eai
meleri tasdik olundllktan sonra muci
bi imha iae seyfi teriatle izale •e idam 
eJlemektir. Hedmi binaullah huMıau 
mutlaka hükmü şer'! sudnruna mev
kuftur. Bunların terbiyelerini mucip 
olan bal ne iae beyan buyurulaun, mu 
hakeme edelim, nriic:azata hüküm li. 
hik oluna fetvaamı verelim. Yoksa 
Padiıahımızı günaha komiyabml 

Bu muhik ve ıauaip mukabele ile 
-valldarı ölümden kllrtarmlf. vazifei 
adaleti hakkiyle yerine getirmişti. 

Abf Bey merhum. ülemanm vazife
si böyle hak söz aöylemek ve hakkı 
hakikate ve dinü devlete hizmet ol
duğunu takrir ettiği ve bir ayeti keri
me veailesile, hen1 hüsnü niyetle de 
söylemiş olmasına rağmen bu Sultan 
Hamidin kulağına gidince canı sıkıldı 
ve Atıf Molla Bey merhumu, den O· 

kutmaktan hemen menettirdi. 
(Arkası var) 

Yann: 

Mahmut Esat Ef. müstantik huzurunda 
Mazır INlfl'İ,,,,,,_ ,__ Defte. hanei Hiıluuri 

ne,rjyat ne İmif? - I lim, cürüm 
Nazın! - Muzır 

oltn1U! 

Kom'u memleketlerde 

Bir hilkat ucubesi 
Surirede Zôilolede Halice adL bir 

kadın birkaç Pa eyyeJ iki başlı, iiç 
kollu ve koll- bia · l ı iki eli olan 
bir çocuk doğurrDUftur. Birlr.aç dakika 
ya~dıktan sonra ölen ÇOC9k t..,nb i
çin Sıhhiye memurları tarafından alm 
mı~tır. 

Halep -Musuf arasında telefon 
Halep il Muaul araaında telefonla 

konUJUI~ için icap eden hazırlık
lar b~tı .. Yakında bu hat açıla
caktır. 

-·••ıı•••• Aka Gündüz'ün 
Yagla Kızı 

Milli, büyük, sinema romanı 
• Aka Gündüz llqü., billtcıucı 
Müliyet İçin uzun :ranwnclan beri 
hazırlamakta olJafa 6a roman 
6itmek üzeredir. Büy;;J, inlnlti6ın 
mühim bir tarcılun A'-'ola yayla 
amın kırında gö.teren 6a milli, bii 
yük roman ayni ~a y.pyeni 
6ir sencıryodur. (Bu toprağur lnz
t.n) nı, (Dikmen yr/Jızı) nı, 
(Çaplan kız) ı, son rı'-Jıfı (U
oey -> ye olıayanlar (Yayla la
sı) nda Jalaa yeni, Jalta #teye
mnlı bir olgunluk ballllCOltltırtlır. 

Karadenizdeki ltalyan 
tahtelbahirlcri 

BATUM, 30. A.A. -Taı Ajan 
n bildiriyor: balya sefiri M. Ako 
lico ltalya atatemiliteri M. Defer 
rari olduiu halde buraya celmi• 
Ye Karadenizde bir cevelan yap 
-kt• olan İtalyan Delfino ve T ri 

c:ıoco tahtelbahir mektep cemile
rini ırezıni•tir. Sefir Moskovaya 
dönerken Tas ajansı muhabirine 
beyanatında Batumu ziyaretinden 
cok eyi bir intiba ile aynldıiını 
söylemit ve Tiflia'i ziyareti hak
kında da mezkıir ~ mühim 
bir fikir merkezi haline aelmit ol 
duğunu ilave etmi,tir. 

Pariste mitingler 
PARIS, 30. A. A. - Vercilerin 

ağırlığına kartı salı ııünü toplanan 
iki mitingten sonra, dün 12000 ki 
tilik yeni bir miting toplanmıttır. 

Mitingi - iktisadi anlatma -
milli komitesi tertip etmİflİr. Top 
lantıda alınan kararda, bütçede 
tasarruf yapılmuı iıtenmif, aksi 
takdirde ve bütçe tevzin edilmez 
sc tedbirler ahnacağı tehdit ola
rak ileri ıürülmüttür. 

Komite, dün 14 ile 17 arasında 
mağa ve atölyelerin kapanmasını 
iıtemifti. Bu emir Pariate ve bir
kaç vili.yet tehrinde k11men tat
bik olunmuttur. 

MiLLiYET ÇARŞA'-13A 31 MAYIS 1933 

HABERLER 
Borçlar 

Amerika 75 milyon yerine 
10 milyona razı .. 

PARIS, 30 A.A., - Londra konferan
aının arifeaincl<o, Avrupalı borçluların 
bir "hata" iflemelerine mani olmak i
çin, M. Roosevelt'in teşebbüslerine bu
lunduğu Nevyodrtaıı A!!'.ence Econo
mİque et Flnanciere'de bildiriliyor. 

Amerika Reiaicümhur, bor~lulan mu
kavelelerin deiitmez olduklannı tanı-. 
mak ve hüanüniyetlerini ııöatermelr. üze
re 15 haziranda "itibari tedirat" da bu-
1....,.P davet etmektedir. 
8- Amerika gazeteleri, lngilterenin 

15 buirancla w&ınep mecbur olduğu 
75 milyon lngiliz linuı yerine 10 mil
yon lira verdiji takdirde bunun Ameri
ka tanfmdan laılıul edileceğinin l>ildiril
diğini yazıyorlar. Fnnsa da geçen 15 
ı.ana-vel taluitini ödemek tartiyle 
bu takait için lı:iiçük bir meloliığ Yerebi
lir, bu auretle M. Rooanelt ile derhal 
müzakerata bqlamak hakkını kazanmış 
olur. 

LONDRA, 30 A.A. - 15 haziranda 
pleeek olan Yade için Amerilr.anm ala. 
ait ftZİ,..t baldanda Vllfİncton'dan 
ırel• ,... hiç .ı. &llllİ,.et verici olmiyan 
he• ırlıs, lngiltwe efkin umumiyesini, 
iki haftaya ....._ bir karar almata mec· 
lour etmektedir. o.ha geçen on beJ ki.
nunuev...el vadesinde bu hu•usta ayrıl
mıı olan aiyaai mahafil efkiın, ayni va· · 
ziyeti muhafaza etmeı.tedir."News Cbro 
nicle" kabine de bile noktai nazar ihtila
fı olduğunu ve k"binenin bu meıelenin 
hallini parlamentoya bırakacağını yu· 
maktadn. Daily Mail kabine ekseriyeti. 
nin 15 haziran vadesinin tediyeıi taraf .. 
tarı olduğunu, Avam mecli•ine de bu 1 

yolda tavsiyede bulunacağını bildirmek
tedir. 

Mütearrız 
- ... 

Hala bu kelimeyi tarif 
edemediler 

CENEVRE, 30. A.A. - Mütaarrı· 
zın tarifi de ıili.hları bırakma konfe. 
ranıının mevzuu olmakta devanı edi. 
yordu. 

Koaferanıta büyük bir ekaeriyetiıı 
kabul etmiş olmas.ı:na rağmen, emni
yet komiteıi ve reiai M. Po1itia tarafın 
dan verilmİf olan proje aleyhine fn. 
ciltere, Almanya ve ltalya miicadele 
etmekte olduğu için dünkü münaka
şalardan netice ve ~taarrız tarifinin 
kabulü beldnndoı kat'i bil'ley söylemek 
kabil olamamaktadır. 

' 

Paleolog • • 
ıçın 

Yunanistanda kıralhk 
lehine nüma}işler 

ATINA, 29 - Dün son Bizans impe
ratoru Koıtantin Paleolocosun vefatının 
yıldönümü münasebetile yapılan ayin ve 
bu ayin münaaehetile kralhk lehinde vu
ku bulan tezahürler, muhalifleri hayrete 
düıürmüştür. 

Muhalif ve Venizelist cazeteler, bu 
ayinden babaederken bu kahil tezahürle
rin Türk - Yunan clostlwiunu zehirliye
ceğini yazmakta ve cümhuriyeti resmen 
tamımı olan hükümetçi ahali fırkasının 
kralldt lehindeki tezahürlere nasd öna
yak olduğunu sormaktad1r. 

Muhalifler, hükıimeti cümhuriyet ve 
krallık meıeleainde sarih bir vaziyet al
mağa davet eylemektedir. 

Hükümet taraftan gazeteler son Bi
zans imparatoru için yapilim ruhani a
yin münuebetile muhalif gazeteler tara
fından vaki olan tenkitleri, Tü>"k - Yu
nan münasebetini zehirlemeğe matuf bir 
mefaedet eseri olaralı tllv•İf eylemekte. 
dir. Hükümetin cümhuriyet ve krallık 
mesele:ıi hakkında f.ir tebliğ ne,retmeıi
ne intizttr edilmektedir. Cümhuriyetçi 
ma.hafil, dünkü nümayitlerden oton~a sa
bık kral hanedanı lehinde ani bir hare
ket vukuundan korkuyorlar. Hatta kral 
Jorjun bir tayyare ile anılZln avdetin
den de endi!e ediyorlar. Cümburiyetçi
ler, rejimi ~iddetle müdafaaya karar ver 
mişlerdir. 

M. Goebbels 
İtalya kralı ve Mussolini 
tarafından kabul edildi 

ROMA, '0 AA. - ltalya kralı bu 
sabah saat 11.30 da Quirinal'da M. Goeb 
bels'ı kabul etmiştir. 

M. Goebbels, sonra I\ıl. Muısolini'yi zi
yaret etmiıtir. 

lntellektüeller federasyonu rei<i M. 
Baden tarafından varilen öğle yemeğin. 
den r.onra, Alman nazın, hari~teki 1 tal
yan1ar cemiyeti merkezi.nele kt1~ul edil
miştir. Naz ... , hariçte ölmü~ i talyanlar 
ibid~ine çiçek koymuş sonra da hariç
teki ltalyanların teskilatı, mektepler, 
neşriyat ve muhtelif kültür müesseseleri 
hakkında M. Parini iJe göri:şmüttür. 

VIY ANA, 30 A.A.. - Rm'1adan gel. 
melde olan M. Goebhela Tyrol da Kuf
atein' dan geçerken, nazi it-kasından bir 
heyet tarafndan selamlanmııtır. Hitler
ciler büyük bir tezahür hazırlıyorlar ve 
o mıntakadaki taraftarlarını davet edi
yorlardı, Fa.kat jandanna kuvvetl4'ri is
taayona ancak küçük bir !Jrupun girme
aine müsaade etti. 

İntihabın neticesi 
Dantzig'te hükumet usulü 

değişmek üzere .. 

Bu kadar ---.._ ayn nett.i -
azrlar ka11ıaında, M. Hellllerton 
karıılıklı tezler aab.ibi M. Eden. M. 
de Madariaga ...e °'"salevııky yolda 
fiil efkirmı telif içia M. Politiain de
laletile çalqıılmak üııere m6:salcerata 
devam olun•••ma karar almaja mu 
vaffak olmuştur. Bu suretle mutaar· 
rızın tarifi için dün yapılan umıanİ 
münakaşa bir netice elde edilmeden 
kapanmıfbr. 

CENEVRE, 30. A. A. - M. Paul 
Boncour umumi komiayonda emnİY~t 
komiteaini tebrik etmiı ve miıteca-vı· 
zin tarifi proje.ine Franaarun kayıt· 
sız ve tarlıız iıtirak ettiğini M;yliye
rek demiştir ki : 

" Umumi komiayonun bu tarifi itti 
fakla taavip etmeaini temenni ederUn. 
fa.kat bunun böyle ol.-maaından k~
kuyorum. Bu takdirde çok müteessır 
olağ1m. Kurmaia çalııbğımız beynel
milel emniyet binıuuun belki de l<'

-ı ta" mahiyetİılıle olan bir proje 
karş1S1nda bul .. uJoruz. Bunsuz hıç 
bir şer kurmak mümkün değil.di_r· 
Komitenin ve mazbata muharnr.1nın 

meziyeti ba.ai bir tarif yerine n\İİI· • 
bet vakalan ihtiva eden bir liste ko
nulmut olma .. ndadır. Hiç şüph.si:ı lis 
te, beynelmilel bakimin takdirde bu· 
lunmaa İıcin sailam Mr esaa teykil et
mektedir: Ne için onu böyl" b;ı· "~as· 
tan mahrum bırakmah ? 'Eğer Iwrniı 
yonun cevabı ıneafi çıkana, müzake 
relerimizin nelice.İ h...ldunda çok Ya· 
Jıim endifelere diifeceğim, 

DANÇIG, 30 A.A. - Pat Ajan-
sı bildiyor: Matbuat, intihabat neti 
ceıi hakkında netriyat yapmakta 
ve merkez fırkasının vaziyetini mu 
hafaza ettiğini, nazilerin, hükumet 
usulünü deği,tirmek için lizım ek 
ıeriyı>ti elde edebilmek üzere, mil
IİJi?lperver ve merkez fırka11 ile 
anta,maları icap ettiğini kaydet
mektedir. 

Avusturya ve Hitlerciler 

V ARŞOV A, 30 A.A. - Dançiğ 
den bildirildiğine göre, Hitlerciler 
intihabatta kazandıkları zafer mü
nasebetile tezahürat yapılmasını 
yasak etmitlerdir. Şehirde tabii va 
ziyet hüküm sürmektedir. 

İktisat konferansında 
Amerikalılar 

V AŞINGTON, 30. A. A. - Dün 
ya iktiaat konferammda buluna
cak olan Amerika murahhaaları 
yarın gideceklerdir. 

Murabhular, dün, Rooaeve)t 
ile son bir müzakerede bulunmut 
lardır. 

Bir murabhasın verdiği beyana 
t" göre, Amerika cümhur reisi, 
konferansın mun.ffak olabilmesi 
için, murahhaılara kabil oiam yap 
mal!lrlnı talimat olarak vermistir. 

Hudutlann tadili aleyhi~e 
nümayişler 

VIY ANA, 30. A. A. - Bloküs 
meaeleai hakkında Corresponclan

ce politique cazeteıi, Berlin yan 

resmi pzetelerinin cumartesi ııü
nü ve ayni z•-nda birbirine zıt 
iki tebliğ yazdıklanna itaret edi-
10r. 

Birinci teblij, bloküı' ün A Vldo

turya ve Alaan münasebatım ha
leldar elmemeğe matuf olduğunu 
yazıyor. 

ikincisi iae bu tedbirin Dotlfusa 
kabinesini devirmeğe matuf oldu· 
ğunu hissettiriyor, 

Bu sonuncu tebliğ, Berlin'de Vi 
yanalı Hitler taraftar. menbadan 

ne,redildiğine göre Correspoodan 
ce Politique, fU neticeyi çıkarı
yor : 

BUKREŞ,30. A. A. - Muahede 
leri yeniden tetkik cereyanı aley 
binde nümayitte bulunmak üzere 
dün yapılmıt olan metingte bir ka 
rar alınmı,br. Bu kararda muahe 
deler aleyhine ve hudutların tas
hihi lehine yapılan propagandala 
rın ıulhu tehdit ettiği ve bunun 
harbin ezici tesirlerini kaybetme 
ğf! çalı .. n millet!,. i-, k-.ıvvetlen
melerine mani olarak geçiktirdiL 
bildirilmektedir. 

Sofyada suikast 

Tekaüde sevkedilen bazı janda 
zabitleri hakkında takrir 

ANKARA, 30 (Telefonla) - Tekirdağı meb'ıuu Cemil Be ' 
kaüde sevkedilen bazı jandarma zabitlerine ait olan kararın u~ 
yelle müzakere edilmesine dair talıriri hakkında Arzuhal en " 
mazbatcuını haz1rlamıftır. Bu mazbata )'arın heyeti umumiyetle 
kere edilecektir. 

Şehit babası ve anasına 
ANKARA, 30 (Telefonla) - Şehit babası Ali Beyin ve 

Sıdıka ve Lolçalı Havva ve Filibeii Ay~e Hanımlara mCJaf ta/udi 
kında Bursa meb'usu Rü~tü Bey Meclise bir kanun teklifi vermi,W. 

Cenup demirgollarının işletilm 
ANKARA, 30 (Milliyet) - T oprakkcıle - AyClf', FevzİJHJfO -

Janıekber, Çobanbey • N1Baybin Derbesiye - Mardin, Crablu -
hatlarından mürekkep bulunan cenııp demiryollannın ifletil 

ait itiltilnamenin İmzası için Nafia vekiline salahiyet verilmesi h 
da Meclise bir kanun layihası aevkolunmuftar. Bu hattın uzanluğd 
kilometredir. 

Harpte ve Mütarekede f edaka 
/ık/arı görülenler • • 

ıçın .. 
ANKARA, 30 (Telefonla) - istiklal harbi, umumi harp ve 

reke senelerinde memleketimize maddelerı ve manen yardımları ıJI 
dakiirlılrları görüien bazı zevata gayrimenkuller verilmesi hak 
hükumet Meclise bir layiha sevketmiştir. Bu)ayihaya göre kenıl 
ne gayrimenkul verilecek zevat şunlardır: Topkapılı Cambaz 
ve/la Mehmet Efendinin oğlu ve relikmı, lskenderonlu Tayfur 
ve Ali Rıza Beyle birlikte zevcesi Meryem Hanım, Hintli Abd 
man Riyas Efendi, Musullu Naip zade Cemalettin Efendi. Bu z 
bina iratları vergisi kanununa kıy mPlle~i altışar bin lirayı geç 
ce!. miinaırip yerlerde meccanen gayrimenkul mal verilecektir. 

• 
I nşaat işleri için bono 

ANKARA., 30 (Telefonla) - Çubuk parası ve Bursa ovası ıs/ 
ve inşaııt işleri için bono çıkarılması için hükumet Meclise bir lii 
ııermiştir. 

Deniz ve Hava Ticareti layihası 
ANKARA, 30 (Telefonla) - Deniz ve Hava ticareti umum 

clürlüğü ile iç hatlar, dış hatlar lab rilıalar ve havuzlar teşkilatı ha 
claki layiha yarın heyeti umumiye de görü~ülecehtir. 

Hariciyede geni tayinler 
ANKARA, 30 (Telefonla) - inhilal eden üç büyük elçilik m"' 

şarlıklarına merkeze nakledilen sabık Moakava müste,arı Mehvel 
vat, Mahmut Sait ve Fuat Abdüsselii.m Beyler, dokuzuncu Jerec 
bir konsolosluğa Fuat Nebil, yedinci dereceden müstqarlığa sabık 
na ba, katibi Sedat Zeki beylerin tayinleri ıili taadika iktiran etm · 

ev ua or a u 
.Mecliste kabul edildi 

Dün Mecliste Hava yolları idaresini 
bütçesi de tasdik edilmiştir 

ANKARA, 30 A.A. - B. M. iMecliai bankalardan aermayelerini artt 
bugün reis vekili Refet Beyin riyaaetin· teıehbüs edeceklerini beyanname.la 
ele toplanarak mevduatı l.oruma kanunu direceklerdir. M8Yduat kabulüne 
nu müzakere ve kabul ctmittir. a.. ke'sr .... .,......._ ticari mev 

Ba lr.ımana söre, Türlr. ı..a-alarına taaarruf mevduatmı ayımıağe 
teTfilr.an t.,..ı..ı..aı etmif olup elyevm fa· durlar. Alelumum devlet ve devlet 
aliyettto hulunmalr.ta olan bankalar bu ı~tı ile idaı·ei hususiye ve bel 

0 

kanunun nqri tarihinden ve hundan aon rın ve bunlara ait müesseselerde 
ra teş~kkül ed1p faaliyete 1Jeçecek olan fii umumiyeye hadim cemiretlerill fi 
bankalar teıekkülii tarihinden itibaren lelitlak banka ve firtıtlerle ticare 
iki ay zarfında Maliye•Vekalet'ne birer lere ait olmak üzre tacirlerin mev 
beyanname vermeğe meclourdurlar'.' Bu ticari mevduat ve bunlardan m 
beyannamelerde: Bankanın unvan ve te- mevduatı ..ıa tasarruf mevduatı oa 
siai, Türkiye ve ecnebi memleketlerdeki Bankalar vadeli Yadeaiz ve ih.,.,. 
merkez ve !ubelerinin bulundukları ma- bi tasarruf mevduatmın kal"!ılıiı,. 
hallerin iaimleri, sermayeleri miktar. ile i lr.il etmek üzere vadeaiz veya en çoll 
bu~ ne miktarmın tediye edilmiş ve ay vadeli veya bir ay eyyef ih...,.. 
ne miktarının hPDüz tediJe edibnemit mevduat İçin yüzde 30, bir aydan 
buluncluiu, muhtelif nni ihtiyat ak-..L. veya bir seneden az ndeli ...eya ..,. 
rinin miktarlan .. e ittisal ettilr.leri =- detle ihbare tibi -duat İfİa ,;;JI 
mele -..ileri cöata'ileeelr. ve bankanm bir sene ve daha ııiyade ndeli vffff 
tefeldriilüne ait vHikalarm muaııddak müddetle ihbare tabi ,_..ıluat İçİll 
auretleriyle bilinçolan raptolunaeaktır. de 10 le.artılık ihtiyat akçesi lıul11 

Ecnebi banWcr -ia rnedourdurlar. 
Ecneloi -••etlerde teselıkül etmiı T ıuarrul mepJucıtı 

olup Türkirecle tube _.... auretile fa- Taı&n'tlf mevduatınm aekizinci 
aliyette ""1unan HJ8 bundan aonra deye göre bankac. mabfus tu 
Türlr.iyede ,abe aı:.ank faaliJete geçe- yüzdeleri o tevdiatın imtiyazlı 
cek olan banlr.alarıla IJu hükme tabidir- olup bankanın diğer alacakldarı t 
ler. Bundan .,...da ı,,, loankalarm v- dan bu karıılık lııac:zedilemez. 
cekleri beyannamede ı....kanm unY&lll Ha.ua Yollan 
ve han~ memleket kanununa göre tefelı· Bundan sonra, hava yollan de 
kül ettiği ...., ..-kezinin bulunduiu letme idaresinin 1933 -.li seneııi 
yer, Tiirlciye ılahili11cle aı::tıldan tnbele- si müzakere edilmiş, idarenin ma 
rin hulunduklan mahal v"' hunların açd kartıhğı olarak 180 bin li,..llık 
ma tarihi, Türlöyeddı.i !ubelerine bu ka- verilmesi kabul ol11nmuıtur. l 
nun rruciı,ince tah•i• ettikleri sermaye ınuanfatı kal'fıhiı olan Y11ridatı d9 
miktarları, ittiııal ettikleri muamele ne- bin lira olarak talmıia ol-•tur. 
vileri !'Öaterilir ve ,uı...ı.üün açdma01- 1926 mali -i umum 
na müteallik veu.ikin musaddak auret- ait heaalN kat'i kanun liyiha11 m'" 
leri hyannamelere raptolunur. re ve kabul edildi. 

Ecnehi bankaların Türkiyede ıubele. Küçülr. Menderes 
rine tahsis ettilderi sermayenin Türk Bundan •on,.,, kabul edilen bir 
parasına tah"!I edilmi! olma., """ruttur. ile de, Küçük Menderes nehri su 

Kanunun bir maddesine !'Öre de mev- ıı içinde bulunan bütün dere, çay, 
duatı luıbul edebilmek icin Türk kanun- kol ve ayaklan ve azmakların 
lan~a te"!ik~n t"'elr.Jr.iil ;,den bankalarm • sörülenleri ve buaasiyle fetrek ve 
t~ye edihnı! sermayeı.ile bilıimum ih- da dereleri üzerinde ıolahat yap • 
tıyat akçeleri baliğinin ..., ecnebi mem- hasaatan Tire kuaba•ının Hüs 
leketlerde teşekkül edıp Türkiyede tube köprüsünden batlıyarak denizeka 
açmak suretile faaliyette bulunan ban- derea yatağı ve azmaklarmm dü 
kaların Türkiyedeki subelerine tahsis e- si ve setler insası suretiyle sel z 
clibnit sermaye mik~nm bir milyon nm önüne ıı:e.iihneai, bütün rıröl ve 
lira, nüfusu 100 binden fazla ve ?.50 bin- taklıklarla bu lfibi •u alt1nda ....... 
den aşağı olan yerlerde en az 500 bin erazinin kurutıdmaaı .,..,,. ıslahı ~ 
lira, nüfusu 50 !,inden fazla ve 100 bin- beden ııröllerin hazine hendi şe~ 
den aşaiı yerlerde en az 150 bin lira, kulması ve bu maksatla görülJ 
nüfusu 50 binden ataiı olan yerl«de en ıu itlerinin yapılması için en çalı 
az 50 bin lira olmaaı fllrltır. ıenede bitirilmek üze~e üç ı.uÇolS 

Avusturya'nın dahili ıiyasetine, 
iktiıadi bir tazyik ile tesir yapıl
mak istenmektedir. Fakat bu te
~bbüı, AV\llturya halkiıiın büyük 

bir ekaeriyetinin vaziyeti ile mu
vaffak olamıyacaktır. 

SOFY A, 30. A. A. - Dün ak
fanı, Protogerof taraftarlarından 
Stoyan Atanaaof, Sofyanın bir so 
kağmda, Makedonya komiteıi a
zaıından Bocinoff'u tabanca ile 
aokakta öldürmüttür. Katil yaka
'lanmıtbr. 

Kanunun neşri tarihinde tediye edil· yon liranın oarfma ,,.. !:eleeek 
mit veya Türlôyede tabaia olu-ı aer- aan teahhüdat icraama ve ba • J/111. 
ma,,.ıeri maane• hatlere balif olmıyan bono ih!"11C111a mezuniyet ...eı ihVr'; 
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._Har,, aonu en kuvvetli millet ._E_k_o_n_o_m_l ____________ B_•_le•d•l•y•••d·e-----------v-ıı·a·,-.-tt·•------------c-.-m-ly_•_U_e_r_d_• _________ ,j Bir feyden çok bah•edilmeye 

~alarmda en zorlu kerpiç ola- • baflayınca ben korkarım, mutlaka 

~ropagandayı kullanıyor. Ya- Çalpara Oktruva Evlenenler 13 bin kelime bir ikıbete bağların ••• iyi veya kö-
le ı ~özleri yalnız onunla büyü- tü •• Şu günlerde de yarım delil&-

Yen, ıç gönülleri sadece bununla Yüz kadar memur llmühaberlere damoa rin -yarım akıllı da deaek olur ya -
ııevdaaına dütüren milletler var! Amerikalılar çal parayı 6 Ankara ya Öz türkçe yeni hadım edilmeleri -ıeai ıazet&o 
~k: ııün dünya pazarlarını ku- bizden alıyorlar açıkta kalacak pulu lazım değil.. kelimeler gönderildi lerde yazılıp duruyor. it artık Mu 

leri · c;aJc dolduran kitaplar, göz- Oktruva reomi kaldmlıp gümrük va· Evlenme daireleri tarafından evlenen Söz derleme latanbul vilayet umu- har Osman Beye kadar dayandı. 
le._ıı;ıız~ . boyayan filimler en Son zamanlarda yeni ve tayanı dik aıtaıile tahsil edileceği için Belediye ok· çiftleri nüfus daireltrine bildiren ilmü- mi heyeb" yakında üçüncü ;...timaını Demek iri; ciddiyet peyda etti. 

llUllk 1 m) kat bir ihraç eıya11 meydana çıkmıtbr ··d·· ı ··· li ek· Olrtru """ öt d be · d"" d iri c1eu 1 ı er arasına giren propa truva mu ur ugü " ğvedilec br. haberlere 16 kurutluk damga pulu Y&plf yaparak timdiye kadar toplanan aöz e en n unya a m • ., 
laııda . Bu yeni ihraç mab (çalpare) denilen v._ müdürlüğünün lam.indan dolayı 100 rüJ--'- edi B r· • k" akıl! beli" im d ··ıd· k. 
0 • &anatinin incelikleridir. El- bando ... e cazbant zilleridir. Bu ziller kadar lllf'mu• atıkta akalacaktır. Beledi- tı:rttınldığı gö ··meal r. una uzum leri tetkik edecek vebundan oonraki fa ım ı ı o Uf egı rr ı, 
b ldlu Japonyadan getirttiği müs- kafi evsafta ancak memleketimizde olmadığı Maliye Vekiletinden bildiri!- aliyet için direktifler teıbit edecektir. ben de: 
•e d 1 ) ye bu memurlan münhal oldukça diğer mittir Aldıg" muz malômata göre, latanbul Eh 1 B d L. - - '1 
1 .. e er e Mançuri iatilismı hak- yapılabilmektedir. Bu zillere lizım vazifelere yerlettirecektir. Münhallere · - . un an uana ne. Ben a-
l ıo t k ı ı · al T .. k ·•-· h Devı·r heyetler·ı aöz derleme heyetine ıimdiye kadar k il b" d 1 di U b 

bil 
• erme için Türkiyede kitap ge en tuva etı Y nız ur aanauo.ar- ariçten kim•enin tayin eclilmemeai için ı ı ır a amun. ye tese i u-
b 1 b·ı L-> 30 bin kadar kelime sönderilmiştir. • e aatınnasını biliyor! Film ga- arı vere ı mektedir. fuuetere sıkı bir tamim yapılmıtbr. Be- )ayım. •• 

~ete! . Bütün Amerika orduıu için lazım o- lediye ı,., 100 memu amaktad Yeni mali yılbatı münaaebetile yann Bunlardan lugatta mevcut olanlar, ma M I Ş b 
,, erı propaganda merkezlerinin · · d"lm" · ra yer ar ır. defterdarlık ve malmüdürlükleri kasa ilim •e mükerrer bulunanlar tasnife- ese i.: u met ur Moskof bü-,er lan bando zilleri bize ı>parıı e 1 1t Eminönü tanzifat amelesi kadroııu tev· kü d 

.. Yer dolatan çıngrakları bük- ve seçen hafta gönderilmiıtir. ıi edilmittir. Yeni kadro ile yangın yer- mevcutlan sayılacak ve yeni seneye dev- dilmiı, Ankaraya T. D. T. cemiyeti .. m arı Petroya (deli) diyen de 
hıııne girmi9tir. Yumurta fı"atları !erinde henüz acılm&mlf olan yolların rolunacaktır. Bunun için devir heyetleri merkezine 13 bin küour öz türkçe aöz vardır, (Büyük Petro) diyen de! •• 

Dün k b 1 t · · 1 k ,__, , ~ıeı· · aynlmııtır. gönderilmiıtir. Halkiyat tetkiklerinde D k d )")"k -ak il 1 k · • fi . Yanın ö üz oynuz arı üze- eıvıyeıı yapı aca tır. En ...... a ...... ı cı- eme e ı ı ve ı 1 1 ıza 
rınde d d - d . 1 b iki 1 Yumurta fiyatları yükselmiye bat- varında bir-.. ok yollu ...,_.ılacaktır. Toprak dagvıtılması de halk inanma ve adetlerine ait 2 bi- b. d" B .. d 1. . .. 

ur ugu evır er e o • d k. ni mütecaviz fit gönderilm11· tir. Halk ır teY ır. ana gore e ı, sıze go-
llıllftur F k b b 1 lamıtbr. Anadolu a ı yumurta tacir- Tahsı·sat bı"ttı· ak il 1 Hel b" d ğ • a at, ugün u yuvar a- )eri, köylerden yumurta toplamakta- Mecidiye köyündeki Balmumucu çift- sanat ve edebiyatına ait yakında 2 re ı 1 0 ur... e ır a am ya-

1 Çe\'iren bazu daha çok propa- dırlar. lzmir tacirlerinin de, ispanya- Mlıli ıene oonu olması dolayıile Bele- liğine ait erazi istihkak kesbetmq olan- bin fit daha gönderilecektir .• Söz der rı deli olursa, yarı akıllı demektir. 
llllndadır. ya yumurta göndermek üzere bir va- diye bütçesi faaıllannda tabıiaat bitmiş- lara dağıtılmaktadır. . leme faaliyetinde latanbul vilayeti bi- Dünyada kimse tam akıllı olduğu-

Buna, yerinde olursa: pur tutacaklan haber verilmektedir. tir. Yeniden biç bir masraf istenmemesi Tapu ve kadastro fen heyetleri burada rinciliği almaktadır. ikinci Ankara nu iddia edemez. Mutlaka tahta-
- "T .,, d K • 1 için •ubelere bir tamim yapılnutlır. çalıımaktador. vilayetidir .. lıtanbul 10 bin kelime · 1 d b• • d b" k ·1c1·k b ecavüzı propagan a.. on~ımento ar ' ar an ırın e ır e il ı u-"T ; · gönderdiii zaman Ankara 6 bin keli- l 

. edafüi" propaganda!.. Kısa haberler Rus mektep gemı"sı· geldı" .. elemin etmiıtir. Derleme faaliyetin lunur. • bu ekaikliği ölçmeye ka-D d 1 · ı Konıimentolann türkçe yazılmaaı 1 h ı· · 1 ıye e ad verebi irainız. de 50 den fazla Öz türkçe"kelime bu· ıraa a ımız yaman o ur •.. 
• .y. • mümkün olup olmadığını tetkik eden * lstanbul Gümrükleri Baımüdürlüğü- Rusyanın Ro•loff telırinde bulunan · lmdı" bu""tun·· akıl bekı"mlerı"nı·n T Tica ret odasındaki komisyon konıimen lan 130 muallime vilayetçe bırer te-

l . ürk milleti dünyanın en büyük toların franıızca yazılması ve ancak n~n yeni kadrosu henüz teblbi~rkedi~ Ticareti Bftbriye mektebine ait Vega is- tekkürname verilmi§tir. lıin sonu alın malfunatı olaun, yarı deli diye ba· 
11u tul mııtir. Bu itibarla ınaatabn ı aç gun m" d k. kt · · d"" J · d d f 1 ı · ·· ··ı .r Uf aava9ım yaptı. Kaç filimi noterlerce taadik edilmit türkçe au- "km ın e ı me ep s-aı un zmır en ıktan ıonra aza gayret en soru en na böyle bir •ey yapmaya kalkar 
11\ıa: \'ar?• Hiç. retlerinin alakadarlara bildirilmesi gecı eıi muhtemeldir. limanmuza gelmiftir. V ega gemiıi Da- muallimlerin taltifi Maarif vekaletine lar da günün birinde yarı akl ım 

f' _ * Beylerbeyi Hilaliahmer nahiyesi tundan hareketle Boğazlardan geçerek teklif edilecektir. 
b• -....zi Türkiyeıi bir ailkiniıte bin muvafık olacaiına karar vermittir. köyde bir müoamere verm.iıtir. Müaame lzmire gitmiıti, burada iki gün kaldık- yerine gelirse hakkını ( !) ararım .•• 
ı '! İnkılabın kaynaklığını ;e ana- Et fiatları düşecek rede aynca nutuklar da ıöylenmit ve tan sonra Batum'a gidecektir. Gemide Tıp içtimaları Ararım amma bulabilir miyim? 
•ıııtıı yapb Kaç k • t d k '1 halk gece yansına kadar eğlenmiştir. 36 talebe vardır, bunlar tatbikat için ıe- Türk Mil<Tobioloji cemiyeti 28-5-933 
liiç. · 

1 
ap yaz 

1 
• • Son gÜnlerde tehrimize mühim mik * Ankarada T. D. T. Cemiyetinin ça- yahat etmektedirler. pazartesi günü reis Server Kiimil Beyin Beykozdan mektup gönderen 

I> darda kaoaplık hayvan gelmittir. Bu ..............,_ - riyaıeti altında toplanm1•tır. Doktor karu·"mı"ze 
uazı mı"U ti "b" dıkl · d b kad f ı k plık lı•malanna i•tirak ettikten •oru-a Çanak- ' tı e er gı ı yapma a- mevaım e u ar az a aoa • • D • H - l Oıman Şerefeddin Bey bir yılancık va-

d';b•~ı? değil, yaptıklarımızın yüz- hayvan gelmeai fazla görülmektedir. kalede Truva harabelerini ziyaret ebniı enız ve ava musteşar ığı kaaından bizzat çıkardığı yeni huıuıi Güzel sözlerinize te,ekkür e d e-
ıtıtı1· k•t b fil" · Gelen haberlere göre Haymana ova11 olan Rus lin!!'uistique mütehasaısı ve bi -'-ok b-'-'·---'- t·L"ğat 

dı"'- . ı a a ve ıme geçırıey- h R d"" Seyriıefain Umum Müdürü Sadullah r streptoa """"""' """ yap- rim .. Filvaki üçüncü sahifeye «er-" flınd" kad kil .. b 1 "1llntaka11ndan da kasaplık ayvan usya Fen Akademisi reiıi M. Mar un Beyin Deniz ve Hava Miisteşarlığma ta- mışbr. Bu meseleye dair münakatalar " ~ 
dold ıye ar . tüp ane er aelmek üzeredir. Bu takdirde et fiyat- telırimize gelmi,tir, bir kaç güne kadar · · h ktedi O c-an ecl---'- stafilokok ile streptokok tik, amma bu bir terfi değildir. 
be Utıır, her gün yeni bir -rit bir • 1 ··raı k R ' "d -'~'- yını aber verilme ır. ç müdürliiie - -, .,..,,. 

Ylla; T- lannda mühim bir tenezzü go ece uıya ya gı ec .... uc. ayn lmak üzere bulunan Sefriıefain, ye- arasında bir mikrop olduğu fikri ileri Çünkü seneler evvel (Felek ) uçü n· 
l\till~~rdeye renk verirdi!. tir. Son birkaç gün içinde et fiyatlan • Verem Mücadele cemiyetinin Eren- ni vapurcular firketi, Deniz Ticaret ıürülmiiJtür. _ cü sahifede idi •. Birinci sahifeye 

• 1 ınkılabm on üçüncü sene- on kuruş düşmüştür. Bu sene hayvan köy Sanatoryomu kurulufunun yıldönü- müdürlükleri, liman idareleri, tahliıiye, • 
~lllde, climburiyet lnırulu9unun o- ihracabmızm az olması bunda büyÜk mü merasimi "'1 cumadan 9 haziran cu- hava hallan yeni müalllf8rlığa bağlı o- ş·ı •ı • k • geçmek için ne emelimiz ne ü mi-
t~ll Yılında bile on üç inkılap bir amildir. ma giinüne kalnuıtor. lacaktır. l epÇl er Şlr eti dimiz vardır. (Milliyet) in iki kr.-
"İ 1. baımı9, on inkılap filimi çe- Londrada nümune sergisi paklı olu,unu katmerli kelime ile '81

' değiliz! Londra ticaret rnümeaailimiz mü- Mahkemelerde Vapurların kıymetleri ifade edi,inizde tariz manası çık-
""' iı bakı9la;ı yabancı ımırları meaaillik binaımda ihraç e§yamızdan sermaye olacak sa da ben görmemezliğe geldim. 

n, tahrik propagandaıma dü- mu""rekkep bir nümune sergisi açma- K ld 
'' V Çünkü karii o ug' unuz gazete e n ;ı rı,_l><>litika dalaverelerine ko,an ğa karar vermiştir. Ticaret odası bu arma Yeni Vapurculuk layiliaaı keıbi lır.a 
.,'>lloz Ve obur bir millet değiliz. nümuneleri hazırlamaktad.r. opan p gın parası nuniyet etmiıtir .• Kanun, bugünlerde böyle bir .ey ummazsınız. 
0 Un M.I · · d · Reami Gazetede intipr edecek ve net 
t iki Un propagandasından, bunun 1 Ano sergısın e sıgara ri tarihinden 3 ay aonra meriyete gi- Filhakika bugünlerde kitapları 
de ninden bunun hazırlığından ve ipeklilerimiz B. 1 k. d k ğı recektir. Bu hesapça eylülün ilk nıafı yakmak teklifi ortaya atıldı . E v vel 
ıı~~kağız. Sadece _ya~tığımızd 1 ta; Militna sergisine lktı •at Vekaleti na- ır ame e ma ına a opan parma zarfında yeni Joanunun merİyete gire- ce de cesetleri yakmak tekli f edil-

\;'a , tatırmak ıbtıyacın ayız . • 0 d d ceği anlatılmaktadır. Eıki vapurculuk T I b 
ı 1 1 k mına lh•acat ofi•i tarafmdan gönderilen lÇln patron an tazmı•nat }•Ste 1• layihasının yeni kanun ile bu auretle mi.ti... e as uyurmayın! Ne o le &.pı anı, yapılabileni söy eme 
vl'~llun çerçevesini a•maz. Akil B. fdırimize avdet etmİJ ve sergi- tadil edilmif olmaaı vaıpurcular tarafın yanar, ne öteki!. Sadece lafı edilir . 

... k .11 Tf ye ait raporunu l ktıaat Vekaletine gÖıl- Bundan bir müddet evvel Jozef bil obnadı, huzuru alinize kadar gel- dan memnuniyetle 1ı:artılanmıfbr. Mil (Et l t) ın· e (Yakıla 
"~ d"• mı eti için teda Üİ propa· · A Ef d " · k 1 k f b ·ı. dik l"ı vapurcular b·ırl"ığ·ı 1°kincı0 reiıi Hakkı em zze eser • 
"qll ad 1 d clermiıtir. Sergideki T ürk pavıyonunun cıman en mm ontrp a e a n a • , cak k"ta ) . ·-ı·nı· vermı·atı" Yandı 
•ııı..ı • il, yer etme propagan a- aında b ir kaza olmut, Ahmet isimli bir 0...n Efendinin ianat edilen mani- Bey dün kendi.ile 1rörüten muharriri- 1 P 1-.... • • 

,.a Jk kiifi dencede muvaffak o)Nnadığı hak- J bul '1 N '1 H k 1 
h. . 1 merhale budur. Bunun amelenin oağ elinin bir parmağını mo tacı ığı yaptığına dair kanaat ıretire- mize tu ı.ey._tta unmuıtu" mı... e gezer.... em ço - a te e 
ır ıfad • d kmdaki rivayetler devam ctm~ktcdir. ·· k k t Ah t Ef k ka" fı· del" ·ı kt M hk b eaı e: tor apmıı ve oparmıt 1• me en ce aı yo u. a eme e- "_ Kanun tebliğ edildikten sonra oynamaya gelmez... Bize küçuk 
- H k I" · · D" • t fi ·ı IUınata g·· d" raetine karar verdi. O da dua ede ede .... er teY in ı .. p ıçın.. ıger ara an verı en ma 0 ı: birlikte umumi bir toplantı yapacağız. iken öyle derlerdi ••• 
uıyen propagandadır. re, sergide inhisar idaretıi tarahndan let - Bu kaza olmazdı, fakat Aciman ayrıldı. 

G 30 b" Efendi fabrikadan iş çıkmıyor, makine Kaçak ı"peklı"ler Önümüzde 3 aylık bir müddet var.. C k k hah • 1. - Öriinen köy kılavuz 1• •te- bir edilen 30 bin paket Yenice, ın an ya ma ıme ge ınce; 
>- ~ den tahta alırken motörü durdurma- Bu müddet -rfında her posta vapuru 
··••z.. paket Sipahi Ocağı ve 30 bin paket En- çok ·"Lür onun lafını bile eden 

D 1 .. yınız, diye emir verdi, biz de motörü Eğe VBJ!Urunda yakalanan kaçak ipek oahibi, mallarını birer beyanname ile ,...... f d" 
er er •mma, bu •"-z ,imdi y11,). ala ıi,.aralar ından Yeniceler muıteana durdurmadık ve 11· le bu kaza oldu, dı" ı·ı · --L'bi ol "ki yf d yok!. Hürmetlere en ım. 

n · 1 - • ı y 1 erın ....., an 1 ta a, ün me..-cu- lktısat Vekaletine veya vekalete gön· ız aöy eyenlerin dilinde kalıyor!. cliğerleri kiunilen satılmıştır. yanız e- yerek Aciman Efendi aleyhine bir taz den 8 inci ihtiaaı mabk-ine aevkedil- FELEK 
niceler, ltalya hükUmetinden müoaadei minat dava11 açmıtbr. Bu davaya miıtir. derilmek üzere latanbul Deniz Tica· 

l"ollete 

Etem iZZET mahıo._ alınnut olmadığı için aatılama· dün birinci ceza mahkemesinde bakıl- NA H"k ret Müdürlüğüne tevdi edecektir. Ay-
mııbr. mııtır. Aciman Efendi: zım 1 met Bey aley- ni müddet zarfında biri lkboat veka-

Kavga, yaralama 

ile Balatlı sabıkalı Maksut, San Kemal 
kavgl\ etmlt ve yaralamıtbr. 

Eroin 

d Ka11mpatad!' Ahuntahım aokağın-
.. \turan Yanı, polise Şev.ket Hikmet 

"eKb' . k' h as ar ın eroın ullandı1ılarını 
e a~er vermiıtir. Bunların ü2erlerinde 
roın çıkmıştır. 

( BORSA 1 
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!16.- 1 Cerno•es 1 k 16.- -.-
ur. te\ 1 Albn :133 120 1 Me-cidi,-e 33.-

Banknot 2.-

lııhiaar idareıinin likörleri de iyi tef· - Ben iddia edildiii gibi bir emir hindeki davalar letince, tayin edilecek ve ikiıi vapur-
bir eclilmit ve bir ltalyan müeoıeseai Ji. vermedim ve hiç kimse İnaana parma cular ve ikiıi de Ticaret odaaınca ıeçi-

ğı k eli • • • Şair Nazım Hikmet Bey aleyhine 
lrö·r ve .. •aplarmuzm ltalya'da aah•ının ru opar ye ennr vermez, claniıbr. 1 b 1 lecek 5 '·'·ilik bir heyet, mevcut va-.- ·-. Mahkeme ıahit celbi için batka güne eaki atan u mebusu Süreyya Pata ta ...,. 
kendisine verilmeai için tqebbüıte Jıu. bırakılmı§br. rafından açılan ve üçüncü ceza mah- purlann hali hazır kıymetlerini tak-
lunmuıtur. lpekiı'in kuın&§lan ela rağ- M 5 d kemeıince Niızım Hikmet Beyin diğer dir edecektir. Takdir edilecek kıyme-

aznUR 5 yaşın a dava11 ile tevhit edilmek u··zere ag" ır- ·t· ı ı b k "d b"lece"'ı· bet görmiit ve aatılmı§tır. le ı ırazı o an ar a eme gı e ı " 
M O Ef d" 55 d ceza mahkemesine nakledilen baka- ı b"I k 

Yugoslavyada tll
.CCar elı"nde aznun aman en 1 Y•tın a d slbi, iıtiyenler vapur annı ıata ı ece 

k k 1. b ı· b""k··ı ··, b" iht" ret avaaına haziranın 11 inci günü ısı ses ı, e 1 u umu ır ıyar- ıir .. Gene ayni müddet içinde Türk 
k 1 af On dı. Anadoludan yeni gelmit bir ada- bakılacaktır. 

a an y mın Gümüısuyu yokuıunda yanma IO Katil hırsızlar vapurculan Anonim ıirketi tetekkül e 
Yuıoalavyada tücca• elinde sablamı- kularak: decektir. Bunun için vapurcular he-

yarak kalan külliyetli miktarda afyon, incirli köyünde Davidin evine gire- yeti umumiyeıi, yeni tirketin idare 
kar - Evlat, sen mazlfun bir çocuğa rek hıraızlık makaadile Davidi yaralı· hükUınetçe iıılar edilen lıi< arname meclisini intihap edecek, idare mecliıi 

ile kimil h - k· taraf d b benziyorsun, benim bir hafta evvel oğ yan ve kansını öldüren Mehmet, Ta-
~ınmıştır~ u umet ın an aa n lum öldü, bir takım yeni elbisesi var- lip ve Mustafa hakkındaki hazırlık de tirket müdürünü seçecektir. Şirke-

Yueoalav :zürra;· ela. bu sene afyon tar- dı, baynna onu aana vereyim, diye tahkikatı ikmal edilmiı, her üç maz. tin teıekkülüne kadar vapurcular bir· 
lelarına tütün ekmitlerdir. aldatarak 14 liraaını çalmaktan suçlu nun da adliyeye gönderilmiılerdir. liği kalacak, ondan sonra belki şilep· 

Odada istat·ıstı"k ve neşriyat idi. Davacı mahkemeye gelmemifti. Müddeiumumilik maznunlan altıncı çilere intikal edecektir. Şirketimiz aı-
iıtintak hakimliğine tevdi etmiftir. • 5 b" ı· ı· 1 kb Suçluya aleyhindeki ianat anlatıldı, gan 00 ın ıra sermaye ı o aca r. 

şubesi adam inler sibi bir aeıle: Hırsızları kaçıran polisler Eğer mevcut vapurlara mesela 700 

Ticaret Odası idare heyeti son içtima- - Bir bela ki efendim, bir bela ki... Sirkatten •uçlu Felek Mustafa man- bin lira kıymet biçilirse, tirket ıerma 
mda, lıtatiıtik ve neıriyat ;ubesi diye dedi ve anlattı: tarcı Hacı Mehmedi Eminönü merke- yeai de 700 bin lira olabilecektir. Va-

Oda.da !~i bir tube ihdaaına, kütüpa- - Bir gün, çok sıcak bir yaz gÜnü.. zine götürürlerken Mantarcı Mehme· purculara, vapurlanna birilecek kıy-
ne, ıstatııtık, mecmua ve gazete büro)Mı di ellerinden kaçıran Polis Temel ve metlere söre akaiyonlar verilecektir. 

bu be L-"I iki kavun almııtım, çantamda çoluk Muhittin Efendı"lerı"n muhakemelerı" k hül" b d "b nın fU ye """" anmasına karar ver- çocuk için hazırlanmıı biraz nevale de Vaziyetin ıaaca aaaaı un an ı •· 
mittir. Bu •ube müdlirlüğüne raportör- vardı, Cümüısuyu yokutunu brmanı· dün birinci ceza mahkemesinde ya- rettir. yeni kanun tatbika batlandık-
1 d Gal. Bahb" B · 1 1 pılmıttır. Polisler kendilerine müte- . 1 ki . . er en ıp Yar • •n 300 lira ma· yordum. htiyarlık. Biraz so uk al- tan uç sene sonra vapurcu u a lfb· 

1 t · · mu •f k ·· ··ı · ferrikadan 12 suçlu verildig"ini, fakat b aı a ayını v~ ' goru ınuttür. mak için yol boyundaki kanepelerden gal edebilecek diğer ir ,irkete, en az 

Y t t 
· 1 ·1 bunların elinde kelepçe olmadıiını, 

Umura acır eri• du··n birine oturdum. Daha terimi aı miye . . bir milyon lira sermayeli olmak t•rb"-
meydan kalmamlfb ki izbandut gibi Sirkecı meydanından geçilirken bır 1 •. d ed"I k . ' 

toplandılar tramvayın g .... ;•inden iıtifaole ederek e muaaa e ı ece tır. ' bir adam geldi, yakama aarıldı: -.,-., 

1 - Sen on gün evvel elbise verece- Hacı Mehmedin kaçtığını, Felek Mus Hakkı Bey Bartın batımda Sadık-
yumurt. tacirleri, dün hracat ofiıı"n- d I ıafa dR ka--rken y· LaJandı.,nı oöyle- d 1 rl C d k" ğim diye benim 14 liramı o andırdın ...a ZUl •· za e e e ibat vapurlan arasın a ı 

de bir toplantı yapmıılar ~~ . yumu~ta h fal d" miş,ler, Tr~bzondan o zaman yeni gel-
ihracabnm tanzimi ve tf'zyıtinın lemtni a .. seni utanmaz kepaze... an ı- dikleri için latanbulu tanımadıklannı, aon rekabete temaı eden muharririmi-
ma'---clile bir birlik te,kiline karar ver- ye bağırmağa baıladı. · · k b ·· ·· ze ,,;;yle mukabele etmiıtir . 

....., ~ . • de - Aman oilum, bir yanlııın var, bunun ıçın açan rruzı uç gun ara- S"- ld"k 
lllitlerclir. Birliğin nizamname. . pr.oıe.1. 1 b dıkları halde bulamadıklarını söyle- - " 'Artık bu bahsin sonuna ge ı . ha t eni benzettin galiba .• diyecek oldum 

. zırlannuıtır. ikinci bir ıçtımaı .. mu ea.-. d d h .. k 1 . b k mişlerdir. Bu kaçıtta ihmalleri görü. Yenı· kanun arada bir nükoeden bu ıri ki t.i k h u, avazını a a ziyade yu se ttı, a · 
k_P "rliğin müoaadesi alınma uzet"e u hm olacak gibi değil... )emediği için her iki polisin de bera· bi vaziyetleri kat'i aureıte taofiye ecle-
uınete müracaatTeı~fitl.leckektir. _ Yürü karakola gidelim bari, de... etlerine karar verilmİ§tİr. cektir." 

dim ve karakola gittik. Fakat maale- Limon daVaSI ---oo---
Ti~ sef orada da derdimizi anlatmak ka-

na hi ve Zahi..., Bo~aasınca hazırla-
mündde; dr&pora göre, 932 senesinde bir 

U•gun lif 0 k • h"" kumetçe tiffk ceçen ıı pıyaaa11, U· 
• 1 

1 takasa tabi tutulması Ü· 
:ııerıne can annua R 1 .. ba 
ti ile ele tift"k .. - vo; ug ann mu yaa-

ı uzerınde 1 h ek ti olmuıtur. canı ar e er 

Konya sergisi 

KAZfA (M_illiY_etK) - Milli lktısat ve 
taaarru cıemıyetı onya fubeıi taraf _ 
dan tenip edilen Konya ikinci milli :. 
nayi sergisi 20 haziran 933 tarihinde a
çılacak ve 5 temmuz 933 eece•i kapa.. 
ru:caktır. 

Sergide yalnız yerli mamulat ve ınaı 

. ~ - -

nuat ve mensucat tıeıhir edilecektir. 
Sergi aatışlıdır. Sergiye yalnız yerli ma
lı imal eden fabrikalar ve sanayi hane'. 
ler i§tİrak edeceklerdir. . 

Sergiye iştirak edecek fırmalar ve zi
yaretçiler içfo ucuz oteller temin edildi
ii gibi oerıi dahiline büfe ve lokanta 
ela ilave edilmittir. 

lstanbul erbabı sanayi ile fabrikatör 
ve tÜc<'aranın nazarı dikkatleri celp olu~ 
nur. 

Fazla malUmat almak iıtiyenler mil
li iktısat ve taııat"l"u f cemiyeti İstanbul 
ıubesi riyasetine müracaat edebilirler. 

Limon !<>-alı Diyamandi Ef. ve rüfekiı
sinm muhakemelerine ,lün d" 8 inci ih· 
tisas mahkemesinde öğleden evvel ve 
öğleden sonra akşam rec vakte kadar 
yapılan iki celsede <'•vım: edilmiştir. 
Düııkü celselttrle. l. iman Şirketinden 
sorulan bazı noktalara aelen cevap okun 
mu, ve müteakiben tüccardan ve -vna 
cilardan bir çok §&bitler cllnlenmiftlr. 

Bu meyanda, Diyamandi Ef. nin em
rile bir mavnadan diğer mavnaya nakle
dilen 11!1'\andık bir limon partloinin bu 
suretle naklindeki maksat sorulmut, Di
yamandi Ef. mavna ücretinden istifade \ 
mak•adilc bunu yaptırdığını •Öylemiştir. 
Muhakeme baıka güne kalmıştır. 

Talebe yurdu 

Halkevi umumi idare heyeti dün 
aktam aaat 1 7 de Hiımit Beyin riya
setinde toplanmıtbr. Bu içtimada Hal 
kevi tarafından açılacak talebe yurdu 
ve aşhaneler meselesi gÖriİfÜlm\iıtür. 
Bu buıue için lazım gelen tahsiaabn 
lemini tekli görüıülmüıtür. 

Darülfünun arkaomdaki talebe yur· 
dunun Halkevi tarafından teala ve lda 
reıi ~uvafık görülmektedir. Bu hu
ıusta kati kararlar alınmak Üzere bir 
iki içtima daha yapılacaktır. 

Maarifte 

Muallimler Birliğinde .• 
Muallimler Birliği yeni ida•e he} eti 

toplanarak reis intihabı yapmıştır. Riy• 
sete yüksek tedrisat bocalarmdan Et<m 
B. aeçilmittir. 

Ant 
ilk mekteplerde her •ırufta he• gun 

ilk elerse ıı:irildiği zaman çocuklann hep 
birden aöyliyecekleri ant dün Maarif 
müdürlüğüne tamim edilmittir. Maarif 
müdürlüğü andı bütün ilkmekleplere ta
mim edecek ve söylenmeğe ba.şlanar;J& 
tır. Çocuklann ıöyliyeceği ant tudur: 

"Türküm, doğruyum, çalıtkanmı. Ya 
sam küçüklerimi koruın11k. büyüklerimı 
aaymak, )'llrdumu, budunumu özümden 
çok sevmektir. ülküm yükselmek, ileri 
gitmelıtir. Varlığım Türk varlığına ar· 
mağan olsun." 

Fakültelerde imtihanlar 
Darülfünun fakültelerinde imtihanlara 

yarm batlanacaktır. imtihanlar 15 tem 
muza kadar sürecektir. 

Tarihi hafriyat 
Bergama ve Alaşehirde yapılmakta o

lan tarihi hafriyatla t•tkikatta bl>lur. rnak 
üzere Edebiyat falıültes; tl'...;h zümreıin 
den iki taldte ırönderilecektir. Bu iki 
ıenç Jıirkaç gline kadar ıeçilecektir. 

Hilaliahmer haftasının 

albncı günü 

HilUiabmer haftasının tlün altıncı 
günü idi. Heyetler mahalleleri dolataralıı 
yetti azalar yazmıılarcbr. 

Hiliiliabmer cemiyeti reisi Ali Pa.
§& dün bir muharririmi:r.e clemittlr kir 

- Cemiyetimize Zingal şirketi Hl lıiıt 
kilo kömür teborrü etıniıtir. 

Bunu kıtın muavenete muhtaç oı. 
ailere dağıtacafız. Mesrup Bey ismin• 
bir zat ta cemiyetimize 50 lira teı.e.n.. 
da bulunmuıtur. 

Cenazeler için hazırlanan çelenk y~ 
ne bunun paraııru cemiyetimize Yene 
hamiyetli kimseler de vardır. 

Evkaf kadrosu 

Evkaf Müdürlüiiinün kadroMJ sel
mi9tir. Bu kadroya göre masraf ml
diriyetinin lami mebanii bayrlya ml
dürlüiüne çevrllmiıtir. Maaraf müdl
riyetine ait iıler de muhaaebe mlldltri
yetine devrolunmuştur. 
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( SANAT -~ 

H~lkevleri ve Türk tiyatrosu 
_ Necip Ali Beyefendiye - ı 

Gün ııeçmez ki memI..ı.etin en ücra 
köıelerinden !lele!' t~lgraf\ar Halkevle
rinde yeni bir pıye11n sahneye kondu· ı 
ğunu habeT vermesin. Daha düne kadar 
temaşa ihtiyııçlannı kartılamak için der 
me ratma bir tulUat kumpanyaımn ziya 
retiıti özliyen kasa.balar timdi, kendi a· 
ralannda çıkan hevesli ve aletli gençle
rin çalıımasile o tuluat kumpanyaları· 
nın verebileceğinden çok daha yüksek 
kıymette temsiller seynotmek fırsatına 
kavuıuyorlar. Halkevlerinin henüz ikin· 
ci yılındayız. Bir çok yerlerde de Evler 
henüz yeni teşekkül ebnit bulunuyor. 
Bununla beraber o.lınan neticeler timdi
den sevinç ve iftihar uyandıracak kadar 
ehemmiyetlidir, Ve, her feyden fazla, 
yann için ümit ve itimat beslememize 
imkin verici bir mahiyettedir .• 

Türk tiyatrosuna, Halkevlerinin 
memleketin her köşesine dal budak sal· 
mış çalıtması ve gayreti sayesinde, fe
yizli bi~ İstikl,al hazr-lanıyor. Düne ka
dar •ahne yoksulluğu yüzünden meyda
na çıkamamıı ve kötrü.m. kalmıt nice 
iıtiı'atlar bugün kendilerini göstennek 
ve İnkİfaf edebilmek imkinlanna ma
ı:ktirler. Yar·nm büyük profesyonel ak
törlerinin H~lkevlerinin bugünkü ama
törleri ar• .. ndan sıynlarak yükseleceği. 
ne inanıyorum. İ •tanbul ve Halkevi sah 
nelerinde gördüğüm gençler arasın<L. 
biricik Darülbedayiimizin mahdut genç 
aktörlerinden daha kıymetli u1>1ur-lann 
mevcut olduğuna sevinçle §ahit oldum. 
Bu ~ençler daha sahne hayatlarının ilk 
anlannı yaııyorlar. Yann d.aha olğun, 
daha kemale ermiş olarak karşımıza çık 
tıklan zaman Halkevkrinin tetekkülün 
deki büyük manalarc!an bir tanesini da· 
ba, kuvvetle idrak edeceğiz. 

Ha'kevi •abnelt:ri yalnız amatör İsti .. 
datlan meydana nkarmak ve olğunlaş
tr=akb kalmıyor halka tiyatro zevki-

• • • nı ajı.amaya, ~alkı tiyatroya devama a-
lııtırmaya d?. yarıycr. Halk, henüz ken
di<indc doğurultr.JUruf J,ir ihtiyacı, yük
sd: ücretler ödeyerek, profesyonel ıah· 
nelere gibnek suretiyle tahnİn etmiyor

sa, kabahat ond" değildir. Onda bu ihti
yacı uyandırmak icin Halkevi temsilleri 
ka;:nlarıru bedava ~l•r•k . açtığı günden 
heci halkta tiyatroya karıı ne kadar bü
yük bir alaka ve rağbetin mevcut oldu
ğıma şahit olduk. Bu rağbet günden gü 
ne ll!"tmaktadır ve artacaktır. 

Halkevlerinin en mühim şubelerin· 
den biri olan temaşa şubesinin faaliyeti
ni tanzim ederken yalnız bir noktaya e
hemmiyet vemıek IBzımdı•. Anadolu
nun hir çok yerlerin.dek\ Halkevlerinde 
ayni ev menauplanndan bi•i tarafından 
yazılm:ş e•erlerin temsil edildiğini öğ
rrı:iyoruz. Böyle teknik ve sanat kıyme 
ti ~Üpheli eserlerin sahneye konulması, 
Haıttevi tem•illerinden beklenen fayda
)"I tahdit edebilir. Bilhassa ilk zamanlar-

da temsil edilecek eserlerin ııerek lisan, 
gerek mevzu "?e gerek teknik bakmıla
nndan kabil olduğu kadar kusursuz bu
lunınasına dikkat etmemiz İcap eder. 
Halkta t~ zevkini doğuracak ve 
yükseltecek olan eserlerin yüksek bir 
sanat ve lettlafa kıymetine malik olma· 
ları şarttır. Sanat kıymeti nisbeten az 
da olsa halk i~in faydalı telkinleri ih
tiva eden eserleri temsil etmiyelim, de
miyorum; bilikis böyle uerlere sahne
mizde daima geniş bir yer vermemiz 
memleket hesabına lizmı ve faydalıdır. 
Fakat, bunların yanında, kıymetleri ar
tık bütün fÜpbelerden variste olan bey
nelmilel kla•ik eserlerin de temsiline im 
kin ve ehemmiyet verirsek hem !'eııç a· 
matörlerin kültfuo ve sahne kabiliyetl.,.-i 
nin daha kolaylılda nesvünemaaına yar
dım etmif, hem de halkta hakiki sahne 
sanatının ne demek olduğu hakk1nda 
bir fikir uyandırmtı olu~z. 

Her •ene Halkevirule tesbit edilecek 
-;- çok değil - bir veya iki kliıik ese
nn OY'UllUDhı temin edilebilirse Halke
vi temsillerinden lıeklenen fayda, öyle 
sanıyorum ki, çok da.ha geniş bir mik
yasta elde edilmi§ olur. 

1 
Yatar NABi 

RADYO 1 
Bugünkü Program 

ISTANBUL 
18.00 den 19,00 kadar Gramofon. 
19,00 .. 19,45 kadar Alaturka u.z 

fer Bey, la.ci Ha.rum). 
(M..,.. 

19,45 .. 20,20 kadaı- Alaturka aa.z (Hanıi· 
yet Hanım.). 

20,20 " 20.SS ka.d.ar Alaturka ... (SePiye 
Hanım). 

20,55 .. 21,~0 ka.d.:r Alaturka .... (Mah-
mı.ıre Hanun). 

21,JO .. 22,00 kadar Gramofon.. 
22,00 " itiltaren Ajans, Boraa haberleri, 

aaat ayarı. 

V ARŞOV A, 1411 m. 
13,15: Pli.le. 17,40: pli.k 18: plilc. 19: hafif 
musiki. 21.2(): od. muaikiai. (So~tler ve yay• 
lı aletler He konser). 22.25: haberler - koro 
konıel"i . 23,30: Plak. 24: dana muaikiai. 

BUDAPEŞTE. 550 m. 
20115: Viyolonsel konseri. 20.SS: 
21,40: (Haydu) İ•imli ıkeç. 21,40: 
Sonra: Sis.._ muai1cial.. 24,20: caz 

ViYANA, 518 m. 

Edebiyat. 
haberler 
musikisi 

1,35: Viya.nanın Türkler tarafından muhasa· 
ras. hatıralan (Konferan•) 20.05: 4arkılı o
peret konaeri 20.SO: c!evamı 23, 20: Mathe 
ta.kımı tarahntlan tlans musik.İ•İ 

PRAG, 488 m. 
20,20: Bir kaç söz. 20,35: (Rüyada niıanlan
ma) isimli 2 per..lelik opera 

ROMA, 441 m. 
21: Haberler 21 ,15: Tibbi müsaho.be. 21,50: 
kar41k koıuer. 23,05: (Car'abenieri) isimin• 
deki temsil 23,35: musiki. 

BÜKREŞ, 394 m. 
13,05: Pla.1'. 14,lS: Plik. 18: radyo orkeatr .. ı 
20,25: Plü.k. 21,05: Schumannın eserlerinden 
keman konseri. 21,50: Vlyolonael konseri 22, 
20: So!o keman konseri. 

BRESLAU 325 m. 
21,05: Taaann.i. 22: Denizci ıarlaları. 
kli.aik o~eretler ve hafif muıild. 

PARIS, Postası 328 m. 
23,35: Lido dana orkestrası. 

23,4S: 

Duhuliye 30 Kuruş 

ELHAMRA SiNEMASI 
Bu aktamdan itibaren 

LlLIAN HARVEY ve HANRI GARAT 

Spor 

Yunan atletleri --Bugün geliyorlar, Yunanlı-
larla ilk defa karşılaşıyoruz 

Cuma günü Bebekte Kollej sahasın 
da yapılacak büyük beynelmilel atle
tizm müsabakasına davetli Yunan at .. 
letler bugün öğleden sonra Romanya 
vapurile şehrimize gelecektir. Ayni 
vapurla Yunan Milli talmnı Balkan 
futbol turnuvasına iştirak etmek üze
re Bükreıe gitmektedir. Yunanlı atlet 
ler burada kaldıklan müddetçe kollej 
de misafir edileceklerdir.. Bu müna
sebetle müsabakaların programını der 
cediyoruz: 
S. D. 
14 30 
14 50 
15 05 
15 20 
15 35 
15 55 
16 10 
16 55 
16 35 
17 05 

Re&mİ geçit 
100 metre gülle, yüksek 
80 metre 
1 1 O metre manialı 
1500 metre disk, uzun 
400 metre 
3000 metre 
Cirit, üç adını 
200 metre 
Bayrak yarııı sırık. 

Fener Yılmaz klübüııün. 
idman bayramı 

Fener Yılmaz spor klübü bu cuma 
R•mİ sahasında senelik idman bayra
mını yapacaktır. Bu bayramda bir spor 
resmi geçidi yapılacak, muhtelif mü
sabakalar ve maçlar yapılacakbr. 

Cuma maçları 
lstanbul Futbol heyetinden: 
2-6-1933 cuma günü yapılacak maç 

lar. 
Taksim stadında 

Süleymaniye • Vefa-K.K. B. taktın • 
ları saat 9 hakem fzezt B. 

Eyüp • Beylerbeyi 1 inci takınılan. 
saat 12 Hakem fzezt Bey · 

Süleymaniye - Vefa-K.K. 1 İnci ta
kınılan saat 17 hakem Adil Giray B. 

F enerbahçe stadında 
Galatasaray - F enerbahçe B. takım. 

lan saat 13,30 hakem Sami B .. 
Hilal • Anadolu ı inci takımları sa

at 15,15 hakem Necmi B. 
Galatasaray - F enerbahçe 1 İnci ta

kımları saat 17 Hakem Kemal Halim 
Bey. 

Şimdiye kadar klüp murahhasları
na bırakılan hakem intihap hakkı bu
günden itibaren geri alınmııtır. Bun
dan sonra yapılan müsabakaların ha
kemlerini heyetimiz intihap ve ilan e
decektir. Heyetimiz, müsabakalan ida 
re için intihç ettiği hakemlere oyun
culann kaııdi en küçük hareketleriftin 
kavaidi umumiyenin en ağır cen.lat-ry 
la tecziye etmeleri husuaunu tebliğ 
ve rica eyle.mittir. Muhteretiı ha ı
mızdan, gerek hakemlerin, ' .-ek •· 
yunculann asabını tahrik ededek her
hangi bir hareket yapmamalannı, bu 
suretle hareket edenler bulununa.va· 
zifedar olan resmi memurlar-t ihbar 
etmelerini rica ederiz. 

• fstanbul Gürek ve Boks Heyetin· 
den: 

2-6-1933 cuma günü Vefa-Kumka· 
pı idman yurdunda Boks teşvik müsa· 
bakalan yapılacaktır. Müsabakaya 
ancak mıntakaca müıeccel boksörler 
iştirak edebileceğinden müsabakaya 

tarafından 

RÜYA SARIŞIN 
l:aveten: Ankaranm Lehistan sefiri müteveffa Iv.ösyö OSTRO· 
WSKY'oio ceEaze merasimi intibaatı ve Balkan Ticaret odas 
murabhaslarıoııı İPEK • FiLiM stiıdycsunu zi.yuetleri ve kendi 

1 gireceklerin isim ve babalarının iaiın· 
(erile mıntaka sicil numalanm mubte· 
vi bir listesinin tanzimile klüplerin 
mü.abakadan eve! heyetimize verme· 

şayanı hörm~t lisaolannda ontuklan - (3962) 

Hayat Kaza 

Sigortalarınızı GaUıtada Ünyon Hanın::la Kaiıı 

yaptırınız. 

muamel" etmekte 
ÜNYON SİGORTASINA 

Tiirkiyede bilif&11la icrayı 

ÜNYON 
olaıı 

Kuınpanyasına bir kere uğramadan sigorta 
Telefou: Beyoğlu 4.4888 

yapbrmayı!lız. 

2363 

11-1 illfgetin edebi Romanı: 119 

MAKEDONYA 
4şk, Kin, Politika, oe Kan •• 

Müellifi: Nlzamettin Nazif 

Kancıklık 
Balkanla.r ar~ı~ an kovanı ııibi oğul

dayordu. N ıyazının sağa oola ıaldırdığı 
adamlar hep müsbet cevaplarla gelmiı· 
)erdi. Arna~t çeteleri, Bulgar çeteleri, 
Sırp çetelen, Yunan çeteleri hep müı· 
terek düşmana kartı bir cephe tutmağa 
karar vermişler ve ant içmişln-di. Artık 
gün bekleniyordu, Niyazi bir iki gün 
kadar Resnede Eyüp Sabri ~eye misa
fir kalınıt, bir iki ııün kardeşi Rıza E
fendinin evinde yatmış ve bu sırada A· 
tıf ile de konuşmuıtu. 

Küçük Resne bir Mekke gibi ehem
miyet kesbetmişti. Takibe gönderilen 
taburlar, dağıl1veriyorlar, zabitleri baş
larında bölükler olduğn gibi Niyaziye 
iltihak ediyorlardı. Büyük gün yaklaşı
yordu. 

Gece •. Saat bir. Çete Manastır yo
lu üzerinde tabur kolu nizamında yürü-
yor •••• 

Gece saat altı .. Çete Dölecikte oilah 
çatıttır. 

Dört nala g-elen üç süvari Niyazinin 
iki adım ötesinde gem kaıınca, oturan
lar hep birden ayağa kalktılar. Sonra 
yine herkes yerli yerine oturdu. Çün· 
lrii gelenler tanıdık iki zahitti: 

Reaneli Yüzbaşı Osman ve ,M$jlazım 
Eaat Beyler •. 

Osman Bey Niyazİye kapalı bir zarf 
uzattı. Yanan hir mumun aydınlığında, 
çeteler kumandanlarının bu mektubu 
dikkatli dikkatli okuduğunu gördüler. 
Akabinde bu mektup mumda tutuştu
ru.l"'.u! ve kül halinde toprağa karışıver 
mııti. 

Geco saat altı bıoçuk.. Müfreze yine 
yola düzülmüş bulunuyor .. 

leri lazımdır. Tartı 14 ten 15 e kadar 
devam edecek ve müsabaka tam saat 
15,30 da baılıyacaktır. 

Veni neşrly•t 

Resimli Sark 
' 

30 numaralı Haziran nushaar üç renk 
li l;:r kzpak içinde zengin münıdericat 
ile çılarnfilır. 

Küçük Durmuş 
Edirne mlLJ.llim mektebi muallimle· 

rinden Cemal Beyin yaşanımş bir vak'a 
yi tasvir edPn bir eseridir. Bu milli ro· 
manı ınektepl1lerle beraber muallimlere 
de tavsiye ederiz. 

Holivut 
Holivut'un 3 üncü sene 77 aaedi zen· 

gin münderecat ve çok güzel reaimler· 
le intişar etımiştir. 

Gece saat sekiz buçuk .• 
Manastır en derin uyku içindedir. 

Dırahor boyundan kof8r adımla geçen 
bir müfreze merkez kumanıl'anlığınm et 
rafını sardı. 

Dırahor boyundan kosar adımla ge
çen bir ikinci müfreze hüİc:Umet dairesi
ni kuşattı. Bir tel&raf direğine tınnanan 
beyaz keçe külahlı bir ıı:enç tellere trr· 
pan attı. 

Bi• dak;ka sonra_, Manastır ve civarı 
askeri kuvvetlerini ıslaha memur fevka
lade kumandan Mütür Osman Paşanın 
konağı önünde nijbet bekliyen iki nefer, 
yerden biten beı silahlı adama teslim o
luyordu. 

Manastır iskat edilmiJtİ. 

K?nağ:n kapısı kendiliğinden açıldı. 
Merdıvenoen çıkanlar, iki seki5te Müsü
rün yatak odasına daldılar. Tatlı uyku· 
sundan uyanan Pa~a hiddetinden köpür 
müş eibiydi. Onu kollarından yakaladı
lar. 

Kalabalık arasında Eyüp Sabri ile Ni 
yazi boy ııösterince mÜ§Ür bir kat daha 
hiddetlenir gibi oldu. Fakat ihtilalci za
bitler çok soğuk kanlı davrandılar. ikisi 
birden paşanm karşısında put gibi dur
dular ve ,ert bir selim aldıktan so;ıra 
Kola2;ası Eyüp Sabri: 

HlkAye 

Sinemada dört Pasta 
Ben yüksek muhit kadınlanndan 

hoşlanmam. Evveli onların etrafında bir 
alay prestiıkirlan vardır. Preıti§karla
n çok olduğu iôn de hurunlan Kafda
ğındadır. Sonra benim kalbim çok zen· 
gindir. Zengindir amma, kalp zenginlik 
leri onlara sökmiyor. Hep&i cüzdan 4İş· 
kinliğine itibar ediyorlar. O da bizde 
yok. Fakat dünya bu iıte .• Tesadüf İn• 
sana boılanmad.ığı ıeyleri de yaptırıyor 
Bir sabah talmnlan sırtlaınft, iıe gidi· 
yordum. Çünkü ben su !iollan tamircisi
yim. Bir büyük evin önünd.en geçerken, 
pençere açıldı ve bir kadın başı uzandı: 

- Baksan a buraya! 
Baktım. Büyük ev ve pencerede bir 

kadın başı .. 
- Emrediniz Hanımefendi. 
- Şu bizim halamn su yolları bo-

zuk .. Bir bak bakalnn, nesi var? 
- Peki Hanımefendi. 

Girdim. Halanın su yolbırı derken, 
hanımın gönül yolları gözüktü. Nasılsa 
ahbaplık ilerledi, neremizden hoşlandı 
bilmem, o da hizden ho~landı. Derken 
bir gün Şişlide buluşmak üzere sözleş. 
tik. Ben o gün, geçen bayram yaptırdı
ğım elbiseleri giydim. 

Her zaman kendim traş olurdum 
amma, saçlara ~ bir çeki düzen ver .. 
mek laznndı. Yaradana oığınarak bizim 
Mahmutpaşadaki bir berbere on kuruşa 
saçlarımı kestirdim, Sinelt kaydı bir de 
traş oldum. Duverdaki kınk aynaya bak 
tıın, mükemmel! 

Ger, kalmşıtım. Yetişemem diye bir 
de ikinei mevki tramvaya binmek Uiznn 
geldi. Neyse efendim, uzatmryalnn, ni
hayet buluştuk. Hürriyeti Ebediyeye 
kadar '.'İttik geldik. Bir daha gittik, gel· 
dik. Brnim nedense o kadının yanında 
p11mklığnn tutuyordu. Söyliyecek hiç 
bir şey bulamıyordum. O boyırna anlatı
yordu. ikinci sefer yine ayni yerde bu
luştuk, ayni şekilde v?kit geçirdik. 

Ayrılırken dedi ki: 
- Eh, boyuna l>urada sokak ar;ınlı

yaca.k değiliz ya.. Beni bir sinemaya fi • 
lan götürsene .. 

Bir sinema bilirim, kapıcısı benim 
ahbabnndır. Hafta içinde ona. gittim. 
iki tane bilet İstedim. Ertesi gün bilet
leri bulmuş, getirdi, verdi. 

- Eyvallah, dedim. 
Gittim kadına: 
- Hazır ol bu hafta sinemaya gide

ceğiz. 
Perşembe gÜnÜ buluıtuk. Sinemaya gel 

dik. Sen kapıda ba§•mıza gelen derde 
bak bi·ader .• Meğer bizim ahJ.abın ver
diği biletlerin biri koltuk, öbürü sandal
ye imiş. Kapıdaki adama: 

- Zarar yok, dedim, o koltukta o· 
tursun, ben de sandalyede otururum. 

- Efendi, sandalye öndedir. 
- Ben önden arkaya bir sandalye 

getiririm ne olur? 
- Olmaz efendi, olmaz. Koltuklar 

numaralıdır, oraya sandalye getirilir mi 
hiç? 

BPni dinliyen, aldrran olmadı. Mec
buri karar veı·dik. Bizim luıtdın arkada 
koltukta oturacaktı. Ben de ön tarafta 
sandalyede.. 

Daha sinemanın başlamasına vakit 
varmış. Kadın dedi ki: . 

- Haydi büfeye gidelim de, bir az 
pasta fili.n yeriz. 

Büfeye geldik. Camekanlara bektım, 
pastalar lıildiğim bizim fınnda beş ku
ruşa satılan paıtalardandı. Bir de tarife-" 
ye baktık, aman Allahım.. O paıtalan 
burada yirmi beş kuruşa çıkarmamışlar 
mı? Bi" elimi cebime attım. Şöyle bir he 
sap ... Eh, üç pasta parası kadar bir ıey
ler var. 

Bir here yaradana sığınıp bu işin içi
ne ginniı, heaapsrz para harcamağa baş 
lamıt, belayı başonıza almııtık. Küçük 
düşmemek te erkeklik samndandı. 

- Haydi, dedim, bir tane pasla ye 
istersen, ben parasını veririm. 

Kadın tuhaf tuhaf yüzüme baktı ve 
pastalardan bir tanesini c:.arçabuk lcrvır
dı. Bakbm ikinciye hazırlanıyor: 

- Hannn, dedim, •inema başlıyacak 
§İmdi .. 

O, sinernan1n ne zaman ba~lıyacağı
nı biliyor. Belli, böyle şeylere alışık .. 

- Daha vakit var, dedi. 
İkinci pasta da gült'ledi. Tehlikenin 

önünü almak laznndı: 
- Çok yemek midenizi rahatsız e

der, iyi değildir, filin dediın. Olmadı, 
aldırmadı. Elini ücüncü pastaya götür-
dü. -

Bütiin dil dökmelerime, telaşlarmıa 
ve ııayretjme rağmen üçüncüyü bitirdik 
ten sonra dördüncüye el uzattı. Baktım 
ağzına götürüyor, yiyecek. O zaman 
kan beynime sıçradı: 

- Bırak dedİlll, bırak onu elin
den .. 

O hayran hayran pastayı bırakıp 
bana bakarken, ben de büfeciye oor-

- Müşür Paşa Hazretleri .•• dedi • 
Müsterih -olunuz! Emin olunuz. f~rniz· 
de •.ize suikast yapacak kimse yoktur. 
Vazıfemiz zatı illinizi alıp müı·effehen 
R_eıneye göndermektir. Cemiyet kııa 
bır müddet için O!"ada sizi miıafir ctme
ğe karar vermistir. Umumi merk~in 
mektubunu t•kdim ederim. 

Paıanın koll~rını bıraktılar. Müşür 
gözlüklerini taktı. Dörde J.,ükülü kağıdı 
açtı. Şu 'latırları &katle, fakat büyük 
bir soğuk kanlılıkla oku •u: 

- Milletiıı istikl,alini 1,iz Abdülha
midin istipdndını yıkmakta v~ seı·asker
lik makamına !\İzin vibi bllvük knrnan .. 
danları ~eçirmekle ğörüyor~z. Sizin gi
bi bir askerin yeri millet kahraır.3nları
nın kumanda mevkidi~. Resne dağların· 
.daki 13(){) kitilik kuvvete size refakat e
decek sekiz yüz arkadası da ilave buyu
runuz, Py rr.uhasara altrndadr•. Mıntaka 
kumandanlığına yeni tayin edilen Naki 
Paşa ile Merkez kumanıfanı ve kendile
rine emniyet edilemiyen diğer bazı e
fendiler muhafaza altına alınmıflardır. 
fManaslİra giren kuvvetimiz hep fedai
lerden müteşekkildir. Fnkat bir tek işa
retimizle Manastu· garnizonu da ba kuv 
vete derhal iltihnk edPb:iir. Millet aley
hinde, vcrebilcccf{iniz her han-:ri bir em .. 
re ~u rakidada !in~... "'' ihtimal ile 

DİL ANKET/ 
77 nci liste ve 

Liste: (75) 
Taallül: yapmaı~lık, ç.ekin-iş.lik, iş

ten kaçmak, yanaşmamak, baştan atmak, 
atlatmak, mırm gırmlık, ipeun seriş. 
Teammüm: Bütünleşmek, dört yani tıu 
tuş, bir düzüde yayılış. Teammüt: ön
c~n kumıak, bilerek yapmak, istiye
rek işlemek. Tassup: Koyu koru
yuşkık, taşkınatılışlık, yaraşılosızça so
pa sallayış, tanrı yolun.da salgın gidiş
lik. Takdir: beğenmek, değer vermek, 
saygı biçmek, sayışlık, Takdis: kutlu 
yük,,.,ltiş, oğurlu yüceltiş. Taklit: ben· 
zerini UY.durmak, tıplnlatma yapışı, ya
pılışma yaklaştmş. Tahrir: yazmak.ya 
zış. Taklit: para verme bölümü, akçe 
ödeme bölüntüsü. Takvim: geçi~leri 
gösteren basıltı. Talik: Asmak, ayala
mak, sarkıtmak, sonraya bırakmak, sal 
lo·:ıtıya koymak, geriletmek. Tamir: 
bozu.ntuyu düzeltmek, anarmak. Tatil: 
durdurmak, işikesmek, işten alıkoymak, 
issiz, bırakmak, çalıştrnnamak. Tazim: 
yüce saygılık, olulatmak, büyültmek, 
büyük görüşlük. 

Filorinalı Nazım 
:{. '!- ~ 

Liste: (75) 
Teal/ül: engel çıkarmak. Tcammüm: 

bütün, hep, her kişiye. Teammüt: Ta
şarlıyarak. Teassup: koyu tfüecilik. 
Takdir: beğenmek, beğenilmek. Tak
dis: ulu tutmak. Taklit: benzetmek. 
Takrir: söylemek, anlatmak. Taksit: 
parça, aylık. Takvim: ay, gün bilgi•İ. 
Talik: asmak, ısonraya btrakmak. Ta
mir: yenilemek. Tatil: başlamak, işle
memek. Tazim: yükseltmek. 

İstanbul 25 ind illomektep 
mualli·mleri 

" " " Liste (74) 
Mefahir: öğünüşler, gösterişler. Mel 

hum: anlaşılan. Meftun: baygın. Meh
cur: uzak, yabana düşmüş. Mehtap: ay 
işiği. Mektep: okuma evi. Mektup: ya
zı. Melek: ta<ıırı ulağı. Melfuf: sarılı, 

bağlı. Melhuz: düşünülen. Menfaat: 
kazanç. Mevfur: iğrenç. Men: alıkoy
ma. Menşe: çıkış. 

İstanbul 25 inci ilkmektep 
mu.ali imleri 

" " " 
Liste: (75) 

Teal/iil: Sa!lantı. Teammüm: yayıl
ma, Teammüt: Bilebil.e yapmak. Teas
sup: Sarılmak, körkörüne uyma. Tak
dir: B<! yenme. biçmo. Takdis: yüksek 
sayğı, ulu saygı. Taklit: Asma, takma, 
beo:ız.etme. Takrir: yerleştirmek, anlat-

dum: 
- Kaç para bizim hesap? 
Büfeci gayet soğuk kanlı bir a· 

dam .. 
- Dör pasta bir lira dedi. 
- Hangi dört ıpasta canım, dör-

diin<:.ii pastayı bıraktı-. yemedi. lııte 
tabakta duruyor. 

- Yemedi amma elini sürdü. Ağ
zına götürdü. O artık satılmaz. 

- Y abu alayı bırak. Y enilmiyen 
pasta satılmaz d~ lilf mı? Hiç bir ta· 
rafı bozuk değil. işte pasa sağlam du 
nıyor. 

Etrafımızda kalabalık toplanınıştı. 
Mütehassıslar pastanın yenilmek hassa
sını kaybedip etmediğine dair fikirler 
beyan ediyorlar, münakatalar yapı
yorlardı. Ben cebimi tersine çevirdim.. 
Etrafa bir kırık ayna parçası, yanm 
parmak boyunda bir kalem, iki kop
mllf düğme, bir çuha parçası, velha
aıl yazı, it ve tuvalet edevefnn orta
ya aaçıldı. Herkes gülüyordu... Ben 
gayet ciddi idim. Hem gülecek ne 
vardı sanki ortada? Paranıı hesaplı
yordum. Cebimde dört pasta yiyecek 
kadar da para çıkmasın mı? O za
man geni§ bir nefes aldım. Gururla, 
zevkle kadına döndüm: 

- Ye haydi, dördüncü pastayı ye 
camın .. 

Sinemadan çıktıktan sonra kadın 
hiddetle bana bağırdı: 

- Beni rezil ettin, daha hi.li. ya· 
nınıda mı oturuyorsun. Defolun bura· 
dan ve bilin ki bir kadmla parasız ge
zilmez. 

- Dört past&., iki sinema bileti .• 
Daha ne istiyoraun? Banka kaıaaını 
sırtıma alıp gelecek değilim ya.. Za
ten senin insan ocağına incir dikece
ğin gözlerinden belli idi, dedim ve u
zakJa ,tım. 

Eskiden yalnız hoşlanmazdım. Fa· 
kat o gündenberi bu dudaklan boya· 
lı, saçları onduleli mahliiklarm dü,ma 
nıyım şimdi ... 

dahi itaat edecek tek bir fert yoktur. 
Konağınızdaki telgraf telleri kesilmişt_ir. 

Cemiyet zatr ilinizin hir kılına bıle 
gelecek hatadan pek büyük azap duyar 
ve kf:"ndisini ml!"f.ul eı',,.r. Bununla bera
ber Yıldızdan size verilmiş olan emirle
rin en kücüğünü bile ifa etmenize müsa 
ade etmiy~eğiz. Emrinizde bulunan bir 
kaç silahı millet~ kartı istimal etmek si 
zin sanınızdan olrnıyacaktır. MiJlet uğu 
runıda canlarını fedaya haz1r arkadaşları 
mı:za iltihak etmenizi niyaz edereT"iz. 

Paşa zeki bakışlı gözleıini Niyaziye 
dikti: 

- Peki .. • dedi - Fakat benim bura· 
da bulunuşumu yanlış telakki ettin.iz. 
Geceliklerimi değiştireyim sizleri takip 
ederim. 

Koridorda dolaşanlardan biri: 
- Olmaz! • diye bağırdı • Yalnız hı· 

rakmayınız, intihar eder. 
Bunun Üzerine koca müşür elbisele

rini sekiz yüz ki,inin gözleri önünde de
ğiştirmeğe mecbur kaldı. Sonra öne düş 
tü. Sokağa çıktıkları zaman: 

- Bir kumandan olduğumu unut
mayınız! - dedi - Bana ve yaverime at 
hazırladınız mı? 

Derhal kapının önünde şahlanan be· 
yaz bir Arap atını binek taşına çektiler. 

İşte Üçüncü Oı·du ;MH~ürü İbrahim 

gelen karşılıklar 

lr71 • 
ncı Liste 

ANKARA, 30. A. A. - Kar,dıkl•rı 
aranacak arapça •e far5ça kelimeleri 
77 numaralı listesi 4udur : 

/.-MEMLEKET 8-Mey,,. - ,..;, 

2.- MEMNUNIYET 9.-MIDE 

3-MEVSIM ıo-MIKTAR 

4-MEVSUK 11-MIKYAS 

S-MEVZUI 12 - MIMAR 

11 6-MEVZUN 13-MlZAÇ 

7-MEYDAN 14-MIZAH 

ma. Taksit: Bölük bölük. Takvim: D 
rültma, güngör. Talik: Asmak. arka] 
bırakmak. Tamir: yamama. düz·oltırl 
Tatil: Boşlamak, aylak. Tazim: say 
sevgi. 

İstanbul, 28 inci İlkmekte 
muallimleri 

~ :(. Ji. 

Liste (74) 
Mefahir: 

0

Ôğürune. Mefhum: Anla' 
mrş. Meftun: Urgun. Mehcur: Ayrılı 
Mehtap: Ayışığı. Mektep: Bilgi e · 
Mektup: Bitik. Melek: Tanrı ufa 
Melfuf: Sarılmış. Melhuz: düşün :l l:' 

Menfaat: Aşı. Menfur: İğrenç. Meı 
Yasak. Menşe: Kaynak. 

btanbul 29 uncu ilkmekteJ 
muallimleri 

,. " " 
Liste: (73) 

icap: gerek. lcrar: kira. İcat: y..ra 
mak. ihanet: Kötülük. ihmal: Boşl; 
mak, yüzüstü bırakmak. ihtimam: ( 
zeı:ııi,p bezenmek. iman: İnanmak, ka 
mak. insaf: Acımak. insan: Dilli dit 
izah: Açmak. 

İstanbul 28 ind ilkmckııeJ 
muallimleri 

" ,. " 
Liste (74) 

.Mefahir: Övünme: Mefhum: aala 
şılan. Meftun: Tutloun, .düşkün. Mel 
cur: Unutul.muş ayrı, düşmüş. Mehta. 
Ayaydmı. Mektep: okunak. Mektu/ 
yazı, yazılmış. Melek: Mel.fuf: Biti ' 
sarılı. Melhuz: düşünce. Menfeat : (<; 
zanç. Menfur: İğrenç. Men'i: yasak. 

İstanbul 28 inci ilkmekt.ef 
muallimleri 

" ,. " 
Liste: (73) 

icap: olağan. İcar: ayhkla vem.el 
(paraya tutak). İcat: yeniden çikarına 
ihanet: aşağı görmek. ihmal: baş:' 
mak. ihtimam: özenmek. imam: inat 
mak. inşat: ölçülü bakış. insan: izah 
açık anlatmak. 

tstanl:ıul 
43 üncü ilkmekteıı> 

,- Askeri tebligat 

ihtiyat zabitleri y klaması 
Fatih askerlik şubesinden : 1076 n 

maralı kanun mücibince bu sene .de & 

nelik yoklaması 1 Haziran.dan 30 hl 

ziran 933 çe kadar devam etmek üzer• 
ihtiyat zabitan ve askeri memurlarıf 

yoklamaları icra edileceğinden biı 

zat veya tahriren müracaat edecekler 
birer fotoğraf göndermel.eri rica olu 
nur eıferulim. 

~lilliy~t 
Asrın uındeıi " M 1 L L 1 y E T " ıir 

ABONE ÜCRETLERi : 
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il 
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ff.-riç için 
L. K. 
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Celen ıE.'t'rak ı•ri • .,.ilme:r:.- Müddeti 
eeçcn nüshalar 10 kuruıtur.- Caı:ete .... 
tnalbaaya ait i,ler için müdirıyete rnü· 
r&c&at edilir. Ga.ıı:etemiz ilin!arırı mes•u· 
lirelini kabul etmes. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Yeıilköy aslı:eri raaat merkeı:inden -..e

rilen ınalU.mata aöre burün hava bulutl\I 
•• sakin olacaktır. Yainıur ihtimali az
.Ur. 

29-5-1933 lııırihinde hava tazyiki 756 mi
limetre, en çok aıcaklık 18, en az sı
caklık 15 deceıce idi. 

iııııiiiiiııll ..... ıiiiiııı ....... -

Paşanın mıntaka kumandanı Osman fl 
dayet Paşayı istifaya mecbur brrakac 
derecede dürüst emirler vererek canı 
muhafazasına itina ettirmek istedi 
fevkalade kumandan da böyle fevkal' 
de bir hadiseye mevzu olmuştu. 

Sekiz yüz zarp iki müsavi bin alb yiİ 
Evet tam hin altı yü, ı.ıö~ün önünde { 
maşır değiştirmişti. 

Bu bir rekordur. 

Kukla 
Bu hadiseden bir gün evvel Selani~1 

Müşüriyet Erkanı Harbiyesinde ya .
1 

Kazım Nami Bey, Mcıstafa Kemal ' 
konuşuyordu: 

- Dün hayret etltm.. Beni zorla el 
mie götürdü. Evvela şadırvanda abd 
aldı. Maksadı geldiğini göstermek:i. ~; 
na ile kurulandı. Camie cirdi. Ben &. 

memek için kendimi güç tutuyordJ 
Yavaş yavat yürüdü. Sola doğru :;İ: 
letti; İmamın arkasındaki ikinci t< 
yer aldı; ben de yanına çöktüm. tıst 
tin imana geldiği anla1ıldı. I•· 

- Bir ikinci tecrübe daha yapf1l~ııl' 
- Artık bunu da Cemal Be:Y ~i 

s1n .. Nihayet Nurettin Bey bennn d 
onun dostudur. v~' 1 

(Dcvaını 



YENİ SİSTEM BİR ALET 
• 

1 Amell bılgiler 1 
Hoparlör hataları 

Yeni Viyana 
Çalışıyor 

100 Kilovatlık imali bilmİf olan ye· 
ni Viyana merkezinin küıat reımi 28 
mayıı pazar günü olmuıtur. 

Bir fırtınayı takiP eden hava o ak· 
tam fazla şemşekli ve elektrikli ohna
•ından bu yeni merkezi karanlıkla 
birlikte ve oldukça parazitli dinleye· 
bildik. Bununlaberaber bu dalgalar ve 
kendi ayarmdaki iıtaıyonlara naza
ran yeni Viyana mükemmel idi. Mu
sikisine doyum olmaz Viyana merke
zi gerek u.da yumu§&klığında ve ge
rek fadinge müsait olmamak huıu-

Yeni Viyana merkezinin içeriaindett 
bir manzara 

ıunda nokaanıızdır. Bilbaua aeı te
mizliğinin dereceaini Prag merkezile 
mukayeae edenler nefasetini kolayca 
takdir etmiılerdir. 

Prag'ın dalgaaı da bu dalgaya ya· 
km ve kudreti daha fazla olduğu 
halde uda pek tiz ve kesiktir. 

Herhalde evvelce bildirildiği veçhi. 
le Viyananın imalindeki yÜkaekliğe 
kanaatim.iz vardır. ............................ ~ ......... _!"••·················-.. 

Dinlediğim 
Neresidir? l 

KASCHAU (katav) 2 kilovat an· 
ten kudretinde kuvvehl•ce bir Çek 
istasyonudur. Kıt mevsiminde belki 
kuvvetli aletler ile C"f saatlerde a• 
lmmak mümkündür. Spiker "Hollo, 
Radyo jurnal koaiçe,, diyerek nevi· 
yata bqlar ve programı her zaman 
Pragtan nakleder. Dalgaaı 293 met• 
redir .. 

KASSEL, (Almanya) 245 metre 
dalgadaki zayif Alman postaaınm İ· 
tidilmesine imkin yoktur. 

KAlTOVtrS, (Lehistan) her ha· 
fif aletle iıidıilen bir postadır. Dalga· 
aı 408 metre ve kudreti 16 kilovat o
lan bu posta günün az bir zamanın
da müstekil bir neıriyat icra ederek 
çoğunu Vartovadan naklen neıreder .. 
Dinleyicilerce tanmmıı bir aeı §Öyle 
konutur: "Polıkie radyo katovisö .. 
lstirahatlerde bir çekiç aeai iıidilir. 

1 Muhtellf radyo haberleri 1 
Yeni Viyana merkezinde koıuer 

verilmek için 50 kiıiden mürekkep 
bulunan Viyana Senfonik heyeti ile 
Viyana radyo prketi araaında muka· 
vele akti için konuımalar batlaJDI§
tır. Anlaıılabildiği takdirde bu taknn 
Viya.na radyo orkeatraıı ismile Viya .. 
na iıtaıyonunda muntazaman temsil• 
!er verecektir. 

Japonyada 500 kilovatlık merkez 
Japon HükUıneti üç tane 500 kilo

vat kudretile çalııacak üç radyo mer
kezinin imali için lazmıgeleo tahaiaatı 
bütçesinden ayırmııtır. 

yeni olduğu için taıkm gelen aada 
hoparlör aadaaından evvelki lambaya 
büyÜk tazyikinden vukua gelir ki bu· 
nun önüne ancak kıaa anten ile geçile
bilir. 
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Osmanlı borçları itilifı: Büyük 
Hasan 

Millet 
Fehmi 

(Dünlcü nö•hıunızda1t mabat) 

t,ıetme kilometre teminatlarının . .se
nelik mürettebatı azami 890,000 turk 
.ıtmıdır. Dilyurıu umwniyeye cibaytti 
dervredilen ka,..ıhklar şunlardır: 

ı - Hayda1'4'a'13 -Anlra.-a battı, kar-
9ılıi1ını İzmir, Ertuğrul, Kütahya, An,. 
Jıara ııancalrları aman. 

2 - SeMlnik - M.,_tır, kaxşıhğı Se 
Jılr>llı: - :r.ıan.tır N<ı.Calıları aııan, 

3 - Dedeağacı • Se!Anik hattı, bu 
Jıattm, geçtiği yerlerdeki ııancaklann 
apn buııJarda De<Uağacı - Gömülcü
ne, Drrama, Siroz amakları aşandır, 

4 - FAıkişehir • Konya hattı, karşı
lığı Trabzon Gümüşane sancaklarının 
her nevi varidatı uşriyesi ve hattın ge 
çc:ceği yexlerin aşer faz.lalarından mü
rettep. 

5 - İzmir ka5aba hattı karşılığı, 
Trabzon, Gümüpne 91ilncaklarının her 
nevi vandalı üşriyesi ve hattın geçece· 
ği yerlerin aşar fazlasının mürettep 
bi&sesi. 

6 - Alaşehir Afyon • Karabisar ~at
ı., karşılığı işletme Jwıılatından huk
met hl,,... ile o tarihe kadar imtiyaz ve 
rilmiş olan hatlara teminat olarak tah 
sis tdiJen aşarı mürettebat fazlaların
dan sayla 7 Konya Ereğli hattı, karşı
lıı;a hattın hasılatından hükilinet his
•<sile yüzde dört faizli bir istikraz ok· 
tledilerek bu istikraz basılı karşılık ola 
1:2ktır. 

a - Hama - Reyak battı, karşılığı 
Şam, Akahama sancakları aşarı, 

9 - Bağdat ikinci ve üçüncü kısım
la Konya - Adana hatları. kar.;ılıgı. 

Halep vil.iyeti Ağnam rmümundan 
tazminatı harbiye karşılığından Baki
ye kalacak miktar. 

10- Alpullu, Kırkkilise, hattı ile 
Haydarpaşa· Ankara - Eskişehir - Kon 
ya hatlarında Seyrisefer seri katarl.arı 
t:ıhkimatı için düyunu umumiye vari
dat fazla 'arı üıerine açılan ava.ıwlardan 
t.:min olunmuştur. 
Kılomctre temin.atı karşılıkları da 

sme azami 890 bin altın olmasına ı;ö
rc b~ .hatların işletmeye açıldığı tarih
ten ıtıbarcn otuz seneden evvel istimlıSk 
ve_ya işletmeye de mevcut olmadığına 
gore bu te<Jiatın a gad müddtti otuz 
6~n:.! devam eden mecburiyeti nazarı 
dıkk.ate alınırsa o zamanın cari faizine 
göre yüzde bes faizli ve otuz senede 
itfa 13,700,000 ~ltının senelik mürette
batı olur bu sermayeye de Abdülhamit 
devrinin istikrazlarına ilave etmek icap 
eder, yine bu devrin mühim muamela
tı maliyc,;inden biri de tevhit düyunu 
me•tlesidir. 

1903 tarihi:::le Muharrem kararna
meeine tabi borçlardan a. tertibi hi
tam bulmuş b. tertibinden de bir miktar 
ödenmişti. 

B. tertibinden kalan bakiye ile T., 
D. tertipleri aşağıda söyleneceği şekil
de birleştiriltrek Düyunu muvakkate 
namı altında yeniden çıkanlan yüzde 
dört faizli, 45 amortismanlı tahvil ile 
mübadele edilmiştir. 

Bu mübadele ameliyesi l!. tertibi 
100 yüzü ve: 

T. ttrtibi yüıü 42, 
D. tertibi yüzü 37, hesabiyle yeni 

tahvil ile deği§tirilmiştir. 
Düyunu umumiyenin talep ve muva

fabtindtn doğmuş borç yek6nu üzerin
den kısmtn tmzil vaki olmuşsa da tedi
ye cihetinden hazine için karlı bir iş ol
mamıştır. 

Tevhit düyunundan evvel bu tertip
lerin sırasile borçlarda kıymetleri daha 
çok aşağı olduğundan kolayca itfa edi
liyor. 

Faizleri 299 tarihindeki tasfiyede 
yüzde 1 • 3 yüzde birden üçt kadar ol
dukları halde tevhit muamelesi her ter
t!P müsavi yüzde 4 faizle kabul edilmiş
tır. 

Çok sonra itfasına başlanacak olan 
S. D. tertipleri daha evvel B. tertibiyle 
beraber muayy<n miktarlar üzerine itfa 
esası kabul edildiğinden mühim bir is
pekülasyon zemini hazırlanmıştır. 

.. Bu tevhit muamtlesi için 1,460,000 
Turk altını masrafı hazine deruhte et
mi'i ve bankaca düyunu umumiyenin 
akçasına 300 bin ilaveten vermiştir. Bu 
muk.avelede tevhit harki bırakılan şark 
demıryolları tahvil.lerinin sene
li~ mürettebatı 27000 altın tesbit edil
~ılrten sonra tah~ilatı mümtaze karşılı
gı olan 430,000 lıra'1na dıa mürett•ba
tın tahvilatı mümtazmin tamamen im
hasında düyunu muahbidcye tahsis e
dimem de ilave olunmuştur. 

1906 tarihindt tahviUtı mümtazenin 
düyunu muahhide evsafındaki tahville
rin mübadelesi ba§ta düyunu umumiye 
olmak üzere alakadarlar teklifi üzerin• 
1.367.970 liralık fazla tahvil çıkanlmıır 
tır. 

Mil Hyet'ia romanı: 16 

Mübadele lraramamesindt ağır ka
yıtları düşünmtksizin kabul edilmiştir. 
lstikrazlarda olduğu gibi tevhit ve mü· 
badelelerde komisyonlar sair masraflar 
hazineye tahmil edilmiştir. 

1899 tarihinden evvelki borçlarilim 
gaamısır vergısi addedilmiş olanlar 
hariç olmak üzre bakıye kalanlar için 
kırk küsür milyonluk yeni tahvil ve
rilmiştir, 299 senesi 900raki borçlar 
bunı.:aı haricindedir. 

Üçüncü ıkvre : 
Meşrutiyetin ilanından harbi umumi

ye girdiğimiz tarih• kadar. 1908 se~ 
meşrutiyet. arzı izah olunan ağır şe
rait altında devir aldığı maliyeyi düyu 
nu umumiye cebhesinden en ufak bir 
değişikliği dahi düşürmeksizin düşün
sede biç bir sey• muvaffak olamaksı
zın zaten hazncni elinde şikaret düyu 
nu umumiye intikal edeı. vari
dat mtbalanndan mahrum kaldığın
dan yine istikraz siyasete daha ziyade 
vüsat ve revaç vermiyor. Meşrutiyeti i
lanından harp umumiye girdiğimiz ta
rıhe kadar ye<li sene zarfında 48,633,442 
1ira!ık uztJn vadeli harici istikraz ve se 
kiz Luçuk milyon hazine tahvilatı ibra 
er ve dahil ve hariçteki mUesseseler
den ı~.731.286 liralık uzun v• kısa va
deli avane muameksi yapılmıştır. 

Yekün 76.864,728 liraya balığdir. 
BunJarın miktarlarıla karşılıklarını 

arze-1iyorum: 
; - 1903 istikrazı 4,411,212 türk al

tır.ı itibarı ve karşılığı rüsumat emane 
ti hasıla umumiy inden aşar hasılatı 
vt tlüyı~nu umum.iyeye muhavvel kilo
ntttrc teminatı aşar hasrlAtı fazlaları, 

2 - 1909 istikrazı 7 .000.004 itibari 
kıymet türk lira51 karşılığı kısmen Si
vas. Konya. Kastamonu, Adana vilayet 
leri amarlarmdan w Kalecik kazaaı a· 
Şd!"Jadan, 

3 - 1911 istikrazı iki tertip - -il -
onbir milyon itibarı kıymet türk altını 
karşılığı İstanbul vilayeti gümrükler 
hası~atın.dan 'Kntde 550 bin altın, 

4 - 1914 İ1!1ikrazı - 22 - yirmi iki 
milycm itibari kıymet türk altını kar
şr1ığı 1914 <> nc,;ine kadar akdedilmjş 

bilcümle istikrazların karşılıkları olan 
vari<latın mukaveleleri milcibince ken
di tertipleri alındıktan sonra artacak 
m~ba' iğden ve aşar üzeri'fle mevzu his
sei iane ibtidai mektepler için zamme 
dilmiş idaı:ci hususiye1ere ait hissodir -
hissei ianenin düyunu umumiye tah
si•inden ve Reji ~irketin maliyeye ait 
temettü his '5oi Reji avansları karşı
lıeı tefrik olunduktan sonra kalacak ba 
kıyeler<len, 

5 - Hüdeyde - Sana demir yolu is 
tikrazı bir milyon on lira itibari kıy
meti karşılığı Hiideyde ve Cidde güm
rükleri hasızdr, 

6-- Havız.lar ve doklar istikra21 -
1.210,000 - itibaren kıymeti karşılığı 
Sivas vilayeti a~rından. 

i - 1908 Bandırma - Soma hattı istik 
razı - 1712304 - bir milyon yediyüz 
oniki bin üçyüz dört itibari kıymeti 
lzmir - Kasaba demir yolları hasıla
tından hükfım<:t hisseleri ve demir yol 
lan işletme k>Iornetre teminatı karşı
lıklarından artacak miktarlardır. 

8 - Hazine tahvilleri : 
Yüzde bir altı faizli tahvilat 3,000 000 

2 bes faizli tahvilat 5.500,000. bu tahvil 
lerin• beş buçuk milyonluğu alman ban 
kerlerin ve üç milyonluğu da Periye 
bankası yüzde vasati seksen beş he
sabiyle satın almışlardır. Bunlardan 
başka Balkan bartıi nihayetlerin.de da
hilde de iki buçuk milyon 1 liralık ay
rıca hatine tahvili satılmıştır, bu son 
kısım yukarıki yekılne dahil değildir. 

Meşrutiyet devrinde UZllfl ve kısa va 
deler ile alınmış avanslar ve karşılıkla 
rını şunlardır· 

1 - Bank de Frans 1911, 1912, 1913 
senelerinde, üç defası 1,320,000 türk 
lirası karşılığı İstanbul vilayeti güm
rükleri, 

2 - Bağdat demir yokı şirketinden 
1913 ~ 510.059 türk lirası karşılığı dü 
yunu umumiye fazlaların ve hattın hü 
kümet bi.uesin.dt11 evve iki taahhütlerin 
doo kalaca.k kısımlardan veoair mah8u 
battan. 

3 Türkiye milli ve Sel&nik bankala.
rından 1912 de 1.650,000 !ürk.lirası kar 
şılığı Edirne. Se.lanik, Aydın, H!idaven 
dikar. Beyrut vilSyetleri gümrükleri ba 
sılatından evvelce düyunu umumiye mü 
rettip miktardan artacak bakiyeler, 

4 - Türkiye milli banka.ıodan 1911 
2,054,860 Reşadiye zırhlısı lçfn karşılığı 
hazinece varidatı umumiyeden ve d.r 
nanma cemiyeti ha6ıliitmdan' ödenmek 
üzre 

5 - Seliinik bankasında 1914 de 
60 000.000 lira kartılığı hazine tahvili 
Tebnetmek mubbilindt. 

ERKEK KISMI 

SARIŞINA BAY/LiR 
YG%an: Anitalooa 

• - icap edene hikime: "Sir Fran
cı:a Bee~n tacı verirken tuuruna aa
hıp degılcli !,. deriın •• 

Dorothy lifaltmcıa kalrr - hiç? 
- L;ady, ~ecli, eğer mahkemeye gi

denenız, emın ohan iri hikiın sizi iyi-
• ce cördükten sonra kocanızın bundan 

tam 35 sene evvel fuuruna sahip ol
madığına hükmeder 1 dedi. 

Bunun Üzerine Lady Francia Beek
man: 

- Sizin ne çetit lnaanlar olduğunu
ıı:u anladım. Si:ııin ılbi insanlarla işim 

• yok. Çünkü sizin gibi insanlarla çene 
yanıtırmak azametime dokunuyor! 
dedi_ 

Dorothy cevap verdi: 
- Lady, bizimle çene yarıştırmak 

azametinize 0 kadar mı dokundu! ••• 

Tercüme: Kamran Şeri/ 

Ya sizi kartımızda görmek bizim ıö:ıı
lerimize ne kadar dokundu, onu biç 
aormıyoraunuz! ..• 

Bu aözler Lady Franciı Beelı:man'ı 
biraz daha kızdırdı. 

Bunun üzerine iti bir avukata vere
ceğini söyledi. Hiddetle dııarı çıkar
ken ayağı fiıtanının uzun eteğjne ta .. 
kıldı, az kaldı dütecekti. 

O zaman Dorothy kapıdan uzanıp 
haykırdı: 

- 1926 modeli eteklik görmediniz
ae hiç üzülmeyin! işte bir nümuneai 
ıeliyorl.. 

Bu vaka Üzerine ben çok üzüldU.n. 
Böyle Lady Francia Beelı:man gibi ne
:z~ketaiz bir kadınla karıılattığımız j .. 
çın bu sabahı ıayet tatsız bir şekilde 
geçirmit olduk. Yazık! 

6 - Osmanlı bankasından 1912 . 
1913-1914 seııekrine meşrut hesap ca
ri haricinde olarak altı defa da beş mil 
yon 622,200 türk altını karşılığı düyu
nu ı>mumiycce cibayet edilmekte olan 
ağnam ve aşar fazlalarında ve tütün 
Uşru ile Bağdat, lskenderon. Haydar· 
paşa da dahil o.lduğu halde gümrük va
ridatından bu tarihe kadar düyunu u
mumiyeye mütabusia mürettep meba
lığın temininden sonra kalacak miktar 
ve harp vergi9inden hazineye ait kısım 
ve Sivas aşarından düyünu umumiyeye 
mürettep kısımdan bakiye alacak mik
tar ve Diyanbckir. Sivas, Trabzon, 
Kastamc:mu, Şam, Musil, Kara'Si, Botu, 
Hu.davendik§r, ETZurum vilayetleri ağ 
namından, 

7 - Tütün Reji şirketinden iki se-
1\ffie ve beş defa 1,860,000 türk alımı 
1t.ırşılığı reji şirketinin t-emettuundan 
hazine hissesi i14! İznıir a~arınclı.·.1 bu 
tarihe kadar düyunu urnumiycye gös~ 
rilmiş karşılıklardan bakiye kalaaık 
kısım, 

8 - Anadolu demir yolu şirketinden 
1914 iki yüz bin altın karşılığı gümrük 
ler hasılatı ,umumiyesinden, 

9 - Düyunu umumiye mccJis.inden 
1913 ve 14 senelerinde onbeş defada kar 
şılığı gümrük re6mi munıarnmı düyu
nu umumiy•ye mevdu 2,951,167 lira mü 
teferrika aşarının hissei ianeleri Ay
dın, Hüdavendikar Ağnam bakiyesi, 
Sivas aşar bakiyesi, kısmen de evvelce 
istikrazlardan satılamayip hazinede ka
lan tabvilkrin te-rhini ve sair karşılık 
lar;_n fazla1a.rı, 

10 - Doyçe Bankt'an 1911-1912 se
nelerin.de Ü<; milyon üç bin lira karşılı
ğı kısmen gümrükler varidatından ev
velki karşılıklar temin edildikten son 
ra bakiyeside bir sene sonra tadat edi 
lecek olan Ağ:"!am basilatın<lan hazine 
tavili rerun mukabilin<k, 

11 - Fenerler idaresinden 1913 sene 
sin.de beşyüz bin altın karşılığı, Fener 
ler ida<c,;i hasilatından hükfunet his
sesi, bu hi•se 16 da yedisi hükümcte ait 
olduğundan bu hiBse fe~erler ajansla
rının yalnız faizlerine kıfayet etmıe re
sülmali imha için karşılık kazadığı he 
siben anlaşıldığı bal.de fenerler işletme 
imtiyazının bu avanslar hükfimet hesse 
leriyle itfa edilinceye kadar - ki ebe 
diyet ifa.de e<ler - temdit edildiği bu 
mukavelede münderiç-tir. Mukaveleyi 
meclis cncüınenleri sıene1eree tetkik et
mediğinden tasdiksiz kalmış bu o;uretle 
meşrutiyetin yedi senelik istikraz işle 
ri 76 milyon sekiz yüz aJtmı. dört bin 
küsur liral'.a baliğ olmuştur. 
Avansların bir kısım uzun vadeli i&

tikrazlar ile kapatılmış isede bir kısmı 
kendi k~ılıklarila devam ~rek Cüm 
huriyet idaresine devredilmiştir. 

Bu avansların alınmasına bqjıca se
bep istikraz karşılıkla geniş mikyasta 
düyunu umumiye idare<ıine talıeis edil 
ı-Jiğinden. sene nihayetinde karşılık 
fazlalarını istirdada kadar tahammül 
edilemiyerek daha evvel yüla;ek fa;z 
devlete ait parayi avansı şeklinde ala
rak sene nihayetinde mahsup edilen dü 
yünü umumiyeye avansları ~ mahi
yettedir. Di&e.r1 kıaa vadeli ıstikraz
dır. 

Gerek Abdülhamit ve gerek meşruti 
yet ietikrazları yüzde 70 den başlıyarak 
rüzde 85 e kadar muhtelif kıymetlerle 
ıhraç edildiği, komisyon, tap ücre6, a 
ciyo w ııair masraflar da nazarı dikka 
te alınıraa bu iki devrin yaptığı istik
razların batiılı yiUde 30 noksaniyle he
sa bedi lebiH r. 
Bazı mukavelelerde iatikraz hasılın

dan eşya mübayaa etmek ve o memle
ketin fabrikalarına s.iparişler vermek 
ve istikraz dahilde yapılacak bir iş için 
is• o isi behemehal toptan w ögtüril bir 
bedel mukabilinde ıparayi ikraz eden 
memleketin teahhiitlerine vermek şart
ları vardır. 

Yine bir k•ım iatikrazlarde imtiyaa 
lı şirketlerin halr.ıız taleplerini ıohleri
ne olarak kabul edorek hemen bal et· 
mek, veya ytniden imtiyaz vennek ve 
yahut mevcut imtiyaz.lan Jdıleriııe ola 
rak genişlettimıek, tarifelerini artır
mak kayit ve şartlerına ve ~ati. edilen 
mektuplara ve karara i.ııt:ikraz mukave
lelerinde oka teeadUf edllü. Bıı ,devreye 
ait olan mµJaçhazama şu iki noktayıi 
da ilave etmelııtıe fayda görürüm: • . 

1914 ist<ikrazmdan hami uınuınının 

ııuhuını üzerine Paris mİ.İc6ee6•tı m~ 1 i
ycsindeıı henilz almamıyuı ı.Jı:iye:lerlıı. 
araştınlmaaı, harbi umumi içinde Bag 
dat inşaat prketine Toroıı i.,,Jnôn teır 
ri! inşası içôn maliyeden verilen 3 mı! 
yon liralık avans hceabı. 

Gerek Beırlin muahedesiyle ve gerek 
Balkan harbinden aonra Lon.dra mualu! 
~yle ba~ka m<mleketle-re tef.rik edi-

30 Ni.an 
Dün Lady Francia Beelı:man'm avu

katı geldi. Yalnız kendisi avukat de
ğilmit. ismini kartında okudum. Anla
tılan ismi M-•· Brouuard iınİf· 

Dorothy ile giyiniyorduk. üstümüz
de her :zamanki gibi hafif bir aabah
lık vardı. Kapı hızlı h....lı vuruldu. BU. 
daha: "gir!., demete vakit bulınada!' 
o odanın ortaama düttfi. Lady Francıa 
Beelı:man'm avukah domu& slbi ae•
ler çıkarmakta taksi f<>förlerinden ge
ri kalmıyordu. Zaten daha odanın or
tasına düıtüğü zaman domuz gibi ba
ğırıyordu, sonra da ayni aeale baiır· 
makta devanı etti. Dorothy ile lıabul 
salonuna kotluk. Dorothy ona baktı, 
baktı. 

- Eeeee. • • dedi. Artık bu Paria
ten illallah. • Her sabah karıımııı:a 
böyle bir zmlh çıkarsa buna ainirleri
miz tahammül etmez ki .• 

Bunun üzerine Mona. Brouuard bi
ze kartını verdi ve domuz aibi bağır
dı, bağırdı. Ellerini bir çok havada 
salladı. 

Dorothy, dedi ki: 
- Bu adam tıpkı buranın Mulen 

rujuna benziyor! 
Sahi, adam bu halile tıpkı bir yd-

len düyunu umumiye mürettt:bat his
selerini tamam vermelerinden bizim 
vergi menbalarımızın ödemiı; olduğu 
mebalığı de alakadar dtvlttlerden. is
temek icabe.ıder. Bunları, imk3.ıT ve za
man ile ara~tırmak maliye ve hariciye 
mirin işidir. 

Dördüncü devre: 
Harbi umumiye dahil olduktan Mon 

doros mütarekesine kadar yapılan nw.a 
meleler ile Cümhuriyet idaresinin İs
tanbula hakim olduğu güne kadaı ı,.. 
tan bul idaresinin mari !etleri : 

1.- 1915 senesinde Avu•turya • Ma· 
caristan banka1arının verdiği avans S • 
milyon altın harp içerisinde A imanların 
harp masrafına ve bilhasea İrak Filis
tin cephelerine yardım olarak verdiği 
altın.Jac muahede ile ibra edildi°ğinden 
IY.nlardan faz.la bahs~tmiycceğim. 

1.- Dahili muamele ve neti.ce1eri, 
1.- 1914 ila 1917 senelerinde muhte

lif tertiplere çikarılmış evrakı nakdiye 
158,000,000. Bu evrakı nakdiye harp 
masrafı için müttefiklerden bir yardım 
teahhü<lü almaksızın harbe gi.,itdiği i 
çin kiigıt çıkarmak zarüreti dolayisiyle 
Almanlarla aktedilen mali mukavelele
rele mrzkür meblağın su.lhuıı aktinden 
altı ay sonra bu evrakı nakdiye hamil
leriyle mübadele etmek üzre İ~ul
da düyunu umumiye idare-sine teslim 
edilmi;, diğer tertiıplc,rin karşılığı da 
sulhun aktinden sonra muhtelif tarih
·ıerde b deli ödenmek üzre Alman ha 
zine tahvil5.tı yine düyunu umumiye 
emrine verilmişti. Neticede gerek bu 
altınların ve gerek Alman hazin' tahvil 
Terinin mukabilini uzun vadeli iıstikra
za kalbederek Türklerin bunlerı asır
larca ödemMi mukadder idi. Versay 
muahedesi Almanları bu teahbütlerin 
den ibra ve hazine tahvillerini hüküm· 
süz bırakmı tır. 1 stanbulım işa.glinde 
muhasım devletler düyunu umumiyede 
Türk evrakı nakdiyesi birin<:i tertibi ha 
millerinfo hesabına emanet bulunan al 
tınları Londraya nakletmiş ve düyunu 
umumiye de bu ime seyirci kalmıştrr. 

Bu suretle evrakı nakdiye karşılık
sız oJamk yalnız Türklerin omuzların
da bırakıldı. 

2.- Harbi umuminin üçüru:ü muame 
Je.si vatandaşlardan aldığı tekalifi har
biye vesaiti nakliye, aşar iaşe Ctn8alleri 
w teahhüdat bedelleriyle maaş, mas
raf rerakümleTi bu meblağ maliye na
zare.tinin heeabına göre 45 milyon lira 
yi miitecavız idi. Bu he&abı Ankara i
dareleri 1336 senesinden itibaroo esıha 
bı istihkakının veya köylerinin vergi 
borclarına mahsup suretiyle ve sonra 
da mahsubu umumi karuıniyle geniş 
mikyasta mahsup yaparak kalan cüzi 
bakiyeyi de tasfiyei düyun tahviline 
raptederek mehma emkan vatandaşla
rın matl'°1J>larına cevap venniştir. 

3.- Dördüncü muameleoi 18,000,000 
milyonluk istikraz dahili aktetmiş bun 
da-:ı yalnız bir buç.uk senelik faizi ver
mis resülmal ile diğer faizlerini olduğu 
gibi bmıkmıştır. Bu is.tikrazuı faizi al 
tın ve karşılığı da ağnam hasilitın
dan haıineye kalan kısımından olacak 
u dama.dm düyunu umumi
yeden aldığı avanı takriben iki milyon 
lira, bu ,para ile kuvayi inzibat.iye teş
kil edeceğinden işgal kumandanlaTının 
muvafalıa-t ve yardımlariyle aJınnuş. 
Karşıhfı a~keri demir yollan anbarla 
n d" dahil olmak üzre lstanroldaki 
anbarlarda devle<t mali olan eşyanın sa 
tış muameJitı utıJmı.c;; vıe para veril
mişrir. 

S.- Osmanlı bankasın.den ı;;ıeş.rut he 
sabı cariden başka iki defa da iki bu
çuk mi1)"0n liralık avans. • 

Bun ]arın ka<şılığı kısmen !lMılacak 
eşya bedel.inden ve mühim kıemı da i&
tikraz dahil! ku1?"1lları için bırakılmış 
olan altınları rehin ve~k ıouretiy.le. 

6.- İ9tikrazı dahili kuponları ~deli 
için Oemanlı bankasına bıralrılmıt olan 
460 bin al1ından 80 bin altının .-ehin 
fazlası akt~lerek işgal kumanıdanJarı· 
nuı talebi Uzerine w düyunu umumiye 
nin dtlil:Ietiyle Ntılımalı: 1ı1rtarl Domat 
bükfunetıine verilmiştir. 

Ka1a.n 380 bin altını e.lckll kaçmna· 
mak için Ankara hUİdlmıetl Iatanbula 
vaziyc;t etmeden evwl .ehin bedelleri
ni verıerek altmJan ~I mukııhi~ 
ıtlmıs"" Ankarsya rıak.Jetmlştk 

7.- D- Ferit tortanbulıdıa bu.kınan 
Zinat Banlımı ..-kez ve~ al 
dıfı 1,500,000 lira, karşı:lığı yoktur ve 
İtıtıriıuJ idareııi bu a>ıınıdan birini ver
memi~.tir. 

Bu dabill muame.le)erin ~kntı.u Al
ınan ve A vueturye.lılardan alınan al.tın 
ıı.r hariç olmak üzre 227,000,000 milyon 
liradır. Satılan aı.tın bedeJleıi harlçtir. 

İstikJAJ muharftıeleri bUytlk zaferle 
bittiği zaman bilyük Gazinin~ klıra 

defirmenine benziyordu. Dorothy de
di klı 

- Yalnız bunun yeldeğirmeninden 
bir farla var: h_, daha fazla gtiriiltü 
ediyor, hem de kendi riizg&rile dönü
yor! 

Durup uııun müddet Myrettik. Fa
kat hu kadar çok oeyredilince itin ta
dı kaçtı, çünkü adam hep franuzca 
konUfUyordu, franaızcadan da biz bir 
f"Y anlamıyorduk. 

Bunun üzerine Dorothy'nin alılına 
bir tey geldi: 

- Dur, ıunun eline 25 frank tutuı· 
luralon, balı:alrm susacak mı? Dedi. 
Hem neden suamuın. .. S franga bir tak 
ti ıof'örünü suıtunnak kabil olduktan 
sonra 25 franııa bir avukat bayiiden 
bayiiye suaturulur! •• 

Doğru ... Çönldi adam tolörden 5 kat 
daha fazla ııörültü yapıyordu. B"t kere 
betimiz de eder 25... Zaten adam bizim 
franktan bahaettiğimi.:d ftitince lıayafı 
aölı:iinet bulur ııibi oldu. Bunun üzerine 
Dorothy cebinden çımbıaını çıkarıp a
dama 25 frank verdi. Ne dersiniz, adam 
auaup parayı cebine koydu, Bu kadarla 
kalsa iyi ••• Fakat parayı cebine koyduk
tan sonra, üstünde al renkte fil resimleri 
yapılmıt bir mendil çıkanp hüngür hün 

Meclisinde 
B.in nutku 

cağı Tilrkiye düyunu umumiye cephe
sinden şimdiye kadar izah eylediğim 
bulaşıklığın içinde idi. Harici l:orçlat
dan o tarihe kadar ödenmiş olanlardan 
gayri mısır vergisiyle ahnmış .paralar 
da yine dışarıda olmak üzre 161,303,833 
lira baş paradan müterakim faizler&n 
ibaret düyunu umumiye işiyle karşıleş 
tı. 

Son altın bütçe olan 1330, 2914, ııe
nesi düyunu umumiye bütçesindeki bir 
senelik müretttba faiz ve amortisman
lar ile idare masrafı 11,400,000 altın· 
dır. Bu sene deovletin umum varidatı 
32,600,000 altındır. 

SuJh kongresinin baledeceği binbir 
işler a.rasında bir de bu dev cüsse dü
yunu umumiye işltti mevcuttu. Bu me
selenin üç büyük yüzü vardı: 

1.- Borcun aslı ve nasıl taksim edi· 
Jeceği, 

2.- Düyunu umumiye müessesesi 
ve onun haiz olduğu imtiyazlar ile ha 
miller emrine bu idareye terk veya tab 
sisan tevdi edi1miş vergi ve re8im men 
baları bunları hariç rehinler kelimesiy
le ifade ediyorlardı. 

3.- Senelik mürettebatın hangi cins 
para ile hc,;ap olunacağı mese!C9İ. Di
ğer bir ifade ile kuponlar meselc,;iydi. 

Uzun muharebelerde gtnçliğini şehit 
vermiş bir millet, istilaJa.r altında ma
mureleri harap olmuş bir vatan için 
bundan daha fen~ bir miras tasavvür 
olunur mu? İşte Cümlıı.riyet bu berbat 
mirası ister istemez eline aJarak halet 
mek çattlerini aradı. 

Düyunu umumiye imtiyazatına dokun 
mak Türkiye için barabıyı mücip ola
cağını söyliyenler de ekoik değildi. Fa 
kat o büyük Gazinin saçtığı t,.tiklal nu 
rundan istidat~rı derecesinde hisse a
lanlar yine en başta o büyük mürşid 
olduğu halde bu muğlak ve çetin mese 
lenin dahi diğer işler gibi hallini mu 
ka.dılts emel adettiler. senelerce aJış
tılar, uğraştılar bugüçnkü bale getir
ôiler. 

Nasıl lıalettiler ? 
1.- Birinci mese]~, dUyunu umumiye 

nin taksimi: 
Bu taksim işi Bertin muahedesiyle 

Balkan harbı üzerine Londra muahede 
!erinde Türkiyeden ayrılmış yerler için 
imparatorluk borçlarına isabet eden se 
nelik mürettebattan hisse tefriki şek
linde oJmadr. Çünkü bu taksim şeklin 
de borçlu olan Türk devletinin resülma 
le ait tahvili hamilin yedinde kalaca
ğından _,.,ıık mürettebatta hiıse ayrı 
lan diğer devlet hissesini vermediği 
takdirde Türk hazinesi hatta hazineye 
oormaksızın -düyunu umumiye müesse
oesi ken.diırine mevdu vergi menbalarm 
dan bunları da ödemekte devam ediyor 
dou. 

Genç Türkiye idaretıi mazının düş
tüğü hata,lma düşmedi. Bor-cun aslının 
yani rcsülmalının taksimiyle hisse ay
rılan diğer devletlere ieabct edecek mik 
tar için Türkiyenin -..reti k:etiyede ve 
mutlakada ibras istedi. 

Bu tabii talebin gayesini aezen dil
yunu umumiye m~si kürrei arz 
ytriııden kopmuş gibi vaveyla kopardı 
Harıçte ve dahilde dedikoıluler başlar 
dı. Bu nevi sermaye fen.nen kabili tak
sim deği1dir diyenler oldu. .. 

Bin bir milşkülat içerisinde kabil> 
taksim olsa bile Türkiyeye mahsu&- ye 
nı tahviller ile mübadele maaırafı &ekiz 
on milyon lira olacağuıı ve buna ne lü 
zum olduğunu iddia edenler de bulun 
dt•. Bunlara rağmen eeliihiyetlıi maka
ma! sermayenin tekııiminde israr etti. 

Sanıılmıız kaya gibi metin okm baş 
muraıu-ıınız l&met Paşa Hazretleri bu 
t~lebinı iuarla tek.rarla.dı, mu'V3ffak ol 
du. R.e•ülmıal ıu !lllrctk: taksim ed.ildi: 
Mnır vergisi karşılığiyle alrtedi.1-

miş iırtilmlzlar tcmaınen mısır hiss.eai
nc tefrik edildikten eonra bakiye kalan 
baş para ve faiz 161,S milyoo Ura mu
harebelerin başladığı bir evwlki sene 
varld:rtına göre hiMCier tefrik edildi. 
Taksim tarihine kadar teraküm etmit 
faizler de nazarı dikkate a.Jındı. Bu aı 
retlt. faizler de dahil 107 milyon lira 
TUrkıye Climhuriyetine ve 54,5 milyon 
lint da Balkan devlctJeriyle Suriye, I
rak, Arablatan devletlerine ayrıldı. Tür 
kiye hi-.1 diğerlerine nıilllıeten ç.o.k 
görülürse de bunun aebebi yim ldaırei 
aabıkadır. Çünkü vergileri sakin ve mil 
ti olm Anadolu balkının üzerine yüit-
letımeolııden dolayoi ayrılınıt olan menı 
lıebtltr az vergi ve.rdik>leri için bor!l
tan da az hieae i .. bct eylemit oldu. 

Yine tekrar ediyorum, Berlm muabe 
öuıinde .,.. Balkan harbinden 90!Jl'I oJr 
dulu gibi Lozanda .ı. yalnız ııcnelik 
milr<ttebetm ~rikiyte iktifa eıdilmiş 
oleaydi bugün türk vergi mükelleUeri 
aleyhine m•ır vergisi iatiknul&rı da 

ııiir aiJamala boıtladı. BulMID üzerine 
Dorothy dclclen meyil• oldu ve avukaıa 
danilpt 

_ Bana balr.. Bizi sabalıbınberi ~ 
peyce ellendirdin •• Fakat eğer tadında 
bualonazaan buradan ıepetlendifin gün 
clilr! .. 

BunWI üzerine adam telefonu İ§llrel 
etti, telefonla lıonutmak iıtediğini an
lattı. Dorothy dedi lı:i: 

- Eğer bu telefonda istediğin numa 
,..yı buluağına aklın lreıiyorsa hiç dur
ma ... Biz kemli hesabımıza tecrübe et
tik, bulamadık. Ha duvardan numara ia 
tenıitıin, ha bu telefondan! 

O telelonla konuıtu, Dorothy ile ben 
de giyinmeğe gittik. Adam telefonu bi
tirdikten sonra bir benim odamın kapı
sına, bir Dorothy'nin odaeının kapısına 
koıtu, mütemadiyen ağladı ve bir çolı 
konutlu. Fakat a.ttık İş yeniliğini kay
bettiii için biz oralı olmadık. 

Derken kapı bir daha vuruldu, onun 
kapıya lroıtuğunu itittik, biz de ne olu
yor diye salona girdik, girdiğimize iyi 
ettik, çünkü manzara cidden görülnıeğe 
layıkh. Bu sefer boıtka bir Franaız gel
miıti. Yeni gelen Franaız: "Baha. .• " di
ye haylımp avukatın boynuna ıanlıp 

Dr. A. KUTI 
Karalıöy Börekçi fınnı sır••,_. 
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Üsküdar 2 inci 

ğinden: Kuzguncukta Tahtalı 
sokağında 24 No. Iu hanede sakiııl 
26-1-932 tarihinde vefat eden ve 11 

&ine mahkememizce vazıyet edil 
l<ınan Katina hanımdan alacak ' 1 

iddiasında bulunanların bir ınalı 
raset i<Jdiasından bulunanlarırı 

mah zarfında vesaik ve senedat1 

niyelerile birlikte Üsküdar ikin'' 

hukuk hakimliğine müracaat eyi 
ri ve aksi halde kanunu ıncdenif1 

vadı mahsusası ahkamı tatbik o 

ğı i!an olunur. ( 

Fatih icrasındon : İhsan Beyi 

tih At pazarında Refahiye ca 

85 No. hanede Mukim iken ha]en 

len ikumeti meçhul kalmasına 

13nen tebliğat icrasına karı:.r 

Hüseyin Hüsnü efendinin tarib' 

dan itibaren 15 gün zarfında t 

etmediği bizzat veyahut bil vel<l 

razda bulunmadığı takdirde ko<l 

nun hitamına mebni kendisine 

edilmiş addolunarak muam'!l~i ic 

devam ve hanenin tahliye cdilecl 

olunur. ( 

İstanbul asliye mahkemesi biri 
kuk dairesi·.>den : Mücldti Alekti 
nik Şimit daymon fabrikası ve 
sının vekilleri Gabay birad<rlet< 
ten avukat İbrahim Beyin müd 
Pangaltıda Vali konagı caddEsi 

dam Sakelaridi Apartman 1 No. 
Laski efendi aleyhine ikame eY 
alacak davasın.dan dolayi tebliği 
zi davetiyenin mümaileyh B. 
fendinin ikametgahı hazrrının 

yeti hasebile ililncn tebliğine ka 
rilmiş olduğW1dan tahkıkatın 

bulunduğu 20-6-933 tarihine m·· 

Jı günü saat 14 te bizzat gelme-dil 
ya bir vekil göndermtdiği taktir 

kında muamelci giyabiyeye devaıı' 
leceği tebliğ makamına kaim 
zere keyfiyet ilan olunur. (3934) 

ZAYİ - Bisikletimin 2492 No. 
zayi olmuştur. Hükmü yoktur. 
yolu Bağdat cad.det;i No. 165 O 

( 

bil olmak üzre 161,5 kusur mily<ıl1 
sthedi ecnebilerin elin.de mahfUJ 
nacağından şimdiki mesut neti~C 
ha çok mü~kill ve belki de daha a 
lacaktı. 

ikinci mühim me6tle : • 
Düyünu umumiye müeasesesiıı' 

olduğu imtiyazat adedi sayılaın.ı) 
kadaı çok olan mukavelenamelcl 
veya tahsi~ tevdi edilmit olan 
!ıklar bunun en mühimi mahren1 
naıne11i meee.le.Jeri. 

Ankara i~ kendi emrinde 
Nın vilAyetlerdeki dilyuııu 
te.ki 1Atını bir müdürü umumi 
!.iye veU Jetine raptederek bütıiı> 
U.tını eline almak au~etiyle kı 
rhaki ihdas eylemlşti. DüyU11" 
mi)"t meclisi bunu geçici zan<: 
beraber müteaddit protestolar e 
de ge-ri durmadı. 

<?erek mahrem karamamesi ve 
diğer mukave-leoıımeljerin mabf1J 
hakkında Lozan muahedesine lı 
derctdilmemetıine s_ok dikkat · 
den bu mül:ıim meeele hamille r j)' 
kiy• araınn.da muallel bir vazi 
mış obnası temin edilmi~. 

Cümhuriyet hükfuneti her ,..,,.,., 
vakileri biraz daha -1 ederek 
sene içc:rlslnde dilyunu umumiy<' 
lindc ve~rinde hl~ bfr varidat 
madı. 1928 iriUlf.-i de bu O)ll 

!it ve imtiyazatı hukukarı ~tal 
oldu. 

UçUncü cepheei k~onlar mıeet 
Türkiytyt ayrılmış olan 107 

liTanın hangi para ile lıeaa•..,.,dlJ'll~ 

meoelesi idi iri bu .. kuponlar 
si deniliyo.rdu. 

- / 
öptü. Anl"tılan yeni ... ..., adam. 

1 

bn otlu imit, avukatlık itindEJI· 
la ortakmıı. Bunun üzerine lıa"" 
ile bir müddet konuıtu, ona ""J 
heni cöıterdi. Bunun üzerine al'j 
baktı, sonra oldukça uzun bit 
-i çıkarcbklan aonra Fran..,I 
rak: 

- Maiı papa, ellea aon 
(1) dedi. 

Anlatdan babasına bizim 
bakılır kızlar olduiumuzu ani• 
tiyonnuı. Bunun üzerine M~~ 
sard ağlamadan vazıeçip gözU 
ğünü taktı, bize fÖyle bir ah~ 
baktı. Bunun üzerine babası 
görebilıin diye pencerenin per 
dırdı. Babası bizi istediği gibi 1 

ce çok memnun oldu. YüzÜ •
1 güldü, sonra tulup ikimizin de et 

nmızı okşadı. Sonra artılr lı ,.ı 
man" dedi durdu. Şarman frıı 
sanında "Güzel" demelaniş. 

(Dev•t1'
1 

-------- so"' (1) ,,Mais papa, elles 1>~~ 
mantes" Yani uAma baba, 
güzel kız1ar !. •• " 



B~1ijK TllllBE Plf lNGOS~ 
Yeal tertibin 2. el ketlde•I 

11 Hazirandadır 
Ba ketidede Büyik ikramiye 

35,000 Liradır 
Mükafat 50,000 Liradır 

SA YFIYEYE GiDENLERE 
Sureti bmuıiyede ihzar ettiğim like karyolaların her boy Ye her 
renk mevcut olap portatif ıandalye, ınaaa ve sehpaların envaı 

ıayet ucuz mağazamııda 11tılınaktadır. 

ASRi MOBiL YE MEŞHERi 
lıtanbul Rizapafa yokuıu 66 No. Telefon: 23407 

~----•AHMET FEVZf (3548) 

) ı;,t. Mr. Kuınandanlığı Sabnalma kom. ilanh.t'ı 

Harbiye ve merbutu mek 
tepler ihtiyacı için dokuz ko
lem taze sebze 7-6-933 çar· 
şamba günü saat 14,30 da a 
leni ınünakasaıı yapılacaktır. 
Şartnamesini görmek için if> 
teklilerin belli vaktinde ko· 
ıtıisvonda hazır bulunmaları. 
(645) ( 2250) 2937 

'(. .... 
Merkez Kumandanlığına 

merbut müesse&at için 250. 
bin kilo koyun eti 17 -6-933 
lun,artesi gÜnÜ saat 15 bu
çı..kta kapalı zarfla satın alı 
l\oicakhr. İsteklilerin şartna
ıtıesini gÖnnek için her gün ve 
l'nünakaıaıına girişeceklerin 
belli vaktinden evvel teklif 
llıektuplarmı komisyon rıya
~ei:ine vermeleri. (640) 
(2222) 2911 

Merkez Kumandanlığına 
•\\er but müesııesat ıçın 

135000 kilo sığır eti 17 H azi
tan 933 cumartesi günü saat 
l 1,30 da kapalı zarfla satın a-
tı.ı.caktır. isteklilerin şartna 

•tıesini görmek için her gün ve 
llııinakaıaıma girişeceklerin 
belli vaktinden evvel teklif 
lllektuplannı Komisyon Ri
Yase ine vermeleri. (639) 
(2223) 2912 

~~hepe Piyade Atış mek
t ebı IÇ!n 30,000 kilo koyun -. 
50,000 kilo sığır eti bir şartna 
ınede 14 Haziran 933 çar
famba günü saat 15 te kapa
lı zarfla satın alınacaktır. la 
teklilerin şartnamesini gör
lll<'k için her gÜn ve münaka
~a.ya girişeceklerin belli vak 
tinden evvel teklif mektupları 
Ilı komisyon riyasetine ver-
1\\eleri. (638) (2224) 

2913 
' * 

Tophane fırını için 460 
lon ekmeklik un 25-6-933 pa 
<ar günü Laat 15 te kapalı 
:t:ı.rfla 6ahn alınacaktır. İı· 
t 11·1 • • •• el( ı erin ııartnamesını gor· 

ntek için her gün ve milnaka 
Allama giriseceklerin belli vak 
tinden evvel teklif mektupla
rını komisyon riyasetine ver-
meleı·i. (649) (2322) 

S051 
* * f: 

Selimive fırını için 200 ton 
ekmeklik un 25-6-933 pazar 
günü saat 1 1 de kapalı zarfla 
satın alınacaktır. İsteklilerin 
şartnamesini görmek İçin her 
gün ve ınünakasasına girişe
ceklerin belli vaktinden evvel 
teklif mektuplarını komisyon 
riyasetine vermeleri. (650) 

(2323) 
3058 .... 

Harbiy e mektebi ihtiyacı 
İçin 2000 kilo tereyağı ve 
175000 adet yumurta 15-6-
933 perşembe günü saat 14 
ten 17 ye kadar ayrı ayrı açık 
miinakasaları y'apılacakttr. 
Şartnamesini görmek için her 
gün ve münakasaya girişecek 
lerin belli vaktinde komisyon 
da hazır bulunmaları. (656) 

3088 - 3349 

Muktedir maka>darları-

mı zın nezaretilc 

KADIN "' ERKl·'.K içın 
Hazır "e ısmarlama 

Klbh eler, Mant<>lar vosaire 

6 ay taksitle 
1 lükOmet ıı. nıa 

Sirket m -:nııırl 1rın~ 

l\l ernur n rk aJ 1 , ları n 111n 

KEl•.\ 1 .l: Tlı.~; 

soaı Q ile 12 arasında 
htanl.111 1 lürdüncu \akıl 

l hn A •m nbı "io 29 

UNiON KOL 
müracıat 

DOKTOR 

HORHORUNI 
H"r ııün aktaına kadar hutalannı 
Eminönü Valide kıraathaneıi yanın# 
dak:i nıuayenehanesinde tedaYİ eder. 

Tel. 2,4 Ut (3707). 
3173 

Devlet Demlryolları idaresi ilanları 

Tat nak. tyatı hakkında 
h . ıs.5.933 tarihinden itibaren her hangi mamul eşya 
S aline ka.tbedilemiyecek şekiJde "balast halinde" bulunan: 

0 tnaki, mermer, kalker taşları ve alelumum taşlar ve çakıl 
;aşları nakliyatı O.O 46 numaralı tarifeye ithal edilmiştir. 
şbu tarifeye göre 160-283 k iloınetre dahilinde yapılacak 

"akliyattan seyyanen 400 kuruş ve mesela 500 kilometre
ılen 630, 800 kilometreden de 840 kurus ücret alınır. 

Fazla tafsil.it için istaıy onlar3. ınüra~aat edilmelidir. 

........__:--------------- (2484) 

lılenmemlt mermer nakliyatına t~nzflat 
ttı 1-6-933 tarihinden itibaren her nevi işlenmemiş mer
t er taşlan maden cevherleri nakliyatına mahsus fevkalade 
~lltilli tari,feye ithal edilmişti r. 

tl.,, . l\1art 934 tarihine kadar mükerrer yüzde 20 tenzilittan 
kiı~'lifade edecek olan işbu mermer nakliyatmdan 193-247 

~trede ton başına seyyanen 40~. kuruş alın~caktır. 
l~ tafsilat için iıtasyonl ara muracaat edılmelidir. 

(2483) 

MiLLiYET 

Beykoz Malm;idürlüğünden: 
Kıymeti Kapı Ciaai Mahallesi Hududu 
Lira K. No. 
4 75 120 Dnkkln Kıhçlı Karye deruna 

1 Hane 

1 

- · Naim Vapur idaresi 
izmlr Sürat Postası 

( 20 saat ) 
LDka 

ADNAN 
4 65 9 KahYe Boıılıane ,. " vapura 
4 65 9 " .. .. .. Her p b · günle 

hafta erşem ec.ı.ta 12 00 7 fırın dnkkiıı ,, ,, •• 
rıbtımnıdan saat tam 18 de 

hareketle doğru 
12 00 7 " " .. il ~. 
6 25 24126 Kahve maa dftkkia ,, ,, •• 

iz MIR'e 6 2S ,. Dükkln ,. ,. .. 
4 65 9 Kahve ,. " 11 Ye paıar giinleri İzmir' den saat 

14 112 da hareketle lstanbul'a 
avdet eder. 

15 00 14 Tarla G&ll& lrva caddeıinde GllUll çayın 
4 00 3 .. .. il il .. 

Tafailit için Galata' Gümrük 
karıısında Site Fransez Han No. 
12 yazıhanesine müracaat 

21 00 4 .. •• " .. .. 
3 50 20 ., Kılıçlı Çavatlu caddeıinde biiytlk çayırlar 
S 00 5 .. Göll& Boıhana ,. uzun köprli Tel: 4 1041 - [3884) 

3219 
6 00 9 ~· ,, Jrya caddeli Göllü çayın 
6 00 39 •• Ôğllmca Karye civarı ıandal batı 

14 50 9 •• ,, Pqaınandra yolunda çamurlu geçit 
SEYRlSEFAlN 1 00 22 ,. ,, Paıamandra ,. karaçayır 

1 25 60 " Göllll lrva cadduinde çayırlar iiatü Men- acm.taı Calata ltlprl.lt•tı B. Z312. 

ş.ı.. A. Sı.bcl Mııı. ..... ...._ H. 2,374& 
4 00 20 11 Öğiince Çavuılu çiftliği yolunda sım•nlık yanı 
1 50 121 Bahçe ,. Karye derunu TRABZON POST ASI 
3 00 23 Tarla ,. Paıa ınandra yolanda kara çayır 

Cumhuriyet Yukarda evAfı yazılı ıayri menkuller nrgi borçlarından dolayı bedeli pefİnen Yerilmek fartile 
615/933 tarihinden 2515/933 tarihine kadar birinci ihale ve 6/6/933 aalı gftnü de kat'i ibaleıi icra 
edilmek l.ıera aahı va müzayedeye konulmuştur. Taliplerin depozitolarile birlikte mezkôr ıDnlerde 

31 MAYIS ÇARŞAMBA 18 DE 
Galata nhbmından. 

uat 14 te Beykoı kazHı idare heyetine mOracaatlan. 2342 3085 lZMIR - MERSİN POST ASI 

~BUYRUNUZ .... 
Tabiabn özenerek ıliıledlği 

Zümrüt Y ALOV AKaplıcalarında 
Geçireceğiniz bir kaç gia bile 

S i Z E 
Sıhlaat ve neı'e dolu bir hayat kaıandırır. -238i 

3168 

Milli Müdafaa Vekaleti Hava 

Levazım Müdürlüğünden: 
Askeri. Rasat memuru yetiştirilmek üzere (20) Ef. ye ih 

tiyaç vardır. Taliplerden aşağıda yazılı şeraiti haiz olanlar 
evrakı müsbitelerile Hava müsteşarlığına müracaat etmeli 
dirler. Fazla talip olduğu takdirde müsabaka imtihanı yapı
lacaktır. Müracaatlar 5-6-933 e kadar yapılmalıdır. 

A - Yüksek mektep veya İhtiyat zabiti olmak. 
B - Lise veya orta mektep mezunu ihtiyat zabiti olmak; 
C - Askeri hastanede muayene edilmek ve Askeri m e-

mur sıhhatini haiz ve her ikli mde İstihdama elverişli olduğu 
na dair rapor 

D - Manii istihdam bir hali olmadığına dair polis vesi
kası 

E - istihdam edildiği mahallerden hüsnü hizmet vesi
kası 

F - Tercümeihal ve üç kıt'a foto~raf. (2362) 
3181 

• A 

Sıhhat ve içtimaı 
Muavenet Vekalet:nden: 

Ankara Nümune hastanesi yeni paviyonu tesisatı için ih 
tiyaç olan: 

1 - Yerli malı 1 O kalem bez 
2 - ,, ., 6 kalem bez 
3 - ,, ,, 5 havlu ve hamam taknnları 
4 - ,, ,, 2 kalem terlik 
5 - Yabancı malı 20 kalem muhtelif porselen yemek 

ve çay takımı ve çatal kaşık (Takaslı) 
1 

İşbu muhtelif levazım ayrı ayrı olarak ve hususi şartna-
melerile kapalı zarf usulile 24- 5-933 tarihinden itibaren mü 
nakasaya konulmuştur. 

İhalesi: 14-6-933 çarşamba gÜnü saat 14 te Ankara 
da Sıhhat ve İçtimai Muavenet vekaleti binasında komisyonu 
mahsusu tarafından yapılacaktır. Istiyenler şartnamelerini 
ve nümunelerini görmek veya almak üzere latanbul'da Sıh-
hat ve içtimai Muavenel Müd urlüğüne ve Ankara' da içtimai 
Muavenet Umum Müdürlüğii ne müracaatları ve taliplerin 
~artnamelerine ,ıöre yapılmış tekl;fname ve sair vesika ve 

, muvakkat teminat akçelerini vakti muayyeninde komisyona 
tevdi ve ihale zamanında ken rlilerinin veya sahibi salahiyet 
vekillerinin hazır bulunmaları ilan olunur. (2358) 

3105 

Sıhhat ve içtimai 

Muavenet Vekaletinden: 

Ankara Nümune Hastan eıi Yeni paviyonu te&isatı i
çin lüzumu olan madeni eşya ve malzeme" Karyola, Etajer, 
Muayene masası. Vitrin. San dalya, sedye v.ı." yerli yapııı 
olmak şartile kapalı zarf usul ile satın alınacaktır. lhaleai 7 
Haziran 933 çarşamba günü saat on beşte Ankara' da Veka
let binasında mahsus komisyon tarafından yapdacaktrr. Mu
saddak şartname suretleri 10 lira bedel mukabilinde verilmek 
tedir. Şartnameleri görmek ve ya almak istiyenlerin Ankara
da İçtimai Muavenet Umum Müdürlüğüne ve latanbul'da 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğüne müracaat eyle
meleri ve taliplerin şartnameı ine göre hazırlanmış vesika ve 
teklifnamelerile teminat akçe lerini muayyen gün ve saatte 
mezkiir komisyona venneleri ilan olunur. (2276) 2913 

Aksaray karakolu lcar~ı•ında ~ ÇANAKKALE 
ünnetçi Celil 2 HAZlRAN cuMA 10 DA 

idare rıbhmmdan kalkarlar. 
1 l rre:ün h ulnn nr. T el. 20079 ·---------~!1!1!!1111 

--- (3779 ) 3227 

Mühim ilan 
Maliye Vekiletinden: 
1 - Türk harflerile ve yeni tekillerle ihzar 

edllmlı olan yeni damga pulları, 1 Haziran 
933 tarihinden itibaren kullanılmaya çıkart· 
lacak ve eldeki damga pulları, o tarihten iti
baren latlmaldea kaldırdacakbr. 

2 - Her mahal malmüd6rl6ğ6, 15 Mayıs 933 
tarihinden Jtlbaren, tedaviilde bulunan pul
ları yenilerlle değiıtirmete baılıyacaktır. 

15 - 31 Mayı• 1933 müddetlae ait günlük 
ihtiyaçtan fazla elinde pula olanlarla bayile
rin, yenllerlle tebdil edilmek 6zere, malmü
dür?üklerl veznelerlae miracaat eylemeleri 
a-ıımdır. 

3 - 1 Haziran 933 tarihfndea ltibarea bu
günkG damga pulları kullaaılmıyacağından 

ıs - 31 Mayıs 933 mübadele müddetine rağ
men elinde eski damga pulu kalmıı olanlarla 
bayiler; nihayet, 31 Ağustoa 933 tarihiae 
kadar mezkur malmidürliklerlae miiracaat
la, pullarını tebdil ettirebileceklerdir. Mal
müdtirlüklerine m6racaat zamanı saat 10dan 
15 e kadardır. 

31 Ağuatoa 933 tarlhiaden itibaren eski 
pullar kabul ve yenOerlle tebclll edllmiyece
ğiadea muhterem halkın ona göre hareket 
etmen llzuma llAa olunur. (1863) 24:32 

r: 
Milli Mndafaa Vekileti ffaya Müateprbğıııdaa: 

Kı-: 1 

tanbul _ Eskişehir - Ankara 

27 Mayıa 933 tea itibaren 

Türkiye hava postaları 
Camarteal, Pazarteal, çarfAmba 

Şarka doğru Garba doğru 

lata.bal - Ankara fST ASYON Ankara - lıtanbul 
Harekat Muvualat Hareket MuYasalat 

8:30 Y .. ilköy .. l.taııbal .. 17:40 
~:40 16:30 

lOıOO Eıkifehir 16:10 
11:10 15:00 

Ankara 
Tqhandan saat 14:30 da hareket edecek olan lıaYa lıatbna 
ait buıuıt otomobil " Ankara Palh ., oteline uğrayarak yol

cuları licretliz olarak Tayyare meydaDtDa getlrir. -2408 
3184 



ASKER KAÇAGI .. 
Mektep ve medrese kavgaları - Herşey vatan için!. 

Ankara 1/Şabat/1921 

Türkiyede ezeli ve ebedi dava· 
!ardan biri; mektepli alay
lı hikayeleri, medreseli, mek
tepli davalarıdır.. Büyük Mil
let Meclisi bir kanun layi
hası müzakere etti: Mektep tale
besinin ve muallimlerinin asker
likten istisnası hakkında.. Mektep 
talebeıi ve muallimleri askerlik
ten istisna edilir de medrese talebe 
ıi ve müderrisleri hariç kalır mı? 
Fakat if bununla kalmıyor: Mek
tebe ne lüzunı var, medreseler pe
kala mektep yerini tutar! diyorlar. 
Meselenin entereaaan tarafı, kanu 
nun ruhu ve esasları değildir. Bel
ki bu kanun münasebetile Millet 
Meclisi kürsüsünden söylenen 
sözlerdir. 

Meclisteki medreselilerin, mil
derrislerin fikrine göre: askerlik, 
sadece silah lafımakla olmaz. Mü
cahedenin lüzunıunu takdir, milleti 
askerliğe tetvik edecek zevata da 
ihtiyaç vardır. DarüJmuallimini ay
rı, medresei ilmiyeyi ayn tutmak 
doğru değildir. Bu ayrılığı kaldır
mak lizımdır, medreselerle darül
muallimini birlettirmek lazımdır. 

Mecliste Hoca Vehpi Efendiye 
sordular: Çocuklarımızın Fransız
ca okuması caiz mi? .. Muhterem 
Konya Meb'uau buna cevaz verdi. 
Hocanın izahına ıröre Fransızca 
öğrenmek farzıkifayedir. 

Niçin öğrenmeli?.. "Fransız 
liaanile tekelliinı eden bir 
~t bizim memleketimize, bi
zım hükOınetimize müracaat etse!, 
"Benim fillnda tu kadar kUrut a
lacağını var, fUDu alıverin!. deae 
bizim HükOınetiml:z deı "Senin li
sanına vakıf adaınmuz yoktur biz 
bu davaya bakamayız!" diyebilir 
mi? Çünkü hiikOınet, ibkakıhak i
çin açılını, .. Onun için bükamet, 
o lügat ile tekellüm eden birini ih
zar etmeğe mecburdur!., 

Ecnebi lisanını öğremnek ltizu
ınunu, bakınız, Hoca Efendi ne 
kuvvetli sebeplere istinat ettiriyor! 

* * * Ayni kanun münasebetile Veh-

pi Hocanın söylediği nutkun çok 
orijinal tarafları var: 
-" ... Evet, herkes elbette asker

karavanaamdan bir çorba içmeli, 
misafirhanede bet on gün yatma
lı ... Bunu teklif ediyorsunuz. Ben 
de tunu teklif ediyorunı: Bir as-

Ragıp Bey (Kütahya) 

ker zabiti, herhalde tahsil ettik
ten sonra ulüınu fer'iye ve diniyye 
tahsil etmek üzere bir senecik 
medresede okusun.. (Pek doğru, 
varol sadaları .. ) Efendiler, bugün 
müftüler, müezzinler, hatipler, i
mamlar, ordu müftüleri, tabur i
mamları köylerdeki ahali ile hü
kümet arasında muhabere vasıtaaı 
olan, az çok okur yazarlar, medre
se mahsulüdür. Bunu kim inkar e
der? Bütün bu hizmetlere muka
bil, medreselilere yaptığımız fe
dakarlık nedir? Yalnız a skerlikten 
iıtiana edilmeleri değil mi? Bunu 
iyi bilelim ki, Maarif bu Millete a
dam yetiftİrmez. Maarifin yetit
tirdiği adamlar, milletin üzerine 
bari •akildir. (Şiddetli gürültü
ler.) Müsaade buyurun, müsaade 
buyurun, efendiler .. Maariften ye
titmi• bir efendi köyün birine gi
dipte köylülerin ihtiyacını temin 

ettiğini gösterebilir misiniz? Ma
arife ayak basan bir efendinin e
meli, ben memur olacağım, millet 
beni okuttu, beslemeğe de mec
burdur! demekten ibarettir. 

( Operatör Emin Bey ) - Yan
hşsın, Hocam, yanht ! •• Ben kendi 
namıma reddediyorum. Ben mille
tin bütün parasını bizmetimle ö
dedim. 

Vehbi Efendi ( devamla ) 
Sen utediğin kadar reddet.. Esa
sen kolağıma girmez! Efendiler 
botuna yorulmayın, bunlar, mille
tin başına, bari sakildir, bari sakil. 

Sırrı B. (Jzmit) - Hoca Efendi 
beyanatınız doğrudur. Bizler dai
ma memur olup, daima millete ba
ri sakil oluyoruz. Hiç birimi:: tüc
car olmağa yeltenmiyoruz. Hep 
millete bar oluyoruz (güriiltüler .. ) 

Muhiddin Baha Bey - Sırrı B. 
bu sözleri yalnız ,ahaı alileri için 
kabul buyururlar! 

Vehpi Efendi - Efendim. mil
letin bütçesinden Anadoluda ye. 
tişen medrese halkı için beş para 
gösterin. (Sesler: Evkaf bütçesi) 
Evkafta hiç bir tey yoktur .. Benim 
dediğim, timdiye kadar köyleri
miz yalnız medreselilerden istifa
de etmiştir. Maarifçilerden değil.. 

Ihsan Bey (Cebelibereket) -
Reis B., siz söz veriyorsunuz, Ho
ca Efendi millet arasına ikilik so
kuyor! 

Ragıp Bey (Kütahya) - Met
rutiyetten evvel yalnız Karahisar 
Livaaında 24 bin kiti askerdi 26 
bin ki,i de talebe! 

Celalettin Arif Bey - Efendim, 
Maarif ihtiyacı malum.. Diğer ta
raftan hoca efendilerin beyan bu
yurdukları veçhile medreselerin de 
büyük kıymeti vardır. ülemay:ı di
ne de lüzumumuz vardır. Herhal
de kanun yapılırken her iki tarafı 
memnun etmek ..... Va. 

Bir günlük hararetli müzakere 
neticesinde kanunun yalnız bir 
maddesi kabul edildi. Tadil tek· 
lifleri arasında öyle tuhafları, ay· 
kırıları var ki .• 

MiLLiCi 

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

• 

Bundan •onra her 
keıldede 5000 lira 
ikramiye verilecektir 

Her ketidede " 207 ,, 
kumbara •ahlbi ikramiye 
Mlacaktır. 

Mükafatlar 
[ Her keıidede ] 

Birinci milk&fat 1000 L 
11dnci " 250 

" 10 kitiY• ( 100 •rd-) 1000 " 
20 " ( 50 19rdea) 1000 " 
175 ,, ( 10 ardan ) 1750 ,. 

SOOO L 

[ Karalar e•kl•I gibi 1 ai
AD ve 1 teırinlevvel ta
rihlerinde çekilecektir.] 

3103 

. . • . , ·\~ ' ' - . 1 ' ~ -

Ankara' da faydalı bir 
1 sergi açılıyor •• 

Elektrik ve havagazından az masrafla 
nasıl iyi ve çok randman alınabilir? 

İmtihanlar 
Orta Ticaret Mektebi 

imtihanları 
ANKARA, 30 (Milliyet) - Ank•" 

ra orta Ticaret mektebinin imtihııJI' 
lan haziranın on be~inde ba§laya· 
cak ve 1 Temmuzda bitecektir. Bu ıe- r 
ne mektepten yirmi kadar efendi ıne' 
zun olacaktır. Bunlardan yarısı şif11• 
diden mali ve iktrsacli müeasesata ye~ 
letmittir, mütebakisi de imtihanlar b• 
tinceye kadar gene bıt kabil müessese 
lere yerle§tirileceklerdr. Mektebin 
tedris heyeti ile muallimleri imtihan• 
!arın bittiği gün lneboluya gidere~ 
kaDJıP kuracaklar ve ağustosun birine 
kadar orada kalacaklardır. Kamp için 
lneboluda timdiden iatihzaratta bulu• 
nulmaktadır .. ............................................................ ,. 

VERNER 

ANKARA, 29 (Milliyet) - Anka- ı 
ra Elektrik ve Havagazı tirketi hazi
ran ba§ında ıehir lokantası aalonlarm 
da ev idaresi mevzuu ile alikadar fay 
dalı bir aergi açacaktır. Bu sergi elek 
trik ve havagazı aletlerini teıhirden 
ziyade bunlann kullamlma tarzını göa 
teren öğretici bir sergi olacaktır. Ve 
ıirket bu hareketi ile elinde bulunan 
aletlerin propagandaamı yapmaktan 
ziyade m~terilerinin menafiini dütü
nerek, onlara az masrafla havagazı 

ve elektrikten naa.ıl çok ve iyi rand
man alınabileceğini öğrebnek gayesi
ni takip etmektedir. Zira elektrik ve 
havagazı, ıirketin henüz genç olması
na rağmen; ıehrin her tarafına kadar 
gitmiıtir. Şehrin hücra bir köıeainde 
inşa edilmit iki üç evlik bir mahalle
de de bu medeni vasıtayı bulmak ka
bildir. Ve bu genit teıkilat çerçevsi 
içinde bir çok evler vardır ki, bilgi nok
aaru yiizünden her ay ödedikleri sarfi 
yat paraaından tiki.yet etmektedirler. 
Bu cümleden oln-,ak üzere mutbaklarm.. 
da havaga21 kullanan ev sahipleri mÜ· 
rekabeoiz bıraktddan mutbaklarmda 
havagBZlnm ne derece İsraf e
dildiğini ancak ay bıqlan fa
tura muhteviyatını öderken farket
mektedirler. Yemek ocağında kahve 
piıirm.enin, veyahut ta ocağın anahta 
rıru fuzuli yere son raddeye kadar 
açmanın ve her gün tekerrür eden bu 
hallerin müatehlilder aleyhine ver
mekte olduğu neticeyi tahmin mÜ§kül 
değildir. lıte bu mahzurlan bertaraf 
etmeğe çahımak düşüncesile şirket 
dokuz gün devam edecek olan ev ida 
resi aerııiai açmağa karar vermİ§tİr. 
Sergide bütün teferrüatı ile modern 

bir mutbak, bir banyo, bir çamaıırhk, 
bir pastahane, bir berber n.lonu görü
lecektir. Mutlıakta apareyler ziyaret
çilerin gözü önünde faaliyete geçirile
cektir. Bunun yanında henüz memle
ketimizde taammüm etmemit olan o
turma odası ıeklinde bir mutbak ta gö 
rülecektir. Avrupa ve Amerikada or
ta halli ailelerin oturduğu evlerde rağ 
bet kazanan bu şeklin ne derece ra
hat ve kullanııh olduğu mÜ§ahede e· 
dilecektir. Sergideki banyo kısmında 
ise, asri bir banyonun nele-ri ihtiva et· 
meai lazungeleceği, nasıl kullarulma· 
ıı icap edeceği görülecek, banyonun 
aile hayatındaki em.aalsiz mevkii can- Ankaranın en 
landınlmıı olacaktır. Çamaıırbğa ge- liiks TUVALE1 
lince, bu; taı tekneli, etrafı isle örtülü salonu 
aiyah bir kazandan mürekkep bir ça- Bankalar caddes• 
maşırlık olmayacaktır. Buraıı her ıu .. 
retle temizliği ile göze çarpan insana Tel: 3240 
zevk telkin eden bir köıe olacaktır. Bu 1 Ankara palas 
rada çamaıır yıkayan dumandan mü- T~I: ~4 lO 
teessir olmıyacak, çama!}ırlannız yı- ·-------------kandıktan aonra boyanmak veya tek-
rar kirlenmek tehlikesine maruz kal
mıyacak, yazm sıcak, kıtm aoğuk ol
mayacak ... 

Pastahane kısmı hanımefendilerin 

alakaaım hakkiyle celbedecek bir İma 
lathane manzarasını arzedecektir. Ber 
her aa.lonu ile masaj ve güneı banyo

su kısmı ise cidden tetkike değer bir 
sergi kötesi olacaktır. 

Maaaj ve Oltra • Viole sun'i ııüneı 
banyosunu tecrübe etmek isteyenler .. 
den hiç bir Ücret talep edilmiyecektir. 
Bütün bunlardan baıka her aktaın 
sergide havagazının naaıl idareli kul
lanılacağına dair faydalı konferans
lar verilecektir. 

• -
• 
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İstanbul a9liye mahkıemeei 4 üncü ~~ 
hukuk daitt6indcn : Kadıköyilnde ba· 
bariye caddesinde 34 numaralı hanede lla 
müsreciren sakin ve m::ılıalli mezkurda ~c 
mühürdar caddesirule 28 No. lu dükkiifl illi 
da kolonyacı Llgor efendiye. ili! 

İt1pirto ve meşrubatı küfiliye inhisarı 
itlıctme Türk anonim 2ircti aleyhin" ttJ 
ikame etmiş olduğunuz 926-1098 No· I\> 
Ju men't müdahele davaıımdan dolay• • 
mahkememizden ...Cır olan 3-1-927 tarilı 
ve 931-188 adetli i.14mın temyi.zıen tet• 
kiki !staıı:ıılıul ispirto ve lçirtolu içki· 
Iıer başmüdürlyeti vekıili avukat Rü•· ğ 

rem Kemal Bey tarafından 26-9-931 ta· ide 
rihinde ba arzuhal talep edilmlt ieede 
iftıu armhalin auretl göetttdlğinlz il<I • 
met:glhda bulunme.dığmız cihetle taJ11 ) 
fmıza rehlıif al.Ullamıımı,nr. M.oh~ ) 
ce mümeyyir ftldllnin mımrfık görU• 
len taldıine binten temyiz auuhe.lini~ 

on beı gün mildde& ll!neıı tarafınız• 
tebliğine karar ~ ve bu boptal.Ô 
armılıal mahkeme divanlıaı-ıne asıl• 

nıııttr. Tarihi f.IAııdan itibaren on ııet 
gün .zarfında uvabl !Ayihanısı malı• 

keme kalemine vermenir IQS\XlllU tıetıUI 
makauuna kaim olmak llure iJAn olu
nur. (3949) 

ZAYİ - 524 nwnerolu 

Ankarada Erkek liunnin bir geçip 

nımı zay.i ettim. Yenisi almacağımdaJ1 

hükmü yoktur. Arif Mehmet 

İSTANBUL TRAMVAY Ş1RKET1 
EVKAT TARiFESi 

1933 senesi Mayısın 25 inci gününden itibaren 
llinı ahire kadar muteberdir. 

--: 
ııı. Son 

Hareket Fa•Jla Har•la:et Hareket 
Saat Saat 
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fltliden - TOıaele 
Gneldea .. şı,u,.. 

Harbi7.d .... Fatihe 
Padlatea Affarhlyeye 

Takoimd., • Slrkool~e 
Slrkec.Jdeo .. Talı:ılnıe 

Maçkadan - Be7auta 
Beyu:ıttan • MaçkaJ"a 

MaÔkadan - E. Öniine 
E. nft.nden • Maçk.ya 

JltUdoa • Sirkeciye 
Sirkeciden • ŞitliJo 
Takainıdea. .. Fatih. 
Fatihten - Takeime 

KvtulR.ft.n .. Bayuıta 
Ba7ttrtt.a .. Kurtulup 

Kartu!uıtan • E. Onbe 
E. lnilnden .. KurtuJq 

B. Taıta.n .. Bebeia 
n E. Önüaa 

Bolı.ı.t .. tt 
EminanUndeo .. Bebaia 
Babektea .. B. Taıa 
E.Önü.ndan.. • ., 

o-ı.a,.ı.. · Akoaraıra 
Alr.aaraydaa .. Ortaköya 

Beıllrtattaa • Fatilae 
Fatilıt ..... B. Taıa 

Abarayd- • T opka"'7ti 
T opbpodaa • llrk-iJ'a 
Slrlıec:.ld- .. T .papıya 
T opkapulaa .. Akaaraya 

Akaarqdaa .. Y .W..uleye 
Y odllndod- • Sirk.dye 
Sirtı.cld- • Y .ııı..ı.,. 
Y eclilndecl- .. Alu.uaya 
A!.oara,..la• .......... _ 
Edlraekapodaa • Sirkeolye 
Sirkeciden • Edln.ob-
sc11ra.ı..,...ı.... • Alree -
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Devredilecek ihtira beratı 
cTuğla imal.indeki amoUyede ısl•

hat» hakkındaki ihtira lçılıı i11tihııal e· ) 
dUmig olan 22 Temmuz 1931 tarih ~ il 

1280 numanllı ihtira benııtı Uzerindel<İ Kir 
hukuk bu kere baıkaıaına devir Yeya i• ~. 
cara veril.e«ğindecı bu hUllWlta fazla 
malftmat edirunek 1.t.eyen :revatm lstaıl di 
bul'da, &h91'kapu'da Tat Harıınıda 43· 
48 mmıanilarda idin vekill H. W. Sto'. <ıt 
Efendiye mtnıcut etmeleri iJAn oı.ınııt· a 
(3716) 3121 d 

3 6aci kolordu 
ilAnları 

23 cü. F. SA. AL. KOM· f 

dan: ~ 
Fırka hayvanab içisı ıt 

930.850 kilo kuru ot kapalı ıı 
zarfla münakaıaya konmut ti' 
tur. İhaleai 6 Haziran 933 sa' ler 
lı gilnii saat 10 dadır. lsteklİ' 
lerin şartnamesini görmek il f~ 
zere her glİn ve münakasaY' . 
gireceklerin tayin edilen va' M 
kitte lzınitte F. SA. AL. KD" 
misyonuna miiracaatları. _.J 
(3069) (2227) 211D"" 

• •• 
K. O. Merbut lat'alarile 1· 

ZAYi - ,.._ ~ lmall

tt Haıtıı,. fW:ırilıaı.n taaıriln -.lıfm 

dan ııknıı oldulmn tekaüt ımat ıchda

ıunı ... febadotnemcmi lıayb9ttlım. Ye 

nilıeri almacafmd..ı hükmtl ,........ Ali 

ai!b• Mııetafa. (3936) 

F. ve Çatalca Mst. Mv. lat'a' 
lan için açık münakasa j)I 

8000 kilo arpa ıehriyesi satı~ 
almacakhr. lbaleai 17 Haı'' 
ran 933 cumarte5; gilnü saat 
11 dedir. İsteklilerin nfurı'1~ 
ne •e prtnameııinl görnıe 
üzere her gÜn ve münakasa)'' 
girmek için o giln ve vakt~' 
den evvel Fındıklıda 3. 

1 
· 

O. SA. AL. KOM. nuna ge
7
' 
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