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NUSHASI 5 KURUŞTUR 

•• tan a 
Nümayişçi talebeden çoğunun mevku
fen muhakeme edilecekleri anlaşılıyor 
Nümayiş 
Hadisesi 
Razgrat'taki müe .. if hi.diae, 11-

laııbulda daha az müeuif olmıyan 
hir hadiseye aebep oldu. Razgrat 
'-kasının, duygulu ve fuiletli 
l'ürk gençliği arasında teeaaür u
Yıı.ndırmaaı tabii idi. Ve gençli
Rin bu teeasürü, Bulgar mezarlığı
na bir çelenk koymak auretile iz
har etmesi de duygusundaki neca
lıeti tebarüz ettirmeğe k.i.fidir. Çe
lenk mesela bir heyet tarafından 
8Ötürülseydi ne iyi olurdu?. Yazık 
iti öyle olmadı. Bir miting yapılma 
•ına tetebbüs edildi. Hükumet mi
tingin yapılmasını mahzurlu gör
dü ve bunu menetti. Bu terait al
l~nda ~uurlu Türk gençliğinin va-
2:ıfeai teessürün izharı için başka 
tekiller dütünmek ve mitingi yap
tnaınaktı. Halbuki memnuiyete 
rağmen, büyük bir içtima yapıl
llıak istendi ve hükiimet te zabıta 
"'1vvetile mitingi dağıtmak mec
hııriyetinde kalarak müessif hadi
le vukua geldi. 
Unutulmamalıdır ki, gençlik ne 

kadar duygulu ise, hükiimet te mil
li davaları daima hauaaiyetle mü
dafaa eden bir cümhuriyet hükii
llıetidir. Devlet, hükU.met, fırka, 
aençlik, bunlar biribirinden ayrı, 
layri feyler defiJlerdir. Milli hissi 
)atımızı rencide eden her hadise, 
reanıi olsun, gayri resmi olsun, 
hütün milli te,ekkii1lerin kalbinde 
•Yni akisleri uyandırır. Hükumet, 
bazı yüksek menfaatler namına 
~grat hi.diıesi etrafında nüma
Yişki.r bir tezahür yapılmasını me
lletınit ise, bunun bir takım makul 
sebeplere istinat ettiiine İnanmak 
lazımdır. Sonra ortada asayitin 
muhafazası, mülahazası vardır. 
r ecrübe göstermittir ki hazan 
bu nevi toplanmalar, muhte
ris ve menfaatcu kimseler 
İçin bulanık su~a balık avla -
llıak vesilesidir. Gençliğin saf ve 
necip duyguları, bize doat olmıyan 
ınahafil namına hareket eden = · 
ıaur)ar tarafından iıtiımar edilebi
lir. Gençliği de hepimizi de böyle 
hir vaziyete dlitmekten koruyacak 
olan hükiimetin teyakkuzudur. 
Kaldı ki Razgrat hadisesinin 

Bulgar efkarı umumiyesi ve Bul
gar matbuatı araıında uyandırdığı 
akislerin de derin teeaaürden iba
ret olduğunu görüyoruz. Ve böyle 
olması tabiidir. Ajanı haberleri, 
Bulgar bükfunetinln hadiseye vaz
ıyet ettiğini bildiriyor. Hadise et
rafında yapılacak tahkikat, Türk -
Bu.lgar dostluğuna kartı suikast 
Yapmak istiyen unaurlann parma
iını meydana çıkarabilir. Razgrat 
hadisesine, Kırcali vakuma fU ve 
Ya bu meaeleye rafmen, biz, Türk
Bulgar doıtlufuna lnanmz. Bul-
8arlann da Türklerle doatluğu 
nıilli bir aiyaaet olarak kabul ettik
lerine kaniiz. Çünkü bu, her iki ta
~fın da menfaatlerine uygun bir 
sıyaaettir. Türk - Bulgar dostluğu 
harp sonr ... beynelmilel hayatının 
hir ananesi baıini aldı. Biliyoruz 
ki bunu çekemiyenler vardır. Ge
çenlerde Garbi Avrupanın büyük 
gazetelerinden biri, Garp devlet
leri arasındaki geçimsizlikler ve 
İmtizaçsızlıklar ile Şarki Avrupa
daki sükun ve ahengi gıpta ile tet
kik ve m~kayese eden bir yazı net 
retnıi9ti. Yakın tark milletleri bu 
ilıenkli yapyıfı, maziden alınan 
acı derslere borçludurlar. O mazi 
•rtık geride kalmıftır. Ve bir defa 
daha avdet etmemeaine çalıtmak, 
alıikadar milletlerin mukadderatı
nı idare edenler için en esaslı bir 
llazifedir. 

Genç, ihtiyar, hepimize terettüp 
e~en vazife de omuzlarında ağır 
~ır mes'uliyet tatıyan devlet adam 
trının bu yoldaki mesailerini ko
aylattırmaktır. 

AhmetŞOKRO 

Dün me1Jkul talebeyi ziyaret et mellr İatiyen ailelerinden bir lıı•mı 

Tahkikat iki safhada! 
Cürlimleri hafif cezayı müstelzim 

görünenler tahliye edilecekler 
Razgrat hadiıeıi üzerine evvelki cün 

yapdan nümayitte vukua gelen hi.di
ler meni icap eden gayri kanuni ıekll
lerde teahür ettijinden tevki/at yapıl
mııtır. Tevkif edilen dok1a11a yakın ta
lebenin iıticvabına dün alqama kadar 
devam edilmiıtir. Hi.diıe etrafında zaba 
la tahkikatı da ayrıca deTam etmekte
dir. Yeniden bazı talebe dedeat edil
miıtir, Tahkikat iki safhada ilerlemelıte 
dir. Birinci safhası bu nümayiıin mu

harrik ve müsevviki olanlar,ilônci saf
hası da tezahüratın batmdan ıonuna 
kadar ihtarata, hatta fili mtimanaat
larıı karşı koyanlar baklmıdadır. - d
deiumumi Kenan, Vali muavini Ali Rı
za, Em.niyet: mildür muavini Hüsnü, 
Müddeiumumi baJmuavini Hikmet, nö
betçi müddeiumumi muavini Nüır)ll B. 
ler diln sabahtan itibaren bu hadisenin 
her iki safhadan tahkikine baJlaııuılar
dır, Tahkikatta hadisenin muharrik ve 
milşevviki olanlarla nümayit eanasında 
fili müman ... tlara karşı koyanların ayn 
ayn tespiti ile uğraıılmattır. 

Tahkikat, henüz neticelenmemiı ol
makla beraber, hadiıenin tahrik, tqvik 
ve tertip eseri olduğu kanaatini teyit e
decek ıafbada ilerileınektedir. Filhakika 

Hlidis.,ye vazıyet etmiı olan Müddei-
umumi Kenan Bey 

ııümayiılerden evvel yapılmıt olan bir 
müaamerede bu huıusta hiuiyatı tahrik 

(Devamı 2 inci sahifede) 

Fener-3, Süleymaniye-1 
Fener tam dördüncü golü yapmak 

üzere iken düdük çalmıştı 
Dün Taksim ve Fenerbahçe aahala- j 

nnda lik maçlarına devam edildi. Sa
bahtan F enerbahçe, Süleymaniye B la 
kımlan çok zevkli, ve heyecanlı bir 
mU..baka yaptılar. B takımları ara
amda bugüne ka.dar ne beraberliği, ne 
de mağlubiyeti olmıyan Fenerliler 
dünkü maçı da 11fıra ka111 beı sayı 
gibi mühim bir farkla kazandılar. F e
nerbahçe B takımı diyebiliriz ki, dün
kü kadrosu ve oyunile birinci küme
nin birçok birinci takımlarından daha 
ırüzel oynuyorlar .. İkinci oyun Anado
lu, Eyüp birinci talmnlan araamda i
di. Evvelki yazımızda bu maçm ıall-

binin f&mpiyoau ilezrinde oynayacafı 
rolün pek mühim olduiuııu ka7det
mittik.15,15 te oyuna hakem Adil Gi
ray Beyin idareıinde baılandı. Takım
lar daimald kadrolarmı muhafasa edi 
yorlar, yalnız iki taknnm da birer ve 
en iyi oyunculan yok. Oyunun ilk 
manzaraaı Anadolunun lehine devam 
ediyor. Sağ ve sol açık güzel ortala
yışlarla Eyilp kalesini muhasaraya al
dılar. Muavin ve müdafilerin yerinde 
müdahaleleri ile birinci devreyi Ana
dolunun yapbğı bir gole Eyilp muka
bele edemeden maiHlp olarak bitirdi. 

(Devamı 5 inci sahifede) 
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Fener - Süleymaniye ma çında heyecanlı bir saniye 

• 
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38 inci liste 
ANKARA, 21 (A.A.) -T. D. T. 

Cemiyetinden verilmiıtir: Ka11ılık
lan aranacak arapça ve faraça ke
limelerin 38 numaralı liıteıi ıudur: 

1 - Ahma.. 8 - Ariııe 
2- Aile 
3- Akıbe 

4- Alim 
5- Ar 
6- Anz 
7- Art%<1 

9 - Arıı-etmek-

1 O - Aaıl-aal-
11 - Azap 
12 - Azil-Aııl-

13 - Azim-allm-
14 - Azn 

Liıtelerde çıkan kelimelerden ma 
nalan birden fazla olanlarm her 
miııaaı için ayn karıılıldar ileri ıü
rülebilir. Karplık gönderen zatla· 
rm gonderdikleri karıılıklardan du 
yulmut ve i§itilmi§ olmıyanları han
gi kaynaklardan aldıklarını göater 
meleri rica olunur. 

nkara ziyareti 
Atlna gazeteleri dosta
ne neıriyat yapıyorlar 

ATINA, 21 (A.A.) - Gazete
ler, Yunan nazırlarının yakında 
Ankaraya yapacakları seyahatin 
Türk- Yunan dostluğunun hakika 
ten iki milletin olgun fUurunun e
seri olduğunu bir kere daha göster 
mek fırsatını bahteylemekte bu
lunduğunu yazmaktadır. Bu ziya
ret, iki milleti biribirine rapteden 
dostane bağların bir kat daha sağ
lamlatmasını temin edecektir. Ga
zeteler, M. Çaldaris tarafından is
met Pata Hazretleri nezdinde ya
pılınıt olan te,ebbüsten sonra Tür 
kiyedeki Yunan sanat erbabı meıe 
lesinin dostane bir surette halledi
leceği· ümidini izhar etmektedir
ler. 

23 nisan 
Mili tlD a im yeti ken 

dl eline aldığı gin 
Y ann Milletin hakimiyeti eline aldı

ğı gÜnÖn yıl dönümüdür. Bu ınüıuu&
betle bütün resmi daireler, mektepler, 
mali müesseseler tatil edilecek, •
§ebirde tenvirat yapılacaktır. Y- ay
ni zamanda çocuk haftaamm da hqlan
gıcıclır. 

Bu münasebetle yarın -t on bette 

Halkevinde -.im yapılacaktır. M&. 
ruime lıtikW martı ile bqlanacaktır. 
Halk Fırlıa11 latanbul Vll&}'9ti idare he 
yeti reisi Cevdet Kerim Bey tarafından 
bir nutuk oöyleııecek daha sonra Gazi 
Hazretlerinin nutkundan muhtelif par
çalar olaınacalıtır, Bu menıoim ve nutuk 
lar Radyo ile clinlenebllecektir. 

Bayramın birinc:i gilnU çocuklar Fa
tlb parkında toplanarak Himayei E tfal 
bııyraldarile ıüılenmiş otomobillerle u
ra ile Belediye, Fırka, Hiınayei Etfal. 
Halkevi, Vilayet, Kolordu merkezlerini 
ziyaret edecekler ve bu ıuretle Taluim 
abideıi, llnUne gideceklerdir. Abide ö
nünde toplıınmıı olan çocuklarm nwııe
vi tafıaiyetinde bütün Türk çocukları
nm bayramı Halkevi tarafından tebrik 
edilecek ve menuimle Türk aancaiı çe
kilerek ıelamlandıktan aonnı. Abideye çe 
1enk1er konulacak, ve merasime nihayet 
verilecektir. 

(Devamı 2 inci sahifede) 

lllllllllllfflllllHllm!Rllllft
Y arın 

Milliyet'te 
Türkiye 8. M. Meclisi 
Rei•I KAzım Pı. Hz.nln 

başmakalesi 

""'' nt11HllllllllHHllllllHllllllllll 

Sahip ve Baımuharriri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Netriyat ve Yıızı Müdürü 
ETEM iZZET 

• • 
1 

Tevfik Rüştü ve Celil 
beyler.bugün geliyorlar 

Hariciye vekili 8. ve refakatinde 
heyet bu akşam hareket edecek) 

ANKARA, 21 (A.A) - Hari
ciye Vekili Dr. Tevfik Rüttü Bey
efendi, ıili.hları bırakma konfe
ransı müzakerelerine ittirak et
mek üzere bu akflllllki trenle Ce
nevreye hareket etmittir. Vekil 
Beye hususi Kalem müdürü Ke
mal Beyle Orhan Tahsin Bey refa 
kat etmektedir. 

lktısat Vekili Mahmut Celal 
Bey, Yunan ricaliyle iktııadt mü
zakerelerde bulunmak üzere bu 
akfam Atinaya hareket etmi.tir. 
Hariciye müstetarı Numan Bey, 
lstanbulda Vekil Beye iltihak ede 
cektir. Celal Beye i t Bankası U
mum müfettiti Sami Bey refakat 
etmektedir. Mahmut Celıil Beyin 
bir iki gün lstanbulda kalmaaı 
muhtemeldir. 

Vekillerimiz, istasyonda Heye
ti Vekile arkadatları ve mebuslar 
h\rafından uğurlanmıttır. 

lktısat Vekili trene Gazi iıta1-
yonundan binmittir. 

Balkan konferanaı Türk heyeti 

• 

Tevfik RüftÜ ve Celal Beyler. 

murahhası reisi Hasan Beyle 
mumi ki.tip Ruten Etref Beyler 
lstanbula hareket etmitlerdir. 

Cenevrede bu •elerki toplantı 
ANKARA, 21 (Hususi) -

nevrede bu ayın yirmi altıaın 
tekrar içtima edecek olan terki t 

(Devamı 2 inci sahifede) 

iç ödünçlemede savaş 
Bir çok şehirlerimizde gelen 
tahviller hemen tükeniyor 

ANKARA, 21 A.A. - Doktor 
Cevdet Nasuhi Bey bugün aaat 18 
te Ankara Halkerinde dahili iıtik 
raz hakkında verdiii konferanata 
ödünçleme itinin unaurlarmı birer 
birer anlattıktan aonra aözlerini 
fÖylece hitirmittir: 

"Cümhuriyet rejiminin, sadece 
yemi9 verici bir ite yatırılmak ü
zere, bir iç ödünçlemeye bat vuru
fU, bilhassa terbiyece teairleri çok 
mühim ve çok genit olacak olan . 
kendi nevinden ilk bir adımdır. 
Buna Türk halkının verecelti ce
vap, bizim kendi kendimize ve bi
ribirlmize inanconızın ölçüaü ola
caktır. Batanlınıt itler, alınınıt 
yollar, varılmıt duraklar, bizim 
kendi kendimize ve birbirimize i· 
nanmamız için sağlam teyit kuv
vetleridir. 

inkılap savatlarımızm her safha 
amda olduğu gibi, en önce, biz, 
milletçe kendi kendimize inanalım 1 
ve kendi kendimize dayanalon. On 
dan sonra, bize yadellerden ve ya-

Ergani bakır madeninin ba ka 
.. nc1an ıervet lırlnracak 

hancı ellerden gelecek olan t 
artık yardım olmıyacaktır, bir 

(Devamı 5 inci aahlled 

ANKARA - DELiORMAN 
"Türltler'' diye 6ir ıey yoktur. 

"Türk milyonlar'' cliye ele 6ir f8JI 
yoktur. Dünyaclq .adece (T iirk) ,,__ 
dır. T "' y{Jrekten tek bClft<m, telı gÖIJ
cleclen, tek candan yoğurulnwı tek 
Tar' uardır. 

Bir tek 11Ücudün herhanıri bir yanı 
incinince acuını naaıl bütün beni/it du
,,..,. ... Tiirkiin tatluııu acınrıı da Tür .. 
bö;yle clu;yar. 

Güneıte 6ir Tilrk akaır ... , •••İni yü
reğimiMie dinlem. Bilinmeıılerde bir 
Türlı aJlaaa gÖııYClfl kan olup ifimilla 
akar. Burada birimiııin burnu kanaaa 
dünyanın öbür ucundaki Türkün yfi
reği kanar. 

Çünkü koç dünya uaraa hepainde 
ki Türk bir Türktür. 

Delionnanda olup biten İfe, ifte bu 
bakımdan ehemmiyet 1Jeriyoru2. R<12-
gratta incitilen, (Ben) im. Ani.arada 
se11inen (Sen) ain. Okyanudar afin
aında suılayan (hepimhı) iıı. 

Bir me_.-/ılı ;yıkılm'f, ;yıkdabilir .. 
Yalna.z bancl11 dikkat edilece .. ıey yü
reğimin .. rnlmamaaıdır, 

Bir dağ .. opar, bir denm kapatrr. 
Olabilir. Yalnız bu .. OPUf iddialı da.t. 
luk bağlannı .. Oparm<ımlf ohun. 

lyri bir aİyaaef doğruloıhrılabilir, 
yahut bunun terıi olar. 

Politilıa, entrilıa, türUI ha&ICI, 
aklı .. um, aklı oakim, büyB .. diplo
mcui, kü~k lıombine:ııon 11e ıaire ... 

Bunların Mpaİ mümkilndür. Fa 
6hıim 11örüı ııa1Jiyemİ1ıin dlfllld 

Bu her nerede olur ... ol•un 
1tiin yürelı ıe11lnci ile yürek acı.nnı 
rürü2 ile yalnı.a onunla ilifikliybı. 

Vardar boyunda ... tırdan 11 
melıte olan Bulgar için Salya ne 
;ııaraa Tana boyunda:, Nil bo 
Miuiaipi boyunda incinmİf Tlh
çin An .. ara öyle duyar. 

Deliorman İfİne bunlDI için h 
c:anla, duyğu ile, ateıli ateıli ka 
yonn ue kanıacaiız. Bu, Bulga 
nİn iç 11eya dıı İflerine kanımalı 
mek değildir, Türkün, Türk iıine 
~ demektir. 

Bu hakkımUN hiç bir .. ombine 
deiifip feda. edemeyiz. Sonra k 
benliğimize kendimbı hıyanet e 
olurwı. 

Şu dön~k dünyada .,. çaprtJflk 
yatta her ıey örtbas edilebilir. 
nı.s .. 

Y alnlll milli benlilılerde açılan 
ralar ne kapanır, ne unalır. 

Bütün milletlere 1Jerilen bu du 
ıııe haktan biıı mi, yalnı.z biz mi 
dimbıi y<uaklayacaiuı? Bunun i 
nı mı ıJar? Bu hakkı biıulen tan 
zıhldar değil, Tann bile alamadı. 

Türk ! 
Türk incinmİftİr. 
Sana dikkat, hiddet IJe hey 

tavaiye ederim. 
Alıa GON 

İKRAMİYELERİ VE ı. 5 Faizi ile sağlam bir gelir olan l•tikraza lıtlrak için 
istical ediniz, T AFSIL.A T iLAN SAHiFESiNDE. 
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9Jf:iake;lerivelgnatie/-H_A_R_İ_C_İ ___ H_A_B_E_R_L_E_R_ 
Halk Rusların lstanbulu işgal edi. Amerikada üç milyar Tardedildilet 

Oç lngillz mühendiel 
lngiltereye döndü 

MOSKOVA 21 A . A. - lngiliz 
mühendislerinden Monkhouse, Cu 
shny, Gregory ve Nordwal, saat 
22,45 te Va110Ya - Berfin tarikile 
lngiltereye müteveccihen hareket 
etmitlerdir. Nordwall'in refakatin 
de bir Rus kadını olan z:evceıi var
dır. 

j•'OH D • 

Razgrat hadises 
Sefirimiz M. Muıano 

ziyaret etti 

Ar~~~:~~~~~~~~ z~.?.a~~~~~~~~a:-:alkm kağıt para çıkarılıyor 
tan budutlan itleri de Rut teklifi da- padifala aleyhine kıyamı teblikeıiıae 
ireıinde ballediı.Di~ti. Türkiye Batve- brtı tedbir almak fikrinin de teairi 
kili lran ile Babıilinia ayrıca aııJ,..... ,,.rdı. Altın ihracatı da menedildi 
cağını, müzakerenin bafladığnu mu· Rut Y• Tllrk murablaulan, aon ko- VAŞiNGTON, 21 A.A. - Hü- met namına ihtiyat olarak bulun
rahhaılara bildirdiği için, ondan da nuımalannı yapıyorlardı. lgnatief, kilmet tarafından ittihazı derpİA e- tlurulan veya bankaya tevdi edil-
ba hse hacet yoktu. Yalmz tazminat aon dakikada iki teklif daha ileriye T 
meseleıi kalmııb. Ba da 0 gün ve er- ııür<lü' dilen kanuni tedbir, yeniden 3 ıııİf olan altın ihracına mezuniyet 
teai gün içinde l:ııılledildi. Ruslar do· milyara kadar ki.ğıt para çıkarıl- vermeğe sali.lıiyettardir. 
nanma ve konsolit iıtenıekten vazgeç- Bunlardan biri, muahedenin 15 ırün muma mezuniyet veren bir mad- Hazine nazırı, tekrar ihraç edil 
tıler, Dobruca arazisi ile Batn- Ar- zarqpda padi4ah terafmdan taıtiki l- d" --. ı p b t t t' · · · deyi ihfrt'a ebnekte ır. mek üzere ithal edilmit olan altı-
dıhan, Kan, Beyazıt baYalilİ Ruılara e etera urg • aa •lllllll ıcrası idi. 
bır kıldı. Tazminat ta 310 milyon ruh· Bwıdan maluat, eYYela muahedeyi V AŞINGTON 21 A.A. - Hazi mn ihracına mezuniyet verebilecek 
• ye indirildi. Türk murabhulan aon Abdülbamide taıtik ettirmek, sonra ne nezareti, M. Rooseveltin bir e- tir. 

'eklı" Babıa·liye bildirdil" er ve Mecliıi Çann taatiki ve taati muameleainin ic- · · · • B NEVYORK, 21 A.A.. - Bors-• · · T.::..ı..:.. · mimameılDl n-retm .. tır. u emir " 
Vükela kararı ve pad'··'-·n iradeaile raar açın ~~:reyı Petenburga bir el- ---, muamelecilerı"ne a"nı· olarak dola-._... · .. d " b name bazı ahYal müsteana olmak 
'faıılı imza mezuniyetini" · istediler. çı gon erme.,e mec: ur bırakmaktı. d • d · "f d · l 'b t k rın üşmesın en ıstı a e etmesi 

Bu sırada lgnatief'in tıı!Mrarzlıiı soa Türk murabhaala~ z~tea Çardan liz:ere a tın ı racatını mene me • 
dereceye gelmiıti. hbınloul'dan plecek aon bir iki müaaad .. koparmak için te ve hazine nazırına ecnebi kam- muhtemel esham ve tahvilatı satın 
k r r, bunca yıllık çahı-'annlll 10D11 Petenburga fevkallde bir murahhaıı biyosuna müteallik ahkimı tanzim almaları için pek fazla mikdarda 
ohcakb. Onu htıuıbul'dıı bütün müza- ıöndennek arzuıundaydılar (1). Bu salahiyetini bahşeylemektedir. emirler verilmit olduğundan dün 
.kereleri takip edi,.ordu. Bir ....,ı.tubiıa- teklifi kolaylıkla kabul etb1er. öğle vakti 3.870.000 aksiyon satın 
d diyorduki : 

1 
Emirname, ecnebi memleket he-

B•• V-'-'''- Ye ~---'--'· ...;;.;;1tü·- kinci teklif, muahede ahkamının b al h k • ·· d a\mmı• bulunuyordu. -. cuue ,,,..._.., ·-- - sa roa tın i tiyat a çel\ 'f'Ucu e 
Her iki11 de padqalun M.wı akpm üze biki tarafça kabul edlldlfinden, ~dunu getirilmesini para veya çubuk ha· NEVYORK, 21 (A.A.) - Borsa 
ri bir ferman iıclar ed-tial, lıoı ı.m.... ozmata t,...ı.büs edeceklere iki ev- da 7.130.000 esbam ıatılmıtbr. Bir 
1 Saffet p&11'Y• Ruı,.•- lıGtün tek- !etin de müttefikan kartı duracaklan linde albn ihraç olunmasını me-
liflerinio kabuhı mmi nrileeeğini aöyle- yolundaydı. lırnatief lın madde ile netmektedir. Yalnız hazine nazın çok esham fiatları bir ila dokuz 
diler. Her iki dmet aılaım, Ruıya'dan lngitiz,,.. Av11ıturyaldana itirazlarına Amerika hükümeti tarafından puan yiikselmittir. lngiliz liruı 
müıamaha beldecliderini, falıat her bal- kaqı selmek, onlan mal aabibi ver- tımınmıf herhangi bir ecnebi hükU 3.81 de kapannnttır. 
de Ruı tekliflerinin ...... .,,.1ıcııtini te- dilı:ten sonra nrmemeie kalkan tel- .;;,;;;_;;,;;;:~~~;,;~;;..---..;.,;.;.~!!~~---~!"""-... -!!!!!!.!"""-!""" ... -
yit ediyorlar. Padqalı ,..ı... tvmi0ıta ili menzeleaine diifürmek iltiJ'ordu. T f•k R•• t•• Tahkı•kat ı•kı• 
karşı zırhlı Yeril.._ini blıııd etw>nıek- ev l uc u ve 
tedir. Senıkw Ruf p&fL Bat Vekil Türk murabhaaları, bunu kabul el· y 
Ahmet Vefik p&f•"'• Roıı,.•ya lıarp - mediler. c J A) Be ) s fh d 
mimi olduğunu, onu lngiliz tarafdan ye - DnJ .. tler bu mualaedenin tedi- e a y er 8 8 8 
lMze hr,ı İki yüzlü aatmoıkta alclandıiı- !ini iaterlene onlara kat'fl gelmek kuv- (Batı ı inci sahifede) (Başı 1 inci sahifede) 
mızı saylıyor. BatYekili biç aevmiyen vete müteHlduftır. Halbuki bu mu- lihat konferansına gidecek heyeti edici aözler ııôylenmif ve teırilder ya-
Alman elçiıi Pre.ıı Ren .. de ıı. fildrd4>- abede TürkiyeJ'i o kuvvettetı mı\hrum pılmıfaa da itin bu ııafbacla lmlmıyarak 
tlir. Onun IÖZÜDe ıöre Alımııt Vefik pa- ediyor. ıniz aon Heyeti Vekile içtimaında caclclelere taftnıllı cürmü t..,,Jit etmi4tir. 
"'' Ruıları aeıa-.ekle ı....ı.. mualıe- Dediler. tekarrür etmit Reisicümbıır Haz- latinabı yapılnırı olanlardan lıir ıa .. 
deyi mııllaka İmzaya &zmetmİfdr. Eğer - Hayır, hayır! Bil< 0 tu.ui• bir retlerinin tasdikine iktiran etmi•- nu nümayiflerin ta-tip eaeri olnuıdıfmı, 
•ukut ederıe rerine ya Saffet pqa, ya- ltere dü,tült. Bir dalıa düfmelt iatenlf!· t" batta bir nümayiı bile olmayıp aadece 
hut Server pafa gelecek, onlar Ahmet yüıf ır. Konferansta Türkiyeyi Tenik ~~~~~~~~~ııifbirL~elcli~e koyaıi7:: 
Vefik pafa kadar aözlerini geçiremiye- Dı·-r·lt bunu r-d-'-tmlf. "'--. R Be ' • • d k af" ~·-~ ...,._ "" _, ttkl · · · · 1 , -- • • ... •" üttü yın nyaaetın e em ıs- bl kabel k fik · ı L. en ıçın ıt et' ınualloılda hlvıLın. lkın" cı" Malımut 9~m-·•da E-''-• r turette mu e etme ny e ..... 
Bunun 'ç' Alman ı · · · ed ba- - -·u• """ sabık Bem Elçisi Cemal Hüsnü ve relı:et edilcliiini oöylemiılwdir. 
" mü..:n::ı..ı.,n ~.,.d:'.ı., ~ mualıcrde.U.in imı:aaıru mütcralnp ~~ Sivaa mebusu Necmettin Sadık B. M.,..kuflar aramda bulunan Milli 
sulhun akdiru" tav•'ye ediylll' Ye bunu ıı' • • Birinci Nikola """dine 11önderiıcn l "l ed- --'-' d' Türk talebe'-'--""' idare b-eti reiai yu""L - Damat Halil PQfG, Rua Vülcelaaına er temıı eceauer ır. ......,.. --, " 
%e yazmamı iıtiyCI'. Anıtur,ada'ki hey- sadece Çara sultanın lıedi-lerini talı Heyete, Hariciye hususi kalem ııek mühendiı mektebi taldıeslnden T..,, 
cana, Franıız ıellrbıln bile Ruı teklifi,.. ,-- •ci d fil<, ımwmi lıitlbl bp faldiltesl talebe 
rini kabul edilemi,._ı. Imdıır ağır bulu- dim 11e aelcimlanm tebliğ edeccriinl mUdllrü Kemal ye Han ye en Or ünden Sükrii Kaya Beylerle birlik idare 
şu.na göre, bu ql bir ayak önee lıitirm... bildirdiği lıalde, Birinci Nikolanın lıu- ban Tahsin Beylerle, askert mUte- beyetinfn netrfyat ye propafanda endl-

ız Avrupa ıiyaaetine de faydalı olacafı suruna tlİrillce aöı: .. rcuı getİr•r•k ,...... baaııs olarak ErkinJ)ıarp Kayma- menlerinin diğer az.Jan bu tahrik ,,. 
d~iınceoindedir.e alıedede baJJı tadilata maoalaloatuu kamı Şefik "" Yüzbafl Seyfettin tıvikl yapmakla IMZ!lundurlar. 
• Onu, Ruı b"f müralılıaama bu bahet-- temin etmlfti. lıte lırnat1el'in "luaala Beyler refakat etmektedir. ıtlçnplar dün gece geç nida kadar 
leri v rk~n lıtanbul'dalı:I ___ u eı~i-- düfmek,. sözü buna imadır. denm etmlt Milıldol11mumi '-•mu.,,1-
1. ---. """""'" .- Konferanam bu içtimama bil- -. ıklerinde de büyük bir beycan büküm ıa Damat Halil PGf" Abdt!lmecit acı ni Hikmet, ,,. muai'İn Nüarat Beyler biz 
rüyordu.En ziyade lnglltere,,. Anotur- Abdül.Ui.ı: deııirlerinde Bahriye Nasır yük ehemmiyet Yerilmektedir. Ma zat maznun talebeleri clinlemi,Ierdir. 
Y• elçiliklerinden çıkarak bütün ecnebi lıic ue Toplıane Miifürlii14 etmlftlr. l&n olduğu üzere, bir aylık pukal Maznunlar ihtilattan menedilmiı ol-
muhitine ra:rılan oözlw, ba kadra alır Bunun oila Jlılalımut PGfQ da damat- ya tatilinden evvel, İngiliz S..,ve- duldanndıın dün kendilerini ıdyarete p 
ııartlan kabtll ile Ruı buyan.lıınıiu albn lardandır ve Preru Sabahaddin ııe kili M. Makdonald konferansa ye- len aileleri efradı ,,. arkadqlan ile gö-
da geçmekten İae, Rualann lıtanbul'u it Lutlullah Beyleru. babaaıdrr. ni bir terki tealihat pl&nı arzetmi• rü tilrülmcmitlcrclir. ı:al etmelerini kalıul etmek daha lyi o- (Denmı yar) 1 lıtle<rabe bugiia de devam olunacak 
lıırdu. Çünkü lıtanhurıuı Rua Cl'dulan- ti. Bu defa, bu ngiliz rojeal ınU- ve tahkikat neticelendifi takdirde mıız-
nın eli diitmeal, bütiln Avrupayı Rus-- (l) Aycutalano• miiı:ak..,..,leri .,. naka,a edilecektir. Heyetimiz: bu nunlar bugiln adliyeye verileeelderdlr. 
ya nleybine kaldıracaktı. Avrupalılar rannda ı11natiel'in uı:IGfmamıul.ıiını plan hakkında Tllrkiyeni~ noktal Hadiseye nazaran ceza kanununun 
Ruslıı.n lıtanbuldan çıkarmaia laılkq- . tlÖren Türk murahhcuları, dolrudan nazannı umumi surette geçen ay bu harekete temas eden maddelerine gö 
tıklan takdirde iıe YllZiyet bütün bütün doğruya padifah tarafından Çann izah etmi' ve bilhassa, Bogazlar rağ mamun talebeden bir lnsınırun cllr-
değ~miı olacaktı. ne--'ın" e bir murahha• :-~mı ileri ..ır Ü • d _,_ I t bd"d t mü bir bahııdan 15 güne, diler bir kıa-

Türkler'de de büyük bir heycan YardL ,... ~··· . zerın e mevcut au.er a 1 a ın mınm cünnü 15 glinden iki aya kadar, 
lıtanbul halkı, Ruı orduıunnn • .ı.:- L-. müılerdi. Müfiir Namık PGf'lllın 11ön- ilgıumı talep etmi,tir. bir laımmm cürmü de 6 aydan 2 aene-

d .,...... .. dcrrilmeııi dü,ünülilyordu. Fakat lpa· H hald b d f k' k P annda olduğunu, gilnün birinde koca er e, u e a ı mtiza ere ye kadar haplı cıezumı lıb1~ etmek 
lstanbul'un da iıırıı!i ilıtimal clabilinıle tief, lerin çok hararetli ve neticenin tedir. 
ı._..ıundoğunu biliyor, bu korku i- dilnya sulhu için kati olacağı tah- Y ııpılaıı iıticnp neticesinde bir haf-
çınde yürekleri çarpa çarpa anlbu beldi- Sırblstanda altın min ediliyor. tadan iki aya kadar hafif cea gönnele-
yordu. Bununla beraber tuna boyundan d rl icap edenlerin buglln serbest bmıkıl-
bcri bin bir felaket içincİe hicretten bic- madeni bulun Q ' malan Ye bakJarm<lald tahkı1aıt ile du-
rete ıllrllldenen mubadrlw b"fta olarak, BELGRA T, 21 (A.A.) _ Boa- 23 a rüımalanıun gayri meylmf olarak cere-
hakeı, uinınılan feliketln mea'uliyetini nada Tuzla yakınında yeni bir al- DJSaD yan etmeıi mubtıımeldlr. Maznun tal ... 
en IMıtta Pdifaba, ondan sonra da Vük... be meyanında henllz vaziyetleri tespit 
li.yı ve kumandanları -ırter albnda ,.. hn ve gümü• madeni daman bulun (Başı ı inci sahifede)' eclilnıemı. olan bazı BulpryaJı Tllrlder 
zen ııaray luunarillbı erkanına atfedi- muştur. Mütebaasıalar bu maden Çocnk alayi KlSprilden geçerken ya- de vardır ve bunlardan bir kııımıı göril-
yordı. Eıki batkatip küçük Salt paıa, tabakalarının fayda temin edecek purlıır tarafmdan dilcllllder çalınarak .. len lllznm ilzerine dün derdest edilerek 
d•mat ~ahmut Pllfa, Seraaker Rauf pa- surete i•letileceği mütaleasmda lilm!anac:ııkbr. Emniyet mGdürlüğllne getlrilmlılerdir. 
~a. Babnye nıl7.1n lngı1iz Salt Pllf& iıim- bulunınutlardll'. Yarın ilk "° Orta mekteplerde konfo- Maznunlar araamcla hanun talebe yok-
leri hcrkeain ağzında idi. ranslar verilecdr. ye Himayel Etfal c»- tur. 

Pad!ıah, '?n İmzadan evvel gene bir Lehfstanda bir rniyetiııin yardimile etlenc:eler tertip o- Tahkibbn dlinlıl ..nıa.. " -'• 
umumı m«lıa topladı. Eılı:i aadraam- kunac:aktır. Himııyel Etfal cemiyeti ta- nin mahiyeti bakkmda malOmat lata-
lardan mütercim Rlittii ı>ata ile Ethem kartuluf günü rafından ,ebrin muhtelif mahallerine ve- di~miz Vali munı,.; AJI Riza Bey de-
pafa. etki teYhülialim'lardan Haaan Feb- VARŞOV A, Zl (A.A.) _ Ma- cizeler yıızıb leYbalar uılacaktır. miıtlr ki: 
mi Efendi ele bu mecliate bulundular h Himayei Etfal cemiJ'eti tarafoulan ha ..:_ " Tabkllaıt iki aafhadan ilerileınel< 
nklılard~ b! ~ hw ne oluraa .,i,:: retaf Pilsudki, Wildo ~hrinin Le zırlanacak kartlar mekteplere dafıtıla- te, muharrik ve mütevtik olanlarla nil-
m~clafaa !ikri.nı ıler; "1.rilyorlarclı. Fakat askerleri tarafından kurtanldığı cak ve çocuklar bunlarla birbirlerini teb mayİşin bidayetinden nihayetine kadar 
mudafaa imkinıızlıfı göz önünde idi. günün 14 Uncü yıldönümü münase rike teşvik edilecektir. ihtarata, fili miimaneatlara kar1• koyan-
Baıvekil Abmet Vefik P"fll melıaretle betile bugün yapılacak merasimde Yann tayyare ile tebftn muhtelif lar teapit edilmektedir. Maznun~"'"!· 
berkeae vaziyeti izah ederek mecliıteu hazır bulunmak için bu ~bre git- aemtlerine Hlmayei Etfalln hazırladığı na göre tespit edilecek. :rarm belki acili-
zaruri muahedeyi laıbul kararmr kopar- vedzeli lril'atlar atılacaktır. Her kaza yeye Yerilecelrtir. . 
dı. Abdülhamit de bu mazbataya daya- mek üzere dün Vartovadan ayrıl- mıntakıumm, Himayei Etfal ve Fırka Talebe blrlif:inln idare heyebyle ileri 
naralı: frnnıuı verdi. Dllftır. reislerinin yardımile 23 Nlaan günü kut gelenleri bu ite Ön ııvak olma'!"- ma:ırıun 

- · R 1 !ulanacak Ye eğlenceler twtip edilecek.- durlar ve cürmü m"!hut halinde yaka. 
Çarın cüluı gunıine bir gün kala omen preDSe8 larunı•lardır. Bunlar kamomn m-"'"' 

F A laf idi O tir. 23 Niaan ııünü öilec!en sonra muh- , ~-'""• crman yaı anoaa ge . zama- , f"ı"ıllen" -pmı•lar, tecemmtll\ a--L--"yet 
h d · b ı B ı tt telif 11tikamet1t!J'e hareket edecek tram- , _ • ""'"..,. na kadar mua e enın a• ıca nokta- e gra a vcrdı"klen" wibi, nutuklar Irat etm·'- ···-

1 · ı t S ff p wylarla çocuklar gezecelderdir. Hima· " ""' -nn zaten ımza anmış ı. a et a.- BELGRAT (AA.) retiyle de tahrikte bulunmuşlardır. 
'e Saiul(ab Bey utırap içindeydiler. • 21 . - yci Etfal cemiyeti tarafından Gülbane b" li"" k d fiki '" P 11 A '-ela !dara -- Uu tAlebe ır gı en 1 "rlerine tabl Memleketin en müthiı bir parçalan- renses ena, yanında kocaııı r• parıun çocu ve umuma muaame- ek • L. 

•"dük A t d H b b 1 reler tertip edilecektir. Hin».yei Et- olarak bar ebn ınü.,..(ı Ye ıerbeat ol-
masına imza koyacaklardı. Hazırla- T1 n on e a sbourg u un• du:ı..•nu tahmin ediyordu. Kanu-ı _____ 1·_ 

T b B 1 d "'-· hald d' " l fal cemiyeti tarafından 27 Niaan pertem .. - ,.....,. nan muabedeye gore una oyu. a • Ugu e un tayyare ile Be. . bi k .x.1 taatkir olmıılan lUmı ..,.,,__, ____ bö"yle · d 1 · be gilnü Maluun Barda r çocu ""' en .--"""'11 
kanlar büsbütün elden gidiyor, ımpa- gra a ge mıttir. ceai yapılacaktır. 24 Nisan puartesi gÜ bir harekete teşebbü1 etmeleri dofnı de-
ratorluğun Kara-lenizde biç bir lima- Prenaea tayyare meydanında nii aaat on befte çocuklara hitaben bir ıiildir." 
nı kalmıyor, Edirne Vilayeti bakıye- Yugoslavya kraliçesi Marie ile konfenns Yerilecektir. 25 Niaan aaiı gil Birliğin sec/di için müracaat edildi 
si ile Makedonya araııma Bulgar top- Prenseı Elisabeth tarafından kar- nü aaat on bqte Halketinde Gürbüz ço- Hadisenin talebe birliğinin aeıldini l-
raklan giriyordu. Rualarm elile kunı· cuk muaabakall yapılacak, Meıne çocu- cap ettirir bir mahiyet a1mq olduiu 
lan büyük Bulgar Prenaliği iıtediği tdanm~td~ Ant l3-l5 k iu ve aMma çocuğu birincileri aynla· dün yazdmışb_ FillW<ika Emniyet mü-
.zaman Türkiyeye aaldırabilirdi. Böyle Artı . on le endi- rak bunlara hediyeler verilecektir. 26 dürlüiünee bu huauıta ,,;Jiyete de rea-
bir halde Türkler için yalnız Çatalca ıinin idare ettiği bir tayyare ile Niıan ca,..amba günü aaat on albda ilk men müracaat vaki olmQftur. 
ve Bolayırda müdafaa imkinı kala- Viyanaya dönmüttür. mekt.P çocukları anamda Halkevinde Talebe birllğinin muhtelif mektepler 
cakb. Bu da pek tehlikeli idi. Belgratta kalan I renseı, kral bir tiir ve aöz muııııbakaaı yapılacak, bu talebeai arumda temsili lıir Y&Ziyeti ol--

latenbul, murahbaalara mutlaka f' 1 cakbr mwıabalıada birin~: ve ı"kinci üçüncü ge ----'-&.. da ..!<-"'-"ıtllr. ,.. ____ ,. L'--'"-
ç ··ı· - - L--'-- Ye kraliçeye misa ır o a · ~ .......,.,, •-~unu ......,... mrua ann cu uı ırunune .......,. imza lüzu- !enlere mükafatlar verilecektir. 27 Ni- dün alqam geç vakta kadar aedded"ıl-
munu da bildinnqti. Aladülhamit, ffltlerln yıldönümfl aan pel"Jembe ııünü aaat on bette Halk- memlıti. Set karannm buciln Yerilerek 
ıulb İmzalanmadan cülU. gününün ferans verilecektir. 28 Niaa" cııma glinü tatbik edilmeti mubtemeldlr. 
geçmesinden çok korkuyordu. Çünkü DANfZIG, 21 (A.A.) - Hit- evinde çocuk mevzuu hakkında bir kon- Bu ıet keyfiyeti cemiyetin f'etbi ma-
hir taraftan Grandü.k Nilı:ola Ye lırna· !erin yüldönümü münasebetile bu· Mat on dörtte Halkevlnin temıil tubesi biyetincle oı .... maktı. beraber bu cihet 
tief tiddetli bir ültimatoınla bu ırünü gun'" tehir ve bilhassa va ...... lar do- tarafından CaiaJoğlundaki merkezde ve için de amca tetkikat yııpılıu:alrtır. 
ıon mehil aaymıflardı~ Bu aeçirilince ·-T Alayköşkünde çocuklar içlıı rnClaamere-- --.. •• __ H'"'"."'-"0 ... 0 ......... --............. -.-
Ruslann latanbula girmesi korkuau nanmıthr. )er verilecektir. 29 Nlaan cumarteai gil lecelrtir. 
vanlı. Diğer taraftall da Çarın cüluı BERLlN, 21 (A.A..) - Başve- nü Halkevinden birer heyet tarafından 
günü münaaebetile Ruı orduıunda ya- kilin doğumunun yıldönümü mÜ· yab mektepleri vıı Darüliceze ziyaret 
pılııcak şenlikler, atılacak toplar, lı- nasebetiyle muhtaç kimseler için edilecek ve çocuklarla hayramlatılııcak 
tanbul halkını ürkütecek, belki de toplanan ve bütün Alman milletin ve küçük hediyeler dağıblacakbr. Ço
l•argafalıklaı·a aebep olabilecekti. Alı- ce i'tirak olunan ianenin hasılahn cuı. baftatı içinde muhtelif günlerde Ll· 
dülhamit, bu tehlikeye karı• gelmek ae ve Orta metkepleıde civarlanndald 
ve•ileaini ileri •Ürerek lstanbulu lruv· tevziinde din, ırk ve fırka farkı na ilk mektep çocukları için müaamereler 
vetli bir zabıta altına aldırdı. Bunda zarı dikkate alınmamıt ve bütün "erilecek ve muhtelif ıinemalarda ço
m,.ahedenin Türkiyeye verdiği ağır muhtaçlara tevziıı.t yapılmıştır. cultları alakadar edecek filimle. gösteri-

Meb'u•ları da11e1 
lttanbul Halkevi relalilind-: 23 N&.. 

aan bayramı gilnll aaat on bette Etimls 
Cata!oflu merkezinde yapılacak mera
ıimc latanbulda bulunan Türkiye BU.. 
yük Millet Meclbl muhterem uuı S.. 
yefendllerin l"frlfled •e adresleri o-. 
IUın olmadığından bu Ulnı da..tiye Y• 
rine kabili bu~ rica olunur. 

T redünyonların proteatosu 
LONDRA, 21, A..A. -Tredün

yonlar kongresi ile Parlamentoda
ki Amele fırkası miımeaailleri mec 
lisi Rus ticaret efyaama amborga 
konmasını tiddetli surette protes
to etmeğe karar Yermittir. Meclw, 
M. Baldwin ile Sir John Simon'a 
gönderdiği bir mektupta ambargo 
nun İngiliz sanayii üzeriade zarar
lı tesirler yapacağı Ye Kellog misa
kını da ihli.I eder mahiyette oldu
ğu dütünceainde bulunduğu bildir-
mittir. Bundan bqka Mediı Moa
koYadaki merkez: icra heyetine de 
bir telııraf göndererek mevkuf la
giliz tebaasının Rua -- lngiliz dost
luğu namına hemen aa.lıverilıaeaini 
iatemİftir. 

Btqkıtıı _,,.,, ""'r. 
MOSKOVA, Zl (A.A.) -Sabo 

taj yapanlar hakkında Yerilen bük 
mü meyzuu bahseden lneıtiya 
gazetesi, Scnyet devlet memurlan 
nın bağlı bulunduklan mlieas ... 
ferin menfaatlerini muhafua ile 
mükellef olduklan için - diferlerin 
den daha ağır cealara çarpıbmt 
olduklarını söyledikten aonra dl· 
yorkh 

"lngilterenin mes'ul mahafill 
tarafından lngillz maznunlannm 
cürümleri anla,dmadan derhal ma 
sum olduklarımn ileri ıürillme1i M 

beplerini, Sabotaj Ye c:aııualuk iti
ne değil, lııııiltero tarafından SoY· 
yet Ruayaya kartı tatbik edilen ıl
yaai mak•tlarda aramak l&zun
dır. 

Berael ve malılnlmiyet 

MOSKOVA, 21 A.A. -Taa a
janaı bildiriyor: PraYda gazetesi 
mahkeme tarafından sabota • ve ca 
susluk meselesi hakkında verilen 

hüküm So'l')'etler memleketi çalı
,an halk kütleleri tarafından mem 
nuniyetle kartılandıfını söylüyor. 
Gazete, mahkemenin Gregory'yi 
beraet ettirdiğini. ye çünkU Sovyet 
Ruayanın namuslu insanlarla na. 
muaauzlan biribirine kanftırmak 
iatemediibıl yazarak makalesini 
bitirmektedir: 

Geri istiyorlar 
Mançurlden kaçırılan 
lokomotif ve vağonlar 

MOSKOV A, 21 A.A. - T u A. 
jan11 bildiriyor: Gazeteler, Tas A. 
janamın Df&ğıdaki teblitini nefret 
ınektedirler: 

. Mançuri biildlmetinin diploma.. 
tik memuru 13-4 tarihinde Har

bin Sovyet Jeneral konaolosunu zl 
yaret ederek So'l')'et tlmendiferle 

ri için satın alındığı halde mUdaha 
le devresinde Çin ,ark 9imendifer 
!erinde kalmıt olan lokomotiflerin 
So'l')'et Ruayaya nakli meselesini 
tekrar mevzuu bahseden bir mek· 

tup tevdi etmittir •• Mançuri bükQ
meti memuru bu mektubunda ınev 
zuu bahiı lokomotiflerin Çin Şark 
fİmendiferleri defterlerinde kaydı 
olmadığını kabul etmekle beraber 
timdiye kadar So'l')'et Ruayaya ait 
oldukları bildirilmediği için Çin ti 
mendiferleri malı olmut bulunduk 
lanın bildirmekte Ye iadelerini ye 
ya bedelinin tesviyesini rica eyle
mektedir. 

Sovyet Jeneral konsololU, 18-4 
tarihinde gönderdiii cevapta bu 
meM!le etrafında yeniden izahat 
vererek bunların IU gltürmez bir 
suretle So't'yel malı olduğunu is
hal etmİf ve Çin Şark •imendifer
leriııdeki Sovyet mümessillerinin 
Pekin ve Mukden itilafları hüküm 

!erine noktaaı noktaama riayet et· 
meleri için emir alını• olduklarını 
bildirerek Mançuri makamatınm 
da ba suretle hareket ederek Çin 

tark timendiferlerinin normal fa
aliyetine halel vermiyeceklerl ümi 
dini izhar eylenaittir. 

RUSÇUK, 21 ( A.A.) - Halka 
muhabiri mahsıuumuulan: Sof 
sefirimiz; Tevfik Kamil BeyelerıJ 
dün sabah M. Mu~anol'u ziya 
ederek hac/ise münasebetiyle teş 
büs ve şikayette bulunmustur. B 
gar B..,vekili müeasil ~ak'ac/ 
kendisinin de çok müteessir old 
ğuruı ve tahkikat yapdmaııı içİJI 
derhal emir verdiğini ve Rusçu 
11aliai ile dahiliye nezareti umu 
mületti,ini Raz.grada görulerer 
tahkikat icra ettirdiğini, mes'ııll 
rin şiddetle tecziye edilecekleri 
cevaben temin etmiftir. 

Diiyunu umumiye bü 
:çesinden tenzil 

ANKARA, 20 (Telefonla) 
932 düyunu uummiye büeçesind 
3113231 lira tenzil edilmesi 
baa. daireler bütçesine levkalaıl 
ta!ı.Uat. konmaana dair meclill 
bir layiha tevdi edilmiftir. 

Saf ispirto 
ANKARA,Zl(TftJoma) 

T eJllİlrİ sanayi ltanıınandan i.til' 
ıl e eyli yen hbbi ec:ıa ıte rnüatalısl 
rat lliburatuvarlarınca Sıhhiye IJ 
kliletince tayin edilecek milrdarJI 
memlekette Çtkıtıırılan 100 der_. 
li sal i.pirtonan bir litresinin 16 
Aımı,a sahlmıuı Heyeti Ve~ 
takarrür etmif tir. 

Romadan dönüf 
Voa Papea ve Goerlo 
memnaaen aynlcblaı 

ROMA. 21. A.A. - Alımn ....... 
kil muavini M. Vım p..,_, JtaJ,.. tol" 
raiuu terkederken Jtal,.. bqnlı:ilial 
JU telgrafı Celc 'ztir 1 

" Zail d .... letlaile ya-. oldufııl' 
m.ülrilemeleır euıuuıda ild memlebdı' 
menfeatlerine miltallilı. bütiln .,_eı.,,.. 
ri göriiımefe mawaffak olcluiıımıllı" 
clolııyi babtiyama. 

AlmanY•J'• Muııaolini 1 talJ'lllllllll *" 
.ı.. etmlt olduğu mbllcle t...ı.ıaı.. ye 
bilbaua genç netli vaife "° vataa. blJ 
met bİHİle Jetİflİrmelı: İçin earfedilıııİf 
olan meui baklanda ... ~ do
lu olduğum halde dllnüyonım. Bıa g11· 
ul nedce, ealıi Avrupanm yent bir.;.. 
ma alma11 için bealenilen llmltlıri ~
la göatermeldedir. 

MlLANO, 21. A. A. - Dllk d'Asx<r 
ne ile Alman nazın M. Coering, pııııa' 
yiri ziyaret ebrÜflwdir. M. Goering, b• 
Ya yolu ile Alman,.,.. dömnüftllr. 

Yelkenli tayyare 
SARBUCCKEN, (A.A.) - JJ 

man tayyarecllerinden Riedel, d 
Condor ismindeki yelkenli tayYf' 
realle Darmaatadt yakmmd • 
Grieaheiın Ue Brieıkute) ya)ı:ını~ 
da ki.in Mimbahc arumdakl 1 
kilometre mesafeyi 3 saat zarf 
da katederek harilCul&de bir malı 
ret göatermi9tlr. Tayyareci, tayyıa 
reaile 1200 metre yükseklere çıtı 
~br. 

lsveç kralı; Hladeabu 
ga ziyafet verdi 

BERLIN, Zl (A.A.) - Is 
kraı, lıveç 1efaretbaneainde Re 
ılcümhur Maretal Hindenburg il 
Bafvekil M. Hitler ,erefine bir .. 
yafet Yermlttir. 

Yeni aza abnm1yor 
BERLlN, 21 (A.A.) - Naa 

nal Sosyaliıt fırkası idaresinin bi 
tebliğine naz:aran 1 Mayıs tarihili 
den itibaren fırkaya yeni aza kıı. 
bul edilmemittir. 

ltalyan bütçe•I 
ROMA, 21 (A.A.) - Bir ecnt 

bl ajansı, timdiki mali eneye ait 
ltalyan bütçesinin altı buçuk mil· 
yar açıkla kapanacağını ilin et
mi,tir . 

Bu haber asılsız Ye bir maksB' 
da müstenittir. ltalya, hesapları ' 
çık ve sarih olan nadir memleket' 
lerdendir. ltalyan bütçesi, hattİ 
Fransız parlamentosunda misal 11' 

larak zikredilmittir. 31 Mart wi· 
hinde 1932 - 1933 senesine ait ıı· 
m11mi bütçe açığı 3162 milyon idi· 

Bu esas ilzerine hesap eaiıecoll 
olursa •ene nihayetiııe kadar a ıi' 
takriben 4 milyara balit ol~'1 
anla,ılır. 

Yollar kongre•I 
\ tMUNIH, 21 (A.A.) - Be~' 

nelmilel yedinci yolar kongre!~~ 
1934 Eylülünün ilk haftasında 1\11~ 
nibte toplanacakhr. 
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Maliye memurlarının maaşlarına zam yapılacak l-11.rp~ri-i 
Ekonomi 

iki • 
sergı 

lstanbulda gezintiler ..• 
Define! 

lzmirin havasında lii.tif bir de- 1 
fine kokusu esi.yor. 

Odalar, borsalar kanunu 
Tetkik edilen liyihala:rda ihtiyaca 

uygun yeni hükümler var 

İnhi•ar ldare•i ittlrake 
karar verdi 

Baharı Bebek sırtlarında 
görmeğe gidiniz! 

Gün geçmiyor ki ya Kadifekale
nin eteklerinde albn gözlü inci 
ditli bir aslan heykelinin :ııasalı 
ya kızıl çullu tepelerinde albn, ze
bercet ve yakut dolu bir küp efaa. 
nesi i9itmiyelim. 

Ticaret oclalan ve ticaret hona.lan 
lı.anunlarmda değiıiklill yapılacağmı 
Yazm11t1k. Vekalet yeni llanun proje
lerini ticaret odaıı ve ticaret bonaıı
na göndermqtlr. Ticaret odaaı idare 
heyeti bunlan tetkik ellnektedir. Y • 
ni kanunda Ticaret odalan birliği, 
llUntakalara göre teıkil edilecektir. 
biğer taraftan elde mevcut bulunan 
ticaret bona•ı kanunu bundan yedi, 
ıeldz •ene evvel yapılnuf, o zamanki 
ihtiyaçlar nazan itibara alınmııb. Hal 
l:ıuki meseli latanbul boroaa1, ilk le§

kil edildiği zaman yalnız birkaç ka
lem zahire üzerine iş yap.yordu. Sene 
ler geçtikçe, borsaya yeni maddeler 
dahil olmut ve iti daha ziyade genİ§
lemiıtir. lkbsat vekaleti borsaların bu 
tarzdaki inkifafım nazarı itibara ala
~aı.. bugünkü it hacimlerine göre ka
nun ve nizamnamelerini tadil edecek
tir. 

· Ölçüler müdürü 

iktisat Vekaletinde tetkil edi
len ölçü1er ve ayar müdüriyeti 
rııüfetti9liğine tayin olunan sana
yi müfettitlerinden Alaettin Bey 
Ankaraya gitmittir. 

Yerli bisküvi 
Son ıeneler içinde yerli biakü

Vilerimlze raitbet ziyadeıile art
llıı9tır. Uç aene zarfında tehrimlz 
de tesis edilen biskUri fabrikala
rı 50 yi geçmektedir. 

Sanayi için ucuz elektrik 

Sanayi birllii elektrik 9irketi
nin sanayi için tatbik ettiği tari
fede tenzilat yapmasmı iıtemit
tir. lıtanbul ıanayi müdüriyeti bu 
ıneaeleyi tetkik ediyor. 

1 BORSA 1 
<lı Bankaımclan alman cetveldir) 

20 NiSAN 1935 
Akıam Fiatları 

Tab.ilit 
Elellltrilr: 

Tram••J --
Tb.ol -.-
ıt.ı.- 18,2S 
Anac:lol~ 1 ku-
pe>n.aa.z 44,50 

• 111 46,-
muıil 56..-

ESHAM 

lı B.a.k.-a• N- ı Bomonı; ın.. 
K apo .. IU 9,40 ponaU• 

"' 11 Hamiline ku· T er.lıoa 
~aaaa 1,40 

Çimento Ar. ..,, ., Mih ıı- ia Jı:u -
.Ponıuz 102. itt ihat dey. 

!
Anadolu Hiııe Şrk dey. 
. ş..,.ı; 25,25 

21,30 

30,50 
11,30 
23,65 

"trrnvay 50,75 lııUra 
Reji 3,80 Ş.,.L: m . ec.a 

2.-
2.50 

2,85 
13,-Şir. hariY• 15.- Telefon 

ÇEK FIATLARI 
Pvis 12,06 İ Prai 
Londra 726 i V İyana 
Nüyork 53,775 Madrit 
Milano 9,26 Berlin 
Brükael 3,40,50 Vartova 
Atina 82.26 Peıte 
Cene•r• 2,45,25 Bülcre4 
Soli.a 61,.28.SO Belırrat 
Amst~rdam 1,18,37 Moılto•a 

N U K U T (Satıı) 

Kurut 

20 f . Fran\ıa \71.- l Şiü", A•. 
1 lateriin 728 1 Pes.eta 
ı üolar ııo.- 1 Mark 

20 Liret 218 1 Zeloti 
20 f. Belçika 115 t Panı• 
20 Drahmi. 25.50 20 Ley 
20 i . l•.-iv• 820. 20 Diııı•r 
20 L•Y• ll6.- 1 ÇuoOTef 

1 Florin 811.- 1 Altrn 
zı kur. Çek 120 1 Mecicli-,.e 

Banlr::•ot 

15,92 
4,55,SO 

5,52 
2,01,so 

4,21 

3,86,50 
79,36 

34,98,75 
10,93,25 

Kur-ut -28.-
ı1~ 

50.-
24.-
33.-
23~ 
55.-

9,Jlll 
34.-
2.-

Ofuler müdürlüğü 
it Banlı.aıı müfettitlerinden Sa 

mi Bey Anlı.arada tqkil edile
cek olan ofisler müdürlüğüne ta 
yin edileceği söyleniyor. 

Almanyada üzümlerimiz 
Almanya ticaret odasından İz

mir ticaret odasına Türk üzümle
ri hakkında gelen malftmata gö
re,' bu ııene türk üzümleri Avrupa 
piyasasında çok rağbet görmek
tedir. 

Muhtelif memleketler mahsul
leri arasında Türk üzümleri lezet 
lerinin ho~luğu ve fiatlerinin u
cuzluğu dolayısile tercih edilmek
tedir. Alakadarların blldirdikleri
neg öre iktisadi buhrana rağmen 
Türk üzümlerinin Almanyada ıü
rümü normal ıenelerindekinden 
az olmamıf, hatta bir derece de 
artmıştır. Çünkü fiatler timdiye ka 
dar pek az görülen bir seviyeye 
dilfmüttür. , 

Ticaret konferansında 
ROMA, 21 (A.A.) - Beynel

milel ticaret konferansı, konten
Jantmanlara, kambiyolara müteal 
lik tahdidata, malların ve parala
rm nakline ait meselelerin müza
keresine devam etmi9tlr. Konfe
rans, bir kaç takrir kabuJ etmittir. 
Bu takrirlerde veziyette salih hu
au1ünü temin için Leynelmilel mü 
:zakerelere giritilmesi iıtenmekte
dir. 

Baladl:rada 

Tarihi abideler 
Seyyahlar gezdiği için 

temiz tutulacak 
lıtanbula gelen seyyahlar tari

hi abideleri ve asan atikayı terci
han ziyaret ediyorlar. Halbuki bu 
abidelerden bir kısmı mühmel yal 
lan da bakımsız bir halde bulunu 
yor. Belediye abideleri mümkün 
mertebe temiz tutacak,bunlarm bu 
lunduğu sokakları ve civarlarım 
da tanzim ve ıslah edecektir. 

Adada elektrik 
Adanın iç ve iskeleye uzak 

bulunan maden taraflarına elek
trik cereyanı verilmesi için ~irke
te müracaat edilmittir. 

Şirket, elektrik cereyanı almak 
iıtiyen abonelere tesisat masari
fini taksim ederek cereyan ver
meği kararlaştırmışbr. 

Belediye bahçeleri 
T epebaşı tiyatrosunun muka

vele müddetinin bitmesi yaklaş
tığmdan müstecire ait yazlık sah
neye, Gardenbara, garaja ve As
ri sinemanın içindeki sabit kol
tuk ve sandalyalara belediye fen 
heyeti tarafından yedi bin 1 ira kıy 
met konmustur. 

Belediye ' mukavele bittiği za
man bu yedi bin lirayı ya bahçe 
sahibine vererek bu tesisatı dev
ren alacak ve yahut müstecir bu 
tesisat. söküp götürecektir. 

. Takaim ve Tepebap bahçeleri
nm yeni mukavele ~tları bugün
lerde tesbit ve ilin edilecektir. 

--- --- --·----
Haftalık e debi musahabe 

Fikirler ve insanlar 
Sanat ve ahlak I 

Hilmi Ziya yeni kitabmı, l~sani v~
tanperverlik'i, sanat ile ahlakın.~~
nasebetlerine dair bir bahisle bıtırı
yor. Bu meselenin etrafında öteden 
beri devam eden münaka§a)ar aon za· 
numlarda daha canlı ve hareketli bir 
safhaya ginli; daha doğrusu sanatm 
ahli_ki oJmaıını jstiyenlerle istemiyen• 
ler bugün ortaya alıtık olmadığımız 
bir vaziyette çıkıyorlar. Şimdiye ka
dar oanatin ahlaka hizmet, hiç olmaz· 
•a yard1m ebnesinİ bekliyenleri mek
teplerin, akademiaların, hasılı muha
fazakarlığın beyaz bayrağı altında 
ıı:ördük; şimdi o bayrak aanatin hiç 
l:ıir kayıtla bağlı olmadığını söyliyen
lerin, aanatkarm tamıunile hür bıra
lulmaaını istiyenlerin elindedir. Müea
aıtı nizanıa karşı yeni bir nizam teklif 
ettikleri için ellerindeki bayrakların, 
•ııl renkleri ne olursa olsun, gençlik 
-Ye ibtililin kırmızı bayrağı ile bir tu-

idi; o, eserlerini verdi, devrini geçir
di, velüdiyetini kaybetti. 

Daima yeni cereyanlara hak.vermek 
iateriın; onun için ben de timdiye ka
d!'r benimsediğim kanaatleri tekrar 
hır gözden geçirmek, yeni hücumlarla 
sarsılan ci.hetlerini kaydetmek ihtiya-
cını duyuyorum. 

Sanatin kendinden ba~ka bir gaye
si olamıyacağı iddiası esasen ilmi 
(ocientifique) bir iddiadrr· zaten 19 
uncu asırda, yani her §eyi ilimle halle 
kalkışan, ilmin ';'•Üller~ni her ıeye 
tatbike çalışan bır devrın mahsulüdür. 
Nasıl fisik veya kimya ahlakla mu
kayyet değilse sanat de Öylece mu
kayyet değildir. Alim, keşfinin içtimai 
siyasi, ahliki neticelerini dütiinme
den ihru hakikati ararsa sanatkar da 
bedii hakikati, giizelliği arar. Victor 
Hugo: "Def ense a Dieu d'entrer dans 
nos laboratoires! - Allahın laboratori
alarımıza girmeıı.i yasakhr!,, derken 
belki sadece dini kasdetınİ§tİ; fakat .. .. .. 

lnhiaar umum müdürlüğü ya
kında Paris ve Pettede açılacak 
olan sergilere ittirak etmefe ka
rar vermi9tir. 

Bu aergilerde tefhir edilmek ü 
zere yaprak tütünler, sigaralar ve 
likörlerden nümuneler hazırlan
maktadrr. 

Macar rejisi tütün alacak 

Macar rejisi bu ııene memleketi 
mizden bir miktar tütün alacakln'. 
Bu maksatla tehrimiz tüxtün piya 
aası hakkında malumat isterimi~
tir. , 

Yakında bir Macar heyeti 'eh
rimize gelecektir. 

Halkawlnda 

Dünkü içtimalar 
DünHalkevinde ••mimi 

toplanmalar oldu -

Ankara Lişesi mezun/an 

Kayseri Lisesi ve Ankara lise
leri mezunları gençler dün öğle
den sonra Halkevinde ayr1 ayrı 
toplanarak tetkil ettikleri cemiyet 
terin idare heyetlerini seçmitler
dir. 

T oroı gençler birliğinin 
çayı 

T oros gençler birliği dün Hal
kevinde bir dansı. çay tertip etmit 
tir. 

Çaydan eve! bir konser veril
mit, müteakiben çay ve dans b8'" 
lamı,, eoğlenti gece saat 22 ye ka
kadar devanı etmittir. 

:f. 'f. '(. 

Antakya ve İıkenderon ve 
havalisi Türkleri 

(Antakya ve lskenderon ve havali
ıi Türkleri yardımlaşma birliği) dün 
•aat on birde latanbul Halkcvinde i
kinci kongresini akdellniftİr. Kongre
yi reis Dr .. Ziver, kitip Edip, aza Re .. 
ıat beylerden mürekkep bir heyet i
dare etmİftir.. Nizamname heyetinin 
tertip ettiği nizamname bazı ufak ta
dilatla umum heyet ve hazır bulunan 
lar tarafından kabul edilmit ve kon
greye nihayet verilmittir. 

Seyyahlar 
Nisanın yirmi betinde lngiliz bandı

ralı Aandora atar isminde bir vapur 
500 aeyyahı hamilen ,ebrimize gele
cekti. Bu seyyahlar içinde lngi)iz ve 
Amerikan zenginlerinden bazı zevat 
vardır .. 

da çalıtma odasına almak iatemedi. 
19 uncu asrın bütün aanatı böyledir 

demiyorum; hat ti sırf kemiyet üzeri
ne hüküm verilince hiç de böyle değil
dir. Fakat o aarm bediiyatçılarmda 
bilba .. a Walter Pater, Oscar Wilde 
gibi lngiliz bediiyatçılarında hakim 
olan nazariye budur; aksini müdafaa 
edenlerin sözlerinde ise canlılık yok· 
tur. En cazip nazariyeler: "Sanat 
hasbidir., diyenlerinkiler olduğu gibi 
o devrin gençleri Üzerinde en çok te
sir eden eserler de, sanatten ba§ka ga
ye tarumıy anlarrnllilerdir. Sevilen, 
fakat esasen belki o kanaatte olmıyan 
şairlerin,muharrirlerin yazılan da hep 
o bakımdan tahlil edilip beğeniliyor. 
Mesela: "Sanat ıı:üzelli.k, mde güzellik 
petinden koııarak nihayet gaddar, in
sandan uzak (inhwnain) oluyor di-

l • d " yen Baude aıre e "sanatin ahlik ile 
münasebeti olmadığınr oöyliyenler 
tarafından verildi. 

Bugün ilim, 19 uncu asrın müjdele
diği zaferlerin bir çoğunu kazandı; 
fakat o aaır adamlannm iddialan 
hilafına olraak dünyamn ni2nnı ola
nı,adı; olamazdı da; çünkü bu onun ga 
yeleri ara!ına giremez. Belki bunun 

ard eaki " res-

Gazinolarda mevsim hazırlığı var: 
lzmirin resmi makamları her 

gün yeni bir def'ıne efsanesi kartr
smda heyecana dütüyor. 

Kahve, çay 7 buçuk •• Fakat rakı?!. Ve İzmir halkı belki de bu ber 
gün tazelenen define haberleri "' 
çinde leziz rüyalar göriyor. 

Artık geldi... Geliyor, gele
cek derken geldi. Hem de ne 
tatlı bir eda ve salma salına 
bir gelif. . . . Bize kendini 
bu kadar özleten bahar-
dan bahsediyorum. Sakın fiiphe
niz olmasın, içinize "aceba ?" nın 
kurdu girmesin. Ben onu gördüm, 
baharı gördüm diyorum size. . . 
Eğe~, onu hali. göremiyenler varsa 
kabahat kendilerinde. . . 

Şehrin dört duvarı arasmdan a
zıcık uzaklatsınlarda bak, bahar, 
ürkek bir ceylan gibi, nasıl ansı
zın karşılarına çıkacak!. . 

Ben geçen cumayı Bebek srrtla-
nnda geçirdim. Nisan içinde rast
lanabilecek en güzel gündü. Top
rak, taze bir ıbr yaprağı gibi koku
yordu. Havaya tatlı bir sünbül ren
gi yayılmıftl. Bütün ağaçlarm dal
ları, toıiıurcnklarmdan beyaz hat
larını uzatan mini mini çiçeklerle 
dolu idi. 

Kwuçetmeden sonra, gözlerim, 
yavaş yavat yqile alıfb. Arnavut 
lı:öy sahiline gelince, birden büyük 
bir hayrete dütmüt gibi, olduğum 
yerde kaldım. Burada dağlar, kı
tın ölü rengini çoktan üzerlerin
den atmıtlardı. öbek öbek kır me
nekşeleri, yefilli mavili mineler, 
sarılı beyazlı papatyeler ..• 

lstanbuldan günlerce uzak bir ye 
re gİtmit gibi oldum. Dumandan 
örülmü9 bir cibinliğin içinde mı-
9ıl m1'ıl uyuyan Bogazı, buradan 
doya doya seyrediyorum. Kuz
guncuk sutlan, perde perde önüm
Je açıhyor. Kartı sahilin ki.b ya-
kınlllf&n, kih uzaklaf&D bir hali 
var. 

Arnavutköy sahilinde, küçük a
matör balıkçılar, oltalanna takılan 
kaya bahklarile oyn1yorlar. 

Akmb burnundaki gazinolar, 
sabahın bu saatinde bom bo9, yeni 
doğan günete karşı uyuklıyorlar. 

Ara aıra, bir tramvay arabası
nın kavisleri dönerken çıkardığı 
gıcırb. . . ve sulann küçük tıpır
blarla sabili yalayışı. • . Küçük 
bir motorun denizde kayıp gidişi .. 
ilk seferini yapan boğoziçi vapu
runun sahili selamlayan düdüğü .. 
Erkenden işlerinin b-.ına giden 
tütün amelesinin ayak sesleri. . . 
Nisan sabahmın gıcıklayıcı serin
liği arasında,bu tefenuat ayn ayrı 
beni metgul ediyor. 

F eyziati lisesinin beyaz binası 
önünden geçerken, pencerelerde 
kımddaşan küçük mektepli batJan 
gördüm.Belli ki yeni uyanmışlar ve 
onlardan evvel uyanan boğazın a
kışını seyre dalmışlar ... 

Bugün de ne çok midye çıkmıt !. 
Çıplak ayakh çocuklar, içi midye 
dolu sepetlerle yolumu kesiyorlar: 

- Tavası oluyor midye!.. Dol
ması oluyor midye!. .. 

Harap yalıların geoit koruluk
larından kumru sesleri geliyor. Bir 
kaç yüz seneki lstanbulu, bu sahil
de parça parça bulabilirıiniz. 

l,te bir yalı ki, hiç olmazsa Zaro 
ağa ile Y8'ıt. .. Şimdi dörtte üçü 
bot, mahzun ve alil, büs bütün gö-

§Öyle duraun, onun hüviyeti bile mü
nakaşa ediliyor. lktiaadi nizamı altüıt 
eden ilmi kqiflerin kayrt altına alm
ması İsteniyor. Hatti son zamanlar
da bir alim bile ilmin bün-iyetine i•
yan etini§: Colle.-e de France "Umu
mi fiaik., profeoöril M. Paul Lanııe
vin bir gazetede arllk alimin ketifleri
nin içtimai neticeleri de a1ikadar ol .. 
maırnı İ•tiyor (2) 

20 nci asır, ahlaki kıymetlere 19 
uncudan daha eaaıh bir surette bağh 
olarak açdcyor. Bugünün gençleri, 
materialiat olduklannı söyliyenler de 
clabil olmak Üzere dünkülerden çok 
daha metafiıikçidir, çok daha idea
listtir. Birtakım meseleler peıinde ko
§Uyor, hayatm manaamı anyorw Fran
sızca Europe mecmuaııının 15 nisan 
1933 nüabasında Jean • Ricbard Bloch 
her tarafta Fransız edebiyatlmn eaki 
rağbeti kaybebnİf olmasının aebep
lerini bugünkü gençlerin edebiyatta, 
ıekil, teknik mükemmeliyetten zi
yade fikir dolgunluğu aramasında bu
luyor. Avrupa memleketlerinin he
men hepsinde bir mana, bir dera ihti
va etmesi, bugünün meaeleJerine do
kunmaın şartile en uzun ve sıkınhlı 

nlann ürüzaüz kıaa, fakat içti-

çeceği günü bekliyor. Yalnız bir 
kötesinde beyaz perdeler sallandı
ğına göre oraıı meskun... Biraz i
leride batka bir yalı ... Fakat bu, 
öteki gibi değil. insanın yüzüne 
gülüyor. Sonra tepelerde fııbk a
ğaçlarının gölgesine yaslanmıt ti
rin köşkler ... Bütün boğazın böyle 
yep yeni binalarla dolduğu günü 
aceba görecek miyiz? 

içine lstanbulun bütün bir ma
halle halkı dolsa, gene yanıı bo, 
kalan elli odalı yalıların yerinde 
modem, temiz, küçük, ve tirin ev
ler ... 

Valdepata yalısı önünden geçip 
sağa ve sola kıvrılmca kendimi 
Bebekte buldum. Bahçede kimse
ler yok. Fakat bahar terefine gö
ze çarpan bir faaliyet var. Bahçe
nin iç yollarını kaplryan otlar te
mizleniyor. Ağaç)arm albnda bi
riken kurumut yapraklar ayıkla
m:p denize ablıyor. 

Bir kaç gün sonra, belki akın 
etmeğe ba,hyacak mütterilerin gö
züne iyi görünmesi için yeniden 
çiçekler ekiliyor ve ekilen çiçekler 
durmadan ıulanıyor. 
Gazinoların kapıları önünde ta

belacılar, fırça ellerinde çalıtıyor
lar. Tabelanın birinde tunları oku
yorum: 

"Kahve: 7,5, Çay: 7,5, Nargile 
7,5," 

Kendi kendime: 
- Ha fÖyle, biraz insafa gelin 

bakalım ... diye söylenirken gözüm 
listenin albndaki rakamlara ilişti: 
"Rakı: büyük tifesi150, Bira :9i

'esi 70, muhtelif mezeler 30 ... " 
Anlatılan bu yaz, kahve tiryaki

leri, akfamcıların sırtından geçi
necekler. 

iskele yolunda dolatırken bak
tım kartıdan vapur da sökün et· 
mit, geliyor. 

- Hadi, dedim, dönüt faslını 
da vapurla yapalım! Giteye boz
durmak üzere uzatbğım liranın üs 
tünden doksan kurut geri verdiler. 
Evveli. hayret ettim. 

- ikinci mevki mi? 
- Hayır, birinci ... 

Sonra biletin üstündeki "ehven 
tarife" yi okuyunca İfi anladrm: 
tramvaya rekabet! .. 

Üstelik deniz havaaı alarak, iki 
kuruş noksanına Bebeğe gitmek 
hani bota gitmiyecek bir teY de
ğil! 

M. SALAHADDiN 

Bir Fransız muhabiri 
geliyor 

FranOJz muharrirlerinden M. Leon 
Pierre - Quint 27 nisanda Atiuadan 
§ebrimize gelecek ve 1 Mayısta Hal
kevinde bir konferan• verecektir. M. 
Leon Pierre Quint Union Françaiae 
de de bir konferana verdikten sonra 
Ankaraya gidecektir. M. Leon Pierre
Qulnt, 'Marcel Prouot bayatı ve eae
ri" Ye (Antlre Gide hayati ve eaeri) 
iamindelli eaerleri ile tanınmıı bir mu
harrirdir. 

Doğrusu inaan hiç bir deYirde meta
fiıillçi bir hayvan olmaktan çıkmamıı· 
br. Bir ahlaki derı ihtiva etlniyen biç 
bir sanat eoeri yokrur. Bittabi bura
da "ahlaki,, kelimeaini en geniı ma
nasında kullanıyoruz. Müeaaeı ahla
ka İıyan eden, onu hor gören muhar
rir de yeni bir harellet tan>, yani ye
m bir ablak tamimine çahııyor de
mektir. Bu manada bize bütün lhtin.a
lanın1zm tatlninini teklif eden eaer 
de ahlaki bir eaerdir; yani ahllk ile 
gayn - ahlakilik, hatta li - ahlakilik 
hep bir manadadlJ'. 19 uncu aur ıon
lanrun bedbin, hiç bir ıeye inaDIDJYan 
bilae Baki'nin "Baki kalan bu kubbe
de bot bir aada imit,, m11ramı kendi
ne §lar edinecek olan lnaanı hiç bir 
§Ayin alalııaya değmiyeceğini, yalnız 
güzel tekillerin ehemmiyeti olduğu
nu iddia eden ''aanat sanat içindir,, 
formülünde kendi ahlakını buluyor, 
yahut, Oacar Wilde'in diy~eği gibi, 
0 formülün verdiği eaerfenn ahlalııım 
taklit ediyordu. 

Bugünün İn•an1, öbürünün akalne 
olarak, imanbdrr; hayatin bir kıymeti 
olduğunu kabul ediyor. Nikbin oldu
ğunu •Öyliyemeyiz; fakat bedbinliği 
faal bedbinliktlr ki bu da nikbinlik 

Masal tatlıdır. 
Efsane, tecessüs zevkını kız · 

brır. 

Ve define hayal aleminin 
tatlı ukdeıidir. 

en 

Bu itibarla kendilerine böyle bir 
munis, leziz mefgale buldukları i
çin lzmirlilere gıpte ediyorum. 

Kimbilir bu haberlerle rüyaları
nı süaliyen lıtanbullulırr bile var
d1r. 

Şark zaten define, masal, efsane 
alemidir. . 

Piyer Loti, Klod FareF ve o:ılara 
tekaddüm eden Limartin ve Bay
ron garbin kaf,asını hep bu masal
larla doldtırmutlardır. fsviçrenin 
köylüıü, Pariain apafı bile Şark ha
vadislerini hila bir masal gibi din
liyor. 

Biz i9te bu define, masal ve ef
sane propagandaSJ ile mücadele 
ediyoruz. 
Muıtafa Kemal Türkiyesinin 

maddi varlığı içinde masal ve ef
sane yer buJmamalıdır. Avrupa 
kafamızın bu dü.fünütünü hisleri-· 
mizin bu Uyufturucu duyuşunu di
ritnotlarmm otuz ikilik güllelerile 
tahrip etmittir. Ve büyük harp ile 
istiklal milcadeleainin bizi garbe 
yaklattırmak gibi terbiyevi bir fa
zileti de olmUftur. 

Yeni Türkiyenin kafasında ha
yal ve rüya yer bulmamalıdır. 

Genç Türkün ruhunda masal ve 
efsane yatamamahdrr. 

Bizim için define Türkiyenin 
mahsUldar topraklarıdır. 

Ve bu toprakta arbk hayal, efsa 
ne, masal yoktur. Hakikat vardır. 
Ona alrtalrm. 

Burhan CAHIT 

Tahsil işleri 
Yeni teıkilat tedricen 

tatbik edilecek 
Defterdarlıkta itlerin daha ziyade 

aelim.et Ye intizamını temin için, tet

llikat yapıldığmı yaZJDJtbk. Yeni te t
kilabn hemen hemen bütün esaslan 
bir layiha halinde bazn-lanmıttır. Ya
kında Mecliae verilecektir. Bu esasla· 
rm tatbiki memurlar arasında da bazı 
değipklllderi icap edecektir. Bu deği
ıiklikten iılerin kanpnaması için ye
ni l"fkilabn tatbikabna tedricen giri
ıilecek, bir §ubenin tetkilatı bitirilme· 
den diğerine geçilmiyecektir. Layiha
ya göre, birçok mem.urlann maafları
na da bir mikdar zam yapılacaktır. 

Silah kaçakçılığı 
Geçenlerde limanımıza gelen 

"Galila" iımindeki Alman vapu
runda tabanca kaçumak isterler
ken yakalanan üç kiti sekizinci 
lhtiıı.as mahkemesine verilmit
tir. 

Bu üç kaçakçının ilk muhake
melerine başlanınıtbr. Ayrıca ka-'. 
çrrmak suçile maznun olanların 
muhakemelerine de devam edil
mektedir. 

yaratmalltan b&1lra gayeai olm.Jyan bir 
aanat iatiyeme;g. Bilbaaaa yalnız zevk· 
teminine çalıtan edebiyatı jıtemiyor. 
Yeni bir Franuz mecmuasında, Es
prit'de Pierre - Henri Simon isminde 
bir "genç cereyan adamı,, AndrC Mau• 
roiı hakkındaki tenkidinin iammı 
0 L'ime aan.1 liaiCre,, koyuyor ve o mu· 
harriri biç bir bağ tanımadığı için it
tibam ediyor. 

Hilmi Z" . sanat ile ahlakın ayn
lamryacağını söylerken bugün dünya
nm her tarafında uyanan cereyana 
iftiralı ediyor. Zaten kitabı yeni fi. 
kirler ve yeni görüşün akisleri ile do
ludur. Onlardan da, bilbaHa bu sa
nat Te ahlak meselesinden de tekrar 
bahsedeceğim. 

• * * 
Bir karilm "En yeni zevk,, iıimll 

bir hikayenin irimin olduğunu soruyor. 
Bu isimde bir hikaye bilmiyorum; fa
kat meYzuu hakkmda anlatllğı Pierre 
Lomya'in zannederim "L'un.ique volup 
te isimli bikiyeaini andmyor; bu hi-

" h . ,_, kiyeyi o muharririn Contes c ou"' • 
sinde bulabilir. Nurullah ATA 

(J) Renu:i kitaphanesi, 100 kuruf. 
(2) Bu makalenin aslını görmedim; 

ondan 1 nisan tarihli Les nouvellea 
bahsedi-
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Eroin Edebiyatından: 

Nasıl devam etti? 
-11-

[ Jaklin bir dostu vantasile ev
vela esrar çekmeğe al'f"lıftı. Bir 
gün earar bulamıyan doatları ken· 
disine eroin verdiler ve bu suretle 
genç kız. bu :r.ehire de alıfmıflı. ] 

Eroin pahalıdır. Bu Iülu bir İn· 
tihardır, masraflı bir ölümdür. 
Eroinle hırpalaıınut olan uzviyet 
her gün daha fazla bir miktar ia
t~r. ~bti!.ar eroin tiryakileri içinde 
yırmı dort saatte iki grama kadar 
çıkmı, olanlar görülmüttür (Hal
buki tababette normal miktar iki 
ıantigramdır. Alb aantigramı öl
dürmeğe kafidir.). 

Eczacılar morfin olıun eroin ' . o.sun reçeteıiz vermezler, bunu da 
gayet sıkı bir hesap tutarak verir-

ler. ~u h~~ap daima müfettitlerce 
tetkı~ ~dılır. Eğer mUfettlt her 
hangı bır satıtı fÜpbeli bulursa taa 
dik etmez. Bu yüzden, kanserli 
hastalarına mütemadiyen morfin 
yazmak mecburiyetinde kalmıt 
bazı hekimler hakkında Franaada 
takibat yapıldığı vardır. (İstanbul 
da morfinöman olmu, bir hekimin 
?1~fetti'l.erin gözünden kaçmak 
ıçın şehrın muhtelif semtlerinden 
reçete ile morfin aldığını ve dai· 
ma kendiıini tanımayan eczacı a
radığını öğrendim.) 

Bu memnuiyet, bu zehirle bir· 
likte, harp te başlar. Harp bu müh 
lek ıanati inki'3-f ettirmit ve arka 
aından yasak edi' -,ittir. Amerika
daki içki yasağı ı,.bi. Eroin ve u
yıqturuc maddeler kaçakçılığı 
(Brigade mondaine) denilen (ki. 
bar kıta) isminde polis te,kilah pe 
tini bırakmarnaıma ra~en Avru
pada çok kuvvetlidir. Bunlar ağla 
rı arasına düten biçareleri büyük 
bir inıafsızlıkla soyarlar. Eroin 
Fransada gramı 50, 60 hatt& 100 
franga aahlır. O da yüzde yirmi 
bet teker yahut nituta ile mağfUf 
olarak. Halbuki eczahanede saf 
eroinin gramı 15 franktır. (125 
kuru,). 

Bu heıaba bakıp ettikleri karı 
bulabilirsiniz. Ya müptelalarına 
bunun neye malolduğunu dütünür 
sek aklımız durur. Bir eroin tirya· 
kisi şüphesiz, gıdasına, evine ve 
üstüne başına sarfettiğinin iki mis 
!ini eroine verir. 

Jaklin, kolayca bir eroin satıcı· 
sı adreıi aldı. Polis muhbirleri ta-

Milliyti'in fdtfJf ıomsnı: 81 

rafından daima haber verilmeleri
ne rağmen eroinciler aralarında 
gayet aıkı bir farmasonluk teşkil 
ederler. Sırlarını katiyen dıtarıya 
vurmazlar. [Bu sabcılardan bir 
kısmı (kibar kıta) adamıdır. O
nun malO.matı tahtinda satar ve 
kendi mü,terilerini haber verir]. 

* * * 
Biçare Jaklin ! Artık ne namus, 

ne aile, ne istikbali vardı. Bir kira 
odaıında her gün biraz daha dü
ferek, sıska bir halde Yatıyordu. 
Onun için arhk eroinden başka 
şey mevcut değildi. latiyerek içine 
abldığı bu cehennemin e'iğinden 
atladığı günden itibaren onun 
alemi alt üıt, yıkılmışh. Bu yıkılıt 
maziye kartı hiç bir eıef, hiç bir 
acı hissetmiyordu. Sureti katiyede 
terkettiği ahl&klı ve dürüst genç 
kız hayahnı kendiıinden tama
men ayırmıttı. 

Arbk iytikiif [ Bir yere kapan-
ma ] hayabna batladı. Odasından 
ancak eroin satın almak ve deni a
detli arkadatlarile bulutmak için 
çıkıyordu. 

Kendisine bakmaz oldu. Her te 
yi ihmal etti. Artık atk ta mevzuu 
bahis değildi. Çünkü eroin clnıi
yet hislerini kurutur. Eroin, mor· 
fin tiryakilerinin aylarca cinsiyet 
ihtiyacı akıllarına gelmez. Hiaai 
arzuların büsbütün silinmesi de 
utanmayı ortadan kaldırır. Vakti. 
le en ufak bir nazar önünde hica
bından kıp kırmızı olan Jaklin 
,imdi ihtiyaç hisıedlnce el&lemin
önünde bacağını acıp kalçasına 
bir 9irinğa yaprnağı "gayet tabii bu 
luyordu. 

V aktile gayet sarih ifadeli o
lan çehreıi manaamı kaybetmif, 
tanınmaz bale gelmitti• 

Zayıflamıt ve solmuştu. Eroi
nin fazla alınmaıı neticesi olarak 
gözbebeği toplu iğne deliği kadar 
küçülmü,, bakıtları sabitle9mitti. 
[Birinde gözünün rengi deği,mit 
gibi bir hal görülüne bu eroinden 
dolayı gözbebeğinin ufalmaaın
dan ileri gelir J. Belki de yaphğı 
fenalığı müdrik idi. Ancak gece o
lunca kalkıyor ve satıcısına gidi
yordu. 

Sabcı Jean Beauval garip bir 
tiptir. Evvelce çalğıcı imit. Morfin 

kendisini çukura dü9ürmÜf. Hiç 
bir orkestraya kabul edilmez ol
muş. Çünkü falaoıuz çalamazmıt
Hulaıa bir enkaz haline gelmit ve 
eroin satmağa batlam19. Y atamak 
için değil. [Çünkü ufak tefek biri 
ratlan varmıf). Satıf karile kendi 
zehir nafakasının masrafını çıkar
mak için. Garip bir tip. Sokaklar· 
da dolatan genç ve füpheli genç
ler gibi ıallana sallana yürür ve 
adamın yüzüne gülümser •• 

Babası anaaı ayni yerde kasaplık 
ediyor. İyi adamlar amma çocuk
larının bu iptillsma mani olacak 
kadar kuvvetli değiller. Dükkanın 
üıtündeki odada o mütterilerini 
kabul ediyor ve ticaretini yapı· 
yor. 

Jaklin itte oraya gider. Karan. 
lık merdiveni çıkar, kapıya üç de
fa vurur. Arkadan ikl daha .•• Bu 
paroladır. 

Kapı açılır. 

- İki paket! Jean ! Çabuk ol. 
Acele itim var. 

- A. A. Şuna bak!. 
Jaklin parayı uzatır ve paket

leri alır ••• Şimdi daha çevik ve ça
laktır. 

Odadan çıkarken Jean: 
- inerken dikkat et! Marael 

dün yakalandı •.. 

Jean da ertesi günü yakalan
mış, Jaklin artık tanımadığı satı
cılarla alış verişe mecbur kalmıştı. 

FELEK 

MAKEDONYA 
.Aşk, 

bef numaralı bir ııaz IAnıbaamdan çı· 
kan ziya, pencereden dıtanya vuru. 
yor, ve azala azala uzaklaıan bu ziya 
bulutlar altında kalnut ay kadar ay· 
dmlık yapabiliyordu. 

Kadına yıllarca hasret çekmiı bir 
erkekler aürüıünü topal, kanıbur ve 
;özleri çipil bir kaknem kanya teaa. 
dilf ettirinll. Göreceksiniz ki bütün 
o erkek ıürüsü kadın susuzluğunu bu 
kaknemle teyemmüm ederek tatmin 
edebilmek vehmine düpcektir. Aydın. 
lığa ıusamıf hu kapkara gecelerin o
valarında, dağlarında ve köylerinde 
tıpkı böyle bir kanaatkarlık hissolu. 
nur. Bol ziyalı bir ıehirde hiçe sayılao 
bet numaralı bir gaz lambası bura· 
!arda adela bir projektördür ve yirmi 
hin mumbk bir projektör aydınlığı 
ıaçar zannedilir. 

Beı numaralık gaz lambası, içinde 

b. in, Polillka ve Kan .. 

Müellifi: Nizamettin NazU ....... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ........... 
un saklanan büyük bir aandığın üstün 
de duruyordu. Yerde ağzı kırık bir 
ıu teatisinin yamnda içi kirli saman
larla dolu bir tepsi görülüyordu. An· 
laıılıyordu ki ıuuuu. . . Köte minde· 
rinde oturan kız. • • py. . . canım Lı1· 
binska itte. . Lı1hinska ile Ali yemek· 
ten yeni kalkmıılardır. 

Alinin canı sıkkmdı. Güzel kız ona 
çapkın çapkın bakıyor ve hafiften bir 
tarkı mınldanıyordu. 

- Kea tunu!. 
....... 

- Kes diyorum ıu tarkıyı .• 
. . . . . . . 

- Lübinska .. lnat ebnel Sus! 
- Peki ama neden? Sesim mi fe. 

na. · Y okıa ıarkı mı dokunuyor sa-
na .. 

- Hayır, ne o, nede bu .. 
- Böyle fey mi olur canım. , Bir 
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" lkhsadi devletçilik ,, 

İkbsadi Devletçilik: ikinci cilt - Müellifi Ahmet HaDJdi 
Ahmet Hamdi Bey tarafından "ikti

sadi Devletçilik"in son zamanlarda neı
redilen ikinci cildi, fikir hayatnnızın 
mühim hadiselerinden birisini teşkil et
mektedir. Ahmet Hamdi Bey, bu eser
den mada "iktisadi Devletçilik~ mevzu
u üzerinde iki konferaıu da venniıtir. 
uKooperatif'' mecmuasllllll son iki nüı
haıında aynen nqredilmit olan bu kon· 
feranslarda da, "iktisadi Devletçilik" 
müellifi liberal iktisada ve onun memle
ketteki taraftarlarına kartı tiddetli hiı
cumlarda bulunmut, ve kendi görüşüne 
;öre Türk inkılabının iktisadi eoasları 
üzerinde tahliller yapmıştır. 

Bu eserdeki mütalialar ve yeni nokta
i nazarlar etrafında bir çok münakaıalar 
yapılacağı ıüphesizdir. 

"iktisadi Devletçilik" dünya ve mem
leket meselelerini kendisine mahsuı bir 
ıörütle tahlil eden dikka~ !.aya? bir e
serdir. Müellifin fikirlerinı, uzerınde ya
pılacak ilmi münakaşalardan evvel ne 
ret, ne de kabul edecek değiliz. Ancak 
bu eıer hakkında okuyucularnnıza şim
diden kısa bir hulaaa yapmayı ve eseri 
tanıtmayı faideli bulduğumuzdan, ken
dimize ait hiç bir fikir ılave e'-?"'den, e
ıeri kısaca hulasa ile iktifa ettık. 

~ ~ ~ 

iktisadi devletçiliğin ikinci cildi, bir 
batlangtç kmnile bet fasıldan ~ürek
keptir. Güzel bir tap ile ( 240) sahifeden 
ibarettir. EıeTin batlanıııç kısmı, inkılap 
hakkında bir felsefi görüıü ihtiva et
mektedir."Türk inkılibı,tarihin bir devir 
den öteki devre aktığı intıkal zamanla
rında bq ;öateren büyük inkılaplardan 
biridir" diyen müellif, dünya medeniyet 
niZJ1mrnrn keneli tarihi seyri içinde dev
rini iım;;I ettiğine kanidir. Dünya buh· 
ram denilen son aıkıntılar, bu medeni
yet rejimİne ait tebii neticelerden ibaret,. 
tir. Serbest mubadeleye dünyanın son 
medeniyet nizamı, müellife söre, tezat
lannı vermit. mubadele muv-esini 
ve ahengini bozarak ifliyeuıez hile gel-
1nİ4tlr. Cemiyet fasit bir dairenin içinde 
kalaımyacağından, bu nizam yerine daha 
muvazeneli ve haklı iıliyecek yeni bir re
jim ııelmeci zaruridir. M\iellif baılangıç 
kıımnun sonunda diyor ki: 

"Bu yeni nizam, her cemiyette kendi 
p.rtlanna göre, teessüs edebilir. Garp ce
mİyetlerinin intibak ve istihale edecekle
ri nizam ile, henüz kuruluf hareketlerin· 
de bulunan memleketlerin nizamları bir
birinin aynı olamaz. Tetkikimizin mü
him bir kıımı, millet iktisat nizamı de
diğimiz bu yeni cemiyet ıartlanıu tahli
le hasrolmuıtur." 

Kitabın birinci faslı, "ferdi iktiaat re
jiminiıı sonu" baılıiını t&Jıyor· Tezin t ... 
mel tatını bu bahsin teşkil ettiği anlqı. 
hyor. Çünkü müellif bir kere, ferdi ikti
sat rejiminin devrini bitinnit, ~nu ıel
mit bir nizam olduğunu kabul ettlıirse 
,diğer balı.ialeTde aıağı yubn farklarla 
kendisini taıdik etmekten batka çare 
kalmıyacak. . Bunu dütünen Hamdi B. 
son dünya buhranının ;eçici ve muvak
kat bir ıey olmayıp, mevcut medeniyet 
rejiminin tabii bir n..uc..ı. olduğunu, bu
nu önlemek için ise bugünkü cemiyetin 
bir bilnye istihalesi ;eçinnesi lizım ol
duğunu kitapta her vesile ile iddia ve 
telaaı- etmittir. 

"Dünya buhranı ve ~ medeniyet 
nizamı etrafında bir talılil" yapan müel
lif, buhrana aebep ıö.terilen bir çok tey 
!erin, bililkla buhranm zaruri neticeleri 
olduiunu söyledikten sonra, son dünya 
m..ı-iyetini doğuran sebepleri tetkik 
etmektedir. Son dünya medeniyetine, 
"demolaaai~ veya ctelmik menediyet» 
clamıraauu vurmak cfoiru değildir; bu 
medeniyeti Y&f&JDB sebepleri noktasın
dan karakterize etmek llzım gelirse bu 
na "serbeoıt 11111badele 11*leniyeti" d,.. 
mel< doinı olur. Binaenaley aon dünya 
buhranının sebebini, serbest mübadele 
usulunun ve rejimin kendi içinde ara
mak li.znnclır. "lktiaadi Devletçilik" t ... 
zinin en dikkate pyan kısmı, mübadele 
makanizmuınnı ilerlemesile inıanlar ve 
milletler anwnda hasıl olan tesir
lerin tetkikidlr. Bu bahiste 
müellif, derebeğlik ve son Burjuva me
deniyet rejimlerini mukayese ederken, 
mübadelede, toprak ve tabiat farklarının 
derebeğlik rejimini, istihsal aletleri fark
lığının da aanai kapitalizmi vucuda g,.. 
tirdiğini ve mübadelenin inkitafile insan
lar ve milletler arıuıında bir talmn tezat
lar meydana geldiğini söylemektedir. 
Müellif bqlıca üç tezat ayırmaktadır: 
birinci farklılık tezadı, milletler arasında 
harpleri, ikinci sınıf tezadı, milletler i
çinde ihtililleri vucuda getirmekte olup 

ıarkı dinlenmiyebilir. Fakat bunun 
sebeplerini söylemek lazımdır. 

- Ben böyle istiyorum. Efkarlı
yım görmiyor nuıaun? 

- Senin canın bir teYe sıkılmıt o
labilir. Amma bu benim netenıi aön
dünnek için bir sebep midir? 

Aliye yaklatarak batını okıamak 
istedi; fakat kaçakçı dürüıt bir hare
ketle onu iterek: 

-Yapma diyorum .. Of .. Bırak be· 
ni ... 

- lıte bu tuhaf. Az evvel canım 
ciferim., sonra senden fenası yok ... 

Ali gözlerini sevdiği kıza dikti:: 
- Haksız mıyım? Hani Usturug&• 

ya gidecektik? O köy senin, bu köy 
benim ıürtüp duruyoruz. Bilmem tU 
köyde amcamı gönneğe gidiyorsun. 
Falan köyde teyzemin kızı var diyor 
aun. Bu kadar geniı aileye nerede ras 
gelinmiştir? Sonra aahahlara kadar 
dırdırdır, dırdırdır ..• Sana bir hal ol
du. Dunnak, oturmak nedir bilmiyor 
sun. Muradın ıerserilik yapmakaa ha 
na söyle. Ben hunun daniskasını bi· 
lirim. Amma ben senin nelerle uğrat 
tığını anlamıyor değilim. 

- Ne ile uğraııyor muıum, ıöyle 
bakalım. 

sonuncu müstemleke tezadı· da, serbest 
mübadele rejiminin en son kemal dııvre
sinde, ismine "dünya buhranı" denilen 
büyük çözülmenin bqlıca amili olrnıq
tur. Son buhrandan soıva, tekrar ıeT
beıt miibadeley..- dönmeyi imkanaız bu· 
lan müellif, dünyanın yeni iktisadi temel 
üzerinde tutunabilmesi çareaini, millet
ler arasında yeni esaslara göre iıliyecek 
bir mübadele makanizına•mın kurulma· 
sında bulmaktadır. 

Eserin ikinci faslı, yeni memleketlerin 
kurulut nizamları baflığmı tatunaktadır, 
Bıı bahiste bilhassa yeniden dirilmek ve 
iktiMldi müesseselerini kurmak mevkiin .. 
de olan "Türkiye" gibi meb.tleketlerin 
Garp cemiyetlerini nihayette büyük bir 
buhrana sürüklemit olan usullerden 
kendilerini kurtarmaları icap ettiği mü
dafaa olunmaktadır. Üçüncü fasıla gelin
ce, burada fertler ve millet iktisadının 
görüş tarzları ayrı ayrı tahlil olunmut
tur. Fertler iktioadına göre, iktisadi fa
aliyetlerin gayesi "kar" elde etmektir. 
Millet iktisadı ise, bu hareketlerde birin
ci derecede insan ihtiyacını göz önünde 
tutar. Millet iktisadı, maddi ve manevi 
refahı yüksek bir millet kuruı usulunun 
heyeti mecmuasıdır. Milletler kendi iç
lerinde de kendi aralarında haldı itliyen 
bir mübadele makanizması kurduktan 
ıonra, sınıf kavgalan ve tezatları kendi
liğinden ortadan kalkar. 

Müellif millet iktisadının "otarki" d&
mek olm;dığı fikrindedir. Milletlerin 
kendi kabuklarına çekilmes.i nasıl ileri 
bir nizam gibi kabul olunabilir? Buhran
dan uzaklll§mak için otarkiye doğru gi
den her memleket, bilikis buhranın sey
rini çoğaltan bir tedbir almıt olur. Bun
dan sonra, millet iktisadında "sermaye 
toplantısnu ve iç pazar istiıımarını" tet
kik eden muharrir, sanayi kanalıle iç pa
ur iıtiımannın ve aennaye toplarvnaaı .. 
nın zararından bahsetmekte, ve bu ted
birlerin yeni memleketlerde "buhran" 
amili olduğunu ileri sürmektedir. Esasen 
,müellife göre, buhran her hangi bir mu
vazenenin bozulması demektir. Halbuki 
iç pazar istismarı, memlekette fiat IDll

vazenesini. bozarak buhran yaratır. Mi). 
!et iktisadına göre de vakia ıennaye t ... 
rakümii iç pazar mübadelesinden ola
cak, ve iıtihli.klerden keailecektir. Fa
kat bu "kısılma", iı hacmini büyülterek 
her tanftan yapılacaktır. 

••iktisadi Devletçilik" in (Millet lkti
sadnun kurulma unsurları) mevzuuna 
aynla.n dördüncü faslile, bu yeni görüt 
bir az daha itlenmektedir. Müellifce mil
let iktisAdı için, hqlıca üç unsur vardır: 
Devlet, Pili.n ve Fiat. 

lktiaacli devletçilikte, (devlet) phıi 
sermaye ve tqebbüae dÜfmBn olan ve 
bütün bir memleketin istihsal ve müba· 
dele itlerini kendi üzerine alan bir müf
rit devletçilik d<>ğilıh ve olamaz; bura
da devletin rolü, "kapital tarafından ter
kedilen veya serbest bırakılan iıleri ida
re ebnekteıı, aynı zamanda bir milletin 
iktiaat itlerini, bir millet bütünlüğü i
çinde tanzim etmekten ibarettir. Devle
tin kendi bünyesi ve bizzat devlet talak
kisi bıılnmmde.n mevzuun kitapta kafi de
recede ıreniıl•tilmemit olduğunu ııörü
yoruz. Mamııff, muellif bu noktanın e
t«in üçüncü dlcllnde daha fazla tetkik 
edile«finı IuQo-detmelı:tedir. 

Pilin bahama gell.nce Hmndl B9Ye 
;öre, hiç bir mmnleket, millet iktiaat ,.... 
jimİne &eçmeden pilan ifinl idare ede
me&. Pili.n, inaaıı mevzuu ve onun ihti
yaç ÇerçİY8oile ı-.her miitali.a olunur. 
Müellif, "Pilin" İ§İDde klisik iline ve 
onun felıefeaine hucum ederek, "önce
den tetbit ve hesap olunamıyan her cemi 
yet hi.dheai, henüz vah§İ olan tabiat 
kuvvetlerinden, yılclınm bilin deki elek· 
trikten farklı değildir •. Onun elıli ve İn• 
sani bir tekil alması için, tabiat kuvvet
leri gibi, iman ve cemiyet tahakkümllne 
;innesi li.zımılır." demektedir. Millet 
iktisadına göre, "pililn" yapmak imkim 
, aıla ve münhaairen sermayenin olma· 
ama bajlı bir tey deiildir. Bu noktadan 
<Türkiye) gibi henüz iktiaacli organları
nı kurmakta olan nımıleketler, Gm:J> 
memleketlerine nazaran (pilin) tatiıi!< 
ebnek noktaamdan daha müsait .-vki
dedirler. Pilln, yeni ikti~di ':'z~iy.etı... 1 

rin yardmıile ve fiat kanalile, bir ıstihsal 
ve it politikasına dayanarak. yeni bir 1 
mübadele makani:ı:ması kurmak demek-
tir. 

"Fiat'' iıinin bu noktadan da büyük 
bir ehemmiyeti vardır. f'.iat. iıi, bir mem
leketin 1<urulma11nı ve ınkiıaf etmesini 
temin eden batlıca bir politika zemini
dir. Bu politikayı ancak iktisadi hadiıe-

Kaçakçı genç kızın bileklerini ya
kaladı: : 

- Ne ile olacak.. Komitecilikle. 
Propaganda ile .. Beni de hu ite alet 
etmek istiyorsun amma artık ki.fi •. 

Bu açık IÖz Lubinska'yı yerinden 
fırlattı: 

. -. ! eter! .. • diye bağırdı • Sen he· 
nım ıçın çok sevgilisin .. Fakat Lı1bins 
ka'nm bir de kadınlıktan baıka tara· 
fı vardır. Senin anlıya cağın benim in 
san tarafım.. Kadınlıkla ıeni seviyo
rum, buna inanmalısın.. Jnaanlığıma 
ı'.'1ince •. Bunun da hana yüklediği va· 
zıfeler olabilir. Bu vazifeleri kadınlı· 
ğım hana utnutturamaz. 

- O halde ayrılalım. Ben ayni za 
manda iki kadınla birden yapya-
mam. 

- Bilakiı beharber kalacağız. Ne 
hen seni bırakırım. Ne de sen senden 
arkadaşlık istiyen bir kadını yan yol
da bırakacak kadar namertsin. Hem 
niçin açık konuımıyoruz. Sen bir Ma 
kedonyalı değil misin? 

- Bir Makedonyalı mı? Hayır .• 
Ben Bulgar değilim ki .. 

- Ahmak! lıte böyle deye deye 
Makedonyayı elinizden kaçınyorsu· 
nuz ya ... Sen buz gibi bir Makedon-

- -. ------ -
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HİKAYE 
Lohosa 

ihtiyar zengin bugün aıabilet- ı 
mitti. Köteaindeki genit koltuğun
da ıhlayıp ohlarken hizmetçi gir· 
di: 

- Beyefendi, dedi, doktor bey 
yemeğe kalacak mı? Kalacaksa 
sofraya yer hazırlıyacağım da •• 

- Ne bileyim ben? Artık dok
torun sofradaki yeri ile de ben mi 
meşgul olacağım? 

Necmi Suat B. bu sakin sayfiye. 
sine bu sene bir parça dinlenmek, 
asude bir hayat içinde sinirlerine, 
ruhuna, etine muhtaç olduğu isti
rahati verebilmek ümitlerile gel
mi~ti. 

Halbuki i9te en ho,una gitmiyen 
9ey başına gelmi9ti. O hastalıktan, 
ameliyattan, doktordan, ilaçtan 
sıbatsızlığı veya tehlikeyi hatır· 
latan her şeyden nefret eder, ka
çardı. Bugün kızının fena halde 
ağrısı, sancısı tutmuştu. Necmi Su
at Bey karıamın doğııruşunda bile 
batında bulunamanııf ve bulunma
mıftı da. • Öyle olduğu halde işte 
bugün rahatsızlığı; buradan uzak
latmasına, sevmediği bu 'eylere 
tahammül etmek mecburiyetinde 
kalmasına sebep olmuttu. Odada 
damadından ve Fahirden batka 
kimse yoktu. Fahir, Necmi Beyin 
kardetinin çocuğudur. Necmi Be
yin büyük kardeti Fahir Suat B. 20 
ıene evvel veremden ölmüştü. 

Küçük Yatında elinde kalmış o
lan Fahiri, Necmi Bey çocuklarile 
beraber büyütmüş, ona babaaızlığı 
nı hiaaettirmemif, öksüzlüğün ıatı· 
rapl..rını duyurmamıştı. Onu evla
dı gibi severdi. 

Doktor içeride lohosanın yanın
daydı. Hepsinin peri9an yüzleri 
endişeli, mütemadiyen kapıya ba
kan gözleri karanlıktı. Nihayet 
doktor Ragıp Bey beyaz gömleği
nin kolları dirseklerine kadar sıva
lı, yorgun yüzü ter içinde, ellerini 
alkolle uğuşturarak salonun kapı
sında göründü. 

- Ne haber doktor? 

!eri bir pilana bağl&nllf olan mendekft
ler tatbik edebilirler. Fiat politikası, her 
istihıale haklı ve değerli bir istihsal ve 
bir iıtihli.k fiati temin edecek tertibatı
nın heyeti macmuasıdır. Fiat iıi, senna
yedar cemiyetlerde, (ki.r) için çalışan 
ıennaye taazzuvlarının elindedir. Millet 
iktisadında ise, bu, millet ihtiyacma göre 
itini kuran, devletin elinde olmalıdır. 
(Fiat) politikaıile bir memleket içinde 
muhtelif istihsaller arasında fiat muva
zenesizliği ortadan kalkmca, neticede 
iktiaadi bünyeyi boquna sürükleyen en 
kuvvetli bir tezada da meydan verilme
mİf olur. Böyle bir cemiyette Garpta ;ö
rülen 11mf kavgalan doğmıyıırak, uıuf-
11z bir millet bünyesi teşekkül eder." ........ 

iktisadi d...letçiliiln ilk d6rt faolınıa 
kısa hull1Uı bundan ibarettir. Betincl 
fasla ;elince, "'para meselesi" ne tahsis 
olurunuftur·, ki bqlı bqma bir mesele 
olan ve kendi tipinde bir tetkiki ihtiva 
ed.., bu fu1m hula1Unu bqka bir yazı. 
IDlZll bırakıyoruz. 

•• 
. ~ .. 

Doktor ümitsiz ümitsiz dudak· 
!arını büktü, omuzlarını kıstı: 

- Çok fena! dedi. 
Ve ailesinin söz söylemek sala· 

biyeline en fazla sahip olmak sıfa
tile Necmi Suat Beye döndü: 

- Beyefendi, dedi, vaziyet çok 
tehlikeli! ikisini birden kurtarmak 
imkanı maalesef yok. Ancak mu
cize lazım. Çocuğu kurtarmak, a· 
nayı öldürmek, anayı kurtarmak, 
çocuğu gözden çıkarmak demek· 
tir. 

- ! ! ! 

- Vaziyet tehlikeli olduğu nis· 
pette de naziktir. Kabul ediyorwn 
ki çok mütkül vaziyetteıiniz. Fa· 
kat. . . Birisinden birisini tercih 
hususunda tereddüdünüzün uzun 
sürmesi ikisini birden kaybetme
ğe malolabilir. Çabuk dütünün ve 
çabuk karar verin. Hangiıini kur· 
taralım? 

Necmi Suat Bey bu çok mübİill 
ve bayati mesele hakkında karar 
vermek bak ve salahiyetinin kendi 
sinden ziyade damadında olduğu· 
nu hissetti. Doktora: 

- Ona sorun, dedi. 
Doktor bu sefer ona döndü: 
- Tekrara lüzum görmüyorum, 

acele karar veriniz. 
Damat mermer gibi hareketsiz, 

heykel gibi dimdik duruyordu. Dü· 
tündü ve tereddütten, ıahraptan, 
mütkül vaziyette kalmıt insanla· 
rın tatkın bakıtlarından ziyade, 
kinle, hiddetle, intikam hırsı ile 
dolu gözlerini ihtiyarın karde9iniıı 
çocuğuna, karısının amcazadeıine 
Fahire çevirdi. Doktora: 

- Ona sorun! dedi. 

1 RADYO 
Bu ~ünkü program 

ıa dan Ul,46 kadar Su (MBt•rrel Hamm) 
18,45 den 19,30 kadar Ork••tra. 

1 

19,30 den 20 kadar Franaızca dera (MGpt.di4 

lere mahsus) 
20 den 20,30 kadar Su (Osman Pehli-.an). 
20,30 den 21,30 kadar Hafu: Ahmet Bey (Sas) 
21,30 den 22 kadar Doktor Fahrettia Keri ... 

Bey tarahndan (Uyu,durucu Maddeler 
hakland•) konferans. 

22 den 22,30 kadar Orkeıtra, Ajmnı •• bor .. 
ıa ha.beri, ıaat &J'art. 

ANKARA, ı538 m. 
12.30 ı Ankarapalaataa. 
18. ı Riyaseticümbur filarmonik orkeıtrasl 
Borodine 1. senfoni. 
18.40 ı Alaturka sas. 
19.40 : Dana muıiklal 
20.10 : Ajans bab~rleri .-e ha•a rapora. 
VARŞOVA, 1411 m. 
ı3.ıS: Plak. 17, Pl•k. ıs.as, Pm •• ı9.25• 

Kah•• konseri. - Haberler. 21ı Jobaa.n Strauı• 
un operetlerinden mürekkep mUnt.bap operet 
parçalan. 23.05: Cbopln'den parçalar. 24ı 
Danı muaikiıi. 
BUDAPEŞTE, 550 m. 
19.48ı Siaan muaikiıi. 

21.201 Miı:a.hl musild. 23ı 
lr.ons..-i. 

MÜNIH, 1132 m. 

20.3Sı Konf9l'all,,. 
Hab ... l•r. • Pi.Ak 1 

1 

21.05: Ha.lif ak.tam musUdaL IJJSOr Clec• 
mu•j,ld.i (LMpals:'ten..J. 

ViYANA, 817 m. 
ı9.ıOı Pllk (orkeıtra parp!a.,) •• JConUf" 

malar. 21 05: VIJana Jdll,.Jw blrllfl ı.o,.otl• 
nln konıori (Sı. Stophan killı_d_ -ıdan)• 
12: Klaıik A•ustur7a operetlerinden PU'P':' 
Iar (Jozef Hol.zer takımı). 23.401 Yaı~ Vl• 
J"•na.lı besteklrla.rm .. erlerlnd-.ı koMw. 
Mlı.J.No - TORINO • FLORANSA 
20.25' Haberler. -Plak. 21.48: Pl...V.ı. _. 

aerlerlnden bir operet* - Dans muslld.L 

ittihadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

ffarlk ve hayat üzerine •igorta muameleal icra eyleriz 

Sigortaları halk için mtlsalt ıeraltl havidir 
Merkezi idare•lı Galatada Onyon Hanında 

bulunmayan tehirlerde acenta aranmaktadır. 

Tel.: Beyoğlu : 4887 

yalmn ve senin kadar Makedonyada 
hak güdecek vatandat yoktur. Nere
lisin ıen? Manastırlı değil mi 7 Manaı 
tıra Bitoli dedikleri gün senin Manas
tırlılığın kaybolur mu? 

- Manastır Manastır kalacak
tır. Bunun deği;mMine imkan yoktur. 

- Herıey mümkündür. Değil Ma 
naatınn adı hatta bütün dünyanın ha 
ritası bile dejfüebilir ve eğer Türk ka 
fasının ayan senin kıratında ise da· 
ha umulm:ıyacak neticelerle de kartı
lapbilirsiniz. 

- Kafi .. Artık keıelim hu isi .. Se 
ni sevmekle, kendimi sana kapıp ko· 
yuvennekle neler kaybettiğimi anlıyo 
rum. Ziyanın neresinden dönülürse 
kardır. lnıanın milli hislerile oynan
maz. Kan tepeme ııçrayor. 

Kız bem beyaz ditli çenesini aça 
aça kahkahalarla güldü. Sonra eliyle 
gencin göğsünü dürttü: 

- Milli his ... Sende demek milli 
düıünceler de vardır. Budalaaa .. 

Alinin hiddetle irkildiğini görün
ce yılmadı. Bilakis kendinde daha 
büyük bir emniyet duyarak bağırdı: 

- Eğer sen milli his denilen ıeyi 
duymuf olsaydın. . Çoktaaaan bizim 
yanımızda hulunurdun. Makedonya-

ıun hiç bir ihtilal komitesinde senin a• 
dına rastlanabileceğini zannetmiyo
rum. 

- Kadın sen çıldmyonun ıaliha •• 
Beniın Türk olduğumu unutuyonun .• 

- Makedonya'da Türk, Bul;..-, Rum 
Arnavut yoktur. Makedonyada Ma. 
kedonyalılar yaıar ve Makedonya Ma• 
kedonyalılarındır. 

Bu sefer de Ali güldü: 
- Belliii. . . Gırtlaklanna kadar ai• 

li.hh Bulgar çetelerinin Türk köyleri• 
ni yakıp yıkması, zengin köy ağalan• 
ru o dağ senin, bu dağ benim dolar 
tırması hu kardetlik yüzünden olsa 
gerek. Haydi Lühinıka bu ağızlan 
bırak ta birbirimizden dostlukla ay• 
rılalım. 

- Ayrılmak mı dedin 7 Çıldmyor 
muıun? O lafı bırak. Bak mavi katır 
boncuklan hala boynumda duruyor• 
Gözlerimde seni ilk gördüğüm güo• 
den kalan ateıi, ve o ıündenberi tal• 
lılaıan gözlerimi gönniyor musun? or 
li. . Ayrılmak ne demek 7 Belki bet";" 
her ölebiliriz. Anlaf&1D4zsak belk• 
elele tututur, kara bir kayanın tepe" 
ainden bir uçuruma fırlatır, atarız k~11 

dimizi. • Belki karıı karfıya geçer•• 
(Devamı var) 
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Samsunda 
Maarif 

SAMSUN, (Milliyet) - Sam· 
ıun Maarif bütçesi 1932 de 176003 
lira iken 1933 de 200224 lira dır. 

Merkezde 11, kazalarda 12, köy
lerde 92 ki ceman 115 ilkmektep 
vardır. 

Mekteplerde okuyan talebeı j 
ınerkezde 2451,kazalarda 2122, 
köylerde 4226 ki toplu olarak 
8749 dur. 

Ukmekteplerde muallim adedi 
Erkek kadın yekQn 

Merkezde 24 27 !'il 
Kazalarda 39 13 52 
Köylerde 92 10 102 
Y ektm 155 !'iO 205 

Erkek ve Hamm muallim itiba
rile nlsbet: 1/3 tilr. 

Yeni senede 30 mektep açdacak· 
br. llkmektep muallimleri arasın· 
da birlik ve faaliyet vardır. Her on 
bet günde bir Halkevinde mual
limler arasında toplantdar yapd
ınaktadır. 

Merkez ve kaza mekteplerinin 
her birinde himaye heyetleri var· 
dır. Şimdiye kadar 297 çocuk giy· 
dirilmif, 159 çocuk iqe edilmit ve 
kitap kırtasiye ders levazımı, mek
tebin mübrem ihtiyaçları temin O· 

lunmuttur· 
Villyetimiz millet mekteplerine 

devam eden 4068 vatanda.ttan ya
pılan imtihanlara 3111 ri ittirak 
etınit ve 2618 vatanda.t tehadetna
ıne almıttır. 

Beş kardeş bir kızı 
kaçırmıtlar 

Malatyadan bildiriliyor: Pargozi kö
Yiinde garip bir hadise olmuştur, kırmı
zı V ehap oğullan Aziz, Hasan, Resul, 
Gaffar Ye lbot babalan kmnı:u Vehabm 
ölümü dolayisile evlerine, "bqımız aağ 
olsun!" demeye gelen Mızaffer Ham
ının 12 yqmdaki kızı Zeynebi, dağa ka
çırmıılarclır. Kız jandarmalann takibi 
neticesinde salimen kurtardmıt ve anne 
ıine teslim eclilmiştir. Bet kardet te ad
liyeye verilmitlerdir. 

Kurutulacak bataklıklar 
AYDIN, 21. A. A. - Aydının Ka

racasu kazasının bağh Yenice köyü be.
taklığı ile nazıllı de azizabet köyü civa
nndaki Aksaz bataklığım kurutulması
na baılanmııtrr. 

Çankırıda hastane 
ÇANKIRI, 2. A. A. - Şehrimizde ya 

Pılmasma karar verilen yeni haatanenin 
inıaatı mühendisi Calip Bey ve ıerikle
rine ihale eclilmit ve intaata bll§lanılmıı 
tır. 1-t kıttan evvel bitecektir. 

Konyada nümune tarlası 
KONYA, 21. A.A. - Şehrimizde bir 

niimune tarlası ve çiftlikte de örnek fi. 
danlık vücuda getirilecektir. Umumi 
l'vtecliı bunun için tahsisat koymuıtur. 
Fidanlıktan köylere meyvalı ve meyva
•ız ağaç fidanı dağıtılacaktır. Nümune 
tarlasında kuraklığa en dayanaklı ne
batların yetiıtirilmea i denenecek ve 
halka gösterilecektir. 

Konyada sergi 
KONYA, 21. A. A. - Konya ikinci 

milli senayi serııisi 1 Temuzda açılacak 
tır. Vitrin müsabakaııru kazananlara 
madalya ve beğentileri dağıtılmııtrr. 

Aydında temsiller 
A YDJN, 21. A. A. - Halkevinin tem 

ıil kolu tarafından bu aktaın Mete pi
yesi temıil eclilmiıtir. 23 nisan beyramı 
İçin bliyük hazırlıklar yapılmaktadır. 

Mersin Halkevinde 
MERSİN, A. A. - Dün aktaın Hal

kevinln yeni salonunda ilk nıüsamera 
te!'··~nıiz 1 dmanyurdu tarafından veril
mı ; tır. Müsamerede mıntaka futbol ve 
tenis f&mpiyonu olan yurt takımına ma 
d~lyalar. daiıtı!rnııtır. Müsamere çok 
eglencelı geç~·''• htnuilter monologlar 
ve üç boks musabaka., yapılmııtır. 

Kırkağaç kavunu 
Kırkağaçtan bildiriliyor: Anadolunun 

her tarafına Kırkağaçtan kavun çekir
deği 10-15 kuruıa aatılmaktadır. Maa. 
tnafih burada yetiıtirilen kavunun baıı
ka yerlerde yetiştirilemİyeceği tahmin 
edilmektedir. 

Edirnede kozacılık 
Edirneden bildiriliyor: İpek böcek~ili 

~ği mektebi birkaç ııüne kadar Selimiye 
cıvarındaki binasında tedri•ata baılıya
cakıır. Mektebe llkmektep mezunu ol
mak ıartile her sınıf ve yaıta yurtda§ 
kaydolunabilmektedir. 

Ayni zamanda mektep bu sene fakir 
olan koza müstahsiline bedeli koza el. 
de edildiğinde ödenmek ıartile tohum 
tevzüne de batlanmııtır. 

Otobüs altında 
İzmirde Retadiyede bir otobüs 

Günet sokağında oturan boyacı 
Akif ustanın Saim isminde on üç 
Y~'ındaki oğlunu çiğnemis ve öl
durmü,tür 

MiLLiYET CUMARTESi 22 NİSAN 1933 

Aydında bir varlık 
Şehir linin sıhhatine bakan hasta_ 

nenin eksikleri tamamlanacak 

Aydın Umumi meclisi 
AYDIN, (Milliyet) - Ay

dın mendeket hastahanesi be 
kinderi Vilayetimiz umumi mecli
si azalarını dün hastahaneye davet 
ederek bir çay verdiler. Saat 4 te 
aza beyler toplu olarak hastahane
ye gelerek bat ve diğer bekim bey
ler tarafından karşılandılar. Salon
da biraz istirahat edildikten sonra 
hastahane gezildi. 

Hastahanemizin bugünkü nok
sanlarının bafmda gelen bir ha
mam ve karantine yeri olmaması
dır. Hamam ihtiyacı ağır ve 
yiiksek atetli hastalar için 
yapılan banyolardan temin o
lunmıyor. Bu banyo odasına bi
tişik odalar da karantina yeri o
larak ayrılmıt ki, bunun bir hasta
hane için büyük bir eksik olduğu
nu herkeı takdir eder. llk gelen 
bir hastanın evvela temizlenmesi 
ve hastalığı anlatılıncıya kadar ay
rılması lüzumunu ise bilmiyen yok
tur. 
Aydın memeleket hastahanesin

de eti bir çok Vilayetlerimizde ol
mayan ıon sistem ve modem bir 
rontken cihazı vardır. Rontken 
hem tethis ve hem tedaviye elve· 
ritlidir. Aynı zamanda üzerinde 
ameliyat yapılmağa da müsaittir. 
Ve timdiye kadar bu suretle bir 
çok ameliyat yapılmıftır. Yalnız 
makineyi fazla yormamak için ge
çen sene Vilayet bütçesinde ayrı
ca bir tedavi makinesi getirmek i
çin tahsisat konulmuf ve ısmarlan
mıflır. On bet güne kadar bu ma· 
kine de gelecek ve hazırlanan yeri 
ne konulacaktır. 

Evvelce bakteriyoloğ olmama
sından hastahane labratuvarı di
ğer hekim arkadatlar tarafından 
idare olunuyordu. Fakat geçen se
ne bütçesine bir bakteriyoloğ tah
sisatı konmuş ve geçenlerde Halk
evinde frengi hakkında çok kıymet 
li bir konferans verdiğini bildir
diğim Nuri Bey kanunuevvelden 
itibaren bu vazifeye tayin olun
muştur. Laboratuvar için elektrik
le itler bir cihaz ısmarlanmıftır. 
Bu geldikten sonra hiç noksanı 
kalmıyacak ve eşleri içinde çok 
mükemmel bir yer alacaktır. 

Zührevi hastalıklı kadınlarda 
bu kısma kabul edildiğinden bu 
servise gelen hastaların karışık bir 
halde bulundurulmalan doğru gL· 
rülmiyor. 

Kadın hastalıkları mütehassısı 
doktor Süleyman Bey aza beylere 
bu gibi kadınlar için kaza ve nahi
ye belediyelerinin de yardımile 
belediye apartimanlarının birisin
de bir dispanser açılarak oraya ya
tırılmalarının çok muvafık olaca
ğını anlattı. Esasen yatak adedi
nin yetitmemesinden bu gibilerin 
ekserisi ayak tedavisine tabi tutu
luyorlarmış ki bunlar bir taraftan 
tadavi olurken öbür taraftan has. 
tal~k!arını aşılamakta devam ettik
lerını çok acı bir bahikattir. 

Sonra bu servise gelen mühim a
meliyatlar ve doğumlarda hekime 
bathemşireden brutka yardımcı ol
madığından kadroya bir aiıtan ve 
bir ebe konulması çok lüzundudur. 

Yurdumuzda ikinci kadın ope
ratör ihtisas vesikasını muvaffaki. 
yetle alan doktor Fitnat hanım a
sistanlık müddetini Aydın mem
leket hastahanesinde harici servi
sinde geçirmittir. 

Başında mütehassıs Nihat Be
yin bulunduğu dahili servisinin i
ki senedir Aydında beliren menen-

azası ve hekimler .• 

jitin bastırılmasında çok kıymetli 
hizmetleri görülmüştür. 

Mütehassıs Şevket beyin daire· 
sindeki göz servisi de çok munta
zam ve mükemmel bir hildedir. 

Hastahanenin eczabanesi de 
çok muntazamdır. Her yerinde 
bilgili ve meraklı bir elin ihtima
mı görülmektedir. Yalnız bir kalfa 
olmamasından 24 saatini vazife 
batında geçiren eczacı beye kalfa 
verilmesi lazımdır. 

Hastahane gezildikçe görülen 
intizam ve timizlik ve yokluk için
de beliren varlıklar, başta bat he
kim Necip Bey olmak üzere hekim 
arkadatların nasıl bir vazife sever
likle çalıştıklarını gösteriyor. 

Hastahanenin gezilmesi bittik
ten sonra hazırlanan masalarda 
çok samimi ve candan gelen bir ya
kınlıkla çaylar içildi. Ve çay içi
lirken hekimlerimiz aza beylere 
ihtiyaç ve noksanlar hakkında iza-
hat verdiler. Aza beyler imkan 
dairesinde hastahanenin nok-
sanlarını tamandamağa çalıta· 
caklarırn vadettiler. Çaydan 
sonra hep bir arada re
simler çekildi. Ve aza beylerı , baş 
bekim beye arkadaşlarına tefek
kür ederek, Vilayetimizden başka 
cıvar vilayetler halkından da bir 
çok hastalara iylik ve sağlık veren 
ve vilayetimiz için bir varlık olan 
bu sağlık yurdundan ayrıldılar. 

Devecilir birliği 
AYDIN (Milliyet) - Sinir Teke 

köyünde deveci Mustafa efendinin 
teşebbüsü ile Aydın Vilô.yet deve
cileri bir birlik kurmağı tasarlamış 1 

)ardır. 
Deveciler mallarinı deve ile sa

tit pazar ve ihraç iskelelerine gön 
dermeyen tüccar ve fabrikaların 
mallarını deveden başka hiç bir 
vesaitin getiremiyeceği dağ ve 
bayırlardan ticaretane ve fabrika
ya nakliyat yapmamağı kararlaş
tırmışlardır. 

İzmir doktorları Aydında 
toplanacak 

A YDlN (Milliyet) - İzmir mın
takası Etıbba Odası kongresi 5 
mayısta Aydın Halkevi salonunda 
toplanacaktır. 

Bunun için oda riyasetinden fır· 
kamız Vilayet idare heyeti riyase
tine tahrirat gelmiştir. Fırka riya
seti bunun için bir program hazır
lamak üzere şehrimizde bulunan 
umum doktor beylerin istirakile 
bir toplantı tertip etmeği · karar
l~tırmıstır. 

Pembe H. nerde? 
Bundan beş altı ay evvel lzmir

de Göztepede Pembe Hanım is
minde münzevi hayat yaşıyan bir 
kadın kaybolmuştu. Zabıtaya va
ki bir ihbarda bu kadının cesedi
nin Bahri Efendi isminde bir za
tın hemşiresinin evindeki kuyuda 
olduğu haber verilmiştir. Kuyu a
ranmıf, ceset bulunmamıştır. 

Sabık Konya valisinin vedaı 
KONYA, 21. A. A. - Dahiliye müs

tqan olan Konya vallıi Vehbi Bey dün 
askeri ve mülki makamlan ve Bankala
rı ziyaret ederek vedalaıınııtır. Y ann 
akıamki trenle Ankaraya gidecektir. 

Bir çete tenkil edildi 
ERZiNCAN, 17- - Ha)"Chıt lbrahim i

le arkadaılarmın yakalanması Erzincan 
da büyük bir sevinçle karıılanmııtır. 
Bu suretle bu havali kamilen eıkıyadan 
temizlenmi§tİr. 

lbrahim çetesi efradı 17 ki§idir. Bu 
çete ekseriyetle Naziıniye mıntakasında 

1· senelik yardım 
Hilaliahmer senelik 
kongresini aktetH 

Hilaliahmer cemiyeti lstanbul merke
zi senelik içtimaını dün öğleden sonra, 
cemiyetin Cağaloğlundaki merkez bina
omda yapmııtır. Toplantıda vilayet ve 
kaza şubelerinden gelen murahhaılar 
hazır bulurunuıtur. 

Toplantıyı reis Dr. Ali paşa açmıt, 
932 senesi içinde yapılan yardımlardan 
kıoaca bahsederek, yeni sene için iyi ça
lqmalar temenni etmiıtir. 

Kongre reisliği için yapılan intihapta 
birinci reisliğe Abturrezzak, ikin reiıli
ğe Ferit ve ki tipliğe Dr. Ali Beyler ıe
çildikten sonra, müzakereye geçilıniıtir. 

Evvela 932 senesi çalıımasını göıte
ren eski idare heyetinin senlik raporu o 
kunmuıtur. Rapora göre, ıenelik bütçe
de 44004 lira varidat ve 26181 lira da 
masraf tahakkuk ebniıtir. 

932-933 ıeneaindeki varidat, aza aİ· 
datı, iane, çiçek günü, bayram tebrik 
karttan, pul hasılitı, müsamere haıilatı, 
belediyenin yardODindan ibarettir. Bu
nun yekunu da 52000 liradır. Maarafa 
ııelince, merkezi idare, şubeler masrafı, 
pul beyiyesi, alelade yardım, veremlile 
re yardım, gidaıız çocuklara yardım ol
mak üzre 36014 liradır. 

932 senesi içinde umumi merkeze de 
16398 lira ııönderilmiıtir. 

Hilaliahmerin bir ıenelik yardımları 
bilhassa ilkmektep talebesinden gıdasız 
olanlara, muhtaç veremlilere yardım ve 
acıt yardnnlardan ibarettir. 
Gıdaaız talebeye lstanbul mıntakasın 

dan 2724, Beşiktaşa 1551, Osküdara 
1379. Beyoğluna 1232, Kadıköyüne 
630, Eyübe 373, Beykoza 306, Kartala 
274, Adalara 41, Kanlıcaya 36 liralık 
yardım yapılmııtır. 

idare heyetinin raporu ve hesaplar 
muvafık görülerek aynen kabul edilmiı 
ve yeni idare heyeti ıeçilıniıtir. Nizam
nameye ııöre, eski idare heyetinden bet 
azanın k.ura ile çıkanlmaıı ve yerine ye 
niden beı aza intihabı lazun geliyordu. 
Cekilcn kurada eski heyetten Dr. Ali 
Paşa, Dr. Kutsi ~., Safiye H. Akil B. 
Necip B. idare heyetinden istifa ebniş 
telakki edilerek intihaba başlandı. Bu 
zevat yi.ne ekseriyetle idare heyetine se
çildi. 

Umumi merkez kongreainde lstanbu 
lu temsil etmek üzre Ankaraya gidecek 
heyete Naci Paıa, latanbul meb'usu Zi
ya, lbrahim Tali, Semaeddin, Celil Sa
hir, Dr. Ali Pa§& ve Ferit beyler seçil
miıtir. 

intihaptan sonra Eminönü kaza mu
rahhası Mehmet Ali B. bütün Türkiye. 
deki !ürk bayraklarının yerli mallann
dan yapılarak yalnız Hilaliahmer men
featine aatılmasmı teklif etti. Bu tekli
fin merkezi umumi kongresine latanbul 
namına bildirilmesi kararlaıtırlmııtır. 
Pnıpağanda makaadiyla sulh zamanın
da Hilaliahmerin faaliyetini gösteren 
bir fil1)' ve broşür neırinin merkezi umu 
midrn reca11 kararlaıtmlarak kongreye 
nihayet verildi. 

Mıoarlfte 

Dit tababeti talebe
sinin kongresi 

Darülfünun Diş tababeti §Ubesi Ta
lebe Cemiyeti tarafından evvelki ge· 
ce Galatasaray lisesi konferans salo
nunda bir kona.er verilmittir. Konser 
programı garp musikisinin kli.sik par
çalarından ibaretti. Gençler progra
mının tatbikında muvaffak olmuılar
dır. Keman ve piyanoda çalınan par
çalur davetlilerin takdirini celbetmiı· 
tir. 

Galatasarayda ıslahat 
Yeni Galatasaray lisesi müdürü 

Ankarada vekaletle temasa ba,. 
lamı~tır. Mektepte yeniden esas
lı ıslahat yapılacaktır. Mektep ida 
resinde de bazı tadilat yapıla
cağı ve bu meyanda sınıflarda 
mubassır bulunması usulünün kal 
dırılacağı zannedilmektedir. 

Yeni ders senesi kadrosunda 
muallinder arasında mühim te
beddüller yapdacaktır. Mektebe 
yeni muavinler tayin edilecektir. 

F eyziyede müsamere 
Nişantaıındaki Feyziye liseainde 

dün onuncu ımıf talebesi tarafından 
bir müsamere verilmiştir. Müsamere 
de Faruk Nafiz Beyin "Özyurt" piyesi 
temsil edilmiştir.Gençler piyesin tem
silinde muvaffakıyet göstermişler ve 
alkı~lanmıtlardır. Bundan baıka dan• 
lar, yapılmıı, monologlar, alaturka 
şarkılar söylenmittir. Bu meyanda 
11 inci sınıftan Emel Hanını ve Hulki 
Beyin cümbüş aazı ile söyledikleri 
halk şarkıları çok alkı,Ianmııtır. 

Seyfi P,. jlitti 
Bazı teftitlerde bulunmak Üzere la 

tanbula gelmi, olan gümrükler umum 
muhafaza kumandanı Seyfi Paıa An. 
karaya dönmüıtür. 

-o-

Tamir edilen kablolar 
lıtanbul Deniz Ticaret Müdürlüğü 

Arnavutköy ile Vaniköy ve Rumelihi
sarı ile Kandilli arasındaki denizaltı 
kablolarını tamire baılamı§tır. 

dolaşırdL Alman tertibat neticesinde lb 
rahim ve bet arkadqı silalılarile bera
ber ele geıni,lerdir. Yusuf oğlu Muaa 
ve Ali isimli Şakiler de ölü olarak ya
~anmıtlardrr. 

İbrahim aslen Nazımiyelidir. Kendi
sinin bir çok cinayetleri vardır. Bir çok 
köylü ve yolcunun canını yakan bu ıe
rir, timdi yaptıklarının hesabını vere
cektir. 
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Fener_3 Süleymanive _ 1 
(Başı 1 inci sahifede) 

ikinci devrede Eyüplüleri daha canlı 
görüyoruz. Sağdan inen bir akında A· 
nadolu korner yaptı. Sağ açıktan ge
len topu sola atan Anadolu ıağ hafı 
bot kalan aol açığın topu ortalaması ile 
sol iç güzel bir kafa ile topu bu dev
renin ikinci dakikasında Anadolunun 
ağlanna taktı. Bu golün te
ıiri ile açılan Eyüplüler Anadolu ka· 
lesini aıkııtırdılar, fakat gol yok .. Bu 
.,.nada ıağ açığa giden top ufak bir 
çalımdan ve Eyüp kalecisinin hatasın· 
dan ikinci golün ve hemen arkaaın
dan üçüncü golün yapılmaır üzerine 
oyun tiddetini arttırdı. Eyüplüler cid
den güzel oynamağa başladılar ve on 
dakika zarfında biri penaltıdan ol
mak Üzere beraberlik sayılannı yap
tılar Oyunun bundan sonrası o kadar 
zevkli oldu ki bu maçın ikinci küme
de iki takım olduğuna insanın inana .. 
mıyacağı geliyordu. Hakemin düdü
ğıi son defa çalmadan biraz evvel de 
Anadolunun dördüncü ve galibiyet go 
lünü çalmı§tı. Bu golle Anadolu bu 
gün için puvan adedile kümenin ba
tına geçmi,tir. lki takım da fevkala· 
de denilecek kadar güzel oynamıttır. 

Fener - Süleyman iye 
Son maçı Fenerbahçe ile Süleyma· 

niye takımlan yaptı. Bu maçın tafsi
latını hülaaa etmek lazım gelirse, Sü
leymaniye oyunu kazanmaktan ziya
de mağliip olmamak için oynadı ve 
hatta oyunun son dakikalarına kadar 
da muvaffak oldu. Maç başladığı za
man Süleymaniye muhacimlerini bet 
değil, dört, muavinleri iae üçten bir 
fazlasile dört görüyorduk. Sol iç mu· 
hacim birbuçuk saatlik müddet zar· 
fında Zekinin yanından iki dakika ol
sun ayrılmadı. Birinci devrede Süley
maniyeliler orta muavinleri Bülent 
Beyin uzaktan çektiği bir favülden 
ilk ve son gollerini kazandılar. Bu 
gol Fenerli!eri çok asabileıtirdi. Hal
buki bu asabilik onlara pek pahalıya 
mal olabilirdi. Bilhassa muhacim hat· 
tında Fikret ayağının rahatsız bulun· 
ma•ından dolayı sağ içte kafi derece
de kotamıyor, Zeki eaaoen daima i
çin üç dört oyuncu tarafından marke 
edilmi, bir halde, diğerleri de daima 
kontrölde bulunan Fener muhacimle· 
rinden gol beklemek bata idi. Birinci 
:!evre bu suretle Fenerin 1 • O mağlii
biyetile bitti. ikinci devrede Şaban sağ 
içe Fikret en eski mevkii sol açığa 
ge~ti. hte bundan sonradır ki Fener 
muhacimleri biraz boı kalabildiler ve 
Süleymaniye kalesini mütemadiyen 
§Üt yağmunına aldılar, bu esnada sağ 
taraftan gelen bir ıandeli Fener mu· 
hacimleri gole tahvil ettiler. Bu gole 
Süleymaniye itiraz etti ve sahayı ter
ketmek hataaını göıterdi, halbuki bu 
gol goldü ve itiraz doğru değildi. O
yuna devam için top ortaya geldiği 
zaman Süleymaniyeli müdafi Ruhi 
ıahadan çıktı ve Süleymaniye on kiti 
ile oyuna devam etti. Bu suretle Fik· 
relin atamadığı penaltıdan sonra Fe .. 
ner beraberliği temin etmiş ve galibi· 
yet sayılarının arkasından ko§mağa 
baılamıttı. Artık top hep Fener oyun· 
cularında idi. Süleymaniyeliler Fener 
!ilerin yanında gölge gibi oynuyorlar. 
Oyunun son dakikalan yana§tı, tri
bünlerden Fener taraftarları çok me· 
yuo idiler. Bu beraberlik Betikta§A 
cok yarayacak, puvanlar müsavi ola
~aktı. Daha yedi dakika var ki oyun 
beraberlikten çıkmadı. On kiıi ile oy
nayan Süleymaniye topu sağa, sola 
hep taca atıyprlar , vakit ~zanıyor· 
lardı. Bu sıkıştırma arasında &oldan 
ııelen bir topu Muzaffer Süleymaniye 
ağlarına taktı ve arkasından Zekinin 
güzel bir frikiki. üçüncü .g?l~ k":ydet
mişti. Süleymanıye maglubıyetı .. k~
bul etmiş bir halde oyunun son dudu
ğünü bekliyorlardı. Dördüncü golün 
yapılmasına ramak kalmıştı ki uzun 
bir düdük maçın bittiğini ilan etti. Sü
leymaniyelileri bu maçta gösterdikle
ri çok güzel, enerjik bir oyunla tebrik 
etmeği bir vazife biliyoruz. Fenerbah 
çeliler için de Fikretin badema sol a· 
çıkta oynamasını, hem kendileri, hc?.1' 
de Türk futbolü için daha faydalı go
rüyoruz. 

F enerbahçe stadında : 
ilk ma~ · küçükler §&mPiyonası için 

Ka•ımpaş"- ile Süleymım.İye yapacaktı. 
Fakat Siileymaniye gelmediği için Ka-
11mpa1a hükmen galip addedildi. ikinci 
kaqıla,ma Vefa küçükleriyle Fenerli kü 
çükler arasında oldu. Fenerliler, ~eçe~
lerde kendilerini mağlup eden takiplerı
nl 7-0 ne yet"ek güzel bir intikam aldılar. 

Vefa - Beykoz B takımları maçında 
Beykoz 4 • O e-alip geldi- İkinci küme 
Şampiyonasında Beylerbeyi Kasım~a 
ya 4-2 yenildi. 

Son mnçı Beykoz . Vefa Kumkapı bi 
rinci tnknnlan oynadı. 

V efa-Kumkapı sahaya §Öyle çıktı : 
Halık, Saim, Süleyman, Namık, Na

ci, Mustafa, Cemil, Gazi, Mlıhtetenı. 
Yahya. 

Beykoz takmı:ı da şöyle idi: 
f"ihat, Sedat, Nebi, Sait, Mehmet,Fe

ridun, Baha'dır, Rıdvan, Şahap, Liitfi, 
Necdet. 

Hakem Sait Salalıeddin Beydi. 
Oyun Vefalıların hücümü ile ba§la

dı ve Y eıil · Beyazlılar daha dördüncü 
dakikada Muhteşemin ayağıyle ilk gol
lerini kazandılar. Oyunun bundan son
rası iki tarafın müsavi tazyiki altında 
geçti ve birinci devre bu netice ile bitti. 

ikinci devrede oyun hararet kesbel
mişti. Maıunafih iki tarafta gol çıkara
mıyorlardı. 35 mci dakikada vefa aley 
hine verilen bir penaltıdan Beykoz, be
raberliği temin etti. Maamafih Vefalılar 
42 inci d•kikada yine penaltıdan bir gol 
daha yaparak maçı 2-1 galip bilirdileri. 

Güreş birincilikleri •. 
lstanbul güreı birincilikleri de dün 

Beyoğlunda Halk Fırkası binasında ya· 
pıldı. Birinciliklere on biri Vefa
Kumkapıdan, yedisi Haliçten ve biri de 
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Anadoludan olmak Üzere 16 güreşçi iı
tirak etmİftİr. 

Neti<eler ve muhtelif sikletlerde dere 
ce alanlar şunlardır: 

56 kiloda • Birinci: Vefa • Kumkapı· 
dan Ali, 

61 kiloda • Birinci, Vefa . Kumkapı
dan Kamil, ikinci Haliçten Servet. 

66 kiloda - Birinci, Vefa • Kumka
ı>ıdan lamail, ikinci Vefa,K.K dan. Ya
§&r, üçüncü, Vefa- Kumkapıdan Meh. 
met Ali. 

72 kiloda • Birinci: Vefa • Kum kapı
dan Sai.-, ikinci Haliçten Yuıuf A .. 
lan, üçi:.,cü Vela • Kumkapıdan Omer. 

79 kiloda • Birinci: Vefa • Kumkapı
clan Ahmet, ikinci Vefa • Kum kapıdan, 
Ahmet. 

87 kiloda : Yapılmamııtır. 
En ağır da : Birinci Haliçten Çoban 

MchmeL, ikinci Vefa - Kumkapıdan Ad 
nan. 

Umumi tasnifte Vefa. Kumkapı 23 
puanla lstanbul §arnpiyonluğunu muha 
faza etmiş, haliç 7 puanla ikinci olmuı 
tur. 

Basketbol, Voleybol 
Mıntaka basketbol ve voleybol birin

cilikleriıır Galatasaray salonunda devam 
edilmiştir. Basketbolda Hilil Galtaaara
ya 35-18 yenmiştir. 

Voleybolda Fenerbahçe Beıiktaşı 
15-10, 15-11 yenmiı, lstanbuhpor . E
) Üp maçı iki tarafın anlaımasiyle tehir 
edilmiı ve Kasunpaşa ı-elmediği için Sil 
leymaniye hükmen galip sayılmıştır. 

iç ödünçlemede 
Savaş 

(Başı 1 inci sahifede) 
dımlatma olacaktır. Yalnız yardım 
kab'-11 etmeğe fırsat bulan bir var 
lık , aldığı yardımı ağıra öder. Kar 
fllığını aynen bir yardında ödeye
bilen varlığın önündedir ki, bütün 
dünya saygı ile eğilir. Biz, kendi 
kendilerine ve biribirlerine inanan 
!arın yolundayız. Biz yolların en 
doğrusu üzerindeyiz. 

Amasyada tahviller kapışıldı 
AMASYA, 20 A.A. - Bm·ası 

için gönderilen istikrazı dahili der 
hal satdmış ve Ziraat bankası ye
niden tahvil getirtmek rııecburi..-c
tinde kalmıftır. Halkınıız bu mil
li işe büyük bir ehemn iyet ve kıy 
met vermektedir. 

Halkevlerinde konferanslar 

ZONGULDAK, 20 A.A. - • Dün 
gece Halk fırkası salonunda fırka 
reisi tarafından fırka programının 
izahı yolunda Zirrat Bankn~ı 
memuru Fevzi Bey tarafından Er. 
gani istikrazmm iktısadi ve milli 
kıymet ve ehemmiyeti hakkında 
mühim konferanslar verilmit ve 
büyük bir halk kütlesi tarafından 
dinlenilmistir. Konferansları müte 
akip Halk~vinin yeni heyeti şen 
ve genç kızlardan mürekkep mu
siki heyeti bir konser vermiş ve 
çok alkışlanmıttır. 

MrRslN, 20 A.A. - Bugün 
Halkevinde dahili istikraz hakkın 
da Maliye müfettiti Celıilettin Sa. 
it Bey tarafından bir konferans ve 
rilmiş ve konferansta vali, beledi
ye, fırka reisleriyle memurlar ve 
kalabalık halk bulunmuştur. 

Mersine gönderilmi~ olan tahvil 
ler bu bir iki gün içinde tamamen 
satılacaktır. Yeni '8hvil getirtilme 
sine lüzum hasıl olacağı kuvvetle 
muhtemeldir. 

DENiZLi, 21 A.A. - Halkevi 
salonunda Maarif müdürü Şevket 
Bey tarafından dil inkılabının ve
receği neticeler ve Saraçoğlu Ra
gıp Bey tarafından Ergani hattı· 
nın temin edeceği faydalar hakkın 
da iki konferans verilmiştir. 

Paltolar atıl 1 

Dün halk güzel bir 
bahar hava•t geçirdi 

Paskalyanın ilk cuması lstanbu!d" 
Ortodokslar tarafından hususi bir kud· 
ıiyet otfiyle tesit edilmektedir. Pa<kal
yadan sonra gelen bu ilk cuma bir haf
ta devam eden Balıklı panayırının dn 
ilk günüdür. 

Dun Balıklı panayırı baılamış, Balık· 
lı ve civarı kırlar binlerce inaanla dol
muştur. Panayıra yalnız Ortodokslar dr 
ğil, cuma tatilinden bilistifade herkes 
gitrniı. havanın da güzel olmaıı bu se
ne her seneden daha fazla kalabalık ol
masını mücip olmuştur. 

Dün lıtanbul hemen hemen baharm 
da ilk gÜnünü y&faınış. Şimdiye kadar 
;.rrlara çıkılamıyacak kac!ar bozuk gİ· 
den havalar dün müsadekar davranmıf, 
aylardan beri evlerinden dııarı çıkama
yip kır havaaına hasret çekenler kırları 
dokülmiiılerdir. 

Tramvay ıirketi dün Balıklı panayiri 
dolayısile Topkapı ve Y cdikule hattın
daki arabalannın miktarının arttırdığı 
gibi, Bakırköy - Sirkeci servisi yapan o 
tobüsler de durmaksızın iılemitlerdir. 

Dün bir çok kimseler de Boğaza, A
dalara ve aahil yerlere gidip eğlenmis
lerdır. Büyüzden Seyrisefaini Şirketi 
Hayr~ye ve Halic vapurlannın sab:lh ve 
ak~am seferleri Çok kalabalık olmuştur. 

Hülasa itibariyle lstanbullulr dün se 
nenin en neşeli gününü yafamıflardır. 
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Gelen karşılıklar\ 
Liste: (32) 

Sadme: Çarpma. Saik: Götüren. Sa
miinı Dinllyenltr. Sebepı Bağlantı. Sec
de: Yere kapanma. Seıı-ı Tançalt. Se
rapı Puıank (K. T.) d•· Sicil: Kiltük. 
Sihir: Bilyll. Siperı Koruk, korunulı 
(Korumaktan). Sırı Gizil. ~ltaylıo .öv
me, öğme. Sitem: Soğun. Sutun: Dırek, 
dizi. 

14 üncü ilk mektep muallimleri 
•• 

Liıte (33) 
Rahatı dinlenme. Ri•ı yalvarmalr. 

Risale: Yarılmıt ~Y·. l_tüıYet: Ri.,a~ı 
- dile dü§Ctt ıey. Riza: ıatelr. Ruh: oz. 

Ruhani: tannhk. Ruhsatı bin. Rülriinı 
temel. parça. Rüıt: doğru dU.ünme. 
Rütbe: Baaamak. 

17 inci mektep muallimleri 

••• 
34 ücnli liste 

Sadme: Çarpma. Saik: Götüren, ile
ten. Samün: Dinleyenler. llebepı Secde: 
Yere kapanmak. Seher: Tan ışığı .. ~e
np: Sicil: Ad, geçmi§ kütüğü. Sıbirı 
Büyü, göz .bağcılık. Siper: Korunak, 
kalkan. Sır: Saklı ııijz. Sitayiı: Övme· 

• Sitem: Güç etme. Sütunı Taı: direk. . 
35 inci mektep okutma l: -yetı 

• • • 
34 üncü liıte 

Sadme: çarpma, vunna, yumruk. Sailu 
götüren, yapan. Samiin: dinleyenler. Se 
bt-p: yol, yapan. Secd•ı yere kapanma. 
Seher: gece sonu- Serapc puoanlr, ıl
ğımsalğım. Sicil: geçmi~ lıiltiJiü. .!lihirı 
ı;ôz bacılık. büyücülük. Siper: kalkan, 
sasak , hendek. korunak. Sir: kapalı, 
gı~li Sitayiı: övme. Sitem: çıkıtnıa, ba 
~akakma. Sütun: taşdirek. 

Beyoğlu 31 inci mektep okubna 
heyeti 

* * • 
34 üncü liıte · 

s~dme: Çarpma. Saik: Samiin: Din
.cyitikr . Sebep: Dolayı. Seçde: Yere 
kapanın~ . S.ebe~:. Tan !§ığı. Serap: Göl
fC , Goruntü. Sıcil: Kütük. Sihir: Büyü. 
Sıper: Örtlük. Sir: Gizli. Sitayiı: Övme. 
Sıtem: Söz dürtüsü. Sütun: Direk. 

13 üncü mektep muallimleri 
• •• 

34 üncü liıte 
3&.dme: Çarpma, tokuştunna. Saik: 

Gotııren yaptıran. Samiin: Dinleyiciler. 
Sebep: Ötürü, dolayi. Secde: Yere ko
ranrna. Seher: Tan ağarması. Serap: • 
Yılgam. Sicil: Kütük. Sihir : Büyü. Si
p~: Giılek. Sır: Gizli Sitayiı: Öğüş. 
Sıt~ c Gücenme, çıkışma (Gileylik: 
korkuk. Halkı söyler) . Sütun: Direk, 
dikme, 

B~oğlu 3 üncü mektep muallimleri 
• • * 

34 üncü liıte 
Sadme: Çarpış. Saik: Samiin: Dinle

yıci. Sebep: Secde: Y ilz sürme. Seher ı 
K~uk. Serap: Sicil: Kütük. Sihir: Bü
yiJ. Siper: Kalkan. Sır: Saklı. Sitayif. 
~i;me. Sitem : Başa kakma, dapa CGe
dfrde). Sutun: Direk. 

11 İnci mektep muallimleri 

••• 
34 üncü liste 

Sadme: Çarpma. Saik: Dürten, Ye
d~n. Samiin: Dinleyiciler. Sebep: Ötü
ru. Secde: Yere kapanma. Saher: Tanö 
n~ .. Serap: Alğım, salğım. Sicil: Kütük. 
Sırur: Büy~. Siı><;r: Sığmak. Sir: Gizli 
Sıtayq: Ogus. Sıtem: Gücenme. Sü
tun: Direk, 

Birinci mektep muallimleri 

••• 
Liste (35) 

Şafak: Alac;ı karanlık, günaçnm, illca 
fartr. Şeffaf: ıtık geçirici, bulantısız, 
duru gösterişli, duru. Şefkatı acımak, 
•f'Vgile, acımak, acıyarak sevmek. Şiar: 
yaratılıf, yapış, ediş, gidiş, durll§, gös
terlı, iz, aynltı. Şiddet: Sertlik, pek
lik, yor!W., keskinlik, oarplık, yavuz
luk. Slfa; IJl;leşme. ha•talrğı. savma, 
aağlık. Ş~ahı: Ağızdan, ııllylenti. Şuaı 
ranltı, Işık. Şube: aynlb, bölük dal 
bu.dak, bölüm. Şule: yalln, ışıcık, 'a1ev: 
Şuur: an~ama, artlayı" sem., u.. Şüp
he: Kestıremeyl~. ~ynıımayı1, sanış, 
saitlamlaştırt edemeyış, ı.kll, öyle mi? 

Fil..t..lı Nb:nn 

• • • 
35 inci liıte 

Şafak: gilnq battıktan sonraki an
(ufuk) lia beliren kızıl aydınlık demek
tir ( nlhar) yani gün manasını da bil
dirdiğinden dlllmlade güne, doğmadan 
önce lııranda beliren aydınlık manasın
da laıllantlmı§tır. Şafak ıılllımek güne§in 
dol!acağı yerden gök yfi.zll aydınlamaj!a 
baılamak tan yeri ağırmalr, talak tllrk
leştl. Şeffal: tllrldetmiıdr. Şefkat: aci
yıp eslr!ttmek veıevmelr, ıefkat türldeş
ti. Şiarı huy, görenek, iz, bellilik. Şid
det: ıertlilr, katillik, artildik, ugmlık, 
türkle,tl. Şifa: hastalıktan kurtulma, e
yi olma, Sağalma, tifa türldqti. Şifahi: 
§ifah dudak demek olan tefenin cem'i 
tifalıen, ağız ile, dil ile, tifa!ıi, ağızdan 
yani aöyliyerelı:: (ifadd tlfahiye), (fifa
h_lyat_). ağmlan çıkan, aöylenen sözler, 
ııfahı ımtlhan , bulunarak ağızdan söy
leşmek ıuretlle imtihan olmak tahriri 
imtihan karşılıtı ıifalıl tllrkletmi~tir. 
Şua: güneş ı1ı~ı. gllneıe bakılınca gö
zümllse tel tel iplik ı:ibi gllrilnm parlak 
i'ık fhlk lstil§hı tua türkl.,ti. Şube: 
bölüntü, bölük, bir aslın fer'i türkle§ti. 
Şule: alev.Şuur: bir feyl eyi anlayip bil
me, bir işin yapılmazdan önce sonunu 
düşünüp anlamak, bir 1eyin mezaya81nı 
iyice anlamak, oranlamak, ermeklik. 
!jüpheı bir maddeaıln aı!ıhat ve hakikati
ni keatlrernemekten zeblnde hılaıl olan 
tereddUt tllrklcşti 

Erenköyı Baba Hazn..ı.r oğlu 

Romanyalı •eyyahlar 
gittiler 

htanbula gelmiş olan Romen •~Y
yalı lmfileıi dün akıam Daçya vapuru 
ile Köstenceye gitmi~lerdir. 

MiLLiYET CUMARTESi 22 NiSAN 1933 .. 
Poll&te 

Rahibe olmuş 
Bir Yahudi kızını ta
na•ıur ettlrmlıler 
Mıaır çartıaı civarında Kuru 

kahvecilik eden Elyazar Efendi 
nin kızı eTVelce Saint Benoit.mek 
teblnde okuyormu,. Orada kızı
nın dini telkinler altında gören ba 
baaı kızı mektepten almıtbr. Fa
kat bu defa da babaamdan gizli 
mektebe gitmeğe bqlamıtbr. Bu. 
nun üzerine Elyazar Efendi kızını 
Mıaırdaki akrabalarının nezdine 
göndermittir. Kız orada da Rahip 
ler mektebine gidip gelmeğe b&f
layınca akrabası meeeleyi babası
na yazmıtlar ve kızı geri göndere 
ceklerini bildirmitlerdİı'. 

Bu arada Rahipler kıza 1500 
frank vermitlermif. Kız bu parayı 
alaralı: Rodosa gitmittir. lııtanbul
da kızını beyhude bekliyen baba, 
M11ırdan kimsenin gelmediğini 
görünce, iti tahkik etmit ve Mat
mazelin Rodoata rahiplerle bera
ber olduğunu öğrenince hemen 
kalkıp Rodosa gitmit ve kızım ora 
da bulunmuştur. Lakin kız 19 ya
tında ve retit olduğu için, Konso
loshanemiz bir ~y yapamamıt, sa 
dece keyfiyeti Maarif Vekaletine 
bildirmittir. Bunun üzerine de El
yazar Efendi dönüp gelmi9tir. Za 
valh adam diyor ki: 

- Kızımı elimden aldılar, o
nun genç ve tecrübesiz dütilnceai
ni suiistimal ettiler. Kendilerine o
kutmak için teslim ettiğim bir ma 
swn çocuğun böyle bir din prop• 
gandasına maruz kalacağını naad 
tahmin edebilirdim. 

Şimdi, Romanyadaymı,. Mek
tup aldım. Yakında da F ransaya 
götüreceklermif. 

Parayı kendisine misyonerler 
veriyor. Bütün seyahatlerde birin 
ci mevkide götürüyorlar. 
Çocuğa çarpan motoıikJet 

Mektep talebelerinden Abdul
lah edendiye Sarıyer iskelesinde ı 
Fmncı Recep isminde birisinin 
motosikleti çarpmıf, ağır surette 
yaralanmıfbr. 

Meryem ana kandilinden .. 
Büyükadada Karanfil mahalle

sinde oturan Marangoz Y ordanın 
evinden yanğın çıkmıf, etrafa si
rayetine meydan verilmeden sön
dürülmüttür. 

Yangın Meryemana kandilin
den çıkmıttır. 

Kadını boğmak istiyenler 
kim? 

)ki haydut Fındıklıda Dere i
çinde Fatma hamının evine gün
düz giderek kendilerine posta mü 
vezzii süsü verip içeriye girdik
ten sonra kadını boğmağa teteb
büsle 47 lirasını qırmıflardı. 

Kadını!\ tarif ettiği et kal üze
rine bir çok kimselerin ifadeleri 
almmı,tır. Bu tahkikat esnasında 
Arnavut Kadir iaminde bir ada
mın n .. zaret albna alınmasına 
lüzum görülmü9tür. 

Yeni n•frlyat 

Birinci Türk tarih 
kongreal 

Geçen yaz tatilinde Ankarada top
lanan birinci Türk Tarih kongresinde 
Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti i:ıa11 ta 
rahndan verilen konferanalarla kon
grenin müzakere ve münakatalannı 
ihtiva eden zabıtlardan 5 adedi latan 
bulda Devlet Matbaası tarafından ba
aılmıttır. 

Türk medeniyetinin eakiliği, Türk 
ırkının muhtelif aahalarda ve tarihin 
hw deninde meydana getirdili yiik. 
aek -rleri ilmi delillerile ve büyiik 
bir vuzuh ile ıröateren bu eteri ihtiva 
etmiyen her kütüphanede mühim bir 
botluk nr demektir. 
~ 

Gllhane mü•amerelerl 
Ciilhane üçüncü müaaınereıine pa

zar günü aaat on yedide muallim ope
ratör M. Kemal Bey rlyuetinde baı
lanmı9tır. 

Muallim Bıırhanettin Bey tarafm
Oremie inzarmda kılinik ve laboratu
varın mukayeaevi ehemmiyeti hakkın
da gayet mühim ve kıymetli bir kon
ferans verilmittir • 

Dr. Kemal Bey tarafından Adenit
ler:in Ultra - violet ile tedavisi söylen· 
mİ§, münakafaya muallim Abdülkadir 
Süreyya, Nüzhet Şakir Beyler; Dr. ir
fan Bey tarafından bir Angine de poit
rine vak'aaı taktim edilmit. münaka
şaya Abdülkadir Bey; 

Dr. Necati Bey tarafından Miyom
lu bir rahimde tuben:ulose vak'a11 tak
tim edilmit, münakataya muallim M. 
Kemal, Abdülkadir ve baım~in 
Şükrü Beyler; 

Dr. Salih Bey tarafından Henoch 
tipinde Purpura vak'au göaterilmit 
milnakata1a muallim Abdülkadir, 
Bıırhanettin Beyler; 

Dr. Mevlüt Bey tarafından Adiaon 
haatalığı söylenmiı, münakafaya Dr. 
Nabi ve muallim Abdüİkadir Beyler; 

Dr. Rıza Bey tarafından ameliyatı 
muvaffakıyetle yapılmıt ileri derece
de metaataalı bir Mama kaninomu 
vak'a•ı taktim edilmiı, münakataya 
muallim Eaat, Lütfi, Süreyya, Abdili
kadir, M. Kemal ve operatör Burba
netin, Dr. Ahmet Beyler; 

Dr. Muhtar Bey tarafından alCf te
daviaile aalah bulmuı bir dumuru aaa
bı haaari vak'a11 gösterilmit. münaka
şaya muallim Niyazi ismet Bey; 

Dr. muallim Eu.t Bey tarafından 
edebiyatı tıbbiyede nadir görülen çok 
büyük unku rahiın miyomu gÖsteriJ
mi9, ınünakaşaya muallim Lütfi Bey; 
iıti.ra ketmiılerdir. 

Müsamereye sa.at on dokuz.da niha· 
yet verilrni~tir. 

Harpmalfillerine ve Şehit 
yetimlerine ikramiye 

fstanbul Harpmaliilleri Cemiyeti U
mumi merkezinden : 

930, 931, ve 932 senelerinde tütün ik 
ramiyelerini ıtlmayan §ehityetimleri ve 
Harpmalil.ller:inin 1 O ıeneliklerini alan
lar da dahildir, mezkür senelere ait ik
ramiyelerinin 933 Haziran tev:ı:iatile be 
raber verilmesi için Milli Müdafaa Ve
kiıleti Celileainden 12 Mart 933 tarih 
ve 457 nümero ile bütün Kolordular va 
sıtaıile aıkerlik ıubelerine tehUgat ya
pılmııtır. Bu gibi meılelı:daflarmuzın 
ve şehit yetimlerinin 10 May11 933 tari
hine kadar beh-.ebal askerlik ıubele
rine müracaat etmeleri lizmıdır. 

Ziraat Vekaletinden: 
Ankara' da Yüksek Ziraat ve Baytar mektepleri civarında in 
ıa edilmekte bulunan talebe pansiyonu, Rektörlük binaıı, 
Teşrih, T eşrihi Marazi, Zoote imi Enstitüleri ve Süthane ve 
Şaraphane binalarının kalorifer teıisatı yirmi bir gün müd

T~RKiYE 

llRA~T 
BANKASI 

·DAoA 
BiRiKTiREN 
RA~AT,.., ~ ObR 1491 

EV ~AHlPLhRt 
iNŞAAT MÜTEAHHiTLERi 

TÜCCARLAR 
E§er kuru kereste isterseniz bayinizden mutlaka 

Z 1 N G A L Mallarını arayınız 
İstanbul, Eminönü Taş Han 

K••k Ç llavada tabii kurutulmuş veya esaslı bir metot o nar ve am: dahilinde sun"! olarak fırınlarda kurutulmuştur. 
Üç nevi vardır: 

Marangozluk itlerinde kullanılan MAVİ MARKA 
inşaat i§lerinde kullanılan KlRMIZI MARKA 
Betonaj işlerinde kullanılan YEŞİL MARKA 

Kayın Ağacı: Tabir veya rnn'I olarak kurutulmuş ve kaynatılmış 
MAVi MARKAı Ekstra prima 

KIRMIZI MARKA: Normal 
YEŞiL MARKAı Harcı alem 

Dl•gv er Mamula" t· işlenmiş tahta kayın ağacından Parka: 
• K<lJnıtılmış ve kurutulmu~. 

Muhtelif modellerde sandıklar, her tllrlll ambali j için husual tala9. 

Ah 1. f: Duvarlar soğuğı ve sıcıığa kar~ı tecrit 
şap nşaa . edilmiş bir tarzdı modern ahşap evler. .. 

Tabudan yapılmı~ bahçe parmıkbkları . StandariZe edilmiş şiılerde ıa,uk ku
meslcri · Direkler . Maden iskele lceresıesl - 'fr»ers · Yakmı~ı mahsus odun 
\'e sandık içerisinde odun kömürü. rı 96S 1885 

İnhisarlar İdaresinden: 

SEYRlSEFAlN 
MıtTkes acenta: Calata Köprlh.ıı B. 2382. 

Şulı• A;, Sirkeci MUirdar ...ı. H. J.3740. 

IZMIR • PiRE • ISKENDE
RİYE POST ASI 

(C iZMJ•R 25 Nisan 
tt Salı 11 de 

Galata rıhtımından kalkar 

Sadıkzade Biraderler 
Vapurlan 

Karadeniz Po•ta•ı 
SAKARYA 

Vapuru 24 Niıan 

PAZARTESi 
saat 18 de Sirkeci rıhtımından hare· 
ketle (Zonguldak, İnebolu, Ayancık, 
Samaun, Ordu, Gireıun, Trabzon, 
Sürmene ve Rize) ye azimet ve avdet 
edecektir. 

Fazla tafıilat için Sirkeci Me,me
net ham albnda acentablma mlira-

caat. Tele.22134. (2ıo-· 

' 
detle kapalı zarf usulile münakasaya çıkarılmıştır. 

MezkUr tesiıatm müna kasa evrakı elli lira mukabilin
de Vekilette Yüksek Mektep ve Enstitüler Büroıu Müdürlü
ğünden alınacaktır. Taliplerin münakasa şartnameıinde ya
zılan vesikalarla ve kendi tekJ iflerinin yüzde yedi buçuk nis
betinde muvakkat teminatlari le birlikte ihale günü olan 26-4-
933 tarihine müsadif çarıamba günü ıaat 15 te Vekalette mü 
racaatları ilan olunur. (1494) 1659 

Cibali fabrikasında 1-6- 933 tarihinden itibaren bir ıe
ne zarfında terakilm edecek kağıt kırpıntılarının satılacağı 
ıs ve 20-4-933 tarihli gazetelerle ilan olunmU§tu. 

Mukavelenamesiııe riayet etmiyen sabık müteahhide 
ait olup elyevm amb.a~larmuzda mevcut tahminen (60.000) 
kilo ile 31-5-933 tarihine kadar teraküm edeceği tahmin olu 
nan (30.000) kilo ki cem'an (90,000) kilosu 25-4-933 tari
hine müsadif sah günü aaat 14te pazarlıkla aatılacaktır. 

Görülmemiş, 
Parlak bir muvaffalo}'et 

Ademi iktidara, Belgev,ek
liğine ve zafiyeti umumiyeye 

kartı kat'i tesir ıöıtenn 

Teminat olarak nakit, çek kabul olunmaz. 
Taliplerin Cibalideki inhisarlar Satış komisyonuna 

müracaatlan ilan olunur. (T) 

PERTEV 

MÜSTAHZARATI 
FAORIKASI 

iLK TORK "1EVAoDı TIBBiYE 
VE .(TRIY AT f ABRIKASI 
·~-' 11ojr Aıı zARAlft ._ .... it' ,,.... ..,.... 
~ Pm"" ft.SMJ.ı. rm.s.. ., • .,.,.,, r....ı.., v s. v 1:::1ıı, 

_,...~ ~ "lıolıırnıdan. (.O• Dolıa Ucıu~N~/~ 
Pefı. Oolıo Mülı:~nuneldir. 

[U4:.!J 

.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

lstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğündenı 
18-4-933 tarihinde muh!elif gazetelerle ilan edilen eşyadan aşağıda fasıl numaraaı 

ve kıymeti muharrer olanlar hizalarında yazılı tarihlerde gümrük resmi aranılmakıızın ıa
tılacaktır. Talipler müzayede fartnameaini komisyondan al abilecek1eri gibi eşyayı da lı
tanbul ve Galata Gümrüklerindeki mahalli mahsuslannda görebilirler. Mezkiir tarihler
de saat 14 te kıymetinin yüzde 7 ,5 de .. ecesinde teminat akçe) erini hamilen Başmüdürlükte
ki komisyona müracaatlan. (1764) 
Fasıl Kap adedi Muhammen 
N. loymeti 

Lira Kuruı 
910 22 2 155 

3 79 283 60 

4 86 455 80 
7 16 74 75 
9 11 39 91 
ıo 83 444 60 

12 8 12 20 

Müzayede 
tarihi 

13 Mayıı 

20 Mayıs 

27 Mayıs 
5 Haziran 

13 Haziran 
21 Haziran 

29 Haziran 

933 

933 

933 
933 
933 
933 

933 

Cinai 

Konserve süt hülasaları yağ 
ve saire. 

Hububat, mekUlat kola ve . 
aaıre. 

Muhtelif konserve. 
Muhtelif yağlar 
Tohum ve nebati kökler. 
Muhtelif hayvanat tüyleri 

• ve aaıre. 
Sun'i gübreler. 

GLANDOKRATİN 
Methur Prof. BrO'Wn Saquart 'ff 

Steinach'ın kqfidir. Kadın "e erkela 

farla yoktur. Her kutu de"'u.nda 

türkçe olarak tarifeü menultur. 

Her eczanede bulunur. Fiatı 200 

kuru!tur. Umum deposu: lıt. Balı:

çekapı'da ZAMAN ecza oepoeudur. 

1694 (1407) 

fıt. Mr. Kumandanhğı 
Sahnalma kom. illnlan 

Maltepe Aıkeri lisesi ihti
yacı için 50 takım maa aer
puf dahili elbise 22-4-933 cu
martesi günü saat ı 1 de pa
zarlıkJa ıatm alınacaktır. is
teklilerin şartname ve örne
ğini görmek için her gÜn ve 
pazarlığa gİriıecekJerin belli 
vaktinde komisyonda hazır 
bulunmaları. (615) (1754) 



Süt 
veren 

annelere Fosfatlı 
MIUlYET CUMARTESİ 22 NiSAN 1933 

ark Malt Hüllsası 
1 

Kullanınız sütünüzü arttırır 
Çocukların kemiklerini 

Kuvvetlendirir (1341) 

Asipirol Necati, grip, nezle bq ve dit ağnlarının kat'i ilacıdır. Deposu: ::~ Salih Necati eczanesi <2~\~ 

. • 
• 

Çocuk haftası 23 Nisan 
Pazar günü başlıyor 
•• 

1 
1 

•• 

Kendi at6lyelerlnde ' 
SiPARİŞ ÜZERİNE: 

1 yaşından 12 yaşına 
kadar kız ve erkek 

çocuklar 
• • 
ıçın: 

Her Türlü 
Elblae ve mantolar, 
çamaprlar, ıapka ve 
bereler, •tarplar ve 
•aire yapmaktadır • 

NiÇ N GÜZEL VE UCUZ? 
Mini mini ya vruJannızın i!st bat !arı için normal 

fiyattan kuma, aatm alıp bunu en yübıek bir terziye 
yaptırmak ıi:ı:e pahalıya ınal olacaktır. İPEKIŞ mağa

ıaları en lftka ip. klilerinden ve yllnlülerin:!en her güu 

artmakta olan her renkteki binlerce parça kumap, 
kendi alölvesindeki en ytıksek makastarlara te1'di 
ederek, sizin batta evinizde bizzat dikmek suretila 
mal edeceğmiz fiyattan daha ucııu yapmaktadır. 

ikramiyeli 0 /o 5 f 8iz
li 1933 istikrazına 

ait ilin: 
Maliye Vekaletinden: 

14-12-932 tarih ve 2094 numaralı lammı mucibince hUı1ı 
F evzipafll - l)iyanbekir demiryolunmı Şefkatli iıtuyonun· 
dan 50Dl'a olan kummm inıauna tahıia edilmek üzere yapıla
cak 12,000,000 liralık iıtikrazm "A" terb'bini tetkil e
den 4,000,000 UraLk kummm kayıt muamelesine 1 Nisan 
933 te bqlanacak ve bu müddet bir ay devam ederek 30 ni
un 933 alqamı bitecektir. 

1 -- Bu iatikru üç müsavi le rtipte ve beheri Jirmifer lira
lık itibari kqmette hamiline muharrer tahvillerle ya
pdacaktır. 

1 - Her tertip birden iki yüz bine kadar mnnara)'J tqıya
caktır. 

3 - Bu itibarla tam tahvil a ltmıt lira itibari kıymetinde o
lup bunun için her tertibe ait yinni lirabk tahvil tam 
tahvilin üçte birini tema il eder ve ikramiyelere de o 
mabette iıtirak hakkım verir. 

4 - Bu defa kayit muanıeleıim- baılanan" A "tertibine ait 
tahvillerin ihraç fiatı yüzde doksan bet olarak tesbit e
dilmiıtir. Yani yirmi liralık bir tahvil bu müddet zar
fında on dokuz liraya ıa tılacaktır. 

S -- lıtikrum faizi % 5 tir. Bunun içhı her tahvil bir lira 
kıymetinde yirmi kuponu taşıyacaktır. 

6 - Faizden bqka senede iki defa 16 nisan ve 18 tetrini
evvel tarihlerinde yapdacak keşidelerde kazanan nu
ın.valara qağıda yaztl! ikramiyeler tevzi olunur. 

Türkliraaı 
Adet beherine Y ekUıı Türk Liraaı 

2 
2 
6 

12 
578 

30,000 
15,000 
3,000 

909 
120 

60,000 
30,000 
18,000 
10,908 
69,360 

600 l88,268 
Yukanda yazılı miktarlar tam tahvil üzerinden hesap ve 

tesbit edilmiş olup numarasına ikramiye isabet edecek tertip 
lerden her birine üçte biri tevzi edilecektir. 

"Altı ayda bir yapılacak ketideler neticesi tevzi edile
c.ek işbu ikramiye miktarlarının ne suretle hesap ve tesbit e
dilmiş olduğu aynca broşür halinde yapılan neşriyatla izah e 
dilmiştir. Bu brotürlerin kayit muamelesini yapan bankalar· 
dan talep edilmesi. 

7 - Faiz ve ikramiyeler bu istikrazm tamamen itfası
na kadar her türlü resim ve vcrı~ilerden muaftır. 

8 - Bu istikraz tahvilleri resmi devair ve müesseseler-
. ce hususi idare ve belediyelerce yapılacak müzayede, müna
kaıa ve mukavelelerde teminat olarak i ibari kıymetleri üze
rinden başahat kabul edilir. Bundan başka hazinece satılmış 
ve satılacak olan milli emlik bedellerinin ödenmesinde de 
başabaş alınır. · 

Kayit muamelatı : 
9 Kayit muamelesi Tür.kiye Cüınhuriyeti Merkez 

HER YERDE ARAYINIZ 

1 Evkaf mlcllrlyeti il&\aları 

K•• •a •• •': 
ooıurun mı!!!an 

Kilo 

(471) 
1542 

1 

100000 lıtiranca Vakıf ormanlarmm Süpürge .Ian meYkiind;,.. 
l 00000 .. .. .. Mertekli .. 
200000 ,. ,. ,. Kasap çepneU ,, 
200000 ,, ,, ,. Büyük Egrek ,. 
250000 .. .. •P K.Ieboyu " 

75000 ,. ,. ,, Haydut pmar 
" 30000 ,. ,. ,, Haydut pmar .. 

yanik 
Ballda mevki ve miktarları yazdı kömilrlerin bir buçuk se

ne zarfına kat ve imali arthıuıaya çıkarılmqtır. İhalesi 1-S-
933 paarteai günü saat 15 tedir. Talip olanların lıtanbuJ EY· 
kaf mildiirlüğilnde Varidat müdürlüğüne milrac:aatlan. 

(1533) 1749 

Sayonocağı valaf arazi sinden Keçeauyu mevkiinde 6 
dönüm Tarlanın üç senelik icarı arttırmaya çıkanlınqbr. 

ihalesi 8-5-933 pazartesi gÜDÜ saat 15 tedir. Talip o
lanların lıtanbul evkaf müdüriyetinde varidat müdürlüğüne 
müracaatları. (1640) 191& 

Çavuıbaşı Vakıf çiftlik binası önünde 20 dönüm tarla
nın bir senelik icarı arttmnaya çıkanbm.ttır. ihalesi 8-5-933 
pazartesi günü saat 15 tedir. Taliplerin lıtanbul evkaf mü 
dürlüğündevaridat müdüriyetine müracaatları. (1641) 

1916 

Alemdağm'da Sultan çiftliği önünde çayırdan müfrez 
15 dönüm Tarlanın üç senelik icarı arttırmaya çıkarılmıştır. 

ihalesi 8-5-933 pazartesi günü saat 15 tedir. Talip o
lanların lıtanbul Evkaf mildiriyetinde varidat müdürlüğüne 
müracaatları. (1642) 1917 

T erkoııda vaki Mand.ır acı çayırı otu 
T erkoıda vaki Silahtar ağa çayırı otu. 
T erkoı gölü sazları 
Çatalca kazasına tabi T erkos nihayetinde Evkafa ait i

ki kıt'a çayırın 933 senesi otları ve Terkoa gölünün bir sene 
lik sazları arttınnaya çıkarılmıştır. İhalesi 8-5-933 pazarte 
si gilnü saat 15 tedir. Taliplerin İstanbul Evkaf müdiriyetin 
de Varidat müdürlüğüne müracaat eylemeleri. (1643) 

1918 

• 

• 
Bankıısı ile Ziraat, İş ve Emlak Bankalarının merkez ve 
subeleri tarafından her tarafta icra t-dilccektir. Bu bankalar· 
dan başka lstanbul'da Osmanlı, Sovyet Sosyalist Cüınhuri
yetleri İttihadı Ticareti Hariciye Bankası, Selanik, Kommer
çiale, Franko - Asyatik, Amerikan Ekispres, Doyçe Bank, 
Doyçe Oryant Bank, Banko di Roma, Felemenk Bahri Sefit 
Bankalarile ayrıca ilan edilecek diğer bankalar tarafından da 
:cra edilecektir. 

Alemdağmda Reşadiye karyesinde vakfa ait 177 dö
nüm Tarlanın üç senelik İcarı arttırmaya çıkarılmıştır. lhale 
si 8-5-933 pazartesi günü saat 15 te dir. Talip olanların latan 
bul evkaf müdüriyetinde Varidat müdürlüğüne müracaatla
rı. (1644) 1919 

r2260J 
2058 

. ...: .~ :t . .. ..,, • . .. . 
' . . .;.~- ; , :ı-,.._ .ıo-•'" ..... ~L< ı~~f.ı ..... ~··-· • .,:: ··- •' ~~. 

(1832] 

10 Bu defa yapılacak " A •· tertibine ait kayit mua-
melesi için on dokuz liranın peşinen tediyesi mukabilinde 
yukarıda yauh bankalar tarafından tahvillerin asıllan yerine 
g~mck üzere gene hamiline muhnrrer yirmi liralık muvak· 
kat makbuz verilecektir. 

11 - Muvakkat makbuzların asıllaırile ne zaman deği~
tirileceği ayrıca ilru edilecektir. 

1258 1527 

KÖSELE P~ı\.RÇASI SATIŞI 
Beykoz kundura fabrikasında bulunan kösele parçaları mü 

zayede ile toptan satılacaktır. Görmek istiyenlerin her gün 
müzayedeye iştirak için de 25 Nisan 1933 salı günü saat on 
birde fabrikaya müracaatları ilan olunur. (2288) 

Gazetecilik ue Matbaacılık T. A. Ş. 

Çavuşbaşı vakıf çiftlik dahilinde Şimalen küçük göle 
garben küçük göle altında be d ile çıraklık deresini takiben 
Çavuşbaşı deresinde cenuben karanlık dereyi takiben kesta
ne deresi şarkan Murat çe§Dle aile düz kestane büyük ve kü
çük gölgelik mevkiine kadar olan hudut ile mahdut mer'a ile 
dahilinde bulunan (200) dönüm tarla ve çiftlik karşısındaki 
sazlı tarla namile maruf 15 dönüm tarlanın üç senelik icarı 
arttırmaya çıkanlmıştır. İhalesi 8-5-933 pazartesi gÜnÜ 
saat 15 tedir. Talip olanların İstanbul evkaf müdiriyetinde 
varidat müdürlüğüne müraca atları. ( 1645) . 

1920 

Osınanlı Bankası 
1933 tarihli 0/o S faizli ikramiyeli 

dahili istikraz 
Osmanlı Bankası, 1933 tarihli % 5 faizli ikramiyeli 

dahili istikraz tahvillerine tayıt hususunda istifadeli şeraitle 
teshilit ibraz etmekte olduğunu umuma ilan eder. 

1993 

va~~~e;:: ASİPIN KENAN 
Komprim~leri Sıhhat Vekaleti CeliJeainin müaaadei mahsuaaile imal edilen bu 
mUstabzar seni Avrupadan gelen •e pahalı satılan muadillerlndan kurtaracaktır. 
BAŞ AGRISI, NEZLE, SOGUK ALMA, GRiP gibi hastalıkların en birinci ilacıdır. 
Kıymeti ve faidesi olmadığını i•bat edene 10,000 lira ikramiye verilir. [1786] 

!!!il- J>r. 1 H SA N SAM I -· 
İST AFlLOKOK AŞISI 

iıtalilokoldarclıın müt....ınt (ersen
lik, kan çıbana, koltuk altı çıbanı, 

-cık) n bütün cilt haatalıklanna 
kartı pek tesirli bir ııtıdır. Divan -) t J • • • Büyük bir dikkat H J d v Beşir Kemal ve 

~eçe e erIDIZID ve itina ile azır 80 Igl yerMahmut Cevat 
Eczaneaidir. 

[ Sirkeci: Dörtyol 
ağı:ında.l f 13401 

-~ yolu No. 189. (1391)1411-
1788 



KQkaralınlıi. Defteri 
Yerinde bir müdahale •• 

Mustafa Kemal, uyanık; Dahiliye 
Vekili Nazım Bey •• 

:Ankara, Eyl6l, 1920 

Vekillerin intihap uaulü çok ta· 
kattır. Fakat bugünkü 9erait için
de tabii 9ekline de ırldilemes. Her 
vekil, ayrı ayrı meclia tarafından 
intihap edilir. Bu yüzden Heyeti 
Vekile azaaı araamda tam bir te· 
aanüt, tam bir fikir blrliiti olamaz. 
Bundan b .. ka kabine reisinin mev 
kii, salahiyeti de garip oluyor. Za. 
man olur iri, Heyeti V eldle Re!. 
si meslek ve kanaat itibarile ken
disinden büsbütün aykm olan ve
killerle tefriki mesaiye mecbur o

lur. Bununla beraber Mustafa Ke
mal Pllf& bu meselede çok hasaaa , 
çok uyanıktırı Heyeti Vekile aza
larının fikren ve kanaaten olmasa 
bile hiaaen, vicdanen, ahlak.an mü
tecanis bulunmalarına dikkat e
der. 

Geçenlerde DahUlye Vekileti 
intihabında Tokat meb'usu Nazım 
Bey 98 rey ile Dahiliye Vekili ol
du. Nazım Bey sevilen bir zat de
ğildir. Bilhaıaa liali, vaziyeti, mes
leği itimada layık görülmüyordu. 
Reis Pata, bunun intihabına taraf
tar olmamıftı. Denilebilir ki bu in
tihap, ona inat için yapılmıttı. Na
zım Bey ve arkada,ları; intihabı 
kazanmak için çok çalıtmıtlardı. 
Yeni Dahiliye Vekili; intihaptan 
sonra biç vakit geçirmedi, doğru 
vekalete gitti. itine başladL Va
ziyetinden çok emindi: Onu; mem
lekette icrai ve teşrii bütün salahi
yetleri cami olan Büyük Millet 
Meclisi intihap etmitti. Ona kim 
ilitebilirdi? 

Acaba Mustafa Kemal Pata; bu 
intihaba gözyumacak mı? itte bu
nu bilmiyordu. 

• • • 
Yeni Dahiliye Vekili Nazım Bey 

dairesinde bir müddet çalıttıktan 
sonra Reis Paşayı ziyarete gitti. 
Hem tetekkür etmek, hem de tali
mat almak istiyordu. Mustafa Ke
mal Pata; yeni Dahiliye Vekilini 
kabul etmedi, onunla görütmek is
temedi. Vaziyet, tuhaf bir tekil 
aldı: Meclisin salahiyetine, kud
retine o kadar hürmet eden ve bu 
salahiyet ve kudreti sırasında her· 
kesten ziyade müdafaa eden He
yeti icraiye Reisi Mustafa Kemal 
Paşa; meclisin yeni intihap ettiği 
Dahiliye Vekiline emniyet etmi
yor. Onunla tefriki mesaiden ka-

çınıyor. Acaba bu kararını bu 
har.eketini nasıl müdafaa ve izah 
edecek? .• 

M~tafa Kemal Patanın taham
mülu, mUaamahaaı muayyen bir 
hudutta dayanır, kalır: Her hangi 
bir hareket ve hadise; büyük mak
sadı müteeaair etmek iatidadını 
gösterdi mi; hiç bir mülahaza va-

• ' zıyete müdahalesine mani olmaz. 
Reis Patanın kanaatine, malu

matına göre Nazım Beyin mesleği, 
metrebi ınilli davaya fayda ver
mez. Esasen bu zatın dürüst, de
ğitmiyen bir mesleği yoktur. Son 
zamanlarda Ankarada yeni ve giz 
li bir takım faaliyetlerle alakadar 
olmuttur. Nerede siyasi bir züm
re teşekkül ederse, Nazım Bey on
ların içindedir. Doğrudan doğruya 
veya bilvasıta ecnebi mahafilile te
masta bulunduğu, hatta ecnebiler 
tarafından muavenet gördüğü de 
söyleniyor. Bu rivayetlerin mah
keme huzurunda ispatı zordur. 
Fakat öyle feyler var ki, tuyuu vu
kuundan daha fenadır. Nazım Be
yin "Halk lttirakiyun Fırkası,, di
ye ne olduğu belirsiz bir fırka tet
ltil ettiği de meçhul değildir. Bu 
tetekkül, milJi bir mahiyet tatımı
yor. Gayrimilli bir teşekkülün ba
tında bulunan bu adam, milli Tür
kiyenin Dahiliye Vekili olabilir 
mi? 

Mustafa Kemal Pata; mea'uJiye
ti üzerine aldı. Yeni Dahiliye Ve
kilini kabul etmedi. Ertesi gün 
meclisin hafi bir celsesinde bu a
dam hakkında bildiklerini, itittik
lerini mebuslara izah etti. Netice
de Tokat meb'usu Nazım Bey, Da
hiliye Vekaletinden istifaya mec
bur oldu.Türkiye BüyükMilletMec 
!isi HükUınetinde;Nazım Bey gibi 
bir adam, sengi kaza gibi bir gün
lük Dahiliye Vekili olmuştur. 

MiLLiCi 
~-·~~~~~~~-

DOKTOR 

Rusçuklu Hakkı 
Galataııarayda Kanzük eczahaneııi 
kartııında Sahne sokağında 3 numa~ 

ralı apartımanda 1 numara. 

1483 

'""' _,.,., RESSAMLARA 
• .... \rtistik ve etür vağ(ı ... . 

o e sulu bo;·a ve 
1 malzemesinin -bütün 

çeşitlerini lsr., 'ec•ti 
:vlemduh'ıa bulacak· 
sınız. (2n~o) 

Ankara SİNEMA ARI 
Yeni 'Bu ı•c• 

Bu gece Dünyanın en büyük tenoru 

Jean Kipura'nın 
fevkalade bir surette temsil ettiği taheser 

BiR GENCiN ŞARKISI 
neıe zevk ve banlruli.de bir ıes 

ilaveten: Dünya haberleri bir de ;.,rt. 

• 

Bu gece Kulü.E 
BATAKANE 

GOLGELERl 
Hary Piel 

Bqtan aonuna kadar müheyyiç ~
nelerle dolu aık ve sergüzeşt filmi 

Dünkü maç 
Ankara g6c6 8 

Edirne muhtelitl O 
ANKARA, 21 A.A. - Muhafız 

ve Ankara güçleriyle birer maç 
yapmak üzere tehrimize gelen E
dirne muhteliti bugün ilk maçını 
lıtiklil sahasmda kalabalık bir ae 
yirci önünde Ankaragücü ile yaptı 
Hava çok güzel ve hakem Muha
fız gücünden Sedat Beydi. 

Oyun battan nihayete kadar 
Ankara gücünün hakimiyeti alhn
da geçti ve neticede Ankara gücü 
biri penaltıdan olmak üzere birin
ci devrenin dört, on dört, yirıni üç, 
otuz, otuz ikinci dakikalarında bet 
ve ikinci devrenin de orta ve son
larına buna daha üç sayı ekliyerek 
~galip gelmittir. Golleri penaltı 
hariç olmak üzere birini Alaeddin, 
üçünü Nevzat, diğer üçünü de Ab
di, Hüseyin ve Ihsan yapmıtlardır. 
Edirneliler sahaya yabancı olınak 
la ve henüz tren yorgunluğunu Ü

zerlerinde taşımakla beraber ga
yet seri oynuyorlardı. Bilhassa i
kinci devrede gol abnaktan ziya
de Ankara gücüne kartı bir müda
faa sistemi takip etselerdi aayı a
dedi bu kadar olmıyacaktı .. 

3 uncü kolordu 
ilanları 

Birinci muhabere alayında
ki 100 araba gübre pazarlıkla 
satılacaktır. ihalesi 26 nisan 
933 çarşamba günü saat 11 
dedir. İsteklilerin giibreyİ gör 
mek üzere her gün birinci mu 
habere alayına ve pazarlığa iş 
tirak için o gün ve vaktinden 
evvel Fındıklıda 3. K. Sa. Al. 
Ko. na gelmeleri. (1712) 

2034 
• * • 

3. K. O. Kıt'a ve müeııaeae 
leri için 160,000 kilo odun pa 
zarlıkla alınacaktır. lhalesl ~'1 
Nisan 933 pazartesi günü 4aat 
14,30 dadır. İsteklilerin şart
namesini görmek üzere her 
gün ve pazarlığına iştirak için 
mezkiir gün ve saatinden ev
vel Fındıklıda 3. K. O. Sa. Al. 
komisyonuna müracaatları. 

( 102 (1731) 2040 
'!• )(. ,,. 

Hava ihtiyacı için Çelik çu 
' buk, Demir Çelik saç, Demir 

saç, Köşebent demiri pazarlık 
lıı satın alınacaktır. 

ihalesi 26-4-933 çarşamba 
giinü saat 14 tedir. lsteklile 
rin şartnamesini görmek üze· 
re her giin ve pazarlığa işti
rak içinde o gün ve vaktinden 
evvel Fındıklıda 3. K. O. sa· 
tın alma koimsyonuna müra
caatları. (103) (1732) 

2041 

DOKTOR 

Hafız CEMAL 
Dahiliye hastalıkları 

mütehassısı 

Cumadan maada bergün öğleden 

sonra saat (2,30 dan 5 e) kadar lıtan

lıulda Divanyolunda 118 numaralı hu
susi dairesinde dahili hastalıkları mua
yene ve tedavi e<~eT. Tı.: 1 c~on: İstanbul: 

22.398. 

1480 
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Günde 70 bin mektup 
Ankara posta merkezinde bir saat - Post 
restant mektupların sahipleri kimlerdir? 

Poatahane naaıl çahıır? - Giıeler kafi değllmi? Poata 
kutularma balkın itimat Ye rağbet etmeai lhımdır -
Ankaranın ehemmiyetlle mütenaaip bir poata ve tel..-af 

binaaına ihtiyaç vardırL •• 

Müvezziler me.ı. l•ttJları ayırıyorlar .• 
ANKARA, 20 (Milliyet) - Ankara, 

da en iılek müeaıese, ıüpbe yokki; Pos
ta ve Telgraf binasıdır. Genç, ihtiyar, 
tüccar, İtçİ, memur, ecnebi, y ... li herke
sin, lıer vakit ali.kadar olduğu lıu mües
sese gÜnün hemen lıer saatinde dolar 
dolar, boıalır.. • 

Y aptığmuz ufak lıir tetkik neticesinde 
karilerimize haber Yerelim ki; her gün 
Ankara Postahanesi on bine yakın adi, 
altı yüz hususi taahlıütlü, alb hine yakın 
da resmi taahhütlü mektup alır ve ıev
keder. 

Oileden sonra, saat üçü geçince gifl>
lerin önünde bekleme klazunclır. Giıeler
de bulunan memurlard'an dördü adi mek
tupları, üçü de taahlıütlüleri aJmıoia ye
tiıemez. idarenin ilin ve ricasına rağ
men halk pulunu bizzat yapııtınp kutu
lara abnachimdan ve bozuk para ııetir
mediğinden dolayı lıu izdiham tabii ola
rak bazı saatlerde müz'iç bir tekil_ alı
yor. 

Hele ay hatlarından ayın ortaıma ka
dar havale gişelerinde bekliyenler yüzle
re balığ olur. Bugünlerde Ankaradan 
para gönderenlerin adedi günde beı yüz 
kiıidir. Aym on befinden sonra sekiz yüz 
ile bin arasında tehalüf eder. Alanlar i-

j 

Anhara Posta Müdürü Hamit Bey 

se günde nihayet yüz elli kitidir. Havale 
kısmında altı memur çalııır. Paket kıs
mı ise hatlı baıına bir alemdir. Ankara
<'an günde iki yüz kadar paket ııider ve 
üç yüz kadar gelir- Bu paketlerin kısmı 
küllisi ticaridir ve sikletleri yİnni ile o
tuz kilo arasındadır. Bunlar hergÜn lıir 
vagon işgal eder. 

Poıtahanemizin bet yüz posta kutuıu 
vardır. Bunlann aboneleri tacirler, ıefa-

Emlak ııe Eytam Banhası AnkaTa 
Merke:ı; Müdürlüğüne tayin edilen 

}:ı;:ı;et Bey 

retlıaneler, gazeteciler, komiıyoncu gi
bi it adamlandır. Her posta geldikçe bu 
kutulann önü tevziatı bekleyen hademe
ler, kavaılar, askerler ile dolar. Ankara 
Postahanesinin postrestant iıi hafiftir. 
Günde nihayet otuzu geçmiyen lıu rıcvi 
mektuplann salıipleri bazı geçici ecnebi
ler, ecnebi artistler ve genç aııklardır .. 

* * * 
i;iıelerde lıtanlıul postası için alb bu-

çuğa kadar mektup kabul edilir. Muhte
lif yerler için alınan on binlerce mektup 
ve saire evvela bir kaba triyaj (tarama) 
ameliyeıile keten çuvallara atılır, sonra 
ikinci bir tarama ile ait oldukları gözle
re konur. Ankaradan yüz elli merkeze 
posta gider ve lıu yü zelli merkezden ba· 
zılan yirmi kadar mülhakat poıtaıım 
muhtevidir. 

Bütün bu kadar karııık itler memur
lar tarafından ıük\ınetle ve hayret edile
cek kadar kısa zamanda ıüratle yapılır. 
Avrupada Viyanaya, Budapeşteye birer, 
Parise iki ,.e Almanyada Şark muhabera
tına tavaHut eden Oderberg ıehrine de 
bir ki cem'an bet yere her gün buradan 
doğru postalar ıevkedillr, 

Avrupadan Ankaraya gelen muhabere 
evrakı takriben bet bin kadardır. 

Gene Ankara posta merkezi Konya 
Adana, lzmir gibi cenup ve cenubu şar'. 
ki poıtım olarak öğle trenile on bet bine 
yakın mektup gönderir. 

lıtanbul seyyan bir merkez vaDyetin
dedir. Tren güzergihmda Pcmdiğe k&
dar bütün İstasyonlara çantalannı bıra
karak geçer. Adana, Kayseri, Sıvas, Sam
suna giden seyyarlar da böyledir. Sıvaa 
ve Samsun tarafına ıriden postalar tren 
ııünleri, yani baftacla üç gÜndür. Kasta
monu ve daha ilerisi de ııene haftada 
üç sün Çankırı trenine t ... düf ec1- ııün· 
!erde ıevkolunur. 

Ankaraya bir gÜnde ııelen ınelı:tupla
nn adedi yirmi ile yirmi bet bin ~ 
dıulır. Bis dün sabah lstanbul postası 
ııeldiii valdt "aziyeti yakından ııordülıı. 

Tren ııabalı saat onu bet geçe ı.tuyo
na giriyor. Posta otomobili de onu yirmi 

llli!!I - ----- ---

1 imar müdürlüğü 
Yeni •ene bitç~ IAyl

laa•ı hazırlandı 
ANKARA, 21 ( Telefonla ) -

Van ııölü işletme i~are.i ile Anka. 
ra şehri imar müdürlüiü yeni sene 
bütçe layihaları baadarak tevzi e
dilınifÜr. Ankara tehri imar mü· 
dürlüiünün yeni sene kadrosunda 
plan ve harita kıammda mevcut j. 
ki adet 300 lira ücretli mühendis
ten biri fen itleri kısmına nakledil
mittir. 

Mukaddem caddeainin tevsii do 
layısile yapılmı9 olan istimlakler· 
den dolayı tahakkuk eden istihkak 
fara aarfedilmek üzere 100 bin li
ralık bir iıtikraz akdine bu müdür 
lüğün mezun olmaaı için layihaya 
bir madde komnuttur. 

Po•ta, telgraf 
telefon 

ve 

ANKARA, 20 (Telefonla) -
Posta ve Telgraf ve Telefon umum 
müdürlüğü tetkilatı hakkında ha
zırlanan kanun layihasını hüku
met Meclise tevdi etmittir. 

gete postahaneye ııeliyor. Ayırma dai
resine gelen mektupları oradaki memur
larla yirmi beı müvezzi alıyor Dakika
da bin mektuba Ankara damgasını .e 
geldiği saati basan bir makina ile bütün 
mektuplar damgadan geçiriliyor. Daın
ııadan geçenler bir taraftan tarama ame
]iyeaine tibi tutuluyor. Sonra, ikinci ve 
ıık. bir tarama ile ıemt ıcmt kutulara a
hlıyor. Bu yirmi bet müvezzi efendi a
at on birde derhal sokaklara dağılıyor 
ve nihayet iki buçuğa kadar mektuplar 
sahiplerinin ellerine veriliyor-
Baımemurun Müdür Hamit Beye ge

tirdiği lıu ııabahki varide raporunda lı
tanbul postası 35 çantada: 12.300 udi, 
1.6ı3 resmi taahhütlü, 985 huıusi taah· 
lıütlü, 7ı8 kartpoıtal,300 havale ve 2.500 
gazete olarak kaytılı idi. <Guetenin bu 
kadar az aöıterilmesi, bir kınnruın tay
yare, bir kummm ela trenle bayiler tara
fından ııetirilmesinden dolaydır). _,_ __ 

Bu, yalnız lıtanbul treninin ıretu~ıği 
postadır. Her gün ıuraclan, buradan ge
lenlerin yekununu da ilave ederseniz bu 
kadar az memurla bu be.kesi alakadar e
den, ıikıiyete çok müsteit büyük İ! için 
ne kadar dikkat ve gayret ııarfeclildiği 
meydana çıkar. 

~ . . 
Avrupada tahıil görmüt kimselerden 

bile iıitiriz: 
- Yahu tU giıelere bir kaç memur da· 

ha koyamazlar mı 
Ne lüzumu var idare, giıelerin kifa. 

yetinden bahsediyor, ben çok haklı bul
dum.0,Avrupa görmüş arkadaşlara ıora 
nm. Oralarda mektuplarını gişe memur
lanna mı verirlerdi, yoksa aldıklan pulla 
pullayıp kutulara mı atarlardı? 

Şehrimizin her tarafındaki kutular 
cünde cf"ôrt defa açılır. Poata idaresi m<" 
deni memleketlerde olduğu gibi balkın 
ırişelere verecekleri bozuk para mukabi
linde pul alıp yapıştırarak mektuplarını 
k_utulara atmasını istiyor. O zaman bu iz
dıhama meydan kalmıyacağı tabiidir. ida
renin halktan diğer bir ricası da; adres
lllTİn vazıh ve okunaklı olarak yazılma-
11dır. 

Bu tavsiyelere riayet edildiği takdirde 
yJbaılannda ve bayranJarda her günkü 
mektup adedinin on mislini bulduğu za
manlarda bile giıelerde kat'iyyen kalaba· 
lık görülmiyecek, idare de, halk ta rahat 
edecektir. Kutulara itimatsızlık göster
meğe lüııum yoktur. Bir defa tecrübe c 
dilmeıinin kili geleceğini idare temin •t· 
mektedir. Bu kadar mühim lıir İf olan 
lıir idareye lıallrnnızın da yardımda bu
lunması lbımdır. 

Şu aahrları yazarken bir ar;ı.umu da 
yazmaktan kendimi alamadnn. Her yer
de demiryolu iıtaıyonlarile poıta binala
" en muhtetem blnalardır. Bu iki müeı
ıese de beynelmilel mahiyette addolunur· 
Jar. Bizim posta ve telgraf binarnız maa
lesef hem dar, hem de çok mütevazıdır. 
Gönül İsterdi ki Ankaramızın bugünkü 
heybetile mütenaalp ilıtiıamlı bir posta 
Ye telgraf blnamız olsun •. 

s. r. 

Is tan bul ve Trakya Şeker 
• 

Fabrikaları Türk Anonim 
Şirketinden: 

Al pullu Şeker Fabrikasının Istanbul depolarından kristal toz ıekeri atideki fiatla 
her isteyene bin kilodan eksik olmamak üzere sablır. 

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

~önderilir. Depodan itibaren bilcümle masarif ve mes'uliyet müşteriye aittir .• Müşteri isterse sigorta ettirilir. 
Adre5:Jstanbul,Bahçekapı,4üncü Vakıf han 4üncükat, Telgraf adresi: Istanbul Şeker Telefon:24470 .. 79 
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