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Sahıp ve Batmuharrirı 

Sürt &1.eb'u•u MAHMUT 

Netriyat ve Yazı Müdürü 
ETEM iZZET 

Dahili istikraz •• • 
~8t:;.~~ = Butçenın ncü e e T tkiki Bitm Üze edir 
~~Çfiiphemizyolmır.MuYaffa- 1:::::::::::::::::::::::::::::-..... -:::::::::::::::------~=-~~;E~~~~~~;;;;;;;;~:::::::-:::::::::::::::::::::---------------------
Q· et için ise aebepler pek çolmırı r;;--:--:-,'311'r7''r"'-~-.,...r:"'ı'l"!'""'-:-~~T"""--------;:=~~....., ı, 
~' tU &eçeD OD yıl içinde fİmen- 3 o 
~erimize iki yüz milyon lira 
iti .dık. Bu yek\ina niabetle oD 

1 v· l!ıilyoD lira, pek küçük kalır. 
tı~i. . açılan dahili istikrazı kar-
:"'llalı: bir taraftan bizim için 
~i bir teref ve izzet meaeleıi
ı11' Fakat öbür taraftan da men
&'-te uygun bir teYdir. Demek ia- 1 
~oruz ki, bu istikraza ittirakin 
~•ki Yalnız vatanperverlik değil
it, Tasarruf fikri, menfeat dü
~ceai de bizi bu yolda tetvik edi
~ 0

1
t. İt, haddi zabnda pek karlı, 

t e, pek emniyetlidir. 
~ Şiındiye kadar yerli ve ecnebi 
d~ çok ikramiyeli istikrazlar gör
lq · Fakat hiç biri bakır istikrazı 
li dar karlı ve heaaplr değildi. 
t e?1 faizi, hem de ikramiyeıi olan 
~ istikraz, ayni zamanda çok em
~Yet)j bir tasarruf viaıtuı olmak
~·dır. Hem paramızı dolawıca 
la.it kar ile itleteceğiz, hem de va-
1ııın büyük bir hizmetine kotmut l ;!.cağız. Maddi ve manevi fayda
'11 bu kadar açık itler azdır. 

tıı .4.raya bayram gi-meıine rağ
lıa,eıı, bu kadar az zaman içinde 
, 1.kın gösterdiği rağbet, gerçek 
~llllleğe değer bir teYdir. Bizi 
t 11

1 
ziyade memnun eden cihet, 

, ' n~z itin baf&l'Üacağma olan 
~!Yetimiz değildir. Halkın yeni 
t .'.'11"uf zihniyetine uymuı, yeni 
delikkileri çabuk anlemaaı, hbılı 
ıı.~"letin itibarına Ye dolayııile 
i •Ilı benliğine her teydeD ziyade 
~;ı,llnıaıı bizi sevindiriyor. 
~ l)alıili istikraza yatıracafmıı.z 
b~ranın emniyeti noktasından hiç 
)ır enditemiz yoktur. Ctimhuri
~t hazinesinin itibanı bu ~
ı~ kefilidir. Bundan bafka ııtik.. 

1? ınevzuu; saraylar, klSfkler, 
~ıler yaphrmak değildir. Albn 
tııil!erinde olan bakır madeninden 
) /li hazineye akacak bir demir
~ 0 u, bir albn yolu açmak me...
~u hahiatir 

) 1.ıtikrazm 
0

ilk tertibi, ni..., niba
d etınde bitiyor. Bu müddet için
e:.:ırsattan, imtiyazdan iıtifade 
~ ek liznndırı Niaanm nihayeti
~ ~ıı.dar (20) yirmi liralık bir 

h'l'ıl (19) OD dokuz liraya sabla
~tu. Şimdiden yi1.zde bet niıpo
dilde bir kazanç tahakkuk etmit 
emektir. istikraz tah'rilleri her 
~~lü vergilerden muaftır. Resmi 
•ırelen:e, huaual idare " beledi-

}eleru yapdıu:ak mllnakaaa " 
:\ıkıı.ye)elerde teminat olarak, ba. 
~ h-. kabul edilecektir. Hazlne-

lllblmıt ve sablacak olan mllll 
~ilk bedeline mahsuben ele sene 

fil bq verilecektir. 

l'ekrar edlyormı Mlllt ,eref 
~leıi, tahıl menfaat enditeıl, 
) 'lıı.ııdqlık yazifeai, •ilam bir it 
'Ptııak arzuau, taaarnıf milllha. 
~ı, Paramızı en emniyetli bir 1'8 1 
~tırınak kayguau. • • H&nlı her 

1( dllbilf istikraza lttlrak için ace-
etınemizi emrediyor. 

Sllrt m•b'ıuıı 
MAHMUT 

lıerlindeki kaza 
S, biha H. ın ceaaze•I 
'-'eraalmle kaldınldı 

ı.; 1~t~LIN, 13. A. it.. - Volff Ajana 
't·nyor: 
~ ~le zabitlerinden mlllbiın Zeki 
4~ Yiıı :ı:evc:esi olan ve 1 niMDcla Staaken 
~~lıulı..ıaıı tayyare bnım<la ölen 
ti; '"- Zeki H- cenaze alayi bu
!i\i~.11lpılmıftır. Berlindtlci !llr~ye el
lı\;tıne ınenıup birçok rical ile Turk ta
)\li "'dan birçok kimael•; MiJllyetci aoa '•t Tayyare kuvvetlerinden bir müf
~~ 0 rduyu temıil etmek üzere bir mu 
,~ heyet n büyük bir kalabalık bu 

S '""e ittlrik etmİfltrdlr. 
'l·~• Zeki Hanımın cenazni letu>

tıonderilecelııtir. 

~)"an•arayda S ev, 
l dikkAn yandı 

~h>l>tirı gece •aat 20.5 ta Haliçte 
'i....,_ ~ay oapur iakelni. cadde
fı~:,::;ıcı1at yerinde bir yangın 

}' r, 

i"d~rıg,,. havanın rlb:garlı olma 
~ yabuk geni,lemif ve sön
&~Jıo: güç olmuflur. Yangına 
tıı,,.i~,'~ndan da bir itfaiye grupu 

}', ır, 

bt }' =~gında Kenan, Hacı Hasan 
l>cı"z düt~ :••laların evi erile bir bo 

anı Yanmı$lır. 

Menhus ticaret sönecek! 
Eroin ve kokainciler son delikle. 

rine kadar takip edilecekler 
Mütarekeden, bilhaua Beyaz 

Rualarm latanbulu doldurduktan 
afuıdenberi burada da kokain ve 
morfine dadananlar oldu. Bidayette 
bu mülhit zehirlerin ilk anlarda ver
diii aldabcı keyfe kapılanlar, artık 
alıııp ta bunlan bırakamıyacak ha
le gelince, ilk gafletlerinin yavq ya
Y&f cezaamı ödemefe bqladılar. Bel
ki vaktinde uçuruma giden yolun 
bqlanııcmda geri dönenler oldu. 
Fakat sayıf karakterde bazı gençler 
f'l dakika bu afetin elinde krvnm 
lınrım kmıuııyorlar. 

Poli.&ln biltün teyakkuzuna rat
men ıisll yerlerd., kokain, morfin 
bulanlar bütün kazançlarıyla bera. 
ber - aziz uhhatlerini de kapbn• 
yarlar demektir. Son samanlarda da
ha çok kötü bir zehir olan gizli eroin 
kullananlar da varmq. Gerçi bunlar 
mahdut bir aibnre lae de, fertleri t• 
reddiye dütüren, bünyeainl yıkan bu 
mÜptelllann mahdut olmalarını bile 
gönill iatiyor. Vatandaım aıhhati 
.,. hayab pahaama u Hmanda cep
lerini ıifirmek ga,_ml pdmı ban 
lnunl•nn elbette mazaratlan delil 
tahdit, ortarlan kaldınlacakbr. Li.-

Mühendia Kadri Bey 
kin nefaine dilpııanlığı olmıyan hl9 
bir vatendllflll da bile bile böyle bir 
girdaba dü91Demeaine akıl ermes. 

Polia, eroin kaçakçılığı tahkikab
(Devamı 6 ıneı ııahifcdc) 

Katil Fedai Bey mi? 
Kendisini bir aşka feda eden 
Fedai Bey adliyeye veriliyor 

• 

(1) - Ali Fedai Beyin zevcesi ta. 
lıarri komiHri ile merke:ııe götürii. 

·lüYor. (2) _ maktul• Sıızcın'ın bir 
PGrtreai. 

Anadolu Ajanaı daktilolarmdan 
Mile Suzanın köprü üstünde bir ta• 
banca kurt!"ni~~ öldürüldütünü, ge
ce geç vakit §uphe üzeı:ine ve Mlle 
Suzanm katili olmak cürmile Ajana 
telaiz memuru Fedai Beyin Eminönü 
poliı merkezince nezaret altına alın· 
dıtmı yazmııtık. 

Mialine pek az teaadüf edilecek 
kadar büyük bir soluk kanlılıkla ya
pılan bu cinayet etrafında dün muh
telif kaynaklardan maliimat topla
dık. Bir muharririmiz, iti batından 
aonuna kadar takip etti. 

Fedai Bey 
Şimdilik gerek zabıtanın gerek tah· 

kikatı yapan müddei umuminin bü
tün ıüphesi Fedai Bey Üzerinde top• 
!anmaktadır, ve hu itibarla Fedai B. 
hakkındaki evrakı tahkikiye hazır
lanmııtır. Fedni Bey cumartesi günü 
evrakı ile beraber Adliyeye teslim e-

clilecektir. 
Fedai Beyin Suzanla .....ı_terl 

932 aeneal tmmıu:ııunun ortalarına 
dotnı baılıyor. Bu tarihten .,.,,.lld 
zamanlar, Fedai Bey Kuled.ı'b!nde 
Saffet Bey apartnnaJllndaki meaut 
aile yuTaamda genç kanaı Fahri,.. 
Hanımm metrn qkma batlı bir .,.... 
kektir. lı!nden çıkar çdmıa.2 evine 
dönüyor. Kanamm lhtiyaçlan1a, evi
nin ekallderile al&kadar oluyor, Son. 
ra ıözil dılfll'da defil. Haadı tam 
m&naaile ideal bir kaca ... 

Fakat, bu -ı yuvanın ha ... _ 
bir milddet ..,..... boaulmaf!" bati> 
yor. 

Fedai Bey, eve eeldal gibi aaatfnde 
dönmez oluyor. Da.ıdüf4 zamanlarda 
da daima g119 kalıyor. 

Fahriye Hanmı koce-m lııa halle
rine çok ibülüyor. Ve tabii her ka
dın gibi onu kıakanıyor. Ba kıokanç. 
lığm ilk aebebl Fedai Beyin cebinde 
huldufu iki alnema biletidir. 

Fedai Bey, bu çifte alnema biletini 
tevile kalkıııyorı 

- Ajaruıta bir arkadaıımla bera
ber gİbnİftikl diyor. Fakat Fahriye 
H. buna İnanmıyor. Naaıl inanam ki 
aradan iki gün ıeçıneden Fedainin 
cebinde iki bilet daha çıkıyor. Bu ... 
ferkiler otobüa biletidir. Fahriye H. 

(Devamı 6 ıneı aahifcde) 

Fedai 

uncu Liste 
ANKARA, 13 A. A. - T. D. 

T. Cemiyetinden: 
Kartılıklan aranacak arap-;.a 

ve farsça kelimelerin 30 numa
ralı listeai tudur: 

1-KAHIR 6-KASVET 

·KAHREDiCi· 7- KUBBE 

2-KAIL 

3-KARAR 

4 - KARZ 

5-KAST 

8-KUDRET 

9-KUDSIYET 

10-KURBAN 

il-KUR'A 

Listelerde çıkan kelimelerden 
manaları birden fazla olanların 
her manası için ayrı kartılıklar 
ileri aüriilebilir. 

1 
GiUtave Frölich relikasile beraber Sirkeci' de istikbal edili)IOr 

Ka11ılık gönderen zatların 
gönderdikleri kartılıklardan 
duyulmut ve i'idilmi' olmıyan
ları hangi kaynaklarda aldıkla
rım göatermeleri rica olunur. 

(Gelen ceTaplar iç aahifemizdedir.) 
1 Güstave Frölich'te geldi 

liiiıie~E!E!i;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;e!!..:ıl A iman artistleri bur ada'' Boğaziçi,, 
Seyfi Paşa isminde bir film çevirecekler . 

Gümrük muamelAtını Alman ıinema artisti Guıtave 
t ftl dl Frolicb dün refakatinde sahne 
e f e yor vazıı M. Bolvany ve refika11 artist 

Evvelki gün ,ehrimize gelen Mel Grautoff, M. Wagner, Kurt 
Muhafaza umum kumandam Sey- Heinz ve film operatörü M. Krien 
fi Pata dün muhafaza Ye gümrük- bulunduğu halde tehrimize gelmi' 
lerdeki tefkilab teftit etmiftir. ve Perapıılaa otelinde yerlefmit-

Seyfi Pata bilhassa dün vapur- !erdir. 
lıı.rm limandaki vaziyetleri ve güm RejisÖJ' M. Baki de bir kaç gün 
riik muamelesi itile mahallinde evvel gelmitti. 
metgul olmuftur. Artistler "Boğaziçi Şarkıtı" iıim 
Unıum muhafaza kumandam li bir film çevirmektedirler, bu 

tehrimizde tetkikatı bitinceye ka- filmin harici manzaralarını bura
dar kalacakbr. da alacaklardır. Bu maksatla figü 

Yeni bütçe 
Mülhak bütçeler ya
kında ba•ılacaktır 
ANKARA, 13. (Telefonla) - Bütçe 
~ büteç mii2akerabnı ilana.I et
mek llzu..&r.-.Tetkikatı ilo-ı edibnit 
mülhak bütçe!• yalmıda tahedileeektir. 

ilk beıılacak bütçe hudut ve aahiller 
idareli bütçedcllr. Cumartclİ matlıaya 
verilecektir. 

Heyeti vekile 
ANKARA, lS. (Telefonla) - Dfln 

elqaınki içtimaı 'lece yaruma kader de
""' eden hey«! nlôle bu aJq.. 19 da 
tmv toplandı. 

Brezilya kahvesi! 
Mukavelede han~ 
e•a•lar bulunacak? 

ran olarak erkek ve kadın artistler 
de ahnmıfbr. Bu meyanda "Bir 
Millet Uyanıyor" filminde rol al
mıt olan Ferdi B. de angaje edil
mittir. 

Artistler dün tehri gezmitler ve 
alacakları manzıı.raları tetkik et
mitlerdir. Alınacak manzaralar 
tunlardırı Karaköy köpriial1, Sul· 
tan Ahmet Meydanı, Galata kule-

( Devamı 6 mcı ııalılfede) 
GIUta.,. Frölich'ln "Bol<Uiçi 
rarkm'' lilmlnd•n bir lldhne 

llliJhetulUı lllelıtebini bitiren .,. diplomalarını alan wençln Ulı ltadın 
Uıi hanını mühendiale berab.,. ... 

Br•J<İlya Sefiri M. de Pimentel 

Brezilya ile yapılan hakve mu
kaveleai bu günlerde imza edile
cektir. ltilafnamenin imzaamm 
timdiye kadar geçikmeai sebeple
rinden biri evvelce de yazdığımız 
gibi,Brezilya Kahve Konseyinin 
lağvedilerek Brezilya Maliye ne
zaretine merbut bir tube haline ge 
tirilınit olmaaıdır. Kahve Konse
yinin memleketimizdeki müme11i
li olan M. Levy evvelki gün Bre
zilyadan tehrimize gelmittir. M. 
Levy dün bize Brezilyadaki te
masları ve İürkiye . Brezilya tica 
rl münasebab hakkında fU beya
natta bulunmuttur: 

- lıtanbuldan hareketle Cino
va tarikiyle 21 Şubatta Rio de Ja
nerioya vardık. Amar tirketin
den M. Mouila da beraberdi. M. 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Yeni mühendislerimiz. 
içlerinde ikisi Hanım olarak 28 
mühendisimize diploma verildi 

Y ükaek Mllhendiı mektebinden 42 
inci devreainden bu aeoe mezun olan ye
ni mühencliılcrimlzc diln merulmle di.p
lomalen tevzi eclilınittlr. 
'Meraıimde V alJ Muhittin, C. H. F. 

VIJiyct idare heyeti reiıi ee..det Kerim, 
Bdcdiye Fen heyeti relıl Ziya Celal Sa
hir, Hacı Aclil, eıki Trabzon ' mebuau 
Muhtar B. lerle bir çok mllhencliıler ve 
aair davetliler hazır hulunmutlarılır. 

Meruime aaat 15 te mektebin bayrak
larla aüalenen büyük aalonuncla hatlan
IDlfbr. 

Fikri Beyin nutku 
Mektep Relrtörii Fikri B. bu münaae

betle ıu nutku irat etmiıtir: 
- " Hıınmıefendiler, Beyfenclilor, 
Bu - yetifen genç mühendialerimi-

(Devamı 6 mcı ııahifedc) 

ANKARA SPORCULARI 
Anlıcıra aporcalan; ICUl'ban Bay

ramında böbrek, cızbız, bumbcır, el
ııan ,.iter ,_,.etliler. 

Dumanlı kahve köp/•rlnd.e pİnelı
lem•dil•r. 

Halb•lıfil.,., halta:ymcılar cıaalt 
yakın ılildyetl.,.• ,ittif.,.. Oralardalti 
•porcularla gol oynadılar. Açılt lıaua· 
larda dnlQfhlar. Çefit görçekl.,. (u
fuklar) Ofhlar. 

H.,. maçlarında bir çolt kUJpl.,.de 
blrçolt 60l attılar. Ve Anlıaraya birer 
genç H:ıtar ltonmıa ile döndül.,.. Halr
lan var. Çnk çalıııyor çocuklar. He· 
le aon yıllarda, hele aahalarmın ve 
büyük stculyomun mutlaka yapılaca
iını Öf(endikten aonra topu gole, go
lii ala kattılar. 

Ankara sporcuların .Jı gittikleri 

Aka GÜNDÜZ 
yerde lıcı:ııandıklan U.tünliilt oralar• 
ılalti 6flrlÇ •porcular ~ hiç bir ,..,. 
man utanç ve nıç delildir. O çocuk
lar da çok çallfl)IOrlar amma, •h, eni 
..,,,u h•peİ ıfe Ankaralılardan aonra 
ı,. fHqlaJılar. nan bir bu,ün iki. Hat 
td Ankaralılarla 'J'Gptılılan maçlar
dan, aldıkhın oliJtlerden, omeltl•r· 
d"" ibret ve ayfiı (lntibalı) alnıalı ba 
lurmndan ltarlulalar bile ... 

Şımu da aö;yliyey/m ki bu tonturalt 
lı döniJffen ne Ankara aporculan bu· 
run kaldırmalı, ne d• ötekilın çene 
indirmeli. Her kurultu (Te,.kkül) ça 
lqmasına devam 1 

Avcılar.. Mevsim kapandılı için 
kaleme gelir bir f"Y yapamadılarsa 
da kır 1Te köy gezintilerine çıktılar. 

( Lutfen sahifeyi çeviriniz ) 

' - . ' --·~------y -
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Padişah Çarın Şefkat ve asaletine Soba _!~~ında 1 Moskovadaki maznunlar Yeni kanun IAyihall 

Vaahington mükaleme 

ıarpte Ohri gö~~~~~~ ,~!2~rf~l~:u ıola ı•n•pnı· ~:;~~T~:.·~::.:d_a:~~ bülbül gibi söyleyorlar Ord~~~;;,~~re~~:~:::;Jh,; 
cek, oradan dönerek Selaniğin şiına· yo d O b'laki G • • 14 
linden geçecek, Adalardenizi boyun- nu: ~~a~ iat:mer."";;~~~':'i, ·~::~~ cıye nezareti, yakında Vatington- lçlerı·nden bıerı· lntellıegence Ser- 863 numaralı terli kanununun 
ca dar bir .... ,. "•-mı Tur-'-'-e•e bı· · . 

1 
da yapılacak olan görü~melere İf- üncü madde.ile bu kanunun ı-194 

...,.. ----- .. 7 , ımın on a.,.urdurduğunu aöyliyerek · ak 
rakarak Ka•ala önüne kadar inecek· Saffet Pqaya ıözdağı .eriyordu. tir e davet edilmemif olan 44 e t .. b b } nurnaralt kanunu ile tadil edildi 
t i, Kanla Bulrariatanm Ad.alardeni- Nihayet Saffet Pqa Şamnu'nun he millete bir nota göndererek onlar• VJCe te yuz 8ŞJ U UDU yormuş 10 uncu ve 16 tncı maddelerüJİll 
zınde mahreci olacak. on.dan timali men tahliye.ini, Bulgariatan preruli- iktısadi vzaiyetin umumi manza- değiftirilmeaine dair kanun l&yİ-
"'rkiye dofra geriye almaa hudut. tin.in tetekkülünü kabul etti. Fakat rası ve silahları bırakma mesele MOSKOVA, 13 A. A. - Taııs I ıı;al etmif olduğunu itiraf eylemit- haaı ruznameye alınmtftır. 
f!oJop daflan boyunca Edirne f~- buna mulµıbil Bulıariatan hududu- hakkında diploması yolu ile nok- Ajansından: Tahripçilerin dava· tır. Bu layi!ıaya göre umum zabiti 
hnden seçerek Karadenize •aracak- nun IC'ocabalkandan ıeriye geçmesi- tai nazar teatisinde bulunmağa sında Moskova'daki Metro - Vic· Monkhouae, 1913 taribindenberi ntn lerlie hak kazanmaları ifİJI 
tı. ~L Vidrilinin Romanyaya tazminat ola· davet etmittir. kers mumesailliğinin katibi Kou- Siclıards ile dostane münasebet- her rütbede filen cugari bu/anıt 

S ff p raa ve · meaini, Adakalonin taluibile il • a et aıa, Ruı tekliflerini pek a• ATUıturya • Macariatana terkini tart Buna sebep, bu miltetlerden ba- touzova, İngiliz mühendislerin !erde bulunuyordu. Mumaileyh caklan müddet fÖyle teabit eJ' · 
gır buluyordu. Oamanb diplomatlan· koftu. Varna da Omıanlı orduıile le· zdarırun Vill!ington'a davet edil- casusluk sahasında Metro - Vic- Metro • Vickera tarafından tesi~ miftİT; 
ımn ~hn~en hepaindo' rutlanan pazar. vaznnı fatanbula nakledildikten son· mediklerinden dolayı memnuniyet kers'in ihracat dairesinin ba•mü- edilmit olan muhtelif santrallerde Zabit vekUi altı ay, müliizurı 3 
•.k zı ıyetile Bul,ariatanda bir pre-· t Lı: •• ed 'I . Y 1 d vuku 1 "D ._,, ik' -" b" .ı 

1 
- ra a.....,.e 1 ecekti. sizlik izhar etmi• olmalarıdır. dürünün emri ile haı·eket etmekte ki makine er e a ge en bozuk sene, enıuıe ı sene trüıv 

ık kurmağa bile lüzum olmadıiuu id· T 1 "l" 3 ,___ 4. dia ile söze bqlıyordu. Halbuki Ru..- M. Herriot ile M. Mac Do.,ald olduklannı beyan etmittir. lukların bu makine erdeki ciddi mu azım , yüz"'"fı 6, binba,ı 
1 I'" Bulgari.tan meaele,ai balledilme- ayni zamanda Va•ı'ngton'da bu- S 1 il nokaanlann eseri olduğunu bura. kaymakamdan birinci ferikliği 
ar preıu ı8 i kıırmuılar, Tımonda den -• sulh mukavelesinin Kara- T ıcbards'in nte İgence ıervice'- k-" h b" • bır Bulaar kongresi toplamıtlar, daf, Sırbiatan .., memleketeyn hak· lunacaklar ve kendileri Beyaz aa- de yüzbatı olduğu ve Arkangel' _ da tahripçilerden ve casuslardan .... ar er trı üçer sene. 

Prena _Aleluandr de Battemberg'i landaki maddeleri üzerine de müza· rayın misafiri olacaklardır. Dijer deki İngiliz krtaatında hizmet et· mürekkep bir takım gnıplann fa- d"l R1arp takdirnamai ile taltif::_ 
prenı bıle aeçmi.flerdi. Türk diploma· kereler cereyan ediyordu. Mukave- mümesailler iae kendi sefarethane mi• bulunduğu tebeyyün ebni,tir. aliyette bulunmakta olduklarım d' e~ eı: ve1 nll6 ındcı maddedeki ,.,-
t ı bu olmut qler önünde bile: le de bunlar için .c;yle el.iyonla: lerinde ikamet edeceklerdir. söylemiftir. em erı o a ar ahi ifbu kıdefll' 

. - Oun!"'b imparatorluğu Hrken "KoraJaiuı iatikfcili toııdiJı oluna· M. Roosevelt'in M. Herriot ve Thomton, memleketin dahilde- Ancak Monkhouae, devlete mü- leri filen ikmal etmek mecburi~ 
b.ır Bulnarutan P---ı:ıu t-'-"' muna-• ki siyasi vaziyeti hakkında malfi. t allik · ı· mah' 1• tinde olacaklardır. ~ ·~-· ........... "colı 11e harben etine ff"!'mİf aroaiye Mac Donald ile ayni zamanda gö e ve gız ı ıyette ma U· 
sıp olamaz. İstanbul konferaıumda "müsaui miktarda ıevsü temin edile- nişmeği memnuniyetle kabul ede. mat toplamağa çah,mıf ve malu- mat toplamı, ve rütvet meaelele- Gazi ffz. nfn M. Ro 
karar verilm~ olan ı&lahatm Bulgari•· "celıtir. cegı··, hatta Beyaz sarayda soba matı gerek ,ahsi olarak ve gerek rine kanşmış olduğunu inkar et- velte taziyet telgraf 
1"~;::.tbik; kafidir. " Banun kati hududa ilerül., tem· batında toplanarak bafbata konu• Monkhouse vasıtasile Sicbards'e miştir. MuL'laileyb Vickerı tara- 'NKARA 

"dit olunacaktır . , I k göndermit olduğunu itiraf etmit· fından kunılmuf aletlerin bozuk- .... , 13. A.A. - Akrofl 
Padi .. L,_ ç H Memfelıetayn ile Sırbiatanın iatilı- mak fikrinde olduğu soy enme • balonunun ug"r-"ıg"ı kaza dola"'· 

- ~uun.ız ar azretlerinin d" tir. luklanm gizlemiıı oldug"unu da in. aa r 
~efkat ve asaletlerine m"---t et- "Uilferi taaJilı olunacak ue mf!mleke- le ır, a"yl R • • .. h H 1 • lı ncktedir, · ~- "teyne arazice kafi miktarda ta::mİ· Mumaileyh, rü9vet tevzii ile i'ti- kir etmi,tir. ' e eıstcum ur a.zret erıy 

R "nat ita•• .,.. Strbiatan hudutlarının • A k! birlefik Amerika Cümhur Rei.i lf· 
J 1• duya TÜ!'kiyeye ne kadar miiaaa- "ta•hihi temin olunacaLtrr!' man yo M EM LEKE Tmr.a\ Roosevelt ve Hariciye Vekili Dok-

• 1 avranıraa Türklerin kalbini 0 " T I 
! d 

__ • _ tor ev ik Rü!tü Beyle Ameril:D 
•a a. r kazanm14 olur. Pmıanlı lıiikii· H · · t Rua Baflllurahhaaı, Adriyatik'te Komu" nizm bir daha arıcıye nazırı arcuında telgraf· 
'"e 1 sıyasetini değittirecek, Garbi /.,v Antivari iskelesini almak, Hersekin l · l ...,pa d 

1 11 
. Aydın _ Tır' e yolu Urf ku ul ar teati o unmuştur: Reisicütrl' 

ev e ermin nüfuzundan uynla mühim bir kısmını vermek, garpten b k ld maya k anm rt uşu 
rak Rusyaya yaklqma yolunu tuta- ve cenuptan araziaini genitletmek, Ro BflDI a ıra ca AYDIN, (Milliyet) - Aydın - URFA, 11 _Bu sabah Urfanın hurFHz. nkıl·? teRlgralı : J 
cakhr. manyaya Dobriceyi terkettirmek, bu- BERLIN, 13. A. A. - Volff Ajanaın- Tire yolunun vilayetimiz hududundaki ran ın oosevelt Hazretler 

!olunda vaitlerle lgnatief'i avla· na kartı Baaarapyaıı Ruayaya ilhak dan: kısmının teaviyei tiirabiye qİ bu ıene kurtuluf meydanında Urfanın kur Akron balonunun uğradığı, felir 
mnga çalışıyordu. ebnek, Sırbistan• geniflebnek iatiyor- Bir mülakat eınaımda lİyui :ıabita yaz mevsimine kadar bitirilrcek ve bu tulutuqun yıldönümü coşkun me- keti biiyük bir teessürle haber al· 

Ceneral, Türk Bqmurabha-m bu du. Saffet Pata, Dobrioeyi elde tut· müdürü M. Dielı demiıtir ki: aene yaz nıet'ıiminde, fzmire itleyecek raaimle kutlulanmıttır · dım. Bu kazada ölen kıymetli ).· 
vaitlerini dinlerken fatanbuldaki Onu mak, Karadağı Sırp hududunda bı· BolıeviZmi tıımıunile kökünden .Oküp kamyon ve otomobillerin b.ı yoldan ıi- Kaza ikal l 
dan da Baıvekil Ahmet Vefik Pata· rakmak, Sırbistan muharebede mai• almak, Prusyada aükiın ve intlıaım te- diş ve geli•leri temin olunacaktrr, mer tarın ziyatndan dolayi efl 
nın ltıgiliz sefiri Sir l..aylard ile aıkı fı hip olduğundan ona mümkün olduğu min etmek iıteyonak yakaladıiıınu avi 93 taki Bursadan yazılıyor: - Bayram- derin taziyelerimi zatı devletler~ 
k~ müzakerelerde buluaduiu haberi· ~dar az bir oey vermek gayretinde bırakmamak liızmıdır. MUŞ-- Efkiya tarama ameliya- da tebrimize gelip Adapalas'a mi ne arz ve Türk milletinin büyü~ 
nı alıyordu, ıdı. Bir tedbir olmalı: üzre tevkif eclilm.iı tına devam edilmektedir. Bu haf- safir olan Osmanlı Bankasının u- dost milletin matemini çok CDI'' 

lgnatief, Saffet P•-ftm nıhunu fanatief, lıtaabula ıöndenliii ().. olan eşhas, kamplara gÖn~e~l~ek ve ta f d da alb •• Lı" dab tutul mumi müdürünü almak üzere Çe• dan paylafhğını bildiririm. 
k · ~ nu'dan iyi haberler al~ordu. Onu di· bunlann ı.....eriyet cemiyetı •çın müfit zar ın a ,..... a GAZ/ M. KEMAl ço ıyi kavramııb. Ona bır" taraftan ., ~ .. ı. B 1 1 b be • d k' h rek t d B (128) yordu ki: unsurlar hal!ne gelmelerine ,,_.ıılacalı:. mu, tur. un ar a era r tım iye ırgeye a e e en ursa Gn91· Mustafa Kemal Hazretle.: 

memleketinin biiyik fellkeder önün- "Çok yorulmuı olan Türkler harbi tır kadar tutulanların miktarı 93 ki- numaralı tenezzüh otomobili asri - •• 
de olduğunu.aöılemek, bir taraftan devaın ettirmek istemiyorlar. Rua or· Komunizm bir daha ı...tını kaldıraıni. tiye baliğ olmu,tur. kaplıcalar önünden geçerken hen Zah devletlerinin cemilekar ta' 
~a tahaen bu itlen!- meo'ul olmadı- duau ileriye yilriiyecek olursa kal'fl yacakbr, lıkanbilden cinayet değe düşerek parçalanınıttır. Şo- ziyet telgraf/an beni· pek ziyatlt 
gını göstermek lizımdı. ince bir dip- durmak henai kimsede yoktur. Hat· förün yanında bulunan şehrimiz mütehauu etti. Amerikan milleti 
lom~t. olan Rua B-ahbuı, Türk ti Ruarlar latanbula bile ırirecelr. ol. Avrupa haritaaında KIRKLARELi 10 - Burada İa· Osmanlı Bankası müdürü M. Vi- zatı devletlerine ve •İzin vcmttt-
~a:;~.:::;"'u. ı hileli tehditler önün salar, Türkler · memnun olmamakla de.ılritlklik kambil yüzünden bir cinayet ol- zantal'e ve ~före biç btrşey olma- nızla Türk milletine en ktymetfi· 

., beraber · seı çıkaramıyacak bir haJ. a mu,tur. Yakup isminde biri kah- mıttır, nasane tqekkürlerini arz etmek· 
Nihayet Saffet Pata. bir Bulg..U. dedirler. lıtanbul debeıt içindedir. LONDRA, 13. A. A. - Hariciye ne- d tur ak k d ) ·ı k ı "l b" 

tan Prettılifi kurulmaaı p---.ipini ka c-..tel• Rao uktırinin yalnnıla la- zar .. ; Franaız ......--.ndomunu tetkik ve e o ar ar a &J arı e sı Nilüfer kanalında te benim ı e ırlf?fmİrtir. 
bule kendini mecbur görda. lırnatief, tanbul üzerine yiiriiyeceğini ya.aıyor- e~d:tedir, aık ialuuobil oynar. ekseriyetle o- Franklin D. ROOSEVELf 
• aılı •ulh muabedeainde saten kabul lar. Nazırlar Ruı ordulan Jıtanbula Avam Kamaraıuıcla mclı111lardaıı biri, yunu kazanırmıf. Sunadan yazılıyor: - Bayram· As eri izin kanunu 
:~ilmit olan bir eaaaı kabul ettirmek geline hangi kıılalarm onlara tahaia Avrupa'da erazi tobeddüllb Ttı diler Dün Yakup kahvede otururken da tehrimize gelen Mühendis Mek NK R ( ~ç~n iki ıün yonılmuıtu. Bu hesapla edileceğini müzakere etmoktedirhır. muhtemel bazı deiitildilılerİ tetkik ede- üç arkadatı gelmif, birlikte iskam tehi talebeainden bir grup hayra· A A A, 13 Telefonla) _,,, 1 

P•tın çok uzayacafmı dütünüyordu. Rualann ileri hareketini durdunnak-i· cek iıtitari bir komiıyon ihdıuı mü- bil oynamağa ba,lamıtlardır, Ya- mm üçüncü gtinü kanal ba,mühen Aıkeri izin kanun ltiyihan Milfı ~ 
/treaburga yazdığı raporlarda,Gran çin Namık Patanın Grandük nezdine kün olup olmadığmı sormuıtur, Bu te- kup bu defa da kazanınca arka- diai Nazmi ve mühendislerden Müdafaa Encümeninde müzakerl 
.~~e konupnalarmda hep bwm ileri ıönderileceii aöyleniyor. Hallı: padi· ıekkül, Milletler Cemiyeti kadroıu da· da,Iarı krzmıtlar ve küfretmeg· e Ziver Beylerle birlikte Gölbas.ı ile kabul edilmif, heyeti umumiY' 
ıuruyo p..hm aleyhinde türlü sözler söylemek hT d --'··--...._ S' Joh S' fır ye sevL-"'/ • t• r: ted' 1 ın P .-.--~. ır n ımon, • batlamıflardır. Yakup buna fena ci•armda yapılan kanal İflerini ...,.., mlf "· 
~ule.ic~:."!:!~:!• ~e:T'ta':ı.:i B':°'İıaborleri alan ceneral, her a· :!:.!'d:~~::pbiz.<>lın=~·~:!':~= halde kızmıt ve bıçağını çekerek tetkik etmiştir. Bu lôyihaya göre kara, denİj 
uzerıne yüriiınek Uzımdır. dımda müzakerenin ufradıir ıüçlük· da bir hüküm vermenin Milletler Cani· arkadatlanndan üçünü de yarala- _,_,,____ ·--== hava, jandarma lıuımlanna mert' 

Diyordu. • leri do birer birer Petenburg'a bileli· yetine ait olduiu fikrinıJ., lıulunınuıtur· mıatır. sup zabit, ıukeri memur ve gedifı-
G d-k N riyordu. Saffet P·- her a ... "- adım· Satın alınan yeni li kü..n'- zabitler senede bir btı' ı 

ran u ikola bütün Raı Erkim ~ • .._. Mili ti l ti A dm !roıu< Harbiyeoi, Ruı projesinin Türlr.lerce da fatanbuldan yeni talimat İatiyordu. e er cem ye y -Muğla yolu demiryolu ,uk ay izin almak lıalrkını haU O' 1(. 

~bul edilemiyecek kadar afır oldu- Korku ve acz içindeydi. Elinde tam k i AYDIN (Mtlliyet) _ Aydın • lacaklardır. " 
1!11 miltalaaamda idiler. Onlar durdu .bir talimat yoktu. Antivari'nin Kara· ongrea Mug"la yolunun 5,5 kilometrodan ADANA, 13 (A.A.) - Bir A k h dll rulınut askeri tekrar harekete getir- daia terkini imzaladıktan sonra lı· CENEVRE, 13. A. A.- Milltl• C• 11,S kilometroya kadar olan kumı Fram~ grupu tarafından ifletü- y~ Dk ark ya U kİ .. 
::~tenııe f,:!.lan lıafinebnek, iti bi· natief'e müracaat ederek bunun tali- miyeti konıeyi reisi, Konsey azaaile gö- nrn intaab bitlrilmiftir. melde olan olan A.clana. Nu.ay- ur çe onu9aca at l 
. , muza aıkeri dağıtmak daha mah haricinde oldujunıı aöylemit. ge- riittüktea sonra önümüzdeki içtima dev· · 4 k"I d 5 5 kil bin hattuun Adana· FeyzipafO ANKARA, 13. A. A. - Anlı__,. l' ıyı ola i d Ma değil, açıl üncü ı ometro an , o- ..,. ıı. 
bunca C:.ıı:':: ül=-=~ .:::: ri almafa çalqllllfb. ::::: t...:-.-i,tir.22 Mayısta - metroya kadar olan kısmın tesvi- t::i:'r:e i:':a::!.u;;:a;:::;;n ii!:e~ r ahuddileri bugün toplanarak arif' ş 

Ba:ı.l"!"a ile aYNma ,..... ••l.diler yal 
nu: bır ltüçülr parti ilri d • b. 
kurtla döndü. onura '" ır 

Atlı ,_. ltlübii ltırnmrıı kuyrv}tt 
cek,,tferi; "- _ft .. _,_, __ .. a 
m ::1. • .-.-~ .,. ,,.,..,,. 
ı:: Mu ~'.""'erile düte ltcrU... dolOffı.

• Umm .,.ltatldı: -LL.- B' 1L1 boatan 't• _,___,,,. ı-...-. ır un 
çı 1 .._."""., il ,__ - ,. 

danı ydnf..,,. L-~' f ~. D6af •· 
D- ··:•o ~ar ••• 

_ -L un;ya_ ıuz.,lferiniıt lte,..U.e 6irclen 
a,v- oe n.,....ı, olcnı A."'"'-
hur (TücclJI' Mehmet S.,,) l IHl mep
ya olarak iki dftla 111 Dik e :.· 
beni aİ)IGret etti. Bu tilı:en - W ıp 
sportm-..i de ff,,,. ....,::;""' Nllda 
yor. ltoprm,. 

Bilmeliyi& 1ı:i ,.,..,, ı...... • . fil . r· ...,. • ...... •· 
'; ıporcu uıan an ö:ı.Ui 6 ;;ç ltaynağ,. 

Bulgariatan, Karadaf, Sabiat&n, yeı· türabı"ye amelı"yeıine faaliyetle arın a türkçe konufmağa ve yP; 
Romanya ıibi Balkan qlerini bile ha). Sarre'da ne oluyor? devam edilmekte olduğu gibi, bu be gitmif olan Umumi na:zır, Cer mağa karar vermifler ile bu iti 
lebnekte bu kadar giiçlüğe ufnyan kısımda evvelce yapbrdan altı i,teri müdür muavini Fain, lflet- gerçelılqtirmek için yapılac~ 
ceneral, 8:'.:- -H~raek a;i!'i Atlvuıtuibr· PARfebS, 13. A.M~-:- Hnu Ajans- k" n 'd 1 me müdürü Cemal Hidayet ve feh feyler üzerinde L-nmıntu,la·d··· 
yanın, öte ... Hıriatiyan •i ... Jo er ı 1 dan: M u1a11 ....... hariciye encöU.- oprüye i.veten yenı en yapı ma rimizcleki Nafia bcıfkomiaeri Kad - -,.... • w 

Yunaııiatarun, Boğazlar ıribi lngilte- nindo azadan biri Serre'd.ııi siyasi T&Zİ- sına lüzum görülen üç köprünün ri Beylerle Fransız mur-LLn. he- Hayvanlan ayınrkeo 
renin ve bütün Avnıpaıun alakadar yete encümenin nazarı dikbtini celbet· de yapdmasrna başlandmıfbr· Ge- ··-•' • aaınıl-L• ıuuı- / I olduğu itlerde daha büyük güçlüldw miı ve M.Honiot'dan, biikUmeten tiındi rek teıviyei türabive ve gerebe ,.~en ar -LL~ miizakereler bit ZMbR, 13 (Miliyet) - K1~ 
çıkacağın• anlıyordn. Tazminat üze- lı.i vaziyette 5-re'da lıir battı L--'-~ J b uk rmf. il• mıırcumasuınmı-"an vad- cilerde irbirini ıaıran fayton P<11 

1 ff 
,__... köprülerin yapdmuı bir Uç B b _, "'' 

rine ıeçen bir müka emede Sa et Pa- takibi taaanunnıla lıuluadaj1ııma _.. n ey agiinkii elupresle fehrimi- girlerini ayırmak iatiyen arabaeJ 
ta iateııilen bir buçuk milyara yalan masnu rica etmittir. M.Herriot. wuip. aya kadar bitirilecektir. , ze ılönmiifffir. Ahmet, hayvanların ürkmeai üzr 
nıbleııiıl rakamı üzerine bayılacak tin ,,ııbametiııi lıalıal •e teollm etmiıtir. Adanada yağmur Bu hat N:·-- ..., ·- .. ı: e rine araba altında lralarak ezilmil 
hale gelmİftİ. Türkiyenin bu kadar y nl k.11. Ak f ,..,,_, -· ........ WOH gım .. g parayı öd-eaine ihtimal olmadıiuu una 1 •Çu eana ADANA 11 - Soa 11;;....er zar- ce yarıaından iıibaren bize geçmiş tir. Aarabacı ölecek haldedir. 
aöyliyonlu. AnNA, 1z. - v- hllkı1meti y&- fmda ovan~ her tarafma bol yağ. olacaktır. Brı lıuunılaki ütaayon- fzmirde bir cinayet 

lınatief, bu paranın bir ı..amma landa Tiirl<iyede tadıilr: edil ,.. Küçük mur yatmıf, kuraklık tehlikesi ta- ~a::ta. ç"!a,an memurlar, Nafia Ve IZMIR, 13 (Milliyet) - K" 
mukabil Aayada Batum, Kan. Ardı- aıı.n'atl• kanu- dııiqıaile Tllrtıiyede mamen ortadan kalkmıfbr. l<Vleti bir karar verinceye kadar yun sürüsü sahibi Mehmet Ali~-
~ırıt~:..:C: tu:::!:a te.:Sli;;:. =~~~ ::=:::~~ AJ&kadaAr~arla yap~ tema1- Uvazilelerine devam edeceklerılir. meri1ııırn mdteW 7fUIUtlla lraılgl 
ye ıiirünce Türk baımuralıbaunm te- giripniıtir. tki lıiiktımet arııım+H doat lara göre ana. mı? ının U· mumi müdürümüzle murahhaa ettiği Giritli Hcuarı Efendiyi /ud'. 
ıq. daha ziyade artmıfb. luğu kuvvetlendirecek lıir anlaı ""' te muml zir-t vazıyeti geçen sene- heyetimiz Cumartesi u:'1ah1 Ha· nından yaralamlf, baraalılarılfl 

--(::.::~~~:::::A::K;.":~C:V:.N:DO~:-- :z::::::::::::::::::~(~Devanıı:~~~i~var~~)~-"""!- ~mı;;·n~edil=·~-~;e~ğig·~aa;;;··y~l;enm~ekt=ed;;ir~,!!!!!!!!'!!!!!!!'!!!~~y;;;e~n;i~s;;betl;;;e~ço;;;k~iy~i~d.;ir!!.!!!!"!!!!"'"!!!!~ .. ~!!!!~l~e~p~te~n~b~ur:~agy~a~g_~e~le:;~~e~k~l~;, _ r~dgi~r.~!!lllll!~~pa~r,~a;lam;~lf~tl~r~,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!~ 

l 
letler anlatırsa, küçük devletler ı etmemek 01~· malüm değildir. Fakat galip bir delerin tadili meselesi İtalya ve 

Haf talık Siyasi İcmal ) bunların vereceği karara tabi o- Görülüyor kı bu Muıısolini'nin ibtiınale göre, muahedelerin ne Almanya tarafından ileri sürüldü· 
)urlar. teklifinden büsbütün başka bir dereceye kadar tadil edileceği bak. ğü halde henüz iki devlet teferrii· 

Avrupanuı "dertle . ., Fransızlar Musaolininin teklifi· teydir. Muasolint dört devlet an- kında fikir teati edilmektedir. Ve atı üzerinde anlatmamıtlardır; 

t.ıır~ 

bulmak için M r 1:1- çare ı •~nra büsbütün başka bir ~kle ni Milletler Cemiyeti çerçevesi içi· l~sın. ve anlattıkları tatbik ~dil. Avuaturya B-.vekili Dollfus'un da 1,te Roma müzakerelerinin hedef• 
ileri sürülen le~~:• t;rafrndan gı~i!ti_r. ~ransızlar Mussolinin ne sıkıstırmak istemişlerdir. Diyor- sın dıyordu. Fransızlar meclu a- Romaya gitmesi bu kanaati kuv. budur. ltalya ile Almanya bu no!I· 
itirazı ka-ısmda d" ranaanın teklıfını dogrudan doğruya red- lar ki esasen bu dört devlet Millet· :zast olduklarından anlatmıtlardır. vetle,tinnektedir. ta etrafında a-•··trktan aonra bel• 

•y suya UflllU. de- d tın' Pi Fak b f · R · · d l" '"'"T mektir Mal' d ki M e ıyo ar. at unu te sır ve ler Cemiyeti Meclisinin daimi azi- uznameyı tespıt e e ım, mecliste Filhakika ltalya, Almanyanm ki tadil hakkındaki noktai nazar' 
ile müİakab ":n:ında ac ~nald iz~~ ediyorlar. Ve gayeye hangi !arıdır. Bu itibarla dünya iflerini müzakeresine bqlıyalmı ve cemi. her hususta müsavatrnı tanımıt- lar daha mütebellir tekilde mef' 
BatYekili Avrupada bir Dö'rtlyan yo a~dan gidileceğini gösteriyor- tanzim etmek gibi bir vazife ve yet kadrosu içinde yürüyelim, dj. tır. Muahedelerin tadili li.zımgel- dana ablacaktu. 

. ' . er lar kı bu aartJar albnd MA ı· · B M l" 1 dırektuvarı te,kilini teld'f · . , ..- a uaao mı mes'uliyet altında bulunuyorlar. yor: U, uuo mi teklifini kabul diğini kabu ebnittir. Fakat mu- "' "' • 

b t kl"f 1 ili" B 1 •• ebnıt teklıfı, Mussolini teklifi olmaktan • b" etmıy d kte L •• ka b" · d'I ve u e ı ng z llfVekılı tara. çıkıyor. Binaenaleyh aralannda hususı ır 0~. eme n ...., ır ahedelenn ta ı inde ne dereceye Almanyada milli aosyalist idll' 
fından hüsnü telakki edilmitti. itilaf aktetmeğe lüzum yoktur- E· 9ey degddır. kadar ileri gidilecek? Meseli A· reainin teesaüaii, bu memleketil' 
Mac Donald Romadan Pariae av. Muaaolinin teklifi Avrupada nıi- saıen ortada Milletler Cemiyeti "' • " vusturyanrn Almanyaya iltihak dahili idaresi noktasından çok tii' 

F d zan., 1.1k vazifesini yapacak do"rt · --•- d N ak ı· F H"'-"- d t • f il b "nkıl h" · · ald• det ederken, ranıız evlet adam. b -k d mııwuu var ır. e yapılın azı:ın- ransız W..umeti tarafın an e mesıne ınuva akat edilecek mi? mu Ü ir ı i.p ma ıyetinı · 
~yu. . • evletin beraber yu"nı"mele- 1 · ·-1- M l" • B Alm ... · larile temas etti. Ve Mussolinin 

1 
ge irse, Milletler Cemiyeti ınıııaıu· uaso mi teklifine karşı gösten· u, anyarun en çok bakir ol- Hitler Alman Meelisinden ıaıa..ı,· 

rını ıstı zam ediyordu. Bu devlet· C • l b ka d d ı.... b' teklifinden kendilerini haberdar 1 DL uygun olmalıdır. Gerçi emı· en u bul hem Roma, hem e U5u ır meseledir. Ayni zaman- yet reyini aldıktan sonra bükülfle 
er diktatör vaziyetinde kararları· B ı· d f • · B d ah kkuku --•· 

tt
. D ı d" ·ı B ur d t k yet miaakmm 19 uncu maddesine er ın e ena tesir etmıttir. U· a t a en mütkül olan bir karan"le bir •-'-m kanunlar ....... , 

e ı. a a ıer ı e onco a e . nı ve. recekler ve küçük devletlere uuu ._ 
l
'f' tk'k tti'kt .L. b h k al göre tatbik edı'lemı"yen muahede- nun içindir ki Alman""' doğrudan ittir. Çu'"nkü Avuah- ı"le Alman- -ııneğe ba,ladı ki bunların "'ı, 
1 1 te ı e en vunra u usus- tazyı tında bu kararlan kabul ,- ·~.r- ·· 

k
• f'k' 1 · · b" ld' ki · · ·· ler tadil edilebilir. Fakat ayni mi· dom""a İtalya ile temu ebneğe "" birl--ecek olursa, Almanya, kısmı çok ehemmiyetlı" dir ve /. ,,, 

ta". ı ır.erını ı ırece ennı soy· e.ttireceklerdi. Musaolini demek "ıs- 0
·-J J- -., "' 

1 1 
' sakın onuncu maddesi de i:zi olan karar Vt,.mittir. Von Papen ile ltalya ile hudut komtuıu olacak- manyanın devlet te•kili.tını e.-. JJ-ıı 

ernı~ eroı. tı:vordu ki beynelmilel ihtilafların 
ah 1 d d b 

devletlerin hudutlarını kefalet al· Göring bir kaç gündenberi Roma- tır. ltalyanın böyle bir vaziyet ih- d·n deg"i•tirı"yor. Ma!Uındur kı , 
Dörtler direktuvan ve mu e- evamr Ört üyük Avrupa dev-

0 

" dll' 
kk d ki kl

'f ı ı . , al tına alıyor. Milletler Cemiyeti mi· da bulunuyorlar. ltalya Batvekili taa etmek istemiyeceği tahmin edi- manya gec;en asrın ortuma kad ,. 
delerin tadil; ha m a - te ı etının ar armda anla•amamala- sak b' küld B" Al mi ) b"I' l e•· ' ı ır ., ür. ır maddeyi tat- ile man devlet ada arı arasın- e ı ır. dag"mık bir takım hükümel er •ıı· 
Fransanın tetkikinden gectikten rmdan ileri aelmektedir. Bu dev- b'k d' d"" d o "' 1 e ıp te ıger ma deyi tatbik daki temaslat'ın neticesi henüz Huli.sa timdiye kadar muahe- te,ekkül eden bir federasvon 
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Ekonomi · ı 

~enzine konacak ispirto 
benzin kumpanyaları müdürleri 

dün bu meseleyi görüştüler 
ltr, Dün Benzin ve petrol kumpanya-

nriidür ve mümeHilleri bir ittim• 
1'Pllııtlardır. 
~Bu İçtimada benzine iıpirto kanı· 
Iİi ~ı kanunu projeıi Üzerinde g~ 

!Ulmü, ve lıumpanyalann noktaı 
"-ıarlan tesbit edilmiştir. 

lllfkil edilmittir. 
Bu komisyon dün ihracat ofiainde 

Müdür Cemal Beyin riyaseti altında 
ilk içtilnamı yapmıttır. Komiayon iti· 
ni en kııa bir zamanda bitirecektir. 

Madenciler çağırıldı 
Madenciler Birliğinden bir heyet 

lktısat Vekaletince Ankaraya davet 
edilmi!tir. 

Pollate 

Yangınlar 

Erenköy ve Be1ikta1-
ta bir kaç ev yandı 

Eren1dlyünde Bostancı civarın
da dün bir yangınolmu9tur. 

Benzin kumpanyaları bilbaaaa ka 
~il Projeıindeld üç ayda bir lktısat 
ı.•~ilirıin benzindeki ispirto nisbetini 
~il edeceği hakkındaki kaydı mu· 

~fılc bulmaktadırlar. Bu takdirde 
""'1Panyalar stok niabetini bulamı
heakıarmı iddia etmektedirler. 
,. Kumpanyalar saf benzin iıtihaali· 

1 de ehemmiyetli bir mesele telakki 

Maden rüaumu meaeleai Madenci· 
lerin ötedenberi istedikleri tekilde hü 
kfunetçe kabul edilmittir. Madenciler 
Birliği heyeti bu hususta Vekaletle te· 
mas edecektir. 

Yangın, Hayri ve Salih Efendi 
)erin evinden çıkmq, bu ev yan
mış ve atet yanındaki Motorcu la 
mail Efendinin evini de- tututtur
muttur. 

Bundan sonra yanındaki evle 
beraber Cemal Efendilerin evleri 
kısmen yandıktan sonra söndürül 
müştür. 'lıııektedirler. 

1 Oda bir taraftan da benzine iapir
\• lcarııtırmakta olan diğer memle
~~tlerin bu huMUtaki kanunlarını tet 
h ılc etmektedir. Bütün bu tetldkat bir 
'fta içinde 1kmal edilecektir. 
Siingerciler kooperatifi 

· . liilldlmetin Sünğerciliğin inkitafı 
~il Japmağı diiıündüifi Anonim tir· 
. t hakkında fikirleri aonılan aiinier 

•iler 't'e balıkçılık enatitüsü bir koo
ıı....,tif tirketin yapılmıuının daha 
llıtt.,dık olacağı kanaatiı>de balun
llıllJludı. 
\· Oda idare heyeti bu meseleyi tet-

ilc elınif .. e aaonim tlrket olmıumı 
"-lıa faydalı bulınuıtur. Bu her üç 
~nazar da lkbaat Vekaletine sön 
•rilecektir. 

ltalya ile ticaret 
muahedesi 

lı lı..ı,.a ile memleketimiz arıumda 
1~ ticaret mukaveleli akli itile meı· 

tlıl olmak üzere bir müddet .,.....el 
~~ya ıltmit olan ltalya ihracat 
~n' müdürii M. Mui tehrimlze dön· 

§tilr. 
~ 

1
PrL Mıui dün İhracat ofisini ziya· 

d le mlldür Cemal Beyle uzun müd
•t görüJmW,tür. 

M. Masi ltaly&ya avdet edecektir. 
Navlun meselesi 

b llıracat mallanmızda ecnebt kum 
:u>Yalann tetkik ettikleri navlun va

k~Jetini tetkik etmek üzere lktıaat Ve 
•liııin emrile fevkalade bir komisyon 
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Madenlerimiz aleyhine 
propaganda 

Bazı kimselerin hariç piyaaalarda 
madencilerimiz aleyhine hareket yap 
tıklan teabit edilmqtir. 

Bu gibiler madencilik ile hiç bir a 
Jlkaaı bulunmadığı ve ellerinde mal 
olmadığı halde hariç piyualarda 
Türk cevherlerini aşağı fiatle teklif 
etmekte bu suretle memleket cevher
lerinin fiatini düıiirmektedirler. Bazı 
kimseler de Avrupa piyualanna cev 
her nisbeti yüksek mal teklif ettikle
ri bald,., teraite UJDUYan Ye atağı de
recede cevher oevkettikleri Maden· 
eller birliğince haber alınmıttır. 

Bu hal memlekethniz cevherleri
nin aatıımda emniyeti kaldıracak ma 
hiyettedir. Netekim bunun ak•Ülamel 
!eri görlllmeğe baılamıılardır. 

Bu sibi vaziyetle~ kati •urette 
mani olmak için Madenciler birliği 
l"f"hbüaat yapacaktır. 

Pari& Beynelmilel miibadele 
kongresi 

F anaa ihracat aanayicileri ittihadı 
nm tetebüaü ile Franaız Hariciye na· 
:ınrmm riyasetinde P ariıtekl beynel
milel ticaret odaaında bir kongre ter• 
tip edilmittir. 24 Nisan tarihinde top· 
lanacak olan birinci beynelmilel mü
badele kongresinde Türkiye ihracat 
ofisinin de temsil edilınesi temenni e
dilınittir. Mezkôr kongreye iıtirak 
edilmesi lktıaa:t Vekaletince muvafık 
görülerek Pari& Büyük Elçimiz Suat 
Beyin kongrede hazır bulunm&•ına 
karar verilnıittir. Kongre 24 Nisan
dan 29 Nisana kadar beı gün devam 
edecektir. 

lsviçrede tütün 
lsviçrede yerli tütün istihsalini 

çoğaltmak için devamlı bir suret
te çalıtılmaktadır. 

İsviçre hükfuneti tütün müstah
sili için yeni bir teşvik vasıtası or
taya koymu,tur. Bu yeni kanuna 
nazaran tütün müstahsili e
ğer tütün rekolteainin iyiletmesi
ne ve mahsulün fazlala,masına 
dikkat edeni.,;.~ hükumet tarafın
dan prim veriiecektir. 
Mısırda yunan üzümleri 

Taze üzüm satışlarında Mısır iyi 
bir sahadır. Yunan hükfuneti Mı
sır piyasasını Yunan üzümleri ile 
tutmak için bir müddettenberi tet
kikat yapmakta idi. Yunan ziraat 
bankası hu hususta derin tetkikat 
yapmış ve Yunanistanın lskende
riye ticaret mümessili de iki rapor 
ver mitti. 
Aldığımız malfunata na:ı:aran, 

bu tetkikler neticesinde Yunan 
üzümlerini Mısırda satmak için 
yeni bir tefkili.t yapılmağa başlan 
UUftır. 

Ölçü imal edenler 
toplandılar 

ölçii imal eden1er dün Ticaret 
Odasında bir içtimayapmışlardır. 
içtimada bakkallar cemiyeti na
mına da bir zat bulunmuttur. 

Bu toplantıda tesbit edildiğine 
göre, memleketimizde metre 11i11-
temi üzerine uzunluk ağırlık ve 
hacim ölcüleri yapıl~bilmektedir. 
Şimdiye kadar yapılan okkaların 
kiloya tahvili de kolay görülmek-

~İsn:ı~ck'ı?. ~ay~~tile 11>illi vahde- ı adım - atıl~ı9tı. V ~n. ~apen Baş-
dogru yurundu. Ve merhale vekilken, Cumhurreısının fevka

lııerhale, Şimali Almanya Federas- iade salahiyetlerine dayanarak r0,?u, sonra da Al~an lmpara.tor. Prusyaya bir komiser tayin etmiş. 
1ttııu n:ıeydana geldı. Fakat daıma ti. Ve 0 zamandan sonra 5 mart 
;de.ra] sistem muhafaz~ e~ildi. intihabatında Prusya Hükiimeti 
lrıı bir Reich Hükiimeb yanı Al- doğrudan doğruya Hitler fırkası

;~nr. Devleti vardı. Bir de mahal- nın eline geçinciye kadar bu ko-
1 lıiikumetler vardı. Reich Hüku- miser idaıne edildi. 
~ti ile mahalli hükiimetl~r. ara· Şi~.di" Hitler bütün bu mesele· 
~ 1d,a ayrılık ve hazan da ıkı ma- lerı kokunden lı.allediyor Neşret· 
~il lı hükumet arasında rekabet tiği bir kanun ile bütün Almanya· 
/tdı. Prusya ile Baviyera arasın· nın idaresini nıerkezileştirmekte-
ll8old~~ g_ibi. dir. Almanya ittihadını tefkil eden 

d,
11 

u ~ı~temın en_ zayıf _noktalı;:rı~- hükumetler, d?ğrudan doğnıya 
Ilı . hırı Prusya ıle Reıch Hüku- Reich Hükumetı, yani Hitler tara
lı:tj. arasındaki ayrılıktı. Çünkü fmdan tayin edilecek Statthalter'. 
~et~:- şehri .. h~m P~u.syanın • hem ler yani valiler tarafından idare 
'di ıch Hukumetmın payıtahtı d"I kti" B valiler mahalli 

• 8 ı· ı· · p H ""k' e ı ece r. u t irı · .er ın po ısı nısya u ume- h""k' t b k"llerini azledebile-
J.fii~· ıdaresinde olduğundan Reich hl ume athe 1j. h .. kUmet idare
t i rıd uı:neti Prusyanın esiri vaziyc- c1 R ~eh m~··ku 1 ~ • daresi ara· 

"e bulunuyordu. sı e eıhc u ';lle ı dı ki d" 
lll'İinin h .. kU . • "f "k sında a enk temın e ece er ır. 

1~11 g u metı ıstı a etti . . • 
llı~tlsonra Prusya ile Reich Hüku- Almanyanın teşkilatı esasıyesı 

erini birlettirmek yolunda noktai nazarından bunun ehem-

Tetkikat yapılmaktadır. 
Betiktafta da Ahmet Galip ve 

Muammer Beylerin müttereken o
turduktan evden dün yangın çık
mış ve bu ev~ bititiğindeki Mü
lazım Kemal Beyin evi yandıktan 
sonra söndürülmüştür. 

Bileti tahrif etmiı 
Betiktatta Abbasağa mahalle

sinde oturan Hilmi Efendi hamil 
olduğu 26113 No.lr tayyare piyan 
go biletinin sonundaki 3 rakamı· 
nı tahrif ederek 26112 No. ya İsa 
bet eden 100 lira ikramiyeyi bayi
inden almıttır. 

Yapılan tiki.yet üzerine Hilmi 
Efendi zabıtaca yakalanmıshr. 

Beledlyede 

Yeni bir pazar yeri 
Abidei Hürriyet civarında Be

lediye bir pazar yeri tesis etmeğe 
karar vermittir. 

Apartıman kapıcıları 
Apartıman ve han kapıcılarının 

da diğer esnaf gibi sıhhi muayene
ye tabi tutulması tekarrur etmiş
tir. 

Yeni elektrik tarifeıi 
Tarife komisyonu yeni elektrik 

tarifesinin tesbitine ba,lamı,tır. 
Seyrüsefer İşaretleri 

Şehrin muhtelif yerlerine kona
cak beynelmilel seyrüsefer itaret
leri münakaı;aya konmuttur. Önü
müzdeki ay başında bu İfaretler 
konmaı}ia başlıyacaktır. 

Radyo ilanlanndan da . 
resim alınacak 

Son zamanlarda radyo va11tasi
le yapılan ilanlar çoğalmıttır. Rad 
yo her akfam programı veçhile 
neşriyatını yaptıktan sonra birçok 
müesseselerin reklam ve ilanları
nı yapmaktadır. Halbuki bütün i
lanlardan bir nisbet dairesinde 
Belediye resim almaktadır. Radyo 
da yapılan ilanları Belediye bir 
nevi kaçak ilan telakki ettiğinden 
bunlardan da resim almak için tet 
kikat yapmaktadır. 

İki konsevatuvar 
araaında 

Moskova konservatuvarı musiki 
i•leri müdürü Pr. Goldenveyzer 
İstanbul konservatuvarı müdürü 
Yusuf Ziya Beye bir mektup gön
dererek, her iki konservatuvar a
rasında eser mübadelesini rica et. 
mittir. Moskova konservatuvarı 
takip ettiği gayeyi ve ilmi planla
rını ve sair malfunatı da gönder
miş, ayrıca malumat ta istemittir. 

tedir. 
Bakkallar cemiyeti lıtanbulda 

2500 bakkal olduğunu, bunlar için 
üst üste üçer takım kiloya ihtiyaç 
olduğunu bildirmi9tir. 

Litre yapan1ar da Odada bir iç
tima yapacaklardır. 

miyeti aşikardır. Tarihte ilk defa 
olarak bütün Almanya, Berlinin 
nüfuzu altına girmiş bulunuyor. 
Baviyera, Saksonya gibi krallık
lar, ansızın Berlinin vilayeti ha
lini aldı. Almanyada milli vahdet 
hareketinin tarihinde bu, yeni ve 
ehemmiyetli bir merhaledir. 

'(. ~ ::,. 

Amerika Cümhurreisi Roose
velt, bir çok Avrupa hüklimet Re
islerini Vatingtona içtimaa davet 
etmiştir. Öyle anlatılıyor ki Ame
rika Cümhurreisi evvela yalnız ln
giliı Başvekilini davet etmek ta
savvurundaydı. Fakat yalnız İn
giltere ile Amerika arasında bir 
müzakere cihan ilı:tısat konferan
sına ittirak edecek devletler ara
sında iyi bir tesir bırakmıyacağı 
dütünüldüğünden, bu mesele ile 
en yakından alakadar olan Avru· 
pa ve Cenubi Amerika devletleri 
de davet edilmi,tir. Filhakika 
böyle iki taraflı gizli müzakerele
rin beynelmilel havayı bulandır-

Vilayette Mahkemelerde 

Vergi işleri 
Defterdarlık tah•ilat 1 

için yeni tedbirler aldı 

Bir katil 
Yeni bir cinayetten 
muhakeme ediliyor 

Defterdarlık faaliyetini maJj se
ne ııonunda müruru zamana uğ
raması ihtima1i olan vergilere haa
retmittir. Memurlar, müruru za
mana uğrıyacak vergi kalmaması 
için çalıfmaktadırlar. 

Suadiyede kahveci Mehmet oğ
lu Güzel Salibi öldürmekten suç
lu Marmara Şakirin muhakemeıi
ne dün Ağırceza mahkemesinde 
batlanılmışhr. Suçlu 25 yaşında
dır. Evvelce Topuz Hüıeyin ismin 
de bir adamın öldürmekten 7,5 
seneye mahkiim olmuf, cezaaım 
bitirip hapisaneden çıkmıf, çıkar 
çıkmaz Ytgit Mehmet isminde bi
risini vurnıuf, gene mahkiim ol
muf, gene cezasını bitirmiş, hapi
saneden çıkmıf ve birkaç hafta 
sonra da 18 yatındaki Güzel Sali
bi öldürmüttür. Güzel Salih kah
veci ve berberdir. Fakat iyi ahlak. 
lı, temiz kalplı bir çocuktur. Ka
til Marmara Şakir Salibin güzelli
ğinden istifade etmek iatemif, tid
detle mümaneata maruz kalınca 
çocuğun yolunu beklemit ve öldür· 
müttür. Katil mahkemeye alıtık
tır. Bir avukat talakati ile sualle
re cevap vermektedir. 

928 senesinde tahakkuk etmİf; 
fakat tahsil edilıneınit 929 da tar
hedilmit, lakin tahakkuk etmemit 
vergiler bu aradadır. 

Sayım vergi 

Sayım vergisi için yazma faa
liyetine bllflanmıfhr. Mahallelere 
deft.rler gönderilmiftir. Hayvan 
sahipleri bu defterlere hayvanları
nın adetlerini yazacaklardır. 

Bina, arsa, arazı vergilerinin de 
tahakkuk itine bllflanmıttır. 

iki defterdarlık yok 

İstanbul' da iki defterdarlık te,
kil edileceği taavvuru tahakkuk 
etmemiftir. 

Yeni tetkili.tm gayeai ihtisas it
lerini ayırmak, bu itleri ihdas edi
lecek müdürlüklere gördürmektir. 

Tahvillere rağbet 
Bir kaç tahvil birde• 

alanlar da çoktur 

- Efendim inkar etmiyorum, 
öldürdüm, öldürdüm amma ben o
nu öldürmesem o beni öldürecek
ti. Ben karpuz alıyordum, o gel
di, bana hücum etti, bu İf oldu. 
Evvela aavutturmak istedim, fa
kat muvaffak olamayınca müda
feai nefis zaruretinde kaldım, ya
raladım, aonra ölmüt demektedir. 

Şahitlerin sözleri Marmara Şa
kirin aleyhindedir. Muhakeme ta· 
hit celbi için bllfka güne kalmış
tır. 

istikrazı dahili tahvilleri almak 
için bankalara bir çok müracaat
lar vaki olmaktadır. ilk günler ol
masına rağmen timdiye kadar ya
pılan talep şayanı memnuniyet gö 
rülmektedir. Bir, iki tahvil almak 
için müracaat edenler de tayanı 
dikkat derecede fazladır. 

ı, Bankasının bir kaç tahvil a
lacaklar için gösterdiği kolaylık 

büyük bir memnuniyetle kartılan
mıstır. Bu suretle taksitle tahvil 

' 
alarak, küçük memurlar ve az ka-
zananlar da bu karlı işe iştirak 

imkanını kazanacaklardır. 

Bugül'l de Hallcevinde wabık lk
hsat Vekili Mustafa Şeref Bey de 
saat 16 da "Dahili istikraz" mev
zuu üzerinde bir konferans vere
cektir. 

Maarifte 

Dördüncü cilt Almancaya 
çevriliyor 

Alman arkeoloji enstitüsü mü
dürü Dr. Vitek T. T. T. cemiyeti
nin vücude getirdiği dört cilt tarih 
ten İnkılabımıza ve İstiklal haıhi
ne ait olan dördüncü cildi alman
caya tercüme etmeğe batlamıttır. 

Tedris tekniği 

Yüksek muallim mektebi peda
goji muallimi Sadrettin Celal B. 
dün öğleden sonra Darülfünun 
konferans salonunda bir konfe
rans vermiftir. Konferansın mev
zuu geçenlerde verilen tedris tek
niği mevzulu konferansın tavzihi 
idi. 

Memurlar da cevap verecek 

Dil anketine muallimlerden baş· 
ka, bütün memurların da cevap 
vermeleri için alakadar dairelere 
tamim gönderilmi,tir. 

maktan bafka bir feye yaramadığı 
tecrübe ile anlatılmıftır. 

Va,ington içtimaının gayesi ci
han iktısat konferansına hazırlık 
mahiyetinde telakki ediliyor. Ci
han iktisat konferansının en ya
kından ali.kadar olacağı mesele, 
gümrük tarifelerinin tenzili , altın 
esasının İngiltere gibi, şimdiye ka
dar bunu kabul etmiyen devletler 
tarafından kabulü. Beynelmilel 
alacak verecek işleri meseleleri
dir. Bu meselelerle her devlet 
yakından ali.kadardır. Fakat en 
yakından alakadar olan Amerika
dır. Borçlar meselesinde Ameri
ka yalnız alacaklıdır. Diğer dev
letler ki.milen borçludur. Gümrük 
tarifelerini arttmp ta dünyanın 
iktısadi muvazenesini bozan ilk 
büyük devlet Amerikadır. Ve A
merikalılar şimdiye kadar bu güm
rük tarifeleı·inin beynelmilel bir 
mesele olduğunu kabul etmemiş
lerdir. 

Yeni bahçe cinayeti 
Yenibahçede dereboyundald 

bostanda bir rakı alemi esnasın
da Ramazan iıminde bir adamı 
öldüren Hüdai ile öldürmeye teş
vik eden Karanfilin ve diğer 12 
cürüm arkada,larının muhakeme
sine dün devam edilmif, vak'a ma 
hallinde ketif yapılması için mu
hakeme başka güne bırakılmıthr. 
67 köylü aleyhine açılan dava 

Hürriyet kahramanlarından Ni
yazi Beyin kardeti Resneli Osman 
Beyle zevceai Meliha Hanımın 
Kotranya çiftliği civarındaki 67 
köylü aleyhine açtığı davaya dün 
Dördüncü Hukuk mahkemesinde 
devam edilml.tir. Davanın mevzuu 
şudur: 

Osman Beyle refikası Mahmut 
Bey nahiyesi ile Şamlılar ve Aya
yorgi köyleri arasındaki Kotranya 
çiftliğinin sahibidirler. Fakat id
diaya nazaran bu çiftliğe mücavir 
ve hazineye ait kışlalarla bazı me
bnniye tecavüz etmitler, bu teca
vüz üzerine de Hazine 011D11n B. 
ile refikası aleyhine Üçüncü Hu
kuk mahkemesine bir dava açmıt 
tır. 

Üçüncü Hukuk mahkemesi da
vayı rüyet ederek hazinenin lehi
ne karar vermiş, Osman Bey de 
bazı tasarruf vesikaları göstere
rek gene Üçüncü Hukukta bir da
va açmıştır. 

9 sene evvel açılan bu dava ü
çüncü hukukta devam edip durur
ken, Osman Bey Dördüncü Huku
ka da miiracaat ederek 67 köylü 
aleyhinde eraziye tecavüz davası 
açmıştır. Bu yeni dava dün rüyet 
edilmiş, köylülerin vekili Cevdet 
Ferit B. bu davanın 3 ncü Hukuk
ta devam ettiğini, binaenaleyh dos 
yanın oraya gönderilmesini iate
mit, fakat Mahkeme yeni dava i
le Üçüncü Hukuktaki dava arasın 

Amerikada gümrük tarifelerinin 
indirilmesi bir takım büyük ve çok 
nüfuzlu menfaatlere dokunduğun
dan bunu başarmak kolay bir it 
değildir. Bunun içindir ki Vating
tondaki müzakereler çok yakından 
takip edilmeğe değer. Ve iki nok
tadan dikkat edilmelidir. Evveli. 
Amerikanın iktısat konferansında 
diğer devletlerle ne kadar bera
ber yürümek istiyeceği, ikinci ola
rak ta Amerikada efkarın bunu 
nasıl telakki edeceii- • .. . . 

Sovyet Rusya ile İngilterenin 
ara11 hayli açıldı. Esasen bu iki 
büyük devlet siyasi münuebetle
rini bir türlü tanzim edememisler
dir. Sovyet HUkiimeti tarafnı'dan 
tevkif edilen mühendisler mesele
si, İngiltere ile Rusya arasında 
birinci derecede ehemmiyetli bir 
ihtilaf teklini aldı. Ruslar, bazı 
lngiliz mühendislerini Sovyet sa
nayiine suikast cürmüyle itham 
ederek muhakeme altına almışlar-

' . J. - • ' ' •; ' •• ~ 

ULUORTA 
Harita 

Çok değil, bundan yirmi beş o
tuz sene önceye kadar, yurdun ço
cuklarına mekteplerde kocaman 
bir harita gösterirler, "Vatani Os
mani itte budur!" derlerdi. 

Fakat bu genitliğin, bu ucu bu
cağı bulunmazlığın albnda sakla
namayan bir kofluk, bir titkinlik, 
bir içi botluk vardı. Büyüklerimi
zin adını her zaman çekinerek 
andığı Bosna • Hersek bu harita
nın içinde idi. 
Göğaü Osmanlı nitan1arile dolu 

bir Avrupalı prensin sözde valiJik 
ettiği "Şarki Rumeli" bu harita
nın içinde idi. 

Fransız neferlerinin at kottur
duğu Tunus, bu haritanın içinde i
di. Kendi elimizle lngilize pefket 
çektiğimiz Kıbrıı, bu haritanın İ· 
çinde idi. 

Sonra Mıaır, Cezair. Daha böyle 
kiralık vatan parçalan, hep bu 
haritanın içinde idiler. 

O devrin cofrafya öğreticileri, 
bize doğnıyu söylemezlerdi. 

Asya'da Yemen'i, Hadrimut'u, 
Maskıt'ı, kendi öz yurdumuz sa
nır, Afrikada Sahrayi Kebiri Ana
doludan fazla benimser, için için 
kaynayan Arnavutluğa toz kon
durmazdık. 

Halbuki biraz derinden bakı
lına, bu haritada bir karış yer 
Osmanlının değildi. Payitaht olan 
lıtanbul'da bile en az göze çar
pan Türkün bayrağı idi. En az ko
nutulan dil, Türkün dili idi. En az 
kulak aulan IÖz, Türk'ün sözü idi. 

Bugünkü 'Patan, o eski vatan de· 
ğil ! 
Şap denizinden Adiryatik'e ka

dar uzanan kıyılar, parça parça 
batkalarmın eline geçti. 

Fakat bugün o vatandayız ki ka· 
ralan biziın, denizleri bizim, ha
vaları bizim dili bizim, yeli bizim .• 
Alışı veriti bizim, geliti gidifi bi
zim ... Benliği, varlığı, ve hele hep 
sinden üstün yannı bizim ! 

Dehna çölünün niçin hasretini 
çekelim? Anadolunun bağrında 
'imdi her zamandan kuvvetliyi:r . • 
Bu toplulukta kuvvet var. Eski da
ğınıklıkta kofluk, hiçlik vardı. 

Artık Türk'ün alın teri, altın o
lup Arabistan imamlarının doy
mak bilmeyen ketkülüne akmı
yor. 

Sırmalı vezirlerin, Sırp voyvo
dasının kapı kihyaııı önünde bat 
eğdiği günlerden uzaktayız. 

Gazinin, yaratıp, korunmasını 
Türk gençliğine emanet ettiği yeni 
haritamızı, ünlü tutalım ve ona 
dört elle sanlalım ! 

M. SALA.HADDİN 

da ırbbat olmadığu. karar ver
mif, Tapu kaytlarının çıkarılmı>aı 
için muhakeme batka güne bıra
kılmifbr. 

M. Jannone İsticvap 
edildi 

Yataklı Vagon1ar tirketi müdür
lerinden Türklüğe hakaret etmek
ten maznun M. Jannone ikinci is
tintak hakimi tarafından isticvap 
edilmiftir. 

Ormandaki cinayet 
Beykozda Servi sokağında otu

ran lsa oğlu Şabanı ormanda o· 
dun keserken görüp tüfekle öldü
ren korucu Alinin muhakemesine 
dün b8'lanılmıftır. 

Ali: 
- Onlar üç kişiydiler, balta ile 

üzerime hüc.um ettiler, canımı kur 
tarınak için öldürdüm, demiştir. 
Muhakeme tahit celbi için ba,ka 
güne bırakılmıftır. 

dır. lngilizler, mühendislerin suç
suz olduğunu iddia ediyorlar. ln
giliz Sefiri, Sovyet HükUmeti nez
dinde tiddetli tetebbüslerde bu
lunduktan sonra Londraya dön
dü. Ve Avam Kamarası da Rusya 
ile ticareti menetmek için İngiliz 
Hükiiınetine salahiyet veren bir 
kanunu kabul etti. 

Son haberlere göre, mühendis
lerin muhakemesi Moskovada baş· 
lamıfhr. Eğer bu muhakeme 
mahkfuniyet ile neticelenecek o
lursa, Jngiltere ile Rusya arasın
daki ticaret münasebetlerinin ke
silmesine emrivaki nazarile bakı
labilir. Ticaret münasebetlerinin 
kesilmesi siyasi münasebetler üze
rine nasıl bir tesir yapacak? Bu da 
ayrı bir tehlike ,eklinde belirmek
tedir. Bunun içindir ki Moakova
daki muhakemenin safhalan dün
ya efkln tarafından korkulu bir 
merakla takip edilmektedir. 

:Ahmet ŞVKRV 
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IFıc~E~ 
Eroinle nasıl 
Döğüşebiliriz? 

Hadiseler bizim içimizde genç
liği kemiren yani kökümüzÜ aakat 
h~an dütmanla, eroinle döğü'm&
mız ve onu tepelememiz lazım gel 
diğini bize gösterecek mahiyette
dir. 

Eroin ile mücadele etmek ben
ce utma mücadelesinden, tifo mü 
cadelesinden çok daha güçtür. 
Çünkü bu hastalıklara tutulanlar 
hemen hekime müracaat eder he
kim de hastalığı ketfeder. ' 

Eroin müptela!an iae ne itiraf 
ede.rler, ne de arkada,larmı ele 
verırler. Aralarında gayet sıkı bir 
Bektati sırrı vardır. Eroin müpte
lası eroini aldığı yeri aöyleme:ı:, 
imkaru yok onu haber vermez, 
çünkü o olmazsa, eroin alamaz ve 
alamayınca - kendi kanaatince -
YataYamaz. 

Avrupada bunlarla mücadele 
İçin. yapılmıt teşkilat arasında 
(Bngade mondain - Kibar kıta) 
denilen gizli polis vardır ki; kim
se onları tanımaz. En kibar yerle
re girer ve alelade polisin giremi
yeceği, girerse göze çarpacağı yer 
lerde çalıtır. 

Bizde yapılan tetkikat eroin ip 
tilaıının en kesif 16 ile 30 yaf ara
sında olduğunu gösteriyor. Dok
tor .F ahrettin Kerim Beyin fakülte 
aklıye seraeriyabna ait hülasala
rından birindeki mü,ahedeleri ba
na maalesef fU kanaati verdi: 

Eroin henüz kanun kontrolüne 
girmemit çocııklarda ba,lıyor. Bi 
naenaleyh çocııklarımızın sıhhati
ne, tavru hareketine mukayyit ol
d':'ğumuz zaman dikkat edeceti
mız feylerden biri de bu eroin be
lası olmalıdır. Fahrettin Kerim Be 
yin mü,ahedeleri arasında bir kaç 
tane mektep taleben var .• Bunlar 
ıını~arından dönmü, talebeler!.. 
Şofor var.. Doktorun ,___ ti. 

.. b . ·1 JUUJa& ne 
gore u ıptı a bizde en ziyade kun 
dura boyacıaı, talebe, toför ve ha
mallarda taammüm etmittir. 

Demek genç nesil ve halle taba 
kasını tehdit etmektedir 

Yine doktora göre .. ;,~'- m·· 
t lal " "-'VID up 
e farı 1 renzkleri soluk, ittehaaız, 
zayı tır ar. eki. itibarile de b ... 
yük bir te9eVVil.t ve deği,iklik ~ . 1 1 goa 
tenyor ar. radede de zaaflan var 
dır. Kendi kendilerine hakim ola
mazlar. Fazla alırlarsa aarbo' olur 
lar. Ertesi gün İf yapamazlar." 

Şu halde bu hutalığı kendimiz 
ke9fedeceğiz. Menbaını bulaca. 
ğız. Hastayı tedavi edeceğiz ve 
menbaı da körleteceğiz.. Bunun 
için mektep hocalarmm nasihatle 
rinden, doktor konferanslarından, 

M llligtt'fn <dtl f romanı: '14 

r A•keri bahisler ) 
1 Beş yıllık plin ve kızıl ordu 
1 Bir s:ok kimseler bilirlwı Bolıevik j 
Ruı~ada yeni bir çahıma uaulü varı 
Muayyen müddetli devreler halinde 
yani bet yılhk plln, on yıllık plln gi· 
bL Kıaa bir ıı:am•nda çok bir ilerle
me elde ebnek için bu uıillde ça}lflD& 
ftrimli oluyor. Çünkü, bir kwe, faıı:la 
deiün •erilmek iateni.len çeneler için 
bir aıklet merkeai kurmak faydaaı 
var. Ondan aonra da çal.,..111n bap 
ve aonu belirt edilince her it adamı· 
nın ftYa lf çevreolnln verimini kont• 
rol ebnek, aonra, fikirleri n ruhtan 
daima heyecanda ve taflan bulundur
mak, keıikais bir çalıpna seferber ol
mıuıı içinde balkı yqatmak ve çalka
lamak, memleket içinde bot duran tek 
bir bilek bile bırakmamak mümkün o
luyor.Böyle bir çahpna ıuulü geri kal
DUf milletler için deneneeek ve ıma· 
nacak bir mevaudur. 

Bizim bu makalemiz, aon bet yıllık 
planın Kı:ııl ordu için elde ettirdiği 
kazançlan tetkik için olacakbr. Bu 
bet yıllık plin ile memleketin aanayi· 
lettiribnesi yani elektrikleıtirilmeai, 
demirleıtiriJm.,.I, kömilrlettirlbneal, 
pamuklqtmlmau, neftlettirilmeıi ve 
aonra ziraatlqbnlma.aı yani her türHl 
köy iatibaallerinin mlktarmm arlbnl· 
maaı ve bütün bıa iatihaa.llerin dahi 
hülıtUmetleıtirilmeai huaıuunda varı
lan muvaffakıyetler bakkmda Ruaya
da üınitverici pek çok neıriyat yapıl· 
dı. Ruaya dıımdaki memleketlerde 
dahi methedenler de oldu, küçük gö
renler .,. beğenmiyenler de bulundu. 
Bizim memlekett. dahi biraz yazıldı, 
fakat ıunu ııöyliye)İln ki, bu kocaman 
komıu memlekette akan aularm yeni 

ainemada filmlerden istifade et
mekle kalmamalı, yukanda söyle
diğim gibi (Kibar kıta) ya ben
zer ve mekteplerden hamalların 
içine kadar el atmıt genitt bir tet
kilat yapmalıyız. 

Polisin kanaati ne olduğunu bil 
mem, ·fakat doktorların kanaati 
ve hastalardan aldıkları malfuııat 
bu i'in merkezi Çenberliıa,, Sirke 
ci, Osküdarda Bülbüldereıi ve cİ· 
varında olduğu feklindedir. Ben
ce bu yerlerde göze ilişen sönük 
ve silik kahveler bu belanın sindi
ği yerlerdir. 

Fakat her teyden evvel müte
husıs doktorlanmızdan bir gen
cin eroin aldığım anlatacak en ba 
riz alametle.- ne olduğunu sormak 
istiyorum. Bunları bana kısaca ya 
zarlaraa ben de çocuklarını a:öz 
önünde tutacak ana babalara ko
laylık olmn diye bu siltilnlara ge: 
çireceğim. Böylece evvela haatalı
tı ketfe çalıtırız. Sonra tedavisini 
dütünürilz. Eroin iptilası kabili 
tedavidir. 

Muzaffer ve Seyfi 
Patalar 

İki gün vardır ki; lstanbulun ' 
iki muhtelif gazetesi Mirliva Mu
zaffer Pa,anm resmini Gümrük 
Muhafaza tetkilab kumandanıSey 
fi Pata diye basmaktadır. Tertip 
aehvi, imla hatau, hatta yanlıt ma 
lOmat almak gibi yanlıthklar • ha, 
ka memleketlerde ayıp olmak
la beraber • bizde bir dereceye ka
dar taammüm etmittir. Lakin lıı
tanbulun iki gazetesi memleketin 
iki maruf ceneralini birbirinden 
tefrik edemezse vay olur okuyucu 
larm haline! 

Silibları bırakma 
Devletler Cenevrede silahları 

bırakma hususunda uyu9mak için 
uğra,adursunlar •. Şu biz kendimiz 
biraz silahlan elimizden bırak
sak!.. 

Gün geçmiyor ki; ya afk, ya 
kumar, ya içki, ya hiç bir tey yü
zünden memlekette adam öldürü
Y?ruz. Ötedenberi söylediğim gibi 
bızde sık aık silaharatbnlsa cinai 
v~kaların nisbeti çok azalır. Çün
~ fe~nen tahakkuk etmittir. Alet 
1• 1 dogurur. Silah ta cinayeti! •. 

FELEK 

yeni döndürdükleri çarklar ve bunla
rın yaratbklan kuvvetler, yeni kazı
lan kömür kuyuları, fııkırblan benzin 
kül1hları, yeni ekilen pamuk tarlalan 
hakkındaki bilgilerimiz nokaandır. 
Makalem, bet ydblı: plinm Kızıl ordu
daki meyvalanndaa bahsedecektir. 

Bet yılhk plinm Kızıl orduya hedi
ye eltili ileri- acaba nedir? Bu
ırünkü Ruaya gibi her taraftan bir giz
lilik perdeli altına almmıt bir memle
kette bilhaua aavq vaaıtalarında el
de edilen ilerlemenin neler olacafmı 
ancak gene kendi ukeri reialerinin a· 
ğızlarmdan dinlemekten batka çare
miz yoktur. 

Kara ve deniz harp kuvvetleri Ko
miseri V arafİ)of, Moakova garnizonu
nun komüniat aktiviatlerinin önünde 
söyledlii bir nutukta, 1928 yıh ile 
1932 yılını mükayese edere~: "Biz, 
çok geri kaldıfmıızı ve b~ıt. ~lr ç?k 
ıuıkerlik meaelelerinin hallı ıçm bıle 
lüzumsuz zamanlar yedifiınizi yavat 
yavaı öJrendik. Ancak son t.932 yı. 
lmda dethnli ilerlemeler teapıt ede
bildik. itte geçmlf ile aramı:ım keıil
diği tarih budur • ., demi§tir. 

Varqilofun aöalerine göre Sovyet 
aanayünin artmaa, Kızıl ordunun ıi· 
llhlandmlmaa1nı kuvvetlendirınİ§tir. 
Bet yıllık plana girilmezden evvel or
dunun zayıf noktatlllll makinah tüfek 
ıilihı letkll ediyordu. Bet yıl içinde 
ordunun makinah tilfek meaeleai hal
ledilmiıtir. Tayyarelere kartı, tankla.
ra kartı makin•lı tüfek tespit edilmiı, 
piyade için aynca aari bir el tüfeği, 
kendi dolar tüfek ve tabancalar yara
tılm19br. V araıilofun aözlerine devam 
edelim:"Topçuluk ıilahlarında büyiik 
bir ilerleme olmakla beraber bu me
sele henüz bibnemit olup çalııma de
vamdadır. Bununla beraber Kızıl or
dunun bugünkü topçu ıilihı bir çok 
ATnıpa ordulannı geride bırakacak 
derecede tekilmiil eylemiıtir. Yeni ıia· 
tem bir ağır topçu, tayYare defi top
çusu, küçük çaplı toplar yaratılmıt, 
tank def'i için bir top meydana geti
rilmit olup bu top ayni zamanda kü. 
çük piyade birliklerine yolda§lık ede
cek kadar hafif ve ayni zamanda düt
man makinah tüfek yuvalannı temiz
liyecek kadar kuvvetlidir.,. 

Daha bir kaç yıl evvel. Kızıl ordu
nun tank ıilihlan ecnebı orclulanna 
nazaran giilümaeyip geçil-:cek kadar 
baait ve iptidai idi. Varatilof bu hu. 
ıuata da: "Her ne kadar tank ailih. 
lan huauaunda büyiik bir yÜkselme 
iddia edemezaek te ılmdiki nokaanlığı 
giderecek her türlü tedbirlerin alm
mıfn olduğunu ldclla ebnektedir. 

Aakeri tayyarecilikte Kızıl ordu
nun çalıpnau on yıldanberi hızını al
mııtı. Maamafih motörcülük ve tek
nik yetlıme huaumnda biraz gerilik 
vardı. B"! yıllık çalıpna programın• 
dan aonra SoTyet tayyareciliği tavan 
(azami yükaelme), ta§JIDA kabiliyeti 
ve hareket ıiaaı houuaunda en ileri 
memleketlerin tayyarec:illflne erifIDit· 
tir. 

Teknik eıbaam yetİ§tiribneai ve te
kemmülü huıuıunda hayli ileriye gi· 
dilmit, teknik akademiler ihtıaaalaıtı· 
rılmıt ve büyiltülmil§, tayyare ve tank 
askeri mühendialeri yetiıtirmek için 
kudretli mektepler vücuda getirilmit
tir. 

Piyade ve aüvari zabitlerinin mikla• 
rı biraz azaltılmıt, buna kar,ılık top· 
çu ve tank zabitlerinin miktan artlı· 
nlınııtır. Büyiik kumandanlar ve er• 
kaniharbiye zabitleri araamda fırka
ya meruup olanlann miktan yüzde 
55 ten yüzde 61 e çıkanlmııtır. Zırh
lı kıtalardaki fırka mensuplarının 
miktan yüzde yüze çıkanlmııtır. 

Varatilof'a göre Rıuyanın aakerlik 
sanayii arbk tamamile müatakil ve 
ecnebi memleketlere boyun eğmez 
bir hale gelmiıtir. 

CINO(';LU 

Mües•lf irtihal 
Deniz Matbaaaı müdürü iken vazİ· 

fesi başında haatalanarak uzun za
mandanberi rahatsız bulunan Kema
ni Memi§ Pata damadı Binbaıı Rafet 
Raşit Bey vefat ebnittir. Cenazeai Pa 
zarteai günü merhumun hanesinden 
kendisini çok ıeven ehibbaaının gÖz 
yatlan ve bir deıriz müfrezesinin it· 
tirakile kaldınlmıtbr. 

ebnez mi? 

MAKEDONYA Ayakta ellerini uğuıturarak, buda
la denecek derecede zekaaız bir du· 
nışla bu sözleri dinliyen sadrazama 
yaklattı; birdenbire yükaelen bir sea· 
le; .A§kı Kin, Politika u~ Kan .. 

Amavut vezir gibi aafdil yaratılmadı· ı 
ğı için tatlı uykusundan oluyordu. Ha
fi memurlanndan aldığı haberler, en. 
diıe verici bir takım hareketlerden 
bahsediyorlardı. Faraza Paria Sefa
retinden daha bir gün evvel mabeyne 
gelen telgraflarda Avrupadaki ittihat 
ve Terakki Komiteainin Makedonya. 
daki aon hareketlerle yakından ala
kadar olduğunu bildiriyordu. 

Muraasa tabakasından çıkardığı 
bir sigarayı pos bıyıklan ile aakalının 
kıl' tomarları arasında göriilmiyen du
daklarına değdirirken; 

_ Büyük bir hareket, eğer bizzat 
benim tarafımdan tahrik edilmemi§ 
oluna bundan yann için söndürülme· 
si farzıayin olacak bir yangın zuhu~ 
bence daima varit ve muhtemeldır. 

Müellifi ı Nizamettin Nazif 
···············~········· . 
Rumeli Vilayetlerinde her gün bir tt;Y· 
ler oluyor ve olan biten her ıeyden bır 
yeni emrivaki doğuyor. Bana öyle '!'e
liyor ki siz ahvalin akıtmda benım 
çıkardığım manalan her nedenae bul· 
mak istemiyoraunuz. 

Ferit Paşanın cevap vermesine bir 
el iıaretile mani olduktan aonra dur
gun bir tavırla ve ölçülü hareketlerle 
aigaraaınr yakarak devam etti : 

- Hüseyin Hilmi Pata hakkındaki 
tavaaautunuzu niçin kabul ettim, ne .. 
den hali. da ayni teraitin devamına 
müsaade ediyorum?. . Doğrusunu is .. 
teraeniz, kendimde garip bir zaf his
ıediyorum. Sert, çok ıert hareket et
mek lazımgeldiğine kani iken arzula· 
rıma ve muhakememe tamamen aykın 
kararlar verınit olmam buna delalet 

- Paşa. . - dedi - ıize desem 
ki Pariate Ahmet Rıza, ıu dakikada 
benim ölüınüınü hazırlamakla met· 
guldür N • . . ft E · · e cevap venraınız ! 
I . il:ed ıa~razantda aakahnm uzun· 

b
ugunkanf •tka bir meziyet var idiae 
unu et etmek de"- d h' 

di değildi. o-e e anın had· 

- Aciz fikrimi Öğrenmek t 
1 . k za ı şa-

hane ennce . ast buyuruluyoraa. . _ 
diye kekeledı - bendeleri bu kanaa. 
ti takviye edecek vaziyette bulunmu
yorum. 

_ Faraza size sor.sam ki; çetecili .. 
ğe kartı çetecilikle mukabele ebnek 
fikri ittihat ve Terakki umiyetnin 
hazırladığı ihtilil karııaında bizi ha· 
reketaiz bırakmak için, yani bot av
lamak için ortaya atılmı§ bir tuzaktır. 
Ah. • Pata ah. . Bu safdil teli.kkiler
le koakoca bir devletin idaresini nasıl 
mümkün addedebiliyoraunuz? Hiç 

• Bugün MELEK sinemasında fevkalade filmlerden bir tane daha 

BEYAZ ŞEYTAN 
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Hikaye 

ŞÜPHE 
Nahide, yanında dört yatında çocu

ğu Emel'le bir aktam gezintiden köt· 
ke dönüyordu. Çocuk sordu: 

- Anne, aen yarın mı lotanbula i
neceksin? 

Nahide dalgınlığI araaında: 
- Evet yavrum, dedi. Sonra ken-

diaini tophyarak: . 
_ Bilmiyorum yavrum, dedı, sakın 

babana bir teY söyleme! 
Genç kadın bu noktadan çocuğa 

aıkı aılu naaihat Terdikten aonra tek
rar hülyalarına daldı. 

On bet gün evvel sabn aldıklan 
bu kötke taşmmıtlardı. Bütün çocuk· 
luğu bu kötkte geçmitti. Tekrar bu 
köıke aahip olmak ne aevinçli teydi. 
Bahçe gene o bahçe, kenarında ne o
yunlar oynadığı havuz gene o havuz, 
köıedeki kümea gene o kümea. . Bun
ları gördükçe çocukluğunun bütün 
hatıralan birer birer zihninde canla
nıyordu. 

Köıke latındıktan aonra, bütün bu 
hatıralarla yatadı. Sonra içine acayip 
bir hüzün çöktü. Sabahtan aktama 
kadar kocaamı görmeden yalnız kal· 
manın verdiği hüzün. . lstanbulda 
otururlarken böyle düıünmüyordu. 
Kocaaı öğle yemeğine geliyordu. Fa· 
kat şimdi? Bu uzakhk içini deıiyor
du. Acaba kocaaı bütün gÜn ne ya. 
pıyor. Her halde itlerile uğratıyor. 
Lakin inaanm hüzne kapılmaaı için 
hazan en az ıeyler bile o kadar fazla 
geliyor ki. . Erkek saadetine de pek 
o kadar güven olmaz. 

Gerçi Nahide kocaamı seviyordu ve 
sevildiğini biliyordu. Onun kendisini 
aldabnan lhtbnali bile tahammül edil
mez bir azap ve ıabraptı. Ve birden 
karannı vermiıtl. Yarm latanbula 
inecek, kocaamın neler yaptığını gö-
2üyle gö~ek. Kinıbilir onu hangi 
kadınla yaldaıyacak? Ah, bu tüphe 
bir kurt gibi içini kemiren fÜphe ! 

• • • 
Aktam iatıuıyona indiler. Emel yol

cular arasında babaaını tanıdı ve elle
rini çırpmağa baıladı. O kadar bek
lediği babaaı itinden kötk.~ ~?nü':or
du. Uzunca boylu, güleryuzl'!, az~
li tavırlanndan it adamı oldugu bellı, 
otuz bet yaılarmda bir ~dam. · . Ka
rısının koluna girdi, çocugunu elın~en 
aldı. Uzaktan bile ne kadar mesut 
olduklan belli olan bu aile yavllf ya-
vaı kötke doğnı yürüyordu. . 

Yolda Nahidenin bin bir aualı: • 
- Bugün ne yaptın? Öğle yemeli· 

ni nerde yedin? Bütün günü naul ge
çirdin? 

Kocası Şefik te ıualleıri soran ıev
gili kanıma teferrüatuıa v":nncıya 
k d .. .. .. d g .... irdiğhıı anlat· a ar gununu naı -~ 

1 
. tir f 

b. Bu sııallerden karısının n.a91 •• '. _ a_ 
edilmiyen bir kıakançlığa düt.ll!gunu 
hiaaebniyor da değildi. Onun ıçın ce
vaplanna biraz alay da kanttırJYor
du. 

- Bu kadar yorgunlukl~~ ~o;ra 
eve dönmek ne iyi ıey, del' mı a-

hide? d·· 
Nahide derinden bir cevap ver ı. 

- Oh, ne iyi, ne iyi 1 
• • • 

Y kt a b ahçeye çıktılar. eme en sonr 1 ki 
Ilık bir yaz gecesi. Haaır ko tu a-

d 1 Emele yabnadan evvel 
rıı otur u ar. K .... k kı 

. • ·ıdi uçu " yanın saat ızın ven . · . 
kedi gibi babaaınm dızlenne brmanı. 

kimaeye, ama hiç kimseye. itimat et
memeğe mecbursunuz. Saga aola la· 
yin ettirdiğiniz valiler.?>-.. kum"..n~an• 
larm ellerine geçen buyÜk aalahıyet
leri devlet aleyhine kullanmalanndan 
çıkacak netice pek felaketli olabilir. 
Bir kere Koaovadaki fU Mahmut Şev· 
ket ·Pa§ayı ele alalım: Size bu adamm 
genç Türklere karıı büyük bir ziaf 
göaterdiğini sö".lenem ~annederim ki 
beni ikna edebılecek bır cevap bula. 
mazımız. 

Ferit Paf& bu suallerin altından na
aıl bir Çapan oğlu _çıka~a~ını kestire
miyor paditahm hiddeti bır kat daha 
artar da sadaret elden gider,. diye en
diffJ içinde ne yapacağını, nıuıd bir ce· 
vap vereceğini bir türlü kararlatlıra
mıyordu. Sadaretin elden gibneai de
mek huııüne kadar döndürdüğü bir 
çok dali.veralann dönememesi demek .. 
ti. Konya Vilayetini bu mevki aaye· 
ainde bir çiftlik, bir maliki.ne haline 
aokmuı değil miydi? Faraza 318 •e· 
nesinde Selanikte vali olan Tevfik 
Bey, bili.hare Konyaya nakledilince 
kendi daliveralarma boyun iğmemİ§· 
ti. Ferit Paıa çok değerli bir idare a· 

Dün Akıam GLORY A Sinemasında 
ARMAND BERNARD VE BLANCHE MONTEL 

ISMARLAMA ÇOCUK 
Eğlendirici filimlerinde bDyllk muvaffakıyet kazanmışlardır 1980 

yor, baba kız dereden tepeden geve
zelik ediyorlardı. Bir aralık Emel: 

- Biliyor musun baba, annem ya .. 
nn sana yazıhaneye gelecek, dedi. 

Şefik tatırclı. Fakat vaziyeti anla· 
IDifh. Demek ki yarın kontrole gele
cekti. 

Tam o sırada Nahide geldi. Çocufu 
yabrclılar. Sonra kan koca bir müd
det bahçede dolatblar. Bir aralık Na
hide aordu: 

- Şefik, yarın ne yapacakaın? 
Şefik ne cevap vermek li.zımgeldi

diğini düıünüyordu. Onun bu tered
düdü genç kadının tüphelerini büabü
tün kuvvetlendirdi ve karan daha 
kat'i bir hale geldi. Erteai gÜn mut
laka latanbula inecek ve kocaaına ya· 
zıhanede bir baakın verecekti. 

- Peki, ya aen ne yapacakam? 
Kocaamm bu auali Üzerine kadm 

kızardı. Acaba Şefik fÜpheaini anla
mıt mıydı? 

- Ben mi? Hiçi 
Aralannda bu auretle kartıhldı bir 

tüphenin buz gibi havası esti ve bah
çe gezintiai uzun eürmedi. 

• • • 
Sabahleyin Şefik erkenden kalk

mıttı. Karısı: 
- Neden bugiin erkenc.iain? diye 

aordu. 
- Çok müstacel bir it var. Onun J. 

çin erken gideceiim. 
Trende latanbula inerken giiHlmai

yordu. Köprüye inince evveli bir ff>· 
kerci dükkanına uğı-adı. Zarif kutu
lar içinde bonbonlar, paatalar hazır
lattı. Gidip likör aldı. Ondan aonra 
da bir çiçekçi dükkanına uğı-ayarak 
zarif bir buket yaptırdı. 

Hepaini de yazıhaneye göze göril
nllr bir tarafa koydu. Buketln içine 
de kartvizitini "'kıttırdı. Fakat kart
vizitin arkaama fUDU yazmııb: "Sey .. 
gili N ahideciğime ! ., 

Ondan aonra kendiai ahbaplarından 
birinin ayni binadaki yazıhaneaine 
gitti. Kapıcıya da: 

- Belki bizim hanım gelir, gelirae 
kendiaine haber vermeden beni ç.afır, 
dedi. 

Filhakika öğleye doğru Nahide la
tanbula inmit. doğnı yazıhaneye koı
muıtu. Kapıyı çalmadan fırtına gibi 
yazıhaneye girdi. Kimseleri görme. 
mitti. Fakat ortada bu çiçekler bu 
bonbon kutuları, bu likör titeııi .:e? 
~lbi ıöyle bir burkuldu. Ah, tÜP· 

heamde ne kadar haklı imit ! Hemen 
kapıcıyı çağndı: 

- Bey nerde? 
- Şimdi gelir efendim. 
- Sakın benim buraya geldiğimi 

söyleme! 
Kadm geniı, koyu perdelerden 

birinin arkaama saklandı. Oradan ta
rıuısut ebnek iatiyorclu. Her halde ko
caamın beklediği kadın oraya gele
cekti. O kadmı görecek, her ikiainin 
de yüzüne tükürecek ve bir daha av· 
det etnıemek üzere annesinin evine 
dönecekti. 

Az aonra bir ayak ıeıi. . Hah, Şe· 
fik geliyor. Belki metreıi de gecik-

damı olan bu genci Konyadan kaldı· 
np iayan içinde bulunan Yemene a
deta nefyeder gibi aürdürüvermişti. 
E bunu ve buna benzer keyfi nakil ve 
tayinleri yapabilmek ve böylelikle Oa· 
manh Bankasındaki huauıi kaaaya 
altın yığınlarını iatif ederek Vilora 
hanlan yaptırabilmek için elindeki 
devlet kuşunu kaçırmamak lizımgel· 
mez miydi? 

Yutkunarak, kızaralak, bozararak; 
- Şevketlfun. . - diye mmldan

dı - Mahmut Şevket Pata kulunu
zun sadakati mücerreptir. 

Abdülhamit güldü: 
- Belli. • belli. • Koaovada memur 

olduğu her tahkikatın menfi neticeler 
vermeainden belli. . Ya ıu Selanikte 
cereyan eden hadiselere ne buyuru· 
lur? 

- Merkez Kumandanı Nazım Be
yin latanbula hareket ettiği zııtı şaha· 
nelerince malüındur. 

- Evet.. Fakat bacanağı ve aui
kaatin en birinci iı.millerinden erki.ni
harp binbaşıaı Enver Beyin ne oldu
ğu henüz mabeynce maliim bulunmu
yor. 

ETUAL 
Slnamaaınde 

Çok muvaffakiyetler kaıanan 

Kim Olduğunu Bil
mek f.temiyorum 

LIANE HAID - GUST AV 

FROEHLICH nam muazzam 

filmini her halde aidip glS
rünb. rı 9491 

Yeni ne,rlyat 

Birinci TGrk tarih 
kongresi 

Geçen yaz tatilinde Ankara' da topı.· 
nan birinci Türk Tarih kongreoind• 
Türk Tarihi Tetkik cemiyeti azası tar1'' 
fmdan verilen konferanılarla kongreniıı 
müzakere ve mlinabıalarmı ihtiva ede~ 
zabıtlanlan 5 adedi lıtanbul'da Devlııl 
Matbaası tıırafıııdan baaılnuıbr. 

Türk medeniyetinin eakiliğl, Türk n" 
kuun muhtelif ahalarda ve tıuihln bet 
devrinde meydana getirdiji yüluek .,. 

serleri ilmi ı!elillerile ve bıllyiik bir vuzob 
ile göateren bu ea«İ ihtlft elııw) aı he' 
kütüphanede mühim bir botluk ver d.,. 
mektir. 
~~~~~~~~~~-

Dava t le r 

Gülhane müsamereleri 
, Glllhane miiaaınereloriııin üçlinc(lıG
ne 16-4-933 pazar ırünü saat 17 te bet' 
lanacağmdan bütün ınealekdqlarm tef' 
rifleri rica oluıımalrtadır. 

mez, belki de beraber geliyorlar. 
Şefik odaya girip kimaeyi göreın.,. 

yince, kan•ın.m perde arkaıma aak'" 
lanmıı olduğunu hemen lıisaebnittİ• 
Maamafih bozmadı. Bir müddet aıa• 
aaaında meıgul oldu. Sonra aaatin• 
bakarak bir atağı bir yukan dolattl• 
Kendi kendine söylenmeğe batladı:: 

- Yahu bi2iın Nahide gelecekti• 
Acaba gelmiyecek mi? Aktam Emel 
bana geleceğini söylemifti. Neyse ht' 
le biraz daha bekliyelim bakalım. 

O zaman kanat gözlerinden sevİllf 
yaılan akarak perdenin arkaamdaı> 
çıkb ve kocasının boynuna aanlclı: 

- Oh, Şefik, öyle korktum, öyle 
korktum ki. . B- batka türlü zanne
diyordum. Bilsen burada baıka bit 
kadm bekliyoraun diye senden öyle 
iğreniyordum ki. • Seni artık biç seıf' 
miyordum. 

Şefik güldü: 
- Peki, timdi seviyor muaun? 
- Oh, timdi eskiıinden daha fazlş• 

hem çok fazla .. 

= Ma;.;,.~f;İı bu Enver Bey ha1'' 
kında mabeyne akaetmit bazı malÜ' 
mal mevcuttur. Faraza .. Biliyoru~ 
ki bu zabit Umumi Müfettiı Hüıeyiıt 
Hilmi Patanın huauıi erkaniharbiy~· 
sine memur bulunuyordu ve Hüseyııl 
Hilmi Paşa çıkan her fıraattan istif•' 
de ederek bu zabitin Rumeli Viliye!' 
!erinde seyahatini teıhil edecek va~•
feler ihlas ediyordu. 

Hünkar aon cümleyi kelimelerin 1>•1 

biriaine bir batka tehditli ahenk ~ 
mana vererek aöylemitti. Katlartll 
çatarak ilave etti: 

- itle bu Hüseyin Hilmi Paşa"'" 
d ... 

her hatasmı mazur göıtennek, aa t • 

zamımız için adeta hayati bir rrıa"1' 
· h · ·b· ı· b Ne .ıeı'"' yetı aız gı ı ge ıyor ana .• 

siniz pafa? ~ 
- Aman padiıahım. . Lu~fk~et' 

lunuz. . Azat kabul etmez bır k . 
. h t ve • karşı zatı §ahanenın mer anıe 

tıfetlerini .• 
(Devamı var) 
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f'"Haftanın filmleri 
A.rtiatik: Çdgm kn: • 

• İngilizce • 
Elhamra: Şeytan ve uçurum· 

• İngilizce • 
Glorya: Ismarlama çocuk • 

• F ranaızca • 
Melek: Beyaz feytaD • 

- Fransızca • 
Opera: Vabtiler Kralı • 

• İngilizce • 
Tiirk (Majik): Kurtuna dizilen 

Kraliçe • İngilizce -
Artıatl k • te 

Çılgın Kız - lngillzce 
Oyruyanları ( Clara Bow, Gilbert 

il<>nald). 
Bir kaç .. nedir ainema aleminden 

Çekilip evlenmif ve münzevi bir haya· 
te Kİrlnif olan Amerikalı artiat güzel 
Cla..., Bow'u tekrar perdelerimizde 
törüyonı:ıı. Clara Bow evlendikten 
'<>nra film çevirmemitti. 

Bu hafta Artiıtik onun ilk yapbğı 
leali filmi olan (Çılıım kız) ı ıöater
l>ıektediı". 

Bu filmde Clara Bow'u eaki film
leirne nazaran daha değipniı görüyo· 
l'lız. Filmin mevzuu ıı\inii g\iniine uy· 
llıı;ıran bir kızın hayabndaki tezatlar
dır, Bu aenaryoyuyu Clara Bow'u iyi 
lenıyan bir muharririn ona bakarak 
~azdığı söylenmektedir. Film, muvaf-
fak olmllf bir eaerdir. • 
Elhamra'd11 

Şeytaa. ve uçurum 
lnglllzce 

I Oymyanlar: (Gary Cooper, Tal
ulah Bankhead, Charlea Lanırhton) • 

Bu filin bir kıakançbk vakaaını göa-
1•ren heyecanlı bir eaerdir. 

Filnıin huouai ciheti onda ıimdiye 
kadar görmediğimi:ıs ve aon zaman
larda çok töbret bulmut ve Emil 
'( 8.ningı'in yerini tubnut olan Charlea 
laughton lımlndeld l ngiliz aktörünün 
de oynamı§ bulunmasıdır. Bu adam 
ltıııilterede tiyatro artiıti iken Ameri
k~lıiar almıtlar ve kendioine film çe
"irtnıeğe baılam4lardır • 

, laugbton'un ilk filmi iıt~ bu ~ 
"!_r. Filmde de görüleceği uzere bu
tilk bir artiat olan bu adam kııkanc; •e deli rolünde c;ok muvaffak olmut
!,ur. Ondan aonradD' ki ı kendiaine lkl 
kç daha mühim filmler çevirtilmiıtir. 

1 
11• IU'llatin çevirdili oon büyilk film

en ıeleceı. aene göreceti:ı:. 
Elbaınradaki bu filmin mevzuu 

kıskanç bir bahriye zabitinin kuman
~a ettifi tahtelbabirdeki zabitlerden 
""ı· naıru kıskanmaaı ve bu yüzden fe
aketler ihtaa etmuldir. 

1. ~ilm kih aık, kah macera filmi ıek· 
•nı almakta ve seyirciyi tutmaktadır. 

Glorya'da 

Ismarlama çocuk. 
Fransızca 

Beyaz ıeytaa 
Fran•ızca 

Oynıyanlar (Jean Murat, Daniel e 
Parola). 

(Beyaz ,eytan) (kokain) dir. Bu 
filin de cidden iyi bir tesadüf eseri o
larak lstanbul polisi (Eroin) çeteoini 
yakaluken (Melek) te göıterilecek
tir. 

Filın, bir Alman eıeridir. Haınburg
tan, Paristen, Lizbondan manzarala
rı vardır ve itinalı yapılmıtbr. 

Bilhaaaa bu belalı zehirlerin insan
lan naaıl hırpaladığını, bununla para 
kazanan çetelerin nasıl müthit bir 
teıkilat olduğunu göstermesi yüzün
den cidden muvaffak olınut bir eıer
dir. Biz bu filmi bir sinema eseri o] .. 
maktan bir eğlence olmaktan ziyade 
bilhass~ gençlere bir ders, canlı bir 
ihtar olarak tavsiye ederiz. 

Filınin mevzuu bir temiz aile çocu
ğunun (kokain) kaçakçı çetesile mii
cadeleaini göıterir. Burada mevzuu• 
nu yazmak aeyircilerin zevkini ve fil. 
min meraklılığım bozacağından tafsi
lat vermiyeceğiz. Yalnız ıu kadar aö,y 
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(Çılgın Kız) filminden bir sahne 

JOSE MO JİCA GECESİ 
Joae Mujika evvelik gece ;..ini 

ve reımini uzaktan ve yakından bilen 
leri ve görenleri, yalnız töhreti değil, 
belki daha ziyade -.ıpatiai ile biiıbü 
tün kendine bendetti. Bu ıirin, ılık 
kanlı Mekaikab artiatin ıinemalarda 
ki sun'i vaıııtalarla husudyetini kaybe
den aeaini, ilk defa olduğu gibi dinle
dik. Gloryadaki Joae Mujika gecesi· 
nin latanbulun sinema aı-inde bir 
hadise olması gayet tabii idi. Ve öyle 
oldu. 

Böyle müstesna gecelerde sanat 
adamlarına haklarım vermdı; gibi, 1 s
tanbulun fazileti, anlayııı ve görütü 
vardır. Onun için salon erkenden dol 
muıtu. Bu defa beyaz perdede gölge 
değil, Joae Mujikanm ta kendisini gö 
recek, aeıini dinliyecektik ve dinle

' dik. 
Evvela hiaai bir Rua filmi geçti. 

Programın bu birinci kıamı bittikten 
oonra, aıra Mujikayı gÖrmeğe ve din· 
lemet• ıeliyordu. Şimdiye kadar ai
nema oeal tleriııde beğenerek gördiik
leri ve dinledikleri beynelmilel bir 
töhrtl bir dakika oom"a canlı canlı 
sahnede görüp dinlemekte de ayrı 
bir .. ,.ı. vardı. 

Perde açıldı. Joae aahneye girdi. 
Bir alkıttD' koptu. Arkasından ıiren 
piyaniati Troz Sandera kuyruklu pİya 
noya otordu. Bütiin gözler Joıe Muji 

1 
kaya dikilmiıti. Elektrik ıfığırun daha 

1 
biiabütün sevimlilettirdiği artistin o 
dakika genç kız, sene; kadın, delikan 
lı, ihtiyar, hülaaa bütün oalonu doldu 
ran davetlilerden her birinin kendi 
kafalanna göre, nasıl bir hükmün 
geçtiğini merak e-ekte yerinde bir 
ıeydir. 

Meksikalı Jön Pronüye salıııeye ve 
aeylrciye tamamile abtmıf, sun'ilik
ten azade bir aadelikle programdaki 
tarkılanm söyledi. 

T roz Sanderı'in clhılettiği aalolarından 
İae aayıb piyaniatlerden olduğunu gör 
dük. • 

latanbul ilk defa olarak Mekaikah 
bir muganniyi dinlemekten derin bir 
haz duymu9tur. Belki yol uğrağı ol
madığı için, bizler 11k aık böyle aine 
illa artistlerini kal'§IDllzda görüp din
leyemiyoruz. Sonra itiraf etmeli ki, 
yüluek §l!hretlorinln acayip bir ıihri 

var, bu ıihre tutulanlar da evvelki 
gece genİf genİf tatmin edildiler, 

Dil anketine gelen karşılıklar 
Liste: (27) 

Fark: Ayrılık, seçme, ayırma. Farz 
~ek: Tasarlamak, öyle saymak fasa
;-ıt:. Fuil.,, Talam, soy. Fatanet: Zey
~klik. F"""'"'-Boşluk. Fazla: Artık, ar
~ n, çok. f:elilket: Ferağat: Elçekme, 
aıgeçme. Fert: Tek, !cimse. Feaat: Çü

liikJük, bo:<ukluk, laınşıklık. Fesih 
\Feah): Bozma, kaldmna. 

Beyoğlu 3 cü mektep muallimleri 

* * * Liıte: (27) 
Fark: Değişildik, ayrılık. Farz: De

~ek, tutmak. fesahat: Açık ve pürüz. 
' 11• 5Öylemek fasile: soy Fetanet: Usa
~'klığı Feza· Gök ı..~1ugu· fazla: çok, 
~rtı • ~, K' ' k I' k Feragat: Elçekmek. fert: ışı, te 
I' •'<it: Bozukluk. felaket: 

••h: Bozma, dağıtma. . 
14 üncü mektep mualliınlen 

'lo 'lo 'lo 

Liste: (28) 
lı liabit: susturma. Hacım: Hail: engel 
ıı:••, Hami: koruyan. Hapis: kapanık. 
lıa•ç: ICanşık, (:Bozmaktan) Bozuk. 
·~~•.ar: Kayp. Haslet: iç güzelliği. Ha-
1.ia '.Yağın. Hasta: dirsiz. Hazan : güz. 

:ıırıe: Birikin. Havi: içine almış. 
<lıuzuncu ilk mektep muallimleri 

* 'f. .y. 

li Liste: (28) 
lıllit~P~'. sustur!J"a, Hacım: Bo§luk. 
'~l'a~ Hren. Haiz: Taşıyan. Nanü: Ko
lıarç.' Etpa: Kapama, koyuvermeyiş. 
lıasl~t .' den çıkarma. Hasar: Bozukluk. 
'l') d · Yaradılış. Hasm: Yav, yağ? (K. 

en. Hasta: Sayrı (K. T.) den. Ha-

1 zan:. Güz. Hazine: Birikek, subirikeği, ı 
Havı: Kaplayan, taşıyan. 

14 Üncü ilk mektep muallimleri. 
~ ~ ~ 

Liste: (28) 
H:ıpt: ~us.tu~ak, ağzını kapatmak. 

Hacını: Buyukll!k• gövde, kalıp. Hail: 
Engel, ilişik; Haız: Taşıyan, götüren, 
yüklü. Hamı: Koruy.an, kaltuklıyan, 
destekliyen, arka. Hapıs: Tıkmak, tut
mak, kapamak. Harç: Bazma, elden çı
karma. Hasar: Dok:untu, kaybediş. Has
let: Yaratılış, yapış, edi§. gidiş, alışkan
lık. Hasım: Çekimsiz, saldırgan, çatkın, 
hmçlı yat, el. Hasta: sağlıksız. Hazan: 
Yazsonu, güzgelimi yaprak dökümü. 
Ha.ine: para saklantı yeri, su biriktir
ıne çukuru, kasa. Havi; kaplıyan, saran, 
toplıyan. 

Filorinalı Nazım 
~ :/. :/-

. Liste: (28) 
Habıt-h":bt: batıl, beyhude kılmak, bo 

zup faydesız kılmak, bozulmak, şu ko
nuşmada yılmaz bey Güler hanımı 
(hatp etti) bozdu, Güler hanım (hapt 
oldu) bozuldu,duraklatmak, duraklama 
dili tutulmak, üst etmek, susturmak' 
hapt olmak - susmak, bozulmak, utan'. 
mak. Hacim, hacm : bir nesnenin cüs
sesi, kıtası, büyüklük gövde, tutan, kap
layişliğı, hendese istılahı, bir nesnenin 
kapladığı, tuttuğu yer. Hail, baylulet
ten: Geri durduran, arayı kapayan, ör
tü, ilci şey arasına giren diğer nesne, 
perde, duvar engel. Haiz: edattrr ki türk 
çede yalnız asla kullanılmaz, gayet itiba 
rile terkible kullanılır ve sonu ötürü o· 

k:unur, ( min haysülmecmu) - gayeyi 
yekünden, toptan demektir. Hami, hi
mayeden: Koruyucu, koruyan, esirge
ye, eren. Hapis, haps: bir yere kapa· 
mak, kapanmak, kapatılan yer, alıkoy
mak, türkçeleşmiştir. Harç: masraf, el
den çıkarmak, harç etmek - masraf et
mek, masarif etmek, alış veriş etmek. 
(mutbak harçi) - mutbak masarifi de
mektir. (Vekil harç) - mutbak ve ki
lar masarifi müdürü (bugün çok para 
harç etmiş, elindeki parayı harçediyor) 
da olduğu gibi bazen harç masraf ye
rinde kullanılır, bazı şeylerden yapılmış 
halita, yapı ve duvar harçi, horasan har
çi, elbise üzerine ve kenarlarına ipekle, 
kaytanla yapılıp dikilen süslü şerit ve 
saire: (ağır harçlı entari) iş manasında 
?" kullamhr, (beyhude teklif etme, bu 
ışoı:ıu~ ~arcı değil), harcı alem - her 
kesın ış111c gelir, yarar demektir, harç
lık - masrafa ayrılan para harcı rah -
yol masrafı, memurlara verilen yol pa
rası, ."yolun~ harcedeyim nakdi hayat 
elde ıken , ki geçer fırsat ömür güzaran 
girmez ele" Hare türkçeleşmiştir,firağ ve 
intikal harcı - alım vergisi geçme ver
gisi demektir, (harcını ver de işi yapa
lım). Hasar: ziyan, zarar, telef, noksan, 
hasaret - noksanlık, türkleşti. Haslet: 
huy, türkleşti. Hasim, hasm: düşman, 
türkçesi: yav, mesel§. (dost medhinden 
ne esııl, yav zemminden ne gam), birine 
üstün gelmeye çalışan, üsteleyen, kar
şı gelen, (hasmin sitemin anlamamak 
hasma sitemdir), hasım türkleşti. Has
te, hasta: hastenden yaralanmış demek
tir, mesela (dilhaste, haste dil, haste ha
tır) gibi dilimizde maraza uğramış,key-

fi bozulmuş, mizacına fenalık gelmiş 
manasında ve canlı hakkında kullanılır, 
(uşak hastalanmış, bu adam hastadır, 

hayvan basta), illet, maraz, hususile ta
un, kolera gibi bulaşıci makamında 

(hastalık) tabiri kullanılır, hasta türk
leşmiştlr. Hazan: yaprak dökümii: 
güz. Hazine: hazine para ve kıymetli 

mallar konulacak ve saklanacak sağlam 

mahal ve ambar ve saire: banka kasala
rı, bankalar mecazen her şeyin çokça 
bulunduğu yere de deni!ir,maliye hazine 
si, hazineyi kütüp, su hazinesi, hazine
dar - hazine bekçisi. Havi: toplayıci, 

toparlayan, bir nr..sneyi veya dü_şünce
yi isine olup toplayan, kendine alan, 
(mevadı mühimmeyi havi tahrirat, me
saili nafiayi havi risale), varım, olan, bu 
Iunan. 

Erenköy, Hazinedar oğlu 
Baha 

'1o "Piç kurusu., filmi Almanya. 
da menedilmittir. 

'lo Avuaturalya sinemalarında 
yapılan bir ankette erkek artistler
den Maurice Cbevalier, Clark 
Gable, Georges Arlis; kadm artiıt
lerden Janet Gaynor, Mary Dres
ler ve Greta Garbo çok beğenil
miştir. 

" Lehistanda sinema salonları 
müdürleri Alman filmlerini boy
kot etmişlerdir. 

'1o On sene var ki, Mojoukine 
"Karnaval çocuğu,, nu çevırıyor. 
du. Şimdi ayni filmi sesli olarak 
çevirecektir. 

" Alice Field, Victor F rancen, 
Abel Tarride, Poger Maxime, Nic
cole Martel ve Cousin "Kırılmış 
kanatlar,, filmini çevireceklerdir. 

'1o Pariste Opera • Camique ti
yatrosunda da sinema gösterile
cektir. 

'1o 1932 de Hindiatanda ecnebi 

l 

Bu '2,Ünkü program 
lSTANBUL, 1200 m. 

18 • 19 Kemal Niyazi Bey ve arkaclaf
ları. 

19 - 20: Orkeatra. 
20 - 20,30: Belki& Hannn. 
20,30 . 21,30: Hanımlar saz heyeti. 
21,30 • 22,30: Orkestra, Ajans ve Bor
sa haberi saat ayan. 

ANKARA, 1538 m. 
12.30 : Anlmrapalastan. 
18. : Alaturka oaz. 
18.40 : Keman konaeri (Ekrem Zeki B. 
tarafından.) 
19.20 : Franşızca ders. 
19.SO : Grau.ofon. 
20.10 : Ajana haberleri ve bava raponı. 
VARŞOVA, 1411 m. 

13.IO: Plak. 16.50: Plak. 18: Mu
siki parçalan. 19.05: Hafif musiki. 
20.50: Haberler. - Wagner'in Parsi
falinin radyoya göre tanzim edilmiıi. 
22.45: Ruhi konaer. 
BUDAPEŞTE,550 m. 

18: Kiliae muıikiai. - Mü.ahabe • 
Plak. 20.50: Orkestra konıeri (Bach) 
MONlH, 532 m. 

18: Ruhi konaer. 
ViYANA, 517 m. 

18: Orkestra (Sopran muganniye 
ittirakile). 20.15: "Paaoion,, isimli 
paskalyaya mahsus nıhi temail. 21.35: 
Rozart'ın "Requiem" (Rekvim) isim· 
li ruhi şarkılı temsili. 22.35: Haber· 
ler. 
PRAG, 487 m. 

20: Haberler, konuşmalar. 20.30: 
Eaki paskalya ı>oezileri ve şarkıları. 

j 

Paramunt dünya 
haberleri 

Melek va Elhamra 
1 - Pariste sekiz kürekli tekne

leı· yarıfı. 
2 - Vatingtonda Cümhurreisi 

Mister Roosevelt biranın sablma
~ı müsaadesini imzalıyor. 

3 - Pariste eski otomobillerin 
bir geçidi • 

4 - Zelzeleden sonra (Los An
geles) te halk tekrar itine başlıyor 

5 - Hollyvod'da bir film çevri
lirken feci hadiseler. 

6 - Pariate orijinal danslar. 
7 - Pariate Fransızlar Alman

ları Rugby oyununda yeniyorlar. 
8 - Jehol'de Japon askeri ha

rekntr. 
9 - Pariste Bulonya ormanın

da ilkbahar. 
10 - Liverpol'de (Büyük mil

lt) at y&nfı. 

Maurlce Parlste 
Pariı vapunı Prof. Piccard ve Ra

mon Novarro ile beraber Maurice 
Chevalier'yi de Pariae getirmiftir. 
Maurice, vapur yolcularım bekliyen 
trene binecek yerde bir otomobile at
lıyarak Pariae gitmiıtir. Maurice Fran• 
Chevalier'yi de Franaaya ıetirmi,tir. 
Fransada büyiik bir film çevirmesi dt 
muhtemeldir. 

Max, And..., Duboca, Gaaton Duboca, 
Alex Bernard, ve Mauloy "Evvel za
man içinde ..• ,, iaimli bir film çevir&
ceklerdir. 

* Richp'in "Ökae" ismindeki roma• 
1 

ru filme alınacaktır. Mümeasilleri Gi
na Maneı ve Pierre Blanchard. 

* Johannea Meyer Almanyada Bri· 
gitte Helm ile bir filin çevirecektir. 

• Alınan gazeteleri bir Alman fil
minin Holandada menedilmit olma• 
amdan dolayı h09nqtauzluklan ızhar 
ebnektedirler. 

* Ba...,.era aanaöri Sovyet filmleri 
ile aulh lehindeki filmleri mene-it
tir. 

Sinir\er\niı~ . 
muhataıa ıçın 

·ıe mahı.ursuı. 
tamamı 

olan 

&rom ura\ 
-Kno\\ • 

·me\er\nl \stimal 
\contPrı 
ediniı.. 

1369) 

21.15: Paskalya neıriyab. 21.50: Ke
man konaeri (Förster, Duaik). 22.20: 
Opera pli.klan. 

MILANO - TORJNO - FLORANSA 
19.35: Haberer •• Plak. 20.45: Ha

berler. - Plak. 21: Haberler. • Plak. 
22: Ruhi muoiki. 

ROMA, 441 m. 
20: Spor - haberler • Plak. 21.45: 

Bir paskalya temsili. 

ZORlH, 459 m. 
20.15· Radyo orkestrası. 21.15: 

Ruhi muıiki. 22.35: Haberler, gece 
konseri (Radyo - arkeatrası). 

BÜKREŞ, 394 m. 
18: Haberler. 18.50: Ayin (musiki 

neşriyatı yoktur). 
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Birinci Sahifeden Geçen Yazılar 
Katil Fedai Bey mi? 

(B•şı ı inci sahifede) 
kocaaına aoruyor: 

- Ya bu biletler? Sen bir kadınla 
BüyÜkdereye ıitmitain ! 

Fedai inkar ediyor: • 
- Aklına öyle f"Y setirme... Ben 

aenaiz bir yere gitmem! diyor. Fakat 
Fedai B.in halleri Fahriye H.m ıözünden 
kaçmıyor: Kocasının her gün biraz 

·daha kendinden uzaklqbğırun far
kına varan kadıncağız, onu eve bağ
lamak için her çareye bat VlHUyor. 

Nafile ... nafile ... nafile .... Fedai, iti 
gittikçe azıtıyor. 

Florya'tla 
Nihayet bir gün, güzel bir ağuı

too günü kan koca Fluryaya gidiyor· 
lar. Bu Flurya gezintiıi kan koca a· 
raa1nda dolduruJmaıı imkinsız bir u
çurumun açılmasına sebep oluyor. 
Fedai Beyi yanında tannnadıklan 
bir kadınla gören pl&j memurları; 
kendisine: 

- Gece kalacak mıaınz? diye ao-
ruyorlar. Fedai Beyin niyeti de eaa
ıen. geceyi plajda geçirmektir: 

- J;.vet, diyor beraber kalacaiız ! 
O zaman plaj hizmetçilerinden biri 
gülümseyerek: 

- Gene geçen aeferki odada mı? 
diye soruyor. 

Ve bu aözle tabii fena halde bal
tayı taşa vurmuş oluyor. Flurya o da
kikada dönüp dönüp Fahriye H. m 
başına yıkılıyor. 

Fedai ondan habeniz, baıka ka
dınlarla buraya gelip ıeceliyor ha? .. 

Neşe ile batlayan oeyahat çok fe
na neticeleniyor. 

Arhk Fedai büsbütün evden aya
ğını keaiyor. Araura çaınaıır değit
tinnek trat olmak için ıelııe de faz. 
la kalmayor ve karuile konu§IDuyor. 

Nihayet, bir müddet aonra kan ko
ca aynlıyorlar. Fahriye H. ge- o cİ· 
varda oturan hemtiresinin evine gi
diyor. Bu aynhk kadmcafıza çok 
dokunmutlur. Geceai ıründüııü aila· 
malda ıeçiyor. 

Bir gÜn Fahriye H. kendini bey· 
ninden TUrulmuta döndüren bir ha
berle sanılıyor: 

Bu haber, Fedainin Saffet B. apar· 
tımanında Suzanla birlikte Jaıadıiı 
haberidir. 

Fahriye H. teeaaüründen yan çıl· 
gın bir haldedir. Fakat elinden ne 
gelir? Çareaiz katlanacak. .. 

Aradan böyle dört ay kadar bir 
zaman geçer. 

Fedai ile Suzan araaında bu aona• 
da bazı geçimsizlikler baıJamı9br. 
Suzanm, Fedainin ruhunda ya§ayan 
alevli a,ka mukabele edecek kadar 
olgun bir kız olmadığını anlayoruz .. 
Daha açıkçaar, kız, Fedaiden çabuk 
soğwn114tur. 

Hatta onu kukandırmağa bile bat· 
lamıtbr. 

Fedai, izzeti nefiı aabibi, yÜkııek 
ruhlu bir gençtir. Susanın bu iki yüz
lüliiğÜne çok müt-aair oluyor Ye on· 
dan aynlmanm ölüm kadar acı oldn· 
iunu bildiği halde kalbini feda et
meaini biliyor ve .... aynlıyorlar. 

Y ııvaya avtl et ' 
Bu aiinlerde Fedainin ruhunda tid 

detli bir tahavvül ıörüyoruz: Meıru 
kanıma avdet a.._ teklinde teza• 
biir eden bu tahanill çok geçmeden 
on": yeniden bağlanmak ıibi iyi bir 
netice veriy,.., Eıki kan koca gaç
Şeker. Bayramından bir gün -....ı 
Beledıye daireainde ııailô.hlarmı kıydı 
nyorlar. Fahriye H. tekrar kocaaınm 
Saf.fet B. apartımanmm 6 No. lu dai· 
reeındeki evine dönüyor. 

Suzan daha evvel 91ya11nı alarak 
Saffet B. apartımanmm hemen kar
t1.aındaki Cilaciyaa apartnnanında 
bır oda tutup yerletiyor. iki apartı
man, biribirine çok yakın olmaıma 
rağmen Fedai B. SGzanı ••ma•ile u
nubnut ıibi görünüyor Ye ommla met 
l!'I olmıyordu. y alili% araııra ıarip 
bır dalı~bia dü,tiip oluyOl"du. Bu 
esnada, aoyle-leri aüçlilrle anlayor 
ve bazen de aorulanlan CeTa-z b . 
raktığı görülüyordu. ı 

Arkadatlanndan yapbimuz tabki. 
kata göre Fedai Bey birçok kahra
manlar yetiıtiren Kosanoğlu ailesine 
mensuptur. Fedai Bey, Kozan daila
rında Osmanlı hükllmetinin kanunla
rma batkaldıran bu hakiki Tilrk aer
ıerdeainin bütün h..,.._tiı. bera
ber derinleıtirildikçe haf& giden iı
yankir ve asıl ruhuna tevarüs etmiş
ti. 

Kozan oğlu Ahmet PA? ailesinin 
Trabluıu ıarbe nefyinde Fedai Be
yin pederi Muatafa Bey de Ahmet 
Pş. ile beraberdi. 

Fedai bu aürgiine uğramıt ail..,U. 
Trabluıu Carbda doğan evladıdır. 

Huıuıi tahail ıörmüttii. Telaiz tel
ırafçılıkta yükaek teknik kabiliyet
leri göıterdiiini bütün arkadatlan 
aöylüyorlar. Fedai Bey, Umumi harp 
aıraımda Medinede kumandan Fahri 
Pt. nın telsiz telcrafçıaı idi. 

335 tarihinde Ciddede bulunduiu 
aırada Fahriye H. la nlenmitti. Ba
:ıı:ı ıazeteler Fedai Beyin iki çocuğu 
olduğunu yazıyorlar. Halbuki Fedai 
Beyin çocuğu olmamıtbr. 

Fahriye H. nasıl haber aldı? 
Refikası Fahriye H., Fedai Beyin 

nezaret alhna alındığı haberini mi
safir gittiği halazadeıinin Yeniköyde. 
ki evinde haber almıfbr. 

Fahriye H. bunu duyunca diin öğ
leden sonra lıtanbula gelmiştir. 

Fahriye H. ne diyor? 
Fahriye H. hadiseden dolayı büyük 

bir teessür içindedir. Dün kendisile 

görüşen bir muharririmize ıunlan 
anlatmı,tır: 

- Fedai ömründe tavuk kesmit 
adam değildi. Onun bir katil olabil
meıi mümkün değildir. Eaaaen Fedai 
ile daktilo Suzan anımda hiçbir ra
bıta kalmanufb. 

Kendisi onu tam.amile unutmuştu. 
Metru zevceai olan benimle yaşıyor
du. Suzan Feda iden ayrılmak için 
kendisinden para iatemifti. istediği 
parayı kısmen verdik. K.umen de ö
deyeceğemize dair aramızda aenet 
yapbk. Kabil değil. .• Onun bir cina
yet itleyebilmeaini hiçbir mantık ka· 
bul etmez. Hem Suzan bir aile kadı
nı değil, batkalan ile de münaıebeti 
olma11 tabiidir. Yeni aııldanndan bi
riıi de bu cinayeti yapmıt olabilir. 
Sonra evde bulunan tabanca Fedai'· 
nin değildir. Yeğeninindir. Yeni ta· 
banca da almış değildir. Parası yok
tu. Kendiaine harçlık yapmuı için ev· 
ve iki gün ben bir lira verdim. Suzan'· 
in Buraada iken bir marangozla gayri 
metru münasebette bulunarak bir ço 
cuk sahibi olduğu ve onu yetimhane· 
ye bıraktığı da aöylenmİ§tİr. Kendisi
ni Kısmet aparbmanmda bir annesi 
iki kız kardeşi vardır ki onunla ko
nuşmazlar. 0 

Emjnönü polis merkezi memurları, 
dün de sabahtan alqama kadar tahki
katla meıgul olmutlardır. Fahriye H. 
Yeniköyden gelinceye kadar mühiir altı
na alınan Fedai Beyin Kuledibinddô 
apartıman daireıi dün Fahriye H. gel
dikten aonra açılml§ ve araıtmnalar ya 
pılmıştır. Diğer taraftan maktul Suza
nın Cili.cıyan apartımanmıla da arqbr
malar yapılmıştır. Fedai Beyin evinde 
bulunan tabanca kUJ'lununun Suzanın 
beynini parçalayan kurıunun ayni oldu
ğu söylerunektedir.Mamafib,tabanca he
nüz bulunamamıfbr. Suzarun aanchğın
cla elli liralık bir banknot bulunmuıtur. 

Bütün zevahir timdilik Fedai Beyin 
aleyhinde iae de h.WZ kendiıinin bu yol 
da ilirafat yoktur. 

Bir k11mı şahitler köprü üıtiinde ai
ıah patlamaı1111 müteakip Fedai Beye 
biç benz...Uyen bir adamın aon siiratle 
lıtanbul tarafına doğru kaçtığını aöyJ,.. 
miılerdir. Diğer taraftan Anadolu A
.ianaı münzzilerinden Haaıın Ef.dün bir 
muharrirlmize, Fedai Beyin valıa akJAr 
mı ıaat 8,30 a kadar Ajansta kaldıp, 
bir yere çılm.dıiını, ııl< sık kahve "' 
çay içtiğini aöylemiıtir. 

Fedai Beyin dün a.lqam geç vakte ka
dar Eminönü merkezinde iıtiçvahına 
devam edilmit ve yukarıda da kaydet
tiiimiz cibi bütiin tüpbeler kendi ü-. 
rinde toplandıiı için kaıild-~ 
adliyeye sevki taharriir ebnittir. Susa
nın nllfı henüz morgtadır. 

Ölen Kevaer H. ın 
kardeıi ne diyor? 

Betiklat cinayetinde öldürülen Kev
ser H. ın kardeıi Bürbanettin B. dün 
matbaamıza gelerek dedi ki: 

- Katilin pederin.in Kevıer hakkında 
aöyledilderini okudum. Bir defa kızın 
pederi ve validesi yoktur. Büyük vali
demiz var. Bir bjraderi benim. Bir bi
raderi de evde rahatsızdır. Sevitmek me 
uleıine geJjnce. böyle bir §CY mevmu 
bahiı bile değildir. Filvaki kı21 biz~ 
iıtecliler. Fakat kızı vereceiimize dair 
ıöz vermedik. Sonra yüz lira babıılık 
ı...kkı iıtemiıiz. Bu ne demektir. Bizim 
böyle bir ıeyden haberimiz yoktur. 

Menhus ticaret 
Sönecek! 

(Baş: 1 inci sahifede) 
na devam ebnekte ve lüzumu görülen 
kimselerin ifadelerini almaktadır. 

Eroin kaçakçılığının s.on safhaamı 
ve mesele.Un mahiyetini dün bir 
muharririmiz Vali muavini Ali Rıza 
Beyden sormuıtur. 

Ali Rıza Bey demiştir ki: 
"- Son günlerde eroin kaçakçılı· 

ğı dolayıaile bazı yanlı§ fikirlere yer 
veren ve haddi zatinde bir kıymet 
ifade etmiyen bazı yazılar ve ,ayla
lara teaadüf edilmektedir. 

lıtanbul'u, ıayet gen.it mikyaıta 
ur-~•turucu maddeler yapılan bir yer 
rıbı taavir eden bu yazılar çok mü .. 
~alaıalıdır. Ötedenberi hükümetin 

arar ve tedbirleri de bu işlerle uğ

i:"'~~~r~n sayıaıru çok azaltmıt oldu
gı ~ 1':"":lat ta dermeçatma bazı 

aletlenn ıatımaline .. h k 1 
tır. mun asır a mıf-

Bu tekilde kiill" ti" . · · ı· . ... •Ye ı mıktarda e· 
roın ıma me inıkan Yoktu 
!arın son kafileleri de y r. lK.aça!<dçdı: 
t k · J •• • •pı an cı ı a ıp er uzenne birer hire I . 
rilerek ce.zalan~ın~ak ,.:..:tUe •1: 
menhuı tıcaretm munteaipleri L 1 

k 
•a mı. 

yaca tır. 

Kaçakçılık ta diğer bazı auçla 
gibi ıizli vasıtalarla takip edilerek 
meydana çıkanlabilen iılerdendir. 

Her memlekette olduğu gibi mem
leketimizde de bunları takip eden 
gizli teşkilat vardır. Bu tetkilatm va
zifesi ıuçlulan kanun pençesine aon 
delillerile teslim edilebilecek bir yere 
kadar takipten sonra işi zabıtai Ad
liyenin eline vermektir. 

Bu meaelede de alakadarlar vazİ· 
ff"lerini muayyen mıntaka ve ıalihi
yet hudutlan dahilinde ve taktire ıa
yan bir surette ifa etmişJerdir. Bunun 
haricindeki netriyat ne kadar doğru 
değilıe, ma1Umatına müracaat edil
mek i~zf!re tahkik merciine çağırılan 
her ~ahıi tahkil<at neticelenmeden 
cuçlu göstermekte o kadar yanhttır. 

Yeni 
Mühendislerimiz 

(Ba~ı 1 inci sahifede) 

ze diploma tevzii münaaebetile vuku bu
lan davetimize icabetinizden dolayi te
ıekkür ederim. 

Bu >eneki mezunlarımız, melı.tebin 
teeasüıü tarihinden beri nqet eden sı
nıfların 42 incisidir. Şimdiye kadar mek 
tebimiz 561 diploma vermittir. Şimdi 
tevzi •deceğirniz 28 diploma ile yekun 
589 a baliğ oluyor. Bir kııım imtihanla
rına haziran imtihan devresine bırakan 
13 dendi ile bu aene Yükıek·Miihendiı 
Mektebi mezunlan adedi 62 yı bulacak
tn·. 

Bu \ene memlekete verdiğimiz yeni 
ve genç mühendislerimiz, tahsil hayatla 
nnı eyi muvaffak olarak ikmal ettiler; 
Kendilerini tebrik ederim; Şimdi hayat 
mücadcleıine abhyorlar. Bu çetin müca
dele i~in eyi hazırlanmış bir haldedirler. 
Bu mühim mücadelede de muvaffak o
lacaklarında tüphe yoktur. Her birinin 
ayrı ayrı parlak muvaffakiyetlere nail ve 
memleket için faydalı o ..... alannı dile
rim." 

Fikri B ilk iki kadın mübendiıiıniz 
olan bu ıeneki mezunlardan iki harnimi, 
hazıruna takdim ederek nutkunu fÖyle 
bitinni~tir: 

- u Yeni mezunlanmız aras•nda, bu 
ıene, ilk defa olarak iki lıanmı mühen
diıimiz c!e vardır; kendilerini takdim e
derim · Melek Hanını, Sabiha Hanım. 
Mühendiılik tahıiline ilk dela le~ 

büs etmit ve muvaffak olmuş bulunan 
bu iki hanımımızı bilhaua tebrik ede
rim. • 

Vali Beyin nutku 

Miiteakiben Vali Mııhlttin B. de bir 
nutuk irat ederek gençlere bazı vaaay .. 
da buluomuı ve bu meyanda bül&ıatan 
ıunlan aöylnıtir : 

- " Sizden memleket büyiik üınitl""" 
le bilyük hizmetler bekliyor. Ba ilmitleri 
her halde bota çıkarmlJaeaimndan e
miniz Hepinl:zi tebrik ederim" . 

Diplomaların tevzii ve ant 

Bundan aonra 28 mezuna diplomalan 
tevzi edilmiıtir. Enela Vııli Muhittin 
B. ilk iki hanını mühendiıimiz Melek ve 
Sabiha H. lara diplomalanm ırermit ve 
kendilerini tebrik ebniştir. Müteakiben 
mektep rektörü Fikri B. diğer 26 mezu
na birer birer diplomalannı teni ehnit
tlr. 

Diplomalann tevziinden M>nl'a, yeni 
mezunların uıulen resmi tahlifi yapılınıf· 
tır. ~ 

Tal ebe namına söylenen nutuk 

Bunu takiben mezunlar namına Azmi 
B. kıaa bir nutuk irat ederek denıittir ki: 

Biz yeni bir hayata ablıyoruz. Bu ha 
yatta da muvaffak olmak için elimizden 
geldiği kadar çalışacağız. Sizden çok 
eyi v~ r.am;mi hatıralarla aynlryoruz. 
Henüz tah•ilde kalan ark•datlarımızın 
d~ muvaffakiyetle bu yeni hayatta bize 
iltihak etmelerini bekliyeceğiz." 

Nutuklardan sonra 

Bundan sonra talebe tarafından muh
telif mu•İki parçalan çalınmıı, da,•et
lil~re mektep gezdirilmiı, laboratuvarlar 
ve ba>Jrlanan projeler göıterilmittir. 

Da' etliler, büyük aalonrla ih:zar edilen 
büfede çay ve paıta ikraınile izaz edile
rek toplantıya nihayet verilmittir. 

Yeni mühendislerimizin iaimleri 

Diır diplomalarını alan yeni miihen
diılerinıizden Melek ve Sabiha Hanım
larla Celal, Hü•nü, Sami, Galip, lamail, 
Nurettin, Salinı, Hadi, Tevfik, Namık, 
Remzi, Enver, Salih Hikmet, Hikmet 
Haıan, Aptüuamet, Adil Mehmet, Ad
li ve Mustafa Şulô B. ler yol mühendi
si olarak neJet ebn.itlerdir. 

Sait Nuri, Ahmet Azmi, Remzi Ze
keriya ve lamail Zeki B. ler ıu mühen· 
diıi olarak yetiımitlerdlr. 

1.atif, Emrullah ve Necati B .. ler de 
intaat mühendisi olarak diploma almıt
lardır. 

Yeni me:ıunlara kııra ~ektiler 

Yeni mühendislerimizden 36 efendi 
dün sabah meldepte kuralarmı bizzat 
çekmişlerdir. Bu kuralar Çanak.kalı. Ba
lıl<eair, Devlet Demiryollan, A ... 
talya, Elwz, Urfa, Diyarıbekir, Günıii
ıane, Kars ve Buraa'ya iaabet etmiştir. 

Mezunlar, teahhütleri veçhile hizmeti 
mükellefelerini kuralarma iaabet eden 
mahallerde nafia bizmetlerinde ifa ed,.. 
ceklerdir. 

Saliha ve Melek Hanımlar 

ilk kadın mübendiılerimizden Sabiha 
ve Melek H. lar tahıillerini leyli olarak 
Yapmadıklanndan mecburi hizmete ta
bi clei\ldirler. Bunlardan Sabiha H. Na
fia Veküetinc:e AnJr.ara ...Eiuına tayin 
edilmittir, Melek H. da Buna mfiuına 
tayin olunmaıtur. Ancak kendileri hu
ıuıi it teklifleri karıuında bulundukla· 
rı~~n ih~y~arına muallak olan tayin 
edildiklerı vazıfeleri kabul edip etmemek 
huıusunda henüz loati kararlannı ver
mİf değillerdir. 

Yeni mezunlar mektebi muvaffak· et
le !kmal ettiklerinden doi<>yı. -m~un 
g<irüyorlardr. Yeni mühendiılerimjzi biz 
d_e tebrik eder ve muvaffakiyetler dile
rız 

Brezilya kahvesi 
(Başı ı inci sahifede) 

Mouila, Türkiyeden Brezilyaya 
yapılacak ihracat hakkında tetki
kat yaptı ve bir çok temaslarda 
bulundu. 

Benim Brezilyaya gidi.imin se
bebi kahve itilafı hakkında kahve 
idaresine lazım gelen izahatı ver· 
mektir. ltilfnamenin esasında bir 
değitiklik yoktur, yalnız teferrua
ta ait ehemmiyetsiz bazı tadilat 
yapılmıttır. 

Bu alqam Brezilya sefiri M. de 
Pimentel ile beraber Ankaraya gi 
deceğiz ve itilafname de bir kaç 
gün içinde imza edilecektir. 

Bildiğiniz veçhile Brezilya 
Kahve Konseyi, Maliye nezareti
ne merbut bir umumi müdürlük 
haline gelmiştir. Bu değifikJik Ü· 
zerine Türkiyeye hakve ithali in
hisarı Brezilya kahve ithalat li
mitet firketine verilmi,tir. Brezil
ya kahve idaresi bu ~irketle bu hu 
susta bir mukavele aktetmiştir. 

hilafnamede Türkiye hükfune
ti ile bu ~irket arasında imza edi
lecektir. Bunun için de şirketle, 
Kahve idaresi arasında yapılan 
mukavelenin imza edilmesi bekle 
niyor, imza haberi bu günlerde 
Ankaraya bildirilecektir. 

- ltilafname takas esası üze
rine yapılm1' olduğuna göre bura 
dan Brezilyaya yapılacak ihracat
ta ne nisbet gözetilmittir? 

- Türkiyeye ithal edilecek 
kahve bedelinin birinci sene için 
üçte biri, ikinci sene için üçte iki
si, 3 üncü sene de tamamı niabetin 
de Brezilyaya ihracatta bulunula
caktır. Birinci ve ikinci senelerde 
Brezilyaya ihraç edilmiyen mik
tar için diğer ecnebi memleketlere 
Türk malı ihraç edilecektir. 

Bu iti de Limited tirket yapa
caktır. 

- Brezilyaya yapılacak ihra: 
cak hakkmda yapılan tetkikat ne 
netice verdi? 

- Bu itle bilhassa M. Muila 
metğul olmuttur. Bugün Türk ha
lıları kuru meyveler hep mutavas
sıt eller vasıtası ile. Triyeste, Cino 
va ve lngi\tere yolu ile Brezilya. 
ya gönderiliyor. 

Türkiyenin Brezilyada henüz 
hiç bir mümeaaili yoktur. Ben ku
ru incirlerin İngiliz kutuları için~ 
de satılmakta olduğunu gördüm. 
Bu sebeple iki memleket arasında 
doğrudan doğruya ticari münase
betler tesisi elzemdir. 

- O halde itilafnamedeki ta
kas esası ne suretle tatbik edile
cektir?. 

- Bu maksatla iki memleket 
arasında bir ticaret muahedesi ya 
pılacaktır, sefir M. de Pimentel 
bu hususta Türkiye hükumeti ile 
müzakereye giri,mi•tir. Bu husus
ta yakında birmodüs vivendi yapı 
lacak v~ hemen tatbikine hatlana 
caktır." 

Brezilya sefiri M. de Pimentel 
ve M. Levy dün ak!8"' Ankaraya 
gitmitlerdir. 

Güstave Frölich 
Geldi 

(Başı ı inci sahifede) 

si Boğaziçinin muhtelif ve umu. 
mi manzaraları, Çamlıca, Küçük. 
su Kasrı Kağıthane. 

filmin' bazı sahneleri bir harp 
gemisinde ge~mektedi~ .. Bu ıe~ep. 
le Zafer torpıdo muhrıhınden ısti
fade ed!lı_n~si iç~n izin . isteni!mi.
tir. Bu ızmın esırgenmıyeceğı ü
mit edilmektedir. ''Boğaziçi Şar
kışı" filmi İstanbul' da geçen bir 
vakayı yatabyor. Bu filmi de hat 
rolu yapan Gustave Frölich'e Ber
lin tehir operası muganniyelerin
den Mel NoTotna Jamilla ve Grau
toff ta refakat etmektedir. Super
film tirketi tarafından çevrilmek
te olan hu film, ilk defa olarak 
Majik sinemaamda göaterilecek
tir. Artistler bir hafta kadar bu
rada kalacaklardır, filmi çevirmek 
için güzel bir hava beklenmekte
dirler. 

Ankara için bir lilm yapılacak 
Macar rejisörü M. Baki'nin itti 

rakile Ankara için bir propagan
da ve hara filmi yapılacaktır. M. 
Baki bu maksatla Ankaraya git. 
mit ve iki gün kalarak, 1.tanbul'a 
dönmüttür. 

Ankaraya ait muhtelif IDIUDa
rarlar, bazı müesseseler filme alı
nacaktır. 

Guatave Frölich kendiıile görü-

l,~~~A_s_k_er_i_t_e_b_ll~g-a_t~~' 
Nakti bedel efradına 

1. Fırka askerlik dairesinden: 
1 - Niaan 933 celbinde ve daha 

evvelki celplerden talime sevkedilme
mit nakdi bedel efradı 25 niaanda 
sevkedilmek Üzere ıubelerine toplana 
caklardır. 

2 - Toplanma ıününde gelmiyen
ler 1 Mayutan itibaren ve emaalleri
nin terhiıinden evvel ıeldikleri veya 
tutulduklan takdirde hizmetlerinin i
ki misli yaptınlmaaı Askerlik mükel
lefiyeti kanununun maddei mah•uaa
ıı iktizaaındandır. 

3 - Bedelci efrat elbiae ve ıairele
rini kanunen kendileri tedarik etmek 
mecburiyetinde olduklarından birliği 
temin için efrada mahıuı ve hükUmet 
çe kabul edilmiı şekil ve renkte yaz· 
lık elbise ile talime İ§tirak ettirilecek
lerinden şimdiden ona göre hazırlıkta 
bulunmaları. 

4 - Daha ziyade malıimat almak 
iıtiyenlerin mensup oldukları ıubele
rine müracaatları ilin olunur. 

lf. lf. lf. 

1. Fırka aık•rlik dairesi reiıliğinden: 
1 - Kıaa hizmetlilerin Nisan 933 cel 

binde celp ve sevke tabi olacaklan hak
kında değitiklik emir olunmuf oldu
ğundan yeni ilana lüzum görülmüt ve 
af8ğıda gösterilen doğum ve ııruflara 
menıup efendiler bu celpte sevk oluna
caldardır. 

A) 325 doğumlu yÜkıek ehliyetna
melilerle D hkrasına tabi olanlar 1 Ma 
Y" 933 de Mektepte bulunmak 
üzere. 

B) Bakaya 325 doğumlu ve daba <>V· 
velki doğumlulardan olupta aevke tabi 
olanlar ehliyetname derecelerine söre 1 
Mayıatan itibaren 

C) 326 doğumlulardan yalınız mual
limlerle tabip, eczacı, dit tabibi, baytar, 
deniz, sanayii harbiye 11ruflarma men
sup olanlar ehliyetname derecelerine gö
re 1 Mı>yutan itibaren 

D) 327 doğumlulardan yalnız mual
limlerden ehliyetname clereeelerine ıöre 
1 Mayıatan itibaren buırlık lataamda bu 
lurunak Üz«e ıevk olunacaldarmdan 
yevmi muayyenden beı ııün ene! yani 
25 Niaanda ıubelerine müracatlan. 

2 - 326 doğumlulardan birinci maO
denin C fırkıumda mezkur olanlardan 
gayri hizmet ve ımıfta bulunanlann ıın 
ki Teşrin 933 celbinde tehir edilmittir. 

3 -- Sevke tabi olan 324 ve 327 de>
ğumlu muallim efendilerin muallim ol
duldanna dair olan vesaiki bulundukları 
mevkiin en büyük Maarif makammatu
dik ettirerek tubelere ibraz ebneleri. 

4 - Fazla izahat almak iıteyenlerin 
aakerlik ıubelerine toplanma ıtinü olan 
25 Niıan 933 den eYVel müracaat ederek 
sormaları ilin olunur. 

Halkevlnde 

Ahmet Vef k Pa a 
için konferans 

Darülfünun Türk edebiyatı tarihi mü
derrisi köprülüzade Fuat B. dün akşam 
Halkevinde ıaat 17 de Ahmet Vefik Pt. 
hakkında bir konferans vermİftİr. 

Fuat B. Vefik Pf. nın hayabnı. eıer
lerini anlabnıt, bilha11a Moliere' den 
yaptığı komedi tercümelerinin üzerinde 
durarak Vefik Pı. run bu huıuıtaki ka
biliyetine if&l"et etmittir. 

Konferanıta birçok muallim ve talebe 
haz•r bulurunuştur. 

Konser ve konferans 
1 &tanbul Ha1kevi rei:ıliğinden : 

Romanyadan memleketimize misafir 
olarak gelen Köıtnıce Halkni reiıile ar 
kada,lan 15-4-1933 cumarteıi günü saat 
17 de Evimizin Cağaloğlu merkezinde 
bir konser vereceklerdir. Arzu edenler 
lclare memurluğumuzdan davetiye alabi 
lirler. 

lf. lf. lf. 

1 ıtanbul Halkevi reisliğinden : 

Bugün saat 17 de Evimizin Cağaoğ
lundaki aalonunda Burdur mebusu Mus
tafa Şeref Beyefendi taıafınclan umumi 
bir konferans verilecektir. Her kes ae
lebilir. 

ten gazetecilerin suallerine 'u ce
vapları vermi,tir: 

- Hangi filminizi en çok ıe
viyoraunuz? 

- "Ebedi Serseri". Bu filmi 
çok severim. 

Almanya' da bundan sonra film
lerin tarzlarinin değişmesi hakkın 
da bir cereyan var... Propaganda 
nazırı Göbbels bu hususta beya. 
natta bulunmuttur. Yani sinema
ların geçirdiğimiz hakiki vakalar
dan ilham almasını istiyor. M. 
Göbbelı, halkı uyutmak değil, u
yandırmak lazımdır, diyor. "Bu 
sözlerin sinema üzerinde bir tesi
ri olacaktır. lhtimalki bundan son 
ra Almanya' da, Sovyet Rusya11 
tarzında filmler yapılır. Bundan 
maada M. Göbbelı' e göre her ar
tistin aiyaat ve içtimai kanaatleri 
olmak lazımdır." 

Don Joae Mujika 
Şehrimize gelmit olan sinema 

artisti Don Jose Mııjika dün otur
duiu Tokatliyan otelinde bir çok 
genç kızlarm ziyaretini kabul et
mittir. Artiste meftun olan bu 
gençler, kendisine buketler hedi
ye etmiftir. 

Don Joae Mujika burada bir iki 
konser verecektir. 

-
MiM~~ 
KARADENİZ POST ASI 

Erzurum 
vapuru 17 Niaan 

PAZARTESİ 
günü akşamı hareketle Zonguldak, 
1 nebolu, Ayancık, Samıun, Ordu, 
Giresun, Trabzo~ Sürmene, Rizeye 
azimet ve avdet edecektir. 

Fazla tafsilat için Sirkeci Yelkenci 
hanındaki acentalığına müracaat. 

Tel: 21515. 

-------(1992) 

Büyük ikramiyeyi 
neresi kazandırdı? 

Yine 
w 

UGURGişesi 
kazandırdı 

Cağaloğlu'nda Uğur Gişeısi 

Sahibi Ömer Rıfkı (1963] 

ZA Yl HlSSE SENEDATI 
38762/74 - 8286}164 

Miiteveffa A"'P zade Sait Bel' 

38775/79 Arap zade Sait Bey kı21 Ne
fiye Nedret Hanım 

38780/86 Arap zade Sait Bey zevcesi 
Hatice Hanım 

38787 /91 Arap Zade Cevat Bey • 

Balada numaralan yazılan Türkiye h 
Bankaaı hi11e aenetlerimisi zayi eyledik. 
1 kinci nüıhaları almacağıudan eskilerin 
hükmü olmadığı ilin olunur. 

Miitevelfa Arap Zade Sait Bey vere
seıi ııamnıa aaaletnı ve .. eı.aıet- oğlu' 
Arapzade Cevat 

Arapzade Sait Bey kızı Nefiye Nedret 
Arapzade Sait Bey zevcesi Hatice 
Arapzade Cevat (1959) 

,\1UA YENEHANE NAKLİ 
Gülhane Oroloji Muallimi 

Dr. Fuat Kamil 
Muayenehanesini Takıim'de abide 

karşısında Şark aparbınanına 

.. _. naldetmittir. (1899) 411-1111 

latanlıul dördüncü icra memurluğun· 
dan: Tamamına aekizen iki bjn bet yiiı 
lira kıymet taktir edilen Ka11mpaf&da f: 
min cami mahallesinin eaki ili. yeni ıer• 
bethane elyevm Ömer Hayyam ııokajuı· 
da eaki 2 ila 8 eski 2 iliı 8 mükerrer yi· 
ne eski 2 ila 8 mükerrer yeni 75,75-l, 
75-2 numaralarla murakkam katimeıı 
tesfiki intikalli bir dam alhnda maa d~ 
kan iki bap aı>a'tımouıın ruaıf biaoeletİ 
aç•k artmnaya yazedilmi f olup 29-4-933 
ta~hinde ıartnamesi divanhaneye talik e
dı.~e~~k 16-5-933 tarihine müıadif salt 
gunu saat 14 ten 16 ya kadar açık artır 
ma ıuretile lıtanhul dördüncü icra daİ 
resinde ıatılacakbr. Artırma ikincidir. 
Birinci arbnnada 5000 liraya talip müt·i 
teri çdonıttır. Bu kerre en çok artıraru11 
üzerinde bırakılacakhr. Artırmaya İfti· 
rak için yüzde yedi bu~uk teminat akçe· 
ıi alınır. Miiterakirn vergi belediye vakıf 
icariyeai müıteriye aittir. 929 tarihli ic 
ra kanunun 119 uncu maddeıi ahkamı,.. 
tevfikan haklan tapu ıicile aabit olma' 
yan ipotekli alaeaklılarla diier al.ikadar 
!arın ve irtifak hakkı sahiplerinin. Bu 
haklarını ve huıuıile faiz ve masarif• 
dair olan iddialanoı ilin tarihinden iti~ 
ren yirmi gün içinde evrakı ınüıbitele 
rile bildirmeleri lizmıdrr. Akıi hald 
hakları tapu ıicillerile aabit olmayanlar. 
Sab, bedelinin paylaııınauadan haris 
kıdırlar. Alalradarlanıı İfbu maddeyi b 
nuniyeye ahkimuıa göre hareket etme
leri ve daha fazla malUmat almak iıte• 
yenler 931-39 doıya nuınaraıile memuı1 
yetimize müracaatlaı'ı ilin olunur. (1~ 

lıtanbul 3 üncü icra memurluğundan· 
Paraya çevrilmeaine karar verilen onbiıı 
beı yüz çuval 20-4-933 tarihine müaa~ 
perpnbe günii aaat 10 dan 12 ye lıadaf 
Un~nda vaki Unkapanı değirme
ninde ikinci ıu;ık arttırma ile aatılaca~ 
ğından talip olanların mahallinde hazıı' 
buluoacak memuruna müracaatlan iliı~ 
olunur. (1994) 

lıtanbul 7 inci icra memurluğundan~ 
Bir borcundan dolayi mahcuz paray 

çevrilmesine karar verilen kebir kas•• 
yazı maaaıı, yazı makinaıı ve aaire 17 
933 pazartesi giinü Galatada Voyvodl 
caddeıinde Danüp hanının önünde -~ 
9,5 dan itibaren hıu.ır bulunacak memd 

tarafından açıl< arthrma auretile ıJ 
tılacağından taliplerin mahalli mezl.ur 
de bulunan memura müracaatlan ilii
olunur. (1962) 

Yerli skiler 
Y sli sanatllB.rlarımız ski imal ell'llt" 

ğe bnşlamışlardır. Yerli akilor 7,5 lira)·
tedarik edilebilmektedir. Avrupadan ge
len skiler ise 20·30 liraya alınıyor. 
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v!::.. Fosfatlı 
ilnnelere· 

·ark Malt Hül&sası Kullanınız sütünüzü arthrır 
Çocukların kemiklerini 

Kuvvetlendirir (1341) 

KAPPS 
3 üncü kolordu 

ilan1arı 

1674 

K. O. ve 1. F. ihtiyacı için ı 
'llazarlıkla 15,000 kilo bulgur 
tın alınacaktı. Verilen fiat j 
halı görüldüğünden ihale-

ıi 17 Nisan 933 paz•rteai gü 
l\Ü saat 14 tedir. Taliplerin . . .. . . 
tartnamesmı ve numunesını 
tönnek üzere her gün ve nıü
oakasaya ittirak için o gün ve 
'faktinden evvel F mdıklıda 3. 
!C. O. Sa. Al. komisyonuna mü · 
racaatları. (78) (1485) 1 

1806 

Çatalca Mst. Mv. için laı
ı>alı zarfla 60,000 kilo un alı
llacaktı. Talip zuhur etmedi
iinden ihalesi 17 -4-933 pa
tartesi günü saat 11 de pazar
lığa bıralalmıştrr. Taliplerin 
sartname ve nümunesini gör
~ek üzere her gÜn ve münalca 

ı &aya iştirak için o gün ve vak
tinden evvel teminatlarile bir
likte Fındıklıda 3. K. O. Sa. 
A.l. komisyonuna müracaatla 
~ı. (75) (1482) 1805 

t.t. Mr. Kumaadanhğı 
Sabnalma kom. ill.nlan 

Maltepe piyade Abt mek
tebi için 80000 kilo elanek 
kapalı zarf suretile 4-5-933 
günü saat 14 te alınacağın
dan isteklilerin şartlanm 
görmek için her gün ve mü
nakasaya girmek için de vak 
tinden evvel teminatlarını 
Merkez K. muhasebeciliğine 
yatırarak alacakları makbuz 
ile beraber teklif mektuplan
nı komisyon riyasetine ver-
meleri. (608) (1628) 

y .. 4 

Harbiye mektebi talebesi 
ihtiyacı için 30 Dolabın 15-4-
933 cumartesi günü ııaat 11 
de pa.zarhkla satm alınacak
tır. lııteklilerin belli vaktin
de komisyonda bulunmalan. 
~598) (1562) 1780 

J(. cif; ~·· 

Dikim Evi için 468 kilo Ke 
ten İpliği fiatı pahalı görüldü
ğünden münakaııası 16-4-933 
pazar günü saat 15 te aleni 
münakaııa ile ıatın almacak
br. İsteklilerin şartnamesini 
görmek için her gün ve rnüna
kasasma giriteceklerin belli 
vaktinde komisyonda hU:tr bu 
lunmaları. (602) (1566) 

1781 

Maltepe Aıkeri Liııeainde 
ıoevcut bulaşık yıkamağa 
oıahsus tertibat pazarlıkla 15-
4-933 cumartesi giinÜ saat 
14 te tamir ettirilecektir. İs
teklilerin şartnamesini gör
mek İçin her gÜn ve pazarlı
ğa girİ§ecelderin belli vaktin
de komisyonda hazır bulun
maları. (603) (1580) 1815 

;'.: * * 
Beylerbeyi Sıhhiye depo. 

sunda mevcut 8005 kilo Hadi 
di Kibritiyeti adinin müzaye
desindeki fiat az görüldüğün
den 18-4-933 salı günü 
saat 10,30 da tekrar satıla 
caktır. 

Görmek isteyenlerin depo
ya ve sab§a İ§tİrak edecekle
rin belli vaktinde komisyonda 
hazır bulunmaları. ( 607) 
(1596) 1843 

lstanbul albncı icradan: Bedeli icra
dan dolayı hacz edilip satılma11 tekarrür 
eden Galatada Merkez Rıhtım han 1 in
ci kat 32 No. lı yazıhaneye müteellik 
masa 'e ııalrenin 184-933 tarihine mü
sadif sair günü saat 12-13 e kadar mahal 
linde furuht edileceğinden talip olanla-

! hn mahallindeki memuruna müracaatla-
.., ilin olunuı· (1999) • 

Alman kitapçı, Alman kitaplan -
ucuz aatar, Be1oilu, lıtildil cadd.. 

ıi 390, lıveç ""'""""' ı.ar.-ıta. 
(1347) 

Görülmemiş,\ 
Parlak bir muvaffakıyet 

Ademi iktidara, Belgev§ek
liğine ve zafiyeti umumiyeye 

kartı kat'i teıir patf.t'ell 

GLANDOKRATİN 
Meıhur Prof. Brown Seaquart ye 

Steinach'ın k"ffidir. Kadıa Ye erkek 

farkı yoktur. Her kutu derununda 

türlı:çe olarak tarif eti lll8'Vcuttur. 

Her eczanede bulunur. F"ıab 200 

kuruıtur. Umum depoııut l•t. Balt
çekapı'da ZAMAN ecza beposudur. 

1694 (1407) 

tFLAS 0ZER1NE SATIŞ 
lıtanbul ikinci ifli.a memurluğundanr 

Miül.ia Mahmutpapcla alt kummda 256-
258 numaralı incili damadı M.clt MUll'
lı ticaret hanesinde mevcut ve bakıye 
kalan \'(>rap fanda tirikotaj Ye sair tuha
fiye eıyuı yeni lılr vuiyetta ve taına
mile l"fhir edilmek ıuretile 15 nİaan 
933 cmnartesinden itibaren bcıt ııün 
devam etmek üaere perakende halin.de 
•lıta komnuıtur. lateyenlerin her ıı:iin 
oabah aaat 9 dan Ü:flllll saat 18,30 ka
dar rneıJ>ur maiaza.ıra miiıvaatlan ilin 
olunur. (1996) 

Oaküclar lc:ra memurluiundanc 
Arsa sahilde nhbmh 

Temamına 8964 lira kı)'llMl taktir e
dilen Oıküdarda P8f& limaııı aokağm
cla eaki 98 ve 98 M. yeaİ 113 No. h sa 
bildea n nhtımı ve etraf divarlarmı 
havi 40 metru cepheli ve takriben 1800 
metro munbbai havi arsanın lenwmı 
aabt peeindir mütteriler kıymetin yüzde 
7 buçuğu niıbetinde pey akçalan v.,... 
meleri icap eder, verııi, belediye, vıılaf, 
dellaliye ruaumu müıteriye aittir. Artır
ma ..,.tnamesi 18-4-933 tarihine müaa
ılif perfftnbe ııünü divan han..,e talik e 
dilecektlr. 15-5-933 tarihine müaaclif 
ıı.azarte9i ııünü saat 14 ten 18 ıya kadar 
U ııküdar icra dairesinde birinci artırma
•• yapdacaktır. Artırma bedeli kıymeti 
muhammenenin ,üzde 75 ini bulduğu 
takdirde üıtüncle bırakılacak ahi halde 
son artıranuı taahhüdü baki kalmak Ü· 
:zere utırma müddeti 15 gün daha tem
dit edilecek ve 30-5-933 tarihine müoa
clif salı g:ünü a,yni saatte en çok artıra
nın üıtünde bırakılacaktır. 2004 No. h 
icra vo ifliı kanunun 126 mcı mıadd..-i 
müciblnce ipotekli alacaklılar ile diğer 
alakadaranın ve irtihık hakkı aahiplemnİ 
pyri menkul üzerindeki baklanm ve 
&iz ve meoarife dair olan idclialannı ev
rakı musbitelerile birlikte ,inni ıı:ün zar 
fıncla ;.,.... dairesine bildinneleri ve abi 
taktirde hakllll"t tapu slcillle aabit olma
yanlar sattı bedelinin pa1lapnumdım 
hariç kalacaldan aWıadaranm mezlNr 
kanuna te>rfikan hareket eylmneleri faz. 
la malM.t almlık iıteyenlerin 932-2229 
No. h do.yaya mü ....... tıan ilin olunur. 

(1955) 

Oıküdar icra memurlupndan ı T• 
mamına 400 lira takdir edilen O ııküdarda 
kıaıklı mahallesinde Türbe Şerif arka ao 
ka.imıla .,.ı.; 1 yeni 1 numaralarla mu 
rakkam bieri maa müıtemil bir kıta 
araa, aallf pefindir. M"ıiıterilerin Yİİz.; 
de yedi buçuk pek akç~lar'!" v~elen 
icap eder. Vergi: Tanzifat 'Tenvınye ve 
vekıl borçlan ve belediye rüı~ müı
teriye Kittir. Arttırma f'll'lnamal 154-
933 tarihine miiaadif cumartesi ııüııii 
divanhaneye talik edilecektir. Birinci art 
bmı& 13-5-933 tarihine müıaılif cumar
teoi ırünü saat on dörtten 16 ya kadar 
Üsküdar icra dairesinde yapdacaktır. 
Arttırma bedeli kıymeti muhamminenin 
J'Üzde yetmif bqi bulduiu takdirde üa
tünde bırakılacaktır. Akai takdirde en 
son erthıranın taahhüdü baki kalmak i.i • 
z~e ~ onbq gün dııha temdit e
dilerek 28-S..933 tarihine müıadif pazar 

EV SAHiPLERİ 
iNŞAAT MÜTEAHHİTLERi 

TÜCCARLAR 
Eg-er kuru kereste isterseniz mutlaka 

Z 1 N G A L Mallarını arayınız 
lıtanbul1 EminllnO Tat Han . 

K ""k Ç Havada tabii kururulmuş veya eHslı bır meıoı o nar ve am: dahilinde sun·ı olar:ı.k fırınlardı kurutulmuştur. 
Üç oeri Yardır: 

Maranrozluk itlerinde kullanılan MA VI MARKA 
1 ıtıat işlerinde kullanılan KIRMIZI MARKA 
Betonaj iflerinde kullanılan YEŞiL MARKA 

Kayın Ağacı: Tabit veJa tun'! ol1tak kurutulmuş ve kayrılltlııu, 
MAVİ MARKAı Ebtra prlma 

KIRMIZI MARKAı Normal 
YEŞll. MARKAı Harca 1.1-

D•.. M 1" t: 1'1enmi, tahta kayın agıcından Parke: 
ıger amu a . Kaynatılmış ve kurutulmuş. 

Muhtelif modellerde sandıklar, her tlirlll amba!Aj için hususi talaı. 

Ah I• t Duvarlar soğuğa ve sıcağa karşı tecrit 
Şap nşaa : edilmlı bir tarzda modem a~ap evler. 

Tahtadan yapılmış bahçe parmakWdan - Standarize edllm~ şitlerde tavuk ldl
mesleri • Direkler - Maden iskele kerestesi - Travers Yakmıga mıhsus odun 
ve s•odık ice"İ,İnde odıın klimilrii. (1 Qfi5) 

..... Şirketi Hayr~yed~~: ~ 
Boj'aziçi yapurlanoa ait lkbahar tarıfuı Nıaaoıo IS toeı Cumar
t .. si ubahın-'an itibaran tatbik er4il.-cektir· Tırifel"r flİ~e'er.lc 

------ aablmaldadır . [ 1970] 

Karaağaç müessesatından: 
İstanbul Mezbahasında kesilecek kuzularm. hariçten 

kesilmiş olarak gelecek kuzulardan ve keçi manda etlerinin 
koyun ve sığır etlerinden kolaylıkla tefriki için badema ha
riçten gelecek kuzu ve mezbahada kesilecek manda ve keçi et 
lerine kırmızı renkte damğa vurulacağı ilan olunur. (1613) 

inhisarlar umum müdürlüğünden: 
(13502) numaralı kararnameye tevfikan takasla ve 

pazarhkla (2,000) Libre Kola Kazein satın alınacaktır. 
Taliplerin şartname ve nümuneyi gördükten sonra pa 

zarlığa iştirak etmek üzere % 7 ,5 teminatlarmı hamilen 
19-4-933 çar§ambagünü saat 14 te Galatada Alım, Satım ko
misyonu.,a müracaatlan. (T) (1400). 

~taabul Beledlyeal llAnlan 1 

Beyoğlu Temizlik itlerine ait 62 No. lı beyğir 19-4-
933 çarşamba giinü saat 9 da müzayede ile satılacaktır. Al
mak istiyenlerin o gün orada bulunan memura müracaatlan. 

(1620) 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

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

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için yukarda yazılı Rekom
poze kömürüne ait şaFtnameyi görmek istiyenlerin her gün 
ve itaya talip olanların da teminatı muvakkate makbuzlarile 
birlikte hizasında yazılı gÜn ve saatte Kasımpa§a'da Deniz 
Levazım Satmalma komisyonuna müracaatları. (1559) 

inhisarlar umum müdürlüğünden: 
"17,600" adet nihayetsiz terit 

Pazarlıkla ve (13502) numaralı kararnameye tevfi
kan satm almacak olan bu şeritleri vermek istiyenlerin nümu 
ne ve §arlnamelerim.izi gördükten aonra pazarlığa İ§tirak et· 
mek için % 7 ,5 teminatlarını hamilen 19-4-933 çarşamba gü 
nü saat 15 te Galatada Alım, Satım komisyonuna müracaat
ları. (T) (1403) 

·Bakırköy Malmüdürlü,{ünden: 
Semti Kariyesi Cinsi No. Dönüm 
Bakırköy Nifos Hane 33 

,, Yeni bosna Maa bağl-2-3-4 40 
hane 

Evlek Kıymet 

00 
300 
760 

9-4-933 tarihinde bilmüzayede mülkiyetlerinin fu
ruhti ilan edilen balada evsafı muharrer emvalin yevmi ihale 
de zuhur eden talipleri tarafın dan teklif olunan bedel h'azine
nin menfaati notkasından muvafık görülemediğinden yevmi 
ihalenin 16-4-933 tarihine m üsadif pazar gününe talik edil
diğinden taliplerin yevmi mezkfirda komiııyona müracaatları. 

(1626) 

günü ayni Nllltle en aon arttıramn üa
tünde bırakılacaktır. 2004 numaralı icra 
ve iflas kanununun 126 ıncı maddeoine 
tevfikan ipotek sahibi alacakhla.la diğer 
alakadaranm ve irtifak halda sahipleri
nin gayri m~nlcôl üzeri:ndeki haklarını 
bususiyet faiz ve ma~.ar1!ine dair olan id 
dialarını evrakı musbıtelerile birlikte 
tarihi ilandan itibaren nihayet 20 gün i
çinde icra daireaine bildirmeleri İcap e· 
der. Ve aksi halde haklan ~p.u sicili ile 
oalıit o1,_yanlar aabf bedelının P&Ylaı
masınclan hariç kalırlar. Alakadaranın ic 
n. ve iflis kanununun mevaddı mahau_,. 
•asına tevfikan hareket etmeleri ve daha 
fazla malüınat almak i•teyenlerin 932· 
1546 nuına:ral, dosya müracaat eyJemele 
ri ilan olunur. (1932) • -----_...,.-

iLAN 
Bir zarf derununda üç kıt'a bono ve 

diğer evrak araunda lıtanbul ltlıalat 
gümrüğünden aldığım 533,341 ve 
533,653, ve 536.941 numerolu vezne 
ınakpuzlarını zayi ettiğimden bulıuulu
ğu takdirde aıağıdaki adresime getiren 
arkadaıı memnun edeceğimi Ye i~bu ev. 
r"kın yenileri çıkartacağnndan eskisinin ' 
hükmü olmadığı ilan olunur. [ 

Mahmutııa§a 185 numna Ahmet Ata 1 

(1943) 1 

~ ü J ü k Tayyare Piyangosu 
YENi TERTiP BAŞLAMIŞTIR 

. t. ci Ke~i~e 11 Mayıstadır 
Pek çok ikramiye ve müklifatları havi olan yeni tertip 

plinmı piyango gi,elerinden isteyiniz. 1832 

1 

Ecnebi memleketlere giden tüccar •ve aeyyahlara 

Banka Kommerçiyale İtalyana 
Sermayesi 700,000,000 (ihtiyat akçesi: 580,000,000 Liret) 

Travellers (Seyyahio çekleri) satar " 

Liret, frank. İngiliz lirası veya doları frao~ olarak satılan bu 
çekler ııayelindtı nereye gitseniz paranızı kemali emniyetle taıır Ye 
her zaman isterseniz dünyanın her tarafında, şehirde otellerde 
vapurlarda, trenlerde bu çekleri en küçllk tediyat için nakit ma· 
kamında kolaylıkla istimal edebilirsiniz. Travellerı çekleri hakiki 
sahibinden başka kimsenin kullanamayacağı bir şekilde tertip ve 
iht~s edi'mi•tir. 1492 

Evkaf müdirlyetl llA.nları 1 
Çavuşbaşı vakıf çiftliğinin Manastır civarmda şarkan 

Palamut gölü garben Bozaburnu cenuben Budakdere şimalen 
Üsküdar çayın hudutlarile mahlut 180 dönüm tarlanın bir se-
nelik ican arttırmaya çıkarılmıııtır. İhalesi 19-4-933 çarşam
ba günü saat on beştedir. Tutmak iıteyenlerin İstanbul.Ev
kaf Müdüriyetinde Orman ve Arazi Kalemine müracaatları. 

(1328) 151S 

Alemdağı'nda Taşdelen suyu mevkii kır kahveciliğinin 
üç senelik İcarı arttırmaya çıkarılmıştır. İhalesi 19-4-933 
çar§amba günü saat on beştedir. Tutmak isteyenlerin İııtan
bul Evkaf Müdüriyetinde Orman ve Arazi kalem.ine müra-
caatları. (1329) 1s1e 

Çavu§başı valaf çiftliğinde şarkan düz kestane deresi 
garben kirazlı torluğu timalen İstanbul yolu cenuben eski 
çiftlik dereııi hudutlarile malôt 190 dönüm tarlanın bir 
senelik ican arttırmaya çıkarılmıştır. lbalesi 19-4-933 çar
şamba günü saat on beştedir. Tutmak isteyenlerin lıtanbul 
Evkaf Müdüriyetinde Orman ve Arazi Kalemine müracaat
ları. (1330) 1517 

Kıymeti muhammeneııi 
Lira Kuruş 
332 50 

Kasnnpaşa'da Kulaksızahmet kaptan mahallesinde 
Kadıçeşmesi sokağında 69 No. lı meşrutahanenin enkazı pa
zarlıkla satılacağından taliplerin Mayısın 11 ci perşembe gÜ
nü saat 15 e kadar Mahlôlat kalemine müracaatları. (1611) 

Elaziz Belediyesinden: 
Yüksek Mimarlık mektebinden veya Mühendis mekte

bi Mimari şubesinden mezun ve tecrübeli bir mimara ihtiya
cnruz vardır. Ayda iki yüz lira ücret vereceğiz. Talip olanla
rın diplomalarile Ehliyet vesi kalarmm mu1addak birer ıuret 
lerini acele ElB.ziz belediye riyasetine göndermeleri. (1505) 

, 1657 

Beşiktaş Malmüdürlüğünden: 
Beşiktaş Hasanpaşa deı esinde veli efendi sokağın

da ki.in atik 3 ve cedit l numaralı kagir askerlik dairesinin 
mülkiyetini bihnüzayede satılacaktır. Taliplerin yevmi ihale 
olan 19-4-933 tarihine müsadi f çarşamba günü Beşiktaş mal
müdürlüğünde müte§ekkil sa hş komisyonuna müracaatları. 

(1424) 1687 

Istanbul Gümrük Muhafaza 
Başmüdürlüğünden: 

Yerli Komprime · Ambalajı Komprimenin her birinde 
Klormayt kinin 100 Gramhkkutu % 25 santigram Klor-

mayt kinin bulunacaktır. 
1 - Bılşmüdiriyetimiz ce yukarda yazılı evsafta 23 ki

lo Klonnayt Komprime kinin pazarlıkla aahn alınacaktır. 

2- Pazarlık iti Başmü diriyetimiz satınalına komiııyo 
nunda 15-4-933 cumartesi günü saat"IO da yapdacaktır. 

3 - İstekliler yüzde 7, 5 iğreti giivenmelerile belli 
saatte komisyona gelsinler. (1601). 1845 

Devlet Demiryolları idaresi ilanları 

İdaremiz için pazarlıkla satın alınacak o;an (21) ka
lem Transmisyon kayı§ı tel raptiyesi, yüksek tazyık kurşun 
boru, karfiçe çivisi, Müsevi köşe demiri somun anahtarı, er
kek ham anahtar tampon grasör, Marailya kiremidi, Bilet 
kurşunu emaye etiket gayri müsavi kö§e demiri, yuvarlak 
İsveç d~, demir levha benz~ •. peçe~e, ~ yağlı tebe-

şir ,Filditi siyah toz boya•göz!ük mı~e~nk kigrt, ~klılc oza
lit muşambası ve saire gibı muhtelif cıns nıalzemenın pazar
lığı 19-4-933 tarihine müııadif çarşamba gilnü mağazada ic
ra lalınacağından taliplerin yevmi mezkôrda saat 9 dan 11 
e kadar isbatı vücut. ederek ta hriran fiat vermeleri bu bapta
ki malzemenin müfredat listesi mağaza dahilinde asılmış o· 
lup nümune getirihnesi icap eden malzeme için pazarlık edil
miyeceği ilan olunur. (1621) 

Kaclık6y Malmüdürlütfind ... n: 
Osmanağa mahallesi Kadıaskcr sokağında 13 o. Le 

hanenin nısıf hissesinin müzayedesi bir hafta temdit oluna
rak 17-4-933 tarihine bıralaldığı ilan olunur. (1627) 

Cazeteı:ilik ve Matbaacıltk T. A. Ş. 
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Aôkaraıı.--11ı ; Defteri. 
İstiklal mahkemeleri 
Döneklik edenler ve meclisin 

haleti ruhiyesi 
U Eyl(il 1920 

Niçin istik.ili mahkemeleri tet
kil ediyoruz? Bunu dofuran zaru. 
retler malOmdıır. Herkea anladı. 
On ııün evvel de bunun kanunu 
alkıtlar arasında kabul edilmitti· 
Şimdi mahkemelere aza seçilmek 
mevzuubahistir. Kanunun müza· 
keresine ittiral< edenlerden yalnız 
14 kiti müatenkif kalmıtb. Bugün 
ne olduy.a oldu. Mecliste bir da • 
neklik bqladı. On gün evvel müa
pet rey verenler, timdi eUi karar. 
larından istinkif ediyorlar. Neti
cede anlatıldı ki müıtenkiflerin .. 
dedi 67 yi buluyor! Bu netice el. 
bette nazarı dikkati celbedecek. 
ti. Bundan en ziyade müteeıair o
lanlar, mahkeme azalıklanna se
çilen meb'uslardır. öyle ya. • Bü
yük Millet Meclial namma adale
ti, tiddeti tatbik edecek olan bir 
mahkeme heyeti; •ter kendialnl 
vekil ve bakim intihap eden mec
liıin itimadına istinat edemiyorsa 
naıd vazife görecek, vicdan, ada. 
Jet ve maslahat dairesinde nasıl 
hüküm verecek? itte buıtm istik. 
lal mahkemeıi kanununun lltn 
bile teklif ediliyor. Hamdallah 
Suphi Beyin ı 

- " •• Bu kanıın, )'GOaf ~ 
vicdanlarımızda bir 1ıald ,.Mini 
alıyor. Miiatenkillerin çofalman, 
hatayı idrak ettiğimiu del&et • 
der. lstiklôl mahkemelerine ait o
lan kaydın lıtluedilmainl t.Jılil 
ederimi,, 

Yolundaki beyanatı, bravo -
lerile, alkıtlarla kartıJandL 

Geçen celselerde intihap edilen
ler, mecliıteki havaya bek.arak, bu 
feraİt altında vazife ıörmıiyec:ek.. 
ferini ıöylediler, ayn ayn ldlnüye 
çıkarak iıtifa ettiler. Hamdullah 
Suphi Bey bu haleti nabiyedea is
tifade ediyor: 

. - Bu vazifeyi orduya Yflrirsi
nız , yaparlar. Diy0t:. 

Beaim Atalay Bey (Kütahya), 
Ihsan (Cebelibereket) Muhldin 
Baha (Buna) N«ati '(Saruhan) 
Refik Şevket (Sanı.ban) ~ 
Rasih Efendi (Antalya) bmma 
m?dafaa ve böyle bir bıımrmn 
mıl~i ~dafaa için et- oldup 
nu ıddıa ediyorlar. R..ıh Hoca 
haykırıyor: 

" M - ··• eclls inhilal .... edl10r1 
Y ?kaa davcuından mı oasııeçti1 
Bır ~ta eooel çıkan bir Am--• 
bugün tatbikından utinkdl ctmeA 
d~.,~~ leragattir. Y alıat açıle 
ıoylıyelun: Bu ınedı.te ı .. 
ranbulun mühim bir eli oardır/ O 
d. meclisin_ içine ırirrnlftlr. El.; 
grrmeseydı, bir halta ftf10el lııabal 
eltilüniz bu kana,._ tıııtbilnndan 
IP.ragat edilmezdi/ 

Raıih Hocanın bu e&.ıderl de 
bravo seılerile, kartılandı "'° aJ. 
kı,landı. 

O halde hakikat ve ebe 1 et 
t.•nfta?.. ı Y ne 

Rasih Efendi bir aralık "V 
killP.rden bir teY rica d 

1 ıı: 
Verdiğimiz bütün l..-~- e:ıe d: 

b'k ""-llUD.lıuı a 
tat ı ebneılnler. Olur ki, bir haf-
ta sonra mecllı karannd 

d ı an nıcu e er.,. 

Bir kışım. varidatını ka bed 
Maliye Vekili Ferit Bey by den 
• 'f d . S , un an 
ıstı a e etti. öze abldı: 

• 

• 
ı 

Rcuih B. Hamdullah Suphi B. 

- "Bu teklifinw men'i müski
rat hakkında yapalım mı?,, (Gü
liifmeler). 

Hamdullah Suphi Bey ıene aöz 
alıyorı 

- "Niçin asabiyete kapılıyo
ruz? HükOmetlerin kararları, ihti
yaca ıöre her ııün deiitir. Hiç bir 
hükUmet, yeniden yeniye anlatı· 
lan hakikatler kartısmda vaktile 
tıı kararı almıttık diye ısrar et. 
mez. Kanunun tarzı tatbiki noktai 
nazarmdan içimizde bir tereddüt 
ha.ı1 oldu ..•.• ,, 

Nuan Fehmi Bey (Gümütha
-> - Memleket, hlHiyatla idare 
edilmesl 

Refik Şevket Bey hepsinden zi
yade asabiyet ıösteriyorı 

- "Mediain v=iyeti.ni bir si
nema ıribi görüyorsun. Bıı kanun 
telılil edildiği /lÜll kabalii muta
lla1nl11ın, yukan kaldmlmıf eller ••• 
Sonra bugün mü.tenkilleri alkı,lı
yan ue yakan kalkan ayni eller ... 
Ncuıl iddia edebiliria ki, -,aptağl
ma temettii kanwuı, men'i müıki
rat kanunu, ahkamı ,U iye d İye 
bar bar batırdıZıma luuuınlar ya. 
flyaca}r? Elendiler,~ alenen ya
lancıya, yalancıya, yalancı/ •• ,, 

Bu sözler, tiddetli gürültüyü 
mucip oldu. Sözünü ıeri al 1 ses
leri, tavanlan çınlatıyor. Refik 
Şevket Bey, .&lerini tevile çalıtı· 
yorı Yalan demek, hakikatten İDo 
hiraf demektir. Bb bııkik•tten in
hiraf ettik 1 

Refik Şevket Bey devam edi"yorı 
- "Hamdııllah Sap#J Bey lrork

ta. O, içtimai lı&liaeleri lıWerile 
idare etmek İltİyor. • • Halbukl 
muuallak olmak için bis, cuacağu, 
cuılacağız. • kueceğis, keailec• 
fU. Ba,ka sare yoktur.,, 

Hatiplerin biribirlerine aavur
duklan alır sözler yüzünden asa
biyet bir türlü dinmiyor. Riyaset 
mevkiinde bulunan Hoca Vehpl 

· Efendi, meb'uslan teakin edemi
. yor. Bir düzüye lahavle vela çeki

yor. Bir aralık doktor Mazhar B. 
(Aydın) kürsüde görünüyor: 

- " . • Elendim, meaele anla,ıl
m1Jhr. Asabiyet, insanlar için bir 
neui haatalıkhr. Hcutalar İle ma
zr.ırdUT. Hepimizin maksadı mü
dalaD. lruooetini tezyit etmektir. 
Bunda herku müttefiktir. istila 
eden arkada,lann da tereddüdü
ne mahal yoktur. Onlann da lıak
kı oar: Bııgiin yapılan bir kanu
nun, yarin yıkılması ihtimali, me
murlar üzerinde de, umumf idare 
ihtimal kl, Maliye Vekili Hazret
lfn'i de, men'i miiskirat kanunu-
ilzerinde de fena teair yapabilir . 

Rus ve Türk 

1 
Bilginleri 
Hariciye vekili dün 

ziy,.fet verdi 
ANKARA, 13 (Telefonla) -

Hariciye Vekili Ruı bilginleri ~ 
refine bugün Ankarapalasta bir 1 

öğle yemeği vermittir. 
Yemekte Muallim Afet Hanım 

efendi, Maarif Vekili, Fırka Umu 
mi Katibi Recep Bey, Riyaseti. 
cümhur Umumi Katibi Hikmet 
Bey, Fırka Grup reis vekilleri Ali 
ve Cemil Beyler, Sovyet Büyük 
Elçisi M. Suriç, Hariciye Encüme
ni Reisi Mahmut Bey, Hariciye 
müstetan Numan Bey, Sovyet El
çiliği Erkanı, Türk dili ve Tarih 
Tetkik Cemiyetleri Reisi azaları, 
Maarif Vekaleti talim ve terbiye 
heyeti reisi ve azaları hazır bulun 
muşlardır. 

Dün aktam da M. Tahi ile re
fikası Rus ve Türk bilginleri •ere
fine bir aktam yemeği vermişler
dir. 

Kıx enstitü•ünün 
moda serimi 

'.ANKARA, 13 (Telefonla) -
ismet Pata Kız Enstitüsü birinci 
moda serimi bugün yapılmıttır. 
Ankara kadınlığı bu hadiseyi la. 
yık olduğu heyecanla kartılamıt 
ve Hükfunet merkezinin bütün ze 
rafet muhiti bir akın halinde 
müessesenin salonlarını doldur
muftur. 

ismet Pa.,.nm refikaları Ha
nımefendi, Doktor R~it Galip Be 
yin refikaları Hanımefendi, Mual
lim .ı\fet Hanımefendi ve sefirler 
sergiye gelenler arasında görülü. 
yordu. Sergi Mektep müdürü Mü. 
nlr Hayri Beyin kı.a bir nutku ile 
açılmıfbr. 

1 
.. . . 
Is ve lscı 1 

Milliyet bu .ütuncla it 11• ifçi İ.ılİ· 
yeni..-. tavaaut .diyor. I f ııe İfçİ 
utiycnl•r bir mektupla ,, büro
muza rmırac- dm•liclirln. 

lı isteyenler 
Yatlı ve g1Srm6t bir hamın aileler 

-dinde mllrebbiyelilr, damdönörlük 
sibl bJr hizmet iatiyor. Kendiıl fren· 
aaca da biliyor. Ankara ve Eakifehire 
de aidebUlr. 

Görilpı:ıelı: iatlyenler ICaclıkiJ:y ,,_. 
talıan..ı, Po.ıa re.tant U n~ 
mektup yazabilirler. 

* * • 
·· ZO -.!enberi muhtelif ecnebi fab 

riJıa n ~erde t,,_viyeci Ye makiniat 
obrıık çahpncf çok tecrilbeH bir elendi 
ehnn ,...ıtıe it ...,..... lateyenJ..- Mı1· 
liyet it Biiroeu~ Eyilp ll:ınlıim nunu
zile mliracaat edebilirl..-. 

• • • 
T ahdllm orta daktilo ,.. ticaret iti,.. 

tinden anlarım. A.ı-titiml yaptm>. 
Adnoı Seba lıkeleol t. :fNo. münıcııat. 

• • • 
Şimendlferierde, bilet lııondokt~ 

Fllbrikada, ı.Yiyedllk, mahuiplilr, b• 
tllrlü İf yapmala müheyyaynn. 

Adnıeı Katonpafll ldlçülr hamam oo
bk Cijwlm dede telrJreelncle mukim. 

K.-ıı 

nan auya dü,eceğinden ümide düp· 
tüler. Haklıdırlar!,, 

Zemininde latife ile karlflk, a
rayı bulmağa çal!fh. Nihayet mü
zakerenin kifayetine karar veril
di. lıtifa eden zevatm iatifaları 
kabul edilmedi. Onlara, yeniden · 
beyanı itimat edildi ... 

MiLLiCi 

Ankal'a avcıları Ankara nasıl temizleni 
Bu sene de maç 

yapılacak 
1 Ankara caddelerinde iskarpin 

-~~ için çamur yabancı bir madded 

/ 

Ankara aııcılanndan bir grup 
Mebue lbralımi Sllreyya, Hayrettin, Aka 

Cünd&z Beylerle, Diıçi T ••filr: Ş.Tket •• 
Ali Raik Beyler. 

ANKARA, 13 (Huıuıi) - Anka· 
ra Avcılar klübü on iki ya§ındadır. 

Eıkl adı Ankara Avcılar Derneği idi. 
Ankaranın sayıb ve eaki avcıların 

dan bir kaç iıimı 
Merhum Kütükçü oğlu Ali Bey, 

Aka Gündüz Bey, Tüfekçi Hakla Ua
ta, Abdürahman Çavut, Hacı Ali Ho
ca, Molla Efendi, Dava Vekili Bahri 
Efendi, Ayaşlı Şükrü Efendi, Kurt 
oğlu Halil Bey, Sırrı Bey, Balyoz oğ· 
lu, gençler içinde Kütükçü oğullann
dan Kazım Bey, Mehmet Bey, lmali
h Harbiyeden MuM Kizım Efendi, 
Ditçi Srtkı Bey, DitÇi Tevfik Bey, 
Doktor Celil Bey, Maarif Vekaleti lı 
tatiatik Müdürü Cemil Beyler. 

H~r hafta otomobil,. otohüalerle 
parti r y p ctY a lı ' ir. 

Ankara Vilayeti dahilinde fU av· 
)ar vardır: 

Çıbuk tarafında Pare, Y abanabat 
tarafında ıı.eylk, yaban domozu, ayı, 
kurt, kekhk, tavıan ve saire Nallıhan 
civannda yaban ko:ruııu, yaban keçi
ıi, n diğer avlar. 

Sazak ile Biçer cinnnda ördek, 
domuz ve diğer avlar. 

G?I civannda yaban kazı, ördek 
ve aaıre. 

Methur ay yerleri ı 
Çanıh, Daatar, Türkeli, Uhan, Gar 

der,Nenek, Zir, Elınadağı, Karade,... 
ıl, Dikmen, Tek ebeli ,,. ..;,..._ 

Gazi orman çiftliı;nde bıldırcın, 
çil, ördek çok bulunur. 

Ankara aTcdan içinde merhum 
Gül Kadir Ağa bütün Ankara avcı
lannın hakikaten gülü, neteıi İmİf. 
Her partide o vana o parti çok nete 
il ııihı geçirirm~ Hila aevği ile anıl
maktadır. 

Klübün bir de çok aevimll asa11 
Hadi Beydir. Hadi Bey timdi Tekir· 
dağı müıkirat mlidürü olmaaına rağ
men Klüple daima münaaebetini sil· 
der • 

Bugilnkü ten avcdann en teni aa· 
bık ıampiyon Molla Efendi ile Balyöz 
Ağadır. 

Evvelki eeneki 9ampiyon Musa Ki. 
zan Beydi. Geçen aene Kütükçü Ki· 
zım Bey. Bu oene henüz maç yapıl· 
madı. 

Ankaranın imarı 
ANKARA, 13 (Telefonla) 

Ankara tehri imar müdürlüğü 
932 bütçesinde münakale yapıl· 
maııma ve lıtimlikten mütevt>llit 
borçların verilmesi için bütçeye 
(15) bin lira maktu tahsisat kon
masına dair layiha ruznameye a
lınmıftır. 

ANKARA, 13 (Milliyet) - Te- Yenİ§ehirde bir kamyon, dört 
mizlik itlerine çok itina edilen bir lımet Pap mahaUeaine bir 
ıehrimiz var. Burada tehir itlerin• bet araba, Hamam Önüne iki 
den bahsedilirken lıtanbuldakinin yon liç araba, Millet Mecliıi civ 
akıine konuıulur. Hiç bir zaman: bir kamyon sekiz araba, yanğı 

_ Her taraf pia, ıüprüntücü uğ- !erine ve eaki maballelere iki 
ramıyor, gece mahalleler zifiri karan yon alh araba ayırımı, an ıibi 
hk, nedir bu?.. yorlar. 

Diye aöylenilmez. Bilakis: Bütün bunlardan ba9ka pi 
- Allah için, çöpçü her gÜn kapı kesbi katlyet etmediğinden dola 

mızı çalar, eokaklar temiz, !""halle nüz ~ldınlamıyan, sokaklan~ 
bol elektrik ıtıiı içinde, hatta cadde raba ıtlemez teneke maballelerı 
üstündeki odalarda gece kandili yakma- le Belediye ihmal etmemit. ora 
ğa bile hacet yok.. da urtlan demir küfeli üç beygir 

Denir. Filhakika Ankaramız çok ıiı etmiıtir. 
temizdir. Belki biraz tozumuz Tar, fa Daha daha .. Bu it bölüm mı 
kat mütemadiyen inıaat yapılan bir 11, muntazam tetkilittan baıka. 
tehirde bu bal pek tabiidir. Kıtın ça· de iti çok olanlara yardım etme 
mur halône gelen bu tozlardan, Anka kalade. vaziyetlere kotmak Üzer 
ranm eıki halôni bilenler hiç §ikiyet yar müfreze yapılmıt. 
etnıezler. • • • 

Çok değil daha altı yedi oene ..,. Ekipler, evveli müeueaat ve 
vcl Ankara kaldırmıaız, en itlek cad- iri reımiye de dahil olmak üze 
deleri bile diz boyu çamurlu bir yer. aabah bütün evlere ve dükk" 
di; timdi uf alt caddeli, parke aokak birer birer uğrayor, çöpleri alıy 
lı, geceai gündüz kadar aydmlık bir Sonra tekrar ıüpriintü oluraa 
tehir oldu. bunlan eokaklannda münaaip ye 

Eakideıı kilot pantalon, çİDDll gi.- ne konmuı demirden Y• kapaklı 
yerdik. Şimdi bu kıyafeti yalnız harp dıklara ahyorlar. Bunlardan ı 
ilcaatile değil, biraz da ıebrin o za- muhtelif yerlerinde tam :yÜz y· 
manki çamurlan içôn giydiğimizi ba· ne vardır. 
tırlarmı. Bugiin iyi boyanmıt iskar· 
pinlerle dolqtıfmwı: trotuvarlarda a.
yaklarmıız hiç kirlenmeden, çamur
lanmadan aekip duruyoruz. 

• • • 
Eıki Ankararun çamurlarmdan 

babeederken o zaman Aka Gündü
zün Ankarada sıkardrğı "Pey..,. S.. 
bah" iaimll mizah ga:aeteıônde oko
dufum bir hiklyeciği de yazmadan 
geçemiyecefim. 

Bu gazete Ankaranm o zamanki 
çizme boyunu geçen çamUnJnu taavir 
ediyor da, bilmllnaaebe fU hiklyeyi 
naklediyordu: 

"Amerikaya hicret yeni baflamıt. 
tehirler yeni kuruluyor, kaldmm yok. 
Bir eokağm yanından, duvar diplerin 
den yürümeğe çalqaıı bir adam ortada lıir 
§&pka gÖrmÜf, elilmit a.lmıt- Fakat 
bakını,; altmda çenesine kadar Çtl> 

mura batmlf bir adam baft ... 
y ötekine s-b'· 

mit: 

- Aman, demi,, çabuk ol lrartu, 
altımda bir de lar at varl 

itte bu te§bih yapıldıtı vakit, ./uJ. 
kare çamuru da bu hale yakındı ... 

• • • 
Anafartalarda oturdufumdan her 

aallah kıt loe aaat alh buçukta, yazm 
da dört buçukta bir araba katarmm 
ıfirültllıile uykum ulak bir lnkıtaa ut
rar. Dakikau bile f&PDIYBD bu ııürill· 
tillerl, ite sldeu tanzifat arabalan ya
parlar .• 

Yine bu aabah ta erlı:- erken bu 
tenıın'blar uykumu ikiye biçtiler, fa· 
kat bana da bir m.,.su Tenliler. Şeh
rin temizlik itini yaıımak, hiç te '
bir mevzu delil •. 

Çöp arabalarından aldıton bu IJ.. 
bam hot değil mi 7 •• 

• • • 
~y)e allkadarlan bir kolaçan e

tim. yazıyonun. 
Belediyeninı temlıılllı itleri için 

topu topu yüz oeluen ameleal, • se
kiz çavutıı var. 

Sonra; muntazam tekilde takalnı 
edilmif. Temizlik mmtakalarmdan 

ikinci fa11l baılıyor: Arabalar' 
llp buradaki çöpleri de alıyorlar. 
gelit gldifte eokaldarda dalma b 
nan amelenin ıüpürdütü çöple 
alıp geçiyorlar ... Mütemadi bir 
ma, ıılo bir teftit n murakabe ••• 
te Ankara temizliğinin Mbebl. 

Maaleaef kanallsulyona bulu 
dıfıı için, henüz çukur kullanan 
kara lafmılarmm tathlri için bir 
danj) otomobili de her Taldt, he 
tlyenin emrine lmadedlr. Yalnız 
Jedlyeuln ba it için aldıtı 6cret • 
t...ııı ilamıdır. 

• • • 
BlltGn bunlardan baıka yıuı " 

Bd - al.tam erocos &abalı Te 
Ankara caddelerini oulayor, pek 
cak n tozlu giinlerde de dalma g 
yor. 

Aukarada lr meaeledlr. 

'51a anıeozlann - IU U iilan 
vakti müthit aarfl7ab ayn bir y 
temin olunuyor. Beledi,.. ba it 
bir çare aramJf ,,. nihayet H 
Veklletl kartıamdald aahada bir 
tedyen kuyuMa yapbran.lıı bura 
yeYDIİye aeluen tonluk aa temin 
mittir. 

lıte Ankara eaddeleri ya.un to 
nm bu audan bubnr, bu ~daıı 
rinler .. 

• • • 
BOtGn alıalllld- rat- ve 

hlrl haldlı:aten silç olan tebrimlsln 
sGn dit- f'Ohlrlerlmbe -
c:ak bdar teınbılltlnl bla bu met 
lu çalıtmalara borsJuyu.a. 
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