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ETEM iZZET 

Atina itilafı 
• lktııat Vekili Mahmut Celal Be

~ın .Atinaya ayak bashğı günden 

1 
eıı Yunanistandan gelen haber
er, bu ziyaretin iki kom•u millet 
arasındaki dostluk münasebetleri
ni Yeniden tebarüz ettiren fili bir 
te:ıahür mahiyetini aldığını bildiri 
Yor. Mahmut Celal Bey Yunanis
~anla aramızdaki ticaret münase-

Atinada Itili ın imzası Birkaç Gün Gecikecek 
,ıııııııııııııııııııııııııııııımtıatUI IUilllllWlt!UUlllHUttU,lillUll 

Yunan Hariciy~ neza
reti bir teblig neşretti etlerini tanzim etmek için Atina

~~ .~itmi,ti. Ve Atinadan ~ildiril
I ıgıne göre, bu nokta üzerınde an 

~ılıııı,tır. Teferrüab henüz kat'i Ittif ak haberleri tekzip ediliyor 
l·~~ malum olmamakla beraber, 

~kkii~:::tay~t:::a m::;;e: - yeniden müşkilat mı çıktı? 
dır ~isbet dahilinde Yunanistan- ı= ATI~~· 6 (Hususi ·Gece. yanaı) 1 naniatan arumda teferrüata ait 
an ıthalat yapmamız esasına da- - Hancıye Nazın M. Makaıınoı bu meselelerin halledileceğinden ümit ::ıı: 

!anaıı bir itilafname bugün yarın akfllll_' Cenevreden dönmiiftür. M. var olduğunu aöylemittir. 1 
lllıza edilmek üzeredir. Yunanis- Makoımoala beraber Yunanistanın Türk • Yunan ticaret mukaveleai 
~ndan yüzde yüz nisbetinde hatta g mali vaziyeti':" ~etkik için üç te mü ; nin imzasının birkaç ııün daha geci _ 
ıç hu nisbete bakmıyarak ibra· 5! tehaaaıa gelınııtır.Yunan hariciye na keceği zannolunmaktadır. 5! 

~atııııızdan da fazla e,ya satın ala- S: zm grııı:etecilere uzun beyanatta § 
llıatııaklığımızm sebebi, bu ko1114u • E hulunmut, bilhaaaa Türk. Yunan Yunanlının" ~arictıe"ybelı"g~nı. ezare- E 
tııe-• k k · - ·· -.,.,e etin mallarına arfı pıya- 5 munaaebatına tema• ederek, Tev· ~ 
~laııınızda rağbet olmaması de- =: fik Rüttü Beyle Cenevrede göriit- ATINA, 6.A.A. - Atina Ajanaı 5 
gıldir. Yunanistanın henüz bize S tüğünü, bu temaalardan iki tarafın bildiriyor: Yunan hariciye nazare· = 
tanı bir müvazene temin edebile- ii da çok memnun kaldığmı, Atinada ti matbuat müdürlüğü gazetelere = 
Cek cins ve mikdarda satacak e'ya ;;;;;; ki müzakereler hakkında M. Çalda ıu tebliği vennittir : 
l·~ulunmamasıdır. Yunanistanda ;;;;;; risle görüımeden evvel bir fey aöy- ltalyanın idareai altında Türki· ~ 
tırk malları serbest rekabet ile re- i!E Jemiyeceğini bildinnittir. ye, Yunanistan ve Bulgariatan ~ 

S
vaç bulmu,tur, Bu ne demektir? ~ M. Makaimoı pa:ı:arteai günü lktı arasında küçük itilafe. kartı bir İl· § 
. il demektir ki Türk malları Yu- 5 aat Vekili Celal ve Hariciye miiate- tifak akdi hakkında Cenevrede ec· = 
llaıı piyasasına eo ucuza mal edili- E ıan Numan B.lerle görüıeceğini,bu nebi matbuata verilen haberler iİ 
" Y d dı H . • . -==;;;; JOt ve unao müstehlikinin ihti- 5 temaslar neticeainde aon günlerde tamamen uy urma r. arıcı ••· _.. 
Yaçlarına uygun geliyor. Yunanis- İ§ haf ııösteren bazı ufak tefek müt- yaıetinin eaaaı aulhü kuvvetlendir· 
la.tı bizden mal sahn almasa ihti- i§l külatın da bertaraf edilerek muka· mek için bütün komtulariyle müna § 
ra.ç\arma daha az uygun ola~ mal- $ velenin imza edileceğini aöylemit- aebetlerini aıkılattırmak olan Yuna· § 
harİ ba,ka piyasalardan daha pa- § tir. Yunan Hariciye nazm Cenevre- niatan herhangi bir üçüncü devlet ;s 
na 1Ya ıatın alacak demektir. Bi- 5 de Bulgar Başvekili M. Muıanofla veya zümre aleyhine hiç bir ittifa· ii5! 
d~eııaıeyh bizden satın almaaı ken = da görüıtüğünü • Bulııariatanla Yu ka girmeyi aala dütünmemittir. E 
ı; tııeııfaati i~tizaaıdır. Fakat bi- iiiİUllllUlllllllllllllllllllllllllllllllllUllllllll lllllllllii; 
Ilı Ilı de Yunanıstandan mal satın al 

t;;;ıç~:~~i aı::taa~:!:r!~~~~; Balkan haf tası 22 mayısta 
1 llnanlıların 8atın alma kabılı

i'tinj idame edebiliriz. Onlann sa J11 alına kabiliyetlerinin artması 
Ilı ':'Dek, bizim daha iyi müfterilcri
t ·~ olmaları demektir. Yunanis
ı::dan mal satın almakla kendi 
ııı· "4uUerimizin de sürümünü te-

111 etmi• oluyoruz. 

1 Atinada imzalanmak üzere bu
n"lla.tı itilafnamede mübadelenin 
k e niabet üzere tesbit edildiğini 
• at'ı olarak bilmiyoruz. Bildiğimiz 
.y'clur ki bu nisbet muvakkattir. 
v llııanistanın istihsalab arttıkça 
/ hu mallar bizim piyasalarımız-
a revaç buldukça, bu nisbetin de 

:rıacağı tabiidir: ~inaenaleyb. A-
lla ınüzakerelermın sonunda ım

~afanan itilafnameyi bir netice ola 
t<llı: değil, bir ba,langıç olarak ka
hııJ etmek lazımdır. 
İmzalanmak üzere bulunan iti-

1-fname Atina müzakerelerinin 

~llvaffakıyetle neticelendiğine de 
alet ediyor. Fakat Yunan hüku

~et merkezinden gelen haberler, 
ahınut Celal Beyle Yunan il . 

evlet adamları arasındaki te 
'ların bu seyahatle istib. 

d..f edilen gayelerin hududu

~~ da attığı bildiriliyor. 
lırk • Yunan dostluğu her gün 

~~ili bir hamle ile ilerileyen canlı 
;r hakikat halindedir. Çünkü bu, 

il itonik bir dostluk değil, her iki 

~'tııleketin menfaatine uygun ve 
• er iki milletin ihtiyacından do

~111\ bir yakınlıkbr. Bir aaırdan be 

\'' Yakın tarkta aiyaat hayat, Türk
l' lınan rekabetine dayanıyordu. 
J:' lpkı garbi Avrupadaki Alman _ 

tanarz rekabeti gibı" Bun h t 1 • uaır· 
ayanlar, Türk • Yunan d ti v 

il ·· 1-k b' os ugu-un gun u ır politika tezab .. .. 
llld • • uru 

uğu netıcesıne varabilirler. He 

'D_en söyliyelinı ki bu basit bir gö. 
tiitt\ir. Eğer Türklerle Y unanhlar 
'raa111da harpten enel mevcut o

~ Pürüzler bala devam etseydi, 

.F' elki de bu görü• doğru olurdu. 

):1'-~ bu pürüzler ~~~~ taafi
leıtdılnıittir. Sonra millı Turk d~v 
t"h ' Osınanıı imperatorluğunun ıa
l~lt aleıi değildir. Eski inıperator
~ı,ı:a: meaela Yunaniatan, Biılga· 
~~r ~dar ayrı milli bir tetekkill 
'~ı · Bızım Ankarada on sene ev
-.ır Yaphğunız, Yunanistanm bir 
'l\İ~el yaptığı itin aynıdır. Oa
Y~ ~ ıınperatorluğunun inkırazı 
\,~l~~lli Türk hükOmetinin tefek· 
lıiı~ .ıle yakın farkta bir tarih sa
lıir~~ kapandı ve yeni bir tarih •a 
'-~ı 1 açıldı. Ve Yunanistanla he
r,, ~tmız taafiye edildikten son-

\trk ·Yunan dostluğu yeni ta-

Hasan Bey Deniz ofisi itilaf ve 
teşkilatını anlatıyor 

4 incü konferans Selanlkte f:oplanacak 
Atinadan gelmit olan Türkiye Bal

kan Birliği Cemiyeti reiai Hasan Bey 
dün akşam Ankaraya gitm"'lttir. Ruıen 
Eıref Bey de bugün veya yarın gide
cektir. 

Hcuan Beyin beyanah 
Hasan Bey Atmada cereyan eden 

müzakereler hakkında bize ıu beya• 
natta bulunmuştur: 

- Seyahatimiz pek iyi geçti; Yu
nan dootlanmızdan çok hüanü kabul 
gördük. Atinada aaınimi doatluğun 
aamimi tezahüratına tahit olduk. 

İşimiz, bildiğiniz veçhile, Bükreıte 
toplanan Balkan konseyinin verdifl 
karar Üzerine Atinada Balkan roem· 
leketleri arasında ticareti bahriye 
noktai nazanndan birlikte çalıımak 
meaeleıini tetkik etmekti. Bu toplan· 
hda bütün Balkan memleketleri tem
sil edildi. Neticede latanbul Balkan 
Ticaret odasının bir şubesi olarak, ııe
ne latanbulda çalıtacak olan bahriye 
ıubeai hakkında bir statü yaptık. Bu 
statü, Balkan milletlerinin ticareti 
bahriye Üzerinde naaıl teıriki meaai 
etmeleri kabil oldufunu ve yapılacak 
itler hakkında alınacak tetbirleri tet 
kik ebnek üzere Milli gnıplara ve a· 
li.kadar hükUınetlere tebliğ edilecek· 
ti_r. Ticareti bahriye meselesinde en 
zıyade Yunanlılano vaziyeti ehem
miyeti haizdic·, çünkü diğer Balkan 
memleketlerinden fazla ticaret filola
rı vardır. Teıkil edilecek Bahriye ıu· 
besi yekdiğeri veaaitinden azami ıu
rette İstifade etmek neye mütevakluf 
ise bu~l~n tetkik ederek yapılacak 
şeylen goaterecelrtir. Ha:ııırlanan ata
tünün kat'i bir hale ııelıneıi için Seli.
Dikte toplanacak olan dördüncü Bal 
kan konferansında müzakere ve ka
bul edilmesi lazım gelir. Balkan mem 
Jeketlerinin iktıaadi aahada müştere
ken çalıtacaklan müapet ve pratik it· 
)erden biri de, öyle.ıı:annediyoruz ki 
ticareti bahriye meselesidir. Bu mev
zu üzerinde noktai nazarla ihtilaf yok 
tur. 

Balkan halla6t 

Bu ·~ &alkan haftası latanbul
da 22 mayıata baılıyacaktır. Bu tarih· 
t!' Balkan memleketlerinin ticari ve 
aınai müeueaeler mümeaaillerini ı .... 
~an~ulda kabul edecefiz. Yuııoslavya 
.;.. ak h!'bi mevzular etrafında ııöril· 

~~I ek ~zere Balkan haftaaı tertip e· 
1 ece tir. Bulııariatan'da, Balkan haf 

taaı ~5 h~z~ran'da yapılacak, turizm 
ve dıfer iki mevzu "- . d .. .. ül 

kti
. ....enn e ııoruı e-

ce r. 

Niçin Selanikte toplanıyor?. 
Hasan Bey bundan sonra dördüncü 

rihin en feyizli b~ mes~edi olmut
tur. Mahmut Celal Beyın Atina se 
yahati ve Yunan kom,ularımız ta
rafından hakkında gösterilen sa
mimi miaafirperverlik ile bu dost
luk veni den hız almıştır. 

Ahmet ŞUKRU 

HASAN BEY 

Balkan konferansının Belgratta top· 
lanmaaı l&zun ııelirken Selinikte top
lanmaia karar vermesinin, Yugoelav 
murahbaalannm konferanam Bel
ııratta çalıtma•ı için lazım gelen ,era• 
iti kafi gönniyerek tehirini istemele
rinden ileri geldiğini aöylemittir• Ha· 
aan Bey ayni zamanda Yunan Betve
kill M. Çaldaria ile Hariciye na:ırın 

M. Makaimoa'un Ankarayı ziyaretle
ri mukarrer olduğunu yalnız aeyahat 
tarihinin henüz malfun olmadıtmı ve 
bu ziyarette iki hllkUmeti alakadar e-
den meaeleler ııöriifüleceğini illve et
miıtir. 

eme 
Darülfünun nasıl 

ıslah edilir? 
Müderris Avram Galanti 8. in 

Darülfünun nasıl ıalah edilir ? 
mevzuu üzerinde yazdığı makale 
serisinin birincisini bugün 2 inci 
sahifede ne,rediyoruz. 

ınıııııııııııııaııııııııııııuıııuı 

.. 

Bir el~en vergi 
Karne usulü ile tah•ilat 
esa•ı kabul ediliyor 

Bütç~ Encürne~i Rmi 
Haı'lın Fehmı Bey 

ANKARA ·. 6, ( Telefonla ) -
Mükellefle verııi kamesi verilme 

ai hakkındaki layiha, bütçe encüme· 
ninde müzakere ve esaa itibarile ka
bul edilerek heyeti umumiyeye sevko
lunmuıtur • .(\ncak bütçe encümeni, 
atideki husuA.tın layihaya ilavesinde 
zanıret müli'ııaza etmiıtir: 

1 - Tahtilat kayıtlannın ali.kadar 
memurlar tarafından dipkoçanlarile 
teftiı ve kontrolünü teminen şimdiye 
kadar olduğu .gibi tediyat mukabilin
de makbuz :~erilmesi uıulünün me
murlarca m"~uri olarak devam et· 
mesi ve vergj karnelerinde makbuz 

: · (Devamı 5 inci sahifede) 

Merk\!~ Bankası 
Kanuıiub ·bazı madde

leri ~tiıtirilecek 
ANKARA, 6 (Telefonla) - Cümhu 

riyet Merkez Bankası kanununun ba
:ıu maddelerinin değiftirilmeıi hakkın 
da hükümet Meclise bir layiha vermiş 
tir. Bu li.yihaya ııöre kanunun 14 ün· 
cü maddesinin ikinci cümlesinin ,u ~e 
kilde ta ili i~eDllM<ktedir • ''Ancak al
tın ve döviz İftirasına, ticari ve ziraj 
aenetlerin iakontoauna ve aenedat ve 
tahvilat mukabili kredi ve avanalara 
dair 20, 35, 36, 37, 38, 39 ve 40 ıncı 
maddelerde ııösterilen tarlftr ve hal
ler dahilinde emisyon bu hilkümden 
miiateanadır. 

40 ıncı maddenin de fU tekilde de
iiıtirilıneai iatenilınektedir; 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Ankarada 
Darülfünun 
Edebiyat ve Fen fa-

ktiltelerl 
Ankara ya mı gidecek? 

Pr. M. Mal ehe Aıılıarada Maarif Ve
kil eti ile temulanna dev"m etmektedir. 
Söytendiflne ııöre ye 
ni ıal'abatta edebiyat 
fakülteal ile daha bir 
fakülte • Ankaraya 
nakledilecektir. N alde 
dilecek bu ikinci fa
kültenin fen fakültesi 
oldufu kuvvoıtla muh. 
temeldir. Bu ilci fa. 
külte Aııbrada Ga
zi terbiye enatltiisü 
binuıııa yerl"ftiril ... 
celrtlr. HlikUıııet mer
kezinde bir Dariilfü
nun teaiai öted-beri 
mukarrerdir. Bu auretle M. MALCHE 
Ankaradaki Hukuk fakülteaile beraber 
lıir Darillfünun kurulmuı olacaktır. ller 
de Ankarada bir de Tıp fakülteai teaia 
edilecektir. 

Erkek kısmı 
Sarışı _qılı1 

Şimdiye kadar 10 dile tercüme 
eclilmif, beynelmilel bir ,aheaer ! 
Pek yakında MlLLlYET'te 

' ı ız n 
rd k .. lciin 

Yeni tarihi 
tefrikamız. 

- lcı 

:AKA GUNDVZ 
Milli büyük ainema romanı 
Yakında MlLLlYET'te 

Komünistlerin iç yüzü! 
Dr. Şefik Hüsnü tekrar fesat ve 

tahrik sahnesinde göründü! 
36nca Enternasyonalden binlerce lira alınıyor, 

birer lkiter liraya 
tutulan çingenelerle beyanname dağıtılıyor! 

Bir mayısta amelenin mütekiıif bulun
duğu yerlerde komünistlik tahrikatı yap 
mak makaadiyle beyannameler dağıtan 
13 kiti dün adliyeye •erilınitlenlir. Bu 
auçlulann evlerinde ve Üzerlerinde zu
hur ecien beyanname, mektup tabı ına
kineai ve aaire ııibi ciiriim delilleri de 
adliyeye tealim edilmiıtir. 

Adliyeye verilen komüniatler meya
nında Münire Hanun isminde bir kadm 
da vardır. Münire Hııııım evvelce ko
münistlikten mahkfun olan ve elyevm 
Eli.ziz hapiaaneainde 4 aenelik mabkii
miyetini çekmekte bulunan Dr. Hikme
tin anneaidir. Münire Hanımın diğer oğ
lu ve doktor Hikmetin kardeti Şerafet. 
tin de aclliyeye tealim edilen suçlular 
meyanındadır. Diğer suçlulardan beti 
çingenedir ve bunlano beyanname dağıt 
mak iç.in ücretle tutulduklan anlaşıl
maktadır. 

Bu cingenelerin isimleri Halil, Kadri, 
Ramazan, Mehmet, Hüseyin, Y •tardır. 
Dii!er aurlular da Necdet müstear nIUN· 
nı taşıyan lamail Hakin, Nadir müstear. 
namını tqıyan Ali, Kadir müstear naım 
nı taııyan Mehmet isminde üç kiıi ile 
Hüseyin ve izzet i•ıninde iki kitidir. 
Bunlar Ruayada tahsilden yeni gelınit· 
lerdir ve gelir "elmez burada komünist
lik tahrikatı yapmıya başlaıruılardır. 

Elde ettiğimiz malumata nazaran bu 
tabrilratçılann Almanyada bulunan ve 
evvele bura.dan hudut harici edilen Şefik 
Hüsnü tarafından idare edildikleri anla
tılmaktadır. Şefik Hüsnü Almanyada 
bulunan ve bir çok Avrupa ıehirlerinde 
tahrikat yapmıya memur olan üçüncü 
enternaayonal ile temaa ederek Türkiye 
de propaııanda yapıyorum diye binlerce 
lira almakta ve bu binlerce liranın 3-5 

ŞEFIKHUSNU 

kuruıunu burada tedarik ettiği böyle 3-
5 çingene ile birkaç para dütkününe ye· 
direrek aruıra beyannameler atbrmak· 
ta, bu hidiaeleri de enternaayonaldan 
yeniden binlerce lira çekmek İçin veaile 
addebnektedir. Şefik Hüsnü Almanyada 
çok aristokrat ve çok at>fih bir hayat ge
çinnekte ve bu sefahetıe aarfettiği para· 
lan burada komüniıtlik tabrikihna alet 
ederek mahkfun ettirdiği inaanlann ha· 
piaanede yatmalan bahaıına 3 üncü en
ternaayonaldan almaktadır. 

Müddei umumilik komüniıtleri yedin
ci istintak hakimliğine tevdi etmiıtir. 

Balat atelye•inde küf at re:mıi yapılırken ..• 

Tür ki yede sınıf farkı yoktur 
Ve •• dünyanın en samimi, en riyaşız 

inkılabı Türk inkılabıdır 
Yeni iki ltçl lokanta•• 

Dün Liman tirketi iki yeni koope
ratif lokantuı açb. Şirketin Balat va 
Haydar hanı müeueaabnda çalışan 
ifçileri için açılan bu lokantalarm kü 
ıat reami parlak meruimle yapılmıt 
ve açıht reııminde tehrimizin tanın
mıt aimalan bulunmutlardır. Da
vetliler aabahleyin 11 ,30 da Galata 
iakeleainden kalkan motörlerle ilk 
Önce Balat atelyelerine ııitmitler o
rada kütat reamini müteakip Haydar 
hanına clönmütlerdir. Burada da lıü· 
tat reami yapıldıktan aonra davetli
ler veaait ve hareket tubeainde ha· 
zırlanan yemeğe alıkonınutlardır. 

Liman kooperatifi lokantaoı tara· 
fından haaırlanan yemefin aonuoda 
Liman tirketi umumi müdürü Hamdi 
B. bir nutuk oöylemittir. . . ki 

Hamdi Bey bu nutkunda demıtbr : 
Harndi B. in nutku 

Fabrika i..,ılerimiz için . ~a~~ ve 
mavna •• romorkör itÇlenmı'Z •çın de 
bu binanın albnda mutavazi koopera
tif Jokantaoı bu dakikada itçilerimize 
y_.ek vermektedir. Bizi candan ae
vindiren bu hldiae )lalettayin iki lo 
kanta açılmaaı, ve hatta yalnıa itçile 
rimize bir az ucuz yemek temin ede 
rek hayat pahalılığı ile mücadele e
dilınit olması değildir; vakia, hayatı 
ucu:ıılaıtırecak her t•Y itÇinin e.lım 
kabiliyetini çofaltan ve onu refaha 
doğru ileten bir yoldur. Fakat bizi a 
aıl sevindiren nokta, itÇi koo'peratif 
lokantalannm açılma11, Türk inkilibı
nın Üzerinde büyük bir dikkat ve duy 
ğu ile ıığratacalı bir büyük mevzuun, 

(Devamı 5 inci sahifede) lfçi nutuk •Öylüyor 
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( Maarif bahisleri 

Darülfünun nasıl ıslah olunur? 
"Va.ır;iyeti muhakeme ederken ue tetbir düıünürken acı olsa da 

halıikati ııörnwkten bir an fariğ olmamak laumdır. Kendimizi ve 
biribirimü:i ablatmak için l iiaum ve mecburiyet yoktur. 

"Hakikati konuşmaktan 

l\.fukaddeme - Darülfünun 
ıslahı baklandaki fikirler 
Darülfünunun 11lalu meaeleaini ta

aıamile afaki yani objektif bir ıuret
te kuıuılıyorum. Bu, meaeleuin tekmil 
cihetlerini, oldufu cıöi, meydana koy 
aak demektir. Binaenaleyh tetkika
tunda "şahsı" asla meTZUu bahia de
ğildir. Bu mukaddemeye lüaum cör
dUnı. 

"' "' ... 
Hepımiz Darülfünunun ıalahnu, ya

ni vnıpa darülfünunlan derecelİıle çı 
karılmasını istiyoruz. Darülfünun he
yetı ted.-İ!İyeai.ne intisap ettiğim sün· 
den, yani on sekiz aeaeden beri, her 
Hne gerek re-i. ıerek ıayri resmi 
ağızlardan ( ıalah) kelimeaini ititip du 
ruyon.un. Fakat umumi.harp ve bunu 
muteakrp iatikl&I ha.rbi, bu (ulah) ar 
zu>Unu kuvveden fiile Çlkarmağa mü
.,.ade etmemiştir. Cümhuriyetin ila· 
nrndan beri, hükümet, bu meaeleye 
vu'ıyet etmeğe bqt._ ve ancak üç 
ısene e"·yel (lalab) meaelesi ciddi bir 
ufhaya girmittir. Gaır,~telerde, araaı
ra bu ulahtan bahsedilettk mütead
dıt fikirler ileri aürülmiiftiir. Bu fi
kirlerı burada telhia ediyonım: 

I} - Elendim! Ben M-.il nazın 
( fımdi vekil) ol.am, DarliUünunu ka· 
panm ue buraya sarlol-.. para ile 
fabrika açarım, fabrika... fabrika ••.. 

2) - Efendimi Ben /ılaaril nü.rı 
(vekili) ol.am, Darülfıinaruı lıapanm 
oe buraya utrlolunan paro ile Aurupa
ya talebe rörtderirim; ..ıra Dariilfü
nunu tekrar açarak bu talebeyi profe
o;'!:. t ayin ~derim. 

3 - Efendimi Ben Maarif nazırı 
(vekili) olaam, deralerin bir k.ı.smlnı 
ecnebi lisanlarda oku,_,,,. 

4 J - Elendim! Ben 11/Jaaril nıiı:ın 
(""kili) olsam, Darüllünan müderru· 
ln-uıi çıkarıp Avrupalı profuörler ııe· 
tirtrim .•.. 

Bütün bu fikirler, m-leyi ciddi 
surette tetkik etmiyenlerin mahaulÜ· 
Ji:.r. Şimdi bunlara cevap vereyim: 

l) - Bu fikirde bulunanlar, Dariil 
fonıınu yalnız edebiyat fakülteainden 
ı aret olduğunu zannedenlerdir. Zi· 
ra . bunlar bakim, avukat, doktor ye
tiftU- hukuk ve tıp fakültelerinin 
(fikirlerince mektep) liizumuna kail 
olm 'kla beraber edebiyat fakültesi
nin aırf ~dip ve tair yetittinn bir m.ü .. 
e•>ese olduğuna kaildirler. Bö:rle edip 
-e tair yetittiren bir miie-•eJ'e para 
aarfetrnekteıue fabrika açmak elbet
te hayırlıdır. Bu düfiince pek basit
tır, çünkü miitefekkiniz J'&f&J'&n bir 
memleketin hali ne olur? Umumi har 
b• takip eden mütareke ean&aıDda, 
itilaf devletlerinin latanbuldan - ev• 
ve! kovdu klan ecnebiler, Alman erka. 
nı harbiyeıile zabitleri deiil, o za
man Danilfünunda bahman 17 Al
man profeaöril idi. Neden? Çünkü 
memlekette mütefekkir, yani halka 
rehberlik edecek kim-in bulunma
"'" istemezlerdi. Maltaya nefyeclilen 
mü efekkirlerimiz, a,....ı diifüncenin 

hıulü değil mi? Bir memlekette 
hem Darülfünun hem fabrika lazım· 
dır. lkiainden biri olmazsa, it yiirü-
onez. 

2) - Oarülfünu.._ aarfolunan para 
ile Avrupaya talebe göndermek ve 
onlan Darülfünun profesörü yapmak 
fı'<ri ıyi bir fikirdir. Fakat, Avrupa· 
ya giden her bir talebe prnfesör 
olmak iatidat ve evsafını haiz midir? 
Profeaor olaa bile, Darülfünunu bu· 
lunduğu vaziyetten çıkaracak -.e yük 
.aeltecek bir halde bulunacak mı? Bu
nun cevabmı ataftda, üçüncü m.akale 
de vereeeğim. 

3) - Baıu denlerin ecnebi l.banda 
okutuhnaaı fikri makbul delildir 
Çünkü talebe bu dereleri eenebi ıı .. ~ 

(GaJ<i Mu•tafa K«mal) 

korkmayınuı." 
(Gaz;i Mustafa Kemal) 

da anlamak için ha21rlanmamıtta. 
Şimdiye kadar bu aahada edilen tec• 
rübeler aıhTa müncer olmuıtur. 

4) - Darülfünunu ecnebi profesör 
lerle doldurmak demek, Darülfünunu 
bir ciinde söndürmek demektir. Buna 
kartı verecelderi cevap ıudur: "Efen. 
diın! Her bir ecnebi profeaöre bir mu· 
aYİD verilain; mesele bu aunıtle hallo
l umun." 

Darülfünun müdorria muavini me
aeleai çok mühim meseledir. Umumi 
harbin bqlangıcmda Almanyadan re· 
tiril- ve muhtelif fakültelere dağıtı
lan on yedi profesöre on yedi muavin 
Terihnittir. Bu muavinlerin ancak ye
diai muvaffak olmuttur. Neden? Çün 
kü, bunlar hem okuttuklan mevzuu 
az çok bilirler, hem de müderriıleri
nin liaaruna vakıf olmakla beraber ca
lrprlardı. Muvaffak olmıyanlarm bıT 
lasmıııa gelince, bunlar, müderris· eri
nin lisanına vakrf olmakla beraber, 
meYzua yabancı idi; diier !umu iae, 
me•zua az çok vakrf olmakla bera
ber, müderrislerinin liaanmı anlaya
tnazdı. Alman profesörlerinin verdik
leri ba~ deralerin, mütareke zaınan1n 
da, lağvedildiği ve Darülfünun büt· 
çeai daraldıiı için. muvaffak olan mu 
avinlerin altısı Darülfünundan aynl
mıftır .. 

Burada taavir ettitiın bu Dariilfü· 
nuo muavini meselesi levha.at pek can 
lıdrr. Evet, canlıdıT ve Ü.tünde dut· 
mağa deier mühim ve hayati bir me
aeledir. Bizde bir müderrise veva bir 
mütelıauısa bir muavin tayjn ıebnek 
istenildi mi1 o müderrise veya mü•e· 
husıaa lisan i.fina bir tel'Cüman tayin 
etmek anlaıılır; halbuki öyle dr.ğil
dir. Ecnebi bir profeaöre, yahut bir 
mütehaaaıM verilecek o1an muavinin 
evsafı •unlar olma!.: 

a) Müderrisin yahut mütehu;ısın 
liaanınr iyi bilmeli, 

b) - Mevzuu azçok bilmeli ve is· 
tidat sahibi olmalı, 

c) - iyi türkçe bilmeli, 
d) - Çalı§lllah. 

Bu dört evsaftan biri olıun eksik i
ae, elde edilecek neticeler ,,.Jızdır. 
Tabiidir 'ki o muavinden kuTVctli bir 
mahaul beklenemez ve o müderrisin 
Te mütehaaaıaın yerini, muvaffakıyetli 
l»ir su.rette, tutamaz. 

Darülfünun müderrialerinden 
A VRAM GALANTI 

H&fiJe - Ecnebi profesörlerle be
raber çalı§an muaYinlerin çahflJlalan 
hakkında birkaç aöz aöylemek iıterim. 
Ahnan profeaörlerile çalqını1 olan 
muavinlerin çahtma uaulü ıu idi: O 
sam.an, her bir Alman profeaörünun 
haftada iki dersi vardı. Muavin, der• 
cünlerinden baıka her ciin prof .. aö
rünün evine ciderek deni hazırlar, 
ten:iime eder, Profesörün bu elen hak 
kmda verdiği bazı malümatı kayde
der, çalıpr öfı'enir ,,.., bu auretle pro
feaörile beraber denhaneye cirdiği va 
kit, hazırlanınıt bir halde bulunu du. 
Son zamanlarda haber aldıftma gö
re, baaı ecnebi profesörlerle muavin· 
!erinin çalıtma uaulü Alınan profeaör 
!eri :ıamarunda takip edilen çahfma 
usulüne benzemiyor. Muavin, profe
aörihıün vereceği derain neden ibaret 
olduğunu, ancak dershanede yani pro 
fesörün takrire batladrğı bir aırada 
haber alır. Bu uaul ezhercihet aakat 
olmakla beraber aynca manevi bir 
kuaunı vardrr: Muavini bazı Mvafde 
talebe huzurunda küçük dütürür. 

Bu vaziyeti doirultmak zaruridir. 
Ecnebi profeaörlerile yıapılacalı: muka 
•elenamelerde bu meaeleye temas e
d- bir maddenin ili.veai, tedriaatın 
aeli.meti namına, ezemdira 

A. G. 

Yeşil Hilalciler ne derse 
desin bu iş böyle gidiyor! 
Musiki üstatları meyhane sazının 
iiniine böylelikle geçilmez •• diyorlar 

Alaturb. -•ikinin halkı içkiye 
ta brik ettiğine dair Y .,.ilhilalciler ta· 
rafmdan ol'taya atılım iddia birçok 
muhitlerde dedikodulu akialer yaptı. 
Biz bu bahai kapatmazdan evvel kon 
servatu•ar müdürü D 'rcioilu' Yu
auf Ziya Beyin mütaıe.-, öğnınme
ği fay dalı balcluk. 

Y ıısuf Ziya Bq - Ji70r? 
Dem.irciofhı Y .... f Ziya Bey bize 

d.,di ki: • 
- Di ..... n edebiyab de...rinin kluiı. 

musikili daha ziyade büyük konakla. 
nn aeliunhk clainılerinde, zamanın 
muai.ki menoklılan tarafmclan büyük 
bir hutü içinde dinlenilir •e dinletilir
di. Bu meclislerde sallll'DD ki içki kul
lananlar bulunmazdı. Kla.ik mıısikiye 1 
artık denini ikmal etm.İf nazarile 
bakabiliriz. Onu ne çalanlar kaldı, ne 
de dinliyenler ... 

Klasik "'"'iki bütün dekorları ve 
ıanatkirla ' birlikte tarihin malı ol
du. Burünkıi meyhane çalgıama re
lin<:e: huna elbette mıuiki denilemez. 
Fa at ne Japmalr ki hallrm bir kıamr 

Yusuf Ziya, C. Re§İt Beyler 

böyle hafif ıarkılardan hoşlanıyor. 
Bence bu tarz musikinin de bir devri 
vardır. <?teki gibi bu da birgün e•ki· 
yecck. dınlemekten kimsenin zevk al
m_a~~ğı can sıkıcı bir şey olacak. O 
~un ~ek uzakta olmamaaıru temen
m ede1ım. Yalnız. 'uraaını da aöyliye
yim ki ben hangi tarzda olursa o1aun • 
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HARİCİ HABERLER JfiltON j 
,ı= D.AK.i~#. 

Türk _ Bulgar 
Dostluğu 

-- . 
Hadaeler bu dostluğu 

bozmaktan uzaktır 

Bulgar Başvekili M. Mu~anot 

SOFYA, 6 (A.A.) - Bulgar Ajan· 
ar bildiriyor: Türk matbuatının bir 
kıımı Bulgariatan hakkında, iki mem· 
leket arasmdaki mütekabil aamimi 
dostluk duygulanrun Razgrat hadise. 
ıi Üzerine bozulmuf o1duğu İntibaıru 
bırakan şek.ilde netriJatta bulunmak· 
ta devam etmesi üzerine Bulgar Ajan 
sı salahiyettar Bulgar m? ha filinin bu 
baptaki fikirlerini öğt'f!nmek İatemi,. 
tjr. MezkUr mahafilin mütaleaaı tu
dur: 

- "Biz Bulgarlarca Razgrat ve la
tanbulda vuku bulan mucibi tee...üf 
bi.diaeler tamamen arızidir. Ve ne 
Bulgariıtanda yafayan Bulgar ve 
Türk halkı araamda öteden beri me"· 
cut olan iyi münasebetlere ve müteka 
bil hürmete ne de Bulrar hüktimeti
nin komşu Türkiyeye kartı bealediği 
samimi dostluk hialerine katiyen ma
kea olamaz. Esaaen Türk hüküıneti
nin de Bulgariatan hakkında ayni duy 
gular bealediğinde hiç şüphemiz yok . 
tur. Her iki bükümetin aldığı müeaair 
tetbirler üzerine lıJ.diaeler bertaraf e • 
dilmit ve Bulrar başvekili ile Türkiye 
Harici.ye vekili araamda vuku bulan 
Flibe mfilaka-dan sonra bu hi.diae
lerin Türk • Bulgar bab üze
rinde hiç bir iıı bırakmad'. n liat'i ola
rak taafiye edildiği bildirilmİftİ. Bu ıi 
yaaete sadıkane tercüman olan Bul· 
gar matbuab yalnııı: Razı:rat hadise•i 
ne klll'fı yapılan nlimayişi de iıtismar 
etmek iatememiştir. Eğer filhakika 
Türk matbuatının bir krımı nıezkUr 
hadiaelerden bahM! devam il• Bulga· 
riata.n ve Bulgar milleti hakkında iti· 
matsızlık, şüphe ve husumet göateri
yorsa, buna teeaauf etmek laz•mdır. 
Çüiıkü, matbuatın iki millet arasında· 
k1 temayül ve münaaebetler ii.z:erinde 
bu tarzda müeasir olmamaaı lazıınd.r. 
Bu temayül ve münaaebetlere arızi ha 
diseler değil iki milletin ruhlarında 
kökl..,miş olan duygular ve iki devle
tin yükaek menfaatleri hlkiın olmalı
drr/' 

Journal gazetesi Alman 
yaya •okulmıyacak 
PARIS, 8 A.A. - Le Joumal, "iyi

lik baftaaı" diye bir reoim netretınİt ol
dulundan dolayı Almanya'ya t<>kulma· 
aı ınaıediJmittir. 

Bu resim, Hitler'i bir Yahudiyi öper 
vaziyette göatennektedir. 

musikinin içki sarfiyab üzerinde mü
euir olduğuna inanan Ye,ilhili.lciler 
gibi d1i4ünmiiyorum. içen, her yerde 
içer. Heyheyli J&rlolana meyhane ve 
cazinolardan bir an için kaldınldığı· 
m farzetsek tarlıalann yeri bot mu ka 
lacak zannediliyor? Hayır! Alaturka 
kalktığı ribi hemen caz ba•hyac;ak 
...., tabii içki içilmekte de"ıun edıle
cek. Böyle itleri bana orarsaruz ~· 
reyanma bırakmalı derim. Halk, bır 
sün kendiliğinden bunlardan hotlan· 
mağa ba,tayacaktır. O zamana ka
dar bırakalım, kim ne iaterae çalsın ve 
kim neyi iıterae dinleain. Y qilhllil 
cemiyeti içki mücadelesine Jcuvvet ver 
mek iatiyona bu ite cenç nesilden bat
lamalr; henüz içkiye alıf1111amıf olan· 
lara telkinlerde bulunmalı. Yoksa ak 
flUllCdar (mey) i (heyhey) olaa da 
içer, olmaaa da .... ' 

Cemal Retit Bey ne diyor?. 
Konservatuvar mu.J.tlimlerinden Pİ· 

yanist Cemal Re,it Bey de 1unları 
söyledi: 

- Y etilhitalin cazi-ıardan alatur· 
ka muaikiyi kaldırmak iatediğİ ıu ciln 
!erde, Beyoğlunda tanmmıt bir bahçe 
nin müdürü methur bir kadın hanen
deyi 1 750 lira aylıkla ancaje etti. 
Bqka bir müeaseae de gene sesi rilıel 
diye tanınmı~ bir muganniyeye akşam 
ları birkaç §arkı söyletmek için ay· 
da 1400 lira para teklif etti. Yetilhi· 
lil, ne derae deıin halk böyle iatiyor. 
lnce•az diye anılan alaturkaya kartı 
rösterileo rağbet, bence biraz da se· 
viye, ve anlayı'I meselesidir. Birkaç 
ıene içinde bütün bir netle, garp mu~ 
sikisi zevkini aıılamak şimdilik kuru 
bir temenni hududunu l'ıeÇ-mexa' 

• 
Iktısat konferansı da 

Dersler kesiliyor 

hayli uzun sürecek 
Herriot avdet etti .. Cenevrede de 
!Alman teklifleri vaziyeti karıştırdı 

imtihanlara 15 hazl 
randa başlanacak 
ANKARA, 6 ( Telelonla) 

Maarif vekaleti lise ve orta mek
teplere yaptığı bir tamimde mayı· 
sın 31 inde der•lere nihayet veril
mesini bildirmiftir. 15 Hazfranc!a 
imtihanlar ~a~ayacaktır. 

Büyiik bir köprü 
yapılıyor 

' 
PAR!S, 6. A. A. - Amerikadan 

dönmekte olan M. Herriot dün aktam 

1 

aaat 21,30 da Havra çıkııu, ~e gaze· 
tecile~e df'm~tir ki: 

- Azami malômatı ihtiva eden ve 
rayet aarih bir dosya cetirdim. M. 

1 Roo•veltten fevkalade bir kabul gör· 
düm. Fransa milleti ,uraamı bilmeli. 
dir ki, kendisi için hiç bir fert M. 
Rioosveltten daha müaait olamaz. 

Seyahalınl kendiainden bekleni· 
lecek bütün neticeleri vermİftir. Si
lahları esaalı bir surette birakıldığı 
surette ve mütecaviz ta.rif edildiği 
takdirde Amerikanm bitarafbğmdan 
ayrılmamayı kabul etmek suret.ile bey
nelmilel teıkilat emniyetine yapa
cağı bizmet sulh davası yolunda çok 
mühim bir adımdıT. Memleketimin 
menfaatlerini elimden geldt~i kadar 
müda fea ettim. 

Evela borçlar 
LONDRA, 6. A. A. - Mikrofon 

önünde Ameri'kaya yapmı, olduğu ae 
yahatten bahseden M. Mac Donald, 
demiştir ki: 

- Eğer beynelmilel iktisat .konfe· 
ransının o.ibai bir netice elde .etmesi 
icap ediyorsa borçlar meselesinin şu 
veya bu surete ve mümkün olduğu ka 
dar yalan bir zamanda ve herhalde 
konferaıu bitmeden evvel, halledilme 
si icap eder. 

lktia.t konferansının muvaffaki· 
yetlc neticelenm~,j için muhali müm 
kün kılmağa çalı;mağı taahhüt et
tik. Bu da bu borçlar için bir hal au· 
reli bulmak maksadile elimizde bulu 
nan biitün va51tafarı kuHanacağımız 
manasına gelir. 

lkti.eat konleran.ı 
LONDRA, 6 A. A. - Siyasi me· 

hafil, iktisadi konferansın temmuz 
ayma kadar devam edeceği fikrin
dedir. 

Konferan•, Milletfer Cemiyeti aza~ 
•mdan olan murahhaalar eylülde Ce· 
miyetin büyük mecliainde hazır bu· 
lunabilmeleri için temmuzdan eylüle 
kadar tatil edilecektir. 

Konferans. le-trlnievvelde tek.Tar me 
•aiaine ba,lıyacakbr. 

Ceneuretle 
CENEVRE, 6. A. A. - Hav-.. ajan 

smdan: 
Dün ak,am Londradan Milletler 

Cemiyetine gelen haberler, M. Mac 
Donald'ın önümüzdeki haftanın ilk 
rünlerinde Cene.....,ye celmek istedi 
ğini ciiatermektedir. 

Bu kadar, lngilt....., bükümetinin 
Almanlann lnriliz planma karı• ileri 
sürdükleri mutekabil tekliflerin ar
zetmekte oldugu tehlikeyi anlamıt ol 
duklarını göstermektedir. 

Almanyarun diin Alman tealihab
na ait olarak Japılan netriJatta cörü 
len şekildeki deniz ku-.vetlerine ait 
metalebatınm Londra hülı:Unıetince 
tetkik edilmif olmaaı we mezlı:Ur ha. 
kümetin müzakerelere şÜratle mü
dabele ebnek İıtemit bulunması muh 
temeldir. 

Cenevrede wnumi zan, önümüzde· 
ki hafta ortasında Cenevrede birçok 
meaul ruzırlann •e bu meyanda M. 
Mac Donald, Slr Jobn Simon, M.Paul 
Boncour, M. Bene., M. Tituleıco, ili. ... 
ın bulunacağı meTkezindediT. 

ANKARA, 6 ( Teleionla) 
Bugün Nafia vekôletince yeni bü
yük bir köprünün ihalesi yapılmış
tır. Arabaun luuaban önünd.e K
ulırmak üzerine inşa edilecek o
lan ve muhtelif ~ıklıkta beş göz
den ibaret olan bıı köprünün uzun 
lıığıı 130 metre olacak. Bıı lröpra 
65 bin liraya ihale edilmiştir. 

Muhtarlıkların 
Kal dırı iması 

ANKARA, 6. A. A. - Büyük 
Millet Meclt.i bugün Reis uekili 
Eacıt Beyin riyaetinde toplanmlf 
tır. Seyri&elain idarainin 1928 
heaabı katisi hakkındaki. mazbata 
müzakere ve kabul olıınmıqtıır. 

Nahiye müdürlerinin tayini ue 
Belediye te,kilatı olan yerlerde 
ki muhtarlıklarla ihtiyar heyetle
rinin kalılırılnuuı hakkındaki la
yihalar dahiliye encümeninin lale 
bi üzerine mezlrı'ir encümene ueril 
mİftİr. 

Bundan sonra Rizeli Hulliııi ucı 
Osman Zeki. Jendilerin mahkli
miyetlerinin alhna dair karnın mil 
:r.akue ve kabul edilerek pazarte
si günü toplanmak üzre İçtima ni 
lıayet uerilmlftir. 

Acıklı bir. kaza 

MEMLEKETJ;E4;SilJ ÇANAKKALE, 6. (Milliyet) 
Erenköy nahiyainin lntepe meıı
ki.inJe iki köylii buldaklan bir 
bambayı karıfturrken, bomba pat
lcutıtf iküi ıl e tl?fhi. etlilemiyecek 
surette pa"a parça olmııflardı. 

Kemalpaşada köy yolları 
ve mektepler 

Adapazarı belediye 
maaşlarında tenzilat 

Mı. KEMALPAŞA - Kazaya merbut 
bütün köy muhtar ve azaları ile mu~l
limler kaza Merkez mektebinde toplan· 
nu,lardır. Bu toplantıda köy md<tep ve ı 
yollarmm im.ar ve ı&lahı. yolu otmıyan 
köylere ,._; yol yapilinası •ibi meaele
ler k.onu,ulmuı ve kaymakam ~y tara· 
fından köy bütçelerinin tertip ve tanzi. 
.ıni hakkında kendilerine izahat venlmit· 

ADAPAZARI - Belediye heyeti u
mumiyesi toplantılarına de-ram etmek· 
tedir. Bütçe encümeninin nporuna göre 
memur ve müıtahdaninio maaı ve üc
retleri yüzde yİnnİ niabetinde tenkia • 
dilecektir. A•ri kabri atan icin birl<aç bin 
lira tabaisab ı.-., bir emri Taki ha
lini a1ıru,tır. J.timliJ< edilecek _. .... -
rın bir lcunn sahipleri eeas luymetin yüz 
de yinnisi nobanile mezarlıe.ı. terlcet
mive razıdırlar. 

- -

Japonya ya davet 
Japonlar Sovy"tleri mü 
zakereye .;atırıyorlar 

TOKIO, 6 A.A. - iyettar bir 
tir. 

Bergamada cenebiler 
BERGAMA - Şehrimize luniri :ı.iya· 

- eden Alman proieaörlerile darüJfiı. 
nun talebesinden 370 kitilik bir kafile 
celmiftir. Berıramada hafriyat ile ujra
~ Almanlar bu ıınıpa lô.znngelen iza. 
hatı vermi,ler ve hafriyat aabaanu, ha· 
rebeler gezdinni'1erdir. Yııkmda da bir 
Amerikalı kafile cele<:ektir. Seyyahlar 
tehirde kendile.ini iatiap edecek bir o
tel olmadığı için iatemiye iatemiye ak· 
tam üzeri lzmire dönmüşlet"aır . 

Kııkançhk yüzünden 
ANTALYA, - Yenikuyuda Rağbeti· 

ye mahaUeainde oturan Kttcci Mehmet 
Elendi kıakançlı.k yüzünden. Necibe ia
minde bir kadım bıçakla 4 yerinden ağır 
•urette yarııl~br. Kadın memleket 
hastanesine kaldınlmıf, Mehmet Ef. ya
kalanmq, adliyeye •erilmiıtir. 

Bir kaçakçı öldürüldü 
SURUC, 6 - Dün aece Merdi lnnail 

nuntakaıunda 6 kiailik bir kaçakçı kafj. 
lesile muhafaza ınÔnwrlan arasında bir 
müaademe olmu,tur. Neticede kaçakçı· 
!ardan biri ölmüıtür. Digerleri üç mer
kep yükü kaçak etY•Y• bcrakank kaç
mışlardır. 

Bir köyde soygunculuk 
MENEMEN - ı.te.-in Çıtak 

köyünde bir soygun vak'an olmu,tur. 
EYTelki ııece aaat 12 ~': Ç•tal.. köyü.n: 

de bakir.al Salih Efendının evııte bın 
uzun silihh, ikisi &İlihstz iic kişi ginniı
tir. . dik 

Soyruncular beraberlerinde cetır • 
leri lıoaltalarla Salih Efendinin kapıaınr 
kınruılar, içeri .,ittrek evdekileri öliim
le tehdit etmislerdir. Haydutlar; belli 
olmamak ve ltÜinmemek ic,::in Yüzlerini 
mendillerle sanruı ve örtmüderdi. 

Haydutlar Salib Efendinin mühim ınik 
tarda oL.n mücevheratının nettde ııalı:lr 
olduğunu öğrenmiıler ve Üc bin lira kıy 
metinde olan mücevheratı alarak kaçmıt 
!ardır. 

Kızını seven üvey baba 
ARAÇ - Burada oizli kalan bir eık 

yÜzünden bir aile faciuı olınu,tur. 
lıtanbulda kunduracılık yapan ldria 

iaminde bir adam buraya trelmiş ve Te
keli o~lu 1 brahimin iivey km s~tıa· ya 
talip olmu,tur. Kız ve annesi bu izdiva. 
cı derhal taaTİp etmiılerm. Fakat kızın 
üvey babaaı Satıa'ya kartı gizli bir aşk 
besliyormuı, bu izdivaca mümanaat et
miş. Kızla kızın annesi izdivacı. ısrar 
edince lbrahim ilihma d&Yranmış ve 
kızı kernından .. anne•!ni dP. bacağından 
yaralamıştır. Satıa'nın hayabndan ümit 
yoktur. 

Bıgada sünnet düğünü 
Bigadan bildiriliyor: - Himayei Et

fal cemiyeti tarafın.fan bir sünnet düğii
nu ve pehlivan möaabalm.11 tertip eılil
miftir. Bu münasebetle kuabada kırk 
fakir çocuiun aünnet ameliyesi icra edil
miş, ~~fll!Da, kadar eğlen«ler ve pehli· 
v.,n cur"!len yapdmqtH·. 

Mezarlık kaıabenın haricinde lMr 
park halinde yapdacalı:br, 

1933 bütçeaine encümeni daimt hak
la buzur tahuaata konml,.acaktır. Ç\in· 
kü hu beledi vazifeyi azalar fahriyen 
yapmtya karar wermitlerdlr. 

T ekirdağda imar 
TEKIRDAC (Milliyet) - Şehrimi

zin inıar faaliyeti iyi bir ıekilde devam 
ediyor. Ortamektep blnaaı ceniılettirll• 
cektir. Halbuki ilkmelrteplerin verdiii 
mezun adedi aeneden aeneye tezayilt ,.. 
diyor. Bu itibarla ihtyacata uyacak bir 
tekilde mektep binaaının yapılma11 mu· 
bitin memnuniyetini mucip olmuıtur. 
Şehrimtzin diğer ihtiyaclanndan biri de 
sporcu gençlerin iatemekte olduiu fut· 
bol aabaar idi. Liva kumandlanlığmm ve 
Belediyemizin yardmıile ıebrin üat lat· 
mm da bir ..ı.a ricude cetirilmelı.tedir, 
Belediye 1ebir parla olarak yaı>tlan bab. 
çeyi daha ziyade ı:-ı.Ietecektir. 

Bursada kuduz köpek 
Bunadan yazdıyor: 

Bursada kuduz bir kÖpelc üç kltl:ri ,. 
smnq ve aonunda öldürülmü•tür. lam. 
l~ar '?Üsahede ve teda•-: e · ~l-
mı1lerdır. y 1 

Kaçak eşya yakalandı 
.ADANA, - Yumurtalık nabiyeainin 

Kül ovaıı sahilinde bir kayık dolusu lı:a
~ "fya tutulmuf, kay;kta bulunan 6 
kişı de yakalaNmfbr. Bunlardan üçü 
l~kendet"onlu, üçü de nahiye ahalisinden 
dır. Yakalanan etYBlar meyanmda kül
liyetli miktarda şeket", kaput bezi vardıT. 
Ka~ılar ihtisaı mahkemeaine sevke
dilmişlerdir. ihtisas rr..ı.kemesinde tetek 
kül ettiği tanltten bul!'iine latdaT" 415 tev 
kif ka'1ln ven1mi•ıir . 

Zonguldak oda kongreıi 
Zon .. uldaktan bildiriliyor: - Zongul. 

dak Ticaret Oda11 yıllık ictimaını yap. 
mq kömür havzamızı. yakındıan alaka. 
da.' eden kararlar verilmi1tir, 

256 yaşında 
- -+- -

D6ayaaın en ihtiyar 
adamı Çlndeymiıt! 

HUNGKKINKG 6 A.A. - Çinin "e 
bütün dünyanın en ihtiyar insanı olan 
Litinc:run 256 yaşında olduğu b3lde 
ölmi.iıtür. Mumaileyh ancak Yetmİf ya
tuıda gôrikürdiı, ve çiftçilik yapardı. 
1677 tarihinde doğmu, olan Liıingyu
nun birçok kardan ve yetmİf toronu 
vardır. En renç toruD çocuiu bugün 
yelmİf yqmdadır. Litingyun uzun yata 
mıı olmaıını pek ziyade nadide hulu
°'."° bir ot J'emİf olmasına atfetmelıcte i
di. 

membadan biJdirildiğina ıött Japonya, 
Sovyetlerin Mançurideki menfaati""°" • 
teal!Uk eden muhtelif meselelerin ballı 
malı:aadlle Tokioda Sovyetl....ıe Mançuri 
hlilı:Umeti mümeaaiJleri arasında bir kon 
ferans akdı teklifinde hulunmuttur. 

Tolöodaki SoY:ret aefiri, hu teklifi 
Moskonya bildirınittir. 

Mançııri uagonlan i.tiyor 
HARBiN, 6 A.A. ~Yeni Mançuri bii 

kilmetl tarafından So-.yetler birliğine
nrilen yeni bir notada şarki Çin demir
Joluna ait neon ...., lokomotif gibi mil 
t..,arrik edevatm hemen Mançuri hülal 
metine iadeai iatenmekte. 1924 itilifları 
mucibince So,,,.etlerln bu demiryolu Wıe 
rinde basr haklara malik olabilecıelderiııı 
den ,üphe edilmelıted.ir. 

. B~ ~ota iki memleket arasındaki 1.,.... 
cınlifin artbğnu cöaterlr blr alimet sa 
yılmalrtadır. 

Hailar' da bulUllllD bir Japon ıihad 
miifrezeainin tahiye edildill, lıa müfre
ze tn""'cadunun 5,000 ldtfye çıkanldıi' 
aöylenmeldedir • 

1924 tarihli ltiWlann iki aıııneL ol• 
masmdan dolayı Sovyetler hirlltl hllkil
metinin iddia ettiği haldıır ,üphe rötür-
mektedir. 

Çarlık zamanında cllğer bülal.-lerle 
yapdan ltil.iflann feshedllmit olmasıruo 
Sovyetler birliği biikümetiDin Çarlık 
Rnayaaı hlildlmetile hukuki hiçbir mp. 
ği bulunmıyan yeni bir bülrurnet oldu• 
lunu iapat ettiği de kaydedilmektedir. 

Çlnde komün~tler 
LONDRA, 6 A.A. - Nanldn' ..... Ree 

tel'e bildiriliyor: Kuomln yan reomi A· 
jansma göre Çin orduau başlruınandanı 
mareıal Chiang-kai • Cbek, merkezi ye 
cenubi Çin'deki komiiniat kuvvetlere 
k&rşı siddetli b.ir taarruz hazırlamakta· 
drr. 

Muınaileyhin Kanton orduları jen~ 
rallerini bu taarruza i,tira.ke davet et
miı olduğu aöyleal,-. Bn dttete siya· 
ai Çin ....a..Eili bü:rük lılr ehemmıiyel 
atfetmektedir. Zira Nanldn hükümeti i· 
le cenup hükGmeti araunda elddt bir 
mukanınete delilidir. 

ltalya- Ruya 
ROMA, 6. iL A. - ltalya n S..... 

yeller birliği bükametleri bir ticaret 
itili.ft imzel•mqludlT. 

Ru•-Almaa maahede•I 
BERLIN, 6 A.A- Volff Ajanaından' 
Salibiyet sahibi mabfeller 1928 niaıv 

nlnin 24 lincil ırünü Bertin' de yapılaJI 

Alman - Rua muahedesinin temdit edil• 
meainin ehemmiyetini kaydetmektedir· 
Bu uzatma iti 24 haziran 1931 tarihin• 
de ID>zalanan protokolda zaten derpit 
edilrnİf, fakat bundan hemen hemen ikİ 
ıene 110nra yani dün tasdik edilebilmir 
tir. Çünkü, eski Re.ichstac meclisleri y•• 
rarh l,ır •! görecek va-ı.İyette defillenli1 

• 



• 
Ekonomi 

Suriye ile ticaretimiz 
Komşu memleketle iktısadi müna. 

sebatımız inkişaf halindedir 
Suriye konaolosumuzdan ihracat o

fisine gelen bir raporda, tarafeyn 
arasındaki ikbaadi münaaebatın tedri
cen inkişaf etmekte olduğu, Suriyede 
arpa ve fındıklanmıza karşı istek gö 
rüldüğii, kereatelerimize Suriyenin bir 
pazar yapılacaği ve oraya daha fazla 
ihracatımıza imkan bulunduğu bildi
rilmi,tir. 
Buı Belçika firmaları fmdık ve 

Alman fiyatları da zeytinyağı ve anti 
muvan olmak istediklerinden bahisle 
ihracat ofisine müracaat etmi§lerdir. 

Almanya ilk itilaf 
Almanyanın yumurta itha18tını tah

dit ettiği ya:r.ılmışb. Almanya, en çok 
Bulgarütandan yumurta almaktadır. 
Romanya ile Almanya araıında müte 
kabil ihracat meoelelerinden dolayı 
Rhiren bir ihtilaf haul olmuıtur. Bu 
yüzden Almanya Romanyaya karşı 
da yumurta ithalabnı tahdit etmittir. 

Azami tarife 
Japonya ile aramızda mevcut .olup 

S ıubatta müddeti biten moto~ vı_ve!'
di S mayısa kadar temdi! -;dılmiı~r. 
Bu müddet evvelki gÜn bıtmıt ve dun
den itibaren Japon emtiasına kartı 
iızami tarife tatbikma başlanmııtır. 

Bahk ve et fiatı 
Piyasada balık ve et fiyatlan düıük 

gitmektedir. Kalkan'ın perakende ok
kası 60 kuruta, kuzueti 35 - 40 kuru
ta kadar aatılmıtbr. Mevaim münaae
betile kuru sebze fiyatları da ucuzla 
mııtır. Sadeyağ 80 - 100, yoğurt pera 
kende 20 - 25 lnınıp lıadar satılmak
tadır. Sabun plyaaan da tenezzüle 
meyyaldir. l:unirdeki bilyiik bir sabun 
labrikaaının aabun fiyatmı kırdığı aöy 
lenmektedir. 

Zeytinlerimiz aranıyor 
Ticaret oda.,na gelen maliimata gö 

re, Romanyada zeytinleriml:ıe karşı 
rafbet aPtmııtır. Bundan daha ziyade 
batluı memleketlerin ı.tifade ederek 
kendi zeytinlerini Romanyaya ithale 
çalışbkları anlatılmıtbr. Romanyada 
zeytinJerimJze rağbetin daha çok arl
maımı temin için cinaleri aynlmıı ve 
temiz ambalilj yapılmıt bir halde zey 
tin ihracah yapılmaıma ehemmiyet ve 
rilecektir. 

Mflano sergisinde Türk 
paviyon 

Geçen aym 12 sinde Milanoda açı
lıp bir kaç gan .,,,,,el kapanan beyne! 
milel sergideki Türk pa•iyonu hak-

Maarifte 

kında mütenakız bazı neşriyat yapıl
mışbr. Sonpolla refikimize söre, ser 
gideki Türk paviyonu ufak bir tahta 
barakadan ibaretmiş ve içinde Buha
ra ve Sivas halıları lethir edilmit Ye 
a&bf fiyatları yüksekmiş. Diğer taraf 
tan sergide bulunan ihracat ofiai me
murunun ofiıe gönderdiği raporda, 
Türk paviyonunda lefhir edilen eıya
nm, bilhaaaa ipeklilerimizin ltalyan 
fabrikatörlerinin nazarı dikkatlerini 
celbettiği ve mazharı takdir oldufu 
bildirilmiıtir. • 

1 BORSA 1 
(lı Bankasından alınan cetveldir) 

6 MAYIS 1933 
Ak tam Fiatları 

lıtikrazlar f ı tıl.:razı 111 
istikraz dahili •u· Tahvilat 

96,50 pon•u.z. E.lekırüı ~ 
Şarlc d. ,-olları 2llO 
D. Mu-.a..ıalde 53,79 Tr•m-.a7 ~-

GümrUı. l c r •. ı.· Tünel -.-
Sardi mahi 1.- Rıhtnn 18,35 
Baidat 11.75 Anadolu l .w.ıo 

T. ••kerİ7• 7,75 " 
ili 45,75 

iz.mir Belediye • messit !18,llO 

ESHAM 

i t BanJ.ası Na- S Bomonti 21,10 
ma 9,50 T erkos lnıpon· 
., P Hamiline 9.SO aUZ" 29,30 
.. . , Miie••İ• 102 Clmeato Ar. 11,70 
Ana.dolu. H;••• 2S,25 fttihat de7. 24 

!ırk dey. 2.-
T.,.am..-ar S0,75 Balra 2.SO 
R•Ji 3,80 Sarlr m. eu• 2,M 
ş;.,., h•JrİJe 11..- Telefoa 13---

Ç EK FlATLARI 
p • .,.;. ,.,06 i p.,... 15,91 
Lo•dra ,-~5 Viyana 4 ,48,50 

Mad•lt 5,52 
M~,-ork S8- Berlin 22,.01 
Mi!ano 9•

12 
Va.,.tova 4,.215 

B~k•el 3•40 Pette 3,74,175 
Atana 80,08 Beler at: 35 c-• ... r• 2.45,25 
Sofi. -. 68,03 Btilı:ret 
A••lertl•• lla,5 Mo•lıo•a 

N U K U T (Sabt) 

K""'t 

20 f. F.,.an.•t.' 171...- 1 Şilia, AY. 
1 lsteY"Ua 7ıo.ıı 1 P'ezeta 
1 Dolar ıBO 1 M•r-k 

20 Liret :ıııa 1 z.loti 

20 f. B.t~ika 115 1 Pea•• 
20 n • .ı...ı 25.50 20 L•r 
20 1. fa-.i41:re 820. 20 Dinar 

20 Lu• -~ 
1 Çe1110-.•1 

1 Florı. 1111..- 1 Albn 
~ı ıc: ••• c.ı. J.20 ı J M.a.li1• 

Baabot 

79,115 
ıo,n,a 

ıc ..... 

24,.-
17.-
47.-
:u.-
33.-
23..-
115..-
~ 

131 
33.-
z.-

Tıbbiyeliler bayramı 
Bayram 12 mayısta yapılacak. 

merasim nasıl olacak? 
Bv aene bbbiyeliler bayramı 12 ma 

yıata parlak meraaimle teait edilecek
tir. Tıp talebe cemiyeti bu huauıtaki 
meaaiaini ikmal etmek üzeredir. Me
rasim fakülte konferanı aalonunda aa 
at 14,5 da açılacakbr. Celse açıf nut
kunu fakülte reisi Tevfik Recep Bey 
aöyliyecektir. Bundan aonra müdem• 
Ziya Nuri Pata fakülte tarihinden hah 
aedecek ve mulıtelif talebe ge- bu 
mevzua ait SÖ:. aöyliyeceklerdir. Tıp 
talelıe cemiyeti tarafından meraaimde 
tevzi edilmek ii:ı;ere bir brotiir hazır
lanmıfbr. Bu br~ıür~e müderris .~u~.
vini Süheyl Beym Turk bp tanhının 
Çin tıp tarih;- tekadd~ ettii~ }•· 
bat eden veuiki havi bır makaleaı ın
tifar edecektir. Meraıimden ~nra mi
aafirlere fakülte gezdirilecektır. Gece 
Tokatliyanda aaat 9,5 da tıp talebe ~e 
mİyeti tarafından bir eğlence tertıp 
edilecektir. 

İdman şenlikleri 
Lise ve orta mektepler idman f4!D'"' 

liklerinin 19 mayıata yapılma11 talıar• 
rür etmittir. Şenlik için umumi prova 
önümüzdeki cuma Takaim stadyumun 
da yapılacaktır. Bu aene ff!nliklere 1 O 
bin talebe ittirak edecektir. 

İmtihan hazırlıkları 
Lise ve ortamektep bakalorya luıti .. 

hanlarında riyaziye ~allerinin Maa
rif vekiletinden gelmesi ve tahriri ya-

l beklenmektedir. Bu ..,ne ha· 
pı maıı . 
k 1 imtihanları 17 hazıranda baı 

a orya ·-"1f'" f k'"I 1 · 
1 kt Danu unun a u le erınde 
ıyaca ır. 1 d . "h 

.. k k mektep er e ımtı anlara ve yu ıe kbr 
25 mayısta baılana~a : .. 

D .. 11 .. faki.ıltelennde ve yuk-aru unun . l 25 
k k 1 d" 

jmtıhan ara ma, 
ı:e me tep er 
yıata baflana.caktır. 

Muallimlere Judem zammı 
• öre bu sene 200 Haber aldıgımıza g 

11
. . k 

kt mua ımı ı 
kadar lise ve ortaoıe ep • l 

Yenı zam ar 
dem zammı alacaktır. I 

·ı eğe baı a
hazirandan itibaren ven m 

11
. I · 

k ua ım erın 
nacaktır. Kıdem daca m l"k d 

'
. . b .. !·adar a a a ar 
ısteaı on e§ gune " . . • 

. d"l k bır ıtıraz mekteplere tamım e ı ere 
t'fup olmadı~ı sorulacaktır. 

Bir mekteo kapatıldı 
Ş. l"d k" E husuıi ilkmekle •f ı e ı nverpafa 

b' M "f .. d .. ı··" .. t rafrndan ka-ı aarı mu ur ugu a 
t>atılmıstır .• Kapatmaya ,..bep ...aı.ı. 

bin talimatnameye riayet etmemeai
dir. 

Veda ziyafeti 
Darülfünun Tıp fakültesi son aınıf 

talebesi mayuın 13 üncü günü hoca
ları ıereflne Yalovada bir veda ziya
feti verece•lerdir. 

Seyyar sergİ Sivasta 
SiVAS, 6 (A.A.) - Seyyar terbiye 

aersisi dün Sivaaa gelmit, muallim 
!erle, belediye reisi ve Halk mümeaail 
)eri tarafmdan kartılanmıtlır. Sergi 
aarioğlandan aonra Şarkışlada iki gün 
kalm19hr. Gerek Sar?ğlanda, gerek
se Şarkı.lada muallimler ve halk ser
giyi ziyaret etmitlerdir. Bütün yollar
da kitap istemekte ve aranmaktadır. 
En çok sorulan köy kanunu, aıtma, ti
caret, heaap ve çocuk balamı kitaplan 
~ır. Sergi heyeti muallimlerle muhte
lıf konferan•lal" vennitlerdir. Sergi Si
vaata bir hafta duracaktır. 

fnglliz •eyyahlar 
Dün Kraliçe Maria vapCıru ile ff!h

rimize 150 kadar lnı:iliz aeyyahı .ırel
miıtir. ~yyahlar ln!!ılt_erede Hellenic 
iamindekı seyyah. klubu azasındandn·. 
Seyyahlar uınumıyetle Bizans a.aan i-

l 1• kadar olan profesörler, P•Pas-
e a a d .. kk . 

lar ve ailelerin en mure eptır. Bu 
mey da bundan 30 sene evvel İngil
tere ":fareti papulığında bulunmuı 
olan papas Canon Donqlao la bulun
maktadır. Canon Douglas, 30 ~~ı;ıe~~n 
beri lstanbulda gördüğü d~gışıklıg~ 
hayret etmittir. Bu zat Karıye camı
ine gitmif ve bir zamanlar boy~ ve ~a 
dana ile örtülmüt 0 )an moza1:ıklerı~. 
timdi meydana çıkanlmış oldugunu IJO 
rünce hayreti büsbütün artmıf ye bu
nu _Türkiyede zihniyetin değiıtiğine 
delıl addetmiştir. 

OUmrUklerde 

~açakçılığa kartı 
• Lıma.? il~hili~de .~e sahillerde, ıecele

n ve aunduzlen, ~umrük muhafaza me. 
murları, .. oandalla dolaıarak kaçakçılığa 
k~ıı mutey•klnz ""11unmaktadırlar. Ha 
zırandan sonra, Gümrük 1 ~--- -·, A ' ~, vru-
pa dan 10 - 15 kadar yeni makineler ııe-
tirterek bunla•ı huradaki teknelerine ko
yacak ve l:tu ruretlr vücurlr ıret;..·ı...- , ... k 
seri motörlerle takibat ve 1aras..,.ı.t y .. 
pılacaktır. 

• 
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Mahkemelerde Halkevlnda Vilayette 

Cinayet değil Gençliğe vazife Şikayet artınca •• 
Büyükada imamının ce
sedi de muayene edildi 

Büyükada imamı Ali Efendinin öldü.
rüldüğii ve cesedinin lıelediye doktoru 
tarafından muayet>e edilmeden ıömülme 
sine müıaade edildifri hakkındaki Şükrii 
imzalı ihhar mektubu üzerine müddei
umumiliğin yaptığı tahkikat ikmal edil
miştir. Müddei umumilik mektupta iımi 
zikredilen bütün şahitleri, bu meyanda 
Kınalıada vapuru kaptanı Mustafa Beyi 
dinlemiş, hepsi de iddia edilen dnayet 
hakkında ademi malumat beyan ebniı
lerdir. 

Merhum imam Ali Efendinin kabri de 
açbnlmış, ceset çıkarılarak muayene e
dilmiş ve üzerinde cebir ve siddet ala
metleri gÖrülememiıth-. Mua:fene neti
cetinde Ali Efenclinin bir cinayete kur
ban gitmemiş olduğu ve yazılan mektu
bun tezvirden ibaret bulunduğu anlaşıl
mıştır. Mrktuha imza koyan Şülrrü bu
lunamamıştır. 

Saç saça gelen kadınlar 
Eminf'!' Hanım isnünde bir kadını dö

verek 6 aylık çocuğunu düşmeıine se
bep olmalrtan su~lu IVluazze:r. ve Müyes
ser hanımlann muhakemelm dün Ağır
ceza nıahkemesinde neticelenmiştir. 

Hadi•ede hazır bulunan ve mahkeme
de tahit sıfatiyle dinlenen Atiye, Baiıe, 
Güzel ve Adviye Hanımlar kavıı:aya E
mine hanıımn sebebiyet Terdiğini söyfe
mitlerdir. Suçlular dayak attıklannı su-
reti katiyede inki• etmişlerdir. . 

iddia mEkammı iıoal eden Muhlıs B . 
suçlulann cocuk düşürtmiye sebebiyet
ten beraetlerini, dayak abnaktan mahkii
miyetJerini iıtemi~tir. Mahkeme . mü~- ' 
kereden mnra h..,. iki lıaıumın birer li
ra. para cezası vermesine, fakat cezalan· 
nın tecilinP ka.-ar vermi~tir. 

Boyalı bulğurlar 
M"hmet Rauf Efendi iıınlnde Kara

,_nJı bir bulgur tüccarı müddei umumi
liğe müracaatla mühim bir hilekirlıİ< ih
bar etmiştir. Bu hilekarlık bu!~r ~~a
cılığıdır. Mehmet RRuf efendınm ıddıa
sına nazaran pİyaaada Karaman bulgu
runun kendine mahsua bir şöhreti var
dır. Bu •Öhreti temin eden vaaıflardan 
biriıi de Karaman buleunınun san ren
kli olmasıdır. Bazı acık göz bulgur tüc
carlan Karaman hulıı:urunun bu töhre
tinde:n istifade etmek istemişler ve aleli
de bulıırurlan aarıya boyayarak Karaman 
bulguru diye sabıuya bqlamıtlardır. 
Mehmet R11uf Efendi müddei umumiliğe 
müracaatla bu hilekarlıktan ~iki.yet et
mittir. Boyalı bulgurlar birrok cihetler
den sihhata W. muzur bulunmaktadır. 
Müddei umumilik hu pı.Ayeti nazarı dik 
kata almış ve iıtida ile hirl;kte tevdi e
dilen bulP"urları tahlil edilmek üzere bb
bıadli kimyahanesine .. önclennittir. Ka
raman Ticaret Oda11 da bu hilenin önü· 
ne geçilmeai İçin lıtanbul Ticaret Oda
sına müracaat etmittir. 

P'oll•tf!l 

Bir tane daha 
Şiipheli bir yüz liralık 

daha bulundu 
Sahte yüz liralıklardan bir tane da 

ha bulunınuttur: Yeni sahte yüz lira
lığın bulunmau §Öyle olmuştur: Ko
miıyoncu Elyazar efendi ev"elki gün 
muhtelif yerlerden para almı9br. Fa
kat bunların arasında bir yüz liralığın 
... hte olduğunu görmüıtür. Bunun Ü· 
zerine Elyazar Efendi zabıtaya müra 
caat etmiştir •• Zabıta tahkikata baş
lamışbr. 

Böyle alış verit olur mu? 
İbrahim isminde biri arkadaıı Ah

metle beraber Eyüpte Madam Liıilta
kın tuhafiye mağazasına girerek on 
iki buçuk kuruşa bir makara almıı
lar, mukabilinde bir lira "ermiflerdir. 
Madam Litiltak liranın üzeri olan aek 
sen yedi buçuk kuruıu lbrahime ver
miştir. Ahmet bu sırada Madamın e
linde bulunan lirayı kapbğı gibi lbra
him ile beraber aokağa fıramıtbr .. Fa 
kat Madam Litiltak'ın feryadı Üzeri
ne yetİff!n polisler kaçmal<ta olan lb. 
rahim ile arkadaşı Ahmedi yakalamıı 
!ardır .. 

Kumarbazlar 
Ağahamamında evvelki gün dört 

kumarbaz yakalanmıtbr. Burası Ci. 
van isminde biri tarafmdan tutulmak
tadır. Ci,·arun daire•İne girilince Baa 
haettin, Bekir, SerkİSy Pozant, Baron 
ismindeki kumal'bazların oyun oyna .. 
dıkları ıı:örülmüştür. Zabıtaca kumar
bazlaı· hakkrnda takibftta baılanmıı
tır. 

Tramvaydan dü§en çocuk 
Harbiyeden Taksime giden 196 nu· 

maralı tramvayda bir kaza olmuş, on 
bir yaşında bir çocuk tramvaydan dü
şerek bayılmıştır. Düıen çocuğun iı

mi laaktır .. laak hastahaneye kaldınl
mıştır. 

Memnu silahlar 
Eminönünde evvelki gece yapılan 

,gi,Jih aramasında muhtelif kimselerin 
Üzerinde 6 bıçak:, bir La.banca. iki •uı
tah çakı y~kalanmııtır. 

Gençler tubelerde va
zifeler alacaklar 

Darillflinün ve yiiluek tahsil smçliği
nin Halke•İ harı ıubelmnde vazife al
malan için bir propanı yapıl1n11tı. Hal
kevinde çalıtuak sençlerin listesi faali
yet komitalamıa verilmlıtir. Yakında 
gençler davet edilerek mesaileri hakkın
da kendilerine izahat verilecektir. Genç 
ler mesailerine imtihanlardan sonra bq
layacaldardır. 

Neşriyat himaye edilecek 
latanbul Halkevi neşriyata büyü~ bir 

ehemmiyet vermeğe karar nnnııtlr. 
Faydalı kitap ve brotürler neşri için 
hazırlıklar yapılmaktadır. Y alnnda bir 
de mükafatlı rüzel eaer müsabakası ilin 
"dilecek ıanat eserleri yazılması himaye 
edilecekİir. Halkevi reisi Himit B. bir 
muharririmize bu huıuıta demiştir ki: 

- lıtanbul Halkevi bütün Halkevle
rinden fazla neıriyat yapmaktadır. Çı~ 
kardıfronız mecmua adedi üç~r. Bir bü
yük kültür mecmuası neşredıyoruz. Bu
nunla münewerltte hitap ediliyor. Bir 
de Halk bilPisine ait folklor mecmuaaı 
neşrediyoruz~ Bunda halk bilgiıine ait 
bir rok malzeme vardır. 

Bi, de en ~z okuma bilenler ve köy
lüler if'İn köylü gazetesi neıtrediyoruz. 

Kitap, bro,ür neıri için hazırlıklar 
yapmaktayız. Halkevi bu ıekilde her sı
nıf luolkı alakadar ebneğe çalışmakta
dır." 

Odada 

İstatistikler 
Bunlarda bir çok ek
•lklikler göze çarpıyor 

Ticaıet Oda'1 raportörleTinden Hak
kı Nezihi B. istatistiklerdeki ekıil<liğe 
dair yeni bir ~"?'" h~l~tadır. 

Bir çok istatiıbklerınu:r.de bizden çok 
mal alan memleketler gösterildiği halde, 
az mal alan memleketler (diğer mem
leltetler) diye toptan yekun zikredilmek 
tedir. 

Haldu Nezihi B. dine seçen bir Pe
ro iıtatiıtikini tetkik e-tmi•; bu iıtatiı
tikte, bizden 1927 seneaindenberi az, fa 
kat muntazaman tütün alan Peru'ya her 
aene ne kadar Türk tütünü ithal edildi· 
ğj görülmektedir. Bizim i•tatistiklerimi:r. 
de ise bunu bulmak mümkün d"ğildir. 
Hakkı' Nezihi B. bizden az mal alan 
memleketleTe ihracatımızı da iıtatiatik
lerimizi de ayn ayn göllermek ve bunla
nn seyrini muntazaman takip etmek ik
bıadi tmuiın inlı.qafı itilıarile faydalı 
tedbarltt almamızı mucip olacağını söy
lemektedir. 

Zehirli bulgurlar mı? 
Kanuııaıı taarlorinden Rauf B. Tica

ret Odasına gönderdiği bir telgrafta, 
Meninden lıtanbul'a sevkedlilen 37 çu
val bulgurun zehirli bir madde ile bo
yalı olduğunu bildirilmiıtir. Ticaret 0-
daıı, derlıal me.eleyi alakadar maluıma
ta bildirınit ve laltlôkata bqlanmı9br. 

Oda, ayni _,..,.da Karaman Ticaret 
Odasına da müracaatla tafıilit İıtemiş
tir. 

Gelen cevapta, filhaldka bir kmm bul 
ııur imalatçılarının boya lnıllandıklan, 
kendilerine mahalli belediyeaile müıte
reken bazı veıayada bulunulmakla bera
ber, istimal edilen boyalann zehirli olup 
olmadığı tl\hliJ neticesinde anla.ılacağı 
bildirilmittir. Burada clıt bu bulıurlar 
ıalılile tabi tutulacaktır. 

lstanbul Halk.,,,i Reiı!iiinden: 
8 Mayıa pazarteıi günü ıaat 18 de 

Evimiz .,.fonunda o~. Fahrettin Kerim 
Bey tarafından (içki ve Irk hıfzıssıhha
sı) mevzulu J..;. l<onferans Yerilecektir. 
HerkH IJ"ld>ilir. 

Hıdırellez 
Cuma günü ılık bir ıı:üneı altında 

mesirelere sidttel( aksama kadar eğle

nenler Hıdrellezi bir gün evvel tesit et
mekte hata etmediler.Çünkü dünküHıdı 
rellez gÜnÜnde hava aktama kadar ka
palı n yaiııJı geçti. Maıımafih dün lup
tiltt kendi aralarında toplanarak bay
ramlanru kutluladdar. Ancak onlar da 
havaıun bozuk olması yüzünden eğlene
mediler. Ha-Yanın açdacağını ümit ede
rek hazıılrk yapanların da ümitleri ve 
emekleri bota gitti. 

lıkmektepte ilk operet 

Dün lstanbul 38 inci l.l~kt"!_> tale
besi bir müsamere venruıtir. Muume
rede talebe tarafından muaiki hocalan 
lb1an Bey tarafından heslelenen "Ha
set" opt:reti oynanmıtlır. Talebe rolle-
rinde muvaffak olmu~ ve çok alkışlan
mııtır. Bu iJk mektepte operet'in ilk o
larak tem~ilidir 

Bina tahriri itlerinin 
tetkikine baılaadı 
Yeniden yapılmakta olan müaakkafat 

tahrirlerine bir çok alakadarlar itiraz et 
mİ.flttdi. Şikiyetlerin çoğalması üzerine 
Maliye Veldletinin emrile Maliye miifet 
titlerinden bir grup bu itleri tetkib 
baflamqbr. 

Müfettitler, bu itleri tetkik İçin ma
hallerine ıiderelı: tahrir heyetleri ile doi 
nodan doğruya temaı etmekte ve mükel
lefin itirazlıınnın eaaslannı tetkik ebnek 
tedir. 

Bedeli ödenecek 
Ahaliye ait olup aderlıerlik ve laımi 

oefttberlik haricinde ücretle aıken hiz
metlerde --kullanılmakta iken müsademe 
esna11nda "'!kıya tarafında luıçmlan ve 
ya öldürülen hayvanlar ile tahrip edilen 
veya kaçınlan nakil vasıtaları devlet ta
rafından ödenecektir. 

Hapis kararı alını§ askerlik 
mükellefleri 

1111 numaralı Askerlik M'iikellefiyeti 
Kanununun 39 unf'u maddesi aıağıdaki 
şekilde değiştirilmiıtir: 
Numaralı veya numara!ız aıker edil

miş efrattan askere girmezden evvel hap 
sedilmiş olanlar hapiıten çıkıncıya ka
dar ıevkedilmezler. Askere ginnezden 
evvel yapbklan suçlardan dotayı umumi 
mahkemelerce alb ay ve daha az hafif 
hapiı, bapi; veya para cezasıncluı çe
vrilme hapıe mahkum olupta hiilriimleri 
askerde iken bildiril.,nlerin hapiılikleri 
terhisleri zamanına bırakılır. Bunlar ter 
hiılerinde cezalan cektirilmek üztte kıt' 
a veya müeaaeaeltti tarafından mahalli 
cümhuriyet müddeiumumiliklerine t"ı

lim edilirler. Mahkumiyetleri alb aydan 
fazla olanlar hapisliklerini umumi hapiı 
hanelerde gecirmek Ye tahliye edildik
ten sonra geri kalan askerliklerini ta
mamlamak üzere keza bulunduklan ma· 
hallin AdliyHİne teslim olunurlar. 

infazları gm bırakılan mahldlmiyetler 
için mÜ1"'\Jru zaman cereyan etme& 

Baledlyade 

Ayaspaşa 
Mezarlık davası tek

rar batlıyor 
AyaspBJ& mezarlığı davası bat.kında 

ehli vukuf raporunu mahkemeye ver
miştir. Muhakeme yakmda tekrar baş
lıyacakbr. Burasının mütev.,IJiıi Sali
hattin molla azledildiğinden davada Be
lediyeye hasım vaziyetine Evkaf idAresi 
geçmittir. 

Vali Bey geliyor 
Vali ve Belediye reisi Muhittin Be

yin bugün şehrimize gelmesi beldemnelı:
tedir. 

Konservatuvar ta§mıyor 
Konıenatu...- l.;naa.ı diln Şeha.adeba 

tından Tepebqmdaki Kohut oteline ta
ıınmışbr. Yanndan itibaren tedriaat ye
ni binada yapılacalıbr. 

Şlrketıard• 

Niçin ltlJAf edilemedi? 
Transit balı antr.,polanndaki ücretle

rin yüksekliğinden halı tacirlerinin müı
teki bulunduklan malümdur. Ticaret 
Odaaının taTutulu üz.nine Rıhbm tir· 
keti bıwı ltayıt ve §8rtlarla % 25 t.,nzi. 
lat yapmiya razı olmuııa da halı tacir
leri bunu kabul etmemitlttdir. Oda da 
""~ 30 teıuiliıt iatemelı:te muıir lnılnut
tır. Bu yüzden bir itilaf hasıl olaınamıı
tır. 

Halı tacirleri, lkb5al Vek.iletine mü
racaatla kendilerine tranıit haliler için 
batka bir depo gösterilm.,ıini rica etmiı 
!erdir. 

Bilanco venniyen şirketler 
Limtet ıirl<etlerden henüz bilinçola

rını lktııat V .ı.aletine ıı:öndenniyen 40 
kadar sirket hakkmda tetkikat yapılmak 
tadrr. Netieeye göre lüzum söriilenler 
mahkemeye verilecektir. 

Borsalarda 

Yeni kanun bekleniyor 
Ticaret ve Zahire Borsaları hakkında 

hazıTlanan yeni layiha B. M. M. nin lıu 
devresinde görü,ülec•ktir. Borsalar için 
bir de nizamname ha:r.ırlanmalrtadır. 

Yeni •yihanm en bariz huıutiyeti, bor 
sa ücretini reaim haJine getirmffi ola
cakbr. $imdiki halde, borsada muame
le 1rören mallardan muayyen bir ücret 
alınmaktadır. Borsa hıırlc:lnde ~ ıu: 
retiJe yapılan muamelelerden iae, hiç l>ir 
fey alınamiyor. 
K~. it yaptıklan t...Wt edi1l~nler, Ticaret Oda11 meclisi lıararı"Ye 50 ıraya 

kadar para c-ına tilıi tutulmaktadır. 
B Oda varidatı olarak kaydedil-

u ce:ı.a, "l 1 melde kaçakçılık sureti e yapı an mua-
m<Hl~den Jae ücr~ alınamamak~~ır. 
yeni layiha ile bu ucret realm halim a
lacağından kaçakçılık yapanlardan hem 
ceza, h<!m de kaçırdılılarf malların mik
tarına göre tahakkuk ..ttirilecelı boroa 
resmi tahsil edilecektir. 

Bu sayede bonalar varidat temin et
miı ve bütçelerind" teva:r.lin imkini ede 
edilmit olacaktır. ----

Anneler bfrllğlnde 
lıtanlıul Himayo.i Elfal merlıni, Hima 

yei Etfal umumi merkezince Annelere 
ııhhi öiütleri ihtiva eden 12 mektuptan 
lıtanı...la sönderilmeaini 1ıir çok müra
caatlar karıııında - iıtemiıtir. 
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Ecnebiler ve Boğaziçi 
Avrupada kimle tanıfsanız size 

bizim Boğaziçinden bahseder. 
lstaobuldan, Türkiyeden geldi

ğinizi anlayan kadın, erkek ve 
her sınıf halk hasretli bir dostun
dan bahseder gibi sorarlar: 

- Ah Boıphore, ne güzel de
ğil mi? 

Avrupalılar lıtanbulun likırdı
aı geçtikçe Boğaziçinden bahae
derler. Şarka seyahat etmek iste
yen Avrupalının en tatlı gayeaı 
Boğaziçini görmektir. 

Ve bunun içindir ki latanbula 
gelen her seyyah vapuru limanda 
demir atmazdan eTI'el dümenini 
boğaza çevirir ve Kavaklara ka
dar yarım yolla çıkıp Avrupa ile 
Aayayı ayıran tabiatın bu en gü
zel kanalını, iki sahilin nefis ve 
renk renk kıvrıntılarını yolcuları
na te~ ettirir. 

927 de Pariste iken tam,tığım 
bir zengin fabrikatör lstanbuldan 
geldiğimi anlayınca bana yirmi yıl 
evvel Beykozda geçen bir gününü 
anlattı. lstanbula iş için gelen bu 
adam Beykozu o kadar beğenmi' 
ki kaldığı müddetçe sık sık gide
rek koruda gezmi•. 

"Geneve,, de ihtiyar bir dolttor 
ta istipdat devrinde balayım ge
çirmek için latanbula geldiğini, 
Tarabyada geçirdigi on bet giinü 
hali unutamadığını söyledi. 

Ecnebiler Boğazı o kadar sever
ler ki lstanbuldaki bazı fngiliz a
ileleri bUtün mahrumiyete rağmen 
yazlan Boğasa gider, yolauz, ba
kımsız köylerin harap yalılarında 
menim geçl~rler. 

Boğazın bedii güzelliğini yine 
ecnebilerin gözü ile anlatmak için 
hemen ilave edeyim ki bütün yaz
lık sefaretbaneler Boğaziçinde
dir. 

Bütün bu güzelliğine ve orman, 
plaj, kotu yolu, yarıt yolu ve saire 
gibi ber türlü ihtiyacı temine mü
sait vaziyetleri olmasına rağmen 
Boğaz yıllardanberi ihmal edili

yor. 
Belediyeler bütün bütçelerini 

Adalara, Kadıköyüne, 9imdi de Su 
adiyeye dökmektedirler. 

Boğaz bir sahili baştan ba•a 
,ehrin merkezine bağlı olmaaı 
na rağmen bu ihmal yüzünden ha 
raba yüz tutmu9tur. 

latanbul Belediyesi bu alakasız 
hlcta devam ederse ecnebileri mes 
teden ve Türk- zevkinin en ince 
eserlerile süslenen Boğaziçi bir 
müddet sonra Sadabat gibi efsane 
haline gelecektir. 

Türing ve Otomobil klübü ls
tanbula «elecek seyyahların re
simlerini yapmak değil, heykelle
rini dik.e onlan memnun edemez. 
Ecnebilerin kulağında, ruhunda 
ölmiyen ve aönmiyen bir hasreti 
vardır: Boğaziçi! Onları celbet
mek iç.in Boğll21 cazip bir hale 
getirmekten ba,ka çare yoktur. 

Burhan CAHIT 

Altın madeni 
M6teka••ı• d6n geldi 

ve Ankaraya gitti 
lkbaat vekaleti tarafmdan albn ma 

deni aramak Üzere getirtilmiş olan 
mütehaaua M. Van Siclen dün aabah 
ıehrimi:ıe selmiş n dün akfamki. tren 
le Ankaraya gitmiftir. M. Van Sıclen 
dün demiştir ki: 

- Tiirkiyeden madenlerin ve bil
haua atı11 madenlerinin inkiıafı me&e 
Jeai ile meıgul olmak üzere l~tısat ".e
kiıletinin daveti Ülterine geldım. !ur
k" ed bir seneden fazla kalacagım. 

Mıyd elerm" vaziyeti hakkında, he-
a en ld" .. 

·• mafUnıat almamış o ugum ıçın, nuz .. 
1
. 

ıiz:e l.:at'i bir şey •OY ıyemem. 

Hfmayeietf al Alemdar 
aahlyesinde •. 

Himayeietfal cemiyeti lıtanbul mer 
kezinin 10 kaza dahilindeki şubele
rinde yeni intihabat yapılmışbr .. Alem 
dar nahiye riyas.!tine Mahfuze lbra
him H. umumi katipliğe Nedime H. 
muhasebe ve veznedarlığa da Ziraat 
Banka11 memurlarından Hasan Bey, 
azalıklarma Ayte Şevki, Selma lhaaa, 
Hürrem hanımlarla San'at mektebi 
müdürü Yusuf Ziya Bey intihap edil
mit'lir. Heyet nahiye dahilindeki mek
teplere müracaat ederek kimıeaiz ve 
mühtaç çocukların ihtiyaçlarını tet
kik edecektir. 

Balıkçılar birliği 
yapılacak 

Balıkçılığa müt...Ilik bilümum nİı•
name ve talimatnameler bir araya top
lanmakta ve tetkikat yapılmaktadır. 

Balıkçılar, yunus lııehğı avının rH
tibi tutulmaması ~İn de mü-1 et
mitlerdir. Bu huauota ... tetlrlW y..,.1-
malrtadJI'. 
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~i[liyct 
\ K•I..&& ............... 
\ Yüz lirayı bir arada 

görmedim! Aınn umdeıi " M l L L l Y E T " tir 

7 MAYIS 1933 
ldar•hane ı Ankara cad..da•İ., 100 No. 

Te1ıraf adra•İ : lat. Milliyet 
Telefon Numaralan: 

Baımubarrir ve Müdür : 24318 
Yau i,leri Müdürlüiü ; 24319 
idare •• Matbaa : 24310 

-ABONE üCRETLERl : 
Türki7e içia Hariç içia. 

L. K. L. K. 
a a,.Lio 4- s-
• M 7 50 14 -

1z • 14 - ZS-

Gelen e•rak ıeri •erilma.- Müddeti 
ge.çen nUılıaJar 10 kanıttur- Ca.z:ete •• 
matbaaya ait itler için müdiriyete mü
racaat edilir. Caı.etemiı: ili.alana mH'u· 
liyetini kabul etmez. -BUGÜNKÜ HAVA 

Y etilköy Aıkeri Rasat Merkezinden "Y• 

ri1en ınalUmata ıöre, buPa ba•a bulutlu 
, .• timali jatikametlerden rü.zı&rb ola· 
rak. devam edecek, rü:ııinn kuTYeti aza. 
la cakbr. 

6-5-933 tarihin.de ha•a tazyi.lü 764 ml
limetra ıicalr:lık en fazla 12 Ye en az 10 
~ lar11ık kaydedilmittir 

Busün yaimur ihtimali yoktur. 

llCLE 
iki futbol maçı 

Bu hafta tonunda bir gece Fran 
sada bir futbol maçı dinledim. Er
tesi günü de Taksimde bir futfol 
maçı seyrettim. 

Fransada maçı wuıl dinledim?. 
Perfembe akt"mı saat onda (Rad 
yo Pari) istasyonu telaizle bir fut
bol maçı anlatmaya batladı. Pa
riste Bufalo stadında gece 45 tane 
projektör altında yapılan bu maç 
Franaanın en büyük klüplerinden 
Racing klüp talrnnı ile İtalyanın 
Mili.no futbol klübü araıında icra 
ediliyordu. Futbol sahaaına kon 
muf olan mikrofonun önünde iki 
ki,i nöbetle'e maçı gördükleri gi
bi anlatıyorlardı. Maç o kadar se
ri cereyan ediyordu ki; befer da
kika nöbetle ıöyliyen bu adamlar 
topun ıeyrini ve kimden kime git
tiğini ıöylemek için sür'ati arttırıl 
mıf bir gramofon plağı gibi çabuk 
anlatmağa mecbur oluyorlardı. 
Müsabaka O - 6 Ra.cing klüp lehine 
bitti. Sonunda halk prkılar aöyle
di. Alkı,Iar oldu. Lakin maç eına
ıında çıt çıkmadı... Hatta dikkat 
ettim. Fransızların altıncı golü pen 
altıdan yapıldı. Halk ltalyanlar a
leyhine verilen bu penalh cezasını 
haksız buldukları için protetto et
tiler ve hakeme ıalılı: çaldılar •• 
Maç anlatılırken, gözlerimi kapa
dım. Söyleyicinin aözlerini haya
limde ,ekillendirdim. Halkın uğul 
tusu ve hakemin düdüğü de buna 
daha fazla can verdi. Mükemmel, 
seri bir maç seyreder gibi oldum .. 

Müsabaka bizim saatle 11,40 ta 
bitti. Radyonun verdiği izahata gö 
re bu maç Fransada yapılan ilk 
gece maçıdır. 

Cuma günü de Takaim stadyu
munda Süleymaniye - Betiktat ma 
çını seyrettim. Ben futbol maçları 
nı bayramdan bayrama seyrede
rim. Futbole on iki gençlik senemi 
verdiğim halde onun aldığı şekil, 
doğrusu bu ıpordan tiksinmemi 
mucip oldu. Halbuki ıporun ne ku 
suru vardı?. 

Cuma günü esefle gördüm ki; 
biz futbolde ileri gitmediğimiz gi 
bi futbol seyretmekte de pek geri 
bulunuyoruz. 

Senelerden beri biribirile oyna
yan bir ,ehrin çocuklarından mü
rekkep Süleymaniye • Betiktat mü 
sabakasında ortada fol yok, yu. 
murta yok iken seyirciler, ve ta
raftarlar arasında iki üç defa kav
ga oldu, polis müdahale etti •• Vak 
tile pehlivan güreti ve horos dö-

Milliyetin edebi romanı: 96 

Küçük bir kunduracı dükki.ru:

nın önünde, caddeye güç sığan bir 

kalabalık toplanmıftı. Herkes, 

burnunu camekana dayamıt, içe

risini aeyrediyordu. 

Fakat bu camekanda bir "bu

runluk,, yer bulabilmek kolay it 

değildi. Meraklılar, adeta kaldı
runda nöbet bekliyorlardı. Arala

rına yavatça aokulayım, dedim. Ö

nümde duran iki kısa boylunun a

rayerinden gözüm, camın arka

amda bir noktaya ilişti. 

Bu, ne idi bilir misiniz? Gayet 

zarif bir kundura mı? hayır! Ho

,a gider bir rekli.m numarası mı? 
hayır! Mümkün değil tahmin ede

mezsiniz: 
Bu ••• - Heycammzı zaptedi

niz ! - Tamam yüz liralık bir 

banknottu. Vitrine iğne ile ilittiri

len bu paranın oraya niçin kondu

ğunu yanı ba,mda duran bir No

ter senedi açıkça anlatıyor: 

"Bu üç buçuk liralrk iskarpinle

rin iki kat dikişli, fU fU evsafta ol

madığını ispat edene dükkan sa

hibi tarafından "100,, lira verile

cektir.,, 
Ben yazıyı okurken arkadatlar

dan biri, yanuna sokuldu; 

- Neye hakıyoraun? 
- Hiç dedim, kalabalığı merak 

edip sokuldum •. 

Bizim arkadat, evveli. korkunç 

bir şey görmüt gibi irkildi. Sonra, 

gözleri yavq yaVllf bir noktaya 

daldı. Adeta kendinden geçmit 

gibi idi. 
Kolunu dürttüm: 
- Hiş ••• Y abu! Kendine gell 

Hiç ucuz ayak kabı görmedin mi 
sen? 

Gözlerini saplandığı noktadan 

ayırmıyarak elile camekanda sal

lanan yüzlüğü işaret etti: 
- Ucuz ayak kabı gördüm am

ma dedi, yüz lirayı bir arada gör· 

mediml ••• 
M. SALA.HADDiN 

vü,lerinde de böyle vak'alar olur
du. 

Seyirci ruhunun maatteessüf hi. 
la o devirde kaldığı görülüyor. 

Fransızlar gibi milliyet bahislerin 
de mutaassıp olan memleketlerde 
bile ancak mühim vak'alarda halk 

muateret kaideleri hududunu unu 
tur .. Bizde bilhassa kartı tarafı 
kızdırmak ve tabiri i.miyane ile 
(hır çıkarmak) için gürültü edili
yor. Bundan birkaç seneler evvel 
de böyle -hadiseler sık sık olmaya 
başlayınca bazı tetbirler alındı ve 

gürültü edenler stadtan çıkarılaca t 

ğı ihtar olundu idi. Gene ayni haa 
talıkların nüksettiğini görüyorum. 
Eğer önüne geçilmezse ışın a· 
zacağı muhakkaktır. Bu seyirci 
bahsini bitirdikten sonra oyun bah 
sine geçeceğim. Futbolde hali. ka
famızın itlemediğini, hazan hiısi-

mizle ve çoğu alıtkınlıklarımızla oy 
nadığımızı gördüm. Futbolcüleri
mizin en büyük hastalığı topu aya
ğında sürmeleri ve çalım yapmak 

zevkine bütün bir takımın şerefi
ni, emeğini feda etmesidir. Bu haa 
talık kökünden tedavi edilmedik
çe Türk futbolünden hayır bekle-
nemez ••• 

Turizm alakası devam ediyor 

İstanbullular, tehirlerinin dün-

MAKEDONYA 
Aşk, J<in, Politika ue Kan .. 

• • 
komiteci vazifeıini yaa;.arken insan ot .. 
duğunu da unutmadı. Derhal dükkan
dan fırladı. Bankaya koıtu, müdürün 
odaıına girerek bağırdı: 

''.- Üç dakika sonra banka berha· 
va olacaktır! Müdür Efendi çoluğunu
zu çocu&unuzu alıp durmadan kaçı
nız! 

- Bravo kahramana! - diye ba
ğırdı Liibinaka -

Gözleri yaşarmıştı. Tane Nikolef, 
hikdye~inin tesirinde..ı memnun, de .. 
vam etti; 

- Bu sırada rıhtımda Elhamra ti
yatrosunun bahçeainde oturanlar, ka .. 
ranlıkta barıtlı bir fitilin çıtırdıyarak 
yandığını görmüşlerdi. 

Korkudan ne yaoacaklarını bilmiye
rek, avazları cıktığı kadar bağırarak çil 
sürüıü ı::ibi dağılıyorlardı. A2. sonra pat· 
)ayan bombayı, tophanede Mmr oteli 

Müellifi: Nizamettln Nazif 

cıvannda patlayan bombaların müthiı 
tarakaları takip etmİ§ti. Ne olduğunu 
birdenbire anlamıyan poliıler, jandar
malar, ukerler aağa sola kaçııan halkın 
arasında şaıkın J&Jkın dolqıyorlardı. 
Nihayet meseleyi anladılar. A~kadaılan
mızdan kücük bir grup V ardarkapıda 
bir evde saklanmıılardı.Evi sardılar.Oy. 
le tiddetli bir ateş -açblar ki yalnız evde
kiler değil civarda oturan ve hic ıüphe
ıiz bir ııeyden haberi olmıyanTÜrklerden 
!>ir_ ~oi.u da gadre uğradL Fakat bu hal 
ıhtılilcılerin gözünü yı]dırmadı.Oımanlı 
ban.kaı.ı cıvanndaı dolatan l,ir asker 
~ılesıne büyük bir bomba fırlattılar.Bu 
ıııı yapan da eene o kahraman Orıe oldu. 
Fakat bu sefer onu !_"Örmüılerdi kovala· 
dılar, ufal< S,j.,. mü~ademe neticeıinde 
ıüngü "t-e parçaladılar , 

- Zav- 'lı arkadaı diye inledi Liibins. 
ka-

MILLIY!T PAZAR 

Spor 

Çiçek bayramı 
Fenerliler gfizel bir 
bayram hazırlıyorlar 

i 53 üncü liste 
ANKARA, 6. A. A.. - KarııWdan ara

nacak arapça •e faTaça kelimelerin 53 
numaralı Ji•t .. i ıudor ı 

1-KALEM 8-ICEYFIYET 

2-KANAAT 9-KIN 

3-KATIYEN 

4-KAYT 

5-KELIME 

6-KEMAL 

7-KEYFI 

10-KIVAM 

11-KIYAFET 

12-KIYAS 

13-KUVVET 

14-ICÜLFET 

Fener Bahçe ıpor klübü umumi katip
liğinden: Senelerden beri unutulmuş 

bulunan çiçek bayrammı canlandınnak 
ve halk ara11nda alaka uyandmnak mak 
sadile Kadıköy fukaraperver cemiyeti 
ve kJübüınüz tarafından 26 mayıı 1933 Liıte1erde çıkan kelimelerden manaları 

tad birden fula olanların her manaıı için ay-
cuma günü iç.in Fanerbahçe 1 mda rı karıılıklar ileri sürülebilir. 

bir ""Cicek bayramı" tertip edilmittir. Karııt..k sönderen u.tlflrin sönder-
Bund;n-başka küçükler ve büyükler ara dikleri lu.rıılıklardan duyulmuı .... iti· 
ıında yapılacak eğlenceli muhtelif mü- j dilmiı olml)'anları hanci kaynaklardan 

aldıklannı ıöıtermeleri rica olunur. 
sabakalarda vardır. [!l;;;;;;;;;;;;;-;;o-;;;--;;,-;;;;;;;-;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;o;;i;;;;;;;;oil: 

Bu nezih eğlenceye resmi ve hususi 
müeuesatla klüpler İ!tirak edebilirler. 

Kayıt için 20 mayıs 1833 akşamına 
kadar Kadıköyünde Cumhuriyet Halk 
fırkası merkezindeki fukara perver ce
miyetine ve Fenerbahçe stadın~aki ~1.ü
büınÜz merkezine müracaat edılmelıdll". 

Yunanlı atletler de geliyor 
Rober kollejin her sene tekrar ettiği 

büyiik atletizm müsabakaları bu sene 
her zamankinden daha geniı bir pro
gramla haziranın ikisinde yapılacaktır. 
Bu müıabakalara Yunan milli atletizm 
ekibine menıup dört atlet istirak edece. 
ği gibi müttefik lstanbul ve lzmir klüp
lerine mensup yüze yakın atlet te müııa. 
bakalara gireceklerdir. 

Müaabakalara kayıt müddeti 13 ma
yısta nihayetlenecek ve ilk seçmeler 19 
mayıata yapılacaktır. Heyet tertibiyye 
müaabakaların muntazam olınaıı için i .. 
cap eden bütün tedbirleri almıftn" · 

Her türlü karİsıklıklara mani olmak 
için kaydedilen aİletler iıimlerile bera
ber aile isimlerine kullanacaklardır. Her 
ne suretle olursa olsun isimleri kaydedil 
miyen ve ııeçmelere girmeyen atletler 
nihai müsabalcalara sokulmıyacaktır. 

Tertip heyeti, yalnız haric memle~t
leTden gelecek atletleri bu kayıttan ıs
tisna etmiı ve bir atletin üç müsabak;ı
dan fazlaıma ırinnemeıine karar vermiı 
tir. 

Programda 100, 2oe, 400, 200, 1soo, 
3000, metre koıular, 110 metre manialı, 
yüksek, uzun, sınk, ve üç adtdl atlama
larla diık, cirit, güile atmalan ve bay
rak koşulan vardır. 

F enerbahçe avcdan Yalovada 
Fenerbahçe avcılık ıubesi bir Yalova 

ıeyahati hazırlamııtır. Bu seyahate 30 
avcı iıtirak edeçek ve domuz av~ yapı
lacaktır. Avcılar peTJembe ııeçesı saat 
üçte modern hususi bir muşla Yalovaya 
gideceklerdir. Ertesi gece döıuıceklerdir. 

1 , h 
yaya tanıtılmaH ve geleq seyya • 
lara güzelliklerin gösteriJm~i hak 
kındaki yazılara büyük alaka gÖ•· 

teriyorlar. Karilerimizden B. K. 
Bey gönderdiği bir mektupta (Tu· 
ring Klüb) ün ecnebilerin bronz 
madalyonlarını Gülhane parkına 
asmasını kuvvetli bir tedbir ola· 

rak bulmadığını söyledikten sonra 
lsviçrede memlekete seyyah çağır 
mak için yaptırılmıt pullardan bir 
nümune gönderiyor •. Dört lisanda 
(İsviçreyi ziyaret ediniz) ibaresi 
tatıyan çok güzel basılmıt bu pul
lar memleketin bütün resmi ve hu 
susi müesseselerine bedava dağıtı· 

lryor. Hariç memlekete her ınek· 
tup yazanlar da bu pullardan bir 
tanesini zarfın üstüne yapıttırı· 

yor. Postahanelerde de buna ben· 
zer teyler vardır. iptal damgası ye 
rine zarfların üzerine (falan ser· 
giyi geziniz) tarzında yazılar vu· 
rurlar ••. Bizde böyle (Turing) pul 
!arı olduğunu doğrusu bilmiyo
rum •. Zannederim ki yok. Varsa 
herhalde hiç tevzi edilmiyor. Eğer 
mevcut değilse 9öyle birteY yap· 
manın faydası inkar olunamaz. A· 
caba muhterem (Turing Klüb) 11-
tanbul belediyesinin Seyyahin ofi 
ıi ile müştereken böyle bir teY ya 
pamaz mı? 

FELEK 

- Şimdi vaziyeti anladın değil mi?. 
- Az. çok.. evet .. Fakat neyapacagı· 

mı anlayamadım. 
- Yapacağın iı çok kolay •. Nasıl 1902 

ıeneainde Sel&niğe ıidenler eski lağımı 
olduğu gibi buldularsa, sen de lstBJ>bula 
gittiğin zaman Y ordanoE ile arlrada§lan· 
nın yapbğı liğmıı öylece bulacalum. A_r· 
kadaJlar hu lağıma dinamit ve menelit 
dolduracaklar. Fakat bu lağıma kendi e
linle ateş vereceluin.. 

Ve ku..,ğı araıından küc;ük bir önne 
kese ile mini mini bir tabanca çıkardı: 

- Bunları al . Kesenin icinde lstan· 
bula kadar ikinci mevki bir -tiren bileti 
olacak ve orada ıeni, hatta arkadaşlarını 
altı ay ıreçindirecek para var .. Tabii bu 
iı altı ay sürmez değil mi? 

Güzel kız deTbal ayağa kalktı. Taban· 
ca ile para kesesini aldı ve; 

- Ölürsem benim için dua ederıiniz. 
• diye söylendi • Paniga ile "Arnavu· 
dofa " selam söyle .. Makedonyalı bir ka
dının erkekler kadar iyi iı yapabileçeği
ni onlara tasdik ettireceğim.. Allaha 11· 

marladık Tane! 
Komiteci de ayağa kalkmıştı. Kızın 

uzanan ktnalı "'tini sıkarken; 
- Demek ki ..• dedi - seni tutan bir 

ıey yok burada ; .. 
- Anlayamadım .. netlemek istiyor~ 

Gelen karşılıklar 
Liste: (52) 

Iıtipdat: İstıediğini yapmak, diledi
ği yo' -suı;lukta bulıumnak. istidat: An
layış, kavrayış, isteyiş, biJiş. gidiş, be
cerik.li.J.ik. istidlal: seziş, bu.Luş, k.esti
riş . anlıyabiliş. istifade: Kaza.n:nak, ka 
zanıs. istifa: BrrakıimaBını istemek, 
çekiİme dileği, bir işten ayrılma güdü
şü. istihale: 01.uı:nsuz.luk, değişiklik, 
dcğiıımc. istihfaf: Hor göımek, değer 
vermomek. istihkak: alacak kazanışı, 
kazanı.Jmış alack. istihsal: elegeçir· 
ınek, el.de etmek. istiğna: yanaşmamak, 
uzaklaşmamak, istıememek, istiğna: şaş 
mak. istiskal: atlatış, .ıoğuk görünüş, 
ağırdavrB'l!ış. istisna: Kökten çıka:rış, 
b"1kalarmdan ayırış. istişare: danış
mak, düşünme s<>rmak, 

Florinalı: Nazım 

"" "" "" Liste: (32) 
NağlDJ!: ees. Naış: İnsan ölüsü. Na

sip: Pay. Nefa~t: İylilc, güzellik. Ne
fis: İyi, güzel. Nifak: ayınnak, ayın· 
cı 11öz. Nimet: Varlık, y.in<>oek şey. Ni
sap: Yapılacak kadar şey. Nisbet: gö
re. Niram: Dizmek, sıralamak. Nüsha: 
Küçük kütük, kağıt parça<ır. Nutuk: 
Söz. 
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Bayburt Ortıamektebi Türkçe 
muallimi Mehmet 

İş ve İşçi 1 
MilliyP.t bu aütunda iı ve İfÇİ İatİ· 
yenlere taVCJ6sut ediyor. lı ve İtçi 
iatiyenler bir mektupla lı büro
muza müracaat etmelidirler. 

İt isteyenler 
35 yaşındayim, ing:ilizçe ~ ~. U 

sanla:rma aşruıim, traktörcillük, Mıeş· 

çilik ne iş olursa yaparım, her ye
re giderim. Bunıeda Ga:oi Paşa caddesi 
No. 177 vasıtaıuk Milinin. 

Yeni n••rlyet 

Frankfurt 
Seyahatnamesi 

Büyük ıaör Ahmet Haşim Beyin Av 
rupa eeyabatinde yazdığı neşir ıperça.la
rı bi"' kitap haJ~ 1ıoplanmıştıır. Bu 
oPBrçalar şairin IU-ik ve hassas kal...,,in.
den süziilınüş enf.cs his katreıcilcleıridir. 
Esasen (Mil14yet) karileri için malfun 
olan bu nefis ""6İ.r.Ler, gerek il:ıobiva et
tikleri büyük ııııh itibarile, ge~kse mi
ail.siz pirimizin imza-smı ihtiva etmeoo 
si -itibarile '- türılü sitayiş "" ıtav<Jiye 
nn fevkindedi'T. Yalruz bu lcita.bm inıti
§ar etmiş olduğllllll eöyJ.cmekle ttı.rk e
debiyat kütüpban.esinin bu çok değerli 
kazancını haber vermekle ,jktjfa ederiz. 

Doğu 
Doğu isminde yeaı4 bir mecmuanın 

neşrine ~ıştır. İçinde kıymetli 
yazılar vaıııdrr. Tavsiye ederiz. 

Y ollarm sesi 
Y oılla.rın sesi ıınecmuasını.n eekıirincl 

&ayısı ~ m!iınden>oatla çılı:nuftu. 
Billıaes futlbolün, kıum. ve su eaatlmn, 
klt\pya kağıdının Türkler taraıfınden i
cat edil'1ılğiııe ak kıymetli yazılair var· 
dır. 

Goethe 
Ankara Gazi Teıtıiye Eııırtitüısil Sa

n'at ve San'at tsıihi muıaJ.llmi Cevıı.t 
Memduh Beyin Goethenin musiki ~ 
eı.ndaki yiilosek mevkii "" onıun mwıı
kiye ait görüşlerini tahlil eden bu il
mi e6e!IC Kanaat Küt~banetıi taırafm. 
dan n<!şrcdilmiştir. 

sun? 
- Nedemek iıtediiimi anlıyacağuu 

ümit ediyordum. Fakat mademki daha 
açık konuımamı iıtiyoraun Soracağıma 
cevap ver .. Sevdiğin Türk genci seni 
terk mi etti? 

- Terk ettiğini zeanetmeın. Fakat 
politika ile uğraımaktan menedilemez .. 

- Y aa .. Demek ki ıevgili arkadaşın 
iıi politikaya döktü. Acaba hane;i paşa
ya kiraladı kulaklarını? 

- Sözlerine iyi dikkat et Nikolef! A
li mert bir delikanlıdır. Ona benim ya
nımda cuualuk isnat edilemez. 

- O halde bu politika dediğin de ne 
oluyor. 

- Dağa çıktı .. Türk ihtilalcilerine 
katıldı. Onu bir Makedonyalı yapmak İ· 
çin aylarca çalııtım. Fakat .. Kandırama
dım. 

- Niyazinin yanına ıritti demek? 
- Evet .• 
lkiıi de ıuıtular .. Liibinıka da Tane

nin yÜzüne bakmaktan çekiniyor gibi 
bir h&I vardı. Komiteci; 

- Hala onu sevdiğini hiısediyorum.. 
Diye mınldandı-

Sonra se•ini yükselterek sözlerini bir 
türlü kendi tarafına dönmiyen kızın ka· 
fauna dikerek sordu: 

- Roladan bir halıer var aldın mı? 

HİKAYE 
KEŞİF 

Cingöz Mehmetle Kanbur Ali, Re
şidini meyhanesi önünde kartı kartı· 
ya geldiler. Cingözün gözlerinde kin 
ate§İ birdenbire yandı, Kanbur Alinin 
yakaaına yapııtı: 

- Ulan, doğrusunu söyle, Veli da 
yıyi sen pakladın? 

Kanbur Ali yakasını kurtarmak 
için silkindi: 

- Haydi maval okuma bana! Bu 
işi ya sen yaptın, ya Reıit .. Az kaldı 
başımı nare yakıyordunuz. Şimdi de 
bu numara bana mı? 

- Ulan Ali, zeytinyağı gibi suyun 
üstüne çıkma! Ben numara yapmam. 
Biliyorum, bu işi sen yaptın, ya Retit •• 

Tam o sırada iaminiıfı-konuıulduğu .. 
nu ititen meyhane sahibi içeriden fır .. 
Iadı. Cingözle Kambur Alinin tulu§· 
tuklarını görünce, o da katıldı: 

- Hala utanmadan benim adımı 
ağzınıza alıyorsunuz be, dükkinımın 
namuıunu iki paralık ettiniz. Veli 
dayıyı birinizden biriniz becerdiniz, 
timdi de batımı yeniden mi belaya so
kacakımız? 

Bu Veli dayı bir kömür depoau tu· 
tardı. Parası vardı, zengindi. Bir ge· 
ce Retidin meyhaneaine gelmişti. 
içeride Reıitten baıka Cingözle Kam
bur Ali de oturmuş içiyorlardı. O ge• 
ce Veli dayıyı bu meyhanenin kapm 
önünde vurdular .. 

Poliı içeride bulunan üç kiıiden de 
ayn ayn ıüphe etmitti. Bir defa Cin
göz Mehmedin kız kardeıini evlen
dirmek için Veli dayıdan borç para is
teyip alamadığını öğrenmiıti. Kam· 
bur Ali de bu adama içerliyordu. Çün· 
kü göz koyduğu bir kızı Veli dayı inat 
olsun diye evine hizmetçi alıruıtı. Mey
haneci Reıit te bu haııia adamdan pek 
hoılanıruyordu. O kadar para11 var
ken, meyhaneye gelip içer, içer, borç 
bırakıp giderdi. Ne zaman iıteee bu· 
gün yann diye avutulurdu. Fakat Ve· 
li dayının zengin olduğunu bildiği iı;in 
elbet bir ırün ödeyeceğini düıünerek 
aeaini çıkarmazdı. Sonra Veli dayı• 
nın adamlanndan da çekinirdi. B.ı a· 
damların içinde gözü kanlı herifler 
de vardı. 

Hülasa her birinin maktul Veli da· 
yıya karıı iğblrarları olduğunu herkea 
bilirdi. 

Hatt& rakı içilirken: 
- Ben ona göateririm, diye tehdit

ler eavrulduğ.,nu iıitenler vardı. 
Cinayet gecesi meyhanede Veli da

yı ile digerleri araaında atıımalar da 
olmuıtu. Atıpnalar olduğu her birinin 
istintakta verdiği ifadelerle de sabitti. 

Tam o aırada bir elektrik kontaiı 
da olm.uJ, ortal1.k kapkaranlık k~ail
miıti. 

Ondan sonra ne oldu? Oç adamdan 
her biri eahneyi ayni tekilde tarif e· 
diyorlardı: 

- Ortalık karannca ıaıırdım. O a
ralık bir sandalya devrildi. Ben bir 
müddet kıpırdamıyordum. Sonra bir 
inilti duydum. Hatta bağırdım: 

- Yahu, budalalığı bırakın 1 Biri· 
birinizi öldürmeyin. 

Ben böyle aöyliyordum ama, öteki
ler de böyle aöyliyordu. Kim kimi vu• 
ruyordu belli değil. O zaman aklıma 
geldi, çakmağı yaktım. Meyhaneci 
Reıit mumu yak:b. Öteki de çakmağı 
yaktı. Ortalık biraz aydınlanınca, 
bakbk Veli dayı ortada yok. Fakat 
yerde kan lekeleri vardı. Üçümüz de 
biribirimize bakıttık. Üçümüz de tat 
gibi donup kaldrk. Kan izlerini kollı· 
yarak kapının önüne çıktık. Bir de 
bakbk ki Veli dayı oracıkta, etikte 
yatıyor. Emesinden boyuna kan a
kıyordu. Belli ki sivri uçlu bir §eyle 

vurmuılardı. Biçak ıru, ıiı mi 7 Neyae 
aradık, ne biçak, ne tit bulamadık. 
Veli dayı kendine bile gelemeden iki 
ıaat sonra öldü. 

Mahkemede de itiraflar değiımedi
ği ve aleyhlerine de kat'i deliller bu
lunmadığı için, üçü de beraet kazan • 
dılar. ii 

:.;. ~ :(. 

Fakat böyle bir karar meseleyi hal
letmiı olmuyordu. Nitekim beraete 
rağmen, üç kiti ne zaman birihirlerine 
rast gelseler, her biri ötekinin katil ol· 
duğundan şüphe ettiği için boğazlaşır
lardı. Çünkü Ötekinin beriki!tin ağzın .. 
da dolaşan rivayetlere de bir nihayet 
vermek istiyorlardı. Hele meyhane 
sahibi Reıidin bu rİvRyetler hiç işine 
gelmiyordu. Pea perdeden ötekilerine 
karıı yumuşaklık siyaseti gösterdi: 

- Bu iti gelin de bir elden bitire
lim, dedi. Biz üç kiıi değilmiyz? Ü
çümüz de bribirimizden şüphe ediyo
ruz. 

- Öyle ... 
- Mahkeme gelip burada keşif yap 

tı, bir ıey anlamadı. Haydi biz de ara 
mızda bir keıif yapalım. 

Bu teklife herkeı razı nldu. Mey· 
haneden içeri girdiler. Cinayet gece
sindeki vaziyetlerini alddar. Kambur 
Ali dedi ki: 

-Veli dayı işte burada duruyordu. 
Yüzü de kapıya bakıyordu. Vuran a 
dam ensesinden vurmuş. Demek ki o 
adam da ıöyle Veli dayının arkasında 
olmak lazım. 

Bu izahatı dikkatle dinliyen diger 
ikiıi Veli dayı ile vuran adamm mu· 
hayyel vaziyetini aldılar. Vurulan a
damm vaziyetini alan Cinırözdü. Ton
gaya düımemek lazımıreldiği için ,öy
le bir geriledi. O sırada iki kürek ke· 
miğinin arasma sivri bir ıe:rin dokun· 
duğunu hissetti. Hemen geriye dönün
ce bir de ne gönün? Duvarda ıivri 
bir kaaap çengeli. . Reşidin her za
man et aabğı yer •• 

Herkes o saniye hakikati anladı. 
Reıit dedi ki: 

- Vay canına .• Sen Veli dayıdan 
daha uzun boylusun. Çengel kürek 
kemiklerine geliyor. V "11 dayı kıaa 
boyluydu. En.oeslne geldl. 

Cingöz cevap verdi: 
- Ağam, timdi iı anlaııldı. Umba

lar sönünce Veli dayı bir tuzak eezdi. 
Arkaamı duvara vermek için hemen 
ıreriledi. Hızlı gerilemİ§ ki, çengel de 
ensesine girmİf. Yaralandığını anla
yınca, kaçmak için kapıya kadar yÜ· 
rüyebildi. Karanlık yürürken iskem
leyi de devirdi, sonra kapının önüne 
yıkıldı. Kaldı. O halde bu iti yapan 
biz deiiliz. Artık biribirimizden §ÜP· 
he etmiyelim. Şüphe ebniyelim ama, 
bundan sonra gözümüzü dört açalım. 

l __ R_A_D_Y_o_,I 
Bugünk6. program 
Iıtanbul: 

18 den 18,45 kadar Saz (Nôhal T .. nk ha· 
mm). 

18,45 deo 20 kadar OrkMlra. 
20 den 21 ,30 kadar Bedayli Muailci7e b ... ,..ti. 
21,30 den 22,30 kadar Gramofon, Ajanı, Bor 

aa l.aherl•ri Y• aaat ayan. 

Konferans 
unıwnr müfettiş!ecden Selim Sırrı 

Bey 8 mayıs pazartesi günil ea.aıt 15,50 
de erkıelı: muallim mektebi kıonfecan.s 
salonunda «Meslek ~krn adlı bir kon
ferans 'V~ktir konferans wnuma a
çıktır. 

Kaza 

Sigortalarınızı Galatada Ünyon Hanında Kain 

ÜNYON SİGORTASINA 
Türlciyede bilifaııla icrayı 

yapbrınız. 

muamele etmekte ola o 

ÜNYON 
Kumpauyasına bir kere uğramadan sigorta 

Telefon: Beyoğlu 4.4888 

Bu sual gÜzel kızı, üzerine. bir kova 
buzlu ıu dökmüı gibi ürperttı: 

- Roliyı mı aonıyorıun? 
_ Ôyleya.. Ne hayret ediyorıun? 

Dağ batındakilere, kimbili!".. . B~lki de 
yarın bize diiJman olınak ıçın ilbhak .,. 
den ıevgili Türkle evden kaçtığınız ge. 
cedenberi Rolayı gören olmamıı .. Bilir
sin ki ben kardeşiuıi cıldırasıya severim. 

Dürüıt bir hareketle kızın kolunu 
kavradı: 

_ Bu earanengiz ıraip oluı beni kor· 
kutuyor. içime hep Öyle geliyor ki onu 
bu herif öldürmüttür. 

_ Haaaay! Hayır.. hayır .. Kat,iyen 
.• Hayır! 

Liibinska korkulu bir rüya görmüı 
gibi ıilkinerek tekrarladı: 

- Oh! Hayır hayır •. Oh hayır •• 
- O halde ne oldu Liibinıka f Lo-

la'nm ne olduğunu öirenemiyecek mi
yim? 

Pannaklarile saçlarını tarar ıribi 
kantbrarak, analanndan hôlamıf göz
lerle komiteciye baktı: 

- Biz çıktığımız zaman o evdeydi .. 
Hatta, benim kahra binmeme de yar· 
drm etmiıti. . - diye kekeledi -

- Peki ama senin bu telaıın ne
den? 

- Telif mı? Ben tellf mı ediyorm. 
Hayır ben teliif etmiyorum Nikolef, 
sana Öyle geliyor. 

- Belki •• 
- Seli.niktekilere aoreaydm. • olur 

a. • • Tekrar Cafc Chantant'a ginniıtir 
belki .. 

- Zannetmem. Hem Küçük Paria
teki krzı da onun öldürdüğünü aöyli
yorlar. Aaah. • Bu herif artık çok ol
du. Bir defa bütün ırençlik hayalleri
mi öldürdü. Sonra kardeıimi de öldür
dü gibi geliyor bana. . Ve sen hala o
nu sever gibi görünüyorsun? 

Güzel kız nihayet sinirlerini yerine 
koymuıtu. Daha fazla dinlemek iate
medi. Acele acele yÜrüdü, kapıdan 
çıkarken; 

- Beyhude telaı ediyorsun Tane 
- dedi - Gene kim bilir nereye kaç· 
mıştır. Korkma gelir.. gelir. . Alla· 
hasmarladık. . 

Ve. eteklerini hııırdatarak avluda 
uzaklaıtığı duyuldu 

Komi.leci, o zaman başındaki aıtra· 
gan kalpaffı çıkarıp bir köşeye fırlat
tı. Derin bir yeis içinde dü~üıuneğe 
ba§ladı. 

(Dev2•m var) 
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Ramon Novaror'yu 

kimler •ever? 1 
Ram.on Novarro aon çevirdiği ''Nili.n • 

adamı, filminde alb dil konuıuyor. 
Haddi zatında ıayanı dikkat olan hi
diııe, alb dil konuıturan ahval ve ıe
rait mailim olunca daha enteresan o
luyor. 

Ramon hali ecnebi memleketlerden 
Amerikada en çok mektup alan adam
dır. On bir senedenberi arııtiatliğine 
rağmen, Amerikada aade halkın mu
habbetini daima muhafazaya muvaf
fak olmakla kalmamıt. Avrupa ve Aa
yada da ayni muhabbeti kazanmı§br. 
lapanyol kanmdan olduiu için, bir de
fa lapanyol dili konuıulan bütün mem
leketler Ramon'u aever. Bunun hari
cinde de Fransa, ltalya, Almanya, Ho
linda ve sair memleketlerde hayli se
vilen artiatlerdendir. 

Bu sevgi belki de Ramon'un ayni 
muvaffakıyetle oynadığı bütün rolle
rindeki değiıiklikten ileri gelmekte
dir. Genç Amerikan bahriyeliaini na
sıl canlandırmıtaa, meseli bir Avuatur 
ya mül&zimi, ''Mihracanm oğlu,, fil
minde bir genç Hintliyi, Ben Hur'~a 
bir Yahudiyi, Sevil §&rkıcıaı nda bır 
lapanyolu o kadar muvaffakıyetle ya-
fabnıttır. . 

Diger bir çok sinema artiıtJerı muh
telif milliyetleri Ramon Novarro ka· 
dar ya§&bnak ve canlandırmakta mu
vaffak olamamıılardır. Ramon muh
telif milletlere ait o~akl~ be~aber, 
bütün bu rollerini harıkulade bır mu
' affakıyetle bata çıkarmıfbr. 

"'Nilin adamı., filminde Ramon No
varro İngilizce, franaızca, İtalyanca, 
iapanyolca konuşmakta ve zengin A
merikalı seyyahlara tercümanlık et
mektedir. Hatta bunun için rol icabı 
bir kaç arapça kelime de öğrenmiştir. 

Clark Gable ne"er 
sf;ylüyor 

Clark Gable nıeraklı Amerikalıla
.-ın sordukları suallere fU cevapları 
~riyor: 

- Hangi ölenleri aeverainiz? 
- Conan Doyle ile Jack London. 
- iyi tahsiliniz var mı? 
- Akron Darülfünunu kurslanna 

devam ettim. 
- Fikrinizce HollyvOdd'un en güzel 

kadını kimdir? 
- Orada o kadar çok güzel kadın 

var ki, intihap ebnek müşküldür. 
- Sinemada kadın e,lerinizi niçin 

o kadar uzun uzadıya öpüyorsunuz?. 
_ Cünkü rejisör öyle istiyor. 
- fstikb~l için ne yapmak fikrin

deıiniz? 
-·· Kendimi mali emniyete almak 

ve bu emniyetin vereceği zevkleri tat .. 
mal< fikrindeyim. 

- En çok hoşunuza giden arkada
şınız kimdir? 

- Queenie isn1inde F okı bir köpe
ğim var, o .. 

- Neden o kadar kötü giyiniyorau
nuz? 

- Çünkü ben, rahatı şıklığa tercih 
ederiln. 

- Sizin gibi muvaffak olmak için 
ne tavsiye edersiniz? 

- Azim, ihtiras, cesaret. . 
- Jean Harlow•a h~kikaten işık 

mısınız? .. 
-Öyle bir iddiada değılım. Miaa 

H~rlovı fi!mde arti11te ivi bir ettir. 

L ~· u'rna '1n"Er'erl 1 
• Clark Gable ve Jean Harlow "Ge-

ceyansı kızı,, filmini çevirmek isteme
dikleri için Metro Şirketi Loretta 
Young ile Franchot Tone'u angaje et

miştİl'. 
• Marlene Dietrich §İmdi nekahet 

halindedir. Malumdur ki son filmini 
çevirirken attan d~şmü,t~. 

• lngilterede fılm çevırmeğe davet 
edilen Gary Cooper 3.500.000 frank 

İstemiştir. 
* Bebe Daniels lngilterede iki film 

;evirecek tir. 
c Sesli filmlerde kullanılan mikro

fonlar aeai üç bin frekans üzerinden 
?.labiliyorlardı. Şimdi yeni bir usıil sa· 
yesirıde bu miktar dokuz bine çıkarıl
mı~br. Artık en pes ve en tiz sesler 
im vasıta ile kaydedilebilmektedir. 

Tanınmış artistlerden Georges 
Charila bir kaza geçirmiştir. Kırılan 
bacağı kırk gün alçıda kalacakbr. 

Harold Llloyd beş aylık Avrupa 
aeyahatinden ıonra Hollyvood'a dön
ınüttür. Yeni bir film çevirmeğe bat· 
lıyacaktır. Filmin iami henüz malUın 
değildir. Bu filmin Harold'un çevirdiği 
aeali filmlerin en ırüzeli olacağı aöylen
mektedir. 

* "Tea, Aari kadın,, franıızca ola

rak çevrilecektir. 
• Firmin Geınier Cezairde ''Sam 

yeli romanını filıne almaktadır. Etle
ri f~~ledir: Esther Kiaa, Rigould, Miha 
leaco, Marcilly, Suzanne. Stanle>:. . 

• "Dağda,, isıni ile lovıçreye aıt bır 

film çevriliyor. 
• Carmen Boni Andre Roan, Ger

maine Auaaey "T:tte ve talihi,, ismin

deki romanı filme alacaklardır. 
* Marcelle Chantal, Henry RouHel 

"Emir yaveri isminde bir film çevire .. .. 
ceklerdir. 

• Henry Bernstein kendi şirketi ~e
aabınıı Charles Boyer ve Yvonne Prm
temps ile birlikte ''Saadet,, isminde 
film çevirecektir. 

• Klangfilm'in müdürleri Hitlerciler 

Saç tuvaletinde en ziyade gözetilenler 
den Wanda Grevil, Marie Glory ve 

Jeanne Helbling 

tarafından azledilmiştir. 

• Ufa Şfrketindeki bütün Yahudi 
memurlara izin verilmiştir. 

izin verilenler arasında ''Kongre 
eğleniyor., filmini çeviren sahne vizıı 
Eric Charell de vardır. 

* Almanyada sansör evvlece müsa· 
adesi verilen bazı filmlerin tekrar tet
kikini istemi~tir. 

* Akdenizi tanıbnak için bir film 
çevrilecektir. 

* Tobis, Europa ve sinema film §İr
ketleri Cinema S. A . ., firması altında 
birletmişlerdir. 

• Wa11ace Beery kendisini tayyare
ciliğe vermiştir. 

• Lllian Harvey Hollyvood'da satın 
aldığı evine ''Hülyalar evi,, adını koy
muştur. 

• Cari Larnmele Hitlere kartı pro
testo oh~un diye Berline seyahatten 
vazgeçmiştir. 

• Paramount, çevrilecek bir film j .. 

çin Sylvia Sydoey ile George Raft'ı 
b~ra~~r 0~natamamışbr. Çünkü Syl
vıa dort bın dolar İstemi§, fakat kum· 
~anya ancak üç bin dolar teklif ebnit
br. 

Glorya Swanaon Avrupadan A- ı· 
merikaya dönmüıtür. Avdetinde Hol· 
lyvood'dan uzun müddet ayrı kalamı
yacağını, zira "E~anın. esiri,, olduğu
nu söylemiştir. 

• Conrad Veidt mütenekkiren Pa-
• Vahim karga§alıklara sebebiyet 

vermeai ihtimali gözönüne alınarak 
24 martta göaterilıneai lazımgelerı 
"Kanayan Almanya,, filmi Almanya
da menedilmiftİr. Bu filmin sonradan 
iami "Milli kalkınma,. olarak değiıti

rilecektir. 

' Max Reinhard Foka Film Şirketi 
hesabına almanca, İngilizce ve fran
aızca olarak Pariate bir büyiik film 
çevirecektir. 

• Jean Murat "M. Gran isminde 
biri,,. iaminde bir film çevirecektir. Bu 
filmin harici manzaraları Romada a· 
lınacakbr. 

• Rejiaörlerden Jo•ef vorı Sternberg 
Berlinde bir kaç ay kaldıktan sonra 
Hollyvood'a dönmü;tür. Gene Mar
lcr.c Dietrich ile birlikte bir film çevi
re~eği söylcnjyor. 

Ve •• dünyanın en samimi, en riyasız 
ınkilibı Türk ınkilibıdır 

(Başı 1 inci sahifede) 
bir büyük içtimai meselenin küçük 
bir safhaaına adım abldığını göste
ren bir ali.met, bir delil olmasıdır. 
Filhakika, Türk inkili.bı İf ve emek 
kuvvetine güvenen İnsanlar ve züm .. 
relere ait meseleleri ·ve ihtiyaçlan 
Türk inkili.bmın diğer bütün meaele
lerile beraber ve ayni safta görmek 
ve hal ebnek mevki ve vazifeainde
dir. Türk itçileri Türk milletinin bü
tünlüğü içinde ayrıca ihtiyaçları o
lan ve vaziyetlleri aynca mutalaaya 
değen bir it bölümünü temsil ebnek
tedirler. Onların çalıımaları ve yeni 
doğan sanayi sermayedarlığı önünde 
haklannı gaip ebneleri için cemiyet 
himayesine §İmdiden muhtacız. Cüm
huriyet hüklimeti iıte bundan dolayi
dir ki it kanunile sermayedar ve ame 
lenin hukukunu bir arada tetkik ve 
bal etmek karannı almııbr. Türk in
kilibında oınıf zihniyeti, amıf tahak
kümü yoktur. Cümhuriyet hüklimeti 
İ§Çİye ait meselelerin ve ihtiyaçlann, 
sınıf tezadı olmaya asla lüzum kal· 
madan milletin kendi içinde hal ede
ceğine temamen kanidir. 

Hamdi Bey bundan sonra koope· 
ratif lokantaları hakkında uzun İza
hat vererek hararetle devam ettiği 
nutkunu §Öyle bitirmiıtir: 

« işçi kooperatif lokantalarının 
bizce bir büyiik faidesi de ifçİlerimi 
zi toplu bulundurmağa, toplu yemeğe 
ve yaşamağa alıştırmaktır. 

ltçi kooperatif lokantaları bu 
noktadan büyük inkdabımızın mea' 
ut köıeleri addolunabilir. Bunlar 
Gazi gÖ§eleridir. Ve Türkiye, İ§çiaile, 
köylisile, tüccar ve san'atki.rile me
mur ve askerile, hulaa bütün it bö
lümlerine dayanan zümrelerile bir tek 
kitle halindedir, bir tek imana bağlı
dır, ve bir tek yolun yolcusudur. iste 
Gazi Türkiyesi ve işte onun bugün bir 
küçük nümuneıini gördüğümüz şuur 
lu icraatını yürüten büyük prensip . ., 

Ceudet Kerim 8. in hasbıhalı 
Hamdi Beyden sonra C. H. F. rei

ai Cevdet Kerim Bey Türk inkılabı ve 
Türk i,çiıi mevzuu Üzerinde bir has· 
bıhal yaparak kıymetli bir tahlil ve 
izahatta bulundu. Cevdet Kerim B. 

Bir elden vergi 
(Başı 1 inci sahifede) 

numaralarının ve makbuzlarda da kar 
ne numaralarının yazılması. 

2 - Bütün vergilerde ve bilhassa 
bina ve kazanç vergilerinde ekseriyet 
le vaki olacak her türlü tahavvülit ve 
tadil":tın karnelerde işaret edilmesi. 

3 - Vergi karnelerinin mükellef le
hine olarak müddetle mukayyet olma
yarak tamamen doluncaya kadar iıti 
mal edilebilmeoi. 

4 - Mahiyet ve te5ekkül cıbayet
leri itibarile ayn olan vasıtalı ve vaaı
taaız olarak vergiler için verilecek 
karnelerin ayrılması. 

5 - Karnelerin iki nev'e ayrılarak 
meşin kaplılarına azami elli, ve bez 
kaplılarına kezalik azami 20 kuruş 
kıymet konulması ve vergi karneleri
nin 50 yapraktan afağı olmaması. 

Bütçe Pncümcni Kastamonu meb'u· 
su Hasan Fehmi Be3rin encümene ha
vale edilmiş olan vergilerin sureti cİ· 
bayeti hakkındaki teklifini de tekrar 
tetkik ebniş ve karne hakkındaki la
yihanın teklifte dermeyan olunan def
terden kastedilen makaadı biletraf te 
min etmiş olduğundan ve diğer husu
satı ise tatbik kabiliyeti görülmediğin 
den kabul edilmemesine yeniden ka
rar vermİ§tir. 

Yeni bir nevi ski 

.. 

bu izahında bilhassa dedi ki: 
''- Yeryüzünün en temiz ve en ri

yasız, en samimi ve bütünlük ifade e
den inkılabı Türk inkılabıdır. 

Cümhuriyet Halk Fırkası da bu te• 
miz ve asil ifadenin mesnedidir. 

Türkiyede oıruf farkı yoktur. Her-. 
kea birdir, bir sınıftandır, birbirini te 
mam.lavan ve bir olan. daima bir v.c 
bir arada kalacak olan bir vücüttur. 
Ancak it bölümü ve bunun husule ge 
tirdiği it ve iıçi nevileri vardrı. Ve .... 
Türk amelesi Türk inkilabının en te
miz ruhlu, en temiz çocuklarıdır." 

Cevdet Kerim B. bu mevzu, it bölü 
mü, Liman kooperatif lokantalannın 
canlı faaliyetleri Üzerinde uzun ve 
heyecanlı ifadatta bulunduktan son 
ra sözlerine şöyle nihayet vermi,tir: 

" _ Sizlere tebtir ederim ki ya
kında belediyemizin tefebbüaü ile bü 
yük müessiselerin hemen hepsinde 
Türk itçiıi için bu tarzda ve bu yol
da icap eden tedbirler alınacakbr." 

Reıat 8. in nutku 
Cevdet Kerim B. den sonra Liman 

kooperatifi idare meclisi reisi Retat 
Bey bir nutuk irat etti ve bu nutkun
da ezcümle: 

"- Türk inkılabının büyük yaratı
cısı Ulu Şefimiz Gazi Hazretleri ve 
kıymetli çalıtma arkadap lamet Pa
ta Hazretlerinin İ§aret buyurduklan 
kooperatifçilikte ilk adımı atan Liman 
Şirketinin genç uzuvları elele ve
rerek baıardıklan Liman kooperatif 
ıirketi bugün iki işçi lokantası daha 
kurmaya muvaffak oldu." diyerek 
kıymetli izahatta bulundu. 

10 kuruşa yemek 

Kooperatif lokantalarında ameleye 
sabah kahvalbaı ve öğle yemeği veri 
leccktir. Sicak çorba, ekmek, peynir 
veya zeytinden mürekkep sabah kah
valtıları 5 ve salata, pilav et veya bu 
na mümasil öğle yemekleri de 10 ku 
ru,a verilecektir. Lokantalar, bir de
fada 50 §er kiti alacak tertibatı ha
vidir. 

Kooperatif lokantaları amele tara· 
fmdan büyük bir sevinçle karşılan
mıştır. 

N·erkez bankası 
(Başı 1 inci sahifede) 

"Banka, devlet vilayet ve beledive
lerin borsada mukayyet tahvilatl,;rı
na mukabil azami yüzde seksen nİs· 
betinde ve diğer kode edilmit sağlam 
tahvilat.. mukabil yüzde yebni~ niabe
tin..._"~•Y vade ile bankalara a
vans verilir. Ancak banka hu muame
leleri heşJnci maddenin aon fıkrasında 
zikrec:liJıniş hazine borcuna mahsup e
dilecek mebaliğin 5 milyon liraya ba
liğ olduğu tarihten itibaren ifa edebi
lecektir. Banka bu avanslar mukabi
linde emisyon yapabilirse de bu emis
yon mikdarı yukarıda zik>-i ~eçen ha
zine borcuna mahsup edilmiş mebali
ğin yüzde ellisini tecavüz edemez." 

1 Askeri tııbllğler _ı 
Kadıköy ve Adal& Kartal askerlik 

şube riyasetinden: 1 - Celp ve aevk 
dalayisile tehire uğrayan 329 luJarla ih 

tiyatların yoklamalarına aşada gösteri

len künyelerde başlanaıcaktır. 

2 Kadıköy şubesinde her haftanı.n pa 
zar, salı , perşembe günJeri. 

3 -Kartıa\rn yıoklamaları 8-5-933 pa 
zartesi gününden itibaren başlayacak

tır. 

4 - Adaların yoklamasına 10-5-933 
çarşaırıba günür>den itibaren başlana<:ak 
tır. 

5 - Mahalle ve köylerin hangi gün 
ve ~red• yoklamaları yaıpıla.c.ağı kay
makamlıkfara köy ve mahalle muhtar
larına tebliğ edilmiştir. 

( 
., 

Belki itittiniz, bu yakınlarda Ulu da- ' 
ğa çıkıp orada kar eğlenceleri tertip et- 1 ~~· .. 

k k. 1 k . . bb"" •'/{/, me , ! ı oyun arı yapma ıçın teıe us :.-: lf5ı 
lere giriıildiği çok yazıldL Fakat herkes 'ü; 
Uludağa gidebilir mi? Gidemeyince de 
yazın karı neıden bulacak? Bu mahzu
ru düşünmüıler, hem de cocukların cok 
hoauna eidecek bir U5UI bulmuşlar .• 
Ayağa geçirilen skinin iki ucuna te. 

kerlekler taknuılar, elde de uzun iki baa 
~o.n, kafi ... Tekerlekler liistikltcn olduğu 
ı~ın, bu Y~~i nevi ski gayet bafifmif. Bi
zım de muteıebbiılerimiz cocuklar için 
b~ ekiden yaptırsalar sok ;ağbet ırörür
du. Çocuklara da ı:rüzel yeni bir eğlen
ce çıkardı. 

DOKTOR 
Rusçuklu Hakkı 

Galatasarayda Kanzük eczahaneai 
brşıaında Sahne sokağında 3 numa

ralı apartımanda 1 numara. 

2538 1 

Modanln yeni bir Fantezisine daha 
§ahit oluyoruz. Elbiaelere tüy koymak. 
Yukarıdaki modeller ayrıca kırmızı 
ho1·o% tüyü ile de tezyin eclilmiflerdir. 
Bu krep roplarda tüyler yalnız yaka
lara değil, ayni :ıcamanda kollara, göğ
se ue bele de konm<ıktadır. 
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Hokkaaaza oyun 

Dört pi Dıiş y 
Evvel zaman içinde günlerden 

bir gün, Tun usta dehtetli bir sı
cak vardı. Oralarda Sam yeli esti 
ği günler şehir adeta kavrulurdu. 
Hala da öyledir. Evlerin pencere
leri kapanır, o yakıcı gün ete gire 
cek delik bırakılmazdı. Sokaklar 
testenha idi. Görünürde bir kedi 
bile yoktu. Fakat kim vardı, bilir 
misiniz? Üstü batı yırtık, perişan, 
zavallı bir arap, kapalı pencerele 
rin altından geçerek bir parça ek 
mek dileniyordu. 

Nihayet böyle yürüye yürüye 

bir dükkan·ın önüne vardı. Dükkan 

sahibi içi rahat (Belki görünüşte 

öyle) bir tarafa yan gelmiş, Uyu

yordu. 

Dilencinin niyazını itidince u

yandı. Adeti olduğu veçhile kov

mağa hazırlanıyordu. O sırada se 

kiz gündenberi satılamadan kal

mı' dört pişmiş yumurta aklına 
geldi. 

ilk defa sadaka verdiği ıçın 
mağrurane göğsünü kabartarak: 

- Al 'unları! dedi. 
Dilenci teşekkür etmek ve min

netini göstermek için yerlere ka

dar iğildi. Fakat dükkan sahibi: 

- Dur acele etme, dedi. Bu 

yumurtaların her biri bana bir ku 

ruşa mal oldu. Kazandığın zaman 

getirir, yumurtaların parasını ve

rırsın. 

Aradan bir kaç ay geçti .. Dağ

dağa kavuşmaz, insan insan ka

vusurmuf. Bir gün dilenci ile dük 
kan sahibi karşı karşıya geldiler: 

- Bizim yumurtaların parası 

ne oldu? 
- Affedersininz efendim. Üs

tümde on param bile yok. 

Dükkan sahibi haris olduğu 
kadar fena huylu bir adamdı. 

Dört be~ gün daha bekledikten 

sonra gidip kadıya •ikayet etti: 

- Bu dilencinin bana çok bor 
cu var, dedi. 

Zavallı dilenci de dedi ki: 

- Dört yumurta için insanın o 

kadar borcu olur mu? 

- Nasıl olmaz. Sen yumurta-

lan almasaydın, ben onları kuluç. 

kaya koyardım. Dört tane tavu
ğum olurdu. Bu tavuklar da yu

murtlarlardı. Hepsinin parası ile 

bir inek satın alırdım. 
Artık ineğin de sütünü, öteki 

yumurtaların da piliçlerini de he

sap edersek, vay dilencinin hali

ne! Yani atağı yukarı dilencinin 

on, on beş inek, bir o kadar da at 

borçlu çıkmıştı. 

Dilenci ne diyeceğini tatırarak 
boynunu büktü. Kadı iki tarafı da 
dinledikten sonra, kararı kanunu 

evvelde verecıığini söyledi. 

Dükkan sahibi kadıya kendi 

tarafma kazanmak için evine he

diyeler göndermişti. O zamanda 

kadılar hep böyle rüşvet almağa 

alışmıtlardı. 

Hüküm günü geldi. Zavallh di 

lenciyi bir rençber müdafaa ede
cekti 

Bu adam o diyarın sayılı akıl
lılarındandı. Tam muhakemeye 

başlanacağı sırada rençberi ara

dılar. Baktılar ki gelmemiş Zaval 

h dilenci ınahkfun olup gidecekti. 

Mahzun mahzun ne yapacağım 

düşünürken, o sırada merdivenler 

den ac,.(e acele ayak sesleri duyul 

du. 
Az sonra dilencinin avukatı o

lan rençber içeriye girdi. Kadının 

ayaklarına kadar eğilerek selam 
verdi: 

- Kadı Efendi Hazretleri, geç• 

kaldım, af buyurun, dedi. Yarın 
ekin ekeceğiz de, tohumluk buğ
dayları kaynatıyordum. 

Kadı kızdı ve yerinden doğru
larak bağırdı: 

- Kaynamı• buğday ekilir mi, 
be adam? 

- Peki amma efendim, pişmit 
yumurta da kuluçkaya konur mu? 

Kadı bunun üzerine güldü. O
yunu meydana çıkan dükkan sahi 

bini yere yıktılar, ayaklarını fala

kaya geçirip elli sopa vurdular. 

Yalan söylediği için bu cezayı 
hakketmi,ti. 
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Muhabir mekf ubu 

Uludağa bir çıkış 
Vilayetteki komisyon imdat evle. 

rinin yerlerini tesbit ediyor 

Mayısta Uludağ 

BURSA, (Milliyet) - lstanbul va- harrket etti. Bunlar ayni zamanda ke 
li•i Muhittin Beyden sonra ikinci de- fif kolluğu vazifesini de yapacaklar-
fa olarak Buna Halkevinin dağ ıpor- dı. Diğerleri de yaya olarak takibe 
lan klübü tarafından Uludağda bir batladılar. Kendilerine mola yapılma-
kq yürüyüşü tertip edilmi~ti. Dağın sı lizımgelen yerler ve işaretler hak-
huıuıi vaziyetini bilenlerden birçoğu kında tenbihat ve talimatta bulun-
Bllrsa ıporcularının ilk defa olarak mu~lum .. ilk yürüyüfte ıporculann a-
yapacaklan bu tecrübede birçok zor- celesi yüzünden müşkülita tesadüf e· 
Iuklarla karşılaşacakları iddia edili- dilmif ve kann yumuşamasile bu 
yordu. Buna rağmen yürüyiiş ya,pıldı. mü~külat gittikçe artmaya başlamı§tı. 
Gençler de bu yorucu ve heyecanlı se· Buna rağmen gene tam zamanında 
yahatten muyaffakıyetle döndüler... mahalli maksuda eriştik.. Alqam da 
BugÜn bile bir buçuk metreden fazla hafif yağmur ve kar tipilerine göğüı 
karla örtülmüş olan Uludağ yamaçla- germek suretile Buraaya döndük." 
nna tırmanmanın ne derece zahmetli Şehrimiıı Halkevinde kış sporlan-
olduğunu ancak dağa giden ve bilen- nm faydalan hakkında müteaddit kon 
ler takdir edebilir. Bunun için Bursa feran.slar vermit olan Hakkı Bey, gü-
Sporcularmın heyecanJa geçirdikleri- zeUiği ve şahane manzaraları itibarile 
ni söyledikleri bu seyahat maceralan- dünyanın hiç bir yerinde efİ olmıyan 
nı ~ir kere de kafile reiai Miralay la- Uludağm Buroa gençleri için br ıan 
maıl Hakkı Beyden dinlemek iste- yeri olacağım aöyliyerek sözüne niha 
dim. Müteakıp seneler için Uludağ yel verdi. 
kış ıporlaı..-na iş.tirak edeceklerin is-
tirahatlerini ve her türlü tehlikeden 
maıuniy~tlerini temin mak,aadile ya
pılac~.k ımda.t ... evlerinin ,_İni teshil et 
mek uzere vılayetçe ıe,kil edilen ko
misyonun da ayni zamanda reisi bu
lu~an lsmail Hakkı Bey, Buna goonç
leriııha kıı yürüyüşlerinde ne derece 
muvaffak olabildiklerini bana şu su
retle anlattı : 

Dervi~ 

Aslan ve Eskihisar müttehit 
çimento ve ııu kir~İ fabrika

ları Anonim Şirketinden: 
ÜÇÜNCÜ DAVETNAME 

Birinci ilan 
Aslan ve Eskihisar müttehit ~iır.en 

to v<: su kireci fabrikaları anonim şir
ketioıin 26 Nisan 1933 tarihinde ikinci 
defa içtimaa davet olunan fevkalade 
bissedaran heyeti umumiyesirı<ic ti.Ga
ret kıanununu.n muaddel 386 mcı mad-
desin;n itSti.lzam ettiği nisıaıbı müz.akere 
hasıl olmadığından şi.rketi mezküre his 
sedararnı zirde münderiç ayni rüzname
yi müzakere etmek üz.re 8 Hazizan 1933 

tarihine müsadif •p<Tşcmbe günü saat 
ıı de Galata;da Agopya-n hanında şirket 
merkezin de aktoluna-cak üçüncü bir fev 
kaladıe içtiınaa davet olunurlar. 

Rüznamei Müzakerat : 
DahiJi nizamoamenin 14 üncü mad

desinin aşağıda yazıldığı gibi tadili : 
•Şirketin umur ve masalih! heyeti u

mumiye tarafından mansup ve üçten 
dokuza kadar azadan mürekkep bir mec 
!isi i<la;rey~ ihale olunur.» 

" Meclisi idare azalık müddeti üç 
&eneıli·r. He-r sene kıdem itibariyle bun 
ların sülE•sÜ teçıdit olunur.'' 

Dahili nizamnamenin 28 inci IDildd~
sinin aşağıda yazıldığı gubi tadili: 

tc. Davetn.ameler ye-vmi içtimadan 1.ia 

kal o.n. bes gün evvel gazetelerle ilan 
kılmacaktır." 

Dahili nizamnamenin 38 inci mad
desinin a'!'lğıda yazıJdığı gibi tadili : 

« Şirketin temettüatı safiyei sene· 
viye6İmlen : Evvela bila istisna hisse
lerin cümıe,,ine ilk temettü olarak be
deli tttliye edilmiş o;ernıaye yüWe al
tr itlı61DQ kifayet edecek mebaliğ, sani 
YMl itıtiyak akçesini teşkil etmek üzre 
temettüatı merbu.reınin yüzde onu ifraz 
olunduktan &<>nra baki kalan kuımı 80• 

reti atiyedeki : 

' 
MiLLiYET PAZAR 7 MAYIS 1933 

Beyoğ u Kazası Defterdarlığından: 
Tahrir Maballeai Sokağı Kapı Cinsi V uıdatı Mükellefin C. vara'.< N. 
~ No Llra ~ 
16 Pürteliit Meb'usan Cad. 15 Dükkan 168 Nazif bey 
17 .. .. .. 17 .. 60 " 
18 •• .. " 19 " 12) " 
79/!. ,, Ali kaptın 2 Hane 120 ,, 
79/2 ,, Meb'uıan Cad. 13 Dükkan 120 ,. 
79/l ,. Ali kaptan 2 Hane 120 Ihsan bey 
7912 ,, Meb'usan cad. 13 Dükkan 120 ,, 
16 ,, ,, ,, 15 ,, 168 lbrabim bey 
17 " .. " 17 .. 60 .. 
18 " .. .. 19 •• 120 .. 
48 ., " ,, 58 •• 144 lsmail Reıit bey 
114 ,, .. yokuşu 21 ., 96 Tahsildar Fehmi 
14 ,. .. cad. 9 Depo • 360 Şefik bey 
19 .. .. .. 21 .. 180 .. 
208 ,, Özoğlu 15-12 Hane 120 Vaaıf bey 
6611 Hacı mimi Lttleciler 20 Dükkan 96 Maşuka hanım 
66/l ,, ,, 20 ,, 96 Gülsüm hanım 
66/l ,, ,, 20 ., 96 Nazmi dendi 
13 ,. Necati B. Cad. 213-215 Mağaza 1100 Madam Eleni 
209 ,, Lüleciler 4 Dükkan 36 Zeynep hanım 
214 ., Hendek J8 Ahır 24 Kömürcü Şevki efendi 
203 ,, Lüleciler 31 Dükkan 60 Ferdane b, vereseleri 
309/3 ,, Hurma O Alatı sabite 35 Todori efendi 
319 ,, Hi11aryanı 6 Hane 400 Kasap Yorgi efendi 
320 .. .. 8 .. 400 .. .. 
387/1 ,, Arapoğlu 13 Ecza depo!u 1050 Hüseyin Naim ky 
38712 ,, " 15 Ankarapalas oteli 2500 Bu dahi 

1-21 
,, 
.. 

1-83 
.. 

1-84 
1-84 
1-22 

" 
" 1-52 

2-22 
1-17 
1-23 
3-25 
4-84 
4-85 
4-86 
4-18 
6-72 
6-77 
6-64 
7-89 

8-1 .. 
8-81 

521 Bebek 3 Hane 500 Sariç Kaııilli 10· 71 
484 ,. " Koltuk çıkmazı 11 Dükkin 120 Sait efendi 10-21 
134 ,, " Sarı gül 4-10 ., 340 Avukat Tevfik bey 5-86 
42412 Arapcami Yemeniciler 20-1 Alatı 1abite 3,55 Panayot Zabarya 4-19 
196 Şehit Muhtar Tarlabaşı 15 240 Matya ef. 10-41 
407 ,, Allıobakkal 9 396 Anast&1ya hanım 11-98 
395 Hüsııyinağa Abanoz 18 480 Elfiri efendi 12-89 
39 Bülbül Sakızağacı 118 360 Marya hanım 18-65 
249 ,. Büyük ziba 60 36 Babçivan Yorgi 21-57 
289 ., Dereotu 13 192 lbrahim efendi 22-20 
305/1 ,, ., 85 96 Ali Riza efendi 22-36 
30512 Vişne ,, 51-1 6G ,, ,, 
349 ,, Bülbül küçük ziba 15 300 Ze!mari Vestella 22-95 
558 ., Yeni kafa 51-1 24 Muııtafa ef<5odi 23-79 
567 " " 46 120 Anastaıya hanım 23·92 
360-1 Leman 5 24 Şevket bey VJsaire 24-3 
360-2 il 7 24 .. " 
361 ,, 4 96 Koço efendi 24 4 
521 Küçük divarcı 1 150 Nikola Karayani 25-91 
591 ., Mıdıraj'a 3 36 lıtelyani efendi 26-17 
67 Feridiye Kocatepe 54 420 Bohos klzı Rejina 29-24 

Beyoğlund• yapılmakta olan umumi bina tahriri mllnasebetile tahrir komisyonlım tarafından varidat takdir edilip sahiplerini n iki
metgab adresleri meçhul .bulunan emlakin alelmüfredat numaralarile •azolunan varidatı gayri •afiye miktarları yukarıya ya:ıılmıtbr. Mezkür 
emlak aahiplerinln tarihi ilandan itibaren müddeti kanııniyesi olan on bet gün zarfında mensup oldukları maliye şube'.erine müracaat 
etmedikleri takdirde takdir olunan varidatın ke1bi kat'iyet edeceği ilin olunur, ( 2045) 

( __________ 3 __ ü_n_c_u_·· __ k __ o_ıo_r_d_u ___ i_ıa_n_ı_a_r_ı _________ ı 
5. K. O. Sa. Al. Kom. dan: 
Konyadaki kıt'alar hay

vanatı ıçın kapalı' zarfla 
267 ,000 kilo arpa alınacaktır. 
İhalesi 22 Mayııı 933 pazarte 
si <.!Ünü ııaat 10 dadır. İııtekli-

-~ 

lerin şartnameııini görmek ü-
zere her gün Fındıklıda 3. K. 
0.S. Al komisyonuna ve mü
nakasaya fttirak için o gÜn ve 
vaktinden evvel 902 lira temi 
natlarile Konyada K. O. Sa. 
AL komiııyonuna müracaatla-

n. (3048) (1964) 2478 

K. O. Hayvan hastahanesi 
nin Elektrik teııisab pazarlık 
la tamir ettirilecektir. Talip 
çıkmadığından ihaleııi 10 Ma
yıs 933 çarşamba günü ııaat 
11 re bırakılmıştır. İsteklile 
rin şartname ve keşiflerini gör 
mek üzere her gün pazarlığa_ 
iştirak için o gÜn ve vaktin
den evvel F mdıklıda 3. K. O. 
SA. AL. KOM. nuna gelmele 

günlerde saat 9 da K.O. AL. 
SA. AL. KOM. nunda hazır 
bulunmaları. 

2.- Ayrıca bu mıntakalar 
da çayırlarını kiraya verenler 
varııa bu günlerde Komiııyo
na müracaat edebilecekleri. 

3.- Çayırların 13 Mayıs 
933 cumartesi günü muamele 
si intaç edileceğinden saat J 1 
de cayır ııahiplerinin komiııyo 
na gelmeleri ilan olunur. 

(139) (2004) 2568 

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

zıh fotoğraf malzemesi 25 
Mayıs 933 tarihine kadar tes
lim edilmek şartile 15 gün 
zarfında pazarhkla satın alı
nacaktır. Taliplerin mezklir 
müddet zarfında Eskişehirde 
Sa. Al. komisyonuna müra
';aatlan. (3051) (2029) 

Son model Klopcic obtre-
törü: 

Maraş Çeltik Fabrikası T. A. Ş den-
1 - Mecllei İdı>re ve Murakıp r~rlan nın kıraati 
z - 1932 BirnnçO&U Lle klir ve zarar he ııabınm tasdikile Mecllei İdarenfo ibrası. 
3 - Nizıımruı.me mucibince çıkacak nısı f aza yerioıe ooğederinin intihabı 
4 - Mu:rakrp intihabı, 

5 - 22 Nisan 933 tarfüinde vaki heyeti umumiye içtimaında ekseriyet hasıl ol
madığından yevmi içtima 20 Mayıs 933 cumarteei vukubulacağından mubterftll 
bi~m mezkôr tarihte Şirketin merkezi bulunan Maraş Çeltik Fabrikasına. 

tevilleri rica olunur. (2971) 

İstanbul ikinci icra mem~luğunıdan: 

BM: borçtan dolayı mahcuz ve paraya 

çevrilmesi mukarrer müırtamel mobilya 

10-5-933 ·tıı.ri•hfoe müsadif çarşamba gü 

nü saet 17 f'. on U:ilıeren &yoğlunda 

Asmali Mescitte 31 No. lu mobilyacı 
dükk:lnmda açık ıırttuma MLretile para 

ya çevrilıeceğin<kn taliphrin yeıımü 

mezkur ve saatte mahallinde haZl'r bu

Jıunmaları l.lan olunur. (2969) 

Aııkeri fabrika- ı 
lar ilinları 

·---------------------------

Beşiktaş sulh birinci hukuk hakimlô 
ği.nden : 

- "Halkevi dağ aporlan klübü ta
rafından cuma günü için bir Uludağ 
yürüyüşü tertip edilmit ve bu kafile
ye de riyıuetim rica edimiıti. Yapılan 
programa nazaran sabah ıaat be~te 

Buroadan hareket edilecek, akşam sa
ıat ~!30 da avdet edilecekti. Batla an 
trenor Her Abraham, olduğu halde 
Dr. Cevat Tahsin, fırka katibi Saim 
tüccardan Tayyar, konserve fabrikas: 
müdürü lhoan Celi.1, Ziraat mektebi 
muhasibi Atıf, idman yurdundan Tur 
aut, sporcu Davit Nusret, mühendis 
Ziver ve dağcılık zabitlerinde Müla
zim LüUi Beylerle daha bazı arkadaş 
!ardan mürekkep 17 kitilik bir kafile 
muayyen vakitte evvelce kararlan.mı§ 
olan toplantı yerine hazır bulunuyor
lardı. Yalnız otomobillerimiz vaktin
de bazırlanamamıf, binaenaleyh blr 
ııa.at kaybetmek suretile ancak altıda 
hareket edebilmittik. Bursanm 20 ki
lometre uzağında olan Karabelen mın 
taka11ndan birbuçuk kilometre kadar 
uzakta kara aaplanan otomobilleri
miz arkadaıların ıayreti Üzerine 1r.ar 
dan çıkanldı. Buradan otele kadar 0 • 

lan kıaım l&amilen karla örtülınüş bir 
halde bulunuyordu. Vaziyeti anlamak 
üzere daha ileriye bir ketif kolu gön
dermek lüzumunu hi .. ettim. Çünkü, 
buradan otele kadar olan mesafe on 
bir kilometreden fa:ııla idi. Heoabımı
ta nazaran bava müaait oluna bu 
mmtaka71 4 saatte katetmemiz lazım
dı ve bu da bizler için bir muvaffa
kıyet olacaktı. Çünkü, 1600 rakımlı 
olan Karabelen mmtakaoından daha 
ileriye giderken karlı olmıyan_ ı;ıuntıı
kada aaatte 4 kilometre katedilır. Hat 
ti. karlı olmadığı halde bir piyadenin 
bu meoafeyi 4 oaat bir çeyrekle katet 
meai li.ımndı. Halbuki biz bu mesafe
yi dört Aatte yürüdük. Otomobilleri 
beklemek ve kardan kurtarmak üzere 
lı:aybettliimiz zamanı teli.fi etmek ve 
dönÜ§te ge<;eye kalır:amak için bütün 
gayretlerimizi aarfettik. Gençler, dağ 
oporlanna iıtirak edenlerin beraberle 
rjnde bulundunılmıaaı icap eden bü
tün levazımatı hamil idiler. (Karabe
lenden) otele üç kol üzerinden hare
ket <'mrini verdim. ilk kafile skilerile 

1 - Yüzde beşi meclisi idare azasına . rı. 
2 - Yüz&: am.ı müesei6 hisscl.rri 46_ 

(135) (1986) 2567 

*** 

13 X 181ik8adet 
18 X 24 lük 14 adet 
12 şer camhk Gomont ka

seti: 

Bakırköy barut fabrikaları 
muhafız efradının 1 Haziran 
933 tarihinden T eıriniııani 
933 nihayetine kadar temini 
illJeleri için (1650) kilo sığır 
eti münakasa ile alınacağın
dan vermek isteyenler şartna
meyi görmek üzre her gÜn ve 
münakasaya girmek için de 
29 Mayıs 933 pazartesi günü 
saat 14 te mezkiir fal>rikada 
Satınalnıa Komisyonuna mü
racaat etmeleri. (250) 

Müddd HuJfısi Beyön müddeial~yh
lec Nişant;ışıooa Osman Bey coodesin 
de Afitap sokağın.da 24 No. lu kordon
zade apartımanının 3 No. Ju daire&~A

de mukim Naci Bey ve zevcesi Leman 
Hannn aleyhlerine .ikame eylediği tem 
li.kıe müsteniıt iki kıta senetle alacaklı 

olan seksen altı lira kırk kuruşun tah
sili davasn:ıın ıcari muhakemesin.de mild 
deialeyhlerin ikametgfilllarınm meçhu
liyetioıe binaen on beş gün müddetle i
Hinen tebliğat icra e<liıdiği halde yöv
mü muhakemede gelmediklerinden hak 
Jarmda yine on beş gün müddetle adi 
ı;ııyap kararının ilanen tebliğine ka-rar 
verilmiş oJduğundan yövmü muhakeme 
olan 22-5-933 saat 14 te Beşiktaş sulh 
birinci hukuk mahkeme<;İnıde bizzat bu 
Junmanız veya bi~ vekil muı;a.ddak gön 
denneııiz ve ak.si takdirde gıyaben mah 
lıeme devam edeceği ilan olunur. (2990) ___. 
letenbuı üçüncü icra memurluğun

dan: 

B.O. tapu başmemurluğunıbn: 
Arnavut köyünde ayazma caddesin

de atik 35 cedit 55 numaralı bir kıt'a 
arsa mahalk ilmuhaberine nazaran ll
ya veledi Savanın uhdesinde iken ve.ia 
tile verese<;i.ne in.tikaH ta.lep edilen 
mezkür arsanın tasarruıf kaydı mevcut 
olmadığından senetsiz tasarrufata kıya 
sen tahkik:ttı mahalliye icra kılınaca" 
ğından i~bu arsa hakkında tasarruf id 
dia<ındn bulunacak ,şha31 hakikiye ve 
hükmiye mevcut olduğu takdirde tari
hi ilandn itib;:ıren bir ay zar-
fı~da v-e<aiki tasarrufiyel:rile 
birlikte tapu müdüriyetin-

de Beyoğlu taııu ba>memurluğuna 930-

879 muamc]~ nur.ıara~!le müracaatları 

i15n olu ıur (2Ql'f) 

habıııa, 

3 - Yüzde seksen beşi his..c 6<neda-
tı ashabına, tevzi olu.nur." 

Ticaret kanununun 385 inci maddesi 
mucibin<:e hissedarlardan bir hi....,,;i o

lanın da işbu müzakereye iştirak ve rey 
ita etmeğe hakkr var.dır ve bir.den ziya 
de hisseleri olan zevatın rey.Jeri hisse

leri n.isbetirule tezayüt ede.r. 
Mtzkur içtimada hazır bulunmak isti 

yen zevat ticaret kan·ununu'Ü 371 iJ1ıCi 
maddesi mucibince içtima tarihinden 
laakal bir hafta cVV<Ol hisselerini Gala
tada Doyçe Oryentbank gişeleci.ne ~v
di etmelidirler. Diğer Banlra!an tovdi 
oluıı.a.cak hisae senedcltı mıukabiJiooe 
mezkur bankalarda-n alınan ınalıhuzlar 
heyeti umumiyeye dahil olmak üzre 
Doyçe Oryentbanka tevdiat mahiyetin 
de olarak me>kfır bankaaı kabu.J oluna 
caktır. (2963) 

f11t;;;ıbul, 6 Mayıs 1933 

K. (). ve 1. F. için 3,000 
kilo zeytin pazarlıkla alına 
caktır. lhaleııi 10 May111 933 
çarşamba günü ııaat 11,30 
dadır. İsteklilerin f8.rlname-

• • 
&mt görmek üzere her gün ve 
pazarlığa girmek için o gün 
ve vaktinden evvel Fındıklı
da 3. K. O. SA. AL. KO. na 
gelmeleri. (140) (2027) 

2579 

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

13 X 18 lik 17 adet 
18 X 24 lük 21 adet 

2681 

K. O. lat'aları ihtiyacı için 
cem'an 3,504 kilo sade yağı 
müteahhidi nam ve hesabına 
pazarlıkla aabn alınacaktır. İ

(2040) 

halesi 13 Mayıs ~33 cumar.teııi · laları pazarlıkla tamir ettlrile 
g.ünü saat 15 t~!r. ~steklil~- cektir. ihalesi 10 May111 933 
nn şartnameııım gormek u- b .. n-ü t 14 tedir 

h 
.. lıv . çarşam a ~ .... saa . 

zere . e_r gun ~e pazar g!1 gır- İsteklilerin keşif ve şartname 
mek ıçın o gun ve vaktınden . 
e l F dıklıd 3 K O Sa lerı görmek üzere her gÜn ve 
vve ın a . • • • lığ . k . . .. 

Al. komisyonuna gelmeleri. pazar • a gırme ıçın ° gun 
(144) (2056) ve vaktinden evvel F~dıklıda 

• • • 3. K. O. Sa. Al. komıııyonu-
3. K. O. karargahmm he 1 na gelmeleri. (143) (2055) 

Meh<:uz oı\u,p furubw mukarrer bulu 
nan Karyola ve meımer masaların Sk

kecide İkbı>l otelinde 10-5-933 çarşam

ba günü "'8aıt dolcuzıdan ona kadar bi
~inc.i açık artırma 91lreti·k satılacağın

dan talip olanların mahallinde buluna

cek memm"UD'1 müracaat eylemeleri i

llin olunur ( .2992) 
~~~-~-~~~~~~~ 

f.ıan:bul ikioci tf.las memurluğundan 

Müflis tantavi zade Hafü Beye ait 

ifUls •vrakı dairemize devredilmiş ol

duğundan km ve ifliiıı kanuntlfU.l,ll mu· 

vaklmt beşinci ınadıksi mucibin.ce tae

fiyeye devam için l.!zım gelen tetkikat 

y""ılmak üzere alacaklıların 15 Mayl6 

933 pazartesi günü saat 14 tc ikinci ifJaı 
dakesinde hazır oolurımıılerı i15r oı.u

nuT. (2978) 

l 



İnhisarlar Umum 
Müdürlüiünden: 

Nevi Miktarı 
6 11 Lüks karton 7000 Kilo 
50 No. düz beyaz karton 5000 ,. 
219 m m lik Krome erzans karton 120000 ,, 
285 .. ,, .. .. 20000 .. 
270 ,, Tripleks karton 20000 ,. 

96 m / m lik Sellüloz paket kağıdı bohın 50000 ,. 
273 " " o " .. 90000 .. 
Birinci hamur ki.ğrt (63X95) 15000 ,. 
İnce pembe tefrik ki.. (56X7 9) 5000 ,, 
Pembe Rozafi§ ki.ğıt (70Xl00) 2000 ,, 

· Kahve rengi ambali.j ki.ğıdı (63X95) 30000 ,, 
Kahve rengi ambalij kiğıdı (82Xl 14) 25000 ,. 
., ,, Bant ki.ğıdı (70Xl00) 3000 ,, 
60 No. Kösele karton (70X 100) 8000 ,, 
İnce sarı zamklı bobin 800 Adet 

Nevi ve miktarları yukarda yazdı kartonlar takaala 
ve (13502) numaralı kararname ahkamı dairesinde satına 
hnacaktrr. 

Taliplerin nünıune ve §llrtnaıneleri görOldilkten sonra 
pazarlığa iştirak etmek üzere % 7 ,5 teminatlarını hamilen 
2215 / 933 pazartesi günü saat 14 te Galatada Alım, Satmı 
komisyonuna müracaatları. (T) (1959) 

Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankasından: 
Bank~ hissedarlan na birinci hesap devresine ait 

hissei tenıettüün tevzüne Ankara Merkezimizde ve latanbul 
ile lzınir Şubelerimizde başlanmı§tır. 

Bu. üç mahalde tediyat B ankanuz kiıelerinde yapılacak 
ve her hisse için vergi tevkif atı çıktıktan sonra beş yüz on 
dört kuruş verilecektir. 

Hissedarların ellerindeki % 40 ve 30 makbuzlarının 
her ilcisi birlikte olarak veya muvakkat hisse senedi hükmün 
de damgalanmış % 30 makbu zile mezkiir tarihlerden itiba
ren kişelerimize müracaatları rica olunur. 
Halen bu üç şehir haricinde bulunup Bankamızın % 40 ve 

30 e ait iki makbuzunu almış olan hissedarlarnnızın te
mettüüleri Bankaca bulunduk ları mahallere gönderileceğin
den hissedarlaron1%11l ellerindeki makbuzlarda yazılı--;;;kbuz 
ve taahhüt numaralariyle tehir isimlerini ve bugünkü muvaz 
zah adreslerini Bankamıza bildirmelerini rica ederiz. ( 1777) 

1 lataabal Belecll:yeal llBnlan 1 
--~---

Hakimiyeti Milliye yatı ml'ktebi için alınacak 425 met· 
re elbiselik kumaş kapah zarfla münakasaya konulmuştur. 
Talip olanlar §artname almak ve nümunesini görmek üze
re her gün levaznn müdürlüğüne müracaat etmeli münakasa 
ya girmek için de 124,5 liralık teminat makbuz veya mek
tubu ile teklif mektuplarını 29 -5-933 pazartesi günü saat on 
beşe ı..dar daimi encümene vermelidirler. (2051) 

~yül?te N~q J>ll?A tür~ esi _ittiaalindeki mezarlıkta mev 
cut. ~ c~vız dalı ıle kesilmemı ş bı~. ceviz ağacı 8-5-933 pazar 
te11 ~u s~t 1 den 3 çe kadar muza yede suretile satılacağm 
dan taliplerm orada bulunaca k memura müracaat etmeleri. 

(2052) 

Pendik Bakteriyoloji Enstitüsü 

Adet 
17 Baş koYlln 
17 .. keçi 

1 ,, kısrak 
21 Koyun derisi 
12 Dana derisi 

Müdürlüğünden: 

Pendik bakteriyolojihanei i;>aYtarisine ait yukarda cins 
ve miktarı gösterilen hayvanat ile deriler 8 Mayıs 933 tarihi· 
ne müsadif pazartesi günü sa at ~ 4. te müessesede pazarlık 
suretile satılacağından alma k . ıstıyenlerin yevmi ve saati 
mezkllrda müesseseye gelmelerı. (2043) 

Nafıa Veka eti 
Ankara Şehri İçme Suyu Komisyonundan: 

Ankara Şehrinin ııu ana isale Boruları için bir kısnn 
Font Borusu, dirsek vana vesair teEerrüatr ,>azarlık suretiyle 
alınacaktır. 

. Pazarlık 15-5-933 pazartesi giinü saat 15 te Ankara
da iş hanında İçme suyu komisyonu dııirei mahsusasmda ic
ra kılınacaktır. 
Taliplerden aranılan vesaik ve muvakkat teminat bu husus
taki şartnamelerde izah ~ilen tarz ve miktarlarda olacaktır. 

Talipler ~u husustakı §~~tnameleri iki lira bedel mu-
kabilinde komısyondan ala bilırler. (1806) 2404 

Beykoz Malmüdürlüğünden: 
Kandillide ayazına sokağında firari harma ve Zaron

den metruk 9 numaralı hanenin 16-72 hissesi 224 muham
men bedel üzerinden 26-4-933 tarihinden itibaren yirmi 

gÜn müddetle müzayedeye konulmuştur. Taliplerin yevmi i
hale olan 16-5-933 sah günü saat l::l te 8evkoz Malmüdür
lüğüne müracaatları. (1864) 2412 

MtLLlYET PAZAR 1 MAYIS l!W 

Mühim ilan 
Maliye Vekaletinden: 
l - Ttlrk harflerile ve yeni ıeldllerle ihzar 

edllmlt olan :yeni damga pulları, 1 Haziran 
933 tarihinden itibaren kullanalmaya çıkarı
lacak ve eldeki damıa pulları, o tarihten iti
baren latlmalden kaldırılacaktır. 

2 - Her mahal malmüdirHiğa, 15 Ma:yı• 933 
tarihinden itibaren, .tedavilde balunan pul
lan :yenilerlle değlttirmete baıhyacaktır. 

15 - !it Maya• 1933 müddetine ait günHik 
ihtiyaçtan fazla elinde pala olanlarla bayile
rin, yenllerlle tebdil edilmek 6zere, malmü
diirlüklerl ·veznelerine ıntiracaat eylemeleri 
Ubnmdır. 

3 - 1 Haziran 933 tarihinden itibaren ba
g6nk6 damga pulları kullanılmıyacatından 
15 - 31 Mayıs 933 mübadele müddetine rat
men elinde e•kl damga pulu kalmıı olanlarla 
bayiler, nihayet, 31 Afustos 933 tarlhiae 
kadar mezkur malm6dürlilklerlne m6racaat
la, pullarını tebdil ettireblleceklerdlr. Mal
müdürliiıklerine miracaat zamanı aaat 1 Odan 
1 S e kadardır. 

31 Ağusto• 933 tarihinden itibaren e•ld 
pullar kabul ve yenUerll .tebclll edilmlyece
ğinden muhterem halkın ~na göre hareket 
etmesi lüzumu llAn olunur. [1863) 2432 

Zonguldak Defterdarlığından: 
Borç miktarı Mahcuz kömür Ocak N. Esami 

Lira K. miktarı 

637 
2072 

2285 
1268 
1029 
3209 
ll86 

1478 
1885 

60 
20 

44 
54 
28 
97 
97 

02 
82 

Ton 
300 
650 

750 
400 
500 

1050 
330 

440 
660 

239 
271 

370 
22 

284 
383 

113/ 362 

232. 
82 

Maksut Bey 
Kasap Tarla (g.. 
mail B. 
İnceğiz ocağı 
Gürgen ocağı 
Mösyö For 
Kılınç ocağı 
İn ağzı Nazif 8. 
ocağı 
lhaan Bey ocağı 
Mülazım Bev o-
cağı 

2309 72 745 226 Naci B. ocağı 
Kazanç vergisi borçların dan dolayi mükelleflerin yukar 

da yazdı ocak harmanlarında mevcut kömürler satılığa · Çlka
nlını§tır. Taliplerin 10 Mayıs 933 tarihine kadar Zongul· 
dak defterdarlığına müracaatları. (2023) 

Fatih Malmüdürlüğüııden: 
Kiymeti 

Lira 

1200 Eyüpte baba haydar mahallesinde tekke sk.1: 1 hane 
960 ,. arpa emini mah aile. 12 ' l No. h dükkan 

1200 ,, arpa emini mah aile. 28 No. h hane 
2400 ,. arpa emini mah aile. 12/ 10 No. lı bostan 

Milli Emli.ka ait balada muharrer mahaller 23 Nisan 
933 tarihinden 15 Mayıs 933 tarihine kadar 25 gün müddet
le müzayedeye konulmuştur Taliplerin Mayıs 933 tarihine 
müsadif salı günü saat 15 te Fatih malmüdürlüğüne müra
caatlan. (1912) 

Gedikpaşada Jandarma 
.. Satınalma komisyonundan: 

. Gulh~e hastanesi civarın da eski tihbiyeyi askeriye mek 
tebı olup Jandarma konağı ittihaz edilen binanın (1560) lira 
bedeli keşifli tamiratı pazarlığa çıkarılmıştır. Pazarlığı 9 Ma 
yıs 933 salı günü sat 16 dan 17 ye kadar yapılacaktır. Ta
liplerin şartname ve keşifnam eyi görmek üzere her ı.;in ve 
pazarlığa İştirak icin bedeli ke-;fin yiizde yedi buçuğu nis
betinde mal sandığına yatıracakları teminat evveliye mak· 
buzları ile beraber mezkiir günün muayyen saatlerinde ko-
misyonumtu;a müracaatları. (2020) 2514 

İst. Mr. Kumandanhğ:ı 
Sabnalına kont. ili.nl•r~ 

ifayı teabhut etmeyen mü-
teahhit namı hesabına Ordu 
sihhiyesi için dişçi malzemesi 
7 -5-933 pazar gÜnÜ saat 14 te 
pazarlıkla satın almacaktır. 
isteklilerin şartnamesini gör 
mek için her gün ve pazarlı· 
ğa girişeceklerin belli vakitte 
Komisyonda hazır bulunma· 
ları. (632) (2018) 

2572 

Merkez Kumandanlığı için 
130 karyola ile 2000 kiloyu
ne verilen fiatlar pahalı gÖ· 

1 

rüldüğünden tekrar pazarlık
la satm alınacaktır. Pazarlık 
lan 7-5-933 pazar günü saat 
15 te ve yünün pazarlığı da 8-
5.933 pazartesi gÜnü saat 14 
te yapılacaktır. İsteklilerin 
belli günlerinde komisyona 
müracaatları. (634) (2054) 

Dr. A. KUTIEL 
Karaköy Börekçi fınm sıraımda 34. 

(2648) 2371 
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1 
rıhtımından kalkarlar. Dönü 
Tirebolu'ya da uğranılır. 

şte 

• 

• 
Deniz Levazım Satınalma 

Komisyonundan 
4666.500 kilo kw:u eti: Kapalı zarfla münakaaaaı: 22 

23031.500 ,. koyun eti: Mayıs 933 pazartesi günü saa 

• 

l 
15 te. 

34550 .. Ekmek : Açık münalauaaı : 22 Mayıa 
933 pazartesi günü saat 13,5 

: Kapalı zarfla münakasaar 22 
Mayıs 933 pazartesi giinü sa 

ta 
175680 .. Elanek 

at 

3574 
7147 

5500 

40400 

11000 

10,5 ta. 
,. Kuzu eti : Açık münakaısası 22 Mayıs 
,. Koyun eti : 933 pazartesi giinü saat 16, 

,, Süt 
ta. 
Açık münakaııası 23 Mayıs 
933 salı gÜnÜ saat 10,5 ta 

,, Yaş sebze Açık münakasası 23 Mayıs 
933 salı giinü saat 14 te. 

,, Yaş sebze Açık münakasası 23 Mayıs 
933 sah günü saat 15 le. 

5 

tı İstanbul ve Heybeliada Deniz Efrat ve talebesinin al 
aylık iaşelerine muktazi yukarda cins ve miktarı yazılı yed 
kalem erzakın münakasaları hizalarmdaki gün ve saatler 
yapılacağından şartnamelerini görmek istiyenlerin h 
gÜn ve itaya talip olacakların da münakasa gün ve saatlerın 
de muvakkat teminat makbuz larile birlikte Kasımpaşada D 
niz Levazım satmalma komisyonuna müracaatlan. (1903) 
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Ziraat Vekaletinden: 
e-
5-

Yüksek Ziraat ve Baytar mektepleri civarında inşa 
dilmekte bulunan yeni binalara ait kalörifer tesisatının 6-
933 tarihinde yapılacak olan münakasası görülen lüzum iı 
zerine 11-5-933 tarihine tehir edilmiştir. Evvelce münak 
sa şartnamesinde taliplerin münakasaya iştirak edebilmesi 
çin yaP.mış olduğu 65000 lira kıymetindeki bir tek kalörif 
tesisatmm kabul kabulü kat' isini yaptmnıı olması şart k 
nulmuştu. Şimdi ise müteahhidi bulunduğu teaisatm kabul 
kat'isi ve yahutta kabulü muvakkat muamelesini yaptmnı 
olması ve müteahhidin ihtisaaı V eki.letce haddi kifayede go 
rülecek bir kalörifer İnşaat mütehassıs~ın istihdamını deruh 
te etmiş bulunması şarttır. Diğer şerait eskisinin tamame 
aynıdır. Binaenaleyh yukarda yazılı şeraiti haiz taliplen 
münakasa gilnü olan 11-5-933 tarihine müsadif perşemh 
günü saat on beste muvakkat teıninatlarile birlikte Vekile 
te müteşekkil inŞaat komisyonuna müracaatları ilin olunu 
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(2031) 25 8?. 

Erzak münakasası 
l.tanbal Ziraat Mektebi Alım Satım 

Komisyonundan: 
ir 

ve 
lstanbul Ziraat Mektebinin Haziran 933 - Mayıs 934 b 

senelik ibtiyacatmdan et, elane k, gaz benzin ve sair erzak 
mahrukat 23-5-933 tarihine m üsadif° sah günü saat 15 te ih 
le edilmek üzere kapalı zarf usu lile münakasaya konulmuştu 

a-
r. 

Taliplerin şeraitini anlamak için her gün ve iştirak için 
mezkUr günde İstanbul Maarif Müdürlüğü binasında Lisel 
Muhasebeciliği nezdindeki komisyona müracaatları ve teki 
zarflarmın mezkur saate kadar verilmesi ili.o olunur. (1884 
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Bataklıklar 
Kurutuldu 

• l. ';,:' .. • ı - •• :. ~:r. . ' . . ' .. ....,~ 

Yeise düşüren haber .• Sıtma kaynakları or
tadan kaldırılıyor 
ANKARA , 6 ( Telefonla ) -

Konya sıtma mücadele mıntaka•ı 
dah ilinde 1lgın kaza merkezindeki 
bataklıkların b; ı- kısmı geçen sene 
kurutulmuşhı. Geri kalan Çayırpı
! tan bataklığı yapılan keşif muci
hince mücadele cemiyeti tarafın
~ lart bu sene kurutulmuştur. Eski
den beri sıtmasile meşhur olan 11-
gımn sıtına kaynakları bu suretle 
ortadan kaldırılmıstır. Bu batak
lık 200 bin dönümdür. Ayni mmta 
kada 55 dönüm büyüklüğündeki 
Karalaf pınarı bataklığı da gene 
küçük mesai ile kurutulmuştur. 

Stadyum ve at 
Yarış yeri 
lnıaat peıin para ile 

yapılacak 

Şarkta umumi valilik ve ayni zatın, 
ayni bahiste biribirine zıt iki yazısı 

ANKARA, 6 (Telefonla) -
istasyonla Meclis arasında yaptırı
lacak olan stadyum ve atyarış ye
rinin bu sene inşasına başlanacak
tır. Bunun için bir milyon lira te
min edilmiştir. İnşaat peşin para 
ile yapılacaktır. Ankara vali ve 
belediye reisi Nevzat Bey bu yeri 
yapmak istiyen gruplara bu husu
su tebliğ etmiş ve planlarında hay 
vanların koşması ve stadyumun 
maksadı temin edecek şekilde kul
lanılması şartlarını ihtiva edecek 
bir ,ekilde yalnrz bir milyon lira
lık kısmının yaptırılacağını bildir
miştir. Şirketler tekliflerini 20 ma
yısa kadar vermeğe davet edilmit
lerdir. 

Kazım Karabekir Pa,anın mek
tubu, Celaleddin Arif Bey mesele
si hakkında bize, yazdığımızdan, 
bildiklerimizden fazla bir şey ver
medi. Yalnız verdikleri tafsilat 
arasında - bizim görütümüze na
zaran - daha mühim bir hakikati 
öğrenmit oluyoruz: 

Celaleddin Arif Bey; ilk müla
katında Kazım Karabekir Pataya 
demiş ki: "Ankarada bir fikir var. 
Sizi Şark Vilayetleri Umumi Vali
liğine tayin edecekler!,, Pqa bu
nu itilince - kendi tabirile - yei
ae düşmüş ... Çünkü Umumi Vali 
olunca tarktaki kurtarıcı vazifesin
den mahrum olacakmış .•. 

Celaleddin Arif Beyin tertibi, 
kurnazlığı fimdi daha iyi anlatılı
yor. Bir taraftan ordu ambarların
da suiistimal olduğunu Ankaraya 
bağırıyor, öbür taraftan da: "Sizi 
Valii Umumi yaparak cepheden 
almak istiyorlar!,, diye cephe ku
mandanını tahrik ediyor. 

Kazım Karabekir Paşa; bu 
malumab aldıktan sonra ne yap
malıydı? .. Yazık ki muhterem 
Paşa; bu rivayete, bu malumata 
inanmak mı, inanmamak mı, lazım 
olduğunu hiç düşünmedi. Halbuki 
düsünmeli idi ki; Ankaranm, Er
ka~iharbiyei Umumiyenin, Musta
fa Kemal Paşanın böyle bir fikir 
ve kararları olsaydı, bunu Celiiled
din Arif Beyden evvel bizzat ken
dilerine yazacaklardı. Buna, hiç 
bir mani yoktu. Mustafa Kemal 
Paşa ile Celaleddin Arif Bey ara
sında bir geçimsizlik olup olmadı
ğını nasıl öğrenmitse, Umumi Va
liliğe tayini haberinin doğru olup 
olmadığını da Ankaradan kolay
lıkla öğrenebilirdi. 

İ•İn bir de fU ciheti var: Bizim 
o zamanki telakkileri, vaziyetin 
icaplarını, tutulan idare sistemini 
iyi hatırladığımıza göre, Şark Vi
layetlerinde bir Umumi Valilik 
ihdas edilse bile, Umumi Vali yal
nız cephe kumandanı olabilirdi. 
Çünkü: Bir tarafta yüksek salahi
yetli bir Umumi Vali ... öbür ta
rafta yanıbafında ayni derecede 
geniş salahiyetli bir cephe kuman
danı. . . Bunlann vazifeleri mut
laka biribirine karışır, anarşik mü
cadelelere yol açabilirdi. 

Bugün kendi ifadelerile anlıyo
ı:uz ki, Kazım Karabekir Pata böy
le yapmamıf ... Aslı esası olmıyan 
bu mevhum haber üzerine kendi 
kendine tedbirler, tertipler kur
mus ... Kendisinin Umumi Valili
ğe geçmesi daha muvafık olacağı
m Celaleddin Arif Beye aöylemif .. 
Onu ikna elmif !. . . (Celaleddin 
Arif Beyin zaten arayıp ta bulama
dığı şey .. ) Sonra da Ankaraya 
malum olan inha telgrafını çek
mif. . . Bu telgrafnamede şöyle 
deniliyordu: 

- "Bu tek/ilin fcuıJİp ue İcraın ha
linde cuken ııe mülki her iki uaz.ife
nin lôyrk olduğu ehemmiyet ııe dik
katle yapılacai/ı laydcuından ba§ka, 
hinihaeette, umunı mühimmeyi mü.:oa
kere ııe icabı aeriini ila için millet 
vekili olarak bir sat daha bulunmuı 
olur. . Keyliyet, lıututu elHUi,.. itiba
~~e Celaleddin Arif Beyle göriifiilmU,· 
tur •• • ,, 

Kazım Karabekir Pata bu tel
grafnamesinde Cellleddin Arif 

• 

Beyin "hinihacette umuru mühim
meyi müzakere ve icabı seriini ifa 
için millet vekili olarak . .. ,, yeni 
vazifeye tayinini inha etmişken, 
bize gönderdiği mektupta fÖyle 
diyor: 

- ".... Üzerindeki müessir ma
kamlarla gayrİ.mea'ul ve amir bir tarz .. 
da Erzurumda bulunmasını tehlikeli 
gördüğüm Celaleddin Arif Beyi der
hal vali vekaletine getirmek ve bu su
retle mes'ul ve madun vaziyetine sok
mak İstedim. Ordu ambarlarındaki 
hırsızlık iı'annm doğnı olmadığını 
anlıyan mÜ§arünileyh, bu teklifimi 
kabul ıztırannda kaldı. Ankaraya 
dü§en de kanun mucibince derhal di
ger vazife ve aalihiyetleri üzerinden 
almaktı. Ben ahvalin icabatı ile, ka
nunu mezcederek doğru hareket et
tim .• tJ 

Pa,a Hazretleri burada, mesele
leri biri birine karıtlırıyorlar. Ce
laleddin Arif Beyin, Umumi Vali
liği meselesi ba~kadır, Erzurum 
Vali vekaleti büsbütün batkadır. 
Celaleddin Arif Bey, Erzurum Va
li vekaletini kendisi için istemedi, 
Hüseyin Avni Beyin oraya geçme
sini diledi. Onun maksadı, Umu
mi Vali olmaktı. Nitekim, muvak
katen vali vekilliğini kabul ettiği 
gün Hüseyin Avni Bey için tekrar 
Ankaraya yazmıfh. Kazım Kara
bekir Pıqa; Celaleddin Arif Beyin 
millet vekili olarak Umumi: Vali
liğe geçmesini açık bir lisanla An
karadan rica elmiftİr. Biz, Anka
ralının defterindeki notumuzda 
bundan bahsederken: 

"Bir kumandanın bazi kanun hü
kümlerini bilmemesi milmkündür. O
nun için Şark Cephesi kumandanına 
böyle düıündüğü için bir teY söylene
mez. Fak.at bir kanuıı adamı olan Ce
IAl .. ddin Arif Bey; bile bile bunu na
sıl yaptı?,, diye kaydebniflz ... 

Kazım Karabekir Pata Hazret

lerinin o zamanki yazılarile, bu
günkü mektuplarında göze çarpan 
bir tezadı arzedeceğiz: 

Bize gönderdikleri mektubun 
bir yerinde kendisinin Şark cep
hesi kumandanlığından ayrılması
nın milli bir felaket olacağını an

lattıktan sonra buyuruyorlar ki: 
" .• Bunu Celaleddin Arif Beye 
anlattım. Tasavvur olunan Umu
mi Valiliğe benim değil kendisinin 
tayini muvafık olacağı likrini o da 
kabul etti . •. ,, 

Demek ki, Celaledin Arif Beye 
Valii Umumilik teklifi en evvel 
Kazım Karabekir Pata tarafından 
gelmiş ... Bu noktayı bilhassa not 
edelim. 

Şimdi ayni mesele için muhte
rem Karabekir Patanın o zaman 
Ankaraya, Mustafa Kemal Paşa
ya çektiği tU telgrafnameyi oku
yalım: 

" .. CelôleJdin Aril Beyefendi
nin Vilayatı Şarkiye Valii Umu
miliğine tayini hakkında, ;tatı dev
letlerine mukaddema vaki olan 
teklifim, bendenize ihsaa edilmi, 
ve tarafımdan samimi tel8.kki o
lunmuır bir fikrin neticeıri idi. Er
zurum hakkında, Celaleddin Aril 
Beyin tefebbüsat ııe miiracaatlan 
ile hakikat inki,al etmif oldu~n
Jan, müırariinileyhin Valii Umumi
/iğe tayinindeki teklifimden bitta-

Sergi bina•• 
ANKARA, 6 ( Telefonla ) -

Sergi binasının planı mimar Şevki 
Bey tarafından hazırlanmaktadır. 
Şevki Bey Seyrisefain mi
marı sıfatile Yalova inşaatında ça
lqfil1' bir gençtir. Plan müsabaka. 
sında kazanan Şevki Beyin planın. 
da cemiyetin itaret ettiği noktalar 
üzerinde tadil ve tashihler yapıla
cak ve in~aat bu ayın ortasında 
münakasaya konacaktır. 

imtihanlar bathyor 
ANKARA, 6 ( Telefonla ) -

Merkez ilk mekteplerinin hazira
nın birinde tedrisata nihayet ver
meleri kararlafmıştır. Köy mektep 
lerinde de mayısın 15 inde dersle
re nihayet verilecek, tam devreli 
köy ve nahiye mektepleri 20 Ma
yısta imtihanlarına batlıyarak yir. 
mi bete kadar imtihanlarım bitire 
cektir. 

Tırtıl mücadele•I 
A N K A R A 6 ( Milliyet ) -

Ankara ve clvannda bahçelere hır lraç 
aenedenberi. brbl an2 olmustur. Bu hu
•uata her •ene villyet zD.uU ntadürlii
pnce mücadele yapılmaktadır. Böyle 
olmakla berabeto bahçe sahiplerinin Ji. 
yikiyle mücadeley" alakadar olmamala .. 
n yibıilnden tırtılın tamıımiyle" anüne 
geçmek mümklln olamamıJb. 

Ziraat miidürlüğü bu sene üç mmta
ka üzerinde tırtıl mücadelesine karar 
vermİflİr. Mücadele önüınüzdeki hafta 
içinde baflıyacaktır. !Mücadele mıntaka· 
lan ~yaı, Solfasol ve Firenközii saha
larıdır. Her mıntakada en "§afı yirmi 
beı kiti çalı~-

Ziraat müdürlüğü bu suretle mllcado
le yapmakla beraber tırtılm ortadan lml
dmlması için alakadarlarm da kendi ve 
saitiyle mücadeleye devam etmeleri iy
cabetmektedir. Müdiriyet bu gibi zeva
ta her türlü teshillitı ııöıtennektedir. 

bi sarlınazar eylediğim maruz
dur.,, 

Şark Cephol Kumandanı 
Kôz.ım Karabekir 

Milli mücadele tarihimizi aaıni
mt bir hiale okuyan, IU"a.fbran bir 
adam; i'in içinde bulunmut, bikl
ye edilen hldiaeleri yqaını' veya 
bizzat yapmq olan yükaek bir ph
siyetin ayni meaele hakkında biri· 
birine taban tabana zıt iki yazııı
m görürse itin içinden nasıl çıkar? 
Ondan sonra da okudu~ 'eylerin 
hakikat ve samimiyetine inanmak· 
ta tereddüt etmez mi? •• 

Ayni mevzu üzerinde yarm da 
devam edeceğiz. 

MiLLiCi 

Sefaretlerde 

fran petrolleri hak
kında bir tebliğ 

ANKARA, 6 A.A. - lran sefaretin
den tebliğ edilmiıtir: 

Ahiren tecdit edilen lran petrollan 
imtiyazına dair Dayli Herald gazetesine 
atfen bazı lstanbul gazetelerinde çıkan 
haberlerde Anglo - Persian kumpanya
sıla vukua gelen uzlaşma ile lrarun lır 
giliz nüfüz mmtakasma geçtiği yazıl

maktadır. Bu gazete lran hükıimetile 
kumpanya ara11nda çıkan ve İmtiyazın 

ilgaaına sebebiyet veren ihtilafın bat· 
langıcında fikirleri tabdiş için lran ma
liyesinin içinde bulunduğu müıkülat 

dolayJSile tarihi kıymeti haiz tahtlanru 
sahnaya mecbur olduğunu da yazmıştı. 

Daylı Herald bu defa da eski imtiyaz 
yerine lranm menfaatine daba ziyade 
uygun ve ana hatlan a§&ğıda yazılan 

yeni imtiyaz akdeylemesini de vesile it
tihaz ederek buna siyasi bir mahiyet 
vennek istemektedir. 

lramn bafka bir devlet mıntakaı nüfü
zuna ginniyeceği !iipheden vareste iıe 
de ..fkiin umumİyeye 1aorş, hu cihetin 
bir defa daha izahında fayda görülmiif
tur. 

Yeni imtiyaz mukavelesinin ana hal
lan tudur: 

1 - Senelik miktan 750 bin lngill2 
lirasından &§&ğı olmamalı: üzere şirket 
çılau-acağı petroldan beher tonu batına 

devlet hazinesine dört şilin verecektir. 
Şirket hundan hatka hasılatı safiyeden 
yüzde he!lnl esham hissesi olarak ayJl'

dıktan SODnı1 geri ka)anm yüzde yirmi. 
ainl hükUmete verecektir. 

Eski imtiyaz mukavelesinde hu mlk. 
tar yüzde alb idi. 

2 - Şirket aldat vergisini 1930 ııene
ai batlangıcından itibaren tediye edecek· 
tir. Eıki İmtiyaz mucibince firket hiç 
bir gÜna vergi ne mükellef d~di. 

3 - lmtiyaa sahası 200 bin kilometre 
mıırabbaıdır. Eski imtiyaz im mi!yoe 
kilometre murabbaı idi. 

4 - Şirket tarafından bonı çelııme İn 
hisan mulgadır. Bu bak eski lmtiyazda 
mutlak aurette tlrkete ait bulunuyordu. 

S - Kumpanyanın muamellbnı tefti! 
hakkı devlete ve devletin Londradaki 
milmesaW- lmakıhnqtıl'. 
!.akl İmtiyazda nıılirakabe hakkı kiff "" 
rette musarralı cletllcli. 

6 - Maliye nezaretile kumpanya "" 
rasında Qo qae., oenelerine ait aidat lh 
tllilfı yeni imtiyaz n.atubıe tatbikan alı.. 
nacaktır. 

7 - Dvletlıı .-hıellf -daavm bir m11-
y,.. liraya keallmiıtir. 

Belediye bütçeal 
ANKARA, 5 <Milliyet) - Beledi,e 

mediai dün toplanarak belediyenin mu 
raf bütçesini bbul etml§tir. 

Bütçe 978,041 lira olarak mötevaziı.. 
dir. Yol ill§&atı için 63,443 lira tahsis o
lunmuıt:ur • 

Ankara-Ticaret mektebi lutbol takımı 

Ankara Ticaret Mekte
binin geleceği 

Mektebin mevcut sınıflarına üç 
sınıf daha ili.ve edilecek •• 

ANKARA, 5 (Milliyet) - Ankara 
Ticaret mektebinin lıususiyetlerinden 
ve Maarif alemimizdeki mü•bet hiz
metlerinden bUc sütunlarda bahsebnit
tik. En yeni terbiye vasıtalannı her 
gÜn biraz daha loplıyan ve en yeni 
tedris usullerinin bir tecrübe ve tatbik 
sahası olan bu milli müessesemiz ga
yet seri inkitaf ile milli maarifimizin 
mühim bir eseri halinde terakki el· 
mektedir. Bugün mektebin dört •mJfı, 
kız, erkek 160 talebesi vardır. Bu aı
nıflaT üzerine daha üç Mndm iliveai 
için programlar hazırlanma ğa baılan 
ınıştır. Mektebin birkaç şene sonra 
daha yüksek nınıflarla serbest halk 
kurslannı, lisan kmmlannı havi 
bir ticaret enstitüsü ~ekJini a-
lacağı tabii görülmektedir. Bil-

hassa yeni açılması düıünülen yüksek 
ticaret teknUyenleri sınıfı, memleketi 
mizin mühtaç olduğu mütehasa11 ti
caret tekniayenleri yeti§Iİrecek ilk 
müessese olacaktır. 

Memleketimiz için faydalı olan bu 
müe•aeae utikbalde yurda çok bilgili 
ve iıgüzar kollar yetiştirecek, iktıaat 
aeferberliği orduounu techiz edecek 
bir kuruluıtur. Mühim ihtiyacı göre
rek Maarif Vekaletinin açtığı bu mü
esseselerin yetiıtirdiği gençler serbest 
hayatta, ticaret ve sanat müeaaeaele .. 

rinde, bankalarda mühim ifler alacak 
!ardır. 

Spor ve daktilo kursu 
Mektebin muntazam çalı§an bir 

apor yurdu ve spor için tarım olan bü
tün vasıtalara malik spor odası ve 
muhtelif spor takımları vardır. Mek
tebin futbol, voleybol takımları An
kara mektepleri arasında ileri takım· 
lardandır. Talebe her gÜn son dera
ten sonra oyunlar ve •porlar]a yoru
lan zihinlerini diıılendirir. Ve jimnllS
tik haftada bir iki aaat dçğil, her •a· 
hah derslerden evvel toplu olarak 
yaptınlmaktadır. Spor yurdunun ayrı
ca bir de talebe turizm te§kilatı VÜ· 
cude gelecektir. Geçen ııene Yabana· 
batta yapılan tatil kampının bu sene 
bütün talebeyi toplayabilecek tekilde 
ve daha uzak bir ormanda tatil kam
pı olarak kurulmasma çalı9ılıyor. 

Mektebe bağlı ve yalnız hanımlara 
mahaus daktilo kununda bir ders ııe
nesi içinde her giln bir saat meıgnl o· 
)ur. 

Mektebin SÖZ derleme ocağımn 
muntazam çalııan bir talebe kolu var· 
d.r. Her talebe dil inkılabile yakın
dan ali.kadard1r. Derleme İ!lerile de 
uğraıır. Türkçe muallimile beraber ça
lıtan derlı:me kolu uğraımasının neti
cesini Türk dili tetkik cemiyetine gön 
dennektedir. 

Talebe daktilo makine !erini te,;m.ıerken ... 

Ankara SİNEMALARI 
Yeni Bugün bu ıec• 

Bir kıza iki baba 
Fransızca sözlU, Şarkılı fllın 
lıivetem Dilnya haberleri 

ve tarkılı ilAve 

Bugiln bu ıı•c• Kulüz 
Büyilk ır<>jlııöc Fritz Laıııg'ın 

feıvkıt!Aıde biır eeeıri 
nUSSELDORF V A.MPİRİ 

Le M:audrt 
he~ aşk ve sel'gözıett fünL 

lliıvetıerı : Diln:ya habeırlcrıi -.ıo 
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