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NUSHASI 5 KURUŞTUR 

Sahip ve Başmuharriri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Netriyat ve Yazı ı,ıeri Müdürü 
ETEM iZZET 

Hiikumet ve gümrük 
Tarifeleri 

Her memleket ikbsadiyabnı ko
rumak için türlü türlü tedbir alı
yor. Bu tedbirler arasında, güm
rük tarifelerinin hükômet tarafın
dan tadili salahiyeti de vardır. Bir 
çok memleketlerde tarifelerin tan
zim ve tadili Millet Meclisinin e
lindedir. Bazı memleketlerde ise 
h~ hak, hükômetindir. Şu kadar 
ki, bugünün ahvali, teraiti; en mu
hafazakar idarelerde bile tarifele
~ tadil salahiyetinin hükômet e
lınde bulunmasını icap etimıi9tir. 

Ticaret Muahedesi Bugün tinada imza Ediliyo 

. Zamanımızda biç değitmiyen 
b.~r taı:_ife ile itleri aenelerce yü
~tnıege imkan kalmadı. Yakın va 
kitlere kadar tarifeler sabit olur
d~. Bilhaaaa sanayii çok ileri git
nııt memleketlerde en ziyade mü
&aadeye mazhar millet düsturu al
bnda sabit bir tarife tatbik edilir· 
di. Bugün bile lngilterede öyle bir 
arzu ve cereyan var. Fakat bu
günün zaruretleri, bu aiatemde 
kalınak imkanını kaldırmıfbr.Her 
memleket, batka memleketlerle 
o.lan ticari münasebetlerini, kendi
sıne nazaran aktif ve pasif vazi
yette olduklarına göre tanz' d' 

t 'f I . • ıın e ı-yor, arı e erıni ona göre d " ' t' . 
yor. egış ırı-

. Herkes. bilir ki, İktısat Vekilimi
zınfsonl' hır kaç ay içindeki temas 
ve aa ıyeti. b mi • er me eketle ayrı 
ayrı .. .. k 
be gorutme • kartılıklı münıue-

. ~ ve hususiyetlere göre ticari 
munaaebet .. ti . 
yolund d Br arım tespıt etmek 
t d a ır. undan h.,ka Vating
od~l a sefirimiz tarafından tebliğ 

e ı en T·· k 
t• ur noktai nazarı- harici 
ıcarette · f • 
fı b : pası memleketlere kar-
leriı°sua~ anlatma kolaylıkları göıı
memıın:kı,tl b~ ~olaylıklarm aktif 
ade e er ıçın en ziyade müsa
ıüJie ~azhar millet kaidesi ileri 
merk::~ de~~al letkil etmemesi 
ar&amd~n he ~r. Bugünlln teraltl 
ziyade ak~ate, realitelere en 

N luyan aıstenı hudur. 
ası kabul d'I b'l' ki leke.:-' d e ı e ı ır mem-uuuz en h' • 

ze mal satan h"ıç mal almıyan, bi-
tarzda b · . ır memleketle, ayni 
tai 1 Hır ticaret sistemi devam 

-.:., aale_r ~al~e, tarifeleri değit
ol--• ,}.hıyetı hükGınetin elinde 

....... l<1 bu "b• 
kartı İcab d gı 1 memleketlere 
,_,,_ l ın a tedhh almak müm
aun o sun.• 
H;;ı_"_ 
-uınet s· -...::ı. nebi k u,..,. Millet Mecliai-

Bu k r an~ .layihası arzetmittir. 
anun layıhaama göre, hükU

met tarifeler üzerinde hakim ola
cak, zaruri gördüğü zamanlarda, 
bazı memleketlere k&rfı bu hiki
miyet ve salahiyetini derhal kulla. 
nacaktır. Umarız ki, fevkalade za
m~~arın, fevkalade ahval ve te· 
raıtin doğurduğu bu gibi zaruret
leri daima gözönünde bulunduran 
Büyük Meclis, hükiimetin istedi
ği bu salahiyeti kendisinden esir
Remiyecektir. 

Siirt meb'usu 
MAHMUT 

Orman kanunu 
leni kanun Muhtelit 

encümende 
~ANKARA, 4. A. A. - B. M. 
~~isi bugün Reiı vekili Refet 

Yın riyasetinde toplamnıtbr. 
Bazı mebusların mezuniyetleri

ıı;:_ ait divanı riyaaet tezkeresi 
0"ıu_ıarak kabul olunmuftur. 

Zıraat Vekili Muhlis Bey Zi
rb~at enc~meni tarafından teduki 
ıtmek uzre bulu . 

kanun ı· 'h nan yenı orman 
ayı asının dahil' d liye ve -·ı· ıye ve a -- •Ye ene.. 1 . 

mürekkep mubt 1. bu~en ennden 
eıtıre .. 

tarafından tetkik edilme . n~u?1en 
mi, ve kabul olunnıuthır ~ını ıate-

Müvazenei umumiye kan 
b~ğlı - H - cedvelindeki madde~: 
rı": aenelerdenberi tekrar ed'I 
edile ınali ve daimi b::ı .... , 1 ~ 
fad -uın ı-

. e etmekte bulunmaları dola-
Yıaıle bunların badema mü nei . vaze. 
m um~ıye kanunlarına yazıl-
h~ak ~e müstakil bir kanun 
ril ınd~ ıhzar edilerek mecliae ve 
tarın:•• hakkında Refik Şevket B. 

bük. a. ından verilmif olan takririn 
unıete t d" . H ev ıı laavıp edilmittir 

tnüd .. ut~~ .. v~. sahiller sihhat umum 
ita. ur ugunun 1929 aenesi hesabı 
le:' kanun layihası kabul edildik
re . '?nra Konya ovası sulama ida 

•ının .133 aenesi bütçesinin mü
~eresıne geçilmittir. Ve kabule 

(Devam. 5 inci sahifede) 

Atina ticaret itilafı 1 

bugün imzalanıyor 
Yunan gazeteleri yapılan itilafın 
ehemmiyetinden bahsediyorlar 

AnNA, 4 A.A. - Allı. A,iansmdan: 
Gazetelerin aldıkları haberlere göre 

Türk - Yunan ticaret itilifııameai vü
cude getirilmİftİr. Buna müteallik olan 
teblii, bugün veya yarın neşredilecek: 
ve itilüname yann İmzalanacaktır. 

Mukavele 
ATINA, 4 - Türk - Yunan ticaret 

mu~v.eı...ı, mevcut mü§kilita raimen, 
her iki tarafın ııöaterdiii itilBfperverlik 
ve ~İianü niyet sayesinde, artık emri 
valı:i halini almııtır. Aktedilen mukave
lenameye nazaran Türkiye tarafından 
hazine bonosu mnlaabilinde alınacak o
lan Yunan eıyaımm yüzde nisbeti bi
rinci Üç ay için yllzde 35, ikinci üç ay 
için yüzde 30 dur. 

lıtanbuldaki Yunan tebaasından olan 
küçük ıanat erbabının vaziyetine gelin
ce, Türk murabbaı heyeti, kanunu tadil 
için Ankara' da yeni bir layiha yapılaca
iıru ve Yunan tebaasının de bundan is
tifade edeceğini ıöylemiıtir. 

Mukavele yann merasimle imza edile-
cektir. 1 

Bütün matbuat mukavelenamenin e
hemmiyetinden ve bu hususta her iki 
tarafın göıterdiği hüınü niyetinden bah· 
ıetmelrledir. 

M. Çardariain sözleri 
A TİNA, 4 - Bafvekil M. Çalclaris, 

dün, gazetecilere vaki olan beyanatında, 
iki dost ve komıu, Cümlıuriyetin ticari 
ve mali münasebetlerinin inkitafım te
min edecek olan Türk - Yunan itilafı
nın aklından dolayı memnuniyetini be
yan etmiıtir. 

M. Çalclaria ayni zamanda, ticaret 
mukavelesinin aklının ve lıtanbul'daki 
Yunanlı küçük aanatlar meselesinin hal
linin her iki tarafın bellemekte olduğu 

Atina setirf Enis 8. 

doıtluk hislerinin S8DIİmi olduğunu iı
pat ettiğini ilave etmİ§tir • 

Yunan gazeteleri ne diyor? 
ATINA, 4 A.A. - Yunan matbuatı, 

bir Türk - Yunan muahedesinin imza
ıma doğru cidildiğini yazmaktadır. 
Hükıimet gazeteıi olan Proiya diyor 

ki: 
"Atina konuımalan mütemadiyen sık 

la§811 Türf< • Yunan t"§riki mesaisine 
yeni bir zemin hazırlamaktadır. iki mil
let kendilerinde müıte..ek bir duygu hi
settikleri gündenberi bükiimetleri yakın 
tarkta yeni bir tarih yazmak vazifesi
ni Üzerlerine almıtlardrr .u 

Fuhuşla mücadele! 

Vapurculuk 
• 
inhisarı 
Hükumetın tekllfi 
İktısat encüme

ninde kabul edildi 
ANKARA, 4 (Telelonla) -

Deniz yollan işletme kanunu 
(Vapurculuk) lktıaat encüme
ninde müzakere ve hükıi.metfe 
tekli/ edilen esaslar kabul edil
di. Encümen, inhisarı işletecek 
olan Seyriaelain dış hatlar ida
reaile fiİndiki armatörler tarafın 
dan tfıfkil edilecek Anonim fir
ket haricinde en az bir milyon 
lira sermayeli diğer Türk Ano
nim firketlerinin de bu inhüar 
işletmeainde ~alı,malarına mÜ· 
saade edileceğine dair bir mad
de ilave etmiftir. 

Tarifelerde 
Tadilat 

Geçen senedenberi bazı mevad 
dı iptidaiye gümrük resimlerinin 
tenziline ı!air hükômetin Mecliste 
bir teklifi.. vardı. Bugünün zaruret 
lerine naiaran tarifede bazı ka
lemlerin tenzili, bazılarının da 
tezyidi i<!ap ediyor. Tarifeler üze
rinde bu.tadilah yapmak üzere bir 
komisyon çalıfmaktadır. 

M. Muıolini'nin dikka
te değer bir makalesi 

LONDRA; 4. A. A. - Morning Post 
gazetesi M. Musolini'nin bir makale
aini iktibas etmektedir. 

M. Motolini, bu mekalesinde bü-
yük bir b~Jağatle ve dikkate §ayan hir 
telakki qrijinalitesi ile demokrasinin 
liberalizm 'Bkidelerini tahrip etmekte 
ve ıimdiye kadar hakim olan hudut· 
suz aerbest yerine vazifeyi ikame e
den yeni • · temin alemdarı olduiu-

ı~ Matbuat kanununda bazı 
tadilat teklif edildi 
Hakkı Tarık Beyin teklifi 

Matbuat müntesipleri için bir 
kurs açılması 

ANKARA, 4 (Telefonla) - Mat
buat kanununun muvakkat B. mad
desinin atideki §ekilde değiıtirilmesi 
hakkmda Giresun Mebusu Hakkı Ta
rik Bey Millet Meclisine bir kanun 
teklifi venniıtir: 

''Matbuat kanununun tahsil dere· 
cesi bakımından koyduğu kayıt, bu 
kanunun ner§İ tarihinde gazete ve 
mecmualarda çalıımata olanlardan 
sahip ve batmuharrirlere t~mil edil
mez. Bunlardan umum müdür yahut 
yazı itleri müdürü gibi vaziyette olan 
lar bu kayıttan 3 yıl müddetle müs
tesna tututlur. Bu istisnaya girenler .. 
le Matbuat kanununun neıri tarihin- , 
de 21 inci maddeaine göre vesika al
mak hakkını kazaDIDJ§ olanlar Maari' 
Vekaletince açılacak veya açtınlacak 
yahut Matbuat cemiyeti gibi hususi 
bir müeaaeaece açılarak maksada yet 
tiği görülüp taadik edilecek kunlan 
geçenler, bu maddenin tatbik edilece 
ği yerlerden ba§ka hiç bir yerde yük. 
sek tahıil aayılmamak kaydile 12 in
ci maddenin C. fıkrasında tart koıu
lan tahdid derecesine vannıf sayılır
lar." 

Hakkı Tarik Beyin yukanda yazı· 
lı tekilde değiftirilmesini teklif ettiği 
Matbuat kanununun muvakkat B. 
maddesi fudur: 

Bu kanunun netri tarihinde gaze .. 
te ve mecmualarda çalışmakta olan 
aahip, başmuharrir ve umumi neşri
yab idare edenler kanunun tahsil de
recesi noktasından koyduğu kayıtlar .. 
dan kanunun neşri eanaımda fiilen 
bulunduklan vaziyetlere makıur 
kalmak tarlile 3 sene müddetle müs-

tek lifi yapıldı 

Hakkı Tarık Bey 

teına tutulurlar." 
Tatil neticesinde zikri geçen Mat· 

buat kanununun 21 inci maddesi de 
ıudur: 

"Her gazete ve mecmuanın iatih· 
dam edeceği muhbir, muhabir, muhar 
rjr, reaaam, fotoğrafçı ve idare müdür 
!erile idarehane haricinde abune k"y 
dma veya ilan almağa memur olanla· 
rm isimlerini mahallin en büyük mül
kiye memuruna bildirir. Muhbjr, mu· 
bahir ve muharrirlerin 12 inci madde 
de yazılı olan suçlardan birile mah· 

(Devamı 5 inci sahifede) 

50 milyonluk istikraz Yeni alınacak tedbirler maksada 
kafi gelecek mi? 1 =n=u b=ey~an=·=·em=ek=te=dır=. === Piyasada hareket başladı, Osmanlı 

~IUUUıun•ııuııınn • bankası aksiyon. Kadınlar birliğine di\ıen it 

Nakiye <1e Ne:Uhe M!!hiddin H. lar ı 

Ankaradan gelen haberlere göre Ye
ni fuhuı talimatnamesinin eaaslanndan 
biri de fuhuıla mücadele için her taraf. 
ta §Ubeleri olan bir cemiyet açmak ola
cakbr. 

Fuhut yoluna atılmak mecburiyetini 
hisseden kadınlar, bu cemiyete müraca
at edecekler, orada yaılan, sıhhi vazi
yetleri tetkik edilecek, fakat bir taraf
tan. da genç kadını bu fena yoldan geri 
çevınnek için kendisine bazı nasihatler· 
d!' bulunulacaktır. Kadın hunları dinle
yıp dinlememekte serbestir. 

Fu.hu.~la mücadele cemiyetlerinin fuh
t~ dokü.len .~arı nasihatle yola ge
~en muıkül olacaktır. 

. B~ hu m.ünaaebetle hatırımıza §Öyle 
hır fikir geldı: Sefalet ve açlık yüzün- ı 
den iffetini •atmak bedbahtlığına uğra
yan bu zavallılara geçim vasıtası temi· 

nine delalet eden müe11ese ve t"§ekkül
lerin çoğalblmıuı kahil olamaz mı? 

Bu ıuali Vilayet daimi eneümeni aza. 
11nclan Nakiye Haruma sorduk. 

Nakiye H. diyor ki: 
- Kadını fena yola atılmadan kur

tarmak lilzıındır. Bu1M1n için de heryey
den evvel ona it bulmalı. Kadınlığın bu 
en acıklı tarafı heni ötedenheri mqgul 
eder. 

Aksarayda açtığımız çalqtırma yur
dundaki kutu imalithanelerile dokuma 
tezgablannda birçok fakir aile kaclmı 
çalqıyor. Çok temenni ederim ki hu ha
yırlı it yurtlanrun adedi çoğalsın. Kadı· 
nm dütmüfünü kurtarmak da ıüphe 
yok iyi bir ıeydir. Faka,t henüz dütırıe- . 
rnİf olanını kurtarmak elbette daha ha· 
yırhdrr. 

Dul ve yetim maaıı alan kadmlamnı
zı geçim mü!külatınclan kurtarmak için 
onları hep bir araya toplayarak tek hat
larına aldıklan para ile temin edemiye
cekleri refahı temin etmek mümkündür. 
Bu maksatla basit bir teşkilat yaparak 
devlet malı olan bir binada bir dul ve 
yetim evi tesis edilebilir. Hen.üz tasav .. 
vur halinde olmakla beraber, sanırım ki 
hu hususta bazı tasavvurlar da var. 

Ben kadııu çall§tırma faaliyetinin her 
tarafta artmaaı lüzumuna kaniim. Bu 
sayede yüzlerce kadın kurtarıldığı gibi, 
daha yüzlerce ve yüzlerce kadrnı da 
kurtarmak kabildir.'' 

Diğer taraftan aahıık Kaclm Birliği 
reisi Nezihe Muhiddin H. diyor ki: 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Dün Darülfünun konleran11 sal onunda gazlere karp maskelerin 
naıııl kullanılacağına dair konferans verilmiftir. 

. . (Yazısı iç aahifemizdedir.) 

~~=~'!e!~:~~!~!r ları yükseldi 
gün 8 inci sahifede "ANKARA-

LiNiN DEFTERi " aütünuncla 
nepediyonu:. 

Yarın da MILLICl'nin Pafaya 
verdiği cevaplan ayni ıtiituncla 

nep-edeceğiz .. 

• 
Erkek kısmı 
s ışı QlJ l r 
Simdiye kadar 10 dile tercüme 
;.ıilmif, beynelmilel bir faheaer ! 
Pek yakında MILLIYET'te 

Yıltlız'dan 
Or •• ne 

Yeni tarilai 
tefrikamız. 

Y1111la kızı 
AKA GtJNDtJZ 

Milli büyük sinema romanı 
yakında MILLIYET'te 

50 milyonluk istikraz yapılmali 
üzere olduğu haberi, piyasada ve 
borsada iyi kartılanmıt, Osmanlı 
Bankası aksiyonları yükaelmittir. 
Osmanlı Bankasının hükômete i
cabında arttırmak üzere 50 mil
yon liralık avans açacağı da söy
lenmektedir. 

Onifiye Uzerinde fazla muame 
le yoktur. Dün aktam borsada ü
nifiye 53.50 üzerinden muamele 
görüyordu. Onifiye fiatleri hak
kında Paria'ten mütenakız telgraf 
lar gelmİftir. 

İngiliz lirası bir az yükselmif, 
dün 710,5 ta kapanmıftır. 

Dolar dün aktam borsada 180 
kurut üzerinden muamele görmüt 
tür. 

Pariıteki mü;ıakerah idare eden 
Saraçoğlu Şükrü Bey 

ALKIŞ FENERBAHÇELİLERE! 
Eski <1e köklü spor kulüplerimizden 

biri olan Fener bahçenin çok milli, 
çok yiğit bir giriıimini "teıebbüsünü,. 
ga,.etelerde okudum: Aocılığa genif 
bir yer <1e pay ayırm'llar. 

llükiimetçe olan yazıyı çiziyi bitirip 
İfe baılamlflar. 

Hattii ıu günlerde bir sürek aııı par
tiaine bile çıkacaklarmıf. 

Atıf <1e a<1lanıı tekniğini ne kadar 
ilerletmifler de büyük aürek a<1ına çı
kacaklar? Bu ilk adımda hız.lı bir a~
layıı değil midir? Bu bah~ ayrı. Bı
len bUmiyen" öğr .. tir. Bnum ıuıl ••-• ·mı k" "kl'-n ;~irnJ•n gelen al-vıncı oru ı.,,- , ..,. .... 
kqlarımı aürekl-JiTfln ıey bu yıgıt 

l . _.;,.;, 11., millf bir •porumu" 
genç erın ,,..- . J-" .. 
olan a11Cdıia <1erdiJılen ..,wr, gooter 
dikleri .. .,IJİ .,. iJifilıtir: B,,.yce geç 
oldu ama teml.s ue yerüule oldu. 

A&1C1lılı .,,Jeu ıualetin İfl, tülelı -
ııİftİn -iri 11• kö,,.iin öııilen marila
tl ıl-lilılir. 

A&1C1lık 11ö"8n •poru, beynin <1e mu
,..__iıt •poru, bütün ırOcıJenin 
opora, hepıindmı a.Hin de yiirafin H 

rahan •-dur. A<1alılı had• mele., 
lıeleri aail.amlıllftırıp adam eden bir 
·-yoktur. 

A11C1, ihtiyarlıkt.ı ltorlrmıu. Çıllnkıll 
ihtiyarlamaz;. 

A<1cı; !tir binici, hir deni.ci, Wr tay
)'C!rcci katlar cen~dir • 

Pamuk ipliğinden .siniri olanla~ av .. 
cıya merhamet.iz derler. Halbukı a<1-
cı tloatluk arJıadaılık, en ince insan .. 
/ık etrafın~ yardım gibi bütün fazilet 
Ju~gularının kaynağı olan bir adam· 

dır. . 
A<1cı, etralındakılerle ak <le kara-

.. Jaatudar. 
~vcılığa ''kaz.alı spor,, kim demif? 
Kıua hayahn her köşe bucaiında, her 
dakikaauıda <1ardır. Her hangi bir •a
çağın kiremidi kafasına düımesin di
ye sokağa çıkmıyan adamdır ki a<1cı
lıiı ka;ıalı bulur. 

V • a<1cılıktan kaçınanlara dikkat e
dinl.s; çoğu korkak, yıl,.n olur. Lapa· 
cı olur. Daha ne olmaz; ki • • 

Yalnız hafbek, haltaym alanında 
kalmıyarak yurt dağlarına, yurt kır· 
larına çıkan Fenerbahçe/ilere bunun 
itin bin alkil! 

Bir kaç yıl "'"'" kn -U.. ita •por 
fopl-tmncla .N)'irci bulondıım. Oralla 
bu iıi teklif edenler oUa <1e !tir maı/. 
deye ır~rilmuini ı.tediJer. Ne dersi
ni;ı;1 Bir çok yibler bu,...,ru, hir çolr 
omu.slaT oillrindi, adeta alay ettiı.r. 
Buırifn onları ıuaktan görü)·orrım; l~ 
tiJı topta da, çocuk toJJGCll'da da ırer 
lrabruflardır. 

Bin,..,.i;ı; .,..,.ıı, a<1ınız kaıifi ~ 
Fenerliler I Raotgele! 

- Aka GONDOZ 



• 
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MILLJYET CUMA S MA YfS 

M _E_M_L~-==-T;;;.....,;:m=.ıc:::.....Je.at HABERLER 
100,000 lira -- .,__ Ordu mevcutları Mac Donald geldi Ne oluyor? 

Milis gençliği • 
29kaçakç1 

-~+-.e--

Aydtn-fzmir ıose•inln in 
ıasına tahsis olunacak 

Orada da bir Halkevi 
açılmasını istiyor Alman polis tetkilatını ltalya malfye nazırı da Avu•turyada bir hükd-

nasıl görilyorlar? avdet ediyor met darbesi projesi 

Tutu?du birçok kaçak 
eıya da ele geçirildi 

YDIN (Milliyet) - Aydın - lzmir 
tutesinin bu sene yapılması için 100 bin 
lıra ôdünç para alınmaa.ı ve bu paranın 
kat'iyyen '-'ka bir yere sarfolumnama
ı• hususunda kuVYetli bir cereyan var
d.r Mesele Vilayet umumi mecliıiiıde 
konuşulacaktır. 

CENEVRE, 4. A. A. - Havas A- LONDRA, 4 A.A.- M. Mac Doaald, ViYANA, 4. A. A. _ Reıchepoıt 
jansı bildiriyor: Hiç bir karar vemıi- dün alqam Londraya gelmiı ve birçok gazetesi, yapılan resmi tahkikat neti-
'Ten silah hırakmır umumi komisyo- nazırlar tarafından istikbal edilmiıtir. ceıinde Nazilerin Avusturyarun huku 
nundaki milıakerelerde gözüken za Halk, Bll§vekili alkqlamıfbr. M. Mac ku hüldbnranisine k&rfl Avusturya • 
biri kanfıklığa ve Alrnanyanın de- Donald kendisine birtalnm sualler soran Bavyera hududunda bir hiikümet dar 

Mecliı huıuıi idareye ait o.-ta mektep 
b"1asmm Maarif V elıiletine devroluna
rak bunun paraıile vilayetimizin ilkmelr,. 
tep nolı:aanlarmın tamamlanmıumı ka
bul etmiştir. 

MiLAS, <Milliyet) - Kazamız mil
nener bir muhite sahiptir •. Gençlerimiz 
heycanlıdır, müıtaittir. Ve yenilikler ya
ratmak istediğini İçten duyarlar. Fakat 
bunlar bir araya toplayacak bir teşkilata 
çok ihtiyaç vardır. Bütün gayretlerinde 
metodik olabilmeleri ve sayileriain seme
re •ermeıi ancak böyle bir tqkiliıtm 
mevcudiyeti ile kabil olacaktır. 

vamh itilafgirizliğine rağmen elde e- gki~::.::ere. beyenatta bulunmaktan c;e- be•i projeai hazrrlamı, olduklarını 
dilmiş olan fU netice'Ti ka.,detmek la ··-. meydana çıkarmq olduğunu yazmak· 
zımdrr: SOUTHAMPTON, 4 A. A. - M. tadır. 

ANKARA, 4 ( A.A.) - Nisan 
ayının dördüncü halta&ı içinde 
Gümrük muhafaza /ataları tara
fından mü•ademeli müsademeııiz 
23 vaka olmuf, biri ölü diğeri ya
ralı olmak üzere 29 kaçakçı yaka· 
lanmlfhr. 

Bu vakalarda baflıca 595 kilo 
ıeker, 205 kilo pamuklu ve 21 ki
lo ipekli kum'lf, Rıu ve 4 Alman 
maozeri ve bir tabanca 8 at yükü 
gümrük efYtu• ve inhisar madde
leri 18 lıayoan elegeçirilmiftir. 

Aydında larmızı ay 

Ordu mevcutları komiteıi, Alman- Mac Donald, Berensaria vapurundan Bu tqebbüaü Tirolda kain Kufi· 
d k • 1 b. · k indiği sıradaVaıington mükalemelerin ya a 1 40 m kişilik zabıta uvveti tein Nazileri reisi itiraf etmi•tir. 

· · d k" b 1 "" b" · - den memnun olduiunu teyit etmittir. • ıçm e - ı un an lva ını mıuta- Mumaileyh d<mittir ki: Avuıtu...,. memurlan, Ull'Tİf Ye in-

Ciimhuriyet Halk i'ırkaaı buradaki 

,\ YDIN <Milliyet) - Kumw a'T ce
miyeti Aydm Vilayeti m""""" heyeti 1 
dün topl.......ı. reis- ı 
liğe memleket lıuta
neıi kadın doktoru 
M. Süleyman - ikinci 
reisliğe D•. Nafız. 
muhasipliğe tüccar
dan Om.er, vezne
darlığa eczacı Şevket 
ve katipliğe de çiftçi 
Emin Beyleri seçmi+ 
tir. 

binasını her türlü toplantılara, müsait o
lacağı içio .. tmaya l"JebbÜı etmişti. He
niz buna muvaffak olamadı. lnıaat ga
'Tet ucuz olduğundan az bir p&"1 ile-mü
kmmıel bir bina meydana ırelecdtti, ol
madı. F alı:at idare reisi, gençliği bir ara
va toplayabilmek için evvela toplanabi
lecek yerin temin edilmesi taraftandır. 
Bu yer öyle bir tey olsun iri, oraya ııe
lecelderi, her huıuıta kendine 111ndıra
bilıin, kendini sevdirsin. Yani oraya ge~ 
leed< olanlar bir birin.in yüzüne ~k
tan ba!ka feyler de yapalıfüinlcr. Yeni 
yap<lacak binada mükemmel bir tiyat
ro ve konferaus salonu, kütüphane ve 
saire bulunacaktı. Bütün bu güzel dü
şünceler kuvveden file çıkamadı. Fakat 
bu gibi, toplandıncı bir teıkilit bilhane 
Milas için lizımdrr. Gençlik Halkevi iı
ti.,o.-! Milaı ıı:ençliği dit işlerile çok iç
ten alikadar oimuştur. Bu gayreti me
tocli.k bir sekle •okınak ancak topluluk 
ve fikir inzibatı ile olur. 

kil polis memurudur - her hangi bir Bu seyahat, kendisinden lıeklenilen tizamı muhafaza içtn tedbirler almıt 
ukeri mahiyeti olanlan ayınnağa mu 1 rd 

ff im iimitlerin tamamen haklı olduğunu gös- a rr. , 
va ak o aş Ye polis talebeleriyle termittir. ilk neticeleriııi, M. Norrnan Reicbepost, bu hadi... ile Voelkis-
kqlalarda oturan polisleri ordu mev. Daviı'in Cenewe'de .detmit olduğu cber Beobachter'in bir makaleıi ara-
cutlanna ithal ebneğe elueriyetle ka faaliyette gördük. Bu faıaliyet. pek ziya amda bir münasebet gönnekte ve lfÖY 

Yeni idare he.,etinl 
te•kil eden zevat 
me...ıeket umumi P.f 
karı üıerinde İyi te 
ur baaknııt Ye bu ci
ı.; itlerden feragat ve Süleyman B. 
Eedalıirlılda çıalqmağa gaye edinmiş 
lcimael•dir. 

Aydın Halkevi kursları 
AYDIN (Milli.,et) - Halkevi halk 

dershaneleri ..., kunlar tubesi tlmUmİ 
heyeti topla...-.k hotalan komite aza
lddanna maarif müclürii Salih ve mual
lım Nevzat Beyler seçildiler. 

Aydın belediyesinde 
AYDIN <Milliyet) - Belediye mecli

ıinin hafi ceheıinde ittihaz ettiği ka
rar, kanun hükmüne tevfikan bugün i
l.in edilmİftİr. Meclis, muhasip Hü•nÜ 
ve refik Nuri Beylerin tasfiye'ye tabi 
tutulmalarma n 13000 küsur IİTayı mü
ruru zamana uğn.tarak Belediye halda
nnın laıbolmuma ıebep olanlar hııldun 
da tetkikat yapmak üzere bir tahkik 
heyeti te~kil edilmesine karar yermi~tir. 

Aydın sanatlar mektebinde 
AYDIN (Milliyet) - Sanatlar mek

tebinde vali ve umumi meclis azaları 
beylere IMr öyle yemeği ftrilmi,tir. Da
vetlileri müdür n muallim beylerle ta
lebe karşılayarak salona ırötürdüler. 
Vali ve au beyler muallim ve talebeler
le bir arada yemelı: yedikten _.ra mek
tebin her yeri ırezildi. Bu arada melrte
bo yeni konulan motöriin de itletilme 
.-eomi, korcle.la vali bey tarafmdıua kesi
lerek yapıldı. 

Peştimallı kadınlar 
A YOIN (Milliyet) - Hal.km idare 

heyeti fevkalade bir toplantı yapank, 
~temallann kaldınlrnası ve kadınlan· 
mızın medeni kıyafete girmeleri için U• 

7Un konuımalar yapıldı. Ve bu iş ÜZ&
nnde cezri tedbirler alınmak için gele
<:~ hafta umumi bir toplantı yapılması 

'le Halkevine peştemallı kadmlann ka
bul edilmemesi kararlaıtınlclı. 

Seyyar sergi Kır§ehirde 
KIRŞEHIR 27 - Seyyar terbiye ser

gisi Kırşebire gelmi,, muallimler sergi
yi gezmitlerdir. Sergi ile gelen Reşat 
!?emsettin ve lımail Hakkı Beyler birer 
k.mferans vermişlerdir. 

Muallimlerle mesleki bir konuşma 
yapılmıt, Güllü Hüyük muallimi Tur
gut Bey münaı.a.aya istiıwk edenler ara 
.,:ıda nazan dikkati celbetmi§tir. lıınail 
Hakk, Bey bu ateşli gence bir kitap he
diye <'imiştir. 

Gençler spora meraklıdır . Vücut ter
biyesinde faydalı olabilmek için uğratı
yorlar. F udbot maÇlan yııpryorlar ve 
plı"biyetler ııösteriyorlar. Avcılık der
oeii yarattılar, muntazam avlar yapıyor
w. Bu çalııpnaları da düzgün bir yola 
sokmak için şumullü bir teşkilat lazım
dır Edebiyata merale çolr, fakat .elde 
vasıta yok .. Okuyacak kitap yok .. 

Ara sıra verilen müsamereler herkesi 
memnun edebiliyor; bunlan da intiza
tna sokmak mecburiyeti vardır; Burada 
bazı kültür teşkiliıtlerı var. Bunların 
hepsinin birlqmesi büyük bir kuvvet 
olacaktır. En köşe bucak köylere kadar 
bayatı, zamanı, inkılibı duyunnak el· 
zemdir. 

Her kö,eye koşmak, gitmek İrtat et
mek ve bunun icinde bütün vesaiti haiz 
olmak ihtiyacı vardır. itte cevher var, 
teılrilit eksik. Gençlik alakadarlara baş 
vurmuştur, teıebbüsünün semeresini sa· 
bursu-zlukla bekliyor-

... Karapınar kardeş 
birliği 

A. N. 

KARAPINAR (Milliyet) - Nahive
de kard~ birliği isminde bir spor klü
bü vardll". Klübün metrük mallardan 
kalma mükemmel bir binası ve binaya 
bitiıik her tiirlü spor yapmağa elveriıli 
bir de meydanlık vardll". 

Karapınar ııençlerinin beden ve fikir 
.,ükselmeler-inde büyiik rol oynayan ve 
bir, iki senedir sönük bir halde bulunan 
klübün tekrar canlandmlrnası ve h12-
landınlına11 icin fırka ve Belediye heyet 
leri yakından alakadar olmaktadırlar. 

Karapınardan '-'ka bitişik nahiyeler 
de de yeni yeni ıpnr klüplerinin doğdu
ğuna iftiharla sahil olduiumuz bu giln
levde Aydın spor mmtaka1tnm bu tqelt
külleri himayesine alarak onlann ilerle
me ve genişlemelerini temin edeceğini 
tabü görürüz. 

Akhisarda ortamektep 
AKHİSAR, <Milliyet) - Ane ba

rum isminde hamiyetli bir Türk hanımı 
yaptrrmakta olduğu büyük bir binayı 
orta mektep itt.ihazı için maarife teber· 
ru etti. Nok~anlanurn iknınline çal-~ılt
yor. Bu sene '-'lanırıcında açılacaktrr. 

(-H-a-ft-a-Iı_k_S-iy-a-si-İc_m_al __ J 1 

Cümhurreiıi Roosevelt ile gorüpnek 
üzere 11ra ile Amerikaya &iden Avru
pa devlet adamları sıra ile geri dönü
yorlar. Mac Donald, İngiltereye dön
müştür. Herriot vapurdadır. ltalya 
Maliye Nazın Yung ta henüz Roosevelt 
ile temaslarını bitinnem~tir. 

Mac Donald ile Roose.velt ara•ında
kı mükalemelerden sonra neşredilen 
!ıir tebliğde her iki tarafın da bey
nelmilel ikt11adi meseleleri ayni gö
rii{le ııördükleri bildirilmektedir. An· 
cak bir İtilafa varılmamıftır. Çünkü 
mü:zakCTelerin hedefi, bit itilifa var· 
mak değildi, deniliyor. Yalnız bir fi. 
klr taatisi ve Londrada toplanacak o
lan cihan iktlaat konferansı için 2emi4 

ni hazrrlamak. 

Her halde Mac Donald aeyahatinin 
İngiltere namına bir muv~ffakıyet ol· 
duğu kabul edilebilir. lngili:ı Ba,ve
kili, gümrük tarifelerini indirmeğe 
RooaeYelt'i imale ettiği anla~ılıyor. 
Sonra diııer bir muvaffakıyet te borç
lann tecilidir. Hatrrlardadır ki lngi(. 
tere geçen kinunuevvel taksitini bin 
protesto ile tediye etmişti. Ve bunun 
aon tediye olacağını bildinnitti. 15 
ha~iranda bir taksitin daha 'Yadesi 
geliyor. Mac Donald ile mülakattan 
sonra Roosevelt'in cihan iktıaat konfe
ransının 'onuna kadar bu borç takait
l""rini tecil için meclisten aal&hiyet İs
tiycceği bildiriliyor. Binaenaleyh cİ· 
han il<lısat konforan .. 12 haziranda 
b.atlıyaC'll -:.ına göre, IS haziran taksiti 
l<'cil cdil .. cek d"mektir. Esasen lnıri
lizler bu defa bütçelerine bu taksit 

İçin tah•iaat bile koyı:namıflardır. 
Franoanın da bu tecilden istifade 

edebilmesi için 15 kinunuevvel taksiti
ni tediye etmeğe muvafakat ettiği bil
diriliyor. ...... 

Londra cihan iktıaat konferansının 
12 haziranda toplanacağı artık res
men tahakkuk etti. Ve Waaington 
müzake.-eleri de bu konferans için ze. 
mini hazırlamı~ bulunuyor. Fakat ln
giltere ile Rusya araamdaki ticaret 
münasebetleri inkıta halindedir. Ve 
Rusya da cihan ticaretinde mühim bir 
imil olduğuna göre konferansın ma· 
vaffakıyeti için bu münasebetJerin de 
daha noı mal bir tekle girmıe&i li.zım
dır. ihtilaf malümdur: Ruılar caıuı
luk ithamile tevkif ettikleri altı mü
hendi.1ten ilcisjni mahkUm ettikleri için 
geçen haftanın çarşamba gününden 
itibaren Rus ithalatına ambargo koy
muflardır. Ruslar da lngiliz emtiasına 
ambargo koymakla buna mukabele 
etmişlerdir. Binaenaleyh bu iki büyük 
memleket arasındaki ticaret münase
betleri on gündenberi inkıta halinde· 
dir. 

lngiliz Hükumeti resmen bildirmiı
tir ki iki mühendi• tahliye edilecek o· 
lursa, derhal :ımbargo kaldırılacak ve 
yeni bir ticaret muahedesi aktetmek 
için müzakere başlıyacak. Şeref ve 
haysiyet s . .:thibi bir devletin bunu ya .. 
pamıyacağı aşik8rdır. Çünkü Sovyet 
kanunları hakkındaki kanaatimiz ne 
olursa olaun, bu iki mühendiı aleni 
muhakeme netice~inde ve o devletin 

.,_ ca .cıe 1 ·-

lı:ıı r d"" a c va c!on uın 

rar vermiftir. Şuraarnı da kaydetmek de faide temin etmiftir. le demektedir: 
lazmıdrr ki aralarmcla bitaraf dev- M. Roosevelt'i Lonıtra lktısat konfe- " Avusturya Nazi fırkası iktidar 
!etlerin de murahhaılarr bulunan he- ranoında hazır bulurunağa davet etme- mevkllne gelir gelmez Nazi hükılme-
yeti murahhualar bu kuvvetlerin as- rniş olduğunu tasrib eden M. Mac Do- ti hiçbir zaman kabinenin bo'TUn eğ-
keri mahiyetini açıkça tanımak ıure- nald, buırün Avam kamarasında beya- mekte olduğu ecnebilere ka~ı mevcut 
tiyle Almanyanm Venailles mulıede- natta buluna••""ru ve m"--'-entrn ı·h- t hb ·· 1 • • · ..._... uza.. aa ut en tammagı ve ıcra etmeyi 
sini ihlal etmiş olduğunu da tanımıı timal Salı günü yapılacağmt söylemit- kabul etrniyecektir." 

oluyorlar. tir. Reichepost'un haberi, lnsbruch'de 
CENEVRE, 4. A. A. - Silahları bı- Kalabalık bir halk kütlesi, trenle Lon· büyük bir heyecan tevlit etmiıtir. Ora 

rakma konferanaı emnıl seli.met ko- dra'ya giden M. Mpc Donald ile kızı daki Nazi mahafili bütün hunların ''bi 
miteıi, taarruzuıı tarif'me dair olan Mis l•babel'i alkıılamtJbr. rahanelerde konu,ulan bir takını bot 
Bourquin pro;..in.i ittifak ile bbal et- /talya Maliye nazınnın laflar" dan ibaret olduğunu söyle-
mittir. Proje, on azadan milrekkep hir mükalemeleri mektedirler. 

dk?m8isy~~un letkilini derpit etmlekte- V AŞINGTON, 4 A.A. - Amerika Bir takrm Viyana gazeteleri, Oelf-
ır. u •om.İte taarruza düçar o dn;n. hu··•·u·m~'-'- bir tebliği,• M. Yung'un 

1
·_ fu k b " · · · · · k · -.- • Çl.UUII es a ınesının va7..1yetinı sarama ı-

nu iddia eden bütün memleketlere gide- · 
cektir. fa edeceji vazifenin Vaıington'a davet çın -•ilerin yapmakta olduklan \ph 

• 
iş ordusu 
~-

Almanyada yeni teı
kilAt yapılıyor 

BERLIN, 4. A. A. - Volf ajansııı 
dan: 

iş serviai miist~ miralay Hierl 
bir mii!Akat eanumda ihtiyari it ser
visinin mecburi it servisine tahvil edil 
mesi hakkında &!ağıdaki tafıili.tı ver 
m.iştir. 

Mecburi .. İf 'lerviıi 1 Kanunıani 
1934 de başlayacaktt.-. 

Evelll 1934 senesinde on dokuz ya 
~mı ikmat etmiş otan gençler alına· 
ca.ktır. 

Mecburi i~ servİ5İnin ilk seneıi, bü 
tün sınıfı hep birden ~ almak ka
bil olamıyacak bu sıD1f ikiye ayırde
dileeek her biri altışer ay hi-zmet gö
recektir. 

Mecburi iş ~ervlıi ordusu mevcudu ih 
timi.1 35,000 ı.qi,.e bi.liğ ola.ca.ktır. 

Amerikan fi 1 osu 
V ASHINGTON, 4. A. A. - Bü

yük bir donaımw. 9iicude ıretirilmesi 
için propaganda yapan büyük bir teş 
kilat olan Deniz birliği, kongrenin ba 

zı azası ile bazı sullu:ular teşkili.~ !a 
rafından Londra muahedenamesının 

tayin etmiş olduğu hudut dahilind~ ~ir 
Amerika donanması in~ edilmesının 
karşılık '"aridab bulunmiyan bir ta· 
knn masraflar ihtiyarına sebebiyet 
vereeeii suretinde rapılan iddialara 
karşı şiddetli bir protestoname neşret 
mittir. 1 

Bu muhalefet, bahri'Te nazırı M. 
Svanaon, M. Roose..,·elt'in bahri prog
ram için derpİf edilmiı olan beş sene· 
ye ait 230.000.000 dolar tahsisatın 
beşte biri olan 46,000,000 ile 30 harp 
gemisi inşa ettirmek suretiie bahriye 
programırun ilk kumıru iııizliği eksilt
mek için yapılacak Nafia i~lerİ prog
ramma ithal ebnek taaavvurunda ol
du(unu beyan ebnesi üzerine meydan 
almıttrr. 

kanuni mevzuatına uygun bir ~kilde 
mahkum edilmi.şle.-dir. Binaenale".h 
ambargo kalksın diye ı:nahkıiın m~
hendi•leri tahliye etmek lnııiliz tazyı
kma boyun iğmektir ki Rusya gibi bü
yük bir devletin bu ziUete katlanın•· 
yacağı aşikardır. HPr halde şıı mu
bakkakhr ki lngili2 Hükümeti bu me
seleyi bir çıkmaza .sokmuı bulunuyor. 

• ~ "Jt. 

?.5 nisanda müzakere.levine baıh
van silahsızlanma konferaruıı da teh· 
likeli bir safhaya ırinfi. Konferans bu 
defa madde madde Mac Donald pro· 
jesini tetkik ye müzakere edecekti. 
Ve program mucibince ''emniyet,, me .. 
selesi olan birinci mevzuun müzakere
sine baflandı. Leh murahhası bir ta· 
dil teklifinde bulunm:atu. Projede 
bir barp tehlikeai vuku.unda beynel· 
milel konferans toplanır diye yazılıdır. 
Leh murahhası, ''harp,, yerine t teca ... 
vÜz• tabirinin kulla.rulmuını iıtedi ki 
Uzak Şarkta Japonyamn harpsiz le· 
cavüzü kar,uunda bu, pek yerindedir. 

Fakat Amerika murahhasr . Mr. 
Norman Davis, emruyet meaelesile A
merikanın pek yakından ali.kadar ol
Utadığını anlabnak iıtedi. Ve ikinci 
mevzu olan ıilih.sızl~oma meselesinin 
müzakeresine geçilme~ini istedi. En 
iyi bir tefsire eöre Amerikanın emni .. 
yet meselesite ali.kasının dereceıİt si .. 
lahsızlanmanın muvaffakıyet derece· 
ıine bağlanmıttır. Yani silahsrzlan
mada muvaffak olununa, Amerika dıı 
emniyet meselesile aliitadar olacak· 
tır. Fakat bu bir "kuruntu,, da olabi· 
lir. IJin içyÜzÜ şudur ki Amerika Av
rupanın emniyeti meseleaile hiç ali.
kadar değildir. Avrupa harbine ka
rıtm.alarının aksül&meli hi.ti. devam 
ediyor. 

edilmit olan diğer milletler mürabbaıla riki.b vatani biyanet" diye tavaif lt-
nnınki gibi müıhet itilaflar akti olma- mektedirler. 
yıp, kat'i itilaflann aktiıı.i kolaylaştır- Hİristiyan sosyaller mahafili, bükü 
mak vasıta ve usulleri haldanda noktayı metin m"murlara yeniden yemin et-
nazar teatisinde bulunmak olduğunu be- tinnek ve onlardan meşru kuvvete ve 
yan etmektedir. mÜ•takil Avuıturyaya sadakat talep 

Enllıuyon etmek niyetinde olduğu ve yeminlerin 
VAŞiNGTON, 4 A..A. - Mümessil- den dönenleri İşten çıkaracağı söylen 

ler meclisi, enfli•yon projesini 86 reye mektedir. 
karşı 307 reyle kabul etmiştir. Kabinenin bugün hükümet memur 

Borçlar meselesi.. ları ara•mdaki Nazi hareketine niha 
NEVYORK, 4 A.A. _ Vaşington'- yet vermek için tatbiki icap eden 

dan Nevyork Times'e bildiriliyor: mÜeYJ'deler meselesiyle meurul olma 
M. Rooseırelt ile lngiliz hazine müs- sı muhtemeldir. Hatta bu memurlar 

teşan M . Leith Ro .. arasında borçlara dan yÜksek mevkilerde bulunan ba-
dair bi.- itilif vücude g;,tinnek maksa- :zılan hükümete karşı dütman tavrı-
dile yapılan müzakereler akim kalmış- takınmışlardır. 
tir. Hariciye nezaretinin yarı resmi na 

M. Roosevelt, Londra konferansın- şiri efkarı olan Correspondance Poli-
dan evvel müzakerelere tekrar başlanıl- tİque bir tebliğ neşretmiftİr. Bu teb-
masmdan ümidini kesmittir. Yalnız iti- liğde hükmet darbesi şayialarmın men 
lılf husule gelmediği takdirde bütün mil şei, son günlerde bazı Avusturyalı na 
letlerin 1.$ haziran takıitini tediye ebne· zi reislerinin yapmıtmış oldukları be-
melerinden korktuğundan son "ir defa yanal olduğu ve hükWııetin memleke 
olmak üzere nevmidane kongreye müra- tin ve ahalinin emniyetini temine ka~ 
caaı edecektir. t'i surette azmetmi, bulunduğu beyan 

Milletlerin mezkür taksiti tediye et- <>lunmaktadrr. 
memE:\eri, Londra konferanst. için mül-
hit bir darbe ota.:akbr. 

Bu a:azete, Ameırilm jle ID&"ilterenin 
tekliflerinin daha il...-i bir müzakereye 
zemin olarruya .. Clerecede biribi~inden 
uzak olduiunıı Dn et:meldedir. 

ltalya habfneslnde 
tadilat 

ROMA, 4. A. A. - Dahiliye nazırı 
M. Arpina.ti, istifa ebniş ise de istifası 
henüz resmen kabul edilmiş değildir. 

Kabinede bôzı tadilat yapılacağı 
tahmin edilmektedir. Bu tadjlatm bil 
haasa harbiye nezaretini i•tihdaf etmek
te olduğ•.t söyleniyor. Bu nezarette ya 
pılacak tadilatın erkanı harbiyye ve 
orduda doğrudan doğruya bir takını 
akisleri olacağı ıöylenmektedir. 

Yemin etmf yecekler 
DUBLIN, 4. A. A. - Serbest hü

kumet mecliai, lngiltere Kralına sa
dakat yeminini ilga eden kanun layi
hasını 56 reye karşı 76 reyle kati su 
rette kabul etmiştir. 

Müteakiben umumi vali, bu kanun 
li.yibaamr imza etmİf ve bu suretle li. -
yiba, kanun kuvvetini almıştır. 1 

Bununla beraber, konferans emni
yet meselesi ha]ledilmi• gibi, ikinci 
ınevıua yani silihsızlanma bahsine 
&'eçti ve bu meselenin müzakeresinde 
de kıyamet koptu. Altı senelik ihzari 
komiayon ve iki seoelit.. te konferans 
mesaisinden aonra bili. kiınin asker 
telakki edileceği malıim değildir. Al
manlar başka şeylere asker diyorlar. 
Fransızlar ba~ka •eylel"e. "Asker,, ve 
oilah. tarif edilemeyince, tahdit te 
mevzuubahis olamıyacağma göre, 
konferans tekrar bir çıkmaza girrnit 
görünüyor. Geçen defaki çıkmazdan 
Mac Donald çıkarmıflı. Şimdi o da 
wa,ington'dan henüz geri dönmüı. 
yorgundur. Bakalrm konferansın ikı
beti ne olacak. .. -\' 

Almanyada Hitler Fırlı:aaı va.ziyeti
ru takviye ebnekte devam ediyor. Fa
kat bu yoldaki mesaisi mühim bir en• 
gel ile karıılatb: Hitler'in müttefiki 
olan Milli Fırka Lideri Hagenberg, 
Milli Soayaliıt Fırkasımn bası İcraat 
Ye faaliyetine kar!• Yazi'Tet allD.lftrr. 
Hatırlıırdadrr ki V on Schleicber HükU
metini diitünnek için Von Papen, M illi 
Soa.,afüt 'Tanİ Hitleriat ile M illiyetper
verler yani Huırenberg Fırkaaı arasın· 
da bir itili.f temin etmiıti. Muhafa· 
:zaki.r Milli.,etperverler ile Milli Soı
.,aliıtler ara11ndaki bu itilaf gittikçe 
aar11lryor. Bir defa Hugenberg Frrka• 
aı 5 mart intihabatma aleyhtardL Fa· 
kat nihayet bunu hazmettiler. intiha· 
battan sonra Hitleristlerin b... tarafda 
hik:miyetlerini kurmalarını ve Milli
yetperver fırkayı ihmal etmelerini ka· 
bul edemiyorlar. Prusya Kabinesi ye
ni baştan teıkil edildi. Alman dört 
yeni nazrrdan üçü Hitlerist ancak biri 
milliyetperverdir. Huııenherg • Hit• 

Fa •ta bir muharebe 
RABAT, 4. A. A. - Muntazam ve 

muavin kıtaata mensup bir müfreze 
bir mayıs gÜnÜ melcneı mmtakaaında 
Tilmi dağlarından inen kuvvetli bir 
asi lotaA1na raıgelmit ve şiddetli bir 
müaademeden sonra aai kıtası:nı da~ 
ğıtmıştır. lki Franaı:z zabiti ölmüı ve 
bir Fran .. z zabiti yaralanınıtlır. Aa
kerlerden de on iki kişi ölmüş ve Oll

beş kişi yaralanmııtır. 

Belgrattakl dava 
BELGRA T, 4. A. A. - Devleti hi· 

maye mahkemesi, merkezi Macaris~ 
tanda bulunan ve sivil ordu ismini ta• 
fıyan bir tetbitçi teıkilatına memup 
4 tahı hakkmdaki daYada kararmı 
vermiıtir. 

Mahkeme, ba~lıca müttebem olan 
ve halihazırda ecnebi memlelıı:etlere 

kaçmış bulunan - siril ordu - nun 
müessisi ve iki suikaıtin faili Koprek'i 
giyaben idama mahkiim ehnİtlir. 

Kopr.-k'in cürüm ıeriki olan ikin
ci müttehem Siguetchan on iki aene, 
lvanovitch altı ve Zelnik üç aene ağır 
hizmetlere ı:nahkum edilmişlerdir. 

ler itilafı yapılrrken, Millicilerin ikfı
ıadi meseleleri kendi bildikleri gibi 
halledecekleri kararlaşmıftı. Halbuki 
Hitler hu aahaya çoktan tecaYÜz et
miş bulunuyor. Bunun içindir ki Hu
genberg, geçenlerde aahıl>i bulunduğu 
gazeteler, mecmualar, telgraf ajansla• 
rı ve •İnemalar vaııtasite Hi.tler'i pro
testo etmiştir. Bu, Hitleristler ile Mil
liyetperverler arasındaki ihtilafın ilk 
açık ifadesidir. Hitler'in gittikçe a
mele teskilatma, sindikalara ve sos
yalizme doiru meylettiği de görülü
yor. Binaenaleyh Muhafazakarlar ve 
bilhassa Almanyada çok tehlikeli o
lan Prusya çiftlik sahiplerim aleyhine 
çeviriyor. demektir. Bu çiftlik sahip
leri timdiye kadar bir kaç bqvekilin 
'-'ım yediler. Her halde öyle ıörii
nüyor ki Almanyada Hitler ale.,hine 
bir Muhafazakar bloku toplaDJJ'or. 
Ve belki de Hitler er ııeç bu zümre ile 
çarpıpnak meeburi'Tetinde kalacakbr. 

••• 
Diger taraftan lnıilteNden Avuo

turya hakkında müheyyiç haberler 
ıreli.,or. Londradan blldirilditlne ııö
re 'Takında A""ıturyada Allll&D'Tada· 
ki Hitleriat Fırlranm kanleti olan züm.. 
re iktidara ırec;ecek ve b unun üzerı
Atman.,a ile AY111turya .... mdaki itti· 
bat hir emriviki olıu:ııldır. Alman-AYu .. 
turya ittihadr meselesinin lıa tekilde hal 
ledileceii artık anlqdmıttrr. Fakat 
acaba ne zaman tah akkuk edecek? 
Ve bunun AYrUpa aiyaaeti üzerindeki 
akialeri - olacak? AYllsturyaıım Al
manya ila hirleımeıi, gerek Alman'Ta 
ve gerek AYIUturya için en tabii bir 
haktır. Fakat kullanılması en mütkül 
olan bir haktır. Çünkü böyle bir ihtl· 
male kartı bütün Avnıpa devletleri 
vaziyet alımt bulunuyorlar. Almanya-

Dadayda yeniden zel-
zeleler oldu 

MUGLA, 4 ( A.A.) - Evuelki 
gün 11aat yirmide DadayJa yer al
tından gürültüler duyulma• ue sa
at dörtte fitldetll ve hafif ~sıntı
lar olm11ftur. 

Sarsıntılardan bazı eulerde bu 
lunan çatlaklar ytWllf yaU<lf açd
mıı, telılikeli bir ıekil almıflır. 

BQfkaca bir lıaıar ve zayiat 
yoktur. 

Derleme fişleri 
Ankaraya gönderilen

ler 66 bini geçti 
ANKARA, 4. A. A. - T. O. T. 

Cemiyetinden : 
Nisan nihayetinde vilayetlerden 

Cemiyet merkeine gelen söz derle 
me fi,leri 66 bin 801 e varmq
tır. Nisanın 15 inde ilan edilen 
fişler 49 bin 653 idi. Nisanın son 
15 gününde yeniden gelenler 17 
bin 148 dir. Şimdiye kadar gelen 
fişlerden her vilayete şu rakamlat 
düfüyor : 

Adana 590, Afyon 1584, Ama.· 
ya 1149, Ankara 6804, Antalya 
1274, Artvin 70, Aydın 234. Ba
lıkesir 578, Bayezit 81, Bilecik 
2184, Bolu 968, Burdur 325, Bur
sa 1032, Cebelibereket 839, Ça
nakkale 2279, Çankırı 549, Ço
rum •71, Denizli 1736, Diyanbe
kir 754, Edirne 528, Elıiziz 331 
Erzincan 746, Er.surum 156. Eski: 
•ehir 1279, Gaziantep 379, Gire
ıoon 505, Gümüthane 500 lçel 
1528, İzmir 105 , lsparbt 1830, 
fıtanbul 10033, Karı 383, K.asta
moni 901, Kayseri 3160, Kırkla
reli 316, Kır,ehir 762, Kocaeli 
721, Konya 4534, Kütahya 1019, 
Manisa 472, Mar-. 418, Merıin 
1273, MuAla 1737, Niğde 807, Or
du 676, Rize 440, Samsun 796, 
Siirt 28, Sinop 1046, Sivas 801, 
Şebi Karahisar 838, Trabzon 300, 
Tekirdağ 510, Tokat 412, Urb 
281, Yozgat 233 Zonguldak 1519· 

Londrada "Siyah ev" 
LONDRA. 4. A. A. - Avam ka· 

maraunda amele mebualardan M. 
Vadgevood, dahiliye nazınndan Al
man Hitler fırkaamrn Londrada bir 
" Siyah ev ' vücude ııetirmek tasavvu
runa vakıf olup olmadığını sonnuş· 
tur. 

Na.zır , bö.,le bir!ey bilmediği hak· 
kında teminat venniştiı·. 

ya en yakın devlet olan ltalya bile mu· 
vafakat etmiyor. Buna rağmen Avus· 
turyanm, dünyayı bir emrivaki ka.1"§1· 
11nda bıralı:m.a11 her zaman beklenme
lidir. 

lngiliz • lran petrol firketi İmti.,azı · 
nm feshi dolayuile fngiltere ile lr.:ın 
araımda çıkan ihtilaf nihayet halledil 
mittir. Hatrrdadır kı İran Hükümeti 
petrol 4irketi imtiyazını fesheder et
mez, lnciliz Hü:k\uneti müda.hal<! et .. 
mit Ye mesele Milletler Cemiyetine in 
tikal etnıiıti. Milletler Cemiyeti meclisi 
tarafından raportör tayin edilen M. Be
ne, meni.enin iki hükfunet arasında husu 
ai milıake"'ler neticesinde hallini tav· 
ıi'Te etti. Ve bundan sonra da Petrol 
Şirketi ile İran Hükümeti arasında 
müzake"' bafladı. lran Şahının da i~
tiraklle yapılan bu müzakere netice
sinde bir itili.fa vanlmııtrr. Yeni iti- • 
llf ile lran Hiikô:meti oldukça mühim 
kazançlar temin ediyor. Iran HükUıne
tinin hiaaeıine dÜ§en temettü •enede 
300 bin loııiliz lirasına kadar düşmiif
tü. Şimdi b ir milyon lngiliz lira11ndan 
atafı düpiıiyecefi kabul ediliyor. Son 
ra Petrol Şirketinin sahip bulunduğu 
diğer tuhelerden de lran Hükümeti 
bir hİSle alryor. 

Bu petrol itilafile bir de siyasi iti
laf imzalandığı ve batta lranm lngil· 
tere himayesine girdiği söylenmişıe 
de böyle bir feye ihtimal verilemiye· 
celi ll§iki.rdır. Nasıl ki şehrimizdek 
lran konsolosu da bunu tekzip etmiş• 
tir. Ehemmiyetli bir ihtilafın halli ii· 
zerine İngiltere ile lran arasındaki 
münasebetlerde de bir yakınlık hisse
dilebilir. Fakat bu yakınlıkta ''itti• 
fak,, ve hele "himaye .. gibi bir mana 
aramak abestir. 

Ahmet ŞOKRO 

Ekonomi 

Yum 
Komıum 
catını art 

Yumurta alıc111 m 
ta ii.zerimıe me•zu r -
twdıklan ma!Umdur. 
?>~leketl ... , yumurta 
•çın çare -ktad 
lere göre, Bulgaristan 
~ileri, yumurta n 
ıhraç ve ıevk esnasın 
ri indirmeyi dütünmü 
tan timdiden bu tasa 
"?" lıoymuıtur. Bun 
Limanından .,ük al 
batına 260 leva alını 
•~•Ya inclirilmittir. 

Bir lôloluk 
P.,.ta idares· bir · 

ketlerinin ıimd'iıik Tü 
~ini ecnebi pos 
mun eımlttir. Şimdiy 
lu..., ve mit.tan lıay 
~_ı>a!<etleriıı mün · 
-- ırönderiilaoj Po•ta idaresi, bu 
!ere göndermektedir. 
mesel., lcalmamıftrr. 

Afyon 
Son hafta :zarfında 

BOR 

(it Bankumdan 

4MAYI 
Aktam F 

f ılİllnızlar 
ı •• ıı.... .ı.ı.ııı ...... 
"··- 96.SO !lorl d. yoll.n 2,90 
D. Munhloldo 53,90 
Giiııniildor '1,711 
Sayd; •aı.t , 1 
Bıidat u:7İİ 
Ti · ••lorı,.o 7 75 
sair e.ı ... .,. . 

ESH 
1, 8-lııw N .. -

1r-. 
201.Fr .. _ ~ 
1 ı.t ... )j. 71'8 

1 Dolar t• 
IO Liret zıa 
., 1. ..... 1111 
20 Drahmi •.ııo 
20 i. •••ive 82ID. 
aL-• 211-

1 Floria 8'.-
:n Kur. ç.ı. 1211 ı 

Ebbba od 
••tın 

Etıblıa Oıluı bey 
enet o• iç.in yi 
na alı_.rna karar 
"1ncla eski Düyunu 
••mclaki mühendis 
iı dün ... ba almmıt 
Tevfik Salinı Pasa 
ıııü.,eaini temsil eyi 
ınuamelui yapılmqt 

Haysiyet J 
Ebblıa Odası hayı 

Tevfik Salim Paf&l' 
ı...r.tt ._, dokt 

ihtiliflan tetkilı: e 

Anlaarad.. T. D. 
-1arma İttirak et 
DarüJfünunun profe 
7a F Pn Abderru . dan sı r 
~. tdırimize ırel 
gun kadar '"hriıniz 
kayı tetlök edecek " 
Efez Berıama haı-a 
re Çıınalckal., n t 

Rütbe tevci 
G•latadaki Sö•ler 

lerin tedavi~i için ~ 
telle çalıfrnıf olıın 

B. le, Dr. Gnlit•i• v 

s.iyadiı Ef. le•e Fra 
fından Officier d' A 
rilrni~tir. 

Tahtacılar 
old 

. _IZMIR,. 4 - G 
nıkah kıymak ve 
muhalefet etmpk 
dolayı aorguya cekı 
tacılann muhak.em 

Suçlu erkeklerd 
dört ay, diğeri bjr 
t 1,ar ay,~ diierleri 
tnahküm edilmişler 
et karan almı§lard 
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Ekonomi 

Yumurta icin tedbirler M•hkemelerde 

K ti .h Nedenöldürmüş? 
omıu memleke er yumurta ı ra 

k i • ) ? Maktuliln tabaaca ile 
catını artırma çın ne yapıyor ~r tehdit ettitl söyleniyor 

~umo_ırta alıcııı ~.'."'etleri~ !umur afyon satılmı~, ~ftlk ve yapağı pıyasall Kü~ük pazara Hacı Kadın mahal-
ta uzerme tnff~u ııumruk resmmı art- durgun ge"'!'ııtir. • lesinde garez ve dütmanlık saikasıyla 
hrdıldan malWndur. Yumurta oatan Çıroz ıhrac:atı komıusu izzet Efendiye öldürmekten 
!"~leketler, yumurtalarını satabilmek Bu sene çok mebzul çı~ ~ar.~ır. Bu suçlu bakkal K1imil Efendinin -ıbake-
ıçın ~.re -~dırlar. A],,.,. ~- yüzden çiroz fiati pek datmu§tür. mesine dün Ağırceza mahkemesinde bat 
lere g~re, Bulııarıstan ve Mmr hükU- Çiroz ihracabna tı.şlanrmı, dün Ro- )anılmıştır. 
!""llerı, yumurta nakliye mauaflarile manya'ya epeyce çiroz gönderilmiıtir; . Dünkü muhakemede 15 kadar ıahlt 
1?ı:aç ve sevk esnasında alınan ..,.imle- yakm.da Yunanistan'a da çiroz ihracatı· dinlenilmiıtir Bu tahitler maktul lzze-
n ın~~yi dütünmüılerdir. ~ulpris- na baJlanacağı limit edilmektedir. tin bakkal K~I Efendinin evine elin-
lan ı•mdiden bu tasavvuru tatbik saha- Piyasa vaziyeti de tabanca olduğu halde teca..üz ettiği-
11na koymuttur. Bundan oonra Burgaz . . · ka ı__..ı:..erek · · · rdiğini 
Limanında .. k al k ·ı d t Son haftanın pıyaoa vazıyeti şu su- nı ve pıyı te~~~ ıçen gı 
baım 260n ı: ...::,ca k ~er en, 1;: retle hulasa edilmektedir: Yumurta _ söylemitlenlir. Şahitlerin bir kısnurun 
len a • dirilm !'tir " "" para ufak mallar dütkün. Sadeyağ _ Trab- gelmediği anlatdmış, muhakeme hu :ıa-

YaBın. • ıt · ~n·~. yeni mallar geliyor. Kıt uzun bitlerin celbi için 15 ha>:irana bıralohnıt 
il' kiloluk paketler ourdugunclen Urfa, Birecik, Mardin yağ br. 

Posta id-i, bir kilolulıı nümune P:1" ları gecikınlştir. 
ketlerinin timdilik Türkiye'ye gönderil- Pirinç - Yerli pirinçler fazla rağbet 
nı.eme.ini ecnebi posta idarelerine ta- görmiye baıl3llll§tır 
nHm etmİ§tİr. Şimdiye kadar~ ha· R d. • h ı•t 
ı ....... ve mil.tan ha li bir yddin tutan umanya an ıt a a 
!>u paketlerin mürs~eyhlerine posta G~~ ay zarfında R~ya'dan mem 
idare.ince gö~ iat..iyordu. leketııntte 378 ton beıWn, 566 ton ham 
Posta idaresi, bunlan geldikleri adres. petrol, 132 ton ınotörin ve 890 ton pet
lere göndermektedir. Bu suretle ortada rol ithal edihnittir. 
mesele kalmamıttır. Almanyaya gönderilen zirai 

Afyon satqı mahsulat 
Son hafta zarfında bonada 32 sandık Almanya'nm baz:ı zirai mabsalB.tın, 

hu meyanda bakla ve çiçek ııibi ınadde-

1 B O R S A 1 
!erin ithalat reomini tezyit edeceği ge
len haberlerden anlaıdmaktadır. 

Bir İtalyan banka müdlirü 
<lı Bıuılrumdan alınan cetveldir) geldi 

4 MAYIS Merkezi Milano'da bulunan Kredito -J 9 3 3 İtalyan bankasının ikinci dlrektörü, 
A k f a 111 F i a t l a r 1 Balkanlarda bir tetkik seyahatini müte-

lıtikrular ekip Bulgaristan'dan şehrimize gelmiı 
lıllhu duııt lu- lıtlhu. 19 ve dün Ticaret Odasını ziyaretle oda· 
ı>onıaz 96,ııo T ahwat dan Türkiye - ltalya ticari münueba.b 
ş.,ı. d. yolla., 2,90 Elektrik -·- hakkında kendisine malômat verilmesi-
n. lllonhhlde 53,SO T....,,..,. -.- ni rica etmİ!tir. Bugünlerde Atlna'ya 
GW..riild-. 'i,7lF Tüa.ı -.- • _,_._, 
Saydı m.ı.ı • 1 lbl.- tll,35 gıdec.,,.ur . 
~·ida• ıı'.71 Anadolu ı 44,10 Buğday ihracatı 
ı · uker17. 7.75 " 111 .CS,7S Ticaret ve Zahire Borsasında mevsim 
&D:l.İ'r B.!..U7e meııD 56 80 

' bafmdanberi ihraç muamelesi yapılan 
buğday miktan 490 tonu bulmuıtur. Ba 
müddet zarfında 'Mannara havzuında 
da yelkenlilerle Yunaniıtım'a 6000 ton-

ESHAM 
1, llaıdau, N .. - Bomoa.tl 21,30 

T erkoı kupon· 
... 19,30 
Cim.ata Ar. 11,4!1 
ittihat de7. 23,65 
Ş.k doy. a.-BaJ.,.. :ı..so 
Sark m. eıcaa 2 .. 85 
Tele fon 13.-

Pu;, Ç E K F 1 A T L A R 1 
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N" 705 Vl7 .... 
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Mil•no 9' 14 Ber1in 
Brü.kıe) 3 '

40 
VarıaTa 

Atina 80•08 Pe,te 
C11111ın.-. • 246 Belpat 
Soti., -
A.ı•t d tl.8,03 Bükreı 

• •
111 118 Mcııılıo•• 
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K .. u1 -20 f. F..... '71- 1 Şilin. AY. 
1 iıteırlin ı 710,.S ı Puıeta 
1 Dol.. ı• 1 Muk 

IO u.., 21a ı Zolod 
:ııı ı. ...... 111 t p-.. 
20 Drahmi 111.llO 20 Loy 
20 i. l •.-i~r• 820. 20 Diıaar 
a ~ 28-- l Çerna._. 

1 Florin 85-- 1 Altm 
'lt K ••· ç.ır. 120 t 1 Meridiye 
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5,53 
2,035 
4,216 
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79,85 

10,71,11 
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Ebbba odası bina 
satın aldı 

Ebbba Odası heyeti umumiyesi Üç ay 
e.>vel Oda İçin yirmi bin liraya bir bi
na alınmaaına karar verrniıti. Cagatoğ
lunda eski Düyunu umunıİye binası kar
psındalıi mühendis Tevfik B. in kona
i:1 dün "8ba a~ ve Oda l'eİ.si Dr. 
Tevfik Salim Pa!A Od~nın !ahsiyet hülr 
nüyeoini temsil eylemek suretile ferai 
muamelesi yapılmıflı~. 

Hayaiyet divanında 
Etıblıa Odası haysiyet divanı dün Dr. 

Tevfik Salim Paşanın riyasetinde top

ı..uırıo1< lıuı doktorlar arasında çıkan 
ihtilaflan tetkik etmiştir. 

Asan atika tetklkab 
Anlı.arada T. D. T. Ceıniyetinin ı;all!l

...ıanna İ!lirak etmiş olan Leningrat 
Dariilfiinunun profesörlerinden ve Rus• 
:ra F~ Akademiıi reisi M. Ma!' Anka· 
raclan eh • · _ i nmıze ıı:elmi,tir. M. Mar, 15 
gun kadar •eh · · d . 
lı:a ' rmıiz e kalacak asan ab

yı tetkik ed ek 
f ec Ve ı.u....dan Truva ve 

E ez Bergama hara'--'- . . .. __ 
1

_ •• 
uw:ıe:rım aoı-nıea uze--

re Çanakkale ve fzmir'e ııidecdd:ir. ---
Rütbe tevcih edilenler 

Ga!atadaki Sörler diıpanoerinde fakir
lerin tedavitoi için seneJerden beri gay· 
retle çahtmış olan Dr. Naznn Hamdi 
B. le, Dr. Gnlit.is ve Hao Sava Alek-. . 
&1yadis Ef. le.-e Fran•a hükUıneti tara-
fından Officier d' Academie rütbesi ve 
rilmiştir. --Tahtacılar mahkôm 

oldular 
. !ZMIR •. 4 - Gizli ayın yapmak, 

nıkah kıymak ve şapka kanununa 
nıuhahfet etmek gibi cürümlerden 
dolayı sorguya ı;:ekilen Bergamah tab 
tacdarın muhakemesi bitirihni§otir. 

Suçlu erkeklerden biri•i bir sene 
dört ay, diğeri bir sene, dört suçlu al 
lt~ar ay,~ diğerleri de birer ay hapse 
nıahkum edilmişlerdir. Kadınlar bera 
et lcaran almıtlardır. 

dan fazla buğday gönderilmiıtir. 
Dün ıehrimize Anadolu'dan 38 TBgon 

gelmiı; yumutak buğday 4 kuruş 87 
santim ve sen buğday 4 kurut 90 san
timden salllmıJtır. 

Macaristan bizden kömür 
alıyor 

Budapeşte Belediyesi Havagazi Şir
keti şimdiye kadar kullarulan Çek ,.e 
Leh kömürleri yerine ilk defa olarak 
Türk kömürü satin alnuşbr. Şirket r>a· 
ınma Nisanın basında Türkiyeye gelen 
bir heyet Zonguldak, Kozlu ve Kandilli 
kömür ,....den şirketlerinin maden ocak
larını gezmiştir. Şimaılik bu heyet tara-
fından 25,000 ton kömür ah:nmqbr. Bu 
ıniktan Türk kömür maden şirketleri 
rnay11tan birinci tesrine kadar Macariı
tana göndereceklerdir. 

Şap hastalığı 
BANDIRMA 2 - Bandırmada mer

kez Ye Manyas 'nahiyesi köylerinden bir 
kısınma brantina konmaıtur. Bn yer
lerde ıap hutallfı görüldüğünden l s
tanlıula ihracat meneclibnittir. tı.i giin
denberi hararetli ihracat yapan Bandır
ma iskelesi bomba§ kalmlftır 

Vilayette 

Gizli muhaberat 
Mevzu usule dikkat 

edilmesi tamim edildi 
Gizli iıaretli kağıtlar hakkında Dahi

liye Velliıleti, Vilayetlere ı.ir tamim 
ıı:öndermiıfir. Buna göre: 

"Muhabereler .. e muamelelerde bazı 
V iliiyetlerden gerek merkae ve gerek 
sair ınUamlara gönderilen kağıtların 
:<arflarma gali i!areti ı.-cbiı ve ca
li lı:iğrtlann arasına ııizii olmıyan kii
iıtlarm da konarak gizli itaretli zarflar 
için.de gönderildiği ııörülmüıtür ." 

V eki:lette ııizli kağıtlar, muayyen bü
l'olar ve muayyen menıurl8!" tarafından 
açdar. Gizli kaiıdı iaaretsiz zarfla gön
dermek, gizli bir ı.aiıden salahiyeti ol
mayan memurlar tarafından okıımnaaı• 
na ıebep olduğu gibi, gizli olmıyan bir 
kağıdı gizli kiğ,tlar arasma ve gizli zar
fa koymakta kağıt itlerini bozar. 

Bunun için bundan soma gizli k8ğıt~ 
lan taJıyan zarflar Üzerine mutlika giz
li i!aretin korunası lazımdır. Ayni za• 
manda gizli za..fların dı!mdan okıınnu
yacak şekilde kalın olmaoı ve çok iyi 
kapatılma11 icap eder. 
Damga pulu yapı§tırılacak 
ldarei hususiye ve belediyelerde dam

ga kanununun 11 ioci ma~~kesinıed. ~I 5~ 
'-k•alan abkimtnm tat"' ı mı-uncu " b 1 d. el , 

yerek idarei hususiye ve e e .. ıy erce 
eşhasla yapılan muamele ~e mubaya."1:' 
ait evrak üze-indeki tesellum 1erhlerının 
pulsuz olarak kabul edildiği anlqılmıı
tır. 

Mübayaa olunan eşyaya ait mM~af ·~
netleri üzerine, resmi havaleye mustenıt 
olsun olmasın, yazılan tesellüm şerhle
rine damga kanununun 7 ve 11 inci mad 
desinin 5q uncu fıkrası mucibince ya
pııtınlması lazungelen damııa pulunun 
mezkür J..ıanunun 7 inci madrlesinin bi
rinci fıkrasına tevfikan f'f!öt tarafından 
ilsakımn temini Vilayetlere bildirilmit
tir. 

Nahiye müdürleri nasıl 
t • edilir" ? ayın . 

Dahniye Vekaleti tu tamimi gönder
miştir: 

''Nahiye müdürlerinin tayin, nakil ve 
Vekalet emrine alınmalannda bazı Vi-
I" • - ı v 

Suçu sabit olmadı 
Balatta Ayan caddesinde oturan ve 

Eyıp sulh mahkemesinden verilen bir 
celbi tahrif ederek sahtekarlık yapmak
tan suçlu ,oför Muamnımin muhakeme
si dün Ağırceza ~-U.de bitmiş, 
suçu sabit olmadığı için beraetine ka
rar verilmiıtir. 

Bir ihmal davası 
Ödemİ§ tütün inlıUarmda idare ku

yuclatmı tahrif ederek sui iıtimal yapıl
masına meydan vennekten suçlu eski 
kontrol memuru lsmail Elendi dün A
tırceza mahkemesinde istinabe suretiy
le muhakeme edilmİ!Ôr. İsmail Efendi 
kendisine isnat edilen ihmal suçunu İn
kar etmit, mahkeme ıahlt celbine karar• 
vemıiıttir. 

Başka güne kaldı 
!Mbhtelit Türk - Belçika mahkemesi 

dün faaliyete baflamıt ve 5 davanın mu
rafaasım yapml§tır. Bu davalar karar 
için batka bir güne tehir edilmiıtir. 

Pollate 

Alacak için 
Tahtakalede bir adamı 

öldürdiiler 
Tahtakalede br cinayet olml14lur. 

Satıcı Ali ile kahveci Ahmet arumda 
bir -alacak me1tıleainden kavga çıkmıt 
br. 

Ali, Ahmedi bıçakla bir kaç yerin
den yaralamııtır. 

Ahmet haıtahanede ölrnü,tür. Ali 
yakalanmııbr. 

İmam ef. nİn neden öldüğü 
anlaşıl eh 

Büyükada imamı Ali Efendinin ö
lümü hakkmda Şükrü inızalı bir mek 
tupta vuku bulan ·ihbar Üzerine tah
kikat yapılmakta olduğunu yazmıt· 
tık. ihbarda bulunan Ş6Jı:rü Efendi
nin kim olduğu anlaıılmamıftır, ken
disi de müracaatta bulunmanuıtır. 

imam Ali Efendinin defin rubsati
yeıini veren Büyükada doktonmun 
da ifadeıine müracaat edilmiftir. 

Doktor filhakilr• Ali Efendinin te
davisine ça.b- olduğunu bildirmiı 
...., muayene kağıdını göatermiJtir. Bu 
na nazaTan Ali Efendinin tasallübü 
~rayinden ve ibtiyarlığından dolayı 
•efat ettiği anlaıılnutbr. 

Tahkikata devam edilmektedir. 

Otomobil kazası 
Salkımsöğütten geçen toför Hüıa 

mettin Efendinin idaresindeki 2120 
numaralı otomobil, tramvaya binmek 
iıtiyen gazete müvezm Zekiye 
çarpmıı; bapndan ve sol bacağından 
yaralamııbr. .. 

Zeki haotahaneye kaldınlDUf, Hu
samettin yakalanmııtır. 

Dızdızcılık 
Küçükayasofya mahallesinde en

kazcı Mehmet Efendiye iki gÜn e..vel 
me§hur dızdızcı Hasan: 

- "Ben bir lirayı iki lira yaparım. .. 
Paran varsa r.eni :ze.ngin ederim, de
mi. 

Zenginliği kafasına koyan Meh
met Efendi, Hasana 280 lira vermit
tir. Hasan bu parayı dı:zdızcılık sure
tile dolandırnnıtır. 

Mehmet Efendi, paraların gittiği
ni görünce polise müracaat etmit ve 
polis dızdızcıyı yakalıyarak paralar 
da geri alınmıştır. 

Hayırsız adada otuz kilo 
esrar 

Zablla bir esrar kaçakçılığım mey
dana çıkarmı§br. 0.küdarda sandık
çılann yanında çah§Bn Oııman ismin
de bir çocuk Hayrrsızadada bir esrar 
deposu bulunduğunu söyleınit, tahki
kat neticesinde adada bir kaya dibin
de otuz kilo earar bulunmu,tur. 

Esrar müsıtde:!"esİ icin Hayınızada
ya bir polis motörü- gönderilmİ§tir. 
lhban yapan Osman ile, arkada§• Ni
ko, Vasi!, sandalcı Süleyman ve kah
veci Mahmut isimlerinde beş kiti ya
kalanmıştır. 

malfunat kabilinden olarak bildirdikleri 
ve memurları yeni vQjfelerinde ise mü
başeret ettirdikleri ve vazifelerin; niha.. 
yet verclikleri görülmektedir. . 

Bunların tahvil, nakil. becayiş gibi 
muamelelerinin de Vekaletin tasdikına 
iktiran etmesi icap ederken bazı vilayet 
!erce tayin, nakil, becayiş ve vekfilet em 
rine almak gibi muamelabn vekaletin 
tasdiki.na iktiran etmeden evvel yapıra
rak vekalete malômat verilmekle iktifa 
edildi.ği görülmektedir. 

Badema bu kanuıti Jazimeye riayet e
di1mediği takdirde tasdik muamelesi ic
ra ediJmjyecektir~" 

Beledlyede 

Yeni banka 
Belediye bankan 

nasal olacak? 
Belediyelerin her sene gayrisafi vari

datlannın yüzde bqini biriktirerek top
ladıklan ihtiyat akça ile Dahiliye Vekil 
Jeti bir banka tesis edecektir. Son Bele
diye kanununa ııöre bu bankadan bütün 
Belediyeler lü:zmnu halinde istikraz e
debileceklerdir. 

lıtaııb<ıl Belediyesinin §İmdiye kadar 
binlrtirdiği para 600 hin liradır. Banka 
tesis edilince bu para da diğer Belediye 
varidatlarıle birlikte sermayeyi teılril 
edecektir lstanbul Belediyesinin verece
ği para en çok olacağı için bankada en 
fazla hiHe lstanhul Belediyesinin ola
caktır. Bankanın ilk sermayesi bir bu
çuk milyon olacaiıc tahmin edilmekte
dir. 

Fakat Belediyeler her sene yiizde beş 
ihtiyat akça olarak bankaya bir para 
yatıracaklan için, 1,5 milyon lira her 
sene sür'atle artacaktır 

Kurbailı deresinin tathiratma ve Ka
dıköy tarafının kanalizasyonuna ait pro 
.ieler yapılmağa başlanmışbr. Yeni büt
çe gelince derenin temizlenmesine bat
lanacaktır. 

14 kath apartman yapılamaz 
Dünkü Vakit gazetesi bir zatm Bele

diyeye müracaat ed~~ 14 katlı _bir ~
partıman inşa etmek ıçın ruhsat 11tedi
ği fakat bu ruhsabn verilmediğini yazı
yordu. Aldığııuız malômata göre 14 
kat apartıman inşası için belediyeye bir 
müracaat vaki olmu§ değildir. Belediye 
mebani müdürlüğünden bu hususta al
dığnnız izahat ıodur: 

_ Böyle bir müracaat yoktur. Fakat 
müracaat vaki olsa dahi mü181lde ede
meyiz. Elimizdeki ebniye kanu~ gö
re en fazla bir bina 22,74 metre yüksek
liğinde olabilir. Bu İrtifa 7 • 8 kat de
mektir. Daha yüksele apartnnan Türki
yede yapılamaz. Bugün tatbik edilen 
ebniye kanunu 1293 tarihinde çılmııt 
eski bir kanundur. Yakında B. M. Mec
lisinden yeni ebniye lmmınu çıkacakbr. 
O vakit in§aat i!;İn daha makul ve mü
sait ıerait içinde hareket etmek imkanı 
bulunacaktır." 

Halkevlnıltt 

~ Konferaas verilecek 
Bir ııKiddettenlıeri Ankarada dil ha

reketlerine dair Maarif V elrileti ile te
masta balwum Pariı §8rk lisanlıın melr
telıi profteörlerinden M. Denni'den ı .. 
tanhal Halkeri namma bir konfeana 
v...-i nca edihnip. M.. Denni dtin
yada en hüyiilı: ve kıymet]j Türk gr&• 

..-ini yazan müstq.iktir. Pr. yakında 
phrimbe dö.....,. .,., Halkevinde dil 
...., dı1 hareketlerimiz bakkmda milhim 
bir lı:onfor&111 verecektir. 

Matbuata çay 
Halk evi yalı:mda lıtanhul IM'L.ı "• 

bir çııy ziyafeti weı 1 tir. Ba ...De ile 
Halke.i ile matbuat uumda daha sıla 
bir münasebet tesis edllmit cılacalıtır. 

Konferanetar -· -Gaz muharebeleri 
Darülfünun kimya zümresi müderriı

lerinden ömer Şevket B. dün saat 15 
de Dariilfünun konferans salonunda :ıe
hirli gazlar balı:kmdaki konferanolann· 
ılım dördüncüsünü vermiıtir. 

Dün Ömer Şevket B. bu gazlardan 
korunma tekillerini anla.tını~ ve gaz 
maolı:elerile bazı tecrüWer yapdmışbr. 

* Muharrir Refik Ahmet B. dün ak
şam Hali.evinde saat 17 de "Edebiyatı
mıı-.n yolu" me11zulu 'bir konfer.ın1 ver· 
miştir. 

M•arllte 

Tarih dersleri 
Muallimler umumi bir 
toplanb yapacaklar 
Şehrimhde tarih tedııioatmı teftişe 

memur edilen Maarif Veületi yüksek. 
teclriıat umumi müdürü Himit B. mek· 
tepleri teitiıe bathml§br. Hamit Q. dün 
bir mulıarririnsize ıu izahatı vermiıtir: 

- Bazı mektepleri teftiı ettim. Tef
li§lerime d.,..,.... ediyorum. Vekilete va
ziyet haldımda rapor~. gönderiy?:. 
rum. T. T. T. Cemiyetuun nqretbgı 
dört cilt tarihin mekteplerde nasd ted
riı edildiğini, .ıman neticeleri tetkik e
diyorum. 

Bütün tarih muallimlerinin ıimıtiye 
kadar müfredat programından ne kadar 
olı:uttuklanna dair kendilerinden cetvel· 
ler istedim. Bir kısım cetveller gelmeğe 
ba§ladı. On güne kadar bütün lise ve 
orlaiDektep tarih muallimlerini davet e
derek bir İçtima yapacağız. Bu toplan
bda fimdİye kadar okutnla:n tarihin ver 
dili neticeleri konutacahz." 

Muallimler kongresi ohnadı ' 
Muallimler Birliği kongresi dün Bir

lik merkezinde saat 15 de toplanacaktı. 
Reio Hllınit B. kürsilye gelerek kongre
nin, ek•eriyet olmadığı için toplananu
yacağını söyledi. En az 320 aza gelmesi 
lizımken dün 60 kadar aza ııelmiJti. 

Kongre önümüzdeki perıembe günü 
gene saat 15 de Birlik -1ı:ezinde top
lanacaktır. Yası.ya göre ikinci içtimada 
ekseriyet olsun olmasın kongre yapıla
caktır. 

Köy mekteplerinde 
lsı-hul köy mekteplerinde imtihan

lara 15 mayısta lıe.tlaruıcak 22 mayııta 
bitecelctir. 

Şehir ilk mekteplerinde imtihanlara 
3 haziranda baılanacak ve 7 haziranda 
hitam lıulacaktır. 

Lise Te ortamekteplercle bakalorya İm 
tibanlarma talimatnameye göre 15 ha
ziranda başlanacaktır. 

idman şenliği 
Şehrimizdeki lise ve ortamektep mü

dürleri dün saat 15 de Maarif idaresin
de h&§müfettiı Selim Sırn Beyin riyase 
tinde bir içtima yapmışlarıbr. Bu içtima
da may11m 15 inde yapdacak olıuı jim
nastik ıenLlrleri programı görüşülmüt
tür. 

Deliren bulgar talebe 
Cağaloğlundan geçerken kendi

ıinde delilik ali.im göriilen Bulgar ta 
lebenio müıahede altına alındığını 
YILZIDltbk. 

Deli olduğu anlaıddıjmdan, tale
be Bakırköy Emraz, akliye haıtaha
neıine gönderilmittir. 

Amerikalının saatini 
buldular 

Amerilıalı .enahlarıılu birinin 400 
liralık bir ııaatbUn pılmdıjmı ve polisi
mizia h- lunızı bularak saati hu A
merillıdı seyyaha Yerdiğini yumqtık. 

Bu Amerikalı zat memurlu-..-a pa
ra vennek iıtemitse de memurlar hunu 
bulmak: TllZİfelerİ .,Jduğunu söylemitler 
ve parayı almaım!lardır. Bunu çıkar&D
lar İkİılcİ iulıe Mıerkez. memurlarından 
Hidayet, ilrinci komiser Etref ve Nec
mettin Beylerdir. 

Muharremin onu 
Bugün MnhlUTflD>İn. "aıure ayının" 

onudur. Dün •- lraniler Vıilide hanın 
da merasim yapmıılar, meniyeler olru
DIU§lardır. 

Bugün de Se,yitahmet deresine gide
ceklerc5r. 

Meyhane gazelleri ve 
alaturka musiki •. 

Yeşilhililciler alaturka ile mey_ 
hane çalğısını ayırdılar 

Fahreddin Kerim B. ne diyor? 

Fahreddin Kerim Bey 

Çalgılı m<;y_ha?"l~de~i inc!'_.saza 
kar§ı Yeıil Hılalcılenn gosterdıgı hu
sumetten bahsederken, 11estekar R.a-

J uf Yekta Beyin de dü;fÜndÜklerini 
yaznuıtık. Yqil Hilal reislerinden D~. 
Fahreddin Kerim Bey hu hususla f~
kirlerinin tavzih edilmesi için dün bı
ze dedi ki: 

"- Rauf yekta Beyefendioin hu
siinkü (Milliyet) teki beyanatmd~ 
memleketimiz içki al~btarlanrun du 

ün 1 · hakkında bir anlatamamaz! ceen . likl .• 
1 ,. tgeldim. Sanatın mce ennı 
15• ras · 1 ·ı al"k 1 

1 n Ye içki mecbs erı e a aıı o • 
a~~ klasik milli musiki hakkında 

::. güne kadar ~ç _bir iç~ aleyhtarı 
bir teY söylememlflir. içki aı..yhtarla 
nnm tenlıı:it ettilderi ~y alaturta mu
oiki namı albnda çalanların bile iç
meden çalamadıldarı, .,,e içki ile hat 
bata yürüyen ve bizce adi meyhane 
sazı olan musikiyi ve gazelleri kaste
diyoruz. ASll'lardanberi bu milletin i
radesini f;lce uğratan: ''İç bade gü
zel sev var İse aklı ıuunın - Dünya 
var İm.İf, ya)ö yok olmut, ne umurun" 
diyen uyuıturucu gazel edebiyatmı 
bozuk telden dinletmek istiyenler ile 
hakiki sanatı kanşbrmadığımıza Ra
uf Yekta Beyefendi emin olabilirler. 
Meyhane sazı ve gazelleri hi'ç bir va
kit milli musikimizi teşkil etme&." 

• : -t" •R - ·~·. ~ 't 
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FIKRA 

Bir gezintinin notları 
-2-

"Çartamba" dan Fatihe doğra 
yoluma devam ediyorum .•. 

Nihayet. Fatih meydanile kartı 
kaqıyay1m. Caminin önünden ge
çen parke ile "Çarşamba" yolu
nun parkesini vasleden geniş meJ
danm ortasında iğri büğrü bir ka). 
dıron var ki ben, bunun Fatih za
manında döşendiğine gözümü ka
pryarak inanmakta tereddüt et
mem. Pek muhtemeldir ki fatila, 
yapbracağı bu caminin yerini te .. 
pit etmek üzere buraya gelmek, 
arzusunu izhar ettiği vakit yapıl
mış .•• 

"Muhafazai asan atika encü
meni" eğer bu tarihi kaldırımları 
ııöke~ek müzeye nakletse hem ta
rihe, l'ıem de gelip geçenlerin yii
züatü kapaklanmamaları için •e· 
hir halkına hizmet etmit olur .• 

* * * 
Yoluma devam ediyorum • 
Fatih camisinin solundaki ge

niş meydan ..• Bombot .. Kimse
ler yok. Yalnız bir kaç çocuk, u
Çurbna uçuruyorlar •.• 

Caminin merdivenlerinden ak 
saçlı, ak aakallı bir hoca, halilk ve 
mütevekkil iniyor •.• 

Heeey gidi günler beeey .•• Bir 
vakitler bu halGk ve mütevekkil 
hocanın dedesi, yahut büyük dede
si "beytnllah" olan bu kubbe al
bnda vezir kellesi yemek için 
me9veret kuruyorlardı. Hamdol
aun, onun torunu, aynı kubbe al
bnda bugtııı sadece allaha ibadet 
ediyor ••• 

* * * 
Yoluma devam ederek Fatih 

mezarlığına giriyotum. Hemen o
racıkta g<Jzüme gayrı ihtiyari bir 
kabir lll!I ilİftİ ! 

Ahmet Mithat Efendinin meza
n imit ••• 

Kendisini görmedim. Fakat res
minden mühip ve müheykel bir in 
sana benzediğini babrlıyorum. 

üstat burada boyundan küçüli 
bir topraim içine s1laşmıt • • . E
ğer bu mtiheykel vücudun üstünü 
örten mermer sanduka ile toprak" 
lan kaldırabilseydim, bulacağım, 

bir torbaak kemik olacaktı .•. 
Toprağın üatü giizel olduğu ka• 

dar altı, mııbakkak ki, çok ker

kuııç bu llem .•• 
Bazen toprağın içindeki bu ker

~ç ilemi dlitftntirüm de, innn
Lu-m, onun üatünde nasıl çıldırma• 
dan gezmekte olduklarına hayret 
ederim •••• 

Salahaddin ENiS --.. --.. -··············-............. ... 
Karagöze mezar 
Yarın Bursadaki me

zarına konuyor 
Karagözün yqaım§ bir adam olduğu

nu ve Çegirge yol~da nanurut izafe e
dihnit olan mezarda da yatbğmı iddia 
ecle. Belediye avukatı Rami Bey Kara• 
ırö:ıe bir mezar yaptı:mııya karar ver
nıİftİ. Rami Bey mezar ta!larım yapll
np &..naya cöndenniştir. Bu sabah t• 
llen..!iıi Bunaya aidecektir. Yarın bıd•: 
rellftdir - luptilerin giinleridir. R.ıunı 
Beyia iddi.sma nazaran, Karagöz -~e 
IDptıclır. Bunun i9ıı Rami Bey Karaıı:.'.'z< 

• ..-.dı'" mezarı hıdıreUezde yenne 
Y.......- ~ •• y 
konuJmuma karar venrufbr. arın me-
Zllr dna) ve .%UJ'naJı mer&1iınle yerine 

-o--

lnhlsar!ar umum 
müdürü geldi 

inhisarlar bütçesinin müzakeresi 
için Ankaraya gitmİ§ olan inhisarlar 
Umum müdürü Hüsnü Bey dün l•tan 
bula dönmüıtür. 

Konservatuvar talebe 
alnia çayı 

~tuvar talebesi dün rouall~ 
leri şeftfine Tolıatlıyan otelinde bir çay 

ziyafeti Yermişlerdir. 

Aydın vilayet bfitçesf. 
AYDIN (Milliyet) - Vilayet bütçeSI 

-cümenlerde bazırlamnış ve bütçe """" 
cümeniııde denkleıtirilmiştir. Umumi 
meclis azalan fırka da toplanarak bütçe 
üzerinde görüşmeler yapm•tlar ~e boı 
toplantıda vali bey de haz.r buhımnuı 
!ardır. Meclis bütçe konusroalanna lıaf• 
lamışbr. ı.,..aıı 

Belediyemiz tarafından 11mar -
motopomp gelmi~ ve parkta tec,... 
belerine tı.şlanmııtır. 
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ffa:~E~~ 
Profesör Malcbe 
Gelirken! .. 

Ne kadar gizlenirse gizlensin 
Darülfünun hocaları muhitinde bu 
günlerde hafif bir karın ağr111 ol
duğu muhakkaktır. Darülfünunu 
lağvedip yerme bir Univerıitee 
tetkiline memur edilen profesör 
(Malche) in memleketimize geliti 
bu karın ağrısının belli ba,lı sebep 
lerindendir. Tabii bu hengamede 
kimin gidip kimin kalacağı da bel 
li değildir. Amma kendini tehlike 
de hissedenler de yok değildir. 

Darülfünun meseleleri görüfÜ
lürken münasebet alacak bir fikri 
timdi burada izah etmek istiyo
rum. 

Türkiye komtu ve yakın 
memleketlerin siyasi ihtilallerinde 
kaçan mültecilere daima misafir
perverlik göstermit bir memleket
tir. Bunların içerisinde Türklet
mit olanları bile vardır. Mesela 
Macar ihtilalinden kaçan bir çok 
Macar asılzadesi, Macar zabitle
ri ordumuza girmitler ve burada 
yerletmitlerdir. Biz bunların hiz
metinden çok istifadeler ettik idi. 
Şimdi bu günlerde Almanyadaki 
siyasi bir cereyan, dünyanın en 
yüksek ilim adamlanndan bir kıs
mım Yahudi diye itinden çıkardı 
ve itibardan dütürdü. Ekserisi di
dinmek yatından artık çok uzak
latmıt olan bu alimlerden bet on 
tanesini memleketimize çağırsak 
ne büyük istifadeler ederiz... Mil
letler birbirinin yalnız ticaretin
den, parasından değil, ilminden 
de istifadeye mecburdurlar. 

Bu fikri iddiasız ve ısrarsız bir 
mülahaza olarak ortaya atıyorum. 
Fransa gibi ağzına kadar alim ve 
mütehassıs dolu bir memleket bile 
bu hadiseden istifade ederek Pro
f esör (Aynftayn - Eindein) e 
Sorbonda bir küraü verdi ••. 

IJmmam ki; bu ciddi fikri e- ' 
lin~ alıp: 

- Vay! Felek Yahudi muhipli 
ği ediyor. Memleketimizi Yahudi
lere pe,ket çekiyor. Diyecek hafif 
metrepler bulunsun. 

Merak etmesinler ürkecek 
bir şey yok 

Belediye Reis Muavini Nuri 
Beyefendi bizim gazeteye bir mü
lakat vermit. Bu mülakat, fU gün
lerde halktan tahsile batlanan so
kak ve lağım in91lat paraları hak
kındadır. Bu mülakatta deniyor 
ki: 

- Halkı teli91' vermıye mahal 

Milliyetin edebi romanı: 94 

( Çocu Haftasında ) 
Çocukların Himayesi 

Çocuğun terbiyesi, fikri, ahlaki ve 
bedeni tekamülü, alelhusus demokra
tik bir idarede, heyeti içtimaiyeyi e
hemmiyetle ali.kadar eden bir mesele
dir. Son zamanlar neırolunan bazı 
kanunlarda çocukların himayeaine da 
ir isabetli bazı hükümler ve çocuklar 
hakkında ittihaz olunan ve ittihazı 
tasavvur edilen bazı tedbirler, hüku
metin meMleyi layık olduğu ehemmi
yetle nazan itibare almakta olduğunu 
göatermektedir. Cümhuriyetin millete 
kıymetli bir hediyeai olan yeni Kanu
nu Medeni, milletin bugünkü ihtiyaç
larma tekabül edemiyen eski hukuki 
müesseseleri ilga ve yerlerine yenile .. 
rini ikame eylediği gibi çocukların hi
mayesi hakkında da çok mühim ve 
yeni bazı esaslan ihtiva etmektedir. 

Bu kanunun "veliyet" faslmda ve
layeti haiz ana ve babalarm çocukla
nna kartı olan hakları ve vazifeleri 
vazıh bir ıurette tayin ve irae edildik 
ten sonra haklarını suiistimal eden ve 
vazifelerini yapmayan veya yapamı
yan ana babalar hakkında hakimin 
müdahale ile hal ve vaziyetin icap et 
tiği tedbirleri ittihaz ebnesi esaaı ka
bul olunmuttur. Anababalarm çocuk
tan Üzerindeki haklarını istimal ve 
çocuklanna kaqı mükellef oldukları 
vazifeleri ifa ederken resmi bir tef
ti, ve murakabeye tabi tutulmaları 
velidelhace resmi makamların veli.ye
te müclahelesi un hazır hukukunun 
kabul ettiği yeniliklerdendir. 

Yeni kanunlar, velayeti çocuğun 
himayesini istidaf eden bir müeuese 
olarak kabul eylemekte olması ve 
çocuğun maddi, fikri ahlaki teki.mü
lünde alelhusus dürüıt, namuslu ve 
münevevr bir vatandat olarak yetiş-

yok! Ortada korkacak bir fey 
de yok!.. Alelhesap bir kaç yüz 
bin liralık sokak intaat masrafım 
oralardaki mülklerin cephelerine 
taksim edeceğiz ve bet senede ala 
cağız .•. Korkacak ne var?. 

Evet! Para tahsiline memur o
lanların korkacak bir fCYİ yoktur. 
Beni vaktile sünnet ederken de 
böyle temin etmi,lerdi. Latife ber
taraf, lstanbullulardan alınacak 
sokak parasının hakiki miktarı a
caba nedir?.. Bir kaç yüz bin lira 
ne demektir? •. Sonra yekfuıu 4 bu 
çuk milyona varan kanalizasiyon 
masrafının nısfı olan 2 milyon 250 
bin lira acaba halktan tahsil edil
miyecek mi? .. 

Anlayamadığım nokta 
Kah Bulgar Ba,vekili M. Mu,a 

nof, kah Türk - Bulgar cemiyeti 
Razgrat hadisesinin kapanmıt ol
duğunu ve kapanması lüzumundan 
bahsederken "lstanbulda da bu
na benzer bir hadise" olduğunu 
bu hadiselerin ecnebi unsurların 
tahriki eseri bulunduğunu söyli
yorlar. Bulgaristandaki hadisele 
rin ecnebi tahriki olup olmadığım 
bilmeyiz ve Bulgarların kendi 
memleketleri hakkında söyledikle 
ri sözü doğru olarak kabul ederiz 
amma: 

1 - lstanbulda Razgrat hadi
sesine az çok benzer bir vaka ol
duğunu. 

2 - Bu vakamn bir ecnebi tah 
riki eseri olduğunu; 

Kabul etmeyiz. lstanbulda Raz 
grat hadisesi takbih edilmit ol
maktan batka hiç bir hareket ol
mamıttır. Böyle bir hareket olma
sını yüzde bir ihtimal dahilinde 
gören hükfunet en kat'i tekilde ha 
reket etmi,tir. Hele bir ecnebi a
leti olmak iftirasını hemen iade 
ederiz. Umarım ki; Anadolu ajan 
sı bütün bu sözleri bize nakleder
ken Türkiyeye ait yanlı' sözleri 
tekzip etmese bile bir ajans notu 
ile tavzih edebilirdi... Ayıp değil 
ya!. Razgrat vakasma benzer bir 
harekette bulunmut olmak iftirası 
na tahammül edemiyorum. 

FELEK 

mesinde cemiyetin de alika ve men
faati bulurunllSı itibarile çocukları ü
zerindeki velayetlerini istimal eder
ken ana babalan reami bir muralı:a· 
beye tabi tutmuılar ve reami mak,.·n
lara icabında velayete müdahale ile 
lazım eelcn tedbirleri ittihaz etmek 
vazife ve salahiyetini tahmil etmişler
dir. Kanunu Medenimiz bu vazife ve 
salahiyeti hakime tevdi etmiı ve çocu
ğun menfaati icap eden her bir halde 
hakimin müdahale ile iktiza eden ted
bi-!cri ittihaz etmesini emretmj§tir. 
Kanunumu7.un sistemine göre ana~a
ba çocuğn kar§ı olan vazifelerini yap 
madıkları surette ve umumiyet itiba
rile çocu~un menfaati icap ettiği tak
dirde hô.!tim müdahale vazife ve sala 
hiyetini haiz olmakla beraber, müda
haleyi icap eden mühim bazı haller 
ve bu hallerde hak.imin ittihaz ede
bileceği mühim tedbirler kanunda bil 
hasoa tayin ve tasrih olunmuftur. Bu 
hallerden biri çocuğun bedeni veya 
fikri tekimülünün tehlikede bulun
maıı veya çocuğun manen metrük kal 
masıdır. 

Bu halde hakimin, ittihaz edeceği 
tedbir, çocuğu anababadan alarak ya 
ni anababanın velayet hasebile haiz 
oldukları bir salahiyeti ( çocuklannı 
nezdlerinde bulundurmak salahiyeti) 
nezederek bir aile nezdine veya bir 
müeueseye yerleıtirmeaidir. Hiikinıin 
müdahalesini icap eden kanunda tas 
rih olunan diğer mühim haller, ana
babanm velayetlerini ifadan aciz ol
maları mecburiyetleri, çocuğa karıı 
fahq ihmalde bulunmaları ve nüfuzla 
nru ıufütimal etmeleridir ki bu haller 
de de hi.kim velayetin tamamile nezzi
ne karar vennek salahiyetini haizdir. 

Bugünkü iktısadi ve içtimai ıerait 
nazan itibare alınına bu mühim ted
birlerin ve alelhusuı birincisinin kes
retle tatbiki lüzumunda tereddüt edi 
lemez. Filhakika bugün fakir ve hat
ta mutava11ıt ailelerin çoğunda ge
rek baba ve gerek ana ınaitetlerini 
temin için hariçte çalqmakta ve ka
zançlarile ancak zaruri ihtiyaçlannı 
temin edebilmekte olduklanndan ve 
hatti. bazen buna da muvaffak olama
dıklarmdan çocuklann iaıe ve terbiye 
sine itinıı. edebilememekte, çocuklar 
manen metrük kalmaktadırlar; bu 
hal ve vaziyette bulunan çocuklann 
ana babadan alınarak ıayanı itimat 
bir müesseseye yerleıtirilmesi, çocuk
ların himayesi noktai nazarından had 
di zatında çok müfit bir tedbir olmak 
la beraber muhakemelerimizce bu 
pek nadir olarak ittihaz edilmekte 
filiyta ve tetkikatta mühmel kalmak
tadır. Bedeni veya fikri teki.mülü teh 
likede bulunan veya manen metrük 
kalan çocukların bu kanuni himaye· 
den tamamile istifade eri, 
mahrum kaldıkları aile hayatının ve 
fikri ve ahlaki terbiyenin temin olu
namamaoı baıhca iki sebepten neıet 
eder. Bu sebeplerden biri hi.kimin, 
çocuğun himayesi ve menfaati için, 
müdahaleyi İcap eden hallere ıttılaıru 
temin edecek bir teşkilatın bulunma
masıdır. Hikimin müdahalesini icap 
eden halleri hakime ihbar vazife•ile 
mükellef bir teıkilfıtın bulunmaması 
sebebile, hakimin müdahaleyi icap e
den bir hale vakıf olarak ittihazı te
dabir etmesi ya ana babadan birinin 
veya çocui:un hısımlanndan birinin 
müracaati veya çocuğun manız bulun 
duğu tehlikeyi görerek alaka göste
ren üçüncü bir '8-hsın ihban ile müın
kün olabilecektir. Halbuki ana baba 
veya hısımlar, hikimin müdahalesini 
icap eden bir hali, çok kere, hikiıne 
bildirmekten çekinmekte ve çocuğa 
yabancı kinueler de alaka ııröstennenıek 
tedirler. Binaenaleyh çocukların hi
mayeaine müteallik insani ve içtimai 
hükümlerin li.yikiyle tatbikini temin 
için her nahiye merkezinde velileri 
mürakabe ile müdahaleyi icap eden 
ha.ileri salahiyettar mahkemeye bildir 
mek vazifeaile mükellef reımi bir tef
kilata ihtiyaç vardır. Netekim Alman 
yada böyle bir tefkili.t mevcuttur. Al
man kanunu medenisinin (1675 in
ci maddesi hükmünce her nahiyede bu
lunmaoı lazım gelen Yetimler Meclisi 
(Conııeil eommunal des orphelinı) ve
lileri mürakabe ve tefti§ ve bak.imin 
müdahalesini icap eden halleri mah
kemeye ihbar ile mükelleftir. Kanu; 
nu mezkurun (1674) üncü maddesı 
hükmüne göre de müdahaleyi icaP e
den bir hale muttali olan hakim lazıın 

mi§lerdir. 

MAKEDONYA Bir doru •ve bir kı~ atl;nın ~eldiği-
ni haber verdikleri zaman Zagurif 

Aşk, 

kalmıftı. Büyük lıkenderin admı, e• 
ğer mazilerine hürmetleri varsa, bu .. 
günkü Yunanlılar nihayet minnetle 
anabilirler. Makedonyalı büyük lo
kender, tam yirmi üç aıır evvel Ko .. 
rent'te Darayı mağlup eden i.lkenap 
halaskardır. 

Horozlar ötüyor, civcivlerini arka
ama takmıf bir tavuk önlerinden aza
metli azametli geçiyordu. Meli.a ta
bakasından bir sigara seçerek; 

- Anlaıılıyor ki - dedi - biz iki 
dost değil, iki dütmanız. Maamafih .. 
Sırp çetecisinin elinden sizi kurtardığı
ma müteessif değilim. 

Güzel luz, zabitin tabakasından bir 
sigara aldı ve ancak o zaman, ilk defa 
olarak gülümsedi: 

- Ümit ederim ki böyle bir fıroat, 
bir gün de benim elime düşer .. 

- Bu ihaatınızdan İstifadeye kal-

Hin, Politika 11• u ~ nanH 

Müellifi ı Nlzamettın Nazif 
•••••••••••••••••• o ••••••• 

kışmıyacağımı size vadederim. 
- Bununla neyi ifade ebnek iıti

yorsunuz? Benim bir Makedonya ko
mitesine mensup olabileceğimi mi tah 
min ediyorsunuz? 

- Zannederim .• 
- Haydi dostum. • Biribirimizi al-

datmıya ne lüzum var 7 Siz bana ne 
ile uğraıtığmızı anlabnaktan çekinme• 
diniz. Ben de korkak olmadığımı ispa
ta mecburum. Ve asıl bunun içindir 
ki Zaguriıe yalnız gİbn\'k istiyorum. 

- Kararım kat'idir. Sizi oraya ben 
götüreceğim. Bulgarlann Makedon
yada bir Rum çetesi dolaıtığmı iyice 
bilmelerini istiyorum. Bana vadettiği
niz müstakbel yardnna gelince, sözü
nüzü senet ittihaz etmiyeceğim. Meliı 
ailesinden doğan erkekler ölümden 
korkmadıklarını her zaman ispat et-

muhtan evinde gergef dokuyordu-
- ''Belki bir memur ailesidir. Kar· 

ıdamazsak baıımız beli.ya girer,, -
diye dütündü. Acele acele avluya çık· 
tı. Gözüne Lubinska iliıince bir şeyler 
söylemek iıtedi ama, yanındaki yaban 
cıdan çekinm.eğe lüzum gördü, sustu. 
Güzel kız; 

- Canım bana yardım etsene .. Ne
ye aptal aptal bakıyonun? .. - diye 
bağırdı - Beni tanımadın mı yoksa? 

Ve .. Meli.s'a çaktırmadan gözünü 
kırptı: 

- Ooo .. sen misin yavrum? ihtiyar
lık bu. . kusura bakma! Gözlerimiz 
yolda. kaldı. Birdenbire kayboldun .. 
Bir daha görünmedin .. 

- Bu efendiye büyük ikramlar 
borçluyuz. Beni ölümden kurtardı. 

- Olüınden mi? 
- .&vet Vehimanlı Mitrenin elin-

den .. 
- Demek seni de kaçırmııtı •• 

Kıriıte kaptanın kızkardeıinin 
ne oldu? 

Ya 
oğlu 

Hii<l!iye 

Piyango n A ( Sabı~ Majio; ı 
" Cennet Perisi ., filminin unutulmaz yıldızı 

Suzanne, Jeanne, Marie ve Margue- İ 
ritte, dört adet dul kadrn... Parisin ke- D O L O R E S D E L R O 
nar mahallelerinden birinde otul'Urlar. K U M R U 
Madam Suzanne ile Mad~m Jeanne'in Filminde İspanyolca dana ve ,arkıhrile sızı hayrette 
evleri yanyanadır. Kar~ılarmdaki iki bi- 1 bırakacak ve sevimliliği ile gaıyedecektir. 
ti§ik evden birinde Mar~eritte, ötekin- J -
de de Marie oturur. Bu dört kadın her tenzillth fiyatlarla matine. (2927) 
pazar eünü bir yerde toplanıp birlikte ı ---------------------------------
pazara eiderler. Orada her ıeyin tazesi
ni, iyiıini, ucuzunu bulmak için ayakla
nna_ dillerine üıenmezler, dolaşırlar, 
bıktıra11ya pazarlık ederler. Evlerinin 
bir haftalık nevalesini düzdükten 
sonra, gene hep birlikte dönerler. 

Pazarlardan gene bir pazar günü ... 
Dört kadın ötekini berikini çekiıtire çe
ki,tire pazara vardılar. O gün pazarm 1 
bir kösesine süslü püslü büyücek bir ça
clir kurulmuıtu. Çadmn önünde şakla· 
ban bir çığırtkan türlü türlü hokkabaz
lıklar yapıyor, halla etrafına toplayor 

ve bağmyordu: 

Slnema•ında 

JOAN GRA WFORD 

ve 

CLARK GABLE 

tarafından temsil edilen 

Satılk aşk 

•lnema•ında: 2 film birde:ı 

AŞK MODASI 
RENATE MÜLLER - GEORG 

ALEXANDER tarafından 
ve ayrıca 

CANDAN SEViYORUM 

FERNAND GRA VEY tuafın
dan Tenzilatlı {iyatlar: Hususi 

filmi 50, Diihuliye 30 kuruıtur. 
Japon sefirinin cenaze merasimi intibaatı ve 

?aramount Jumal --

- Haydi piyango çekiliyor. Elli san· 
time bir bilet. Neler de var, neler de 
var, altın sa&tlar, gümüt hokkalar, pli.
tin köıtekler, dolma kalemler mi ister
ıiniz, ne istersiniz. Güvercin bile var. 
Haydi çekiliyor, fırsat hu fırsat.. Bir 
daha ele geçmez. Kaçırmayın, fıroatı ka
çırmayın.. 

Kumpanyanın adamları ela ellerinde 
hediyeler, hRlkın ara11nda dolllfarak çı

Dil anketi 
ğırtgana yardım ediyorlardı 

- Vallahi madam enfeo piyango bu. 
Bak, bana bir altın saat çıktı. 

- Efendi, ben ıu gümüı vazoyu ka
zandım. Bir bilet daha alacağım. Bugün 
ıanıunız iyi. 

Dört kadın kalıı.balığa ookuldular, 
baktılar, dinlediler. Madam M.rie dedi 
ki: 

- Bakın adama altın saat çıkımı. 
Ot eki de dedi ki: 
- Bu adam da gümüı vazo kazan-

mi§· 
Üçüncü dul: 

- Haydi biz de birer bılet alalım, 
dedi, elli oantimde çok bir ıey değil. 

O 11rada çadırdan ellerinde güver
cinlerle dört beş kiıi çıktılar. Madam 
Suzanne: 

- Amanın ve canım ıeyler, dedi, ha· 
km bunlar .ı.a !!Üvercin kazanmışlar. 

Dört kadın karar vermislerdi. Bi
let alacaklardı. Kalabalığı yararak içe
riye girdiler, Az sonra da çadırdan elle
rinde güvercin, yüzlerinde neşe, güle
rek, ıevinerek çıktılar. Üçer, dörder bi
let almışlardı. Nihayet talibleri yardım 
etmiş, onlar da ötekiler gibi birer güver 
cin kazanmışlardı. Ondan sonra pazar
daki iılerini bitirdiler, mahalleye dön
düler. 

Ertesi ırün Madam Suzanne pek hid
detli idi. Güvercini kaçmıştı. Bunu kar
ıiki komşusuna anlatmak, derdini yan
inak, teselli hulmak isteyordu. Tam o, 
sırada kom!uıunun sesini duydu: 

- Suzanne, Madam Suzanne! 
Kadıncağız pençereyi açtı. Oteki de 

kartı evindeki pençeredeydi: 
- Madam Suzanne, hani dün piyan-

-~. "-sendıiınuz güvercin yok mu? 
Ka9"1f, ıı'tmI, .... 
Madamı Suzanne: 
- Aman etme, dedi, senin güvercin 

de mi kaçtı? Beniki de yok. 
- 1 ! .... 
- !.. 

. .Bir az sonra anlaşıldı ki, komıu diğer 
ıkı madamın da kazandıkları güvercinler 
kaçmıılar. Dört kadın bunu kaderin 
garip -bir teaaclüfüne hamlettilcY. Hatta 
her biri diğerlerinin de güvercinlerinin 
kaçmış olmıuına için için sevindiler. 

Anlıyamaddar ki, pazar yerindeki 
kum_Panyarun piyangoya koyduğu gÜ· 
vercınl ... alııtınlmıı güvercinlerdi. Kum 
panyanın da Belrikada bir merkezi var· 

gelen tedbiri ittihaza mecbur ve aksi 
halde çocuğun duçar olacağı zarar
dan mesuldür. 

Bedeni veya fikri teki.mülü tehli
kede bulunan veya manen metrük ka 
lan çocukların, ana babasından alına 
rak bir aile nezdine veya bir müesse
seye yerleıtirilmesine müteallik ted
birinin bihakkın tatbik edilebilmesine 
mani diğer bir sebep te çocuklarm ye
tittirilmeai, İafe ve terbiyesi maksadı· 
nı takip eden müeaseaelerin azlığıdır. 
Çocuğun bedeni ve fikri teki.mülü
nün tehlikeye maruz kalması, ekseri· 
ya ana baba11nın kusurlanndan de
ğil, fakru sefaletlerinden, mali aciz .. 
lerinden neşet eder. Kanun, çocuğun 
bir aile nezdine veya bir müesseseye 
yerleştirilmeoine müteallik tedbirin is
tilzam ettiği masrafları ana baba ile 
çocuk tediyeden aciz iseler - Nafa
ka hakkındaki hükümler mahfuz ol
mak üzere - devletçe tesviye edile
ceğini tasrih eylemiştir. (Madde 273) 
binaenaleyh bu tedbir ittihaz edilince 

- Benim kucağımda uyuyordu. 
Kargaıalıkta öldü mü kaldı mı bil-. ' 
mı yorum. 

- Kargaıalık oldu demek .. Vehi
manlıyı basanlar çokluk mu idi? 

- Eh, epeyce ve. . senin anhyaca
ğın kos koca bir çete .. 

- Demek bizimkiler tam zaınanm
da yetiıtiler. 

- Bizimkiler değil. . Bu efendinin 
adamları. 

Muhtar, Melasın yüzüne tuhaf tu
haf baktı. Sonra elini uzattı: 

- Lubinskayı biz çok severiz. K.ı
zrmızı o herifin elinden kurtardığınız 
için size bir teşekkür borçluyuz. Bu
yurun bir kahve icelim. 

Bulgar kızı bu d;.vete en tatlı gü
lüşünü de bol bol kabnıştı. Fakat Yu
nanlı zabit atından bile İnmemişti; 

- Baıka sefere dostlarını. . - de
di - başka sefere. -

Ve Lubinska'yı getiren atr almıya 
lüzum görmeksizin, hayvanının baıı
nı çevirdi; dolu dizgin uzaklaıtı. 

- Bu bir Rum. . - diye mırıldan
dı muhtar - Kızım, ben bu geliıten 
bir şey anlıyamadım. 

- Şimdi her ıeyi öğrenirsin. 

S 1 nci liste ve gelen karşılıklar 
47 inci liste "\ 

Saadet: MutluLuk: Serhoş: Bekri.. Sa 
tır: Çizgi. Satvet: SaLdırma. Saf abet: 
Aşağılık. Selam: Selamet: Kurıtulıuş, 
Selaset: Düzgün söz. Senit : İl (El) 
Senet: Borç kağıdı. Sefahet: Eğlatceye 
düşgün. Serbest: Başı - Baş. 

Beyoğlu il ônci ilk mektep 
Hocaları 

48 inci liste 
Şakavet: Haydutluk, ç.a.pul. Şehadet: 

İnanış (dini) görüıj, yurt için ölme. 
Şehir: Ay. Şek: !şk>L Şekil: Biçim. 
Şenaat: Kötülük. Şevk: İstek, ışık. 
Şevket: UJuluk. Şikayet: Sızlanmak. 
Şik: Parça. Şuh: Kıvrak. Şükran: İyi
.lik biJmc. Şümul: Yayı.m (yıaymaktan). 

Sarıyer 14 üncü mekteıp ,. ,. ,. 
46 mcı liste 

Mahdut: Çevrilmiş Mahfil: Tqplantı 

yeri. Mahrem: Gizli. Mahsul: Ele ge
len, döl. Mahzur: Engel. Mecal: Güç. 
Meccanen: Bedava, Beleş. Meclis: Top 
Jantı, kurultay. Mecmua: Yazı toplan
tısı. Mihnet: Sıkıntı. Mihver: önek o
ku. 

Beyoğlu 37 inc.i mokteıp okutma 
hey' eti ,. ,. ,. 

47 İnci liste 
;saadet: Kutluluk, dirilik. Serhoş: 

Rakı vıur.gu·nu. Satır: yazı sırası. Sat
vet: Ünlülük. Sefahet: Düşkünlük. Se 
fa/et: Yoksulluk. Selfm: Saygı. S~Iii

met: Kumam:ı. Selaset: Açık söylr.me. 
Semt: Taraf, yer. Senet: Serbest: İli
şilosiz, bağsız. 

Beyoğlu 45 inci metkep okutma 
hey' eti 

dı. Güvercinler Belçikadaki güvercinlik 
!erine ah§mıf olduklan için hepsi de bi
rer birer oraya savuşmuşlıırdır. Kum
panya şehir şehir dolaşıyor, her şehir
de elinde bulundurduğu mebzul güver
cinleri piyangoya koyuyor, .e,üvercin bi
tince de Belçikadan yenilerini getirtiyor 
!ardı. 

icap eden masraflar ekseriya devlet
çe tahammül edilmek lazım gelecek
tir. Çocukların iate ve terbiyesi mak
sadiyle devlet tarafından açilmıt ihti 
yaca ki.fi resmi müeaaeaeler bugün ot 
saydı bu hükmün tatbiki belki müm
kün olabilirdi. Halbuki bu kabil res
mi müesaeseler henüz ihtiyaca ki.fi 
gelmekten uzaktır. Ve esasen bedeni 
veya fikri teki.mülü tehlikede bulu
nan veya manen metrük kalan çocuk 
lann himayesini yalnız devletten bek
haz olunan tedbirlerin iıtilzam ettiği 
haz olunan tedbirlerin istilzam etti
masrafları münhasıran devlete tah
mil etmek, bugünkü iktısadi ve içti
mai rejim da.bilinde, bir idealden bat 
ka bir ıey değildir. Halkın da çocuk 
meselesinin çocukları himayenin de
recei ehemmiyetini takdir ederek ço
cukları yetiştirmek, çocuklara lazım 
gelen takayyüdatı ifa etmek için ç.o
cuk müesıeselerini (Terbiyehaneler, il· 
lahaneler, bakım yurtlan .. llh) tesis 
ve teksire çalışması li.zondır. Memle-

Eve girdiler. Muhtar, ellerini kalça
larına dayamı§, kapının eıiğinde da
yanmıı kalmı§tı. Bir sedire oturan Lü
binska dört kelime ile vaziyeti hülasa 
etti: 

- Aliyi kandıramadım gitti. Dağa 
çıkan Niyaziye katı§tı· Ben ıize gel
meğe karar verdim. Fakat yola dü
zülürken olmuı annut gibi Metre' -
nin kurduğu pusuya düştüm. Kim bi
lir baıuna ne felaketler gelecekti. Be· 
reket bu delikanlının çetesine •. 

- iki defadır bu kelimeyi tekrar 
ediyorsun. . Bu delikanlı da kim olu
yor? 

- Kim olduğunu bilmiyorum amma, 
anlıyorum ki bir Rum çetesi huduttan 
geçmi§. . Sırplarla boğuımak istiyor. 
Metre'nin peıini adım adım takip edi
yorlar .. 

- Öyleyse bu haberi bizimkilere 
u!aıtıralun. Sırp çeteoi gibi bot avlan· 
masınlar. 

- Lüzumu yok. • Beyhude zahmet 
edeceksiniz .. 

Lubinska ile muhtar pencereye 
baktılar. Üç beş aakallı surat arasın
da Tane Nikolef'in kaıları çatık yü
zünü gördüler. Bir dakika sonra De
mirhiaarlı komiteci güzel kızın yanı-

51 inci liste 
ANKARA, 4. A. A. - T.D. 

T. Cemiyetinden : 
Karfılıkları aranacak arap

ça ve farsça kelimelerin 51 nu
maralı listesi tudur : 
1-HAK 

2-HAKARET 

3-HASET 

4-HASRET 

5-HAZ 

7-HEDEF 

8-HEDER 

9-HITABET 

10-HIKAYE 

11-Hlı.AL 

6-HA.ZIM- Hum- 12-HISSEDAR 

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

Kartılık gönderen zatların 
gönderdikleri kar.ılıklardan 
duyulmut ve ititilmit olmayan
ları hangi kaynaklardan aldık-

/il larmı göstermeleri rica olunur. 

Spor 

Lik maçları 
lıtanbul Futbol Heyetinden: 

111 

Milli takrmımızın Sofya seyahatından 
sarfınazar etmeıi üzerine evvelce tan
zun edilmiı olan fiküstere devam edi
lecektir. Bu haftaki lik maçları aşağıda 
gösterilmittir. 

Takıim Stadına: 

Beşiktat <B) Süleymaniye (B), 13,30 
hakem Sedat Bey. 

Altınordu - Eyüp 15,15 h. Emin B. 
Beıikt&f - Süleymaniye 17. 

F enerbahçe Stadı: 

lstanbul Spor • Süleymaniye Gençler, 
10 M. Reşat B. 

n (B) Beykoz CB) 11,30, 
izzet B. 
Topkapı - Ka11mpafa 13,15 izzet B. 
lstanbul Spor - Beykoz 17. 

ketimizde efrat tarafından bu mak
ıatla vücuda aetirilmit belli başlı bir 
Hlmayei Etfal Cemiyetidir. Bu cemi
yet hükumetin de azami müzaheretine 
mazhar olmuş ve yüz seksen do
kuz şube ve merkezinde §İmdiye ka
dar yüz binlerce çocuğa muhtelif su
retle yardım ebniştir. 

Hifayeietfal cemiyetinden batka diğer 
bazı teıekküller de mevcut olmakla bera 
her her hilde bütün bunlar ihtiyaçları 
temin edecek mıkclar ve ehemmiyette 
değildir. Kanunu medeninin çocukların 
himayesine müteallik olup buııün için 
biraz nazari mahiyette tali.kki oluna bi
lecek ahkamının ve huıuıile (273)üncü 
maddeıi hükmünün ileride müesıir ve 
ameli bir mahiyeti haiz olabilmesi için 
her nahiye merkezinde mukim münevver 
vatandaılann merkezlerindeki ço
cukların maddi ve manevi vaziyetlerile 
n>e§gul olacak cemiyet ve müesıeoeler 
teıkili huıusunda alaka ve faaliyet 
göstermeleri ıayanı temennidir. 

A. SAMiM 

baıında sedire uzanmıı bulunuyordu. 
Muhtarın uzattığı tabakadan bir si
gara sararken; 

- Gönül gönüle karşıdır derler -
dedi - Ben senin nerede bulunduğu
nu öğrenmeğe gelmiştim, Lübinaka .. 

- Beni aramağa neden lüzum gör
dünüz? 

- Şimdi IÖyliyeceğim. • - dedi -
Muhtar sen dııarı çık. 

Güzel kızın yüzü şararmıştı. Karşr-
11ndaki adamdan korkuyormu§ gibi 
bir hali vardı. Yalnız kalınca Tane; 

- Bana bak arkadaş. . - diye sö
ze başladı - Sana Serez merkezinin 
emrini tebliğe memurum. Paniça ile 
Sandanski ıeni mühim bir vazifeye 
tayin ettiler. ''Arnavudof,, bu itin bir 
kadına verilemiyeceğini söyledi. O za· 
man bazı arkadaşlar seni müdafaa et
tiler. Şimdi Paniça der ki "Rica ede
rim LUbinska beni utandırm-. ,m.,, 

- Ne yapmamı istiyorlar? 
- lstanbula gideceksin, Osmanlı 

Bankasını havaya uçurtmak lazım. 
- Peki ama, bu eski bir hikaye .. 

Osmanlı Bankasını uçurmak için se· 
kiz sene evvel. bir teşebbüı yapılmı§· 
b. Biliyorsun ki o zaman bu i§C me-

( Dcvnnır var) 



Haf tanın filmleri 
Artiatik: Kadın aeııer•c (Almanca· 
ikinci gösteri§), Karamıuıol kardeı· 
ler (Fransu;ca • ikinci gö.terİf). 
Elhamra: Aık modan (Almanca · 
Geçen haftaki film), Candan Hııi· 
yorum ( F ransız.ca • I kinci göaterİf). 

Opera: Vatan uğrunda (ikinci 
gösteri§), Viktorya ııe Hüsarı (ikin 
ci gö.terİf). 

Melek: Satılık aık - Fransızca. 
Glorya: Zifaf gecesi • Fransu;ca. 

Türk: Kumru • /ngilizce 

Bu hafta artık ainemalarda yaz 
nıevıiıni iyiden iyiye tesirini göatermi 
Y.e batladı. Operadan sonra Artistik 
ıınernaal da ikinci vizion filmler gös
terıniye başladıkları gibi Elhamra si
!1eına11; da yaz mevsimi için fiatlerini 
ındirdi .. 
. Bu hafta yalnız üç sinemada yeni 

f~lın geçiyor. . Melek, Glorya, Türk 
ıınernaları. 

'lllelak'ta 

• 
~atılık aık - Fransızca 

, Oyruyanlar: (Clark Gable, Joan 
• rawford). 

, Amerikanın en çok sevilen artiatle
r~nden ikiıinin ittirak ettiği hu hiui 

Bfı\m~e Joan Crawford ne gÜzeldir? 
ugunlerde Ronald Colman'ın · · · tuta . . yennı 

G 
n genç ve sevım li artiat cı k 

. able de bu filmde çok •anıim. abr 
ııttir. ı ve a-

Film, · · kı 
maktaki ışç~. ~l~nn aile hayatı kur-

. . . muşkülatını göstermekte ve 
aeyırcıyı tutmaktadır. 

F'l · 
• • 

1 ının mevzuu genç ve güzel bir 
ıııçı kız ark d ı a aı arından bir amele ile 
evlenmeyi t 1 
b · ••ar arken karşıama çıkan 
ır teıadüf( k d' 

" . . e en ı patronu ile tanııır 
e •evııır V f k 

tı d · " a at patronunun haya-
n a kend' · b' 

rerek ının ır engel olduğunu gÖ· 
ına onu terk ve aıkmı feda eder, a· 
ler.' &onunda alelusul tekrar birleşir-

Glorya'dıı 

Zifaf 
0 geceıl - Franıızca 
Ynıyanlar ( A · 

Jan Anegol). lice Cocea, Florelle, 

Bir nıüzilch 1 . . 
bu son 1 ° artiıti olan Florelle 
virdi ve ;n~lerde bir çok filmler çe
.:::enç gii 

0fru•~ ınuvaffak ta oldu. 
ic;in ;ey. z~ .ve ışveli bir kadın olduğu 
Alice c::-c_ıyı tutuyor. Bu filmde de 
namakta~ea "e Angelo ile birlikte oy• .... 

Film, istikam . . . 
tekrar Yerin etını fatınnı• bır atkın 
bir eserdir. c gehnesini gösterir hissi 

Entrikalı b. 
zuu §Udur: ır eser olan filmin mev .. 

B' 
Bir k dağ şehrinde bir düğün oluyor. 
b. Z teyzeainin ıararile aevmediği 
... ~.r ~sılznde ile evleniyor. Lakin dü .. 
gunu müteakıp zabıta damadı tevkif 
ediyor. GPlin bundan memnundur. 
Çünkü bu suretle sevmediği adamdan 
kurtulup asıl sevdiği delikanlı ile dü
tüp kalkabilecektir. Tevkif edilen da
aat ~a karmndan memnun değildir. 

atta o da ondan kurtulmak iıtiyor 
:."'.a. film bu kan kocanın tekrar bi
.;,bırlle ıevişmeıi1e bitiyor. 

( Tarzan ) filminin kahramanı 
De diinya yiizme şampiyonu 

Vei.~smüller 

TUrk (eski Malik) 

Kumru - lngilizce 
Oynıyan Doloreı Delrio 
Bir Amerikan aık filmidir. Hareketli 

ve heyecanlıdır. Mevzu ekseri emsaline 
benzer. 1lir barda çalııan rizel bir kız 

Kumru filminde Dolores 
del Rio 

~endi ~ibi ııenç fakat fakir bir delikanlı 
ile sevıtnıekted' B ,_ d'. . nüfu 1 • • ır. u """' ıger zeııgın 

.z u bın daha ıeviyor. Bu adam kı
~ aııkını yok etmek iıter amma çocuk 
atik da~-- h "ld" .. . •a--.o• ve aamım o uruverır. !;:1':'"! üzerine yakalanır. Güzel kız sev

• ·~ kurtarmak için kendinden feda
~lıga razı olur lakin delikanlı peşini 
ırakınaz. Sonunda bu filmde Dolores 

delrio çok güzel ve muvaffak oynamı§ 
tır. Filmde ıarkılar ve heycanlı sahneler 
vardır. 

RMAN KANUNU 
kanun muhle!it encümende 

dil (Başı ı inci sahifede) 
nı e? bütçe li.yihaaına göre sula
lıt. a. idaresinin 133 senesi masraf
lahı ~ar•ılığı olarak 60.350 lira 
ni •ı~a.t verilmit ve varidatı da ay 

lltıktarda tahmin olunmuftur· 
li · Muvazenei umumiye 

"
, llndan sonra 1932 senesi mü
~~e . 

b neı umumiye kanunun mer· 
Ut b" 1 d tı:ı utçe er e bazı tadilat yapıl-
"-•ı hakkındaki kanun .. ak 

re kab 1 . muz e· 
ve u edılnıittir K b 1 

d'I b k · a u e-ı en u anuna göre 1932 . 
ınüvazenei uın . . senesı 
b" umıyeaıne d h"I 

utçelerden üç milyon 427 76~ İ· 
~a. indirilmektedir. Bu nıik~da~ 
ikı ~ilyon 725 bin 762 liraa b"t 
çeı:ıın muhtelif tertiplerine ~I · u 
e:ılnıekte ve 699 bin lirası da ~: 
ç ~e açılan yeni fasıl ve maddele 
:ekvk~lade tahsisat olarak veril
i . tedır. Kanunun diğer madde 
erınegöre de: • 

büt l~t~s~t Vekaleti 1932 nıali 
Te,ç ~~nın 63~ ıncı faslı unvanı 
verllec~~an~yı kanunu mucibince 
de tatil /.rı~ kar.ılığı • suretin
•irker e ıl~ıt ve bu fasla Balye 
hın ıne tahsıs kılınmak üzere Dü 
fıt.slu ~nıunıiye bütçesininl88 inci 
laha\n aı:ı • naklen 95.000 liralık 

a•at ılave olunmuttur. 
"e u tahsisat lktısat Vekaletin
llte~t~pıl~cak talimata tevfikan 

ur firkete tesviye edilmek ü-

zere kat'i sarfiyat olarak Türkiye 
Sanayi kredi bankasına yatırılır. 

1931 mali senesine ait olup kar 

şılı~ı bulunmıyan tekaüt ikramiye 
Iı:r! borçlarının tesviyesi için Da
hılıye Vekaleti 1932 mali senesi 
bütçesinin 286 ıncı memurlar maa 

tı faslından 6.550 ve 290 ıncı mu
vakkat tazminat faslından 9000 
ve 314 üncü faslından ikinci açık 
maa,ı maddesinden 8262 lira ten
zil edilerek 315 inci geçen sene dü 
yunu faslına ilave olunur. 

Sıhhat ve içtimai muavenet ve
kıiletinin 1932 mali senesi bütçe
sinde açılacak faslı mahsusa 26 
Nisan 1926 tarih ve 827 numaralı 
kanun mucibince satılan kinin be 
delinden hasıl olan 68 bin 459 li
ra 25 kuru9un tahsisat olarak kay 

dile ayni maksat için devlet istima 
!ine ait muamele tasdik edilmittir 

Ilgazın Karacaören nahiyesi· 
nin Köprülü köyünden Ali oğlu 
Hatip Efendi hakkındaki ölüm 
cezasının müebbet ağır hapse tah 
vili hakkındaki Dahiliye encüme
ni mazbatası müzakere edilmittir. 
Bu mesele üzerindeki müzakere
de cezanın on bet seneye indiril
mesi hakkındaki takrir kabul edil 
mi• ve cumartesi günü toplanıl
mak üzere içtimaa nihayet veril. 
mittir, 

M1.L. IY:!.T 5 MAYIS 1933 

"".lhamra'da 

Elhamrada bu hnfta geçen hafta göı
terilmektc olan (Aşk modası) filmi bir 
hafta daha temdit edilmit ve fiatleı· de 
yazlık olarak indirilmiştir. 

Artistik ve Opera ~inemaları da artık 
yeni film ~österme:neye ve yazlık olarak 
eski filmleri geçirmeye baılamışlardır. 

" Tarz n ,, kahramanı 
"V • II · eıssmu erın,, 

Naslhat:eri 
Johnny Weismüller'i kim tanımaz? 

Hele latanbulda daha ilk filminde 
kendini sevdirdi. Hep biliyoruz ki bu 
adam bir eporcudur. Onun için bir 
sporcu gibi kendiaini tarif edelim. Bo
yu bir metre doksan, sikleti doksan ki
lo,. . . Erkek can1ılığmın en noksan ... 
sız misali olan Johnny bilir misiniz, 
en çok ne sever? lıpanağı .. 

- Eğer benim gibi bir Tarzan ol· 
mak iıterıeniz, ıspanak yiyiniz, der. 

Johnny öyle herkes gibi akademik 
antrenman yapmamı§ nadir atletizm 
~ampiyonlarmdandır. Onun takip et .. 
tiği kendine mahsus uaii.lleri vardır. 
Yiyeceğini yapacağı İ§te sarfedeceği 
kaloriye göre heaap eder. hpanakla ı 
kanlı biftek yediği yemekler listeoinin 
batında gelir . 

Yüzmek Weiamüller'in en batta ge
len idmanlarından biridir. Golfu da 
çok aever. 

Başağrılarmdan ve ıaireden şikayet 
ed<:?nler, onun için çok yiyen ve az 
idman yapan insanlardır. Zayıflama 
rejimlerini gülünç hulul". Eğer bir in
san şişman1ıyoraa, demek ki vücudü
nün ihtiyacına göre, yemek yemiyor 
ve kifi miktarda ekzeraiz yapmıyor. 
Her gÜn bir büroda çalışan adam, 
akıam olunca zihnen yorgundur. Zih
ni yorgunluğun vücut yorgunluğuna 
da teairi vardır. Bu adam o halile, 
evine döner ve hazırlanmıf bol yemek· 
li sofraya oturur. Bu adam belki de 

öğle üzeri midesini tıklım tıklım dol· ı 
durmuştur. Bu şekilde bir insanın 
şişmanlamaması mümkün müdür? Aldığı ı 
gıdanın da üzerinde mukavvi hiç bir 
teairi yol<tur. Çünkü gıdayı hazmet
mek ve vücuduna t~messül ettirmek 
için idman yaptığı yoktur. 

1~arzan filminden sonra töhreti bir .. 
denlıjre artan Weiamüller böyle aöyli .. 
yor. Kendiai günde iki hafif ve bir 
dolgun yemek yiyor. Sabahleyin kay
nan1ış yumurta ve portakal suyu .. Sn
bah kahvaltısını almadan idman yap
maz. 

- Midede az bir şey bulunmalı, 
der. 

- Sabahleyin umumiyetle golf oy
narım. Öğle üzeri de hafif bir yemek 
yerUn. Ondan sonra gündelik yüzme 
idmanlaruna başlamadan evvel dört 
saat beklerim. Son on iki sene ıçın
de bir gün olsun, yüzme idmanlarını 
ihmal etınit değilimdir. Tabii seya
hat zamanları müstesna! Öğle yeme
ğinde bir az et ve sebze, tercihan ıs
panak yerim. Ispanakta vücudumuza 
lizım miktarda demir vardır. 

.,Yüzmek benim için ideal bir ek .. 
zeraizdir. Çünkü yüzmek vücut uzuv .. 
!arının her birini ayrı ayrı harekete 
getirir. Kol, boyun, bacak ve ayak 
cümlei adaliyelerini bir oiyakta kuv
vetlen:lirir. Yüzme bilhassa mideyi 
de kuvvetlendiren bir idmandır. En
damı ve kalçaları anform bir halde 
bulundurur. 

"Bir müddet yüzdükten sonra, kuv
vetli bir maaaj yaptırırım. Ve akşam 
yemeğine baılamadan evvel de bir iki 
saat beklerim. Akşam yemeğim bol 
miktarda et ve sebzedir. bpanak bir 
çok latifelere yol açan ottur. Pek çok 
çocuklar vardır ki ıspanağı sevmezler. 
Bunlar kuvvetli olmak için büyük bir 
fırsat kaçıranlardır. Gerçi ben de ço
cukken ıapanak aevmezdim. Fakat 
§İmdi ıspanaksız geçen yemeğim yok
tur. 

"Pastalar listemde yer tutınamışlar-

Satılık aşk filmlnd11 Joan Graoford 

1 Fuhuşla 
Mücadele 

(Başı 1 inci sahifede) 
Ben Kadın Birliğinde iken fubut 

mücadelesi itile ehemmiyetli surette 
meıgul olmuıtum. Bt'llce fuhuı müca
deleaile meıgul olmak doğrudan doğru
ya kadının işidir. 
Kadın Birliğimiz, bilmem ne yapıyor? 

V aktilo benim hazırladığım pro~ram Ü· 

zerinde çalıtılıyor mu? Vaktile kadıru 

fuhşa tahrik eden sebepler etrafında e
peyce malümat toplamııtnn. Kadın Bir
liğinin bu i!teki vazifeei sadece haatalı .. 
ğın teşhisi ve !.&relerin aranıp bulunma
sıdır. lcrai S.."\fbaaını tabii hükjmet ya .. 
par. 
Fuhuş yalnız sofaletin neticesi değil

dir .. Tuvalete kar~ı inhimak.in artmaıı 

da fuhtun ba!lıca 8ır.illeri araımdadır. 
Kadın Birliğini koc!ın yaralarına daha 
yakından temas etmesi zarureti vardır. 
Bunu hiç bir Hf. ye tariz maksadile söy ı 
]emiyorum. u 

Matbuat 
kanunu 

(Başı 1 inci sahifede) 

kıim bulunmaması ve 21 yaşını bitir
miş olmaaı §arttır. Muhbir, muhabir 
ve muharrir ve yukarıda yazılı diğer 
müstahdemlerin menaup olduktan ga 
zete veya mecmuadan verilmi, ve ma 
hallin en büyük mülkiye memurlu
ğunca taedik olunmut hüviyet vara
kaaını hamil olmalan lazımdır. Bu 
madde hilafına hareket edenler ve 

(255~] 

bunları iıtibd::ım edf'n gazete ve mec
mua sabil'leri. Türk ceza kanununun 
526 ıncı maddesi mucibince cezalan
dırırlır. Kanuni bir mani yok iken be 
yannarnelerinde bildirmedikleri inti
§&r devrelerini ardı sıra ve mükerre· 
ren bet defa geçiktiren gazete ve 
mecmua namına idarehanesi haricin .. 
de abune kaydı için verilen hüviyet 
varakası geri alını« Bu madde hük
mü, gazete ve mecmualardan bazı le· 
lif hakkı almıyan yardımcı muharrir· 
)er hakkında mecburi değildir." 

Matbuat kanununun 12 inci mad· 

deainin C. fıkrası da şudur: 
"Yüksek mekteplerden veya lise 

ile buna mu::ıdil diğer mekteplerden 
şah:ıdetnameli olmak. (Eğer şahadet· 
name ecnebi mekteplerd ... n alınını§ ise 
Türkçe ok<.r yaz:\r bulunnıak). 

Anıerıkada müteaddit filmler 
çeoiren Fransız artisti Char
les Boyer'ltı en son resmi 

dır. Hiç faydaları yoktur. Bilakia in
sanda o kadar korkulan şiımanlığa 
yol açarlar. Az miktarda bonbon da 
fena değildir. Çünkü vücudumuzun 
şekere de ihtiyacı vardır. 

'Sağlam bir sıhhatte olmak iatiyen
ler için ıöyliyeceğim ıey, yedikleri 
şeylere dikkat etmeleridir . ., 

Paramount dünya 
haberleri 

1 - Pariste (Reisicümhur) müka
fatı at yarışları. 

2 - Akron balonu felaketinden 
sonra mahallinde tetkikat ve o esnada 
ki diğer bir kaza. 

3 - Pariste mahalle bayramları ve 
itfaiye nüm.ayi§leri. 

4 - M. Herriot Amerikaya gider
ken. 

5 - 1000 mil yarışını ltalyan takı
mı kazanıyor. 

6 - Pariıte hayvanat bahçesi. 
7 - 1870 tenberi birinci defa ola

rnk paakal münasebetile Papa halkı 
takdiı ediyor. 

8 - Susec'te bir engelli koşu. 
9 - Meç şehri civarında otuz Fran

aız bomba tayyaresi mühim hava ma
nevraları yapıyor. 

TGrkiyedeki sinemalar 
Devlet yıllığının verdiği malUınata 

göre 1931 senesi sonunda Türkiyede 
144 sinema aolnu vardır. Bundan: 

35 Sinema lstanbulda 
15 ., lzmirde 

4 ., Adanada 
4 n Buna da 
3 ,. Eskitehirde 
3 ., Maniaada 
3 ., Trabzonda 
2 ., Ankarada 

24 Diğer 12 şehirde ikişer sinema. 
51 Sidema 51 ıehirde. 
Şarki Anadoluda Siirtte bin kitilik 

büyiik bir sinema vardır. Siva• einema
u iıe 1200 kitiliktir. En küçük sinema 
Nlfde kaıabaamdadır. Ve 60 kişilik
tir. 

Karadenizin mühim bir iakeleıi o
lan Sinop kasabasında sinema yokhır. 

5 

Marlene'in Hollyvoot' 
ta canı sı !.<ılıyor 

Marlene Dietrich Hollyvood'dan 
Avrupaya hareket etmek Üzere iken 
bir daha dönüp dönmiyeceğini kimse
ye söylememiş. Eşe doota hatıra olmak 
üzere bir çok hediyeler vermiş. Herkea 
te hundan manalar çıkanruya başla

mış. Acaba bir daba Hollyvood'a ge· 
lecek mi? Gelmiyecek mi? 

Şu var ki Marlene kendi•ine şöhret 
ve servet temin eden şİnema payitab .. 
tına pek o kadar ısınamadı. Hatti 

HoJlyvood.'un dünyanın en canaıkıcı 
şehri olduğunu söyler. Burasının hoıa. 
gidecek hiç bir tarafı yokmuş. 

MarlCne Dietrich evveli. Berline 
gelecek. Sonra Pariae uğrıyarak ko
casına müliki olacaktır. Londra ve 
New. York temprezaryoları sahnede 
oynaması için kendisine bir çok teklif 
terde bulunmuşlardır. Fakat Marli:ne 

sahneye olan sevgisine rağmen, henüz 

veni bir mukavele imzalamam.ışttr • 

Geçenlerde attan dllşerek ya
ralanan Mar/ene Dletrich'ln 
attan dilşmeden biraz 11ouel 

ç11hllmtş bir fotoğrafı 

L __ K_A_D_I_N __ .....11 
Sinekler 

Havalar ısındığı için, nerdeyse 
sinekler çıkmağa başlıyacak. Ev
lerimizin büyük bir derdi de bun
lardır. Süratle tekessür ettikleri i
çin, adam akıllı mücadele yapmak 
lazımdır. 

Bir sinek bir menim içinde 
720.000 sinek yapar. Onun için bi
dayette mücadeleyi esaslı tutmak 
lazımdır. 

Snekler bozuk maddeleri 
pislik ve süprüntülerden haz du
yarlar, sonra ayaklarında mikrop
ları hamilen evimize girer, yiye
cek içeceklerimizin üstüne konar
lar. 

Ayaklarındaki antrekok, koli
basilleri mikropları bırakırlar. 

Bilhassa sineğin mikrop getir: 
diği bozuk südün çocuğun aıhhatı 
üzerinde azim tesiri vardır. Onun 
için gıda maddelerimizi. • kapalı 
yerlerde muhafaza etmelıyız. 

Kırlarda ve sayfiyelerde sinek 

mücadelesi yapılırken, inficara 
mani olmak için, açık kalmıt la
ğım ve çukurları temizlemek la
zımdır. Bunun için yüzde bet cres 
ye mahlulü kullanılır ve füpheli 
yerler bu mahlülle sulanır. 

Sinekle mücadele için piyasada 
da bir çok mahlwler vardır. Yal
niz sinek kağıtlarını kullanmama-

Yeni moda bir şapka 

lı. Çünkü üzerine sinekler yapıt
tıkça, çirkin bir manzara hasıl ol

duğu gibi, arsenikli oldukları için, 

böcekler bu zehirli maddeyi öteye 

beriye taşıyabilirler. En iyisi for
mol kullanmllktır ki, sinekler ko

kusunu hiç sevmezler. 
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Bugünk6 program 

Fatih birinci swh hukuk bakimi.iğin 
den : 

IstaııhuJ İnhisarlar baş müdüriyeti
rıe izafeten 3/\l!Ukat İhsan Beyin F,.tih
te Zincirli Kuyuda Çıkmaz Bakkal &0-

ISTANBUL: ~ l l!':ll(: kağında 4 numaralı hanede R:ıhtnn şiı"-
11 den 19 kadar Kemal Nl7•&i 807 n ub- keti memurlarıru:lıın Ce.,_l Bov nıez-

daılaTı. .1 

19 dan 20 Jıadar Orkestra- .dinde mülrim l:ımir müskirat id.a~esi e<ı 
30 den 20,30 kadar Su (Belkis Hanım) ki tahrirat kati.bi. Şemseddin Bey aley-
20,30 dm :11,30 lıaclar Hanımlar heyeti 
21,30 den 22,30 kadar Orkestra, Ajans ve hine 933-470 ıııumıaralı .W..ya müıcibin.ce 

Boraa haberlerı, Saat lll'•rL ikame olunan ala-cak dav3'Sı üzerine müd 
VARŞOVA, 1411 m. 

13.15: Plak. 16.35 Haberler. - Pl~k. 18: deialeyh namına tastir kılınan celpna-
Orke•tra. 19:Kahve musikisi. 21.05 Konferan• me zi·rine mübaşiri tarafrndan verilen 
21.20: Senfoııik konaer. 24: Karako•a'ıd.an: 
Dan• muaikiai.. meşrt1hatta mümaileyh Şemseddin 
BUDAPEŞTE, 550 m. Beyin salifüzzikr ikametgahını terk i-
19.0S: Ş.rlulı kah-.elıane kon••ri. 2~ Koııı-

fuana. 20.35: '"Riıoletto" operası (Bü.,ük 1c bir semti meçhule gittiği kaydi işa-
P•ıte Operasmdan naklen). Sonra: Sigaa mu- ret olunma-sına rrıebni bir mah müddet
aikiai. 

MONIH, 532 .,._ - le ilanen teblıiğat icrası karargir ol-
20; Milli •qriyat. 21.05: Verdi'aia "Mu- mıuş ve yevmi muhakeme 7-6-933 tari

'lu.dderabn kudreti' isimli operaaı (Münih 0-
'4!ra•ında n naklen). hine müsadif çarşamba saat 10 olarak 

ViYANA, 517 m. tayin edilm;ş olduğundan yevmi mez-
2.0.30: Sta1ermark köylü.ünün m"aiki•i: kfırda bil!sale ve bi1'veka.Je isbatt vü-

21: Şiller'in bazı ıiirJeri. 21.35:. (WaUen-
•leİ•'• Li'Ker) isimli piyes. 22.35: Konaıao cut olunmadığı takdirde giyaben rüye-
11..iııiıt tecrübelel'İ. 23.25: Da•• muaiıkiai. · d d 1 MILANO - TORINO - FLORANSA tı avaya evam o U"1ac<ığr tebliğ ma-

20: Haberler. - P;ilk. 21.30: Muhtelif. kamına kaim olmak üzere il;ln o1u:ı:.ır. 
22: Senfonik konaer , 

PRAG, 487 m. 
20.30: Köylü muailr.iai.. 21: (Mandarina71 

9ldürmeli mi?) isimli n.dyo fantezisi. 22.10: 
Radyo orknb"ası. 

ROMA, 441 m. •• 
21.50: Polislerin konseri. 22.30: Bir piyes. 

23: Konseri. devnu. 
BÜKREŞ, 394 m. 
13: Plilc. 14.20: Keza.. 18: Kanıılı: llonaer. 

19.15: Devamı. 20.45: Plil 21: T•••nni (o
~r• Te operet parçalan). 21,25: Askeri mu
tcil.i. 22.20; Devamı. 23: Mizh. 

Yeni ne,rlyat • -----
SERVETiFÜNUN - Bu perşeın-

x sayısı mernl<:kete ait muhtelif yazı
ıar, resimler, ayrıca çeşitli makale ve 
ıiirJerilc çıkmıştı:. 

DOüU - •Doğu» isminde jJımi ve e
debi bir m,cmua çıkmağa başlamıştır. 

GENÇLiK SES! - Gençliğe ait ya
zılar v ... gençlerin şiirleri]e 3 üncü s.a
ym çıkmıştı• . 

AZERBAYCAN - Son sayısında 
Aze·rbaycan büyuk matem güııü olan 
21 nisa:ı tarihi arulmaktadu. Bu nüs
ba..ında da bir çok profesör ve dok
torlr_ın yazılarJ var. 

DONÜM - 'Memıekı:tin jJrtiısadi ve 
zıraı haraketlerini takip edıen «Dö
nımı» mecmuasının 10 uncu sayısı çık
ımştır. 

HAVACILIK VE SPOR - Hava
cılık ve Spor mecmuasının 94 üncü sa
yısı çıkmıştır. İçinde havacılığa o.it şa
yani dikket ve istifadeli yazıler var
dı.r. 

KADRO - Kadro mecmuasınm 16 
mcı sayısı bir çok yazılarla çıı.tı. Mec 
mua iktisadi ve içtimai bütün cereyan.
lan takip etmektıeclir. 

EKALLiYETLER - Müde.ıris Mı
met Reşit B. DarülıEüırıuın Hukuk fa
kiiltesiııode vermekte olıdıuğu denlue e.
sas teşkil eden Hukuku umumiyri dü
V<'J°den cka.lli~tl.ue ait ln6mım ta&ıil 
etmek suret>J.e «ElıalJiyetl.erin himaye-

• si» altında bir ki~ neııretmi§tir. Ki
tap müstak:iıl.Jm olwmıak fuıeııe lıak
me alınmıştır- Kita.pta, ekalliyetlerin 
Milletlıer Cemiyeti himayeeine aJ.mma
sının uzak ve yakm. ~i Uıııh ediJ 
mekte, Laıısanne ıı:ıuabedcainıi ekalli
yetlere a.iıt ahkllmı, Tür~lııi ekal
liyctle•i.n kanuni vaziyetleri lıefrih o
luıımaktadı.r. 

ANNELER ARASINDA - Masif 
vdraleti ilk tedrimt ,_müdürü Ra
gıp Nurettin B. «Anneler araamdu i&
mi altın.da bir penJelilr terbiyevi bir 
mektep piyea:i neş.retmi§tii. ~iyoes mele 
te.p!erde kolay temsil ediJebilttek bir 
şekilde ya.ulmıştır. 

( CO<.:OMALT\ 
Miikemmel bir -•uru 

gıdaldir 

Şile icra memurluğun.dan : 
Haşim beye olan borcundan dolayi Şi 

lenin hacı Kasım mahallesinde mükim 
Hacı Nuri bey mahtumu Vahıp beyin 
uhdei tasarru.funda bulunan Şilenin ha 
cı Kasım maba,llesinde mahkeme cadde
si üzerinde vaki üç tarafı yol ve bir ta 
rafı vakıf "'sası ile mahdud maınifotra 

ve bakkaliye dükkanı ve saire için kul
lanışlı ve mevki itibarile kasabanın en 
şirin mahallinde kuntlu (800) lira kıy 
me<ti muhammineli kağir bir dükkam i 
le yine Şilenin hacı kasım maha!Jesin
de rr:ahkeme caddesi üzerinde ve Şile 
ilk metkebinin ğarp cephesi karşısında 
iki tarafı yol ve bir tarafı Mehmet ça
vus bahçesi ve diğer tarafı Hasan kap 
tan arsası ile mahdut (100) lira kıyme 
ti muhammineJi her türlü ebniye inşa 
sına müsait ve mevki itibarile ehemmi
yeti haiz ev arsası 1 stanbu.l üçüocü ic
ra memurJıuğuna atfen memuriyetim.iz
ce booiz edilerek sa<lır Glan taJep ve 
karara binaen satılığa çıkarılmıştı:r. 

Satış 7 Haziran 933 tarilııne tesadüf e 
den çarşamba günü saat 16 da Şile kıra 
daicresinde açık artırma suretile yapıla 
caktır. 

Ta llG> olanların satış gününden evvel 
kıymeti muhamminenin yüzde yedi bu 
çuğu ni9betin.de \l'CY akçası veımeleri 

laznndu. Te-1Ja.liyıe ve tapu intikal ma
sarıfı satın alana aitti.T. Gay.ri men-
kül dükkan """ axsa bio: ay müddetlıe 

mem:uriyetimizc.e: isteyenlere göstıe.ri1ıeıce ki 

tir. Birinci artırmada dükkan "" ;ırsa 
kıymeti muhamınioonıin yüzde yetmiş 
beşini bulmadığı taktirde en çok artı
ranın taı.hhüdü baki kalmak iizıt= sa-
tış on beş gün daha temdiıt edilecekttir 
mahou.z ğayıri D1C11>lrul den .dolayi a.lacak 
ve bak iddiasında buhın.an.J.a,r yiımi gün 
zarfmda doeya numaramızla biırHı.te me 
muriyetimize müracıaaıtla evrakı müshl 

tele.rini ibraz etmeleri lazımdu. Aksi 
taktirde satı~ bedelinin peylaşmao;ın

dan hariç kalacaklardır. Birioıci artır

mada satış yaıpılmadrğı surette ikinci 
artırmanın on beş gün sonraki günü ve 
saatı aynca ilan e.dilecelrlıir. ııu ikinci 
artırmada ğay.-i menkiil birinci artn:
madaki müteahhide veya a<ndan deha zi 
yade artırana kat'i surette ihale olııııacak 
tır- Keyfiyet herkesin mal.umu olmak 
iizw>re ~ ol.unuır. (2940) 

SATILIK OTOMOBiL 
Dahi.J.de.n idareli, k:aroseırisi madent 

ve mükemmel bir halde 509 Fôat oto-

2 blly&k veya 3 ufak boı ku
lunun teslimi mulrabiliııcle Ame
rika' da pek ziy;ıde raibet bul
muş olan Jig - Saw - Punle 
namındaki OJ'llllcalr atmalı: hak-
kını vermektedir_ Alelemclyan mobili kelqpir fiyatına •tılıktır. (Oto-

1-fanında 15 numeroyaınlracut mo4ıil) rumuzile İstanbuıl 176 No. posta 

(1328) 2376 - kutusu ackui.ne yazılması. (23!12) 

... i ___ ı.ta __ ._.,. __ ı _ae_ıe_cU_y_e_•ı_u_a_n_ı._r_• __ =1 
Maçkadalri Şeyhler kabri stanma her ne suretle olursa ol 

sun ölü defni sureti kat'iyede menedilmiıı olduğu malôm ol
mak üzere ilin olunur. (2014) 

Gedikpapda Jandarma 
Sahnalma komisyonundan: 

600 kilo üç (A) marka saf pamuk 10 lrilo hardal tohu
mu 30 kilo keten tohumu 150 kilo kômprİıne aspirin bir ame 
liyat masası bir alatı cerrahiye nıasası 7 Mayıs 933 pazar gii 
nü saat 11 den 12 ye kadar pazarlıkla satın alınacaktır. Ta 
lipler ııeraiti anlamak üzere her gün ve pazarlığa iıtirak için 
mezkôr günün muayyen saatinde ve maliyeye teslim eclilmit 
ilk teminat makbuzlarile kom isyonuınuza müracaatlan. 

~ 1 (2021) 

lstanbul Esnaf Bankasından; 
Istanbul Esnaf Baokuı lüee<la.nın heyeti umumiyeei 29-4-933 tardJıinde niea 

bm temin edilememesinden dolayi fevk alide suırette içtima edemediğinden hie-

ııedarlar 22-5-933 1arihine teeadüf edaı puarteei günü - 14 te taJ.ik edilen 
fevkalade heyeti ıımumiyeyıe davet olu nuT. 

Ruznamei müzakerat: 1 Sermaye vaziyetinin tetkiki 
Ticaret kanumınurı 371 inci maddesi al:ılı:Amırıa tevfilıan bamWne mubaımer 

hisse senedatı sahipleri hisse ~netlerinıi veyahut hisse ~lın mevdu lıuJU11 

duğu banka makpu~u 15-5-933 pazarı esi n,amma kadıw bank1m1z vıezııeainc 

tevdi ile ita olunacak dühuliye varakaaı nı al.ı:nıaları iktiJ111 ..ıeır. 

Meclisi tdau: (2918) 

MiLLiYET CUMA S MAYIS 1933 

1 Evkaf müclirlyeti il Anları 1 
İlan tarihi İhale tarihi 

21Nisan933 22Mayıs933 

Kıyın.eti 
Muhamınenesi 

Lira K. 
430 00 Babıali'de Nallımescit mahallesinde Külhan so

kağında 4/ 16 No.lı matbaanın 3/16 hissesi. 
388 41 Ahıçelebi mahallesinde eski Limon iskelesi ye

ni Yemiş iskelesi caddesinde Çardak mevkiinde 
eski 1-3 ve yeni 1 No. lı üstünde odaları müşte
mil mağazanın 141/2160 hissesi. 

1898 93 Evvelce Çelebioğlu Alaettin ve yeni Tahtakale 
mahallesinde Sabuncuhanı caddesinde 72-76 No 
lı dükkanın 1836/ 13536 hissesi, 

153 60 Eski Kumkapı'da Kürkçübaşı Süleymanağa ve 
!ıekirbehram çavuş mahallesinde iskele ve ku
yulu sokakta 12 ve mükerrer 12 ve yeni 12,4 No. 
lı bila hava dükkanın 40/120 h.issesi. 

38 25 Tamamı 153 arşın miktarında bulunan Cibali 
de Oskiıbi mahallesinde ve caddesinde 89/85 No 
. lı arsanın 15/ 120 hissesi. 

900 00 Alacahamam'da Çelebioğlu Alaettin mahalle
sinde Erzakaınbarı sokağında ve Mısırçarşısı 
dahilinde 18/18 No. lı dükkanın 1 / 2 hissesi. 

400 00 Büyükçarşı'da Örücüler caddesinde 14 38 No 
lı dükkanın 1/4 hissesi. 

31 25 Ahıçelebi mahallesinde Zmdankapısı caddesin
de 90 50 No. lı dükkanın 3 240 hissesi. 

1729 23 Tamamı 115 arşın 72 santim miktarında bulu
nan Sultanahmett e Binbirdirek mahaUesinde 
Fazlıpaşa meydani sokağında 2 No. lı arsanın 
1614/ 1620 hissed. 

108 34 Mercanağa mahal lesinde Örücüler hamamı cad
desinde 4/29 No. h kağir dükkanın 1 3 hissesi. 

375 00 Büyükçarşıda Sahaflar caddesinde 62 No. 1ı ka 
gir dükkanın 1/4 hissesi. 

1096 50 Unkapanında Yavuzersinan mahallesinde eski 
T ekirdağı iskelesi yeni Tahtaboş iskelesi sokağın 
da yeni 5,7,9,11 No. lı altında iki bap mağazayı 
müştemil hanın 3/16 hissesi. 

43 75 Büyükçarşıda Perdahçı sokağında 33 No. h dük 
kanın 1/8 hissesi. 

1027 84 Eski Şeyhmehme lgeylani ve yeni Ahıçelebi ma
hallesinde Lonca sokağında 8 18 ve Balıkpazarı 
caddesinde 98/50 ve 10152 No. lı dükkanların 
32016120 hissesi. 

229 17 Mercanağa mahallesinde Babıseraskeri caddesin 
de eski 44-46 ve yeni 25 ve 27 / 1 No. lı biri bir 
odayı ınüştemil eli ğeri bila müştemilat iki dükka 
nın 5,5 112 hissesi. 

170 00 Hasköyde Hacışa ban mahallesinde Sakızlıbos
tan sokağında mükerrer 1 No. lı halen m.ezru ve 
etçarı müsınireyİ havi bostanın 24/120 hissesi. 

666 68 Ahıçelebi mahalle &İnde Balılmazarı caddesinde 
eski 140 ve yeni 96 No. lı dükkanın 32/ 120 hisse 
sı. 

Baladaki emlakin mahlul hisseleri dört hafta müddetle 
ilana konmuıtur. ihalesi Mayısın 22 pazartesi günü saat 15 
tedir. Taliplerin pey akçeleri~e beraber Mahliılat kalemine 

müracaatları. (1744) 

Kira müddetleri (Mayıs 933) gayesinde bitecek olan 
Evkafa ait dükkan, mağaza, oda, depo, ardiye, han, hane, a
partnnan ve sairenin içindeki kiracıları tekrar kiralamak İs 
tedikleri takdirde müzayedeye çıkarılmaksızın kendilerine i
car muamelesi yenileneceğin den bu hususta kendilerine teb
liğat yapdmağa intizar edilm eksizin kiracıların hemen Çen
berlitqta Evkaf Müdüriyetinde Varidat Müdüriyetine gel 
meleri tebliğ ve ilin olunur. ( 2010) 

1 Devlet DemlryoUarı idaresi il~ 
idaremiz için pazarlıkla satın alınacak olan (169) ka

lem karpit, Kolza yağı, keten lı~rlum, tuz ~hu, hamızı kib: 
rit Lama demiri Civata, elek tnk ınalzemeaı, bakır boru, Lı 
nellum mu§&JDb~ı, kurşun boru ve saire gibi muhtelifülcins 
malzemenin pazarbğı 10-5-933 tarihine müsadif çarşamba 
gÜnÜ mağazada icra lolınaca ğmdan taliplerin yevmi mez
kUrda saat 9 dan l 1 e kadar i sbah vücut ederek tahriren 
fiat vermeleri bu baptaki malzemenin müf,.edat listesi mağa 
za dahilinde :sıbnı' olup nüm une getirilmesi İcap eden mal
zeme için pazarlık günü niimunelerin beraber getirlmesi, nü 
munesiz tekliflerin kabul eclirniyeceği ilan olunur. (2024) 

Bir vagon tulünü 20 san tiınden 40 santime kadar teca
vüz eden uzun ecsam hakkındaki D. D. / 20 numaralı ta
rife 1-5-933 tarihinden itiba ren lağvedilmistir. Bu tarih
ten sonra bu evsafta bulunan UZUn eçsaının, U-mumi ahkam 
dahilinde, nakline iınkin hası 1 olduğu takdirde daha ehven 
olan umumi tarife tatbik edilecektir. (2035) 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma komisyonundan: 

Gülhane hastanesi civarın da eski tibbiyeyi aakeriye mek 
tehi olup jandarma konağı ittihaz edilen binanın (1560) lira 
bedeli keşifli tamiratı pazar1ığa çıkanlınışbr. Pazarbğı 9 Ma 
yıs 933 salı günü sat 16 dan 17 ye kadar yapdacaktır. Ta
liplerin ııartname ve keşifnam eyi görmek üzere her giin ve 
pazarlığa iıtirak için bedeli keşfin yüzde yedi buçuğu nis
betinde mal sandığına yatırac aklan teminat evveliye mak
buzları ile beraber mezkUr giinün muayyen saatlerinde ko
misyonumuza müracaatlan. (2020) 

3 üncü koiordu 
ilanları 

K. O. Hayvan hastahanesi 
nİn Elektrik tesisatı pazarlık 
la tamir ettirilecektir. Talip 
çılonadığmdan ihalesi 10 Ma
yıs 933 çarşamba günü saat 
11 re bırakılmıştır. İsteklile 
rin şartname ve keşiflerini gör 
mek üzere her gün pazarlığa 
iştirak için o gün ve vaktin
den evvel Fındıklıda 3. K. O. 
SA. AL. KOM. nuna gelmele 
ri. (135) (1986) 

1. - K. O. ve F. Hayvana
tı için kiralanacak çayırlar 
Malova çayırı 9 Mayıs 933 sa
lı Nakkaş ve İsparta kule ça
yırları 10 Mayıs 933 çarşam
ba ve yazla çayırı da Mayis 
933 perşembe günleri gezile
cektir. Cayır sahipleri yazılı 

SADIKZADE Biraderler, 
Vapurları 

KARADENiZ POST ASI 

SADIKZADE 
vapuru 

8 mayıs Pazartesi 
günü akşam saat 18 de Sirkeci rıhtı
mından lmneketle Zonguldak, İne
bolu, Ayancik, Samsun, Ordn, Gi
resun, Trabzon, S üımene ve ruze
ye azimet ve avdet e.de<:ektir. 

BARTIN POST ASI 

KEMAL vapurtı 
7 mayrs ıpazar günü Sirkeci rıbtı

mmıdan hareketle (Ereğli, Z<ıngnl

d.ak, Barnn, Amaına, K.urucaşiıtıe, 

Cide, İnd>olu, Evrenye, İtişe ve A
lıanaya azimet ve avdet edecektir. 

13 may>Sta İzmir postmıını SA
KARYA vapuru icra e.de.c•iıti•· -Fazla tafsilat için Sirkeci Mey· 
menet Ham a.ltında acentalığa mü
racaat. Telef.on: 22134. (2941-42) -günlerde saat 9 da K.O. AL. D o K T o R 

SA. AL. KOM. nunda hazır 
bulunmaları. Rusçuklu Hakkı 

2.- Ayrıca bu mıntakalar Galatasarayda Kanzük eczahane•İ 
da cayırlarını kiraya verenler karşısında Sahne sokağında 3 numa· 

K . ralı apartımanda l numara. 

varsa bu günlerde omısyo- 1 --··--------1111!1111! 
na müracaat edebilecekleri. }'JS 

3.- Çayırların 13 Mayıs KOM.) nuna gelmeleri.(133 
933 cumartesi günü muamele (1984) 2sal 

si intaç edileceğinden saat 11 
de çayır sahiplerinin komisyo 
na gelmeleri ilan olunur. 
(139) (2004) 

4. K. O. Sa. Al. Ko. dan : 
Aşağıda cins ve miktarı ya 

zılı fotoğraf malzemesi 25 
Mayıs 933 tarihine kadar tes
lim edilmek şartile 15 gün 
zarfında pazarlıkla satm alı
nacaktır. Taliplerin mezkôr 
müddet zarfında Eskişehirde 
Sa. Al. komisyonuna müra
t;aatları. (3051) (2029) 

Son model Klopcic obtra-
törü: 

13 X 18 lik 8 adet 
18 Y 24 lük 14 adet 
12 şer camlık Gomon• ka

seti: 
13 v 18 lik 17 adet 
18 X 24 lük 21 adet ,,. ,,. ,,. 

K. O. ve 1. F. için 3,000 
kilo zeytin pazarlıkla alına 
caktır. İhalesi 10 Mayıs 933 
çarşamba gÜnÜ saat 11,30 
dadır. İsteklilerin şartname
sini görmek üzere her gün ve 
pazarlığa girmek için o gün 
ve vaktinden evvel F mdıklı
da 3. K. O. SA. AL. KO. na 
gelmeleri. (140) (2027) 

:f. ,,. J[. 

Pazarlıkla alınma•• ilin e
dilen 3. K. o_ lut'aları ihtiya
ci için 4,500 adet yeşil salata 
2,200 demet yeşil soğan 1,000 
demet tereotu ile 20 kilo sir 
keye teklif edilen fiyat pahalı 
görüldüğünden ihalesi 8 Ma
yıs 933 pazartesi günü saat 15 
e bırakılmıııtır. İsteklilerin 
şartnamesini görmek üzere 
her gün ve pazarlığa iııtirak i
çin o gÜn ve vaktinden evvel 
Fındıklıda 3. K. O. SA. AL. 
KO. na gelıneleri. (141) 
(2026) ~ 

Haydarpqa ve Gümiipu
yu hastaneleri 1. F. için 
68,000 kilo koyun eti kçalı 
zarfla münakasaya konınuıı
tur. ihalesi 29 Mayıs 933 pa 
zartesi gÜnÜ saat 11 dedir. 
isteklilerin l}&rtnamesini gör
mek üzere her gÜn ve münaka 
saya girmek için belli vakit ve 
saatte Fındıklıda 3. K. O. SA. 
AL. KO. na gelmeleri. (142) 
(2025) 

Hava ihtiyacı için pazar1ık 
la çelik, çubuk, demir, çelik 
saç, demir saç köşebent demi
ri alınacaktır. Talip çıkmadı 
ğmdan ihalesi 8 Mayıs 933 pa 
zartesi günü saat 14 te bı
rakılmıştır. İsteklilerin şart
namesini görmek üzere her 
gün ve pazar1ığa iştirak için 
o gÜn ve vaktinden evvel Fın
dıklıda (3. K. O. SA. AL. 

23. F. SA. AL. KO. dan: 
Fırka kıt'aları için 505,70 

kilo un kapalı zarfla müntt 
kasaya konmuştur. İhale! 
27 Mayıs 933 cumartesi gÜJJ1 

saat 15 tedir. İsteklilerin şat; 
nameyi görmek üzere her gi.if 
ve münakasaya girmek içİf 
belli gün ve saatte İzmitte fıı 
ka satınalma KO. na mürtı· 
caatları. (3052) (2028 

* * * Çatalca Mst. Mv. İçin açıl 
münakasa ile 30 ton laveın• 
rin kömürü alınacaktır. lhaJ 
si 20 Mayıs 933 cumartel 
günü saat 11 dedir. lsteklil 
rin şartnamesini görmek ~ 
zere her gÜn ve münakasa1 
İ!!tİrak için o gün ve vaktiıl 
den evvel Fındıklıda 3. K. ( 
Sa. Al. komisyonuna mürl 
caatları. (125) (190~ 

ı~V ,,. ~ ~ 
7_ K_ O. hesabına pazarlı~ 

la 20 adet nalbant çantası 1' 

tın alınacaktır. İhalesi 8 Pffı 
yıs 933 pazartesi günü saat 1 
dedir. İsteklilerin nümuoe ., 
tartnamesini gönnek üıe~ 
her gÜn ve pazarlığa itti~ 1 

çin o gün ve vaktinden. ev</1 

Fındıklıda 3. K. O. Sa. AL ~ 
misyonuna gelmeleri. (131, 
(1962) 2~· 

• * * 
K. O. hayvanatı için paz-1 

lıkla 50,000 adet 3. numal 
beygir mıhı salın alınacaktır 
ihalesi 8 Mayıs 933 pazarl1 

si günü saat 11,30 dacLr. Jı 
teklilerin niimune ve tartJJI 
meaini görmek üzere her ~ 
ve pazarlığa ittirak i9n.~ ~ 
ve vaktinden eVYel FmdıkJJ" 
3. K. O. Sa. Al. Koıniay~~ 
na gelmeleri. (132) (190' 

241 

* * * Çat.Ica MST. MV. ibtij 
cı için 61 metre mikabı ~J( 
ile 61 metre mikibı çorlu~ 
re Kumu pazarlıkla satın ' 
nacakhr. İhalesi 6 Mayıs 9~ 
cumartesi gÜnü saat 15 tedi" 
İsteklilerin şartnamesini g' 
mek üzere her gün ve ~. 
lığa iıtirak için mezkfu: ~ 
ve saatinden evvel Fındıkır' 
3. K. O. SA. AL. KOM. n~ 
gelmeleri. (134) (19: 

. • * • ·ı 
K. O. ve 1. F. Krt'aları 1 

tiyaci için pazarlıkla 5000 
lo Pirine alınacaktır. İhal 
8 Mayıs-933 pazartesi giİ 
saat 14,30 dadir. İstekli} 
nümune ve şartnamesini it 
mek üzere her gün ve paı' 
lığa iştirak için o gÜn ve sj 
tından evvel Fındıklıda 3. 

1 
O. SA. AL. KOM. nuna ~ 
meleri. (136) (19ıf 



Süt 
veren 

annelere o fatlı 
ittihat Değirmencilik 

TÜRK ANONlM ŞlRKETlNDEN: 
Sirketimizin 19 Mart 1933 tMıihindr inikat eden beyıetl umumiyesin-

e ittihaz olurum mukar~ta tıevfikaıı 1032 .,...,; dewei muaıneJatı için 
fai1 ve kmcttü olarak ışbu fC!hri Mayı ırı onobeşind glinilrıden itibaren, 
Osmanlı Bank:aeı ile Doy9" Ocyeırt &nk vıe Banka K.omt,rçiyale İtıol

yana ğiselerindc hisse senetlerimizin 23 nume.rolu kuponuna mukabil iki-
er buçuk lira ve miie9S.İ.s ın-.lcrimizin 23 numaralı kııponuna ımıkabil 

forder üra ondört buçoılı: lrunış tediyf' edileceği ve ıcap edoo bordrolar 
.;erelı: baladaki RankaJann Galata gi..,lerinde gerek şiTketimiziıı. mer
l:ell idaresın.dc ıı.Likadarkımı emrine anıede buklndwniıooğu ilan o unur. -----------·(Z7S1) M<clisi tda.r.·--~ .... 2487 

Deniz Levazım Satınalmft 
Komisyonundan: 

1200 Ton Rekompoze kömürü: Kapalı zarfla münaka 
sası : 6 Mayıs 933 cumartesi günü saat 14 te. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için yukarda yazdı Rekom
l>Oze kömürüne ait şartnameY i görmek İstiyenlerin her gün 
v~ itaya talip olanların da tem inah muvakkate makbuzlarile 
hu·likte hizasında yazılı gÜn ve saatte Kasmı1>14a'da Deniz 
levazon Satmalına komisyonuna müracaatları. (1559) 

1 • 23&2 

Eca•bi memleketler• aidea 1 iiccar ve seyyahlara 

Banka Kommerçiyale İtalyana 
Sel'lbay .. i 100,000,000 (ihtiyat ak:çesiı 580,000,000 Liret) 

Travel!era (Seyyahin çekleri) ıatar 
liret, frank. İngiliz liraaı veya dolan frank olarak satılan bu 

çekler sayaaiııde nereye gitseniz paramzı kemali emniyetle tapr ve 
her zaman isterseniz dllnyanın her tarafında, şehirde otellerde 
vııpurlarda, trenlerde bu çekleri en küçlik tediyat için nakit ma
kamında kolaylıkla istimal ec:lebilirsiniı. Travellen çekleri hakiki 
sahibinden başka kimsenin kullanamayacağı bir tekilde tertip ve 
ihtas edilmiştir. 2366 

Zonguldak Havzai Fahmiye 
Müdiriyeti Umumiyesinden: 

Müdiriyeti umumiye il e Koı:lu ve Kilimli mev
kileri için mübayaa edilecek olan (60) kalem mabeme 
20.4.933 tarihindeu itibaren 20 gün müddetle açık münaka 
sayo. konulınuıtur. Talip olanların 10-5-933 tarihine mü
~İf çarfalllba gÜnu saat 14 e kadar bedeli muhammeni
'"" % 7,5 nisbetinde (157) lira 6 kuruşluk teminatı mu
va~telerile Zonguldakta Ereğli Havzai Fahıniye müdiri
Yeti UrnuınİYesine ve prtna meyi gönnek istiyenlerin İs-

( 1anbul'da mmtaka M-din mühendisliğine müracaatları. 
~) 2400 

Kartal Malmüdürlüğünden: 
Muhaıru.ıen 
kıvrneti 

Lira 
40 Kireçburnu mevkiin deki: 1 No. lı kör dalyan 

Ye Yoli mahalli 
20 imam bağı m~~eki : 2 No. le köy dalyanı 
20 Gazhane mevkiindek ı: 3 No. lı Orta voli mahalli 
40 Dut dibi mev~de : _4 No. lı Baş voli mahalli 
25 Çayırlar mev~dekı: 5 No. h Göl ağzı dalyanı 

Yukarda yazılı volı ve dalyan mahallerinin bir senelik 
İcarı 18 Nisan 933 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle 
ınW:ayedeye konulmuştur. T aJip)erin 7-5-933 pazar gÜnÜ 

&aat 17 de Kartal Malmüdürl üğiine müracaatları (1791) 
2399 

ATA REFİK 
Bahçekapı • Meydancalı: SS ( Sabık Şamlı müessesatında ) 1 
lstaabul Piyasasının en büyük, en ucuz, 

en moda müessesesi 
Mevaiınlik, !azlık çeşitlerimiz. tamamen i'elmittir. J 
En ucuz fiatlarle, en ı:~nguı çeıitlerimizden 

ILLll!'..1. 

ark Malt ül8sa Kullanınız sütünüzü arttırır 

1 Çocukların k miklerini 
Kuvvetlendirir (2716) 

Istanbul Ziraat Bankasından: 
S ra Semti Maballeti Sokağı 

No. 
379 Mercan Dayabatun Örücüler K. 
380 Yenlcami Boca Aliettln Çiçekpaun 

381 
382 

Çengelköy Çengelköy Lokmacı 

Kagir d6kkön 
[ .. mağaza ve 61-
tünde ~ kat ebniye) 
Aht•P bane 

Hisseli 

Tamamı 

3/48 
Ta111amı 

Emlıilı:: 

No. 
7 

42 
5 

Hiueye g6re mu
bammen K. 
1000 T. L. 

1563 
300 

N .. 
Beyazıt Emin bay Parmaklı::apı [Kagir dükkan ve üı-

tllnde 3 oda var! 50/120 20 18 1000 ,, 
383 Kumkapı Nipncı Havudu Bostan Ah,ıp hane 112 7 300 .. 
384 KllrkçUbaıı Kuyulu ,. ,, S/24 17 85 N 

385 fen~r Tahtaminare Fenerkapı Kagir iki hana 114 150/152 1250 ,, 
386 Balat Karab~t Balat ,. bane " 105-107 700 ,. 
387 Bü~kdere BüyUkdere Duvarcı Ah,ap bane " ;;

611 
~: " 

388 Ferik6y Feriköy Ayazma ., ., Tam~mı " . 
ihale bedellerile pey akçeleri nakten veya ıayri mübadil bonoıile 6denmek illere yukarıda yaz:ılı gayrı menkuller ~çık artbrma ıureble 

1atışa çıkarılm11tır. Kat'i ihaleleri lS/S/933 pazartesi günft uat on beştedir. l.teyenlerin % yeıli buçuk pey akçelenle Bankamıza mUra· 
caatları. Şartname bankamı! kapısına aaılmııtır. Senei haliye verglıile belediye rftıumu müşteriye aittir. 

YENi MODEL 

KODAK 620 
Forma 6 X 9, lı:odak opjektif Anaal f. 6. 3 

sızı SELAMLAR 
A•ri Amat6rün En Milkemmel Fotoğraf Makinesidir. 

KIT'ASI UFAK 

AÇILIP KAPANMASI 01'0MA TİKTİR 
KULLANIŞI GAYET BASiT 

Memn1111lyetbah1 Ye muyaffakıyetli resimler 

TARZ! iSTiMALi MECCANEN GÖSTERİLiR. 

akit muka ilinde •atalık emlak ve eıya 
Be) oğlu Kausı Defterdarlığından: 

~lahallesi :-.okağı No. sı Cinsi ziraı Muhammen kıymet Tarihi ibaletiİ 
Lira K. 

'J'omtom Giilbalta l Eşyayı zatiye 
E..urtulu~ Saatçı L 2 Ev eşyası 
Galata Beyuıt Bülbül ~-;H Arsa 130 
Pangaltı Cedidi ye 16Q Hane 

780 00 
2000 ()() 

Hereketıad,. Horoz ı Maa dükkan apartıman 
Kağıtbane dPkovil hattı dabilinde çayır ot v~ otlakiyll8İ 500 00 

,, ciheti askeriyed,.ıı hakıyc kalan ?. ır nt ve otlakiyesi 150 00 

Kağıtbanede 

Kııb:ıta 

Feri köy 
Haeketıade 

Kiralık •- lak ve mesire mahalli 

Omer avni 
Kı~ım 2 çifte eeviıler 
Hornı 

::-ıeyır mahalli ve kahve ocağı 
Haı·u7. mahalli 

54 Hane 
l Apartımıın d.ıire..i 

2 

İcarı 
581 
lfıO 00 
28 00 
2S 00 

1 ~ene 

:"' " 
l " 
l " 

4 22 Oo l u ,, ,, ,, " 

Galatasaray polis merkezi altında l Dükkln 360 00 3 ., 
1' H ,, H 7 tt '~ 00 3 tf 

:.!6-4-9.'B 
?.().1,.C)33 

ll·S 933 
13.5.933 
l.1·5-93;1 
:.!6-4-933 

.. 

H 

13-S-93.J 
.. 
" .. 
" 

Nakit veya mübadil bonosu makabllln:le •ahlık emlAk 
rapcami Kalalat yeri l IS \ı•a 2-1 ıJO 1~{.5-933 

(;ala!~ Beyni! Arapoğlan 5.7 maa dukk iıo hane (nısıf bi~oe) l()IJ{) 00 " 
Balada evs.ırı muharrer emlak v~ eşyanın •atış ve ıcarlan hizalarında m•ıharrrr tarihlede ihale olunmak 

Ülere müzayedeye konulmuştur. !stedıkJ.·ri ihale tarıhine nıü.adif günde vr- :aaı. o_n ~·e~t" o/o 7,5 teminat 
a~çelerile Beyoğlu _maldairesiııde ınüteşekkıl komisyoı•a müracaatları lizııııdır. lalsılat ı.teyenler daha evvel 
müracaat ed.,bilir!er. tl 776) 

İstanbul uçllncll ionı. lmomuclıugun

da.n : 
Bir bomun temini isti fası için mah

cuz ve paraya çevirilıne.si mukarrer, 
maklrap tcsgıihı. yanğın tuLumbası. bas 
kül ve saire 9, m,yrs 933 tarihine mü
sadıf salı gllnü ;aat 11 .-,n 12 ye kadar 
Galatada Mahmudiye caddesı 75 numa. 
ralı ınaga:ıada birinci açık artırma su
reti!e $ttılacaktır. Taliıplerinin mahal
linde bulunacak memuruna rnllraeaatla 
rı Hiin olunur. (2909} 

• • o 

Beşiktaş 2 ;ı.nci hukuk hlkimliğin

den: 

1st. t.'lr. Kumandanlığı 1 
SabnaJma kom. ilıinla: 

Merkez Kumandanlığı i-
çin 130 karyola 2000 kilo 
yün 6 adet su fıçısı 6-5-933 
cumartesi gÜnÜ karyola saat 
10 da yün ve fıçı 14 te pazar
Wda satm alınacaktır. İstek
lilerin Komisyona uğramala-

rı. (1999) 2533 

İfayı teahhut etmeyen mü
teahhit namı hesabına Ordu 
sihhiyesi için dişçi malzemesi 
7-5-933pazar günü saat 14te 
pazarlıkla satın alınacaktır. 
İsteklilerin ş,artnamesini gör 
mek icin her gün ve pazarb
ğa girişeceklerin belli vakitte 
Komisyonda haztr bulunma
ları. (632) (2018) 

Maltepe Piyade atış mek
tebi için 80000 kilo ekmek 8-
5-933 pazartesi gÜnÜ saat 14 
te pazarlığı yapılacaktır. la
teklilerin belli vakitte komis
yonda hazır bulunmaları. 
{633) (2017) 

*** 
Hava Birlikleri için 50 met

re mik'abı gÜrgen kalas 7-5-
933 pazar gÜnÜ saat 11 de pa 
zarLkla satın alınacaktır. Şart 
namesini gönnek için her gün 
ve pazarlık için belli vaktinde 
komisyonda haztr bulunmala 
rı. (631) (2019) 

K A PisptifaSde:::~!:.~.:~':" " 11 cuz satar, B~yoğlu 1stikLil cadd«i -------------
390. İsveç setaretı karşısında. İstanbul üçüncü icra dairesinden: 

~ Malklnaya IO•uM yok 

Anı....,tkoyiindıe &< lı.baı>lar solıagm 

da 40 No lu hanede munm ikıen Şişli 
Fnınsız 1-tıaneııindıc vefat <>den Sa..,. 

Ef. t"""'ke<ıine mahloecuooe va:oiyct edil 
miştir tarihi i.Janıd<ı.n itiba1'ttl esbabı 

matl~ ve alaloada.ranm bir ay ve miras 
cdarm ilç ay zal'fmda BcşikUş ikinci 

~ulh bulouk mahlrıcmesine müracatJarı 
ve işbu mudıdct gcçtilct.en 30llll'll tereke 

den bk bak tak>p e&lemcyeocği ilan 
olunur. (2921) 

Geyte icta ~~' Macar 

şirketi.ne malı'lmil mikdac ıparaya borç 

lu ~ ista&yooondıa mükim Ha.sa<• 
Fehmi el'cnd>ııin isbu borcundan dola 

yi mahcuz . Hofcr mackalı 20 beygir 

kuvvetinde 2346 nuıncrolu .\ıir adcıt mo 

tor ile banko ve taslarının ,;atılmasınıa 

ve paraya çevriiıneeine vıe ilk .ırtırnıa 

mn 13 mayıs 933 eumerte6ı günü •t 

10 ili 12 de icrasına v~ y(vmı mezkur

& mukadder 1'100 .lıranın yüzd~ yet• 

miş beşini bulmadığı takdırde ıkınoı 

artırmanın 27 mayııı 933 c:umarıcsi gi.ı 

nü saat 10 ili 12 de Geyv~ 1otaSyo>nun 

3a yapılmasına karar verilroilı oldugun 

dan talıi.plerin muayyen gün ve saatler

de Geyve istaeyon maballcsind akkaya 

lı Mu.tafa efendinın bakkal dük~a

nmdıı baZ11" bulunmaları i.liı.n olıınu.r 
16

74 
(2647) Mahcuz ye paraya çevnlrnesı mukam:r 

Ziraat Vekaletinden: 
. Yüksek Ziraat ve Baytar mektepleri civar~da inşa e-

dılmekte bulunan yeni binalara ait kalörifer tesısatmm 6-5-
933 tarihinde yapılacak olan münakasası görülen lüzum ü
zerine 11-5-933 tarihine tehir edilınistir. Evvelce münaka
sa şartnamesind~ taliplerin münakasaya iştirak edebilıneai i
çin yapmış oldugu 65000 lira kıymetindeki bir tek kalörifer 
tesisatının ~ab~l. kabulü kat' isini yaptırmış olması p.rt ko
nulmuştu. Şımdi •se müteahhidi bulunduğu tesisatın kabulü 
kat'isi ve yahutta kabulü muvakkat muamelesini yaptmıuş 
olması ve müteahhidin ihtisası Vekaletce haddi kifayede gö
rülecek bir kalörifer inşaat m ütehassıs~n istihdamını deruh 
te etmiş bulunması şarttır. Diğer şerait eskisinin tamamen 
aynıdır. Binaenaleyh yukarda yazılı şeraiti haiz taliplerin 
ttıünakasa günü olan 11-5-933 tarihine müsadif perşembe 
eiinü saat on beşte muvakkat teminatlarile birlikte Vekalet
te müteşekkil inşaat komisyonuna müracaatları ilin olunur. 

(2031) 

bulunan muhtelif e~yayi .bcytiye balı ve 

saire 15-5-933 tarihine müsa.dif pazar

tesi günü saat 13 den 14 kadar Bd>ek

k Yeni mahallede 6 numaralı hanede a

çık arttırma suretile satrlacagmdan ta

liplerin cnahilllinde bulunacak m<:mu

runa müracaatları ilan olunur. (2912) 

Birinci iflö.s memurluğundan : 

Evve1oc iflisı iUn olunan İstanbul 

Balık pazarında 49-139 nwnarah maga

zada icrayi ticaret eden HitisU.ki haci 

Yüsüf ve İliye Makropu.los kn!.cktıif şir 

ketinin alacalr.lı!.arı ile aktıeylcdigi lı:orı. j 
gurdat-0 mah kemeoe 23-3-933 de tasdik 

edilmiş ve 3 mayıs 933 'lıarihınde ifli· 

sın kal<!ınlmaııma karar vcrikniı oldu 

:lunu •ıan olı.mur. (2917) 

l:M~t•] ile dalma 

' kopya ç:ıkarallıllfNlftla. 

:.-...-::.-.t.. T. L. 1.so 
... ~ _, ...,.,d ..... TOlEIO 
-.--............. H 

roı-.-

(2566) 

&1rterı,.o1.,.. Dr.tHSAN SAMI 
BAKTERiYOLOJi LABORATUVAR! 

Umwni bıı tahlilih, ITenııi -ktai 
nazarnıclan (Wa11ennan ve Kalın 
teemülleri) kan lriinıyn.tı .. ,.ı-. •. 
Tifo ve m- butalddan tc,ı.iai. 
idnır, balııam, cerabal, kuurat ve 1111 

tdılilatı, Ultra milıroalcıopİ, baauai a
şılar istihzan. Kanda üre ııeker. 
Kloriir Kolleaı-in miktarlarmm ta· 
yini. Divanyolu'nda Sultan Mahmut 

türl.eai No. 1811. T.ı.ıfoa: 20881. 

2792 

Beşi~ 2 inci hulı:uk blkimligin· 
den: 

Be~ Maıır.ııdılyc mahalLC6İnde 

Baytr eolrağıındıa 81 No._ lu hanede w
fat eden Nihat BeıytC ait Befiiı:tafta Vif 
ne -14' mıhalkeınde Armağan aokağırı 
da kiin 30 No. lu haBoniıı 7-1 b;..dle 
.Muradiye m;ııbalıe.inde Bay .. moJıaim 
dıa 81 No. lu hanenin nmıfı alcnıl açık 

-ııma MMCtiıle utılıga çılı:arılmlftı.r. 
Tapu .. yrt:Lanna na.zararı iı....,.lednde 
hiç bir ayni halı: ııesiıs edilmemi§tİ.r ha 

yı<" sokatındalı:i ahtaa> hanen.in ruıııf hitı 
seei Iı:ıymeıti 1500 ve annağao aok..im 
daki a.bpıp loooağlll 7-1 ~ kıymeti 

400 Jirmdı.r müzayodeyoe iftiıaılı için kıy 
meti mohacrıminclc.rin.in yiiııdc yıcıdi bu 

quğ\J depo od.ilmek prtta:.s.t:ıı 6 Hui 
ruı ıarihine mileadiıf eıa.lı gllnü saat ıs 

tıe B~ 2 inci sılh lı.ulııult mab1ııt 
mminde iara eıdiıloc:ektl«. Fule taniMt 

..imalı: ~ 931-36 No. lu dmy.a 
ya mİM'etat etmeJed iıUıı olonur. (2922) 

(2920) 

!stanbul ilı:ioci k.ra memurlu~wı

dan : 
Bit borçtan dolayı mabcuz ve p.ı.ra

ya çevrllmC11i mııkanu k ... , halı. osec· 
cade, yazrbanc ve lı:.lasör loan.ape takı· 

mı, ,..,....,,.,,.,,,, bir adet a.Itm saat 11-5-
933 tarihine millladif ıPUŞCmbe glinu 
mat 10 dan i.tibaruı Galatada merkez 
rıhtmı ı.ı 5 iıad kat s - 6 numarada 
•tı.ıaulmdan 1ıal~ oJan,Iarın yc•-mÜ 
mczldlrda 9~709 dosya numarasını 
hamikn mablllndc hazrr bulunacak me 
muruna müracaatları ilSn olunur. 

(2911) 

Dre A. KUTIEL 
K.arııloöy Börekçi fırını aıraamda 34. 

(2648) 2371 

Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. !Jo. 
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Ankaralının .DefterıJ 
. . .-,. ,..,., _ .... ··~~-- ... ..:--.-~ -··' -

Kazım Karabekir Pş. 
Millici'ye verdiği cevapta hadiseyi 

nasıl anlatıyor? 
.ı!r~nköy; 30. 4. 933 3 - Ankarada Büyük Millet Mec-

''Efendim; 
"27.4.1933 tarihli ıazetenizde 

••Ankaralının defteri,. tefrilı:aamda 
Celaleddin Arif Bey ıneaeleaini ve tah· 
aıma ajt mütalearuzı okudum. Pek 
yanhttır. Aradan 13 eene geçıneaine 
rağmen lıtikli.I harbine ait hi.diaele· 
rİn h&li. hakikatini bilememekliğin iki 
mühim aebebi vardır: 

1 - Y apanlann timdiye kadar bir 
feY yazamaması. 

2 - Yazıcılanmızın da yapanlar
da,. hakikati öğrenmek için bir teY 
aormamalarıdır. 

Bu iki ııebep medeniyet ve hakikat 
kar~ıaında mühim auçlardır ki, azı ya
panların, çoğu da yazıcılanndır. Suçu 
bu suretle taksimden sonra bu hi.diae
yi anlatayım: 

Celaleddin Arif Bey Erzuruma ıel
diği zaman harici vaziyet ıu idi: 

Erml'niler katHamlaroil denınla 
Kara ve Ardahan Vilayetlerindeki 
Türkleri bitiriyorlar, cephemize müte
madi taarruzlarda bulunuyorlar vl 
Sıvasa, Kızılırmağa mye bafnııyor
lardı. Ne benim ve ne de Hariciye 
Vekilimizin ınüracaatlan hüanü ka
bul gÖnnemitti. Bu h&l aylardanberi 
böyle devam ediyordu. 

Dahili vaziyet iae: 
Ankara bir türlü mukabil harekete 

•niisaade etmjyor ve böyle bir hareke
lin mHli leli.ketin batlangıcı olacafı· 
nı zannediyordu. Hatti bir aralık 
garp iayanlanm tedip için tarlan tah
liyesine ve kıtaatmıı garbe nakle bile 
kalkıtllllfb. Ben itıe, Ankaranm bu 
mütalealanm pek tehlikeli bulmut 
ve l :.zı tedbirlerle beraber iki fedai 
müfrezeaile iti hallettimıittim (Bu hu
ausıak; muhaberemiz uznndur). S.. 
ferl>er halde hudut boylıınndalıi fır. 
kaların yükü fark ballam ..e ıım.
aa Erz:ununu eziyordu. 

itte böyle naaik bir zamanda Mil
let Mecliai ikinci Reiıi ve Adliye Ve
kili olan Celaleddin Arif Bey, refaka
tinde Erzurum meb'uw Hüaeyin Avni 
Beyle Erzuruma geldiler. Ben bunla
rm niçin geldiklerini veya aönderil
diklerini bilmiyordum ve C. Arif Beyi 
de evvelce tanımıyordum. Malua mil· 
li hükiımetimize kartı halkın n ordu
nun ve f"haımm aaraılmaa hürmet •e 
muhabbetini göıtennek için Millet 
Meclisimizin bu ikiııci Reiaine kartı 
pek parlak bir kaı·tdama yapbrdım. 
ilk milli.kabınızda bana fU mal6matı 
Terdi: 

"Şarkta Uınumi Valllilı: ,....ı-aını 
•e buraya da ıizin tayininhd Ankara 
düıünüyor.,. Bu habm- beni ,..._ dO.. 
türdü. Çünkü: 

1 - Ben daha mütarelııeain bat
langıcında milli iıtlkllllmlsln ancak 
milli bir kuvvetle kurtanlabilecefini 
n bunun ela Ernırumcla rp d cq mil. 
li bir tetekkül ile mümkün olabilece
fini bir çok zatlara ve bu meyanda 
M. Kemal Pata Hazretlerine de Şiıli
deki evlerinde bizzat aöylemJt ve ken· 
dilerini tarka dant etm;,tlm. Bu da· 
vetimin mühim bir sebebi de ben.im 
Harbi umuminin aon aafbaımda tark· 
ta muva_ffakıyeıli hareketlw yapınq 
olmaklıgımdan halk ...., ordu ile kar
ıılıklı itimat ve rabıtaınız ve dfitman
larla da gene kartılıklı iyi taruımaklı
ğımız dolayısile milli bükGınetinıizin 
temelini benim Erzurumda kurabile-
ceğime imanım vardı; fakat tark 
vaziyetiıün ve fark bareİı:etinin 
batka bir elde makUı bir netice ver
mesini pek muhtemel gördüğümden 
mmi harekatı akamete uirabnamak 
için benim tarkta kalarak kendilerinin 
garbe tneccühünü dütündüğümden
di. 

2 - M. Kemal Pı. Hz. henüz latan
bulda iken ben f&rkta ite batlamıt ve 
Erzurum kongresile milli nüveyi hazır
lamışbm. iki buçuk ay sonra Erzunı
ma gElen mü~arünileyb tekliflerimle 
tekiden mutabık kalmıt ve bu auretle 
ben tarkta kendileri de garpteki uya· 
aet ve harekatı idare ebneyi milli pla
nımız olarak tespit etmittik. 

• 

lisi açdıncıya kadar bu fikirde bulu
nan M Kemal Pı. Hz. bundan aonra 
nedenae bu fikirlerinden sarfınazar 
ettiler. Fakat ikna edici bir çok ınu
baberabm neticesi ıene muayyen va
zifeye intizar ediyordum. 

4 - C. Arif Beyin getirdiği malü
mata nazaran farktaki kurtarıcı va
zifemden mahrum edilecektim. Bunun 
milli felaketin baılangıcı olacağı hak
kındaki kanaatim iae değiımemişti. 
Bunu C. Arif Beye de anlattnn. Ta
savvur olunan Umumi Valiliğe benim 
değil kendisinin tayininin muvafık o
lacağı fikrimi o da kabul etti; ben de 
Ankaraya yazdım. Teklifimden son
ra M. Kemal Pı. Hz. den aldığım tif
rede C. Arif B. in Kolordu ambarla
rmda suiistimal var mye Kolordu Ku
mandan vekili ve Vali vekili Manas· 
tırh Kıizun Beye hücumunu öğrendim 
C. Arif Beye silah ambarlanru gezdir
dim ve hataaıru göıterdim. ikinci bir 
şifre ile Ankaraya taabih etti. Bazı 
ifadelerinden ve hallerinden aaıl mak· 
sadının M. Kemal PafA Hazretlerine 
kartı olduğunu hiaaettim. Derhal Er
ki.niharbiyei Umumiye Reisi lamel 
Beye sordum: "M. Kemal Pap ile C 
Arif Beyin arası naaıldır?,. Aldığıın 
cevapta: ' 'Samimi olmadıklarını ve 
meclia vaaıtaaile beni düıürdükten 
aonra iatinatki.htan mahrum kalacak 
olan M. Kemal Pt. yı Erzurum balkı 
vaaıtaaile diifüreceklerini,. öğrendim. 
latikli.I mücadelemizde bu hareket 
milli birliği eaaaından mahvedeceği 
cihetle derhal ıu tedbirleri aldım: 

1 - Üzerindeki müeaalr makamlar
la gayrimea'ul ve i.mlr bir tarzda Er
zurumda bulunmasmı tehlikeli gördü
füm C. Arif Beyi derhal vali veki.le
tine setirmek ve bu auretle mea'ul ve 
madun vaziyetine aokmak. Ordu am
barlanndakj hırsızlık it'annm doğnı 
olınadığrnı anlıyan mütarünileyh bu 
teklifimi kabul ıztırarmda kaldı. An
karaya düten de kanun mucibince 
derhal diger vazife ve sallhiyetleri Ü· 
zerin.den alm.akb. Ben, ahvalin icaba
b ile kanunu mezç ile doğru hareket 
ettim. 

2 - Şunun bunun İstedifi bir kim
aenin vali olamıyacafuu Erzurumda 
temin ettim, Ankaraya da bildirdim. 

3 - Devam eden Türk katllamlan
ru durdurmak ve ıark halkınm endi
telerine nihayet vermek ve tehlikeye 
düpnekte olan millt hareklbmızı kur· 
tarmak için taarruz etmekte devam 
eden Ermeni ordusuna mukabll bir ta· 
arruz yapbrdım ve Ermeni mevzile
rini İfgal ettirdim. H.....ı.a.tım Ankara
ca da taavip ile taarruEa devamun 
nihayet muvafık görüldG. 

lıte bu tedbirlerlm aayeaindedlr ki 
Erzurumdan 50 imza lle Büyük Millet 
Meclisi Reisi M. Kemal Pı. Hz. ne çe
kilen ısyanki.r telırafın tevali edebi
lecek vahiın neticelerini önledim. 

Askeri hareki.b da malüm olan sür' 
at •e muvaffakıyetle ikmal ederek Er
meni ordusuna teslimi aili.h ettirdim 
ve garp cephesine külliyetli aili.h ve 
mühimmat ve para, ve kolordularla 
yardım temin ederek milli davamızın 
muvaffakıyetini teminde uhteme dü
ten milli vazifemi tamamladıın. 

Bir vazifeyi yapmak, bana, onu öğ. 
ünmekten daha kolay geldiji içindir 
ki bu ve bu ıibi hakikatleri hülaaa 
veya mufaual timdiye kadar netret
tirmeınittim. Bu hakikatleri ali.kadar 
zat ve makamlardan dahi öğrenebi
lirıiniz. 

Milli iatikli.limizi kurtarmak için 
canla baıla uğratanların bu hizmetle
rini yazmıyabilirainiz; fakat hari bun-
lan borçlu çıkannaynıız. • 

Lutfen bu mektubumu ayni aütun
larda netir buyurmanızı rica ve aelim 
eylerim efendim.,. 

Kôz1111 KARABEKIR 

Et pahalılığı 
·---

Fiatlnr hazirana ka
dar devam edecek 
ANKARA, 4 (Milliyet) - Anka

rada et hi.la ucuzlanıadı. Bu gün Hal 
de koyun etinin okkaıı altmıfa, ke
mikli 11ğır eti elliye ve kemiksizi alt
ntlfa, kuyruk keza altlDlfa, Karaman 
kuzu yetmişe, Kıvırcık kuzu da ııekse 
ne aablmaktadır. Kasaplardan sordu
ğumuz suallere §U cevapları aldık: 

·•- Şimdi besi zamanıdır. Haziran 
dan evvel etin ucuzlamasını bekleme 
yiniz. Vakıa mahalle aralarında iki li 
raya kadar c'llllı kuzular satılıyor, fa 
kat bunlar lıesmeğe gelmez, su gibi. 
dir ler, onların şiındi eti yenmez, daha 
ziyade oyuncak olmıya yararlar. 

Biz timdi p ek ki.r etmeyiz. bir ta
raftan besi parası, diğer tarnftan da 
mezbaha resmi veririz. Belediye zephi 
ye olarak kilo batına be§ kur u §, nak
liye ücreti olarak ta okkada b ir kuru~ 
alır. Bundan başka yine Be lediyeya 
koyun başına on, aığır başına da yir
mi kurut kotra parası veririrtz. 

Sonra eskiden bir koyun derisi yüz 
elli kurut ediyordu, ıimdi otuza veri
yor\.Jz. Barsağı albnışa atardık, onu 
da yok pahasına satmağa baı;ladık. 
Bu vaziyet kartııında eti u cuz vernıc
ğe imkan yoktur. 

Kasaplar Cemiyetinden aldığım 
malıiın.at t a bunu t eyit etti. Kasaplar 
cemiyet iç'n de bartak ba!iına yirmi 
para veriyorlar. Buna mukabil cenıi .. 
yet onlar icin bir deri kurutma yer i 
yaptırmıt, Burada kurutuyorlar. Deri 
ler bir vakit on altı kuruşa kadar düş 
tüğü halde timdi burada kurutularak 
otuz, kırk kuruta kadar satılabiliyor
ınut. 

Hüli.sa; Ankaralılann Hazirana 
kadar eti bu fiatten afBiı yemelerine 
imki.n görülememektedir. 

Çiroz bolluğu 
ANKARA, 4 (Milliyet) - Bir haf 

tadanberi Ankarada çiroz bolluğu 
var. Henüz daha kurumağa vakit bul 
madan Ankaraya getiril;n yüz binler 
ce çiroz her gün halk tarafından ka
pışılmaktadır. 

Şimdiye kadar Ankaraya ilk ge
lan çirozlar yüz paradan aşağı satıl
mamışb. 

Bu aefer ilk gününden itiba ren bi
rer kuruta aatılmağa başladı. Halli. 
bu gÜnlerde otuzar paraya b ile veril
mektedir. 

Şimdi her kÖ§e başı çiro:ı a tanlar 

la doludur . 

Polonya •ef aretinde 
ANKARA, 4 (Telefonla) - Mil· 

li bayram münaaebetile Polonya ae· 
faretind.e dün gece bir konser ve bu· 
nu takiben auvare verilmittir. 

Süvarede Meclis Reisi, Dahiliye, 
Ziraat Vekilleri, Recep, R;yaaeticüm· 
hur umumi katibi, Batyaver Celal 
Beyle ve daha bir çok mebualar ve ıe 
lirler hazır bulunmuttur. 

-- -

VERNER 
Ankaranın en 
lilks TUVALE1' 

salonu 
Bankalar caddesi 

Tel: 3240 
Ankara palas 

Tel: 3410 

Çiçekler 
~--

Yeni gelen ç içekler 
hemen kapıtıldı 

ANKARA, 4 (Milliyet)-Kasten ıni 
ay başına rasladı, yoksa teıadüfen 
mi oldu , birden bire Ankara Halinde 
ki sebzc,cilerin hepıi de aözleşmi§ gi
bi dün pek çok çiçek getirdiler. 

Bunlar içinde aannaıık menekte 
güllerinden, palmiyelerden, taflanlar
dan tutunuz da, fidelere ve demet çi· 
çeklerine kadar mevcut ... Bu çiçekler, 
bahçesi olanlar tarafından kapı§ıh· 
yor. Fiatleri oldukça ucuz bulunan 
bunlardan nerkiain fidesi beş, kat
merli §epboyun on, yalınkatın beş, 
her cai ve papatyanın iki, sakarlık or
tancanın yirmi beş, Ada li.lesinin bet, 
şimtirin bir kökü Üç k.ıruıa ve kuşkan 
mazın büyük saksıları yetmiş, sardun 
ya ve küpelerin yetmit beş, ıtırın elli, 
şimşirlerin yetmit kuruşa verilmekle· 
dir. 

- -

Kazanç vergisi 
Tahı!il m-emurunun mü
kellefle te~agı azalıyor 

ANKARA, 4 - Maliye ve Bütçe En
cümenkı-inde •Rdil edilen kazanç vergi
si kanun layihasının Dahiliye VP Adli
ye Encün:enlerinden müt~ekkil bir 
muhtelit encümende tetkikine karar ve
rilmişti. 

Muhtelit encümen aon İçtimamda li.
yibanın <!aba evvel bir tali komisyon 
tarafından tetkikine karar vermişti. Bu 
komisyon i-:in dört aza ıecilmiştir. Se
çilenler Ordu mebusu Ahmet lhaan, 
Manisa mehu•u R<iik Şevket, Zongul
dak mebusu Rifat, Konya mebuau Şa
ban Sım Beylerdir. Komisyon hergün 
toplanarak tetkikatta bulunmaktadır. 

Komiayon müklleflerle tahail memur· 
larının mümkün olduğu kadar az temas 
ebneıi gayesini gitmektedir. Komisyon 
bu cepheden layihada tadilat yapılması
nı encümene teklif etmeğj münasip gör

mektedir. 
Bu suretle vergi tahsilatında •adelik 

ve az temas meselesi esas addedilecek .. 

tir. 

--·--
Na•ıl y a · ı l cak? 
ANKARA, 4 (Milliye) - Be

lediye Bankası hakkında hükumet 
meclise, bir kanun layihası sevket 
miştir. Bu liiyihaya nazaran bele
diye kanununun 131 inci ma<'de
sine göre tesis edilecek belediye
ler bankası hükmi 1ahsiyeti haiz 
olacak ve Ziraat ve Emlak banka 
ları gibi kredi müesseselerine 
mahıus haklardan ve imtiyazJar
dan istifade edecektir. r liim
dıir ki belediye kanununun ı~l in 
ci maddeıine göre belediyeler ı
çin bir banka kurulması icap et
mektedir ayni madde hükmüne 
nazaran Belediyeler .virmi sene 
müddetle bütçelerinin yüzde beP, 
nisbetinde ayİracakları tahsisatla· 

1 rı hükumetçe gösterilecek bir ban
kaya yahrmaya mecburdurlar iki 
buçuk senedenberi tatbik edilmek 
te olan bu madde ile halen bir bu 

1 çuk milyon liraya kadar bir para 
toplanmıf bulunmaktadır. 

Ankara SİNEMALARI 
Yeni Bugün bu gece 

MALEK 
MiLYONER 

ilaveten: Dünya haberleri 

Bu gece Kulüp 
Büyük .ı:ejİ.l!ör Fritz ~ın 

U.V kalMe biır eseri 
DÜSSELDORF VAMPİRİ 

Le Maudit 

.. 
hey«an, aşk ve sıergü:oeşt filini. 

llavcıen : Dünya haberleri -,., 
şarkılı ~!$.ve. 

C)~D 
" • ' ., •, ··r--,.;ııı. "" ·.r ~· ~·~~-·•.:ı 

Ankara icrasında yarım saat! 
Her gün binlerce müracaatçı, se_ 
nede yarım milyon lira tahsilat 
ANKARA, 3 ~Milliyet) - Salaya 

girdim. Gözümü karanlığa alıtbrına· 
ğa çdı§ıyorum. Burası Ankaranın ic
ra dairesi, aaat ta iki suları .. Öyle ka
labalık ve gürültü var ki, batım dön
dü. Herkes birbirine dert anlatıyor, 
odalar dolup dolup boıalıyor. Bronz 
tel parmaklıklar araaındaki küçük 
pencerelerin önü mab,er gibi. Her ka 
fadan bir aea çıkıyor: 

- Mehmet Bey dokuz yüz yirmi 
dokuza yüz altmı§ ... 

- Rica ederim Beyim, dokuz yüz 
otuz ikinin bin be§ yüz elli altısını ve
rir misiniz? 

- Kuzum kardeşim bu senenin do 
kuz yüz otuz bir numaralı dosyasını 
bulur mu ıunuz? 

Her seıin fevkinde srbna görme .. 
m.İ§ (Maaşa!Iah) bir sea: 

- Kur§unlu cami altında dortyüz 
seksen bet mükerrer numaralı iki bap 
kolacı dükkanın ücyüz yirmi bir bin 
yedi yüz elli iki sehimde albrut altı 
bin b~ yüz seksen dört sehimi dört 
bin iki yüz lira bedeli muhammenle 
satdıyor, talip olan var m.ı ınıınıı? .• 

Vay canına ne müthit sehim!. A
deta merak ettim. Bu salonda bu itle
rin erbabı pek çok, hemen biri!ine 
sordum: 

- Canım bu kadar sehim olur mu, 
şehir mi bu, yokıa dükkan mı? 

- Hisselerin taksimi kolaylaıaın 
diye bir hesapbr bu .• Yani senin anlı 
yacağm; feraiz mucibince verese faz· 
lalığırun icap ettirdiği bir taksim i§i• 
dir. 

Dedi, yokaa ben de bu kadar hia
ııeye taşmıştım.. Odalarda, salonda 
§Öyle bk dolafbm. E~ dosta sorarak 
karilere epeyce malıiın.at topladım ..... 

.,. .,. .,. 
Ankara icra dairesi Büyük Millet 

Meclisi hükiimetinin teşekkülünden 

beri bir çok istihale ıeçi>'ITlittir. 
Halen mülğa olan 1424 numaralı 

icra ve lfli.a kanununun tatbik tarihi 
olan 929 senesinin Eylül ayının dör
düncü gününe kadar diğer vilayetler
de olduğu gibi eski usulün normal gİ· 
di,iyle vazifesine devam ebnit Ye bu 
tarihte yeni icra ve lfli.ı kanununun 
tatbikine başlanılmaaı dolayısile her 
yerde oldudğu gibi burası da bir bub 
ran geçirmiştir. 

Bu intikal devresinde bir çok kan
ııklık olmuı ve i§ler intizamını k a y· 
betmi§tir. 

Nihayet Adliye Vekaletinin ciddi 
te§ebbüsü üzerine lazım gelen ialil.hat 
yapılarak halen mer'i olan icra ve lf. 
li.a kanununun tatbik edildiği 932 se
nesi Eylülün dördüncü gününe kadar 
daire i§leri düzeltilmit; yeni kanunun 
tam bir tetkili.t ve intizam ile tatbiki
ne batlarulmı§tır. 

Bundan ıonra icra dairesi günden 
güne teki.mille doğru yürüyerek itle
rini bir banka gibi tanzim etmeğe mu 
vaffak olmuttur. 

Daire bef icra, tahsili ceza, ifliı, 
gayri menkul aab§; muhasebe, hesa· 
bı cari ve vezne olmak Üzere on bir 
tubeye ayrılmıtlır. 

Bunlardan birinci icra dairesi ala
caklısı tafrada olan bütün itlere mü•
takilen bakarak her türlü karıııkh· 
ğın önüne geçmeie muvaffak olmak
tadır. 

iki, üç, dört ve betinci icra daire
leri iae alacaklısı Ankarada bulunan 
bütün itlere bakmaktadır ki bu auret 
le yapılan it bölümü sayesinde her 
türlü tehacüm ve 11kıntı bertaraf edil 
mittir. 

Müracaatlar umumi kayıt memur· 
luğuna yapılarak alınacak numara i
le ait olduğu daireye gidilmekte ve 
bili. müşkülat itler görülmektedir. 

Diğer fubeler iae kendilerine mah· 
auı itleri görerek vezaifin bu suretle 
taksimi ile hem kantıkhğa hem de te
bacüme meydan verilmemi§ bulunmak 
tadır. Gayri menkul salıf dairesi bu 
itlerin ehemmiyetin ve ibtiaaaa olan 
ihtiyacı dolayıaile ibdaa edilmiıtir ki, 
tatbikatta bunun büyiik faydaaı gÖ· 
rülmekb•dir. 

Halkın bir çok oda dolqmadan pa
raııru alabilmeai için hesabı cari, mu 
t.aaebe Ye vezne bir büyük salona yerlet
tirilmitlir. 

icra memurundan ita emrini alan 
her alacaklı evveli hesabı cari, onu 
müteak;p muhasebe ve nihayet vez
nede itini gördürerek parasını alıp 
çıkmaktadır Bu uaul bankalardaki 
muamelenin aynidir. 

icra odalarının hepaine pannak
lık yapılarak halkın muameleye sek
te verece k §ekiJde!=i tehacümüne ma 
ni olunmu~tur. Bu usul aayeıinde ev .. 
rakın ziyaına da meydan verilmemek 
tedir. 

E•ki zamanlarda tatbik edilen müa 
takil dosya memurluğu da kaldırılıp 
her ıube kendi evrakını imza muka
bilinde teslim alarak ondan ınes'ul 
bulunmuttur. Bu ameli uaul evrak zj. 
yaırun önüne geçtiği gibi itleri de çok 
kalayla§lınm§tır. Dairenin alt kaim· 
da iki oda evrak mahzeni yapılarak 
eski evrak tasnif edilip yerlettirilmit 
ve muntazam etiketler yapıştmlmıt· 
br. 

icra dairesinde 30 • 40 kadar ki.tip 
ve memur çalıtmakladır. Günde tak· 
riben 800 • 1000 kadar müracaat vu
ku bulmakta ve ayncıa 25 • 30 dunış
ma yapılmaktadır. 

A r ra lcraırna bir sene zarfında 
tahminen 14 • 15 bin Hukuk İtleri ve 
4 • 5 bin kadar da Ceza itleri gelmek 
tedir. Tetkik mercii tarafmdan sene
vi 3 • 4 bin kadar hadise karara rap
tedilmektedir. 

Yeni kanunun tetkik merciine 
verdiği cezai aali.hiyete binaen Ceza 
itleri de gittikçe artmakta ve bunun 
ameli netayicinden halk memnun kal 
maktadır. 

Kanunun bu gibi ku..etli müey
yedeleri sayesinde tahaillt miktarı ge 
çen aenelere niabetle pek myade art
maktadır. Takriben bir sene aarfın
da yanın milyon liraya yakın bir pa· 
ra vezneye girip o miktarda tediyat 
vaki olmaktadır. 

*** 
Her f"Y IYi, fakat gilnde bin mü

racaata ne buyunılur? .• Eaki bir me
mur bana dedi ki: 

- Bir nwnaranm aünde ~ kiti 
tarafından takip edildl.ji vakidir. Me 
aela sabahleyin aaıl itin aahibl uğrar, 
bir sorar. Öğleden aonra oflu gelir 
sorar, aktama da ldiçük oflu bir yok 
ı .. r.. Dütünün bir kere.. 

Yine bu m emur bana anlattı: 

- Biz tahrirat Üzerine defli, müraca 
ata göre çahtmz. Binaenaleyh aülıün 
içinde bir it yapınağa imkln yoktur, 
ne kadar yorulduiumuau görllyorau• 
nuz. Biz burada ne sahnelerle kartıla 
ıınz, bilsen.. Borçlunun mah •araa o 
yalvarır, yokaa alacaklı selir kızar, 
ille paraamı bulunuz diye ısrar eder. 
Herkea it ınahkemede ik- aldınnaz, 
fakat tam yumurta kapıya gelince te 
li.t ta bqlar. icra lıin en 80ll aafhaaı· 
dır ve 90k acı tarafıdır. l>Otününı bir 
taraftan mal elden çıkıyor, bir taraf. 
tan ele süne kartı mahcubiyet. •• 

ltimlz pek çoktur, öllecl- aonra 
baıımızı kaldıracak vakit bulamayız .. 
Naaıl itim;z olmaaın karde§im 1 Evel
ce Ankarada iki mahkeına bir noter 
vardı. Şimdi tam on iki mahkeme, iki • 
noter me.cut. Bundan baıka kredi 
mileaaeaeleri yek6nu da mGthlt bir te 
kil aldı. 

Yerli mallar aalıf tubeai, Koope· 
ratlf, Emllk bankası bir ıelitte elli 
aenet birden getiriyor. Her aenedln de 
üç, dört kefili oldufuna söre muaıne· 
lelerini bir dütiin• Dahau varı ınahke 
melerin ce•aYJ nakdileri, maaarifl mu 
hakemelerlnl de bla tahall ederiz. 
Daha daha bankalann aenetlen ve 
ticarethaneler gelirler, huauai •e tah· 
ıl olanlar •.. 

Vallahi bir gün benim yaptığım i
şi yapaan çddınrsın •• Ha, bir de durut 
malan gös önüne setir; herif noter
den muaaddak aenet vermlt yine in
kar eder, lllür müaün öldürür mibün? . 

- icra iti cidden acı, dağınık ve 
gürültülü İf.. Allah alacaklıya da, 
borçluya da, memura da ecri sabır 
versin •• 

Diyerek bu gürültülil yerden dar 
kaçbm. 

S. R. 

- - -·--- -----. ---------~ 
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