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NUSHASI 5 KURUŞTUR 

'türkler ve 

komünizm 

lıtanbul zabıtuınm bir takım 
ltlırikatçılar b11kkmdald takibab-
111. gazetelerde okuyan bir ecnebi, 
bu ınemlekette filhakika bir komü
niatlik cereyanı oldutunu Ye bu
nıın kanun ile menedildilini san
nedebilir. Ve ııazetelerimbdeld 
~riyabn ,ekli de böyle bir kana. 
•t husule getirecek mahiyette oJ.. 
dıığunu kabul etmek lhıı:ndır. 
llii.y\ik serlevhalara dikkat edile
cek olursa, bütün ııuetelerde "Ko 
lıtii.nist maznunlanndan" babaedi· 
liyor. 

Halbuki hepimiz biliyoruz ki 
hakikat hiç te bu merkezde değil
dir, Evvela memleketimizde bir 
komünistlik cereyanı yoktur ve ik· 
~Sadi hayatımızın mahiyeti itiba
tile de böyle bir cereyan olamaz. 
Sonra komünistlik memnu değil
dir. Ve lstanbul zabrtaımrn taki
b,tı komünistlik aleyhinde değil, 
talırikatçdık içindir. 

Tarihin her devrinde mevcut si
~aıi ve içtimai nizam yerine ken
di telakkilerine göre, daha iyi bir 
~i:ı:am ikame etmek istiyen insan
~r mevcut olduiu göriilmüştür. 

anunu esaside yapdacak fU veya 
~il ufak tadil ile veyahut fG veya 

11 tedbirle anıu:m dünyayı cenne
te çevirmek istiyen otopistler her 
lııeıniekette vardır. Memleketimi
ı~n bu noktada istisna tetkil etme-
11 İçin bir sebep yoktur. Türkiye
~e de böyle dütünen insanlar b"-
~abilir. Ve bunlar, bu kanaatle
litıi ınuhafaza edip te harekete 
~;çınedikçe kendilerine kimsenin 
ır diyeceği olamaz.. Kanunun 
~enettiği vaziyet, tabrik&.tçdıktır. 
alnız komünistlik değil, mevcut 

1İYaıi nizamı cebir ile delittirme
ie ınüteveccih herhangi teşebbiiı 
Ce:ı:ayı istilzam eder. 
lCoınünistliğin memleketimizde 

}°eri yoktur ve olamaz. Çünkü ko
lııii.niatlik için iki tart mevcut ol
lııahdır: Yüksek sanayi mevcut ol· 
~h ve itçi ımıfı i•tiamo.r edilme
tdir. Türkiyede ne yüksek eanayi 

;ardn, ne istismar edilen itçi aıru
ı, ne de bir toprak meaeleıi. 
.Koınüniatliğin yafPma•ma mü

~ıt olmıyan memleketlerde bu yol 
a atılan adımlardan rical edil

~İtfu. Sovyet Rusya ile olan aiya
~ doıtluğumuz, bu ko1Dfu memle-
ttteki komünizm tecrübeainin 

lıııı.vaffak olmadığ1111 ııöylemeğe 
~i değildir. Sovyet Ruayada 
~ 917 oeneıinden ıonra dört sene 
0ıniinizmin bütün ahkiını tatbik 

h~ilıneğe çabtddı. Bunun çıkmaz 
1 
ır Yol olduğunu anlıyan Lenin, 

-i_2ı senesinde ricat emrini verdi. 
. 0ınüniıtler kendi tabirlerile "ile-
~Ye doğru, daha iyi ablmak için" 
~~t etmit olmakla beraber, haki
"llt tudur ki 1921 senesinden aon
t\ Sovyet Ruayada komünizmin 
lıtenaipleri tatbik edilmete çahtıl
tadı. Gerçi Rusya 1921 senesinde 
lı tıin'in emrile haflaııan "yeni ik-
•adi siyaset" ıiıteıninden ayrd

~ı•tır. Ancak komünisme doğru 
f'l:ınek için değil, Rusyayı sanayi. 
'ttinnek yolunda yürümek için 
'hdınıttır. Bu da her memleketin 
~ih yukarı yapmak istediği teY· 
ır .• Her memleket bu gayeye doğ
~ Yiirürken, kendi husuıiyetlerini 
llıarı itibara alarak yürümek 
~ecbu:riyetindedir. Rusya timdi-
1~ devlet aerınayedarhğına doğru f1den bir yolda Yiirüyor. Bazıları 
~tdi tetebbüse ehenıın.iyet vermit· 
~r. Biz her iki tekli telif etmit bu
)lı.ıııı.yoruz.. Ve Türkün kurtulut 
0111 da bu yoldur. 

Ahmet ŞVKRV 

Pttecli•te kabul edl· 
len kanunlar 

t;_:'llVKARA, 11 ( A.A.) - B. M. Mec 
te;:;ugün ras ~kili Eaat Beyin riya· 
Ilı de toplanmJfhr. Ankara ıehri İ· 
~· nıüdürlüğünü 1932 ıeneai bütçe• 
•ı ~e 1500 liralık münakalf! yapılma 
>iİ 5 bin liralık munzam tahıriıuıt .,.,. 
11ı;:ıe!İ "" 1932 ıen .. i müvazenei u
'<ıaı';'ıyesine dahü dair• bütçelerinin 
Ilı;; lor, arasında 214 bin 613 liralık 
~.,:0~a!e yapılması haklımdaki ka· 
~il !oYıhaları müzakere ııe kabul e-

l ~~'ffir. Ordu, bahriye ııe jandarma 
~)•tarı. ~e memurl~n. ka~ununa mü
~iı;'"' •zın kanun layihcuıle ordu :ııa
~ ~heyetine mahsus terli kanunu
rı,Qdd O uncu "" muaddel 14 üncü 
~q;, elerinde yapılan deiiıiklihlere 
4••eı lı?nun layihasının birinci müza
olt,cı~·· yapılarak kabul edilmiştir. 

~. perıcmbe günü toplanacaktır. 

Bankalar faiz miktarlarını i 
,wuıw1111uwıwı111111W111Hlltllllllllllllllllunrut11llllllllmlllllllllllllrıt. Bütçe 

1 Hayretle karşılanacak Görüşülüyor 

1 h d 
Hudut ve sahiller •ıh-

§ çirkin bir a ise ha!N~~~!}~!ı:o!~tÇ::.' 
1 dut ve sahiller uhhat umum müdürlü-
== Bulgaristanda bir Türk mezar. iü bütçesi ba11larak mebuslara tevzi 

edilmi§tir. Gelecek pazartesi heyeti 

I
= lıg"' 1 t;:enı• bı•r tecavu•eze ug"' radı umumiyede müzakere edilecektir. Büt 

~ çe encümenince mezklır umum. müdür 
lüğün yeni masraf bütçesini 573 bin 

Ölülerd~n ne istiyorlar? § 992 lira olarak kabul edilmiş ve vaE ridat bütçeıi de 758 bin 500 lira ola-
_E5! D"- A---'-'- AU.n---·- s-~ol- _.. · ad b B ,_ lar rak teabit olunmu§tur. Müdürlü(ıün 

wo ,,.....,... ı- --· ı- .,ınwı fU ..,. a aca a u..,ar yeni maıraf bütçesi Haydarpaf& ve 
5 muhabiri. lnanılnuyaccık kadar 111111 neyle telif IHI t.eııil edebilecekl.er- lzmir emrazı aariye ve İ•tililiye haeta· 
§! aa/.anm almzycu:ağı leci. bir habtrr dir 1 Dünyanaı hiı; bir memleketin- hanelerine yeniden alınacak mütehae 
§ ııerdi. Bul11arütanJa Rıvıgrat loa- de bcı kadar in.ıanlıkla h~ münaı• oıs ve ıair müatahdemler ücretleri i-
i§ aabaanda BW,,arlar, hem de t•ıuilı ı..fl olmayan tüyler arpertid h&I~ çin tahaiaat konmuıtur. Bundan b,.,. 
..., ka her iki haetahane baı tabipleri Üc· =: "" terki! edİlmİf biT ,.küde Tark ıe ne görülmiif,,.. İfidilmqtir. Doat - retleri diğer devlet hastahaneleri baı 
§!! me:ııarlığuıa girerek, kabirlerin al· luk çerçeııeıinin yalnız dl§mda de· = (Devamı 5 inci sahifede) 
S tını ilıtiine getirmifler, iter reyden iü, pek uzaklannda kalan bu ku- ~ 
S e1111el ancak hürmet edilmui ı.uım ruruı vaıtai IHI .ı.,., verici hadue- E 
; 11elen kablrl.erdehi TiJrk c:enıaeleri nin, bis gene Bulgariıtandaki bazı ~ 
5 11ln kemiklerini darmadağınık et• tahrikatçı ....-tar tarafından çıka ;;;;; 
E mİfl.erdir. Gerçi gel.,, haberde lıuı- rıldığmı tahmln ediyoruz.. Bulgar § 
il§ la talırilıit yok- da, ilk balıl§ta in- hükumetinin yaln"' medeniyet ııe § 
§ aanı hayrete 1H1nrn bu hadi.eyi, inaaniyet alemini delil, hatta Bul- E 
- doatluk hul.erimöıi daima ta:&U et- gar mülatini bile utandıran ııe il· ;: 
~ tilimis ve kuvııerlendirmek utedi- (Devamı 4 üncü sahifede) ~ 
iiiıın ıuıınm wıııuııımuınmunımıııııııııı ıııuııııııııuıııHııııııııııııııııffi 

Reisicümhur Hz.nin yük
sek irşat ve alakaları •• 

Faiz mikdarı 0/o 12 yi geçmiyecek 

Bankalar bu e•ası kabul ettiler. it banka•ının 
bütün ıubelerlne yaphtı milhlm bir tamim •• 
ANKARA, 17 (Telefonla) -

Reiıicümbur Hazretleri son tetkik 
seyahatlerinde kredi vaziyeti ve 

krediler için halktan alınan fai:ıı 
mikdarile yakından alakadar ol
muşlardı. Bilhassa Bursada sana
yi kredisinden yüzde 12 den faz. 
la faiz alınmaması hakkında al&
kadarlar temennilerde bulunmuf
lardı. Gazi Hazretleri refakatle
rinde bulunan lktısat Vekili Celil 
Beye bu mühim ınesele ile metgul 
olmalarını emretmişlerdi. Ba,vekil 
PBfanm alakadar olduğu bu it et
rafında eaaıılı tetkikler yapılmıt 
faiz nisbetlerinin mühim mikdar
da indirilmesi karar altına alm
mıtbr. Büyük baaıkalarm yüzde on 
ikiden fazla faiz almamaları tim
diden takarrür etmiş gibidir. Ban
ka direktörlerile görüten Maliye 
vekili bankaların salahiyettar er
kıinile de bu noktada mutabık kal
mı9tır . .it Bankası öteden beri nia
beten ucuz faizle çalışmakta olma 
sına rağmen bütün şubelerine ye-

Maliye Vekili Mustafa 
Abdillhalik Bey 

, niden talimat vermif, yüzde on i
kiden fazla faizle kredi üzerine 
muamele yapmamalarını bildimıit 
tir. 

''i Ukarid.a: Hımayeıetfiif h.ongresi, 
Atağıda: Darülfünunu ziyaret eden Yunan diş faküllesi talebesi. 

- Yazısı iç sahifede -

İstanbul suları 
Mütehassıs yeni bir 
proje hazır ıyacak 
Belediye tarafmdan lstanbul au te

ıiııatırun tetkiki ve ıslahı için celbedil-
- -'.lis olan mütehag .. 

sıs -M. F elner evvel 
ki gün kağıthane
ye giderek tetrih 
havuzlanm görmü 
ştür. M. F elneı· 
tirndilik dosyalar 
ve plinlar üzerin
de tetkikat ile meş 
guldür. Bu tetki
kat bitince, Ter
kos gölünde ve ha 
vuzlarda ve bütün 
su tebekemizde tel 
kikat yapacaktır. 
M.Felner tanınmış 
bir mütehauıabr. 

M. FELNER Almanya'da 8 - 10 
ıehirde ıu le.İsalı 

yapmqbr. M. Felner yapacağı tetki
kat halckında şu malUmatı vermistir: 

(Devamı 5 inci aahifede) 

adenciler 

Dün Ankaraya gide· 
cek heyeti seçtiler 
Madenciler birliğinde dün hü

k6metin maden reaimJ,..;_ ·~ vap
tığı yeni tadillt 
meıeleai hakkın
da görütülmek ü
zere bir toplantı 
yapılmıtbr. 

Bu toplanbda 
son karamaıne 
tetkik edilınit ve 
umumi bir mem
nuniyetle kartı
lanmıttır. Bil
haısa lktısat Ve
kili Celal Beyin 
muntazam bir fe- Sadreddm ı>nver B. 

kilde madenciliği himayesinden 
ıitayitle bahsedilmittir. 

Bu müzakerelerden sonra lktı
ıat Vekaletinin talebi üzerine rü
aum meselesini ve madenciliğe ait 
sair husuaatı göriitmek üzere An. 
karaya gidecek heyet ıeçilmitlir. 
Gidecek heyet umum namına 
Birlik umumi katibi Sadreddin 
Enver Bey, Ereğli tirketi umum 
müdürü M. Roi, Fethiye - Ba1ya 
tirketinden B .. Billiati, Buttaf tir· 
kelinden Orhan Bey, Dağardı tir-

(Devamı 5 inci sahifede) 

,ı---~---
34 üncü Liste 
ANKARA, 17 (A.A.) - T. 

D. T. Cemiyetinden gönderil
mittir: Kanılıkları aranacak a
rapça ve farsça kelimelerin 34 
numaralı listesi tudur: 
1 - Sadme 8 - Sicil 
2 - Saik 9 - Sihif 
3 - Samiin 10 - Siper 
4 - Sebep 11 - Srr 
5 - xcde 12 - Sitayiı 
6 - Seher 13 - Sitem 
1- Serap 14- Sütun 

Listelerde çıkan kelimeler· 
den manaları birden fazla olan
ların her manası için ayn ayn 
kartılıklar ileri sürülebilir. Kar 
~ılık gönderen zatların gönder-

i 
dikleri kastılıklardan duyulm~t 
ve itililmit olmayanları hangi 
kaynaktan aldıklarım gösterme 

ri rica olunur. - --, __ 

, '. 

Sahip ve Baımuharriri 

SUrt Meb'usu MAHMUT 

Umumt Nqriyat ·ve Yazı Müdürü 
ETEM iZZET 

eyi kabul ettiler 

Hayat ucuz mu, pahalı mı 
Kazancın azaldığı, ucuzlukta da 

nisbet olmadığı anlaşılıyor 
Ucuzbyaa ve pahalı olan ıeyler neı 

bir ay için · kaç lira llzım? 
Hayat pahalı mıdır? Bu auale "e-1 zı §eyler de çok ucuzdur. Bir kmm 

vet " diyemeyiz. lnaanm yalnız mücadeleler harbi umumiden evvelki 
yiyece~e ihtiyacı olııaydı hiç para mikyıuma nazaran baıabat ıel· 
tereddut etmeden " hayat u- diği halde, bir kıınn maddeelr klğıt 
cuz, hem çok ucuzdur'' hükmünü ve· ve altın nlıbetile mükayeae edil~y&
rebilirdik. Fakat hayat, yalnız yiyip cek'kada:r fahiıtir. 
içmekten ibaret değildir. Giyinip ku- 6 madde •.• 
§anmak, döıeli dayalı bir evde otur
mak, a:raaıra gezip dolaımak, mede
ni ve cemii ihtiyaçtan tabnln ebnek 
te zaruri ihtiyaçlardandır. Bugün için 
letıınbulda bazı §eyler çok pahalı, ba-

Ticaret odau iıtatiıtllr ıubeainln 
hw ay hazırladıtı: enclolae nuaııuı 
11eçlnme §&rilan aeçen ııeneler<len 
çok kolaylaımıfbr. 1914 snealndeld 

(Dnamı J inci aahlfede) 

En karlı şey 933 istikraz 
· tahvilini almakhr 

Halk büyük bir şevk ve rağ tle 

tahvilat satın almaktadır 
Maliye mtlateprımn beyanab 

Bir müddettenberi f"lırlmlsde ma
lt itler hakkında tetkikatta bulun
makta olan MaliJ'e Teki.letl mfbte,... 
n Ali Rıza Bey tetkikatını bltirmlttlr. 
Buıün Aııkaraya hareket edecektir. 
Dün alqam ıeç vakit bir muharrlrimis 
Ali Rıza Beyi Brutol otelinde iıtyaret 
ederek bilhaaaa yeni dahili iıtikra:a 
üzerinde g&-il§müttür. Muharrlriıniıı 
Ali Riııa Beye tu ıuaH ..,rmUftw" ı 

- Yeni ikramiyeli iatikra:un büt
çe ile derec:ei alika11 nedir. Ve bu ia
tikrazdan hbıl olacak para bütçenin 
varidat kmnmı mı tetkil edecektir? 

Ali Rıza Beyin beyanatı 
Ali Rıza Bey sualimize cevap vere

rek demlftlr ki: 
- Sise bu huauıta e.aalı maliimal 

vermek için tetkikatta bulunduğum 
lıtanbul versi tahkikat ve tahıilab 

(Devamı 4 llncü aahifede) 
Mühim ııe ıayanı dikkat beyanatta 
bulunan Maliye mÜsfefQrı Ali Risa B. 

Haliç şirketi ne olacak? 
Şirketle beraber hissesini alama. 

dığı için Belediye de zararda •• 

Şehir medlolnln, 
Haliç tirketinin e ... 
lediye hiıaeııinin bu 
ıene de tecili için 
yapbğı müno.caatı 

reddettiğini, bunun
la beraber tirketi bu 
lunduğu miifkill va
zİ:!;!etten lwrbıracak 

esaılı tedbirler al
mak ve ic:abmda 
imtiyazı belediye na
mına oabn almak ü
zere Şirketle miba· 

kereye pif!Dd< için Muhittin B. e aaıll
biyet verilclili ya:olDl'f~· 

Şirl<etin imtiyaz miiıılcletinıln Wtmeei
ne henüz 20 ıene vardır. Mukavele md
cibince '1rt<et, vapurları muntazam iflo
temezııe hilkômet imtiyazı feakedeblle. 
cektir. Şirketin hükilınete belediye hlo
ıeıini vennek iat......,ql, feabe oebep o
labilir. Şirketin biltlln teııiaatr ft npur
larma yanın milyon lira loymM tahmin 
edilmektedir. Muhittin B. bugünlerde 
hi .. eoinln belediye "" ..,tdlde alınabile
ceğini kararlır.tıır-k llznı flrketçe te
maşa geçecektir. 

Şirketin vaziyeti ...., telJir meeUalnin 
kararını nasıl karpladıtı haklanda dtln 
bir muharririmiz Haliç Şirketin İdaN 

- -

ınecllal lldnd reial Memduh B. le .arüt
ınilttllr. Memduh B. diyor ldı 

- " Şirketimiz zarardadır. 932 aeneel 
lıılllnpunda da yazıldılı ftçhile" 932 
aeııeal baaili.tl, 931 senesine nlıbetle 
1!1,221 buçuk lln nok•ndır . 5eJrl aef• 
rin temini, ancak muraflann haddi ao
prİye tevzili ııayealnde kabil olabilmit
tir. 

Şirket vapurlan, 1913 ıenednd• 
10,324,138, 1929 da 7,148,096, 1930 da 
5,988,6!1'7 ve 931 de 4,944,101 yolcu 
tatDDlflarken 932 ele ancak 4,8111,093 
yolcu nakledebllmitlerdir. 

Şirket, 932 bil&nçosunun 23,638 kü
ıur lira zararla kapalmıfhr. Vapurlarla 

(Devamı 5 inci sahifede) 
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93f elô.ketleri ve lgniı.tief 
lgnatief vaftiz babası olan Çan 
yükseltmek çareleri arıyordu •• 

Bütan bot itleri, mibakere)'İ lmma· ı 
dan. Tilrld.ft Gmitaizlikle lqiltere..,. 
Avumuyanm bcağı- diifıa-dea, 
bunıml• benber Türklerden almabl· 
lecek - kicük te)'İ bile eld- b.çlT'· 
madaa, hallemek liaı:mdı. 

lpatief, ba itte iki batlı olarak ç&· 
lqıyordu: Bir taraftan ikinci murah· 
hu Nelidol'la birlikte Türk -11-
haslarau IUllJOr, diler taraftan Ona 
naduile latanbuhm -ı..-tini 
'lmnıağa ufrA417ordu. 

En oziyaAle mukanmet edil- aok
ta, cöz söre ıöre d.,..•...,•nm Raala· 
ra terki idi. . . Abdülhamit, ılftl' ~ 
lirıe don•-•yı babracaimı aôyle
mi,, Batvelôl Ahmet Vefik PataY• A
yastafanoaa cöndennifti. Tüıiıt 8at'r•
kili Grandük Nikola H Ceneral lpa
tif'le göriİfel'ek, alb zahlmın t.&~
tm bir kıamma ıu.r.Jık Ruıyaya terkı 
talebini ol'tadan kaldn'maia muvaffak 
oldu. Fakat buna kartı Rualarm diğer 
taeplerinden bir çoğunu olduğu cibi 
kabule mecbur kaldı. 

8afvekilin dönütünden aonra müza
kereler devam edildi. Grandük Niko 
la, bir ayak once Ruıyaya dönmek 
istiyordu. Ona kalsa Ceneral lgnatief 
işi hanci p.rtlarla olursa olıun bitirip 
bağlamalıydı. lırnatief, hazır yere ae
rilmit olan Türkiyenin bütün istedik· 
lerini koparmak azmindeydi. Bununla 
beraber Crandükün iıticalinden de 
bir istifade yolu buldaı Batlmmanda
nın ağzmdan, Türk murahlıaalanna: 

- Sulh muahedeainin Çann cülU.. 
gunüne kadar mutlaka imzaaı kat'iy
yen matlübumudur. 

Dedirtti; ocılar bunu lotanbula yaz
dıkbıa sonra Onu'yu da Babılli nez· 
dinde tebligat icraama m-ıa etti. 
Eski başterciiman, lgnatief atzmdan 
diyordu ki: 

- Türkiye vaziyetin ne kadar kor
kulu ve muhataralı olduğunu bilmi
yonnu~ cibi davranıyor. Bugünkü Ta

ziyetin devamı mümkün deiildir. Mü· 
zakerenin uzama11 her dakika daha 
büyük ve önüne geçilemez felaketleri 
davet edebilir. Türkiye kendi aelime
tini dü•iinerek geçmiti ailecek, bugÜ
nü tanzim edecek ve ileriıi için ümi'"' 
ter açabilecek bir sulhu hemen imza 
etmelidir. Ruıyanın talepleri kabul e
dildikten sonra Ruı • Tüıiıt doatluğu 
hemen teeuüs edebilir. Fakat iateni
len :ıartlnr daire.inde ..,. .... ril- müh· 
Jet zarfmd& sulh i1D2:a edilemeaoe bu
nun bütün meı'uliyeti Babti.llye aittir. 

Bu tehditler, murahhulan, ..akell
yı, padİ9ahı korku içinde bırakmıttr. 
lıtanbul, amk nereye bağlanabilirae 
oraya ba~lıyarak sulhiba lmzaUBt iatl
yordu. 

Ayaatafanoıta Boma • Heraek imti
yazlan, Girit ve Tiirkiyerun Rumeli 
Vilayetleri, Aynaroz maıuutrrlan, Ku
düse giden Rua ziyaretçileri, ticaret 
itleri. eıirleriıı mübadel.U meseleleri 
balledilmiftL Ortada Kan.dal, Bul
ıariotan -.e Srrbiatan huduttan ile 
tazminatı harbiye .......ıeteri kalmıt
tı. Baıı.11an batka lpatief, Ywıania
tanla lranın lnıilte._m kucafma 
düşmmıeai için onların hudutlarmın 
tashihi itlerini de ileriye aüriiyordu. 
Ronumyanm Anıaturya - Mac:ariatana 
gösterdiği temayül Rua diplomatı için 
Acı bir den ve örnek olmuıtu. 

~ 

Bir tar.ftan biiiılar üaerinde uğra· 
fllD ceneral, dlter taraftan da Ruıya
DID hlkimiyetfni bir kat daha cöıte

recek tedbirleri diifümaıek- h&li de
lildi. iptida muaalelıanm Od- nya 
!WYaatnpolda lııııuuı diifiinülmiiftü. 
Fakat Ruı ordıuunwı tehditleri aJtm• 
da müzakereler daha çabuk ileri cö
ttrillebileceıti. diler taraftan da bey
•lmilel bir kOGSN toplanarak mu
kadd-etı aulhlye malranlesiain AY· 
npaya dokunur yerleri orada sözden 
eeçirileuii için bwıdan vazıreçildi. 
Boaıun yerine lcnatief, Ayaatafanoat.a 
yapılacak mukavelenin paditaJı tara• 
fından taatikiııden -a bir Türk mu
rahhaa h97eti vautaaile Petenburıra 

• ırötüriibne.ıni, orada Çar tarafından 
taatikini diifündü.. Böylece Çar, Sulta
am üat tarafında yer alnut olacak, 
lcnatief vaftiz babaauu yükseklere ÇI• 

karmıt, paditahı ona nazaraıa ikinci 
dereceye lndinlüt olmakla iftihar e
decekti ... 

-12-
Müzakereyi kırmak 
Türkleri korkuttu 

Sırbİltan hudutları müzakeresi en 
hararetli devreıindeydi. Türk murah
haalan bu itin aıkerlikçe mühim nok
talannı i-.ah etmek üzere Mehmet Ali 
Paıaıun müzakereJ'e ittirakini istedi
ler. Sırbbtan muharebeainde Y enipa· 
zar kumandanhiıru, Ruı harbinde 
Tana Şark ordusu bqmda bulunmak 
üzere Rumeli wafı baıkumandanlı
ğmı, sonra Pile'flleye yardım etmek 
üzere Orhaniye kamandanlıimı yap
Dllf olan Mehmet Ali Pata aslen 
Charleı Detroit iıınıinda bir Fran11z· 
dı. Pek cenç yaıında Türkiyeye gele
rak Müalüman olmUf, Türk orduıuoda 
hizmet ederek Miitiirlüie kad .. ,. yiik. 
selmitti. Apti P&f&Aln azlinden aon· 
ra Rumeli ordulamıa bqkumandan 
olduğu :ıaman Gaıı:i Oaman ve Süley
man Pqalar da kumandaama verildi
ği halde, Tuna tarkmda hiç bir yarar• 
W. ııöaterememitti. Bununla beraber 
Rauf Pata ve Jngiliz Sa.it Pap, onu 
tutnıllŞlar, azlinden aonra da Orhani
yeye cönderterek himaye ebnitlerdi. 
Pilevne diqtükten sonra Rauf Pata 
bunu Süleyman Pa.anm yerine Bal
kan ıarbine cöndermek bile iıtemiı· 
ti. 
Meı.-t Ali Pqa Ayaı&tafanoaa ce· 

!erek müzakereye ittink edince. bir
denbire itler ırercinletti. RIYlann aon 
mühlet addettikleri Çarm cülm günü· 
..., üç gün kalmlftı. Türlı: Miitüriinün 
Sırbistan ve Bulgaristanm cenup hu
dutlarını ıeriye aldmnak için Arna
vutları ileri oürerek yaptığı keskin 
müdafaalar, Ceneral lgnatief'i ku:dır
dı. Türklerin ruhunu çok iyi bilen 
Ruı Bqmurahha11, oert ve kat'ı bir ha 
reketle bu. giditin ônüne durmazaa 
daha çok :zaman aüriincemede kala
cağını hiaaediyordu. Mehmet Ali Pa
şanm oert ifadelerini bir ne:ıuıketaizlik 
hatta bir hal<aret •ayarakTürk mu
rahhaalanor amana diifürmelıı: iıtedi. 

Birden bire yerinden kalktı; Meh
met Ali Paşaya hitap ederek dedi ki: 

(Dennu var) 

Himayeietf al n apıyor? 
Dün bir sene ik iş er görüşüldü 

ve kongre yapıldı 
Himayeietfal cemiyeti Ltanhul Ti- 1 

\it.yeti merkezi dün saat 14 te cemi
yet binaıında senelik kongresini ak
df' , mittiı· . Kongr\;! cemiyet k.tza mu
.-a hhaslar. ittirak etmit bulunuyor• 
l nrdır Cehe ikinci reis Şakir Paşa ta· 
; fından açıldı. Sonra divanı riva ... t 
,:tihahı yapıldı •. Reialiğe Dr. Rıza N u 
ri, katipliğe Or. izzettin Beyl,er •eçil
di. Bund n aonra idare h':"etı raporu 

k d oaporda cemiyetm bu ıene o un u. " ... "d 
16 ı ncı aeneaini idrak ettigı, van atın 
geçen seneden beri azalınasn:ıa ra.g
men, yapılan yardımların çogaldıgı, 
lstanbul belediyesinin her ne .Ya!'._~1• 
i• 25 bin liralık muavenetin keaıldigı, 
Bu sebeplerden Kalender yurdunu~ 
lagvedilerek buradaki 61 çocuğun dı 
ger mekteplere yerl91tirildiği zikre· 
diliyordu. Sus uı, h-.p bilançoıwıa 
göre de cemiyetin 1932 aeneıi varida
tı 27355 lira, masarifi 27355 liradır .• 
932 senesi varidat "" masarifi de tim 
dilik 13 bin liradır. Bir- içinde .Süt 
damlaaı mileueıeıinde 1663 çocuk te 
davi edilmit "" 61 çoeaia ültraYiyole 
tatbik edilmitfir. H• ay 2300 çocafa 
liit -m edilmdrttdir. Anneler Biı·
tiii de 180 takım lnuıdak tevzi etmit, 
450 çocuia bayramda ellolae vennit
tir. Cemiyetin Tokatli:randa tertip et
titi kcMtiimUi balo 5200 lira varidat 
temin etmitfir. Raporda bunlardan 
batka lstanbul merke:ııi için bir bina 
tedariki lazım ırelditi bnnun için umu 
mi merkez nezdinde tetehbüsat ya
pddıtr nahiye ve kazalann badema 
varidatlarınm yüzde elliaini vilayet 
merkezine göndermemeleri için .nizam 
namede tadilat yapıl....-ı zarurı oldu
ğu zikrediliyOC"du. Rapor taavip edil-

di. Dr. Ali Rıza Bey Himayeıetfal ce 
miyeti iaminin Çocuklan Koruma birli 
ğine çevrilmeoini, Süt damlasının tev 
si edilmesıni, her doğumda velilerin 
cemiyete bir mikdar yardım etmeleri 
ni t~kif .,tti. Bu tekliflerin umumi 
merkeze bildirilmesine karar veı"ildi. 
Bundan aonra vilayet merkez heyeti 
":"İldi, Ve ~u zevat intihap edildi: 
Sıvu meb"uau ~msettin Bey, Şakir 
Pa~, Tevfik 8., Re~it B., Muharrem 
N. il B., T~vfik Amir B., Esat B., Feh
~ B., ~lı Haydar B., Kenan B .. Li
~ıa Ref~k H., ~akkiy_t1 Emin H., Sa
diye .Halıl H , Faıka Hikmet H., Semi
ramıs Ekrem H. 

Seçilen bu merkez heyeti birkaç CÜ 
ne kadar bi.r _i~t~a yaparak vilayet 
idare heyetını ıntıhap edecektir. 

ffimayei Etlalı yeni telgraf 
kağıt lan 

Kongre münaoebetile Gazi Hz. oe, 
meclis reisine, Başvekile, Cemiyet u
mumi merkezine Büyük erkanı har
biye re.İsine telg;aflar çekilmİftİr. 

Himayeietfal cemiyeti 15 lrunıta sa 
blan bir nevi telgraf ld~ıtlan baıttr
mıftrr. Kimsesiz çocuklara yardnn 
makıadile memurların telgraf çeker
ken bu kağıtlardan lrollanmalan ta· 
mim edilmiştir. 

Himayei Etlale yardım 

Bakırköyde Ziya Bey ailesi Faika 
H. Hinıayeietfal doğum evine 500 li
ra, Seniha H. 100 lira •e bir ev, Ay· 
dm oteli aahibi merhum lbrabim B. 
ailesi iffet H. doğum evine çocuk ta
knnları tebe&Til etmittiı-
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· ~H A R İ C İ · HA.HERLER 
Yeni ~~arebe ; 

Çin .etleri önünde 
hllA. kan dökülüyor 

Rusyadaki tahribatçıla
rın muhakemesi 

PEKiN, 17 A.A. - Şinvangton 

limanının etrafında çok aiddetli Mu·· ddeıeumumi iddianamesini okudu 
muharebeler olmaktadır. 

Bu te~ir Luan nehr~ne ~oğru Cürümler: sabutaıe casusluk rücvet 
hattı rıcatlarmın keaılme:mıden 1 t t y 
korkan Çinliler tarafından dıin 
talıliye olunm!!• ve Mançukov kuv-
Yetleri tarafından i,gal edilmısti. 

Japonlu Çinlileri Luan nehrının ·•t sahiline dojfnı sürmeğe çalı~ı
yorlar. 

Hicazda umtan ---lbni••uut Hz. memleket 
te nafi itler yapıyor 

Mekke muhabirimiulen: Hac 
mevsimi geldi çattı. Hintten, Cava
dan, Çinden hacılar geliyor; ge
liyor ama eski ko•u• yok. Bu yıl 
bıldırdan daha sönük. Halbuki 
daha önceleri bu mevsimde hacı 
kalabahğmdan sokaklardan geçi
lemezdi. 

Bu ytl bugüne kadar gelenler 
5,6 bini geçnıemittir .. Eakiden 
(Ommülkuvva) gazeteıt her gün 
kaç hacı geldiğini yazardı. Galiba 
o da mü,teriıiz kalmı• gazinocı 
gibi artık gelip gidenlerle alaka-

dar olmıyor. ı 
Hacılar azalmakla beraber Hi

cazda iktiaat ve umran itleri art
makta ve ilerlemektedir. Bakınız: 

1- Cidde Üe Mekke arasında 
demiryolu yapdmak üzere Hint 1 
müılimanlanndan bir gruba imti
yaz verildi. 

Grubun mümeuili Elaeyyit Ab
dülkadir Ceyli.nidlr. imtiyaz mücl 
deli 50 senedir. 

imzalanan ittifaknamenin bazı 
maddelerini de yazayım: 

a) Hicaz demiryolu fİrketi yal
n12 müslümanlardan mürekk"ı> 
olacaktır. 

b) Şirketin ıermayeai 5 milyon 
Hint pevyeaidir. 

c) Eaham hamilleri mutlaka 
ınü•liim•nlardan olacaktır. 

d) Yolun yapılmasına 352 ..,_ 
neai recep aynıda liqlanacak ve 
354 recebinde bitirilecektir. 

2- Eski Hidiv Abbas 'Hilmi 
patanın banka iti de nihayetlen
di. lttifakname imzalandı. Hidiv 
in müıneaaüi Abdülhamit Bey ser
mayeyi getirmek üzere Londraya 
yollandı. Bankanın adı «Arap 
Kralltğı Mümtaz Bankası» dır. 
Sermayesi bir milyon İngiliz altu· 
nu olmak üzere banka namına 
kağıt para çıkarılacaktır. 
Bankanın merkezi Londrada 

bulunacak Ye çıkaracağı kağıt pa
ralar lngiliz bankaımın kefaleti 
altında olacaktır. 

Moako•ada.ki mühim caauılulı •• talı.rikS.tçdık daYaıında •a bqta ı.t.. m•ua-Wclan biri 
aühendi• Tt.on.toa'der. Yukar.tald rttimde da•aıun biitün sikletin.i 6-rine almaı •l&.G hu 

adam aôrüa mektedir. 

MOSKOVA, 17. A . A.- Tao Ajan11 
bildiriyor: Maznunların iaticvabı hitLk
ten sonra, müddeiumumi Viıinski id tl ia 
namesini okumuıtur. 

Müddeiumumi, meıelenin cifıantüınul 
..., istiınai bir vasfi olduğunu bu itibarla 
Sovyet Ruıya dostlariyle ..., dütmanla· 
rının alikaımı celbettiğfoi söylemi, ve 
demiştir ki: 

" Bazı mahafil, .devletimizin hukuku 
hükümranm ile teeuüı ebniı olan hu
dutları ıreçmiıler ve davanın aeyri üze
rinde bir tazyik yapmağa tqebbiis et
mİJlerdir Hiçbir lıimaenin dahili itleri
mize müdahale etmesine müsaade etmi.. 
yeceğix. 

Müddeiumumi, ııetredilen beyaz ki
tapta cenit bir zemin bulan manevi taz
yik hakkındaki ittihamlan cemettikten 
sonra: 

- Bu davanın en bu,.ük oıeziyeti ln
ciliz efk&n umuıniyeaine aldatılnui oldu 
ğunı. patermek olacaktır. On dokuz 
saatlık isticvap hakkındaki mau.h ortaya 
ilk atan Monkhouıe olmuttur. Dün 
Monkhouae hataamı itiraf ve itizar etti
ği :za.ınan bana öyle celdi ki, mahl<eme 
huzurunda deiil, aldattıldan lrimseler 
buzuTI1nda özür dilemittir. 

Bundan •onra Vjıinıki, ıneoelenin tel 
lıiltlne geçerek ıimcl.i mahkeme huzurun 
da bulunanların seçme münevver fen 
adamları olduğunu söylemit ve dennştir 
ki : 

Müttelıimler tarafından tatbik edilen 
sabotaj iıimleri bili. \'auta "e cephe hÜ· 
cu_mundan kurnazca mane-ırrlere geçil
m•ş olduğunu ııöıtermektedir. Bunun i
çındir ki, bu cürmü irtikiba ka.raı· ver
miş olan Sovyet memu1·1at)ftm mesuliye 
ti hilhaua büyüktür. 

Ve bunu diğer tahiılarm ve billıaaaa 
lnıriliz mühendialerinin t...iri altında yap 
tıldarııu izah teı lllia etmeleri eabalx 
mubaffefeden addedll--. Tborn- i
le Mounthou•'un cürümleri menfurdur. 
Fakat Y&Zifelerine ve vatanlarına hiya
net etmiş olan devlet memurları hakkın-

Herriot yolda! 

daki infial ve nefret hi11ini ifade edecek 
kelime yoktur. 

Müddeiumumi, Mounthouoe'un ken
di11 aleyhine tevcih edilen ittihamr Met· 
ro Vicken müeueoeaine kartı tevcih • 
dilınit bir tecariiz şekline tebdil için y.,, 
tığı tetebbüae temas ede<ek demittir ki: 

- Bu mesele münaaebetiyle Metro 
Vickera'e """'' her hanci bir ittihunda 
bulunabilmek için bir malıimata malik 
değil iz, ve hiç bir zaman bulunmadık. 
Moıl<ovadaki tubeıinin bir kaç memuru 
tarafmdan irtikip edilen cürüm hareket
lerini bu müe11eae tarafından ika edil
miı bir cürüm olarak telakkiye mütema
yil değiliz. 'Miittehem aandaly- otu
ran Metro Vickerı delil Moutt-.ıe' dir. 

Müddeiumumi caauıluk hakkındaki 
muhtelif zihniyetler üzerinde durarak 
casusluk, denince cerek Sovyet kanun
lan lıelom.ından ve gerek İngiliz kan11n° 
ları balonundan ne anlqıldığıru izah et
~ ve Thomthon'un kendisini cenit si
yasete attlm.ıı bir ac..m adam cibi caıuı 
luktan bihaber gÖıtermek iıteditlni söy 
lemiıtir. 

Bunclan .-ri riitvetin izahına geçen 
Viıinaki, bu huaullta Sovyet Ruıya ile 
borju.n devletler araaııdıı mevcut farla 
tesbit ebııııitdr. Vltlntlııi clmıiıtir ki : 

- 5-yet Rua,...ı. her ~ r;q_. 
devlet teJelı.lıtüliinü imha eden bir fena
lık olarak telakki edilmektedir. Bumın i 
çindir ki, rütvetin mikdan hiç bir ehem 
mivetİ haiz değildir. 

Müddeiumumi iddianameainin ilk kıs
mını bitirirken Sovyet devletine kartı 
ika edilen cürümleri belli lıath Üç zİİln· 
reye ayumıtbr: 

1.- Sabutaj, 2.- C-.ıluk, 3.- tfal, 
rüşvet. 

lhtilôl harbe müncer olabilir mi? 
DERBY, 17 (A.A.) - Müstakil a

mele fırkası konferansı, müttefikan 
bir karar ıureti kabul etmittir. Bu ka 
rar suretinde fırkanın Sovyet daYaaı• 
na olan teyeccühü. temin edilınekte ,.. 
lııııiliz • Rua ihtillft bir harbe müncer 
olduğu takdirde umumi ere• yapıtaca 
ğı tehdidinde bulunmaktadrr. 

Avignon'da 
• 

1!':011 D#Ki"~ E 
Gayri mübadilleı --ı.met Pt- me•eleyl tet· 
kik edeceğini bildirdi 

ANKARA, 11 (Tet.lonlo) - k 
11elıil lımıet Pata bu alı,..,.. gayrimii
badiller cemiyeti reui lamail MüıtaJ 
Beyi kabul etmqtir. /•met Paıa mu· 
badillilı itinin elyeum ne cıaziyette ol· 
duğunu sormaaı iaerine lamail Müt 
talı Bey bu m-lenin bugÜne kadat 
ıı~irdiii sahalatı 11e elyeum gayrimii
badil denilen uıtırap cıe ihtiyaç kül· 
1eainin na•ıl riklraı "" merhamete f4' 
;yan bir uıuiyette olduğunu etraflı.,. 
Uıah ettikten .anra bu müzmin me,.. 
lenin bir nihayete erdirilmea ~ ltir 
lriİntfttİ merlre:ııiyenin adalet oe ıelalıl 
tini niyaz ettilıluini, lttnaılerinin '11 
luuuatalri alaltalan ip en yolrın cıe ,,_ 
ameli yolılan lıalle lrıüi olduğunu •iİT 
lenU, ve bunun iaerine lımet Paf# 
meııeleyi tetkllt edeceğini ue gayrÜni' 
badillerin hultultunun a;yanet ed~ 
•İ için bir çar• düfunüfeceğinl •Öylr 
mİftİr. Müıtalt Bey BGf1lekil P"fO,. 
umum llayrimübadillerin ta%İmatı1' 
cıe lefll!kkürferini ar:ııetmiftir. MüttaJ 
Bey perıembe ırünü latanbula dönr 
cek ue cumartui aobalu cemi;yet üla· 
re heyetine Ankara te,,....ları hakkuı

lıı12 

kaı 
lrep 
~P1 
leş 
'tar 
lbe 
bir 
fai 
ilin 
ıııı 

ler 
ın 

da U:ahat verecektir. icap ederse "6· li 
yeti umumİyeden yenı salahiyetler o
larak tekrar Anlrara)'a gelecektir. 

Emlak bankası müdürı 
ANKARA, 11 (Telefonla) - E,,,. 

lak cıe Eytam banlıcw Ankara merlı .. 
:ı:i n,üdürü Reıat Beyin Cümhuriydl 
Merkez bankaaı ülare meclUi aııahl<' 
na inıihabı üzerine inhilal eden miİ' 
dürlüğe banka ilrnı:ıı:at kontrolörü Ab 
izzet Bey tayin olunmQffur. 

Ver~i karneleri 
ANKARA, 17 (Telefon/o) - M, 

!iye encümeni ııersi mültellefleriıt' 
verilecek karneler haltlıındakl lıanrll 
ldyih-nı müzakere ve kabul atmir 
tir. 

iktisat Veldllnla 
Atina seyahati 

ANKARA, 11' (Telelanla) - IJttı
- oelrUi Mahmat Celal Bey per,_., 
be oeya cuma l'iftll Anlıaradan Itır 
re/ret edecelıtir. A)'lll yİnni 6efiıwl' 
A.rincula bul- nwkfll'rerdlr. 

V apurcalak IAyiha•ı 
ANKARA. l'T (Telefonla) - Vd' 

purculuk lıaı-... .ıın tatlNkına ,,; 
k~ Bün ... ,,,,.,,,,.. Yeni lran.. tiyf 
haaı iae lıolen Meclütedir. Falıat lir 
tuat oeltili CeLU Beyiıa AfİINJ'a ifil' 
mai miin-INıtU. yeni ••- 111-' 
tüten P"- 6irhç Wtıa ~ 
tir .. o- ... MellCtd ~ loil 
miitltl_. ,,.,,_ .....,idi ' ılllıe H 
yeti rıeltiledett lıcnır ahMcalr -
dUiyor •. 

lsmlrcle zelzele 
IZllllR, 11 (A.A.) - Gece .,# 

22,55 te Wr ..tufe olmuftur. Haaa,
yoktar. 

lzmlrde çocuk bayra..J 
IZMIR, 11 (Milliyet) - ç~I 

bayramı bu - /ıımlrde parlak fıj1 
aurf!tte Gazi meydanında lrutlııltıttı' 
aaktır .. 

İzmirdea Çorama ' 
•açlu gönderildi 

ti 
Suı 
M. 
Ve 

la 
M. 
et 
Ya 
hu 
ın· 

zil 

ta 
le 

2e 

ın 

Ye 

iç 
v 
k 

d 
ı 

n 
b 

3- Suudi ölkeıinde yapdan if
den biri de telıiz itasiyonlandır. 
Bir birbuçuk senedenberi Markoni r 
firketinde{I hükUnıet heıabma ge· 
tirilen telsizler memleketin her 
tarafına kunılm114tur. Eskileri de 
sayarsak bugün telaiz istaaiyonu 
yirmi sekizi bulur. Bunlann 19 
tanesi ayni zamanda telefon itle
ri de görmektedir. Dört iatasiyon 
otomobiller üzerinde gezici bir 
haldedir. 

Eski hatv;kll de Va
tin tona gidiyor 

HAVRE, 17 A.A. - M. Herriot, 
buraya gelmittir. 

Lö HA VRE, 17 A.. A.. - Saat 
10 45 de Belediye reiai, belediye 
m~cliıi azası, bir çok parlamento 
erkanı M. Herriot'yu otelden ala
rak belediye dairesine götümıü, • 
!erdir. Orada ,erefine bir ziyafet 
verilmiftir • 

Fran•ız ıosyallstlerl 
kongresinde gürültüler ~ 

AVlGNON, 17 A.A. - Soıyaliıt 
kongresinin müzakereleri, öğle
den sonra devam etmiftir. 
Şimdiye kadar hükUınetle te•ri

ki mesaiye taraftar veya buna a
leyhtar olanların yaziyetlerini mu 
hafaza etmİf olduklan zannolunu 
yor. Yalnız her iki tarafından fır· 
kanın vahdetini muhafaza etmek 
için meaai sarfedilmittir. 

lZMIR, 11 (Milli)ld) - A~ 
ezan meııelemuten -s=lu üç ltifi ,_,,. 
kında Çorum miidıleiıımıımi6ilne 6~ 
derilen üç ltifiye aft ..,,..,.°' o.fiob' 
lfelmiftir. Çorumda bunlar haltltrnJI 
tenkil kararı oerilmif. iter ikui de 11' 
flÜn Çoruma pnderllmiflerdlr. 

lngllf z f aıl•t fırka•• 
rebl Romada 

ROMA, 17 A.A.- İngiliz fati.t' 
)eri birliğinin reisi olan Sir Offal 
Molsey, dUn Roma'ya •elmif, İ' 
tasyonda fqiat fırkası nmuml kt 
tip muavini M. Marpicati ile bil 
yük bir kalabalık tarafından kat' 
,.danmıttır. 

4- Cizan ve ha•aliıinde ldri- · 
silerin çıkardığı isyan basbnldı. 
Umumi af ilıinı için imam Yahya
nm lbnisauu'da geldiği telgraflar 
ile verilen cevapla .. (Ommülkur
ra) gazetesi dün ne,retti. lbnisauut 
büyük bir tafkat eseri gcntermi'° 
tir. 

S-- Medineden bugün gelen bir 
habere göre orada inmeli olarak 
oturmakta olan Sünuıi teybi Ah· 
met Şerif bu aktam gruptan evvel 
vefat etmi~ir. 

T. H. 

ltalyada arkeoloji 
ketlflerl 

POESnJM, 17 A.A. - Poeatum 
mabedinin timalinde kaııalizaa
yon tefkili.tı mükemmel bir kap
lıca ve otumı°' vaziyette yqlı bir 
kadın heykeli bir de Tibere'in ba
fl bulunmUftur. 

Bir tehrin tamamile ortaya çıka
rılacağı ümit edilmektedir. 

REŞAT NURi 
TOLSTOY - F. 80 kanıt. 

NURULLAH ATA 
MİTOLOJİ - F. 7!! kunıf. 

Kanaat Kütüphanesi (2146) 

M. Herriot, M. Meyer'e cevap 
vererek Havre tehrini sena etmit 
'le babasının doğmut olduğu Nor 
mandiyaya kendisini bağlayan ra
bıtalardan bahsetnıi,tir. 

M. Herriot, Vuingtona Frangız 
milletini müdafaa etmek için git
mekte olduğunu ıöylemittir. 

Mumaileyh, (Altın kitap) ı im 
zaladıktan sonra ile de France va
puruna gİtmit ve vapurda kendi
sini komandan M. Burosae kar•ı
lamıfbr. 

Belediye dairesi, gemide M. 
Herriot'nun .. refine yüz elli kiti
lik bir ziyafet vermiftir. 

M. Lebrun'nün bir melıtubu 
Lö HAVRE, 17 A. A. -M.' 

Herriyot, ile de France vapurwı.a 
geldiği zaman reiaicümhurun bir 
mektubunu bulmUfbır. Reiaicüm
hur, bu mektubunda f6yle diyor: 

"Bu ufak yazı ile size Atlaa Ok
yanosunun kapısını açtıfuuz sıra
da sel&mlanmı ve temennilerimi 
ibl&t ederim. 

Size iyi, seyahat müamir bir va
zife ve mea'ut bir avdet temenni 
ederim." 

Bilhassa parlamento gnıpunun 
ekseriyeti, hükUnıetle tetriki me
sai fikrine sadık bulunmaktadır. 

AVlGNON 17 A.A.- Sosyalisa 
kongresi sabahın üçüne kadar 
devam etmi9tir. Paul Faure ve 
Blum, fırka11mn arzusu hilafına 
olarak parlamento grupunun hil
kfunete i9tirak yolundaki hattı ha
reketini takbih etmi,lerdir. Gece
leyin M. Roae•elt - ayrılık - keli
meaini kullandıimdan dolayı M. 
Severacı Müahaze ettiğinden tid
detli bir hadise ollllQftur. 

AVIGNON, 17 A. A. - Paul 
Faure, -yaliat kongreaindeki nut 
kunda, fırkada aynlık imkanına 
inanmiyacağını söylemi• ve azayı 
birlife davet etmlttir. 

M. Blum, hüldllnete ittirakçile
rin derpi9 ettikleri .. kildeki mii
:ııalıeret siyasetini takbih etmekle 
beraber, bllhasaa fırbnm temaml 
le -be• hareket etmesi gibi bq 
ka eeHlar dahilinde dlttünillecelr 
müzaherete itiraz etmemittlr. 

Kongre bir karar komiayonunun 

Mekıikada byan 
MERIDO, 17 A.A. - Mekıik# 

da hiiktimet kuvvetleri ile aaile 
arasına Apichen köyünde vulrubıl 
lan müsademede 38 ast ve üç 
ker ölmüttür. 

Hiikftmet kuvvetleri pusudl 
bulunuyorlardı. Bunlar nihayt1 

çekilmeye mecbur olmu,lardır. 

Romaclakl misafirler 
NAPOLI. 17 A.A. - Alman 1111· 

zırlanndan M. Goering ile preıı' 
de hease, bir deniz tayyareai il~ 
dün Napoli'ye ııelıni,ler ve Capı1 
ye gibniterdir. 

ROMA. 17 A.A. - M. Dollfu~ 
Viyana'ya dönmek uzere aaat l 
da tayyare ile Roma'dan ayrılrrııl 
br. # 

tesisini kab~I etmittir. Blum:Pll~ 
Faure takriri 899 muhaliffe .kll''ı 
2877 reyle ittirakçl parlamefl1~ 
•nıpunun tezini müdafaa ecıe1 
Renaudel'in takririne galebe ~ .. 
llllfbr. Karar komisyonu bus" 
toplanacaktır 

t 
1 
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ı 

ı· Son bir müracaat daha. 
• 

Rıhtım şirketi asgari bir müsaa. 
dekarlık daha gösteriyor 

Ticaret Oduı transit hah tacir- denlere alınan resim iade edilmi
lerile Rıhtım 'irketi araımda an- yecektir. 
ltepo ücretlerinde bir anlqma t&- Almanyaya kuru meyva 
illin edebilmek için yeniden bir te- ithalatı 
ıebbüste bulunmutlardır. AJdıp Gelen haberlere nazaran Alman 
lnız malumata nazaran, lktısat Ve yada kuru meyva ithali.tının inhi-

- kaleti latanbulda yeni bir h.a1ı an- sar altına alınması için kuvvetli 
lteposu in~11 veya bulunması ve bir cereyan vardır. 

, ~apılacak ·tesisat hakkında tetkik, Beynelmı1el Ticaret Oda-
- teşebbüs salahiyetini lstanbul Ti-

1' 1 taret Oduına vermittir. Buna rai ları kongresi 
• lllen Oda Rıhtım tirketi nezdinde Beynelmilel Ticaret Odaları 

lıir defa daha tetebbüs yapmağı bu aene 29 mayısta yedinci 
faideli bulduğundan, hah tüccarı- kongresini Viyanada yapacaktır. 
ıun bu husustaki mütalealarını al- Kongreye lstanbul Ticaret Odası 
ını,tır. ihracatçılar tirketin ücret- da dün davet edimi9tir. 
lerde yüzde 35 daha tenzillt ya&> lktısadi buhranın en tiddetli 
ınasım istemi.lerdir. Oda bunun bir zamanında toplanacak olan bu 
iizerine te~ebbüsata girifuıittir. kongreye büyük bir ehemmiyet 

Dün öğleden evvel Rıhtım tirke verilmektedir. Bilhana kongrenin 
li umumi müdürü M. Kanonj Ti- Avusturya gibi buhranı en ziyade 
caret Odası umumi katibi Vehbi ve ilk safta hissetrni9 ve zararını 
Reyi ziyaret etmiştir. Bu ziyaret görmüş bir memlekette oluşu buh
esnasında Ticaret Borsaaı komise- ram daha yakından görmek ve o
ti Akif ve Oda idare heyetinden na göre tetbirler alabilmek için ü
Suat Beyler de hazır bulunmu9tur. mit vermektedir. 
M. Kanonf a halı transitçilerinin T ekirdağma gönderilen 
\'e hah ticaretimizin vaziyeti an- şekerlemeler 

b latılmı' ve teklifler söylenmittir. Tekirdağ Ticaret Odası İstanbul 
M. Kanonj halı tacirlerine yardım Ticaret Odasına bir müracaatta 
etmek »irketin vazifesi olduğunu, bulunrnu~tur. Tekirdağ Belediyesi 
Yalnız ~irketin de ziyan etmekte lstanbuldan gelen ~kerleme ve 
lıulund~ğunu söylemittir. Şirket tekerli mevaddan oktrııva almak
lrıüdürü ancak yüzde 10 daha ten ta imit. Tekirdağ Odasının kana
zilat yapmağı kabııl etmekte ve atine göre ise, eğer bunlar yerli 
ınukavelesiz geçen tu gilnlere ait şekerden yapılıyorsa oktruva alın-
lransit tacirlerinden bir tazminat maması lazımdır. Bu da lstanbul 
talep etrnemeği de taahhüt ebnelr Ticaret Odasının vesika vermeaile 
ledir. kabil olacaktır. 

Bu esas üzerinden bir anla,ma 
zemini bulunabileceği ümit edil
mektedir. Oda halı ihracatçılarını 
Yeniden bir toplantıya çağırmıttır. 
Çay bir elden ithal edilecek 
Hükfunet 2054 numaralı karar

"' name ile verilen ııalihiyete iatina-
• den çayın da bir elden ithaline 

karar vermiştir. 

Oda bu meseleyi tetkik etmi' ve 
büsbütün ba,ka bir neticeye va
sıl olmu,tur. Çünkü bu mevat ls
tanbulda imal edildiğine göre te· 
keri yerli de yabancı da olsa ok
truva alınmaması lazımdır. Bu va
ziyete göre Tekirdağ belediyesi 
senelerdenberi fuzuli oklruva al
mıf viı.ziyete girmektedir. 

t 
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Gelen malumata nazaran bunun 
İçin mayısın 15 ine kadar lktısat 
Vekaleti bu husustaki teklifleri 
kabul edecektir. 

Okturva ihtilafı 
Şehrimize girip tekrar ihraç e· 

dilecek qyanın oktruva resimleri 
İçin kabulü muvakkat suretile mu
amele yapılır. Yalnız bu 99yanm 
ne kadar bir müddet şehirde kala l 
bileceği tüccarla Belediye arasın
da daima ihtilaf zemini olmakta
dır. 

Buna mini olmak için Ticaret ı 
Odasile Belediyenin nıütterek bir 
talimatname yapmaları mukarrer 
di. 

Ticaret Odası idare heyeti dün 
içtima ederek haz:ırlanan projeyi 
kabul etmittir. Bnna nazaran ka
bulü muvakkat auretile giren ze
hair ve hububat, peynir, zeytlnva
ğ1 6 ay, kuru yemi,ler 4 ay, yaı;
lar 3 ay, tuzlu balıklar 6 ay dura
bilecektir. Bu müddeti tecavüz e-

l 1 
(l ı Banka11ndan alınan cetveldir) 
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lıtikrazlar Tlllı..ıaat 
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Şnrlc d. yolları 3.10 
D. Mu,.ahhide 58.75 

Elektrilı 

Tram••~ 
Tün•l Gümrükler 5,75 

Saydi môi 7.- il.ılı- 11,311 
11.ıı.id•t 11.79 Anadole 1 IC•· 
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Tram"•F 52.- Şark m. ecsa ıı.111 ••ji 3,80 
Şir. hari1e l!S.- T.ı.ı .. 19.-
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Paria ı2,0J 1 Praj 15,986 
Londra 7~,211 vı,. ... 4,119 
Mü.1or1ı 47.SZS Madrit 5,l!O 
Milono 9,25 B•rlin 2,-
llrükıel 3 41 V ... ıa•a 4,28 
Atina 82'.89 1 r .... 3.80 
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• Kurut .Kuruı -20 f. Franua 171.- J Şilin, AT .. 26.-
1 l•terlin 723 1 Paela n~ 
l Dolar .!10.- l Mark 50~ 

20 Liret 2ı8 1 Zefoti 24~ 
lO f. Belçika 115 1 Pens• 33.-
20 Drahmi 25.50 20 Ley 23.-
~ i, 111.viçre 820. 20 Dinar ss~ 

Le\'a 26.- 1 Cernov.eç 
1 r in SS.- l Alt.n 926 

Kenan Bey 
Münhal meb'usluklardan birine 

namzpf mi giJsterllecek? 
Halk fırkası münhal rneb'ualuk• 

lar için namzetlerini per,embe gü 
nü ilin edecektir 
Münhal meb'us
luklardan birisi -
ne İstanbul Cüm
huriyet müddeiu 
murnisiKenan B. 
in de namzet gös 
terileceği söylen 
mektedir. Çok 
kuvvetli olan bu 
şayiaya nazaran 
Kenan Beyin ye
rine İzmir müd
deiumumisi Jı.. 
sım, Asım Beyin 

yerine lstanbuldan batmuavin Hik 
met, Hikmet Beyin yerine de mu
avin Cemil Beyler getirilecekler
dir. 

Hindistan doktor 
i•tiyor 

Hindistan' da tesis edilmekte o
lan büyük bir ıanatoryomda çalı

tacak bir kaç mütehassıs doktora 
. ihtiyaç bulunduğuna dair bütün 
dünya sanatoryomlarına ve bu 
meyanda tehrimizdeki sanator
yomlara bir tamim kiğıdı gelmit
tir. 

-o---

Eıaaf baaka•ıaın 
vaziyeti 

Şirketler ~on_ıi~eri Remzi Bey 
lktıııat Vekiletının eınrile Esnaf 
Bankasının vaziyetini tetkike bat
lamqtır. --Çocuk baftaaında balo 
. 23 Niaan çocuk haftasının betin

cı pertembe günü Himayeietfal 
cemiyeti Maksimde saat 14 ten 18 
e kadar devam etmek üzere bir 
çocuk balosu verecektir. Baloda 
gürbüz çoc~ müsabakaaı yapıla
caktır. Şehır meclisi azasından 
Nakiye H. 23 nisan günü Taksim
de Cümhuriyet abidesi önünde ı;o 
cuklara bir nutuk söyliyecektir. 

Yeni bir mecmua 
lstanbul Halkevi dil, edebiyat 

ve tarih ,ubesi önümüzdeki ay ba
'ından itibaren bir mecmua ne,ri-

Maarifte 

Galatasarayda 
Daha batka tebeddül
ler olması muhtemel 

Galatasaray lisesinde yapılan 
teftişler neticesinde müdür Fethi 
B. buradan alınmıf, Davutpafa 
ortamektebi fransızca muallimli
ğine nakledilmitti. Fethi B. Davut 
pa,adaki derslerine başlamamıf
hr. Hakkında yapılan bu muame· 
lenin yanlıt olduğunu iddia ede
rek, Devlet Şurasına müracaat et
mittir. Mevcut talimatnamelere 
göre Fethi B. Davutpata ortanıek
tebindeki vazifesine tayininden a
zami on be' gün ıonra vazifesine 
batlıyabilir. Bu müddet henüz dol 
mamıştrr. 15 gün dolduktan son
ra Fethi B. gene vazifesine batla
mazsa istifa etmiş telakki edilecek 
tir. 

Vekalet umumi müfettitleri Ga
latasaraydaki teftitlerine devam 
etmektedirler. Öğrendiğimize gö
re idare, ambar, vesair bazı itler
le ali.kadar birtakım idare memur 
ve amirleri hakkında sıkı tetkikat 
yapılmaktadır. Alım satım vaziye 
tini gösteren mektebin esas defter 
leri mürakaba altına almmıttır. 

Bu tefti,atrn hitamında Galata
saray idare heyetinde mühim te
beddüller olması beklenmektedir. 

Galatasaray müdürlüğüne tayin 
edilen umumi müfettit Tevfik Be
yin bu vazifeyi muvakkatan kabul 
ettiği söylenmektedir. 

İsviçreli talebe bugün 
müsamere veriyor 

Şehrimizde miııafir bulunan Neu 
cbatel Darülfünun talebesi bugün 
saat 13,30 da Galatasaray lisesi 
konferans sa1onunda bir müsame
re vereceklerdir. Müsamerede 
clasaique bazı eserler temsil ede
ceklerdir, Temsilden evvel kafile 
reisi Pr. M. Baoer "favicrenin 19 
uncu asırda teki.mü! ve inkiııafı" 
mevzulu bir konferans verecektir. 
Bugünkü konferans ve temsil yal
nız darülfünun hocaları ve talebe
si davetlidir. 

F eyziatide müsamere 
F eyziye lisesi onuncu sınıf tale

besi cuma günü saat 14 de bir mü
samere verecektir. 

Kıdem zammı alacak 
muallimler 

1stanbu1 ilkmektep muallimlerin. 
den hu sene kıdem zammı alacak 
olanların listesini Maarif Yeki.Je
ti tasdik ederek tehrimize gönder
mi•tir. Bu listeye g8re bu sene 
1500 küsur lstanbul ilkmektep ho
casından 750 si kidern zammı gö
recektir. Bu 750 muallimden 300 
kadarının aıli maatları 1500 ku
rUftan 1750 ye çıkacakbr. MAAfı 
aslisi 4500 kurut olan da 5 Ukmelr
tep muallim ... ...-dır. 

Yeni zamlar hazirandan itiba.
ren verilecektir. 

Di,çi mektebi talebeııinin 
konııeri 

Darülfünun dit tababeti 'ubesi 
Talebe cemiyeti per9embe güııl 
saat 21,S da Galatasaray llleıi kon 
feranı salonunda bir konser vere
cektir. 
Yüksek ticaret mektebinin 

ıılahı 
Yüksek lktısat ve Ticaret mekte

bi müdürlüğünden, lktıııat Vekl
letl bazı yeni malGmat iatemittir. 
Mektebin ıslahı için V ekiletln 
bazı esaslı tetkilıleri vardır. önü
müzdeki dere seneıi batmda mek
tepte yeni bazı tqhilit ve tebed
dülat yapılacaktır. 

Milli mart 
Milli T. T. Birliii eltin akpm 

Halkevind• taat 5 ele lstikli.I 'lnar
tının ikinci provasmı :rapmıtlar
dır. Diinldı prova muvaffakiyetli 
olmUftur. Bugün ve yarın prova 
tekrar edilecektir. 23 nisana ka
dar bütün talebe latiklll martını 
öğrenmit olacaktır. 

Zehirli gazlardan korunma 
Daürlfünun kimya tubeıi mü

derrislerinden ömer Şevket B. 
pertembe günü Darülfünun kon
ferans salonunda ,ayanı dikkat 
bir konferans verecektir. Bu kon
feransın mevzuu "Zehirli gazlar
dan korunma" dır. Bu konferans 
bir seri halinde olacak ve dört haf 
ta devanı edecektir. Konferansla
ra herkes gelebilecektir. 

A tinaJı talebe 
Şehrimizde misafir bulunan A

tina Darülfünunu ditçilik tubesi 
talebesinden · • "k talebe kafi-

Muhtarlık 
Belediye bu iti pek ala 

yapabilir •• deniyor 
Belediye te9kilatı olan yerlerde 

mııhtar ve ihtiyar heyetlerinin kal 
drrılması hakkında Millet Meclisi
ne yeni bir layiha verildiğini yaz
mıttık. Henüz layihanın ve Dahi
liye Vekaletince bu hususta hazır
lanarak nizamnamenin hükümle
ri tamamen malum değilse de, e
sas itibarile muhtarlarla ihtiyar lıe 
yetlerinin vazifeleri ve salahiyet
leri Belediyelere devredilecektir. 

Dün bu hususta görü,tüğümüz 
bu i9lerle yakından alakadar bir 1 
zat bize dedi ki: j 
"- lstanbul' da 350 kadar ma

halle ve 34 nahiye vardır. Bu 34 
nahiyeden her biri üçer beter mın 
takaya ayrılarak o mmtakalarda
ki medrese, kapalı mesçit ve ca
miler bu mmtakalara merkez itti
haz edilse ve bu merkezlerde bi
rer Belediye memuru bulunsa fÜp
he yok ki halkın işleri daha kolay 
görülür. Bu mıntakalardan bir ka
çma bir doktor tayin edilse, her 
mıntakada, ihtiva ettiği mahalle
lerin, bunların, sokaktaki evlerin 
adedi ve sahipleri nüfus defteri 
bulununca, halkın bir çok i'leri ya 1 
nı ha9larında halledilmit olur. 1 
Muhtarların vazifesini peki.la, 
belediyenin tayin edeceği maaslı 
memur görür. Yukarıda söyledi
ğim kayıtlar da tanzim edilince, 
heyeti ihtiyariyeye ihtiyaç kalmaz./ 
Yalnız Belediye, bu işte varidat İ 
gayesi gözetmemelidir. Bir tarife , 
yapılarak halkın muhtelif itlerine 
göre alınacak para asgari olarak 
tayin edilmelidir. Bu sayede, bazı 
muhtarların 1000 liralık bir bina 
alım satınında mesel& 100 lira al
mak suretile insafsızca hareketle
rine nihayet verilmit olur. Tarife 
miktarları o tekilde olmalıdır ki, 
varidat mıntaka memurlarının 
maatlarına t ekabül edebilecek 
miktarı geçmesin. 

Yeni layihanın hükümlerini pek 
bilmiyorum. Bununla beraber, la
yiha kesbi katiyet e.dince, saat 5 
ten ~nra memuriyetinden, 6 dan· 
sQnra Uzunçarşıdaki dükkanın-

Mahkemelerde 

YllAyetta 

Mali teşkilat 
lhtı•a• işlerine daha 
ehemmiyet verilecek 

lstanbul Defterdarlık te9kilatm
da yapılacak tadilat için tetkika
ta: devam edilmektedir. 

Yeni te,kilatta ihtisas i'lerine 
ehemmiyet verilecektir. 
Maaş alamıyan poliııler 
Tarabya, Yeniköy, lstinye Ru

melihisarı karakolları polis me
murlarının maatları, bir havale 
noksanından dolayı, henüz verile
memi,tir. 

Havalenin çabuk gönderilmesi 
Emniyeti umumiye Müdürlüğüne 
yazılmıftır. 

Tarlfeler de yaz ••a
tine uygun olmalı 

Dairelerde yaz mesai saatlerinin 
ba,laması ijzerine vapur tarifele· 
rinin ona göre tadili için vapur 
tirket ve idarehanelerine bir çok 
müracaatlar yapılmiya batlamıt
tır. Bu hususta memurlar daireleri 
ne de müracaat etmitlerdir. Şir
ketlerden tarifelerin münasip te
kilde tadili temenni edilecektir. 

Romen izciI er gittiler 
Şehrimize gelmit olan Romanya 

izcileri memleketlerine dönmüş
lerdir. 

dan mahalleye dönen muhtarları 
bulmak için halk saatlerce yorul
maktan kurtulacak, günün her sa
atinde i•lerini görmekle mukellef 
yanibatmda bir memur bulacak
tır.'' 
Diğer taraftan bu layiha, nüfu

su kalabalık ve zengin mahallele
rin muhtarlarını bir az dütiindür
mü,tür. Varidatı mahdut mahalle 
muhtarları da yeni ,ekli mülayim 
bulduklarını söylemektedirler. 

Meclise verilen layiha hakkın
da henüz belediyeden bir malômat 
iatenmemi,tir. Kanunun acele ola
rak Mecliaten çıkacağı ve önümüz
deki kinunuaanide muhtar İntiha
bı yapılmıyacağı söylenmekteJir. 

Yeniden on üç kişi 
sorguya çağrıldı 

Tokatlıyan sahibi de maznunlar 
arasında bulunuyor 

Erain l<açakgdıjt yapmM.tan munun 
oluı 10 klfÜIİı> cumartesi l(ÜDÜ ...ıtiyey• 
tevdi odilclilderini 7uınııblı. 

Saltaııahm9' ...ıh birinci c.eza hakimi 
wafmduı ııokbi t...ıdf ve ikW tahliye 
edilen iN on kiti enel::!tif !:' albncı is· 
tintak h•kPnime tevcli • · ,ıercli. 

Müddeöwnumilik enakı tetkik ed&
rtlı talepnamesini hazırlarken iN un ki
tinin b.ricinde daha 13 kitinin maımu
niyetiai talep etmit ye cliin bunlan poliı 
vuıtuiy la mevcuden ııclliyeye ıtıtirt
mlttir· Bu ı3 kiti ıunlarclır: 

T obtliyan llllıibi M. Mecloviç, Şark 

--- dopoeu ..ıdbi Alel&o fıt&
fmıiıli-. Mmdıım Eleai, Y orgi Baklacıoi-
lu, Artaki, Alekaanclr Ancolenari, A,op 
oila Alelw NilıooLt. T..,.. oğlu Hari
laoe, Policlroo Nilroll, Olumneo, Romo
lon Oli., V ıırt.n, M ... can Bey ve Efen
diler. 

EYVelki on -unla lıirlikte bu on 
üı; kql de lıaııı altına ptirilmiılerdir. 
Albncı müıhuıtilr s.ılh Bey lıaırün 

ııalııdıtan gece t.m Mali 20 ye kadar 
-...ı.n wticv.p De metpl olmu11t 
f.ı..t ııncü ilk adliyeye tevdi eclilen 10 
kiti ile din 'etirilenlerclen bir kipyi ia
tiCTllp etmİftir. 
lıticvap edilenlerden Bernart Bliim.,.. 

t.ı, Y orgi ve Niko cammdani biraderler, 
f.W,.o, Dlaıkri Dimitriyadiı, Nlkola 
Andon. MJraın haklmıdald tevkif mü
zekkereleri tecdit edilmiıı. Harilaos ve 

ve ailesi ile birlikte lstanbu1 Darül 
fünunu ziyaret etrnitlerdir. Kendi 
ferini hocalar M.T.T. Birliği, Fa
külte Talebe cemiyetleri ve talebe 
ler kar,ılamıtlardır. 

Yunanlı talebe dişçi mektebin
de daha fazla kalarak bütün labo
ratuvarları gezmitlerdir. Bilhassa 
mektebin tedavi kliniğini çok gü. 
zel bulduklarını ııöylemi9lerdir. 
Misafir talebe öğleden sonra ca
mileri, müzeleri, aıarı atikayı gez 
rniflerdir. 

Dün aktam saat 21 de Türk dit 
tabipleri cemiyeti misafirler 'ere· 
fine Am~as~dörde bir aktam ziya 

JıC.oıti elendllerin ııayri mevkuf olank 
iatiavaplanna karar verilmit, prlr ,_.,,. 
kez ecza depoall sahihi Alelı:o htefanidio 
efendi de buıiln istintak hekime miinı
c:u.t ebnelr. üzere serbest bınkdmıtbr· 

Dün ıniiddeiwmmıllijin talelıl llwi-
• getirilen ve mununiyetleri talep edi
len diier on jld kiti iıe gece -• 20,30 
.ı. yann ..bab •- mevcüd ... ..ruyo
Y". 'etirilmek üzere polUe İ•de edil
mİfkırclİr. 

Alelm lıtefanidiı efendi serbest ı,.. 
.-.laldıktan _.-a kendiıiyle gomttm 
muharririmize demitdr lı:iı 

- Bir-.., Yıınhtlıiı :rüzüıulen pdip 
pliyorum. latefo iaminde lıir heroin lm
çakçm :raiuılllnlDlf, benim ismim 

de olduiu ıibi oda lıtefmıidi 
imiş, bu mü,..ı..oet beni yoruyor. 

Otomolıil bilriıy-.ine ıelince: oiJum 
otoonobili ile A~a kanul.., bir ..,-a
bmt y-ıı: iıtiyordu. Ben buna müaa
de etmedim, deniz nrikiyle git dedim , 
o ctinl...a, bradan gidiyordu, Mn de 
.Iel•cele otcımolıiline bir hııdıı koydur
dum ve otomobili Çeluneuıclen çevirt
tim. 811 .ı. piyıuad• otomobilde eroin 
lıulunmuı, otomobil geri ı;evrilmi, ııek
linde aayi olmuı. Benim hu i,teki dah
lim itle bund.n ibuet. 

Diler taraftan poliı hu tahkikata de
vam etmektedir. Piyasada çok mıınaf bir 
afyon tiicClll'ı .ı. polise celbedilmiı, io
ticvap olunmu,tur. Şebekenin benli% ad 
!iyeye tndi edilmmıit bazı eıha11 oldu
iu söyle111Dektedlr. Tahkikat• bugün de 
devam edilecektir. 

Eıırar kaçakçıları 
Sirkeci civarında Külliyetli miktarda 

eırar kaçakçılığı yaparken yakalanan 
Şükrii, Muıtafa, Abdüuezzak, Ahmet 
ve Ali Nihat iımindeki adamlar adliyeye 
tevdi edilmitler ve istintak hakimi ta
rafından tevkif olunmuşlardır. 

Silah kaçakçılığı mı ? 
Aziz ·oe Y ako llllliade iki kiti G•l•ta

da bir ııllihcıya ellerinde bulunan bir 
kaç ıilihı aatmalı iıterlerbn, meaele po 
liıçe tetkilı: edilıaiıtir. Aziz ve Yak.o hu 
ıili.hlan Gali! .. vapuruod• ahçıdan al
dıklarım aöylemiılerclir. Bu vmpurda mu 
hafaza memurları arll§bnna yapmı,lar 
fakat bir f41Y bulunamamııtır. Aziz, Ya
ko ve _Galilea vapuıru ~"'~ iblis.as mah 

-ULUORTA 

k.ıskançhk! .. 
Bir kadını ölüncüye kadar sev· 

meği anlarını. Fakat öldürüncüye
kadar sevmeğe aklını ermiyor. 
Aşk, doymak bilmez bir ubur ola
bilir. A,k, kanun tanımayabilir. 
Fakat.hiç bir mazeret, kana bulaş
mış bır atk lokmasını tiksindirici 
olmaktan kurtaramaz. 

Kolay sevitmesini öğrendiği
miz gibi gürültüsüzce ayrılmasını 
da bilelim ... 

Son bir hafta içinde iki genç 
erkeğin adı, mahkeme kütüğüne 
katil diye geçti. iki genç kadın, 
ölümün soğuk kolları arasında a
kıbetlerin en korkuncuna uğra
dı. 

Her iki cinayet piçini doğuran 
ana, kıskançlık dediğimiz acuze
den ba,kası değil! 

Kıskançlık fakat kim ' için bu 
kıakançlık? 

Hangi kadım, ne vakit, hangi 
sebeple kıskanabileceğimizi dütü
nüyor muyuz? Hayır! ... 

Batkasının olan bil- kadını sev
menin, hırsızlıktan ayırt edilecek 
tarafı olmadığını hesaba kabyor 
muyuz? Hayır! 

Hatti üstelik onu kıskanıyoruz. 
Böylelikle malını elinden aldığı
mız mal sahibinin sali.hiyetine de 
tecavuz etmit oluyoruz. Git gide 
it bu kadarla kalmıyor. Onu bir 
gün tatlı canından da ediyoruz. 
Hayat yolunda her kartılattığı
nıız kadının, aramızda nikah bağı 
olmadan bize bütün bir ömür rnüd. 
delince sadakat gösterecegine na
sıl olupta inanabiliyoruz? 

Kıskanmak, erkeğin de, kadı
nın de hakkıdır. Fakat bu hak, ne 
rastgele, her erkeğindir, ne rast
gele her kadının ... 

Artık bu belalı kıskançlıklara 
bir hudut çizelim. Ufak bir göz* 
nahğımız olan kadını, aynı göz 
atnalığmı bir ba,kasına da yaptı 
diye, kendimizi kaybedip katil 
sandalyesine oturmıyalım ! 

M. SALAHADDiN 
·---u·•---•••--•--••n-••••H .. •-•-••• 

Bir garibe 

Birkaç gUrı evvel ISalnrkBy Do
ium ovinde bir hilkat ıaribeıi doğ 
muttur. Bir Rum aileden bir ço
cuk dünyaya gelmittir. Çocuk ana 
rahminde sağ iken, doğar doimaz 
ölmü9tür. Ayni valde bundan üç 
sene evvel de bir çocuk dünyaya 
getirmittir. Bu çocuk sai ve sai· 
lamdır .. Resimde görüldüğü sibi 
bu çocuk Asefal denilen beyinıiz 
ve boyunawıdur. Doğarken ölen 
bu ıarip çocuk kızdır. Bu hilkat 
ıaribeıinin kafası 't'e beyni, ensesi 
yoktur. Kulakları aarkık, ıözleri 
tittir .. Boynu olmadığından kafa. 
ar iki omuzu arasına sıkıtmıttır. 

Don Jo•e Mojlka 
Sofyada 

$ehrimizde bir kaç konser ver
mis olan sinema artisti Don Jose 
M~zika, dün Topkapı sarayını gez 
mit ve aktaını Sofya'ya gibnittir. 

-o-

Gü•tav Frölich 
BerHne döndü 

"Boğaziçi Şarkısı" filminin ha
rici manzaralarını filme almak i
çin şehrimize gelmi, olan sinema 
artisti Gustav Frölich dün akşanı 
Berlin'e gitmittir. Diğer artistler 
filmin diğer manzaralarını almak 
üzere lstanbul'da kalmışlardır. 

.. 
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Leylekler! 
Leylekler, takvime girmit hay

vanlardır. Takvime girmekte oka 
dar kolay değildir. Senenin mu
ayyen bir gününü almak demek
tir. Ne kadar uzanıp kısalsa ıene
de 365 günden fazla gün olmadı
ğına. göre bu mesele bir hayli güç 
ıeydır. 

Anlatılan dünyada leyleklerin 
nerelere gidip geldiğini aratbran 
adamlar da var. Afyonkarahiaari
le, Kemalpaşa kazalarında bazı 
leyle~ler görülmüt ki; ayakların
da .Lıt.v~ya ve Brealav gibi tebir
lerın ılım müeneaelerinden hal
kalar takılmıı ... 

Ben vaktile kutlara bakar da 
aerazatlıklarına imrenirdim .. Onla 
rın da ayağına böyle balka taka.. 
r ak nerelerden geldiklerini teabit 
ettik te n sonra onun paıaportla ae
yayat etmekten ne farkı kalır ... 

A ncak şu farkı kalır ki ı bili ol-
1 

du~uz yerde mıhlanmıt oturu
ruz, otede leklekler bile kıt yaz ı 
seyahat ederler.. ' 1 

Gustav Frölfch 
M aruf Alman ainema artiıti 

1 

G üstav Frölich birkaç günden be
ri İstanbuldadır. Bunu, hele genç. 
~e; herkesten iyi bilirler .. (Boğaz
ıçı şarkm) İsminde bir filmin la- j 
tanbula ait olan kısımlarını çevir
mek için 'ehrimize gelmit olan ar
tist iki ak,am evvel Takıimdeki 
(Türk) ıineınaaında lıtanbul hal
~ına tetekkür etti .. Bu ıevimli de
lıkanlıyı görmek için başta vali
n:'iz Muhittin Bey olduğu halde 
aınemayı doldurmut olan h lk 
k d' . . a a 

en ısını matbuat arkadatlarımız-
dan l;lidayet ~ey takdim etti .. Dar
:;ın hır muallım aeaile bize hitap e
den arkad8fımız Frölich'i tanıbr
ken pek haklı olarak dedi ki. 

- Belki benden de iyi tanıdığı
nız bu zatı size takdim ederim. · 
Adet olmu,tur da ondan.., dedi. 

Önümdeki koltukta oturan F. 
A. dedi ki: 1 

- Anah bir adama hidayet na
ıip etti mi, Majik ainemaıında bile 
yakalar. 

• • • 
- Halıcıoğlu M. H. Beye 
Haklı mektubunuzu aldım .. Ala 

kanıza te~ekkür etlerim. Esaaen 
hükumetçe eroln için ,ltltletli bir 
kanun Uiyihcuı hazırlantlıfını ga
zetelerde okumu,sunuzdur. Hür
metler elendim. 
-Okuyuculanmızdan Melahat 

H"nıma: 
Mektubunuzu aldım. Eroin edebi-

"ıilliyfi 'in u:.fLf romanı: '18 

(&ıp 1 inci uhifede) 
hakkında l.ahat 'Hreırek sorduiunu:r 
noktaya r•Wim ı 

Arazi, bina, aayım, k•••nç, vera· 
Mit, muamele, istihlak, ev, nakliyat, 
damsa, tapu ve mahk- harçları. 
paaapol't, mülca TWSilar, devlet Ol'• 

maıılan, amli.lo: aatq bedelleri, asker
lik mükellefiyeti, ceaalar, müteferri· 
ka, sair varidat, buhran ...., müva:1en' 
varsileri 1932 senea ••huub umu
mqeu 16,801,S13 liradır. Mart 933 
cay.._ kadar 10 aylık tahaillt 14 
milyon 9911 bia 426 llnıdlr .. Sabd<a tabak 
kukatı İM 24,648,815 lira olup 
buna mukabil miiddeti mezkU..e zar
fındaki tabıili.t 806,087 liradır. 1931 
mali aeneainin mart sayesine kadar 
olan tahaiaMı 13,044,712 liradır. Ay
ni senenin 12 aylık talıaiaatma gelin
ce 11,499,421 liradır. Senei mezkiire 
bekaya tahakkukab da 17,174,626 lira 
olup 12 aylık tahsilatı 1,900,106 lira
dır. Şu iki senenin tahaisat ve tahsili.b 
yekdiğerile mükayeae edilecek oluna 
içinde bulunduğum11:1 1932 mali sene· 
ainin 1931 aenei maliyesine nazaran 
olan tahakkukatında takriben 3,800,000 

l I lira ve tahıilatm iae senei maliye tah· 
ıili.tı yalnız on aylık ve 1931 aeneıi· 
nin iae on iki aylık olmasına nazaran 
aenei maliye tahıili.tmda takriben üç 
buçuk milyon lira raddesinde bir te• 
zayüt vardır. On aylık tahıili.tın bir 
aylığına vasati olarak bir buçuk mil
yon isabet etmeıine naazran aenei ma 
tiye ahıili.tma iki ay için üç milyon li
ra daha zammederaek 1932 ıenei ma 
liyesinin 12 aylık tahsili.tında geçen 
aeneye nazaran olan farklar takriben 
altı buçuk milyon lira raddesinde bir 
tezayüt mevcut olduğu tezahür ede
cektir. Şu hal, lıtanbulda ki Türkiye
nin en mühim bir viliyeti olan bu vi
layetin aenei maliye tahsisat ve tahıi
li.tmın 1931 aeneaine nazaran çok iyi 
hulundutwıu iıbat eder ki, hunu vazl 
yeti maliyemiz noktasından mühim o• 
!arak lehimize kaydetmek lazımdır. 
1932 aenei maliyeıinin sabıka tahai
satmda 1931 seneıina nazaran mÜ· 
hiın derecede bir fazlalık arzetınesi-

Bulgaristan da 
çirkin bir hadise 

(Başı l inci sahifede) 
rendiren mütecasirleri yakalayıp 
şiddetle cezalandıracağma emin ol
mak i&tiyoruz. 

Havadis hakkındaki ilk haber 
SOFY A, 11 ( A.A.) - Anadolu 

Ajanıının huıuıi muhabiri bildiri
yor: Bu gece Deliormanın göbeğı 

olan RD2'grat kıuabasındaki Türk 
mezarlılı, organisc edilmİf iki yü.ıı 
kııilik bir Bul11ar kalabalığı tarafın 
dan tahrip edilmİftİr. Me.ııarlık ka-
sabanın kenarındadır. Mütaarn.ıı· 

lar euıH!la muarlık bekçi.inin ba· 
rınmakta olduğu kulübeyi yakmıı· 
lar ve Türk halkı heyecan ue kor· 
ku içinde bekleıirk•n telörgüleri ke 
•erek me.ııarlığa girmifler, bütün 
taılan yıkmıılar, ta.ze mezarları aç 
mıılar ue yüz elli kadar cena.ııenin 
kemiklerini dı§Qrı çıkarmlflardır. 
Bu pek feci htidi&e. Deliorman Türk 
leri arasında derin bir heyecan u
yandırml§tır. Türk ahali bugÜn bü
tün gece kirlenen ve tanınma.z bir 
hale 11elen mezarlığın etrafına top· 
lanarak ana, baba, kardeı ue eulat
larmın harap edimİf kabirt.ri önün 
de ağlamaktadırlar. Ra.ııgrat mül
tüaü, cemaat reUi ve Türk halkınm 
im.ııalariyt. Bulgar nazırlarına, par 
lamentodaki grupların ıeflerine, 
Bulgar ga.ııctelerine telrrallar çek

mİflerdir. 

Anadolu Ajann - Bu hadueyi 
,,. aebeplerini aydınlatıcı tafsilat 
ue i.ııahatın geleceği tabiidir. 

yatı •erw yalnız o yazıdan ibaret 
değildir. Vakıa bazı yerleri cazibe
li yazılmıftır amma umumi mana
., tamamen aleyhtedir. Alelhusus, 
bundan sonraki kı11mlar bu "bela" 
nın ne feci fey olduğunu göstere
cektir. Sabırlı ve müsamahalı olu
nuz elendim, lıtirmetler. 

FELEK 

MAKEDONYA 
Aşk, Kin, Politika ve Kan

Müellifi ı NlzaU1ettia Nazif ...... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
Ve... ceniı adnnlarla, solaya çıkarak 

merdiven batma kadar )'Üriidii. Tali.t 
Bey de onu takip etmiıti. 

Bu sırada uzun boylu, tık bir cenç 
sağ elinde tuttuğu eldivenleri aol avu
cuna vurarak tempo tutuyor ve nefes· 
le ıslık arasında bir seı çıkararak mer
divenleri basamaklıyordu. 

Karaıu hemen elini uzattı. Fran11z 
dilinin en tumturaklı komplimanlannı 
tekerleme yapan bir meddah gibi bir 
solukta ezbere okuduktan sonra; 

_ Merai. . tam zamanında celdi
niz. . - dedi - Size Genç • Türkle· 
rin en yaman ihtilalcisini tanıtabile
ceğim için de ayrı bir memnuniyet 
hissediyorum. Talat Bey. ı 

Gelen genç, giiler yüzle, uzanan el· 
!eri aıktı: 

- Şeref buldum. - diye mırıl
dandı - Ben Pavloı Melas •• Yunan 
Konsolatosu katibi. 

Bu Apoıtolidiae katledildiği gece, 
Cafc Chantant'da refakat eden kibar 
delikanlının tam kendiıi idi. Beraber
ce yazı odasına cirdiler. Karasu do
laptan bir kadeh daha çıkardı. Az 
aonra derinlere dalmıt bulunuyorlar
dı. Pavlos Meli.a bir aralık dedi ki; 

- Doıtlanm, politika denilen ta· 
J'İn tu tuhaf cilveaine bakınız. Bir za
manlar Etniki Eterya kadar büyük 
bir düıman tanııruyan münevver Türk
ler bugün Etniki Eterya ile dost ola
biliyorlar. 

Tali.t Bey artık Kara8unun yardımı 
olmadan kadehini doldurabilecek ha
le gelmişti: 

nin sebebi senei haliyede, eski ıenele 
re ait ver&ilerden bir kıamınm yeni 
tahakkuk ebnit olmasmdım ileri gel
mektedir. Gerek yukarıdaki rakam
lar va gerek elimizde olan senei ha
liye Ye sabıka tahaisat ve tahailatı ve 
niabetlerini cöat.eren rakamlar ehem
miyetle takip ettlfiıniz ve ehemmiyet 
atfettiğimiz lıtanbul vaziyeti maliye
ainin ıenei haliyede ceçen seneye na
zaran daha iyi olduğunu ıureti kati. 
yede iabat edecek mahiyettedir. 

Dahili iatikrazın bütçe ile 
aliikaın yoktur 

Binaenaleyh ikramiyeli iıtikrazın 
bütçe darlılı veya açılını kapatmak 
gibi sebeplerle en ufak bir ali.ka ve 
irtibatı bile yotkur. Eğer Türkiyenin 
umum tahsisat ve tahsilatını göaterir 
malUmah ihsaiye nezdimde olsaydı 
size bu ciheti de rakamlarla maal
memnuniye aynca gösterirdim. Bu 
istikraz aırf Türk milletinin kendi ve 
saiti m~liyesile bir hattı inıa edebile
cek kuvvet ve kabiliyette olduğunu 
herkese göıtermek ve bu vesile ile 
memlekette senelerdenberi çok ciddi. 
vetle takip ve pek müımir neticeler el
de edilmekte olan tiınendifer ıiyaae
tinin yeni senelerde de takip v.e ~~v"."' 
deceğini teyit eylmek gayeaını 11tih
daf eylerim. Maliin:ıunuz olduğu veç
hile üç ıeriden ibaret olan bu İstikra
zın birinci zeriıini tetkil eden 4 mil
yon liralığının kayıt muameleıi ~u 
ay sonunada hitam bulacaktır. latik
razm ilk günlerinde ahali henüz va
ziyeti yakından kavrıyama~ığ~d~n 
ve araya muhtelif bayram tatıllcrı gır
diğinden ilk günlerin kayıt muamele
ıinde arzu ve ümit edildiği derecede 
hararet görülmemiıtir. F ake.t cerek 
muhtelif tarzdaki ili.olar ve gerek ga• 
zetelerio. bu iatikrazı ahaliye tanıt
mak hususundaki tayanı takdir gay
retleri neticesi olarak istikraz kayıt 
muamelesine rağbet çoğalımı ve hat. 
ta bir bankanın niaarun ilk iki hafta
sında kaydettiği tahvil satıtını iki gÜn 
evvel yaptığı bir günlük satışla, satıt 
mikdannı on bet misli arttırmııtır. 
Bir taraftan ahaliye avans vermek ıu
retile ve taksitle satı,a baılamak hu
susunda difer bankalara piıiva olmak 
terefini kazanan İt Bankasının bu ha 
reketinin ahiren Osmanlı, Doyçe Or
yant Bank, Doyçe Bank tarahndan 
takip edilmeai ve Ziraat Bankasının 
dahi ayni yola girecellnin anlatılma
sı sayeainde satıtlarda çok mahıüı bir 
tezayüt husule celecefinde ve diler 
bankalarm da yukarıda isimlerini aay 
dılım bankalarm eserine iktifa ede
ceklerinde fÜpbe etmemekteyim. Ban 
kalanlan Banko di Romanın kendi 
maırafila tahcttirdiği ikramiyeli iıtik
raz ili.nlannı ııene posta ile bütün müı 
torilerine göndermek hu.auaunda gÖ•· 
terdlil cemilekarlığı burada ıükran· 
la yadederim. Bu istikra z ahaliye da 
iıni ve sağlam bir gelir temin e ttikten 
maada aynca her sene takriben 200 
bin liralık gibi sabit bir ikramiyeye 

1 
ittirak fırsatım da bahşedeceği cihet· 

. le herkeı için ve bu meyanda çocukla· 
n için para tasarnıf ve kendilerine 
bir irat temin etmek gayesile hareket 
edip ta ne alacaklarını ve ne yapacak 
lanna bilemiyen çocuk velileri için 
çok mühim bir fırsat teıkil edeceğin• 
de ve tanılan olduğu takdirde çocuk
lannın büyüyünceye kadar zencin e• 
deceğinde ıüphe yoktur. Her §CYİn, 
her malın fiyatlannm hilhaua tenez
zül ettiği ıu aırada taaarnıf esbabının 
tasarruf ettikleri paraları ne yapa• 
caklarmı uzun boylu dilıünmemeleri 
ve kararlannı derhal vermeleri için 
bu istikraz büyük bir fırsat teıkil ede 
cektir. Şurasını da nazan dikkatten 
dur tutmamak li.zım calir ki sene ceç· 
tikçe yapılacak amortimıanlarla esa· 
sen mikdan 200,000 gibi çok mahdut 
olan tahvilat adedinin mütemadi ve 
mütezayit tenezzülleri kar11ımda sa· 
bit kalacak olan ikramiyenin iıbu tah 
vil esbabının ikramiye kazanmak bu
ıusundaki ıanslannı ııittikçe arttıraca 
ğı ve binnetice eldeki tahvilat fiyatla 
nnın da aene adedile mebsuten müte
nasip olarak tezayilt adeceli ıliphe
sizdir. lkramiyell istikrazdan bftfka 
bükllmetin elinde billyorıunuz ki har 
bi umumi eanaıında ve en müaait ,., 
rait altında aktedilmit olan iıtikrazı 
dahili tahvilatı bile hükUmetln ittihaz 
ettiği en yüksek ve isabetll siyaseti 
maliye neticesi olarak burfuı hemen 
hemen batabaı bir hale celmiı ve a
halinin yedinde ancak takriben iki 
milyona bile vaaıl olmıyan bir mikdar 

- Ben bu d.,.tluğun ebedi olmasını 
temenni ederim - diye bağırdı -
Sen ne denin üstat? 

- Ben da aenin fikrindeyim. Yuna
niıtan için böyle bir dostluk ihmal e
dilemea. 

Melb gül dil: 
- Fakat maaleMf, ben hu arı.ııi 

clo.tlufun çok devam edelıileceğine ina
namıyorum.. politika doıtluk- lan ne 
kadar çabuk meydana 1eıır
lerse politika dfitmanlıklan da tıpkı 
böyledir. Hiç beklenilmedik bir za· 
manda patla)'IY- buit bir hidiıe, 
bir gün evvelki doıtlan kanlı bi
çaklı eder. Harbe sevkeder. Doıtla
nın, biribirimizi aldatınıya çalıımıya
lım. Bugiinkü tartlar içinde Yunaniı
tan Osmanlı İmparatorlutw>un devam 
lı bir dostu olamaz. 

Karasu ile Tali.t Bey, Rum genci
nin bahsi bu bekenilmedik mecraya 
sokmasını can aıkmtıaile karııladılar. 
Tali.t Karasuya gözucuyle ıöyle bir 
baktı. Yani "Arkada§ bu adam han· 
gi telden çalıyor, aen hu adamdan ne· 
ler ümit ediyorsun?,. demek istedi. 
Pavloa Meli.ı bunun farkına vanna-

kalmıt olduğundan iatikrazı dahili 
tahvili.tının artık düşmesi imkanı 
kalmamıı olduğu cibi herhangi bir 
tenezzülü fiyata kartı da hükUmetçe 
esasen daha evvelden tedbirler alın
mı9tır. Bugünkü yeni iatikrazın ıera
iti eıki istikrazı dahili tahvili.tının te· 
raitinin ayni olmaıımdan maada bu 
istikraz bir taraftan eıhabına ayrıca 
ve muntazam olarak ikramiye temin 
edilmesine ve diğer taraftan da istik
razı dabilinin akdi ıeraitinden tama
men ayn olarak bu istikrazın Ercani 
madeni gibi çok zengin ve memleke· 
te milyonlarca kiloluk bakın ihraç su 
retile milyonlarca liralık döviz getire 
cek en nafi bir ife tahsis edileceğine 
nazaran bu iatikrazın diğer istikrazı 
dahili ile de mükayeaesinde vaziyet 
iıbu iıtikrazın çok lehine olduğunda 
şüphe yoktur. Binaenaleyh bu İstikra
za iştirak evveli herkesin kendisine 
hizmet etmesidir. Saniyen de bu hiz
metle memlekete de çok mühim bir 
hizmette bulunınaaıdrr. Bundan dola· 
yıdır ki, ahali tarafından hüsnü telak
ki edilmekte ve her gün bir kat daha 
i~tiyakla rağbet bulmakta olan iıbu 
ikramiye istikrazın ay sonuna kadar 
ahali tarafından kimilen satın alına· 
rak ay sonundan itibaren bakiyesini 
kapatmağı deruhte eyliyen birkaç ban 
kanın bu iıtikraza hatti. ittirak etme
lerine bile hacet kalmaması ihtimali 
de kuvvetlidir. Temas ettiğim bu iki 
bankanın §İmdiden her birinin mühim 
addedilecek mikdarda tahvilleri ban· 
kalan namlanna da aalln aldıklarına 
tahit oldum. 

Yeni oaralar .• 

Ali Rıza Bey yeni çıkarılacak gÜ· 
müt ve nikel paralar hakkında da 
muhanirimize ıu mühim izahatı ver
mittir: 

_ Gümüş paraların darbında ufak 
lıktan bahsedilirken yazıda ufak bir 
zühul olduğunu gördüm. O da küsu
ratın santiın olarak kabul edilip edil
memeıi huıuau mavzuu bahaolurken 
IS ve 20 kunıt yerine SO ve 2S santim 
lik paralann çıkanlacağı yazılmakta
dır. Halbuki mevzuu bahsolan san· 
timler ıs ve 20 kunıtluk değil bir ku
nııun küsuratı olan 10 ve 20 para ye
rine 25 ve 50 santimin kabul edilme
al keyfiyetldir. Esasen bir kunııtan 
diin olan ldisurata (kuvvei iıtiraiyeıi 
itibarile) o kadar az ihtiyaç hi.ııl o
lacaktır ki, bu küsurat meselesi had
di zatında bir ehemmiyeti mahsusayı 
haiz detildlr. 

Spor 

Sofya maçı 
Llk maçlar ofy n 

avdete bırakılacak 
ISTANBUL, 17· A. A. - Maymn ilk 

haftasında Sofyada yapacağı maçlar için 
hazırlanan milli futbol takımnnızın id
manları bu cumadan sonra aon safhaıı
na girecektir. Bunun için futbol federaa· 
yonu, alakadar futbolculann tamamen 
ıerbelt kalmaımı temin makudile, lik 
ve !ilt maçlarmın bu cwnadan sonra ta
tilini mıntaka futbol heyetine bildirmit
tir. Reımi futbol müıabalmlan, milli ta
ı.nnmıızın Sofyadan dönü~üne kadar ta-
til olunacakm. · 

Beynelnıilel kadromuzun çahıbnlma 
11 işinin ferdi antreneman kı1m1. J;ıitiril
miıtir. Onüınilzdekl pazardan ıtıbaren 
takım halinde idmanlara devam edilecek 
tir. Bu idmanlar pazar, salı ve cuma 
giinleri, teıkil olunacak iki takmım kar 
ııLl§tırılmaıı, yahut hariçten bir muht ... 
!itle müıabaka yapılması tarzında olacak 
tır. 

Milli takım için çalırıla.n lzmirli va 
Ankaralı futbolcular bu hafta için de 
lıtanbula celmit bulunacaklardır. 

Güreı şampiyonası bu hafta 
yapılıyor 

l5TANBUL, 17. A· A. - Mm~ 
reımi rüret müıabakalan bualkcuma ııu
nü yapılacaktır· B_,.otlu H . Fırka11 
blnaımdakl idman aaloounda ıcra edile
cek olan bu müıat.kal~ lıtanbulun bft. 
tün tecrübeli giiretÇlleri cirecektir. Bu 
müaabakalar, son '!"'v•?n için de gÜref
çllerimizin lraydettilden teriklıiyi ölç
mek için çok kıymetli olacaktır. Bu gü
retler, ayni zamanda milli takımımızın 
teıkili eana11nda istifadeli olacak birrer 
tecrübe mahiyyetlndedir. 

mııtı. Kadehine dudaklannı hafifçe 
dokundurduktan tonra devam etti: 

- Yunanistan ceniılemeğe mec
burdur. Daha doğnısu Yunaniatana 
hudutlannı geniıletmek mev'uttur. 
Oımanlı İmparatorluğu b~kü coii;r 
rafi mevkii muhafasa etmekte iarar 
edecek oluraa zannedeı iln ki yarın, 
Yunan doıtluğu aradığı mana)'! bula
maz. Fakat zannedilmesin ki ben to· 
ve~ bir adamını. Hayır... Ben yalnız 
doıınıyu söylemek iatiyen bir mütahi
dim. Ve •. içinde bulunduğumuz bina, 
z~nederim ki bana bu serbeıtiyi çok 
gormez. Sonra aiz Tali.t Bey bu söz
lerim bilhaua size hitap etı:ıektedir. 
~minim ki pek yakın bir zamanda ik
bdar mevkiine Ceçm.İf bulunacaksınız. 
Unutma)'IDlz ki bir Yunan doatlufu 
Slav hırslan k&rfl&dlda fena bir yar
dımcı 1&)'llamaz; ama bu yardım da 
hiç bir zaman ucuza elde edilemez. 

- Açık konupnak iyi teYdir. • -
diye mukabele etti Talat - Yanız 
ben Etniki Eterya'nın makul düıüne
ceğini tahmin etmek isterim. ittihat 
ve Terakki iktidar mevlı:ilne geldiği 
gün Osmanlı imparatorluğu bugünkü 

Yann akıam 
ee 

TURK (Sabık Majik) sinemasında 
iki saatlik kahkaha 

CLAIR ROMMER ve PAUL HORBIGER 

tarafından temsil edllmiı • • 
ihtiyat Zabitleri 

Keyfediyor 
~ En eğleDceli komedi müzikali - (2143) 

Gele~8~~~!!lıklar i 
Habit: Susturucu. Hacım, Hail: En

gel.Haiz: Elde olan. Hami: Koruyan. 
Hapia: Bir yere kapamak. Harç: Boz
ma, vergi alma. Hasar: Ziyan. Haslet: 
İyi huy. Hasmı: Düşman. Hasta: lyi.lik
siz, dertli Hazan: Güz, solmuş. Hazıne: 
Değerli saklantı yeri. Havi: İçinde bulu· 
nun. 

3S inci llkmektep Talim heyeti 

* * * 
Liste: (30). 

Kahir: yok eden. Kail, Karar: söz 
birliği. Karz: Ödünç. Kast: Kumıa. 
Kasma. Kaıvet: sıkıntı. Kubbe: Küın
bet. Kudret: Güç. Kudsiyyet: Ululuk. 
Kurban: Adak. Kura: 

11 inci ilkmektep mualliınleri. 
~ ~ ~ 

Liste: (30). 
Kahir: Zorlayan, yok eden. Kail: ıöy 

!iyen. Karar: Durma, dinlenme. Karz: 
Ödünç, borç. Kast: Saldırmak. Kaıvet: 
Sıkıntı. Kubbe: Kudret: Güçlü, zorlu. 
Kudıiyet: yücelik. Kurban: Uğurlamak. 
Kur'a Çekmek. 

8 inci ilkmektep. 
'f ~ ~ 

31 inci liste 
Mebhut: Şaşmak. Mebliğ: Akçe, pa.

ra. Meseli.: Sözgelişi. Metbu: Uyan. 
Metin: dayanıldı. Miaal: Örnek. Müb
rem: !eter istemez. Mücadele: kavga. 
Müblı- : kapalı. Müsmir: karlı. 

Beyoğlu 8 inci muallimleri· 
* * * 

31 inci liste 
Mehhut: şaşkın· 'Mebliiı Para. Me

çe, sayı bilimi ölçü. Meseliı ıunun gibi, 
beru:eri, örneği. Metbii: Kendisine uyul 
muş, bağlı, baş. Meten; Dip, köh, öz. 
Misal: Omek, benzer. Mübrem: Bir i
şin olmasını iç sıkoak kertede istemek, 
anlaplmaz boş söz söyleyen. Mücacleleı 
Çeki§IDek, düşmanlık. Müphem: Kapalı 
anlaşılmayan, bilinmeyen. Mü&mir: Ve
rimli, meyve vericL Mütecasir: Yürek
lenen, çekinmeyen. 

Seyri Sefain~n: CevaL 
* * • 

31 inci liste 
Mebhut : şaşkın. Mebl.iğ: Para. Me

ıeli: aöz gelişi. Metbu: uyuk (uymak
tan), Metin: Bildirik, bildirmekten. Mi
sal: sözük. Mübrem, Mücadeleı atışma, 
kavga, savaşma . Müphem: Belirsiz. 
Müımir: yararlı. 

Otuzuncu illanektep muallimleri. 
•• * 

32 inci liste 
Naime: ezgi. Naif: ölil, leı. Naaipı 

gelgin (gelmek kökünden). Nefaset: 
Nefer: Kişi. Urfak: Bozuşukluk. Nimet: 
varlık. Nisap: Niıbet: Benzeyif. Nizamı 
dlizen. Nüıha: örnek, muska. Nutuk: 
aöylenik. 

Otuzuncu illıı:mektep. 
e • * 

32 inci liste 
Naime: Güzel ses ötüş.Naiı: ölü göv

lügövdesi, dirlllmlzllk. Naaip: pay, ay
rım, gBrüı, yazı. Nefaıet: Güzellik, se
v~lli~ değe~lilik .. Nefer: . Küçükçcri, 
kişı. Nifak: iki yü.z:lillilk. Nmıet: güzel
di;lik, buluk, iyi geçlniş, tatlı yatayıı. 
f1!ıaa!': tav, olgu?1uk, olum, gcllrlm, ek
sımsız, yol, (şu ış yolundadır) . Niıpet: 

• 

-

R E K O R: 3h~rt:ü 
Ş 1 K S~nemada 

KARIM BENİ 
ALDATIRSA 

Türkçe operet filmi 

Şimdiye kadar 40.000 kiıi 
gördü son günlerdir. Siz de 

~idin görün. (2145) 

Belediyede 

Lağım parası 

Ev aahiplerinden iki 
milyon lira alınacak 

Yeni Belediye kanunu mucibin· 
ce yeniden yapılan yol ve lağımla

rın yarı masraflarını o yol ve la
ğımların iki tarafındaki bina sahip 

leri vermeğe mecburdurlar. Bele
diye yeni yapılan yolları ve yarı 

muraflarmı verecek olan mal sa
hiplerini tesbit etmektedir. lstan· 

bul halkı yeni yapılan yolların ya
rı masrafı olarak 2 milyon kadar 

bir para ödeyecektir. Bu para 5 
ıene içinde takıltle alınacaktır. 

Diğer taraftan ,ehirde yapılmak 
ta olan kanalizasyonun yan mas
rafını da, ayni kanun mucibince 

halk verecektir. Kanalizasyon için 
5 milyon lira kadar bir para sar
fedllmittir. Y anaı 2,5 milyon lira 

edeceğine göre lstanbullular 5 se
ne içinde bu parayı da ödemeğe 
mecburdurlar. 

Memurin müdllrii 
Ankaraya gitti 

Belediye memurin müdürü Samih 
p. bazı itler hakkında Dahiliye 

Vekaleti ile temas etmek üzere 
dün ak.,un Ankaraya gitmittir. 

Kimsesizler yurdu 
Galatada açılacak kimıeıizler 

yurdunun faaliyete geçmesi için 

te9hil edilen komisyon dün akftUD 
toplanarak nizamnameyi ikmal et 
mi,tir. Komisyon azaları Vali ve 
Belediye reiai Muhittin Beyle bir
likte dün :yurt binasını gezmitler 

ve küçük, kimsesiz çocuklar için 
mektep ittihaz edilecek kısmı gez 
mitlerdir. 

yakınlık, terslik. Nizam: dizmek, slrala
mak, dizi, tutuluş, uyultu, kök, temel, 
kunıl, töztik. Nüsha: sayı, yazılı toplan
b, muska. Nutuk: söz söylemek, dillen
mek, dile gelmek, lakırdıya baflamak. 

Fllorinal.ı Nazmı 

ittihadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

Harik ve hayat üzerine •İgorta muameleal icra e7lerlz 

Sigortaları halk için m6ıait ıeraiti havidir 
Merkezi idare•iı Galatada Ünyon Hanında 

bulunmayan tehirlerde acenta aranmaktadır. 

Tel.: Beyoğlu : 4887 

mW:erret vaziyetinden kurtulacaktır. 
Bilifonunuz ki genç Türk ihtilal ce
miyeti atağı yukarı beynelmilel "Ma
aon konvanmm bir tubeıi, hatta daha 
doğnı bir ifade ile Osmanlı seksiyonu 
halindedir. Bu demektir ki, devlet 
mekanizmaınnı ele aldığımız gün im
paratorluğu idare edecek oan kuvvet 
lıtanbuldaki dört nazır sandalya11 
olmıyacaktır. Beynelmilel teıkili.tla 
çok yakından bir temas muhafaza e
dec:eifz. Bittabi Etniki Eterya büyük 
em .. lerinden buı fedakirlar da buluna
cak,.. Bizim bugiinldi vurdum duy
mazlıktan bir parça. • Bir parça de
ğil, batta pek çok uzaklatmıt olaca
ğız. Filekaiblite ile çalııacağız. 

Kadehler tekrar doldu. Karasu ile 
Meli.a gözlerini Talita dikmitler, dur
mamaamı, konuımaaını İıter gibi bek
liyorianlı. Ve müıtakbel sadrazam 
devam etti: 

- Bugünlril fena tartlan değiıtire· 
bileceğimizi bize ilmlt ettiren kuvvet 
nedir? Nasıl oluyor da yapacalımız 
lmperatorluğun yıkacafnnız lmpera
torluktan daha iyi, vatandatlara da
ha faydalı olabilecefine aklımız eıi-

yor. Hiç ıiiphesiz bize bu ümidi veren 
dünyayı elleri arasında tutan büyük 
fikir tesanüdüdür. Masonuz... Maıon· 
!uğun menfaatı bizim için her menfa
atin fevkindedir. Az evvel de diyor· 
dum ya. . imparatorluğu bugünkü 
mücerret vaziyetinden kurtaracağız. 
Bizde iıtiımar edilecek nihayetsiz ta· 
bii ıervetler var. Mebzul bir sermaye 
akınını bu topraklara celbetmek en 
kısa bir zamanda buraaını Mıaır ka· 
dar zencin ve müreffeh yapabilir. 
Tabii aervetlerimizle Avrupa zengin .. 
liğinin bu kollaboruiyon ( 1) unu bize 
beynelmilel Masonluk temin edecek. 
Ve madem ki her ~eyi bu kuvvetten 
bekliyoruz. Bu kuvvetin vereceıı di· 
rektifler daireainde sizi de memnun 
etmeğe çalııacağız. 

Melia cevap vermedi. Karaıu zora· 
ki bir heyecanla alkıılıyarak: 

- Bravo! Bravo! - diye 
dı-. 

( Devamı var ) 

( 1) Tefriki mesai. 



4 Nisan gec:esindeki hava faciası 
'Akron,, balona Nevyork açıklarında na•al par
~alaadı, kaza mahalline ptmek üzere havala
:ıaa ikinci bir balon ayni akıbete na•ıl uğradı? 

_ Amerilr:anm "Akron,, !uper • dan biri oı.n telaiz tefi, abmt oldufu 
Zeppelin'i, ıeceyarumdan bir .... son· yaralar dolayıaile, bir kaç ıaat aonra 
ra New - Y ork ac;ıklarmda fırtınaya ölüyordu. 
tutularak denize dÜfmÜftilr. Kaaa ikinci süvari Viley, Amerika bah· 
mahalline yetifen Phoeboe i..indeld, riyeaine, ~or~ör telıizile, Yerdlfi ra• 
Alman bandıralı, ga• gemİAİ, balonun porda facııayı foyle anlabyorı 
77 kifilik ıailrettebatmdan, yalnm 4 - Saat 20.45 te, Fili.delflya cenu
kiıiyi kurtarabihniftir. Balon ile diğer bunda takriben 30 mil mesafede fırb
mürettebata lr:aybolmllf nazarile ba- na oldufunu gördilk. O tarafta hava 
kılmaktadır. kapalı idi. Ve 11k aık ıiın~ekle~ çakı· 

- Flcla mahalline ıitmelr: ilmeN yordu. O urada ıark - ıımalı : tar· 
havalanan Clempe Y • 3 balonu, aalıiJ.. ki ietikametinde ilerliyorduk. Sıa do
den 400 mil avıkta, fırtınaya kapıla- layııile kara gözükmü;rordu. Sefine 
rak denize cfütmiiftür. Kaza mahalli- iyi bir aeyr balindeydi. Saat 12 de 
ne yetifen d.W. tayyareleri, il kifilik New • Y ork sahillerine Y~~n gidiyor
mürettabattan yalnız 2 kiti kurtara- duk. Barnıigat fener gemıaı hi•alarm· 
bilmiılerdir. da, ıı... tarafnnızda, ıimfekler çak· 

lıte 4 nı.- tarihli fldanm telıraf maja bafladı. Hava pek aallanhh de· 
haberleri bunlardı. Jildi. Saat 23 e kadar tarka seyret. 

Biltön Amerika havacılığını mat
iç.inde lmakan ft w• '1';etimisde • 
yandırdığr -.ür, Reiaicümhur Haz· 
retlerinin Aa.rilaı Climhar ...W- ... 
ıide eyledilr:leri teiıırafta ifade edilen 
bu imli facianın tafaillbna gelince: 

3 Nlaan ıtı.11 ı>lleden soma ı..Jıe. 
hurat'taki bangarmdan çıkan baloa, 
antrenma '"DMlJlevralarmr yapmak İl· 
zere, Yeni • lngllterwye doira bava• 
!anıyordu. 

Balon saat 20 J"8 kadar yoluna mun• 
tazaman dft'Ull ediyor. O saate kadar 
balon telıizlniıı ...-dili ı.aı.-ler, her 
teYin younda sltmelr:te oldııafunu sa.. 
teriyor. Falr.al, aa.t 20 d- aonra, .. 
sizlerin arı...a kealliyor - ancak saat 
1.30 da bir S. O. S. ifanti almıyor. 

Balonun S. O. S. ifantinl, Pboebua 
ıaz gemiıinin telaialerl takip ediyor. 

Birinci lr:uayı haber vwiyor: 
_ "Akrcn,, Barn6gat fenar aemUi 

civarında denize dilftü. lkind ile Gç 
kiıi kurtanlch. 

ikinci t.W. faci& balr:lr:mda iaabat 
veriyorduı 

- New • Yorktan Tampico'ya sid• 
ken, ıabehm o.30 1IDda ft fİddetll lıir 
fırtına esnumda, "Alr:roa" un ıtıklan
nı gördüm. Bir kae daldlr:a aonra ba 
ıtıklar deniz sathına lndL Rotamı de
itiıtirerek ıpklara yaklatt~ Denizde 
bağnpnalar lfiterelr: gemıyı ıatop et• 
tim. Bütün lflklan yakbrarak, tahU. 
siye sandallarını denize indirtti~ı.?ö~ 
kiti kurtardım. Kurtulanlar: ilr:inca, 
telsiz ıefi ve llr:i tayfadır. 

Kaza mahallind- bir kaç mil me· 
safede bulunan Tucker romorkörü, bu 
telsizleri alır almaz, hemen ka•a ma
~alline gelerek Phoebua•a.ı kurtardı· 
gı dört kişiyi alıyor. Ve fakat, bunlar-

tik. Saat 24 e doinı ıarbe döndük. 
Kara üzerinde •tıklar gördükten IOD• 

ra, iıtlkametimm 130 derece def:lt
tlrdik. Biraa IODl'a, balon 16000 ka· 
demden alçahnafa bqladı. Safra at· 
bk. Etrafnnıada ıimtekler daha ıid
detle çalmuya bqladı. Saat 0.30 da 
1600 b.demden irtifa kaybediyorduk. 
Önden safra atarak tekrar irtifa al· 
dık. Üç dakika sonra bir hrbna aa· 
baacna gİ.rmiftilr:. Sefine tiddetle sanı· 
lıyordu. Dümen tertibab uçmUftu. 
Gene al~ıyorduk, Bütün mürettebat 
çainldı. lnit tlddetlendi. Denüıe çarp. 
bir:. Şimfelderln zlyumda, deabde 
bir çolr:lannın yü:oclüfünil ıöırdüm. 
Balonun enkau akıntıya tlbl oldu. 
Kontrol dalreelndeld lnalbat mülr:em· 
meldL Seflnede bir ıövarf, 19 zabit 
n 57 tayfa vardı. Dmds baYaal.ıft 
.. fi Amiral Moffat, kumandan Berry, 
kumandan Malbury, kaybolanlar ara
undadır. 

#Aban" faciasını Blemp J - 3 ba
lonunun parçalanma•• takip etti. "Ak· 
ron'" un imdadına gitmek Üzere ha· 
valanan bu balon da, sahilden 400 mil 
açıkta, fırtınaya kapılarak denlze 
düıtü. Ve bet kiıilik milrettebahn• 
dan üçü ile Atlu denizinin derinlik
lerine gömilldil. ....... 

oınıer, yaralılar, çok kıymeti! bir 
materyelln yok olmaaı ... 

lıte, New - Jersey açıklarında eaen 
kasırıanm Amerika havacılığına yap
bfı maddi zarar .. 

Manevi zarara gelince, o daha fÜ· 
mullüdür. o yalnız Amerika haııacı
hfma değil; bütün medeni dünyaya 
tesir etmiftir. 

N. D. 

"MACON,, yeni 
hava devi 

"Akron" ile kard., olan «Macon• un 
inıaah bitmek ÜM:redlr. Bu ymi fxı. 
lon için, Kalilorniyada büyük bir han-

gar yaprlmlflrr. 

Kıaa haberler 

ITALYA. - Palatia'de 4000 
lbtiyat tayyareci, Möeyö Musaolini 
önünde, bir resmi geçit yapmıtlar· 

"Akran,, kabilis•vk balonu 

dır. 
Tayyareci Angelo, 2500 beygir 

kudretli bir deniz tayyareıile 
dünya ıürat rekorunu kırmıttır. 
Mumaileyh saatte 682.403 kilo
metrelik bir ıürat elde etmiftir. 

Ceneral Balbo kumandaaında, 
yirmi deniz tayyareainden mürek
kep bir filo ile, Şikagoya icraaı 
mukarrer olan seyahatin haziran 
iptidaaından evvel bllflamasma 
ihtimal verilmemektedir. 

Bu aefer esnasında takip edile
cek yol fU ıuretle tayin edilmittir: 
Ortobello'dan hareketle; Amster
dam, lakoçya, Groenland, L&bra
dor, Kebek, Mitigan gölüne muva
salat. T ernov, İrlanda, Şimal de
nizi, Ren nehri tarikile avdet. 

FIAT CR 30 AVCI BiPLANI 
O.erinde 800 benirlilr: bir Fiat A.30 

motönı bulwıan ba tayyarenin iskeleti, 
düralilmen boralar ve çelilr: rakorlarla 
kurulmuıtur. Kanatlar ile kuyruk takı
mı tamanlftl bez, gllvcle ı.., kıamen bez 
kısmen dilralümen lnlıalarfa kaplıınmıt
br. Kuyrukta, nıabımı" y..U.. tekerlek 
vardır. 

Benzin ve :rai clepolarma ıellnce: ild 
benzin deııo-a vardır. Ana depo, gövde
ye y ... lettiribnit olup, lüzumunda atıla· 
bilir. ikinci depo kanat içine k011111uftur. 
iki depo. 370 libre benzin almaktadır· 

30 litrelik bir yağ d- iae, redük
tlir yanına takılmıfbr. 

Fiat CR. 30 biplanı, pervane araaın
da çalııen, Vickera mamullb ild maki
neli tüfek, yükaek irtifalar için bir oksi
jen tüpü ve küçük keıifler için 13 X 18 
boyunda bir fotoğraf makineW.e teçhiıı 
edilmİftİr. 

Tayyarenin baılıca evaah !unlardır.: 
Kanat boyu: 10,50 metre; ,<ivde boyu 

6,70 uıetreı yükaeldlğiı 2,766 metre; ka
nat aatbı: 27 metre murabbıı bo§k
ai'ldeti: 1265 kilogram; alabileeeli yük: 

575 ldtograa 
Azami aürati; yerde: 325 kllometft. 
3000 metrede: 360 kilometre. 
3000 metreye çılaı: 4 dakika 30 aaniye 
5000 metreye çılr:ıfı 9 dakika 10 aanİye 
Tavan: 9000 metre. 
Faaliyet ııahaaı: 800 kilometre mm 

kutur. 

Acaba düştü mü 
CEZAIR, 17. A. A. - Gao'dan blldi

rildiğiııe göre perf8ll1be günü Reggan· 
dan hareket etmİf olan ve Londra - Kap 
~korunu kırmak tetebblialine gfritmit 
bulunan tayyareci Lance.a-, hentb: Gao 
ya gelmomlıtir· 

t<abili•evk balonların 
Kara li•t••I 

llk Zeppelin 1906 da parçalan· 

dı. 1907 de, İngiltere kabiliıevk 
balonunu, (Nulll • Secundus) kay

betti. 1912 de, Akron isimli ilk A. 

merika balonu, tecriibelerini ya

parken ıukut etti. 

Kabiliıevk balon faciaları böy

le bllfladı, böyle devam etti. 

1913 te L. Z. 2 balonu Johannia

thal' de ittial ederek 28 r&kibini 

telef ediyor. 1919 temmuzunda, A

merika bahriyesinin Cbicago ba

lonu 10 rakibi ile ayni akıbete uğ. 

nyor. 1921 de, İngilterenin R. 38 

balonu 42 kiti ile; 1922 de - ltal

ya tarafından Amerikaya aablan • 

Ro;; balonu 34 kiti ile hep ittial 

neticesi kili olup gidiyorlar. 

1923 tetriniaanisinde, Dixmude 

Sicilya açıklarında denize dütü· 

yor (52 ölü). 1925 te, Amerika 

Shenandoah'ımı kaybedjyor (14 

ölü) 1928 de İtalya balonu ku

tupta ıukut ediyor (7 ölü). iki üç 

sene evvel, İngilterenin R - 101 

balonu Fransada, yere saplanarak 

ittial ediyor ( 48 ölü). 

Ya Almanyanın umumt 

kaybettiği 65 balon?! •• 

harpte 

Bunlar da kafi değil. Bu kara 

listeye daha iki tane yazmak icap 

ediyor: 

Akron (74 ölü) 

Blimp J - 3 (3 ölü). 

Everest'in 6zerlnde 
uçuldu 

20 martta dört tayyare ile kara
cbi'yi terkeden Houston heyeti ae
feriyeıi, 22 martta Bihar Vilayeti
ne gelmit ve Everest'e çıkmak 
üzere Purniah'ı üsaülhareke ittihaz 
etmitti. 

Nepaul Mihraçeıinin muavene

ti ile, Everest eteklerinde, yardım· 

cı meydanlar tesis edildikten son

ra müsait havaya intizar edilmeğe 
ba,lanmıttı• Bu intizar çok sürme· 

- Saatt• 1000 kilometre aürat ,... 
minine çalrrıyor. 

- Nwd•-. tayyaren motön1niln 
•aİnılftl •voel ,,Uecelt. 

Hocam, tayyareyi pikeye kap
tırdık, ne yapacair.z? 

- Ay, sen hoca değil misin?! . . __ ..... -...................................... . 
mit ve 5 nisan günü, sefer heyeti

nin reiıi Lord Clydeadale refaka

tinde kumandan Follower olduğu 

halde, iki tayyare ile Everest üze

rinde UÇmUftur. 

Uçu,ta, bir çok fotoğraflar 

filimler abnmı9hr. 
ve 

Tayyareler Himalaya, üzerinde 

10,500 metre irtifaa kadar yüksel

mitlerdir. 
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Pollatt! 

Papaza dayak! 
Kili•ede incili yanht 

okuyormuı ... 
Paekıılya münaaebetile Y milr.ll;rde P .. 

ııaiya Rum lrfüeıinde Ermenice lncll o
kuyan papaa ef. yanlq okuduğu için 
dinleylcilercleııı fotognıfçı Zirayi tanıfm.. 
dan dövülmllıtür. 

Taşla cerh 
Fenerde Salihli Tomruk mahallesinde 

oturan Temel ili Ahmd kavga etmiıler 
ve birbirlerini tatla yaralamıılarda. 

Kandil yakarken 
Ortaköyde Dereboyunda 191 No. Bala 

çivan Koçonun kulübesinde kandil ya
karken bir yangın çıkmııaa da etrafa 
yayilmadan derhal söndürülmüıtür. 

Demh·yollarında ten
zilata imkan yok 

ANKARA 17 - Bütün demir
yolu hatları~a şamil ol~ak ~zere 
yolcu ve etya tarifesi uzerınde~ 
yapılması dü,ünülen yüzde ellı 
nisbetinde tenzilata timdilik im
kan görülememittir. • 

Fakat idarece hazırlanan yenı 
bil' projeye göre 600 kilometreden 
u zun yolculuklar için ve bu had· 
d en başlamak üzere muayyen bir 
nisbet dahilinde tenzilat yapılma
Gı •~ararlaştırılmı,tır. 

Tenzilatlı tarife haziranda tat
bik edilecektir. 

·-----------,------

,1369) 

Birinci Sahifeden Geçen Yazılar 
Hayat ucuz mu, pahalı mı? 
(Ba~ı 1 inci sahifede) 

bayat niabetini mikyaa olarak ele a
lan bu endekste bütün ihtiyaç madde· 
leri alb grupta toplanmqbr: 1 - Yi· 
yecek ve içecek maddeler, 2 - Yak· 
ma, aydınlatma ve temizleme madde
leri, 3 - Giyecek C§ya11, ev eıyaaı. 
4 - Ev kirası 5 - Muhtelif ihtiyaç
lar. 6 - Tasarruf veya aigortaya ay
nlan kıaım. 

Bu endekıte 932 senesi kilnunuaa
niai içindeki geçiın niabeti 1914 sene
sinin 100 üne nazaran 1203 artmıı 
bulunuyor. Halbuki 1933 seneai ka
nunu aanisinde bu nisbet ancak 1094 
tür. Gene 932 senesi şubatr içinde ge
çim nisbcti 1914 dekinden 100 raka· 
mına nazaran 1205 di.r. Halbuki 1933 
aeneıi ıubatı içinde bu nisbet 1089 a 
inmiıtir. 932 senesi kanunuaaniıinde 
yiyecek maddeleri 1067 rakamını 
göıterdiği halde 933 kanunuıanisin
de bu niabet 955 e inmiıtir. Yakma ve 
aydınlabna maddelerinin 932 senesi 
kinunuaanisindeki nisbeti 1317, 933 
kanunuıaniaindeki niıbeti ise 1095 
dir. Geçen senenin ki.nunusanisinde 
giyecek etya 1342, bu senenin ayni 
ayında 1131 dir. Giyecek eıya da bir 
mikdar iniklik var demektir. 

Ev kiraları 
Geçen seneden bu ıeneye kadar hiç 

deği§miyen ev kiralarıdır. 932 kanu
nusanisinde 1666 nisbeti Üzerinde el u
ran ev kiralan bu senenin ayni ayın
da gene bu rakamı. gös~ermekt.adir. 
Mubt.<elife faslına gıren ••gara tütün, 
umumi eğlence ve gezinti, ves:ı.iti n-ık 
liye ilaç doktor gibi masraflarda da 
geç~n ıe~eye nazaran hiç bir değişik .. 
lik yoktur. Göze görünen ucuzluk, 
bilhuaa yiyecek fiatlarındadır. 9~9 
da yiyecek maddeleri endeksi 1553 
iken geçen •ene endeksinin vasatisi 
1030 u göstenniıtir. ~u bale göre dört 
sene evvelki yiyecek· fiatleri yüzde 
30 nisbetinde düşmüştür. 929 senesin 
deki yakma ve aydınlabna fiyatların· 
da ise ance~ yü~dc ~ 5 bir tenezzül 
vardır. 929 dan 932 ye kadarki giye• 
cek eıyasile ev eıyasınd~ ~iç bi~ far!' 
yoktur. Ev kiralan, v~s~ıti naklı.ye fı
yatlan da değişmemııtır. !~~zı'. ha
mam bra• sigara tütün, gıbı ıhtıyaç-

• ,, ' • "l f' larla sinema ve umumı eg ence ıyat .. 
ları da geçen senekinin avnidir. Umu· 
mi geçinme endeksi 929 a nazaran 
yüzde 10 - 11 nisbetinde iniktir. En
dekee bakılırsa ayda 130 li<alı'.ı: geli- • 

rin yüzde otuzu yiyeceğe, yüzde do
kuzu yıkamağa ve ·aydmlatacağa, yüz 
de yirmi betini giyeceğe ve ev efyaar
na yüzde 19 u ev klraıına, yüzde onu 
muhtelif maoraflara, gitmektedir. Bu 
günkü geçiın teraitine nazaran ev ki
ralan ile vesaiti nakliye masraftan 
çok yÜkaektir. Bunların indirilmeleri
le hayat ıimdikinden hisaolunur de
recede ucuzlayacakbr. Endekste orta 
halli bir ailenin geçinmesi için ayda 
126 lira elli kuruta ihtiyaç olduğu 
göıterilmektedir. Halbuki bu para ile 
medeni ihtiyaçla:rın bu kadar arttığı 
bir devirde orta halli değil, ancak fa
kirane bir hayat yatanabilir. Otomo• 
bil, tiyatro, sinema, m;safir kabulü, 
yaz ve kıt mevsimlerine mahsus eğlen 
tiler ve giyim bu hesaba pek sığma
maktadır. 

Et ve süt 
Sonra bazı gıda maddeleri de 1914 

aenesindekinden nisbetsiz bir takını 
farklar ıöstermektedir. Mesela etin 
okkaaı 1914 te altın para beaabile 
7 kuruştu. 933 ıubatında et 60 kurut 
tur. 1914 te sebze için fiyat vaaatiıi 
1 kuruıtu. 933 ıubatında vasati seb
ze fiatı 7 kuruıtur. Süt 1914 
te 2 kuruta ıatdırken timdi 30 kuru
t• aablmaktadır. Kahve 1914 te 12 
kuruta satılryol'du. Bugün 136 kuruı· 
tur. Sonra bazı dükkanlar gıda mad
deleri üzerinde ihtiki.r yapıyorlar. 
Yum urlanın tanesi toptan 40 paraya .. 
dır. Halbuki bir ıütçü dükkanında ay
ni tazelikte yumurta için müıteriden 
yüzde beıyüz karla be§ kuruı isten
mektedir. iyi su da pahalıdır. 60 para 
ya mal edilen bir küçük ıiıe Taıde
len suyu lokantalarda, sucu dükkan
larında 5 kurustur. Diğer t:ıraftan ıi
nema, ve her ;evi eğlence masrafla· 
rs bütçelere hakiki bir yıkım teıkil e· 
decek derecededir. 

Bizim bugünkü vaziyetten anladı

ğunız şudur: 1 - Geçim bir derece
ye kadar ucuzlamıı, fakat kazançlar 
azaldığı için bu ucuzluk hisaolunamı· 
yor. 2 - Bütün geçiın vaaıtalarr ay
ni nisbeti muhafaza ederek ucuzla
mıt değildir. 

3 - Bazı ıey!er, bazı ellerde U· 

cuz ve bazı ellerde pahalıdır. 
4 - Medeni ihtiyaçlar artmı,, fa

kat bu ihtiyaçlan temi..-:: ;~;,, b:it-:ck~
de kar~ılıh. ~:::almamı~.tır. 

Istanbul suları 
(Başı ı inci sahifede) 

- lıtanbul su teaiaatmın ne aurette 
11lah edileceğini tetkik ederek rapor 
vermek için buraya geldim. lıe baıh
yelı bir iki gün okla. Vali Beyle gö
rüttüm; au teıisabnın bugünkü tekli 
hakkında mal\lmat aldım. Vazifem 
tehre verilecek su mikdarmı fazlalaı
trrmak ve bunun için yeni bir proje 
hazırlamakbr. Eskiden yapılmıt olan 
bugünkü Terkoa tesisatı, tehrin büyü
yeceği nazan itibara alınmadan yapıl ... 
dığı için, bu ıebeke bugün ihtiyaca 
yetmiyor. Bu sebeple ıebekenin genİf 
letilmeıi 18.zımdır.'' 

! Haliç şirketi 
Ne olacak? 

M. Felner Terkos'un mevcut maki
nelerinin değiştirilip değiştirilmiyece· 
ği ve §ebekenin geniıletilmeıi İçin ev
velce yapılan projeden İstifade edip 
etmiyeceği hakkında ıorulan suale ce 
vaben demiltİr ki: 

- Eski makineleri değiıtirmek la
zım gelip gelmediği hakkında şimdi
den bir şey aöyliyemem, bu, tetkikat 
bittikten sonra anlatılacaktır. Ben ye
ni bir ıu projeıi yapacağun; Fakat 
vazifemi kolaylaştırmak için eski pro· 
jeden belki istifade ederim .. Burada
ki tetkikat bitince projeyi hazırla
mak için Viyanaya gideceğim. Bu pro 
je ıehir meclisi tarafından tasdik edil· 
dikten sonra tatbik edilecektir. Bili
hara projenin tatbikatını kontrol et
mek üzere tekrar Jstanbula gelece .. 
.... u 
gım. 

M. F elner Terkoo meseleıinden bat 
ka şehirde mevcut di~er mem~~ SU· 

lannın da şehre isalesı meseleıını tet ... 
kik edecektir. 

latanbul sularını tevhit ve ıslah için 
büyük paraya ihtiyaç vardır. Beledi
ye bu projeyi derhal veremeyeceğin
<len mübr"m olan bazr ıslahat yaprla
cakbr. Müteh:ı•sı•ın raporu belediye· 
ce tetkik edilecek, müsait bir zaman
da tatbikıns. geçilecektir. 

10,000 lira bir ameleye düştü 
NZALLI (Milliyet) - 100,000 

lira kazanan 6809 numaralı bile
tin onda bir parçası Nazilli ı. Ban 
kası tarafından satılmıt ve Hor
sunlu Nahiyesinde Buldanlı Ali 
isminde gündelikle çalı~ır bir ame 
leye i~bet etmi~~ir. 

(Ba,ı 1 inci sahifede) 
iskelelerin tecdidine muktazi 30 bin lira 
ihtiyat akçesi, bu sene ayrılmadığı düıü 
nülürae, zarar mecmuu 53 bin lirayi ge
çiyor. Şirket, bu vaziyeti düıünmÜ§ ve 
geçen ıene tecil edilen varidabn gayri 
safi yüzde 8 belediye bineainin büıbü-
tün refi nazar edilmeaini Be-
lediyeden rica etmiıtir. Şe-
hir mecliainin bunu reddetti-
ğini gazetelerde okuduk. Şirkete reımen 
bildirilince idare mecliıi toplanarak vazi 
yeti tetkik edecektir. Teıiaabn ve vapur 
larm belediyece aatm alınman mese1eıi
ne dair bir şey· söyliyemem. Bu da bit
tabi idare mecliainde görüıülecektir . 
Yalnız ıunu söyliyebilirim ki, imtiya

%1 devretmek ve vapurları aabnak için 
ıirketin iki zengin tüccara teklifte bu
lunduğuna dair bir akf8111 gazetesinin 
verdiği haber doğru değildir. 

Belediye hiHesinin büsbütün kaldml
ması baklandaki teklif kabul edilmiş ol
aaydi bile, ıirket vaziyeti düzelmiı ol
miyacakb. Bunun için bazı diğer tedbir 
!ere lüzum vardır. Me•eli, Osküdar'da 
olduğu gibi otobüa rakabetinin Haliç va 
purlanna karşı da menedilmeaini müm
kün görüyoruz. Şirket, müstahdemin 
ücretleri ve masrafları itibarile izami 
taaarrufta bulunmuştur. lıliyen vapur 
adetlerinin de tenzili .diişünülebilir. Va
ziyetin derinlettirilerek tetkiki için, ik
tisat Vekaleti nezdinde de bazı iıtirbam 
!arda bulunulacaktır. n 

Diğer taraftan, dünkü Alqam gazete
ıi Haliç ıirketinin Belediye tarafından 
aabn alınacağını ya%JYordu. 

Belediyenin böyle bir taaavvuru yok
tur. Ancak ,irketin Belediye hi•ıesi te
cil edilmiyecek, tahsil çareleri aranacak
br. 

Madenciler 
(Başı 1 inci sahifede) 

kelinden M. Paluka, Borasit tirke
tinden Nihat Beydir. Aldığımız 
malfunata nazaran Zonguldak kö 
mür i,Ieri umum müdürü Esat B. 
de Ankaraya çağırılmıttır. 

Heyet bilhassa umumi buhranın 
devamı müddetince yardımların 
tezyidi temennisinde bulunacak· 
tır. 

1 Bütçe 
Görüşülüyor 

(Başı 1 inci sahifede) 
tabipleri ücretleri dereceaine çıkarıl .. 
mıştır. lzmir bakteriyoloji müessese
ıinde 80 lira ücretle müste.hdem asis
tanın hudut mütehassısı olmaıına bi· 
naen Ünvanı tabipliğe kalbedilmiş ve 
Ücretine 70 lira zammolunmu§tur. 
Bütçe encümeni bu umum müdürlü
ğün bütçe layihasına merbut bazı 
maddeleri ihtiva eyledikleri daima 
hükümler itibarile bu idare memurla
rı maatalının teadülüne dair olan ka
nuna zeyl olarak ayrı bir layiha ha
linde tesbitini muvafık görmüş ve bu 
huıuata bir layiha hazırlamııtır. Bu 
layihaya göre kara laburatuvan ün
vanı latanbul liınanı bakteriyoloji mü 
esseıeai suretinde tadil edilecektir. 
Sıhhi vazifelerin icap ettirdiği yerler
de sahil sıhhiye, merkezi idare ve mu 
hafaza memurlukları binaları ile ta· 
haffuzhane ittihaz olunan binaların 
ikamete tahsis edilen kısımlarında bu 
idarelere mensup memur ve müstah
demlerin ailt'lerile birlikte meccanen 
ikametleri caiz olacaktır. 

e·r batında 
Elazi:ıde bir kadın üç 

çocuk doğurdu 
ELAZIZ, "Milliyet" - Paloda 

bulunan Ayte Hanım bir batında i· 
kisi kız biri oğlan olmak üzere üç 
çocuk doğurmu,tur. 

Anneleri ıüt yetittiremediği i
çin kızlar ölmü,tür. Erkek çocuk 
ya,ıyor. 

Sökede teftiş 
SÖKE (Milliyet)- Mebusumuz 

Adnan Beyle, C.H.F. Aydın Vila
yet idare heyeti reisi Etem Kadri 
Bey otokarla Aydından kazamıza 

geldiler. 

Ağaçlarda bal 
ORHANGAZi, (Milliyet) - Kesi· 

len bazı ağaçların -İçinde bal 
bulundu ve halka paraaız olarak 
dağıtıldı. 



------ -. _---- ~-.-::_- _---.~ 

6 MJLLJYET SALI 18 NJSAN • 1933 
~....!~----~------9!!"9!""!!~~~'!'"""""'!""'!!!""' ........ "'!""'!!"'!""!~~!!!!!!!!!!!!!l!ıİ!!;;;;;~~.;;.;,;~~~---~~~~~-:ı!!'!!!!!!!'!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!'!!!!!!!!""!"''-'!"~--~~~mol!"----------~~ .. 

Osmanlı Bankası 
1933 tarihli 0/o S faizli ikramiyeli 

dahili istikraz 
Osmanlı Bankuı, 1933 tarihli % 5 faizll ikramiyeli 

dahili istikraz tahvillerine tayıt huıuaunda istifadeli ııeraitle 
teahilit ibraz etmekte olduğunu mnuma illn eder. 

1 RADYO 1 
Bu günki program 

Saat 

11 d• 11,45 kadar s ... (M.ld.•I. ..._) 
18,45 IOD 19,JO kadar 0.kNtra 
19,30 dan 20 ye bd.r Fran•n. d•a (lle .. 1.-it 

oranJara) 
20 dtt1 20,45 lıadar H.Ur...e: Rna Ha.nrm) 

s ... 
:W,45 d .. 21,30 kadr S ... H.ı. Ahnıat Bay) 
21 130 den 22,30 lı;adar Gramolo, AJ&aıa. Bor

._ haberleri •• saat .,._.. 
ANKARA, 1531 m. 

12 :'\O : Aakarpafa•taa. 
18 : Riyaeti.cümhar fllar...,..D. ork .. baaıı 
B~rlioı:: Ouv~luTe Bnııvaouk Gellini Turlaa 
Dan1.e Fanla•tİca• No 1.2.3 Amadi ••rMıada 
ln••ao. 
11-Y ·10 • Cramofoa. 
lt ~o · Viyolonı•I ko,.aeri (~•P h•7 taraf.a
dan) 
2L 10 : Ajan• Mb•leri ve il.aya hporL 

VARŞOVA. 1411 •· 
lJ.15: Pliık. 16.56: Keu... 18: Setı.foaik ko• 

ıer. 19.35~ Hafif ma•iki. • Muhte.Jı f. 21 , ,j: 
o .. 1ı .. 1tra kon•et"i (Moza.rt. ıc...fo ... ıu.. Griea; 
Tıch.J..o-.ıoıky) . 22.21: ICemaa loaa.ri (Kreiı
lır-r. F rledma.nn • Bacll, Chopio. Fa9"). 23.20: 
Kah,,-e .. onıeri.. - 24: Dan• muaikiıi 

f .t. Mr. K•m-d-bğı 
Satmalma kom. ilhları 

Merkez Kumandanlı-
jına merbut Askeri konak ih
tiyacı için 12500 kilo un pa
zarlılda 22-4-933 cumartesi 
günü aaat 14 te icra kılınacak 
tır. İsteklilerin belli vakitte 
komisyonda hazır bulunmala-
rı. (809) (1681) 

Tophane fırını hamur tek 
nelerinin tamiri için pazarlığı 
20 41933 perııembe günü saat 
10,30 yapılacağından İstekli
lerin belli vakitte komisyonda 
hazır bulunmalan. ( 61 1) 

(1682) 

nuoAPEŞTE, sso m. Kapalı zarfda verilen fiat-
18.35: Siıan muaikUi. 19.45; T •ı•n•ili pf-

Y••• ••••eri. 20.45: w.ıı... Bnııoo'nun ida- lar pahalı görüldüğünden be
naiod• ali mu•i•i •••••hlod .. ko .... (Men- hen' J50 metre tulun·· de 30 a
d.-lııohn, Mozrt. Mahfar). 231 Halt•.rler. _ 
5'fıôr7İ~~;;~ !~ 20' Siı•• •ulW.i. det galvenizli tel halat 22-4-

21.os: Srammel trio konıerl n: Gtinthor 933 cumartesi günü saat 14 
R&pbael"m b<1telerinden parçalar. 22.25: Tri- k İ 
yolo~. 22.so: Minüetler. te pazarlılda almaca tır. •-

ViYANA. 517-. belli ki k • ~o.3S: Schubm, Schumann, Bra.hms'm eser teklilerin va tte omıs-
lermden (pıyano - "'rkı) lı:oneoir. 21.10: o- ı yonda hazır bulunmaları. 
pera orlr:•traaı (Braltmı•na ••le..ri) 23 OS-
Şarkılı caz mnsikiıi. · · · ( 613) ( 1684) 

MILANO - TORINO - FLORANSA 
21 SO: Kar~ık ne$riyııt. 2.S: R•dyo orkut

Ta5J. 

PRAG. 427 m. 
ıs.so, Plak. • konuımalar. 20.31: Hafif mu

•ı1ıu. 21: Kaltare De-triyah 22ı HaJl tarlaları 
dna fanta.:ilrri. şarkdar. 22.2.5: Mahler'la eee;
lr-rınden '4lrktlar. 23.20: Yeni muıtkl. 

BOK REŞ. 3"4 nı. 
12; Pl.ilr 13.15: Ktta. 17: JCa.n,dı: konaw. 

ıa.1s: o .... m •. 201 Radyo orlrMtn•t zo,:s1, 
Eılu tarıhi mosi\i r•p•rtv•an. 20.SÔ: Hafif 
:p•retl•rden pa.rıçalar (Straaa., L ..... )~ 

Yeni n•frlyat 

Kızıl Irmak 
Ihsan Nuri Beyin bu namla bir ,ıır 

lutabr intifar etm.İ!tir. 

Kan tükürme 
Bura• verem clispanaeri batdokton1 

Emin KA,if B. ··Kan tükürme" ismi al
tmdı. vPremin balışca bildiğimiz arazına, 
korunma ve tedavi çuelerlne dair ldl
~ük bir kitap çıkannıftır. 

Yeni Türk mecmuası 
: lst~I .Halkevlnin çıkarmakta oldu
ııu Y enı T urk mecmuasının yedinci sa- 1 

Ym Rauf Ahmet, Köprülü sade Fuat, 
Bürban Üm't, Kazım Nami, Peyami Se
fa, Y ~ar Nabi, Sedat Zeki, Salih Murat 
Beylenn makaleleri Halit Fahri Fazıl 
Husnü, Salih Zelci, Hikmet T~rhan 
Mün.,. Müeyyet BeyleTfn ti1r1eri ile pek 
zengin olarak çılonqtır. 

İtalyan edebiyatı 
- ltalyan ~~.ebiyatı ile timdiye kadar 
lazım geldı ı kadar meıııul olamadık 
Orta.da ~ağınık bir ka~ tercem eden ı,.; 
ka hlç bir ,ey yok. Nuzhet H~im Si
nanoğlu .. 1 talyan edebiyab~ ismi aJtın
d. bu edebiya~ı ~elkik eden kıymetti bir 
kıtap neşr~,tı11. Bu kitab. okuyanlar 
ltnlyan edebiyahnın tarihi içinde de tat
lı bir gezinti yapmıı olurlar. 

f,kfrim d~rslerl 
Cümhuriyet Gençler Mahfili 

Spor Şubesinden: 
Mahfilde meccani iskirim ders

leri açılmıfhr. Dersler her hafta 
cumartMİ günleri saat 18 den iti
baren verilecektir. Kayıt cumarte
si , çar.-mba günleri saat 17 den 
20 ye kadar mahfilin Beyoğlu 
Cümhuriyet Halk Fırkuı binaaın
dalri dairesinde yapılır. 

ZA Yl - Temini iatik:hal 1&ndıfmdan 
lllmalıta olduğum ma&! benbmr zayi et
tim. Y erıiaini çıı.a..cııfmııdıın eıldılnln 
hiilonii yokl'ıar. Zeyıln...._ Tapa Fab
ril<uı Döluneai •stalarmdan 863 numa
nda Şerif Riza. (2137) 

ZA YI - f...titı harbiye temini istikbal 

..,.dılmın lllMf lıeralıru :zayi ettiiim

clen benlon ilerde çıkana hükmi olma

dıjmdan ilin olunur. Alınıet Hur,it 

(2111) 

ZA Yl - 717 numaralı anıbacıbk ehli
yrtnamemi kaybettim. Yenisini çılmraca 
ğımdan eskisinin hükmü yoktur. lsmail 
oğlu Hasan (2127) 

lstanbul üçüncü icra memarluğun-
dan: Satılmasına karar verilen bir ı...sa, 
yaaıhane, ve yazı malılneıl 24-4-933 pa
zarteai g-ünü •aat 17 de Kara köy palas
'" altmcı katta 19 numarada birinci açık 
•rtbnna ıuretile satılacağından iıtiyen 
lcrin muayyen olan s.rfltte memurine 
müracaat lan ilan olunur. (2124) 

Ordu ihtiyacı için beheri 35 
metre tulünde 60 adet ken 
dir halata verilen fiatlar pa
llalı görüldüğiiQden 20-4-933 
perşembe günü saat 11 de pa
zarlıkla alınacaktır. lateklile 
belli vakitte komisyonda 
hazır bulunmaları. (612) 

(1683) 

-Görülmemi~, 
Parlak bir muvtifhılnyet 

Ademi iktidara, Belgevşek
liğine ve zafiyeti umumiyeye 

karıı kat'i l~r gösteren 

GLANDOKRATİN 
M99hur Prof. Brown Sesquart ve 

Steinach'ın k~tfidir. Kadın ve erkek 

farla yoktur. Her kutu derunundı. 

türlcçe olarak tarifeü me..-cuttur. 

Her eczanede bulunur. Fiatı 200 

kuruştur. Umum depoau: lıt. Bal: 

çekapı'da ZAMAN ecza aepoıudur. 

1694 (1407) 

iktisat Vekaleti lstanbul l'&ntalı:au 
Ticaret müdüriyetinden: 

Rehin üzerine ödünç para verenler 

haklondaki nizamnameye tevfikan ma&J 
cüzdanı üzerine ödünç para vermek su
retiJe icrayi ~anat etmek üzere kendiıi
nc mezuniyet verilmit olan lstanbulda 

Cağaloğlunda 32 No da 1285 tevellütlü 
ve lstanbullu Relail Babani Efendi bu 
kene müracaatla bundan böyle zikrolu -
nan ticaretga.hda rehin üierine ödünç 
para vcnnek sanatını icradan vazgeçtiği 
ni beyan ile teminatının . iadesini talep 
ettiğinden yukarıda yazıh muameleden 
dolayi kendisile her ne suretle oluraa ol 
ıun alak.. ve iti,ikleri bulunanlann hak
larını aramak üzere birer hafta faııla İ
le yaprlmel<ta olan üç ilindan itibaren üç 
ay zarfında evrakı müıbitelerile mümai
Jeyhe vey.but dairemize mÜr•c.aatlan 
ve bu müddetin hit11mJndan sonra mev
cut tenü.,.ı akçealnin İ•de$i cihetine ıl
dilec:eği ve ondan sonra ı.., baptaki ta
leplenn nıeomu 00-YBCatt ....ıw.. ol
mak ÜJ:en aİzanınmnenJn 15 inci mad
desine tevfikan keyfiyet ilin olunur. 

(1809) 1800 

lıtanbul 2 inci icra mem .. rlatundan: 
Bir borçtan dolayi mahcuz ve pa;;;. 

çevrilmesine loırar yerilen F ort marka
lı ve 3677 plaka No. lu bir adet kamyon 
26-4-933 tarihine milaadif çar§aınlıa gil-
nü saat 8 30 dan itibaren Taksimde • • 1 F ort Garajında açık arttırma suretıy e 
satılacaktır. Arllmna birincidir. Talip o
lanların yeımıi mezkUr ve saatle mahal
linde hazır bulunacak memurumuza 932-
3141 No. ile müracaatları ilin olunur. 
(2129) 

lıtanbul 6 ınc.ı icrasından: 
Borcundan dolayi tahtı hacize olunup 

paraya çevrilmesi takarrür eden Beyof
lunda beklr sokağında 10 numaralı ha
nede mevcut eşyayi 20-4-1933 tarihinde 
sa~! 11 den .12 Y.e kadar paraya çevrile 
cegı!"den tahplrrın mezkiir ıünde ma
hıılhr.de hazır bulı;nmaları ilin olunur 
efrndim (2114) 

Nafıa Vekaleti Binası 
inşaat Münakasası 

Maliye Vekaleti Milli 
Emlak J\'lüdürlüğündenı 

' - ....-- Ankara Yeniııehirde y aprlacak Nafıa Vekaleti binası 
inşaab kapalı zarfla münakasaya konulmuııtur. Keııif bedeli 
624,000 kilaur liradır. ihalesi 25 Mayıs 933 perııembe günü 

yapılacaktır. 
Binanın umumi ve fenni şartnameleri, proje ve sair evra 

la maliye fen heyetindedir. Elli lira mukabilinde almabilır. 
Münakasaya girmek iı tiyenler : En az (300) bin li

ralık müma•il insaatı muvaffa kiyetle yapmııı olduğuna dair 
muteber evrak v~ % 7 ,5 kanuni teminat mektubile şartname 
lerin alındığına dair makbuzu rapteylemek auretile teklif 
mektuplarını ihale günü aaat on beşe kadar Maliye Vekaleti 
Milli Emlak ldareaine makbuz mukabilinde tevdi etmeleri 
lazondır. Tafsilat resimleri ve fazla izahat Maliye Fen heye
tinden alınabilir. (1592) 1841 

Gedikpaşa'da Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Satın alınması mukarrrer 1206 çift yerli sarı çizmenin 
kapalı zarf münakaaası 3 Mayıs 933 çarşamba günü saat 11 
de yapılacağından isteklilerin şartname ve nümuneyİ görmek 
üzere her gün ve münakasaya girmek İçin teminatı evveliye 
makbuzu ve tekJifnamelerile beraber mezkUr günde muay
yen saatte komisyonumuza müracaatlar. (1532) 1834 

SATILIK MÜBADiL EMLAK 
Eminönü Malmiidiirlii ilinden : 

Numarası 

Eıki yeni 
9 38 

Muhammen 
Maballeu Semti Cinoi kıymeti izahat 

Rüst_,pafa Babıcaffl'İ Düldıin 875 Dörtte blr 
hiase•i 

50 19 ,, ., Uzunçıırıı ., 4500 ı..._.... 

Yukarda yazılı mübadil emlaki 20 Nisan 933 perşem
be gilnii aaat9,5 ta açık arttırms usulü ile satılacaktır. Alıcıla
rın o/o 7 buçuk niabetinde pey bırakmalan ile aatıt komisyo
nuna müracaatlan. (1431) 1530 

lstanhul ithalat Gümrüğü 
Müdürlüğünden: 

286 Kap muhtelif marka ve numara Zaharin 3 Kg. 6323 
,, " 280 12 ,, ,, ,, 

" " kaçak 
transit 

Yukarda yazılı mal transit olarak arttırmağa konmut 
tur. Söz kesimi olan 19-4-933 giinünde arttırma ile satılaca 
ğından saat 14 ten 16 yakada r latanbul İthalat Gümrüğü sa 
tııı komisyonuna gelip aorulm ası bildirilir. ( 1425) 

www 

Gedikpaşa'da Jandarma 
Satına'mrı. Komisyonundan: 

Jandarma kıt'atı için 20 000 adet mat ııua ve 20000 a
det mat könye levhası pazarlık la satın alınacağından i•teklile
rin nümuneyi görmek üzere h er giin ve pazarlığa girmek i
çin teminat makbuzlariyle be raber 20-4-933 perşembe gÜ

nü saat14 ten 15 e kadar komisyonumuza müracaatları. 
(1671) 

1 
lataabal Beledlye•I llAnları 1 

ı ______ ' 

Keııif bedeli 9128 lira 86 kuruş olan bomontide bet 
çmar mektebi önündeki yolun inşası kapalı zarfla münakasa
ya konulmuııtur. Talip olanlar keşif evrakım, fenni ııartn~~~ 
sini görmek ve şartname almak üzere her gün levazım mud~r 
lüğüne müracaat etmeli, münakasaya girmek için de 685 lı
ralık teminat makbuz veya m ekktubu ile teldif mektuplarını 
11-5-933 perııembe günü aaat on beşe kadar daimi encümene 
vermelidirler. ( 1688) 

Zeynep Kamil haatanea i için lüzumu olan muayenei tıb 
biye masası ameliyat maaaaı alat dolabı pansnnan dolabı, 

' ' ~-..ı d • alat masası, yemek arabası, portatif aeu~~· emır sandal 
ya gibi 26 kalem eııya kapalı zarfla munakaa~ya ~~nul
muştur. Talip olanlar ıartname almak ve ~ya liateaını gör 
mek üzere her gün levazım m üdürl~ğiine miır.acaat etmeli, 
münakasaya girmek için de 1 78,5 liralık temınat makhua 
veya mektubu ile teklif mektuplarını 8-5-933 pazartesi gü
nü .aat on beııe kadar daimi encümene •ennelidirler. 

(1689) 

İstanbul Gümrükleri 
Başmüdürlüğünden: 

Gümrük antrepo ve ambarlarında 928 aenei maliyesini 
Jiayetine kadar müddetleri geçmiş bulunan ve sıraaile güm
rülderin ve Baıımüdürlüğün münasip yerlerine yapıııtırıla 
cak listelerde gösterilecek olan muhtelif eııya, gümrük resmi 
aranılmıyarak aablacaktır. Bu eşya 30 fasla ayrılınıt olduğu 
icin her fasıl ayrı ayrı tarihlerde satılacaktır. Bu fasıllardan 
kapalı zarf ve aleni müzayede usulleri hariç olmak üzere ya 
ni münakasa ve ihalat kanununun 18 inci maddesinin dairei 
şumuline giren eşyanın müzayede günleri yalnız Cümhuri
yet, Milliyet, Son osta, Akşam gazetelerile ilan edileceğinden 
taliplerin o gazetelerle takip etmeleri menfaatleri icabından
dır. ( 1693) 

1 Emlak ve Eytam Bankası ilanları 1 
Şehri 

Lira 
22 Beyoğlu okçu Muaa, Kra molla aokağmda 22 No 

apartmanın birinci dairesinde 
Yukarda yazılı apartmanın dairesi 934 Mayıs nihaye

tine kadar kiralık olup hizasında gösterilen bedelle talibi ub 
teaindedir. Bir hafta müddetle temdit edildiğinden fazlaaiJe 
talip olanlar 22 Nisan 933 cu marteai günü saat on beşe ka
dar evkaf müdüriyetinde vakıf akarlar kalemine müracaatlar 

. (1675) 

°Mahalle ve mevkii 
Solraiı ve 
caddeıi No. u Cinsi Kira müddeti 

Galata Şahkulu 24 Apartmanın 

2 ci katı 
24 3 CÜ btı 

934 Mayıs ni
hayetine J.adar 

.. " .. .. 
" " .. 24 Apartmanın üst kab " 

Galata Berel..etzade Zürefa 18-24 Hane 
., Sultanbaye-zit Y eniıehir 42 Hane 

Cıılata Kemankeı Kara-
mustafapafll 
Galata Bereket.zade 

.. .. 
~ Kuleluıpm 

Tophane Elonelıçibaı• .. .. 
Lileli Mimarkemalettin 

.. .. .. 

.. 
ÇIU'şı Cevahir bedesteni 

Eıki Gümrüli 
Cami karJuıoda 
Yüluel..kaldrnm 
Yazıcızade 

Boğazkeoen .. 
Tramfty C·. 

Kürkçüler 
V~ıhan 

Y orıı:ancılar 
Püskülcüler 

24 Mektep mahalli 
8 Müeuin meırutası 

53 Dülliıı 
1-2 iki dül<kin 

134 Dülcı.an 

132-136 .. 
95 
26 

14-16 
17-19 

4 

.. 
.. 

" iki düldıin 
Dükkan 

.. ' 13 .. 

.. 17-19 
Sağdan 2 ci ada- 27 

da 
O stüııçüler 13 

iki dülıkin 
Dolap 

" 

" .. 
•• .. .. .. .. .. .. .. ... .. 
" .. .. 
.. 

-
Galata Şehit Melıme!pafll 
Galata Arapcamii Kalafat yeri 113 

Barak.. 
Baraka 934 Mayıs ni

hayetine kadar 
Galata Şehsüvarbey Karanfil 

lskender cad
deoi 

.. Yolcuzade 

" 
Şehit Mebmetpolf& Azapkapm 

1 
12 

Arsada baraka 

Garaj 

" 
.. .. .. Kulelcapm. Hendek 55 

Cami bahçeol 
Dükı.an 935 Mayıs ni

hayetine kadar 

Yukarda yazılı Vakıf eınlik (16 Nisan 933) tarihin
den (15 Mayıs 933) tarihine kadar bir ay zarfında hizaların 
da gösterilen müddetlerle kir aya verileceğinden tutmak is
teyenler Evkaf Müdiriyetinde Vakıf Akarlar Kalemine mü
racaatları. 

Gedikpaşa'da jandarma 
Sahnalma Komisyonundan: 

Satın alınmaaı mukarrer aııağıda cina ve miktarları 
yazılı (üç) kalem eşyanın ayrı ayrı kapalı zarf münakaaaları 
iaiınleri hizalannda göaterilen tarih ve aaatlerde yapdaca
ğmdan isteklilerin ııartname lerile nümuneleri görmek üze
re her gün münakasalara gİrm ek İçin talip olacaldarı kaleme 
ait ilk teminatı maliyeye yatır arak alınacak makbuz ve teklif
namelerile beraber mezkur gil nde ve muayyen saatte komis
yonumuza müracaatlan. (15 35) 

Cinsi Mün akaaa tarihi Günii Saati 
10,000 ila 16,000 metre kııı-

lık kumaş. 3 Mayıs 933 Çarııamba 14 
50,000 ila 70,000 metre yaz-

lıkkumaş. 3 Mayıs 933 Çarııamba 15 
10,000 ila 10,soo çift aarı 

kundura. 3Mayıa 933 Çarşamba 10 
1835 

Erzurum Maarif Müdürlüğündenı 
Erzurum ilk mektepleri için beş kıt'a haritaları alına

catkır. Taliplerin şeraiti öğrenmek üzere İstanbul Türk Maa- -
rif Cemiyeti mümeaailliğine müracaatları ilan olunur. 

(1678) 

Köprü inşaatı münakasası 
Nafıa Vekaletinden: 

Aksaray vilayetinin A rap.iun - Kırşehir yolunda yapı
lacak (131,30) metre uzunluğunda betonarme (Arapsun) 
k'iprüaünün inııaatı kapalı zarf usuliJe münakasaya konul-
muııtur. . 

Köprünün keııif bedeli (75000) liradır. Münakasa 6 
Mayıa 933 tarihine müsadif cumartesi giinü aaat 15 te Na
fia Vekaletinde yapılacaktır. 

Münakasaya gireceklerin yaptıkları itlere ait Yeaikala
rı münakasadan (8) gün evvel Yollar Umum Müdürlüğüne 
göstererek birer ehliyet vesikası almaları ve teklif mektuplan 
nı mönakaaa günü aaat 15 e kadar Nafıa Vekaleti Müsteşar 
lığına vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa evrakını görmek üzere Nafia Veka
leti Yollar Umum Müdürlüğüne, İstanbul, İzmir ve Aksa
ray başmühendisliklerine müracaat edebilirler. 

Münakaıa evrakı (5) lira mukabilinde Nafia Vekaleti 
Levazım müdürlüğünden satın alınabilir. (1591) 1901 

Gedikpaşa'da Jandarma 
Satınalma Komlsyonundanı 

Jandarma kıt'at ı için 3800 : 3950 takım mamul kı
sa kol ve bacak çamaııır pazar lılda satın alınacağından İstek
lilerin nümune ve şartnameyi görmek üzere her gün ve pazar 
lığa girmek için teminat makbuzlarile beraber 20-4-933 per
şembe günü saat 14 ten 15 e kadar komisyonumuza müra
caatları. (1670) 
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MOPTEl..A VE IWZTARIP OLANLAR tçlN 
PAJEOI. BiR TEDBiRi ŞAFIDIR 

Parla hastuelert •GeaalahJdl: ŞatlHen Mllı r ıe1• 
•5 MlylUc MOWal • l»lltaıum en:analerde aabhr. (6421 

154S 

EV SAHiPLERİ 
iNŞAAT M0TEAHHITLERI 

T0CCARLAR 
Eter kuru k•r•at• ıeıersenlz bayinizden mutıak• 

Z 1 G L Mallarını arayınız 
fatanbal, Eminöntl Tat Han 

Köknar ve Çam· fbvadı ııbU kurutulmuf vey• Cü.>lı bir mctOt 

O dı • dalıllinde ua 't '.llarılc fırınlarda kurutulm1J4tur. 
ç aevı Yar P: 

'
Maraarozhık itJarinde kullanılan MA VI MARKA 
nşaat itl"rinde kullanılan KIRMlZI MARKA 

Betonaj iflerlnde kullanılan YEŞiL MARKA 

Kayın Ağacı: Tabii ••1• .sua.'I olar.ık k uruculmu~ ve kıyn1ulmış 
llA VI llARKAı Ek•tra prima 

KIRMIZI MARKAı Normal 
YEŞiL MARKAc Harca Alem 

Dig-er Mamula" t· lş lenmış tahtı kayın ·ı~"cından Parka: 
• Kıynıtılmı~ ve kurutulmuş. 

Muhtelif mo~ellerde sandıklar, her tnrlii ambalaj içla humi talq. 
Ahşap inşaat: Duvarlar .soğuğa ve sıcağa ka.rşı tecrit 

edılmış bır tarzda modern ahşap evler 
Tabudan yapılmış hah\)<' P•rmaklıklın - Standariae edilmiş şitlerde tavuk kü-

mcslcrı - f.) ırek.ler 'vlndeo islcele kereste"' . Tra ver> Yakma ita mnhsus odun 
. ~sandık ıçemmde 'ldıı n kcimüriT. (1 965' t885 

Büyüt Tayyare Piyangosu 
YENi TERTiP BAŞLAMlŞTIR 

t. ci Kesi~e 11 Mayıstadır 
Pek çolı: ikramiye ve mükafatları havi olan yeni tertip 

plarını piyango gitelerinden isteyiniz. 1832 

APPS 
1674 

• 

Alman kitapçı, Alman kitapları en 
ucuz satar, Beyoğlu, lıtiklid cadde. 

si 390, l ıveç aehreti lrartmnda. 
( 1347) 

S:.Ui 

1 Üsküdar Malmüdürlüğünden: 
Me•ldi Malıalleai Sokağa No. Cinsi M .ammen kıymeti Hi55 ~9 i 

Lira Kr. 
Oaldldar Glllfam H. Karacaahınet 120/140 Dükkan Ye mü~temıhitı 432() 00 Taınamı 

,, Yenimahalle cad. 1831157 EY 154 0() 27/16() 
., lcadlye Çaınhca cad. 79 EY 937 50 3()()/480 

Yubrea yazdı llç parça emlak sahlıktır. Mll.za1ede 7-5-933 pazar ıOail saat 15 te açık artbrm• ile 
Oık&dar malmlldllrllltnnda. (1674) 

~~~~~~~~~-'-~~~~~· 

I LİRALIK SERGİ 
Ticarethanemiz 

Pek Yakında Kapanacağından 
BU SON FIRSATI 
KAÇIRMAYINIZ. 
Sultanhamamında 

BALCILAR 
[1794] 

Beşiktaş Malmüdürlüğünden: 
BetiJrtq Haaanpqa deresinde veli elendi sokağın. 

da kiin atik 3 ve cedit 1 numaralı kagir ukerlik dairesinin 
mülkiyetini bilmlizayede satılacaktır. Taliplerin yevmi ihale 
olan 19-4-933 tarihine müaadi f çarpmba gilnü Betiktat mal
mildilrliliünde mütetekkil aa tıı komisyonuna müracaatları. 

(1424) 1887 

3 üncü kolordu 
ilanları 

1. F. için pazarlıkla alına
cak çift kaoçuklu ve bir kati
zoleli 800 metre elektrik kor
don teline talip çılonadığm
dan ihaleıi 19/Nisan/933 çar 
§Ullba günü ıaat 16 ya bırakıl 
mıttır. lıteldilerin o gün ve aa 
atte Fındıklıda 3. K. O. satın· 
alma komisyonuna müracaat
leri. (96) (1663) 

1945 
• • 

3. K. O. nakliye taburu oto 
mobil tamirhanesi için pazar
lıkla 26 kalem malzeme alma 
caktır. lhaleıi 22 Niaan 933 
cumartesi günü saat 11 dedir, 
isteklilerin listesini görmek Ü 
zere her gÜn Ye pazarlığa itti· 
rak için o gün Ye vaktinden 
evvel Fındıklıda 3 K. O. Sa
tmalma komisyonuna müra
caatlan. (98) (1680) 

Sadıkzade Birıulerler 
Vapurları 

Karadeniz Po•t••ı 

DumluPınar 
Vap\ıru 20 Niıan 

PERŞEMBE 
saat 18 de Sirbci nhtunmdan lııare
ketle. <Zonıruldak, lnebolu, Sam
ıun, Ordu, ca-w., Tnlnoo. 
s~ ... Rfae) :re --.. avdet 
edecektir. 
Fazla tahillt ~ Sirkeci Meyıae. 

net bur altında -talıfma mura-
caat. T.ı..22134. (2107) 

.\.fUA YENEHANE NAKLİ 
Gülhane Oroloji M...ıt.imi 

Dr. Fuat Kamil 
Mua:renehanesini Tablm'de .ı.ide 

kaı1mnda Şut.~ 

--· naldetmittir. (1899) 1880 

Dartlıtafaka Ll•e•l 
Müdürltltiinden: 

Mektep yafaklıanelerine yap· 
brılacak 60 adet elbise dolabının 
pazarlıiı keıilmek uzere taliple
rin 20 Ni1a11 933 pertemi>e günü 
saat 10.50 de ve tıeraitini öğren
mek•• nümuneyi göniıek iıtiyen
lerin her gün Nuruoamanirede C&
miyeti Tadrislye merkezine mura· 
caatllll'I. (1651) 1923 

lstanbul· Ziraat Bankasından: 
s.r. Semti llaballaai Sokağa Cinli HiuelA Emlak Hfue,.. ,ar. -
No. No. luımmu kırmeti 
524 llltlkadlı Karanfl Refet pqa Ye Fllbklı iki hane 7142 13, 66 1337 T. L 
325 H KarufU Hekim Hane, ar .. 79/184 56, 58 865 .. 
526 .. Yalı Berber •ti• Hana 1552/3240 22 143(; .. 
327 

" 
Yalı Miseyanı Metre d6rt kıt'a 9111 2 2084 .. 

636/SO ana 
328 Kadiklif Rasim paıa Uıaa Hafla Alıfap haae Tama .. 143 1350 " 
329 Edirnekapı Çakırağa Pepu ırada Araa 314 1 225 .. 
330 Ortaköy Ortak6y Dere boyu Ar .. ıı:iraa 285 S6, 501120 99 405 .. 
331 Kocamu.tafap ... Hacı Hlaaylıa ata Karaı&a Arn Tamuu 11 200 .. 
332 Beyoflıı Hli1eyin ağa Do.lapdare Ye eıld iki bue ... ilı:i dllldlh 1/2 24, 26, l, J 1400 ,, 

Han ,..nı Sufi dere Ar• draı 100 Ta11W111 10 100 .. 
333 llaJoilu Yenifelıir Paçacı 
334 Kadık6y Çifte- Zilhtü pap Hamidir• Bağ elfaTID arH Tamamı • qJıf 162S " havıular Dönim 3 EYlek 1 

Pef akplerUe ihale bedelleri aakten Yaya gapi mllbadU bonoılle 6denmek tlıere yakarıda aYaafı yuıh ıayrf maakııUar açak arthrma 
ıuretile aabp çıkarıllDlfbr. Kat't ihaleleri 27-4-933 peJlemba ginll saat on bettedlr. l.tiyenlerin ._ yedi buçuk pey akçelerile Bankamıza 
müracaatları. Şartname bankamıı kapısına aldmışbr. Senei halire verıfıalla belediye rtlsumu m6fterlye aittir. (1634) 

Istanbul Ziraat Bankasından: 
Sıra Semti Mahılleıi Sokaiı Cin.al Hi11eıi Em ilk Hlueye göre 
No. No. M. K. 
22S Beykoı Beykoz KiJlH Arsa Tamamı 12 120 T. L. 
243 Burgu aduı Burgaz Yeniku7u ziraı 280 .. 1 600 .. 
245 Edirnekapı Atik Muıtda Fqa Fırın .. .. 6 300 .. 
250 .. Avcı bef Çukur .. .. 10 200 •• 
251 Bebek Be bok Dere Abpp hane .. 45 1000 .. 
252 

" .. •• .. .. 20 400 .. 
253 

" " 
Bebek Arsa ıiraı SSO .. 128 eald 3300 .. 

254 Yenik61 Yenild!y Köybaıı Yalı ye arııuı .. 17/1.17 SOJO .. 
255 .. Aya Nikola Kürkçü Ahıap hane .. 6 500 ,, 
257 Bfiyilkdere Bllyllkdere Çivici Arsa ıiraı 120 .. 45 100 .. 
260 Ediraekapı Çakır ağa Kuyulu Arsa .. 28 SDO .. 
262 Kandilli Kandilli Kilise Arsa ıiraı 186 .. 7 250 .. 
264 Boykoı Beykoz Kavak dere Arsa ziraı 46 16/30 60 10) 

" 
265 Boğulçl Yeniınahalle Birinci bağlar Arsa ziraı 120 Tamamı 12 200 " 
266 Galata Kemankeş Kara Havyar ban Kagir oda .. 33 3000 " 

Mdstafa paşa 
73 .. Kara oğlan ve şeftali Kigir üç ha. ve 14196 13,15,16,18 3940 " bir dükkin 

flıale bedelleriyle pey akçeleri nakden veya gayri mllbadil bonoılyle &denmek iıııere yokarıda enafı yaıılı gayri menkullerin açık art· 
tırma suretiyle satışları bir hafta mllddetle uzatılmıştır. Kat'i ihaleleri 20-4-933 perşembe günü saat 15 tedir. Arıu edenler yüıde yedı 
buçuk pey akçeleriyle Bank11mza müracaatlar" Şartname bankamız kapısına ,asılmıştir. Senei haliye verğisiyle belediye rıisumu m11fteriy 
aittir. (1606] 

Is tan bul ve Fabrikaları Şeker Trakya 
Şeker Fabrikasının İstanbul depolarından kristal toz 

her isteyene bin kilodan eksik olmamak üzere 

Türk Anonim 
Şirketinden: 

Al pullu 

Kristal Toz, Kilosu 36,ıs 

şekeri 
sahlır. 

atideki fiatla 

Kuruş 
Taşradan wku bulacak siparişler yüzde yirmisi peşin ve mütebakisi hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal 

· iönderilir. Depodan itibaren bilcümle masarif ve mes'uliyet müıteriye aittir .• Müşteri isterse sigorta ettirilir. 
Adres: lstanbul, Bahçekapı, 4 üncü Vakıf han 4üncü kat, Telgraf adresi: lstanbul Şeker Telef o : 24470. 79 
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Gezgin satıcılar Birinci nevi Ankarada eğlence y-~r-leri 
Belediye bu meaeleyl Ekmek: 6 kuruş! 

Celil Beyı· n anlattıkları.. de halletti ye~~~ f~:a~~!~:t~a-rh !:!~~ Tenzilatlı talebe seanslarında sine. 

" :? ;~::=:~ı:!:.'dar.;:.;n:r,:: malarda SO yaşında mektepliler v~r 
Bilecik mülikah - Sevr muahedesi ::!!.";:::~~ ~~0!.":::: =~~e~i- ~ [ 

t d•ı del k •? mit, ikincinin de alb otu• paraya aa- ~ 
a ı e J ece mı • hlmaıına müu.ade edilmiıti. Fakat ZI 

ya ve Kerim Beylerle Hacı Çaput un 

Müzakerenin alttar afı Ankarada! fabrikalarmm fırmlan birer dükkan açarak • aabcıya komisyon vermeden 

ANKARA • Marl • 1921 
Bilecik mülalı:abnda Mahmut 

Celal Bey de bulunmu9tu. lıtanbul 
Pataları ile olup biten teYleri ba
na anlath. Umumi olarak bildili
miz bu hadisenin, bu mül&katm 
bazı huıuıiyetleri var. Celll Bey
den dinlediklerimin hüllaaamı; 
aklımda kalan kıamını defterimin 
tU yaprağına geçireceğim: 

Bir gezginci aahcı 
-· _...Jil 

izzet Pata heyeti Bileclife geli
yor. Orada görü9ülecek. Fakat ft· 

ziyet o kadar nazik ki, onlarla g~ 
rü9mek meselesi ikinci derecede 
kalıyor. Günün en miiblm i9i, E
tem ve arkada,lannm vaaiyetidir. 
Bileciğe gihneden evvel, Eakite
hirde durulacak, konUfU}acak, bir 
karara varılacak. . • Nitekim öyle 
o!du. Eskitehir görütmesi çok çe
tin geçti. Çerkea kardetlerin teca

vüzü haddini a,ıyor. Eakitehir içti
maında bulunanlar, Mustafa Kt>
mal Pqarun tahammül kudretini 
yeniden denemek imklnmı buldu
lar. izzet P8f8ya kavutmak için 
Bileciğe gidiyor. Fakat Muatafa 
Kemal ve lımet Patalarm kafala
rında Etem Te arkada,lannm va
ziyetinden batka bir fCY yqam> 
yor! 

Onlar garp ile, bu de ,ark ile te
ma.tayız. Her iki taraf vaziyeti 
apı ayn Utılı etain. Sonra da han
gi yolun doğru olduğu tupit edil
sin. Meaela bU, farkta emniyet 
noktcuından miikemm.ı bir halde
yü. Rrularla tamamen anlQfmıf 
bulunuyonu:. Mukaveleyi bile im
zaladık. Daha evvel f-Qfalar Har.e
rahndan bir fey anlamak iatiyo
nım ı Seyahatlerinden malı.atlan 
nedir? Sevr muahedesinin tadili 
lıaklnnda devletlerden aöz almıf· 
lar da bumm tatbikat felrillerini 
birlikte gBrüfmefe mi gelmif· 
ler?,, 

ANKARA, (Milliyet) - Belediye 
gezgin &atıcılar hakkında eaaılı ka
rarlar vermiıtir. Gezgin -tıcdarın 
bulunamıyacaklan oaha ıehrin gidit 
ve gellıinin dmafuılüifi bakımından 
çevrelenmiıtir. Bundan sonra poataha 
nenin önünden Hakimiyeti Milliye 
matbaa1mın bulundultu sokaltm Keçi 
ören tarafındakl köıeıine kadar, ge- ı 
ne postan,nin yanından Hal'e giden 
Kızılbey cadde..inde - Anafartalar 
caddealnden Koyunpazanna (Koyun. / 
pa:ıan dahil) k&dar olan kısmıd& gez j 
gin aabcılı'ı. yuak edilmiftir. Gezgin 1 
u.tıcılar kooperatif arkaımdaki &aha. 
da, Çıknlı:çılar yokutunda, Hacıdo
ğan meydanc:ıltmda, Bahriye caddesi 1 

nin iki tarafında, Hamamönünde •T• 1 
kafa ait evlerin 6nündeki bot yerde, 
itfaiye meydanınm arkaamda Ta At
pazanrun yan ve arkaımda duracak
lardır. Bu ıahanm dıırna çıkanlar tld
detle taklp edilecek!• ve cezaya çar 
pılacaklardır .. Geqin aatıcılardan be 
lediyeı yarım metreden az bir aaha İf· 
gal ediyorlar dfye hesap ederek ayda 
bir !in alacaktır. Gezgin aabcılar 
arlıhat cüzdanı almaia mecbur edile
eekler ve daimi bir kontrol altında 
bulunacaklardır. Kwıdura boyacılan 
da bu muameleyi göreceklerdir. Bu 
aıretle ıehrin ltlek yerlerinde gelif 
...., gldif gilçl"flDiyecek Te gezgin aa· 
bcılar aynlan aahalarda aerbestc;e aa· 
bf yaparak ekmek paralannı çıkara· 
caklardır. 

ekmek ıatbklanndan · bu narhtan 
çok aıağı ekmek aatmağa batlamıı· 
lar ve bu rekabet piyasaya da teıir 
ederek bazı yerlerde birinci nevi ek
meğin altı buçuk kurufa kadar ıabl· 
maaına ıebep olmuıtur. Hergün kırk 
iki bin kilo ekmek aarfeden Ankara
mızda belediye bu vaziyet karııaında 
ekmek narhmı kaldırmıfbr. Ve birin
ci ekmeğe yedi buçuk, ikinci nev'e de 
altı kurut azami fiyat vermiıtir. Bu 
karar ekmekçilere teblii edilmek üze 
redir. Bu karara göre bundan aonra 
fmnlar, ekmekçiler ve bakkallar tes
bit edilen fiyatlardan fazlaama ek
mek aatamıyacaklardır. Bu asamt fi
yattan dan ekmek aabırna İle pek ta
bii olarak müsaade edilecek ve gene 
rekabet yüzünden birinci nevi ekmeli 
belki altı ku....,. kadar yly-ebllece-

Kltip ainemaaımn methali .. 

••• 
Bileciğe ııidildi. lıtnabal heyeti 

de geldi. Bir asker kıtaaı ııarda 
heyeti aelamladı. Hep bir arada 
koııutulacak. • ismet Pa,a, Celll 
Bey, Kılıç Ali Bey, Hakkı Behiç 
Bey, Muhiddin Baha Bey mülakat 
esnasında bulunacaklar .• Fakat 
daha evvel Mustafa Kemal bu zat
larla yalnız göri19mek iıtedi. Ya
rım ıaat kadar ııöriifttl. Arbdat
larının yanma ııeldiği zaman: "Na. 
file. . Bu adamlarda da vl.zıh bir 
karar, müıpet btr fikir yoktur!,, 
dedi. 

Biraz sonra hep bir arada topla
nılıyor. Muatafa Kemal Pata ile 
izzet Pa,a yan yana oturuyorlar. 
lamet Pqa Salih P&f&DID yaııında
dır. Mustafa Kemal Pata; arka
datlarmı takdim ediyor: Garp 
cephesi kumandanı 1~ Pata; 
lkhıat Vekili Mahmut Celll Bey, 
lıtiklal mahkemeel a11&811ldan Kı
lıç Ali ve Muhiddin Baha Beyler, 
Türk Komünist Fırkaaı Reisi Hıılf.. 
kı Behiç Bey ... 

Pa,alar sordular; lktıtat Vekili 
ne demek? .• "Ziraat ve Ticaret 
Nazırı ., nın mukabili denildi. Ko
nutulmağa ba,lanmı9b. Hlbeyiıı 
Kazım Bey söze ~tadı: 

- lıtanbulda ıa,. darhtı var. 
Evvelce Karadenlsdeo latanbula 
çok teYler gelirdi. Halbukl tfmdi 
gelmiyor. Darlıfm sebebi bu. • 

Celil B. cevap verlywı - "Bls 
bunu menetmedlk. Fakat hakika
ten ihtiyaç vana, o nlapette ıiön
derebiliriz. 

Salih Pata; vergilerin toplana
madığından bah1etti. Buna daı 
paraya ilıtiyaçlan vana Ankarada 
tedarikine lmklıı oldulu cevabı 
verildi. . Muatafa Kemal Pata, a
na meseleye dolruıımıyan bu türlii 
görütmeleri; ııbliyemeditf bir ua
biyet içinde dinliyor. 5azli aad a
na meseleye getirmek iatiyor. Ni
hayet Celili Bey aöz alıyor: 

- lstanbulun vaziyeti icabı . • 

izzet Pata; devletlerden böyle 
bir ıöz almadığını aöyledl. CelB.l 
Bey, bu imkanı temin edip edemi
yeceklerini sordu. Bundan da Ü· 

mitli olmadıklarını ıöylediler. Bu
nun üzerine Celal Bey dedi ki: 

- O halde padİ.fa}ı lehine pro
paganda yapnııya mı geldiniz? 

izzet P"f'J - Ben, padifahtan 
hakaret görmÜf bir adamım. o,._ 
dan fikciyet l!tmeğe hakkı olan blr 
adamım. Fakat muele ıahu m• 
aeleai değildir. Saltanat ve hil81el 
makamına hepimiz bağlıyız. Öyle 
ieğil mi? •• 

Cel8.l Bey, cevap olarak, padi-

Milli cidalde llıtuat Valti8 Celdl il. 

,.hm aon zamanlardaki hareket 
ve te,ebbüılerinin 1ebebini, ma· 
hiyetini anlath. Sonra daı Böyle 
bir adama kartı ııuıl hürmet hiui 
lafırız? dedi. 

Bir aralık aöa, Sevr muahedeai
ne, bu muahedenin tadili imk&.n
lanna intikal etti. İstanbul Pa,a
larınm fikrine göre yapdacak t.. 
dil, olsa olsa Türkiyenin h8.kimi
yeti alhnda lzmire muhtariyet te
mini ,eklinde olabilir. Trakyayı 
kurtarmak için ise hiç bir ümit 
beslemiyorlar. Celll Bey sinirleni
yor: "lzmirin, Trakyanın, latan.
bulun matemlerini - Giritte, Ş&J'o 
ki Rumeli Vilayetinde, Boma • 
Heraekte oldulu gibi - Ud defa 
çekmek iatemiyorwı. Ne olacaksa, 
9imdiden belli olsun 1,, diyor. 

Celll Bey, kapitülasyonlar hah. 
kında İstanbul Paplarının ne dü
tünmek lstedl.klerini ölrenmek ı.. 
tedi. izzet Pata cevap veriyorı 

/ar.et Paf(J - Kapitalıhyonlan 
iki kuma ayırmalı. l.hımdır. Siya. 
al lı.apital&yonlar kallı.abilir ı la,. 
lı.at adli kapltill&yonlann kaldı
nlmcuı güçtür. 

Celdl Bey - Ç_,it çepit kapitiJ. 

lctayon olur muP Adli kapitillıia
yonlar niçin kaldınlmcuın7 

/sut PQf4 - Beyefendi, lılilli 
hapiahanelerimiıı yok. . Ecnebile
ri hangi hapiahanelere kayacağu? 

Celal Bey - Tilrlı. vatandCJfla· 
nnı koyclufrımm yerlere. • 

Bir ara/ılı Salih PQftl .&re ka
nph ı 

- Görülilyor ki, bla garpte lılg 
bir ıey yapamantlfUI· Halbuki Ü 
f(Jrkta çolı. fCyÜn' yaphnu. Rruya 
ile anlClfhms· O ltalde bla de lıen
dimlse tavarİf dfy.ibn, ol-, bit-
.in ..•• 

Anlıarcıda ucwı ekmek ıatan bir fırın 

fiz, Şu hale nazaran Ankarada bir 
vakitler klloaunu yirmi dört klll'UfA 
kadar yedllimiz birinci nevi ekmek 
dikkate fllY&n dereaede ucuzlamıı, bu 
sün alb kurufll kadar inmittir. Bele
diye artılı: yeni azami fiyat usulünü 
~ki narhlar gibi on bet sdnd.; bir illn 
etmiyec:ek, yalnı::ı un piyaaaıma tlbi 
olarak piyasa icap ettirdili vakit, de
fittlrince llln edecektir. 

Japon •efirl tifoya 
tutuldu 

ANKARA, 17. (T .. efonle) - Ja
pon •firi tifodan rahataı::ıdır. Kendl
ıl adıhat yurdunda tedavi edllmekte
dfr, Komaituyoı. ittink için ı.._. 
baldan '9~ Netet Ömer Ye Akil 
Muhtar Beyler bu alqanı döndiller. 
P•a: ' D Pap da hut-h•neye gid,.. 
rek aeffr -plarmı ziyaret ve bab• 
rmı sormuttur. 

Ttlrk ltçlal haziranı 
bekliyor 

ANKARA, 17 "Milliyet" - Baha
nn kapuıundayız. Denebilirki bu ..,. 
ne burada, hızla kıt olmadı n ::o

ğuklar da tiddetli delildi. Fakat o
dun ,,.. kllmllr gene eaki !at larda ol· 
dutu gibi, maden kömürü yirmi bet 
ile elli araımda, odun üç kurufll, yüz 
paraya, kömllr de perakende olarak 
OD lrunsta &atıldı, 

Fazla kar ve yajmur gönnedlfimiz 
den caddelerlml::ı tertemiz, buna rağ· 
men geceleri sokaklar tenhadır. 

Eskiden pceleri adam alnuyan Aalıa
ra aokaklarmm timdiki q11zlıfmı daha 
:ı.iyade herkesin yuvasını yapbnp ı.a,.. 
ılne çeldlmealne atfetmek Jazunchr. 

itte bu çekilitlerdlr ki birazıcık ta 
buhranın teılrile Ankaranın eğlence 

yerlerini bombot bıraktı ve hatta ço
ğunun kapıaına kilit aıtırdı. 

Piyaaaya bet bin lira kadar taktık
tan sonra kaçan bir Macarm itlettlif 
Gülbaba, sonra mütemadiyen kılık 

deği§tiren Taflan, daha baıkalan bu 
el çekmenin cezalarını görüyorlar. . 

Bunlann yerine açılanlar da Tar. 
Meııelil Taıbanın albnda açılan "Şö· 
len., hiç te fena bir gazino deiil; aü
zel çalgm da var, içkisi de. . . Kapa
nan yerlerin müıteriıi timdilik orada .. 

Halk her yerde, her zaman yeni ıe • 
yi ıever ... Ankarada dahi daima ye
ni eğlence yerleri, mevcut u.yıh miit· 
terileri halka yeniıi açılmcıya kadar 
çeker, durur .• 

Şimdilik orta tabakanın alqamdan 
eltlendiği ve içtiği yer, Şölen, Şen An· 
kara, Beyoğlu gazinolarlle bir kaç fil• 
raphanedir. 

Biraz daha kalantorlann eğlendiif 
Te yemek yedili yerler; Ankarapalas 
ile Şehir lokantaaıdır. Maahaza her i
lıı:lal de aayılı miifterilerine henüz bir 
..,. aammedemediler ... 

• • • 
HaJka .. lince! anlar .. De koltuk 

111t17banelerlnde lçlylrlar ,,. etleniyor
lar. Banlann en yükaek ellencealı 
Tabakane tlyatrooundadır. Her si1n 
methur aanatklrlarm realmleriııl kllte 
batlannda ~· 

Galibarda mllreklı:eple yaaılınq lllıı 
1armm bafmda hiç~ lılr ldl
.. yardır• "Gala mllaanıereeı,,. . Ve 
her gece bayla feTkallde temam.. 
d ... bahaettlklerine göre bunuım mfit
terileri bayi elleniyorlar demektir. 

••• 
Barlara ıellneeı topu topn iki tane 

Bil- yerlerinden: Y ... i Beyoğlu 
birahaneei . 

kalan bunlar her gece alnelıı avlamak
tadırlar. Nerde o bol f&Dlpanyah kon
aomasyonlar, nerde o fafllalı bar ha
ya b ve nerde o artiatler? Bekarlar 
her gün teeaailrle o gllnleri anıyorlar. , 

Ankaranın ilk açılan barlanna kız 
siren artistler dönüp doJaııp buırün 

gene buraya gelmlıler, yanlannda ko· 
cakı:ılarile beraber geziyorlar. Han· 
diae torunlarile berabor &7Jl.İ maaada 
konsomasyon yapacaklar ... 

Söyliyorlar; Ankara ya bir gelen, 
on defa daha gelinnif. . Ankara har
lan iyi artiat için fazla yevmiyeyi böy
le kıakaıurlaraa bunların yimıl defa 
daha gelmelerinden ıüphe edilmez . .. 
Hot 16 haıı:irandıııı ı:onn: ecnebi artist 
le kalmıyacak yal ... 

• • • 
Ankarada mütteriıini pek kaybet-

miyen yeglne eğlence yerleri sinema· 
!ardır. Talebe iç.in tahıia edllen tenzi
lltlı aeanalarda alnemalara hGcum 
haaaat.ı cllkkati -lbetmeı.t.dir. Böy
le bir san kap.dan çıkanhıra dikkat 
ect...-iaı eDi yqında yiblerce tale
be göriinllnüz ! 1. • • Elı, tahalH ulfun 
bu, hangi Yatta yapılma::ı ?I •• 

Anbrada ıirvımalar battan bata 
tetldlı:e deler bir mevsudar. Tekrar 
babaed-fb. 

Soğuk damga 
ANKARA, 17. (Milliyet) - Ekmek:

._ etilaıt yapqtınlmuı ....iti mebıı:>:rlu 
sörillılilflnılen Pelediyece elnnekl<rin 
ı:lt ye llıt taraRaru. sofalı damla ..... 
ralmuı !rarulaıtınbmttır. Sn uaaliln bu 
hafta zarfında tatbikabna kıh=mktır. 

Muatafa Kemal Pataı ıı6ae çok
ça kanfmıyor. latanbul Pqalarlle 
kendi arkadqlarmm lronutmaları
na meydan bırakıyor. Çünlı:O o, 
b.rarm:ı vermftth. Şimdilik muha. 
taplarmda yqıyıın hlleti ruhiyelo
ri tespit ve tefsire çalqıyor. Ko
nutmalar, artık onun i.tedltf do
receye ııelml9tl. Birdenbire JD6.. 
da hale etti ı 

- Şimdilik mtlsalı:ereyi talik e
delim. Alt tarahna A.nkaracla d«>
vam ederis! 

ANKARA, 1T (Milliyet) - K..,.f 
cemiyetl.ı. binumda toplanan YaplCI 
!ar cemiyetleri infaat ..hlplerile it? 
ler arıum.de akdine laYa .... t edecell 
mubnleler için bir mukanl-•me 
auretl teeblt etmltler .,.. tabettirmele 
bqlamqlardır. Esnaf için ATnıpa 
memleketııırinde oldufu gibi daha et
rafb malamatı muhtevi bir karne yap 
mak ll::ıere - lhsar etmltlardlr, Bu 
karnelerde ayni zemanda bu ltçilere 
it yaptıranların mlltalealannı ihtiva 
edecek bir kımn da bulunacaktır, 
Bundan ba§ka bu cemlyetlerfn it la• 

hlplerile itçder araunda Tbıta ola
oaklannı halka bUdlmıek Te ltçl libıu
munda yasrhanelerinln telefonu olan 
3398 numaraya telefone etmeleri ıı. 
smıgeldill allkadariara ilan etmek 6-
,. .... bir afft ta ihzar etmektedirler. 
Ha::ılranda ecnebi ltçileri itlerden eli
ni çektili Taldt it aahlplerlniıı milt
lrill maTkde kahn•melarmı temin için 
eld- ne gelirse eaJrırenm....a:tedlr. 

Ankara SİNEMALARI 

* * • 
luet ve Sallh Pataları lstanbı>-

la dllnmek için, Mustafa Kemal· 
den müsaade istediler, yalvardı
lar, yakardılar •. hepn faydaaız· 
eh. Bir kaç dakika aonra trm h~ 
reket ehni9tl. 

Yeni Bu sec• 

En cazıp ve en ,ıtıel operet
lerinden biri olaa ORLOF 
ÇARIN ELJIASI 

Emaalıiz muıikl, bet d6ndllrlc8 
danıılar, ,ıtzel prkılar 

lllveten: Dlinya haberleri 

KBABA 

Baııece Kulüp 

Yad clamsah adam 

ALKAPON 
Macera, atk ve beyecaa filmL 

ltAveten: DBnya haberlel'l 

Bu en güzel, en canlı mizah gazetesinin yarınki nüshasında neler var: 
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• 
Karikatürler: Teftiş sevahati, lstanbulda bir sinema artisti, Odun ve kitap, Çin vazosu •• 
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