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Sahip ve Baımuharriri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Ne9riyat ve Yazı itleri Müdürü 
ETEM iZZET 

I<arşısında Türkiye 
T emps gazetesinde lıtanbul mu 

habirinin bir mektubu çıktı. Bu 
mektupta zahiren Türkiyenin en
dişelerinden beynelmilel vaziye
tinden mUdafaa tetbirlerinden 
hahsediliyor. Hakikatte ise Fran
sa - ltalya rekabeti, bu iki lati? 
hemtire arasındaki mücadele vesı
leaile Türkiyenin ismi kantbnlı
Yor, bir nevi politika spekülasyo

150 1 ilyonluk is ikr ıyoruz~ 
E 

z a 
1 Fransız sermayed _____ r_a_;:.._· ri e m •• za ereler ilerledi 1 

timizin iktısadi inkişafına selesinde Cümhuriyet hükii-1 
tahsis edilecektir. Pek yakın- metimizin gösterdiği hüsnü= nu yapılıyor. 

Fransız ve ltalyan gazetelerin
de açdan mücadeleyi yakından ta
kip ediyoruz. Bu iki latin hemtire
ııin rekabet, geçimsizlik yüzünden 
hiribirlerine cilve yapmaları bizi 
Pek çok alakadar etmiyebilir. Fa
kat T emps muhabirinin iddia etti
gi gibi, Türkün bu iki hemtireden 
hirine güler yüz göstermesi, öbü
liiııe surat asması vaki değildir. 
liele Pariste borçlar meselesinin 
hallinden sonra Türkiyenin ltal
Yadan yüz çevirdiğini iddia etmek 
te gizli bir niyet yoksa pek açık 
bir gaflet bulunduğunu .<;ylemeli
Yİ.ı. 

Biz, T emps gibi ciddi bir gaze
tede Türkiye hakkında esaslı, doğ
ru maliimat görmek isterdik. Ma. 
attee .. üf muhabirin mektubunda 
memleketimizin baleti rubiyesi, 
politikası hakkında öyle garip ih
timaller ortaya konmut, umumi po 
litikamızm cereyanı o kadar yan
lıt gösterilınit ki, lstanbulda otu
taıı ve siyasi muhitiınizle teması o 
kadar güç olmıyan büyük bir gaze 
tenin muhabirine böyle bir dikkat 
•İzlik verilemez. Mesela: Reiaicüm 
lıur Hazretlerinin birkaç ay evvel 
teııup vilayetleriınize yaptıkları 
a,.yahate hususi ve askeri bir ma-

il. vermekteki isabetsizlik bu cüm 
ledendir. 

T empa muhabiri, bu sütunlarda 
"akit vakit çıkan makalelerimize 
de iliterek onlardan ahklm çıkan
Yor. 

Biz, dün de yazdık; bugün de 
t.krar edebiliriz: Türkiye, samimi 

1 
ır kanaate dayanarak her devlet
e anlafma ve Uyufma politika11 
Yİiliitmek istiyor. Her memleket 
&İbi bizim de sulha ihtiyacımız 
~:U-dır. Fakat sulhu özlemek, aley 
nımizde bugün veya yann verile
~k olan hükümlere boyun eğmeyi 
1tap ettirmez. Bundan bllfka bu
&iinkü ahval ve ıperait hiç bir dev
let için maceralı politikaya müsait 
değildir. Bunu söylerken unutma
tııalı ki, Türkiye yalnız bu ahval 
ıre teraitin müsaadesizliği yüzün
den değil, bizzat malik olduğu 
ınüdafaa kabiliyeti cihetinden de 
enditeli bulunmuyor. Biz, müda· 
faa kabiliyetimizden bahseder· 
ken, filan veya falan dev 
letin bulunduğu cepheleri mu
rat etmiyoruz. ifademiz umu
llıidir. Bu itibarla, kendimizi her 
"aziyette müdafaa edebileceğimi. 
zi, söylemek • muhabirin iddia et
tiği gibi • ltalyaya kartı bir nevi 
eltıxı.iyetsizlik ifade etmez. 

1'ürkiyenin dostluk politikası 
~ılı:br: Her devletle iyi münase· 

lte bulunmayı samimi dost ol
~Yı özleriz. Y:ni dostluklar, hiç 
•. ~ ıebeple eski dostluklaruı kuv· 
•eti 1 ni azaltmaz. F ranaızlarla dost-
~iu il~rletmemiz neden İtalyan 
r ·~ugundan uzaklatmayı icap et
ltıııı? 

}' llazı Fransız gazetelerinin ltalt:h hırsını tahrik edecek netriyat 
Ilı lllunmasını; eski bir politika
iılb! daha evvel tecrübe edihnit bir 
tel !Yenin yeniden tecrübesi diye 

fddti edenler var. 

~ Şehrimiz mali mahafilin - messillerile Saraçoğlu Şükrü 
::den tereşşüh eden haberlere Bey arasında devam eden mü 
5§göre bir Fransız sermayedar zakereler ilerilemiştir. 
::grupunun son zamanlarda Müzakere esaslarına gö
:=hükfunetimize ,:vaki teklifle- re hükfunetimiz, bizim para
- ri üzerinde Parıste grup mü- mızla (50) milyon liraya ya-

' Türkmilleti vatanseverli-
ğini bir defa daha gösterdi 

4 milyonluk tahvil çıkarıldı, 
milyon liralık kayıt yapıldı 

6 

Baıvekilln Fırkada izahatı - Recep Beyin 
tamimi - Küçük aanatlar kanunu 

iki sene içinde tedricen tatbik edilecek 

B~vekü lamet Paf'J Hz. 

ANKARA, 2 (A.A.) - C. H. 
fırkası grupu idare heyeti riyase
tinden: 

Mecliı fırka grupu 2-5-933 öğle 
den sonra Tekirdağ meb'usu Ce
mil Beyin riyasetinde toplandı. 
Ba9vekil lamel Pata Grup heyeti 
umumiyesine atağıda yazılı mese
leler hakkında izahat verdi: 

1 - Ergani hattı intaabna kar
tılık olan dahilt iatikrazın dört ınil 
yonluk birinci tertibine muayyen 
müddet zarfında alb milyon bet 
yüz elli bin liralık hiaseya kayıt 
muamelesi yapıldığı memnuniyet
le anlafılmıthr. Fırka grupu bu 
haberi yüksek bir sevinçle alkışla
IDlfhr. 

2 - Nafia vekaletinin deıniryol 
lar lnpab için aktedeceği muka
velelerde bazı vergi muafiyet ve 
teminab itlerinin fırka Maliye en
cümeninde tetkiki ve fırka grupu 
na bildirilmesi kabul edilmlttir. 

3 - Yeni adli te9kilat kanunu
nun sureti tatbiki ve kanunun tat 

(Devamı 2 inci sahifede) 

Cümhuriyet ordusuna 
350 genç zabit iltihak etti 

Dün harp akademisinde parlak mera 
sim yapıldı, abideye çelenk kondu 

Di.,Ioma alan gençlerimiz kimler? 

d liabrlardadır ki, 1870 harbin
i en •onra, Alsas-Loreni Fransız
.:•. unutturmak için, Biamark'm 
J:' Ilı batlı tabiyesi fU olmuştu: Cümhuriyet ordusuna iltihak eden genç zabitlerimi% Harbiye mektebi önünde .. 

llıtaıısayı Avrupa dıtındaki itlerle 
~ e,gu1 etmek .•• Bunun için Alman 

11 
lif vekili daima Fransızları T u

f :-.u itgal etmeğe, Şimali A-

Bu ıene Harbiye mektebinden z~t J 

•ekili olarak çıkan ve güzido;, cü~~
yet ordusuna iltihak eden efendilerın 
diplomalan dün Harbiye mektebinde me 
raaimle verildi. rikada ve Uzak Şarkta 

~ceralara giritnıeğe tetvik e
ı:-'Yordu. Biımark'ın hedefi 
>:i°aayı Avrupa harici itlerle o
ta~' kuvvetlerini orada YIP· 
1·1~ ak, dolayısile Avrupadaki te· 

• "e '"f tüyo nu ~unu azaltmaktı.Öyle gö 
rj "e"; kı, bazı Fransız gazetele
lıakk ranaız politikacılan, İtalya 
l'elt '~da da ayni sistemi takibe 
•i·t eıı'.Yorlar. Unutuyorlar ki; o 

• emın ·· · ti. Bu .. uzermden yarım asır geç-
lıınaıı ~n ne l_ta_ly~~n batında bu-

Kolordu kumandanı Şükrü Naili Pı. 
batta olduğu halde bütün askeri erki.· 
nnmzm hazır bulunduİil< merasim cid· 
den samimi oldu. Mektebin ıreniı aal<>
nunda yeni zabit vekillen" b"" ··k ·· "f • uyu um Ol'• 
malarile saflar balin4e dizilmiılerdi. 

Tam saat 14 de ıenç cümhuriyet za-

gelir, ne de Fransayı idare eden 
kamil ve tecrübeli siyaset adamla
rı böyle kaba bir politikayı koıntu 
Latin hemtirelerine tatbik etmek 
;sterler. 

bitlerinin bir ·"--elan .. ,_ .. ,ki . . . .., 
., , -·-" .... ~ soy ""' en ı•b -
"" - ... e -.ime bqlandı. 

Bundan 10Dra kıtalar ayn ayn ku
danl~ ö_~üne ııelerek af8ğıdaki yemin 
suretmı yukaek •esle tekrar ettiler. 

Yemin 
''Haz.arda, aıelerde, lıaratla, deni.a

de, hav~da~ h~r zamanda oe iter yer
de, mılletıml%fl, rnemlelıetimi.ae ve 
cümhuriyetimize doğruluk 11e muhab
betle hizmet, kanunlara ile amirleri
me itaat edeceğime, ve aslıerliiin na
musunu, Türk aancağınrn şanmı canım 
dan aziz; bilip icabında 11atan, ciimhu. 
riyet ve va.zile uğunına canımı seve 
seve leda edeceğime namusum üieri
ne .söz ueririm." 

Tahlif edilen genç zabitlere diploma
ları Şükrü Naili Pş. tarafmd.:.. veril(li. 
Bundan. sonra Harbiye mektebi kuman-

km bir yekfuı tutan bir İstik
raz aktedecektir. 

İstikraz uzun vadeli ola
cak ve faizi çok mutedil 
bulunacakta. İstikraz edile
cek para tamamen memleke-

d .. b b' d · niyet, borç ödemekteki has- § 
a mus et ır tarz a netıce- • t d" ·· t1·· ~ ·· ·· fili"= sasıye ve urus ugunun = 

lenmek yolunda olan bu mü- neticelerinden biri addolun- il 
zakere Osmanlı borçları me- maktadır. a 

nmıı ımı 111 n rn 1111 nı 1111 nınıııunı uııuıı ııııı ıı ıı ııııııHıı ıııııııın ııı nı ıuınmıııuıııııııııııııııı ı ı ıwnııı ıııııııuıını ı ıuııw 

49 uncu Liste Atina itilafı cumaya 
ANKAJV., 2. A. A. - Kar- k d e 1 k 

şdıkları aranacak arapça ve a 9r ımza anaca 
farsça kelimelerin 49 numero- a 
lu listeıi tudur: 

1-TAHAKX:UK 8-TAHSIS 

2-TAHAKtı:OM 

3-TAHKIM 

4-TAHKIR 

5-TAHLIL 

8-TAHMIN 

9-TAHAYYOL 

10-TEÇHIZ 

il-TEDAVi 

12-TEDAVOL 

13-TEHAŞI 

7 - TAHSiL 14 - TUHAF 

Listelerde çıkan kelimeler
den manaları birden fazla o
lanların her manası ıçın ayrı 
kartılıklar ileri sürülebilir. 

Kar9ılık gönderen zatların 
gönderdikleri kartılıklardan 
duyulmut ve i9itilmit olmıyan
ları hangi kaynaklardan aldık
larını göstermeleri rica olunur. 

Galatas ray 
Talebesi 

G. Saray klübü He ta
lebenin alAkaaı kealldl 

Galataaaray liaeainde yapılan yeni 
bazı ıslahat meyanında talebenin Ga

latasaray apor klü· 
büne girmed tama 
men menedihnqtir 
Hiç bir talebe klüp 
le alakadar olamı
yacak; klübün me· 
kteple bütün alil:a 
aı keailecektir. Ta· 
lebe mektep dahi· 
linde spor yapa· 
caktır. Galataaa
rayda, talebenin 
kendi kendisini i
dare İçin muit uıu· 
lü kaldmlmıtbr• Sı 
nıflarda mümeaail-

lik tetkilitı Y•Pılnuftır. 8 muallim mu 
avini bu yeni teşkilattan sonra açıkta 
kalmıttır. 

Yeni tetbirler 
Dfin Galataaaray liıeainde ecnebi 

muallimler müdürü Tevfik Beyin ne:ıo 
dinde toplanarak talebenin daha iyi 
bir tekilde çahıtırılmalan içn ittihaz 
edilecek tedbirler etrafında görilpııüı 
terdir. 

l!1giliz heyeti 
Ozür diledi 
Türkiye arazi•i itiba
rile Avrupa devletidir 

CENEVRE, 2. A.A. - (Haaıd) 
muhabirimizden: Kon/.,.ana /ngiliz 
projeainin müzakereaine devam ... 
diyor. A11rupa d•11letlerinin ordu me11-
cutlarını teıp/t •dnı listenin minahe
raine sıra gelince T e11lik Rüıtü Bey 
arcuisi itibariyle A11rupa de11leti olan 
11e bu .,/atla Aorupa ittihadı komite· 
aine dahil bulunan Türkiycnln liste· 
de rmutulduğunu aöylemİf 11e u.aW> i
zahata ihtiyacı bile olmıyan bu hata· 
nın ttuhihini iatemiftir. 

lngili.a murahhasa demiftir lıi : 
" Türk heyetinin talebine hiç iti· 

ra%1m yoktur. Hatta ilk gündenberi 
tashihi yapamadıiımwan dolayi 

(Devamı 5 inci sahilede) 

Erkek kısmı 
ılır 

Şimdiye kadar 10 Jüe tercüme 
eJÜmif, beynelmilel bir f'Jhu..-1 
Pek yakında MİLLİYET'te 

Heyetimiz cumartesi günü Atina. 
yı terketmek tasavvurundadır 
ATINA, 2 (A.A.)

Anadolu Ajansının hususi mu
habiri bildiriyor: lkbsat vekili Ce
lal ve Hariciye müıtetarı Numan 
Rifat Beyler B11fvekil M. Çaldaris 
ile uzun süren bir mülakatta daha 
bulundular. 

Millakat esn4aında Türkiye el
çisi Eniı Bey de hazır bulunmut
tur. Bütün bu görü9meler o kadar 
samimi bir hava içinde cereyan et 
mektedir ki, Ticaret itilafı mesele 
sinde iki tarafı memnun edecek 
bir itil4fa varmak artık her iki ta
rafça muhakkak addedilmektedir. 
Heyetimizin cumartesi günti Ati
nayı terketmek niyetinde olduğu
na ııöre, kat'i itilafın cumaya ka. 
dar imzalanması beklenmektedir. 

ATINA, 2 (A.A.) - Dün öğle 
vakti Batvekil M. Çaldariı ile Türk 
elçaii Enis Bey arasında yapı
lan mük&lemede Türk - Yunan mU 

(Devamı 2 ine! sahifede) Celôl Bey 

Milli takım gitmiyor 
Bulgar federasyonu protesto edil. 

di, takım niçin gitmiyor? 

Futbol Federıuyonu Reisi 
Hamdi Emin B. 

On bet ııiindenberi BuJ&ariıtanda mll-J 
H maçm revammı OJ')lllm&k için hazır-

!anan Türk milli takımı Federuyon 
mahafilinden aldıPnn: malumata göre 
Bulgariatana gitmiyecektir. 

Buna da ıebep ıudur: 
Bulgarlarla lll'llDllZda mevcut muka· 

veleye nazaran bizlm onlara vePclltimiz 
gibi onlann da bize bu meç için 250 
dolardan batka yol maarafı, ~e, ibate 
masraflanıu deruhte etmeleri lbnndı. 
Halbuki vaziyet bilıbütiln bqka olmut 
ve Bulgar federasyonu bu parayı ve.-· 
mem1,t1r. 

Bulpr hükUmeti kendi dövizinin bari 
ce çıkmasına mÜ1A11de etmedilf için 
Bulgar federuyonuna ba parayı ......._ 

mittir. Bunun üzerine federaıyonumua 

bu hareketi prol:eoto etmlt ve ıib-ne
fe karar vermltlir. Aym nnnıındoı tablt 
ııneoele Beyn.lmilel F .fecleruyonuna da 
yaulmqbr. Hw halde oradan plecek 
karar lelılmbe olacaktır. Çünldl Bulgar 
federasyonu tealıhildünii y&pm&IDIJ bir 
mevkidedir. 

Çalgılı kahvehanelerden 
içki kaldırı acak mı? 

Y eşilhililcilere Şükrü Kaya Bey 
vaitte bulundu •• 

içki aleyhtarlan amıçler cemiyeti 
çalırılı meyhanelerle -.ıı ourett• 
mücadeleye glrİf!Defe karar vennittir. 
BUluusa inc:eaaz d- mu•llrfnln iç
kiye l"fvİk ettifi iddia edilmektedir. 
Cemiyet Dahiliye ...ı.&letlnd- görece 
fi mü.uheretle -1ek- aaat 
17 çaylarım tamime p1,..-1ııtır. Ak· 
f'llD llzerleri danalı ~ vc>falrna 
içki içeni• aulaaakbr.. D6n, cemi
yet relal Dr. Fabretdn Kerim Bey bir 
mubarrlrlmiıı• bu busuıta tunlan aöy
lemiftlr: 

- Bu mesele boa aene Tiirldye içki 
aleyhtan aflD91• cemiyetinin çayın• 
da hazır bulunan Dahiliye vekili Şük 
rü Kaya Beyle ai1"1filldüfll uman 
mevzuu bahsedllmlttl. ~ Nlıı. 
li Bey kndi mBf'llı..ı.ı.rl a....U.. Jal 
gılı kahoelade içki ı,u.....a.ı.. mah. 
:zurlannı nakletmlf H ...at 6 çayları
nın tamimi ile akf""IC'hlnt ısna... ,,.. 

Yıldız' dan 
Ordu köş/cÜntJ 

Yeni tarihi 
tefrikamız. 

çileceğini i%ah etntİfllT. Ba ONltla ti•· 
receai la.ala olan ifkUerle çal~ kalı· 

lerde i ki kull e-
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M1111rlf bahlalerl 

Milli talim ve ter biye -· 
Fikri terbiy-izin en biiy\ik noksa

ıu, bu terbiyenin ancak b.ifı.za ve mu
hayyilemize - o da makbul olmıyan 
bir tarzda - inkitaf temin edebilir 
•adide cereyan ediyor cibi gonınu
fiidür. Hayatta ve ilmi teraklo:ri te· 
minde daha mühim rolü olan aair 
tihni melekelerimizi kifi d•ecede 
cürbüzlqtirem.İyoruz sanıyorum. Y •· 
ni li.e derec:eainde tahsil göronlerde 
dahi l&Jik maarifin ı...1tea hedefi ol
mak ıa-eıea hui•eler sidülı: ı..ı.. 
yor. Bu lıuiaelerden muhakeme kuY• 
Yeti, müspet ve fenni zihniyet, iakolia-1 
tikten iatikrah, tetkik Ye telıeltD11 fik
ri, dürilat ve tam anlayqa raibet, mÜ· 
balaiadan, ,..rlatanlıktan, gôzboyacı
lıktan, hülya ........ Ye ı..we ............ 
dan kaçınma, aarahat Ye 'YUZUh aevci
ai, kua ve ihatalı ifade cibi melelıe
leri anlıyoruın. Halbuki - e....,elki 
makalelerde de aöylediğim veçbile -
gençlerin zihni ,em•ilinde tamamen 
ba t ka çizciler görülmektedir. Bu hu
suıta . edebiyatuauıan gen;elı:ten mü
rebbi mahiyette olmarqı, bilümum 
derslerde tedria tarzlannuı talebeyi 
anlamıya, öğrenmiye, dütünüp bulmı
ya "·e zihin cimnaatiii yapmıya sev
keden mahiyette bulunmayıfı en mü
him amillerdendir. Malümdur ki fik-
ri terbi1enin kt:ymeti biraz fazla veya 
eksik maliımat vermekten ziyade ta

lebenin zihni melekelerini ve bilhaa
aa bunların muhakt!me ve ikileye ait 
olanlarını azami inkipMı mazhar e
debilmektir. Muhake._ terbiyesi de
njlen te,.in en kıymedi •Ultluı ilmi 
metotla dü1ü- ılE itiyadmı kazan· 
mak olduğuna göre bu ita çok ehem
miyet verilmel< ıa-..eıir. Halbuki 
bu hwua tedriaat ve terbiy-.izde 
mühmeldir. Programı.r-.m nevi 
ve malaiyetini, ihtiyaçlanmna uyarlık
larının dereceaiai bur .. cla ıaiinaka.-, 
etmek lüzumauzdur. Aloı:ak henüz 
kendi çoculdarmuz üzerinde paikolo
jik, antropolojik, pedacojik mü..,he
delerimiz bugAae kadar bu men:nlar 
hakkında bin pek eaaah hükümler 
verdirecek derecede il.ı.nediğindel\ 
ıimdiki halde bir çok ı..- için kea
ti-rip atacaimuz mütalealar tamami. 

le indi olmaktan kurtulamaz. Burayı 
da ayrıca naaan dikkate araadııinı. 

Bence bucün - mebzUI dikkat Ye iti
ıuıya muhtaç olaa ta..U-.. ahliki ter 
biyemizdir. Bu ahli.lıi ı.t.İye tabiri 

- Re~it Galip Beyefendiye -

memleketimizde cinaiyet meselelerine 
münbaur cibi telakki ediliyor. Mek
teplerimizde de bir talebenin ualu, 
mut'i ve balim olması kendisinin haJa. 
lıat itibarile mükemmel addedilme.U. 
lıi.ff geliyor. Halbuki dava büabütün 
bafkadrr. Biz ahlaki terbiye tabirile 
İnsanın bütün hasa.aaiyetine, hasletle· 
rine, aeciyelerine, mizaç ve temayül. 
lerine, bilhaaaa iradeaine ait tezahür· 
!eri anlıyoruz. Meaela doğru ıözlü

lik, vefakarlık, ciddiyet, afif ruhlu-
1111<, tokcözlüHilı:, hayaiyet, vekar, ki
biraiztik, aamimiyet, tevazu. hakikat· 

perverlik, yalandan nefrot, devamlılık 
.... t, «faya tahammül, itidal, aoğuk
kanhhk ve ıaire .. 

Malu..dur ki iıuanlarm bu aahada 
kazandılı iyi veya kötü itiyatlar, ha
yatta 9aluf muvaffakıyet ve milli var
hfa mua- noktai nazarından en 
büyük ehemmiyeti haizdir. Ve bu e
hemmiyet fikri meziyetlerift çolı: defa 
pek üıtündedir. Halbuki terbiye ale
mimizde, bilhaaaa tedrla muhitlerinde 
bu huaualaı-a cidden yükaek bir dik
bt ve itina cöaterildifi iddia edilebi
lir mi? Daima i1111i ve methi ititilip te 
hakikatine pek bakılmıyan lngiliz ter
biyeainin cidden faik olan taraflan 
itte buralardadır. Yokaa bir lngfüzin 
de bir Franıızm da muayyen bir tab· 
ail aeviyeıinde Webeye talim' ve ted
ris edeceği maddeler a ağı yukarı bi
ribirinin ayni gibidir. Zira bilfarz hen
de.., veya nebatat - bilhuaa batlanc,..· 
ta - lngiliz için de Hola11dalı için de 
ayni bendeae ve nebatatla. Asıl bun
lan öğretmenin metodunda Ye o me
todun zihn" temin ettiii mütahede, 
tetkik ve muhakeJQe kabiliyetindedir 
ki meaele ve muvaffakıyet lamamile 
değ~ir. 

Şu halde ne yapal\m? diye bir aua. 
lin batıra gelmeai tabiidir. Ancak ter
biye denilen aanal yalnız Üç bet mu
ayyen düsturun mihaniılü surette tat
bikı ile olup bitmez. Billlıia caye ve 
Yazifeaini iyi bilen müne,,...,.. "" kuv
•etli bir dimağ ile gevtetnez bir azmin 
ber vesileyi iatifade mevkii- koyma· 
ama tevakkuf eder. Binaenaleyh za
t- malüm olan bir takını umumi fi
kirleri burada tekrar ebnek iatanem. 
Maamafilt bi2im vttzİyetimize naza
ran kendimce ıa ... iyeye f&Y&11 pdü
ğm en batlı tedbiri bu raporun neti
ce ln-ında arzedeceiim. 

Faal AHMET 

Türk milletinin vatanseverliği 
( E041 1 ina alıifede) 

bikine mu.ktazi puuun tzm;n; ;çin 
hu kanunu tetkik e41eı ek olan Ad 
liye, bütçe ve Maliye encii-le
rinin fırka gnapuna ~ bir 
rapor vermeleri kararl-.bnlmı ... 
tır. 

4 ~ Ecnebi tebaaaından olan 
küçük sanatlar erbabıımn ~İran 
dan itibaren -tten -ıunma 
!arı hakkındaki ~ iki .ene 
zarfınc,la tedricen tatbiki muvafık 
olacağına karar verilmİf ve ısa.
vekilin izahatı umumi heyetçe 
memnuniyeti<" telakki olunmu,tur. 

Recep Beyin ,_imi 
A KARA, 2 A.A. - Cüınhuri 

yet Halk F ırka11 kitibi umumiliği 
fırka tetkilatıoa Ye Halkev
leri reislerine tu tamimi gönder
mi,tir: 

için kanunda yıuılm&f olan müJ
ietin bittiji -ıte bu tahviller 
lrômilen NNmCf, mGt/ddİ zarfın
da 1111/wbalan talep aite milyonu 
geçmiftİr. 

Frrkamu: namına Maliye uekô.
letine tebriklerimi arzettim. Bu hô. 
tli.enin milli bünyede yapacağl 
büyük kuvveti izaha lüzum gör
mem. En büyük tebrik ue takdire 
lôyik olan, vatanı yülueltecelr. her 
mühim t•bbüate yülr.elı alakası
nı gösteren ve her feyİn asıl sahi
bi olan ,erefli milletimi:ııtlir, 

• 

MİLLiYET 

HARİCİ HABERLER il.it ON \ 
E DAKiW:A 

Ç--a-lı-şm_a_b_a_y_r_a_m_ı_I _T_ü_r_k-is_t_a_n-da--1-A_m_e_r-ik_a_d-an_d_ö_nu-·· ş AVUKATLAR 
--·- -~- Hakkı Tarık Bey bir 

Almaaya ve Ruayada f.yaa devam ediyor, Fran•aaın ileri •Ürdütfl kanun teklif etti 
J maya• naad geçti? Çfnltler aciz kaldı ftirazi kayıtlar ANKARA, 2 (Telefonla) - Gu·e· 
BERLIN, 2 (A.A.) - Volff Ajan- SIMLA, 2 (A.A.) _ Şarki Türlria· PARIS, 2. A. A. _ Ecbo de Parla ca sun meb'uıu Halıkı Tarık Bey"" •ka( 

omdan: Bir b-'< mily- kadar tah- tanda Sm Kjang eyaletinde bulunan zeteai Vaahinctonda kararlatbnlan lık kananunan ba:ı maddderini de-
min edilen bir halk kütlesi, diia Tem- y arl<end şehrinin Çin iclareaine kartı gÜmrÜlı mütarekeai lıakkmda ıa.rİ· iif(iren 7()8 numaralı kanunun altın-
pelhof meydanmda toplaam11b. Ev- ayaklanan Türk ve lalam ahali tara· hatta bulunarak diyor ki: "' madduine bir fıkra ilciueaine dair 
velki gece Friedrichahafen'den hare- fından ele geçirilmesi, ve hükilinet da " _ M. Mac Donald M. Herriot ya Millet Meclisine bir kanun leklifi letJ· 
ket etınit olan Kont Zeppelin balonu . I . . lan I . bir tel-raf go""ndererek M. Rooıe- di elmİftir. Hakkı Tarık Beyin tekl~-
So ıre ermı ya a arı Üzerine eyaletın -.. 

uabe'yü geçmİf. Phin boyunca çık- d' • ._ l d d I veltin iıtecliön au··mru''k mu''tarekesı" bak· finde utihdaf edilen gay• be,· davo 
ıger Kısım arın a a ga eyan artmış ~· ~ 

mı, ve Sabahleyin kolonyaya vıiaıl ol- kında kendi&iyle mutabık olduğunu uekili bulumıyan yerin-de daua vef.il· 
muttur. Balon, Hambourga doğru yol br. bildirmiştir. liii yapanlard<ın euuelc:e Hukı,·h mek Çin askerleri, vaziyete bi.kim ol· 
almı ve saat 14 te Berline varmıştır. maktan aciz kalmıslardır. M. Rooaevelt, M. Herriot ile yap- tebinde talebe i/ıen aslıuliJı uaailesi 
Balon, bütün Alman,ada tehirlerin do ., · tığı konU§llUllar eanaamda biri 28 Ni- dolay..ile ayrılmağa mecbur olan ue 
nanmıı olduğunu ve halkın şenlikler- ' sandan 12 Hazirana kadar diğeri de bunlardan muualfakıJ"'tleri bulun• 
yapmakta bulundueunu tel•izle bildir ı İtalyan _ Yunan bütün iktiaat konferana.rnın imtidadın dukları yerlerin mah/ıcmelerince m>1· 
mittir. ca aürecek iki mütarelıe iatemiJti. Fa- .addak olaro/ı uekillilı hizmetleri ·' ef 

BERLIN, 2 (A.A.I - Reiaicfunhur dostlu~U kat Franaa hükumeti bir talwn ihtiraz yılı dolduranlar Adliye &Je/ıciletinc<1 
ile Batvekil, diia öğleden sonra Bat- ATINA, 2 A.A. _ Stelani Ajanaı bil kayıtlarında bulunmuştur ki bunların 11iüterilen yeni bir imtiltanda /,n ,,,. 
vekaletin büyik aalonunda Alma11ya ı düiyor: lt.ıy,.'run cüya Sdanik'e göz birinciıi dolar ve iatertingin iatikrarıdır. dılrları takdirde da&Ja uekillerinin sn· 
ve Avuıturyanm her tarafından gel- diktiğine .lair ecneh< mcruleketlerde or- Roo~uJt gelccelı yı$1 bqi ı:eçse de ue/ıilliğe rlewım e-
mİJ olan 80 amele murahhasını kabul 1 taya nkan uydurma haberlerden babıe- VASHINCTON, 2. A. A. - Ca:ıe- debilmelerini tbrı.İndir. 
~tmiftir. Bu murahhaalar, Berline tay- i elen Yunan ~azeteleri ltalya ile Yuna- telere cöre Reiaicümhur M. Roosveltin 
yare ite gelirilmiıl~rdir . ' nistan arasında mevcut ol1t.n ve ecnebi iktisat konleranaında murahhas ola. 

Rusyatla •iyasetinin karışık ve huhruk teairile rak deyi! fakat bir davetli aıfatile bu-
J herhangi hi" sarııntı>•a u~ama.sına inl· lunınası muhtemeldir. M. Roosvelt eaki 

MOSKOVA, 2 (A.A. I - Tass A- kan hulunmıyan fevkaliide <aınımı mü- Ohv valisi Ye 1920 intihabatında Rei-
janaı bildiriyor: Bir Mayı• münaseb .- nas b . tlerini ehemmiyetle kaydetmek- aicühur namzedi olan M. Yamea 
tile dün Moskova M . Stalin, Molotof, !ecir. Coxe iktiaat konferanarnda Amerika 
Kalenin ve siyui büro ıJe hükUme. heyeti mQJ"abbasaaı azalığını teklif et-
tin diğer aza11 ve sefider heyeti Kı· Frans·z bütçesi miştir. 
%11 meydanda yapıl n meraaimde h:ı. 1 
zır bulunmutlardır. Harbiye komiııeri ı PARS, 2 · A. A. - Havaa Ajansı 

bildiriyor: 
Vor<>§İlefin nutkundan ve kızılordu 1 Ayan mecliai l 933 ıenui bütçe la
muhariplerinin yemlni.nd~n sonra or-. yihaıınnı müzakereaine başlayacak· 
du ve a.rnelenin i~tirakile bır geçit res 

1 
t 

mi y--L...·•ttr tezahü...,t •k.anıa ka· ır. . . . .. . 
d 
~' .. • Yenı tedbırlerın kabulu hahnde bu 

ar ıurmuttur. ' 1 b''t ed k' k · b 1 
NEVYORK. 2 ( A.A. l - Dün 5000 ı •ur':t e u c e .ı açı. umumı orç a· 

'- ·· · N k k ı b 1 k b' rın ıtf.um" tahaıa edıl~n para tuta· 
-..omunıst evyor un a a a ı ır ma d d h • 1 k · ı 
h il · ı E S'd 'd b' ·· · I rm an a a ~~agı o ara 3 mı yar a eaı o an ast ı e e •r numayı4 198 ·ı · kt' 

1 d N.. · ı h b" mı yona ınece ır. 
yapmış ar ır. umayış,çı er, ar ı ten1 
sil eden bir draaon ta•vİrİni ve harp 
aleyhinde yazılan ihtivıı eden bayrak 
lan dolatlırmıtlardır. Binlerce aoaya
liıt te bir alay vücude getirerek do
latmı~lardır. 

Y unani•tanda 
ATINA, 2 (A.A.) - Bir Mayıs A

tina ve civan m.üatesna olmak Üzere 
aükünetle geçmiftir. Atinada komü
niatlerle polialer araamd a çarpışmalar 
olmUf n zabıta nümayişçileri dairt
mıttır. Bir çok tevkifat yapılmıştır. 

Almanyada tevkif edi
len iki n~iliz 

LONDRA, ~ A.A. - Dün öğleden 
sonra Anm kaınnratJrnf'la Almanya'da 
vukua gelen hiıd İ•elerle iki ln~lizin tev 
kili meoeleai hakkmda hariciye nazmnın 
mümessiline htr t lam sualler aorulmut· 
tur. 

1 ilk ~ua.le c~v~n .M. Baldw:ön, , AI- I 
man hukiımebıun Sır John Sunon un j 
par!iamento azasırun nutuklanru takbih 1 
etlikten ba4ka onlann fikrine ittirak et
mesine karaı teesaüf etmeaine 1 nP'iliz hü 

Petrol itilafı ' lıı:Wnetinin ~vap venneğe lü:;ıum 
4 

görme 
mi$ olduğunu beyan ctmittir. - -· - -

Hangi e•aslar dahilinde 
imza edildi? 

TAHRAN, 2 (A.A.J - Aaclo Per
aian Oil'e yeni bir imtiyaz verilmittir. 
lmtiyazname, fraaaace. ol rak ı..a
alılUD.lfbr. K-ya cenubi ı ....... 
evvelce alrnıt .:.oldufııt- imtiyaz r 
mıntabaının yar...., İ!leteccktir. 

1938 aeneaiade jtletilmemit o-
lan arazi, lran hüküınetine ia- ı 
de edilecektir. Nihayet itletilecek 
olan arazi sabaoınm yekünu J00.000 
mil murabbarnı geçmİy<ıcek ve petrol 
boruau koymak hakkı münhaaıran 
kumpanyaya ait o1nuyac•ktır. Kum
panyanın ton bafma vereceii 4 altın 
şilinden batkaca Iran hükümeti safi 
temettüün betle birini alacaktır. ine; 
liz lira11nın dÜfmeu takdirinde kum
panya, bu dütme yüzünden hasıl o
lan zararı lran hükUmetine tazmin e· 
decektir. 

Iran Hariciye naztrı Lon1/raya 

ikinci auillle cevaben M. Baldwin, Ber 
lin'deki ln~illz sefirinin İ5İ İstenilen cid. 
diyet ve btiyetle takip etmekte olduğu
nu ııöylemittir. 

Sir Jolın Simon, oek oltada• vahim j 
olmadığı ııöyleıülen bir aoğuk algınlıfın 
dan ötürü ha ... ta vfl yatakta yabnalrtadır. 

Atina itilafı 
(Bası 1 inci sahif~) 

na.ebabom samimiyeti bir kere da ' 
ha tekrar edilmia ve her iki tara
fın bir ticaret m~hedesini fevka
lade arzu etmekte olduğu görül
ıntı~tü:

fın ·bir ticaret muahedesi fevkala
de arzu etmekte olduğu görülmüş
tür. 

Bu mükaleme esnasında lstan
buldaki Yunanlı sanat sahipleri 
meselesi ile memleketi alakadar e
den diğer meselelerden bahsedil

"Esirleri öldürün,, 
mü demit? 

ASSOMTION, :>. A.A. - Paraguay 
reiaicümhuru M. Ayala, ""1mmİ! oldu
ğu hir beyannamede Bolivya _,,,,rla
nru nakledilmeleri güç olduğu için ya
raWarı ve esirleri öldürmek emrini ver 
miş ve Para,uay cifliklerine yerli vahşi 
kalıileleri saldırmak "" ticaret ma.
seaeleri ni bombardunan etmek tavai,e
sinde hulun,_a olmakla muaheze etmek 
tedir. 

Müşaruruleyb, Pa.racuaylı bir eair te
lef edildiji takdirde -bbeleihilmiıilde 
buluDAoağını il&ve eyi-ektedir. 

ltalyanlar Bingazlde 
ne yapacaklar? 

ROMA, 2 A.A. - ltalya kralının Ben
c.ui seyahat., geni1 hir müstemlikecilik 
pl&mnm ilk t~IÜ mahiyetindedir. 

Niaan ayı bqlancıcın• Pouillea mın
takaamdan 6 çifçi aile, Benpzi'nin tar· 
kında kiin Cirenea'e yerl~tirilmiıtir. 

Son aiinlerde Roma civannclan birçok 
aile hareket etmittir. 

Bir İatimar ofiai ihdaa eclilmiflİr. Bu 
ofis, büyük imtiyazlar aleyhindedir: 

Verilecek imtiyazlar için 20 hektar, 
had olarak tayia edilmi!tir. T opnığın 
yanaına ağaç dikileca., diğe.- yanaı da lll- yapdacakbr. 

ita' '·-,ilk ......... i .topraiı tarla 
haline cetirmeie ve kıymetlendinneğe 
hasredecelderdir. 

lıtimar ofiai. kolonlara avana ve her 
ay bir miktar üc--et we• ektir. 

on.. zeytin, bıldem aiqları dikilme
ıini, i"Rna yetittirilınesini, buğday, 8.l'pa 
ve yulaf ekılmesini tavıiye etmektedir. 

Ka ır~adan ölenler 
SHREVEPORT 2 A.A. - Dünkü 

kasırcada ölenlerin miktarı l'ı7 ye çık
mıştır. Bunla•·ın ek..,~isi zencidir. Ve 
şehirde az':ok hasara uğramıştır. En 
ziyade müteeaaİT olan ..,birler, Minden 
ile Louisianadrr. 

Romanya kraliçe•inin 
•eyahatt 

güliyor 
LONDRA, 2 (A.A.) - Reaıni ıruı.

hafil, lran hükümeti ile Anglo • Per
aian - Oil Company araaında aktedil
mit olan itilif dolay11ile lı·a.n Harici
ye nazmnm lngiltere ile bir ticaret ve ' 
ademi tecavüz muahedeai ~kdebnek 
Üzere Londraya geleceğine dair olan 
habere ehemmiyet atfetmektedir. 

miştir. 

S l .h. h f'I ikb. d. CASABIANC, .~ A.A. - Romanya 
a a ıyettar ma a ı ' n ın ır kraliçeai, Dienn« vapurile buraya sel· 

I ngilü: HirHli.tarr telsiz telelc-nn 
LONDRA, 2. A. A. - M. 5aınuel 

ve bu meselelerin müsait bir 4ekil- ı miştir. Kendisini vali M. Saint ve .-
de halledileceği kanaatindedir. hali ""'1tıurlar i••ik"al etmi'1erdir. Ken-

Türk nazırları, Ba,•ekil M. Çal- ı diaine a•ken ihtiraırJar yapdm,.tır. 
darise Hariciye nazırı M. Maximoa ı - - V •f - k -
ile beraber Ankarayı ziyaret et- &Zl e 8Ş 1 
mesi için evvelce yapılm•• olan - .. 

daveti tekrar etmİflerdir. Maarifimize dair Ho-

Biltçe önümüzdeki haf· 
ta müzakere ediliyor 

ANKARA, 2 (Telefonla) - 'liilç" 
encümeni 933 bütcesi lranun /.; ;İAlııs! 
üaerirule tetkikatını i•mal e.lerelı 
mazbateıımı ha:ııırlaınqtır. lılaıwal "" 
ueridat cet&Jellmle bütçe layilıaa ,,., 
merbutalı tab'a ..wrilmiftir. Ônümiis
Jelri halta heyeti umumiyede mcüa· 
keresine başlanuca•tır. 

Yeni bir nahiye 
ANKARA, 2 (Tele/onla) - Erçif 

kazosına tıibi Vilan nahiyesi lafoc• 
dilmİf ue yerine Gerci. adile yenid.; 1 

l>Cr nahi,,., tetlril edilmİftir. 

Oç haydut yakalandı 
IZMIR, 2 (Milliyet) - Meneme11 

de Çitalı köyörıJe bo'1ııol Salilt Ef
nin, pceleyin euine giren üç *iltilıl' 
ltayclut, üç bin lira kıymetinde ,,.,,,.,., 
lteraı ile parOMnı çaldıkt- sonra h· 
çarlarlren yakalanrmflartlır. Haydat· 
lar adliyeye tea/im edilmiflerdir. 

Bir hır•ızıa •oau 
IZMIR, 2 (Milliyet) - Dedeba· 

ımda enginar çalarken ""'"'-
hrmz portokal Meltmet belıçilere •· 
tep ettiğinden Hkçi Ati tııra/ınd- öl 
tlürülmöttür. 

Kardeıinl balta ile 
61dirde 

AYDIN, 2 A.A. - Kani_,;,.;.. lıa· 
,•.aını elJe etmelr için, T.Jıe hr n
da Eyıip oğlu AblHu İamİltcle bir f'I' 
.'11&, kartlepi Haaonı odun 1ıe-1ı 6..
/ıanenyle bir bahçeye götiiraek IHılt• 
ıle öldiirmiiftiir. Katil ,,.,,.,_..1ı 
ad/iyeye teslim ..Iilmİftİr. 

Türk- Bul ar cemiyeti• 
nia beyaaaame•I 

SOFY A, 2. A .A. - llaltlar 1t;-
., bltl~: Tiirlr • Baı.«r d-'ulr: d 
miyeti, miieMif Raapat ue l•-ı.J 
•ôtlüel.,.i halnatla neprettifi bir f,r 
yannamede diyor /ıi: 

" iki meınl•INt araanda anla,,..., 
<>e ey( ltomrala• filıirferini inlr:ital el• 
ıne,;İ11e fflJ(lllell bıızı grup ve şahıs/11' 
tarafırtıılan yapılan münf•rit teurhiir 
ratın iki memleket ara:anda me"""' 
olan eyi mün-bedere enlfef oLlai' 
"" efkôn umamiyeyi galeyana retir 
difi ı-uüfle llÖ"ÜlmekteJir. Faktl 
bu tepe6büslerin iJri us AaA41fin ,,,., 
talrhl a -1ıetım üerinde iti ,'t 
teairi olamaz. Türklerle Bıılgarlar d' 
rn"'ndak bağlar o k<Uiar salfam H r 
katlar ehemmiyetlidir iri, ltiç bir ""' 
mun hıı gibi luitlüeler bu boikırı .J 
ft?ruir edeme;&. Hars ue tic:..,.t miUI# 
sl!':>e!lerinde miit-it menleatloi il' 
la .. ilu rnem/elıet araaındaki ....,,_,,. 
~klc.:ı.rılmaaı İçin cemi.yet;.;;;,.,/ 
bir r,ayrf'tle çalqacaktır. "Maliye uelrilintlen simdi ald•· 

i•m lıabeTe göre Ers~ istüuazı
nın birinci tertibi olaralı çı/eanl. 
mı~ olan dört mil~ıJr tahvil 

Bu neticeyi tebrik ederken yaz 
dığım eNSlar dahilinde çal•flıklan 
nı altlığrm telgrallartlan anlatlığun 
lrrka ve Hallrevlm tetlftlôtımrza 
da candan tebriklerimi aananm. 
Bu mavallak neticenin lnynıet ve 
ehemmiyetini bütün arlıatlaslara 
ve herkese anlatmak İçin he~ fır
sattan istifade edilmesini rica ede 
rım. 

r 

Hoare, dün lnciltere • Hindiatan te-
lefon servisinin açılı, resmini y.1:pmı4· 

-----·---------------------..-------- ta. Bunun için IMiroaandan Bombay 

ı valiai Sir Fredericlı Sykes ile telefon. 

MEMLEKET:u:5=-ai 

Batvekil, halibuırda Cenene- laadalı m;- -
de bulunmakta olan Hariciye nazı ~ 

n M. Maximoe'un avdetinde seya tefekkirin mektubu 
habnm tarihini teabit edeceğini 
beyan ederek bu de-riete t*klriit

ANKARA, 2 <Telefonla) - Tetkikat 
ya.,....Jt ~ memleketimize gelmi, 
ve Ankarada bir ~ok Maarif ocaklarau 
cemııit olan Hollandalı muharrir ve mİİ· 
tefekkir Bana Testa Maarif Vekilimiz 
Retit Calip Beye bir melı:tup cöndc.-. 
mittir. Mütefekkir melı:tubundıı diyor 
ki: 

Rusyanıa harici tlca" 
reti ve Türkiye 

lfO<;/.: Of' , 2 .i .. 4. - Fas Aja 
sı bildiriyor: Gazeteler, Jıarin liı. 
rt!I komiseri M. Rıısenl(fllr:un lw 
ci ticaret iııfıisarıııııı 15 inı i yıt 
nılmıiııe lalısis "ılileu içtimada 
ledi!l;i 11ııtktt 11e~relmekledirler, 

Centilmen yankesici ! 
CANAKKALE, (Milliyeti - Huıa- l 

ai i.lerini Ponnek üzere ceçealerde .... i 
tanl>ula ciden Belediye nıioi Veli B. o- ı 
rada nara dizdıınmı çaldmnı,tı. Cüzda
ıu calan yankesici paralan alılıoyımıf, i- 1 
çlndeki evrak we lu,...etli aenetlere do- r 
kunmıyarak, cizdant boma beledi~ eei
ııne iade etmi,tir. 

Çanakkale pazarı 
ÇANAKKALE, <Milliyet) - Bun· 

dan dört bet ~ _..,. ... dı bir pazar 
yeri kuruıma- bnr wailmiati. Son 
cunlerde bu u ... ı laılık ..... ıçin köylü 
datınık aıı, verit etınekteıllır. Mtiıkila
tm önüne geçmelı İçİa eolıioi ırilıi pazar 
kurulması ~.-zu 17 il t ıl .. 

Çanakkale pörleri 
ÇANAKKALE (Milli,et) - Bura 

Emniyet miiclirlüiünin lete~mü ü .. 
zerine ooförler, lraydıçılar, hamallar ve 
arabftcılar ara.ııında tetkikat ,aptlmı,tır. 
Neticede bir çok tof..._.. elıliyetna.
lerinin 927 ımetİne ait olclufu, o zaman 
chanberi kontrol ecli!m 11 kti anlafdmıt
tır. Bu i,in halli fehrin iman için çok 
ÇAl1<an B..ıediye reiaindeu lıeldenmekte
dir. 

Fuhu,la mücadele 
ÇANAKKALE (Milliyet) - Son 

lısfta ireriainde ,,.,Jiı alb randevu evi 
ile fahi•eleı.-in toplandığı hi~ haru kapat 
mııtır. 

Muhbirlerin oyunu 
GELiBOLU - Hamunuz bayra

mında Muaevilere fazla fiatle lıamurauz 
amıalı içi11 bu iıin munllaaıran kendile 
rine werilmeaini iatiyen Bohor Matanya 
ve Sunuel iaminde iki Mu.-i bu İ!İn 
kendilerine werilmemeainden muğber o
larak Muaewi ~ erlıanından laak 
Efendinin yazıhanesine cizlic:e cinniı
ler •e ,_.,.nenin cekmeceoine 40 tane 
çakmak lafı bırakıp cıkmıalardır. lkiai 
de ~ olaa lıa iki adam }'Ulhaneden 
çdonca dofn- ialWıar takip &mirli· ine 
. . 1 "I .. cıtmı, er ..e: aak kaçakçılık yapıyor" 

diye ihbaratta balu111DU!l-du. lnbiııar 
takip -rları .terbal t.ı.kibta ceç
JDİtler, laak Efencliain :razıhaneaiai ara
Wlflar ve hakikaten ihbar edilen ıa,ları 
lıalmutlardır. Fakat bhlrike• tamik edi
lince hu boflarm muhbirler tarafından bı 
nkıldtğı • anfa4dm11, ikili de Cümba
ri,et nriiddiumumiliğine verilmiflerdir. 

Samaun şoförleri 
SAMSUN, (Milliyet) - S.maua 

Şoför cemiyeti intihabı yenilenm~tir. 
Ticaret odaaı ..ı-moc1a toplanan IO
förler büyük bir elueriyetle altı ld
filik idare heyetini aeçmitlerdlr. Alb 
da yedelr seçilınqtir: 

idare heyeti: Besim oğlu Hüaeyin 
Ef, Şer.ole acentahiı Celil B., Hakkı 
oğlu Naci Ef., Hıfzı Ef., Hamdi Bey, 
Ahmet tuta. Yedek: Hayreddin uata, 
Münel EE.odi, Himit Bey, Hidayet 
Efendi, Muhan--. Efendi, Kadir A· 
ia. 

. la görü müttür. 

1 
Set cenubunda yeni 

muharebe mi? 
TOKYO Cwa A.A. - Harbiye ne

ı.aretinden reAlllıltl1 bildirildiğine ıöre 
Japonlar tarafından seçenlerde boşaltı. . 
lan Luaa nehrinin aağ kıyılannda Çinli- ; 
lerin hareketleri clunnad:ğı takdirde Çin . 
ıeddinin cenabuna yeniden aakeri hare
ketlere baalandmaa< muhtemeldir. Mez. ' 
kür tebliğ~• ...Dyetin çok nhim ola. 
bileceği ilave olunuyor. 

Ru•yaya sötürilea 
vagonlar 

LONDRA, 2 A.A. - Harlıin • r
iıminde reami Japoe caıetesi. K.araha.~ 
mn 20 eyhil l92i0 taribinde Çine ver
m~ ol ..... bir - ile 5-yet Ruaya
nın Oemiryollan üzerindeki mülöyeti
ni terl<etmİ4 oldukları mateharrik mal· 
10et'Myİ ceri cöadermi,ecelderini yaz-
maktadır. 1 

Japon gazetelerine '.fÖl'e Maecbollh., de 
ki Sowyet P,"iimrük -.ırlan, Raayaya 
avdet etmi,lerdir. 

lnglllz- Almaa ticaret 
ltllAfı 

LONDRA, ?. A.A. - Avam kamara· 
... ı ııgitiz • Alman ticaret itilifmdan 
matlüp olan teairin hasıl olmaaı için ba
zı gÜmrilk reaimlerinia 8 mayutan iti
baren tenkia edilmeei baklanda Miku
met tanıfmduı ..,..ilea takriri miizakere 
efmipir. 

etmittir. 

AmcriJıarun 1-lm aairi Rrdlt Bryım 
yemin ediyor. Mr. R. Bryan, Ciimltur· 
reiai Roouuelt taraluıtlan Danimarka 
fflirlifine tayi" MilınİftİT. 

Yeni Türkiyenin kurmuı olduiu 
muhtelif Maarif ınü-elerifti pek bi· 
yük bir hazle ziyaret etmia oldufumu 
zabdevletlerine temin eıı-İ<te lııeniın i
çin bir zevk tC!kil c-"teclir-

V aziyeti maddiye -ı.taaındaıı bu mü
-.eler azami hi~ takdire liyiktirler, 
fakat üzerimde en ziyade tesir eden nok 
ta, bütün bacalardaki mukaddes vazife 
•tin ve talel>enin nıüal ve nümune olma 
ya liiyik celıt ve gayretidir. Gözle cörül
mİyen bir kuVYet ve lwdretin her taraf 
ta hazır ve nazır olduğunu ziyaretleri
min birincisinde ve lıir tahaaaaüale an-
1-tmı. Canlandı...., we ı.ey_,. ve i
manla dolduran J,u kuYYet ve kudretin, 
Türlriye'yi yeni ı..,tan kuranla onun •· 
aıl meaai ariadaslanna kanı beslenilen 
biiyük İnançtan ba.ı.a bir tf!Y olmadığı. 
m ketfetmekte ioe ırecilnnedim. 

Bunu hem de candan dileyerek tuna 
i-.ı etmiş bulunuyorum ki, Türk mille 
ti bu yükaek aevk ve idare albnda ali 
mukadderata doğru büyük adımlarla i
lerilemektedir. 

Başarılmış büyük eaer ve Türkiyenin 
mütemadi terakkiai haldımdaki hayran
bimn her yerde ve bilhaua memleke
timde ııöylemeye, oade Türkiyenin doı
tu ııfatile duydufum arzu değil, fakat 
cüze! memleketinizi tanımak iatmn• ve 
miaalirpenerlifin en miilı:emmetine ~ 
har olmut bir ecnebi aıfatiyle olan bor
ı:am ela beai -kdo coktir. 

IComUar, 5-,..cterin lraılvetli 
silcihi olan harici ticaret infı1-, _, 
fiimuliinii iıuılı dtilıten _.a i1lt 6" 
.. nelik planın Sovyet RaaJIGJIİ ilıfi-' 
cliy<ıtın en mü/ıia lrwmlann:la tabi 
maktan lıurtonlılrnı aö;ylemif ,,. " • 
ci bet •nelik plıirun ithalcit ihtimııf 
im ü-"nde druaralr tlerniftir iri: 

·• Temamen 6ıapAo el- pırait /. -: 
flllnda balunuyonvı:. ltlıol.thmısı ' 
parİf ,_.,, • .,iinıiı m....Ulretwl~ , 
lan ticari ve siyaııi miinon .. tlerinı' 
ı:e göre te;:;yit Hya tenlrü cdebiliri#' 

Rowrtırolz, naılıtelif meml•lıetletl' 
olan ti.:orr miinaaebotm ıa•liline 11.t 
mİf - Türkiye lwılılunda ,.,.Ian .öf ~. 
1emİftİr. l,; 

T iir•i;,;e ;ı,. olan ticllri miinase~ ~· 
tını&;:, ilıi taraf.,.. lıarfılılıl1. meni ti, 
ne uy.ıun olaraJı inlrİfaf etmelrteılif' ~ 
Sinai kıırnlıq için Türltiyeye anlan 1 Ctt 
.sun 11181lcli lrredi haklrmdaki 19.U ' ~ 
tiliilt tinıri 11ıön .... batm tahlıi;,,;ıl 
ı•hadet <lmelrtedir. 

Muammer Bey l4l 

Bankanın bazı i•lerini gör,_/ : 
ve bazı lemularda bulunmak •· ~ 
re idarP meclisi reiıile buraya lo 

len it Bankası umum müdür v. ~ 
li Muammer Bey, dün ak.-mki 1 

renle Ankaraya avdet etmittir. ~1 



Ekonomi 

Ticaret mümessillikleri 
Vazifelerinin konsoloslarımıza dev 
tedilmesi daha münasip görülüyor 

Ankara' da ticaret müdürleri içtimai•- leri hariçten getirtilmek le, çubuk ve tah 
rı devam etmektedir. T...-enüh ede~ la metreler burada imal edilmelr.tedir. 
tnalümata ıröre, ecnebi memle_ketlerdeki . ~ 1[11l1Ddan 50 kiloya kadar demir ve 
harici ticaret mümeuilliklerirun kaldın- P!"1nç v~n ölçüleri de dahilde imal &o 

larak vazifelerinin konaoloslukJarnnıza dilmd<tedır. Esiri okkalann eritileftk 
d~vri ....,, itibarile telıarrür etmiı gi~- kiloya lıalbi kolaydır. 
dir, Elyevm ecnebi memlek..tltrde A~ı- Mevcut teraziler tamir ve ayar edile
ııa, Triyeate, Londra, Nevy~ Beri~ rek, kantar ve basküllerin okka.lan ıili
ve diğer iki merkezde olmak uzere yedı nerd< kilo üzerinden kullanılabilecektir. 
harici ticaret mümessilliğimiz bulunmak Şehrinüzde tartı ve terazi aletleri imal 
tadır. eden 2S müessesenin eünde 300 kiloluk 

Fındıkların nakli takım yapabilecddm tahmin edilmekte-
Fındıkların sandıklarla nakledilmesi dir. 

İçin ortaya yeni bir fikir atılmıştır .. Ba.. Raporda, tartı ve vezin işlerini müra-
.. tacirler amıdıklann çuvaldan ağır ge- kaba için hir kontrol teşkilabna da lü-
~ içi~ bu suretle nakliye Ücretleri- zum göıterilmiıtir. 
tıin fazlaJ....,caimı ııöyliyerek bu fikri Di~tt taraftan esnaf, tartı ve terazile-
""'vafık bulmamaktadırlar. ihracat ofi- rin dallU'alıyarak heyetin bir an evvel 
ı~ meaeleyi tetkik etmektedir. faaliyete ııeı;mesini beklemektedir. 

Mısırda gÜmrÜğü artınlan Amelenin sigortası 
maddeler Y ""i it Kanunu liıyihast, Meclisin bu 

• ~ır bütçeaindelö varidatın yüzde ıs devresinde ııörüşülecektir. Yeni layiha 
IJıı t"flril eden gümrük ııeliri son aylar- amel.,,.in yevmiyelerinden bir mikta; 
da yiizde dört niıbetinde azalmıştır. Mı- ayrılarak ve buna patronlar da muayyen 
•ır hiik\uneti, buna k&r!ı tedbir aJmq, bu nisbetler dahilinde istirak edft'ek ame
ltıeyanda pamuklu, men•ucat, kauçude lenin içtimai sigortaya girmesi için bazı 
IJııunulab kijrtlar ve yağlann aümrük ahkamı ihtiva etmektedir. 
"'-mini ı:rttırmııtır. Yai ilıncabmız Şimdiden bir sigorta şirketi, amelenin 
lloktai nazarından bu karar bizi aliıka- sigorta isini deruhte etmek istediğinden 
dıır etmektedlr. bahisle lktısat Vekil•.1ne müracaat eı-

miıtir. 
Selanik sergisi müdürü 

Odada 
Selanik Seraiıi umumi müdürü M. 

'< ennanoa, dün Ticaret Odumı ziyaret 
"'1nİJ ve ıerııi haldnnda Oda rianile 
&Önipnütliir. M. Y...-..oa dün alqam 
Atina'y~ .h":"eket etmiıtir. Orada, llrn
~l etiıı~elıidedl~ Celil Bf. ile de göriiımek 
nıy ır. 

. Balkan Ticaret Odaamın Selanik ser
tlıine iıtiraki td<arrür dm.İştir. 

Yünlü ve İpekliler 
'!";Yunan koneolosaneoi Ba,kaocılan dün 

•caret Odumı ziyaret ederek yünlü 
~~ İpekli ~ya ith..ı eden tacirlaimizin 
tıiınlerini almııtır. 

Y unaniatan Arjantine tütiln 
gönderiyor 

Selanik'leki Yunan tütünlerini hima
Je ofisi, Arjaatin'de bir fabrika açnuya 
q.; .an>iıtlr. Arjantin, ımede 13 -
1• milyon kilo tütün iatihaal ve 14 mil
J0n lıilo da tütün itı..J edilen bir mm
ı..ı...c1or. 5oa ~da Arjıuıtin'de 
~ tütlinlerine lıarıı !!Öaterilen rağbe
t;.,, artmıt olmasından bilistifade Yu
..... tlitilnl..W himaye ofiıi bu tqebbü
~ airitmittlr • 

Yunanistanda tütün 
'i nnan hilkameti. bu ııene Y ......,;ahın

.ı., tütün zenyabnı genİJ mik,_ı. art
tılbuya karar nrmittlr. Bu maksatla, 
'<Unan Ziraat Bankauıuı müstahail fazla 
t.redi BCDU\lı ve bcwc vadelerini de tem
dit etmesi eıaredllmİıtir-

Yılan an 
Ticaret Odaamı.n yılım ihnıcab hıok

lı.ıncla Yuıı:...t ... ya lıaric:i ticaret cıfiain
den malümat iotediti yapıhnı,b. Yuııo
li.Yya ticareti hariciye ofiainin reami 
lıiiıtaderinde olı.undujuna ııö...., ilk defa 
olaralı: hi• kaoaba sıhhiye müdürü bir 
yılan a•ı tertip ..ımit ve tutulan yılan
lara talip cıkııuıtır. Bu1111n üzerin., yı
lan avları 111Jattınln111tır. Yılan ticare
tinin para Fetirdijini ,ırören Yuaoslavya 
Hükümeti de "'1 mesele ile flıemrniyet
le mey .. ul olnuya S....lamıtlır. 

Tartı ve ölçüler 
. Ticaret Oda11nca öl~üler ve ayarlar 
ıçin hazırlanan rapor l lrnaat V el.ilet;..., 
ll'Öııde-ilmi,ıi. Rapora A'Öre, •ttİt t.alin-
4'ti metrelerle mühendiır: ~aha zincir-
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Konşimentolar 
Ticaret Oduı, konsimentolann türk

~e yazılması için tetkikabna dwam et
mektedir. Bu huauıta kendilerine müra
caat edilen muhtelif müea.eaeler, müta
lealannı Odaya bildirmektedirler. 

Çay ithali münakaaası 
lktıaat Vekaletinin çay itbalab için 15 

may11ta açtığı münakasaya muhtelif 
ııruplar i,tirake hazırlanmakta, teklif 
mektuplarını Vekalete gör.deı:ııııda.tecllr
ler. 

Martta geçinme parası 
1:icaret Odau, seçen mart ayına ait 

ıeı;ınme endekıini neşretmiıtir. Buna 
nazaran,. 1914 ıenesinin birinci nııfmda 
100 lira ile ıreçinen ana, baba ile biri bir 
buçuk, diğeri 7 ve ücüncüaü IS yaım
da üç çocuktan mürekkep orta hallı bir 
aile, mart 933 te altın parllya ııöre (al
tın paranın mart ayındaki vasati fiati 
934 kuruıtu) 113, evraka nakdiyeye gö
re 1061 lira ile P"Cİnebilmİftir. 

Palamut ihracatı 
ÇANAKKALE, (Milliyet) - Lima

nımoza ıelen Amerilııuı ıilepleriııe pela
mut tahmil edilmektedir. lhracabn ııün 
den güne inkitaf ettiii ıöriilüyor. 

Fındık davası 
Gireaun Ticaret oda•ı 

reisi ne diyor? 
I Gl~_UN, (Milliyet) - Gönderi
en yınnı bet çuval bir parti Fmdık 

içinin IAtanbulda 
muayene.i netice· 
ainde latanbul Ti
caret oduının oda 
mızı mahkemeye 
"Yerdiği yazılnıı,tı. 
Bu haber burada 
hayretle karıılan
mııtır. Şehrimiz Ti 
caret oda•ı reisi 
Fahri Akif Bey di
yor ki~ 

- latanbulda bu 
fındıkları muaye -
ne eden :zabn a..1-
dandığına kaniim. 
Gireaundan mah • 

Fahri AJ.il Bey aut baflangıcından 
buııüne kadar 85 bin çuval fındık ve 
fındık içi sevk ve ihraç edilmiftir. Bu 
~082:uun yd<iln iyi oluyor da, yalnız 
. ç_u•al mı kanıık gidiyor? Buna ne 
nnkan ve nP de mahal vardır. Bu ma
lın nümunea· od d ""b"" 1·· 1 k hf ı a a mu ur u o ara 
;:ı .. ~. uzdur. Yarın bu nümune heyeti 
k'!'k ıme huzurunda açıldığı zaman ha 

1 at tezahür edecektir. 

Spor 

Lik maçlan 
t.ıanı.uı Futhol Heyetinden: 
S mayıı 19P.J cuma ~ünü icra edile

cek ma~lar: 

Kadıköy F enerbahee Stadında: 
Sül_eymaniye • lıt. Sİ>or aençler saat 

10, bakem M Re.at Bey. 
T opkapı - Kaı.;;,,p"'f'I B. takımı ...ı 

11,IS hiık~m M. Resai Bey. 

Topkapı · Kaaımpa98 1 nci takım saat 
12,30 hakem izzet Bey. 

To.k•im Stadında: 
Allınordu - Aruodolu B. takımı saat 

10 hakem Emin Bey. 
Altınordu - Eyüp 1 inci talmn saat 

11, 15 hi\kem Emin B. 

Voleybol . 
~oleybol ve Bosketbol Heyetinden: 

r d-5-933 CUmR ııünü Galatasaray loka
ın e yapılacak maçlar. 
Baıketbol: · 
Hilal. - lstanbulıpor saat 17 bi.k 

Semerayan Bey. • em 
Galataıaray - Betikta• saat 18 h°'-

N"k B --. ' .... em 
ı ey. 

· Voleybol: 
Eyüp - Beşikıa, ıaat 16,30, bik.,,.. 

Tahir Bey. 

Boka 
lstanbul Güreı ve Bolu Heyetinden: 
1933 seneoi mıntalra Bolu birincilik 

miısabckası 5-5-1933 cuma günü Vefa -

MiLLİYET ÇARSAMBA 3 MAYIS 1933 

Pollate 

Komünistler 
50 den fazla•• adli

yeye veriliyor 
Zabıta komüniıtlik tahrilı.i.tı ya

panlara ait tahkikatla ehemmiyetli 
surette metaul olmaktadır. Şimdiye 
kadar nezaret altına ahnanlann mik· 
dan yüzü tecavüz etmittir. Bunlardan 
bir k11mı ev.,,elce bu iılerle alakadar 
oldukları için şüphe üzerine nezaret 
altına' alınmıflardır. Bu seferki t:ıbı i
katla alakadar olmadıkları anlaşılın
ca ıerbesl bırakılacaklardır. Fakat 
yakalananlardan elliden fazlası'\ın 
buııün mevcuden Adliyeye tevdi edil
meleri muhtemeldir. 

Dün akf&m da elebatı bir komünist 
yakalanmıttır .. 

Bir katil aranıyor 
Sah-ambolu :zabıtası bir cinayetin ka

tilini ltulmak ü2ere latanbul emniyet 
müdiirfüğüne müracaat etm.İ§tİr. 

Saframboluda Kiran köyünde 25 Yat
larında Esat namında bir genç boğul
muı olarak köyün orma.nlannda bulun
muıtur. Orada yapılan tahkikatta bu 
cinayet failinin a1 ni köy halkından Meh 
met olduğu ve lstanbula kaçtığı anlatıl
mııtır. Mehmet burada zabıta tarafın
dan yakalanmııtır, yalonda Saframbolu
ya gönderif...,.,ktir. 

Yangınlar 
Oaküdarda lcadiyede Kanlıca cadde

sinde 83 No. Y umacı Zare Ef. nin e
vinde bir yanırın çılrmıt evin üst bb 
yandıktan sonra ııöndüriilmüştür. 

Gümrükte şayanı hayret 
bir hırsızlık 

Evvelki ııece Galata pmrüğü ıunlıa
rmda taYaru hayret ve çok cüretkarane 
bir hırsızlık olmuttur. 

Hırsızlar, giimriilı: ın-.ımn çatısına 

çılmuılar, çatıdaki camı açmıılar, bu su
retle ambara İnmi!lerdir. Ambarda kıy
metli mallann muhaf112aaı için im! telin
den kafeo vardır. Hırsızlar, bu tel kafe
se girerek bir iki aandık muhteYİ}'atını 

bo'8lbp girdiklm yerden gitmiılerdir. 
Bu suretle botaltılan bir sandık muhte
viyatının .,.,,;n olduju aöylemııekte, 

tahkikata ebanmiyetle devam edilmek 
tedir. 

Köylü sigarası 
Balatta oturan Edimdi Ali isminde 

birinde 96 paket köylü siaıırası bulun
muı n müaadere ..dilmiıtir. 

Delirdi mi? 
Bir bulgar talebe•I 
müıahadeye abndı 
Ditçi mektebi talebesinden ve 

Bulgar tebaasından Petrof Efen
di dün sabah Cağaloğlundan ge
çerken delilik alaimi göstererek 
bağırmağa b-.lamıtbr. Petrof Ef. 
polis tarafından müphede altına 
alınmak üzere Tıbbı Adliye gön
derilmiftir. Zabıta da bu hususta 
tahkikat yapmaktadır. 

Seyyahlar 
Dün akf&m tehrinıize Stella Polariı 

ve Monte Roza vapurları ile bir mik
dar seyyah ııelmitlir. 

Yeni değil 
Eski aahte yüz lira 
o:duğu anlatıldı 

Sahte yüz liralık meıelesinin tahki
katı ile emniyet müdürlüğü ehemmi
yetli bir şekilde metııul olmaktadır. 
Ele geçirilmit olan aahte yüzlüklerin 
sayıaı on iki kadardır. Bunlar Üzerjn .. 
de fenni tahliller yapılmıflır. 

Dünkü akfam refiklerimizden biri, 
yeniden bir sahte yüz liralık daha 
meydana çıktıiıru yazıyordu. Tabki
katımıza göre bu yüz liralık ta sahte 
yüz liralığın meydana çıktığı ııünde 
Selanik Bankasından almmıt olup ye
ni değildir. 

Altın müteba••ısı 
Kağızman mıntakauncla altın araya 

cak Amerikalı altm arama mütehaa
aıaı M. Vonıiclen, eYVelki cün ve dün 
ihracat ofisinin bir mümeaaili tarafın 
dan istasyonda beklemit•e de gel
memiftir; bugün muvaaalitı muhte
meldir.· 
~ 

içtihat ve takdir farkı 
Gümrükte tarifenin aureti tatbikı

na ait İçtihat farklarından dolayı 
hazine zaranna meytfan verilmemesi 
için tetkikat yapılmaktadır. 

Kumkapı idman Yurdunda yapılacak
br. Tartı saat 13 den 14 e kadar devam 
edecek ve müsabaka tam ıaat 14,30 da 
baılayacaktır. Müsabakaya yalnız mm
talıaca müaecc:el Boksörler iatirak ed&
~...,e~inft:n. ittirak edecek kfüpler bok
aorlennln ııım ve babalarının iaimlerile 
mıntaka sicil N. lartm havi bir cetvel 
vemıeie mecburdurlar, ?ksi takdirde 
müıabakaya iıtirak ed""1iyecekleri tdı
liğ olunur. 

Mahke m eıerde 

Eroin iptilası 
Eroin kullanan bir genç 

tevkif edildi 
Dün zabıta müddei. nmnmjliğe Hayim 

iaıninde 20 yaımda bir genç ledün et
mittir. Bu ıenç eroin kullanmalı: ve 
koklamaktan ıuçludur. Hayım ifadesin
de ağlaya ailaya diyor lıi: 

- Bu menhuaa ahıbm, yemiyorum, 
İçmiyorum, çıplak gl!'Zİyonım, fakat bu 
zehiri almadan y&Jllyamıyorum. S.bcı 
değilim, yalnız kullanıyonım." 

Müddei umumilik Haymı altıncı iatin
hık bakimliğine tevdi ..ımiıtir. Hakim 
Salih Bey suçluyu iıtiCTap ettiktftl aon
ra tevkif karan vemıiştir. 

Kara Ali çetesi 
Ağırceza mabkemeainde Kara Ali çe

tesinin nakzan yapılan muhakemeoi dün 
bitınittir. Evvdce Kara Ali 30 ıene, 
yeğeni Halil ile Kara Ahmette lS er se
ne hapse mabkilm ohnuflardı. iddia 
makamı eski kararda ısrar edilmeaini ia
t""1iştir. Müdafaa vekili dün pd< uzun 
ıüren müdafaaımda maznun Kara Ali
nin beraetini iatemif, muhakeme karar 
tefhimi İçin v.elecek salıya kalnuttır. 

Talebenin iatiçvabı 
Razgratıalri h&diıe dolayuile nüma

yit yapan talebe hakkındaki tahkikatın 
ikinci safhası mayısın ikinci haftasında 
batlıyacakbr. 

Dün talebeye celp çıkarılmıştır. Bu 
meyanda bazı sabitler de cağnlmakta
dır. Her gün 3 ~ 4 talebe celp ve iatiçvap 
edilecektir. 

Kaçak rakı 
Bartıncla ;darftindelci banın kendisine 

ait odasında 7 kilo ka~ rakı ile raki 
yapmaya mahaua atat ve edevat bulu
nan hancı lbralıimin muhakemesine Ad
liye ihtisas ınalıkemeainde baılanılnuştır. 
lbrahim suçunu inkar etmİftİr. Müha
keme şah.it celbi için baılıa güne bıra
kılmı,, lbrahim tevkif eclilmittir. 

Cemiyeti erde 

Ölüleri yakma cemi
yeti kurulamayor 

Ölüleri yakmak için bir aralık teı
kiline teıebbiU edilen cemiyetin kuru
lutundan müeaaialeri timdilik vazgeç
mitlerdir. Bu fikrin bqlıca mürevviç
lerinden bulunan kimyager Nureddin 
Münti Bey bu aarfmazann, kanaatla
rmın değiıtiiine delalet edemi1eceii
ni söylemektedir. 

Çay ziyafeti 
Darülfünun Felsefe JUbeei Talebe 

cemiyeti dün alıtam Halkevinde aaat 
.17 de azaya mahsus bir çay ziyafeti 
venniftir. 

Mübadelede ' 

M6badele 
Muhasebeciliği 

Muhtelit Mübadele lıomiayonu he
yeti umumiy,..i toplanmıı ve Muhue
be müdiirü M. Stelyanidia'in tasarnıf 
makaadile vazifeaine nihayet vermiı
tir. Muhaaebe itleri, murakıp Muzaf
fer Beyni idan i altında bulunan teı
lıilat tarafından görülecektir. Bundan 
sonra günün bazı yeni kararları tea
çil edilmiştir. 

E•naf banka•• 
müdürlüğü 

Esnaf Bankasa Müclürltiğüne Hamdi 
B. ıeçilmi' ve dün vuileye baılanuıtır. 

Belediyede 

Konset"vatuvar 
Yeni bina yapılıncıya 
kadar nereye gidiyor 

Yeni tehir konaenatuvan binası inta 
edilinceye kadar, konservatuvar Şebza
ddıatından Tepebaıınclaki Kohut oteli 
binasına tafınacaktrr. Bir haftaya kadar 
nakil yapılacaktır. 

Sultanahmet parkı 
Sultanabmet parkınm etrafına par

maklık çevrilme ip de bitmiştir.,Bugün 
le.de çicelılerin dikilmesine baılanacak
br. 

Çinko ekmeklikJer 
Son yapılan teftiılerde bütün aeyyar 

elmıekçilmn çinko kaplar içinde ekmek 
l•pdıklan anlaıılmııtır. 

Deniz hamamları 
Şehrin muhtelif sahillerinde deniz 

hamamı -1< isti1enler Belediyeye 
müracaat etmiılerdir. Bu sene deniz ha
mamı acmak iatiyeııler çok fazladır. Be
lediye, talimatnameye riayet eden şart
name sahiplerine miisaade verecektir. 

YlllyeHe 

Ziraat Sergisi 
Sonbaharda açılmaaı 

düşüniilüyor 
Bu aene vilayet bahçeıinde açtla

cak olan ziraat sergisinin biitün :ıirai 
kısımlan ihtiva ehnesi ~ukatterdir. 
Bundan dolayı aergnin ha21rlıklan u
zun sürecektir. Serginin sonbaharda 
açılması düşünülüyor. 

Değişiklik yok 
Haziranda polis tefkiliıtında bazı 

değitiklikler olacağından babsedilmiı 
ti. Salahiyettarlardan aldığımız ma
IUınata göre, bu doğnı değildir. 

Müzelerde 

Berlin eski eaerler 
enstitiisü azahgı 

Topkapı sarayı müze•İ müdürü Tah 
ain Bey Berlin eski eserler enstitüsü a
zalığına intihap edilmiştir. Enstitü 
en son yaptığı bir içtimada Tahsin Be 
ye Türkiye muhabirliğini teklif etmi9, 
Tahsin Bey, muvafakat c...taln verin
ce kendiıine azalık ve muhabirlik f&
hadelnameai gönderilmittir. Tahain 
Bey badema enstitünün umumi içtima 
lanna iflirak edecektir. 

Sefaretlerde 

Yeni Arnavutluk sefiri 
Yeni Arnavutluk sefiri Caırit Bey 

dün akf&lll Ankaraya gitmiıtir. 

Lehiatarun milli bayramı 
Lehiııanm mllli bayramı münaae

betile buııün saat 9,30 da Marie Dra
perie kliseainde bir ayin yapılacaktır. 
Saat 11 de konaoloa M. Waıınerovicz 
tebaanın tebrikatmı kabul .,decelıtir. 

Maarifte 

Muallimler koagresl 
latanbul Muallimler Birliği kongre

.; pertembe günü Birlik merkezind 
saat 23 le toplanacaktır. Kongrede 
idare heyetinin bazı hücumlara ma· 
ruz kalacaiı söylenmektedir. 

• Teftiıten avdet - Maarif veki
ldi umumi müfettitlerinden Hik
met Bey lzınirdelıi teftişatından şehri 
mize dönmiiftür. 

Pr. M. Malche dün geldi 
Maarif vekaleti teknik müşaviri 

sıfatile bir sene çabşacak 
Cenevre Darülfünun profesörlerin

den M. Malche Darülfünun ıalahalt 
ile meşgul olmak Üzere dün sabah 
şehrimize gelmittir. Profesör Malcbe 
dün öğleden aonra Darülfünun Emin 
vekili Muıtafa Hakkı Beyi ziyaret et
mittir. Maarif vekaleti ile tema• et
mek üzere bugiin Anlı.araya ıidecek
tir .. Profesör Malche ııeçen sene Da
rülfünunun ıalabı hakkında bir rapor 
vermiıti; bu defa, verdifi raporun tat 
bikı ile meıııul olacaktır. M. Malche, 
dün bize ıu beya1111tta bulunnnııtıır: 

- Türkiyeye yeniden gelditimden 
dolayı çok memnunum. Bu defa mem
leketinize Maarif vekaletinin teknik 
müşaviri olarak geliyorum. Geçen se
ne ge1itimde bana verilen vazife bir 
mütehassıs gözü ile Darülfünunu tet
kik ederek yapılacak ıslahat hakkın
da bir rapor vennekti. O zaman bir 
çok zevat ile görüterek malilmat lop
lamıf, neticede kendi fikrimi de söyle
miştim. Fakat bu defa bilhassa ameli 
sahada çalıtmak için geliyorum. Fa
kat ite başlamadan evvel Ankaraya 
ııiderek, Maarif vekili Retit Galip Be
ye hürmetlerimi arzebnek ve vazifem 
hakkında talimat almak iıterim. Gele 
cek marta kaclar memleketinizde ka
lacağım bu müddet zarfında kıamen 
Ankarada kısmen de lstanbul'da çalı
tacağım. . . 

- Burada ya]ruz Dvüliünun ıtlen
le mi, yokaa umumi surette Maarif 
i,leri ;ı,., mi meıııul olacaksınız? 

- Konluratun yalnız Darülfünun 
i indir. Bu da oldukça muazzam bir 

Pr. M. Malchc 

ittir. Bununla beraber diğer maarif it
leri hakkında fikrim aorulacak olursa 
memnuniyetle söylerim. Zaten geçen 
sene Dariilfiinundan bahsederken li
selerden de bahaetmemiı mi idim?. 

DarüHünunda eaaalı tadilit yapıla
caktır; fakat ııeçen sene verdiiim ra
porun ne dereceye kadar na.zan dik
kate alınacaiıru bilmiyorum. Maama
fih tekrar Türkiyeye davet edilitime 
nazaran raporum Maarif V elıiletinc• 
büsbütüm beienilmemit defildir." 

Profe•Ör M. Malcbe geçen sene teh 
rimizde bulunduğu zamanda temaı et 
tiii muhitte büyük bir sempati bırak
mı,tı; kendisinden pek çok teyler bek 
Jediğimiz M. Malche'a vazifesinde 
muvaffakıyet dileriz. 
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Zafer ve heykel! 
Zaferi yapan Türk süngüsü, ın

kılabi yaratan Türk kafasıdır. Fa
kat bu mucizeye timsal olarak 
kurduğumuz abideler ecnebi elin-
den çıkıyor. • 
Vakıa Türkün kahramanlığı As

yada ve Avrupada hemen her mil
letin tarihine geçmittir. 

Hatti Türkle harp meydanında 
kar,ılAfmıyan milletlerin tarihi bi
le "Attila" nın akınlarını kayde
derler. 

Böyle olmakla beraber Türk ırk
kına has olan bu kahramanlığı 
binnefis kendi kanında ve kafa
sında duymıyan ecnebi ne kadar 
yüksek sanatkar olursa olsun o 
yüksek hamaseti kalemi, çekici, 
ve fırçası ile ifade edemez. 

Sanatkar bütün maharetini ve 
zevkini böyle bir timaal üzerinde 
işliyebilir. Fakat donacak eser ni
hayet zevkle tertip edilmit bir 
malzeme yığınından ibaret kalır • 

Sinyor Kanonika, Danonçiyo 
için bir heykel kazısa hiç 'üphe 
yok çekici ruhundan gelen bir hey
canla itler. Fakat hayal ve dimağı 
İtalyan mermeri ile eski Roma za
ferlerini yontmağa tetne olan sa
natkarın gazetelerde okuduğu bir 
Dumlupınar zaferini ya~atmasına 
imkan var mıdır? 

Bunun içindir ki memleketin 
muhtelif yerlerinde gerek zafer 
ve mk:ılap için ve gerek büyük ha
laskar için kurulan heykel ve abi
deler ruhumuzu oktayan, bizim 
malımız olan bir sanat eseri hisai
ni vermiyor. 

Eğer Taksim meydanında dört 
bes yüz bin liraya mal olan ve bu
güiooi tekli ile büyük zaferi değil 
inkıllp tarihinin küçük, fakat özlü 
bir hamlesi olan "Akbat" vakası· 
nı bile habrlatmıyan ~tan çadır 
yerine Türk eli, Türk harcı, Türk 
kafası ile taftan bir takı zafer yap
saydık inkılabın manasını daha 
hAfmetli bir lisanla ifade etmif o
lurduk. 

Fransızların Avrupayı istila et
melerini hatırlatan "Paris" te 
Etoil'deki (takı zafer) şeklinde 
yapacağımız bir abideye her Türk 
bir ~ ıetirip koysaydı biç ol
mazsa istilaya u~ Türkle is
tiklale kaTllflDUf Türkün elinden 
bir emer çıktığı için tarihi bir kıy
meti haü: olurdu. 
Romanyalılar bile tarihlerinin 

·biç kaydetmediği zaferlerin haya
lini olsun yap.tmak için tıpkı 
"Arc de Triomphe" teklinde bir 
abideyi "Bükret"te kurmutlardır. 

Bana öyle geliyor ki pilim Türk 
miman tarafından çizilecek ve 
Türk itçisinin elile işlenecek yal
nız ~tan böyle azametli tak bü
yük inkılabımızm daha canfı bir i
fadesi olacaktır. 

Sinyor Kanonikanm Taksimde. 
ki eserine abide demek doğru de
ğildir. 
Ecdadın Kemerburgazda 1stan

bula "' getirmek için yaptıkları 
tat kemerler Taksim meydanında
ki tAf çadırdan daha müheykel
dir. 

Burhan CAHIT 
WN•-1 1 ·-•n••• ... ••tllllllHIOtfllffllf•••ıı• 

Masraf bütçesi 
Muhtelif fasıllarda mü· 

nakale yapılacak 
ANKARA, 2. (Telefonla) 

932 maaraf bütçeainin muhtelif kı-
11111larmda ve faııllar1nda münıtkale 
yapdmaaına dair olan li.yihalar ruz
nameye alı11JD1ftır- Bu layihalardan 
biri O.manb imperalorluiu borçlan 
karttlıiı için 932 bütçeaine konulan 
4 milyon 95 bin liralık lahıisl\llan 
ancak 300 bin liraıı dainler mecliıi 
namma tes"Vi-ye edilmiş ve Üst tarafı· 
nın verilmemeıi dainler vekillerile a
hiren imzalanan itilifname ile temin 
edilmif olduğundan bu suretle tasar
aıf edilen paradan 1 milyon S80 bin 
Jiraıırun demiryollar intaatından Al
man Bankaları konsorayomuna olan 
borca nı•fı Türk parası olmak su
retile ödenmek Üzere ı.hsisine, l 30 
bin lirasının aergi binalarının inşasına 
yardan için Maliye bütçeıinde asıl•
cak fasla konması, 130 bin lirasının 
Gemi kurtarma ıirketine bükilmetin 
ittirak hiaaeai olarak Maliye bütçeıi
ne ilive.sine, 650 bin Jiraamın gaz med 
deleri fabrikaaı teıis edecek olan Hi
liliahmer cemiyetine yapılan muave
net faalma ilavesine, 350 bin lirurnın 
hükiımet merkezinde stadyum ve t 
kotuau mahalli vücude ıetirilmek 
makaadile Ankara vilayetine yardım 
sureti le verilmeaine, 1000 lirasının ba 
lıkçılık tetkikabnm lcvsiini lemin i
çin lktıaal vekaletinin bütçeıin ill
vealne dairdir. 
Diier bir layiha da tekaüt edil n da 

biliye memurlarının ikramiyeleri ve
rllmek üzere Dahiliye bütçesinde 23 
bin 762 liralık münakale yapılması• 
na dairdir. 
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.illiy~t 
Aınn umdesi "M 1 L L l YET" tir. 

3 MAYIS 1933 
idarehane : Ankara caddesi, 100 No. 

T elsraf adresi : lat. Milli)'eıt 
Telefon Numaralanı 

Baımuharrir 't'e Müdür : 24318 
Y as.ı i 11eri Mndartap : 24319 
ldare ve Matbaa : 24310 --ABONE ÜCRETLERi : 

Tarldyoloia Hariç i~İll 
L. K. L. K. 

3 •:rlıit 4- a-
8 h 7 llO 14 -

iZ .. 14 - 28--
Gelen e•rak sm •erilma..- M6ddeti 

geçen nüaha.lar 10 kuruıhlr.- Gazete •• 
matbaaya ait itler için mü.d.iri7et• mü· 
racaat edilir. Cu.eteıniz il&nlarm m"'u· 
liyetini kabul etınn.. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y •tilköy aıkeri raıat markezlrıden •e

rilen maHima.ta. ıöre bu.Un ha•a laı
men bulutlu olacak, rüzsir timal iıtika· 
metlerinden eıecektir. 

2-5-1933 tarihinde ha•a tazyiki 760 mi· 
limetre, en fazla aıcakldıı: 21 _. u: aı· 
caklık 1'2 derece idi. -
ltELEK~ 
Lahana turtu•u ve 

pehriz davası 
Beyoğlu taraflarında elektrik, 

su, hava gazı tamirleri gibi sokağı 

açmıya lüzum gösteren işler gece 
yarısından sonra yapılıyor. Biraz 

daha evvel de yapılır ve kimse so

kaktaki gürültü ile tedirgin edil

mez amma, o ciheti dütiinen yok!. 

Sorduğunuz zaman bu kumpanya

ların amelesi size cevap veriyor
lar: 

- Belediye gündüzün sokağın a 
çılmasına müsaade etmez •.• 

Eh! Haklı bir karar, güpe gün
düz sokak açılmaz ya! •• Lakin ha

disat bu kararın bir balmumu k;.

dar yumufak olduğunu gösteriyor. 

Dün, saat üçte Bahçekapısında 
Hacı Bekirle onun karfısındaki 

Hacı İsmail tekerci dükkanlarının 
tam ortasında bütün bir şehir hal

kını ufunetlendirecek büyüklükte 
bir lağım açılmışh .•. Ve çukurdan 

çıkan feylerin etrafa zararı dokun 
masın diye üzerine şöyle bir kar 
yağdı tertibi kireç tozu serpilmit 

idi. Gelen geçen istikrah ile bakı
yordu. Bunun burnunun dibinde 

de arabaların gidit gelitini tanzim 
eden belediye memuru bütün haş
metile kürsünün üstünde idi •• Dü
şündüm, dütündüm. Aklıma hep 

(bu ne lahana turfUSU o ne pehriz) 
meseli geldi. Ba,ımı iki tarafa sal
lıyarak yürüdüm geçtim. 

Turizm meselesi 
Bir iki gün evvel kongresini ak

teden bizim (Turing Klüb) ün se

nelik raporunu ve gelecek seneler 
için yapacağı şeyleri gazetelerde o 

kudum. Her şeyden evvel lstanbu
la gelen seyyah adedinin azlığı 

gözüme ilişti ve çok müteessir ol
dum. Senelerden beri İstanbula 
seyyah celbi için yapılan propa
gandalardan bir netice alınmayışı 

teessürümü mucıp oldu. Bizim 
memleketimiz gibi dünyanın ge

lip görmek istediği bir yere sey

yah gelmiyorsa onda bizim kusu
rumuz olduğunu kabul etmemiz 
lazımdır. 

Bu itleri mütalea eden bir za
tın söylediğine bakılırsa yalnız 

Amerikalılar dünyayı gezmek için 
senede 22 milyar sarfederlermif .. 

Bu 22 milyardan bize düşen mik

darın bir damla kadar bile olmadı 
ğmı söylemiye hacet yok. Çünkü 

Mil/iqetln edebi romanı: 92 

\ 

bir sene lstanbula vapurla gelen 
seyyahların adedi lObini bulmuyor 

Bunlar da tehri otomobillerle ge
zip hemen vapurlarına dönüyor

' !ar .• Şehirde kalmıyorlar. Çünkü 
ne kalacak doğru dürüst otel, ne 

de onları tehirde tutacak eğlence 
ve gezme vesileleri var. (Turing 

Klüb) ün raporunda en ziyade gö
züme iliten nokta hamallarla, san

dalcıların ıslahına müteallik te
mennilerdir. Biz daha memleke

tin etiğinde bile seyyahlara kolay
lık gösteremiyoruz. Her feyden ev 

vel seyyah vapurlarının rıhtıma 
yanatmasını temin etmek, onların 
şehre kolayca çıkıp girmelerini 
gece geç vakte kadar kalmalarını 
ve para sarfetmelerini kolaylaşh
rır. Halbuki bunu yapmıyorlar. 
Sonra (Turing Klüb) ün reisi bü
tün Balkan konferanslarına, kon
grelerine gidip duran bir zattır. 

Hiç olmazsa Balkan memleketleri 
araımda paaaport vizesini kaldır

mak esasları üzerinde bir teteb
büs yapmış mıdır?. Zannetmem. 
Çünkü yapsaydı hemen rapora ya

zarlardı .• Halbuki merkezi Avru
pada Macaristan, Avusturya, Al

manya arasında pasaport vi
zesi olmadığı gibi İtalya i 
le Fransa arasında da yok

tur. Hiç olmazsa şu kolaylık 
yapılsaydı, bizim memlekete gelen 
ler çoğalırdı. Sonra memlekete ge 

len seyyahlar buradaki tercümanla 
rın elinde oyuncak oluyorlar. Za
ten iki gün kalacakları için, Top

kapı sarayı, Ayasofya, müzeler fa. 
lan klasik çekilde ve çalıp almaca 

gezdiriliyor, onlar da çıkıp gidi
yorlar. Bu seyyahlardan hiç biri 
İstanbulu, hakiki güzelliğile gör

memektedir. İstanbul dünyanın en 
güzel yeri imi,.. Kimin farkına 
vardığı var. lutanbulun güzelliği 
Ayasofyanın (terlerdireğini) okşa 
yarak, Kairenin mozayiklerini bu 
run deliklerini dikip bakarak gö
rülmez ki? .. 

Atinada size derler: 

- Aman buradan kırk kilomet
re uzakta Jöpiterin abdest bozdu
ğu bir yer vardır. Oraya gidiniz. 

Otomobile biner gidersiniz •.• Gi 
dersiniz ... Bir kaya parçası üzerin 

de bir güzel lokanta.. Lakin kırk 
kilometrelik ilci tarafı ağaçlı asfalt 
yol o kadar güzeldir ki; sizde bu 
gezinti silinmez bir tesir bırakır ••• 
Yahut: 

- Aman .. Filan adaya gidiniz .• 
Dalavere balığı meşhurdur. derler. 
Bir kano otomobil sizi götürür .•. 
Alelade kalabalık bir adada gü
zel bir otel ve lokanta •• Ve bildi

ğimiz kefal nev'inden bir balık .• 
Lakin bütün bunlar orayı gezme
ğe giden bir seyyah için tam seya
hat programına girmiş bir takım 
numaralardır ki; artık seyahat reb 
beri kitaplarına kadar girmiştir. 

Bizde ise böyle şey yoktur. lstan
bul gibi bir şehirde bir seyyaha on 
para sarfettirecek vesileler ihdas 
edilememiştir. Bence (Turing 
Klüb) ün yapacağı budur: Ne bile
yim ben .•. Beykozun en giizel bir 
yerine yaptıracağı bir Yalı lokan
tasında (Beykozun kalkan yavru
su) nu p~keş çektirtebilir .• 

Adada istakoz yedirtir •.• Yaka
cığa kuzu çevirtmeıi yaptırır •.• Ve 
bunun gibi lstanbula on tane pa
ra çengeli asarsa gelen gidenler

den birkaç dolar kalır. Yoksa bu
günkü vaziyette, alacakları dört 
kart postal ve iki posta pulu ile 

dünyanın tediye müvazenesinde 
esaslı rakamlar yapan seyyah pa
ralarından bize birşey düşmez ... 

FELEK 

M A K .ED O N Y A 

Gencin lakayt konuıması, kendiıi
ne tam bir itimat göıtenneai Kolağa
sının hoşuna gitti. Cebinden küçük bir 
zarf çıkardı: 

- Bunu al. • Reınedeki iti bitirdi
ğin zaman içindekini oku. . Y apabi
leceğine aklın eserse yap. Fak.at aklın 
ease de esmese de okuduktan aonra 
mektubu yırtmayı unutma .. 

Bir danslı eğlence 
- Haydi .. batla! 
Yan bir ay, bulutsuz bir gökte Pin

tilik etmeden ıtık saçıyordu. Biribi
rine çok yanaşık iki tepenin, bititik 
iki avuç kadar dar aralığından, durur 
gibi seı çıkarmadan akan ıu, söğüt a· 
a~açlarının sık dalları ile kılıflanmıı 
kara gövdeli bir değirmene dalıyordu. 
işitilen dangdtı bu değirmenin dönen 
dolabından çıkıyor; az a§ağıda, değir
menden kurtulan ıular, çok gürültülü 

Hin, Politika ııe Kan .. 

Müellifi: Nizamettin Nazif 
................... (» ........ ,, ,,, .... "'" 

bir ıelale ile tepenin eteğini yalayan 
dereye akıyordu. 

- Haydi. • Baıla 1 

Bir gaydanın kursağı ıiıti. 
Bir ağacın, damarları gözüken bir 

aııka ihtiyar eli gibi toprak üstünde 
kabarmıt kuru köklerinde oturan bir 
adam, karanlıklar içinde, pis kokulu 
domuz ahırlarile, ökaürerek, balgam 
savurarak küfreden çorbacıları ile, 
en temiz toprağı Mazori bataklıkları
na rahmet okutan tezekli çamurlu tar
lalan ile bir Sırp köyünün pis havaaını 
yaratan iğrenç bir ıarhoı curcunasına 
baıladı. 

- Oyna kız! - ...... . 
- Kalk oyna .. yoksa .• 
Yirmi otuz kitilik bir halkanın orta-
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Hlklye 

Gölün Kızı 
Sabahleyin ıafak aökmeğe başladı

ğı zaman Calutun oğlu Barut kulübe
sinden çıktı. Bu kulübeler ıularm üs
tünde kazıklara oturtulınuı kulübe
lerdi. Ufkun kızıllığı gölün aulanru 
tutu§turmUf gibiydi. 

Baharın bql.adığı gündü. Ateıe ve 
onu yaratan güneşe kurbanlar kesile
cek, ayinler yapılacaktı. 

Barut Ti.unun kızı V annayı düıünü
yordu. Göl kenarında yaııyan üç aıi
ret reiılerinden birinin kızı. . O gün 
kur'a ile çekilecek bir muharip bu 
kız için boğuıacaktı. Barut bu ada
mın saadetini düıünüyor ve hatta kıo
kanıyordu. 

Eğer eetlerin bıraktığı zamane a
detleri müsait olsaydı, kur'ayı bek
lemeden boğuımağa hazır olduğunu 
ıöyliyecekti. 

Hafif bir rüzgar gölün sulan üstün
de dola§ıyordu. Ortalık ağardıkça, ku 
lübelerden çıkanlar kalabalıklatmıya 
ba,lıyordu. 

Barut hemıireleri ara•ında Vannayi 
görünce, kalbi şöyle bir çarptı. Yalnız 
bu kıza aşık değildi, fakat onun tara
fından sevilmiı olmasını da istiyordu. 
Bir lnz. bir delikanlıyı nasıl sever? 
Kendisini sevdirecek bir şey yapmış 
olmalı, değil mi? Halbuki Barut ne 
yapmıttı? Hiç! 

Kızlar beyazlar giyinmişlerdi. Er
keklerin üstünde değerli ve nadir hay
vanlann derileri vardı. Herkes yavaş 
yavaş mukaddes adaya gitmek icin ka
yıklara doluyorlardı. Kurbanlık öküz
ler, koyunlar. inekler, ayin için buğ
day ve saire daha evvelden mukaddes 
adaya gönderilmişti. Orada rahipler 
büyük hazırlıklar yapmışlardı. 

Nihayet •andallar Mukaddeı adaya 
yanaştılar. içindekiler çıktılar. Beyaz 
sakalları göbeğine kadar inen Başra
hip ilerlediği zaman günq, bütün 
heybet ve azameti ile doğuyordu. 
Herkese bir se11izlik geldi. Batrahip 
ellerini göğe kaldırarak bağırdı: 

- Ey, bütün topraklardaki ateşle
rin bOiyüğü ! insanların, hayvanların 
otlarm bal-a11! Beni tak~ise geldik. 
Bizi düşmanlanmıza alet ettinne. Or
talığa bolluk ver. Kadmlarımıza çok 
çocuk yaptır .. 

Bütün cemaat hep bir ağızdan düa
yı tekrar ettiler . 

Düadan sonra büyük br odun yığı
nı ateşe verildi. Bütün gövüslerden 
bir sevinç sayhası koptu. 

Az ileride etrafı kapalı bir aaha ya
pılmıştı. Sahanın ortasında bir boğa 
dolaşıp duruyordu. Bu boğa ile gü
reımeai mukadder delikanlılar sıra
lanmışlar, bekliyorlardı. Kur'a çekil
di. Bütün arzusuna rC1.ğmen Baruta 
düşmedi. Başka bir delikanlıyı ortaya 
çıkardılar. Eğer boğayı yenerse kızı 
alacak, yenilirse eıleri parçalanarak, 
alete atılacaktı. 

Delikanlı oahaya çıktı. Titriyordu. 
Biran korkusundan ;,tandı. Yürüdü. 
Koca boğa hasmına saldırmak üzere 
idi, delikanlı yan kaçtı. Bu suretle 
hayvanı boğazından kavramak istiyor
du. ikinci hamlesi de boşa gitti. Üçün
cüde boğa bütün şiddetile atıldı ve 
boynuzlarını delikanlmm göğsüne 
taktı. 

Delikanlıyı parçaladılar. Etlerini 
ateşe attılar. O zaman Barut ilerile
Ji: 

- Caliıtun oğlu Barut ta dövüıe
cek, dedi. 

Herkes bu sözleri alkışladı. Vannay 
kendi<i için dövüşmek istiyen delikan
lıya baktı ve gülümsedi. 

Barut sahaya çıktı. Boğa ile dÖVÜ§
mesini biliyordu. Nitekim mÜ§kül va
ziyette kaldığı, hatta parçalanacağı 
zannedildiği bir sırada, birdenbire 
boğanın sırtına atladı. Ve boğazını bi
çaklamıya batladı. Hayvan kudunnu§ 
ıribi dört dönüyor ve sahayı alkanlar 
ile ıuluyordu. En nihayet mecalsiz yı
kılıverdi. 

Herkes, yeniden bağrı§arak Barutu 
selamladılar. Vannay sevincinden tit
riyordu. Gurur ve iftiharından da kıp 
kırmızı kesilmişti. 

Taun, kızma delikanlının önünde 
dizçöktürdü: 

- Barut, artık bundan sonra senin 
efendindir. Yerde ve suda sana ancak 
o kumanda edecektir. Sen bütün vü
cudün, kalbin ve ruhunla onun ola
caksın .. 

Bunun üzerine Barut kızı kayığına 
aldı ve kulübesine götürürken, gölün 
kızına neıideler okudu. 

sında, peynir tulumları, kızarmıt et 
parçaları, le.tiler, ibrikler ve ıarap fı
çıları ile yan kaplanmıı bir çayır par
çası vardı. Eli tabancasında bir adam, 
yanında oturan bir kızı dürtükliyerek 
ayağa kaldırdı. Sonra ayakta duran 
bir baıka11 beline bir dipçik vurdu. 
Yere kapaklanan zavallı kız peynir tu 
lumlarma tutunarak doğruldu. Gayda 
gittikçe iğrençleıen Sırp polkaaına de
vam ediyordu. lstemiye iatemiye oy
naınıya baıladı. 

Yüzü güzel miydi? Kim bilir .. Bel
ki yüzÜ de güzeldi .. Fakat güzel ol· 
masaydı bile bu vücut öyle kıvraktı 
ki, katlan bili! gibi olmut veya ol
mamıf, gözleri ahu, dudakları kiraz 
olmu§ veya olmamıf. . insanı düıün
dürmiyordu bile .. 

Yarı aydınlıkta, belkeıniğinin son 
boğumunda mihverlenerek, bir değir
mentafı ağırlığı ile dönen sağrıları, 
ıeyredenleri çıldırtıyordu. Kah elle· 
rini vuruyorlar, kih nara atıyorlar, 
coıtukça cofuyorlardı. 

Bu kadar oynak bir vücut, ancak 
açık havada, şehirlerin mafaalları ki
reçlendiren kötü ahlak kayıtlarından 
azade yerlerde yeti1!4'bilirdi. Faraza 
akan bir dere kenarında.. içlerinden 

1 Sıhhat lflerl ' 

Sıhhatli olmak ta 
bir irade işidir 
Her zaman iıitiriz: "Öyle yorgu

num ki. • Vücudum külçe gibi. • Kı

mıldamıya mecalim yok .. ,, Böyle ıi
kayet edilir ve hakikaten kımıldama· 
dan bir kötede külçe gibi yığılıp ka
lınır. 

Fakat bu İstirahatle yogunluk ve 
ezginlik geçmek değil bilakis artar. 
Çünkü vücut eaaaen ataletten yorul
muıtur. Daha doğrusu atalet sebebi
le vücudun atamadığı zehirler kanı
mızda toplanmış, bizi ezmit, bezdir .. 
miştir. 

Bu haldeki insanlara evvela bir hız, 
ruhtan, iradeden doğup kendilerini 
faaliyete atacak deruni bir kuvvet 
lazımdır. 

"'Ben yorgunum. Ben alıtık deği

lim. Benden artık geçmiştir.,, demek
ten başka bir teY bilmiyenler, yalnız 
§Unu bilmelidirler ki insanı bu derece 
yoran, İnsanı bu kadar İsteksiz ve ce .. 
saretsiz bıı·akan ancak bir ruh bezgin .. 
!iği, bir irade felcidir. 

Sıhhatli, istekli ve dinç olabilmek 
için evvela böyle olmayı istemek la
zımdrr. 

Bunu istiyorsanız, b iliniz ki insanı 
yorgun, iştiahsız ve dermansız bıra
kan her şeyden evvel şeraiti sıhhiye· 
ye tevafuk etmiyen bir lıayat tarzı ... 
dır. Binaenaleyh en evvel hayatınızı 

bir nizam, bir kaide altına alınız. 
Havaya, gÜne~e, yürüyÜşe, canlı ve 

uzun yürüyüşlere ilanı aşk.ediniz. 
Zamanında, mutedil ve temiz yi .. 

yiniz. Sinirlerinizi yormayınız, sınır 

yoracak bahisleri, lüzumsuz iddiaları, 
m<'.nasız dedikoduları bıraltınız. Tü
tün içmeyiniz, içki kullanmayınız, bol 
uyuyunuz, erken yatıp erken kalkı-
nız. 

(Bunları herkes biliyor) mu diyor
sunuz? Doğru, fakat tatbikine teves
sül edecek kadar kavi bir kanaatla 
bilmiyor. 

Yahut buna emncy.etiniz, imanınız 
var, lakin fikirden fiile geçmek için 
iradeniz noksan. Şu halde iradenizi 
takviye ediniz. 

Çünkü aramızda, vücudunda belli 
batlı bir hastalığı olmadığı halde, yal
nız iradesizliği yüzünden bir hasta gi
bi dermansız, bir hasta gibi kendine 
ve muhitine faydasız o kadar zavallı 
İnsan var ki, bu İradesizliği de müs
tevli bir illet gibi nazarı itibara almak 
lazımgeliyor. 

iradeyi ve sinirleri uyanık tutacak 
mühim bir nokta: Bütün fikirler, bü
tün IÖzler, bizim tahtetşuurumuzda, 

ihtiyarımız haricinde iıliyen aaabi 
merkezlerimizde silinmez birer iz bı
rakırlar. Halbuki bu merakizi asabi
ye kan deveranı, teneffüs ve hazım 
yolları gibi maddi hayatımızı idare e
den bir aiatem teşkil ederler. 

Eğer biz bunların Üzerine fena fi-
kirlerimiz ve fena sözlerimizle acı, 
bedbin bir telkin yaparsak, bu telkin
den dolayusile kalbimiz, ciğerlerimiz, 
midemiz müteessir olur. Kendi ken
dimize kimsenin yapamıyacağı bir fe
nalığı yapmış oluruz. 

Öyleyse, kendi kPndinize (yorgun, 
isteksiz ve kabiliyetsiz) olduğunuzu 

değil, zinde, arzulu ve kabiliyetli ol
duğunuzu söyleyiniz. Bunu her gün 

tekrar ediniz. 
Böyle düşünmek, böyle söylemek 

ruhun bir hızını, bir azmini gö&terir. 
l§te bu hız. arzettiğiıniz sinir merkez
lerine ve oradan da kanımıza, ciğer

lerimize intikal ederek bize umulma
dık bir kuvvet ve imkan hazırlar. 

insanda her ıeye karşı yüzlerce ka· 
biliyet vardır. Ne türlü İsterseniz o 

çeıit kabiliyetlerinizi inkiıaf ettirebi
lirsiniz. 
Dünyayı idare eden fikir kuvvetidir. 

Sıhhatınız da her teY gibi ona tabidir. 

Dr. Mahip NURETTiN 

duman çıkan kirli kara çadırlarda ..• 
Yahut kiıniyen, çifte atan, çifteleşen 
aygır sürüleri arasında. Eğer bu kız 
bir çingene değilse mutlaka yüksek 
markalı bir ıehir tiyatrosunun birinci 
sınıf baleritlerindendi. 

Onu yerinden kaldıran adam bir 
şarap çanağını, üstüne başına dökerek I 
ağzına dayadıktan sonra öbür yanın
da oturan başı örtülü bir kızı diraeğile 
dürttü: 

- Sen de kalk! 
Kızdan seı çıkmadı. 
- Kalksana kız! 
- Benim kim olduğumu biliyorsun. 

Ben, sarhoş meclisinde, göbek alacak
lardan değilim. 

- Şu ağızları bırak ta kalk. • Ya
nn akıam Kıriste kaptanın kızkardeşi 
de burada göbek atacak. . Utanmıya 
lüzum yok. . Buradaki aslanların en 
züğürdü senede elli domuz satar. 
Haydi, durma kalk .• 

- Kucağımda uyuyan çocuğu uyan 
dırma .. yazıktır. 

- Onu bana ver .. Yarın akşam ana 
sına kavufturacağnn onu. • Hehheh
heeeee. . . Haydi kalk •. 

Diraeğile kadının göğsüne öyle bir 
vurdu ki kadın, sırtüstü dütmemek i-

Yarın~ akıam aaat ,,45 te Taksim'de 

TÜRK SİNEMASINDA (Sabık Majik) 

KUMRU 
Mümesıilesi: Cennet Perisinin ilahi yıldızı 

DOLORES DEL RIO 
Atkı ihtiras ve heyecan!.. (2815] -

:/- :/> :;. 

Liste: (45) 
Kariha: Us. Karine: Yakınlık. Kasa

ba: Büyük köy, boru. Kast: Bilerek 
yapma. Kas...,t: Sıkıntı. Kaza: İ<1temi
yerck olan, sancak. Kefalet: Ödeme 
karşılığı. Kerre: Katlama. Kesafet: 
Koyuluk. :Keşf: Açma. buılma. Keşme
k~'<' Çeloişme. Kibar: Büyük, soylu. 
Kibir: Büyüklük tas.lama. Kısım: Par-
ça, bölme. Krsmet: Pay, bölme. 

35. 

l:Sugün matinelerden ıbbaren 

O P ER A'da 
2 büyük film birden 

VIKTORYA ve HÜSARI 

iV AN PETROVICH ve GRETL 

THEMER tarafından temsi\ 

edilmit muazzam ve feerik 
sahneli operet ve 

VATAN UGRUNDA 
Rus diktatörlerine karşı genç

liğin ıslahı hukuku arıyan ve 

hüriyeti isteyen bir milletin fe· 

dakarlığı. Ba, rolde JADWIGA 

SMOSARSKA (2812) 

14 üncü.:::l<:ep muallimi.eri GLORY A'da 
Liste: (44) Bu akıam sinema ve 

ihtar - Duyguya getirme, ihtilaf - MÜNiR NURETTiN 
uyuşmama. aynlık, ihtilas - çalma, 
para yemek, lhtira - Yaratmak. bul- Verilecek olan mevsimin 
mak, ihtisas - derin bilği, İhtiras - SON KON 1 
renilmez istek, ihtiyar - yaşlı, istek SER 

rade - buyruk, isteme, irca - geri Fiatlar: 75 - 100 - 150 - 200 ku· 
çevirme, irsi - Soydan gelme, lrıat - t (2811) 
yol göstermek, lı·tiaam - Kılığı çıkma .• ••r•uHş•u•r•.••••••lllİlııı•İll-

35 inci mektep okutma heyeti 
.\: '!- :f· 

Liste: (45) 
Kariha - Anlama gücü, Karine -

İp ucu, Kasaba - büyük köy, Kast -
bilerek, Kasvet - Sıkıntı, Kaza - kö
tülüğe oğrarna, Kefalet - üstüne alma 
Kerre - bir daha, Kesafet - koyuluk, 
sıklık. Keşif - bulma. ortaya çıkarma 
Keımekeş Karışıklık, kargaşalık, 
Kibar - ünlü kimse, incelik, Kibir -
bübürlenme. büyüklük satma, Kısım -
parça, bölük, Kısmet - bölme, payet
mc, alınyazısı. 

37 inci mektep okutma heyeti 
'1- '1- '1-

Liste: (46) 
Mahdut (Çevrilmeden) çevrik. Mah

fil (üşmek kökünden) üşkünek. Mah
rem: giztlıi, saklı. Mahrum: paysız. 
Mahsul: venim. Mahzur: sakınık, sa
lru.ııç. Mecal: Meccanen: Beleş, para
sız. Meclis: Kn.ıru.ltay. Mecmua: (<kır
mek köküıı.den) dürük .. Mihnet: (ti
zülımokten) üzgü. Mihver: (çevirmek
ten) çevi.rgen. 

Otuzuncu ilk mekteıp 
muatlimleri 

'1- '1- '1-

Liste: (47) 
Saadet: Kotluıluk, mutluluk, güzel

yaşayiş. Serboş: Başıboş, başidumanlı, 
k<>n.dinde değil. Satr: Kapalı örtücü, ya 

zi sicası. Satvet: Ö1dllrücü güç, ya.pa' 
bilme gücü. Sefahet: us yeğniliği, eğ· 
lence yaşayişi, akılsızlık. Sefalet: Düı· 
günılük, siiTünmek. Sel§m: Sakıalacak• 
utamla<:ak kötülükten kurtulma. Sela
met: kıırtulmak, kiyi ya çıkmak. SelB' 
set: Sözde diiunılik, sözde akıcıhlC. 
Semt: Sağ. sol. ön ard, üst, alt yanlat· 
dan heır bi:ri. Senet: Borçbınma kağıdı, 
tanık, araci, dayanoak !ICY· Serbest' 
Bağııiz, koyveriJ.ıniş, engelsiz bırakıl• 
mış. 

Seyrisefain.den: Cevat Oğuı 
.. '1- '1-

Liste: (46) 
Mahdut: Sınıclaıtmış. Mahfil: Topla 

nacak yeır. Mahrem: Gizli, kapalı, keO 
disile evleniJemeyen soy sop.Mahrurt' 
yok!!t.ız, geLirsiz, ey.ilik, yapılmayaP 

Mahsul: Verim, toplanan, ortya geleP· 
Mahzur: Çelcinel.ecek, ısakınrlmak, kot' 
kulu. Meccanen: Parasiz, değersiz, lca

1 

şıJıksız. Mecal: DayanıkJık, güç, çe· 
!im. Meclis: kurulmak. otıurulınak. Mel 
mua: bir kaç bilgiye ,bağlı ııeç>lınİj 
y:'ztlı ~efter. Mihnet: Kayğu, tasa, iti; 
şıye enşen kötülük. Mihver: Çark gı· 
bi şeylerin ortasından ge90n dö.ndüreP 
ok. 

Seyri Sefainden: Cevat Oğuı 

f ~rik Hayat Kaza 
Hanında Kain .Sigortalarınızı Galatada Ünyon 

ÜNYON SİGORTASINA yaphrınıı. 

muamele etmekte olan 'Türkiyede bilafasıla icrayı 

ÜNYON 
Kumpauyasına bir kere uğramadan sigorta 

Telefon: Beyoğlu 4.4888 
yaptırmayııııı. 

2363 

çin yanındaki adamın koluna tutun
du. Fakat o da öbürüıünden hayırlı 
bir matah değildi. Bir dirsek te o vur. 
du. Kadın bu sefer nakavt olmuı bir 
boksör gibi yuvarlandı. Kim bilir onu 
oynatmak için daha neler, ne tazyik
ler yapacaklardı. Fakat ne oldu, na-
111 oldu. . Ortalık birdenbire kantı
verdi. Halkadan kalkanlar kaçtılar. 
Bir iki silah seai duyuldu. Halkada 
kalanlar, Üzerinde kara· kediler ko§U§• 
muş tabut kapakları gibi yere yuvar
dan kendiaini iten, kakan ve dipçikli
yen adamların önüne düıtü. Onların 
istediği istikapıette yürüdü .. 

Bir kurtun da gaydanın kursağını 
delmişti. Ne olduğunu anlıyamadan 
yakasını gelenlerin eline kaptıran gay
dacı sersem sersem gaydasma bakı
yordu. Gene ne olduğunu anlıyama· 
dan iten kakan ve dipçikliyen adam
ların önüne düştü. Onların istediği is
tikamette yürüdü. . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . 

Değirmenin ve söğüt ağaçlarının 
arasından geçenler sessiz akan auyun 
kenarından tepeye çıktılar. 

Tepenin üstünde biran durdular. 
Tepeden aşağıya indiler. Yeni nadas 

edilmiı bir tarladan geçerken, aağd•1 

soldan gelen dört bet ıilahlı adam d' 
ha katıldı aralarına ... 

Yürüdüler. • • Üç kadın iki erke1 

ortada... Bunlar eıirlerdi. Ve yirıı' 
silahlı, bu küçük esir kafilesinin öniİ.1 
de, arkasında ve yanlannda yürüd• 
ler. Silahlılar ıilahaızları arasıra n.f 
lularile dürtüyorlardı. Taze nada• .' 
dilmiı tarlalardan geçtiler. Bir iki ~· 
çük tepeyi dolandılar. Sonra, bü~ 
ıııkları aönmüı, bol ağaçlı bir köyiı~ 
kapısında iki azgın köpek havlıY' 
bir evine daldılar. 

Çıkrıklı bir kuyunun kenarınd" •. 
yuklıyan bir nöbetçiye, kafilenin ,> 
önünde giden uzun boylu adam, ,..ııı' 
ca bir §eyler söyledi. Uyuklıyan ".~ 
betçi koıarak evin içine girdi; bili~. 
mumlan yanan üç kollu bir şamd"~• 
çıktı. Bu şamdan evvela Pavlo Mel•,. 
ın ince hatlı güzel erkek yüzünü, sO, 
ra Lubinska'nın yılmaz hakı,lı ı;?P~, 
gözlerini aydınlattı. Kısa bir •"~ii 
oldu. Melas esirlerini dikkatle sil~., 
Munıların ışığında gaydacı ile dı~ 1ı 
erkek esirin suratları hem ko•~:ı, 
hem de korl<U veren bir i~re:>çh 

<Devamı var) 



Programda 
Değişiklik olmalı 

Radyoda en çok aranan f~Y 
Program değitikliğidir. Radyo ı~ 
taayonlarmı yıkan ve aevimaiz bır 
hale getiren bir teY varsa o da 
Proğramın monotonluğudur. 

Evvelce Avrupa merkezlerinde 
daimi radyo orkeıtraları tutul· 
makta iken aon senelerde balkı_? 
değitik takımlara fazla rag· 
bet göstermesile bir çok .~erke~
ler daimi orkestralarını gunde hır 
saatten fazla çalıttınnamağa mec 
bur kalmıttır. 

Ayni takunlar bir radyoda a
ra, sıra konser verebilirler. An~ 
her haftanın ayni gün ve saatin
de hep ayni heyetlerin dinlenilme
si usanç verir. 

Vartova iatasyanunda Cumar
tesi, akpmları Chopin'in eserlerin 
den mürerrekkep bir saatlik bir 
konser verilmekte ise de bu kıy
llıetli beıtekarın o kadar çok ese
ri vardır ki ayni parça senede bir 
kere bile tekrar edilmez. 

Az bir zaman içinde ayni ha
vaları tekrar eden radyo merkez
lerinin bir gramofondan farkı kal 
llıaz. Bunun için en iyi parçalan 
da ayni hafta ve aylarda ve hat
ta bazı merkezlerde olduğu gi
bi her gün çalınmasına hiç bir din 
leyici tahammül edemez. 

Herkes bilir ki maatteessüf Is· 
tanbul radyosunda yeni çıkan a
vam tarkıları hazan on bet gün 
sıraya çalındığı vakidir. 

Radyoculuğun ciddiyetine uy
nuyan bu hal binlerce kitinin asa 
bile~ip radyosunu kapamasına ae· 
bebiyet vermektedir. 

Eğer bu tarkdar program reji-
8Öl'ü Bey tarafından halkın hofU
lla gittiği zanniyle dinletiliyoraa, 
Rejisör Bey yanılıyorlar. 

Her beğendiği parçanın her
kes pli.kını alabilir. 

Bir müddet evvel İstanbul rad 
Yosunun alaturka kısımların her 
ikisinde de bir ~arkının her iki ta
kım tarafından da ayri, ayri çalın 
<İı[.1111 belki bazı dinleyicilerimiz 
farketınişlerdir. 

Rejisör Beyin proğram tanzi
tnile alakasının derecesini en ıyı 
bu gösteriyor. Bellenmelidir ki 
bir radyo halka tarkı ezberletici 
bir musiki muallimi değil, bilakis 
dinleyicilerin arzusu veçhile hare 
ket edecek bir müessesedir. Bil
hassa bu noktada urar edeceğiz. 

Şirketler her hangi bir heyet 
Veya orijinal takımı daima anga
je olmaksızın bir kaç kere için iş
gal edebilirler. Radyoya her geti
rilen takımın temelli ifgal edilme 
~ine lüzum yoktur. 

Ayni takımların senelerce bu
lundurulmasile, sermayeleri pek 
fazla olmıyan bu takımlar hep 
dinlediğimiz parçaları bize her 
hafta birer dinletmektedirler. 

Ara sıra methur ecnebi artist
leri şehrimize gelip Beyoğlunda 
bir kaç konser vererek tekrar 
memleketlerine dönüyorlar. Bun
lardan hiç birini bir kere radyo. 
Ya davet etmek ııirketin hatırına 
!:elmemittir. 

Her yerde milli bir müessese 
llıahiyetinde olan radyoya yarım 
~at için olsun davet edilecek bir 
tcnebi takım ve grupunun ret ceva 
bı ve "" · ·ı · ruz recegını memu etmıyo · 

Her günkü usanç verici netri
fı""~ a~asında tirketin her bir yeni
~~· dınleyicilere bir nimet olaca-

1\ı şirket bilmelidir. 

'

........._ Turgut MITHAT 

~rllerlmlzıı cevapıaı:.__I 
F ffiiseyin Hüsnü Beye: 

ı 1 aıla l:unbalı radyo aletl•!t'İnin rnoda
cl., f~Çtn,tir. Radyonun ilk zamanlann
~Uk •tnba fazlalığı iıtaıyon almakla aada 
ıı,. •o~liğinde te•iri vardı. Çünkü o za-
1~"1b 4•tndiki limbalar yoktu _ve bütün 
P:ibi alar aynı d~~ecede kuvvetaız .. olduğu t.,. "n kuvvetim 90 voltl~~ ~u~emadi 
14,,,~Yana mukavemet edebılırdı. Şımdiki 
bi ~•lardan çoğu 300 volta dayanır ve t: ~.8tnba eskiden ? . 3 lamba vazifesini 
ş{"~· e• kiden 12 lambalık aletler. vardı. 
ç0:'.'d! S , 6 lambalıklan eski 12 lılerden 

· <!aha haıu.ıtır. 

Nazire Hamdi Hanıma: 
.,,.8~•e soracak olursanız kulaklıkla yal
aletıe•~anbul dinlemiye mahsus galenli 
daha '";ı" _hazırını tecrübe C>derek almak 
hata y.;'~~dur. Yapacağınız küçük bir 

Sonr:;?den alet iıliyemeye bilir. 
pahalıdır ı?'::'mrzda malzeme o kadar 
ğındruı bir";,,. tiyle bir alet hazır alrnıldı-

E · · . 11 daha --L ı k vınızın mevkii b' pa.n.a ıya çı ar. 
hız 50 metre anten :~ rol oynamaz; yal-

T l • B •>.ımdrr. a at eye; 
Bozukluk aletinizde d "ld" K 

egı ır. tJ1 mev-

Umumi Avrupa 
Konserleri 

Perfembe ak,amı saat 21,30 da 
Fenliindiya hükiimet merkezi olan 
Helsingsfors'ta verilecek olan bir 
komer bu şehre kablolar ile bağlı 
bulunan bütün fehirler Armea 
Y acrnelelt'in idareaindeki prog
ramı Qfağıda yazılı konseri nakle
deceklerdlr: 

A) Silelius'un eserlerinden lan
taziler. 

B) Keman konseri (1.- Allegro 
moderato.) 

2- Adagio di molto 3.- Allegro 
mamon tanto. ve daha bazı orkea
tra parçalan. 

1 Radyo haberleri 1 
Macaristan cazt sansör ediyor 
Son zamanlarda Caz musiki.inin gUf

teleri fazla açık olduğundan bir çok Ma
aileleri radyo şirketi komiıerliğiııe 

'rağ radyoıunda haftada üç, dört 
konser veren Otokar J eremia.a takımı 

müracaat ederek bu ıribi ıarkılann rad
yolarda söylenmesine müsaade edilm,.. 
meaini rica etmiıler. 

Komiserlik bu noktada tirketin naza· 
n dikkatini celbettikten maada cazın da
ha az cahnmasınr farkı guftelerini sanr 
sör edileceğini bildirmiştir. 

Amiilara bedava alet 

Çekoslovak radyo 
dave radyo al,.tleri 
tahsisat ayumrştır. 

şirketi amalara be
alınmak üzere bir 

Sea mükafatı 

Geçenlerde Yugoslavyanm Zagrep 
radyo merkezinde bir ses müsabakaıı 

yapılarak en iyi seslilerin seçilmesi din
leyicilere brrakılmı,ırr. Müsabakaya 60 
kişi !"İtmiş ve evvelce isimleri kimseye 
bildirilmemiştir. 

Gelen iic bin cevap tasnif edilip en 
çok rey alan üç kadın ve üc erkek tek
rar radyoya f'etirilerek bir daha rey top
lanac~_kl_'.r. Birinciden üçüncüye kadar 
iyi mukafatlar verilecektir. 

Macarların seyyah celbi 

Macarlar radyolarile seyyah celbine 
başhyacaklardrr. Altı li<>n ile yapılacak 
olan bu pro~ramlarda hilhasa Macaris
tandaki tedav · M..Jıall.,,.ile sanatoryum ve 
radyolanndan bah•olunacaktrr. 

~ropagandalar ı;ünün muhtelif saat
lerde geceleri icra edileceği bildirilmek
tedir. 

Bükreş Radyosunun senelik 
hesabı 

Bükrş radyo ~irketinin ıeneik hesap· 
larında 491,035 Lei açık vardır. 

Bu~»nkü program 
ISTANBUL, 

18 den 18,45 kadar Saz (Muzaffer Bey) 
18,45 den 19,10 lcııc!ar Orkeılra. 
19,10 den 19,30 kadar Doktor Tevfik lımail 

Bey tarafından Verem baklanda konfera.nı. 
19.JO .!en 20 kadar Orkeıtra. 
20 den 20,30 kadar Saz (HamİJ'et hanım) 
20.30 den 21 kııdar Saz: (Seniye Hanım) 
21 den 21,30 kadar Saz (Mahmure hanım). 
21,30 den 22.30 kadar Orkeıtra, Ajanı, Borıa 

haberleri va Saat ayan. 

VARŞOVA ı411 m 
ı . . 

. 0.15: Romadan naklen: Paµrun ruhi tv· 
1ıye~e~i. 13,15: Mo.tinal kon•cr. 15,25: Halk 
~~ıık11i: 17.3~: Pllk. 18: Keman konıeri. 

• Ha(ıf mu11ki. 21: Leh muıikiıi. 23:.?. 
23:.35: Müıahabe. 

BUDA.PEŞTE, 550 m. 
. 20: .Opl"ra, fantazileri.. 21.05: Paul Geraldy' 

nın bn· t:ıeri (stüdyodan). 23.15 Hberler. 
1 ıonra: Siıan muiikiıi. 1 

ViYANA, 517 m. 1 
20.45: Aloiı Do•tal takımının hafif ve ope· 

ret havaln, ıarkılar. 21.50: Konferanı. 22.55: ı 
Danı muıikt.ii ' 

PRAG, 487 m. ! 
20.25: Sli.v eıerlerinden mürekkep lı:onıer. j 

21.20: Çek eaerlerinden mürdı.lrs;t konıer. 

LANGENBERG, 487 m. 
22.15: Piyano konseri. 23.40: Cece muıi

ki•İ. 
ZORIH, 459 m. 
20.55: Hafif mu•iki. 21.45: Edebi neıri7at. 

22.45: Filharmonik konıer. 

BÜKREŞ, 394 m. 
13: Plftlc. 14.20: Plak. 18: Rad10 orkeıtra

•1· 19.20: Keza. 20: Konferanı: 21: Pyaııo 
&ionıeri ~Bach, Chopin, Debu••J"). 21.45: Pi· 
ya~o "' vı,.olonıel konıeri. 22.20: Klrinet kon• 
ıer•. 

BRESLAU, 325 m. 
. 21: Halk lır.onıeri (tarlcılı). 2Z.lSı Netell 

hır ıkeç. 23.50: Danı muıiki•l (Berli.nde:n.). 

sim.inde uzak yerler alınır, bava ısındık .. 
ça uzak, lraıta büyük merkezler nisbetm 
daha zayıf olarak İ§idilir. Yaz yaklaıtık
ça bütün İstasyonlar daha ıreç saatlerde 
ve parazitli olP""Bk ahnı!'. Parazitin önü
ne nisbcten eeçmek yollart!U karilerimi. 
ze bildireceğiz. Merak etmeyiniz aleti
nizden değil rord~klarlnız mevsimin te
sirleridir. 

ÇARŞAMBA 3 MAYIS 1933 
' s 

JGüzide cÜmhurİyet ordu- l, __ ç_o c_u _K ----=1 

BRONO, (Çekoslovakya) Prag mel"• 

kezinden sonra en iyi dinlenen Çek is
lasyonudur. 341 metrelik Brünonun an· 
ten kudreti 32 kilovattır. 

Programını kumen Prag'dan naklen 
ve kısmen bizzat ne§reder. 

Erken saatlerde işidilen spiker "Hallo, 
radyo - jurnal Brüno (Brno)" diye ses
lenir. Programın başlamasından evvel 
istirahatlerde bir horos öbnesi iıidilir. 

Sağdan: Bre&lau spikeri. Mr. Fucka • 
Brün ıpikeri Mr. Chomupka 

BROKSEL, <Belçika) Radyo istaayo
nu "lsi Brüksel" diyerek netriyata hat
lar. Uzaklığından dalgayı bu merkezi 
pek müsait havalarda ha11as aletlerle 
dinlemek kabil olunur. Dalga11 609 met
re, kudreti 16 kilovattır. lıtirahat itareti 
yoktur. Yalnız iıtirahatlerden sonra 
program başlıyacağından bir dakika ev
vel bir ıalrk ıesi gelir. Netriyat fransız
cadır. 

33 8 metrede ikinci bir Brüksel istas
yonu daba çalıtınaktadrİ-. Spiker flamca 
olarak "Heer Brüksel N. 1. R. velimıe 
uitzen ding" cümlesini her netriyatm ba
ımcla tekrarlar. Kudreti diğer Brüksel 
dereceıindedir. lstirahatlerde r11ık çalı· 
nır. 

Sağdan Budapeıte spikeri Madam von 
Gecsô ve Matmazel Lidia Beöthy 

BUDAPEŞTE, <Macaristan) dinleyi
cilerimizce sevilen bir istasyondur. Pet· 
tenin anten kudreti 18 kilovat ve dalgası 
SSO,S metredir. İstasyon programa baş
larken Macar, Alman ve Fransız lisan
larile istasyon dinleyicilere tanıtılır. Ma
carcası "Hur radyo Budapette", Fran .. 
ıızcaııda "lıi radyo Budapeşt0 diye sıra 
ile bazan kadın bazan da erkek spikerler 
tarafından söylenir. lstirahatlerde a
henkdar bir nota işidilir. 

ı- Amelf bllgller 

Hoparlör /işlerine dikkat 
Aletinizdeki hoparlör lambası S ayak

lı veya ayakların üstündeki kemerde bir 
vida var i•e lambaya pentod denir. Böy
le bir lô.mb...lr ahizeden hoparlör fitleri 
takıp, çıkarıldığı e.5nada makinenin ce... 
reyan ile alakası kesilmelidir. Kesilm,.. 
yecek olursa beş ayaklı lamba bozula bi
lir. 

Hoparlör ve rutubet 
Rutubete tahamül eder cinsten olma

yan hoparlörler yaş yerlerde bırakılmağa 
gelmez. Mesele büyük mikyasta su, ya
hut yemek koymayıp buhar neşrolunan 
yerlerde hoparlör kullanılan hoparlör
ler bir zaman ıonra bozulmak tehlike
sinde kalı•. Tabii yemek pişmediği 
takdirde zaran yoktur. 

Makine ve hoparlörler her hangi bir 
zaman ratip yerlerde bulundurulmak 
icap ettiğinden muıambalr bezlerden bır 
kılıf yaptrnlarak Üzerlerine örtmek mu
hafazaya yeter. 

Toprak hattının ehemmiyeti 
Bazı radyo aletleri hassas oldukların

dan toprak hattı büyük rol oynamaz zan
nlıe bir çek k".mseler yalnız anten ile ça
lışırlar ve her i~teiiklcri Jeri bulmakta 
güçlük cckmezler. fakat hoparlörlerin
de peyda olan hafif bir uğultunun nere
den geldiğini anlıyamazlar. 

l"ek çok dalgalar cereyanının tabiatile 
neşrettiği bafif uğultunun haricinde da· 
ha fazla hissedilen uğultu toprak kullan-

Tiyatro veya operaların nakledilme-
.sine mahsus mikrofonlar 

mamaktan ileri gelir. Toprak hattı alete 
raptolunca bu gürültü derhal yan yan
Y~ ~alır. Çok dalgalarda ayrıca bir gü
rül~u merkezlerden !'elir. Bunlarda şÜp· 
heaız toprak hattı bir rol oynamaz. 

suna 350 genç zabit girdi 
Diploma alan gençlerimiz kimler? 

(Bafı 1 inci sahifede} 1 IAn Ahmet, lh&an lstanbul, Ali Hayrettia 
__ ,. k lıtanbul, Haaan Behçet latanbul, Haaan Feh· 

ren ordumuzun MU.ıan arasına . anşan mi Gerede Kerim Seli.nik Haun Fahrettin 
genç zabitlere güze! bir ~itabe ıradede· t.tanbul, Mehmet Nuri Ecİirne, Ahmet Şük-
rek kendilerini tebrik etti. rü latanbul, Ömer Faruk Niğde, Muammer 

Şükrü Naili Pf. nın hitabesi .. Bedii O~küdar, ~ustaf~ Beıiktaı, Mebm~t 
Müteakiben Kolordu Kumandanı Şuk Reıat S~leym":nıye, Ah Fuat lstanbul, Su-

.. N il' p ·· ekte gelen bir ifade i- re.na Kırmasti, Ahmet Enver Trabzon, Mua 
ru a 1 I• yu~k d~ . b. k .. ·· ta fa Salm Edirne, Cemal Paıinler, Hamsa 
le gençleri teşvı e lCl ır aç &O~ soy• Sinop Ahmet Şükrü Sivaı, Ahmet Amaı7 .. 
ledi Şükrü Nail P!. nutkun.da ezc~e: Has~ Erzurum, Cemil Fatih, Ah.met İhıan, 
"- Büyük Erkanı Harbıye Retıı Pş. Fatih, Muıtafa Avanoı, Ahmet Muzaffer, 

Hz. kendi namla"na burada bulunmamı: Balıkeıir, Yuıuf Kenan Anta17a, Ahmet F e7 
emrettiler. Mütür PJ. Hz. nin selim zullab Eyüp Sultan, Kemalettin Hirbi Şeri/, 
ve iltifatlarını ıize tebliğ ederim. De-- Ma~?1ut Nacim ultanahmet, Mehme~ ~ · ,j 
dikten sonra çetin tahsil hayatrnm so- Oskudar, Ihsan lstanbul,. _Ahme~ Samı Ada-

. "ki inde dolayı penç mezun pazar, Mehmet Reıat lzmır, Tarık Kaıtamo· 
nuna erıttr er n · E O ,__d N · K tal • z bi ekill · b" .. nı, n.-er 1&11 ar, uretbn o. moı a p., 
lan tebrik: ettı. a t v en ır agız· Vedat Kartal, Abdullah lıtanbul, lhaan Be-
dan, yükıek s~le: ... tiktaı, Eyiip Erzincan, Ali Kara Mürıel, 

- Var ol! dıye ~agırarak kumandan.. Nevzat Setinilc, İbrahim Şe.-ki Burıa, Yuıuf 
)arına teıekkür ettiler. Ziyarettiıı Urfa, Mehmet Galj lıtatıbul, Ya· 
Şükrü Naili Pı. Harbiye K. İzzet Bey.. kup ~urettin lıtip, Ahmet Burıa, Nahit Tek 

Je mektep reüdir ve muallimlerini tale.. furdas, M.ebm4:t. Necmi .. Akhiıar Mehmet 

beyi ti tirmek hususundaki kudretle.. B~rha?ettın l_>ıvik •. Abdulkac:lir Be,.lerbeii, 
ye f • .. .. .h Huıeyın Macıt Edırne, Ahmet Re,at T eıvi· 

rinden dolayı tebrık ederek sozune nı B• kiye, Ahmet Vahdettin lıtanbul, Bahattin 
yet verdi. lıtanbul, Ahmet Mümtaz Fatlh, Mahmut c·· huriyet abiJuinJe Sadık Kocaeli, Oıman Nihat Kuı adaıı, Meh· 

um •--- . d met Sadettin lıtanbul, Huaıı Buri lıtaa.bol 
Yeni mezunların ~q:uw:ı .ve pıyano a Ali Nafız arıas, Abda.11.ah lh•an lıtanbul 

çaldıklan parçallll" dinlendikten. •ıe . ha- TSelimi lstanbul, Mehmet Ali Aksaray, A~-
zırlanan zengin büfeden daveti.ter ızaz met C .. at Çatalca, Mehmet S.ki.r 1ıtanbu1 
olunduktan sonra genç zabit vekilleri 
batlannda muzika ol~uğu _ h_alde_ Tak
sime gelerek Cümhunyet abid~ıne_ ~e
raıimle çelenk koydular. -Muzıka ıatık
lil martı çaldı ve halk tiddetle alkrtla
dr Abidenin etrafında geniş bir halka 
h.tlinde toplanan kalabalık ~örül.memit 
bir dereceye varmı!tr• Har~rye"!n bu 
seneki mezunlarından ıuvarı zabıt ve.. 
kili Aziz Resit Bey, abide önünde çok 
canlı bir hiı.ıbe aöyledi. 

Canlı bir hitabe 
Bu bit.ebeyi aynen neırediyoruz: 
- Onlü Türk milleti! 
lman dolu yüreğin derinliklerinden 

sana haber vetirdim. Riraz evvel ant iç
tik. Üstüne -;,eıik kanatlan gererek seni 
geceli gündÜzlü bekleyen orduya bir 
az evvel kanıtık. Kalbimize dolup boşa· 
lan kan, aletini !e'.'den, ~~~mııı: senin 
dünyalara bat egdıren buyuk oglundan 
almıştır. Uzun olduğu yerde kanla top· ( 
rağı sulayacağıınız8 senin kar.rnda and 
içiyoruz. Bateğmez Türk milleti! Ordun 
da filizlenen bu fidanlar senin ioinde çı
karak senin elinle ekilmiş ve yetişmiş
tir. 

Abideye çelenk götürülüyor .. 

Senin İçin yaşyacak, •enin uğrunda ö
lecektir. 

Onlardan akacak kanlar daha sonra 
gelecek yavrularınıza bir kuvvet ve kud 
ret membaı, bir iman kaynağı olacak
tır. 

Sana ve yurdıina feda olsun! Can e
vinden yaralı bir ar•lan gibi uyurken 
birdenbire 11 kinıp doğ'nılan, birkaç yıl
da birkaç asır :yaratan bir milletin yurdu 
na bekci olmak terefi, o kadar en~in., o 
kadar .;çıuz bucaksız ki bunun dört yüz 
gencin göğsüne srğmayan kasırgalı he· 
yecanını anlatamayacağın. Yurdumuzun 
ortasmda yükselen 17 milyonu pervane
leı· P'İbi çemberinin etrafına toplayan 
yüc; batbuğumuza ve sana ıükranlan
mızı yükıeltiyoruz. 

Bize layık gördüğünüz bu şerefli va
zifeyi bize inaruımrzdan fazlasile ba· 
şaracağrz. E· meydanında neler yapa· 
cağımızı, yurt uğrunda nasıl öleceğimi
zi hikaye etmiyeceğim. Milyonlarca şe
bidin hayalinizde yapacai;J bir ~eçit res
mi, yannki saatlerimizin ölçüıü olsun. 

Aziz yurdun mesut bir yuva gibi dai· 
ma •en kalması icin bilerek, tyÜlerek öle 
ceğiz. Fakat el eİi değdinneyecek, el a
yağı baştıı'lnayacağız. Sana uzanan elle
ri kıracağız. Belki bu uğurda öleceğiz. 
fakat seni tamamile benl~ne sahip, 
hür ve müıtakil bir millet yaşatmak için 
öleceğiz. 

Ord'un varken sen baıı eğmeyeceksin. 
Sen sağ olduk~a ordun baş eğmeyecek· 
tir. 

Böyle geldik, böyle gideceğiz. 
Tü•-k milleti! Tarih kadar eski zaman 

lardan teslim ,.la•ak elimize verdiğin 
vazifenin ululuğunu müdrikiz. 

Biz de onun ateıini tazeleyerek bizden 
sonrakilere böylec"e teslim edeceğimize 
önünde tekrar ant içer ve seni tekrar 
selB.mlanm." 

Halk tarafından şiddetle alkışlanan 
bu nutuktan sonra merasime nibayet 
verilmiıtir. 

Merasimin sonu 
Bu sene Harbiye mektebini bitirerek 

zabit vekili olan Efendilerin isimlerini 
memnuniyetle sütunlaronıza geçiriyo-
naz: 

Mezun olan efendiler 
Mehmet Zeki Nikıar, lbrahirn Caltit İ•tan· 

bul, Haıan Bedrettin Beıil~t. En•er Akı•· 
ray, Vaıfi Erenköy. Süle7nımı Şe~ket Ak· 
ıaray Abaıet Rıu. A,.dın, Melunet aım ~ıta.n· 
bul, İbrahim Erzurum, Muzaffer Erzıocan, 
Mümtaz lıtanbul. Mehmet Ce•at lıta.nbul, 
Rahim Şükrü İstanbul, Raaip Antakya, Ni· 
bat Kiliı, lbıan El&ziz, Mehmet Retat Van, 
Ali. Zeki lıtanhul, Reıul Ele,kert lbıan El· 
aziz, Kemal l•tanbul, Tacettin Boıtancı, A· 
ti Nazım Kütahya, Sabri Balı.ke•İr, Ziya Ha• 
unkale, Oıman Şinaıi laparta, Mehmet Bur• 
ıa , Mehmet Lütfü Kırıehir, Mehmet Reıit 
Üıküdar, Mehmet Ferit Buraa, Cahit Erzu· 
rum, Ömer izzet Atina, Mehmet Süphi Erzu· 
rum, Se.,.ket Erzurum, lhıan Beıiktaf, Hü· 
ıeyin Refahiye, Ziya Avanoı, lbrahim O •• 
küdar, Ha .. n Kütah7a, Mehmet Balıkeıir, 
Muıtafa Celi.I Betiktaı, Ahmet Va•İt lıtan• 
bul, Ahmet Muammer Millt:, Süleyman Sab· 
ri Edirne, Mehmet ffjkmet lıtanbul, Cevdet 
Burıa, Neıuhi Adapazan Nezir Mard.in, Sa• 
lim Ödemit, Manıur Elirlz, l•mail Haldcı 
Van. Muıtafa Nurettin Sanyer, Tevhit Sı
'":.•, Celi.letlin Buru, Sadi İ•tanbul, Se•ki 
Ort11.kö,-, Hüıeyin BurbaneHin Çata1ca, Mu• .. 
tafa Bahri lıtanbul, Meb.met Tortum, Oa~an 
Kütahya, Cemil Bitlb, Sadrettin ~adıkoy, 
Necati Oıküdar, Haıan Harput, Ah Kemal 
S~li.nik, Mrhmet Fu"t Knc.ı. M" t"'flll l"1J" ... 

Mehmet SelBhattin Deniz:li, Nuri Çankırı, Ab· 
dullab F.rzincan, Mehmet Re,at Karı, Ali Ba· 
hallin lıtanbut, Abdullah Hilmi lıtanbul, ö .. 
ıner Necdet Erzincan, Mehmet Nuıret Sul· 

Muıtar Kemal Eıkitehir, Muıtafa Sabri Bur
ıa, Mehmet Recai lıtanbul, Mahmut Nedim, 
Oıküdar, Ömer Bahri Oıküdar, Mehmet Ma· 
ra,, Abdülkadir Burıa, Arif Hikmet Kırıe. 
b.ir, ibralı.im Ruhi lıtanbol, Hüınü Erzurum, 
Mehmet Vedııt İ•tanbuJ, Şevket Afyon Ka· 
rahiıar Salih Zeki Trabzon, Süleyman Ko· 
yulhi1ar, Sabri lneboh.ı.. Hamdi Karaca bey, 
Ahmet Oıküp , Mehmet Mürıür Fatih, Raıim 
Büyük ada, Yuıuf Kenan lıtanbal, Ahmet 
Ali.ettin lıtanhul, Sami lstanhul, S di lı· 
tanhul, Emin Edirne, Vedat lıtanbul, SaJ.a .. 
hattin Diyarbekir, Hayati Bilecik, fbrahim 
En•er Trabzon, İbrahim lıtanbul, Muıtafa 
Vaıfi Ne•t•hir, Şemıettia. Harput, lhıaa. 
Harput, Vedat Üıküdar, Niyazi Midilli, Ali 
Nizamettin Beıiktaı, Hilmi Harput, Recep 
Petrüke, Mehmet Reıat Hırkaiıerif, Süley· 
man Sami Gelibolu, Medeni Koca Muıtafa 
paıa, Silki Ürküp, Hamit Kiliı, Mehmet E· 
min fıtanbul, Tevfik Kütahya, Ahmet Ham· 
dl Kaıtamoni, Faik Karacabe7, Avni Kırk• 
lareli, Mehmet Edirne, lbraihm Halil Har· 
put, Salih Zeki Erzincan, Oıman Betiktat1 

Me•IÜt Adapazarı, Mehmet Edirne, Mehmet 
mei Reıat, Edirne, Mehmet Muhtar Beyoilu, 
Selim Betikta.ı, Tahıiıı SJvaı, Ahmet S• 
li.hattin Üıküdar, Tahir Oıküclar, Lütfü Art· 
vin, Neıet Buru, Mulatar lıtanbul, Mehmet 
lbıan lıtanbul, İsmail Aftal Beyoilu, Halil 
Rifat Afyonkaralıiıar, Mehmet Ret•t lıt.aıı· 
bul, Yuıuf lbıan En:incan, Şakir Rize, Yu· 
ıuf Yan, Fahri l•tanbul, Ömer Adapazarı, A· 
li Edirne, Velibayram Denixli, r,febmet Ba· 
likeıir, Muammer Bur--. Oıman Van, Ve• 
dat O.küdar Ahmet FeYXi Fatih, Fuat Ay .. 
dta, Sadettin° Bursa, Ahmet Eyüp Hirkaite· 
rif Hüıeyin Mekki Eyüpıultan, Muıtafa Ha,. 
re:tin Beykoz, Cemil Şükrü Burıa, Muıtafa 
Salahaltin Edirne, l•mail Hakkı Çanakkale, 
Mehm•t Di,.arbel(..İr, Ahmet Ela.ziz, Selibat· 
tin Beyoilu, Recep Si•u, Mehmet Saim, 
Hirlcaiterif, Alieddin Daday, Mehmet Kemal 
lıtanbul, Muıtafa Münür lıtanbu1, Ahmet 
Nihat Akhiıar, Oıman Talat Ü•küdar, Ha· 
ıan Baıri lıtanbul, Bebçel Kırş•hir, ·ı·u "' 
lıtanbul, Servet Söiüt, Mehmet Remzi Ak· 
.. ray, Ahmet Faile: Mıahlrcık, Ahmet Eıat 
lıtanhul, Mehmet K@malettin lıtanbul, Meh 
emt Ziyaettin Edirne-, Salibatti.a lıtaabul, 
Ki.miran Kadıkö7, Mehmet aıih Ü•küdar, 
Sadettin Bur .. , Ahmet Kizım Be,.oilu,Muı· 
tafa Sabr.i Harput, Fuat Kadrkwy, NN:det 
lıtanbul, Mehmet Bilecik, Ha,.dar D•nizli, 
Mustafa Beıiktaı, İbrahim Dadar, Mehmet 
Emin Kadıkö7, Muzaffer lıtanbul, Abdullah., 
Mustafakemalpaıa, Nurettin Bilecik, Niha.t 
Har-put, Bedrettin Kemal Oıküdar, Şükrü 
Niyazi Burıa, Halidun lıtanbul, Nr-zh.et lı· 
tanbul, Oıman namuk Bakırköy, Safi Sefer 
Beyoilu. En•er Kırtehir, Mazhar Trabzon, 
Kemal Malatya, Sallh Edirne, Haydar Er· 
aurum, Mu•tafa Retat Aydın, Şerafettin Er· 
zincan, MıL"hmet Reıat Ne.-tebh·, Alp Ha•an 
Bryle.rheyi, MuMttin Elbistan, Sait Fikri Er· 
zurum, Mehmet Suat Çanları, Tevfik Y •tar 
[ıtanbul. Mustafa NK.ip lıta.nbul, Hayri Re
t•t Akça dai, lbrahim K1mi Aydin, En•er 
Kelkit, Tah•io Si,..ec-rek, Nihat lstanhul, Bed 
ri Kula. Emin Oıküclar, Ahmet Harput, lb
rahim Şe•ki Ordu, Avni Kadıköy, Kaum 
Van, Süreyva eTkirdait, lbrahim Etem Ba· 
likeıir, Ali K.emal Sa.ndıkL, Muammer İ•tan· 
bul Fikret lıta.nbul Faik Bur .. , Celaletti.o 
Be;ilcb.ı, Mehmet fhıan lun.ir, Şe•ket Bur
.-,__ Melımet Salal..attin Be7oila, Mehmet Ke
malettir. İ•tanbul. Ahmet Cevdet İ•tanpbul 
lbrr~:.,, OıJcüdAr, Ömer Lütfü K.oc~ M.. •: t•. Ahmet Semih İıtanbul. Ali ~lih. Hırlcaı 
Şerif, Meherot Zeki Erzincan, Hu••J'"lD Net•t 
Çorum, Mehmet Ali Oıküdar, Ah~et N-:ca· 
. A k Ahmet Nihat o:nar, Hal•I Yenııt.,.. 

tı n ara, 5 E 
h • R • Fatih, Hakkı AksaraJ', ım r• 
ır, amı.ıı: M h Sed K •t•hmf"t Gelibolu, e met at a zurun1 " A • 1 M b 

raca Bey, Mehmet Kamıl M.a at1:•• . e met~ 
Zeki lıtanbul, Ahmet Hamd• Dımotıka, Ah 
irfan Diyadin, Namik Kemal Sult~ ~met 
Recep Niya~i Bevoih•, Ce"d.".'• !>e"'ı,..l•, Meb 
met Kemalettin lıtanbul, ZuhtU Adapazarı, 
Orlııan Necdet lıtanbul, Niyax.İ Cu:iantep, lı 
mail Vehbi Yakacık, Kazım Bilecik, Oıman 
lıta.nbul, Mehmet Burhan Eyiip Sultan, Ya
nu.ı Burıa, Sel&mi Oıküdar, Mehmet Emin 
İ•tanbul, Ah.met Raıim Erzurum, Nlbat O •• 
küdar, Haıan Muila, Haıan Hilml Ba.rıa, En• 
ver Kırklareli, Talit Bur1a. Naim ltkl"'ldra, 
Mehmet Sadık Bakırköy, Ahmet Ni7a&i lıta.11 
bul, Necdet Refik Koca M. Paıa, Mu•tafa 
Nuri Üıküdar, Mehmet Lemj Is.mir, Tahıla 
lıtanbul, Hüınü Bur .. , Rüıta A"kıeki, Ab .. 
dulla.h Şefik Balıkesir, Ahmet Şinaıi Bllyük
dere, Mehmet Nuri Ma.ramra, Hüıeyin Ca...it 
Betiktat, Mehmet Adil Beyoğlu, Sadrettin 
lıtanbul, Ali Muammer Muğla, Muıtafa Zaf .. 
ranholu.O•man Bıılrkeıir1 Niyaz; Bı:hkr'Iİr 
Abdullah Niyaı:i Kaıımpafa, Etref Ordu,Re· 
c:ı.t Trabzon, C~la.1 Bay~~rt, Kad~ri lıtanbqJ, 

Küçükla alt taraftalti noktalann ü
zerinden karf1Dt kalemle giderlerH, 

yukarıdaki gibi bir kelebek 
meydana çıkar 

Takvimler 
Cenevredeki milletler cemiyet! 

senenin on üç ay olması için tetki. 
kata bulundu. Şimdi adamlar gön. 
dererek milletler arasmda propa· 
gandaımı yapıyor. Kimbilir gü 
nün birinde seneler on üç ay olur. 
Hayabmızda yeni bir değitiklik.. 

Fakat aceba eski kavimler nasıl 
tarih kulanırlardı? Evvela Fira
vunlar zamanında Mısırlılara ba
kalım. M11ırlılarm seneleri otuzar· 
günden on iki aydı. Ayrıca "numa
rasız" be, günleri daha vardi ki 
,bugünlerde dini ibadetlerde bulu
nurlardı. Yani sene 365 günden 
mi: .-•·l.kepti. Mısırlılar senei kebi
se ne olduğunu bilmezlerdi. Bu
nun için her dört senede bir 24 sa
atlik bir fark hasıl olurdu. Bir Mı
sırlı için bunun ebemiyeti yoktu. 
Fakat müverrihler ve rahipler ha
sat zaamnlarının ve yahut Nilio 
taşdığı günlerin bir kaç asır geçin
ce b"lka batka mevsimlere rastla
masma hayret etmeğe batlamıtlar
dı. Aradan 1461 sene geçti ve Mı· 
sırlılar tam küreiarz güneşin etra
fında 1460 defa devrettiği hilde, 
Mısırlılar bir fazlasile 1461 yıl sa
yıyorlardı. 

Yunanlılar ise kendi takvimle
rinden iftih11r duyarlardı. Hatta 
Atinadaki Minerva mabedine bu 
iftiharlarını altınla yazmıslardı. 
Seneleri 29 ve 30 günlük 12 ay
dan mürekkepti. Ve sekiz ayda üç 
defa takvime bir ay ilave ederler
di. 

Romalılar takvimlerini bir haylı 
deği,tirdiler. Nihayet Jules Cesar 
milattan 45 sene evvel Mı11rh alim 
Sosigenes i getirdi. Bu adam 15 ay 
hk ve 445 günlük bir sene kabul 
etti. Bu da yanlıttı. Nihayet 1582 
senesinde Gregoire yeni bir tak 
vim yaptı. Kendi ismile izafe edi
len bu takvim bala kullanılmakta
dır. 

Şimdi bile bazı milletler ayrı ay 
rı takvim kullanıyorlar. Musevile
rin 12 aylık 354 günden mürekkep 
t•Jneleri vardır. Her sekiz senede 
bir on üçüncü ayı daha o senenin 
on iki ayına ilave ederler. Arapla
rın de takvimi malumdur. 

Biz Türkler de yakın zamanla
ra kadar Rumi tarih kullanıyor
duk. Fakat medeniyet dünyasın· 
dan aykırı kalmamak ve i,lerimi· 
zin düzenini bozmamak Avrupa
nın kullandığı takvimi aldık. 

lngiliz heyeti 
•• 
Ozür diledi 

(Başı ı inci sahifede) . 
Türkiye heyeti neuliıule ö:Wr dılcnır 
ğe mecburum." . 

Sov;yet murahhası Türhiyen!n '".7'lc 
bini takviye etmiş ve e.asen hıc kım· 
se itira.z etmemİflİ~ · . . . . .. 

HyetimU. Jngilu; proıeınnm dıger 
,,..: aluamı hakkında tadl teklifleri 
veı·miflir. Bıı teklifler taalluk ellik
leri ..,uıJJelerın müzakeresi .straS?nda 
m . ukaftl edilecektir. 

Bı• meyanda T ürkiyeye tahsis edi
len tayyare adedinin, mütabih devlet 
lerin tayyarelerine müsavi olması ta· 
lep edilmektedir. 

Muıtafa Ki2ım Uluborlu, Ali Oıman Zon· 
ıuldak, Hıılit Erzurum, Kadir Riz~, lbıa• 
Diyarbekir, Arala.o lidır, Ahmet Tortum, Al 
dem Ruhi Oıküdar, Haydar Cihat lıtacbul, 
Kemal Paıiller, Şefik Edirne, Ahmet Cemal 
Edirne, Mehnıet Necmettin Niğde, M•bmet 
Emin lıtanhul, üleyman Bur .. , Mehmet Mu 
rat Edirne Abdurrahman Edip Harput, Ha· 
lit lıt.anhuİ Süleyman Sami Erm~nak, St·l.irı· 
hattin Gelibolu, lbıan Sabih El.U.iz, Muı~· 
fa Nurettin lıtanbu1 Oımaa lıtanbu1, K.a• 
mil Maraı Vaıfi Bozöyiik, Selihattln Oı .. 
küdar Aili Manaıbr, Kimi.1 Bur••, Meh· 
met .Adapazarı, llbimi Enine.an. Kadri lı~ll 
bul, Veli Sırn TaYaı, Kenan lıtanbul, Şakır 
Efendiler Erzurum. 

Birinci gelenler 
Bu sene mektebi bitirenlerden Meh

met z,,ki Efendi (Niksar) birinci, lb
rahim Cıı.hit Efendi lstanbul ikincı, ~· 
mi Efendi ( lstanbul) üçüncülükle d~p 
loma a1mı§lardır. Birinci, ikin~• ve ~ .. 
çüncü .gelerwl"re birer Faat hcJıye edıl· 
ırj~ti,r. .. 
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Yeni na,rlyal 

1 1 
Muhabir mektupları 

İş ve İsçi 
Aydında gelin alayları 

Sokaklarda çalgı ve kalabalıkla 
gelin gezdirilmesi yasak edildi 

Tavukçulukta muvaf
fakıyetin sırrı 

Şiındiye kadar neırettiği bir çok ki
tapLorla memleketimizcle ameli tavukcu
luğa çok hizmet elıni! olan Cafer Fahri 
B. "Tavukculukta muvaffakiyetin sım" 
İsmi altında yeni bir kitap daha çıkar
mıştır~ Cins tavuk ~~~lemPr.jn yollarını 
gösteren hu kitaotan tavuk b.::s~eyenle
rin öğreneceği !Ok şeyler vardır~ Tavuk
culuk buaiin tam manasile ilim haline 
girmi:ıtir.-Onun için bilgisiz tavukculuk 
yapanlar ~ok zara• ederler. Halbuki vu
kuflu kümes sahipleri tavuklarının ve
rim b'hiliyetini kolayca artırabilirler. 
Cafer Fahri B. hu kitabında cins tavuk
lanı. çok ehemmiyet vermektedir. Sene
de 80 - 100 yumurta yapan fena tavuk 
yerine 200 - 250 yumurta yapan cins 
tavukların elbettP !P•cih e<lileceğini söy
lemeğe liizure \'P?" mı? Fakat ~u netice
yi elde emrek iôn tavuk hakumnı da 
bilmek icap ede•. Tavukculuk sanab 
hiribirine sıkı .,1n bağlı bir~ok halkala
nn birleşmesinden meydana gelmiş bir 
zincir gibidir. Bi" halkası ihmal edilirse 
iş yürümez. Bu zincirin en mühirn hal
kası da tavukları seçmektir. Bu kitap 
bir tavuğun yumurtlama kabiliyetinin 
nası! tayin olunacağını, çok yumurtla
yan tavukların h~ sene nasıl seçilece
ğini ve yerli tavuk1ardan nasıl istitade 
olunabileceğini öğretmektedir. 

. -
ı 

Milliyet bu sütunda it ve İffİ ah 
yenlere tavassut ediyor. it ve İff 
istiyenler bir mektupla lı biir 
muza müracaat etmelidirler. 

O• 

lşci iateyenler 
e 
) 

İyi bir kadın aşçı aranıyor. işine v 
temizliğine güvenenlerin (Milliyet 
gazetesinde (Felek) Beye ml>racaa t-

AYDIN, "Milliyet" - Vilaye
timiz umumi mecliıi Vali Fevzi B. 
in reisliği altında toplandı. Ev
velki toplanb zapb okundu. Ol
duğu gibi kabul olundu. 
Bozdağan mektebinin tamirat 

parasından borç kalan 290 liranın 
yeni sene bütçesi düyun faslına a
lınması bakında Maarif müdürlü
ğünün yazısı Nazillinin Gereniz 
köyü halkı tarafından yapbrılan 
mektebe muallim verilmek içn 
tahsisat konulması bakında gene 
Maarif müdürlüğünün yezısı ve 
a~ğı Nazilliye bir mektep yaptı
rılması hakkında halkın dileği ma
arif encümenine verildi. 

Haatahane ihtiyaçları bakında 
sihhat müdürlüğünün kağıdı Da. 
lamaya kaldırılan Karahayrt na
hiyesinden iki köyün Aydına alın
ması ve Yeni pazardan iki köyün 
Dalamaya verilmesi bakında ida
re heyeti mazbatası mülkiye encü
menine gönderildi. 

KaracasJ.I .bağlarının diriltilme
si için bir ziraat memurile yetecek 
kadar Amerikan aıma çubuğu 
gönderilmesi iyi olacağına dair 
mülkiye encümenine gelen kağıt 
bütce yapılırken göz önünde tu
tulmak üzere bütçe encümenine 
verildi. 

Bundan sonra men'i israfat ta
limnamesinin iki maddesi fU su
retle deği9tirildi. 

1 - Düğünlerde yalnız düğün 
erinde çalgı çalınacak, sokaklar
da çalgı ile gelin gezmiyecek. 

2 - Gelinler en çok üç araba 
veya otomobillerle dolastırılacak 

Retadiye istasyonunun adının 
Havuzba~ı olması hakkında köylü 
nün dileği evvelce mülkiye encü
menine gönderilmiıti. Encümen 
Pınar b~ı olmasını daha iyi bul
mnf bu suretle kabulünü umumi 
heyete teklif ediyordu. 

Vali Bey yurdumuzda ilk kuru
lan Aydın incir müstahsilleri ko
operatifinin bu köyden doğduğu
na, bu itibarla buraya kooperati
fin kartılığı olan ortaklar denilme
sinin daha doğru olacağını söyle
di. 

Karacasu hükUmet konağı için 
verilen 1000 liranın 2000 liraya çı
karılması için mülkiye encümeni 
mazbatasile aygır deposu İnfaa
tmdan borç kalan 180 lira halem. 
da baytar müdiriyetinin yazmaıı 
bütçe encümenine verildi. 

Konuşulacak itlerin sonuncusu 
Söke Belediyesinin ta.rüe dıtında 
kalan etyadan oktru-.a reami alın
ması hakmda evvelce mülkiye en
cümenine verilen ve encümence i
yigörülen mazbatuı okundu. 

Vali Bey; Gramofon ve plakla
ra lranulan bir lira -.e bet ~un 
otomobillere konulan bet liranın 
ı.z olduğunu söyledi. 

N•t Bey;- Aydın - Söke 
Belediyesi havayki zaruriyeyi u
cuzlatmak için ikinci bir pazar 
kurmağı teklif etim. Bunu daha 
geçen toplantmuzda kabul ettik. 
Halbuki bu teklife bal, pekmez, 
sebze ve bostan gibi bir çok zaruri 
havayiçten resim elinmak isteni
yor. Bunlardan girme resmi alın
ması muvafık değildir. 

Nuri Bey; - Söke - Söke ova 
sı hayvan yetittirir. Bu itibarla ha
rice çok deri çıkarır derilerden a
lınacak resmin yalnız kasaba ta
bağhanelerinde itletilecelderden 
alınacağı tasrih edilsin. Encümen 
namına mazbata muhariri lıa Ru
hi Bey - Söke - bal ve kavun 
karpuzun havayici zaruriyeden ol
madığı, transit geçen ~yadan re
sim alınmayacağı kanun icapla
rından bulunduğunu söyledi. 

Meclis Cumartesi günü topla
nacaktır. 

Nazillide kurulacak mensucat 
fabrikasının yerile İstasyon arası
na yapılacak dekovilin . yapılması 
için Vilayete emiT geldiğini bildir
mittim. 

Fabrikanın sondaj ameliyesini 
yapmak üzere aletlerile beraber 
bir mütehassısın gönderildiği ildi
.at Vekiı.letinden Vilayete bildirir
mittir. 

Vilayet hazirbklara ba,lanma
sını Nazililye yazmışhr. 

Şehrimiz himayei etfal cemiye
ti bu sene çocuk bayramında haf
talık program yapmı,trr. 

Programında.ha lıca mektepler 
arasında müsabakalar, müsamere-

ler, gürbüz çocuk müsabakası, ço
cuk balosu, çocuklann otomobil
lerle gezdilrmesi ve himayei etfaJ 
cemiyetinden gönderilen çocuk fi. 
limlerinin bedava umum çocukla
ra gösterilmesi vardır. 

O. HiLMi 

Aydında imar 
AYDIN (Milliyet) - Vilayet u

mumi meclisi dün toplandı. İdman 
mıntaka reisliğinin yardım iste
yen istidasının Bütçe Encümenine 
verilmesi kararla,bnldıktan son
ra, memleket hastahanesi bat he
kimliğinden gelen kadın hastalık
ları mütehassısı Dr. Süleyman Be
yin kadın hastalıkları ve doğum 
servisi ihtiyaçları hakkındaki di
lek kağıdı okundu. Bunda, hasta
haneye evvelce ayda iki doğum 
gelirken son zamanlarda iktısadi 
vaziyetin tesirile ayda 8 - ] O fakir 
lohusanın geldiğini, bu servisin 
evvelce yedi yatağı varken ona çı
karıldığını, gelen hastaların yal
nız lohuaalar olmayıp ameliyat ve 
uzun boylu tedaviye muhtaç kadın 
hastaların da müracaat ettiğini, 
bu yüzden doğumların, bu i,ten 
hiç anlamayan hasta bakıcılarm 

ellerinde kalmaması için yeni se
ne kadrosuna bir ebe konulması 
isteniliyordu. Çok haklı ve yerin
de görülen bu dilek sıhhiye ve 
bütçe encümenlerine verildi. 

Evvelce Germencik nahiyesine 
bağlı iken Tireye verilen ve tek
rar Germenciğe verilmeleri için 
evvelce karar verilen köylerden 
Boz köy halkının hepsinin imza1a
rmı ta,ıyan ve muamelenin bir an 
evvel bitirilerek Germenciğe bağ-

Bir Kaç Hikaye 
Bir Kaç Tahlil 

Kıymetli fair ve edibimiz Necip Fazıl 
"Ben ve Ötesi" iımile çıkardığı şiir ki
tabından sonra hu defa "Bir lrac hika
ye, bir kaç tahlil" ismi altında .ı..- nesir
lerini ne!retmiıtir. Bu kit~tı.n kıymeti 
hakkında Necip F aıd'm ismini söyleme
yi kıifi addeder ve bu orijinal kalemin 
eserini karilerimize hararetle tavsiye e
deriz. 

Kooperatif 
Her ayın batmda çıkan kooperatif 

mecmuaamm 12 inci nüshaaı da zen
gin münderecatla netrclunmuştur. 
Mecmuanın bu nüabastnda altm kar-

ıılıklı para aleyhinde Ahmet Hamdi 
Beyin bir yazısı vardır. Bundan maa· 
inkıli.p devletçiliği, irlica d.,,,Jetçili
- nkılip devletçiliii. irtica dnletçili· 
ği değildir" baılığmı tafıyan A. H. 
Beyin bir makalesi ile, balıkçılık, Le
hi.tanda ziraat kooperatifleri, Fran
sada i•tihoal kooperatifleri hakkında 
yazılar vardır. 

lan. 

f, isteyenler 
i-On seneden beri makinist ve ten 

yecilikle meşgul ve almanca, türkçe 
oırpça bilen bir Türk genci ehven §" 

raitle İş arayor. isteyenlerin Sirkecid 
Halep kıraathanesinde HaJil İsmin 

• -
e 
e 

müracaatları .. 

Mevlit 
Ü Geçen sene Bahçekapıda tek göz! 

katil tarafından öldürülen ser konu 
ser Şakir Bey için cuma günü Beyazı 
camisinde bir mevlilt okutulacaktır. 

-
ı 

Devredilecek 

İHTİRA BERATI 

HMayii havanın devrüdaimi ile kuv -
e vei muharrike istihsaline ait usul v 

cihaz" hakkındaki ihtira için l&tanbu 
vilayet celilesine talıdim edilmit olan 
30 l'ı'iayıs 1931 tarih ve 6000 evrak 
r.umaralı müracaat Üzerindeki hukuk 
bu kere ba,ka&1na devir ve ferağ edi 
leceğinden hu ·bapta fazla mal{ıma 

1 

-
ı 

-

-

edinme1!: isteyenlerin htanbulda, Bab 

çekapıda Taş Hanında 43-48 numara 

lardA kain vekili H. W. Stock Efendi 
ye müracaat eylemeleri ilin olunur. 

(2779) 

-
-

-

ZA Y1 - Geçen sene Nifantaıı yan 
gmında diploınam yandığından yeni 

sini alacağnn ilAn olunur. Darülfünun 
Fen fakülteai 340 mezunlarından Be 
biye (2802) 

Dr. A. KUTIEL 
Karaköy Börekçi fmm aıraamda 34. 

(2648) 2371 

lanmalarını dileyen kağıt okundu. 

1 1 
Muzaffer Bey (Aydın) da, bu 3 üncü kolordu ilanlar1 

köylerden ~imdiye kadar 25 - 30 
hane Germenciğe hiçret etmi,tir '---------,-------------------
dedi. Hava ihtiyacı için pazarlık cumartesi günü saat 15 tedir. 

Yeniden bir mazbata yapılarak la çelik, çubuk, demir, çelik İsteklilerin şartnamesini gör
Vekilete gönderilmesi kabul edil- saç, demir ııaç köşebent demi- mek üzere her gün ve pazar· 
di. ri alınacaktır. Talip çıkmadı lığa iştirak için mezkU.. gün 

Bundan sonra Söke ve Nazilli ğmdan ihalesi 8 M1tyıs 933 pa ve saatinden evvel F mdıklıda 
kazalarının bir çok köylerinin bi- z.arte·ı· gun·· u·· •aaı 14 te bı- 3 K O SA AL KOM ,, ,, t • • • • . • nuna 
ribirlerile birlettirme ve biribirin- rakılmıştır. İsteklilerin şart- gelmeleri. (134) (1985) 
den ayrılmaları hakkında mülkiye h 
encümeni mazbataları ve bunlar namesini görmek üzere er 
arasında, dütman itgalı esnasında gün ve pazarlığa İştirak için 
yakılıp yok edilen Sökenin Bat- o gün ve vaktinden evvel Fm
nas ve Aydının Emir ağası köyle-' dıklıda (3. K. O. SA- AL. 
rinin yeniden kurulmalan kabul KOM.) nuna gelmeleri.(133) 
edildi. (1984) 

Sökede Salı günleri kurulan pa
zardan bafka Cumartesi günleri 
de bir pazar kurulması hakkında 
evvelce mülkiye encümenine veri
len ve encümence iyi görülen, Sö
ke Belediyesinin teklifi üzerine E
tem Kadri Bey (Aydın) aöz aldı; 
Sökenin üç nahiyesi vardır. Bun
lardan yalnız Harasında ve birde 
Sökede pazar kurulur. Diğer na
hiyelerin iktısadi ve coğrafi vazi
yetleri pazar kurulmağa değerli 
olmadığından Sökede haftada iki 
pazar kurulmau çok yerindedir. 

Dedi bu da kabul olundu. 
Şehir meclisinde şehrin ortasın 

da geçen ve şehri ikiye bölen De
mir yolunun üstündeki köprülerin 
yeni şehir pli.nına göre yaphrıl
ımuı hakkında Aydın Demiryolu 
kumpanyasile Belediye arasında
ki anlatamamazlık için Hamit ve 
Ragıp Beylerin -.erdikleri takrir 
hukuk müp.virine gönderildi. 

Top yatağından geçen sn yolla
rının üstlerinin kapablması için 
geçen sene bütçesine tahaiaat ko
nulduğu halde yaptmlmaınası se
bebinin meclise dökülmesi hakkın 
da Hamit ve Rağıp Beylerin sorgu 
Jcağıtlarma reisin gelecek toplan
bda cevap vermesi kararlaşhnl
dı. 

Belediyenin sattığı arsa şarbıa
melerinin değiftirilmeai ve mecli
sin gündüzleri toplanması için 
Sait Beyin ileri sürü,Jeri kabul e
dilmedi. 

Bundan sonra reis -.ekilJik ma
qile, tadilat komsyonu azalarının 
ücretleri konUfularak üç toplantı
ya gelmeyen azadan saatçı Hacı 
Mehmet ve Dr. Mukadder Beyle
rin meclisten çekilmit sayılmala
rına ve yerlerine toför Sim -.e dit
çi Şevki Niyazi Beylerin alınmala
rına karar verilerek gelecek per
tembe toplanmak üzere toplantıya 
son verildi. 

1. F. ihtiyacı için J30.000 
kilo sığır eti kapah zlırfla mü 
na.kasaya konınll§tur. ihalesi 
24 Mayıs 933 çarşamba günü 
saat 11,30 dadır. isteklilerin 
şartnamesini görmek üzere 
her gün ve münakaııaya işti· 
rak için o gÜn ve vaktinden 
evvel Fmdıklıda 3. K. O. Sa. 
Al. komisyonuna gelmeleri. 
(138) (1989) 

Tire SA. AL. KOM. dan: 
Tiredeki kıt'atin ihtiyacı i

çin 36819 kilo sığır eti kapa
lı zarfla münakasaya konmuş ' 
tur. ihalesi 22 Mayıs 933 pa
zartesi gÜnÜ saat 15 tedir. 
İsteklilerin şartnamesini gör
mek üzre her gün F mdıklıda 
3. K. O. SA. AL. KOM. nuna 
ve münakasaya iştirak için Ti 
rede SA. AL. KOM. nuna te 
minatlarile birlikte müracaat 
ları (3049) (1990) 

K. O. Merbut k.ıt'alan ih
tiyacı için 145.000 kilo sığır 
eti kapalı zarfla münakasaya 
konmu§tur. ihalesi 24 Mayıs 
933 çarfalllba günü saat 11 
dedir. isteklilerin §artname
sini görmek üzere her gün ve 
münakasaya İştirak için o giln 
ve vaktinden evvel Fındıklıda 
3. K. O. Sa. Al. komisyonuna 
gelmeleri. (137) (1988) 

Çatalca MST. MV. ihtiya 
cı için 61 metre mikabı çakıl 
ile 61 metre mikibı çorlu De 
re Kumu pazarlıkla sabo alı 
nacaktır. İhalesi 6 Mayıs 933 

* * * 
K. O. Merbut k.ıt'alarile 1. 

F. Kıt'a ve Müesseseleri için 
102,000 kilo hamam odunu 
pazarhkla satın ahnacaktır. İ 
halesi 6 Mayıs 933 cumartesi 
günü saat 14 te dir. isteklile
rin şartnamesini görmek üze 
re her gün ve pazarlığa istirak 
için o gÜn ve vaktinden ~vvel 
Fındıklıda 3. K. O. SA. AL. 

KOM. nuna gelmeleri. (129) 
0945) 2474 

••• 
7. K. O. hesabına pazarlık-

la 20 adet nalbant çantası sa 
tın alınacaktır. ihalesi 8 Ma
yıs 933 pazartesi günü aaa t l 1 
dedir. isteklilerin nümune ve 
§artnamesini görmek üzere 
her [ n ve pazarlığa İştiraki
çin o gÜn ve vaktinden evvel 
Fındıklıda 3. K. O. Sa. Al. ko 
misyonuna gelmeleri. (131) 
(1962) 2476 .... 

K. O. hayvanatı için pazar
lıkla 50,000 adet 3. numara 
heygİr mıhı satın alınacaktır. 
İhalesi 8 Mayıs 933 pazarte
si gÜnÜ ııaat l 1,30 dadır. İs
teklilerin nümune ve şartna
mesini görmek üzere her gün 
ve pazarlığa İ§tİrak için o gÜn 

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

2477 

1. F. k.ıt'alan ve müessesele
ri ihtiyacı için pazarlıkla 
1 65,000 kilo odun satın alı
nacaktır. İhalesi 6 Mayıs 933 
cumartesi gÜnÜ saat 14 tedir. 
isteklilerin şartnamesini gör
mek üzere her gün ve pazarlı
ğa girmek için o gün ve vak
tinden evvel Fındıklıda 3. K. 
O. Sa. Al. komisyonuna gel
meleri. (127) (1928) (2428) 

.ASI 

D 'f uğrJlarını 
De•h'\I keser (2331) 

l ıst. IV:r, h un:andan.ığı 
Satına1ma hom. i;anları 

Maltepe piyade Abş mek-
1 

tehi için 80000 kilo ekmek [ 
kapalı zarf suretile 4-5-933 1 
günü saat 14 te almacağm-
d~ İ~t~klilerin .. şartlarını 1 
gormek ıçın her gun ve mü- 1 

nakasaya girmek İçin de vak 
tinden evvel teminatlarını 
l\'ferkez K. muhasebeciliğine 
yatırarak alacakları makbuz 
ile beraber teklif mektupları
m komisyon riyasetine ver-
meleri. (608) (1628) 

2383 

Ordu için bakır tükrük hok
kası, su koğaııı, Berber liğeni 
4-5-933 perşembe günü saat 
14,30 da pazarlıkla satın alı
nacaktır. İsteklilerin prtna
me ve örneklerini görmek i
çin her gün ve pazarlığa giri 
şeceklerin belli vakitte Komis 
yonda hulunmaları (628) 
(1983) 

AL'ETOİLE 
Hovagİmyan Biraderler 

Beyoğlu 1 ıtiklil caddeıi 437 
Bütün dünyada 
eu ıne:ıhur mar
ka olan CLA· 
VER1E DE PA
R1S ' in icatger
desi Mayo ke
merleri MIXTE 
korselerini ara. 
yınız Şık. rahat 
ve sıhhi en son 

model hazır ve 
amarlama kor

seler. Koneler i
çin zengin lev 
u:imat Ç"lİtlerİ 

Damar !itJ<inli· 

1 

ği için WIC ve OCUL TA marka eliıı
tiki çoraplar. Taklitlerinden sakınınız. 
(1890) 2370 

DARÜLACEZE 
MODORLOCONDEN : 

f 

Darülaceze çamaıırhaneai 
ne muttasd mahallin çatısı re
olunarak keşifnameııinde ya 
zıh bin kırk bir liralık İnşaat 
ve tadilatın kapah zarf usulile 

... llli!lll ...... -=ııı .. - ...... ...: 
NAlM VAPUR İDARESİ 
1ZM1R SÜR'AT POST ASI 

A D A N A 
vapuru her hafta 

PERŞEMBE 
günleri Galata rıhtnnmdan saat tam 

14 hareketle doğru 

l Z M t R'e 
ve pazar günleri lzmir'den saat 14,30 
da hareketle lstanhul'a avdet eder. 

/ Tafsilôt için Galata, Gümrük Jmrıı-

ı >1nda Site Fnı.nsez Han No. 12 yazı
hanesine müracaat. Tel. 41041. 

1 -12564) 2447 -
ı!!m ..................... .. 

Alemdar Zade Mehmet 
vapuru 

BÜLENT 
Vap.uru 3 Mayıs çarşamba günü 
Zonguldak, İnebolu, Ayancık, Sam
sun, Giresun. Trabzon, Rize, Ma
paVTi'ye azimet ve avdette ayni i&
kelelerlc Sürmene, Vakfıkebir, Gö
rele ve Ünye'ye uğrıyarak avdet e
decektir. 

Ac.entası Alaiye han No. ı. ~-

fon, 21037. (2735) -2485 

Sadık Zade Biraderler 
Vapurları 

AKDENİZ POST ASI 
F O R U Z A N vapuru 
3 Mayıs ÇARŞAMBA 

akşa.ını saat 18 de Sirkeci rıhtnnın
dan hMeketıle (Çanakkale, İzmir, 

Antalya ve Mersin) e a.zıimeıt ..., 
avdet edecektir. 

KARADENiZ POSTASI 

Dumlu Pınar 
Vapuru 4 Mayis Perşembe 
s;ıat 16 da Sirkeci rıhtımından ha
reketle (Zonguldak, İoebolu, Sam
oun, Ordu, Gi.reeon, Tırabzoo, Sllr
ıneıne ve Rize) ye zimet ve avdet e
decektir. 

Haftalık IZMJR• sür'at 
muntazam postası 

Lüks kamaraları havi 

İNÖNÜ 
Vapuru 6 Mayıs Cumartesi 
saat 14 tc Galata rıhtımından doğnı 
(İzmir) c barcke<tlc pazar günü lz
mir'e muvaealit ve pazarte& günü 
İznıir'den hareketle salı günü 1 tan· 
buıla avdet edecektir. 

Fazla tafııilat için Sirkeci Mey
menet Hanı altında A..::enmlığa mü
racaat TeJefon> 22134. (2736) 

SEYRlSEFAlN 
M.n .. •-la• Calata Kllıorlllıap B. 23G. 
Ş.ba A. $rkaci Mllhlr.ı.r aada H. 1,37«1. 

TRABZON PÔST ASI 

GÜL CEMAL 
3 MAYIS ÇARŞAMBA J8DE 

G.ıata rıhtımından. 

İZMIR • MERSiN POST ASI 

ANAFARTA 
5 MA YJS CUMA 10 DA 

idare rıhtımından kalkarlar. 

Askeri fabrika
lar llAnlan 

münakasası 25 Mayıs 933 per Bakırköy barut fabrikala-
! 
s 
t 

embe günü icra olunacak niçin 1000 kilo 19 No. lı ma 
aat on dörtte zarflar açılacak den yağı pazarlıkla miibayaa 
rr. Teminat akçeleri İş Ban edilecektir. Vermek isteyen

kasma bırakılmalıdır. tık te- lerin 4 Mayıs 933 per§embe 
minat akçesi yüzde yedi buçuk giinü saat 14 te mezkôr fabri· 
kuruştur. Taliplerin Darillace kada Satmalma Komisyonu-
z eye müracaatları. (1977) na gelmeleri. (247) (1969) 

l l.tanbal Beledlye•I ilanları 1 ------
Keşif bedeli 31 11 lira ol an Haseki hastanesi memurin 

binası nevakısınm ikmali kap alı zarfla münakasaya konul
muştur. Talip olanlar şartname almak ve keşif evralaru göı:
mek üzere her gÜn Levazım müdürlüğüne müracaat etmeli, 
münakasaya girmek için de 233,5 liralık teminat makbuz 
veya mektubu ile teklif mektuplarını 25-5-933 perşembe gi:; 
nü saat on beşte Daimi encümene vermelidirler. (1982) 

T .. 

TiCARET iŞLERİ UMUM MODORLOGONDEN : 
Türkiyede yangm ,,;.gorta ;,ı.erile çalışmak üzre kanuni hükümler daire.sin.de 

teecil edilıen:k bugün faaliyet batiaıde bu 1unan Helveçya Hmik eigortıa Şirketinil1 
urkiye Umwn vekı>l.i haiz olduğu sclfilıi yete binaen bu kere müra.c.aa1ıla İstanbul

da açacağı aıcentalığa !İ.rlret n<lmma yangın sigorta işJerile meşgul olınak ve bu iş: 
J.erderı doğacak davalarda bütün mahkemelerde müd<ki, mikldrileyh ve üçüne''. 
şaıhıe eıfatlari.J.e hazır buJ.urunak üzre Osman Ediıp Seydi Beyi tay;iıı eylediğin• 
bildinniştir. Keyfiyet ıri.gorta. şiırketleri nin teftiş ve murak<tbesi hakkındaki 25 
Hazinıcı 927 tarihli kanun hülrüml.erinc muvafık görülmüş olmakla ilfuı olunur. 

(2822) 
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• 
Is tan bul ve Trakya Şeker Fabrikaları Türk Anonim 

Şirketinden: 
· Alpullu Şeker Fabrikasının İstanbul depolarından kristal toz 

her isteyene bin kilodan eksik olmamak üzere 
şekeri 
satılır. 

atideki fiatla 

Kristal Toz, Kilosu 36,1s Kuruş 
Taşradan vuku bulacak siparişler yüzde yirmisi peşin ve mütebakisi hamule senedi mukabilinde ödenmek Üzere derhal 

ş-öndcrilir. Depodan itibaren bilcümle masarif ve mes'uliyet müşteriye aittir .• Müşteri isterse sigorta ettirilir. 
Adres: lstanbul, Bahçekapı 4 iincü Vakıf han 4üncü kat Telgraf adresi: Istanbul Şeker Telefon:24470. 79 

t ' 2364 

ASiPiROL NECATi, grip, nezle baş ve diş ağrılannın kat'i ilacıdır. ea~;:.;:;;d. SALiH NECATi ecaaeai 
(2153) 2375 

Devlet Demiryolları idaresi ilanları Beykoz Malmüdürlüğündenı 

200 ton rezid:!e Y~~ kaı>alı zarfla münakaıa111 25 
Mayıs 933 perşem gunu sa at 15 te idare merkezinde yapı-

Kıymeti 

Lira K. 
666 00 
415 00 
2SS 00 
800 00 
250 00 
765 64 
385 75 
580 00 
615 00 
595 00 

Kapı No. Cinai 

76 
1411 
214 
3 

20 

Mahalle ve .akağı 

A. Hisar Toplar 6nl 

Kayden kimin uh
tesinde olduğu 

Emiaa H. 

lacaktır. -•- H 
Tafsilit A....,.ara ve ayda'Pafa veznelerinde beter lira 

ya satılan şartnamelerde Yazılıdır. (1816) 2410 

.. " .. 
Gllkıu 
Ot•k tep• Arif 8. veıaire 
Kayacık Hayriye H. 

.. ' 
.. .. 

Mustafa 8. .. 

t - lnnak • ~~attı Üzerinde Tüney istasyonu civa
ruıdaki t~':t3 .,:._ıka rılacak bet ay zarfmda talim 
olun•eak • ast 

36 
43 

7 
3 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 

Arazi .. 
Bağ tarla ,. 
Arsa .. 
Tula .. 
Ar ad 

" 

" .. 
Çavuşbqı 

Kavacık 
KUçilksu 
Kökııu 

Abdil.lvebhap Ef. 
Mehmet Ef. saire 
Emine H. 
Yani Efendi 
Sadtlır. Be, 
lbıaıı H. 

2 _ Ankara· Ka!serı hattı Üzerinde Fakılı istasyonu ci.va-
ı:mdaki ~~~~ıkanlarak sekiz ay zarfında tea-

Tarla 
Arazi 

.. 
Gökıu 

.. .. lun oluıa yenice h . bala.at. 
3 - Koota • - ~tb ti :l!erİnde Çiftehan - Pozanti ara

sındaki tafOCB-15 oJ:1'M3 L çıkarılarak on ay arfmda teslim o-
lunat:llk ' .. ualas t . 

1630 00 
soı ıs 
190 00 
80 00 

190 00 
80 00 

384 00 

Ana 
Arazi 

.. 
.. 
" .. 

.. " 
KOçOkııu HUrmDz H, 

.. Sadık Bey 

Yukarda Y~ uç muhtelif balastm kapalı zarfla münaka
salan 25 nıaf15 d c;Şenıhe günü saat 15 te sırasile idare 
merkezinde yap aca · 73 

7 
7 

.. 
.. 

Bahçe 
Araıi 

" 
" .. 

" 
Klk•u 
Kan dillt 
Küçllkıa 

" 
Osman Efendi 
Zebra H. 
Süleyman Ef. 390 00 .. 

T f ·ı~t ,.üney ve Fa•--• akl . lanl . • K a sı a l . "'lll oc arma aıt o ar ıçın ayse-
ri ve Ankara Kezne erınde, Çift ehan - Pozanti arası ocağına ait 

50 00 
560 00 
300 00 
soı ıs 

•• .. .. .. . ' 
olan için de ::a v~ Ankara veznelerinde her biri beter li
raya satıl.ıı şa am erde Yazıhdır. (1941) 

2440 

40 
7 
7 
7 

Bahçe .. .. .. 
Kandilli 
Kök su .. 

Bi~ik1_~~~·:~kÖnıür tahmil ve tahliyesi işinin kapal; 
zarfla rrıiirl~d 11 

,,... Mayıs 933 Çarsamba günü saat 15 te 
d ar r..__. • ~ 

Ankara a 1 e mer .... ~de yapdacaktır. 

1590 00 
25 00 

1299 01) 
630 00 

77 so 
36 00 
25 00 
30 00 

5113 
12/1 
69 
20 

Tarla 
Arsı 

Arazi 
Araa .. 

,. KUçüksa 
Çubuklu .. Çayır 

Sadık Ef. saire 
Behice H. 
llıaau H. saire 
Oımau Ef. 
Y. Halil Ef. 
Rıfat F.f. 
Kiork Ef. 

Tafsil: Ank
1
ara ve Eskişehir veznelerinde birer liraya 

sahlan şar aıne erde Yazıhdll'. (1978) 

1 Evkaf müdlrlyetl llA11ları 
1 

Mevlevih~e lcapısm~aHacı Evliya malıalleainde Mev 
le~e caddeamde vakfa aıt 9 döniinı bo t ·· lik 

tt ı s anın uç sene 
icar• ar rrmaya çdcanlmıştrr. balesi 13_5_933 rt · 

.. t 15 edi Tali 1 cuma eaı 
~~ saa . t r ..... P 0

• anJarm İstanbul Evkaf Müdür-
füğilllde Varadat Mucliriyetine mfrracaııt etmeleri. (1749) 

2395 

373 00 

1 
49 
6 

20 

" .. 
Bahçe 
Ar•a .. .. 

.. 

.. 
,. 

" .. .. 

RıfatPaJ• Fatma H • 
.. " 

Dere 

A li Hızır Ef. 
Trandil H. 
Sait Bey saire 
Rafet Bey 

Yukarda cin• va evHfı yazılı gayr imenkuller vergi borcundan 
dolayı bedeli peıinen verilmek şartilc 3 mayııı- 933 çarşamba gü
nünden 24 mayıa 933 e kadar birinci ihale ve 3 haziran 933 cu
martesi pntı de kat'i ihalesi icra eCilmek üzere müzayedeye ko
nulmuıtar. Taliplerin depozitolarile birlikte me:dcür günlerde saat 
14 te Beykoz kaıası idare heyetine mllracaatlan. "1991., 

Ziraat Vekaletinden: Bakı~köy kazası dahilinde Evkafı mülhakadan yeni 
Bosna namile.lmmaruk f .. maa miişternilaAt r :ftlik u··ç sene mu'"ddet 

..... Y iikaek Ziraat ve Baytar Mektepleri civarında inşa e-
le kiraya verı e ~ere arttırmaya ~ıkanlınıstır. İhalesi dihnekte bulunan yeni binaların kalorifer tesisatının 26-4-
13-5-93i ~:J°~~diJ1i°? saat 15 te<İir. Tali~ olanların İs- 933 tarihinde yapılacağı evvelce ilan olunan münakasaya iş 
tanbul Y I . (~ 7 Yetinde Varidat müdürlüğüne müra- tirak için müracaat eden müteahhitlerin adedi az görülmüş 
caat eyleıne erı. 50) 2396 olduğundan işbu münakasanın 6 Mayıs 933 tarihinde yapd-

_.J - d masma karar verilmiştir. 
Alemuagm a Sultan çiftliği önünde vakfa ait çayırın Evvelıce münakasa şartnamesinde taliplerin miinaka-

otu arttı;5::;n .f~bnış tır. İhalesi 13-5-933 c~artesi saya iştirak edebilmesi için (Seksen bin lirahk) bir kalörifer 
günü saat 'd t ~:d .. a P olanların Istanbul Evkaf Müdiri- tesisatı yapmış olmaları şart konulmuş ise de bililıare bu 
yetinde varı a mu urlü~e müracaat eylemeleri. (1751) miktar 65000 liraya indirilmiştir. Diğer şerait tamamen es-
-----:--:-:---------------=2.=39:'..!7~ kisinin aynıdır. 

B hçekapıda D;;..J.. Vakıf h Od ha dı ·ı Taliplerin teklif edecekleri fiatın yu'"zde 7,5 nisbe-a .. ..."UlıCÜ IU)lll a ş ğı ı e 
kahve oc:akfarı u

1 
Ç sene nıüdde tle kiraya verilmek üzere mü- tinde muvakkat teminatları ve münakasa şartnamesinde zik 

l:ayedeye çıkarı_.~şto-. ihalesi 24 Mayıs 933 tarihine müsa- reclilen vesaikle birlikte yukarda yazılı tarihte saat 15 te Ve
dif çarşaJ?h~ ~~saat on beştedir . ~artnamesini görmek ki.lette müteşekkil İnşaat komisyonuna müracaat etmeleri i 
istiyenlerın er guıı, hlÜzayedeye iştirak edeceklerin de iha- tan olunur. 
le günü ÇeEın~rlitaş Evkaf M ücliriyetinde varidat Müdiriye- 1 TEMİNAT OLARAK NAKiT VE ÇEK KABUL 
t · ı İd re ncurnenin ·· ti ( 1972) ı e a _ e muracaa arı. OLUNMAZ. (1885) 231 ı 

Aleın~~ğr civarında vaki vakıf ormanlarının ÇingC:
bayır nıevkiınde 933 senesine mürettep 4 No. lı maktai asli
sinden IS ay zarfında kat ve imal ve sevkedilmek Üzere 
(200) metro rnik'ap gayri maımd kayın kerestesi arttırmaya 
ç~karılm~ştır. İhalesi 24-5-933 çarşamba günü saat 15 te
dır. Talip olanların İstanbul Evkaf müdiriyetinde varidat 
müdürlüğüne müracaat eylemeleri. (1973) 

.. Zonguldak Vilayeti 
-··· Daimi encümeninden: 

Keşif bedeli 28319 W:8- 48 kuruşt'?1 ibaret olan Zonguldak. , 
Devrek yolunun 6 - 800 ıle l 8 -580 kilometreleri arasında ya- . 
pılacak tamiratı esasiye 10 '5 1933 çarşamba günü saat 15 de ı 
ihale edilmek \here münakasaya çıkanhruşbr. 

Talipler kapalı zarflarını ih ale saatinden evvel Vilayet en- 1 
cümenine vermeleri lazundır. Sartnamesini görmek ve daha l 
fazla tafsilat almak istevenlerin, Vilayet encümenine müraca- 1 

eri ilan 2403 

Nafıa Vekaletinden: 
Fevzipaşa Diyanbekir hattının Km. (347.000 - 368. 

000 ) arası in.)aat ve ameliyatı (22 İnci kısım) kapalı zarf u
aulıle münakasaya konulrnustur. 

Münakasa 23-5-933 tarihine müadif salı günü saat 15 
te Nafia Vekaleti Müstesarlık makamında icra edilecektir. 
Münakasaya dahil olabihnek icin taliplerin Devlet Demiryol 
ları idaresinden yalnıl: bir muk.avele ile en aşağı altı yüz bin 
liralık Lir İş almış olması ve bu işi hiç bir itiraz ve şikaye
te meydan vermemiş olarak hüsnü suretle ikmal etmiş bulun 
malan meşrut olup taliplerin bu şeraiti haiz bulunduklarını 
mübeyyin olmak üzere Demiryollar İnşaat dairesinden alma 
ğa mecbur oldukları vesika ile 60000 liralık teminatı muvak 
kate ve cari seneye ait ticaret odası vesikasile birlikte ayni 
gün ve saatte münakaEada bulunmaları IR:zımdır. 

Tali!>ler bu husustaki sartnameleri Ankarada Nafia Ve 
kaleti Levazım dairesinden ~llişer lira mukabilinde tedarike· 

bil!rler. 194() 

Evvelce gazetelerde ilan edilen "EMiR.. markalı 
yerli braş bıçaklarımız mayıs altıdan itibaren satışa 

çıkarılacak ve her yerde perakende olarak 10 TANESi 
20 KURUŞA satılacaktır. 

Bir zamandanberi piyasada işportacılarm •atmakta 
oldukları muhtelif markalı tanınmamış ecnebi braş bı
çaklarına artık kapılmayınız. Paranızı beyhude yere 
sarfetmeyiniz. menfaa.tinizi gözetiniz . 

Gerek çeliğin intihabında ve gerek yapılması husu
sunda, büyük fedakarlıkla meydana getirdiğimiz işbu 

"EMiR,. markalı yerli tıraş bıçaklarımızla bir kere tıraş 
olarak tecrübe ediniz ve ecnebi bıçaklarile mukayese 
ettikten sonra kanaatinize göre intihap ediniz. Binaen
aleyh şimdiden eminiz ki bundan böyle işbu "EMİR" 

mari:alı yerli tıraş bıçaklarımızdan BAŞKA TIRAŞ 

BIÇAGI KAT'İYYEN KULLANMIYACAKSINIZ. 

lSTANBUL'DA TOPTAN ALIP SATICILAR: 
Nisim Niego. İspiro Giokaıı. Ali Ar.gar. f u~uf 

Ketenciler'de: Ziya. Kasavi biraderler. Yorgiyadis ve Kauaris 
Efendiler. 

M 1 'd O~man Nusrat, Varon ve Sedaka. Gürünliyan 
arpuççu ar a: biraderler. Davit Baruh Efendiler. 

T ahtakale' de: .Kanıboğosyan Efendi mağazalarında . 

PERAKENDE OLARAK HER YERDE ARAYINIZ 
Taşradan dahi işbu markamızla aliik~dar otan loptan alıp satıcı· 

l ı rın biran evvel ıica•ethaneınize müracaat eyleıııeleri menfaatleri ikti · 
zasındaudrr. 

• Mayı s 6 dan mayıs 10 akpmıııa kadar tiraret· DIKJCA T: hanemize gelen vatandaşlanmıza nümune olarıtk 
tec rübe için birer tane "EMiR" markalı yerlı 

tıraş bıçaklarımızdan verilecektir. 

RADİUM Lam bası Ticarethanesi 
Galata'da Şişhane karakoluna giderken ikinci ekmekçi fınm U· 

urnda. Telefon: 42878, TelgraJ: Radium · İstanbu l. P. Kutusu: l.U~ 
Galata. (272'-lJ 

Yozgat Vilayeti Hapishane 
Müdürlüğünden: 

1 - Yozgat hapishanesinin 1-6-933 tarihinden 934 Mayıs 
nihayetine kadar bir senelik elemek ihtiyacı kapalı 
zarf usulile münakasaya konulmuştur· 

2 - Şartnamenin musaddak sureti hapishane müdürlü-
ğünden alınacaktır. . . .. . 

3 - T eklifnameler 24 • 5 -933 tarihine musadıf çarşam 
ba günü saat 16 ya kadar komisyon riyasetine veril
miş bulunacaktır. Bu sureti~ -~~rilecek teklifname
ler ayni saatte C. M. umurnilıgı. makamında açıla-
caktır. 

4 _ Ekmek yerli unwıun birinci nevinden olacaktır. Mu
hammen bedel (9720) liradır. 

S - Münakasaya iştirak edeceklerin (729) lira teminatı 
muvakkate vermeleri li\znn geleceği ilan olunur. 

(1875) 24 11 

Ticaret lılerl Umum Müdlrlitlnden: 
Türk.iyede yangm sig-orta qlerile çalıtmak üzere kanuni hük~ler d:'ire

oinde teııcil edilerek bugün faaliyet ha !inde bulunan Helveçya sogorta ı~rke
ti bu kere müracaatla lıtanbulda açacağı acentahğa şırket 
n•mm• yangın sigorta itlerile meu·ul olmak ve bu işlerden doğacak da-:a
larda bütün mahkemelerde müddei müddealeyb ve üçüncü fabıs sıfatla~le 
hazır bulunmak üzere Abdi Zade Vedat Tevfik Beyi tayin eylediğini bıldır
mqtir. Keyfiyet ıigorta tirketlerinin teftiş ve murakabeoi hakkındaki 25 ha· 
ziran 927 tarihli kanun hükümlerine muvafık görülmiif olmakla ilan olu
nar, (2S22) 

G~etecilik ue MotbiMllCıltlt T. A. $. 



20 nci asır mı, 14 üncü asır mı 1 

Sarıksız hocalar _ üyük Millet 
Meclisinin salahiyetleri 

Anlıara, 1921 
Büyük Millet Meclisinde daimi 

bi,. asabiyet var. Meb'uslarm ço
ğu, biribirine yan bakıyor. Hep
sinin görüt ve dütünüt seviyesi bi
ri birinden o kadar farklı ki ... 
Y almz kürsüde aöz aöyliyenleri 
değil, yerinde oturanları da garip 
bir asabiyet sarıyor. Şiddetli bir 
heves, batkalarına çatmak ve sal
dırmak için hepsini yakıyor. Ho
calar; yeni zihniyet tafıYanlan 
küfürle ittiham ediyorlar. Münev
verler de mutaaaaıp aarıkldan, Al
lahın bir belası diye alıyorlar. E
sasen taassubun alameti yalnız sa
rık değildir. Sarıksız öyle hocalar 
ve mutaassıplar var ki, softalıkta 
öbürlerine laf çıkarıyorlar. 

..,. . . 

1 ai aliye böyle fey söylenir mi? 
Ha/tatla bir defa, hatta her gün 
istizah etmeğe hakkımız, aalahiye
timiz VGT. Bu aalahiyetten bizi kim 
menetlebüir? ..,. ..,. ..,. 

Bir gün meclis ayaklandı: 
"Madem ki icra! kudret te ben

dedir. Niçin valileri, sefirleri ben 
intihap etmiyorum?,, fikrini orta
ya attı. Bunun için de bir kanun 
maddesi teklif olundu. Saatlerce 
müzakere edildi. Bereket versin 
ki, tecrübeli, aklıselim sahibi o
lanlar, ekseriyette kaldılar da 
memleket anartiye dütmekten 
kurtuldu. 

• • • 

Bir gün okumut bir meb'ua, kür
süde aöz aöyliyor. Söz arumda: 
Yirminci asır medeniyetinde böy
le zihniyet olur mu? diyor. Bunu 
adeta bir küfran teli.kki eden Ba
lıkesir meb'uau Vehbi Bey (sonra 
Maarif Vekili olmuttu) oturduğu 
yerden atılarak: 

Meb'uslar arasındaki bu ayrılık, 
bu aykrrılık, mecliate muhalif fır
kaların, grupların t*kkülüne yol 
açar. Vikıi. böyle bir teY henüz 
ifade edilmemittir. Fakat hadise
lerin, hareketlerin, itlerin de lisa
nı hi.lleri var. Tabii gruplar, mu
vafık ve muhalif, timdiden te,ek
kül etmit gibidir. Yalnız bütün i
radeler, cephe üzerinde, dü9ma
nı behemehal memleketten kov
mak kararı üzerinde toplanmıf, 

Ankara'tlan iki intiba: yukantla Tıuarrul Cemiyeti kongresi. AfO' 
ğıtla Tiftik cemiyeti içtimaı. 

- Affedersiniz, beyefendi, his 
on dördüncü uır medeniyetinde
yiz. Siz yirminci uırdayu.nız o 
batka . demifti. 

• • • 
Politika hayabnda en '- teYI 

plıularm, zümrelerin ~ 
dan, kabiliyetlerinden faala kendi 
kendilerinde kudret, aal&hiyet te
vehhüm etmeleridir. Muatala IC&
mal Pap; Türkiye Biiytik Millet 
Meclisinin icrai ve tefrit •l•hi~ 
ti haiz oldufwıu i.l1ıı etti. Bu h6- ' 

1 

küm T etkilib Eauiye K•nununa ı 
da girdi. Her meb'ua t.duh hal. 
kmı, t99rii ve icral kudreti yahmı 
kendi nefsinde taaa't'Y111' ediyor. · 
Vekillere nefes aldırmqorler. On
ların çalıtmalarma, bir hareket " 
faaliyet programı hanrlamalan
na meydan bırakmıyorlar. Sırası 
dü,tüğü zamanda da: "Niçin ça. 
lıtmadm, niçin hazırlanmadm?,, 
diye kıyasıya hırpalıyorlar. 

Bundan bir kaç ay evvel, bir Vehbi Bey (Balıkesir) 
!fakla Behiç Beyin iatifıuı mecH,. ıraye etrafmda aiyuf Yahdeti mut.. 
ıi ne kadar itıral etınit, ne acı ., laka koruywlar. Milli mücadele
sabiyetlere aötürmü,W. ıc-dilo- nin neticesi ne olursa olaun, bita
rinin seçtifi Yekillere bl'fl bu h11- raf tarih; Büyük Millet Meclisinin 
aumet neden; bir WrlG •nle9dm.. en kuvvetli tarafının Yatanperver
yor. lıtizah ve sual haldnm .mı. lik, mücadele Ye fedakrlık karan 
timal ediyorsunuz, d~ kar- olduğunu bydedecekth. 
fi cevap hazırdırı Şu da muhakku ki mecliste mo.. 

- Tepii ve icnd lmJNlll. ~ halif fırkalar tetelddil etse bile; 
7f!tİ maneviyeainde fOflJl'Gll Meelı. içtimai esaslar üzerinde kurula-

On beşi de 
Ankaradan 
Türk tabiiyetine gir

mek iatlyenlei' 
ANKARA, :t - Tlirki1e diehnriyeti 

tabiiyetine ııeçmek için pçen hniran. 
elan lıaıı6ne kadıır hükı'.lmete iki hin üç 
:rilz mliracaat f11Pdmııtır. Bunlardan 
~omanyab, BaJııariıtanlı, SırlıUtanı., 
~,,canlı Türklerden mürekkep <>
lan bin bet yüz kitinin müracaatleri ka
bul ed!Jml9tir. 

Geri 1ıa1an ıems yilz müracaattin .... 
lılpleri ı~ miiallm ecnebilerdir. Elue
riıi 2007 DIUIWl'1llı kanunun tatlıilıabn
dan lmrbıhnalı: maluadile tabiiyetini de
iittirmdı: iat 1 ... ,.ıı . Bunlarm bet 
,.ıızü lıtanbalda, ilı:i yÜzil lunirde, mii
tebeld• c111 .. ~· Ankara cla
hilincı.. - bet müracaat did olnmttur. 

Ecnebi uata ve kalfalar 
ANKARA, :t - 18 lıuinuıdan oonra 

çalı9tmlmaama mi1-.!e eolilecek olan 
ecnebi uıta ve bllalaım ellıırinddô ih
tiaaı veaikalan alikalarma söre ilrtiaat, 
nafia Te ziraat v*IJetlerince tetkik ve 
taatik edilecektir. 

maz. Ya phat menfeatler, phıl 
infialler bu fırkalara temel olur. 
Yahut ta taaHup Ye Yic:dan hürri
yeti ıibl .... 1ar ••• 

Znınan ıreçtikçe hldiaeler, ha
reketler ırlbi fikirler de inkitaf e· 
diyor. Kim bilir, bugün softa, mü
nevver, iyi, kötü dediğimiz adam
ların koynunda yann, neler bula
catız? 

MiLLiCi ...................... ,,,,,.,,,,,,.,,,,,,,,,,, ............. ,,,,,.........,_,.,,,,,,,,,.,, ···········-· 

-
-
KUNDURALARI 

• YERLi 
WALL 1 

PA·ZAll ••• 
1 

1 

Ankara'da ı 
Çocukııarayı karsısın..ıa 

latanbul'da 
Bahçekapı'da 

·-

1 Beyoğlunda ı Saauıaa'da ı 
lııtiklAI caddeıiade B~nkalar caddeaiade 

(2804) --

1 Su boruları 
Yenilenecek 

Cebecide yeni tulumba 
1 .'Flemeğe batladı 

ANKARA, 2. (Telefonla) -Fooon 
lar ve Hanımpmanndan tehre gelen 
ana ıu depoau çok defalar Mamak ile 
demiryol köpribü arasındaki mıntaka 
da patlamakta ve ıu İ§i sekteye uğra
makta idi. Buna kartı esaslı bir ça
re olmak üzere bu k11nn üzerinde ytı· 
nİ banalar dötenecektir. Bu maksatla 
15 Ma11sta ihalesi yapılmak üzere bir 
münalraaa açılDIJftrr. Bonalarm Anka 
rara ııelmeai ve dötenmesi ancak ııon
babar oonlanna dofru kabil olabile
cektir. Şehirde daimi bir au depoıu 
bulundurmak makaadile hiaarda yapı· 
lan haa:İneye ..a Terilememektedir. 
Bu makoadı temin etmek .,,., tehri ya
zın ıuıuz bırakmamak için Cebecide 
muvakkat bir tulumba istasyonu ku· 
nılmut •e dünden itibaren işletilmeğe 
ba,Ialll'lllfbr. 

Miitekalt aporcular 
maç yapıyorlar 

ANKARA, 2 (Telefonla) - Onü
mtizdeki cuma günü lıtiklal ıpor mey 
danında Ankara ve lstanbulun tanın· 
IDJf miltekait aporculan bir futbol ma• 
çı yapacaklardır. Bu maç on dakika 
fa11la ile yİrmifer dakika devam ede
cektir. lıtanbul takımında Sedat Rı
za, Naıuhi, Halil, Cemil, Salahattin, 
Siret, Orhan E§ref, kaleci Rıdvan, Na 
fiz, F e-rli Burhan, Anadolulu Bur
han, Galataıarayh Burhan ve Orhan 
beyler oynayacaklardır. 

Urfa belediye relai 
ANKARA, 2 (Telefonla) - Urfa 

belediye reisliğine Ömer Beyin intiha· 
bı taıdik edilmittir. 

Kiçek sanatlar için 
aermaye haddi 

ANKARA, 2 - Küçük -u.. ... 
nununua tatbiki eonumcla clilldıln -
bibi ol...Jı: ticaret, aanat icra eden -
biler için bir ıennaye haddi teshit edile
ceği halılmıda bazı ııazetelerin yazdık
ları haber asdeızdır. Bunlar patron oıı.
rak, anetlan ecnebilere menedibniı ol-
aa rlobi kalalıileceldet dlr. • 

1 Evlenenler 1 
·~--ANKARA, ( Milliret ) Son 
hafta zarfında Ankara evlenme me
murluğu tarafından Sunııurlu Sadiye 
ile Dimetokab Ali, Ankaralı Saadet 
ile rasat memuru Edimeli Süleyman, 
ffa)'lllanalı Zehra ile kunduracı An
karalı Haoan, Konralı Nesibe ile 
M-cat fabrikası-d• boyacı Anka
ralı Halit, Ankaralı Seher ile Adlire 
odacılanndan Ali, Zadvif-11 Sadire 
ile Koçbiaarlı Tonuıcı Mustafa Hayrı, 
Sandıklıh Fatma ile SimaYlı polis 
memanı lbralıim, Ankaralı Feride ile 
Anlıaralı hal.cevan Celil ı..- ve 
efendilerin aiİrablan kıyılmqtır. 

·--
DOKTO 

Ruıçuklu Hakkı 
Galataaarayda Kanziik eczahanesi 
kartıaında Sahne aokağında 3 numa

ralı apartımanda 1 numara. 
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''Milliyet,,Ankara bağlarında 
6'Keçiören,, Ankaranın Erenköyü! 

Ba cennete gitmek için cehennem arabalarına 
binmek lizım - Meıhur •imaları ••• 

ANKARA, 30 ~Milliyet) - Keçiö- ıezindim. iyi havayı iıtekle ciğerlerime 
ren'i aon zamanlarda çok metbetmiye doldurup doldurup hofllltıyorum. Ka
batladılar. Ankaranm Erenkö:rii oldu fam -ın, iaibun -un ciğerle
diyorlar. Şehirde bunaldım, cumadan rim memnun, ııözlerim memnun ve ben 
istifade ederek hem bir hava almak, hayatımdan memnun. Burada ikamet o-
hem de bir yazı mevzuu çıkarmak İs· debilmek cidden ideil bir f"Y• 
!edim. Orada oturanlar gibi otobüs· Aıfalt toaanın tıpkı bir bel kayıtı gibi 
le gitmek lizmıdı. Çankırı caddesin- ikiye ayırdığı bu yayla ne kadar ıüılü, 
de, maliyenin arka bahçesinin parmak ne kadar ıevimli .. Tabiat bu kadar gü
lığı yanındaki otobüs durağına geldim. zel mi? 
Saat üçe çeyrek var, üç buçukta hare- Maalesef bahçelerinde ıen çocuklcrın 
ket ediyoruz, dediler, arabaya atla. ka~bğı, ailelerin ıeı-e ıerpe hol gün"§ 

banyosu yaptığı bu ideru yayladan benim 
dık. nasibim beş on dakikalık bir iıtifadeden 

Bilmem ki Ankaranm biricik derdi ibaret. 
olan bu vesaiti nakliye iti de ne za. 
man halledilecek? ... Daha basa
mağa adnnnnı atarken, yeni bir ıikle
tin ağırlığından korkan otobüs adam
akıllı bir titredi. Biletçi h..,.... yirmi 
kunış alarak biletini kesti. Saati ııel
ain diye bekliyonız: içeride iki çocuk
lu bir hannn bu küçük yaramazlanna 
dert anlatıyor. Simitler, çörekler alın
dı, simitçi ile tanıtıyorlar. E .. ._ An
karalı olduğu belli ihtiyar nazik bir 
adam portakalcıdan portakal aldı, o 
da tanıııyor. Hatta biletçi ve toför 
herkeale tanıtıyor. Yabancı olarak üç 
kişiyiz : Ben, Köprülii Zade Mehmet 
Fuat Bey, bir de bat .. a aakalb bir e
fendi. • Arabanın içinde mülhit bir 
ıanımak kokuıu var. Vakit geldi, her 
yer doldu. Fakat; birlai daha ıeldL 
Tanıyorlar, yakında inecek dire onu 
da aldılar. Kapılar kapandı. Acemi 
bir demirci elinden çılmııf iptidai 
mandallarla kapı ve pencere1- aılo 
aıkı emniyete raptedildi. Biletçi ara
banın dıtında çamurluğa bindi. Fa
kat daJml mütterilerden birisi kart• 
kahvede bir fflJ unutmuı. Olur a, sa
ran yok. Bekledik, indi aldı ve ııeldl. 

Bu otobüateki harekete kadıır ı• 
çen 11111havereler, alıtveritler bana 
üıtat Hüıeyin Rahml'nin Şıp S-.11 ,..... 
manındaki eaki Akaaray tramva11 
sahnesini habrlatb. Tıpkı tıpkısına o
na benziyordu. 

Nihayet hareket ettik. Yol enli bir 
berber kayıtma benziyor, dilmdüz. Ara
ba adeta kayıyor. içeride muhabbet bat
ladı; kadınlı erkekli her kea ahhç, çün
kü komşu. Hep kolft\ulardan, ballardan, 
bu sene rıkacaklardan bahsediyorlar. 
.Şunu anladnn ki yazın bağa çıkanlardan 
herkes bir semti heğenmiı, hep aynı ye
re göçüyor. Benim gibi yabancı olan aa
kallı Bey yerli ihtiyardan, hiriıinin hafı· 
nı ıordu, o da tarif etti ve hizasına ge
lince duruverin dedi. 

Çankın kapm, ziraat enıtitülerini geç
tik. Ziraat mektebinin güzel bahçeleri a
raundan da kaydık. bala iptidaı'liğini 
muhafaza eden Kalabayı dA aolda bıra
karak l(idiyoruz. Buradan geçerken hu 
yolun eski berbat ve çok tehlikeli halile 
bugünkü dümdüz, rahat teklini mukare
ıe ettiın. 

Az ııittik, uz gittik, dere tepe dümdüz 
ııittik. . Ara 11ra inen mütterileri bıra. 
kanık tıpkı tünelle Beyoğluna çıkar ııl
hi yaylaya vaıd oldak. Vasıl olur ol· 
maz da; ııöründü Keçiörenin bailan ... 

Çoldanheri ııörmediğim Keçiören veh
leten hende bir cennet intıbaı bıraktı. 
Yeryer zarif köfkc:iikler, yüz binlerce ba· 
har aç-. ataçlar, muntazam ve bu
cla- hatlar, mutedil ve ılık bir ha
va, ioleal bir ıilkiin... Bütün bunlardan 
batka hura11 Avrupa aayf':iyelerine ben
zet• medeni tesisat: elektrik ve tele
fon cfırelderi •e iıtaayonları, tık bir <>
tobiia duniı ..., kahve, lwkhl Miilran
mel bir arteziy- kuyusu vesaire... 

Durakta indim. Saia aola halmmrak 

. .. . 
Keçiöreni ihya eden Kütahya mebusu 

Recep Beydir, ona yalnız buralılardan 
aldığı dua yeter. · 

Maarif Vekili Reşit Galip Bey caki 
bir Keçiörenlidir. 

Ana kucağı burada olduğu için Hima
yeietfal reisi Fuat Beyin eYİ de burada
dır, çünkü yanulardan aynlamaz. 

Bana lıiriai ııöateriyor. Şu filinm, tU 

Liri bir baf eol 

filinm eft ı..mı..... . • Kllc6 • ..,.ı ... 
falrat o kadıır hayal ........... ha,,.J tipl-
ki. •• 

&,-ana -..y ... ,......, a.hıcaGJA. Fakat 
itte hu kadar. Rüyam .,_,. yaldapyor, 
tekrar otobüae atlıyorua, hfteo misafir· 
lerinl ııeçiriyor. Arebanm içi cbp dolu 
herkes konutuyor: 

- .__ Yuıuf Alııııoo'a Beria miaa
firleri çok. 86tün tarih ctıml,,.tl azaları 
var, Köprülü zadl. de b1raa evvel ıeldi .. 
Ağaoğlu da orada. • 

- Gazeteci BiW Bey hu aene tehirde 
oturacakmıt. balım aize tutalım mı? 

- Aka Gündüz gene Diı.-'a ıöçtü. 
Kedilerin naklini bir ırllrmlliyclln? Yir
miden fazla kediai var, - tirin ff>yler •• 

Avukat Recai Bey, otoMlaln içlndeld 
Dahiliye mulıaıebecial la& B.,. -1eni
yor: 

- Bu - ..un balı lı:irap veriyDI" 
muıun doğru mu? • • • n. 

Samimi aözJ,.., teo•ll ... , ............. ara 
ıuıcla otobiiı f4!fıre doğnı ı... 1 ı etti 
ve Yakuttan llf&lı kotmala lıoıflaclı Bu 
ıefer aamuaak kolw .. ,,........ Fakat. 
lıarıııı. oturan çoc:uklu - lıisldlvile
ri çiinl7~ yavruıunu doyuna:r-, .,.. 
nun çenesıru ve yanaldannı bir -ı ha
lita ile lıabrıJordu. 

Gidit, gelit, ııörüt. . Nllıayet 1mt. da
kika alinın hu lrilçiilr ..,,.ı.tte Keçiöre
ni İfte hö1le ..., hu bh cık yazahÜdiın. 
Kaımatim tuclur ki, Keçi&• bir cen

nMtlr, falrat hu --· ...... oı-ı. lgİD 
lııir celıennan arehe·ma ' • k wuri. 
cllr. Eıkldenlıeri lıir fikrim wırdsrı oto
büs dardl halJedihN tleu lıııllu'da otur
-ı. kahil detlldir, hqilnldl sllrltüm 
hunu telırv teyit eld. 

s .•. 

Yollan lıeniüı ycıpd maımf bal :YOilan 

Ankara SİNEMALARI 
Yeni Buglla bu s•ce 

MALEK 
MiLYONER 

b&wetem Dilay• haberleri 

Bugiba bu sec• Kulüp 

FEDAi 
DONANMA 

lllweteaı Dtlaya luaberlerl 


