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NUSHASI S KURUŞTUR 

Yine kredi ve 
Faiz işleri 

Şu mevzu etrafında yine bir yazı 
Yazmııtnn: "Yüzde kaç faiz? Tefeci
ler, muhtekirler ••• ,. Bu makalede 
..,latmııtnn ki, bilhassa iç Anadoluda 
faizcilik yiirek acı11dır, iç 11zıııdır. 
!'araya ihtiyacı olanlar, bunu çok ağır 
fedakarlıklar, içinden çıkılmaz tat+ 
larla tefecilerden, muhtekirlerden bu
labiliyorlar. Bu muamelenin neticesi, 
"1utlaka parayı alanm ifliaıdır; ma
lııun ve mülkünün yok pahaıma elden 
Çıkmasıdır. Mesele, bu mukadder i
~betlerin önüne geçmektir, büabü
t;;,, önüne geçilemezse bile aararlan, 
feliketleri asgari hadde indinnektir. 

Sahip ve Batmuharriri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Neıriyat ve Yazı Müdürü 
ETEM iZZET 

Şimdi, masamın üzerinde bir mek
lllp buldum. Bu mektup, bugünkü 
~yat ve iktıaat f&rl)anm iyi bilen, 
1f Üzerinde çalııan muhterem bir dos
tltlııuzun imzaaını tafıyor. Mektubun 
hülaaası ıu: 

Halkeuinde ironi erans dinleniyor, Cümhuriyet abidennd e çocuklar aanccriı selamlıyor, Darüllü nunda gençler bayranu kut !uluyorlar 

- ... Makaleniz.i dikkatle oku
duın: Bugün memlekette )'iiriiyen laİ:lı 
nispetini indirmek iyi bir lilrirdir, iyi 
Lir tefebbü.stür. Anccrk bu üıebbüsii 
norınal vasıtalarla temine bakını.z I 
~orlıyan, ürküten vôsıtalarla yapar
"'nı;;o, korkarım ki, alııi tuir yapar. 
Sonra memleketin kredi ilıtiyacını te
">in edememelı tehlilresi belirir. Bü
.l'iik bankalar, yüz.de on ikülen la..la 
la;,. almıyacalılar, diYornrnu... Fakat 
"nutuyo~unu.z ki, para ""rmek için 
L., bankalar çok kuvvetli teminat uti
~orlar. Bundan b41ka kua vadeli ilı
'a:ı:at yapıyorlar. Onları tatmin ede
cek teminatı her vatantlq nereden 
Luı•un? Eğer dedilılerinU. olursa kuv
Vet/i garanti bulamıyan ııatand41ltır, 
~•edi bulamıyacak, İfln'İ yii.ziiıtü ka
acalı, demektir. Yüksek laU.le para 

Lulmak mı iyi, Yoksa krediden bwbü
t;; 

Bütün memleket büyük 
günü kutluladı 

n mahrum kalmak mı? • .• ,, 
Doatumuzun aorguıuna hemen ce .. 

~ap vermeliyim: Altmdan kalkamıya
"°kımız bir faizle kredi bulmak yeri
"•, hiç bulmamak mutlaka daha iyi
dir. Şurası muhakkak ki, kttdi ve 
lıorç yüzünden bugün çekilen aılunb· 
ların, taraf taraf göze çarpan çökün
liilerin belli batlı sebepleri araamda 
~olay kolay kredi bulmak imkim bq-
1- ırelir. Kaıki bu kadar çeken ve çö
~•n vatandatlardan, vaktile kuvvetli 
tarantiler aranmak ıuretil• kendileri
ile o kadar geniı krediler açılmasay
dı da bugünkü acıklı vaziyete düt-
lıı • 

eaelerdi! .. 
l'tfaattee11üf inaanlann hepl.İ itleri

~i; mevcutlarına, kabiliyetlerine, he-
• '-'ı>larma uyduracak kadar baa.iretli 

defifdirler: Uzaklan gören, kılı kırk 
'••an pek gözlülerin yaaıbaıuacla, 
lııaceralı işlere ırirmekten korkmıyan, 
~Yıına, talih ve teaadüfe bel bafbyan 
"'sanlar da vardır. Hatta bunların 
:"Yıaı daha çoktur. Bu noktadan bun
,..,,. beaapsızlıklarma, manaaıs ceaa
~llerine kartı tedbir almamak, cemi
>•tin aleyhinde bir teY oluyor. 
, llüyük bankalar kuvvetli teminat 
lıtiyorlar. Bu, doğrudur. Ahtverit İ§
l•rinde •n doiru politlluı.dır. Fakat 

j ~İlçük mü-terin, bllD&'erlerin ve 
1•feclJerin yapbklan nedir? Onlar 
le111inauız mı para Yeriyor, İl görü· 
'.orlar? .• Şurumı hemen kabul ebne
:• ki, bu küçük müeueMlerin aradık· 
darı garanti ı daha lon•ntli daha ağır• 
ır. Onlar, verecekleri en kGç6k bir 

~at'a mukabilinde aclanwı malım, 
lııiillriinü, binnetice eanmı hile temi
~t diye almaktadırlar. Bu ybden 
~llduuuz facialar oluyor. Bir çok ai
l•ten, evleri, barklan yıkan bu flci
'~ muhitte pek çok gürültüye '!"" 
lıep olmamaaı; yapılan mukavelelenn 
'bdut adamlar anamda olmaam· 
!'-n; reoni ve kanani formaliteler 
içinde yapılmamumdan, ilerde ihti
~fı mucip olacak bütün noktaların 
~at-alan vermeden eTTel balledilme
Iİııden ileri geliyor. Gerçek; aon za
'nlarda bazı yerlerde yapılan ikraz 
lıı11ameleleri • emlakin terbini Üzerine 
d•iil doğrudan dofnıya ferağı ÜZe
Iİne ' yapılmaktadır. Bu ya:riyette 
~rçlunun yaJıtinde borcllDll ödemo; 
lııea;, alacaklı için bir m-le te§kil 
•bnez; çünkü daha eTTCI, bo~lunun 
1'ıah, mülkü alacaklıya t-lik edil
lııiştir. 
~ Evvelki yaa°"da da aöylemiıtim: 
iiyük bankalann 7ibde on ikiyi at

llııyan bir faiz n_üpeti 6-erinde ;, gör
lııeınelerİllİ temın etmek mühim bir 
k1dir. Büyük bankalann diirüıt ba
..,ltet edeceklerinin en büyük ıraran
li.;. kanuna konacak hülriimler kad,; bu mü-lerin ıerefleridir, iti
~arİandır. öbürlerini yola getirmek 
lı;i., de kanuni tedbirler, tehditler ia
~· Bizim dütüncemi:ae göre b~ ted
"'ler; krediyi ürkütmek defıl, onu 
~'ha ziyade kuvvetlendirir, nizııına 
~Yar. 
Rence ıimdiden iyi anlqılamıyan, 

~•eddüdü mucip olan nokta bükUıne
ı!' faize ve faizcilere kartı alacağı 
,}birlerin faydası detteeıidir. Acaba 
ı:,~iinülen kanuni ve idari tedbirlerle 
\,de kaç nispetinde fenahklarm ö
~e geçilebilecek? lıin; karanlık 
~· ı.., tarafı budur. Unutmamalı ki 
ı"' •İatemin, bir kanunun tatbikatta 
;:dalı olma11 için yalnız - nazari 
~ ••lir - onlann mükemmel olması 
~,1 !i ırelmez. Muhitin tartlarma, ka
~1!etlerine uymaaı da tarttrr: içti· "ik "" iktı•adi ıAlahat hareketlerinde 
~ lft Yardımı olmazsa, alınacak ne
\~1•>r lam olmaz, mutlaka kmr olur. 
\' •z fu da muhakkak ki, faiz ihti
'~akkında almacak tedbirlerin 

ı ne kadar küçük olursa olsun, 

Çocuk haftasının birinci günü de 
neşe ve sevinç içinde geçti 

Cümlıuriyet abideai önünde 

Dün bütün memleket iki bayramı bir
den kutluJaru. Hakimiyeti Milliye ve 
çocuk bayramlan, bütün Türkiyede 
olduğu gibi, dün lstanbulda da yer yer 
yapılan büyük merasimle ve heyecan
la tea'it edildi. 

Dün ıehir battan hata bayraklarla 
donatılmııb. Halk akın akın aokakla
ra dökülmüttü. Havanın İyi olnıaaı bay
ramın çok neteli geçmeıine yardım e
diyordu. Resmi devair milli Türk bay
raklarile beraber beyaz zemin üzeri ... 
ne yapılmıı Himayeietfal cemiyeti bay 
raklannı de aıımıılardı. Küçük mek
tepliler Himayeietfal cemiyetinin ro
zetlerini dağıtıyorlardı. 

Halkevinıle 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 

açılııınm 13 üncü yddönümü münaae· 
betile dün latanbul Halkevinde saat 
üçte büyiik meraıim yapıldı. Salon 
hınca hınç dolmuttu. Merasime gelen
ler araamda üçüncü kolordu kuman
danı Şükrü Naili Pata, C. H. F. lıtan· 
bul vilayet idare heyeti reisi Cevdet 
Kerim Bey, vali muavini Ali Rıza, be
lediye muavini Hamit, Halkevi reisi 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

BeıilıtQf Fırka merlıezi ön ünde te:aahürat yapılıyor •• 

Mac Donald ve Roosevelt 
ilk noktalarda anlaştılar 
Mac Donald harp borçları işinde 
Amerikan bakımını kabul etti 

VAŞl~TON, 23 (AA.) - M. Mac 1 
Donald ıle M. Rooaevelt'in dün aktam 
batbata Y~;P~klan konutma geç vak- ı 
te kadar ıurup ıritm;,tir. Bu göriitme 
de Amerikan ve lnırillz mütavirlerin
den hiç biri bulunmamııtır. Bununla 
beraber aonradan öğrenildiğine göre 
M. Mac Donald ile M. Roo.evelt bey
nelmilel mali ve ticari meselelerin hep 
•İni gözden geçirmitler ve kendi ba
lmnlannı açıktan açıla biribirine an
latarak kartıhklı bir anlatma aonuna 
~armıılardır. Bu anlatma. dünyanın 
ıkbaadi vaziyetinin eıki haline getiril
meıi yolunda ilerleme adımlan abla
cağım umdurnıaktadır. M. Roosevelt 
ile ~-. ~c ~on~d fiat düıüklüğüne 
ve ıtaızhge bır nihayet vermek için 
Ancloaakaon mesai iıtirakinin ehemmi 

umumi hayatımız Üzerindeki faydayı 
ve tesirlerini küçük göremeyiz. Tam 
muvaffakıyet için en kısa yol; bu 
yolda hükumete elden gelen yardnnı 
yapmayı, vatandaşların e&as1ı bir va
zife bilmeleridir. 

Bir meıele daha kalıyor: Hill<Uınet 
yalnız mani tedbirlerle, kanuni hü
kümlerle mi iktifa edecek?. • Hüku
metin bu maksatla alacağı tedbirleri 
baıka bir yazımda izah ederim. 

Siirt meb'uau 
MAHMUT 

Bafbafa mühim İfler görüıen Roosevelt 
lle Mac Donald 

yeti üzerinde mutabık kalmıılardır .. 
M. Roosevelt ile M. Mac Donald bu
gün Potomac ırmağında yapacaklan 
bir aandal gezintisinde görüşmeleri
ne devam edeceklerdir. Bu gezinti ea
baHDda yapılacak gÖriİ§melere de 
müsbet ve kat'i kararlar almmaıı 
beklenmetkedir. iki hükUınet reisi a • 
ra8ında dün gece yapılan müzakerat 
neticesinde milli paraların istikrar et-

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Japon sefiri öldü 
Sefirin ölümü derin te
e••ürle11le karıılandı ı 

Borçlar itilafı Pariste 
merasimle imzalandı 

Bu suretle bir pürüzlü mesele 
daha halledilmiş oluyor 

M. Yoshida 

\ 
1 

ANKARA, 23 (Telefonla) - Tifo
dan rahatsız olarak yatmakta bulu
nan Japon büyük elçisi M. Y oıhida bu 
gün ölmiiftür. Sefir Cenaplanrun te
davilerine itina edilmek Üzere Sıhhat 
vekilimiz Dr. Refik Bey lstanbulun 
ve tehrimizin en maruf hekimlerini 
geceli ıründüzlü haıta ile metgul ol
mağa meD:'.lut> ebnİf ve bu fevkalide j.. 
tinaya rağmen dün gece hasta ağır
laımıtbr •• Sıhhiye vekili Refik Bey 
dün geceyi uyumayarak Sıhhat yur
dunda haat batı ucunda geçinnit 

, .. , .... c:a.u.u u .......... gc.u,,.a.r ......... 1 

Fili beden 
Geçerken •• 
Hariciye vekili Bulgar 
baıveklll ile gördttG 

FILIBE, 23 - Bu sabah erken 
Filibe istasyonundan geçen Semp 
lon ekspresinde bulunan Tevfik 
Rüttü Bey, Filibe istasyonunda 
kendisine intizar eden Bulgar Bat 
vekili M. Motanofla mülakat et
mittir. 

Mülakat epeyce müddet devam 
etmit ve samimi olmuftur. Bu mü 
likatta son hadisat ile beraber 
Türkiye ve Bulgariıtanı alakadar 
eden meseleler görütüldüğü tah
min ediliyor. 

Sofya Elçimiz Tevfik Kamil Bey 
de Sofya istasyonunda Harciye 
Vekilimize mülaki olacak ve tren 
le bir müddet birlikte seyahat e
decektir. 

Suriye kabine•I 
İ•tifa etti 

BEYRUT, 23 A.A. - Suriye ka 
bineıi Reiaicümhura iatifasıru ver
mittir. latifa kabul edilmittir. Su
riye mecliai yann açılacaktır. Mec
liateki Vatani fırkasına menaup 
mebuslar müzakerata ittirak etnıi 
yecektir. 

40 ıncı Liste 
ANKARA, 23 (A.A.) - T. D. T. 

Cemiyetinden Yerilmiıtir: Karııbk0 

lan aranacak arapça ve farsça ke
limelerin 40 numaralı liatea.i tudur: 

1- Cerbeze 8- Cim 
2-Ceaaret 
3-Cev 
4-Ceuap 
5-Ceza 

9-Cinnyet 
10- Ciri.n -Cirm-
11- Ciaim -Cism-
12- Cüret 

6- Cezim-ce;;oml3- Cüriim-Ciirm 
7- Cilıet 14- Cü.zü -Cü.z-

Listelerde çıkan kelimelerden mi 
nalan birden fazla olanlann her 
mi.naaı için ayn kartılıklar ileri sü
rülebilir. Karşılık gönderen zatla
rın duyulmut ve ititilmit olmayan
lan hangi kaynaklardan aldıklarım 
göstermeleri rica olunur. 

ANKARA, 23 ( A.A.) - Borç
lar mukavelesi dün Paris Büyük 
Elçiliğimizde mertUimle imzalan
mı,tır. Fenerler itiltilı ela ayni :za
manda imzalanmıftır. 

• • * 
Yeni itilafnamenin esaslı nok

taları tunlardır: Türkiye, 50 sene 
müddetle 700.000 albn tesviye e
decektir. Osmanlı borçları faizin
den Türkiyeye ait olan kısmı % 
7 1/ 2 tur. 

Bu tediyat için İstanbul güm
rükleri kartılık olarak gösterilmit 
tir. ihtilaf çıkınca Türkiye hakeme 
müracaatı kabul etmittir. Bu 
takdirde hakem kararı ka
nun kuvvetini haiz olacaktır. 

Türkiyede bir moratoryom i
lan edildiği takdirde, Osmanlı 
borçları hamilleri, en ziyade mü
saadeye mazhar olan alacaklılara 
verilen rüçhandan istifad~ ede
ceklerdir. Osmanlı borçları hi.mil 
lerimeclisi sene! ik taka itin gelme
~ ...ı__ - 1.+· oıtv •yv,.J taksitin hAn. 

81 para ıle tesvıye edilecegınltii:-
yin edecektir. 

Saraçoğlu Şükrü Bey ve Paris 
Büyük Elçimiz Suat Bey 

1928 itilafı mucibince senevi 
taksit, 1. 100.000 altın olarak tes
bit edilmitti. Fakat bu taahhüt an 
cak 1928 • 1930 devresinde mutc 

ıı:ro&ıWA~'h~~ Jı~e tgrJ~1fftı.A?~e 
tarafından ödenmiftir. 

Eıkiphlrde İnfQ edilmekte olan ıelter labrilramun inf(Uı ilerlemektedir. Mev
aim bidayetinde labrilra çalıpnaia ve iatih«ıl4ta bQflıyocaktır. Resimlerimi.z 

labrikadaJ.i infaatı ve yap ılan ziyareti 11öatermektedir. 

İKİ KAFADAR 

- BGllÜnkÜ batı medeniyetinin en 
acıklı yanıl11anlıiı lıala terbi,...;m 11ö 
nül ve duyu terbi,....;nden çok üatün 
tutu§Udur. Bunların hiç olma.zsa at 
bQfı bir llitme•i lô:ıım iken ikinciyi bi 
rinciye fiyrıeten bir lıua tröriirlülr, çı• 
kacak lel81teti vaktile ınip Hfflme
di. Şimdi bütün dünyada 11öu çarpan 
cıhan sıkıntuı ile can e:ııikliiinin en 
ruhi ıebebi nedir 1 Bana kalrraa bu 
u:bep ,..,k8ların delil. daylaların,ruh 
lann rndenileımemesinden ibarettir, 
diYfldlim· Benim İnanı11m böyle. Sa· 
nıyorum lıi lennf kolaylıkların daha 
ziyade artmruı ile be,.,nyete rahat t• 
mini ~İn yeterlilıli, yani kafi delil! 
BQfka ruh ve terbiye amilleri la:ıwn. 
Bunların bQfında U. insanın hılki 
hotlt8mlığı, menfaat ararlılını bu
günkü O.Z6"J ve aaljın halinden çıka
rarak hiç olma,.... birwıs lt&tekl;,. 
mek meaeleıi geliYor. Belki o :saman 
insanlık a.z çok dinlenme yü.zü göre
bilir. YokH her gÜn gazetelerde yay
;aralarmı iıittiğlmi.z konleranılann 
lalan kavrayıılı ve hayırlı bir iı ya
pacağına İnanma I 

- Azizim, iptida, tabiatten tabi-

9 

Fazıl AHMET 
atin verm•I• rası olamı:yacaiı ıeyle
ri iat.,,..,._li:yQI Sonra bir f.,. daha 
oar. Cilıandalri hlidlnt.r•, ne onları 
köpÜrtiip çerçevesinden dlf<ITıya lıı
lıırlan fQfkın bir mantıkla bakmalı, 
ne de olan bitenlerin enini boyunu 
daraltıp lıaavetlendiren bir pinti ru
hiyle/ Monteırquieu'nün bir •Ö.zünü ha 
talanmı o der ki insanlar üç kaynak 
tem terbiye alır; en önce antuındcın 
babasından" sonm mürebbilerinden, 
hocalarından ve nihayet bütün mu
hitinden/ •. 

- Ancak bu en •onuncudan aldı
lı der•, W. iki kaynaktan ifitip öğren 
diklerini :yalancı fıkarmaia münhasır 
kalıyor I lıin /en,... orada. 

- Ne :yapalım, cihan böyle azi
zim, ltliinat emredenlerle emir alan• 
lardan, idare edenlerle idare olunan· 
lordan yapma iki bölük İnaanm bir
lefİ, yahut birlefiJı yeridir. Hani fU 
/renklerin randevu dediği yer .•.• 

- Şu halde tam bir terbiye almıf 
olmak için insan hem ômir, hem me
mur olmağı öğrenmeli .. 

- Hiç fÜphe yok ki yeni bir ha· 
(~varm 6 mcı sahifede) 
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93felaketleri vt!lgnatief 
Ayastafonos muahedesi ancak 

dört ay sürmüştü •• 
Avnıpa clcı<rlet&.:i telif içinde idiler. 

Ingi.ltse ıil;hlenınağa !.ıl•mııb. Ayas 
tafanos ımWaedeliaİn cılduiu ııibi kabu 
lü imkiımz olduiunu açık~ SÖyliyor. 
Rusya tadilita nzı olmaı:.. muharebe 
edecefini bildiriyordu Hariciye nazırı 
Lort Derby çekilıniı, yerine Lort Sali,... 
bury geçmifti. Be.conııfield, h...- ne olur 
':' olsun, lııptı~n 1erefinl ye.ine p
tırmek •zmınde ıdi. 

Anutıuya da hiddetli idi. Ruıya, 
=ferinin bütün ııemerelel'ini toplarken 
Avurturyaya Bosaa • Henel<'i vennelı: 
vadini bile tutma-ı, Bosna - H.,,..elı: 
için htanbul konfennaı brarlumı tat
bik ettirmiıti. 

Jngillere n Anstwyaaıa itirazbn, 
Berlinde bilemüliyemetle karJdamyor
du. Bi•"lJlal"k, boyuna A"""pada aulbun 
ve anlaşnıanm muhafazatı nasihatleri 
veriyordu. 

Fransa. ve ltalya da -ttefilderinin 
cereyanına uyarak Ayutafanos mu•he .. 
de;İnin li\dili fikrindeydiler 

Böylece Ruryaya lıaqı bir müttehit 
Avrupa cephesi lmrulnmt. S....linde bir 
~ı~nf!Te toplanması b.rarlatbnlmlftı . 

lgnatief, bunlan ıfütüıulüçe bir ayak 
en-el Türlıiyed .. işini hitinnek, Avrupa 
ya koşnıak iıtiyordu . 

Saffet Pap. ile tahliye ,artlanıtt ko
nu~mağa batladı. Avrapad;ıkj Ru, ordu 
Jarı, Varnadan, Burgazdan, Ayaıtafanos 
tan gemilere bindirilecek, Ayaıtııfanoo
lan kalkan gemiler lılanbul Boğazını 
geçecekti. lgnatief kolayfılı: olmak üzere 
Büyükdereden aabr irkib.na teklif etti. 
Fakat Saffet Pqa buna ıiddetle ı.ar.ı 
!l"eldi. Anadoluda Trabzon .. eBatum S<:V 

kiyat iskeleleri olacaktı. 
lıınatief, ceneral Üllİfonnalarile tanla 

nal! bir surette lııtanlıuJa geldi. Yirmi 
sekız tene enel Mençiluıl'm tehdit yo
lunda söylediği sözü tahakkuk ettirmek 
kendisine n.uip olmuıtı1(2). ' 

Ceaeral, lıtanlıulda Grandük Nikola 
ile Abdüthamidin bi.-.ı.ini ziyaret et
me!~ İti'!İ de karara koydu(3) . Likin 
Abdulhamidin lı:nrtrusu, Ahmet Velik 
P~run entriblan, bu iti cm bcraldır· 
dı. 

Bütün itlerini bitiırea lııısatief, alt 
tarafım Nelidof ile 0.•':ra ı...ldı. Mıo
ahedeain iınzaaı Wtua..la AbdülJıam.it 
tarafmdan taadıldi nii ... yı Çanı takdi
nıe ~ur edilen Seruker Rauf Paıa 
ıle birlıkıe Wlandimir v~ Oclesaya 
müteveccihen yoı. çı\tı(4J ... 

-15- . ·.• 
Ayaatafonoa muahede

sinin ömrü 
3 mart 1878 de imza edilen Ayaıl&· 

~:.r.-;:\ı~~":W.~~ç~u n~ 
r~~.n inanılmaz bir inaUa viic:uda ııetir 
dıgı bu eser, pek k,.a Mr ömre malik 

Aydın Halkerinde 
Gazi gecesi 

AYDIN (MiUi1et) - Hal.lı:evi
mizin dil edebi1at ve tarih "1beıi 
çalıtma programma her sene bir 
Gazi gecesi yapdmaamı koym~ 
tu. 

BüJiik kurtarıcının Saouuna ilk 
ayak bubğı 19 mayıa geçeai yapı· 
lacak olan bu mera.im için ,ube. 
nin hazırladığı program halkevi ı 
idare he1etinde konutuldu, Ye pro 
graınm eküıiııı olmuı için bütün 
~ubelere gönderilerek fikirleri a. 
lınmaaı ve soma kat'i ~ veril
nıeai kararlatbnldı. 

Sıtmalı bir köy 
. AYDIN (Milliyet) - Aydm 
Sıtma mücadele riya.eti Karapı
narın Hacı Ali Ubıuı köyünü sıt
ma nümune köyü yapmağı karar
la~tırmı~ ve bataklık içinde bulu. 

an köye ilaç atmak üzere bir me
mur gönde~i,tir. 

600 den fazla nüfus barındıran 
bu köyde sıtmaaız kimse yok gibi
dir, fakat mücadele riyaseti bu köy 
halkını temaınen sıtmadan kurta
racak tetbit-ler almı,tır. 

Bir şose 
Nazilli - Kuyucak yolu da bü· 

yük bir faaliyetle Nafia ta
rafından yapbrılmakta ve <.ona er
mek üzere bulunnıaktadır 
Yenice azmağı kurut~lacak 
NAZiLLi, (Milliyet) _ Nazilli ile 

Karacasu arumda, Yenice k"' ·· • o.rune 
ait :ızmagm bu mmtaka.daki tabriba· 
tma bir aon verilmek İçin kun.ıtulma 
iıine batlanmak Üzere ilk nıeraıim ya
pılllll§br. 

Vali Fevzi Bey bu kurum.a itinin 
başlangıcında bizaat bulu_nınak Üzere 

ydmdan Karacaıu Y enıc:e köyüne 
olomobille Nazilliden geçtıler. 

Kuru-• itinde ilk olarak köylüden 
50 amele İ§ bapna hazırlanmıttır. : 

olmuttur. 13 temmuz 1878 de imza
lanan Bertin mua.bodeai, aiyuet ale
fl\İnde yalnu: 4 ay 10 ııün yqıyan A
yutafanoa muahedesini deiittirmit
tir. 14 yılbk çalıımadan sonra yara
tılan eııerin 140 ıı\in bile yqıyaınama
aı, Ruı diplomatının bedbahtlıklann. 
dan biridir. 

lgnatief, yolda ııiderken Secaaker 
Rauf Pata ile gÖriİJmÜt, Türkiye ile 
Ruaya arasında daimi bir doatluiun 
eaülarmı kurmak işine Rauf Paşanın 
aklını yabrmıftı. Bütün ınubarebe 

!"üddedtince menfi olmaktan bafka bir 
Jfe >'":ra.ınıyao Rauf Paıa, timdi de 
lgaatief'le uzlatarak bir ikinci Mah
mut Nedim kesilmek istidadı gösteri· 
yordu. Petersburgta kendisine göste
rilen hüsnükabul, Osmanlı Seraskeri
nin aklını çileden çılı.<lnnıf, Çardan 
ba:u müsaadeler koparmak işini bile 
ona unuttunnuştu. Rauf Paıa, Çar
dan lgoatief'i tekrar lıtanbula gön· 
dermesini rica edecek kadar akılaızlık 
tan bile kendini alamanuflt. 

Bereket venin ki Çann 1 gnatief"e 
IÜzumu vardı. Gene bereket versin 
ki bu sırada Ahmet Vefik P,..a ile bir 
çok vükela, Abdiilhamide lngili& dost
luğunun değerini J.nlatmağa, böylelik
le Rus taraftarı dönen Rauf Paşayı 
gözden dü!Ünneğe muvaffak olmuş· 
!ardı. 

(Devamı var) 

(2) Kırım muharebesinden bira.c 
e<1<1el levlıaliide seFar..rle l•tanbula 
•"'"" Mencilıof, telılilerini kaflal et
tiremeyince "Ceketle ırelmiftim; fim
di gömlekle geleceğim/,, diyerek ls
tanbıılu terketmifti. "Cehtn oö:r.ü 
Rua Bahriye Nazırının Babı&liyi z.Cya· 
rette gündelik ceket giym...U.e, "göm· 
lelı,, te muharebe fnyaletile ırir~ii· 
ne imadrr ~ 

( J) Bu ziyaret nıeulesinin altiıiı 
ıelrilhrt.. İc:Tcuı taT;&ı "93 ae/eri ile Af,. 
Jülluunidin ilk yıllan., mmri ewrİmİ.ıı· 
de tafail edileulıtir. 

(4) lırnatief, hcitıTalannda lnan
bııldo &uluntluiu ..,...ı10 A.Wilcüiııin 
bıiyülr ofla Yuoul l:trdtlin Efendinin 
lıendiaine ı.;, adamuu göntl.,rJiiini, 
Çar lıendi.ini habıu11tın ,..,..;,.e pçir
dili talıdirde hütiin ıartları lrabul ile 
&l?raber Ru•ya ile ittifalı edeceğini ta· 
ahhüt eylediiini yu:ıyor. Hattô. Ya· 
:nJ f.ı;eddinin &a yolda im.:a!ı ftir tek
lifname ile biri Çara, Jiieri /ırnatiefe 
yaalmlf ilri mehtap te ırönderJifini 
ftilJİl'İyM. Efer banlar tlolnı İM -
cihan harbi sıraauulıı JJ.ir"'"'" ;.,,;ı.n. 
eaen - ou pren.şte da7i.a·o aoman de-
liliğin başlamıı olılufua hükmedile
bilir. 

Afyon vilayet kongresi 
AFYON (Milliyet) - Kazalar

dan gelen murahbaslarla Vilayet 
kongresi toplanınıtbr. Kaza kon· 
grelerinde tesbit edilen dilekler ü
zerinde hararetli münak.ıar ol
IDUf, bunlardan bir kısmı kabul 
ve kısmende reddedilmiştir. 

Vilayet heyetine: Belediye reiıi 
Hüaeyin H-.im, Safter, Galip 
Kesri zade Salih, avukat Ham 
Hilmi, Terzi, oğlu Bekir, Vaiz oğ
lu Saip, Hacı Mahmut oğlu Şükrü, 
Helvacı oğlu Abdullah Beyler se
çilmitlerdir. 

Bozdoğanda 23 niaan _ 
BOZDOGAN, (Milliyet) -

Bozdoğan kazası Nazililye otomo
bile bir saattir. Bu kaza haıra ve 
manzara itibarile çok iyidir. Yol-

1 
ları ve binaları eskiden kalmadır. 
Madran dağının eteğine ve ya
macına bağda~ kurmuş, şairane 
bir manzarası vardır. Etrafı bağ
lık ve b~iıçeliktir. Madran dağı 
denizden iki bin metre yükseliyor. 
Madran dağının havaaı çok saf, 
hemen her tarafı çam ağaclarile 
çevrilmş, yemyeşildir, temiz suları 
var veremliler bile burada sifa . . 
lmlıyor .. Sağlık ile döniyor.. Ne 
yazcktır ki Madran dağında bina 
yok. Buraya gidenler mutlak bera
berinde bir çadır götüliyor. 

Kaza kaymakam çok çalı.kan. 
Kasabada gençlerde bir hareket 
var .. 23 Niaan için hazırlık tela9ı .. 
Büyük bir program hazırlanıyor. 

23 Nisan günü Bozdoğan mek
tebi tarafından bir müsamere ve
rilecektir. Bu müsamereye bütün 
memurlar,- münevverler davet e 
dilmi,lerdir. Herkes ailesile müsa
mereye gelmek için hazırlanıyor. 

Kaymakam Bey medeni kıya- 1 
feti tamime çalı1ryor. Burada ya•· 
maklar kaldınlmakta. yerine man
to kainı olmaktadır. 3:.ı müsame
reye bütün hanımlar maıılo ile is. 

l\ULLtYET PAZARTESi 2f NiSAN 193) 

HARİCİ HABERLER 
Doların kıymeti \ Daladier söyledi 
Anıerik~ .• ayanında Bütün dünya Vapagtoa 
mühim müzakereler dan bir ıeyler bekliyor 

WASHiNGTON, 23 (A.A.) - ORANGE, 23 (A.A.) - M. 
Aya•ı meclisi tedavül mevkiine Daladier yanında Hava itleri na
fazla miktarda kağıt para çıkanl zırı M. Cot ve müste~arlardan M. 
ması hakkındaki kanunun miiza- La . Chambre olduğu halde bu sa 
keresine dün ba,lanımt~r. bah saat onda (Orage) a gelmi•-

Cümhuriyetçi azadan M. Reed, tir. 
halka hitaben yaptığı beyanatta Şehir resmi daireler bayraklar 
çılgınca bir düşünce olmak üze~e la donat;lmıtU Sokaklarda ve cad 
tavsif ettiği bu projeyi reddebne· delerde büyük. bir halk kalabalığı 
sini halktan rica etrni .. tir. b. ·km· t" T ırı ıs 1. 

Hoover unutuldu. · 
. WASHİNGTON, 23 (A.A.) Batvekilin şerefine Belediye 

Doların albn kıymetinin yan ya- tarafından iki bin ki,ilik bir ziya 
rıya dü,ürülmesi hakkında Reisi- fet verilmiştir. M. Daladier, bu zi
cümhur M. Roosvelt' e "':ı.lahiyet yafet esnasında bir nutuk söyle
verilmesine müteallik kanun layi- mi~tir. 
hasmın müzakereye konmasının ı M. Daladier, bu nutkunda Av· 
Ayan meclisindeki Demokrat aza ı rupanın geçirmekte olduğu bu va 
da uyandırdığı endi•e duygwarı- him buhran devresinde bütün de· 
nı yatıflırmak için demakrat me- ' mokrat kuvvetler arasındaki birli
buslardan birkaçinın bir uzl~ma ğin bozulmama&ı gerek olduğunu 
teklifinde bulunacaklarına dair isbat etmiş, ortalığa korku ve te· 
dün bazı dedikodular olmakta idi. laş saçanların faaliyetine rağmen 

Bunların Reisicümhur M. Ro- Fransızların on milyara varan bir 
osvelt'in dolar kıymetini diğer bütçe açığını kapatmış ve hazine
memlketlerle anlaştıktan sonra ye bet milyar frank temin etmiş 
dütünmesini teklif edecekleri söy olduklarını hatırlatmıştır. 
lenınektedir. Bu demokrat mebus 
larm M. Ro9avelt'in böyle bir ka
rarı yalnız batma almamasını iati
yecekleri de rivayet edilmektedir. 

Geriye bir mesele kalıyor: A
caba bir taraftan hükumet, diğer 
taraftan Ayan meclisinin fazla pa 
ra çıkarıl.muma taraftar azası bu 
tadil dileğini kabul edecekler mi?. 

Bundan baska nıebuaan reisi 
M. Rainey, g~etecilere yaptığı 
beyanatta Cünıhuriyetçiler Fırka
sı reisinin Eflaaion planına karşı 
ileri sürdüğü itirazlara vecap vere 
rek demiştir ki: . 

"Cümhuriyetçiler 20,30 sene 
geriye gitmektedir, son intihabat 
büyük it adamlarının t'e bunların 
efendileri olan bangerlerin suku
tunu teyit etınittir.. Zaten bu a
damlardan çoğu pek yalanda hap 
se girecektir." 

M. Rainey Cümhuriyetçiler fır 
ka11 liderlerinin Enflasion aley
hindeki harekete giri~ezden ev· 
vel M. Hoover'e darutacakları 
hakkında ortada dolq'llt '3lJİ• do 
ıayısıyle sorulan hır suale ae O· 

muz silkerek 9u cevabı vermi,tir: 
"M. Hoover'i herkes wıuttu." 

M. Daladier, en umulmaz vazi
yetlerin biribirini ne büyük bir hız 
la takip ettiğine dikkati çektikten 
sonra demi~tir ki: 

"Dolar ile altın arasındaki sağ 
lam bağın kopup kırılmasının dün 
ya iktısat konferansına bir mu
kaddeme olacağını pek az kimse 
hatırına getirmitti. 

Bütün dünya Vatington müka· 
lemelerinin, ticaret mübadeleleri-
nin yeniden canlanmasını müm
kün kılacağını ve iktısat konferan 
sının muvaffakiyetine zemin ha. 
zırltyacağım bekleyip ummakta
dır. 

"Diğer taraftan Cenevre müza 
kereleri akilane bir ağırlıkla cere 
yan edip dururken, co'kun ve a
levli bir milliyetçiliğin zafer şenli 
ği yapacağını hatır ve hayalinden 
geçirenler pek azdı. 

"Franaa dünya iktısat konfe
ransında kendi programını tetki
ke arzedecek ve silahları azaltmak 
IÇID en tesirli \.'rclc:ı luJJnncl..lc; 

dütüncelerini Cenevrede müda· 
faa edecektir. 

T 
LE ili 

Turgutluda maarif 
teftişleri 

TURGUTLU, (Milliyet)- Mek 
lepleri teftit etmek üzere Turgut
luya gelen Manisa maarif müdürü 
Mehmet Hilmi Bey Turgutluda 
kaldığı bir hafta içinde mekteple· 
ri teftit işleriyle uğrafmış ve boş 
zamanlarda da muallimlerle te
mas ederek kendileriyle mesleki 
ve içtimai hasbıhallerde bulun
mustur. 

Kastamonu da yangın 
KASTAMONU, (Milliyet) 

Dikkatsizlik yüzünden Çenk.ani 
mahallesinde yangın az zamanda 
mahallesindeki yangın az zaman
da tevessü etmi, ise de. itfaiyenin 
ve mahalle tulumbalarının gayret-
lerile söndürülmüs ve kücük dört 
ev yanmak sureti!~ yaogı~m önü
ne geçilmiştir, 

iki gün evvel ilk baharı andıran 
hava birden bire bozularak evvela 
yağmur ve sonra da sürekli kar 
yağmaya b~I~ ve önceden 
karlı bulunan Ilgaz yolu kapan 
mı,tır. Yağan karın yüksekliği ba
zı yerlerde elli santimetreyi bul
muştur. 

Manisa üzümleri 
MANiSA, (Milliyet) - Bir 

müddettenberi kuru üzüm müıtah· 
ailleri büyük bir buhran geçirmek
tedirler. 

Üç aenede.nberi don, dolu ve 
hastalıkların teairile vaziyeti sar
sılan bağcılar 1932 mahsul vaziye
tinin müsait bir seyri takip etmesi
ne seviniyorlardı. Kuru üzümün 
vasati rekolteıi 45,000 tondur. 
1932 senesinde 52,000 ton istihsal 
edildiği tahmin olunmaktadır ki 
bu 7000 ton vazlalık 500,000 ton 
olan dünya mah11diine nazaran 
hiç mesabesindedir. (o/o 1,5) Hal· 
buki bu ufak fazlalığın izam edil-
mesi memleketimizde üzüm fiat· 
!erinin bir kaç ay zarfında yarı
dan '48ğ1 dülmesini intaç etmit-

Rala yapan kadın 
Akhisar (Milliyet) - Olker 

Hanım isminde bir kadının gizli 
bir surette rakı çıkarmıt.kta oldu
ğu zabıtaca haber alınarak arattır 
ma yapılmıf, iki ufak ııi~ ile bü
yük bir binlik eİde edilerek müsa
dere edilmittir. Karakola götürül
mek i.izere bekçi binliği eline aldı
ğı zaman Ülker Hanım demir ha· 
vaneli ile bekciye hücum etmiş, 

elinde bulunan binliği kırmış, ka· 
çak rakı kiimilen yere dökülmü~· 
tür. 

Büyük hir kavga 
Ak.hisar (Milliyet) - Kadı da· 

ğı ehalisinden Satılmış kayın bira
derleri Ahmet, Şerif, Halil arala
rında miras meselesinden kavga
ya tututuyorlar. Odun ve ta~la •:u
rulmak sureti!e Satılmış, Halil, 
Şerif, Ahmet, lbrahim ve karısı 
Alime, Elif, Hatice Medine müte
cavizlerin hücümu ile yaralanıyor
lar. Satılmış ve Halilin yaraları a
ğırdır. 

Giresun fındıkları 
GiRESUN, (Milliyet) - Ziraat 

Vekaletince Ankara.ya çağırılan 
fındık mücadele müfettişi Nadir 
Bey tekrar fehrimize gelerek va
zifesine başlamıthr. 

Fındık fiatleri son günlerde bi
raz terekki ederek Borsada fın
dık içi 45 - 46 kabuklu fındık 21 
kuru,tan muamele gördü. 

Ödemiş yolu 

Silahsızlanma 

Almanya bak1mıadan 
geri döamlyecek 
BERLIN, 23 (A.A.) - Silahla 

rı azaltma konferanunda Alman 
murahhası olan M. Nadolny, Ce
nevreye gibnek üzere Beriinden 
aynlmı:9tır. 

M. Nadolny, Cenevre müzake
releri batlamadan evvel, bu yakın 
larda uzun uzadıya anlattığı Al
man bakırnım bir defa daha izah 
etmeği üzumlu görmüttür. 

M. Ndolny, Almanyanın silah· 
ları azaltma i•i hakkındaki nok
tai nazarını tammile mauhafaza 
ettiğini söyledikten sonra demit
tir ki: 

"Müdafaa ettigimiz tezin hak
sız olduğu iddia edile~ez, Bu tez 
de esasen müahedelerin tayinetti
ği ve "'rt kıldığı ııeylerden ba,ka 
bir fey yoktur. Mevcut muahede
lerin tesbit ettiği hükümler hari
cine de çıkılm•f değildir. 

M. Nadolny, Almanyanm itila 
fa yanaşmaınazlık etmiyeceğini, 
diğer tarafların ilrei süreceği tek 
lifleri de ~etkike hazır olduğunu 
söyliyerek beyanatını bitirmi,tir. 

Henderson ne diyor? 
LONDRA, 23 (A.A.) - Dün 

hareket edeceği tahmin edilen M. 
Henderson Cenevreye bugün git
miştir. 

M. Henderson, Gazetecilere 
yaptığı beyanatta önümüzdeki üç 
ay içinde silahları azaltma konfe 
ransmıo yapılacak mukavelenin 
Miller Cemiyeti Büyük Meclisinin 
gelecek içtimamda yapılmasını 
mümkün kılmaifa kafi terakkiler 
elde edeceği iimidinde olduğunu 
söylemi.tir. 

Bomba zaaaetmltler 
MADRlT, 23 (A.A.) - Dün 

gece Madrit lokantalarından biri
nin kapıaı önünde polisler bomba
olmasından fÜphelendikleri bir 
paket göinıütlerdir. Emniyet mü
dürlüğüne haber verilmesi üzeri
ne gönderilen muhafızlar, bu pa
ket yerinden kaldırlıncaya kadar 
münakalatı durdurm°'lardır. 

Polis müdürü hu paketin için· 
de bir radyo makinesine ait bir a
let bulunmu• olduğunu söyle it-
tir. 

Akhisar köylerinde yatı 
nıektebi 

AKHlSAS (Milliyet) - Mani
sa valiai Fuat. maarif müdürü Hil
mi kazamız köylerinde açılacak 
köy yab mektepleri için tetkikat
ta bulunmak üzere köyleri dol--.ı 
yorlar. 

Nuilli fabrikası 
AYDIN (Milliyet) - Nazillide 

kurulacak Mensucat fabrikasını 
istasyona bağlıyacak dekovil hat
tının geçecek , ·rinin belli edilerek 
projesinin yapılrnuı Vekaletten 
Nafia dairesine emir edilmiştir. 
Nafia dairesi bu ite fen memıuu 
Nuri Beyi memur etmiştir. 

Kızı kaçırmak için babasını 
öldürdü 

lZMIR, (Milliyet) - Bergama
dan kızı ile köyüne gitmekte olan 
altmış yaşlarında süleyman Recep 
isminde bir gencin ani taarruzuna 
uğramıştır. Recep Süleyman ağa
nın kızı Sirriyeyi kaçırmak istemi~ 
ve buna mani olan kızın bahasını 
öldürmüştü,. Recep yakalanarak 
adliyeye verilmi~tir. 
Bozdoğan köylüleri çalışıyor 

BOZDOGAN. (Milliyet) 
Bozdoğan köyleri elliyi geçmekte
dir. Köy kanunu kırk küsur köyde 
tatbik ediliyor. Muhtarlara kay
makam B. tarafından köy kanunu 
hakında evvelce verilen konfe
ranslar çok canlı eserlerin vücude 
gelmesine yardım etmi,tir. 

Her muhtar yapacağı işi biliyor. 
Yol itine çok ehemmiyet verilmi,, 
bütün köy yolları yapılmıştır. Köy. 
den köye hiç bir arızaya tesadüf 
edilmeden gidilip geliniyor. Bir 
çok köylere otomobil ifliyecek su
rette yol yapılmı,tır. 

Denizli meclisi bütçeıini 
tesbit etti 

Bu bataklık; Yenice - Çiftlik • A_ziz 1 

ibat köylerinin tam orta.sında danga~ 1 
la.z çayının ken:..rıı,dadır. 3 kilon,,.t~ 
relik bir sahayı kaplamatkadır. Bu ba 
taklık yrllaı-danberi bu üç köye : ıt· 1 
madan aman vermeml,, yuvalar. 3on· j 
dürmüş, halen de söJ'dürınektedır. · ti~ak edecektir. · 

1 tir. 

NAZlLLt, (Milliyet) Kötk na
hiyesini Ödemite bağlayacak olan 
yol hayli ilerlemi,tir. Yol Şeyh 
köyünden sonl"a menteteler köyün
den bir kilometre daha ileriye gö
türülmüttür. Şimdiye kadar yapı
lan kısım 3 kilometreyi bulmut
tur. Her gün 60 amele çalıfmak
tadır. ödemitten de aynı faaliyet
le kar,ılık olarak yol ilerlemekte
dir. 

DENiZLi, "Milliyet" - Denizli 
meclisi umumiai 17 nisan pazarte
si günü gece saat 24 te içtlmo.ları
na nihayet venni•tir. S Martta a-
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ZELZELE 
Dadayda zelzele 

hasarat yaptl 
MUCLA, 23 A.A. - Bugün sa

at sekizde Dadayda bir zelzele ol
mu,tur. Sarsıntı farktan garbe ol
muş ııe mühim hasarat yapmıstır. 
Haııar mikdarı tesbit edilmekt~ir. 
Zelzele ayni saatte sehrimiule de 
olmuştur. Muğlada . oldukça şid
detli idi. Fakat hasar olmamıstır. 

Şiddetli bir zelzele · 
lstanbu/ raııatlıanui bugün se• 

sekize on bir kalarak cenubu gar
bi istikametinden gelen şiddetli 
bir ezlzele kaydetmi~tir. Feııkal 
merkezin lstanbuldan 480 - 500 ki· 
lometro mesalede olduğu tahmin 
edilm~tir. Bu zelzelenin !!İddeti 
26-9-1932 de kaydedilen Halkidik 
ya yıkıct zehelesine yakındır. 

Halkevi lditükhane•i 
aç•ldı 

ANKARA, 23 (Telefonla) -
Bugün saat on befte Halkevi kü
tüphanesi açıldı. Açılma meraııi
minde Maarif vekili Riyaseticünı· 
lıur umumi kiilibi, bazı meb'uslar 
Türk tarihi tetkik cemiyeti azaları 
H alkeııi mensupları hazır bulun
muflardtr .. Bu münasebetle ev re
isi Nafi Atul Bey güzel bir nutuk 
irat etmi'!tir. 

Fransız dil bilgini 
ANKARA, 23 ( Tele/onla) -

F ranstz dil bilgileri arasmıia türlr
'e ile çok yakınılan uğrG.f'lll M. 
lan Deny yann felırimize gelecek 
L'e Türk Dili tetkik cemiyetinin 
misafiri olacaktır. 

12 bin liralık da va 
KOT AHY A, 23 A.A. - Kütah

ya Ticaret odasıyle Yı.rlyus Bergt1r 
prlreti arasında ü, •en«len beri 
cleV«m eclen claoa. Ticaret oJuı l• 
/ıine bitmiılir. Doıua 12 bin liralclr 
iılf. 

Spor 

Sofya'da maç 
yapacatız 

ISTANBUL, 23 (A.A.) - Ma,..,... 
ilk haftaımda Sofyada yapılacak bet 
nclmilel Futbol teıo•••nın, aon Ras
grat hadiaeıi dolaycıile yapdmıyac:ait 
etrafındaki nepiyat üzerine Futbol fe 
deraıyonu reisi Hamdi Emin Bey A
nadolu Ajansına !U beyanatta bulun• 
ınuıtur: 

"Sofyadaki Maçın muayyea tarihte 
icrası merkezi umumi tarafından tell'"' 
ıip edilmiıtir. Bu itibarla milli ve teOI 
ıili maçlan n yapılma•• ınukarrerdil"." 

Ankarada maçlar 
ANKARA, 23 (A.A.) - Buııün öi 

leden sonra latilı.liJ aahaunda iki IDAil 
yap<lmıtbr. Birinci Maç Aıakaraııüc\i • 
Çankaya birinci talumlan araaında i
di. Bu maç için Muhafı&cücü bir Gazi 
büstü koymuflu. 

Birinci devrede Çaııka,.ald ... iki 
aayı yapmıılana da ikinci devre son· 
lannda Ankaragücü biri penalbdaJJ 
olmak Üzel"e yapbft iki aayı ile bera• 
berliği temin etmİf ve oyun bu suret• 
le İki ikiye beraberlikle bitmittir. 

ikinci maç : Edirne Şehir muhteUti
Muhafızgücü araunda yapddı. Netice 
de Muhafıa:rücii Edirnelilerin bir aa• 
yısma kartı birinci devrede iki, ve i
kinci deVı:l!de biriti penaltnlan olmalı: 
Üzere dört sayı yapal"ak galip gelmif
tir. 

Dünkü egaersiz maçı 
Sofya maçları için hazırlanan mil· i 

li takım dün toplu idmanlanna Gala· 
taaaray birinci futbol takmuyle bir eg 
zeraiz maçı yapmak suretile devam et 
mittir. 

Maç Galatasaraym l - O mağlılhiye 
tile neticelendi. 

---<>-
Frans1z başvekili bir 

nutuk •Öyleyecek 
PARIS, 23 (A.A.) - M. Dala· 

dier, Vancluse eyaletinde Orange 
tehrine gitmiftir. Orada bugün e
hemmiyetli siyıui bir nutuk söyli
yecek, Pazartesi günü parise dö
necektir. 

çılan meclis 44 gün devam etti· 
Bütce 565,880 lira olarak tesbit e
dildi. Adi ve fevkalade yekun o
larak tu ,ekilde bütce yapılmlf" 
tır. Meclisi umumi ve husuai mil' 
hasebe masrafı 53,369 lira, Nafi• 
159,790 lira, Maarif 227,443 lir"' 
Ziraat ve Baytar 18,818 lira, Silı· 
hiye 54,512 lira, muhtelif masraf· 
lar 51,948 liradır. 

Yol vergisi 550 kuru• kabul e; 
dilmit, varidat masraf bütcetl 
denkle.tirilmi,tir. Jı 

Daimi encümen azası olarıa1 • 
Denizliden Fahri Akçakoca, Ça 
dan, Ahmet Hamdi, Davu~· 
Mehmet Kemal, Boldandan, .A • 
metCemal Beyler seçilmitlerdır. 
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Ekonomi 
•• • 

Uzümler ucuz satıldı 
Son üç senelik üzüm ve incir 
ihracatımızın vaziyeti nedir? 

~- Geçen sene incir ve üzüm ibra- bu vaziyetle ehemmiyetli surette 
•;· catçıları bir noktayı gaye edinınit me.ııuJ olmaktadır. 

lerdi: Ucuz, fakat çok satmak .. Bu Halil Mi tat B. 
~klin oldukça faideli neticeleri gö 

r. rülmüttür. Geçen sene lzmir haki
katen ucuz, fakat çok ucuz üzüm 
satmı,tır. incir stoku da kimilen el 
den çıkanlmıttır. Son üç senenin 
iizüm ihracı vaziyetimiz fudur: 

1932 49.197 10.574.305 
1931 30.140 10.768.706 
1930 39.850 9.960.306 
932 ele fuıümlerimizi en :ziyade 

•u memleketler almıthr: 
Memleketler Ton T. L. 

i >.!manya 15.100 3.407.356 
Belçika 1.845 385.217 
Bulgariatu 37 9.952 
Fransa 805 175.020 
Holanda 8.095 1.205. 704 
lngiltere l!0.110 4.301.055 
İsveç 88 12.360 
lta)ya 3.958 831.253 
Noneç 76 15.397 
Romanya 250 67.604 
U. R. S. S. 66 16.140 

k Yunan 11 2.209 
Suriye 31 3.157 
Mısır 510 87.016 
4ınerika 158 38.097 
Arjantin 16 2.658 
I>. M. 61 14.110 

Görülüyor ki mikdar itibarile 
lon üç sene içinde en fazla üzüm 
ihracatı geçen sene olm~tur. Bu 
ıayede bütün maddelerin kıymet-
leri dü.reken, üzüm ihracatı mem
lekete bir sene evvelki parayı ge
tirmi,tir. lncirlerfmi:ze gelince 

r , $on üç senenin incir ihracatı •u
dur: 

fi ' Ton T. L. 
Almanya 5.001 350.685 
Avusturya 274 14.628 
Belçika 1.377 209.732 
Bulgariatan 41 5.429 
l>auimarka 148 20.033 
Fransa 5.722 537.355 
~olanda · 197 24.464 
ln,gi.tere 5.247 988.437 
lıveç 379 74.596 
lı'Vipe 69 12.987 
ltaJya , 3.238 253.957 
Norveç 62 10.173 
ltomanya 76 11.998 
\J. R. S. S. 247 32.l 12 

e 

e Pıfısır 887 142.964 
Amerika 2. 727 504.175 
I>. M. 1.331 136.320 

incir ve U:zUm ihracatımızda Ö· 

1 

llümüzdeki mahsul senMinde de 
ç \yni yol takip edilecektir. 
• 

Franaaya yumurta ithalatı 

Fransanın yeni üç aylık konten
ian listesinde yumurta ithalatı için 
~iç tahsisat verilmemi.tir. Bu hal 
bütün yumurta ithalatçıu memle
~etlerde tela. uyandırmıfbr. Bu 
htısusta Fransız hükumeti nezdin
de muhtelif tefebbüslerin yapıldı
~' söylenmektedir. !hracat ofisi 
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Atina ticaret mümessilimiz Ha
lil Mitlıat Bey dün tehrimizden A
tinaya hareket etmiqir. Halil Mit
hat Bey Atinada lktısat vekili Ce
lil Bey ve heyetimizi kartilaya
cak ve yapılacak müzakerata mü
pvir sıfatile ittirak edecektir. 

Macaristanla ticaretimiz 
Ditnya buhranı gelinciye kadar 

Türkiye ile Macaristan arasındaki 
harici ticaret artmaktaydı. Dünya 
buhranı geldiği zaman Macaris
tan da ithalitını kıımıya mecbur 
oldu. Bundan dolayıdır ki Türki
yenin Macaristandan ithalatının 
kıymeti 1932 seneıinde 1931 ve 
1930 senelerindekilerden de daha 
çok dütmüftür. Türlciyenin Maca
ristana ihracatı daha büyük bir fC 
kilde azaltmıthr. Türkiyenin Ma
caristana gelen ihracatının kıy
meti 1931 senesinde 1.116.661 
Türk liraır yekiinundan 1932 ae
ne 395.630 T. L. na düttü. Türk ve 
Macar tüccarlan arasında vasıta
sız rabıtaların azlığı buna sebep 
gösterilmektedir. 

Türk tacirlerin Macaristan
daki matluplan 

Macar hükfuneti Macaristan da
hilinde her türlü ecnebi dövizlerin 
ve matlüpların memleket haricine 
çıkarılmasını menetmi,ti. Bu mat
luplarda Türk tacirlerin de parası 
vardır. Budapeşte beynelmilel ser
gisi münasebetile Macar Milli Ban 
kası 10.000.000 Pengö kıymetin
de olan ecnebi parasından satın a
lınan Macar emtialarının ihracını 
kabul etmi,tir. 

Y unanistarun kömür ithalatı 

Yunanistamn 1932 senesi on ay 
lık kömür ithalatı vaziyeti '3yanı 
dikkat bir tekil arzetmektedir. Bu 
husuataki resmi Yunan istatistikle 
rine nazaran vaziyet tudur: 

Şubat'- T eşrinieuuel 
932 Ton 931 e nazaran 

Rusya 
lngiltere 
Türkiye 
Alamnya 
D. M. 

279.110 
185.559 

67.746 
57.455 

1.502 

60764 t 
137047-

13105+ 
1033+ 
414 1-

591.372 61821-
Bu rakamlar gösteriyor ki, ln

giltere Yunanistana kömür ithal 
etmek hususundaki f'n ileri mevki. 
ini kaybetmi,tir. Yunanistan ge
çen sene daha ziyade Rusya ve 
memleketimizden kömiir almı,tır. 

Halıcılar bugÜn 
toplanacaklar 

Transit halı ihracı tacirleri bu
gün Ticaret odasında bir içtima 
daha yapacaklardır. Bu içtimada 
Rıhtım tirketlerin;n ~on teklifleri 
tetkik edilecek ve son karar verile 
cektir. 

Yerli mallara marka 
Haber aldığımıza göre, Ticaret 

odası yerli mallara mutlal:a mar
ka konması fikrindedir. Bu husus
ta e~a8h sekilde tetkikler yapılmıt 
ve mark.: usulünün çok faydalı o
lacağı te•bit edilmittir. Marka kon 
duğu takdirde müesseseleı in ima
lata daha ziyade itina edecekleri 
ve bu suretle çürük mal yapılması· 
nın önüne geçirileceği dütünül
mektedir. Diğer taraftan bu marka 
itinin bazı sebeplerden dolayı di
ğer bazı makamlar tarafından da 
ehemmiyetle tetkik edildiği söy
lenmektedir. Yerli imalata marka · 
konulmaaı hakkında alii.kadarlara 
tebligat yapılması da beklenmekte 
dir. 

SünRercilik teşkilatı 
IZMIR, - Bütün Anadolu sa

hillerindeki süngerlerimizden isti 
fade için geni' tetkili.t yapılacak
tır. 

lktısat V ekii.leti yapılacak tet
kilatın projeıni İzmir~ Jön~ermit 
tir. Te,kilatın merkezı lzmırde o
lacaktır. 

Rom~n koro heyeti 
yarın geliyor 

Yarın Romanyadan tehrimize 
120 kitilik bir Romen Koro heye· 
ti gelecek ve çar,amba ak.-mı 
Fransız Tiyatro~unda bir konser 
verecektir. • 

Maarifte 

Darülfünun Hukuk fakülteai mü
derriılerinden MuılehJdclin Acili Be
yin Brüksel Beynelmilel ldarii ilimler 
Enstitüsü daimi azalığına İntihabı ve 
müderris Ahmet Reıit Beyin de Ro
ınanyada Kral Hazretlerinin himaye
sinde Beynelmilel idari ilimler cemi
yeti ıerik azalığına intihabı ile Lihey 
de hukuku düvel akademiai tarafm· 
dan Labeyde dersler Yermek Üzere da 
vet edilmeai üzerine Hukuk fakülteai 
talebesi 27 Nisan perşembe sünü sa· 
at 4,5 ta Tepebaıındaki Turinc Pa
lasta hocaları şerefine bir çay ziyafe. 
ti vermeie karar vermi,Jerdir. Diğer 
taraftan 1Mlıslehittin Adil Bey NK
yorktaki Amerikan baroaunda da aza 
intihap edilmiştir. Muslihiddin Adil 
Bey Brüksel Beynelmilel idari ilim
ler enatitüaü hakkında fU İzahatı ver
mektedir: 

- Brüksel idari tlimler enıtitüsü, 
Brükıelde asli ve muavin olmak Üze .. 
re iki kısımdan tetekkül etmiftİr. Bi
ri aıli azadır ki, bunlar, asli a2a mik
darının. her millet için bette birini te
cavüz etmemek üzere enstitünün aıli 
azalan tarafından seçilir. L&akal üç 
muhtelif millete mensup aza teklifi 
ve umumun üç.te ikiıinin kararile o
lu'""· Bugünkü mevcuda nazaran her 
millete isabet eden azanın mikdan be 
ti geçemez. Buna göre enıtitü Türki
yeden daha dört aza İntihap edebi
lir. Enstitünün, hedefi, gayeıi, i.mme 
hukukuna ve bilhassa idari hukuka 
taallük eden meıaili tetkik ve pren· 
sipleri izhar etmekten ve muhtelif 
memleketlerin hukuki esaılarını mü
kayese ederek bugünkü ihtiyaçlara 
en uygun rasyonel ve makul esaslan 
teshite çahşmaktan ibarettir. Yeni a
zanın, enstitüye kabulü, merasimle 
olur. Asli aza da'"t'et Üzerine mühim 
İçtimalarda bizzat bulunur. Sair İçti
malarda Belçikalı olmıyan ecnebi aza 
nın, behemehal vücutları §art değil
dir. Enstitü, gerek kendi azau, gerek 
muavin azası marifetile hukuku idare 
kütüphanesini zenginleştirmek vazife 
sile de mükelleftir. Brüksel enstitüsü
nün bir mühim vazifeıi de· her üç ae· 
nede bir muhtelif memleketlerde mü
navebe ile toplanan Beynelmilel hu· 
kuku idare kongrelerinde müzakereye 
zemin olacak mevzular hazırlamak .. 
tan ibarettir. Her hukuku idare kon· 
creainde kongre çalıtmaya haşlama· 
dan b;rkaç gün evvel enstltliııün dAI· 
mi azalan görüşülecek mevzuların ih· 
zari çalı§masını yaparlar ve kongreye 
riyaset edecek birinci reisle reis vekil
leri namzetlerini kararlaftırırlar ve 
temenni mahiyetinde bunu kongreye 
teklif ederler. Enatitüye, her devlet, 
nüfuı niıbetinde muayyen bir tahıisat 
verir. 

Veda müsameresi 
Gelenı.e..i orta mektebi son sınıf la

lebeoi dün mektepte bi r veda mÜsa· 
mere!iİ vermiflerdir. Müsamere çok 
eğlenceli olmuştur. 

Toplu gezintiler 
Bir mayıstan itibaren mektepler se

nelik toplu talebe gezintisine haşlıya
caklardır. Birçok mektepler husuıi 
vapurlar tutarak Boğaziçine, Adala .. 
ra gideceklerdir. 

Maarif teftişleri 
Maarif müdüriyeti ilk tedrisat 

müfettişleri, sene nihaye<i müna
sebetile İstanbul Maarif mmtaka
n dahilinde tefti~ seyahatine çık
mı~lardır. 

Maarif Müdür Muavini Hıfzı. 
rahman Resit Bey de dün lzmite 
giderek, lz~it muallimlerine mes
leki bir konferans vermiştir. • 

Yun nlı talebe ahide
ye çelenk koydu 
Sehrimizde bulunan Yunan Da 

rülfÜnun Diştababeti 'ubesi talebe 
si dün sabah Taksime giderek 
Cümhuriyet abidesine meraaimle 
bir çelenk koymuflardır. Yunan 
talebe kafilesi, bu münasebetle 
bir nutuk irat ederek Türk-Yunan 
dostluğundan bahsetmi,tir. Bun
dan sonra Yunanlı talebe hep bir 
ağızdan: Y a'asın Türkiye Cümhu 
riyeti, Y a.-sın Gazi, y&fasın Türk 
Yunan dostluğu." Diye bağırmı,. 
!ardır. 

Misafir talebe, bugün memle
ketlerine döneceklerdir. 

Von Der Goltz'iin ölü
münün yıldön6mü 
Umumi harp senelerinde ordu 

muzda çalışmıt olan Ceneral Von 
Der Goltz Paşanın Bağdatta öldü 
ğü günün yıldönümü münasebeti. 
le, dün Alman sefirinin Tarabya
daki yazlık konağında merasim 
yapılm19tır. Merasimde Batvekil 
ismet Pata Hazretleri namına Ce 
Cebelibereket Meb'uau Naci Pata 
bulunmut ve müteveffanın hatıra 
sı ve mezavası yad ve taziz edil
miştir. 

izmir gençleri 

lZMlR, 23 (Milliyet) - Mi
ting yapmalarına vilayetçe müsa
ade edilmiyen gençler bugün Hal 
kevinde bir toplantı yaparak, Raz 
grat hadi.eıini görüştüler. lıtan
buldaki mevkuf talebe arkadqla
rmm tahliyelerini yalvaran tel
grafların büyüklerimize çekilme· 
ıini kararlqtırdılar. Yazdan tel
graflar vilayetçe alındı, ait oldu
ğu nıamaklara çekileceği talebe
ye vadedildi. 

Gençliğin tqebbüsü 
Darülfünun ve Yüksek Tahsil 

gençleri dün Darülfünun konfe
rans salonunda bayramı tesit ettik 
ten sonra mevkuf olan arkadatla
rının tahliyeleri için kanuni tekil
de alii.kadar makamata müracat 
arzusunu izhar etmişlerdir. 

Mevkufları ziyaret 
Tecemmu kanununa muhaif ha 

reketinden dolayı tevkif edilen 
Talebe Birliği idare heyeti reis ve 
azasını dün Darülfünuulu arka
dqları tevkifhanede grup grup zi 
yaret etmi,tir. 

• Halkevlnd• 

Almanyada ve bizde tahsil 
Dün aktam saat 17 de Halkevin 

de müderris muavini Dr. M. Sadi 
Bey tarafından "Almanya ve biz
de tahsil hayatı" mevzulu bir kon
ferans verilmi,tir. Konferanstan 
sonra genç aanatkarlar tarafından 
bazı kla•ik parçalar çalınmı,tır. 

Annelere konferans 
Bugün ,..at 14,5 ta Halkevinde 

· çocuk ha•talıldarı mütehassııı Dr. 
Ali Sükrü Bey tarafından Anne
lere hitaben çocuk bakımı hakkın
da bir konferans verilecektir. Kon 
feranstan sonra bazı musiki parça 
ları çalınacaktır. 

Bir Fraa•ız meb'usu 
Fran5iz mebuılarmdan M. Cor 

bili er dün •elirimiz.e gelmiftir. M. 
Corbiff , Puiıı• Belediye reisliğin 
de de buluntnuttur. 

Gayrlmübadlllerln ı,i 
Gayrimübadillere ait muhtelif 

itler için Ankarada temaalarda 
bulunan Gayrimübadiller Cemiye 
ti Reisi lsmail Müttak Bey dün 
,ehrimize avdet etmittir. 

Poliste 

Vll8yeHe 

Muhiddin B. 
Daha bir müddet 
Aakarada kalacak 

Ankaraya gitmit olan Vali ve 
Belediye Reisi Muhittin Beyin bir 
müddet orada kalacağı anl&fıl· 
maktadır. 

Muhittin Bey, Ankarada Ta
ku iti ile beraber Belediyeye ait 
bazı itlerin intaci için de metğul 
olmaktadır. 

Bu meyanda latanbul tehir pli 
mum da görüşüleceği tahmin edil 
mektedir. 

Bina vergileri 
Defterdarlık kıyıuet konan 

semtlerdeki binalardan yeni kıy. 
ni'etler üzerinden vergi almmaıı 
için Vekaletten müsaade istemit
tir. Vekii.let emir verirse istinaf 
muamelesi biten kazalarda Hazi
randan itibaren yeni kıyıuetler Ü· 

:zerinden vergi alınacaktır. 
Maamafih Veki.letin bu müra

caatı kabul etmiyeceği muhakkak 
addolunmaktadır. 

Defterdarlık tadilab • 
Defterdarlık ve Maliye ,ubele

rinde yapılacak olan tadilat son 
,eklini almak üzeredir. Aldığımız 
malümata göre yeni tetkilatta ma 
!iye fubelerinin kaldırılacağı doğ
ru değildir. Bilakis tubeler takvi
ye edilecektir. 

Bu tadilat meyanında Milli em
lak idaresinin de ıslah edilmesi dü 
sünülmektedir. 
· Yeni te,kilattan maksat gerek 
halk ve gerek hazine için vergi ta
hakkuk ve tahsilatında kolay yo
lu bulmaktır. 

Çeikrge mücadelesi 
Vilayet mülhakatında çekirge 

çıkan yerlerde bu sene tam vak
·tinde mücadele için tedbirler alın 
mqtır. 

Fransız •efirl 
Fran51z sefiri Comte de Cham

brun iki gün sonra tekrar Anka
raya gidecektir. 

Hasan ve Ruten 
Eşref Beyler 

Atinada toplanacak 3 üncü Bal 
kan konferansı konseyine i'tirak 
etmek üzere murahhasımız Hasan 
ve Ru~n ~ref Beyler bugün Ro
manya vapurile Pireye hareket e
deceklerdir. 

ulağını ikiye ayırın ş! 
Dokuz buçuk kuruş için bu 

cinavet yapılır mı? 
Kasımpaı;ada oturan İsmail, ar 

kada~ı M.ehİnetten ödünç para al 
mış. Biı- kaç gün sonra da bu pa
raları öde:!lİ,. Yalnız bozukluğu 
oimadığını bahane ederek borcun 
dan geri kalnn 9,5 kurufu ödeme
mif. Mehmet, sokakta fsmaile her 
raslamında 9,5 kurufu istermif. 
lsmail de: 

- Param yok! cevabını verİr· 
mi,. Mehmet, geçen gün gene, Is. 
maile balta olm~: 

- Hani bizim 9,5 kurut? 
- Yok dedik ya .. 
- Ben yok mok bilmem, para-

mı isterim .. 
- Alah bana, ben sana .. 
Mehmet, aldığı bu cevaptan 

fena halde hiddet ederek elinde
ki bıçakla lsmailin kulağını ikiye 
ayırmıfhr. Mehmet, bu iti yaptık
tan sonra bıçağını Ismailin daha 
bir iki yerine sokup çıkarmıttır. 

lsmail hutahaneye kaldırılm1', 
Mehmet Adliyeye tealim edilmit
tir. 

Uçurtma yüzünden 
Sıdıka İsminde bir kadın, poli

se müracaatla Lôtfi isminde biri
nin çocuğunun uçurtmasını kopar 
dığını ve: 

-Niçin yapıyorsun, yazık de
ğil mi?dediği için kendiaini dövdü 
ğüoü iddia ettiğinden Lütfi hak
kında tahkikata başlanmıftır. 

Ayağı kaydı düıtü 
17 yatlarında Mehmet isminde 

bir çocuk Tevekkül Hamamı iataı 
yonunda tramvayın sol tarafın
dan binmek isterken ayağı kayıp 
düşmÜf ve vücudünün muhtelif 
yerlerinden yaralanmıştır. 

Bir kaçakçı 
Fener Polis merkezi kaçakçılık 

yapan ve zabıtaya hakarette bu
lunan Vasil isminde birini yakala 
mıştır. 

Zehirlendiler 
Büyükderede oturan Emin E

fendi evine aldığı sütten kendisi, 
karısı Fatma H., çocukları Nadi
de ve Bekir zehirlenmi,lerdir. Bo 
zuk süt satan sütçü hakkında taki 
bat yapılmaktadır . 

Hırsızı bulamadılar 
Kasımp&.f&da otura~ Bakkal 

Hakkı Efendi gece dükkii.nınm üa 
tündeki odada yatarken afağıda 
bir takım gürültüler duymu,, bir
az sonra alt kata inen Hakkı Efen 
di kapının kilidini kıran tanımadı 
ğı birinin görünce hırsızı yakala
mak iıtemif, fakat nıefhul hırsız 
tetik davranarak tabana kuvvet 
kaçDUftır. Hakkı Efendi dıtarı çı 
karak mahallle bekçiai ile birlikte 
her tarafı aradığı halde hırsızı bu 
lamamıttır. 

Bir yaralanma 
latinyede Hilmi ve Koço ismin 

de iki sandalcı arasında kavğa çık 
mıf, Hilmi bıçakla Koçoyu yarala 
mışır. 

Muayene kaçağı kaclmlar 
Emniyet müdürlüğü ikinci fU

be ahlii.kf :zabıta memmlan, gizli 
fuht yapan randevu evi müdavim 
!erinden otıız bet kadını yakala
mıftır. 

Bunların veaikasız gizli fuhut 
yaptıkları anlatılmıftır. 

Muayene kaçağı 35 kadın Ad
liyeye verilmi9tir. 
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1-1 ... pa:n...,I 
Dünkü delikanlı 
Bugiinki ~ocak! 

Büyük Millet Meclisi Reisi Ka
zım Pa,a dün baflıyan çocuk haf
tası münasebetile yazdığı makale
de inkılabın deruhte ettiği mühim 
vazifelerden birine temas etti. 

Türk çocuğunu hayatın yarına a
kan yeni mücadele fllrl)arına gö1e 
alıthrmak ve hazırlamak noktasın
da Meclia Reiai isabetli mütalealar 
yüriltmektedir. 

Şüphe yok ki içtimai ve siyaai 
hadiselerin seyri yarının bugün
den daha mücadeleli geçeceğini 
ihsas ediyor. 

Gelecek aiinlerin •eçen ırünler· 
den daha az mücadeleaiz olacağı
nı kimse iddia edemez. Bu itibar
la bugünün çocuğunu yarın için 
hazırlamak mühim ve müflrül bir 
vazifedir. 

Biz bir harp nesliyiz. 
Bugün hayatın asıl bugünü o

muzlarında lafıyanlar 1908 inkıla
bından bugüne kadar birbirini ta
kip eden muharebeler ve içerdelri 
Türkten gayri unsurların kıyam ve 
iayanları içinde yeti.mit ve yorul
muflardrr. 

Trablus garp, Balkan muharebe 
leri, Yemen, Haran, Arnavutluk 
ve Dersim İsyanları ve nihayet bü
yük harp ve onu takip eden istik
lal mücadelesi bizi kan dalgalan 
ve b~t dumanları içinde ,>ifir
mi~tir. 

Bugünün çocukları yalnız bir 
neslin k!lru ve siniri ile kurtarıl. 
mı,. yalnız bir neslin fedakarlığı 
ile taassup ve istibdadın pençesin
den kurtarılmış, yalnız bir neslin 
kini ve hıncı ile bugünkü serbest 
ve hii.kim ~klini almış yekpare 
bir Türkiye buldular. 

Meclis Reisimizin dediği gibi 
dünkü Türk delikanlısı bütün bu 
biribirini takip eden harp ve ci
dal içinde harcanmasaydı bugün
kü hudntlarımız içinde daha kuv
vetli ve dolgun bir Türk nüfusu 
lcaynatmıt bulunacaktı. Fakat ver 
diğimiz bu kurbanlara rağmen 
harbin terbiyevi fazileti hayatı bi
~e daha temiz bir cepheden gör
meyi temin etınittir. 

Bugünün 'erefli hayatını yara
tan dünün çocukları çektikleri çi
lenin ıztırabım teneffüs ettikleri 
bu temiz istiklal havası içinde ta· 
mamile unutmuflardır. Yalnız bi
zi enditeye dütürecek yarının mü
cadelesine hazırladığımız bugü
nün çocuklarıdır. 

Zira, içtimai ve siyasi hareketle
rin bugünkü cereyanına bakarak 
tahmin ediyoruz ki yarının man
zarası bizim dünkü mücadele sah
nelerimizden daha az heyecanlı 
olmıyacaktır. 

Türk babası, Türk hocası ve 
Türk mürebbisi bugünkü Türk co
cuğunu yarını düşünerek hazırla
malıdır. Anlatılıyor ki en biiyi.ık 
düşman binnefis insanın kendi m
afıdır. 

Burhan CAHlr 
-••••••••U•••n••n•tııııııııınııı 111111111111111 t ••• n•• 

Baladlyada 

Seyrisefer talimatnamesi 

Seyrüsefer kanununa göre bir 
talimatname tanzimi için bir 
müddettenberi Seyrüsefer merke. 
zinde tetkikat yapılıyordu. 

Bu tetkikat neticesinde A vru
pauın bir çok memleketlerinde 
tatbik edilen muhtelif seyrüsefer 
talimatnamelerinden alman esas
lar üzerine lstanbulun ihtiyacına 
göre bir talimatname hazırlana
caktır. Bu talimatname yakında 
hükumete verilecektir. 

Bütçe 
Bu sene Belediye ve ldarei hu

ıusiye bütçeleri geçen senelerden 
d•ha erken müzakere ve kabul 
edildiği için Dahiliye vekaleti büt 
çeyi nihayet Mayıs sonuna kadar 
tasdik edecek ve Hazirandan iti
bar- tatbikine baflanacaktır. 

Bütçenin sarfı takaimatını yap 
mak için Şehir Meclisi dahili encü 
meni her ,ubenin ihtiyacı nisbe
tinde bütçeye mevzu tahsisatı fU· 
belere takıinı edecektir. Mahalle 
aralanndaki tamir i'1erine Hazi
randan itibaren batlanacaktır. 

Ski hakkında 
koaferan• 

Kulüp Alpen azasından M. Gu 
iollot, yarın Union Francase'de 
ski sporları hakkında bir konfe
rans verecek, bu esnada Alp ve 
Uludağına ait 140 kadar projekıi 
yonla reaim gösterilecektir. 
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1 F ICLEKa::. 
Ecnebi ve ekalliyet 
Mektebi Türk hocalan 

Bir ıöz vardır, deve lrutuna 
kartı söylerler: "Ne kut, ne deve!" 
lşte ecnebi ve ekalliyet mekteple
ri Türk hocaları bugün bu vaziyet
tedir. Gazeteler, bu muallimlere 
muntazam maq verilmediği için 
Maarifin tetebbüaatta bulunduğu
nu yazıyordu. Bundan fırsat ala
rak onların garip vaziyetlerini i
zah edeceğim. 

Ecnebi ve ekalliyet mekteplerin
deki Türk hocaları Maarif tayin 
eder. Şu halde devlet memuru mu
dur?. Hayır. Çünkü aylığını husu
si müesseıe olan mekteplerden a
lır... Buna kimsenin itiraz ettiği 
yok!. 

.( Aakeri bahisler ) 
Kavga • • tayyare gemısı ve 

Tayyarelerin son yıllarda kazandık
ları ilerlemeler, bilhaıoa kocaman bir 
gemiyi bir dakika içinde uçuracak, dar
madağın edecelı: derecede kızıklı(l) ve 
korkunç bombalarla daha doğrusu tor
pillerle donatdmaıı, kavga gemisinin 
karı11ma, deniz alb poııatından(2) daha 
korkunç bir yağı(3) çıkannııtır. Çünkü, 
deniz altı, torpilini bir dizgi( 4) gemiıi
ne atabilmek için çok dikkatli davran
mağa, kuytu yerlerde puıu kurarak u
zun zamanlar beklemeiğe ve fırsat araı
tırıp bulmağa borçludur. Tayyare ise, 
hiç heklenilmiyen bir zamanda dolu diz
gin bir hızla havanın bir kötesinden tek 
ve yahut filo halinde çıkıverir, çok de
fimli bir zıhlıya saldırır, altına takılı 
torpilini havadan zıhlının gövertesine ve 
yahut ta yakın bir iraklıktan deniz yoliy 
le bot-dasına atar ve bir veya iki torp"' 

o ı 
.r--~-

ile bu zıhlıyı denizin dibine yollar, Gü
nümüze kadar, bu tehlikeli torpile kar
t• &'emİlerin güçlü bir karıı koyma aracı 
(5) da bulunmadı. Bu yüzdendir ki, §İm 
diki umumi eğilmeleT(6), büyük kavga 
gemileri yapmaktan ziyade küçük ve hız 
lı gider kravozörler yapmağa dörunüt
tür. Çünkü büyük deritnavut hem bü
yük emeçtir(7), hem de hem de çok pa 
ra ile meydana gelir. 

Torpilli tayyare, hem engin denizler
de ve hem de kıyı denizlerdeki kavga 
gemilerine kolaylıkla ve muvaffakiyetle 
saldırabilir. Elhette, dar ve sık adalar 
ve kıydarla hezenmiı denizlerde bu sal
dın§ daha muvaffakiyetli ve kolaydır. 
Çünkü tayyare filoları bir dağın ve ya
hut bir adamn vereceği ıaklama ve per
deden istifade ederek yataklarmda(8) 
durmakta olan ve yahut deprenti(9) ha 
\inde bulunan deniz kuvvetlerine birden 
bire ıaldırabilirler. Beshellidir ki, deniz 
filolanndan ziyade hava filolan kendi 
yataklanna bağlıd1rlar. Bu ıepten deniz 
kuvvetleri ancak uzak ve enğin denizle
re açılmak ıuretiyle kendilerini havada
ki düımanlardan kurtarmağı smacaklar
dtr. Fakat unutulmamalıdır ki, tayyare
nin de eli günden güne uzamaktadır. i
ki üç yıldanheri tek tayyareler Avrupa 
dan Amerikayı ve Amerikadan Avrupa
yı bir uçuşta tutmağa baıladırlar. Şiın
diki halde rekor sayılan bu uçuılar bir 
kaç yıl sonra normal iıler ıırasına gire
cek olursa, bu çok değimli deniz ıilahla 
nnı tayyarelerin elinden kurtarmak için 
büıbütün batka çareler aramak gerek o
lacaktır. 

Hava bambarduman araçlarmm ikin
ci derecedeki emeçleri de deniz liloları
nıır geri yollarıdır. 

Belli olduğu üzere, deniz kuvvetleri-

nettiğim bu garip vaziyet umarım 
ki; düzeltilir. 

1 
nin kömür, henzin, azık,(10) ve cepha
ne gibi ihtiyaçları bu geri bağlama(ll) 
yollan ile gönderilir. &öylece anayata· 
ğından uzaklll§ırut bir deniz filoıu ile 
yatağı ara11nda keıikıiz bir gidiı geliı 
vardır. Bu yol üzerinde sayısız ticaret 
gemileri ve bunları korumak yumuıu
nu (12) almıı kravozörler ve torpitoa 
itler durur. lıte tayyareler bunlara da 
ııaldınrlar ve bu iılemeyi kötürüm eder
lerse uzaklll§mıı deniz filoları ıreriye dön 
meğe mechur kalırlar. Hele anayatakla
ra yapılacak ııaldırmalar deniz filolrmın 
keneli yataklarında kamaklarun11na(IJ) 
ve deprentisiz kalmasına tildağ(l4) o
lurlar. Hele bu hava saldınılan kendi 
deniz altı arkadaılanrun saldmtlarile bir 
likte yapılacak olursa kızıkları tamam 
olur. 

Reımimiz, bir torpil tayyereıinin, tor 
pilini naıd salıverdiğini göstermektedir. 
Bu torpil, tayyare tarafından, düıman 
gemisinin yamacında denize bırakılır ve 
o, ok hm ile denizin içinden giderek düt 
man gemisinin bordaaının zayif bir yeri~ 
ne çarpar, patlar, batırıcı korkunç deli
ği açar. 

Biraz da bu saldırışların biçiminden 
,, bahsedelim: Yağı filoların yataklanna 
ııaldırmak için, tayyarelerin kullanacağı 
araç, daha ziyade boğucu ve otalayıcı 

ı bombalar olup deniz sava§ araçlanna 
kartı kullanılacak araçlar ise çok büyük 
tahrip kudretli bombalar daha doğrusu 
gezici torpillerdir. Tayyerelerin düşman 
deniz yataklarını ziyaretleri bir kerelik 
olmayıp ardsız anuızdır. Ve ıık filolar 
halinde olur. Her ırün batka batka yol
lardan ve değişik yükıekliklerden çıkıp 
gelerek yataklardaki oavma(lS) araçla
rım yorarlar, yıpratırlar ve sonunda gü
nün birinde a11l büyük saldırmayı yapıp 
ingi (16) tamamlarlar. 

Acaba bu yeni pooat dahi ırelecek de
niz kavgasının biçimini değiıtirecek rolü 
oynayacak mıdır? Bunun cevabı evet o
labilir. Çünkü, yakın bir geçmİJte, deniz 
altı bile, büyük cihan kavgasında deniz 
kırunlanrun(l 7) önüne geçmişti. Cihan 
kavgasının deniz tarihi, eski zamanlarda 
olduğu gibi bir iki gün süren kati neti
celi ve büyük ölçülü coımalara tanuk 
(18) olamanuıtır. lngilizler olsun, AJ
manlar olsun Şimal denizinde büyük çev 
rede deniz deprentisi yapmaktan sakına 
rak birbirlerinin kavga filolarını, yatak
larının etraflarına torpil çizgileri dök
mek veya denizaltılarile hamaratlık gös
termek suretile olduklan yerlerde ka
maklamağa{ 19) çabalamışlar ve yahut 
ta küçük küçük ölçülü akın cleprentileri 
le kalrnıılardır. Adriyaikteki ltalyan ve 
Avusturya deniz savll§ları dahi böylece 
geçmiıtir. Gelecek hafta kat'i bir çama 
(20) yürütmek doğru olmasa dahi her 
türlü alametler, geleceğin büyük ölçülü 
deniz çarpıımalarınm ıuya düıımekte ol
duklanru gösteriyor. Dahi doğruıu ha
va pooadı, deniz posadıru d · §İlıldiden 
yenmiıe benziyor. 

CINo<iLU 

(1) Kzıklı: Tesirli. (2) Posat: Si
lôh. (3) Yağı: Düıman. (4) Dizgi: 
Saf. (5) Adaç: Vcuıta. (6) /ğilme: 
Meyil. (7) Emeç: Hedef. (8) Yatak: 

İtin çatal tarafı tudur: Bu adam 
!ar devlet tarafından tayin edildi
ği halde devlet memurlarının hiç · 
bir nimetinden müstefit değildir
ler de onların yüklendikleri kül
fetleri fazlasile tatırlar ... Huswıi 
müesseseler memurlarının nimetle 
rine de nail olmazlar .. Size en ba
riz bir misal... Resmi emkteplerde
ki muallimler hastalanırsa alelu
sul raporlarla kendisine izin veri
lir ve bu izin iki seneye kadar u
zayabilir. Bu muallimin hastalığı 
on bet yirmi gün devam ederse 
dersleri idare edilir. Daha fazla 
uzayacağı anlatılırsa yerine Vekil 
tayin olunur. Amma hasta hoca
nın aylığı kesilmez ... Ecnebi ve e
kalliyet mekteplerindeki Türk ol
mıyan hocalar da hastalanınca ye
rine hemen vekil koymazlar. Bir 
kaç gün idare ederler. Halbuki ec
nebi mekteplerindeki türkçe hoca
larının hastalanmalarına müsaade 
yoktur. Yani hastalığı üç günden 
fazla sürerse mektep idareıi onun 
yerine bir vekil bulur ve hasta mu
allimin aylığının yarısını o vekile 
verir. Çünkü Maarifin bu yolda 
emri vardır. Dahası var .. Bu yeri
ne ve~=il tayin edilen hasta hoca
nın hastalığı iki aydan fazla sürer
se azledilir. Çünkü devlet hizme
tindeki ücretli memurların hasta
lıldarı iki ay sürenleri azledilir-

Ne havadis,ne havadis? 

Os. (9) Deprenti: Harehet. (10) A
Z<k: laıe madde•i. (11) Bağlama: 
irtibat. (12) Yumıq: Vazife. (13) 
Deprenti: Hareket. (14) Tildağ: Se
bep. (15) Saııma: Def' ( Abwehr ). 
(16) lng: Zafer. (17) Kınm: Mey
dan muharebe•i. (18) Tanuh: Şahit. 
(19) Kamahlamak: Hapsetmek. (20) 
Çama: Tahmin. 

mi,. ı 

Ve itte lstanbulda bu garip vazi 
yette bet yüz kadar hoca vardır 
ki; hastalanınca yerine vekil tayin 
edilmesin ve maaf kesilmesin di
ye, haıtalanamazlar, yani hasta 
hasta derse giderler. Gidemeyin
ce de maatları kesilir... Şimdiye 
kadar pek göze ilitmediğini zan-
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Ak,am refikimizin Bursadan al 
dığı telgrafta "Halkevi spor tube
sinin dP.!aletile geçen cuma günü 
Uludağa bir gezinti yapıldığı ve 
bu gezintiye muallim Her (Abra
bam) ın da i'tirak ettiği ve bu za
tın Dolubaba mevkiinde kayaklar
la nasıl kayıldığı hakkında göste
rit yaptığı" yazılı idi. Şu günlerde 
latanbuldan aynlmamıt olan Her 
Abrahamı tanımasam ve kendisi
le her gün görütmekte olmasam 
ben de bu havadisi doğru zanne
der, memlekette kıt sporları aldı 
yürüdü derdim. Cuma günü Bursa
da bu itleri yaptığı anlatılan adam 
sahte bir Her Abraham değilse, 
muhabir efendi gördüğü bir rüya
yı telgrafla gazetesine bildirmit 
olacaktır. 

FELEK 

MAKEDONYA 
Aşk, 

Aldığım emir kat'idir. Bu iki adamı 
bulur bulmaz derh-1 kurtuna dizece
ğim. Ama aiz bu adamlar değİlmİ§ıi
niz. . Bana vızgelir. lıte ben ıize so
ruyorwn: Siz bu adamlar mıamız? - ..... . 

- Eğer değilseniz, nerede oldukla
rını söylemelisiniz. Çünkü bana veri
len haberler bu iki konôtecinin Luva
reke köyünde aaklandıklannı gösteri
yor. Madem ki buraaı Luvareke kö
yüdür. O halde bu iki adam burada 
saklıdırlar. 

- ..... . 
_ Söylemiyorsunuz. . Söylemiye

ceksiniz de galiba. . Eh. . ne yapa
yım, günah benden gitti. Kaldırın §Un
ları! 

Dev gibi dört avcı neferi kolları 
bağlı adamları kaldırdılar, ite kaka, 
az ötede bir ahırın içine tıktılar. 

Kin, Politika ve Kan •. 

Müellifi: Nizamettin Nazif 
•••••••••••••••••••••••••••• 

Etraftan gelenlerle aakerlerin bu
lunduğu yer ıimdi kalabalıklaııruıtı. 
Niyazi sakalının kıvırcık tellerile oy· 
nıyarak yan bulgarca, yan türkçe, ya
n arnavutça ııöze baıladı. Evveli türk
çe söyliyor, sonra bu tek cümleyi tıp
kı Kur'an tefiar eden bir molla gibi 
bulgarcaya ve amavutçaya tercüme 
ediyordu: 

- Arkadaşlar! Vatandaılar! Eğer 
bu memlekette rahat ya§alllak, kazan
?'~k ve rahat döteğinde ölmek 
ıatiyoraak biribirimize kurtun sıkaca· 
ioruza biribirimizi sevmeliyiz. Bu 
"'!emleket zengindir. Burada küçücük 
bır Makedonylı.nın müstakil olarak 
yaşamaaına imkan yoktur. Türk bu
radan çıkacak olursa Srrbı da, Arna
vudu da, Rumu da, Bulgan da biribi
rine girecektir. O za.man harpler bi
ribirini kovahyacak, kan gövdeyi gö-

Yeni n•frlyat 

Reaimll f&rk 
29 numaralı Mayıı enüahası üç 

renkli güzel bir kapak içinde çıkmııtır. 

Darüşşaf aka 
Lisesi 
Müdürlüğünden: 

Mektep bahçesinin ihate du
varları için açılan münakasada 
teklifler kabili kabul görülmedi
ğinden pazarlıkla ihaleıine karar 
veril mittir. Talipler nisanın 29 un
cu cumartesi günü saat 10,5 da 
Nuruoımaniye Cemiyeti T edrisiye 
merkezine müracaatları. ( 1759) 
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türecektir. Ben Arnavudum; fakat 
Türk zabitiyim ve Osmanlı Hükıime
tinin buralarda ya§alllallDI hepimiz 
için faydalı buluyonım. Komitecili
ğin son günleri gelmiıtir. Biribirinize 
düflllan olacağınıza biribirinizi aev
meğe çalııınız. DÜ§man olmak gayet 
kolay şeydir. Erkek ve mert olan a
damlar güç itleri baıannaktan zevk 
alırlar. Diifmanlar dost olunuz 1 

Geliti aüzel biribirine eklenen bu 
cümleleri, dinliyenler ne taıvip ne de 
reddettil~r: Y alruz Ali "duyu;or mu
sun?,, gıbılerden Lubinska'nın kolu
nu dürttü. Makedonyalı gÜzel kolay 
kolay İnanmıyan İnaanlann alaylı ba
kıtı ile gözlerini sevgilisine çevirdi. 
Aliyi sinirlendirecek bir kaç aöz söy
lemek iıtiy~rdu g";1iba. .. Fakat köyün 
sükiinunu bırdenbıre Yırtan iki üç •İ
lah sesi onu bu arzusundan alakoydu. 

Niyazi; hemen filintaaıne davran
dı: 

- Ne var? Ne oluyor? 
Sürekli bir ikinci yaylım bu sualle

re cevap oldu. Bir kaç çeteci ile köy· 
lüler ate, seıleri gelen tarafa koıtu
lar. Az sonra beyaz külihlı bir avcı 
neferinin, bacağından sürüklediği bir 
ölüyle kumandana yaklaştığı görül-

Rekabet! •• 
Bir ay kadar oluyor. Ayakkabı 

almak için rastgele bir dükkana 
uğramıttım. Dükkan sahibi, be
ğendiğim kundurayı bana umma
dığım bir fiate bırakmağa razı o
lunca tatırdım .. 

Zeki adam, gözümden anladı: 
- Elvermiyor amma, ne yapa

lım beyim, dedi, rekabet!.. 

Sonra yanı batında açılan lüks 
bir kunduracı dükkanını göstere
rek ilave etti: 

- Bir aydan beri bize gelen 
mü~terileri, kapıdan çeviriyorlar. 
Malımızın onunkinden iyi olduğu
na inandırmak güç ... l~i ister is
temez rekabete döktük. Bakalım, 
ya o batacak, ya biz !. . 

Eski oturduğum mahallede az 
zamanda epi müşteri tutmut bir 
bakkal vardı. Günün birinde, bur
nu dibinde yeni bir bakkal dükka
nı peyda oldu. Ötekine inat, adeta 
zararına mal satmağa ba9ladı. 

Mü, teriler, birer ilci~er dağıldı
lar. Küçük mahalle, tabii iki bak
kalı besliyemezdi. Geçen gün bak
tım: ikisinin de kepenkleri inik. .. 

Piyasadaki bu öldürücü rekabet, 
hint horuzlarının döğütüne ben
ziyor. Ne yenende hayır bırakıyor, 
ne yenilende ..• 

Sermayesi fazla olan, bir müd
det tutunmağa çalıtsa da akıbet o 
da yuvarlancyor. 

Gazeteler, büyük firketlere mey
dan olruyan otobüs rekabetine kar
tı tedbir alınacağını yazdılar. itte 
zararlı bir rekabet daha; Amma, 
yalnız şirketlerin hesabına değil, o 
tobüs itletenlerin hesabına da za
rarlı ... 

On kuruta, [yüp'e yolcu tafıyan 
otobüsün, amortisman bedelinden 
vazgeçtik, hatta masrafını çıkar
dığına nasıl emin olabiliriz? Bu 
fedakarlığa belki rekabet yüzün
den katlanıyorlar. 

Sonra, Boğaziçine itleyen oto
büsler için de vaziyet aynı .• o bo
zok yollarda günde üç sefer yapan 
bir otobüs bir kaç ay sonra, aldığı 
paranın yarıaı kadar tamir ister. 
Fakat, siz gelinde bunu otobüsçü
lere anlahn ... 

Uzak denizlere sefer yapan 
milli vapurlarımız arasında, geçen 
senelere kadar neydi o ucuzluk 
yarıfı •. Bir aralık, galiba T rabzo
na iki liraya kadar müfteri taşı
mıtlardı. Belki rekabet devam e
deydi, yolcularına ayrıca ikramiye 
dağıtanlar bulunacaktı. 

Bu tehlikeli yarıttan belki kısa 
bir müddet için halk istifade etti. 
Fakat bugünkü netice, tüphe 
yok ki milli sermayenin -..e dolayı
sile hepimizin zararınadır. 

Rekabeti, biz yıkım vasıtası ol
maktan kurtarmak için ne lazımsa 
yapmalıyız ! 

M. SALAHADDiN 

T AAHHOT SENEDİ 
Beyoğlu ikinci Noterliğinden: 

Bomonti ln.t pafa sokak 52 No. lu evde 
mukim Tahir Efen.di oilu lbrahim Be,. il• 
1 ıubat 932 ta.ribiıı.den itibaren bir sene 
müddetle miltteri&ıcen uhtei iatic.anmı:ı.da bu· 
lonan Oamanbe7de Ahmetbey aokairnda ••· 
ki Delpiyllllo namiJe maruf Carajln müat ... 
drlik zama.mn:uaa ait olarak zuhur etmit •• 
edecek bilümum rüsum •• ••raileri ile kira 
bedelleri mü•tahdemin Üçretleri, T erko• ·~ 
elektrik 'aarfi,.-at bedelleri bana ait •• r~cı 
olduiunu ve bunlardan 7alnız: b~n ~·· ul 
bulunduiumu •e lbralıim Beyin hı~ bır •r 
hep •e •uretle mes'ul tutulam~J'•caıını ve : 
buıl çıkmıı ve çıkacak maddı ~· m_an~•l 
mes'uliyet bana ait olduiunu m_ubeyyın •t-

b ... hh .. , senedi imza ye mumaıleyh. lbra
u a u 1- ı· . M"ll" 

h . B ' ta e•lcıdim. Ve •ey ı,.-etin ı ı .. 
ım eye ı .1 • • ed . 

t aa1!!ete•ile usulen ilanını nca erun. 
ye 20 Ni•an 1933 

ADRES: Osmanbey Haliski.r Gazi cadde
si 253 No. lu evde mukim Edvar Molinadi 
Efendiki: daire nüh•aaında re•mi yapı,brd-

dı. 

dü: 
- Kolağası Bey. . kaçmak istedi, 

vurduk .. 
Fanus demir çubuklarla kafesli bir 

fenerin ı§ığı yere vurunca, hakanlar 
gördüler ki bu ölü, Kriıto DantePten 
batkası değildi. Tek tük bir kaç silah 
sesi daha ititildi. Sonra anlaşıldı ki; 
iki arkada§ samanlığın karanlığında 
nöbetçilere çaktırmadan, iplerini çö
zebilmiılerdi. Fakat tam kaçacakları 
sırada nöbetçinin biri arkalarından 
bir duman etmiı, beynine saplanan 
bir kurıun nKristo Dantef" i yere ser
mişti .• "Dangul,. a gelince, Kriıtenin 
sağ kolu olan bu çevik Balkan çocu
ğu karanlıklara karıımanm ıımnı 
bulmuftu. 

Gecenin bu çok ilerlemiı saatinde, 
askerleri yorgun olduğu halde Niyazi, 
köy muhtannm ricalarına kulak as
madı, gene yola düzüldü. Kim bilir 
ne tarafa doğru adamlanm arkaaına 
takarak ıürdü, gitti. Kristo Dantef 
gibi münevver bir ihtili.lcinin gözleri 
önünde yatan ceıedine bakarken içle
ri sızhyan köylüler, bu yüzden batla
rma bir beli. gelmediği İçin memnun 
evlerine döndüler. Ölünün batında 
yalnız papas, muhtar ve bir de Lu-

1 3 üncü kolordu ilanları 1 
Hava ihtiyacı için Çelik çu 

buk, Demir Çelik saç, Demir 
saç, Köşebent demiri pazarlık 
la satın alınacaktır. 

ihalesi 26-4-933 çarşamba 
günü saat 14 tedir. lıteklile 
rin şartnamesini görmek üze
re her gün ve pazarlığa İşti
rak içinde o gün ve vaktinden 
evvel Fındıklıda 3. K. O. sa
tın alına koimıyonuna müra
caatları. (103) (1732) 
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Darülfünun talim tabu
ru kumandanlığından: 

Darülfünun ve muadili 
Yüksek metkeplerle lise ve 
muadili mekteplerden mezun 
olup askeri tam ve yüksek eh
liyetname almak istiyenlerin 
1 Mayıs 933 tarihinde açıla
cak mezunlar kursuna 15 Ni
san 933 tarihinden itibaren 
kayit muamelesine başlana
cak ve 30 Nisan 933 tarihin
de nihayet verilecektir. Gir
meğe istekli olanlann mezun 
diplomalarile bu müddet zar
fında Bayazrtta Darülfünun 
talim taburu kumandanlığı· 
na müracaatları. (97) 

(1679) 
2070 

lf. lf. lf. 

K. O. Hayvan hastahanesi
nin elektrik tesisatı pazarlıkla 
tamir ettirilecektir. İhalesi 26 
Nisan 933 çarşamba günü 
saat 14,30 dadır. lıteklile 
rin tartnameıini 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) 
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Pazarlıkla alınacak 5 ton 
çimento pahalı görüldüğün
den ihalesi 25-4-933 salı gü
nü saat 14 le bırakılmıştır. 

İsteklilerin şartnamesini gör

mek üzere her gÜn ve pazar
ğa İştirak için mezkôr gün 
ve vaktinden evvel Fındıklı
da 3. K. O. Sa. Al. 
nuna gelıneleri • 
(1784) 

lf. ~ lf. 

komiıyo 
(111) 
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K. O. kıt'at ve müe11eıatı 
ihtiyacı için pazarlıkla 100. 
bin kilo odun satın alınacak
tır. İhalesi 24 Nisan 933 pa 
zarteıi günü saat 15 tedir. la 
teklilerin tarlnameıini gör
mek üzere her gün ve pazarlı
lığa İttirak için mezkiir gÜn 
ve saatinden evvel Fındıklıda 
3. K. O. Sa. Al. komisyonuna 
gelıneleri. ( 106) ( 1785) 
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K. O. hayvanatınm nal ihti 
yacı için 26.800 kilo nallık de 
mire verilen fiat 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 ittirak 
için o gün ve vaktinden evvel 

binska kalmıttı• 

Ali, o gelinciye kadar soyunm.amıt
tı. Güzel kızın odaya girer gınnez 

ilk sözü §U oldu: 
- Gördün mü Osmanlı zabitlerinin 

ne tıynette adamlar olduklarını? Bir 
de kalknu§ bize martaval okuyor. En 
iyi yetiımiş adamlarımız gözlerimiz 
önünde öldürülürken. · 

_ Canım kimden bahrıediyoroun 
gene? 

_ Kriıto Dantef'ten... Gönnedin 
mi nasıl öldürdüler? 

_ iki kere yanlıt düıünüyoroun Lu
binskal Bir defa Kristo Dantef Bul
gardn. Sen Makedonyalı olduğunu 
iddia edersin. . Gelen zabit kadar bu 
komiteci de sana yabancıdır. Sonra 
Kriıto Dantef kaçmak istediği için 
vunılmuıtur. Dünyanın her tarafında 
hükiimet kuvvetleri böyle hareket e
derler. Hatta eğer günün birinde bir 
Makedonya Hükfuneti teıekkül eder
se, Makedonyalı jandannalar da 
udur!_, emrine itaat etmiyen kaçakla· 
rı tıpkı böyle vuracaklar, böyle öldü
receklerdir. 

- Budala... Kristo Dantef'i mu
hakkak kendileri sahvennit olacak-

Fındıklıda 3. K. O. Sa. Al. ko 
misyonun gelıneleri. (107) 
(1786) 
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K. O. kıt'at ve müe11esah 
ihtiyacı için 8500 Çatalca 
Mat. Mevki kıt'aları için 1500 
kilo ki cem'an 10.000 kilo ku 
ru üzüm pazarlıkla satın a
lınacaktır. İhalesi 26 Nisan 
933 çarşamba günü saat 15 le 
tedir. Taliplerin nümune ve 
şartnamesini görmek üzere 
her gÜn ve pazarlığına İştirak 
için o gün ve vaktinden evvel 
Fındıklıda 3. K. O. Sa. Al. 
komisyonuna gelıneleri. 
(104) (1787) 
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* * * 
G. Hd. Kıt'ah için aşağıda 

yazılı muhabere malzemesi a
lınacaktır. İhalesi 6 Mayıs 
933 cumartesi günü sat 11 de 
dir. İstekliler nümunelerini 
26-4-933 akşamına kadar k<> 
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. 
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* * • 
K. O. için 36 ton çimento 

pazarlıkla alınacaktır. ihale 
si 25 Nisan 933 salı günü saat 
14,30 dadır. İsteklilerin şart 
namesini görmek üzere her 
gün ve pazarlığa iştirak ıçın 
o gün ve vaktinden evvel Fm 

dıklıda 3. K. O. Sa. Al. komis
yonuna gelıneleri. (108) 
(1789) " 
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2 Süvari fırkası Sa. Al. Kom. 
dan: Kırklarelindeki süvari 

kıt'atı için 70,000 kilo sığır 
eti kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. İhalesi 20 mayıs 
933 cwnarteıi gunu saat 

15,30 dadır. İsteklilerin şart· 
namesini görmek üzere her 

gün ve münakasaya iştirak İ· 
çin o gün ve vaktinden evvel 

Kırklarelindeki süvari fırkası 
satmalına komisyonuna gel 
meleri. (3045) (1713) 

Kocaeli Asliye Hukuk Mahkeme
sinden: lzmitte mukim Hacı Murat kı
zı Şükriye H. tarafından zevciMebmet 
oğlu lbrahim aleyhine ikame olunan 
boıanma davası üzerine müddeialey
hin ikametgahının meçhul bulundu
ğu davetiye zahrmdaki meınıhattan 
anlatılmıt ve ilB.nen tebligat icraama 
karar verilmit ve yevmi muhakeme de 
7-5-933 pazar günü saat 10 na talik 
kılmdığından yevmi muayyende mah
kemede bulunması veyahut bir vekil 
göndermesi tebliğ makamına kaim ol
mak üzere ilan olunur. (2396) 

!ardır. Bu itte klaıik bir dalavera var. 
Biz çok iıittik böyle §eyler. . Beyhu
de uğraıma. Beni kandıramazım. 

- Sen bilirşin Lubinska. . Ben bu 
zabitin doğruyu ııöyediğine kaniiın. 
Düımanhğı değil, doatluiu körükliye
lim. 

Güzel kız cevap yerine limbayt 
aöndürdü. Ayn ayrı düıüncelerle bu; 
nalan iki kafa, bir gece daha aynı 
yaıbkta yan yana geldi. 

Bir v~ika .. 
Uç sivil ile üç zabit, biribirine ben• 

ziyen hareketlerle sigaralarını aöndÜf' 
düler. Altı ıigaranm söndürülüp içı• 
ne atıldığı tabla, Karasu EfendUUP 
mükellef yazıhanesi üstünde dunıyor• 
du; içine au konmuıtu, büyüktü ve 
billiirdandı. 

Diger iki aivil yan yana otunnuf 
!ardı. Bunlardan biri Talat Beydı• 
Digerini ayakta duran zabitlerin de 
tanmıadıklan anla§ıhyordu. Bir ka~ 
gece evvel Pavlos Meli.ım eırareoJ•~ 
vazifesi hakkında izahat aldığı bu ~ 
dada gene mühim bir itin hazırlıS 
yapılıyordu galiba .• 

(Devamı var) 
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[ :ı.... __ R_A_D_Y_o __ P_R_o_G_R_A_M_ı __ ,ı __ _ 
12.30 • 13.30 Ankarapalastan. 
18. • 18.40 Muallim Zeki Bey idareainde-
lıı:i M. M. Mektebi korali. 
18 4-0 • 19.10 Gramofon. 
19.10 .. 19.40 Gitar solo (Sadreddin. BeJ") 
19.40 - 20.10 Konf•rana. 
20.10 Ajana haberleri -.e h.a-.a raporu.. 

MOSKOVA, 1481 m. (500 ~··>· .. , . 
11: "Cio • Ci.o - San,. isinıh Puccım ıua. o• 

peraar. 16: Gündüz Konseri. 19.35: Rad10 
ti7atroau.ndan: Kona•r. 

VARŞOVA, 1411 m. 
13 15: Plak. 16.55: Pli.k. 18: Pi7ano kon• 

.... i. 19.20: Haberler - Hafif mnıiki - mulı• 
telif. 21.20: Budapeıteden naklen: Feli.: 
'W einıartner'ia idreıinde Liast'in ... rleri•
den. Ruhi temsil. 23.35: Pli.le. 24: Ca% 
BUDAPEŞTE, 5llO m. 
19.20: Askeri musiki. 2l.Ol51 Falika W.i.n· 

aartner'in idareainde ruhi t.nail (Liast). 
23.35: Haberler. - Plik. 24.20: Ş..Tkıh kon
aer. 

MONIH, 53Z m. . 
20: Milli netriyat. 21.10: Koro konserı. 

(Filharmonik takım refakatile). 22.451 Musl-
ltili bir akeç. 23.50: Stutsart't.a_n.: Gece mu
sikisi. 

ViYANA, 517 m. • . 
20.35: Net•li musiki (caz fanteı:ilerı, çıft 

piyano parçaları (Bob v• Berty ~rahn.daııı). 
2.2.15: lta.l)'an eserlerinden aenfonık konser. 
23.35: Dan• muıikisi. 

lllLANO - TORINO - FLORANSA - TriyHte 
20,45, Plak. zı,os, Haberler. - Plak • Plak. 
22.05~ Hafit musiki.. 23.05: Piyes. - Pli.k. 

PRAG, 487 m. 
20.30: Harmonik fantezileri. 21.05: .. Kap

tanınn:,, isimli operet. 
BÜKREŞ, 394 m. 
12: PIAk. 13.lS: Pli.k. 17: Askeri kon•--;:· 

18.15: Konserin devamı. 20: K.uator kon.sera. 
20.35: Şarkılr. 21.20: Çift piyano konseri. 
22: Hafif musiki. 

25 Nuan Salı 

12.30 - 13 30 Ankarapalastaa. 
18. • 18.40 Ri»aaelicümhur Filharmonik 
orkestrası: Berlioz Ouwerture CarnayaJe Ro
tnain. Micheli 3 em Petite Suite. Komz.ak 
Valse Souvenir de Bade. 
18.40 • 19.30 Gramofon 
19.30 • 20.10 Viyolonsel konaeri (Edip B. 
tarafından), 
20.10 Ajana haberleri •e bawa raporu.. 

VARŞOVA, 14ll m. _ 
13,10: Pli.k. ls.,35: Müaa.lıa.be • Plak. ~8: 

Sf"nfonik konser (Borowalıty, Roaycy, Wıe· 
tııidwıky). 19,25: Haberler. Da.n.s musikisi. 
21,0S: Şarkılar. 22,45: Piyano kon.ıeri (~ro· 
lı:ofjew, Skriabin, Palmsren). 23.25: Muta
lea. 23,40: Danı muıilıdsi. 

BUDAPEŞTE, 550 m. 
18,35: Orkestra konseri. 20,25: Şarkilar 

konseri. 23,35: Caz muaikİ•İ. 
MÜNIH 53Z m. 

21,05: "Yırb:k" isimli 3 perdelik musikili 
temsil. 22,35: Oda musikisi (Bralıma). 

ViYANA. 517 m. 
Puccini'nin "Manto" isimli musikili temsi

li, v• "Hemsir• Anıelica" iıi:mli keza Puc
cini'nin temsili ile ıene Puccini'ni.n ''Gianni 
Schicci" musikili prça•L Zl,50: Bar musiki
si. 

MILANO - TORINO • FLORANA 
20,45: Plak. 21,05: Haberler • PU: Söz· 

ler - 21,50: Kanftk netriyat. 23,05: Radyo 
orkestrası. 

PRAG 487 m. 
18,55: Plik. Sözler. 20,30: "Kommediant 

Hermelin" isimli 4 perdeli piyes, 22,30: Beet· 
hoven'in k~n ıonatlan ile pl7ano • keman 
parçaları. 23.20: Hafif musiki, ten p&Tça.lar. 

ZÜRIH 459 m. 
"Le Chalet" isimli 1 perdeli opera. 22,55: 

Radyo oTkeıtrası. 
BÜKREŞ 394 m. 

12: Plik. 13115: Keza. 17: Kanttk konser. 
18,15: D .... amı. 20: Ş. .. kılar. 20,25: Senfonik 
1.:01:1ıser. 

26 Ni&an Çarşamba 

12.30 ~ 13.30 Ankarapalast&D 
18. 18.40 Riyaaeticümbur Filharmonik 
orkestraı: Boieldieu ouYerture Le Calife d• 
Basdad. Salabert Fantaisi.e Fex • Cecktail 
Orkestra refakatinde keman konseri (Ekrem ' 
Bay tarafından). 
18.40 • 19.15 Gramofon 
19.15 - 20.10 Dana musikisi. 
20.10 Ajan• haberleri ..-e h.aya raporu. 

VARŞOVA, 1411 m. 
13,JS, Plak. 17, K•za. 18: Plak. 19,zs, 

liaberler. Dans musikisi. Muhtelif. 21: Si· 
lan romansla .. ından mürekkep tarkılar. 22,15: 
Oda musikisi (Statkowıky, Sikoralci). 23.20: 
Dana pli.lıdan. 23,45: Konferans. 24: Danı 
tnuaikisi 

BUDAPEŞTE, 550 m. 
19: Macar hatk çarlula.rı. 20,35: Operada 

•erilecek temsili nakil. Sonra: Sisan. muai
kisi. 

MONIH 532 m. 
21,25: Radyo orke•traıı. 22,25: Spor ba. 

berleri. 23: Weber'in e~erlerinden piyano 
•onatları. 23,45: Gece konseri. 

VİYANA, 517 m. 
Z0,45: Kuator muaiki takımı -ye Jo:ıef Hol· 

ter orkeatralannın reıfakatile faııla%i bir re· 
YÜ. 22,05: •7illy Alman,-a'da" İsimli seçitli 
bir aahne. 23,20: Budapefte'den.: Sisa.n. mu· 
aikiai. 

PRAG 487 m. 
20.30: Şrammel musikisi. 21,lOt Smetana 

•alonunda.n naklen: Taıannili büyük konser 
:orkestra Ye solistlerin. iıtirakile). 

LANGENBERG, 47Z 
20: Milli rııeıriyat. 21,30: Opera ... operet 

parçalan. 23,50: Pette'den: Sisa.rı musikisi. 
ZORIH, 459 m. 

21,05: Brahma'm eserlerinden koro kon
seri. 22,35: Haberler. Müteakiben: Operet 
parçaları. 

llÜKREŞ, 394 m. 
12J Pl&k. 13,15: Pli.it. 17: Rodyo orkestra~ 

aı. 18,lSı lta.dyo orke•trası. 19,05: Müaabe· 
be. 19,45: Şa.,lcılar. 20,50: Keman konaeri. 
21~:, ~olo flüt. 21,45: Haberler. 22• Oa.n• 
muaıldaı. 

BRESLA.U, JZS m. 

20: Milli neı~iyat. 21-3?• Şarlolar. 21.SS: 
Akıam baberlerı. 22: Net eli neıriyat. ll,45• 
Budapeıte'dent Sigan muailclıi. · 

21 Niıan Perfenbe 

12.30 • 13.30 Ankarep.alutaıa 
18. 18.45 Alaturka aas. 
18 45 • 19.20 Gramofon.. 
19,20 - 20,10 Alaturka. aas. 

20.10 Ajanı h.aberleri •• La.Ya raporu. 
V ARŞOV A, 1411 m. 

13.15: Pli.Jc:. 13,40: Talebe konaeri. 16,30: 
l'ti.k. 18: Pli.k ile lspanyol musikisi. 19,25: 
li:aberler • kah•• muaikisi • muhtelif. 21,05: 
Orkeatra Ye aarkılar konseri. 21,35: Porl&• 
k..ı baharı" iıimli akaç. 23,lS: Pli.le. 24: Caz. 

BUDAPEŞTE, SS0 
20: Piyano konseri (Hayd11, Chopi.n, Lisat) 

2\,05: Gala konseri (Musiki ili mektebin
d~tıı). 23,15: Haberler. Sisaa muıikiai. 24,45: 
Sııan muaikial 

MONIH, 53Z m. 
l 20: Milli netrİ7at. Zl,10: Bir opera temsi· 
l. 

VIY ANA. 517 m. 
O 20,40: Orkestra konseri (tasannili). 22,40: 

Pera baletleri parçalarından halk orkea. 
tra ı. Konseri (Platie, Pique Dame, Sabi~ i't ~e•ce, krahça Saba ve Rienzi operaların· 
•a), 23110: Guatav Macho takımı'nın hafif 

b\uıiki parçalan. 
MILANO - TORINO • FLORANA 

~1~0 : lfaberler. P.1.ik. 20ı25: Haberler. PJik. 
22: • Habe.rl.er. Plak 21,55: Operaya da.ir. 

.,'OS: M1lano Skala operasından: Maskan· J 

>"ı nin "LODOLETTA" operası, 

PRAG 487 m. 
20.25: Orke,tra parç.ları. 21,05: Serenad• 

lardan mürekkep konser, 21,35: Musikili 
halk temaili 22,35: Kuator takımın Çek mu
sikisi, 23,15: Plak. 

LANGENBERG, 47Z m. 
21.15: Akıam musikisi, opera parçaları. 

21,45: Skeç.. 23,35: Dans ..-. hafif muaiki. 
ZORIH, 459 m. 

19,35: Eıki peri ve cadı hikiyderi. 21,05: 
Kon.ser. 21.SS: Monolos. 22,35: Haberler. 
Fransı:c beatek•rlarının aıuaikilerinden. 
BUDAPEŞTE, 394 m. 
12: PI•k. 13,20: Keza. 17: Kar.ııık konser • 

18,15: De•amı. 19,45: Pli.k. 20: Verdi'nin 
uTRAVİATA" operas1 (plak). 

28 Nisan Cuma 

12..30 - 13.30 Ankarapalutan 
18. • 18.40 Alaturka aaz. 
18.40 - 19.20 Keman konseri (Ekrem Zeki 

Bey tarafından) 
19.20 - 19.50 Franııae& ders. 
19.SO - 20.10 Gramofon. 
20.10 Ajanı haberleri •e ha•• raporu. 

VARŞOVA, 1411 m. 
13,15: Plak. 16,35: Sözler • Plak. 18: Or~ 

keıtra. Muhtelif. 20,35: "Yüksek deni.ı:lerde" 
isimli tefriki. 20,45: Konutmalar. 21,20: Sen· 
fonik. konser (Dukielaky, Rachmaninow, 
Kondracki, Mozart, Labunaky ). 24: Dana 
musikisi. 

BUDAPEŞTE, 550 m. 
20,35: Siraa musikisi. 22: Macar sonatlan 

(Dohrıanyi ve Vesh'in eserlerinden), 23,20: 
Haberler. Siıan musikisi. 

MÜNIH, 53Z m. 
20: Milli netriyat. 21: Şarkılı radyo or· 

keatraaı. 21,50: Kaiserlautern'den: Şarkılı 
müaamere. 22,45: Senfonik konser. (Gluck, 
BeethoYen). 

ViYANA, 517 m. 
21: Otto Wacek taknru'nın tarlalı konae· 

ri. (Operet ve hafif tarlular). 22: Oawald 
Kabasta'nın idaresindeki senfonik konser 
(Bac:h, Mozart). 23,50: Caz •e tango takım· 
ları. 

MILANO - TORINO - FLORANA 
20.25: Haberler • P1i.k. 22,05: Senfonik 

konser. 
PRAG 488 m. 

20,15: Siyasi konferans. 20,30: Brün'dent 
5 perdelik Musaorssky'nin "So•anschtika" 
isimli operası. 

LANGENBERG, 472 m. 
21,10: Kiliseden naklen müsamere. 22,35: 

Oda musikisi. 23,20: Amerika'dan: Konfe
rans. 23,50: Franlcfurt'tan: 1r:onaer. 
BÜKREŞ, 394 m. 
12: Pli.k. 13,15: Plik. 17: ICanıık konser. 

18,15: Devamı. 20: Senfonik konser. 

29 Nisan Cumartesi 

12.30 ~ 13.30 Ankarapal ... tall 
18. 18.40 Riyaaeticümbur Filharmonik 

konseri Beethoven Symphonie Eroique. 
18.40 • 19.40 Alaturka saz. 
19.40 - 20.10 Dana muaikiai. 
20.10 Ajana haberler'İ Ye h.aya raporu. 

VARŞOVA, 1411 m. 
13,15: Pli.le. 14,15: Talebe için matinal 

konser. 17: Pl&k 18: Pli.k • Muhtelif. 21,05: 
Orlc.eıtr•. 23,10: Chopin'in eserlerinden kon· 
aer. 23,45: "Paria"' isimli tefrika. 24: Dana 
musi.ldai. 

BUDAPEŞTE, 550 m. 
19,35: Macar halk ta.rkılan. 20,20: Ama· 

tör netriyatı. 20,SO: Plalc. 21,50: Operet 
mu.ikisi. 23,35: Si.san muaikiıi. 24,15: Ca:ıı:. 

PALERMO, 538 m. 
21,50: Lebar'rn "Frasquita" isimli opereti. 
MÜNIH, 532 m. 
20: Milli n99riyat. 21,05: Karıtık netriyat. 

23150: Gece musikisi. 
ViYANA, 517 m. 

20.25: Pi,.ano konser.i (Dr. Paul Weinıar· 
ten trafm.daa). 21,05: Kutor, koro •• orke•· 
tra takmıl&nnm kantık netriyat..t. 23.20: 
Jay Geis• eaz takımı. 

ROMA, 441 m. 
21.45: uTambur'un kat" isimli Offenbach"

ın eserlerinden operet. 
PRAG, 487 m. 

20,25: Halk bando muı:ikaıı. 21~0: Karı· 
tık netri7at. 

ZÜRIH 459 m. 
21,05: Zürih tiyatroaundan: Gluck'un eser· 

lerindf.'n "ORPHEUS" operası. 
BÜICREŞ, 394 m. 
12: Pliık. 13,15: KeEa. 17: Radyo orkea· 

trası. 18,tS: Deyamı. 20: Piyano konseri. 
20,50: Şarkılar (Romen halk ,ariaları. 21,05: 

Halk muaikiai. 

.10 Niı<an Pazar 

12.30 • 13.30 Ankarapalastan 
18. - 18.45 Alturka aaz 
18.45 - 19.20 Gramofon. 
19 20 20.10 Alaturka aaz. 
20.10 Ajana haberleri ve ha•a raporu. 

Gelen karşılıklar 
33 ncü liste 

Rahat- Hoı 
Rica - Minnet - eteklemek 
Risale - Toplu yazı . ı . 
Rwayet - §İttiğini söylemek 
Rıza- istek 
Rııh- Can 
Rııhani - Tanrı adamı 
Ruhsat - izin 
Rükün - (Erkandan) öndeki 
Rü~t - Y etiıken 
Rütbe - Nam - Ünlü 

F ilorinalı Z İya 

Liste 35 
Şafak - Gün ardı 
Şeffaf - Geçiren, parlak 
Şefkat - Sevme acuna 
Şira - Üzüm suyu 
Şiar- iz 
Şiddet - Sertlik 
Şifa - Sağlık 
Şifahi - Söyliyen 
Şua - Aydınlık 
Şube - Bölük 
Şule - Iıık, aydın 
Şuur - Anlayı§ 
Şüphe - Sanma, mkılıt. İfkil 
-3._2 inci mektep muallimleri 

35 inci liste 
1 - Şalak - gün ağarmu 
2 - Şefkat - Acıma 
3 - Ş~ffal - ltık geçiren 
4 - Şıar - Ana yol 
5 - Şiddet - Sertlik 
6 - Şifa - Sağlık 
1 - Şifahi - ağızdan 
8 -Şua - Iıık 
9 - Şube - Bölük, kol 

10 - Şule - Alev 
11 -Şuur-Us 
12 - Şüphe - Kuıkulu, iıkil. 

18 inci mektep muallimleri 

35 İnci liste 
Şalak - Alaca karanlık 
Şellal - Aydınlık geçiren 
Şefkat - Esirgeme-acıyarak sevme 
Şiar - Anayol 

Çocukların 7 günü Çocuklar ileri • 

Çocuklar, dün geçirdiğimiz 
23 nuanı hep bilirsiniz. Kim 
bilir her sene bugünü na
sıl sabırsızlıkla bekliyorsunuz. Bü
yük Millet Meclisimiz 23 Nisanda 
kurulmuftu. O zamandanberi ara
dan geçen kısa zamanlar içinde, 
memlekete sizin ilerde daha iyi 
anlıyacağınız pek çok hizmetleri 
dokunan bu meclu ve onu kuran 
büyük Gazimiz sizleri de unutma
dı ve 23 nuanda ba,lamak üzere 
bir hafta Çocuk Haftcuı tertip e
dildi. 

Emin olunuz ki, büyükleriniz 
hep sizi düfünüyorlar. Çünkü siz. 
ler de yarın hayata ahlacaksınu. 
Aile yuvaları kuracaksınız. Kimi 
niz tüccar, kiminiz fabrikatör, ki
miniz mühendis, meb'us, diplomat, 
doktor, avukat, memur, hulasa her 
biriniz bir mesleğe girecek ve da 
İma ilerileyece/uiniz. Fakat hepi
nizin ayrı ayrı mesleklerinizde 

Cicili bicili iki bebek 

Sazı bebeklerin ne güzel tuva
letleri vardır. itte size iki bebek. .. 
Bunların elbiselerini model tuta
rak kendimize de güzel elbiseler 
yaptırabiliriz. Solda açık mavi ve 
ya pembe ipek tuval kenarlı yaz
lık bir plaj pijaması .. Sağda em
prime bezden ve iki cehli güzel 
bir önlük. 

Zelzeleler 
Şu üzerinde oturduiuz kürenin 

sihbab pek yerinde değil. Kabuğu 
sık sık arızalara uğrıyor. Daha 
doğrusu küremizin bir (deri hasta
lığı) var. Ara sıra titremeler geçi
riyor, hazan de (indifa) !ar oluyor. 

Bu titremeler zelzele, (indifa) 
lar da volkanlar teklinde tezahür 
ediyor. 

Siz çok defalar dütünmütsünüz
dür. Aceba bu zelzelelerle yanar 
dağlar arasında bir münasebet var 
mı diye? Bunun için bir defa küre
nin ne olduğunu anlamak lazım. 
Bu küreyi portakal gibi ikiye kes
sek, evvela katılatmış kabuğunu 
göreceksiniz. Bu kabuk seksen ki
lometre kadar kalınlıkta bir feydir. 
Ondan sonra (zeveban) halinde, 
yani hararet yüksekliğinden mayi 
halinde bir atet. Belkide iki bin 
kilometre kalınlığında.. bu mayi 
halindeki atet yanar dağ dediği
miz bacalardan çıkhğı zaman, biz 
bunlara (Lav) diyoruz. Nihayet 
merkezin etrafında kaim bir çekir
dek makamında dört bin kilomet
relik büyük tazyikler gören demi
ri bol, kesif maddeler.. Küremiz 
mütemadiyen soğuduğu için küçü
liyor. Çünkü hararet bir çok ma
denlerin ve gazların hacmini büyü
tür. Soğuyunca hacmi küçülür. Kü
remiz de soğuyunca sıcak küle tu- ' 
tulmut patates gibi, kabuğu burut
muftur. Bu burutukluktan dağlar, 
dereler hasıl o im ut tur. Bu ( takal
lüs) devam ediyor. Edince bittabi 
tesirler, de devam edecektir. Küre 
mizin üstünde iki çenber üzerinde 
bulunan yerlerde zelzeleler daha 
çok oluyor. Japonya bu çenberin 
üzerine düten memleketlerden bi
ridir. Burada senede en atağı bin 
zelzele oluyor. Yani günde üçten 
fazla zelzele .. Fakat bu zelzelelere 
rağmen Japonya'daki methur Fu
ji yanar dağı henüz uyanmaınıtbr, 

Şiddet - Sertlik 
Şifa - Sağlık 
Şifahi - Ağızdan 
Şua - ltıktel 
Şube - Kol • bölük 
Şule-Alev 
Şuur - Anlama • benlik 
Şüphe - işkil 

35 İnci mektep mua/limlerı 

müşterek bir vazifeniz bulunacak: 
O da memlekete hizmet et
mektir. Güzel haftanızı teb
rik ederiz. Bu haftanın 11zın 
için büyük bir kıymeti vardır. Gü
lünüz, eğleniniz. Çünkü eğlen
mek hakkınızdır. Daima neşeli o
lunuz. Biribirinizle iyi geçininiz. 
Biribirinize her zaman yardım e
diniz. Şu geçecek bir hafta içinde 
büyükleriniz sizin her türlü eğlen
cenizi temin etmislerdir. 

Yalnız şunu hatrrlayınu; ki, bü
yükler ncuıl sizi düşünüyorlar ve 
size karşı büyüklük vazifelerini 
yapıyorlarsa, sizin de onlara kar· 
şı vazifeleriniz olduğunu unutma
yınız. O vazifeler de yarını şimdi -
den hazırlamak için çalışmak ve 
iyi bir vatandaş olmağa hazırlan
maktır. Memleket yarın sizi bekli
yor. Onun için borçlu olduğunuz 
bu vazifeleri de her şeyden aziz ve 
mukaddes biliniz. 

Yağmurlar 
Nisan ayı biraz da yağmur ayı 

sayılır. Bu ayda yağan yağmurla
rın toprağa faydası vardır. Fakat 
acaba yağmur nasıl yağıyor? 

Bulutların son derece küçük su 
zerreciklerinden mürekkep oldu
ğunu yazmıttık. Bunlar birleterek 
daha iri bir damla hasıl olunca, 
bu damla havanın mukavemetine 
galebe ediyor ve yağmur halinde 
afağıya dütüyor. Fakat bu küçük 
su zerrecikleri damla halinde na
sıl birletiyorlar? Bu nokta hava 
ilminin bir az esrarlı tarafıdır. Bü
tün ihtimallere nazaran, bu işi ya
pan da elektriktir. Biliyoruz ki, 
bulutlar daima elektrikle mahmul
dürler. Ayni cinsten müspet veya 
menfi elektrikli bulutlar yanyana 
gelince biribirlerini itiyorlar. Fa
kat müspet ve menfi elektrikli bu
lutlar karşılatmca "deşarge., ha
sıl oluyor. Yani timtek çakıyor ve 
bulutlan tefkil eden su zerrecikle
ri biribirine girerek iri damlalar 
tetekkül ediyor, yağmur hasıl olu
yor. Şiın,_trçakıp gök gürleyitini 
duyduğumuz zamanlar arkasından 
tiddetli bir yağmurun geldiğine 
dikkat etmitsinizdir. 
Yağmur damlaımm kutru mili

metrenin onda biri ile 5 milimetre
ye kadar tehalüf eder. Kutru bet 
milimetre olanlar saniyede sekiz 
metre ıüratle düterler. Umumiyet
le iri damlalı yağmurlar daha kı
sa sürer. 
Yağmur milimetre ile ölçülür. 

Yani tebahhurdan azade, ve dibi 
su geçmez bir tabaka ile kaplı üs
tü açık mahfazalarla ve milimetre 
üzerinden ölçülür. 

Çocuk kiitüphanelerl 
açmah 

Şehrin her kiitüphaneıinde ço
cukların serbestçe gidip okuyabi
lecekleri odalar, köteler ve kendi
lerine mahsus yazılmıt kitaplar 
bulunmalıdır. Himayei Etfal'in 
mühim vazifelerinden biri de te
hirlerde sabit birerodada çocuk kü 
tüphaneleri ve kasabalarda ve yaz 
!arı köylerde dolatarak seyyar kü
tüphaneler tesiı ve tetkil etmek
tir. Çocuk kütüphanelerini idare 
edenler çocuklarla temasları neti
cesinde onların boşlandığı veya 
hoslanmadığı eserler hakkında 
çok faydalı malumat topliyabilir
ler. Bu suretle inkılaba ait müfit 
ve elzem alakalar ve mevzular Ü· 
zerinde çocuk eserleri çoğaltılır. 
Çocuklarda görülmiyen, fakat in
kılap için elzem olan alakalar için 
verilecek direktiflerle çocuk haya 
tından anlıyan mütehassırlara 
yazdırılacak hikayeler ortaya ko
nur. 
Çocuğun mektep haricinde ve 

mektebi bitirdikten sonra faydalı 
eserleri okuyabilmesi için kendi
sindeki okumak arzusunu kuvvet-

Yürüyonız, yolumuz düz ve açıktır j 
içimizde sönmiyen bir alet var 
Yürüyoruz, elele saflar sıktır 
Önümüzde san, tılaımh günet var. 

Datı taşı çağırın 

Bir ağızdan bağırın. 
Biz çocuklar, biz çocuklar 
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Doğra yoldan gideniz 
Biz çocuklar, biz çocuklar 
Şanımızı üstün edeniz 
Biz çocuklar, biz çocuklar 

Ablalmı ileri 

Biz çocuklar. biz çocuklar 
Dönmiyelim hiç geri 
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YATAR KALKAR HACI 
Hacıyatmazı bilirsiniz. Fakat . r 

bir de yatar kalkar hacı oyunu var 
dır ki, hem kolay, hem eğlenceli
dir. Tarif edelim: 

Evvela hacıyı yapmak için sağ
lamca bir kağıda, daha doğrusu in 
ce bir mukavvaya resimde gördü
ğünüz şekli çiziniz. Noktalı yerleri 
kıvırmız ve S harfi olan kısı di
ğer S harfinin üstüne yapı•hnnız. 
İçine bir av saçması atıktan sonra 
diğer kısımlarını da kapatınız. f. 
cap ederse kağıttan bir •iritle de 
daha sağlamlattırınız. 

Yatar kalkar hacı yapılmıt de
mektir. Bunlardan bet altı tane ya
pınız, her birini batka renge boya
yınız. Şimdi bunları yarıta çıkar
mak lazım. Bunun için de düz bir 
mukavva alınır ve meyilli bir vazi-

s 

jete konur. Hacılar üstaraftan bir 
sıraya dizilir. Hepsi birden bıra
kılır. Kimin hacısı evvela atağıya 
inerse oyunu bittabi o kazanır. 
Mukavva yerine tahta kullanıp bu 
tahtalara çivi çakarak manialı ko
'ular da tertip edebilirsiniz. 

--

li bir itiyat tekline sokmalı. 1 ./ 

Çocuklar mektepte ve mektep ,, / 
haricinde okudukları inkılap eser·! 
!erini ve inkılap üzerine yazılmıt 
hikayeleri ve romanları anaları-

na. babalarına, ve bilhassa oku
masını ve yazmasını bilmeyen ev 
halkma anlatmalıdırlar. Her mek-
tep çocuğu okumasını ve yazması 
m bilmeyen ev halkına okuması
nı ve yazmasını öğretmek vazife
sini üzerine almalıdır. 

H. M. 
• 

" 

... 
~ .t • .• - -

\;C:cıJı[;;: dai,;J ;en1 daima ilrri! 
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Bütün memleket büyük günü kutluladı 
(Bap 1 inci sahifede) 

Hlmtt, lııaza lııaymakıamlan, fwlııa tet
kilit reuleri, Darülfünun hocaları, 
Hallııevj t"!kilit komiteleri azalan ve 
aair birçok zevat vardı. Meraıime &a• 

at 16 te tehir buulo•a-n çalclıfı lıt&
lll maJ"lı ile ba,landı. Marıtan aonra 
C .... det Kerim Bey küraüye gelerek, 
uzun ve heyecanı. bir nutuk aöyledi. 
Cevdet Kerim Bey bu nutkunda Tür
kiye Büyiik Millet Meclisinin açdqına 
tekaddiim eden hidiN>leri, memleket 
kurtuluı tarihinin ana hatlarmı, ve 
meclisin ilk içtimalanru anlath. Cev
det Kerim Bey nutbnun _.....ıa 
Türk gençliiine hitap ederek, Türk 
deY !etinin bugün her :ıuunanlııindea 
daha kudretli, azimli olduiuna, yeni 
neılln çok -·ut Ye ı.ahtiyar olduğa
• .., kendileri.e hiir, müıtaı.11 • t.ir ,,... 
tan hıraloldıfnu aöylecli. Cevdet K• 
rim Beyin nutku birçok defalar allnt
larla keailiyon:lu. CeTdet K.;... Bey
den aonra Muallim Kim Nami ~ 
kürsüye gelerek, Cau Hazretlerinin 
tarihi nutuklanndan muhtelif parça
lar okudu. Nutuk hararetli alkıtlarla 
dinleniyordu. Bilhaua büyük Millet 
Mecliainin ilk açıht aafabatma ait lay 
metli sözler aürekli allutlarla kartı
landı. Kazım Nami Bey nutuktan par
çalar okuduktan aonra 23 nisana ait 
tahai hitıralannı ve tahauüalerini an 
la ttı. Bundan sonra .. bir bandosu 
muhtelif baTalar çaldı Ya aeraaim 
nihayet verildi. 

Halkeyincleki meraoim Te nulalı:lar 
radyo vautaaile fehrin her tarafında 
dinlenmİftİr. 

Darülfünunda 
23 Nisan Türkiye Büyiilıı Millet Mec 

li!İnİn açdıt yıldönümü münaaebetile 
dün aaat 14 te bütün Darülfünun ve 
yüksek mektepler talebesi Darülfii
nun konferan• aalonunda toplanarak 
merasim yapmıtlardır. .Meraıimde 
muhtelif fakülte Ye }'ÜkN>k mektep
lere menaup gençler tarafından bu 
büyük günün kudıiyet ve ehemmiye
tine dair htiabeler irat adİllDİftir. Ta
lebede':! H~ydar, Naci, Refit Atıl, lh
oan, Huaeyuı Remzi, Mitbat, Muhtar, 
Hayri, Ounan beyler ıüzel nutuklar 
aöylemitlerdir. Bundan -ra milli 
-J"llar aöylenerek :merasime niha
yet veril mittir. 

Çocuk bayramı 
Dün en çok çoculdar eilendller, 

ıüldüler_ Çocuk bayrammm ilk günü 
dün çok znkli geçti. Sabahleyin Fa
tih parkında toplanan Hlmayeietfa
lin aüalü bayraklarilıe donatılmq olo
m~illere binen~·, "1aktepliler sı
ra ıle belediye, frrka, Hİııılayeietfal, 
Halkevi, vilayet, kolordu merkezleri
ni ziyaret etmİfler Ye bu ..,kilde Tak
..,ne ıelmiflerdir. Çocuklar otomobil
lerle köprüd- geçerk- vapurlar dü
düklerini çalarak aellmlamıılardır. 
T akaiinde cümhuriyet abideai önünde 
toplanan ÇGC11klar Halkevi namı
Nakiye Hanım tarafından tebrik edil
mitlerdir. Nakiye Hanım çocuklara 
güzel bir hitabe irat etmq ..., allnJlan
llllfltr. Bundan aonra cümhuriyet abi
deaine Halkni, Hakimiyeti Milliye 
tehir yah :mektebi, Himayietfal cemi 
yeti tarafından çelenkler konmuttur. 
Himayei E lfal cemiyeti tarafından cliin 
tehrin bir çok yerlerine çocuk~ra ait 
vecizeleri havi lnhalar a11lmıfh. Bu
ııiin tayyareler tarafından çocuklara a 
it Yec.İzeler atılacaktır. Dün sabahtan 
ak- kadar muhtelif merkezler
den kalkan ıüalenmif tramnylarla 
çocuklar tehir İçinde dolqtırılmıfhr. 
Öğleden -ra Himayeietfal ,,_;yeti 
tarafmdan Gülhane parlund.., çocuk
lar için muhtelif ejlencelw tertip edil
mittir. 

Kaudarıla 
Bundan batka ..,bir dahilinde ht-r 

aemıtalri ilk mektep talebeleri mmta
kalanndaki mka ıneftezleri önünde 
toplanmıtlar, kendilmine aöy'-n nu 
luklan dinlemİflerdir. 

Befikttqta 
23 Nisanı tea'it için aabaJ.leyin Be

fİktat muhitinde hahman bet lom ta
lebe batlannda Maarif müd&rii, möi
fettitleri ve mektep müdürü olduğa 
halde ..,bir bandosu ile hirlild. kay. 
ınalııambia tabrikltta bulandaktan 
-ra Betildat Halkni öniinıle top
....... lardır. Binlere• talebe.,,. bal
km tezahüratına aabne olan tı.. kala
... Lk aaat onbirde fnkalide bir bal 
..ıı..ttı. Her mektepten mürek~." bir 
talebe heyeti fırka idare beyetmı teb
rik ederk E.krm Fatin Bey tarafından 
bir tqakkürname olnmmut Ye bil~
ra tehir banılaounuo çaldıiı latıklil 
marp.,,., bayrak meimi yapdmlJbr
Maktepler wa tal.benin okuduğu 
hitaMlan Halk fırı.- ... _ Veci
be Ziya Hawla ... -ı ıia Dr. Etem 
Akif Bey btnfuıdan -ı.abala edil
-. Te ..... -.ktap1-ia ,....; go!Çİ
dile ..,.,· 1 lııit .. ....mniftir. Bu ... 
- yapılmq olan ı.. --.U. giinün 
ea büyük meraaimi olmuttur. 

Gece 
Cece talıria muhteHf ywlerintle fe

- alay lan yapılmq, relmİ, hmui blı 
lü. .ı.....air elektrlrlarle tenTİr edil
.,....._ Çocuk .............. dil ....... 
detçe her ııün ayn ·~ ~ 
çocuklar eil_.klerdir. Dwair lıa 
.-, mektepl• de yarm açılacekl...--
dır. • 

Anluıratla yapdıan mercuım 
ANKARA, 23 A.A. - 23 n.iaan hi

kimiyeti milliye ve çocuk •yranıLm 
lıoıııiin bütün Ankaraldann . iftiraki>:le 
p heyecanlı bir aurett• t .. t .,,,,,nMf
tir. Bu mÜnHelıelle bütün resmi daire
ler kapanmıf, her tam haıynıldarla ıüa-

lemnİflİ. . . - h .... 
Meraıime Riyas~lıcum ur musı -

11mn i,tirakiyle bütün talebe tarafın
dan aöylenen istiklal Ye çocuk mar,Ia
rile batlanmıf, bundan sonra Himayei 
Etfal namına ı·r-iı Kırklareli mebusu ı 

doktor Fuat Bey fU nutku aöylemiııir: 
Fuat Beyin nutku 

"Çocuklar, 
G•zinin çoc.uldarı, 

T - k m·ıl'--'-'-'n Hür, müatakil, aıil ur 1CUD1 

çocuklan. 
Bayramınız kutlu olıun. Cümhuriyet, 

hür, müıtaki), elfliz ve Örnek Türk va
tanında, en büyük günü. 23 nisanı ıize 
bayram diye bağıtladı. Müıtakil ..ata
nın kurtuluş gününde 23 nisanda vata
nın iki tarih devri, geçeni ve geleceği 
biribirini kucaklıyor. 

23 nisanda en BüyiWümüz Türk mil
leti iç.in ebedi bir şeref ve bir kudret 
kaynaiı olan B- M. Mecliaini ~b. 23 
.uancla Türk topraiınıla Türk milleti
nin ebediliği kON1tulclu. Bugün 23 ni
.....ta ntarun geleceği, ııiz konuıuyor
..._ aizio aelİnİzİ, Iİ>lin heyecaıuıuzı 
dinliy01'11z. Sesiniz bizimkinden daha 
az, heyec:anıruz hdimlönılan daha kii
çük olmiyacak. 

Gururunuz vatannuz, terefiniz, va
taruntz, ülkünüz ntaıunız olıun. Bu va
ta- kurulut Ye korunutunda ön>eğj
nizi ıize lıeyram diye bıoiqlanmıt, 23 
niaan ıününde, 23 niaan lıahr-ıa
rmda, 23 nisanın en büyüiüncle bula
c:almAIZ. 

Hak diye kendiniae, kendi milletini
ze, kendi milletinizin büyüklerine, mil
let d&Yuına lııoilaruyonuouz, en büyü
iümiiu, Gaziye bıoilamyorsunuz. 

Gazi çocukları, 
Gazi sağ b.yramınız kutlu olsun.~ -

Bundan aonra çocuk marıı tekrar aöy
lenmit n Maarif Vekili doktor Rqit 
Galip Bey kürsüye çıkarak ıu nutku 
söylemitıir: 

Maarif Vekilinin nutku 
"Çocuklar, 
Güzel yüzlü, güıel özlü Türk yavru

lan, bugün kutluladiginiz 23 niıan, 13 
yıl önce çocupnuzun clot-dığınız ve
ya daha SÜt 4;0CUiU oJdujunu.z zamanlar 
da yurdu kurtarmak için Türk budunu
nu kurtuluşa erdinnek için, Büyük Mil
let kurultayinin gazi babanız eliyle açıl
mğı gündür. Bunu bayram ec!inmeniz, 
ey Türk çocukları Öz kurultayın açıldı
iı, Öz devletin kurulduğu günü kendi 
bayrarrunız için seçmeniz ne mutlu hu.
lut· 

lfoyiik Türk yannmm yapıcılan ara
una girmek için timdiden hazırlanan gü
zel çocuklar, daima kulağınızda çmla
un ki ~ıtkan olmiyan Türk sayılmaz, 
ahlaklı olmiyan Türk olamaz. Şimdiden 
ı..ğırarak ıöyliyorum ki, ıizlerden ça
lqmiyanlar, iyi yetitmiye kulak umi
yanlar bizim yannki dütmanlarmııadw. 
içinizde yann bütün milletin kendisine 
dü,man olma11nı iatiyecek çocuk var 
ım? - Burada çocuklar yoktur, olamaz 
cevabını verm.itler Ye ıiddetle allntlan
IDlflarchr. 

Hep birden her gün ,u sözü tekrar
lıyacaluuuz: 

"Türküm, doğruyum, çalıtka
nım. Yasam küçüklerimi koru
mak, büyüklerimi saymak, yurdu
mu budunumu ömillclen çok sev
mektir. ülküm yüluelmek, ileri git 
mektir. Varlıiun Tür#t ııarlığına 

- l " armagan o ıun. 
Geçit resmi 

Geçit reami, toplantı yerinden çocuk 
aarayma kadar olan cadde de yapıbnı•
trr. Alay !>aşta muz.ika olduğu halde M. 
Meclisi önünden ıeçmi, n Gazi heyk<>
linin Belediyenin, çocuk sarayının önün
de tezalniralla bulunmuştur. Gazi hey
keline Himayei EtfaJ ve talebe tarafın. 
dan çelenkler konulmu,tur. Geçit resmi 
çocuk sarayı önünde bitmit ve huı'adan 
çocuklar mekteplerine dönmütlerdir. 

Geçit reıminden aonra talebe murab
haılan çocuk aanymda toplanm•ılar ve 
buradan taıimatlerini ve mi..-lerini 
arzetmek üzere Reiıicümhur Hazreti&. 
rile B. M. Mecliıi eRiai Kizım Pqa 
Hazretleri, Bqvekil lamet, Erkini Har
biye Reiıi Fevzi Paşalar Hazeraıini zi
yaret etmi,ler n aynca teleıırafla da ta
zimat Ye minnettarlıldarını bildirmİflcır
dir. Bir tayyare fılomuz ittirak etmİftir. 

İzmirli talebenin Gazi 
Hz. ne tel yazıaı 

IZMlR, 23 A.A. - l:ıımirıleki biit1in 
mektepliler namına Biiyiik Gaziye fU 
tel yazıaı çelril-itıir: 

Ciimhur reisimiz ve çok sevgili Ga
aimiz Mıııtafa Kemal Huretlerine: 
Aılnuz her zamanki gibi ai-ıla 

ve varhimız kalbimizde olduğu halde 
1!iz. lzmiroleki bütün çocn.ldannuc beyke 
bnıa etnfmda toplanarak nutuklar liiy
liyerek canlı tablolar yapıınık aninçleri
mizi llirl .. tirenk - lıüJ1ik milli ııünü
müzıle hia baza l +tm17 .,. ıı;;,.w. 
botJJ"""=m kutlalny-- Giir.-iz ne 
ı..c1ar ....,._,.. .,,. .... ,a. u-tmi
yac:alr ve lııii:rüdülinz.. • :r-ptılılıomuz.. 
dan clUna kanet n ... alacak .. 
nnki Tiirldüiüa lııiitin sialerini .._!,_ 
gibi birw ~~ pnü ~,.;;: 
cai12- 8qiniiaııiiade 81 •• ......_ 

...... zı, çok ıiizel yüziİniılii .... ııiir-
. ..:..... ellerinizi öpmeyi h - . 

meyı, .~ dik K !'"'-'- .. i 
aekadar iıter .. a ..._ u•n lia. 
Siz nasıl bizim için ÇUlfhNZH, lıis .. 
mualliınlerimizİn lıİH öjrettilııleri ...._ 
rinizi tatbik edecek ve büyük Cümbari
yetimizi yükael-kten boıtka bİrıeY 
dütünmiyecek .., yapmiyacağız. Var ol 
büyük ve çok ..,,,sili G•nmiz. 

lzmirin 55 mektebinde okuyan 15000 
talebe arluıdaı-ız Dilek oguz Ulker 
0zc... NeYin Doğuın. 

Bir günlükten üç ya- kaclar tura
ya lıaraya atılan kim.esiz çocakloır için 
lzmir Belediyeaiain himayetinıla ala
rak K&rfıyakada t.oiı edilecek Çocuk 
yuvumın açılma reemi bugün 1Ut 18 
de yapılnuthr. 

Vilôyedercle bayram 
IZMIR, Z3 (Milliyet) - Hikimiyet 

ve çocuk lıaynm)an heyecanla tesit edil
eli. Merasim Gazi meydanında yapıldı. 
Elli kadar kız talebe h~ykel kaidesine çı
karak. canlı çelenk halınde heykeli ku
?ttdar. Bu vaziyetle herkesin gözünden 
yaı getirerek, lagannide bulundular. Kai 

dı üstünde milli saluslar oynandı. 

AYDIN, 23 (Milliyet) - 23 niaan 
baynuni candan gelen coıgulakla kut
lul_andi. Üç bin mektepli, aıker ve halk 
evı bandolarla parlak bir geçit resmi 
yaptılar. Aliya otomobillerle küçükler 
de kaıilmi,lardi. Gece Halkevinde top
lantida Büyük Meclisin acılma haıira
lan halka anlatıldı ve Gazinin büyük 
nutkundan parçalar okundu. Konser 
verildi. 

ÇANAKKALE, 23 (Milliyet) - 23 
niaan menuimi büyük tezahuratta ya
pıldı. Gece çocuk baloıu verildi. 

ARTViN, 23 (Milliyet) - Şehri
mizin Belediye meydanında bugün 23 
nisan b.yruru binlerce halkın ;,ıirakile 
kutlulanch, nutuklar söylendi . 

Bugünü bize y ... tan Büyük Gaziye 
minnet ve ıükranlar arzedıldi. 

C.. Yılmaz 

Diğer Vilôyetlerde bayram 
ANKARA, 23 (Telefonla) - Milli 

bikimiyet Ye çocuk bayramı Giresun, 
Çankırı, Denizli, Zafnunholu, Muğla, 
Adana, Gaziantep ve Menin Viliyetl&
rinde de parlak bir ourette kutlularuıuı-
trr. 

Tayya re gitmedi 
Milli bayram dolayısile dün 

,ebrimizden Ankaraya tayyare 
gitmemittir. 

fngiiiz rtefiri geldi 
Bir müddettenberi mezunen 

memleketinde bulunan İngiliz Se
firi Sir Ceorgea Clark cenapları, 
dün Londradan tchrimize avdet 
etmiftİr. 

Denizlide zelzele 
DENlZLl, 23 (Milliyet) - Bu 

gün saat 0.5 te faada ile iki defa 
,iddetli ve aürekli zelzele oldu. Ha 
sar yoktur. 

Almaayanın Atlna 
sefiri geliY.or 

ÇANAKKALE, 23 (Milliyet)
T ruva harabelerinden avdet eden 
Almanyanın Atina sefiri M. Kar
dof Anafarta yapuru ile latanbula 
hareket etmiftir. 

Macarl•tanda Tfirkiye 
hakkında konf~ran•lar 

BUDAPEŞE, 21 (~lliyet) -
Türk milletinin sam~I doatla

rından Vecb Jenö Bey Budapefte
de ve Macariıtanın diger fChİrle
rinde bir çok konferanılar vermi• 
tir. Vech Jenö Bey güzide zevat 
huzurunda verdiği bu konferans
larında Türk inkılabından, iktısa 
dl ilerleyitinden, Türk kadmlığı
mn tekamülünden bahsetmekte
dir. Vech Jenö Türkiyeyi gezip 
görmü,, iyi Türkçe bilir diploma
lı ıktııatçı ve Buda~tede yeni 
açılan yüksek Şark mektebi müdü 
rüdür. 

Pala•tıra•• istemediler 
ATINA, 22 - HükOmet Plaıti 

raıın iadesi hakkında ftalya bük6 
meli nezdinde yapacağı tefebbüa
lerden vazgeçmittir. 

lranda bir tevkif 
TAHRAN, 23 (A.A.) - lran 

Milli bankuımn sablk müdürü 
Alman tabasından M. Likden
blatt zimmetine para seçinnek su 
çundan dolayı temf edilmittir. 

ltalya kralı Trabula .. 
gidecek 

TARENTE, 23 (A.A.) - Ben
gaziye yapacaft aeyahatte kralın 
yanında bulunıu:alr olan M. de 8o 
no, Tarenteye ıebait, •ali ile aml 
ral C antu, mabalh kuvvetler ku
mandanı Ye liman reiai bırafm
dan selimlanmqtrr. 

M. De Smyraoff'ıa 
teykfff 

BERLlN, 23 (A.A.) - Fran
aaı Elçisi, Trevea de M. de Smyrof 
f'in keyfi ıurette tevkifini protoa 
to etmek üzere Alman biilriimeti 
nezdinde bir tefCbbüate bulun
mak için talimat almıttır. 

llAIA bopıuyorlar 
NEVYOJUC. 23 A..A. _ ANociated 

Preu'e Lima'dan lıildirildiiine gön 
Perou hlllıünıeti, '"- kunellerinin 
Calcleron'da Knl...-ya aokmlaiaü lıir 
ma;lubiyete uirattıt-, bu pırp.,...·+ 
30 kadar Kolomlıiya...._ telef aWaiu
beyan etmiftir. 

Goeri11g'in bir telgrafı 
BERLIN, 23 A.A· - M. c..ing, &. 

talya'clan tayyare ile ~en hatdutln 
•ttıiı 11rada M. Muaaolini'ye ıu tel
srafı göndennittir: 

'"F~izmın ve omın idanoi ""4ında 
bulunan ıizin bıqardığınız muazzam e
aeri hayranlıkla gördük. Hitler'ci Al
manya Fatiıt lıalya'ya candan selamla
rını ula,ıınr. Ya ... ıo Fa,iıtlık, yafUID 
~uçe, Y•talln lıalya" 

iki Kafadar 
(Başı 1 inci sahil~de) l~AVİL ZADE VAPURLARI 

İZMIR POSTASI 

NAİM VAPUR İDARESİ 
1ZMİR SOR' AT POST ASI 

A D A N A yat kurmalı, YC1f4Ylf dü~lemek, ger 
relıten yeni duyp ile ;Yerli düfİİnüılü 
insanlar yetiftirmeie bailıdır. Çün
kü böyle bir hayat kaynağı kurmak, 
yeni bir yapı u11Ulü kepetmelı demek
tir. Bunu da ta:ae kafolı, taze ilham
lı bir mimardan beklemeğe hak var
dır. Bugünün devletleri, milletleri gör 
düğiimü:ı; gibi yafıyor$a .ebep ıudur 
ki henüz dünkü gibi dütünüyor, dün
kü gibi idare kuruyorlar! Onun için 
diyorum ki terbiye tazelemek lcbım. 
Bütün cihon ve husuaile o lıatJini 
beyenmİf hotkôm Avrupa için! Evet, 
vaziyet tamamile böyle.Na.ıl kötü alıf 
kanlılılarla bÜyÜmÜf ile nihayet ahho 
ti yılıılrrtJf bir İnsanı te/trar diriltmek 
için ona eşiti itiyatları lnraktıncı bir 
rM.tlucotion, yemi terbiye yenilenme· 
si l.U.mao milletin- için J.,, da11letler 
için de meıele ayni felıilde frulunu
yor. Bunun öbür laralı bof lcikırtlı. Ve 
bu olmadıkça kynelmilel bir çoJı te
ıekküll...-, teıirler hiç bir lıere Uteni
len eaye.ye in•anlığı erJirir •anma/ 
Ben böyle tlüfiinüyorum. P<tkôlô bi
lirsin; 11a/ttiyle bütün inııanlıiın tori
hini lıan pıhtılarma bulayan din mu
harefreleri, mezhep boiUJmalarc 11ar
tlL Acaba niçin buııiinlıü inıanlıiın 
ruznameainde böyle Jeylere raatıel· 
miyoru;ı? Cevap çolı bant. Çünlıü, 
din, itilıat, iman ue uicdan nr&eatli· 
ii gibi mefhumlar ü:ı;erindelıi fraferi 
anlayıf çolr yumafClmlf, İncelmif ff 
iruanilepnif ... iddia edebiliroin lıi bu
gün bütün dünyada, millet, devlet, 
menfaat ve medeniyet telôkkileri de ' 
böyle bir dü;ı;<tllilmeğe, bu a&ra uy
ı;unl<J.ftırrlmıya muhtaç olmaım. B•n 
lamamile akai davadayım. O sebeple
dir ki aözlerimin bapndo Aıırupanın 
çolı büyük ve çok ;zararlı bir yanlıft 
akıl, filıir terbiyesini, ruh, ahlak 11e 
victlan terbiyeainden, yani ahlGki ve 
manevi ferbiyeainden Ü.tün tutufU· 
dur derim. Ve lıanaatimtle ıarar ecli· 
yorum. Çünlıii bugünkü terbiye, ôlim 
goril veya mütefennin tempazeler 
yefİftiriyor. Hayırlı, ve ı:·üzel ruhlu 
medeni inaan Jeğil ! 

Fıuıl AHMET 

Mac Oonal ve 
Roosevelt 

(Başı 1 inci sahifede) 

tirilmeai meaeleıinin müzakere•İne 
lngilterenin muYafakati tamamile te
min gjbi görünmektedir. lngiltereniıi 
harp borçlan meselen hakkındald 
Amerikan bakımmı da kabul ettiği 
muhakak sayılmaktadır. Bu Amerikaıı 
bakımı, harı> borçlarmın bütün dünyııı 
yi alakadar eden iktısadi meseleler 
diziaincle ancak ikinci derecede ebeın 

1 
miyetli bir yer tuttuğu, kambiyoların 
iıtikran ve giimrük manialarının orta 
dan kaldırılmaaı maddelerinin en eaa~ 
h meseleler olduiu merkezindedir. 

M. Mac Donald yola çıkm•• bulun
duğu swada M. Rooaevelet'in alhn 
esasını bırakmak yolunda aldığı ka
rardan dolayı lngilterenin bir gücenik 
lik duymadığı ve bir mukabeleibilmi
sil fikrine dütmediği de açıktan açı
ğa bildirilmiftir. 

Evııela harp borçları 
VAŞiNGTON, 23 (A.A.) - Ayan

dan M. Levia, Avrupa bükümetleri 
harp borçlan mesele.sinin mü

zakereainde ıarar edecek olur
&a dUnya ilr.baal konferanarnın mu,,af 
fakıyetai:zliğe uirayacağ1n1 la~ ".t 
miftir. M. Levia, bu it bakkmdakı ao-

d tmi· •• • "Ame züne fU suretle evam e ..,~: . 
rikan milleti Fransa Ye lngılterenın 
harp borçlannm yeniden gözden ge
çirileceiine dair aöz almadıkça h~ 
türlü ticari müaaadekirhldardan gen 
durmak suretinde yapacaklan tazyi
ke boyun eğmeie razı değildir." 

Dünya on üç bangerin elinde 
LONDRA, 23 (A.A.) - Sunday 

chrovicle ga:zeteaine göre bütün dün
yada mali i,lerin timdiki nziyetin~ 
muuliyeti senelerce müddetten beri 
milli paralarla oynayan OD üç_hanlı~~
den mürekkep beynelmilel hır - ı
kanm bilbaua lngiliz lira11na. kart• 
yaphğı mükerrer hücumlar lnııil~ere-

. altın aaundan vazgeçmeunde 
nm e . d• b 

iihim b ...... ~-··br- Şım ı u m ır -• - tle · 1 ·ı aendikanm bütiin ga~ . rı a tm ı e 
temin edilmit dört d~"1ZI daha. yık
mak gayeıine teTeccuh etmetkedır. 

Japon sefiri öldü 
(Batı 1 inci sahifede) 

her riirlii tedblrlerin almma11na ehem 
miyat -nnitae de aefir cenaptan hu 
aabah dokuzda bayata Teda efmittir. 
Haatalıfın N>yrİnİ allka ile takip eden 
.-birde ölüm haberi duyulunca derin 
bir t-ür uyuınuftJT. Üç yıldan beri : 
memleketimi:ııde bulunan ve bu müd 
det zarfında ilri memleket aramadaki 
doathtlıı mün•Mbabnı il..ı.-'r için 
büyük aayret gistann M. Y oabidanın 
bu ebedi aynbtı ..-i .,,., huMllİ bl
tün ..ı..h1i aalar içinde bwakmqtJT. 
Oliıa ı..Wi iı im Hariciye ....U
lati ~ tadltir abmt .,,. izhar edi
lecek arzuya göre hareket ediı.elı: 
üzere ...._.~i bir ot •hil ile Niimu 
ne hastahanesine nakletmİftlr. Cena
ze orada tahnit edilecektir. B• me
ce c...,ze bir tabut içerimde HaricİY• 
pavi7oaunun ı,ir aalonuaa ko-111 Ytt 

bir piyade mangau aayırı itin barda 
beklemfttir. Hariciye veklletl Mtlll 
bayram olma11na rağ- buılin tez
yinahm kaldwmıf Te gece de tenvirat 
yapmamıttır .. 

SAADET 
vapuru her 

PAZARTESi 
16 da Sirkeciden hareketle 

Gelibolu, Çanakkale ve lımira 
azimet ve Çaaakkaleye uğra
yarak avdet edecektir. Yolcu 

bileti vapurda da verilir. 

Adres: Yemitte Tnilıade 
Mustaf biraderler. 

Telefon: 2.2210 (2363) 

SEYRlSEF A lN 

Mork- a-ı Calata Klprll .. tı 8. -. 

$-.. A. sı.lıacl Mllll...ıar 11.lo H. 2,3740. 

IZMIR • PiRE • ISKENDE

R lYE POST ASI 

U IZMIR 25 Niaan 
' ' Salı 11 de 

TRABZON POST ASI 

"KARADENiZ,, 
26 Niau çarpmba 18 de Ga

lata rılııbımaclJm kalkarlar. 
DönGt!e Tirebolu'ya da uğ-

rınılır. 2124 

fi'•,.; --
., 

vapuru her hafta 
PERŞEMBE 

günleri Galata rıbtımmdnn saat tam 
14 hareketle doğru 

t Z M l R'e 
ve pazar günleri lzmir'den aaat 14,30 
da hareketle lstanbul'a avdet eder. 
Tafıilit için Galata, Gümriik karfı
nnda Site Franaez Han No. 12 yazı
hanesine müracaat. Tel. 41041. 

(2388) 1957 
.... illi ........... ... 

Sadıkzade Biraderler 
Vapurları 

Ka radeniz Poataaı 
SAKARYA 

Vapuru 24 Niaan 

PAZARTESi 
saat 18 de Sirkeci nhtnnmdan hare
ketle (Zonguldak, lnelıolu, Ayanak, 
Sll1Dlun, Ordu, Gireaun, Trabzon, 
Sürmene ve Rize) ye azimet ve aTdet 
edecektir. 

Her ha fta Cumarteal 
glnü lzmlre munta
zam postamız vardır. 

Fazla tafıilit iç.in sın.ci Meyme
net ham altında acent.hf- müra
caat. Tel. 22134- (2364) 

İnhisarlar umum müdürlü" ünden: 
( 13887) numaralı kararname daireainde takasla ve pazar

lıkla (30,000) yarda Beyaz yağlı kanaviçe satın alınacaktır. 
Taliplerin şartname ve nüm uneaini gördükten M>nra pazar· 

lığa iştirak etmek üzere o/o 7 ,5 teminatlarını hamilen 29-4-
933 çarşamba günü saat 15 te Galatada Alon, Satnn komis
yonuna müracaatları. (T) (1512) 

Adalar malmüdürlüğünden: 
Satıbk fırın ve ev muhtacı tamirdir. 16, 16/1 No. lı yeni so

kak cami mahallesi Büyükada zemin kat bir miktar taşhk bi
rinci kat bir hamurluk üç oda ve ufak sofa tahmin edilen kıy. 
met 1000 lira olup defaten alınacaktır. Satı§ı 30-4-933 pazar 
günü saat 14 te Adalar malmü dürlüğünde pazarlıkla yapıla• 
caktır. (1632) 

Zonguldak Vilayeti 
Daimi encümeninden: 

Keıif bedeli 28319 lira 48 kuruttan ibaret olan Zonauldak· 
Devrek yolunun 6 - 800 ile 18 -580 kilometreleri arumcla ya
pdacak tamiratı esaaiye 10/5/933 çartaınba günü aaat 15 efe 
ihale edilmek üzere münakasaya çıkanhmttır . 

Talipler kapalı zar'1arını ihale saatinden eYVel Viliyet en• 
cümenine vermeleri liznndır. Şartnamesini gÖrmek ve daha 
fazla tafsilit almak iateyenlerin Viliyet encümenine müraca
at ebneleri ilan olunur. (1805) 

Türkiye Cumhuriyet 
merkez Bankasından: 

Bankamız hiaaedarlarına bir inci hesap devresine ait hiaaei 
temettüün tevziine Ankara Merkezimizde ve İatanbul ile İz· 
mir Şubelerimizde bqlanmıth r. . 

Bu üç mahalde tediyat Ban kamız kitelerinde yapılacak ve 
her hiaae için vergi tevkifab çık tıktan sonra bet yüz on döİ-t 
kunıt verilecektir. 
Hiuedarların ellerindeki o/o 40 ve 30 makbuzlarının her 

Ddai birlikte olarak veya muvakkat hine senedi hükmünde 
damgalanmış % 30 makbuzile mezkiir tarihlerden itibaren ki 
şeleriınize müracaatlan rica olunur. 

Halen bu üç şehir haricinde bulunup Bankamızın o/o 40 ve 
30 e ait iki makbuzunu alınq olan hiasedarlarıınızın temettüü 
leri Bankaca Luhmduklan mahallere gönderileceğinden hisse· 
darlarmuzm ellerindeki makbuzlarda yazılı makbuz ve taah· 
hüt numaralariyle tehir iaimler ini ve bugÜnkü muvazzah ad· 
reeleriıii Bankamıza bildirmelerini rica ederiz. ( 1777) 



MiLLİYET PAZARTE.':il 24 NiSAN 1933 7 
------------~~--------------""""!~--~--------~--..... --~--------..... --'""'!' __ ~--~"'!.İ"iio!-o--""!-------'""'!''""!"------------~~------_.,.,.,,.,..,.,,.._, ________ ....:, __ ,_ 

• • 
ÇOCUK HAFTASI, iŞ KUMBAR 

,-

-

içi netf! He dolu 
Birer kambaramız var! 

fli 
ıW: 

Biz aıarız her yo'u 
Çünk6 kumbaramız var! 

B yram ne karlar .ı:..th 

Kol'arımız kanat.ı 

1'i c.: •• ;z iki katlı 
~ 

Çi:ok~ kumbaramız varl 2162 

Bir Gömlek Yaptırmak 
Fikrinde misiniz? 

•• 
Bir defa da 

1 
1 

•• 

Mağazalarına uğrayarak kumaş.. 
ları ve f P E K 1 Ş atölyesinin 

dikişlerini aörünüz 
~ 

Gedikpaşa'da Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

850 i a 950 hayvan vel ensesinin kapalı zarf münakasa 
·ı 9 Mayıa 933 aab günü saat onda yapılacağından isteklile

rin şartnameyi görmek üzere her gün ve münakasaya girmek 
için teklifname ve maliyeye yatırdarak abnacak teminatı 
vveliye makbu:dari e berabe r !<<Jmİsyonurr>uı: müracaatla-

rı. (1698) 2001 

I LİRALIK Gi 
Ticarethaneıniz 

Pek Ya.kında ~panaeağından 
BU SON FIRSATI 

KAÇIRMAYINIZ. 
S ltanhamamında 

LCILAR 
{lH41 1918 

•• 
Usküdar 1 almüdürlüğünden: 

Me .. ldi MalıaUeai Sokağı No. CiD.ıi Mulaammeo kay-ti Hisııesl 
Lira Kr. 

Oıklldıır Glllfam H. Karacaahmet 120/140 l>t\kkln .. e miiftemilib 43li> 00 Tamamı 
,, \'..ı.aahal\a cad. U13/157 ET 254 00 27/160 
" fcadfye Çamlıca cad. 79 ET 937 .!O !W0/480 

.YukaHa yaıı:ıh Uç parça emllk ublıkbr. MG.uyede 7-5-93' paı:ar ırG•G saat 15 ~ aÇ1k arttırma il• 
ÜlkOdar malmııcklrlüillnde. (1674) · 1968 

Kırk are i Ziraat Bankasından: 
Mıdıammııa D•Yirdeld Evlek Dl ... MeYkii Claai 
kıymeti kıymeti 

10 ., ,. 2 K•rahıdU' lı:uaapç)ık Tark Karatı.dıl' kir 
30 " '' ' ,, ., •• •• '' 

251) .. .. 250 Karaludar tiki llllıtt • .. .. 
120 .. ., 41> ICanldı 10'• " L•fecl lriy 
30 .. .. ıs 1a1 aldi .. .. " 
36 ,, .. ıı Batlak .. Leı..l.., 
90 .. .. IS Ahlatlı " " ,, 
20 " " 20 0er...... " .. .. 
36 " .. 2S Tot tarla .. .. ,. 
2) .. ,. fO Gtlllk .. ., , , 

Pey akçeleri Ye ibılc bedelleri nakhıo YC yahut gayrlmGbadll bo11osilc 6demaek ıı:ını yulıtarda 
eısafı yaıı:ılı gayri menkuller açık arthrmaya ~ralmaıbr. Kat'i ihaleleri 18-Mtayıe-933 per,..be ,na~ 
aaat lS tedir. Talipler muhammen kıymet iı:eriaden yl\ıı:de yedi buçuk bcubile pey akçelerile ban
kamıza mllracaatları. ~artaame hanlı:amıı: kapısma asılmıtbr. Seııei maliye vergialle bel.diye ruıumu 
müıleriye atitir. ·• 1706 ,, 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

4 Oaca Vakıf Ha• !tııtAınb11! 

!htiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. 
Nama muharrer hisse senetlerinin ( 60~ ı Türkler elindedir. 

Tiirkiye it B-k-ı tarafından teşkil oluamuıtur. İdııre mecliai ve mOdiirler 
heyeti ve memurları hamilen Tilrklerde.11 mürekkep. yegl.•e Türk Siııorta Şirke· 
t\dir. Türlüyeaia her tar fında (200) il geçea acentalarUUll b~-,.1 Türktilr. Tllr
kiy-ia ea mühim müe•seaıelerinln velıanka!annıa .igortalat'uu. icra etmekteılh-. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 

Askeri fabrika
lar ilAalan 

Bakırköy barut fabrikaları 
arazii haliyeainde biten Y efil 
otlan biçip bir kısmını Fabri
ka ihtiyac:ma terked.erek kıa
mı diieriai bili bedel almak 
üzere bir müteahhide ihale e
dileceğinden bu baptaki ıart
nameyi okumak üzere her gün 
ve müzayedeye girmek için 11 
MaYI• 933 perfenıbe gÜnÜ öğ 
leden aonra Barut Fabrikala
rına müracat eylemeleri. 

(228) (1646) 1921 

fst. llr. Kam-ılaalığı 
Sataalllma kom. ilAalan 

Harbiye' mektebi ihtiyacı 
için Geatetner teksir makine-
8İ 25-4-933 .. ı. günü .. at 11 
dC' pazarlıkla satın almacak
lır. İsteklilerin belli vaktinde 
komisyonda hazır bulunm 
lan. (617) (1781) 

212S 

Harbiye mektebi ~ır
baneai ihtiyacı için 30 ton 
lavunarin kömürünü 25-
4-933 aalı günü saat 11 de 
pazarlıkla satm alınacaktır . 
İsteklilerin belli vaktinde ko
misyonda hszır bulunmaları. 
(616) (1782) 

212 ...... 

ugoch.larını en iyi şcraıtle ıapar. Haaar vukuunda zanırla.rı stir'at Ye kolayhlı:la öder. 

Telgrafı İMTiYAZ - Telefon: fst. 20S31 

Ordu için 350 metre tulinde 
30 adet çelik tel halat 25-4· 
933 sah gÜnÜ aaat 14 te pazar 
Lkla sabo alınacaktır. İstekli
lerin prtnamesini görmek i
çin her gÜn ve pazarlığa gİrİ· 

48 
1 şeceklerin belli vaktinde ko-

l 
7
.-

1 
misyonda bazn- bulunmaları. 

ankası 
19 33 tarihli 0 /o 5 faizli ikramiyeli J 

dahili istikraz 
Osmanlı Bankası, 1933 tarihli "'o 5 faizli ikram.iyeli 

~ahili istikraz tahvillerine tayıt hususunda istifadeli şeraitlc 
tcs!ıilat ibraz etmekte olduğunu umuma iBn eder. 1993 

Emlak ve Eytam bankasından 
17·12-932 tarihinde fevkalade surette içtima eyliyen umu· 

... 1 (618) (1780) 

Gedikpaşa'da Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Kapalı zarf münakasasi le satın alınması mukarrer 
1700 ili 2210 adet battaniyenin münakasaaı 9 Mayıs 933 
tarihinde salı aiinü aut 11 yapılacaktır. lateklilerin şart
nameyi görmek üzere her gün ve münakasaya girmek için 
(788) liradan ibaret teminatı evveliyelerini maliyeye yatrra
rak makbuzları ve teklifnamelerile beraber mezkür günun 
muayyen aatine kadar komis yonumw:a müracaatları. 

(1636) 1996 

mi Heyetimizin vaki temennisine tabaan. d 
1 He~pları muntazam bulunan müstakrizlerimizden Gedikpaşa'da Jan arma 

borçlarını temdit ettirilmek arzu edenlerle, Sa )m K • d 
2 Hesapları muntazam bulunmıyan müstakrizler.imiz bna 8 OmtSyODUD an: 

den hesaplarını intizama İrca ııuretile temdit iıtiyenlerin, 80 ili 110 eie«" takımının kapah zarf münakasaıu 9 
3 - Cebri müzayedeler neticesinde gayri menkiil malları Mayıs 933 salı giinü saat on be§te yapılacağından istekl. 

Bankamız uhdei tasarrufuna intikal eden :zevattan İdare lerin şartname ve nümunevi gönnek üzere her gün ve n11.İ· 
Meclisimizce müttehaz ve şerait dairesinde muamele görmek nakasaya girmek için teklifname ve teminatı evveliyea;İn.İn 
talebinde bulunanların 20 Mart 933 tarihinden 20 Mayıs maliyeye yatırılarak alınacak makbw:larile mezk\ır gijnün 
933 tarihine kadar merkez ve şubelerimiz müdürlüklerine mü nluayyen ıaatine kadar komisyonumuza müracaatları. 
racaatları ilan olunur. 2000 (1697) 

MORACAA TLAR: Subelerimiz Müdürlüklerine yazılı ===-=-""'""'====-====-====-==-===-=--=~ 
ı mektuplarla yapılacaktır: (1244 1506 



1 1 1 1 1 Ankaralının~~·o·eti:eif: 1 1 1 1 1 
KOMÜNİST ANKARA! .• 

Şaşırtan zevahir. Madalyanın tersi. Sukutu hayal! 
Ankara, kamın, 1920 kimiyeti Milliye gazetesinin üstün- dil • dökerler ki bu fOTlatanlıklara al-

Komüniun cereJ"llDı r,lnden p deki küçücillı: odadır. Partinin ha- dananlar, çok olur. Ancak ifin taklit 
ne mesafe alıyor, mecliain barimf.. tında bulunanların şahsiyetlerine, olduğuna a11lamak için çok uakit geç-
ne de giriyor. itte müaecc:el mü- meclisteki mevkilerine bakın _ me:ı:. Fakat ıarlatanlar, çoktan aa-

kk 1 k "-· -6 b' 1 ' fü" • b" d k• b k ·· · ca' Uuptaffıır, Aldananlann elleri böiür-
şe e omuuı •• me us ar re- msan ız e ı u omunızm hare- 1 · d k 1 S 1 d k ·· 
d · B b' J hakiki k · edd .. ti enn e a ır. on :zaman ar a omu-

~- • • .u ~e • ';'- ann ma- etın_e .ter u e, yan bakmaktan ni:ı:min böyle ıarlatanları doğdu: Ko-
hıyetlen bınbınnden çok ayrı. • ~dm.ı alamıyor. Hiç bir mesleği, müni:ı:m! Komüni:zm diye bağırıyorlar. 
Mesela: Buna mebueu bir Şeyh akidesı olmıyanlar daldan dala Bunlann yegône maksadı, ıu gürültü-
Servet Efendi var. Servet Efendi, kolaylıkla atlarlar. Fakat milli- de herk.,~in mahiyetinj hakkile.anl~-
ıervete düflD&lldır. Şeyh olmaıma yetçi tanının 1 1 k .. . madıiı bir m..taa dogru kO§tugu bır • . ı· . lf o an arın omunııt- sırada bu hücumdan utilade etmektir. 
ragmen dme yumruk sıkan, taas- ıklerınde samimiyet olmaz 01.a y k k .. · d b '- 'k . · - o sa ne omunı~m en, ne o~uı -
suba ~al": sallayan kıp kızıl bı_r o~sa b~n.da halin icabından doğan likten, hiç bir ıeyden haberleri yok-
bolşevıktir. ·Şeyh Serret Efendı, bır polıtıka var. Bir kaç gün evvel tur. Yegane kuuuetleri; durmadan 
Halk ittirakiyun komitesi diye bir Mustafa Kemalin gazetesinde, Ha- b~ran ç.e'!ele.~den ibarettir. Bu!_'<'
de hususi din kurmakla metgul- kimiyeti M"lr d ık b" b :zıyette bı:.ıım ıçın yapılacak yegane 
diir ak I . 1 ıye e dçd.~d ır d ahf- ıey, bu ıarlatanlara aldanmamak-

• . . m a e ınsanı tere u e, a a tır!,, 
Eskıtehirde Çerkes Etem ve kar. doğru&u bu meselede vuzuha ıev

detlerinin l1&fİrİ efkarı olan Arif ketti: 
Orucun gazeteıi ele komüniatlik 
perdesi arkasında etrafa feaat da
ğıbyor. 

Yakın vakitlere kadar Ankara· 
n_ın _komünizm hakkında hiç bir 
fıkrı yo.ktu. Geçenlerde Yeni gün 
gazetesı buraya gelen bir Ruıım; 
beyanatını nefretti. Bu beyanatın 
muhitte yapbğı tesirler ne kadar 
büyük!. • Dünyaya ve beynelmilel 
adalete küskün olanlar, tatlı söz
lerle oyalanmak istiyorlar. itiraf 
etmeli ki, bu adamın tasavvıır et
tiği. Bol~vik cenneti de pek latif, 
h~rı~ulade manzaralı bir şey: Di
nın ıdam fermanı veriliyor. Silah
lar kınlıyor. lnsanlann biriblrine 
attıklan kurtunlar eritiliyor. Ser
vet, bütün insanlara müsavaten 
taksim e<l iliyor. Mezhep ve milli
yet far ı gözetitmekıizin bütün in
sanlar biribirine aardm .. , öpütü
yorlar. Bu, madalyenln bir tarafı
dır. Onun bir de ters tarafı var 
ki, tablonun tiirini bozuyorı Ko
münizm fikrini yaşatmak için de 
ordu lıi.zımd1r, muharebe lazımdır. 
Buna rağmen komüniıtliğe kartı 
Ankarada bir hevea var. Her yeni 
çıkan teYe olduğu aibi: Kari 
Marka'm kitabını ıipaı;, eden mü
nevverler her gün artıyor.Onun Ca
pital adlı kitabı, elden ele dolafl
yor. Bu gidite bakarak .aYle dü
fÜnenler var: Acaba Kalr Marka 
Rusyadaki yuirumlann intikamın~ 
bizden de mi alacak? •• 

Boltevik Sefarethaneei ziyaret
ç~lerle dolup botaJl)'OI'. Ankara 
cıvarında B";1P • halinde aezen çe
teler; Bolteviklik namına köylül&
ri soymakta, 91kmakta devam edi- • 
yorlar. Bir çok rençler ve münev
verler; Boltevik allmeti olan kır
mızı tepeli kalpaldarile, oralı: ve 
başakla süılenmit ıiyalı. aanıiekle
rile sokaklarda dola,ıyorlar. 

Ankarada ayni zamanda Bolte
vik ve Menteviklerin ayn ayn mü
meaailleri vard1r. Garip teeadüfı 
Bu iki mümeııil, kardeftirler, Biri 
Rusluğu, öbürü Gürcüıtanr temsil 
ediyor. Fakat ifte çok gecikmediı 
Bolşevikler, bilttln Kafkaayayı, bu 
meyanda Gürcüıtanı, Aııerbayca
nr da itııal edince herkeıte ıukutu 
hayal bafladı. O vakit Kari Markı 
in kitabı ocağa, komüniıt partisi
nin levhuı da sokağa abldı. Her
kesin gözü, ümidi gene cepheler
de Türk neferinin ıüngilıüne da
yandı. 

• • • 

• 

- ' ••• En Fena cereyan entrikacı
lılı, ıarlatanlıktır. Btur. memleketle
rin metaı, bllfka mem/.,ketlerde -
alômot bir mahiyet aldılı için - çok 
geçer. Ôyk bir :zamanda ortaya bir 
çok ıarlatanlar çıkar. Ceplerine dol
durduklan sahte ue taklit ıeyleri ya
lancı bir etiket içine sararlar. Sokak 
ortalannda, geçit yerlerinde dururlar, 
yükıek seale bağınrlar, gelenleri, ge
çenleri etrallarına toplarlar. O kadar 

itin bir de fU tarafı var: Anka
rada komünizme aleyhtar olanlar, 
komünist Rusya ile en sıkı bir dost 
luk tesisine en samimi taraftardır
lar. Bunlann fikrin göre Moskova 
ile dost olmak, mukadderatımızı 
tefrik etmek için ba~ımıza kırmızı 
tepeli kalpak, sırtımıza siyah göm 
lek geçirmeğe lüzum yoktur! 

MiLLiCi 

Ank a ra Zahir e Borsa•ında sabah. 

Ekmek neden ucuz? 
''Evvelce köylünün buğdayı bir 
şebeke tarafından kapatılır, 

yok pahasına elinden alınırdı ... ,, 

Boraa binası önünde mallarını getiren köylüler ... 
ANKARA, 21 (Milliyet) - ·Bele- nm önüne çekiyorlar. Sıraya girip bir 

diye birinci nevi ekmeğe yedi buçuk Sll'a numaraaı alıyorlar. iki küçük ka-
kuruı azami fiat ba nümune alıp birini binaıun için-
koydu.Perakende o· deki müzayede salonuna, diğerini de 
larak altı kuruta ka bir memura veriyorlar. Alıcılar ve aa-
dar birinci nevi ek- tıcılar kendilerine mahaus yerlere o-
mek aatılryor. Bu turuyor. Tellal taa içindeki nümuneyi 
vaziyet karııamda gezdiriyor ve müzayede ba,lıyor ve ni-
buğday ve un vazi- hayet birisinin Üzerinde kalıyor. Bu-
yetini tetkik için za- rada vadeli .. tıf yoktur. Mallar yirmi 
bire boraaaını da dört saatte tealiın edilmektedir. Eğer 
tetkik mevzulanmız bu müddet zarfında bir ihtilaf çıkar-
araıına sokmak li- 21a nümunelerden saklanmak Üzere 
zım geldi. memura verilen diğer kaptaki buğday 

lotaoyonun arka- ortaya çıkanlıp mesele heyetçe halle-
sında kalubeladan diliyor. 
kalma koca bina
ya sabah sabah gir
dik ve bir hayli 
malfunat aldık. 

Ankara Zahire Ankara Zahire bor
boraası her ırün va- aasr komi.eri 
ıati olarak bot alb Velıpi Bey 
vagon buğdayın aa-
tııına tavauut ediyor. Buranın oalıcı
ları bufdayı yalnız Ankara ve mül
hakatından değil, Konyanın Ankara
ya daha yakın olan Koçbiaar ve ha
valisinden de getiriyorlar. 

Bana 927 de açılmıt, fakat bugün
kü mütek8mll ,.kline girebilmek için 
geçen ııene bir ıslat.at yapmlf. Bugün, 
aatıcu borsadan ~ok memnundur. Çün
kü evvelce köylünün buğdayı bir te
beke tarafından yok parasına kapatı
lırmtl· Sabahleyin daha gün ağarma
dan buğday gelen yollan çıralar ya
karak tutan zorbalar, tehditle köylü
nün buğdaylannı yokpahaama elin
den ahrlal'IDlf ... 

Buğday fiatlerinin iatikran için Zi
raat Bankaaı da burada alıcı vaziye
tindedir. Şayet müzayedede buğday 

fiati bet buçuktan aıaiı düıerae ban· 
kanm buradaki memuru onu banka 
hesabma bot buçuktan alıyor. 21 a
ğustos 932 den itibaren Ziraat Ban
kaaı bu boraadan bu tekilde on liri bu
çuk vagon buğday almııtır. 

Borsa, bilhaua harman YaktiDde, 
ağustos ve eyl61 aylannda pek hara
retlidir. Bugünlerde yeYmİye otu. va
gon buğday geldiği ve altı yüz mua-

mele olduğu vakidir. 

* * * Geçen seneye kadar borsanın varİ· 
dat bütçesi on bin lira idi. Fakat bu 
muhayyel rakamlara istinat ediyordu. 
Gerek Boraa Reiai Rifat ve gerek Ko
miser V eh pi Beylerin himmo!leri le bu 
ıene eaaalı varidata müstenit otuz dört 
bin liralık bir bütçe yapıldı ve bu büt
çeye gene bu binanın yakınlarındaki 
arsalarına bir bina inıası baılangıcı 
olmak Üzere altı bin liralık tahsisat 
kondu. Bu zevat ayni zamanda bura· 
da yeni ölçülerin iatimali için eaaslar 
koydular. Bugün müatamel yanın de
nilen e•ki ölçü ile yirmi litre, yani bir 
hektolitrenin beıte biri arasında esa
sen yüz dokaan aantimetre mikabı, ya
ni on Üç kilo kadar bir tartı " farkı mev
cut olduğundan yeni ıistemi ali.kadar
lar pek te yadırgamıyacaklardır. Bor· 
aa heyetinin lktıaat Vekaletine verdi
ği bir raporda bunlar uzun uzadıya 
zikredilnıit ve her yerde bir dekalit
reye, yalnız deka, iki dekalitreye de 
çift denilmeaini teklif edilmiıtir. 

Ankara Zahire boraaaı senede üç 
bin be§ yüz - 4 bin vagon buğdaya mu
amele yapmaktadır. Bunların hepai 
Ankarada sarfedilmez. Ankaramn 
günlük ihtiyacı nihayet üç yüz - dört 
yüz çuval unun içindedir. Buraya her 
gün ııelen bet ah vagon buğdayın ya
naı latanbula ..,...kedilir. 

Fakat bunları hepoi de buğday o
larak değil, un yapılarak gönderilir. 
Çünkü Ankarada ihtiyaçtan çok faz
la değirmen vardır ve bunlara it li.
znndır. 

Maınakta Ziya Bey fabrikası gün
de yüz elli torba, gene Maınakta Ke
rim Bey fabrikaa.ı yüz, Kayaıta Lütfi 
Bey defirmeni kırk, Köprüköyde bir 
defirmen üç yüz elli, gene Köprüköy
de Asaf Bey değirmeni yüz elli, ıe
hirde Hacı Çaput fahrika11 Üç yüz, 
gene ıehinle Değirmencilik Limited 
Şirketinin fabrlkau da bet yüz elli ki 
ceman Ankara değirmenleri günde 
bin altı yüz kırk çuval un üğütmekte
dirler. Buna mukabll Ankaranm gün· 
delik un sarfiyatı, yazdığımız gibi, 
dört yüıı: torba olduğundan bunu dü
ıünce ırfuıde bin iki yüz kırk torbalık 
bir öğütme kabiliyeti it bel<liyor de
mektir. Belediyenin koca un fabrika
., da kapalıdır. 

Bu aebepten 1stanbula giden buğ
daylar kısmen öğütfllerek aevkedil
mektedir. 

Gene bu aebep dolayısila Ankara 
değirmenleri araomda mllthİf bir re
kabet mevcuttur. it yapabilmek gay
retile bir gok fabrikalar fınn ve ek
mek ıatıı yerleri açınıılardır. 

lıte gerek Jnıiday fiatlerinin ucuz
luğu ve gerek bu defirmen bolluğu 
haaebile meydana çıkan ku..vetli re
kabet haaeblle Ankarada ekmek fiat
leri her yere naaaran ucwı:clur. Ve üç 
beı -e evvel ldloeunu yirmi dört ku
l'Uf& yedifimiz ekmek b,..ün altı ku
nıtadır ••. 

S. R. 

Daha pek yakın zamanlara kadar 
bile kileciler yamn ölçüden kıriıı: para 
alırlar ve aynca aakızlık naınile de 
bir mikW.r looparırlal'DUf. Simaarlar 
da her aatblı:lan yanmdaB gene köy
lü cebindea on ~ aldıldan ııtM -
vallı kllyla malını alan adamuı amba
nna kadar urtmda tatJyarak döker 
ve sırtında tatıdıfı halde alan adam 
bu köylüden yarım kilo bafına aynca yir 
mi para hamaliye keaemıif. Bundan Borsa salonunda köylii müz ayetle ile malını satarken •• 

baıka bir de borsa reami ahmrmıt-
0 halde ld -aati olarak ~er yarımım 
otuz beı kunıta aatan köylün?n keae
ainden fU veya bu paraaı yekunu ola· 
rak üç kurut gıkarm•t· 

Bugün bunlann bepoi tarihe kant
mqtır. Hamallığı, salnzlığı, hıruzhğı 
olmadan ve kilecilere, ıimaarlara bir 
hak vermeden köylü, malını bonada 
teslim etmek ıartile borsaya yanın 
bqına bir kunıt vererek ve malını 
müsayede ile defer pahaaına aatııiı
na kani olarak müaterihane köyÜne 
döner •.• 

~"'"' 
Saltı merasimi fÖyle oluyor: Köy

lüler arabalarile buğdaylarını borsa-

Ankara SİNEMALARI 
Yeni Buglln buııece 

Bu rec• Dllayanm en lıüyiik tenoru 

Jean Kipura'nm 
fevkalade bir surette temail ettiği tahes ... 

BlR GENCiN ŞARKISI 
n""' zevk ve harilcul1de bir -· 

lllveten: D6nya haberleri bir de fOrl. 

B•sec:• KuliiJ! 
Amerika hava kuvvetlerinin İft:i

rakile eınıaleiz bir aurette 
vtlcude ıetirllen pbeaer 

SEMA DEVLERi 
ilaveten dUnya haberleri 

Istanbul Trakya Şeker 
Şeker Fabrikasının İstanbul depolarından 

ve Fabrikaları Türk Anonim 
Şirketlndem 

Al pullu toz şekeri atideki ffatla 
•• her isteyene bin kilodan eksik 

kristal 
olmamak uzere sablır. 

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