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PAZAR 
25 NİSAN 1933 

8 inci sene No. 2584 

NUSHASI 5 KURUŞTUR 

Çocuk Meselesi 
Türkiyenin varlığım korumak, 

~ddi ve manevi kuYVetlerini ço
iialtmak ancak çocuk meselesine 
layık olduğu derecede ehemmiyet 
'Vermekle mümkündür. Cihan na
ta.rında her millet nüfusunun bü
)iildüğü nispetinde bir mevkie sa
hip addolunur; fakat bu büyüklük 
)alnız nüfus fazlalığı demek de
iildir. 
Asrın bütün terakkiyatmı takip 

tdebilecek ilmi ve fenni iktidar ve 
•e;aite malik olmak ta prttır. Gö
liilüyor ki hem milletin nüfusunu 
8.rttınnak hem de onun evsafını 

' l'iikseltmek lazımdır. Nüfusun art-
lııası için çocuk doğumunu içtimai 
~e fenni tedbirlerle çoğaltmak, 
doğan çocukların sıhhat ve hayat
~ı korumak iktiza ettiği qiki.r 
dır. Resmi ve gayriresmi teşek
ltuUer bu vazifeyi li.yıkıyle ifaya 
llıuvaffak oldukları takdirde -
fevkalade esbap zuhur etmezse -
0tuz seneden daha az bir zaman 
larfmda nüfusumuzun daha bir 
llıisli artmaaı kabil olur. 

Osmanlı idaresi zamanında en 
8.ğır hizmetler ve auiidareden mü
le\lellit tazyikler münhasıran Türk 
Uıtsurıına tahmil edilerek asırlarca 
la.yiata uğıablmasaydı bugün hu
dutlarımız dahilindeki nüfusumuz 
tiındikinin bir kaç misli fazla olur
du. Gerçi Türkiyenin bugünkü nü· 
fu.u hudutlarımızı her zaman her 
llevi tecavüzlere kartı müdafaaya 
'Ve bütün mümbit arazimizi itleme
ie, iktisadi ihtiyaçlarımızı tatmi
lıe kafidir· fakat onu daha kavi 
te kudretli bir vaziyete getirmek 
llı~buriyetindeyiz; çünkü diğer 
llıedeni milletler asrın icabatına. 
lı)'gun olarak mütemadiyen terak
~i etmekte olduklarından biz hem 
le.yjabmızı telifi hem de milleti
lııi:zi daha süratli bir inkipfa maz
h11ar edecek surette çalıtmalıyız. 
u da çocuklarımızı iyi yetittir
~ek sayesinde olur. Çocuk doğdu
tu günden itibaren çocukluk dev
teıi olan on sekiz yqma kadar 
~'>k dikkate ti.bi tutularak istik
~e.lde memlekete nifi bir uzuv 
01mak üzere yetittirilmelidir. Bu
lııın için her yqta kabule müsait 
olduğu bedeni ve fikri terbiye ken
disine muayyen usuller dairesinde 
'teıilınelidir. Bu; ebeveynin, hükii
~tin ve cemiyetin vazifesidir. Bu
tiinkü Türk çocuğu yeni rejimin 
leıneli ve müstakbel neslin özüdür. 
Onun istikbalde deruhte edeceği 
lılilli, vatani, iktısadi, içtimai va
tifeleri yapabilmesi, tesadüf ede
teğj mü,külita galebe etmesi için 
e"İııde, mektepte ve muhitinde 
'al'fıı ve memleketimizin bütün 
ihtiYaçları ile mtitenasip bir terbi
)e sistemi takip olunmalıdır. 

Çocuklarımızı kendimizden her 
tihetçe daha ileri bir kudret v~ 
ke.biliyetle mücehhez olarak yetıf 
litıneliyiz ki dütünülen terakkil~r 
~Uıule gelsin. Tabii tekamül kaı
desi de budur. Çocuklarımız ~i
~ derecemizde kalırlarsa hiç bir 
le.hada bir hatve ileri ııidilemiye
teği qikirdır; bu halde bulunan 
hit milletin asrımızda medeni mil
leıler arasında müstakil Yatıyabil
llıeıine de imkan yoktur. Bugünkü 
feııni vesait sayesinde dünyanın 
her tarafındaki terakkiyab suhu
letle takip ve onlardan süratle isti
fade etmek müınkün olduğuna gö
te çocuklar-ız1 bu istifadeden 
lılahrum etmemeyi milli ve insani 
hir vazife bilmeliyiz. 

Biz bu vazifelerimizi yaptıktan 
Slıcuklarmıızm tabii haklarını te: 
lııin ettikten sonra yeni neslimizin 
'l'\irk milletinin bugünkü inkitafı
lıı ınetanet ve süratle kemal merte
beaine vardırabileceğine emin ola
hiliriz. Cümhuriyet idaresi tara
!1ııdan nüfusumuzun artması, d<!· 
tan çocukların zayi olmadan bü
:Uıneleri, maddi ve manevi evıa· 
1 ı iktisap etmeleri için çok fayda-
1 tedbirler alınmaktadır. 

liükUınetin mekteplerde bulu
~e.n ve mektepler haricinde kalan 
~uklarımıza sarfetmekte olduğu 
~~)'reti memnuniyetle görüyoruz. 
•rrıayei Etfal Cemiyetinin fakir 

;ııcukları doğrudan doğruya hima
~ ttmekte gösterdiği dikkat ve 
ııı· hin memleket çocuklarına fa· 
1 ıl olan kıymetli mesaisi teşekkür
~ ~ikredilmeğe layıktır. 

A. Kôz.ım 
T. B. Millet Meclisi Reisi 

Bugün Büyük 

Hariciye Vekili TerJlik Rüttii B. Haydarpaıa utasyonunda .• 

Hariciye Vekili dün 
Cenevreye gitti 

Bulgar Başvekili,· T. Rüştü Beyle 
Filibe'de birleşecek ve Sofga'ga 

kadar bir mülakat yapacak 

Hariciye Vekilinin beyanatı •• 
7 Cenevreye gitmek Üzere Ankara· , 

dan ayıdan Hariciye vekili Tevfik 
Rüttü Bey, dün ıebrinıize aelmiı ve 
ak§IUD da Cenevreye hareket etmiıtir. 
Tevfik Riittü Beye Hariciye huıuıi 
kalem müdürü Kemal Aziz ve ıube 
müdürlerinden Orhan Tahsin Beyler 

M. Muşanof 
Tevfik RGtti Beyi 
Fllbede karşılıyacak refakat etmektedir. 

Vekil Bey, Haydarpaıa iatasyonun 
da ıehrimizde bulunan meb'uslar, va
li muavini. poliı müdürü ve diier bir 
çok zevat tarafından kal'Jılanınıtlar
dır. Tevfik Rüıtü Bey iatikbaline ge
lenlerin ellerini aıkarak hatırlarını sor 
muş Te kendilerine tahsis edilen mo
törle lstanbula geçmiılerdir. 

Cenetıreye giderken.. 1 
Hariciye Vekili Tevfik Rüttü Bey 

kendisine müli.ki olan bir muharriri
mize mühim beyanatta bulunmuttur. 
Tevfik Rüttü Bey, Cenevre seyahati 

SOFY A, (Tele/onla) - Bul
garistan 8C1fvekili M. Mu,anol 
Hariciye Vekili T evlik Rüştü 
Beyi Flibede karşdayacakhr. 
Bulgar BCl§tıekili Flibede T etı
lik Rüştü Beyle birleştikten son
ra birlikte Solyaya kadar gide
cekler, yolda iki memleketi ala
kadar eden meseleler etrafında 
görüfeceklerdir. 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Atina mülakatı arif esinde 
lktısat Vekilimiz dün geldi •• 

Mallarımız normal şekilde ve piyasa-
. /arın imkanı dahilinde satılmıştır 

lktısat Vekili Celal Bey utaoyonda 

lktıaat Vekili Celal Beyefendi Yu
nan 1 ktrsat nazm ile görüımek için 
Atinaya giteınk üzere dünkü t~Je 
Ankaradan tehrimize gelınitı Haydar 
pafa istaayonunda ıehrimizdeki meb
ualar,lı Bankası umum müdür vekili Mu 
aınmer ve bankanın diğer erki.nı, va
li ınu~vini. Ali Rıza, Emniyet ınüdürü 
Fehmı, Zıraat Bankası müdürü Ah· 
sen, Liman ıirketi M. Hamdi, Seyriae
fain U. M. Sadullah Beylerle Deniz 
Ticaret ve sanayi müdürlükleri, Oda 
ve ihracat ofisi erkanı ve diğer bir 
çok zevat tarafınd.a~ istikbal edilmiş
lerdir. Vekil Bf. ıstıkbale gelenlerle 
birlikte motöre binerek Haydarpaşa
dan latanbula inmişlerdir. Kendilerile 
birlikte gidecek olan iş Bankası umu
mi müfettiti Sami Bey de Ankaradan 
gelmiştir .. Bir gün evvel şehrimize ge 
)en Hariciye müste§an Numan müşa~ 
vir •ıfatile ihracat ofisi müdürü Ce
mal Beyler vekil Beyefendiye burada 
iltihak etmitU>rdir. 

Celal Beyefendi ve diğer zevat salı 

gilnü öjleden evvel Seyriaefainin İz
mir vapurile Pireye hareket edecek
lerdir. Vekil Beyefendi dün öğle ye
meğini Tokatliyanda Harciiye Vekili 
Tevfik Rüıtü Beyefendi ile birlikbo 
yemiıler ve bir müddet otelde iatira
hatten aonra drf&lJYa çrkmqlardır. 

Celal Beyefendi dün bir muharriri
mize tunlan söylemİ§tİ1': 

Atina mii:z.alıeratı 
- Atina müzakeratının netJceai 

(Deva= 5 inci sahifede) 

Razgrat hadisesi 
Mazhar Müfit Bey bir 

•ual takriri verdi 

Mazhar Mülit Bey 

ANKARA, 22 (Telefonla) - De
nizli Meb'usu Mazhar Müfit Bey Raz
grat vak'aaı hakkında Millet Meclisi
ne şifahi bir sual takriri tevdi etmiı
lir. Mazhar Müfit Bey bu takririnde 
Hariciye vekilinden hüklımetin vak'a 
hakkında malfıınalının ne olduğunu, 
ne gibi te•ebbüslerde bulunulduğunu 
aonnaktadır. Bu suale Hariciye Ve
kaleti vekili Şükrü Kaya Bey cevap 
verecektir. 

Sahip ve Baımuharriri 

Siirt Meb'usu MAHM"üT 

Umumi Neıriy•t ve Ya:zı Müdürü 
ETEM iZZET 

• yra ımız: 23 ısan •• 
Sanayii teşvik 
Yeni kanun IAylha•ı 

Mecli•e verildi 
ANKARA, 22 (Telefonla) - 1055 

numaralı tetviki aanayi kanununa zey 
len hazırlanan kanun layihaaını hü
kfıınet meclise tevdi etmİJtir. L&yiha
ya merbut eıbabı mucibe mazbataaın· 
daki s•rahate göre teşviki sanayi ka: 
nunun meriyete vaz'ı tarihine kadar 
muafiyetlerden istifade etmek Üzere 
teıcil edilmit olan müeaeııelerin ye
kunu ancak 476 ya varabilmit olduğu 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Otobüsle 
Rekabet 
Münakaşalar 

Devlet Demlryolları 
bütçeııintn münakaıa •• 

ANKARA, 22 (Telefonla) - Bu
giln Büyük Millet Meclisinde Dev-

Relik Şevket, Ha
aanFehmi, Remıi. 
Nebi :zade Hamdi 

Beyler 

!et demiryollan ve 
imanlan umum m

·;dürlüğünün 1933 
!>ütçe layihası ha
·aretli müzakerele 
·e vesile oldu. Bu 
nünaaebetle ilk aö 
<Ü Refik Şevket B. 
Manisa) iatedi. 

Kazım Paşa (Di 
farıbekir)- Nere 
:feain gözlerimiz 
10lda kaldı. 

Refik Şevket B. 
<ürıüye gelerek; 

- Ben de onun 
için geldim diye SÖ 
ze baıladı. Ve de
miryolu siyaseti
nin Türkiyenin mu 
kadderatmrn eaa
smdan addolunan 

bir aiyaaet addolunmak itibarile bu
gÜn müzakere edilen mevzuun ehem• 
miyetini tebarüz ettirdi. Halkın §İ· 
mendife~ Ü :retlerin in pa lıalılığmdan 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Yunan Baıvekill 
ANKARA, 22 ( Telefonla ) 

Yunan Hqvekili M. Çaldaris ile 
Hariciye Nazırı M. Makıimos Ce
napları Mayıs nihayetinde, veya
hut haziranın ilk haftasında An
karaya geleceklerdir. 

Aziz Bey 
Milliyet içi• bir Şark 

•eyahatl yapıyor 
Sabık yalJlerden Aziz Nami Bey, 

Millivet nunma. Anadoluda bir tetkik 
aeyahatine çıkını§· 
trr. Aziz Nami Bey 
geçtiği yerlerden 
muntazam mektup 
lar yazacak ve ga
zetemizin iılerile a 
!&kadar olacaktır. 
Aziz Nami Bey ae· 
yahate Adanadan 
baılryarak Şark vi 
!ayetlerine gide • 
cek ve Şimalden 
avdet edecektir. 
Bu mıntakalarda u 
zun müddet valilik 
ve idare memurlu
ğunda bulunan A-

AZ/Z BEY ziz Nami Beyin bu 
tetkik mektuplan

nı karilerimizin alaka ile okuyacakla
rından şüphe etmeyiz. 

39 uncu Liste 
ANKARA, 22. A. A. - T. D. T. 

Cemiyetinden verilmiıtir: 
Karıılıkları aranacak arapça ve 

farsça kelimelerin 39 numaralı listesi 
ıudur: 

1-BAHANE 

2-BAHAR 

3-BEHRE 

4-BIGANE 

5-BIHUDE 

7-ENDAM 

8-ENDIŞE 

9-ESIR - ESA

RETTEN. 

10-ESMER 

11-EŞYA 

6-ENCÜMEN 12-EVHAM 

Liıtelerde çıkan kelimelerden ma
naları birden fazla olanlann her ma
nası için ayrı karıılıklar ileri sürüle
bilir. 
Kar§ıhk gönderen zatlerin gönder-

dikleri karıılıklardan duyulmut ve e
şildimiş olamayanları hangi kaynak
lardan aldıklannı göstermeleri rica 
olunur. 

1 (Listelere gelen ltar,ılıkla.r İç &ahifemİ2.de) 

23 Nisan 1920 de Türkiye Büyük Millet Meclisi açılıyor •• 

Milli hakimiyetin ilk 
tecelli ettiği gün .• 

Bugün ayni zamanda çocuk haf. 
tasının da ilk günüdür 

BugÜn, milletin kendi itlerini bilfiil 
eline alclıiı büyük gÜnün yıldöniimün
deyiz. On üç aene evel Gazinin büyük 
reisliği altrada ilk toplanmasını yapan 
büyük Millet Meclisi, o çetin badireler 
ve yenilmez gibi görünen müıkillel' a
rasında memleketin dört tarafını ıaran 
tehlikelere karıı en isabetli tedbirleri
ni alarak, memleketi uçurumdan kur
tarmııtı. Aziz vatan toprakları düşman 
iıtilaaından sonra, büyük mediıe te
veccüh eden daha büyük vazifelere 11ra 
gelmit bulunuyordu. On üç aene kadar 
kısa bir zaman içinde neler yaptığını ve 
memlekete neler kıwındırdığın.ı da hep 
biliyoruz. Kendi iılerimizi kendi elimi
ze aldıktan sonra geçen on üç aencyi 
miskin ve uyuşuk geçen uzun saltanat 
dt:.virlcriyle mukayese etmeğe bile in-

oaıı utanıyor. Onun içindir ki buaun 
milli günlerimiz aruında en büyük bir 
pndür. 

Bu münasebetle bugiln bütün reami 
daireler mektepler, mali müe11eoeler ta 
til edilecek, aec:e tehirde tenvirat ya
pılacaktır. Gündüz Halkevinde aut 15 
te merasinı vardır. Merasime lstikl.ı.I 
martı ile batlanacak, C. H. Frrka1r Vi
layet idare heyeti reisi Cevdet Kerim B. 
bir nutuk IÖyliyecek, Gazi Hz. nin ta
rihi nutuldarmdan muhtelif parçalar ~ 
kunacaktır. Bu meraaim ve nutuklar rad 
yo ile her taraftan dinlenebilecektir. 

Darülfünunlular marşlar 
söyleyecekler 

Darülfünun ve yüksek mektepler ta 
(Devamı 4 ilncü sahifede) 

Acele etmek lazım! 
Dahili istikraz kayıt muamelesi 

bir hafta sonra kapanıyor 
Ergani istikraz tahvilleri, gerek §eh 

rimizde. gerek memleketin her yerin
de beklenen alaka ve rağbeti gÖrmÜ§· 
tür. Bu iıtikrazm birinci kıımına ait 
kayıt müddeti ayın 30 uncn günü ak
ııamı bitecekm. Müddetin bir hafta 
kalması, bu tahvillerin ikramiyeli ve 
faizli olmaaı ve binaenaleyh memle
kete yeni bir demiryolu kazandırmak 
la beraber, hamilleri için de en karlı 
bir it olduğunun anlaıılma11 halkın 
rağbetini tehalük derecesinde arttır
mıştır .• Yalmz Zonguldak'ta ilk ham
lede 112 bin liralık tahvil aatılmıı ol-

maaı, halkın bu umumi tehalükü hak· 
kında kafi bir fikir edinmeye müaa
ittir. Şehrimizdeki bütün bankalarda 
bili.istisna kayıt muameleleri yapıl
maktadır. Muhtelif bankalar, bu hu
auata afifler yaptırını§lardır. Ecnebi 
bankalar ve bir çok mali müeueaeler 
de, mühim mikdarda istikrazı dahili 
tahvilleri satın almakta olduklan gö
rülmektedir. 

Hasan Tahsin Beyin konferansı 
Dün aaat 16 da Darülfünun konfe

rans salonunda Müderris Ayni zade 
(Devamı 2 inci sahifede) 

MEVKUF TALEBE 
23 talebe hakkında tevkif kararı 

verildi, diğerleri bırakıldı 

. ,, . -~ 
Talebe BiTliii Reiai TerJlik B. Emniyet Müdürlüğünden Adliyeye götürülüyor. 

Tecemnüat kanununa muhalif olarak met, Ropen, Aaıop, Bedrettin, Hamit, 
tecemnü yapmak ve tecemmua tahrik Faruk, Cavit, Berı;, Nihat, Muıtafa, 
ve t01vik ebnekten maznun olarak ya- Mehmet Halit, ismet, Tugrul, ilhan, A-
kalanan talebeler hakkındaki hazırlık li Suavi, Cavit, Bedri, Ragip, Alber, 
tahkikatı ilonal edilmİ§tir. Tahkilrati i- Selim, Tevfik, Ziya, Hasan, Sabahattin, 
dare eden müddei umumi bat muavini Rifat, Nail, Ziya, Nahit, Seyfi, lsmail 
Hikmet ve muavin Nüsrat Beyler maz. Edip, Nevzat, Şura, Hikmet Ce.-1, Re-
nun olarak derdeat edilen 84 talebeden ıat Ali , Şadi Srm, Mazhar Hüseyin, 
61 inin hakkındaki tahkikatın gayri Niyazi, Prodromoa, Kemal Eoat, Mu-
mevkuf olarak yapılma11na karar veril- harrem, eŞvket, Müntakım, Bül-t, Az 
mit ve bunlar dün kefalete ve ikametgi- mi, Necati Nuarat, Mustafa Nazif, Os-
ha r~ptan serbest bırakılnuıtır. man Bürhan, ishak, Osman Nezihi, E · 

Serbeıt bırakılanlar ıunlardır: min Mustafa, Cevdet Faik, Saim Pulat, 
Zeki, Onnik, Hüaeyin, Mubliı, Meh- (Lütfen sahifoyi çeviriniz) 
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93f elaketleri ve lgnatief 
• 

HABERLER 
t' . k 1 T.. ki ., 1.... ld M.. Amerika ya vardı 

As er. ur er mag up o u.. 0 - Mac Donald "V azlfe-
saliha aktolundu. işte lstanbul! .• ,, miz yola çıkmaktı,, 

Grandük, itin uzamaaına razı olmadı 
it, Gortehakof'da devletler arasında 
Berlinde bir l<onsre inilıadı kararlaşb
iından muahedeye "Mukaddemab sul
hiJ'e muahedeoi" l\dı ve.ilmeaiaü yazdığı 
cihetle lgnatief bu iddiaımdan vazgeç
mek iıtirarmda kaldı 

işte bu ıurtle 1878 ...,.,.i Rumi Şu
batının 19 uncu Ye Efronci Martmm 
3 üncü günü ~ yaıtafanosta Rusya tan
fında.n Kont Nikola lır-tief ve M Alek 
.andr Nelidof'an, Türla:iJ'e tarafından cfa 
Saffet Pata ~ Sadullah Beyin İmzala
rile 29 madde ve bir UJ'ilclen mürekkep 
bir mukaddemata sulhtye muahedesi İm· 
z.ı edil ı. _, 

Muahedenin İlnU edileceği pn, Ça
nn ela cüluı günii idi. Grandük erı..-
ıkn Ayaıtafanostalö ukeri düz sahaya 
çıkarmq. Geç.it resmine hazırlatmqb. 
Meraıime ı...ıamaı. üzere imza babed 
ı.ekleniyorda. 

1 mza iıi urun sürdü. Grand- W'O Ca 
nenollar "lısnızlaıuJ'o.-lar, ikide birde 
murllhhaıların toplandıkları lgnatiefin 
evine adam cönden,.ol'lardı. Cenenıl, 
bu •on dakikalarda bile Türklerden bir
:u daha b~ kopamwlı. hevesinden 
kl"'ndini ftlanuyorda 

Jl<ın.ıy~t imza nıerasilni tanıaml&rıdı. 
l gnatief Grandükün hıızunına gelerek 
1mza isi bittiğini bildirdi. Bunun üzeri
ne geçit reımine ba.ıanch. Grandük Ni
kola, ordusuna şu kıaa nutku söyledi: 

'·A,ker! 
•' Türkleı· mağliı.p olJu. Mi.i.N[eha 

aktoluntlu. lfte lıtcuıbul! .. ,, 
Rus başkumandanı bunu söylerken, 

oldukları yerden bir cölee halinde gö
riınen l stanbulu gÖıteriyonla .... 

Ayaıtafanoı muabede.ı.inin 
imzasından sonra 

Muahednin imıauı babeftDj ilk olarak 
Grandük Nikola, biraderi Çar ikinci 

leksandra şu telgrafla 'bildirdi: . 
'' Alloh Çara aıe bize bu mukaddes 

harbi zaferle neticelendirmeyi müyc3~ 
ur etti. Bütün Rıu köylülerinin köle
likten az;at etliltlikleri bu güntle si.ı: 
H ıri.tiyanları Müalüman ~ulmiinden 
kurtarmıı oltlunuzt., (1 ). 

:l.Tuahedenin imzuı büeri Petrest
burgta da ıenlildere vesile oldu, Cene
r ! lgn tief'in baba.., huta ve yatakta 
ıdı. Çar, bu ihtiyar uluıria oğlu vasıta
Iİ!e kaıandıklann1 dü,iüadii. Ona ıu tel 
~r fa gönderdi: 

"Rus lmparatorlugu için pek ~ref
li olan bu muahu/~nin im.zası 6enin 
oiluna nasip olduiundan dolayı çolr 
m~mnunum,,. 

lnua bobeTi, Y ddız sanıymda korku-

~ ocaı. Fethi, Hikmet la:ımil, Leen, Mil
lı talel,e birJiğ: reiılerinden Ali, Birlik 
"''" ından Kemali Beyler. Bunlarm ha
ricinde Birlik reisi Tevfik Celil, Şükrü 
~Y"- Adnan Cahit, Şevki İbrahim, A
bıdin Nesimi, Hüdai Şakir Hikmet Ab
diiccelil, Adnan Cemil Be,ler talebeyi 
ve halkı k ınunsuz tecenuıriia tahrik ve 
teı•ik etın•kten. Muhlis Mehdi, Cemal, 
Ahm•t Muhtar, ŞeYket Necip, Necati 
Nu rat. Biirhan Hüseyin, lıımail Haldu, 
Abddlalı Cevdet, EnYer Yusuf, Selim 
Fuat Hulusi, ilhan HÜ1e7İD, Tarik Ha
lit, \ziz Ziya, Ali Abdiillalı, Sedri Hak 
k•, Ragıp Mehmet beyler de k:ıımen ka
nunıu-z nÜmaJ'İte iıtiralrten, kısmen de 
zabita memurlarına hakaret ve darpten 
ınaznuu olarak haldanndaki tahlrilı:atın 
mevkuf!n i~ı~ bı1ır _.ilmİftir. 
_ 1: evkif ulilebıl.nıeleri İçiıı salibiyetli 

lıakım lıu.ıuruna çakanlmaları icap eden 
bu 23 maznLIJl talebe dün akfam saat 
tam 17,30 da üçer lô.tilik cnıplar halin
de ve h.-ı· grup iki. polis refakatinde ad
liyeye eetırilerek kapı altuıa teslim ~ 
dilmitlerdir. Tam -t ıa de bu 23 tale
be Sulıaaw.- aullı lıirinci ceza hak • 
mi Rqit Beyin huznuna çıkarılmaİ. 
uzere janılannalann _. altında 
n>ahkeme salonuna leftedilmqlerdir. 
Halıim talebeleri ayrı a)'n isimlerini .,_ 
kayarak yokl- ettitba - müd
dei umumiliiin teylôf talepnameainda 
zikrettiği. reobeho miicsloe ola&bnu,tur, 

Bu esbabı mucıı.e,e nazaran lıı.akiın 
iıuzurundaki talebeler lauw.nsuz tecem
mii yaparak Bulpr komcılosban.si v.e 
8ulpr meurlığı öniincle llİİmayİf yap
tıİ<tan oonrı< toplu olarak avdet ederi~ 
ken p,.ngalti poliı merb:zi önünde kar. 
ılarına çıkan zalılta memur ve kuvvet

lerinin (ılağılm!) emrine i~. ~e
yip dağılmamak n zabit&ıım fili muma 
neatına karıı koymak, clmp ve lıak.aret
te bulunmak Ye halla dağılmamaya teı
vik etmekten maznun idiler. Hakim 
hüla><Uını yazdığımu ıu esbabı mıicibe
yı okuduktan ıonra l'llllZD.unlan ayrı ay 
n uticvap rtm.İttir. Bunlardan talebe 
ırliği idare heyetine dahil olanlar bu 

toplantının t•lebe birliğinin tertip ve 
teıvıki ile olmadığına, talebe birliğinin 
tertip ütİği •e müııade almak için Vi
Jiıyete müracaat ettiji mitinein pazar 
pnü için tertip edildiğini, fakat müsaa 
de edilmediğini, bu mü1aade etmemek 
ke1fi1eti anlqddağı esnada da Takıim
de talebe birliği namına bir tec:emmü 
yapıldıitnı duyduklanııı, ve birlik na
mma yapılan bu tecemmünün tnahiJ'etinl 
ani mak üzere Taksime çalap rnektepU 
gençler 11ra1ma katild1klannı ve bu .,._ 
nada yakalandıklanru söylemitl ... ılir.Di 
"'et"lnind~ bir lnsmı İae mahiyetimi an
i nıadıklan bu t•cemmüa tesadüfen kra
rı,tıkl"rını, bir k" ne olduiunu anlıı
ınak için ı.~1ab1lığa sok':'lduldanna, bir 
k'5mı a .,Wrıayiften bile haberdar ol
ma:iıkları halde gece sokakta giderken 
poh tarafından çevrilip karakola ı;-otü-
rülJ~klerini .öylemi~lerdir. lıticvap 

lar İçin titriyen Osmanlı ıu.ltanıru da 
sevindirdi. Abdülhamit, Çar ikinci Alek 
sandra tu telrafı çekti: 

"Rus imparatorluğu tahtına cülü
alnu.1: giinünde :&atı hG.fmetpl!nahüeri .. 
ni tebrike ve dıntane münasebetler 
temine imkan h.Uıl oltluğundan dolu. 
yı cok bahtiyarım . ., 
. Çar ikinci Aleksandr, bahası kendi 

baba11nı ölüm döıeğine deriren muzaf
feriyetleri kazanmq olan Abcliilhamiı!in 
hu telgrafına şu cerab. verdi: 

"Haklıımtla gÖ&terilen iltifatı falıa
nelerintlen ve mua/ıet/enin ukti beşa
retintlen tlolayı letelıkür ederim. Cü
lüsom ,Ününde imaılanan bu muahe .. 
elenin mahkem ve aradaki da11tane 
mnasebetlerin devamlı olmasını dile-
rim ... 

Bu merasim biter bi- lırnatief, e
aerini tamalarnak, yaplığl muahedeyi 
başka eller karıımadan tatbika bqla
mak İtine koyuldu. Muahede ablWrum 
hütiin Rus Mlirforiae ..., Balkan hükü
metleri müme11illerine tebliğ etti. Se
firler, bulunduklan ,,erlerin devletleri 
nezdinde bu muahedenin tadil edilme
mesine fikir bazırlamafa çalışacal<la.rdı. 
Sırplar, Bulgarlar, Karadaihlar, çok 
minnettardılar.Pani1 lavizmin bu fe~akir 
ve gayretli diplomatını alkışlara boğu
yorlardı. lırnatief Onlara: 

Bu ilk adnndıı·. Biliyorum ki bütün 
lılavlar henüz kurtulamamıştır. fakat 
arhk: onları kurtarmak bir zaman işi · 
dir. Temeller konmu,tur. 
Diyordu. 

Yalnız Romanya , rueınnun değildi. 
Müslümanlarla meskün olan Doprl\caya 
almak, ona mukabil Ulahlann oturdu
ğu Besarab.ra kısmıo.ı Rusyaya .. ermek, 
Bİil<relçe zararlı bir İl sayılıyordu. Bu· 
nun için Romanya karargiha mümessil 
bile göndermemiıti. Muahede Rusyanm 
Bükreş: mümessili vasıtaa.ile Roma.nyaya 
bildirlidi. 
Y unani•tan. muahedede adı bile geçme

mesinden üzüJüyot", Girit imtiyazları 
hakkındaki maddeyi pek müphem ve de· 
ğersiz buluyordu. lngilizlerin kucağı
na atılmak. Türkiyenin şu zayif zama
nından istifade ile hudutlara saldm:nak 
fikri Atinada bir heyecan kasırgaaı hali 
ni alınıştı. 

lran da bitaraflığının mükifatı mu
hedede ceçmemesinden müteessirdi. 

(Devamı var) 

( 1) Çar ikinci Aekaandr, cülua ııü
nünde Rusyada Servage denil«n ve ara 
zi ile birlikte oratla çalıfOn köylülerin 
J.e tlemirbaf saY11larak ara~ $Ghibi.ne 
tlevrinden ibaret olan uıaılri lağaıet- 1 

mifti. Grantlül<, bunu ima diyor 

neticeıinde mıununlann hepsi iıaklunda 
tahkikat ·kmal edilinceye kadar tevkif 
kararı verildiji ıöylenrni~tir. 

Maznunlar .lür. akşam tevkifaneye 
nakledilmişlerdit. Pazartesi günü istin· 
talı. hıJı.imliı"Fne sevkedileeek olan '11az 
nunlarm ayni eiınde ilk tahk k~tlarının 
icrasına ı,,.,ıanacağı muhtemddir. 

Birlik henüz seddedilmedi 
re~embe giinii yapılan niiınayi.ı <lo

liıyıiile M. T. t .. !ebe birliğinin idare h•
yeti azaıı ifadelerine müracaat edi1"":r.ek 
üzere poluçe ar4runaktaıiır. idare heye
ti aza•ından bir kaaıru mevkuf ise de he 
niız bir kııını bulunamamııtır. Öğrendi 
ğmııze göre, ı:ümayiş kararını Birlik i 
dare heyeti re•men vermiı değildir. Bu 
mesele idare h~yetinde görii1ülmüı, fa . 
kat nümayi~· ıhtiyen aza ekalliyette kal 
dığından karar vt:1.·.tlememİJtir. Bunct 
rağmen ı.nmayış tertibini istİyen Birlik 
reisi, umumi lı:atıbi Ye daha bir iki ;.,.it, 
aralannda bu qi kararlaJtınıııılar ve 
pe?fembe cabahı bütün yüksek m•ktep 
ve fakülte taleb<ıine bu huıusta haber 
g:oodererd. ,.-t l>eııte toplantıyı temin 
etmiJerdir. . . 

Birlik dün de seddedilmemı!tır. 

M. Tabakof ne diyor? 
Sofyada çıkan Zara 11azetea.i lstıuıbMJ 

muhabiri M T abakof dün alqanı mat
baauıı:uı celerek Haber ea:zetainde a
lı;_yhind*i yaı:ın111 doıjru olmadağuıı 
OOJ'~emı~tir. M. Tahakoi, bili.ki• hükü
metıo aldığı !iddetli tedbirler sayesinde 
n~yi~ e~~·nda hadiae olmadığını ca 
~teonır bıldirdiğini, bunu. her vakit id 
dıaya hazır olduğunu, kendisinin en ha 
raretli bir_ Tiirk-Bulıar dostluğu taraf
tarı o1dugunu. bunu veıikalaria iıbat.t 
l>azır olduğunu bildirdikten sonra H.ı
~ ~azet~~i o.leyhiode Cümhuriyet ad· 
liyesıne mura..,.at edeceğini .Oylemiıtir. 

Talebe birliğİnin teşebbüsü 
Milli Türk Talebe Birliği kongre 

daiıni azalan dün Gazi Hazretlerine 
b;,. telgraf çekerek: Razırrat hi.diseai 
üzerine şehrimizdeki Bulgar mezarla. 
ğma gidilerek çelenk koymak suretile 
T ·- k yu"ksek tahıil gençliğinin ince 

ur l .. 
hulerini ve temiz heyec;ım arma cos. 
termelerini kendi noktaı ~zar:lanna 
eöre müdafaa ve izah etmıılerdır .. ~J' 
nc.a Batvekil ismet Paşa Hazretlerıle 
Maarif vekili Reşit Galip ve Halk fır
kası umumi katibi Recep Beylere de 
aon hadiseler hakkında mektuplar 
eönderilmiıtir. Diğer taraftan Dahi~
ye vekiletine müracaat olunarak Mai
li Türk Talebe Birliğinin ııeddine gi· 
dilınemesi huauaunda ali.kadar ma
kamlara emir verilmek suretile birli
ğin ltorunma11 rica edilmiJtir. 

lzmirde 
lZMIR, 22 (Milliyet) - Razgrat 

hi.dise•i dolay11ile miting yapmak iı
tiycn gençlere viliyet tarafından mü
saade verilmemİftir. 

diyor 
NEVYORK, 22 A. A. - M. 

Mac Donald, buraya gelmittir. 
V AŞINGTON, 22 A.A. - M. 

Mac Donald ile birlikte buraya 
gelmekte olan lngilterenin Ameri 
ka sefiri trende mumaileyhe icap 
eden izahatı verecektir. M. Mac 
Donald bu aktam Reisicümhurun 
misafiri olacak ve 'erefine riyase· 
ticümhur sarayında ziyafet veri· 
lecektir. M. Rooavelt soğuk algın 
lığından temamen iyile.mit oldu. 
ğundan yarın için Poton:ıac nehri 
üzerinde bir gezinti tertıp etmiş· 
tir. Bu gezintide Reisicümhur ile 

lngiliz B~vekili ve Madam Roos
v~ı• ;Je Mel Mac Donald buluna-

caktır. 1 
NEVYORK, 22 A.A. - M. Mac 

Donald tahriri beyanatmd ~öyle 
dem ittir: 

- Amerika Reisicümhuru ile 
muhtelif iktısadi ve siyasi mesele· 
ler hakkında açıkça noktai nazar ı 
teatisinde bulunacağımı ümit edi-
yorum. 

Elimizdeki kısa bir zaman zar
fında tabii kat'i itilaflar vücuda 
getirilmesi beklenilemez. Zira di· 1 

ger memleketler de bizim gibi bu 

meselelerle alakadardır. Yalnız 
müsbet bir faaliyette bulunulabil
mesi için yolu hazırlamak İcap e
der. Bunun k;in toplanmamız za. I 
ruridir. 

M. Mac Donald'ın hususi treni 
İngiliz yaz saatı ile 18,59 da Va· 
şİngton'a hareket etmi.tir. 

Büyük Almanya 

M. Herriot'nun vllhim dt!dl{'Jt 
birliğe doğru .. 

BERLlN, 22 A.A. - M. Goering 
Munih'e muvasalıitı sırasında ya
pılmı, olan kabul merasiminde 
Almanya'nm en büyiik iki devleti 
olan Prusya ve Bavyera'mn yeni 
Almanya'nın temellerini t~kil e
deceğini beyan etmi,tir. 

Günün birinde tarih Nazi inkıla 
hının ve Hitler'in en büyük me
ziyetinin başkaları tarafından bi
tirilememiş olan milli biı-1" işini 
ikmal olduğunu söyliyecektir. 

Einstein'ın kürsüsü alrndı 

BERLlN, 22 A.A. -Almanya'· 
nın milli teceddüdüne karşı takın- j 
mış olduğu tavırdan dolayı Eins· ı 
tein, Alman fizik enstitüsü reisli- 1 
ğinden çıkarılmıştır. 

1 mayıs çabtm• 
bayramı 

BERL1N, 22 A.A. - Volff A- 1 
jansı bildiriyor: ı 

Umumi mesai konfederuyonu 
merke~ ~omiteai, bir mayıs ~~ü- 1 
nün mıllı çalışma bayramı alanı 

1 
hakkındaki kanunu taavip etmi,, 
itçi sendikaları azuını bu bayra-
ma i'tirake davet etmittir. ! 
Japonlar ileri hare~ 

keti durdurdular 
TOKYO, 22 A.A. - Japon kuv

vetleri Çin seddinin cenubundaki 
hareketleri durdurmak emrini al
mıtlardır. Jehol hududunda artık 
Çin tehlikesinin önüne geçildiği 
ve Çinliler kifi derecede geri atıl
mıs olduklarından mezkür seddm 
Çin topçusunun menzili dıtında 

kaldığı mütaleasında bulunuluyor. 
Japon kıtalan Çin seddine doğru 
çekilecekler ve bu çekilme üzeri
ne arada kalacak olan bitaraf 
mıntakaya Çin kuvvetleri girdik· 
leri takdirde bunları bombardı· 
man etmekle iktifa edeceklerdir. 

İran petrolleri 
LONDRA, 22 A.A. - Deyli 

Heralt'a göre lran tabı ile Anglo
Persian Oil namına Sir John Cad· 
man, bir mukavelename imzala
-u.ı 'aml!uaru":ıı.nw na . .upaı•ıw 
gıltereye Iranın geni, petrol mın
takalarında yeni ve mühim bir 
imtiyaz bahtetmektedir. 

lktısadl küçük itilaf 
BUKREŞ, 22 A.A. - Mayıs or. 

talarında Prague'da toplanacak 
olan Küçük itilaf konfera~sınm 
siyasi meselelerden başka hır. l~
tısadi Küçük İtilaf vücude getırıl
mesi meselesi ile meşgul olacağı 
aöylenmektedir. 

İktısadi düello başladı 
Ruslar da lngiltereye karşı ikh. 

sadi bazı tedbirler aldılar 
Mahkumlar bırakılacak mı? 

. 
MOSKOV A, 22 A.A. - Harici 1 

ticaret komiseri Roaengalta Sov
yet Rusyamn lngilterede~ ticaret 
mümessili Ozeraki ile iki muavini
ni Moskovaya çeğımııfhr. Bunlar 
yakında lngiltereden ayrılacaklar 
dır. 

Harici ticaret komiserliği ayni 
zamanda ln~iltereden her türlü 
mübayeah, lngiliz vapurlarının 
kiralanmasını, lngiliz ticaret et
yasmın Şovyet Rusyadan transit 
olarak geçmesini ve İngiliz top
raklarında Sovyet transit ve tek
rar ihraç muamelelerinin yapılma 
sını menetmittir. 

Diğer taraftan münakalat ko
miserliği de İngiliz gemilerinden 
Rus - İngiliz mukavelesi mucibin
ce alınmakta olan tenzilatlı liman 
resminin kaldırılarak bu gemiler· 
den azami resmin ahnmasmı em
retmiştir. 

Yumuşayorlar mı? 

LONDRA, 22 A.A. - Reuter 
Ajansının aldığı malilmata göre, 
resmi mehafil, Rus ithalatına ko
nan ambargonun Rus ihracat e•
yasından bir çoğunu lngiliz piya
sası haricinde bırakmasını naza
ra alarak bu halden doğacak bazı 
hakiki sefalet vak'alarınm müs
tesna hallerde ithalat için hususi 
izinler verilmesini haklı göstere
ceği fikrinde bulunmaktadır. 

Matrut mühen:lisleT bir şey 
söyle.meyor 

V ARŞOV A, 22 A.A. - Dün sa
at 13 te Leh hududundaki Stolp· 
çe istasyonuna Moskovadan Lon
draya dönmekte olan İngiliz mü
hendisleri gelmistir ki ~unlardır: 

Monkbouse, Cuahny, Gregory, 
Nordwall sonuncusunun refaka
tinde zevcesi ve Müdafaa vekili. 
bulunmaktadır. 

Mühendisler istasyonda tayya
re ile gelmit olan 14 İngiliz gaze
tecisi tarafından kar~ılanmışlar
dır. 

Mühendisler Moskova - Stolpçe 
seyahatını yalnız ba,larına yap· 
mıtlar, beyanatta bulunmaktan 
imtina etmişler ve yalnız - Good 
Morning - diyebileceklerini söyle
mitlerdir. 

L;;b hududundaki Demiryollan 
memurları, mühendislere ve gaze 
tecilere her türlü kolaylıklan gös
termitlerdir. Mühendisler ve ga
zeteciler saat 14 te Var~vaya ha
reket ve 22 de oraya muvasalet 
etmişlerdir. 

lsti.nai bir muamele 

V ARŞOV A, 22 A. A. - Aslen 
Ru,; olan ve zevcine refakat eden 
İngiliz mühendisi Nordwall'ın zev 
cesi, hareketinden bir gün evvel 
istisnai olarak fngiliz tabiyetini 
iktisap etmeğe muvaffak olmut
tur. Kendisine hareketinden iki 
saat evveİ bir diplomatik pasa· 
port verilmi,tir. 

Salacaklar mı? 
LONDRA, 22 A.A. - Moskova 

dan gelen son haberler üzerine 
hapse atılmıs iki mühendisin akı
beti hakkmd'a. nikbinlik hüküm 
sürmeğe başlamıfhr. 

Deyli ekspres. Sovyet hükümeti· 
nin ,imdiden mahkıimlan salıver
meğe karar vermi' olduğunu istih 
baratına atfen yazmaktadır. 

Acele etmek lazım •• 
( B~ı 1 inci sahifede) 

fahıin Bey tarafından ütikrazı dahi
li hakkında biT konft1ran.a verilmiıtir. 
Tahain Bey mühim bir aamj kütlesi 
huzurunda verdiği konferanaında ez· 
cümle dem~tir ki: 

- S.yeılı dioleyicileriQı, 
Hepiniz biliyorsunuz ki, cümhuri

yet hükUıneti, Diyarıbekir - F evzipa
fa demiryolunun i~tıru ikmal için 
bir istjkraz yapıyor ve bu istikraza 
ittirake tekmil vata.nda,ları davet e
diyor. Türk vatandaıları büyük bir 
imtihan geçiriyor. Oteden beri milli 
hamlelerde kiyaset ~e rüıtünü ikmal 
eden halkımızın bu imtihanı da pek 
parlalt bir muvaffakıyetle g-eçireceği
ne sarsılmaz kana.atim vardır. 

Fevzipaşa - Diyat"ıbekir hattı Üze· 
rinde Şefkatli İstasyonundan Ergani 
ye yapılacak yol, Ercani bakır made .. 
nini dünya piyasa.sına. çıkaracaktır. 
Bu maden dünyanın en zengin bir 
madenidir'. Bu madenin iıletilmeai 
batka madenleri işletmiye benzemez. 
Çünkü hasılatının yüzde 75 i devlete 
aittir. Cümhuriyet hükıimetim.iz; bu 
milli servetin daha uzun müddet yer 
altında gizli kalmasını istemez ve me: 
seleyi en ameli bir tanda halletmeyı 
ve yüzde 5 faizli ve ikramiyeli 1933 
iıtilcrazı namile bir istikra% aktetme· 
yi dütündü ve bunun 4 milyon liralık 
ilk parçasını halkın kaydma açtı ... 

da mute-Lozan konferan•r esnasın d 
veffa Lord Cürzon, çolı: geçme en 
T -· ,_, . kalıp Avruparun ur .... yenın parasız .. . . 
_ .. d d" ölı:eceiini soylemııtı. onuno ı.zç .. b .. 
Cümhuriyet bükUmet1nın aııreta aa-

. d b lı:elıanet tahakkuk etme-
ye11n e u _ b' il' . 
d. F k t tal ün ganp ır lece 111 ese-
·'· l ar 'i, müteveffa Lordun halefleri 

rı o a a il k . . h 
meaelesiııi ha etme ıçm ra at 

para B h. h'. 
lartnı feda ederek, a rınıu ıtı aşa-
rak Amerikaya kadar seyahat mecbu
riyetinde kaldılar. 

Gazi Mustafa Kemal Türkiyesi ha
rici i~tikra:ztan kaçmı' ve her işi mem
leketin ve milletin kendi kuvvetile 
yapmak yolunu takip etmiıtir. Şi
mendiferlerimizi de bu siyasete mu· 
vafık bir şekilde yaptırdık, yaptırıyo
ruz ve yaptıracağız. Aaırlar aüren im 
peratorluk devri yanında, pek kısa o
lan on aene içinde elde edilen netice· 
ler bu husustaki azmin ve aarfedilen 
himmet ve meaainin parlak bir delili
dir. lmperatorluk hükUınetinden dar 
ve genit olarak 3730 kilometrelik ~~
tiyazh demiryolan devr~lmmış ıdı. 
1934 seneıinde Türk demıryollararun 
tulü 6604 kilometreye baliğ olacaktır 
ki, imperatorluktan de~rralınan .de~ir 
yollan mikdan hemen hemen bır m••
li artmış demektir. 

Bu auretle Ankara - Sivas; Samsun· 
Sivaı; Fevzipaşa .. Ergani; lrma~ -
Kömür havzası; Kütahya .. Bahkeıır; 
Ulukışla • Kayseri; Afyon - Antalya 
demir bağlarla bağlanacak; istilı:şafı 
yapılmakta olan Sivaı - Erzurum hat
tına başlanmış bulunacaktır. Şimdiye 
kadar sarfolunan para 60 milyon lira 
derecesinde olduğuna göre, hükUmet 
Şefekatli .. Ergani hattJ.nı istikraza 

müracaat etmeden dahi yapabilirdi. 
Fakat devlet, bu hattı halknruzın ta
sarnıfundan yapmaiı d~ndü ve mil 
li bir hamlenin ilk adanın• attı. De
mek oluyor ki bu demiryoJunun aer
mayeai mühendisleri, ustaları, i.-;ileri, 
hüliıa her şeyi Türk olacak.'' 

Hatip, bundan .aonra istikraz .,era· 
iti hakkında teknik malümat vennit 
ve demi,tir ki: 

"- Küçük taaatTUf erbabı biriktir
dikleri parayı bankalarda bırakırlar
"" kendilerine ancak yüzde 2 - 3 fa
iz verilmektedir. Bu istikraza yatırdı. 
ğı paraıı için İae yüzde 5,26 faize ve 
yüzde 2 İkramiye alacaktır. Bundan. 
başka bir ihtiyaca uğrayıp ta parası· 
nı geri almak İstese tahvilleri her za
man Borsada satabilecek, bunları te
minat göndermek SUJ'etile bankalar· 
dan her vakit- avans alabilecektir. 

Bir de Mmi bankalar küçük tasar· 
ruf eahabının iatikraza .ittirak etmeJe .. 
rini temin için kolaybklar göstermek·· 
tedirler. Bet lira veren bir adam için 
mütebaki 14 lirayı krediye raht 
ebnektedirler ki \,unlar ıene 
içinde yavaı ~Vll! bu borcu-
nu ödeyebilecekbr. Bu tedbir 
le adeta iıtikrazm kapanması müdde
ti temdit edilmiş oluyor ve iatikra2 
huılınm taksitlerle ödenmes; kabul 
olunmut bulunuyor. 

Taluin Bey, büyiik senna,,elerin da 
hi bu istikraza i~tirakle büyük fayda
lar temin edecei;ini izah etmiş ve ciım 
huriyet hükiımetinin aldığı tedbir vr 
sözünü tutnıak için cöıterdiği alaka 
ve ihtimama ehemmiJ'etle nau.n dik
kati celbederek. "ismet P,... hülı:fune. 
tinin yüksek ahlakının ve diirüıt ha· 
reketlerinin bunun eibi ne kadar par
lak tabloları vardır." demittir. 

Hasan Tahsin Bey konferansını 

şöyle bitirmiştir: . . 
"- Türk vatanda1ının aklı selımı· 

ne nıilli itlerde gösterdiği yüksek ala7 
ka' ve heyecana en kavi bir imanla •· 
nandıgım için ko~unuz, bir an evvel 
yazılınız. 

Aydında .• 
AYDIN (Milliyet) - Mtl~ı. Aydın 

Bankası Ergani istikra~• ta~vıh tahvi. 
li alacaklara yedi tak>1tte odemek Ü· 
zere kolaylık göstermektedir. 

Casuaların reiai öldü 
CANNES. 22 A.A. - Harp es· 

nasında Fransa'nın casusluk ve 
mukabil casusluk servislerini ida.. 
re etmi• olan kumandan Ladoux 
ölmüştür. 

Mumaileyh, 1914 senesinde ma
re~I Joffre kendisine bu mahrem 
vazifeyi tevdi ettiği zaman Alp 
avcı kıtaatına mensup ve yüzba'ı 
idi. 

Kendisi istihbaratı merkezile•tir 
miş ve mukabil casusluk servisle· 
rini idare etmiştir. 

Bilhassa dansöz Mata Hari'yi 
tevkif ettiren odur. 

Fili be 
Mülakatı 

Tevfik Rüttü B. Bulg•ı 
Baıvektli ile 

bu aabah görüşecekfe!' 
SOFY A, 22 A.A. - T evlik Riıf 

tü Beyefendinin yarın Cenevreyt 
gitmek üzere Solyadan geçeceği 
ni haber alan Bulgar başvekili b, 
akşam kendi&ini Filibede karşJtı' 
yarak görüşmek üzere Sofyadafl 
hareket etmiftir. 

Anadolu Ajansının notu: Bul· 
gar sefiri de M. Mufanol'un Fili· 
bede Tevfik Rüftü Beyefencli1'1 
karşılayacağını bugün Hariciyt 
Vekaletine bildirmiş ve Hariciyt 
Vekaleti taralutdan lstanbulılo 
bulunan T evlik Rüştü Bey malô· 
mat verilmiştir. 

T evlik Rüştü Beyefendi yan~ 
sabah 9,30 da Bulgar hiıkUıntıl 
reisi ile bulufacaklardır. Tabii to· 
raleyni alakadar eden meselelerd 
konufulacağr tahmin olunur. 

Ceza muhakemeleri 
usulü kanunu 

ANKARA, 22 (Telefonla)_, 
Ceza muhakemeleri usulü kanuntı· 
nun bazı maddelerinin deiiftİ· 
rilmesi hakkındaki layiha ile cer.JI. 
istina/ı haklnnda ceza muhakeme
leri usulü kanununa ;z;eylen ha.zıt· 
lanan layiha ve sulh hiikimlerinifl 
tatbik edecekleri tahkikat usulil 
hakkındaki liiyilıa Mecliu verildi· 

Bahriye reaml 
'ANKARA, 2Z (Tele/onla) ..-

Hükiimet btıhriye resmi kanuna· 
nun bqinci maddesinin deiiftiril· 
mesi hakkındaki layiha ile Seyme 
lain idaresi memurlannın telraiit• 
lüğü hakkındaki liiyilıayı mecla
ten geri istemiftir. 

Vaiz ve deralamlar 
ANKARA, 22 (Tel.elonla) -

Vaiz ve dersüun mııQfkrn lıırklnw 
dairi layiha heyeti umumİyeye aecı
kolunmustur. 

Ayakkabıcıların 
tetebbi•il 

ANKARA, U (Tel.elonla) -
.Şehrinaize gelen lzmir Ayahkabıel 
lar cemiyeti reüi Melımet Rrqetı 
ve sanayi birliği wnami lr8tibi 
Mehmet Ali Beyler uUilıadar mllt' 

kamlıırla temtu elmelrtetlirler •• Bil 
zevat• ibtidai maddesini huri,ıett 1 

tedarik eden l&.tilr ayakkabı lalr 
rikalıınncn memleketimizin İf ve 
istihllilr sııhtuını sar ... ccd! bir felıil 
deki faaliyetlerinin önüne g~t 
si maksadile tqebbüalerde bulan' 
maktadırlar. 

Dahiliye m6atetarı 
it batında 

ANKARA, 2Z (Telelonlıı) -
Dahiliye müste,arı Velıbi Bey Kofl 
yadan geldi. Yeni 'OQ%ilesine bafl4 
dı. 1 

Ylkaek mübendl• 
mektebi bfttçesl 

ANKARA, 2Z (Telefonla) _. 
Yüllsek MühenJu melrlebi biitç11-
ri meclis ruznamuine alındı. llelr 
tebin yeni büt'e l&yi/ıauıa gö..
müderria ve muallimlere 11_,/arl 
nrn enuali hcmlmın yüde 5t3i Yfl' 
rine yüzde 15 i 11erilecelttir. BtJ 
maksatla bütçeye talısüat , 
tur. 1 

Bir firari ,.akalaadı 
IZMIR, 22 (Milliyet) - Bin bet 

yüz lirayı zimmetine g~irdiğİtl· 
den Maniıada 5 sene hapsına hü· 
kıim verilen ve dört seneden beri 
firarda olan Salihlili Evkaf tahsil· 
darı Salih Ef. buradıı yakal-· 
rak tevkifhaneye sevkedilmiftir. 

ineği kovalarkea 
IZMIR, 22 (Milliyet) - Kemer 

istaıyonunda hııt üzerindeki inef' 
kovalamak ürtiyeıı Hamdi El 
tren taralından 90 metre siiriiklett 
miş ve ağır surette yaralanmıftır. 

lzmirde Çocuk bayraat• 
IZMIR, 22 (Milliyet) - 23 Ni· 

san bııyramı münaıebetile yanJ' 
Gazi heykeli önünde senlik/er yP' 
pılacak, heykel etrıılını çocuklar 
dan mürekkep canlı bir çele11lı 
kaplıyııcaktır. Bu çocukların üze/' 
leri çiçekle bezenmİf olııcakhr .• 

Halkevinde de ayrtcıı mera.sif' 
yapılacak çocuklara on binlere' 
paket üzüm ve incir dağıtılacaktı' 
Bundan baska nutuklar aoyletıe 
cek gece d~ Mete piyesi temsil e· 
dilecektir. 
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Madenciler avdet ettiler Gençlik silahtır, fak t 

Madencilerin arzuları yüzde doksan 
kabul ve tatmin edilmiştir 

Mahkemelerde 

7 kişi daha! 
İçlerinde iki kadın, 

iki çocuk var 

Pollata 

Kaçakçılar 
Eroincilerden bir ka

file daha tutuldu 

MaarlHa 

idman şenliği 
Bu aene on bin talebe 

lttirak edecek 

I· 

lktısat Vekili Celal Beyle temas 
etmek üzere Ankaraya gitmif o
lan madenciler heyeti fehrimize 
avdet etmi,tir. 

Heyetten Madenciler Birliği u
mumi katibi Sadrettin Enver Bey 
bu temas hakkında kendisile gö
rü.en bir muharririmize demittir 
ki: 

- Ankarada İkbaat Vekili Ce
lil Bey heyetimizi kabul etti. Ve
kil Bey heyetimize bilhuaa Vekil 
oldukları gündenberi memleketi
miz madenciliğile bilhassa ala
kadar ve metrul olduğunu ve ma 
dencilerin istediklerinin yüzde 
dokaanını temine çalıfhğuıı, niha 
yet madencilere çalıfma ..&a11 a
çıldığını beyan etti. 

Vekil Beyefendi bundan sonra 
beyanatlarına f(>yle devam etti
ler: 
"- Bugün benim de ıizden bir 

talebim vardır: ihracatınızı iki 
misli arthracaksmız. Resmin yüz
de bire indirilmesi size bir nevi 
primdir. Çalıtınız. Bunu temin et
tiğiniz ııUn madenciliğe yardım ve 
himaye artacaktır. 

Ankarada Maadin umum mü
dürlüğüne madencilerin bu sene
ki programı bildirildi. Bir çok 
madencilerimizin yapılan himaye 
tesirile aldıkları sipariflerin ge
çen seneden fazla oldufu meyda
na çıkmıfbr: Binaenaleyh 193 se
nesi maden istatistikleri 1932 ye 
niabeten llcbl8t Vek&letini tatmin 
edecek bir mahiyet arzedeceği fim 
diden meydana çıkmıftır. Bilhas
sa krom ihracatımız bu sene çok 
mühim bir yekiln tutacakbr. 

İktisat Vekili Beyefendi bu ta
ahhutlerden memnun kalmıt ruh
satname ile itliyen madenlerin de 
kararnameden iıtifade ettirilece
ği, yüzde bire indirileceği vade-
dilmittir. . 

Habcdar toplanamadı 
Dün tranait halı tacirleri Ticaret 

Odasında bir içtima yapacaklar
dı. Fakat Odalar kongresi olduğu 
için bu içtima yarına bırakılmıt
tır. 

Atinadaki konsey içtimaı 
Balkan ittihadı konferanıı Türk 

delegeleri dün Ticaret Odaıında 
bir içtima yapmıflardır. Türkiye 
Balkan Birliği cemiyeti reiıi Ha-
18D Beyin riyaseti albnda yapılan 
bu içtimada Atinada yapılacak o
lan konaey içtiaıaına ait itlerle 
m"fgul olunmUflur. 

Ankaradaki iktisadi 
toplantı 

Ankarada yapılmakta olan ik
·hsadi toplantılar için lstanbuldan 
yeniden bazı vesikalar istenmit' 
tir. 
Fransa ile ticaret muahedesi 

Türkiye ile Fransa ve Türkiye 
ile Suriye arasında bir ticaret mu
ahedesi yapılacağını yazmı,tık. 

.... l _e_o_R~s_A __ I 
(it Banka11ndan abnan cetveldir) 

22 NiSAN 1933 
Aktam fiatları 

lıtikrazla• Tahvilat 
latikraz dahili 98.-
Snrk d. yolları 3,10 EJeiltrik --..-
D. Mu•ahhide 52,25 Tram••J' -.-
Vumrüldw :0,175 Tün.-! 
Sa1di m11hi 7.- Rıh.tun 18,25 
Baidat 11.75 /o '" ~hı 1 Ku· 
T. a•keriye 7,75 ponau.z •4,20 
lzmir Deledi1• f' " 111 46,-
fıtikrazı 99 + meııil 56,35 

ESHAM 
f s Baalcaaı Namıı f 
K uponauz 9,50 f 

.. ,. ııam,J ine loıto t 
ponau& 9,40 # 

,, ,. M\\• ula ku-
>onau:ı: 102 

21,30 
30.50 
ıı.so 

23,85 
f An~dolıı Hiaae 

1. Şen1eli 25,25 

Boınonti ku. 
ponıu~ 

Terko 1 

Çimento Ar. 
lttihat dey. 

Şrk dey. 
lialya 

2.-

Trm\lay 50,75 
Reji 3,80 
Şir. ltari1• 15.-

Şark m. ec.ıa 

TeJeron 

2.SO 

2,85 
13,-

Paris 
Londra 
Nüyork 
>.!ilano 
8rökael 
Atina 

ÇEK FlATLARI 
12.06 ı Praj 

740 .. Vi7ana 

.. ' Cenevre 
Sofia 
Amaterdam 

N 

20 r F'ran,ıa 
ı l aterlin 
l Dolar 

ıo Liret 
20 f , Belçilı.a 
20 Drahmi 
~ i. Ja-.içra 
2() Le-.a 

1 Florin 
iı Kur. Ç.k 

51,40 4 Madrit 
9,11 198 ~ Berlin 
3,41.83 f Varıı.ova 
I0,175 f Pe te 

2,45,52 i I> • 
65,69 l Belırat 
1,18,37 ı Mo6KOva 

UKUT (Satıt) 

Kurut ı --
171- 1 Şilin., A•. 

744 1 P .... ta 
llO.- l Mark 

218 l Zeloti 
115 t Pena• 

25.50 20 Le7 
820. 20 Dinar 
26~ 1 Çernow~ 
as.- 1 Altın 

120 1 Mecidiye 
B•nkaot 

15,885 
-4,49 

5,S7,Z5 
2,06,95 
4,22,75 

3,74 
79.36 

34,295 
J0,93.ZS 

Ku""t -26.-
17~ 

llO.-
24.-
33.-
23.-
55.-
-.-
9,26 

34.-
2.-

Bu husustaki müzakerelere ikti
sat Vekili Celal B. in Atina'dan 
avdetinden sonra, takriben 15 
mayıste batlanacaktır. 

Sovyet ticaret inhiaannın 
y_ıldönümü 

Dün Sovyetler, ticareti harici
yenin devlet inhisarına alınması
nın 15 inci yıldönümünü tes'it et
mittir. 22 nisan 918 de, Sovyet ik
hsadiyatında mühim ve kat'i rol 
oynayan kısa bir kararname Le
ninin f8hsi te,ebbüsü üzerine ka
bul edilmitti. Kararnamenin esa
sı fU idi: 

"Bütün harici ticaret devletlet
tirilmiftir. Ecnebi memleketlerin
den ve ecnebi ticaret müeueaele
rinden her nevi sınai ye zirai mah 
sullerin alım ve sabmı ecnebi mem 
leketlerinde yalnız Rusya Cümhu
riyeti namına hususi Mümeaaillik
leri tarafJndan yapılabilir. Bu ma 
kamlardan gayri için ecnebi mem
leketlere ihracat ve ithalata dair 
ticari muamelelerin akti memnu
dur." 

Rus gazeteleri bu kararname tat 
bikatma geçildiği o ııünden bu
güne kadar Rus iktuadiyabnm 
geçirdiii tahaviiller, tatbikahn 
neticeleri ve .,..ka memleketlerin 
ikbsadiyab ile mukayelerden bah
ıeden yazılar netretmektedirler. 

Bursada muamele vergisi 
Bursa Ticaret Odası Muamele 

vergiıi üzerinde tetkikat yapmak
tadır. Bursa Odası bu hususta la
tanbul Ticaret Odasmm da nok
tai nazarını aormu,tur. 

Dolar yükseldi 
Dün Borsada Dolar eski seviye

sini bulmamakla beraber kısmen 
yükselmittir. 

Dün aabah Dolar borsada 51,63 
üzerinden açılmıftı. Akfllm 51,40 
ta kapandı. 

Dün lstanbul borsasında Dolar 
Üzerinde epeyice muamele olmut
tur. 

PARIS, 22 A. A. - Kapanıtta 
kambiyo fiatleri: Dolar, 23,25; 
İngiliz lirası, 88,82 Fransız fran
gı. 

LONDRA, 22 A.A. - Cite, dün 
nazarı dikkatini bilhassa Fransız 
frangına atfetmittir. 

Paris üzerine kambio, oldukça 
kuvvetli bir tazyike maruz kal
mı' ve 87,12 iken 89.50 olmuftur. 

Londra için doların düfmeıi, 
timdiki halde, bir teyakkuz ve in
tibak meselesidir. Çünkü lngiliz 
liraıı altından ayrılmıtbr. 
VAŞiNGTON, 22 A.A. - Ayan 

meclisi bankalar encümeni, on re
ye kar,ı on reyle doların altın aya 
rını indirmeği teklif eden takriri 
reddetmi,tir. 

Polis müdürlüğü dün Adliyeye 
7 kitilik bir kokain kaçakçııı ,ebe 
kesi daha tevdi elmittir. 

Bu tebeke içinde iki kadın, 10 -
11 yatlarında iki çocuk ta vardır. 
Kadmlarm hmi Mükerrem ve 
Marika, çocukların İsmi de Van
gel ve Muzafferdir. Diğer maznun 
lar Koçu, Dimitri, Halil isminde üç 
kitidir. 

Maznunlar üçüncü istintak hi
kimliğine tevdi edilmitlerdir. 

Falcı 

Dün Ağırceza mahkemesinde 
Louise isminde bir madamın mu
hakemesine batlanmı9br. Madam 
Louise falcılık yapmaktan ıuçlu
dur, cürmünü inklr elmİf, evinde 
yakalanan kitapların düa kitabı 
olduğunu söylemittir. Muhakeme 
kitapların celbi için bllfka güne 
bırakılmıttır. 

Hapishaneye girdi 

Vakit ııazeteai ..bibi Hakkı Ta
rik Beyi yaralamaktan mabkfun 
edilmit bulunan ve ııhhi vaziyeti 
huebile cezası tecil edilen mual
lim Bedi Bey dün cezamıı çekmek 
üzere hapİlaneye müracaat etmit 
ve girmiftlr. 

Yangın davuı 

Bahçe Kapumdaki tuhafiye ma 
fazasını kasten yakmaktan suçlu 
Sal&hattin Vehbi Beyin muhake
meıi dün ~eza mahkemeıin
de batlamıfbr. Salibattm Vehbi 
Bey cürmünü inklr elmİf, tahliye 
talebinde bulunmUflur. Bu talep 
kabul edilmi,, Salabattin Vehbi 
Bey tahliye olunmUf, muhakeme 
fabit celbi için batka güne bıra
kılmıftır. 

Şahitken maznun oldu 

Pendikte balıkçı Alaettin Süley
manı öldürmelrten suçlu Mete 
Mehmedin muhakemesi dün Ağır 
ceza mahkemeıinde devam edil
mittir. 

Dünkü muhakemede Niko is
minde bir phit dinlenmİf, bu f8· 
hit fehadetlni gizlemek >stemif, 
bunun üzerine iddia makamının 
talebi üzerine cürme tqrik edile
rek maznunlara mahsua daire için 
de Mete Mehmedin yanına otur
tulmuttur. Müddei umumi tekrar 
ayağa kalkarak maznunun tevkifi 
ni iıtemit ve tevkifı tahkikat neti
cesinde tezekkür edilmek üzere 
maznuniyetine karar verilerek mu 
hakeme 20 mayıH talik olunmut
tur. 

fotanbul :ııabıtau Uyufturucu mad
deler kaçakÇJhima ve kaçakÇJlanna 
kU'fı açtJlı mücadeleye bütün pdcletile 
devam ebnektedir. Beyoğlu polio mer 
kezi memurlan Dolapderede Dimitri 
iaminde bir pluı kahvede eroin çe
kerken cllnnü mothut halinde yakala
mıılanhr. Eroin çekmekten k-dini 
kaybebnİf olan Dimitrinln ii:ııerincle 
birçok eroin paketJeri çılmııfbr. Di
mitri Yerdiii ifadede bu eroinleri Mü
kernım ve Koço iomlnde iki lıaçakç .. 
dan aabn aldığını e perakende ola
rak eroin tiryaldlerine aatbimı .öyle
miftir. Poliı yapbiı araıbrmada çok 

• geçmeden bu ikinci el kaçakçılan da 
gene q baftnda yakalamata muvaf
fak olmuıtur. Mükerrem ve Koçonun 
ceplerinde mühim mikdarda eroin bu
lunmuıtur. Bunların deYamlı eroin 
kaçakçılığı yapbklan zabıtaca teebit 
edilınittir. Mükerrmnle 'Koço eroinle· 
ri taynnadıklan bir adamdan alchkla
nru ıddia etmektedir. Şüphe U-rine 
üç tah11 nezaret albna almnıııbr. Sa
it isminde biri de Taluinı cİYannda 
ıüpheli bir vaziyette görülmüı ve ta
kip edihnittir. Sait, yakalanacafnu 
anlaymca cebinden çıkardığı bir pa
keti lraldınıalar iUt6ne fırlattıktan 

sonra kaçmağa ba9lamıtbr. Paketin 
içinde bir mikdar eroin bulunmıq, Sa
it te biraz oonra yakalanmı9br. Sai
din üıı:erinde daha batlra eroin paket
leri bulunmuıtur. Kaçakçıların öteki 
arkadqlan 9iddetle aranmaktadır. 

Fınnda kavga 

Galatada, Bereketzade mahalleoin
de lbrahim uıtanm fmnmda Mehmet 
ve Y akup iunlnde iki çırak araaında 
kavsa çıknut ve Mehmet, eline aeçir
diği bıçakla Yakubun kolundan yara
)llDllfbr. Çırak Mehmet yakalanmıfhr. 

E•rar kaçakçıaı 

Çenaelköyiiııde Jho iuninde birinin 
üzerinde yapılan arqtırmada bir mik 
dar eırar bulunmuıtur. lbo, bu eırar
lan Arnnut fomailden aldığını oöyho
mit ve lımail yakalanmJfbr. 

T ramcıayJan diiftü 

Teofiloı \uninde on iki yqlannda bir 
çocuk tramvaydan atlarken dütmiit 
tehlikeli surette yaralamruıhr. 

; 

lnglliz aefirl bugün 
• geliyor 

izinli olarak Londra'ya gİtmit 
olan İngiliz sefiri Sir Georııes 
Clark bugün tehrimize gelecektir. 

Hasan ve Ruıen 
Eıref Beyler 

Mayısın on betinde her sene ol
duğu gibi Takaim stadyomunda 
idman ,enlikleri yapılacaktır. Şen 
liğe 10 bin lise ve ortamektep ta
lebeıi ittirak edecektir. idman ten 
tiklerinde yapılacak hareketlerin 
programı mekteplere bildirilmit
tir. Talebe provalara baflamıtlar
dJI'. 

Gazi enstitüsü müdürlüğü 

lıtanbul Kız Muallim Mektebi 
müdürü Halit Ziya B. Ankara 
Gazi enstitüsü müdürlüğüne tayin 
edilmittir. Enstitü müdürü Hik
met B. eaki vazifesi olan umumi 

müfettitliğe avdet etmİftir. 
Kız muallim mektebi mtıdürlii

ğüne de Tezer Ağae>ğlu Ahmet H. 
tayin edilmiftİr. 

Muhtelit mahkemeler 
Muhtelit Türk - Yunan mahke

mesinde dün 15 davaya bakılmıt
tır. Bunlardan 6 sı talik edilmi9, 
9 u reddedilmiflİr. 

Romanya milli tagannl 
heyeti 

Şehrimizde bir konaer Yerecek 
olan Romanya Milli taganni heye 
ti aalı günü hU1USi trenle tehrimi
ze 3elecektir. 

-Oç memura itten 
el çektirildi 

Defterdarlık tarafından görülen 
lüzum üzerine takrir memurların
dan üç kitiye i•ten el çektirilmit
tir. 

Tazim telgraflanna 
cevaplar 

Himayei Etfal kongresi müna
sebetile çekilen tazim telgrafları
na fU cevaplar ııelmittir: 

Dr. Ru.a Nuri B. Himayei Etlal. 
C. Kongre rem: 
Hakkımdaki temiz duygularını

za letekkür eder muvaffakiyetler 
dilerim. 

Rd•icilmhur Gazi M. Kemal 

Kongrenin toplanması münaae
betile hakkımda gösterilen sami
mi duygulara te,ekkür ederim E. 
fendim. 

B. M. M. Reisi A. Klızım 

Kongreye hayırlı itinde muvaf
fakiyetler temenni hakkımdaki 
duygularına te,ekkür ederim. 

Ticaret odaları kongresi 

B. M. Mecliıi ikinci reiıi ve Tür
kiye Balkan Birliği cemiyeti reisi 
Hasan ve Umumi Katibi Ru,en 
Efref B. ler dün Ankaradan feh
rimize gelmitlerdir. Hasan ve Ru
,en Efref B. ler Atina'da toplana
cak olan 3 üncü Balkan konferan
sı konseyine ittirak için Atina'ya 
gideceklerdir; murahhaslarimiz 
yarın hareket edeceklerdir. 

Ba,cıekil ismet 

Saygı değer kongrenin değerli 
duygularına arzı tetekkürler mu
vaff akiyet diler saygılarımı suna
rım. Ef. Dün verilen üç raporu tetkik için 

üç encümen s-eçildi 
lstanbul mıntakası Ticaret Oda

ları kongresi dün Ticaret Odasın
da on yedi Ticaret Odası mümes
sillerinin i•tirakile toplanmıştır. 

Kongre bu sene hakikaten can
lı ve kalabalık bir manzara arze
diyordu. 

Saat on bette mıntaka Ticaret 
müdürü vekili Bahri Bey kongre

. Yİ açtı. Bahri Bey açış nutkunu 
söylerken, bilhassa yedi senedir 
toplanan Ticaret Odaları kongre
sinin ne gibi kararlar ittihaz etti
ği ve ne yaptığı noktasına temas 
ederek, bu husuıta zihinlerde yer 
eden iıtifhamı silecek izahat ver
di ve ezcümle dedi ki: 
Şimdiye kadar Ticaret Odaları 

kongrelerinde ittihaz edilen ka
rarlar ve temenniler bilhassa 15 
esas rnadde üzerinde bulunmak
tadır. Bu kararlar ve temenniler
den bir çoğu intaç edilmiş, mühim 
ve mü5bet neticeler almmıttır. 
Mıntaka Ticaret Odaları kongrele 
ri temenniyatı üzerinde Ticaret 
müdürlüğünden geçen 4100 evra
kın 190 ı intaç edilerek, kongre 
arzuları tahakkuk etmif ve yüz ta
nesi de muamelede bulunmuttur. 
Diğerleri için mali veya !air İm
kansızlıklardan dolayı kuveden 
file çıkmak imkanı bulunamamıf
tır." 

Bahri B. bundan sonra tahak
kuk eden isteklerden bilhassa kre
di bahsine temas ederek hükf.ime-

tin ticari, sınai ve zirai kredi sa
hasında aldığı tetbirleri tetrib et
ti ve bu seneki ruznameden bah
sederek kongreye muvaffakiyetler 
temenni etti. 

Kongre ikinci reisliğine Tekir
dağ murahhası Sıtkı Bey seçildik
ten sonra bu seneki kongreye ve
rilen raporların tetkiki için encü
menler seçildi. 

Bu seneki kongreye üç rapor 
verilmi,tir. Birinci rapor müderris 
Hakkı Nezihi Bey tarafından 
"Ya, meyva istihsal ve ticareti" 
hakkında hazırlanmıfhr. İkinci 
rapor Ticaret müdür vekili Bahri 
Beyindir ve "Yumurtalarımız" ü
zerinde son vaziyete göre yapıl
mı~ bir tetkiki ihtiva etmektedir. 
Diğer rapor gene Hakh Nezihi 
Beyindir ve Ankarada bir "Tica
ret Odaları" birliği yapılması hak 
kındadır. 

Bu üç rapordan birincisini tet
kik etmek için murahhaslar ara
sından Sıtkı, Ziya, Ihsan Beyler, 
Yumurta raporu tetkik edecek en
cümene Bahri, Ziya ve Hulki B. 
ler. Odalar Birliği raporunu tet
kik edecek encümene Hakkı Ne
zihi Cevat Nizamı, Akif, Vafi ve 
Vehbi Beyler seçildiler. 

Encümenler içtimalarını bugün
lerde yapacaklar ve çar,amba gii
nü heyeti umumiye toplanacaktır. 

Kongreden sonra murahh aslar 
ferefine bir çay verilmi,tir. 

Reü: Dr. Fuat 

KÖYLÜYE GAZETE 
Halkevi Köylü duvar gazetesi çıktı 

Halkevi köycü-
lük komitesi ta
rafından Köy dü
var gazetesi nami
le bir gazete nefre· 
dilmeğe batlanmıf ı 
br. Bu gazete bü-
tün köylere beda- ~-,------------------
va tevzi edilecek-
tir 

Köycülük komi-
tesi idare heyeti a- ır;ıca. 
zasından Zeki Ce- ~m,k 

mal B. gazete hak- i'k"' · 
kında şu izahatı ~;,'~~ 
vermi,tir: ln so· 

- Şimdiye ka- r 
dar köylünün ~ı,,nı, 
fikri sahadıı. yük- f.ml•
selmesine yardım ;nde 

edecek elde hiç bir m"' 
vasıtamız yoktu. 
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Bunu dütünerek köylü ıçın ırı 
harflerle yazılmıt bir gazete net
retmeği dütündük. Avrupadaki 
müterakki milletlerin köylüler i
çin nasıl çalıttıklarını tetkik ettik 
Kendi memleketimize uygun bir 
tekilde bu gazeteyi hazırladık. 
Renkli, iri resimli yapmak sureti
le köylünün merak hislerinden ve 
alakalı tecessüsünden istifade et- ı 

tik. iri yazılarla da daha kolay 
okutacağımızı tahmin ediyoruz. 
Bu gazete içindeki sıhhi,iktıHdi iç 
timai meseleler ve havadisten is
tifade ederek Cümhuriyet rejimi
ni telkin etmeğe çalıpcağız. Ga
zete bütün köy odalarına, mektep 
salonlarına, köy kahvelerine ve 
köylülerin en fazla bulunduğu 
meydanlara talik edilecektir." 

Gençlik bilse, ihtiyarlık yapabil
se! •• derler. 

Yılların emeğini ve tecrübesini 
yirmi yatında bir gence atılarnak 
kabil olsa bayabmızda çok derin 
bir inkılap olurdu. 

Geçen gün Darülfünun gençle~i
nin nümayitini bir tesadüfle ya
kından seyrettim ve yirmi yıl evvel 
Balkan muharebesini yüzüne gö
züne bul-.bran Babıi.li hükumeti
ne kartı galeyan eden gençliğin 
heyecanını duydum. 

Gençlik hislerini ve sinirlerini i
radesine ve idrakine rimedemi
yor. Siyıuf hidiseleri de Sir gönül 
macerası gibi muhakeme ediyor. 

His ve sinir İnsanı daima alda
tır. 

Heyecan bir sarhotluk gibidir. 
Adama cüret verir. 

Ve bütün banlar bayatta zararlı 
teylerdir. Ne çare ki biz teeuür, 
heyecan gibi sönül oktıyan, sinir
leri seren duygulann tehlikesini 
ancak .,..nnn: üzerinden yıllar ve 
yıllar geçtikten eonra anlıyoruz. 

Her Yasiyeti Ye her hadiseyi si
nirlenmeden, hislerimize kapılma
dan muhakeme edebilsek birçok 
hatalardan kendimizi kurtarmR· 
mız mümkündür. 

Biribirlerini tahkir etmek için 
devlet li•nma ve siyaset kavaidi
nf' sığmayan mektuplar yazarak 
harp açan Miri hükümdarların ma
cerası ne elimdir. Timurlengin Yıl
dırıma, Yavuzun Şah lsmaile kar
tı hırslanıp parlamaları, hisle~ino 
ve heyecanlarına hikim olamama
ları iki kardet milleti yılluca ve 
asırlarca hiribirine diitman etmif, 
jüzbinlerce canın bu his ve heye
can uğuruna kurban gitmesin<' ııe· 
~J> olmuttur. 

Yeni yeti,en Türk gençliği, Muı 
tafa Kemal Türkiyesinin temiz ve 
ferefli gençlili sinirleri ve hisleri 
ile değil kafaaı ile hareket etmeli· 
dir. Türk gençliği cümburiyetin o
toritesine engel değil, ona de~tek 
olmalıall'. 

Türk ııencini inkıliba aykın gi
den hareketlere kartı ne kadar has 
sas görmek istersek milli ve siyaıi 
daYalarda da hilkUmet disiplini d 
rafmda lradeaine bikim görmek 
iateriz. 

Bulpriıtandaki mezarlık hadi
.resine benzer bir vak'a geçen giın 
(Alliye) de olmuf, Belediye ka
aaba içindeki eaki mezarlığı ka
patmak istediii için geri fikirli bir 
kaç cahilin itirazına uğramıştı. 

Dini hiıleri ilet edip hükumet 
ve belediye i•lerine bu tekilde mü
dahale edenleri kanun cezaya çar· 
par. Fakat böyle ahvalde kanunun 
müdahalesine hacet kalmadan 
gençliğin temkinli ve iradeli bir 
nümayi•i Belediyenin bu pek ta
bii vazifesini kolayla,tırmı' olur. 

Gençlik bir silahtır. Fakat bu si
lahı lüzumsuz yere te,hir etmek 
büyük tehlikelere kartı ondan bek 
lenen vazifenin mehabetini a-;oal
br. Buna dikkat edelim. 

Burhan CAlllT 

Romanın yıldönümü 

Roma fehri tesisinin 2686 inci 
yıldönümü münasebetile, İtalyan 
klübünde bazı merasim yapılmı .'1k 
hr. ib.t: 

bilgiç 
Fransız aefiri ae?dl anki 

a ntı, 

Fransız sefiri Conte de Cham- ·
brun dün Ankara' dan ,ehrimize 
gelmittir, sefir üç gün sonra tek
rar Ankara'ya gidecektir. 

Kim•e•izler yurdu 
Belediyenin Galatada açacağı 

kimseıiz çocuklar yurduna Selçuk 
Hatun kız sanat mektebi muallim 
!erinden Kazım Zafer B. müdür 
tayin edilmittir. 

Konferana 
Konya lisesinden Y eti,enler birliğin

den: 
23 Nioan pazar aünii oaat 17 te Halt.

eYinde müderris muavini Dr. M.S..di B 
<Almanyada ve bizde tahsil hayatı) ad
li bir konferanı verecektir. Konferans
tan sonra değerli oanat'ki.r (Reyan Tn 
fik Hf.) ve yeğenleri (Semih Lütfü 8 . ) 
klaıik eserlerden ibaret bir piyano ve 
Keman konseri vereceklerdir. 

Bu toplantıya herkes gelebilir 
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23 NiSAN 1933 
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Telırraf adresi : laL Milli7et 
Telefon Numaralan: 

Baımuharrir Ye Müdür : 24318 
Yazı itleri Müdürlüiü : 24319 
idare •• Matbaa : 24310 

ABONE ÜCRETLERİ : 
TürltİJ'• iç.in Hariç içU. 

L. K. L. K. 
3 aylıiı 4- 8-
6 

" 7 50 ı4 -
ız .. 14- 28-

Gelen e•ralıı: a•ri Terilmn.- Müddeti 
geçen nüshalar 10 kuruıtur.- Gazete •• 
matbaa7a ait itler için müdiriyete mü
racaat e<lilir. GazetemU ili.nların m•'u
liyetini kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Yeıilköy raaat merkuindn alınan ma• 

IUmata ıöre bu sün haya bulutlu, kı•- .. 
men yaimurlu olarak deTam edecektir. 

22-4-33 tarihin.de ha•a tazyiki 756 mili
metre en çok sıcaklık 22 en aıı: 12 derece 
idi • -
ltE~E~~ 
Bir balık hikayesi 

9u balık gazetelerin dütkün ol
du•Jarı Nisan balığı değildir. 

Bu balık ba,ka balıktır. Hi
kayesi öteden beri söylenen yunus 

balığı da değildir .. Bu balık hika
yesi herkesin dikkatle okuyacağı 
hele vergi, oktruva ve memleke~ 
ekonomisile mefgu) olanların me
rakla okuyacağı bir hikayedir. 

Boğaziçinde Anadoluhisarmda. 
Ferhat Reis iıminde bir balıkçı re

isi vardır. Babasından intikal eden 
san'atinde mahir bir adamdır. Al

tın para zamanında devlete 70 -
80 bin liralık balık satmıf, para 

kazannııf, servet sahibi ol1DUftur. 

Bu adam bugün gözleri görmez 
bir haldedir. Servetinden de sırtın
daki parça parça olmut elbisesi, ve 
Emniyet Sandığında rehin edilmit 
iki evinden batka bir fey kalma
mıftır. Bu adamın bqmda elli ki
fi vardır ki, ekmeklerini onun ka

yıklarında balık tutarak çıkarır. it 
te bu adam 21 Nisan 933 tarihinde 
bir parti 1480 kilo yani bir buçuk 
ton uskumru tutmut ve balıkhane
ye getirmit ve kilosunu elli para
dan satmıttır. Bu uskumrunun ba
lıkhanede satıtmı ve içinden ne gi
bi paralar çıkarılarak Ferhat Re
ise kaç para kaldığım gösteren şu 
faturaya bakınız: 
L. K. 
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1480 kilo uskumru bedeli 
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Yani bir buçuk ton balık hıtan 
Ferhat reis 3 lira 22 mıru. almıt
tır. Bunun yüzde kırkını talfeıine 

dağıtacaktır. 
Gene ayni adam, ayni günde ba 

· iı;haneye 767 kilo uskumru daha 

Mllliget'in edebf romanı: 82 

göndermiştir •. Bu da elli paradan 
satılmıştır. 
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Hüliiaa edelim: Ferhat Reis 
1480 kilo bir 767 kilo da bir kice
man 2247 kilo (iki ton bir çeyrek) 
uıkumru tutmuttur. Bu balıklan 
b~lı~haneye getirmit, satmıf, res
mını, nakliyesini vermit eline ce· 
man 392 kul'Uf geçmittir. Dikkat 
edin! Ey iktısat üleması, ey ekono
minin dizginli, dizginsiz nevilerini 
mütalea edenler, ey kooperatifçi
ler ve ey balıkçılığı ıslah etmek is
tiyen büsnü niyet sahipleri! Odu
nun iki yüz elli kilosu 350 kurut 
ederken bir balıkçı reisi iki ton bir 
çeyrek ağnlığında balık tutuyor. 
Bunun için l S bin liralık iilet kul
lanıyor ve eskitiyor.Voli kiraıı ve
riyor, eline 392 kurut geçiyor. Bu
nun yüzde kırkı tayfasınındır. Bu 
tayfa da kırk elli kitidir .•. Bunun
la kendisi mi, tayfa mı geçinir ••• 
Eskiyen, sakatlanan, ağları, kayık 
!arı mı tamir olur. Ve bununla 

Türkiyede balıkçılık Yllf&r mı?. 
Ben bu adamla görüttüm. Beni, 
kapı kanadından ancak sesimle 
farkedecek kadar gözlerine zaaf 
gelmiş olan bu adam hiç bir şey
den mütteki değil. Yalnız vaziye
ti bize gösterdi. Ve yalnız üç ay 
dan beri kendilerinden alınmaya 
başlıyan oktruvadan tikayet etti. 
Şehre ne mikdar varidat temin et
tiğini bilmediğim bu oktruva işinin 
her tarafta tikayeti mucip olduğu
nu bilirdim. Şimdi de tarhında tah 
silinde yanlıthklar olduğuna kail 
oldum. Neden?. Çünkü oktruva 
balığın kıymetinden değil kilosun
dan almıyor... Kilo bqma yirmi 
para .... Evet! Uıkumru yirmi kuru 
~satıldığı zaman ili!. Yirmi para 
verilebilir. Liikin böyle kilosu elli 
paraya dütünce görüyoruz ki; 
oktruva idaresi mal sahibinden üç 
misli fazla para alıyor ... Eğer İs
tanbul bu para ile tanzim, imar e
dilecekse doğrusu bunun bize lü
zumu yok!. 

Ayni adam diyor ki: 

- Ben şimdi yarını milyon kilo 
uskumru tutabilirim, liikin tutmak 
istemiyorum. Çünkü balıklarımızı 
ihraç edemiyoruz. Memlekette de 
ıarfedilmiyor. Yarım milyon kilo 
balığı balıkhaneye götürünce us
kumrunun kilosu on paraya düte
cek, halbuki nakliyeler, miri re .. 
mi ve diğer masrafları bertaraf yal 
nız oktruvası kilo bqına yirmi pa· 
ra.. O halde para kazanmak fÖyle 
dursun üste para vereceğim... E, 
bu vaziyette neden balık tutayım? 

Bu mantıki ve haklı söze cevap 
vermeğe kalkıtmak tuhaflık olur .. 
Bir vakitler Türkiyede balıkçılığı 
ıslah, balık tutma tarzlarını tebdil 
ve daha bilmem neler için mütehas 
sıslar getirildi, gemiler alındı idi .. 
Bütün bunlar yapılarak tutulacak 
balıklar bugünkü akıbete uğraya
cak olduktan sonra bu külfete ne 
hacet!.. 

Her feyden evvel malı para et
tirmeye çalışmalı ve balıkçıları hi-

MAKEDONYA 
de ben senin SÖbefİne sen benim vö
beğime birer kw-Jun sıkar ve ikimiz 
birden ırümbürdeyip sideriz. Fakat 
aynlmak? Asla. . Lüblnaka bir defa 
sever~ Onun sevgisi ılıkbr, tatlıdır; 
arzuvericidir. Lakin unutulmamalıdır 
ki bir Makedonya kızı aıkı ya duyar 
ya duymaz. Biz safla~ karakterli 
bir neslin kızlanyız. Bız kayalardan 
yontulmut gibiyizdir. Bir kaya deli· 
nebilir ama bir defa del_in.~bi,1_ir. Bir 
ikinci külünge tahamınulumuz yok
tur. Parçalaruveririz; ve Makedon
yada parçalanan her şey öldürücüdür. 
Çünkü Makedonyada yalı_ı.r~ bir f~Y 
parçalanır .. Bomba. Onun _ıçı~ benım 
. . ke<Y'- bak ne tatlı aoylıyorum. 
ıyı er ~uı•t 

Üzme beni. 
_ Öyleyse bir an evvel bu köyden 

k 1 B ev •U kapkara ova, bu 
çı aım. u , . nlarb'" 
kilise canları ... Off,bu evde tura ırı 

Hin, Politllıa oe Kan .. 

Müellifi: Nizamettin Nazif ....... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ............ 
birinden yabancı. 

- Onlar senin kardeılerindir. On
lan sevmeyi öfreneceksin. 

- Ya sen niçin benim kardef de
diklerimi sevmiye çalıtmryorsun? 

- Siz, opresönünüz. Kuvvet sizin 
elinizde ve siz bizi eziyorsunuz. 

- lıte bu tuhaf. lti ne çabuk bize 
döndürdün? Hani Makedonyada Türk 
Bulgar, Rum Arnavut yoktu. Madem 
ki burada yafıyanlar siz ve biz diye 
aınıflara ayrılabiliyorlar. O halde ıenin 
bahsettiğin Makedonyalılar Birliği 
mevhum bir feY· .. 

--: Dıtardıuı bakarsan öyle.. . Fa
kat ıçerden gönneğe çalıımıan; anlı
yacaksın ki bir kısmı Makedonyalılar 
Araplann dinini almışlar, bir kısmını i
se ... naaılıa buralara uğnyarak yerleıen 
veya buradan çıkıp başka yerleri do
laştıktan sonra Hıriatiyan olarak dö-

- -- - - . -· ~~·=- --- . 
- - - - - __,.~ . - - .. 
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HİKAYE 
kimmiş? 

Ali Beyin genç ve güzel bir ka
rısı vardır. Ali Bey yaşlıdır. Fa
kat müreffeh geçmiş seneler onun 
bünyesinde o kadar yıpratıcı izler 
bırakmamıfbr. Pinponlaşma
ınıttır. ve halada çok zengindir. 

Evlerinin, apartımanlarının ge
liri onu bolluk içinde yafatmağa 
kafi geliyor. O, çalıtmaz hatta 
çok sevdiği karısının kısa bir za
mancık da olsa ayrılığına dayana
madığı için, evinden dıtarı bile 
mecbur olmadıkça çıkmaz. Müm
kün olsa da ikisinin kalplerini gö
ğüslerinden çıkarıp, ölçsek biçsek 
görürüz ki birinin sevgisi, öteki
nin atkından hafif değildir. 

Bir gün Ali Bey şöyle bir mek
tup aldı: 

"Beyefendi, 
«Vefakar zannetiğiniz karını

zın ne kadar zamandn size oyna
dığı oyunlara ses çıkarmamakhğı
ma size kartı beslediğim hürmet 
ve muhabbet manidir. önümüzde
ki çar,amba günü Taksim bahçe
sinde bulunursanız, bizzat görür
sünüz efendim, baki hürmetler." 
imza yerinde "bir dost" yazdidi. 
Bu mektup Ali Beyi çileden çıkar
madı, Fakat onu rahat yüzüne de 
hasret bnakb. Çileden çıkmadı. 
çünkü karısının kendisini aldattı
ğına hiçmi, hiç inanmıyordu. Ra
hatı bozuldu. Çünkü akaide yüz
de yüz emin olamıyordu. Şüphe 
yüreğine dal budak sarmağa bat
ladı. 

Ali Beyin geceleri uyuınıyarak, 
yemeden içmeden kesilerek kalbi 
heycanla atarak beklediği çartan
ba günü geldi. O gün bir hastalık 
icat etti. Yatağa serildi. Karı11 et
rafında dolaşıyordu. Saat on, on 
bir, on iki oldu. Bire geldi. lki o
luyordu. Karısında gitmeğe dair 
hiç bir hareket yoktu. Ali Bey iki 
dakikada bir habire saatine bakı
yordu. Saat ikiye tam on altı da
kika, otuz saniye vardı. Ve Ali B. 
tam karısı hakkındaki tüphelerin
de yanıldığına iman etmek üzere 
idi. Karısı odaya girdi. Dudakları 
boyanmıf, yanakları pudralanmıt, 
giyinmif kutanınıttı: ..t 

- Anneme söz vermiştim, dedi, 
merak eder. Seni böyle bırakıp 
gitmek te hiç içimden gelmiyor 
amma.. Ben çabuk dönerim. Alla
ha ısmarladık cicim. . 

Ve gitti. Ali Bey İfte o zaman 
çileden çıktı. Artık bu itin lamı ci
mi kalmamıttı. Karısı mutlaka 
kendisini aldatıyordu. Demek o
böyle anneme, teyzeme diye hep 
avutıyor, a.ıkına gidiyordu. 

Soğuk kanlılıkla dütündü ve 
karar verdi. Şimdi gidecek, gözi
le görüp tamamen kani olduktan 
sonra, haznladığı ağn sözleri söy
liyecek ve botıyacaktı. Bu kararla 
giyindi Taksim bahçesinin yolunu 
hıttu. 

Artık itin su götürür tarafı kal
mamıftı. Karın orada kana.peye 
oturmuf, gözleri yolda bekliyor
du. Yaklqtı. Kendisini gorunce 
~tkınhktan afallamıt olan karı
sının tam önünde bir heykel gibi 
durdu. Elleri ceplerinde, yüzü sa-

maye etmeliyiz ... Onları bu halile 
bırakmak, hem bizde çok vergili 
olan bu sanati öldürmek, hem de 
bunun ölmesile büyük bir varidat 
membaımızı kurutmak demektir. 

Görülüyor ki kilo batına alınan 
sabit oktruva maalesef menfi ne
tice vermektedir .. Bilmem bunda 
ısrar doğru olur mu?. 

FELEK 

nen bazı heıntehriler lsaıun dinine 
aokmutlar. Kiliseler, camiler kah o 
tarafa kah bu tarafa fitili vermişler, 
manasız efaanelere inanan ahmaklar 
da birbiri..., aaldıra aaldıra bugünkü 
aynlık olmuı. Bugün Makedonya çe
telerinde çarpııanlar hep Hıristiyan 
Makedonyalı. . Ama kabahat kimde? 

- Kimdeymiı bakalım. . Söyle. 
- Sizde. . Gelmiyorsunuz. Bize 

kablmıyoraunuz. 
- Çocukla konutuyorsun galiba. 

Ayol ben altı kutak ötede dedemin 
nerden geldiğini biliyorum. Ben buz 
gibi Konyalıyım. Bize "Fatihlerin ev
liı, diyorlar. Nüfus teskeremde 
"Konyar,, aıiretine menıup olduğum 
açıkça yazılı. Demek ki buz gibi bir 
Anadolulu Türküyüm ben. 

Ve çapkın bir gülümseme ile devam 
etti: 

_ Şimdi ite bir de benim gözümle 
bakmalı. Madem ki bütün ayrılık ev
veli din aynlığmdan geliyor, diyor
sun. Sen kendine Hıristiyan Makedon
yalı diyeceğine Hıristiyan Türk diyi
ver.. Ne çıkar? Sonra opresör dedi
ğin de ne oluyor? Memleket üzerinde 
ağır bir hürriyetsizlik var. Eh, elele 
verip bunu da ortadan kaldırabiliriz. 

kindi. Fakat bu sakin yuzun al
tında kıyametleri andıracak fır
tınalar gizlidi. 

- Yılan! diye başladı ve hazn
ladıklarını söyledi. 

Karısı: 
- Yanılıyorsun Ali,dedi, ben 

buraya bir aşıkı beklemeğe gelme
dim. Beni buraya bir mektup ge
tirdi. Bak, al, oku!. . 

Ali Bey döndü, durdu. dütündü. 
birden aklı başına gelir gibi oldu. 
Bu, saadetlerini çekemiyen bir 
dostumun alçakça bir tuzağı da 
ola bilirdi. Karısının uzattığı mek
tubu aldı, okudu: 
"Hanım efendi, 
"Bir zavallı adam varki, hayatı 

ancak sizin yapabileceğiniz bir 
iylikle kurtulabilir. Zengin bir 
şefkat hazinesi olan yüksek kalbi
niz, sizi bir hayatın sönmesine se
yırcı bırakmıyacaktır. Bu adam 
sizi çartamba günü saat üçte Tak 
sim bahçesinde son bir ümit ile 
bekliyecektir." 

Bu imzasız mektupla Ali Beye 
gelen (bir dost) imzalı mektubun 
yazıları aynı idi. Hiç şüphe yokki, 
bu bir tuzaktı. Ali Bey karısından 
af istedi: 

- Sen burada otur ben senin 
yaınnda olmayayım. Şurada gizle
nirim. Şu herif gelsinde onunla 
bir hesaplaşalım, dedi. Karısı bah
çe kanapesinde, kocası bir ağaç 
arkasında bir saatten fazla bekle
diler. Ali Beyin ayaklarına kara
sular inecekti. Dayanamadı. karı
sının yanına geldi: 

- Aldattılar amma, (alacak
ları) olsun. haydi dönelim, dedi. 
ve döndüler .• 

Eve vardıkları zaman salonlar, 
yatak odaları, her tarafı karma 
karıfık buldular. Yemek odasının 
kapısına da bir mektup asmışlar
dı: 

"Moruk, 
«Sen evden çıkmazsın, karın 

ayrılmaz. Buradaki paralara, mü
cevherlere ne kadar zaman ağızla
rımızın suları aka aka imanımız 
ırevredi. Baktık, böyle giderse ha
limiz harap. . size bir gezinti ter
tip etik: o esnada biz de evi temi
ze havale eyledik. kusura bakma, 
bu, sana yıkım olmaz. 

Hürmetler gene. 
"Bir dost" 

Yeni nefrlyat 

Kahraman 
Kıymetli ve güzide pirimiz Fa

ruk Nafiz Beyin "Kahraman" isim 
li manzum piyeıi kitap halinde in
titar etmittir. Faruk Nafiz Bey bu 
eserinde Türkün Gazide tecelli e
den yüksek mefkuresini gayet kuv 
vetli ve taliikatli mııralarla canlan 
dırmıf, kendine his üslubile Türk 
edebiyat kütüphanemize çok de
ğerli bir eser hediye etmif bulwıu
yor. "Kahraman" her Türk vatan· 
dafının zevkle okuyacağı ve oku· 
ması mutlaka lazım gelen bir mev 
zua sahiptir. Hiç tereddüt etmek
sizin Akın tairinin diğer eserlerin 
den daha kuvvetli olduğunu söyle
mek bu eser için kafi bir takdim
dir. Hararetle tavsiye ederiz. 

26 Nisan Çarıaınba akıamı saat 21•30 te 
FRANSIZ TiYATROSUNDA 
120 ı.;,iden mürekkep Romanyalı 
HEYETİ ıMUGANNIYESl 

tarafından bir konser verilecektir. 
Proğ-ram tiyatro giıeaine talik edilmiı 
ve giıeler bilet satııma devam ebnekte

dir. 

_ Bu, çoktan yapılacak ifti. lıte 
siz bu millet birliğini yapamadığınız 
içindir ki biz timdi bir batka millet 
brlifi yapmağa kalkıımıı bulunuyo
ruz. Opresörlere gelince bunlann 
hepsi sizden. Onun için biz sizinle 
birleıemıeyiz. Ancak içinizden iyi a
lanlan seçip alabiliriz. Fakat bu bey
lerin hepsini ortadan kaldıracağız. 
Feodal toprak sistemi Hıristiyan Ma
kedonyalıyı topraksız bırakıyor. Bu 
sistemi yıkacağız. 

- Bulgar komitecilerinin zenginle§ 
mesi için değil mi? T ııbii F erdinand' 
ın keyfi gelecek o zaman? 

- Hay Ferdinand'rn boynu devril
sin. Neden anlamak istemiyorsun be
ni? . · Biz Bulgar değiliz, diyorum sa-
na .. 

- Ya Bulgaristandan gelen propa
gandacılara ne buyururaun? Bu Ma
kedonya İ§İ ile Bulgarların sıkı sıkı 
uğraıtıklarmı ben bilenlerdenim. 

- Evet ama onlar "Verhovist,,. On
lar istiyorlar ki Makedonya Bulgaris
tana yapıfsm. Bir batka komite de 
istiyor ki Makedonya Sırbistanın olsun. 
Ama biz n,. onlan ne de bunları isti ... 
yoruz. Biz istiklal istiyoruz. Ben Fer
dinandın '!Jakahnı ele geçirsem, senin 

- - - -

• ARTİSTİK SİNEMASINDA 
Gayet şen ve neşeli, İ•panyolca sözlü ve şarkılı .. "' . 
DUNY ANIN SON ERKEGI 

kemali muvaffakıyetle devam adiyor. Ba~ rollerde: 
RAOUL ROULIEN ve ROSIT A MORENO 

İlaveten: FOX JURNAL - (23S4) 

Kaza 
Sigortalarınızı Gale tada Ünyon 

ÜNYON SİGORTASINA 
Hanında Kain 
yaptırınız. 

Türkiyede biliifaııla icrayı muamele etmekte olan 

Ü· N YON 
Kumpauyasma bir kere uğramadan sigorta 

Telefo ı : Beyoğlu 4886. 
yaptı~mıyı.,ız. 

1489 

Ucuz Kiralık Yazıhaneler 
Avukat, Kumuıyoncu, Tüccaı- ve Terzi Beylere: 
Tramvaya çok yakın Galata'nın en işlek Gümrük cadde

sinde ve köşe başında Ada han namile maruf han dahilinde 
yeni tamir edilmiş ve her işe e !verişli odalar ehven fiatla kira 
ya verilmektedir. Bir kere görmek kafidir. (2224) 

Milli hakimiyetini 
ilk tecellisi 

(Başı 1 inci sahifede) 
lcbesi dün Darülfünun konferans salo
nunda bugün yopdacak merasimde .>Öy
lenecek lslik!ill marşnnızın son prova11 
nı yapmıılardır. 

Evvela şehir bandosu lstiklill marşını 
çalmış ve bütün talebe ayakta dinle
mi,tir. Bundan aonra hep beraber mart 
söylenmiıtir. Bundan sonra Karadeniz 
marşı söylenmeğe baılamıştrr. Bazı talc 
be bunun Akdeniz olmasını istemişler
dir. Bando ıefi Hulusi B. de bunun bir 
marı olduğunu, değiıemiyeceğini söyle 
miştir. 

Bu sırada müderris Etem Akif B.söz 
alarak Akdeniz de Karadeniz de Türk 
denizdfr, hepsi bizimdir.'' demiıtir. E
tem Akif B. alkıılanmııtır. 

Burün öğleden sonra 2500 darülfü
nun ve yüksek mektepler talebesi istik 
lal marşımızı söyliyerek Taksime kadar 
bir yürüyüı yapacaklar ve Cümhuriyet 
abindeaine çelenk koyacaklardır. 

Çocuk haftasının birinci 
günü 

Bugün ayni zamanda çocuk bayramı
dır. Çocuk bayramı bir hafta devam ede 
cek, hergün ayrı programla çocuklar i
çin muhtelif yerlerde eile:nceler-, mü
samereler tertip edilecektir. Bayram 
mimasebctile ilk mektepler yarın da ta
til yapacaklardır. Lise ve ortamektep
ler yalnız bugün tatildir. 

Bugün çocuklar Fatih parkında topla 
narak Himayeietfal bayraklarile süslen 
mit otomobillerle sıra ile Belediye,Fır
ka, Himayeietfal, Halkevi, Vil&yet, K11 
lordu merkezlerini ziyaret edecekler ve 
bu suretle Taksim abidesi önüne gidecek 
!erdir. Abide önüne toplarurut olan ço
cukların bayramı Halkevi tarafından 
tebrik edilecek ve merasimle Türk bay
rağı çekilerek selamlandıktan sonra A
bideye çelenkler konulacak, ve mensi -
me nihayet verilecektir • 

Çocuk alayı köprüden geçerken va
purlar tarafından düdükler çalınarak ae 
limlanacaktır. 

Himayeietfal Cemiyeti tarafından teb 
rin muhtelif mahallerine vecizeler ya
zılı lavhalar aadmııbr. 

Bugün tayyare ile ıehrin mııhtelif 
semtlerine Himayeiatfalin hazırladığı 
vecizeli kağıtlar atılacakbr. 

Her kaza mıntakasmm, Hiıoayeietfal 
ve Fırka reislerinin .Y~~e bugün 
öğleden wnra muhtelif ntikametlere ba 
reket edecek tramvaylarla çocuklar ge 
zeceklerdir. 

Himayeietfal Cemiyeti tarafından 
G~llıane parkında çocuklara ve umuma 
musamereler tertip edilecektir. 

Beşiktaştaki merasim 
23 nisan münaaebetile bugün Bqik

taı C.H.Fırkası önünde büyük merasim 
yapılacak bütün civar mektepler bu 
rada toplanacaktır. Şehir meclisi azasın 
dan Avni B. ve Vecihe H. birer nutuk 
söyliyeceklerclir. Saat 9,5 da Beıiktata 

katırın için ondan bir arpa torbası do
kurum. Anladın mı timdi? 

Ve en tatlı aesile; . 
- Makedonyalı Alim. . • Benım 

Makedonyalı sevgilim. . - diye söy
lendi - Milletinin sesine kulak ver. 
Gel komiteye gir. . Bak orada ne er
kekler var• benim yaptığnn propagan
daya artık' karııacaksın değil mi? Ha
kikate akim erdi şüphesiz. Senin gİ
bir bir Aslan hareketsiz durabilir mi? 

Ali cevap vermedi. Yüzünde insanı 
korkutan bir sükun yerleşmitti. Y avaf 
yavaf yerinden kalktı. O kadar beyni 
altüst olmuftu ki büyük bir sakarlık 
yaptı, tepsiye baab. Bulatık çorba ka
sesi ile bir iki sahan gürültü ile yuvar• 
landı. Ve o anda bir yaylan ateş sesi 
ititildi. Yerinden aüratle fırlıyan Lii
binska, bir püfleyişte lilmbayr söndür
dü, Alinin koluna sarıldı: 

- Ne var? Ne oluyor? 
- Teli§ etme. . Bir baskm var ga-

liba .. 
Az sonra dipçik darbelerile kırılan 

kapıdan dört silahlı adamın odaya 
daldığını gördüler. Bunlardan biri; 

- Davranmayın! - diye bağır

dı -
Biri bir elfeneri yaktı. Bir diğeri de 

Suriye itilafı 

Hariciye Vekaletinde bir 
komis11on feşlıil edildi 

Türkiye ile Fransa arasında Su
riye ve Lübnanda bulunan Türk 
mallarının ve Türkiye'de bulunaJJ 
Suriye ve Lübnan tebaasına ait 
malların tasfiyesi için, imza edilen 
itilafnamenin tatbikine ba,Ian
mak üzeredir. Bu maksatla Hari
ciye Vekaletinde müstetar Numaıı 
Rifat B. İn riyaseti altında bir ko
misyon tetkil edilmiftir. Bu ko
misyonda Hariciye, Dahiliye, Ma· 
!iye, Adliye Vekaletlerinin birer 
murahhası bulunmaktadır. 

Devredilecek ihtira beratı 
" Tereyağ imalinde veya imaline ait 

idô.hat" hakkındaki ihtira için istihaal 
edilmiş olan IS Tetrinievvel 1930 tarih 
ve 1031 numaralı ihtira beratı üzerinde 
ki hukuk bu kere baıkasına devir veya 
icara verileceğinden bu bapta fazla ma 
lümat edinmek isteyenlerin lstanbul'da, 
Bahçekapuda Taş Hanında 43-48 numa
r.Jarda kain vekili H. W. Stock Efen
diye müracaat etmeleri ilin olunur. 

(2228) 2050 

Devı'edilecek ihtira beratı 
" Tereyağı çıkannağa mahsus usul ve 

cihazda ıslahat" hakkındaki iıtira iç.in 
istihsal edilmit olan 15 Tqrinievel 1930 
tarih ve 994 numaralr ihtira beratı üze
rindeki hukuk başkasına devir veya ica 
ra verileceğinden bu bapta fazla malu
mat edinmek isteyenlerin lstanbul'da 
Balıçekapu'da Taı Hanında 43-48 nu
maralarda kain vekili H. W. Stock &
fendi ye müracaat etmeleri illn olunur. 

(2229) 20S1 

ıebir bandosu gelecek ve öğleye kadar 
icrayi ahenk edecektir. 

Bugün resmi clavair merasirr:I bayrak 
lan ile beraber Himayeietfal cemiyeti
nin yeni yaptırdığı bayrakları da asa
caklardır. 

Himayeietfalin tebriki 
ANKARA, 22-A.A.- Yann Çocuk haf 

tası başlıyor. Bugün sayısı 7-8 bin ki
şiyi bulan ilk ve orta mektepler talebe
si lstikl&l caddesi yanındaki meydan
lıkta toplanarak muzik ile hep bir ağa 
dan lstikl&I marşını ve çocuk marşını 
söylemişlerdir. 

Himayeietfal Cemiyeti fU tebliiin A• 
janınnı.zdan netrini rica etmiıtir: 

Himayeietfal cemiyeti 23 Nisan bay
ramını bütün yurt çocuklanna candan 
sevgilerle kutlular ve kendilerine iyi 
bayramlar ve sağlıklar diler . 

~-- ----
silahının ucuyla Aliyi dürterek homur
dandı: 

- Düı önüme! 
Kollarının üstündeki küçük cepler• 

den anlatılıyordu ki bunlar bir avc:• 
taburunun askerleriydi. Çaresiz, emre 
boyun iğdiler, avluya indiler. 

Yirmi otuz asker halka olmuı, ikİ 
fenerden çıkan ıtık altında elleri kol• 
!arı bağlı üç köylü palabıyıklı tıknaı 
bir adamın suratına bakıyorlar, fakat 
ıorduklarına cevap vermiyorlardı. 

Bu adam gençti. Bakıtlannda tal• 
lı bir korkunçluk vardı. llk bakıtU' 
insanı aamimi bir hava içine alıyo~r 
fakat bir kaç saniye sonra bakanı bit 
korkudur sarıyordu. Bu adam bir z~ .. 
bitti, büyüyen siyah çember sakalı ı• 
çinde Niyaziyi bu karanlıkta tanımalı 
doğrusu epey mütküldü. 

- Adın ne? 

- Söylesene ulan? 
- ...... .. 
- O he.ide kadere rıza göster. B~., 

buraya komiteci Hıristo Donte:d:.... 
Reaneli "Dangul., u yalamıya ge 

(Devanı< var) 



Atina mülakatı 
' . (Başı 1 inci sahüede) 

llakkında ne ümit ediyorsunuz? 
- Doıt Yunaniatam reımen ziya

r~timden büyük memnuniyet duy
m-'lktayım. Her iki memlekette müte· 
k 'Obilen cari ve günden güne artan 
aamimi dostluğun arada halli lazmı
gelen meıelelerin iyi bir neticere b~~: 
la oma11 için bir mesnet tetkil ettıgı 
fikrindeyim. 

Kontenjan uıalü 
- Kontenjan usulü taınamile de

ği ;ecek mi? Yeni bir formülden bah
sediliyor.? 

- Memleketimizde mutlak surette 
umumi kontenjan usulü tatbik edili
yordu. Bu aiatemden tedricen ayrıl
dık. Bazı "§yayı aerbest bıraktık. Ba
zı1anm da memleketler araımdan biz 
den aldıklan maim mikdarı gözetile
rek takaiıne tabi tuttuk .. Bundan ıon
ra da ihracat mallanmızın aabtlarına 
müeaair olabilecek tarzda kontenjan 
usulünü hafifletmek ve umumi vazi .. 
yet müsait olur&& tamamen normal 
tekle avdet etmek fikrindeyiz. 

Yeni kanun lôyihalan 
- lktısat vekaletinin bu sene Mec

lise arzedeceği yeni kanunlar neler .. 
dir? 

- Meclise ve heyeti vekileye tak
dim olunan kanunlar ıunlardır: 

"Sümmer Bank kanunu, teıviki sa
nayi kanununun tadili" (Bunlarla S~ 
nayi ofiıi tamamen ve Sanayi ~ 
bankasına ait kanunun da ıbazı ahki
mı kımıen değitmiı olacaktır.) 

Memleketinıiz dahilindeki altın ve 
petrol madenlerinin arattınlması ve 
ıonra da ifletilmeai, mütehauıı ve aa 
lahiyettar bir heyet tarafından itlet
me tecrübeaine layik görülen "Kağız
man" altın madenleri ile memlekette 
mevcut petrol madenlerinin ayn bi
rer tahıiyeti hükmiye halinde ve lk
bsat Vekaletine bağlı olarak evveli 
tecrübe ve bili.hara iJletilmesi için ka 
nun JlyihasL 

Vapurculuk kanunu. 
Afyon kanunu. 
Gayri tabii tekilde gtimrük tarife

lerini yiikaelten ve ticaret muahede
leri üzerinde aleyhimize tadilit yapan 
memleketlere kartı müdafaa tedbir
leri alabilmek için icabmda gÜmrük 
tarifelerimizde deiitiklik yapabilme
ye hüldlmetin salahiyetli olmasını te
min edecek olan kanun llylhaaı. 

Memlek-eki kredi ibtiklrmı kır
mak makaadile bir kanun projeai ha
zırlamaktayız.. Bu proje tefecilerle 
yapılacak mücadelede m~kün .. olan 
muvaffakıyeti elde etmek ıçm muabet 
ve menfi hükümleri ihtiva edecektir. 
Hükllınet bu projeye husuai bir ehem 
miyet atfetmektedir. 

Sanayi politikamız; 

- Sanayi politikasında değiıikJikler o 
lacak mı? 

-Yukandaki kanun layibalan de
ii§iklikleri ifade etm,ektedir. 

V cuiJ1Cti iktıaaıliyemhı 
- Memleketimizin \DDWDi vaziyeti 

iktısadiyesi? 
- Bu mevzu üzerinde uzun konut

mak 11.zımdır. Vaktim yoktur. Yal
nız mallarnnız normal tekilde ve bey
nelmile piyaaalarm glSıterdiği imkan 
dahilinde satılmııtır. Şimdi ölü mevsi
me ginnit bulunuyoruz. Yeni mahsu
lün daha bereketli ve m-lekete da
ha faydalı olmaama intizar etmekte
yiz." 

Holü Mithat Bey 
Atlna Ticaret mümeaailiıniz Halil 

Mithat Bey Ankaradan avdet etmit
tir. Halil Mithat Bey Atinadaki iktı
sadi müzakerata ittirak edeceği için 
Ankarada yapılan iktıaadi içtimalar
dan aynlınıttır. Halil Mithat Bey bu
gün Atinaya hareket edecek ve heye
te orada iltihak edecektir. 

Atinada yapılacak iktıaadi 
müzakereler 

lktııat vekili Cel&l Beyin Atina se
yahatinden bahseden Messager d' -
Atlıenes gazetesi, Atinada cereyan e
decek iktısadi müzakerelerden bahse
derken diyor ki: 

"Şunu batırlatınz ki Türkler Yuna
nistana, Yunanistandan aldıkları mal
lann yirmi bet defa fazlasını ithal 
ediyorlar. Yeni bir muahede akti için 
bu sene içinde baılanan müzakereler· 
de vaziyetin bu mühim noktasına bir 
çare aranmıftı. Yunanistan aradaki 
farkın azaltılmaaını haklı olarak iate
mi~ti. Bir neticeye vanlmadı ve mü .. 
zakereler talik edildi. 

Celil Beyin Atina seyahati bir ne
ticeye varmak için esaılar aramağa 
matuf bulunuyor. Hatta daha iyi o
larak Türkiye ile Yunaniatan arasın
daki ticari münaaebetlerin inkitafı ça
relerini bulmak . gayesini güdüyor. 
Komşularımız .. b_~r .:ın~mleketin daima 
müstehlik ve oburunun ihracatçı kal
masına razı olmayacağını bilirler. 

Gerçi Yunan i~!ih~litı Türki:ı:eye 
ihraca müsait degıldır. Fakat bıraz 
zahmet edilip aranırsa batka taviz sa 
halan bulmak ve aradaki tediye mü
vazenesizJiğini tahfif etmek gayri 
mümkün de değildir. 

Türk gazetelerine bakılırsa, onlar 
şimdiden bir çare bulmut gibi görünü· 
yorlar Türk mallanru Yunan vapur· 
ları ile sevketm<k. Yunan ticaret filo
sunun bir kısım dünya buhranından 
dolayı hareketsiz bir haldedir. Yu
nan Milli iktısat ne:raretinin bu hu· 
austa ne düşündüğünü bilmiyoruz. iş
te iki iktıaat nazırı araıında ınütehas
aıalarla konutulacak meıeleler bun
lardır. Karar vermek onlara kalmıı
trr. 

Türk mahafilinin mütehasais oldu
ğu samimi dostluğun Atinada da ay
ni hararet ve samimiyeti bulacağına 
tiipbe yoktur. Celil Bey bunu göre
cek ve tasdik edecektir. 

lktıaadi tefriki mesai sahasında 
Türkiye ile Yunanistan& yapaçak çok 
§eyler dütüyor. 

Sanayii teşvik 
(Başı ı inci sahifede) 

halde bugünkü mukayyet müegseseleo 
rin yekunu 2262 dir. Ancak bu mü
easeselerin faaliyet ve inkişaflanna 
devam edebilmeleri için muktazi tec
dit ve yedek parçalannın getirilebil
mesi ve mamUI meddelerinin müma .. 
sil ecnebi mamulatile rekabet edebil
meıi için maliyet fiyatlarına göre ham 
maddelerinin nisbi bir muafiyete tabi 
tutulması ve makinelerinin gümrük
süz olarak getirilebilmesi, bundan bat 
ka henüz tiddetle mühtaç bulunduğu
muz bazı kimya sanayi şubeleri ve aa
nayii madeniye ıubelerinin inkitaf ve 
teveısüe mühtaç bulunmaları itibari
le de makine ve mevaddı iptidaiye mu 
afiyetlerine ait hükümlerin iadesi bü
kiimetçe lüzumlu görülmüttür. 

Tetviki sanayi kanununun dokuzuncu 
maddesinde yazılı mevaddı iptidaiye mu 
afiyetleri için 5 sene müddetle mute
ber olmak üzere Maliye ve lkbıat ve
kaletlerince tanzinı edilen cetvele gö
re yapılan 5 senelik tatbikat neticesin 
de mevaddı iptidaiye muafiyetinin 
mutlak olarak tatbikı halinde bazı 
müeııeselerin lüzumundan fazla hi
maye edildiği görülmüıtür. Sanayi 
müesseselerini ancak lüzumu derece
sinde hinıaye edebilmek ve bu meyan 
da memlekette emvcut bam veya ya
rım mamul maddelerin ihtiyaca teka
bül eden nisbetlerini nazan itibara a
labilmek için mevaddı İptidaiye mua
fiyetinin tahdit edilecekleri sanat tU· 
beterine ve istifade ettirilmeai lazım 
gelen temevvücün muafiye~_ine naza: 
ran takyidi lüzumlu görülmuı ve yenı 
layiha bu esaslar daireainde tanzim 
edilmiıtir. Memlekette yetiten ham ve 
mamUI maddelerin bugünkü iktısadi 
temevvüçler kartıamda y~lnı~. ~
rük tarifelerile himayelen mumkün 
görülmemiıtir. Bu itibarla her sanat 
9ubeaindeki maliyet fiyatlarma ve 
beynelmilel piyasa vaziyetlerine göre 
her beı senede teabit edilecek bir cet
velle bu maddelere tamamen veya 
kısmen muafiyet teınin etmek suretile 
piyasadaki temevvüce mukabil hinıa
ye niabetlerinin dahi seyyaniyetini te
min etmek faydalı ıörülmİİftür .• Teı
viki sanayi kanunile derpİ§ edilen hi
mayenin teeaaüa veya teveaaüü mem
leket için faydalı olan aanayie tahais 
edilmesi tabii olup teeasüsleri iktısa
den verimli olmıyan sanayiin bu hi
mayeden müatefit olmasına lüzum gö 
rtilmeınit ve bu makaatla yeni tesis ve 
ya eıa•lı aurette tevsi edilecek müeaae 
selerin iktıaadi cepheden bazı tetkik 
ve tashihlere tabi tutulması elzem gö· 
rülmüıtür. Yeni layibaya göre verile
cek gümrük reami ve muamele reami 
muafiyetlerinin yekunu senede ( 3) 

milyon lirayı geçemiyecektir. Yeni ka
nunun netri tarihinden aonra yeniden 
teaiı olunacak amai müeaesselere mu
afiyet nıhaatnamesi verilebilmesi için: 

1 - Memleket ihtiyaçlarına göre 
0 şubede fazla iatibaal bulunmaması, 

2 _ Bu müeaaeaelerin memlekette 
yetiten bam veya yan mamul mad
delerin ıriirüm veya inkitafma mani ol
mam.alı 

3 - Ham maddeleri kı11Den veya 
tamamen hariçten gelecek sanayiin 
memlekette bırakacaklan İtçilik ve aa 
ir faydalann muafiyt vermek sureti
le himayeye değer ehemm.iyette bu
lunması tart olacaktır. 

Bu kanunun netri tarihinden itiba
ren tesisatlarını bir defada veya bet 
sene zarfında tedricen yüzde elli ve
ya daha fazla nisbette tevai etmek ia
tiyen mÜeHeseler için bu hüküm tat
bik olunacaktır. 932 bütçe kanunu mu 
cibince tanzim edilen mevaddı İptidai 
ye cetveli hazirana kadar mukayyet 
olacaktır. 

Plistiras istendi 
Sabık dikt tör bir muh 
tıra göndert' cekmiş 
ATINA. 22 - Jeneral Plıistira

sın Radosta istintahi uzun sür
müf olup yalnız seyahat vesaihi
nin intizamsızlığına münhacır 
kaldığı telgraf havadisi olarak 
Radostan bildirilmektedir. Bu ha
vadise göre Jeneral Pliistiras u
mumi vali M. Lagoyu ziyaret ede
rek 6 martta Atinada tesebbüs et
tiği malum hareket hakkında hen 
disine maliimat ve izahat vermiş
tir. 

Pliistiras' a göre bu hareket sırf 
siyasi bir tezahürden ib:ırettir. 
Jeneral Pliistiras buhünhü Yunan 
hükumetini teshil eden zevahn 
hendi aleyhin; çok hasmane hissi 
yatla mütehassis oldukları için 
kaçmıya mecbur kaldığını söyle
miştir. M. Lago Romadan talimat 
beklediğinden likir beyan etmek
ten teııakhi eylemiftir. 

Radostan gelen bugünkü tel
graflara göre firari Jeneral 6 
mart hareketinin esbap ve saikle
ri hakkında Yunan hükumetine 
bir muhtıra gönderecektir. 

Hariciye Nazırı M. Maksimos 
hariciyede ahtolunan bir istiırare 
meclisinden Ronra ltalyan sefareti
ne gitmiş, Pliistiras'ın iadesi hak
kında ltalya sefiri ile görüşmüf- J 

tür 
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Otobüsle rekabet ve münakaşalar 
(Başı 1 inci 

tikayetçi olduğunu 
etti: 

sahifede) 
aöyliyerek ilave 

- Bu tikiyete ıimendifer idaresi 
de cevap veriyor. Cevap yerinde ve 
doğrudur. Aaıl mesele bu iki hakika
tin kartısında her iki tarafın da nef'i
ne olacak ve her iki tarafı da tatmin 
edecek bir bal çaresi aramak lazım
dır. Artık kamyon ve otobüs itile met
gul olmak zamanı gelmittir. Bütün 
Avrupanın bu hususta ittihaz ettiği 
tedbirleri bir an evvel nazan dikka
te alarak efradın menafii huıuaiyeıi .. 
le devletin menafii umumiyesini telif 
edecek bir şekli bal bulmak lazımdır. 

Refik Şevket Bey celbedilmif bulu
nan Amerikalı mütehassııtan lüzumu 
kadar iatifade edilmesi temennisile 
sözünü bitirirken: 

- Mahsul ve hayat iki üç sene ev
velkine niabetle nısıf dereceye kadar 
inmişken şimendifer Ücretlerinin bu 
tekilde devamına imkan kalmıyacak
tır dedi. 

Hasan Fehmi Bey (Kastamonu) -
Devletin zararına olarak kamyon ve 
otomobil nakliyatını da yapanlar kar 
etıniyorlar. Gün ve saat geçirmeden 
bu ite hükilmet kat'i bir tekil verme
lidir. 

Ahmet Ihsan Bey (Ordu) - Şi
mendifer borcundan korkmamalıdır 
diye aöze baıladı ve otobüs rekabeti
nin feci bir şekil aldığını görerek ?to· 
büse binenlerin hayatlarının daıma 
tehlikede olduğunu iddia etti ve: Şi
mendifer idaremizin it.isi buhrana 
rağmen sanati işletmedeki tecrübemi -
zin azlığına, batlangıçta bulunuş_u
muza rağmen iyi bir vaziyette ol~ugu 
için bize genit bir raporl~ ~um~ Vd8: .. 
ziyeti bildirenleri tebrik Ş~rımd.~ •· 

Reıit Bey (Antep) - ımen 'er
leri kazanmak için yapmadık. Memle
ketin umumi menafii için, müdafaa•~ 
için yaptık diyerek etYa ve yolcu tarı 
felerinden ıikiyet etti. Ocre.~lerde ten
zilat elzemdir. Fakat otobua ve kam
yonu kaldıralım demek doğru olmaz 
mütaleasında bulundu. 

Nalüı Vekilinin beyanatı 
Nafia Vekili Hilmi Bey, bu miitalea

lara cevap vererek Meclia~ ta~~ikı=: '!' 
zedilen bütçedeki açığm. g_wnruk gelirı
ni azaltan. ticaret bacmını daraltan se
beplerin ve içinde yatanı~ sıkıntılı se 
nelerin tabii neticesi oldugunu ve buna 
rağmen açığın haddi asgariye i;ndirile
rek Meclise getirildiğini aöylemıı ve ta 
rifderde tenzili.t meselesine temas ede
rek demistir ki: 

'" Tarifeler ve tıonzilat iki cepheden 
mütalea edilebilir.Bunlardan ~ uzun 
seneler sonra nakliyatından demiry'?lla 
nna gelir temin edecek eı;valar tar~~ 
sinde tenziliıt yapmaktır ki buna bugun 
için iınkin görmemekteyiz. Bunlar ha
ricindeki qyalara gelince; bugün bun
lardan maliyet fiyatına taşıdığmuz .,ya 
vaı·dır. Hatlarnnız üzerinde 600 kilo-

etreden yukarı olan münakali.tta yüzde 60 nisbetinde tenzilat yapı~ttır. 
Kamyon ve otobüı rekabetine de te

mas eden Vekil Bey, dünyanın her tara 
fında şimendiferlere kartı kamyon ve 
otobüsler tarafından yapılmakta ~a'.': re 
kabete tedbirler aranmakta ve bükuın
ler konulmakta olduğu ve bu yolda 
muhtelif demiryolları idareleri tarafın
dan alınmış tedbirlerin tetkik ~ek
te olduğunu ,bu fUUr&~z rekabeti dur
d"racak bir kanun layihasının yakında 
meclise arzedileecğini aöylemittir• 

Maddelerin müzakeresinde bir meb'uı 
emanet borçların idare tarafından yapı
lacak ilk istikrazdan mutalaka ödenme
si için kanuna bir kaydın kon~lmasını 
iıtemİ§tİr. Buna cevap veren butçe en .. 
ciimeni Reisi Hasan Fehmi Bey, ema
net borçların sadece emaneten. ~ırakr!an 
paralar olmadığını, bunların ıçınde ıı
tihkaklar karsılrkları verilen sandık mak 
buzları ve kabulü muvakkat muamelele 
ri, intaç edilemiyen İn§Wlt yüzde onla
rınnı da dahil olduğunu işaret ederek ka 
ııuna geçen seneki gibi takyit edici b~r 
hüküm koymanın mali faydası olmadıgı
nı söylemiştir. 

Kabul edilen kanuna göre devlet de
miryolları ve işletme idaresinin 1933 ma 
li senesi wasarifi kartılığı olarak 
15.420.327 lira tahsiaat kabul olunmak 
ve varidatı da 13.937.000 tahmin edil
mektedir. Kanunun bir maddesiyle 1933 
mali senesi maame1itı nakdiyesinin ted 
viri ve geçmiş senelere ait emanet borç 
!arın tediyesi ve 400 bin liraya kadar 
atok ithaı·i için maliye vekaletinin kefa
letiyle ve idorenin 3 milyon liraya ka
da,° istikraz kaydına ve bankalar nezdin 
de hesabı cari C\çmaıına seli.hiyet veril 
mcktedi~. 

Maarif teşkilatı kanunu 
Maarif Vekilinin cevabı 

Müt~akıben maarif teşkilatı kanunu
nun 111 inci maddesinin iki sene müd
detle tecil edilmesi hakkındaki kanunun 
haziran 1933 tarihinden başlamak Üze
re yeniden İki sene daha temdit ed"ılme 
sine dair kanunun müzakeresi yapılmış
tır 

Meriyeti uzatılmak isteniİen kanun 
1 Haziran 1933 te hükümden sakit ol
duğundan teklif edilen kanunun bu 
,ekilde kabulü doğru olamıyacağı hak 
kında ileri sürülen mütaleaya Maarif 
Vekili Retit Galip Bey cevap vererek 
maarif teşkili.tına dair olan kanunun 
111 inci maddesine göre hususi idare .. 
lerce ilk tedrisat muallim ve muavin
lerine ayda 1000 kuruştan çok ve 500 
kuruştan az olmamak Üzere ev kirası 
verilmeai 18.zım geldiğini, fakat bu i
darelerin içinde bulundukları inıkin
oızlık dolayıaiyle bu parayı verecek 
vaziyette bulunmadıklarından kanu
nun bu maddesinin tecil edildiğini 
kaydetmiş ve hususi idareler vaziye .. 
yetindeki sıkıntının devam etmekte ol 
ması dolayıaile bu kanunun 1932 sene 
si haziranından itibaren tekrar u o:a· 
tılmaaına zaruret olduğunu aöylemış· 
tir. 

1 
1 

Vekil Bey bu meyanda Maarif ve· 
kiletince ilk tedrisat mua'.limlerinin 
haremle eksilen haklarını tamamlıya
cak bir tekil bulunacağını da ilave et
miıtir. Kanun maddesinin yeniden ted 
vin edilmek üzere ali.akadar encÜ· 
menlere idaresi için verilen takrir ka 
bul edilmiş ve pazarteai günü toplantl
mak üzere içtimaa nihayet verilmit
tir. 

Vagon - Li fiyatları 
Nafia vekilinin izahatını müteakıp 

Mazhar Müfit Bey (Denizli) Pozanti 
hadisesi hakkında Nafia Vekili Beyin 
Meclise malilmat vermeaini iatedi. Ve 
İngiliz lirası yükseldiği zaman Vagon
Li ıirketi fiyatlarını yÜkseltıniıti. Son 
zamanlarda lngiliz liraaı düştü. Yük
aeltilen fiyatlar neden indirilmedi di
ye sordu. 

Nafia vekili Pozanti hidiaeaini i
zah etti. Bu itte kiınaenin takairi ol
madığını söyledi. ikinci süal hakknı
da da tetkikat yapılacaimı aöyledi. 

Nebi zade Hamdi Bey (Trabzon) 
- Şimendifer itleri etrafında uzun be 
yanatta bulundu. Eskişehir İıtanhul a
raaında dört defa kontrol geldiğini yol 
cuları rahatsız ettiğini ve bu usulü 
başka bir tekle bağlamanın faydalı o
lacağını beyan etti. 

Halia Bey (Burdur) - Ankara - iz 
mir yolculannm ve qyalarmın Afyon
daki aktarma yüzünden çektikleri il• 

kıntıya ve zarara ifaret etti. Aktar
masız münakallt ne zaman temin e· 
dilecektir diye sordu .. 

Remzi Bey (Sivas) - Demiryollar 
idaresinde açık yoktur iddiaaında bu
lundu. 

Kazım Pata (Diyarıbekir) - Açık 
var diye zatıaliniz bütçe encümeni 
mazbatasına imza koymuşsunuz •.• 

imzadan hab•rİ yok mu? 
Remzi Bey (devamla) - Benim im 

zamı oraya benim iznim olmadan koy 
mu9lar. 

Riiftü Bey (Bursa) - Olur mu, böy 
le fey .. 

Remzi Bey - Ki.tipler benim de ha
zır bulunduğumu zannederek inızamı 
koymutlar. Kaç defa aöylediğim hal

de haberim olmaksızın öyle yapıyor-

!ar. 
Bütçe encümeni Reisi Haaan F eh

mi Bey söz alarak Remzi Beyin ileri 
sürdüğü ilıtimalin vi.ki olamıyacağım 
iddia etti ve mazbatanın aslını ıetirte 
rek azalara gösterdi: 

- Bu imza herhalde Beyefendinin
dir. Yazılmıt isim değildir, dedi (ıı\i

Iütmeler). 
Bundan sonra Aydın meb'uau Tah· 

sin Bey söz aldı. Demiryollar idare
amde açık varsa kabahet hükfunetin
dir dedi. Çünkü timendifer yollanna 
aınut. olan yollar yaptıracağı yerde 
0 hatlar müvazi yollar yapmağa ebem 
miyet veriyorlar. Mesela Kadıköy 

Pendik asfalt yolu. 
Ordular zamanla makineletmekte

dir. Memlekete toför yetittirmek nok
tasından otomobil itinin faydasını u
nutmamak lazımdır. BugÜnkü reka
bet seyrini icra edecek ve önüne ge
çilemiyecektir .. Otobüa yiiziınden de
venin bir liraya gördüğü İ§ 30 kuruta 
görülebilecektir. 

Şükrü Bey (Bolu) -Adapazan ia
taıyonundan §İki.yet etti ve buraımın 
çamur deryasından ibaret olduğunu i
fade etti. Buraaının tamiri hakkında 
belediye ile ıimendifer idaresi araaın
da ihtilaf çıktığını ve bu yüzden hal
kın sıkıntı çektiğini aöyledi. 

Kabul edilen diğer 
kanunlar 

ANKARA, 22. A. A. - B.M. Mecli
si bugün Reis Vekili Eaat Beyin riyaae
tinde toplanmı,tır. Tabliaiye Umum Mü 
dürlüğünün 1933 bütçesinin geri veril
mesi hakkındaki Baıvekô.lct tezkeresi 
ckunduktan sonra lise ve orta mektep
leer alınacak Leyli ve meccani talebeye 
ait kanunun üçüncü maddesinin tefsiri
ne lüzwn görülmediği haklctndaki maz
bata kabul olundu. Ayni surette tefsiri 
istenilen jandarma efradı kanununun bi 
rinci maddesinin tefsirine lüzum görül
mediği hakkındaki mazbata kabul edil
ır.İ~lir. 

Yeni me~uslar 
ANKARA, 22 (A.A.) - Tokat, 

Trabzon, Konya münhal meb'us
lukları için yapılan intihap bitmif, 
ve Cümhuriyet Halk fırkası nam
zetleri Resai, Ali Seydi ve Tahsin 
beyler müttefikan seçilmişlerdir. 

lbnüssuut halife ol
mak istemiyor 

Beruttan yazılıyor: - Mekke

den bildirildiğine göre, kurban 

bayramında oraya gitmit olan Hi

caz kralı lbnissüüt bir çok arap 

ekabiri önünde mühim bir nutuk 

~öylemiştir. lbnissüut nutkunda ez 

cümle demiştir ki: 
- Ben halife olmak arzusunda 

değilim. Halife, irade ve emirleri

ni dünyanın dört tarafındaki mü

ıülmanlara dinletemezse halife o

lamaz. Halbuki bugün böyle bir 

'eye imkan yoktur. Ben yalnız a

rap vahdeti ve arap seadeti için 

çalışıyorum. 

Hariciye vekili 
Gitti 

(Başı 1 inci sahifede) 
hakkında : 

- Her seneki mutat seyahatlerden 
birini daha yapıyorum. Cenevrede si
zin de bildiğiniz gibi görüşüyoruz, &Öy 
lüyoruz, dinliyoruz ve geliyoruz! 

Dedikten sonra aözü Celal Beyin se 
yahatine temas ettirerek: 

- lktıaat vekili Bf. Cenevreden 
çok daha mühim bir seyahate çıkıyor· 
lar. Komşu ve dost Yunan hükilmeti
le iktısadi münasebetlerimizi tanzim 
chnek işini Üzerlerine alını§ bulunu· 
yorlıu ! demittir .. 

RazMrat hadisesi 
M uharririıniz bundan aonra Tevfik 

Rüıtü Beyin Razgrat badiseai hakkın
da bir aöyliyecekleri olup olmadığını 
aormuftur.. Hariciye vekili gülerek: 

- Ben bu dakikada Cenevreye gi
den heyetin reisiyim. Hariciye vekili 
Ankaradadır. Bu ıuali ona sorunuz! 
demittir. 

Cenevreye giderken Sofyada tevak
kuf edip etmiyeceği hakkındaki auale 
Tevfik Rüttü Bey sadece: 

- Hayır! cevabını vermiıtir. 
CenevreJe neler görüfiilecek?. 
Tevfik Rüttü Bey, Cenevrede yapı-

lacak müzakerelere dair demiıtir ki: 
- Cenevrede Macdonald projesi 

görütülecek. Bu proje tiındilik eaki 
teklini muhafaza ediyor. Tadile uğ
radığına dair yeni bir haber almadım. 
Fakat, bu içtinıada tadil edileceğine 
fÜphe etmiyorum. 

V Qfington içtimaı 
- v a,İngton konferanaı hakkında 

ne diitündüğünüzü öğrenebilir miyiz? 
- Vatingtonda toplanan ilrtısat 

konferansı Cenevre müzakerelerinin 
devamı mahiyetinde olacağını tahmin 
ederim. Bu konferansta Cümhu.riyet 
bükfimetini sefirinıiz Muhtar Bey tem 
ait edecektir. Muhtar Beyin konferan
sa hüküm.etimizin noktai nazanna da
ir olarak verdiği üıahat büyiik alaka 
uyandırdığrnı ve çok güzel karıılan
dığım haber alıyonız. 

Yunan 8Qfııekili 
- Yunan Batvekilinin Ankaraya 

geleceğini Ajanslar haber vennitti. 
Seyahat tarihi kararlafmıt mıdır? 

- Yunan Baıvekili M. Çaldaris ve 
Hariciye vekili M. Maksinıoa Hazret
lerini Ankaraya davet ettik. Bu da
vetimizi kabul ettiler. Ağuatosta ge
lecekleri vadini aldık. Ne kadar ev
vel teırif ederlerse bizi o kadar mem 
nun ederler. 

ltalya ile doatluğumuz 
- Junıala Ditalya gazetesi, ltalya 

ile aramızı bozmak malaadile orta
ya çıkanlan bazı yalan ve fena taYİ
alan tekzip etıniıti. 

- Bu gibi fena tayialann ısrarla 
tekzip edilmesi ıüpbe yok ki iyi bir 
§8ydir. Türk - ltalyan dostluğu bu ta· 
yialardan müteessir olmıyacak kadar 
aağlam esaılara hatlıdır. ltalya ile a
nınızda aktedilen eeki itilafın müdde
ti nihayet bulmaamı beklemedik. Bat
vekil ismet Pata Hz. nin Romaya se
yahatleri esnaamda ltalya ile yeni bir 
dostluk muahedesi akdettik. Bu mua
hedenüı Millet Meclislerince taadiki 
de gecikmiyecektir .. 

Hariciye tefkilatı 
- Hariciyenin yeni letkilat proje

si münaaebetile gazeteler, bazı tayin
lerden babsettilr?. 

_ Proje, Büyük Millet. Mecliain_e 
arzcdilmiıtir. Meclisten geçıp kanunı
yet kesbetmit değildir. Binaenale!h 
timdiden herhangi bir tayin baberın
den bahsetmek mevsimsiz olur.'' 

T eııfik Rü,tü Bey 
Tevfik Rüttü Bey, dün aktama ka

dar Tokatliyan otelinde meıgul ol
ma§ ve bu eanada hiç bir ziyaret ~a
bul etmemqtir. Vekil Bey refakatın
deki zevatla birlikte Sirkeciden kal
kan trenle Ccnevreye hareket etmit ve 
teşyi edilmittir. Tahdidi teslihat kon
feransındaki murahhaılarımızdan Nec 
meddin Sadık Bey de Vekil Beyle bir
likte Cencvreye hareket et_mittir. 

3 2 kaçakçı yakalandı 
ANKARA, 22 ( A.A.) - Nisan 

ayının üçüncü haltası içinde güm
rük muhafaza kıt' aları ve memur
ları tarafından müaadeemli ııe mü 
sademesiz 25 vak'a olmuf ve biri 
ölü diğeri yaralı olmak üzere 35 
kaçakçı yakalanm~tır. Bu vak'a
larda 849 kilo şeker, 84 kilo gaz, 
51 kilo pamuklu, 15 hayvan, bir 
tüfenk, iki tabanca ve 1700 küsur 
kilo cinsleri ayrı gümrük eşyası ve 
69 kilo esrar yakalanmıştır. 

Balkan haftası 
M. Meclisi Ren Vekili ve Bal

kan konferansında T iirk grupu 
Reisi Hasan Bey, refakatinde Af
yonkarahisar mebusu RUfen Ef
ref ve lstanbul mümessili Tahir 
Beyler olduğu halde dün Balkan 
Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret 
etmiş ve içtima halinde bulunan 
Oda heyeti ile müstakbel laaliyet 
hakkında göriişmÜflÜr. Ha.an B. 
bundan sonra lstanbul Ticaret O
dasına giderek reis Nemlizade 
Mitat Beyle Balkan haftası hak
kında mülakatta bulunmuştur. 

Bu sene lstanbulda 22 - 27 ma
yıs tarihlerinde yapılacak olan 
Balkan ha/tasına muhtelil Balkan 
memleketlerinin bilhassa ticaret 
ve sınaat erbabı iştirak edecektir. 

5 

Gelen karşılıklar 
Liste: (33). 

Sademe: çarpışma. çarpma. Saik: Sa
miin: Dinleyiciler. Sebep: Secde: Ka
panma. Seher: Tan. Serap: Boş ungu. 
Sicil: Kütük. Sihir: Göz boyama. Siper: 
Saklanık kalkan. Sir: Gizlenik. Sitayiı: 
Övme. Sitem: Çıkışma. Sütun: direk. 

3 uncu ilk mektep muallimleri 
• • 

Liste: (34) 
Rahat: Dinlenme. Reca: yalvarma, dl 

leme, dilek. Risale: Rütvet: Kandırık. 
Rivayet: söylenmiş. Riza: uyukluk. Rubı 
iı; özü. Ruhani : çalabık. Rubaat: Rü
küm: Birik. Rüıt: erginlik. Rütbe: 

3 uncu ilk mekiep muallimleri 
• • 

36 mcı liste 
Tepcil: Ululanmak. büyültmek, yük

seltmek, saygtlatmak. Tebeyyün: Belll 
etmek, ortaya çıkarmak, görünmek. 
yerinde durmak, anlaşılmak Tebliğ: Ye· 
tiştirmek, iriştirmek, iletmek, anlatmak, 
bildirmek. TeJ>ıir: iyi salık verme, ıe
vinçli söz, müjdeleme. Tecavüz: Sataş
mak, takılmak, çatmak, ötesine geçmek, 
asmak, sarkınblık. Tecerrüt: Yalnıılık, 
yalnız yaşama ,yalnızlanmak, soyunmak. 
aynlıf, ve çıplaklık. Teceasüm: Büyii
mek, göz &tüne gelmek, kılıklanma. 

T ec:easüa: Yolılamak, ve araştırmak, 
gözetleemk.Tecrübe: Sınamak, denemek 

Tevil: Sözü deği§tirmek, evirip çevir
mek, mırın kırın etmek. Ticaret: Kazan. 
mak, alı§ veri§, alıp satı§. ,. ,. ,. 

35 inci liste 
Şafak: Tan ağannaaı. Şeffaf: Duru. 
Şefekat: Acıyarak sevme. Şear: yol, 

gidiş. Şiddet: Sertlik. Şifa: Arılma. 
Şifahi: Ağızdan. Şua: ışık, teli. Şube: 

Kol. Şule: alay. Şuur: Kavrayış. Şüphe: 
İşkil. 

* * ., 
36mcı liste 

Tebcil: Kutlulamak, uğurlamak, yii
celtmek. Tebeyyün: Belirmek. Tebliğ: 
bildirmek. Teb§ir: Mu§tulamak. Teca
vuz: Geçmek, çatmak, ileri gitmek. 

T-..üt: Aynlmak. Tecessüm: Goğ
deleımek. Tecessüs: Gözetlemek. Tec
rübe Denemek. Tevil: Çevirmek. değiş
tirmek, (lliı çevirdi.) Ticaret: Alış ve
riş. kazanç. 
Rumelikavıılğı 41 cİ mektep muallimleri 

•• 
36 mcı liste 

Tebcil: Kutlulamak, büyük saymak, 
ululamak. Tebeyyün: Açığa çıkmak, 
çıkarılmak, bildirmek, meydane atılmak, 
belli olmak, anlaşılmak. Tebliğ: yetiş
tirmek, irlştlrınek, duyurmak, buyur
mak, tebligat cemi olup resmi emirler, 
buyurtular demektir. Tebliğ: ve tebliga' 
Türldeıtl. Teb,ir: Müjdelemek, Müjde
lenilmek. Tecavüz: Lugat manası bir 
kişinin suçunu görmemezliğe gelip af
fetmek demek ise de dilimizde iki mana
da kullarulır. 1: Geçmek, öteye geçmek. 
mesela (yaşı yüzü tecavüz etmişken) 
(geçmişken). belli yerden atılan mermi
lerin hepsi de hedefi tacavüz etti.(Öte
ye geçti) demektir. 2: haddi marufu 
geçmek, azıtmak, taşkınlık, sarkıntılık 
etmek. Tecerrüt: Soyunmak, çıplak ol· 
mak, beldir kalmak, evlenmemek, kaygu 
suzluk, eriş. Teceaüın: Türkçeleşmiştir 

T.,....üa: Gizli araştırmak, dikkati< 
araştırmak. sessizce araştırmak. Tecrü· 
be: tecrübe aalı tecribe olup denemek 
sınamak, deneme, sınama deneyiş, sına· 
yış Tevil: Öne, önceye getirmek, tevil 
Türkçeleşmiş. Ticaret: tüccarlık, ahı 
veriş demek, alını satım, Türkçeleşti 

İlave: 
Kadit: Kurada demektir. 

Erenköy BAHA .,. .,. .,. 
35 inci liste 

Şafak: alaca karanlık, tan. Şefkat. 
üstüne titreme. Seffaf: parlak. Şair: Gü 
zel sözcü. Şiddet: sırtlik. Şifa: iyi olma. 
Şifahi: ağızdan. Şua: ışık uzun ışık. Şu 
be: Bölüm, bölük. Şule: yalın. Şüur: an 
lama. Şüphe: kestirememe. 

30 uncu ilk metkep muallimleri 
•• 

36 mcı liste 
Tebcil: Büyütme. Tebeyyiin: meyda

na çıkına. Tebliğ: Bildirme. Tepşir: Se
vinç bildiriği. Tecavüz: Geçme, geçik. 
Tecerrüt: soyunuk, ayrılış. Tecessüm: 
görünme. Tecessüs: araştırma. Tecrü
be: deneme. Tevil: Ticaret: alış veriş. 

30 uncu ilk metkep muallimleri 
... * 

37 inci liste 
Ahmak: Budala, aptal, alık, şaşkın, 

düşiınccsiz. Aile: Top yakınlar, yakın
lar topluluğu, karı. koca, çoluk, çocuk 
ve bu gibi yakınlar), içertiler. Akib.t: 
Son, bitim-Alim.: bilici,bilen,bilgili,bilgis 
Ar: utanma, utan~. Anz: sonradanki 
eksiklik, sonradanki, çirkinlik, utantı, 
uğrayış, geliş. Anza: bozulma. bozu
luş, düzensizlik. Ariza: Saygılı yazıltı, 
saygılı yazış. Arz: Gösterme, saygile Ö· 

ne koyma, önültme, önegeçiıme. Asıl: 
Kök, dip, temel, dayantı ayaklık, yol, 
doğru. Azap: Sıkıntı, kaygu, çekiş. A
yil: işten çıkarmak, i~ten atmak, Azim: 
ytlımsızlık, vazgeçmeyiş, tutunuş. A
ziz: Sevgili, deeğrli, sayğılı. 

Filorinalı Ni.zmı 
• • • 

38 inci liste 
Zapt: Sıkı tutmak, yazmak, düşünce, 

de saklamak, almak, elegeçirmek. Zi.f: 
Güçsüzlük, beceriksizlik, sarkıklık. Za
fer: Kazanış, yenme. üstünlük. Zam: 
Katmak, artırmak. Zarafet: incelik. ya
kışıklılık. Zarar: dokuntu, kaybediş. Za
ruret: yoksuzluk, yoksulluk. düşkünlük, 
yermek,clt,zs$rcvçmbzgfğğnçlika B.yükı 
eksiklik, yardımsızlık. Zem: yerinmek 
çekiştirmek. kötülemek, yermek. Zeyl: 
Etek, kuyruk. takıntı. Zihin: Düşünck, 
düşünce yeri. düşünme, anlama. gücil, 
saya. Zillet: Alçaklık. değersizlik. ba
yağılık. Zimmet: Borç. açık. ilişiklik, 
koruma kaçımsızhğı, üzerinde, üstüne 
alma. 

Filorinalı Ni.zım 
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lataabul Belediyeai ilanları , __ ___; ___ _ 
Fatih Belediye Şubesi Mfdüriyetinden : Şehremini 

Saray meydanı caddesinde 78 numaralı Kahvehane önünde
ki tarik fazlası kiraya verileceğinden talip olanların 13-5-
933 tarihine müsadif CUD\arte si günü saat 14 te encümenine 
müracaatları ilan olunur. (1799) 

Zeynep Kamil hastanesinin elektrik tesisah kapalı 
zarfla münakasaya konulmuşt tJr. Talip olanlar şartname al
mak ve keşif evrakını görmek üzere her gÜn Levazım mü
dürlüğüne müracaat etmeli, münakasaya girmek için de 42 
liralık teminat makbuz veya mektubu ile teklif mektupları
nı 15-5-933 pazartesi günü saat on beşe kadar daimi encü
mene vermelidirler. (1794) 

Şehir baktiriyolujihanesi için lüzumu olup evvelce 
münakasaya konulan ecza ve alat hakkındaki şartname ve 
teslim müddeti tadil edilmiştir. Bu ecza ve alat pazarlıkla 
alınacağından taliplerin listeleri görmek ve şeraiti öğrenmek 
üzere Levazun müdürlüğüne pazarlığa girmek için de 383 
liralık teminat makbuz veya mektubu ile 27-4-933 perşem
be günü saat on beşe kadar daimi encümene müracaat et
melidirler. (1797) 

Denizcilere ilan 
lstanbul Deniz Ticareti 

Müdürlü~ünden: 
. Türk Anonim Elektrik Şirketine ait aşağıda yazılı iki 

denız altı kablosunun tamir i cin kaldırılacağı alakadarana 
bildirilir. -
l - Arnavut köyü ile Vanik öy iskelesi arasındaki 1 numa 
ralı deniz altı kablosu· , 
2 ·- Rumeli Hisan Mezarlığı ile Kandilli Burnu arasındaki 

4 numaralı Deniz alh ka blosu · 
.. 15 Nisan 933 tarihine doğrı: başlanacak ve üç ila 

dort hafta devam edecek olan ameliyatta kullandacak mav
na beynelmilel mutat olan gündüz ve gece kablo döşeyip 
kaldınnağa mahsus İşaretleri hamil olacağı cihetle bu ci 
vardan geçecek gemilerin kah lo döşeyip kaldırmakla meşgul 
merakipten asgari bir gomine açık geçmeleri ilan olunur. 

(1705) 

Zonguldak Havzai Fahmiye 
Müdiriyeti Umumiyesinden: 

Müdiriyeti umumiye ile Kozlu ve Kilimli mev
kileri İçin mübayaa edilecek olan (60) kalem malzeme 
20-4-933 tarihinden itibaren 20 gün müddetle açık münaka 
sayn konulmuştur. Talip olanların 10-5-933 tarihine mü
aadif çarşamba güni.ı saat 14 e kadar bedeli muhammeni
nin % 7,5 nisbetinde (157) lira 6 kuruşluk teminatı mu
vakkatelerile Zonguldakta Ereğli Havzai Fahmiye müdiri
yeti umuıniyesine ve ,artna meyi görmek istiyenlerin İs
tanl>ul'da nımtaka Maadin mühendisliğine müracaatları. 
~1792) 

Kartal MaJmüdürlüğünden : 
Muhammen 
kıvrneti 

Lira 
40 Kireçbumu mevkiindeki: 1 No. lı kör dalyan 

ve voli mahalli 
20 imam bağı mevkiin deki : 2 No. h köy dalyanı 
20 Gazhane mevkiindeki: 3 No. lı Orta voli mahalli 
40 Dut dibi mevkiinde : 4 No. lı Baş voli mahalli 
25 Çayırlar mevkiindeki: 5 No. b Göl ağzı dalyanı 

• Yu~da Yıızıh voli ve dalyan mahallerinin bir senelik 
·~.rı 18 Nıaan 933 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle 
muzayedeye konulnıu,tur. Taliplerin 7-5-933 pazar günü 
saat 17 de Kartal Malmüdürl üğüne müracaatları (1791) 

Gedikpaşa'da Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Satın alınması mukarrrer 1206 çift yerli sarı çizmenin 
kapalı zarf ~ünak~sı 3. M~y ıs 933 çarşamba günü saat 11 
de yapılacagmdan ısteklilerın şartname ve nümuneyi görmek 
üzere her gÜn ve ~ünakasa~a gİrmek için teıninatı evveliye 
makbuzu ve t~klifnamelerile~raber mezkur gilnde muay
yen saatte komısyonumuza muracaatlar. (1532) 

1834 

Nafıa Vekaleti Satınalma 
Komisyonundan: 

Muhtelif alimantasyon malzemesi takas kaydile ve 
kapalı zarf usulile münakasaya konulmuıtur. 

Münakasa 15-6-933 tarihine müsadif perşembe gÜnÜ 
saat 15 te Nafia Vekileti satmalma komisyonunda icra edile
cektir. 

Talipler cari seneye ait Ticaret odası vesikası ve mu
vakkat temioatlarile birlikte aynı gün ve saatte komisyona 
müracaat etmeleri lazundır. 

f!u h';1sus~~ ş.~~~ameler latanbul'da Haydarpaşada 
Liman ışlen Mudurluguoden, Ankara' da Nafia Vekileti Le
vazım Müdürlüğünden (On) lira mukabilinde sahlmakta-

dır. (1576)~~~~~~~~~~~~~~--.:1~9~13~ 

Zon~uldak Belediyesinden: 
Müsabakaya çıkanlan·su projesinden yedi Mayıs ak

şamına kadar gelenler kabule diJecektir. (1803) 

MiLLİYET •P.AzA.R 23 . NISN'f ·1933 ~ 

3 üncü kolordu 
ilanları 

K. O. için 36 ton çimento 
pazarlıkla alınacaktır. İhale 
si 25 Nisan 933 sah günü saat 
l 4,30 dadır. İsteklilerin şart 
namesini görmek üzere her 
gün ve pazarlığa iştirak için 
o gün ve vaktinden evvel F m 
dıklıda 3. K. O. Sa. Al. komis
yonuna gelmeleri. (108) 
(1789) 

* :)t * 
K. O. hayvanatmın nal ihti 

yacı için 26.800 kilo nallık de ' 
mire verilen 6at pahalı görül
düğünden ihalesi 29 Nisan 933 
cumartesi günü 1 1 re bırakıl 
mıştır. İsteklilerin nümune 
ve şartnamesini görmek üze
re her gün Ve;? pazarlığa iştirak 
için o gün ve vaktinden evvel 
Fındıklıda 3. K. O. Sa. Al. ko 
misyonun gelmeleri. (107) 
{1786) 

K. O. kıt'at ve müessesatı 
ihtiyacı için pazarlıkla 100. 
bin kilo odun satm alınacak
tır. ihalesi 24 Nisan 933 pa 
zartesi günü saat 15 tedir. İs 
teklilerin şartnamesini gör
mek üzere her gün ve pazarlı
lığa iştirak için mezkUr gün 
ve saatinden evvel Fındıklıda 
3. K. O. Sa. Al. komisyonuna 
gelmeleri. (106) (1785) 

,,. ,,. ,,. 
Pazarlıkla alınacak 5 ton 

çimento pahalı görüldüğün. 
den ihalesi 25-4-933 salı gü
nü saat 14 te bırakıbnı§tır. 
İsteklilerin şartnamesini gör
mek üzere her gün ve pazar
ğa iştirak için mezkur gün 
ve vaktinden evvel Fındıklı
da 3. K. O. Sa. Al. komisyo 
nuna gelmeleri. (111) 
(1784) 

K. O. kıt'at ve müessesatı 
ihtiyacı için 8500 Çatma 
Mst. Mevki kıt'aları için_ 1500 
kilo ki cem'an 10.000 kilo lru 
ru üzüm pazarlıkla satın a
lınacaktır. İhalesi 26 Nisan 
933 çarşamba günü saat l 5 te 
tedir. Taliplerin nümune ve 
sartnamesini görmek üzere 
her gün ve pazarlığına İştirak 
İçin o gün ve vaktinden evvel 
F mdıklıda 3. K. O. Sa .. Al. 
komisyonuna gelmeleri. 
(104) (1787) 

* * * K. O. Hayvan hastahanesi-
nin elektrik tesisatı pazarlıkla 
tamir ettirilecektir. Üıalesi 26 
Nisan 933 çarşamba gÜnÜ 
saat 14,30 dadır. İsteklile 
rin şartnamesini örmek üze
re her gün ve pazarlığa işti 
rak için o gün ve vaktinden 
evvel Fındıklıda 3. K. O. Sa. 
Al. komisyonuna müracaatla 
rı (105) (1783) 

,,. ,,. "' 
G. Hd. Kıt'atı için aşağıda 

yazılı muhabere malzemesi a
lınacaktır. İhalesi 6 Mayıs 
933 cumartesi günü sat 11 de 
dir. İstekliler nümunelerini 
26-4-933 akşamına kadar ko 
misyona getirmeleri. (109) 

(1788) 
1.- 3. No. lı 1700 fincan 

maa demir 
2, 5, 3 Mm. 8 Km. demir 
tel galvanizli 
1 ,5 Mm. 1 ,5 Km. demir tel 
galvanizli 

85 kilo kükürt 
2.- 3 No. lı 580 fincan maa 

demir 
2, 5, 3 Mm. 29 Km. demir 
tel (Galvanizli) 
1 ,5 Mm. 500 metre demir 
tel (Bağ için) 

30 kilo kükürt. 

ZA Yl - Bulgaristandan aldığDJ> 009. 

835/1433 No. lu pıuaportum ile Beykoz 

Polis merkezinden verilen ikamet tez. 

keremi zayi ettim. Yenilerini alacağım

dan hükmii yoktur. UJD11ryeri, Tamıııtl 

Nikol•yef Baykutef• .(2342) 

Adapazarı İcra dairesi tetkik mer
ciinden Kara Abdiler köyünden Zekeri
ya oğlu Mehmet Efendiye: 

Zehra hanıma beş yÜz lira borcunu
zu müddeti geçtiği halde ödememiş ol
duğunuzdan borcunuza mükabil İpotek 
le rehin etmiş olduğunuz tarlarun reh
nin paraya çevrilmesi yolile tahsili talep 
edilmiı ve nammıza imla olup 8-2-933 
tarihinde tebliğ olunan ödemeye karıı 

itirazınızm reli alacaklı tarafından ta
lep ve 18 nisan 933 tarihinde !cra tet
kik merciinde bulunulması hakkında 
namınızıı jmJi ve herayi tebliğ mubaşi
re verilen davetiye varakası ikametgi..bı 

ruzın meçhul olduğundan bila tebliğ ia 
de edilmiş ve murafaaca davetiyenin i
lanen tebliğine ve yevmi murafaanın 

23-5-933 tarihine müsadif salı günü 
saat 14 tayin kılınmış olduğundan yev
mi mezkürde bizzat veya bilvdGle Ada 
pazarı icra tetkik mercine gelmeniz alc
si taktirde giyaben murafaanızın İcra 

olunncağı ilanen bildirilir. (2386) 
~ -·---- -

lstanbul beşinci İcra memurluğundan: 
Temliken Alkivyadis efendinin Rifat 

özdemir Beyden 2160 lira ve faiz ve . 
n"",aı:>ar-iften olan alacağının temini istifa 
sı zımnında mahcuz ve temamına 5600 
lira kıymet taktir edilen Şehzade başın
da Emin Nurettin mahallesinde şeh

zade başı sokağında eski 150 numaralı 
mukaddema Konak e)yevm mubterik 43 
çap ve 6 Ada numaralı 747 metre mu
rabaı mesahai satbiyeli arsanın yirmi 

dört hisse itibarile iki hissesi indelmü
zaye:de 350 lira mukabilinde ve yine te 
mamına bin )ira kıymet taktir olunan 
mahalli mezkurda kain 43 çap ve 7 ada 
numaralı 215 metre murabbaı mcsahei 
sathiyeli arsanın yirmi dört hisse itiba 
riJe iki hissesi inde]müzayede 65 lira 
mukabilinde ve yine temamına 1300 li
ra kıymet taktir olunan mahalli mez
kiırda kain 43 çap ve 3 ada numaralı 
ve 272 metre murabbaı mesa.hei sathiye 

li arsanın yİnni dört hisse itibarile iki 
his!tesi indelmüzayede 85 Jinı mukabi
linde talibi uhte&İııde kalmıt isede bu 
bedeller kıymeti muhamıninelerine be
liğ olmadığından olbaptaki abkanu 
mah&uaaya tevfikan me.zkôr gayri men
küllardaki borçluya ait hisse ikinci ar
brmaya konulmuıtur. ikinci artırma 15 
Mayıs 933 tarihine miisadif pazartesi 
günii öğleden sonra saat 14 len 16 ya 
kadar dairemizde ayrı '!Y" icra edilecek 
tir. Şartnameleri şimdiden dairede her 
kesin görebileceği münasip bir mahal
le talik edilmiştir. Artırmaya iştirak i
ç.İn yüzde yedi buçuk tem.İnat akçesi a
lınır. Hakları tapu sicillerile sa
bit olmayan İpotekli alacaklılarla di
ğer alakadarların ve irtifak hakkı sa

hiplerinin bu tıaklarını ve hususile faiz 
ve masarife dair olan iddialarını ilan ta 
rihinden itibaren on gün ı

çinde evrakı müsbitelerile bil
dirmeleri lazımdır. Aksi tak
tirde hakları tapu sicilferile sabit olma
yanlar satış bedelinin başlamasından 
hariç kalırlar. Bilcümle müterakim ver
ği belediye resmi ve vakıf icaresi borç
lu ve tarihi ihaleden sonra. işleyecekle

ri müşteriye aittir. Alikadarların icra 
ve .ifli.s kanununun 119 uncu maddesi 
hükümlerine tevfikan hareketleri ve 
daha fazla malômat almak isteyenlerin 

930-4588 dosya ııumarasile icramıza mü 

racaatlan ilan olunur. (2378) 

lstanbul dördüncü icra memurluğun
dan : 

Temamına 4200 lira kıymet takdir e
dilen Kadıköyünde Cafer ağa mahalle
sinin Kirilos sokağında eski mükerrer 
2 ve yeni 34 No. lu ma bahçe hane açık 

artırmaya çıkarılnuş olup 11 mayıs 933 
tarihinde şartnamesi herkese açıktlT. 29 
mayıs 933 tarihine müsadif pazartesi gij 

nü saat 14 ten 16 ya kadar lstanbul 4 
üncü icra dairesinde satı1ac8ktır. Artır
maya İ§Iİrak için yüzde yedi buçuk te
minat akçesi alınır. Artınna bedeli mu

hammen kıymetin yüzde 75 şini buldu
ğu takdirde ihalesi yapılır aksi halde 
en son artıranın teahbüdü bakı kalml!k 

üzere artırma 15 gün daha temdit edi
lerek 13 haziran 933 tarihine müsadif 
salı günü ayni saatta en çok artırana j .. 

hale edilecektir maliye Yergisi, rusumu 
belediye, vakıf icaresi mİİ§teriye aittir 
2004 No. lu icra kanununun 126 ıncı 
maddesine teYfikan İpotek sahibi ala
caklılar ile diğer alakadaranın ve irtifak 

hakkı sıılıiplerinin bu gayri menkul üze
rindeki haklarını ve hususile faiz ve mas 

rafa dair olan iddialarını evrakı müs
bitelerile birlikte 20 gün içinde icra dai 
resine bildirilmeleri liızmıdır, akıi tak
dirde hakları tapu sicilli ile sabit olmı

yanlar satış bedelinin paylqmasından 
hariç kalırlar İfbu maddei bnuniyye 
ahkamına göre hareket etmeleri ve da.ha 
fazla malumat almak isteyenlerin 933-

288 No. lu dosya. ile memuriyyetimize 
müracaatları ve filbal ikametgahları 
meçhul olan Hamdi Bey ile Naciye Ha
nım haı.Lınnda tebliğ makamına kaim 
olmak üzere ilan olunur. (2343) 
ZA YI - Tatbik mühürümü bir hafta ev 

vel kaybettim. Hükmü olmadığı ilan o-

lunur. M. Be.im (2346) 

İst. Mr. Kumandanlığı 
Satınalma kom. ilanları 

Harbiye mektebi ihtiyacı 
için Gestetner teksir makine
si 25-4-933 salı günü saat 11 
dt> pazarlıkla satın alınacak
tır. İsteklilerin belli vaktinde 
komisyonda hazır bulunma 
ları. (617) (1781) 

Harbiye mektebi çamaşır
hanesi ihtiyacı için 30 ton 
lavamarin kömürünü 25-
4-933 salı günü saat 11 de 

SEYR1SEFA1N 

Merke2 acent:a: Galata Köprübatı B. 2362. 

Şube A. Sirkeci Milbiirdar zade H. 2,3740. 

İZMIR - PiRE - f SKENDE
RIYE POSTASI 

'' ı·ZMl•R 25 Nisan 
tJ Sah 11 de -TRABZON POST ASI 

'' KARADENiZ,, 
26 Nisan ça.rşamha 18 de Ga
lata rıhbmıodan kalkarlar. 
Dönüşte Tireboln'ya da uğ

ranılır. 
pazarlıkla satın alınacaktır. 1 .. __________ _ 

İsteklilerin belli vaktinde ko- DOKTOR 
misyonda hazır bulunmaları. 1 H Q R H Q R UN J 
(616) (1782) 1 

~~~~~~~~~-! 

Askeri fabrika
lar ilanları 

Askeri fabrikaları için bir a 
det Katetometre pazarlıkla
mübayaa edilecektir . Şeraiti 
görüp pazarlık etmek istiy~n 
lerin 24-4-933 pazartesi gÜ
nü saat 14 te Bakırköy Barut 
fabrikalarında satınalma ko
n1iı.yonuna müracaat eyleme 
leri. (1768). 

Tophanede Askeri San'at 
lar mektebi talebesi için 170 
takım dahili elbise pazarlıkla 
mübayaa edilecektir. Şeraiti 
ve nümunelerini görüp pa
zarlık etmek İstiyenler 24 - 4-
933 pazartesi günü saat 14 
te Bakırköy Barut fabrika 
sında satınalma komisyonu
na müracaat etsinler. ~1769) 

Beyoğlu birinci sulh hukuk hakimli
ğinden: 

Marko ve diğer Marko efendilerin 
mütasarrıf oldukları Kabataş Fatma ha 
tun mahallesinde izzet Pa§8 sokağın
da mükerrer 28 No. lu ekselsiyor çift 
apartımanırun izalei fUJUU ~ımnmda a
çık arttırma ile satılığa çıkarılarak ll-
4-933 tarihinde yapılan birinci aleni art 
brma neticeı.inde kıymeti muhammene
sini bulmaması hasebile ikinci arttırma 
•uretile satdmasına karar verilmiıtir. 

1 - Mezkı'.ir gayri menkulün tama
mının muhanunen kıymeti yüz elli bir 
bin altıyüz kırk bir lira elli kuruttur. 

2 - Müseccel ve gayri müseccel hak 
sahipleri tarihi ilandan itibattn ıatıf 
güniine kadar evrakı miisbitelerile benı 
ber satış memuruna müracaat etmeleri 
aksi taktirde gayri miiıeccel hak sahip
leri satış bedelinin paylaşmasmd•n ha
riç kalırlar. 

3 - Arttırmaya i:ıtirak edebilmek i
çin kıymeti muhammenesinin yüzde ye 
di buçuk nisbetinde teminat akçası ve
ya milli ~r bankanın teminat nıektubu
nu getirmek ~arttir. 

4 - Gayri menkül 16-5-933 tarihine 
müsadif salı günü saat 16 dan 17 ye 
kadar en fazla bedel verenin üstünde 
bırakılacaktır ihale üstünde bırakılan 

zat bedeli müzayed.eyi beş gün zarfında 
mahkeme veznesine depo edecektir aksi 
taktirde ihale fesh ve hundan mütevel
lit zarar ve ziyan andan tazmin ettirile 
cektir. 

5 - Müterakim vergi, resmi dellali
ye ve sair rnasarif müşteriye aittir. 

6 - fazla malumat almak isteyenler 
932-539 numaralı doıya.mdaki prtna
mesi herkese açıktır. Talip olanlann 
tarihi mezkı'.irda Beyoğlu birinci sulh 
hukuk mahkemesine ;müra.caatlıııı ilan 
olunur. (2375) 

Yeni model Allegro 
8'T veya iki yOıJO bl~ak,lan 
cvvda tap tOrtmc:k ve 
Mddw kayıt rıurtnden 

1tt:lrmcll 1UNttrk blkr. 
Eyi tınıf ol•bllmclı • 
l(Jn herııtttıazunctır. •., 

JılOhlm tdıe.mmüt.t. .. ~ 
Hc:rycrôe aatıhr. 

UJDUmJ .n:ptalan: ·! 

B"'klııırd Gonteıı- •• Şlt 
Oal•t.a-St.nlDul 

Devredilecek ihtira beratı 
" Dipten balık avlamağa mahsus ter

tibatta islahat" haldondaki ihtira için 
Sanal umum müdiriyetinden istihsal e
dilmi, olan 5 Eylül 1931 tarih ve 1393 
numaralı ihtira be.-atı üzerindeki hukuk 
bu kere başkasına devir veya icara veri
leceğinden talip olupla bu boıpta fazla 

ınaliim•t edinmek isteyenlerin latanbul 
da Bahçekapıda Taı Hanında 43-48 nu
maralarda kain vekili H. W. Stock E
fendiye müracaat eylemeleri iJİın olu-
nur. (2227) 2049 

Her gün aktama kadar hastalarını 

Eminönü Valide kıraathanesi yanın
daki muayenehanesinde tedaYİ eder. 

Tel. 2,4131 (1356). 1638 

Beşiktaş icrasından : 

Mahcuz olup paraya çevriJmesi karar 

laştırılan bir rees bir gözü sakat afif 

bakla kiri tüsünde atin della.liye ve iha

le pul resimleri müşterisine ait olmak Ü 

zere 26-4-933 çar§amba güuü saat 10 
dan 12 kadar Fatihte At pazarında •çık 

arthrma suretile satılacağından talip olan 

ların o gün ve o saatte ve o yerde ha

zır bulunacak olan memurine müracaat 

ları ilan olunur. (2336) 

İstanbul üçüncü icra memurluğundan: 
T emamıoa 6500 lira kıymet taktir o

lunan lstanbul limanında 39 senedi Bah 
riye merbut 10 ruıum ton hacmi istia
bisinde Çankaya Romürgürünün nmf 
hissesi: 

lstanbul üçüncii icra. memurluğunca 

açık artırmaya vazolunmuı ve 20-4-933 
tarihinde yapdan açık artırma.da mez
kiır ruııf hisseye beı yüz liraya talip 
çıkmıı isede kıymeti mubamminesini 
bulınadığmdan ikinci açık artırmaya va
z'ina karar verihnİftİr-

254933 tarihinde tartnamesi Dinn
haoeye talik edilerek 15-5-933 tarihine 
müsadif pazartesi günü oaat 14 ten 16 
ya kadar htanbul üçüncü icra memurlu 
ğuna birinci ikinci açık artırma suretile 
en çok bedel veren müıteri uhtesinde 
bırakılarak satılacaktır. Artırmaya iıti

rak için yÜzcle yedi buçuk teminat ak
çe•İ alınır. 1Miiteralüm hilcümJe deniz 

rusumu mÜ§teriye aittir. Hakları deniz 
sicillerile sabit olmayan İpotekli alacıklı 
lar ile diğer alakadarların irtifak hakkı 
sahiplerinin bu haklarım ve buınsile 
faiz ve masarife dair iddialannı ilan ta
rihinden itibaren yirmi gÜn zarfında 

evrakı müsbitelerile bilclirmeleri tizın>
dır. Aksi halde haklan cleniz sicillerile 
sabit olmayanl.arm sallf bedellerinin 
paylaımasından hariç kalırlar. Alaka
darlann 1424 numaralı icra ve iflas ka
nununun ll9 uncu maddesi abkiınına 
tevfika hareket etmeleri ve daha fazla 
malıimat almak isteyenlerin 932-970 nu 
nmralı ile Memuriyetimize mÜrl!caatlan 
ilan olunur. (2377) 

lıtanbul ikinci iflas memurluğun
dan : Tamamına 5000 lira lııymet tak
dir edilen ve İpotekli buluuan Boğazi
çİnde eski Mirgün yeni Uluköyde Mir
gün caddesinde eski 38 mükerrer yeni 
60 No, ile murakkam ikisi çalı arasında 
olmak üzere onbir odayi, çamaıırhane 
mutbab, Termesifonlu banyo, T erkos 
ve elektrik tesisabru, altında kayıklıa.ne, 

ön ve arkada bahçeyi havi .balkonlu, ve 
ahtap aksamı yağlı boyalı ve 
ön pencereleri pançorlu, ilri 
yan ve arka dıvarları kargir cephesi ah 

f'\P zemin katı dötemesi kiğir dijerleri 
ahtap yan poyraz ciheti divan tahta 
kaplı bir ıabilluıoenin tamamı açılı: art
tırmağa vazedilip 6-5-933 tarihinden i
tibaren arttırma ~!namesi dairede her 
keae açık bulundurulınuıtur. 27 May11 
933 tarihine miisadif cumartesi ııünii 
saat 14 ten 17 ye kadar lstanbul ilı:inci 
iflas dairesinde açık artlrnna suretiyle 
satılacaktır. 

Arttırmaya iftirak için muhammen 
kıymetin yüzde yedi buçuk teminat ak

çası veya milli bir bankanın teminat 
mektubu alınır. Müterakim vergi bele
diye vakıf icaresi mütteriye aittir. Art
tnma bedeli muhammen kıymetin yüz
de yetıniı beşini bulduğu takdirde iha
lesi yapılacaktır. Aksi halde en son art
brıuun taahhüdü ı...ki kalmak üzere art 
tırmanın 15 gÜn daha temdit edilerek 
11 Haziran 933 tarihine müııadif µaz.ar 

günü ayni saatte en çok arttırana ihale 
edilir. Bu hususta fazla malümat alınU. 
istiyenlerin 932-51 dosya numaraıiyl 
daireye müracaatları ilan olunur. (2379) 

ZA Y l - N ühıs tezkeremi havi ciizda-

nımı zayi ettim. Y eniıini alacaSımdall 

eskisinin hükmü yoktur. 326 doğurnl• 

Petirgeli Mehmet oğlu Hü•eyin (2340) 
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ÇOCUK IJ 
HAFTASI 

içi Def• ile dolu 
Birer kambaraaı:ız var! 

Blz a9ar1z her yolu 
Çünkil kumbaramız var! 

Bayram ne kadar tatlı 
Koli rımız kanatlı 

Neı;~ -- z iki katla 
Çünkü kumbaraaus varf 

• • 
PEKiŞ İpeklileri kadar 
"PEKiŞ yün Ü eri de: 
Güzel, Sağlam ve Ucuzdur 

Borsadaki fabrikalardan her glln 
yeni yeni çeşitler geliyor. 

-
" Bu f f te 1 P E K i Ş' indir ,; (2266J 2091 

K•d•koy ikiuci ıullı hJlı;uk maı.ı.:-

,ınılen: t 
M"bi<-e terd<ftine vu.i,._ edilmit · 

<>lan muteveifa mütaahhit llyas Bey u-

do Recco Beyin zatİn4' ait ıarı boyalı ve 

y.-di lcisilik ( 01.ıks) markalı ve 6436 

T'n<>tör No. tu bir det otomobili 27-4-- 1 

933 t.anbine rnl.ısadtf pet'~embe ciinü 

•aat 1 l de Kadıköyiınd,,. nl.tım boyun-

d.~ .,..,;..,k, nıillı sokağında 3 No lu garaj 

da çık arttrrına suretiyle satdacağıo
cl."\n ta hp ola.n 1arın yevm ve saati mez

kurda malıallinde hl\zır bulunmalan lü

zumu ilan .:ılu.,ur . (2334 > 

Balrteriyoloc Dr.IHSAN SAMI 
BAICTERIYOLOJI ı..ABORATUVARI 

Umunri kan tıııhlilatı, frenci "ol<tai 
nazııırından (Waı.........,n n Kahn 
teamüUeri) lıan lrüreyvah ıayılmuı. 

Tifo ve •sılme hutalıkları teıhi•i. 

icl.rar, balsam, ceraı..t, kazurat •• au 
tahlilah, Oltra mikroıkopi, huıuıi •· 
tdar istibun. Kanda üre ~ ... 
Klorür. Kolleaterin miktarlarının ta
yini. Divanyolu'nda Sultan Mahmut 

türbesi No. 189. Telefon: 20981. 
( 1388) 1639 

Dr. A. KUTIEL 
K•raköy Börekçi fınnı sır111nda 34. 

(1343) 1535 

' 

A ı Bugilııkü seçmede saı( ı~lı ve güHI çocuk büyütmek D k.k z· i e beıleyin ' :z, Kırk senelik tecrübe DAKİK ZlYA'daı nne er ffll'Cfİllİ kazanmsk İstersen;z çocuJdarıaızı mutlaka ft J ıya daha llstiln çocuk gıdası olmıyacağını !fÖSterir. (2332 

Bcyoflu Tok'ltllyıa eceM yuaııdı mektep 
hutııı\ınnı ~ıııb-hbn a ma karl&r kahtı ve t ılıı1\ i rcfrı ·r"lefoa 40,....'\ 

( 2017) -·ı 

HA YATIN CAN KURTARANI 
Btlh dlbıra mlalıat vekl!.tı.rinla tasdik ettfli ve bQtlbı 
dlllra mldahıai mill1• velrAletleralu ordularda lrullaııma· 
naı kabul wı ret-• tamim ottitl yelaıı PROFILAKSJN'dir. 

Arkadatı PROFILAKSIN seni Bel•otuk
latu ve Preajidon y6zf;& y a korar. Da
lma ec•a•elerden PROFILAKSIN iste. 

( 2232) 

Gedikpaşa'da Jandarma 
Sahnalma Komisyonundan: 

--- · Satın almmuı mukarrer aşağıda cins ve miktarları 
yazılı (üç) kalem eşyanın ayrı ayrı kapalı zarf münakaaalan 
isimleri hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde yapılaca· 
ğmdan isteklilerin şartname lerile nümuneleri gönnek üze· 
re her gün münakasalara girmek için talip olacakları kaleme 
ait ilk teminatı maliyeye yatırarak alınacak makbuz ve teklif. 
naınelerile beraber mezkur gÜ nde ve muayyen saatte komi•· 
yonumuza müracaatları. (1535) 

Cinai Münakasa tarihi Günü Saati 
10,000 ila 16,000 metre kış-

ide kumaş. 3 Mayrs 933 Çarşamba 14 
50,000 ila 7C,OOO metre yaz-

lık kumaş. 3 May15 933 Çarşamba ıs 
ı o,ooo ita ı o,soo çift sarı 

kundura. 3 Mayıs 933 Çarşamba 10 
1835 

Nafıa Vekaleti Binası 
inşaat Münakasası 

Maliye Vekaleti Milli 
Emlak Müdürlüğünden: 

Ankara Y enişehirde y apdacak Nafıa V ekileti bina 
İnfaah kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. Keşif bedeli 
624,000 küsur liradır. ihalesi 25 Mayıs 933 perşembe günu 

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

Ju ~aliye fen heyetindedir. Elli lira mukabilinde alınabilir. 
Münakasaya gİrmek ia tiyenler : En az (300) bin li

ralık miimuil inpatı muvaffa kiyetle yapmış olduğuna dair 
muteber evrak ve % 7 ,5 kanuni teminat mektubile şartname 
lerin alındığına dair makbuzu rapteylemek auretile teklif 
mektuplarını ihale günü saat on beşe kadar Maliye V ekileti 
Milli Emlak ldareaine makbuz mukabilinde tevdi ehneler • 
IAzmıdır. Tafsilat resimleri ve fula izahat Maliye Fen heye
tinden alınabilir. (1592) ı ı 

Köprü inşaah münakasası 

Nafıa Vekaletinden: 
Aksaray vilayetinin Arap~un - Kırşehir yolunda yapı· 

lacak (131,30) metre uzunluğunda betonarme (Arapsun) 
köprüsünün inşaah kapalı zarf usulile münakasaya konul· 
mu,tur. 

Köprünün keşif bedeli (75000) liradır. Münakua 6 
Mayıs 933 tarihine müaadif cumartesi günü sa.at 15 le Na· 
fia Vekaletinde yapılacaktır. 

Münakasaya gireceklerin yaptıkları işlere ait vesikala. 
rı rnünakasadan (8) gÜn evvel Yollar Umum MüdürlüğUne 
göstererek birer ehliyet vesikası almaları Ye teklif mektuplar 
nı münakasa günü saat 15 e kadar Nafıa Vekileti Müatesar 
lığına vermeleri lazundır. ' 

Talipler münakasa evrakını görmek üzere Nafia Veka
leti Yollar Umum Müdürlüğüne, lıtanbul, lzmir ve Aksa· 
ray bqmühendisliklerine müracaat edebilirler. 

Münakasa evraJu (5) 1 ira mukabilinde Nafia Vekiletı 
Levazmı müdürlüğünden satın alınabilir. (1591) 1901 

TİCARET tŞLERt UMUM MODORLOCONDEN : 
30 ikinci T qrin 330 tarihli kanun hiikümlerine cöre memleketimizde iı 1 

mağa izi.ıi bulunan lnailiz tabiiyetli (Şenkers Limitet - Schenkers Limited) 
Şirketi bu kere muracatla l ikinci Kanun 933 tarihinden itibaren Tiirkiyedeki fa 
liydine nihayet .,.erditini bildinnit ve la zımcelen veıibyı vermittir Mezkür ı 

ketle alilaıa bulunanlann Şirk4'te ve icabında lstanbul Mıntalnuı Ticaret Mu~ü 
liıiüne müracaat eylemeleri ilin olunur. 1598 1 

Gazetecilik ue Matbaacılık T . A 

b 1 sta er Fabrikaları ve Trakya 
Şeker Fabrikasının İstanbul depolarından krİ4ital toz şekeri 

Türk Anonim 
Şirketinden: 

A pullu atideki fiatla 
her jsteyene bin kilodan eksik olmamak üzere satılır. 

• 

Kristal Toz, Kilosu 36,1s Kuruş 
Ta~radan 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. 
AdreF: Istanbul, Bnhçekapı. 4 üncü Vakıf han 4üncü kat, Telgraf adresi: Istanbul Şeker Telefonı24470. 79 
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Ankaralının Defteri Tahrirden 
Şikayet 

Veliaht Şehzade Mecit Ef .ı ------
M a Ii ye vekili de tlkil-

yetçiler ara•ında 
ANKARA, 22 (Milliyet) - Anka

rada bina vergiai tahriri etrafında t i
kayetler tevali etmektedir. Tadilat ko 

Mecit Ef. ile paşanın muhaberesi 
ve Veliahbn bir mektubu 

Ankara, 28 K. evvel, 1921 
lstanbulda, saltanat hanedanı

nın faaliyetinde Veliaht Hecit E
fendinin hususi bir vaziyeti var. 
Zahirde, onun öbür tehzadelere 
benzemiyen bir edası, bir giditi 
var. Zihniyet ve aeviye itibarile 
diğerlerinden de farklıdır. Fakat 
bütün bir hanedanın ve belki salta
nat ve hilafet makamının mukad
deratı mevzuubahis olduğu bir an
da bu zihniyet ve seviyenin tesiri 
olur mu? itte bunu hesaplamak 
güçtür. 

Bir kaç gün evvel, Mecit Efen
diden Ankaraya, Büyük Millet 
Meclisi Riyaaetine bir mektup gel
miş. . Bu mektup, tehzadenin ilk 
mektubu değildir. Abdülmecit E
fendi zaman zaman Muıtafa Ke
mal Paşaya mektup yazıyor, milli 
davaya manen müzaheret ettiğini 
söyliyor, her veıile ile kendini ha
tırlatmak istiyordu. M. KemaJ Pa
J&; gerek doğrudan doğruya yaz
dığı ve gerek lstanbula gidenJer 
ve orada bulunanlar vuıtasile teb
liğ etti~i ~evaplarında kendi ph· 
aının hıç bır ehemmiyeti olmadığı
m, ~arada bütün aaJalıiyet ve 
kudretın Büyük Millet Meclisinde 
toplandığım, eğer anJatacak bir 
fikri ve derdi vana doğrudan doğ· 
ruya mecliıi muhatap yapmasını 
tavsiye ediyordu. İtte aon mektup 
resmidir, resmen Bliyllk Millet 
Mecliıi Riyaaetine yazılmıfbr. 

Mustafa KemaJ Pata dütüııdüı 
Abdülmecit Efendinin mektubunu 
aleni bir celaede mi okubna1ı, yok
sa hafi celsede mi?. . Eğer bu 
bu mektup aleni celsede okunursa 
meb'uslar tarafından baıı:ı tezabü-' 
rat ile karşılanabilir. Bu tezahürat, 
belki de aaltanab, saltanat hane
danını kuvvetlendirir. Halbuki 
hala aa1tanat makamını itııal eden 
zatın millet a1eyhinde, milll müca
dele aleyhinde yapmadığı melanet 
kalmıyor. Hem de kim bilir; bütün 
zevahire rağmen bu mektubun ya
zılmasında bizzat Vahideddinin 
tesiri, malUınab Wıik de4i1 mi? 

Mecit Efendi, Büyük Millet Mec:. 
liıini resmen tanıyor, ibare arasın
da Meclisi Kebiri Millllmiz diyor. 
Halbuki ayni çatı albnda oturan 
ıultan; hail meellıimhıi tanıma. 
mıfbr. Her ııün tehditlere, taraa
ıut ve taharrilere maruz olan bir 
tehzade; sultanın haberi Ye muva
fakati olmadan böyle bir mektup 
yazabilir mi? Hatta bundan lngi
lizlerin bile ma1Uınab olmaz mı? 
Her halde müba1igaya kapılma. 
mak li.zımgeliyor ! 

Mecit Efendinin mektubu haH 
bir celsede okundu. ilk hamlede 
mebuslar, bu mektubu tiddetli bir 
alkıtla kartrladrlar. Muıtafa Ke
mal Pata, tahmininde a1danmamıt
tı. Bu mektup hakkında, dütündük
lerini, tasavvur ettiği ihtimaJleri 
meb'uslara uzun uzadıya anlattı. 
Meclisin eberiyetl, Reiı Patıının 
fikrine iltihak etti. Kararl&f&D hat
tı hareket fU oldu: 

Veliaht Abdülemcit Elendi • • 

miftir. Bundan dolayı miiteeasiriz. 
3 - Anadoluda fitne ve le&adı 

himaye ve tefvik eden padişahın; 
millet Wıainde bor bıraktığı yeri, 
•ue vermeğe millet hazırdır. 

4 - Ankarayı tepil için bir kaç 
defa vaki olan i.tirhamın kabul e
dilece§inden ilmitvaru. 
Cevabı dlnJiyenlerden bazı ze

Yat aordular: 

- F arzımuh&I olaraıı, Mecit E
fendi bu mektup üzerine kalkar, 
Ankaraya gelmek uterse ne olur? 

Buna gene Mustafa Kemal Pa
ta cevap verdi: 

- Onlardan hiç biri bu feragati 
ııöateremez. Gelse de endite etme
yiz. Fakat ııelmeaine biç ibtimaJ 
vermem. Ben lıtanbuldayken ken
diıine bundan da bahaetmittim. 
Buradan hU1ml haberler Ye mek
tuplarla da tekrarlamıftmı. Mecit 
Efendinin Anadoluya gelmeıinde 
ban fayda1ar mlll!haza ebn~tim. 
Fakat aldıp cevap daiına ayni 
teY olmu9tu: - "latanbulda bir 
çok ıiyasi tetebbllılerim oldu. Bun-

miıyonlan tahrir neticelerini usulen 
hem mükellefe, bem de varidat idare
ıine bildirmitlerdir. Bunun üzerine ba 
zı mükellefler iatiına komisyonu nez. 
dinde kanuni itiraz hakJannı iıti-

mal elmitJer, viliyet varidat idaresi 
de hemen bütün vergi mikdarlanr. a 
itiraz ederek hepsine birer mikdar 
zam yapı1maıım istinaf komisyonuna 
yazınıştır. 1.ıinaf komisyonu da hazan 
mükellefleri, hazan da varidat idare
sini haklı görerek vergilere ya tenzi
lat veyahut zam yapmıftır. Mükellef
lerden timdiye kadar istinaf komisyo-
nuna müracaat edenlerin mikdarı dört 
bine yakındır. Bunların bin kadarının 
muamelesi intaç edilmiıtir. Bu İntaç 
edilenlerden kendilerine zam yapılan 
mükellefler bina vergi temyiz komis-
yonuna müracaat ettikleri gibi, tenzi
lat yapılanlara zam edilmesi için va· 
ridat idareıi de bu kabil muameleleri 
temyiz etmittir. Ahiren fırkaca da gö
rüıülen ve mükellefler lehine teminat
la bulunulan bu mesele Ankarada me 
raldı bir meV2u olmuftur. Evine k<>
nan vergi haaebile Maliye vekili de 
ıahıi itiraz hakkını istimal etnıit ve İı· 
tinaf komisyonuna bir itiraz iatidaat 
vermİftİr. Bina vergi temyiz komiıyo
nuna viki müracaatlar yüzü g~çmİf
tir. Temyiz komisyonundan şimdiye 

kadar çıkan kararlarm dörtte üçü 
mükellefleri haklı çıkanmflır· 

1500 liralık yardım 
ANKARA, 22 (Mlliyet) - Halk 

fırku.ı Ankara idare heyetince Anka
ra ıpar kulübüne bin bet yilz liralık 
bir yardon yapılmııtır. 

Sulhan uyutuldu 
ANKARA, 22 (Milliyet) - Brük

ae1de atelier metalüjik de traveaua 
müeueaeeinin demiryollar idaremize 
aalmıt olduğu tekiz lokomotifin h
hürle tesliminden dolayı istihkakın
dan keailen 30,600 liradan 28,000 lira
raamm teaviye&İ teklinde sulhan uyu
tulmaaı Heyeti vekilece tasdik edil
nılttir. 

ların neticesini beklemeğe mecbu-
rum! •• ,, 

MiLLiCi 

Hariciye teşkilatı 
Yeni layiha ya göre ya
pılacak değişiklikler 
ANKARA, 21 - Hariciye Yeki 

Jetinin yeni tetkaat kanunu layi- 1 

hasının icra vekilleri heyeti tara- , 
fından kabul edilmişti. 

Vekiller heyetince kabul edilen 
bu layiha kanuniyet kesbettikten 
sonra Hariciye Vekaletimizin tet
kilatında değitiklik olacaktır. La
yiha ile merkez tetkilatının en üs
tünde büyük elçi rütbesinde bir 
zatın bulunacağı bir katibi umu
milik ihdas olunmuştur. Katibi u
mumi idari muamelatla metgul 1 

olmıyarak devletin harici siyase
tile iştigal edecektir. 

Bir katibi umumilik kalemi ih
das edilecek ve bu ka lem coğrafi 
taksimat ile ihtisas üzerine kurul
mut diğer daireler arasında ;, be
raberliğini tanzim edecektir. 

Katibi umumiden batka elçi rüt 
besinde bir zat müstetar olacaktır. 
Müstetar idari itleri çevirecektir. 

Bugün Hariciye Vekaletinde 
coğrafi taksime göre muhtelif dev 
!etlerle münasebetlerimizi takip 
ve idare eden dört daire, ayrıca 
Cemiyeti Akvam itlerile uğratan 
bir daire ve bir de protokol itleri 
dairesi vardır. Bunlara ilave ola
rak iktısat itleri dairesi ile zat it
leri ve memurin dairesi ihdas olu
nacaktır. 

Bu suretle merkez tetkilatı sekiz 
daireye çıkacaktır. Daire tefleri 
ikinci sınıf elçiler, maslahatgüzar 
lar veya büyük elçilik müste,arla
rından intihap olunacaktır. Yük
aek bilgili hariciye memuru yetit
tirmek gayesini istihdaf eden ve
kalet teadül kanununda da bir ta. 
dil temin etmittir. 

Hariciye Vekaletine memur ol
mak için hariciye ile alakadar 
yüksek mekteplerin birinden me
zun olmak ve garp lisanlarından 
en az birini bilmek zaruridir. Mü-

Bugiin bugece 

Bu gece Dünyanın en büyük tenoru 
Jean Kipura'nın 

fevkali\de bir ourette teuuil ettiği §ahes• 

BiR GENCiN ŞARKISI 
nqe zevk ve harlkulide bir ıea. 

ll&veten: Dünya haberleri bir de fOl't. 

ı, . ' ~ . .;tJf~ .. . . '1, 1 ~.... '~ '· .. 

Edirne :ıporcularının Ankara sporcu .. 
ları taralından istasyonda .ıamimi 

har§ılanmalan 

Halkevi kütüphane•İ 
bu~ün açılıyor 

ANKARA, 22 (Milliyet) - Halk
evi kütüphanesi yarın açılıyor. Kütüp 
hane her gün aaat on dörtten yirmiye 
kadar herkese açık bulunacakbr. 
Memleketimizin sayılı zengin kütüp
hanelerinden birini teıkil edecek olan 
bu kütüphanenin, yalnız kitap cephe
sinden değil, kitap salonu ve okuma 
salonu cephesinden de müstesna bir 
mevkii olacaktır. 

sabaka ile Vekalete girecek bir 
memur doğrudan doğruya on bi
rinci dereceye ata'8 olarak alına
caktır. Bundan sonra hariciye me
murlarının derecesi 9u suretle ile
riliyecektir: 

10 uncu derece üçüncü katip, 9 
uncu derece ikinci katip, 8 ve 7 
inci dereceler başkatip, 6 ıncı de
rece orta elçilik müsteprlığı, 4 
üncü derece maslahatgüzarlık, 3 
üncü derece ikinci sınıf elçilik, 2 
inci derece birinci sınıf elçilik, l 
inci derece büyük elçiliktir. Bu de 
receler arasında terfi için ikinci 
bir garp lisanı istenecektir. 

RI 
Bugila bugece Kulüp 
BATAKANE 

GOLGELERl 

Hary Piel 
Battan aonw. kadar müheyyiç fllh

nelerle dolu atk n -ırii>ı"tt filmi 

1 
_I _R_A_D_Y_o___,I 

Bu günkü program 
15 den itibaren Hallı: Evindea naklen 23 

'Nisan mera•İmi ; 
ıs den 18,45 kador Saz (NU..I T.,.fik Ha

nım). 
18,45 t en 19,40 kadar orkeah'a. 
19,40 ten 20 Doktor Ihsan Hjlmi Bey tara

fından çocuk haftası münaaebetile kon( .. 
.ranı. 

20 den 21.30 Beclayü Muailciye he7eti. 
21 ,30 den 22 Madam Riçi tarahndan taıanni. 
22 den 22,30 kadar Cramofo~ Ajana ve bor· 

•a haberleri, aaat •7&.rL 

ANKARA, 1538 m. 
12.30 : Ankarapala•tan. 
18. : Alaturka ••&.. 
18.45 : Gramofon. 
19.20 : Alaturka ••z. 
VARŞOVA, 1411 M. 
11.05: Ayin. 13.20: Filbarmonik ınatinal 

konaer. 1525: Mwahabe. 16.10: Konaerin de· 
vamı. 17.30: Plik. 18: Oda mu•ik.iai, 19.05: 
Kahve musikisi. 21.05: Karııık konser. 22.15: 
O_rke.ı tra konseri (Nicolai, Haydn, Gr iea, 
Sıbelıus, DvoraJc v.a.) . 23.10: taıanni. 23.35: 
Kahve muai.k.isi. 24: Dana mu.ikisi 

BUDAPEŞTE, 550 M. 
18.35: aKrıtık neıriyat. 20.35: Peıte ope

•u.ından "AIDA" opera•ı (eVrcli). müteaki
ben Siıan musikisi.. 

MUNlH, 532 M. 
19.55: KEman ve orkestra konıeri. 21.30: 

-.eya 222.30 "Meiateraaenıer •on" Nürnberı" 
iaimli Waıner operaaının 3 üncü perdeai. 
24: aecemuıikisi. 

ViYANA, 517 M 
20.35: Konseri. 21.15; Joıef HoJzer takı· 

mı tarafnulan. Viyana halk nnıaikiıi 
22.45: Tasanni konseri. 23.35: Yeni dan• 

mu•iklai. 
MJLANS - TORlNO - FLORANSA 
20: Haberler • Plü. 21.25: Rad70 orkeı 

traar. 22: Opera temaiU. 
PRAG, 587 M. 
19: Almanca muaikili neıri7at. 20.05 Ka

nıık n .. ri7at. 2105: Aakeri muıilU. 22.05?._ 
2325: Hafif •e dan. muıjki.J 

ROMA, 441 M. 
21.501 .. KEUSCHE luaA.NNE.tt iaimli 

Op ... et. 
BOKREŞ 324 M. 
11.lSı oKa•er. 12: Pl&k.. 1&.lıO: Pta.~ 171 

K.anıık kon•er. 18201 D..,.am.ı. 201 Rad7o. 
orkHtraaı. 20.20: Neı.U aaaL 20.-411: Kena• 
rin deYattu. 22: Haffl ma•ild. 

BESLAU 325 M. 
18: Vi.,ranadan: FUharmoalk kon••· aOs 

Cenç.liiin uyaruıı. 2lı Hallı koueri. SS.35a 
Berlinden: Hafif muaild Ue claM, m.uelkı.L. ..................................... ______ _ 

B"fiktat icra claireslııcl., 

Mahcuz olup paraya .,..0..-1 lıarar 

lattınlan iki adet nmt renkte büyük 

ayna ve bi,. adet müde-vver saat ve ilç 

adet t.,ıı maoa ve bir adet cllrt..mlerile 

beraber yerli teraze ve 

t"PIİle aairenln dellallye - ihale pul ,... 

ıimleri müıterisine alt olmak üzere 8-

5-933 tarihine millafd!f ı teei silnü 

saat lll - 16 e kadar o...wiyde tarfl 
yerinde amik artın.. MNdJa ybM"'"-

jındaa talip o'sr' nn o ... ~ o -tt• 
haaır bulunacak --- .. t1 .. 

.. ilb olanur. (IS41) 

Mektup aleni bir celMde okuna-
cak. Meb'uılar, hiç bir tezahür • • • • • • • 

~!ı~~~;;~l:?:r::::r: 
1 

CHEVROL T: YENi AL Ti SILINDIRLIYI T AKDiM EDER 
vale edecekler .. Hatta yazılacak lr Alı ıl ·· kü.l t bulun b b·ı .. k . . k Sıhhatiniz Himaye •. dllmı,tır "' c arın en muş pesen • -
~eva 1 ı e gorme ıstemıyece - 1 Cereyan tevlit etmiyen F l ş E R duğu bu son iki sene zarfında, en zı-
erF. ak. • t M taf K 1 p hnalandrrma tertibab. yade beğenilmiş araba olan Şevrole-a uı a ema qa; 

meclise ve onun sa1ahiyetine kartı (Her pencerede ayn ayn idare olunur.) nin 1933 seneai için size neler hazırla. 
çok dürüsttür. Yazacağı cevabın Kapalı arabalarda cereyan tevlit hava- dığmı gelip bir kere görünüz ve icat et 
müsveddeıi hazırdır. Onu da ayni landırma tertibah, konforu ihmal eden tiği yeni güzel modelleri zevkle tema-
hafi celsede okuyor, tasvip ettin- 1 bir keyfiyet olup nezle ve hatta daha •- şa ediniz. 
yor. Cevap; Mecit Efendinin mek- ğır hastalıklara meydan vermektedir. 
tubu gibi ağrr bir IiaanJa yazılmıt- ı Halbuki 1933 modeli ŞEVROLE'de ka- E ld h 
br• Mustafa Kemal Patanm imza- 1 palı karoaerlerin icadından beri en bü- vve en daha geni§, da a 

ı daha .ni ... el ve daha 1°dare,!. •• 
rahat, 

aını tatıyan müıveddesi hll& e- 1 yük sıhhat ve konfor Amili olan ve F - o- :u 

limdedir. Cevabi mektubun eaaalı ŞER lıarafmdan imal edilen cereyan tcv-
noktaları tudurı llt etmiyen havalandırma tcrtlbab mi 

1 _ Malıim ıebeplerl•, Türkiye bundan sonra himaye edecektir. 
Büyük Millet Meclm milletin mu- Şimdi kat'iyyen cereyan mevcut ol-
kadderahnr idare mes'uliyetlni ii- :'?aks~zm, taze hava daimi surette cevc-
:ı:erine almıftır. "n e eccktir ve hundan mada arabada 

2 - Memleketi kurtarıncıya ha- bulunanların her biri diğerlerlni rahat-
Jar mücadelede devam karannda- "'z ctmeksizinin ıstediği gibi arabayi 

J d • h~valandırabi1ecektir. 
yı:ı:. Halbuki stanbuldaki pa ı-
sah, bi:ı:e yardım edecek yerde e- ı 
•aret ve zilleti bile bile kabul et- BA '\' lLERiN TEŞH, R 

Şevrole'nin h u sene tatbik ettiği 
yeni tekemmülatı görünüz : 

Araba imalinde en son prensip olan 
Aero - Dinamik Stili, arabaya büsbü
tün başka ve fevkalade asri bir görü
nüş temin etmektedir. 

ETTIGI YENİ MODEL YI BiR AN 

ŞEVROLE ACANT ALIKLARI 

Hanif zade biraderler 

Lewis Heck ve şeriki 

R. E. T urrell 

Müfti zade Mehmet Hayri 
Ye Ali Veli Mehmet Ali B. 

Mtifti zade Mehmet Hayri 
ve Ali Veli Mehmet Ali B. 

Er:ııurumlu ude Ahmet B. 

Aldı Kaçtı zade Rüıtü 
yeienleri 

Hacı Salih Efendi :ııade 
A lunet Şevki ve S sı. 

EVVEL GÖRONOZ •• 

Ankara 

İstanbul 

lzmir 

G. Antep 

Mersin 

,Trabzon 

Sama un 

Antalya 
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