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Sahip ve Baımuharriri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Neıriyat ve Yazı Müdürü 
ETEM iZZET 

-= ---- - -- -

::;~!~:~~:~:rl 600 Kilometrelik Yeni Bir Hat Daha Yap o ruz 
L Faizler, faizciler, t«;f~iler hak 
<:ında bu sütunlarda ikı yazııııu; 
sıktı. Bunlarda Türkiyede kredi 
•e faiz tekillerini tahlile çalıt~ 
llııgün ağır faiz yüzünden kredı· 
Ye muhtaç halkın çektiği ıstırap
lardan bahsedecek değiliz. Yüz 
liralık bir borca senede yirmi, o
~. hatta bazı yerlerde bunun bir 
"tisli faiz verenlerin uğrayacakla 
~ zorluğu ölçmek için ince hesap 
ıatenıez. Hepinıizin hatırasında, 
hu yüzden sönen hanumanlarm, 
Yıkıl.an müeueselerin canlı bir lis
tesi mutlaka mevcuttur. 

Hal böyle iken, 'imdiye kadar 
biikfunet, niçin tedbir almadı? iyi 
bir i• yapmak için yalnız hüsnü 
ltiyet, daima kafi değildir. Ahval, 
lııllhit ve zamanın farlları da uy
~n olmak lazımdır. Bugün için 
faydalı olan bir tedbirin, mutlaka 
hir sene evvel de ayni derecede 
faydalı olacağı söylenemez. Anla· 
ftlıyor ki, hükfunet, memleketin 
lıiinyesinde kanayan bir yara ha
linde ilerileyen faizcilik, tefecilik 
facialarına gem vurmak zaı:oaru-
1\ın geldiğine kanaat getirmiştir. 
llankalarm yüzde on ikiden fazla 
Uzerine muamele yapmamalarını 
leınin için alman tedbirleri yaz· 
lıııştık. Büyük bankaların, hükil
lı:ı.etin bu tavsiyesine riayet ·ede
ceklerine fiiphe yoktur. Küçük 
bankalara gelince; onların da bu 
daireden dışarı çıkmamaları, men 
faatıeri iktizaaıdır. Hiç bir malt 
..... · "B banka, .. ,uessese; sımasma: u 
Yiiksek faizle çalışır!" damgasını 
Yapıştırtmak istemez. Esasen yük 
&ek faizle çalışan banka ve mües
seselerden ayni niıbette yük. 
Sek bir vergi alınması dü
fiinülüyor. Geçen yazılarımızda 
anlattığımız bütün tedbirlerin az 
Çok tesir ve faydası olacağı tered
diit kabul etmez. Fakat tereddüt 
kabul etmiyen bqka bir nokta da 
lıa var ki, o da bir memleketin 
kredi ve faiz meselesinin yalnız 
anuni imkanlarla, menfi tetbirler 

le halledilemiyeceitidir. Bu işte 
llıuvaffakıyetin '8rlı; mani ve 
lı:ı.enfi tedbirlerin yanında bazı 
lrı.üsbet, ameli tedbirlerin de ayni 
zamanda alınmasıdır. 

Memnuniyetle haber alıyoruz 
ki, hükumet bu ciheti gllz önüne 
11.lınış, müsbet ve ameli bazı çare· 
ler, vasıtalar arathrmıfbr· Hük6.
lrı.etçe dütünülen çare ve tedbir
ler arasında Ankarada bir küçük 
kredi müe11eseainin kurulma11, 
llıeınleketin kredi ve faiz niıbet
leri üzerinde nazım vazlfeainl gÖ· 
recek bir sandık açılması vardır. 
Bu sandığın, vilayetlerde ve bazı 
kazalarda şubeleri olacak, ihtiya
cı olanlara • muayyen bir hat da
hilinde • kredi temin edecektir. 
liükilmetçe kurulması düşünülen 
hu kredi sandığının ıermayeıi, 
fİmdiden bulunmllf sayılabilir. 
Mahiyeti; alelade bankalardan, 
bankacılıktan büsbütün batka bir 
'eydir. Hemen ili.ve edelim ki, 
te,kili tasavvur olunan böyle bir 
lllali müessesenin sermayesi de 
ilç dört milyon Türk lirasından 
11.z olacak değildir. 

Sürt Mebusu 
MAHMUT 

Fevzi Paşa hattı 
·-

'Bugünden itibaren bize 
geçmit olacak 

MERSiN, 26 . A. A. - Yarın 
bize geçecek olan Adana-Fevzit>a 
'a hattının devri ve teıellümünü 
Yapacak olan murahhaslarımızla 
Fransız heyeti dün aktam Fevzi 
Pllfllya gibnitlerdir. Hat yarın
dan itibaren hükiimetiz tarafın· 
dan işletilecektir. 

Milli Talim ve 
Terbige 
Yazan: Fazıl Ahmet --En nüfuzlu ve cuaretli müşa-
hede ve mülahazaları ihtiva e
den bu terbiyevi makaleleri ya
rın (Milliyet) te okuyacaksınız. 

m f 
ANKARA, 26 A.A. - T. D. T. 

1 43 iincü Liste 
Cemiyetinden verilmiıtir. Kartılık
lan aranacak arapça ve farsça ke
limelerin 43 numaralı liateıi ıudur: 

1-HAT -Haddini 8-HIDDET 

bilmek ıibi -

2-HALECAN 

3-HALEF 

4-HAREKET 

5-HARIM 

&-HAZAKAT 

7-HESAP 

9-HILAF 

10-HIRFET 

11-HIS 

12-HITAP 

13-HITABET 

14-HIZMET 

Listelerde çıkan kelimelerden 
manalan birden fazla olanların her 
manası jçin ayn karıılıkliır ileri aü
rülebilir. Kartılık gönderen zatla
rın gönderdikleri karııbklardan 

duyulmuı ve iıitilmit olmayanlan 
hangi kaynaklardan aldıklarmı 

göstermeleri rica olunur. 

Demir ağ içine girmemiş 
hiç bir yer kalmıyacak 

Yeniden 600 kilometre hat yapılıyor Müessif hadise 
Razgrat hadisesi tasfl

Hükumet Meclise Şark şimendifer. ye edumı, sayılabilir 
lerimiz için bir layiha verdi 

-Darülfünunda muhtelif gaz maskelerinin tecrübeleri yapılıyor •• 

Zehirli gaz maskesi 
fabrikası yapıyoruz 
Gaz müthiş bir silah oldu •• 

Bugün Darülf6nunda bir konferaas verile
cek, korunma çare•I anlatılacak 

HilMiahmer cemiyetinin kongreainde 
Sıhhat Vekili Refik Bey, Cümlıuriyet 
biikıimetiııin bu hayır cemiyetimize İn· 
aani gayeye matuf bir Yllzİfe tevdi ft. 
mek üzenı oldufunu müjdelemitti. v ... 
kil Beyin verdiği habere göre harp -
mumda sivil ahaliyi zehirli gazlardan 

) 

ANKARA, 26 (Telefonla) - Si
vas • E.nurum batb ile Malatyadan 
baılıyarak Diyanbeklr civannda bu 
batla ·birleteeek bir iltiaak hattm.m 
yapbnlmaaı hakkında bükUınet Mil· 
let Mecllaine bir layiha vermiıtir. Bu 
hatların yaptınlmaaı bllkilmetin eoba
bı mucibe mazbataamda ip.ret ettiği 
veçhile memleketin kıymetli ve verim· 
U ...e her türlü lııldtaf ve terakkiye 
elveri9ll mıntakalanndan hiriaini te1-
kll ettiği halde cümhuriyet devrine 
kadar büabütlln bakımaız kalarak JA. 
yilıı: .. e müaait oldufu umran Ye terak· 

kiye mazhar olamayan §'U'k vilayetle
rimizi mevcut hatlarla hükiimet mer
kezine, ııarp vilayetlerimize Samsun 
ile Mersin ııibi mühim mahreçlere bağ 
!ayarak ıark vilayetlerile mülbakah· 
nm ve civanmn her auretle yükaelme
aine ve binnetice ııünden güne arta• 
cak ..,., mehreç bulacak hububat v<>
aair mahaulatile oradaki halkımızm 
refahına hadhn olacakbr. Bunlardan 
Sivas • Erzurum hatb Zinrbey • Fırat 
vadlal, Kemah • Erzincan tarikile Er
:ııuruma gidecek n lltiaak hatb da Ma 

1 

muhafaza için bir maake fabrikası yapı• 
. lacalrtırHil';,!,_~~ t000eslıi .için hilkiiıııet-

çe an""""'"' """> liralık bir y.,... 

(Devamı 5 inci aahilede) 

• 
inhisarlar geliri 40 milyon 

lira tahmin edildi 
Yeni bütçede bazı memuriyetler 
ihdas edildi. Tevhidin faydalan 

) 

..... 
inhisarlar umum miidürü Hüsnü Bey 

ANKARA, 26 (Telefonla) - inhi
sarlar idaresi 933 bütçeoi e,uınarleai 
ııünü mecliste müzakere edilecektir. 1 
darenin yeni bütçeai hakkında bütçe 
encümeninin mazbatasmda dik.kate 
ıayan malUınat vardır. Bu malfunata 
naaaran tevhit ameliyesi kilnunuaani 
nihayetinde tamamen bitmit ve bu bir 
leıtirme aayeainde her üç inhiaar ida
resinin 932 bütçelerine nazaran me ... 
mur ve müstahdemler ücretinden 

527821, idare ve takibat muraflarm· 
dan da 251900 lira taaarruf edilmit
tlr. ilk •ene zarfmda elde edilen mad
di fayda 779721 liraya ballf olmUf
tur. Mazbatada lnhlaarlarda mllterıı.
klm beaaplarm tasfiye edildifinl ve 
arzu edilen intizamı aldıfı memnuni
yetle ıdkredibnelı:tedir. Bundan "°"'" 
ra idarenin k<Syllller için paketi 4, ...., 
tehir ve kaaabalar için 6 lı:ul'Uf üzerin
den alııara hnal ve a&bfll çıkardıfı ey. 
ifil ayı ile onu takip eden aylar zar
fmda aatıım köylll ib"barile yiilueldl
ii ve fazla aahf mikdannın vaaati ~ 
larak yüzde otuzu buldufu zlkredll. 
mİ§tlr. Bu münasebetle encümen ma• 
bataamda ıu mütaleayı serdetmekte
dir. "Bu muamele kaçakla melilf o· 
lan müatehliklerln mühim bir kıımtı· 
nın inhisar mamillatnu iıtihHike baıla 
dıklannı göıtermek itibarile mucibi 

(Devamı 5 inci sahifede) 

ııınııııııııııııııııwnuııu 

Milliyet'in 
Tenis turnuvası 

Her sene yaptığımız gcueteml
zin tenis turnuvası, bu sene 1933 
senen teniş turnuvaları programı 
mucibince mayısırt 12 inci giinii 
yapılmağa başlanacakhr. Oyun
lar bu ıruretle mutadından evv.el 
oynacaktır. T alsilih milteakıp 
nüshalarımızda yazacağız. 

11111111111111111111111111111111 

- Yazm iç aahifemizde -

M. Mrqanot 11e Tevfik Rüftii Bey 
Hariciye vekili Tevfik Rüıtü Beyin 

Filibeden ııeçerken Bulgar Baıvekili 
M. Mutanof ile ııöriiftüğünü yazmııtık 
Dün ııelen Pravda gazetesi bu miila
katta Bulııar Bqvekilinin Razırrat 
hadiaesini izah ederken, bu hadisenin 
ehemmiyetaizlifinde ıarar ettiğini ya:ıı 
maktadır. Tevfik Rüıtü Bey Sofyadan 
geçerken Bulgar Hariciye nezareti ıi
yaai be :" dürii M. Pavlov, Protokol 
ıefi M. PonlieY, sefirimiz Tevfik KA· 
mil Bey ve aefaret erkanı, Yunan ııefi· 
ri M. Collaa, ltalyan al"f<'MİIİleri Mi· 
ralay Bottinl ve diğer birçok zevat ta· 
rafından aelamlaıımqtır. Tevfik Riit· 
tü Bey Bulııar ıııu:etecllerine ıunlan 
ollylemlttlr• 

- BuJııar topraklarında aeyaba-
(Devamı 5 inci sahifede) 

Madflfl mütelıcuaıalanndan bakır 11e 

krom arayıcı bilgin dan geldi. 
- Y azıaı İç aahifede -

Zelzelede ölenler 
119 u buldu. Y arahların 

mikdarı · 600 dtlr 
MUC.LA, 26. A. A. - Dad ve 

Retadiye merkezlerinde evvelce 
bildirilen haaarattan başka ayrı
ca 140 evin harap olduğu anlatd· 
mıtbr. Zelzele faailalarla devam 
etmektedir.Dün gece yeniden dört 
sarsıntı hisaedilmiftir. Sarsıntılar
dan biri çok fiddetli olmut hasa
rat yapmı,tır. Yaralananlardan i
ki ki.inin yarası ağırdır. 

Zelzele mıntkasında ,iddetli 
yağmur yağmaktadır. 

COS, (On iki Adalar): 26. A.A. 
Zelzelede ölenler 119 ve yara

lananlar da 600 dür. 

Kulak Misafiri 

M. Salahaddin Beyin gazetemiz
de alıtdan ve ıeve aeve takip edilen 
aütunu bugün dördüncü aahifemiz
de. 

dmı yapılacaktır. 
Son ııünlerde zehirli pzlara ka!'fl ko· 

runma çareleri etrafında halla tenvir 
-..lesine layik oldufu ehemmiyet ve. 
rilmeldedir Geçen hafta Darülfünun 
konferana aalorıunda :ııehirli pzlara da
ir ilk k.onferanamı veren Dariilfilnun 
usvt kimya mlideniai 0mer Şevket B., 
bir muharıiriınize zelıirli pzlar ve ke>
......,. çareleri hakkında çok flly&m dik 
Irat malilmat vermittir. 

Omer Ş ket Beyin beyanatını aynen Müderris Omer Şeoket Bey 
yazıyonıs: 

"- Umumi harpte zehirli pzlar y,.. ı harp halinde askeri ve oivil diye ikiye 
ni bir Ul&lı olarak kuDanılJNtb. Hal- , ayırmak dolru bir taaııif detiJclir. Cep
buld latikbeldeld harplerde zelılrll gaz, he ııerilerine yapılacak taarruzlar ceph,.. 
lıqlıca mlieulr vasıta alacaktır. Halla (Devamı 5 inci sahifede) 

Ticaret müdürlükleri 
yerine ofis teşkilatı •• 

lktısat Vekili afyon, tlz6m, incir ve ttit6nlerl
miz hakkında mtlhfm beyanatta bulundu 

IZMlR, 26 (Milliyet) - Atinaya 
glbnekte olan lktuat Vekili Mahmut 
Celili Bey fU beyanatta bulunmuıtur: 
-Yunanlılarla ıamlmi bir anlaıma 

yapmak iıtiyoru.z. lktıaadi münasebeti 
mi:ııde de doat olmak emellmi:ııdlr. Ti
caret müdürleri yerine ikame edilecek 
ofla tetkilah hakkında Ankarada ar
kadqlar çalıııyorlar. Henüz nrilmif 
bir karar yoktur. Oflalik teıkilab ihtl 
mail çok kuvvetlidir. 933 aened af· 
yon inhiaara almacakbr. Bazı ııazete
lerde okuyorum, nedereceye kadar 

dolna olduluna lııilın-n, tacirler e. 
llndeld latokiar için endlp ediliyor• 
MUf •• Buna mahal yoktur. 933 mahau 
!ünden madaamm aabılannı temin ı. 
çln geııit bir DUIJ'f bırakıyonııı. Sene 
nihayetine kadar eldeki latokların aa 
blması çok mümkiindür. ~yet aata• 
ma•lana ankoalnyaaiyon veya komis
yonla aattırılabillr. Ban tacirler tara
fından çıkanldıfına emin bulundu· 
fum baıka §8.ylalar oyuna, İntirikaya 
hamledilmelidir. Afyonlar tiındiye 

(Devamı 4 üncü sahifede) 

Şark şimendiferi tarife
l eri ucuzlatılamaz mı? 
Mıntaka Ticaret kongresi bitti 
lıtanbul mıntakası Ticaret Oda

ları koD&Te•i dün aaat 16 te son 
içtimaıru yaptı. 

Ticaret müdür vekili Bahri Do
ğan Beyin riyaseti albnda yapılan 
bu içtimada evvela Hakkı Nezihi 
Beyin yq meyve hakkındaki ra· 
porunu tetkik eden encümenin 
mütalaanameıi okundu. Rapor 
aynen kabul edlJmiftl. Y almz ill
veten Şark 9imendiferlerinden bir 
,iklyetname raptedilmiftl. 

Uzunkllprü murahhası bu hu
-ta usun izahat verdi ve Şarli 
timendiferlerinin bir Taıon için 
iatediiti ücret vagonun içindeki 
malın kıymetinden fazla oldulu· 
nu illve ettitken sonra : 

- Efendiler, dedi, Geçen sene 
bu yüzden 4500 d6nümdekl ka· 
vun ve karpuzumuzu yerinde çü
rüttük. 

Murahhaslar buna iştirak edl-

(Devamı Sinci sahifede) Hakkı Nezihi B' 



MEMLEKETm:;lillJ HARİCİ HABERLER 
Kasaba ticareti Ölüm cezası 

Oda konıre•lnde m6-
!ıim dilekler göriltildii 

KASABA, (MiDiyet) K.-
.U. T icaret ve Sana,i Oduı so
nelik k_....mi aktetti. Oda ReİIİ 
HU&ll Şevki 8eJ' tarafmdan koqrw 
açıldıktan IOlll'a M1nelilı rapor oı.
du. Bu raporda seçen - ile -1-
kı .ene konaruindeki dilelr!er w -
ilceleri hakkmıla ımıf-1 iaalııat •e
rıldilıl- .-ra N7İ İpti le ,....ı.. lıa
tihapla ..._..., a • "I... Oıla a.iııi 
Hasan Şnki w Ulipllı9• Oıla .... 
kalilti Rna ...,..... 111' m • 

Ruzname olamanık ,_ _ .ulelı:-

tem.ia ..a..•ı 1 ki •• , ••••• 

enel ~ ·,. _...... Ca· 
:ı:ı Hazaetlwiue ft Bauu • 1 1-a Pa
~ ile b.tsMt VeldK ••• , c.111 
.,. '1• -- .. . 'h l 1 1 

•esme brar ıa? •zlit. 5wıa .~ 
-- a' + D?e'dr .. 3 m eli.... = o ,.. ' •' ılı ..... 
raretli olcla. ••·- - eıl*a•~ 
run he' ' d • Le f· .,,., ..._ 
aabta .W.. 8ılı ı·; ' IM19"7·h
ta ohhıiu • iuW .... •• ıwd 
ve Wı ll5e •ı' fulal,P lalı• 
dir edilmit 1 

..... .......... ,. ..... !, 
ı.,eıur ................. Yill:pet 

Ye kaza beledİJ91erinİil ..... n oldnı-
Y& ah eelaı•,fen ,......_.. Wft.. 
t.irleuilu ., 1 -· ....... 

1 
... ___ ............... ... 

neticede IMmaa çuvalda - kanıt ola
rak tenzili ,,.,.. mi•Hz te-e ıa 
ilıuı ....... • ıh ılls 1 

niıine Ye falorikalarla .... t6cculana 
birleşme icldi•emm TICUlll IMel!DCe 
derhal te•lôkW lranr ıd•i Diier 
mühim dilelderıle --.. -'ilr .... 
rine olaa ikrualta ='fmtıa alıi ticarf 
muamelilta .. lıııMlıa ' 1 

' • • m. 
dilirmeai, " ...... ·=·'• 1tir .... 
ite açmuı, arul ft • 73 1 -.d•• 
leri ...,._., ..... ,........ .... ..-ia· 
ra diitmeei .. ••• hiDıe- Yaktile 
tahrir 1ra-· ; bn tuaı..laa için-
deki ......... ,... ... 1 ......... .. 
... .... ..... . e..lli - ...... 
zıraı ietihelitta lnolandala ııı..t dam· 
larile h'sl • · W.. va& • dr 
muafi,eti. ı· 1 p ,,. Mir sirai -
lecataıe muldelif n"rpıllw .. ,,. ._.. 
rol.a. ol..... n ' ' ı ı jtMljnjn 

men'i Ye ;;e• w tQia " telpit 
eclilecelı: • z l,.. faslıe ftJ'a aohan 
maddeleri İldiYa ..._ -••ecatm loaf 
lara ,,. raah•"- urıerlıerr pek faa· 
la oldaiuadaa 1Nnım io:ilea ,,. ...... 
miyetle naaan clikkatıl: .ı. ee •• si
rai irtihellttaı lıarllendaa söalafl lu• 

uanbalanmn ıirarik ......mcı- •-· 
6yeti pi ..,a.le piYiPI ıılaralumm 

ta,.üıi. Odama .. alilraclarlarmna -
feaali için icaba olduiu iiaere ticari 
YUaİlı Ye aeneclatla ticari defterlerin 
Odalafta taatiki için Ticaret Odalan 

1 ; •-'.I- .:..__~ L--DIZ•enp • .~7-.....-... ......-

llıWlaılr-d•ı ill....iftl isim Ye 

rain ....... ı&b arzb-in bir nizam 
• • iatiaama tim d•hilinde c:el'Q&DI 
için mehrulat üer i ılm laiç bir ........ 
al ınmaluazrıe o.wı- _..ti altm
da ka:ı:alanla bora -haDw teü8 
temennile ri pi lnuaaattan ibaret o
hıp hararetli maiz•lr ' d• aonra 
loanlann maballea bD" iıelk&a elaaa 
lannd- sar · in ' k- ™•le• 
lrongreainde müzakere ,,. kaı..Hi .,_ 
reble allaıduluma arama w örılmiia 
ıleki t.uiran aJ'I içlaıle 1 ' .. tap. 
lanacak olan , ••• o,a,ı,. lsmape. 
sine -ahbaa olarak Oıla Reı.i ffa. 

ş..lii Be,.;. iadha' • 1 ._.. -!il:.... taaimat telırıeflıen çekiWI .. 
lronıreJ'& nihayet ww lıl1 

Alevi maznunlar 
M6clcleiamamt tecziye 

edihnelerhd latecli 
....._... lıil~: aeç.Jerde 

.. cio•cla ıPali ayin ppularbıe ,..... 
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lll ılllılıat -- hr • . .,,; •. Mii.w.i ........ , ......... ,...... 
, ' m .,._. lw ' , etlikleıı iaad• 

.... • • 1 • ..ı.ldıaııiJederini -

...... .. '• ,, ...ıım.i 

..._ m il ' Z w ' ' , 1wa-
Mn ilir ...... m*rz •'' 1 ....... 

, ••.•• , w ., 1 ,... -· 

........ 1 ' 1 ' 'Lıe ... eöy-......... 
Toplutam Wr a,1ıe .... 1ıir ni.-

ıneraaimi a' ... -.; • 1 lce-

- eclilea 1 - .. nıtı.t.larrna _ ................. iri_ 
..- -- ••

1 a ı' l ........... 
hıç lıiriaıiıa iclıl 1 1 1 1 ı .,. ,.. 

pıyorW .... ,. ' lıl 1' 1 ,.._ ve 
iftinı ........ ...,_.......,,..._ .... 
rarı iıtnnit'aclir. M ' ' ..._. tef-

h.ımı" iri• L...L... llir ........ 1 1 
y-- -- • .. • • -------..: 
KardetW ö .. ldi.İlllııiııtl 

BERGAMA - tc- lı61inde 
ltir cinayet oı....., İl
minde birisi biraderi 8

7 edin 
karulna göz kO)'llUlf, Ahmet le 
bunu h!:ısed"nce kardetiııi Wtıe 
ile pıerçalaprıek lldiinniittilr· 
Uhıkqlada ctiln1rn ağaçlar 
ULUKIŞLA, (Mi1!i7et) ~ .Ba a1 .i· 

çinde U. t'fl kö11eriade JlmD ı.e. lıiıe 
kadıır aia. dilsilmittir. 

K:uabakki O 1 t Denıiryofl rma 1 
ftit Memu-ju rvleri ve ımkİM d•ı>~IR•• 
iaıtaatı iler~Nlr. 1 

bd azıb katil idam ce
za•ına çarpıldılar 
Girırmcl•n bilcliriliyor: Buranm 

alır ceza mahks=eıi çobaa LmaiJ Ye 

0-n ianinde iki kiti hakkında i
dam karan ,,..,..iftir. Ba iki adam Ci-

ı ·-· Elaaar köt&ucıe Anlan Umin
de bir delibnlqa ölıılia ip keçaıeqlar-
dar. Bunclaa - <>Naya aiılırek o
rada da Nari eda ıla bir za..UIJ'I kur-
.-Jıe öldiil ,,, .......... - -
la .... ._,_ ....... oldırldan hal· 
.. z., •• . . • •• PllD'1ıe ....... 
eıeim .. • • ..... 

YanaaE•re -
Betr'• l5•l•••Y-• 

Ewre ....... 
IOLU {v=~,.t) - ,.-_._ _ ......... ·-..,.. 

y- E.n 1? Pli, Bql 6P 
... JJI d' • 7 lr H·I rwoi kom
la ne MINwıla Y- '-e ie
mıi ... ıde J&dı lilecek; edebi
yat merıeldalıen - bıeyıetı, bü
'6klülfi heldrmda • llJliyecek-
tir. Hallan cliliade ........ ,.... 
,.. .. ~ fiilleri o ... oradıe 
c4++-:ek; lıa blJlik Anadola ço
et·i- ruhu tıe'm edilecektir. 
Biıle ltir --- kab .. li için ilk 
lıllılifte ........ jaadarmıe yüz
..... Mukdim B. olmıittur. Hıel
bft Dil, Edelti,.a, Tuila "-aite
ei; tüıı•ile Bola hıellrmm ruhunu 
...,. ltir hazar içinde ürperte
cek, ~ ftCİt 'le beye
- 1aretac:ıek, kendilerine öz di
lin en ..S nii-meleriai •erecek 
olan Y-'un ihtifal Pnüaii 
-.nwü,..de kabul ebDİf .,. ilk 
,. ..... lııu 11eneki ihtifalcle ilk sö
zü M.ıkdim B. ye Yeiııniftlr. 

On bet niaıen ıekplDI aalon Yu-·un ıepklenyle dolmllflu. Saat 
20 Ji ıeçiJOi, herkea bıetibin kür
IÜJ9 s•lmeeini Mbmıızldda ,,., bir 
cotkunluk iıtidıedı içinde lteldi
yordu. Niha,et Mukdim B. künü
ye çlkb; kanetli aeaile a&ıe bat
ladı. Her kelimeJi tek tek Ye azan 
f-1ıelı aöylüyor; kel-.lerin ma
nıelara dinliyicilerin eıemiumd
ruhlıennıe itlerken derin nüfuzlu 
ııazarlıeriyle de ltir taraftan halkı 
ideta manyatize ediyordu. Yanua' 
un lıayab, felaefesi •e fiirleri , me
zarı hakkında lüzum gördüiü ka· 
dıer aöyledi; a11a,ııer aramıdıe tö
zü Gerede muallimlerinden Mu
zaffer Şıedi Beye bll"ıekb. Mukdim 
B. in bu lıaJll"h tqebbüa ve mu
Y&ffakiyetinden dolıeyı Bolu hal
kı çok memnun n mütefekkirdir. 
Şadi Beyden -... Merbz Bq

muıellimi Şevket B. büyük Y unuı' 
- birkıeç 1iirini okaDalf ve iki aa
et aüren ihtifal nilıaywt balmıq
tar. 

Edimede bir maçta 
hidiae 

• ,. 1 ..... bildirili)'Olo: Hau..ft .... 
..... içiııe -lliıa ...ı.tıehile - ilıia
ci tak-elen ara ıla -·=- ıiaii 
,. ...... lil iıe 3 • ı ıalı• 11ile -
ı·nı ·ıc••• - ı... ~ ...ı.. 
tep ta'ı• ı • 1 1• Mmf•n ue•w'· çok 
m· ııif bir ............... ,. ı1- lııir 
t.w.. laıefifçe J'-1• ıtc. M.!rtep 
idenleri mınleyi aa- aW.iu ı... 
dar eb: i7etle tehkike lt•t'•"'tler 
...... ,üd- - sirııii biriıeci lıe· 
kımlar aruaada P'P'1=•u -t•rr• 
olaıe -ça da m t1niılenlir. 

Hannn muhtar 
Kütah,.anlan lııilcliril;,..ı Şehriraİ8e 

lııiatııeç .... _,... olu o. > lrıl 
__ L '-~"L-L. 1 ......:_ ,...... ...... ~,-· ı---

c:ede muallim Cemile H- kör _. 
tıerı oeçilmiftir. 

Oturak alemi 
ıc-1 ' lıilılirili,.or: - Zelıdıe ı..-

raıla ' otunı1r aı 'wiae mani ol-' s ; ....... tlirli ...-...; 1 1 1 +-, 
Febt ..._ nıi 1 ; ' ... bir e-

tmaık ..... ,.... jtlı ........... 12 
, .. + Emiıee i . • - ... çocarja 
... ~- Eribe lıedıd ........ 
tir. 

v alı'a failleri h 1 • .. ..... • ... ıtli 
.... 1 1 • 

Dahili iatikru 
BAIJKFSIA. (Milli:ret) - Dalıili 

iatiSlraa tıeıml&b ...... 1m .. ı..a. 
retle ...... e-ı.teclir. Ha&ı-i tıe
rafmdan Itır ,.olda ı.oaf......ıar tertip 
eclilrniftir. Ilı. •-feranata fırka ml
,.. idare heıelfe d• Rifat ..,. Ers•· 
ai hatb - .. Wli Ulibaz iaaı iDde 
ııniiıılallel iaahıettıe bulu-.Nr· 

Meydan kavpaı 
MERZiFON - Kıer-m.r ma· 

h&P11inde oturıen Tinnuaa ve Ku
"- oiullıennm çocnklera erıeam
dıe bir kıevıa çılcmlf, a.. çocuk kıev 
au- lıü:riikler de iftirak etmit. 
neticede 4 kiti yarelenmıfbr. Ti
nıurcu ofu lıenndan Ali Rızaıun 
Y•raaı çok •iırdll'. Haıah tehlike 
de. ol::uı Ali Rna Amaaya hıestane
sine kıeldınlı:nıı. vak'a lıakkmda 
adli tıehkibaa lı..aıemhmttır. 

• 
Amba_~_kondu lktısat konferansı 12 

Mühendisler hakkında 

ta~~~~~=i~.A~ar:v~~!~ haziranda toplanıyor 
marumcla Modı:ovada lngili:ı: mühen d b •• d •• •• 1 •ı 
dilleri baklanda ,..p.ımı, olan muha- Mac Donal ugun onuyor. ngı • 
k- nlola:yui)e Sir John Simon, Thor 
anton lehind. ....ınıbulaa müracaatın t h • t k • t 9 

• • k 
cuma gÜnü ,.ap.tmı~ otduiunu ve vak ere azıran 8 Si 101 Veremıyece 
tinde Sovyet RmJ'a merkezi icra ko- J v AŞINGTON 26 (A.A.) _ M. Roo M. R""""91t tanfından M. Hemot',a 
ınitai ..........,, l«lrik edileeeğini • aevelt ile Mec Do-ld dünya iktıaat tevdi edilınit olan kDllferana proıramı· 
turib etmfttir. konferanaının 12 Hazirıuula açılmuı nm letkil<ine ıia·p ·ıleodir. 
M~.,. .. lıeıilleJ'• avdet •tmit için itilaf etmiflerdir. Diier taraftan Bu pr.......,., Ceaane'de hımrleımut 

olan dört lnıilia müheaclia ile pe:ı:ar- ,. haber alındığına ıöre laıiliz • Ame- olan r.üzakerat nı•ınr ini tadil etmek 
lD9i gÜnÜ 1a- olduğu mülakat ne· rikan konaşmalan eanarmcla paranın tedir. Bu tlldilat A-a..ıdann dü•iin
tioeainde kerııdileriae karp aerdedilen j iatikrarı huauaunda da akdohınacak celerine uyıun selen tadilattır. 
ittiha.mlann eaauızhima kanaat ettir- 1 mukaYele için um-i .... ._ bulun· F•anaız ve lngili. ı..,.etleri a:ı:elan M. 
mit oldulmıa ,,. binaenaleyh lnailte- ' muıtur. M. Roose-lt ile Mac Donald HuU tarafından Fı:aıuız l.,.;tiz •• JCa.. 
re hikWaetiaira loa _..,lede takip el· iki memleket ara=deki llorçlar me· nada murahhasları tenıfine ....nım.. e-
mit oldujw lretta llareketin anahilı bu- Mil-inde de anla.,...ıanbr. len ai:yafettMı istifade ecıe.eı. ._... ıir' 
lmtclut- illw elaıeİftİr. • mitlerdir. 

M. l.andd ıı, Kamerada bu bapta : Harp olursa Amerih - 7fllMCGk Diiıa netı ıılihrai, olan tebliğe rat-
dalııa aiyade ıöa S 5 niai iatemipe de 1 lııailiz muraı.ı.ulan. buıiin öileclm 

• .. - . VAŞiNGTON, 26 <A,A,) - M, ao,.. tekrar A-rikan mütehıı111.ı.. 
~~ :ı:.ıı:;~: ! Rooaevelt ile M. Mac 0-lcl din bir ile töriiıecelderclir. 
... ·-m ı...ıa. .. pi·L•....!e halun· ı' Mal BeJ'az aaraJ'da aörı1t licler ve Bu ıöaitırı M. ıt-elt ile M. M-c 
--- birçok defalar 1DÜtaYereleaiılİ deP.tir .,. ___ ,.., h --'- r • t 

-

La.o oldaJrl• am ao··-1-:,, ye auJaa- ~ IDWWWIWU... D Cil. 
.... --·- ,.,_.., rni,lerdir. A.-ilreıa, F.,._ ,,. lırıilia ıaifebaa-

lefet reiriain ..-ar etmeai üaeriıee mii· Dün M. Rooaevelt ile ec..bi deYlet 11.ı.., iıt' a ettiail erk ılolar ile ln-
aalreratm J'apdıp J'•pılmıyacafme bü I adanılım araamclaki ı;:..-;;.-lerden ....:ı:-. ''-- ~ L" -'.L..a! • hm 
kk ta 1uırar.......ı.ilecetini ilive et· -...-- •- -· -•• - tıe,... • -ı.tir. Amerikanın h rp tehlikeli takdirinde auaunıla fİmliye bder ittifak edeme 
--T Paris miaakmı imza etmq olan d evlet nıiflerdir. 

LONDRA, 26 (A.A.) - a.. ithal& l•le letriki mnai -..; mimkün ol- Diaa itti1oaa ı R ·: .... .._., Wr 
ta iwaiue ......... itlı· - &lalaar- duğıı neticeai çıkanlmı tar. miHıt .._Ye !üç ı?el 0

1 1 r h . 
ıo konulecaktır. laırııferanuıun ~ Laclw ılalıır ile 

15 Haziran talıaiti lnsilD lira- LcıacliliiW-. w d 

Bahri konferans _ __.__ 
Ha ... B.ia rei•llği al
tı•da m•ai•ine ba•ladı 

ATINA, :N - Balkaa bahri kmal .. 
, -'-"li al ranaı il. r ........ ,,. - ._ . 

bacla 119 ...... Yaaan _,ralılıaala-
naılaa M. Filshııpaloa, .öylecliii kı· 
.. IUr nataktıe .._,__ ....... dlDI 
anlatanık ..._ ...... deNtleri
nia büri YUiJet1w · i• te•kilı • den 
.. ..,., pçinlili .............. iaaJelİ 
içia teAir- e1 -de• iltaret oltla
tuwr aö,.le "ıım • ._.._ - ironi• 
....,.. reia nluıek Tlirk heyeti reiai 
H .... Be,.ia jetj(yıbr teldif eclilaittir. 
Hasan ..,. ittifakla reia intihap edil
miftir. Dliıa ekıam Yunan Armatörler 
8irlili konlenaa reiai Haaan 1187 •• 
Türk ınurahloulan .. refine bir aiya· 
fet Yermiftir. Ziyafette nazırlardan 
bazı zevat ta . harır baluamUf. MWİ· 
mi natnklar aö,.1-=it ,,. mitekabi
len f91"efe içilanittir. 

ATINA 26 - Balka n bahri l<eafe
ranamda Türkiyeyi t-ail ~ec,,k Ha· 
aan .,,. Ruten Etraf Be,-ler tal,- va-
punle Pireye "'""' olmutla il'. Yunan 
be,etinin reüıi M. Papa· .. ~ Ya· 
pura giderek büyük llUllİmİyetle lıen· 
dilerini iatikbal etmqtir. H an Bey 
... purda kend.iaini karfılayaa Yunan 
ıazetecilerine pek çok d...t;lt • Bal
kan itblıaclı fikaiıün kendlllle uta• 
bık miireVYiçleri balnnan Yunan P•Y· 
tahtında bulunma lannden pek büyük 
aevinç duyduklennı MJ'an etmitler
dir. Hasan,,. Raqerı Ep-ef Beyler Yu· 
nan hükümetinin nıiaafirleri olacak· 
tardır. 

Romanya k"a 'ı 
Belgrata gidecek 
BOKREŞ, 26. A.. A. - Ro-n· 

yıe krıelı Kıerol, beraberüı4e prens 
Michel , M. Tıtoleak0 ve lıarbiye 
nazın bulanduia hıelde'25 mayıa
ta Belerat'a cidecelmr. 

ltalya krah Tobrak'a 
çıkb 

TOBRUIC, 26.. A. A. - ltıelJıeD 
kralım Benpsi'ye aetiııen Sıevoia 
JUı ,_11mdeki Vivaldi ve Moato 
knnuörlerile 1ıirlikte dün Tob-
rak "-·- ... , el demir at....... 

Kral refekatinde DUll' M. de 
8- ile www ı•I Bıecloıılio n Je
nenl Gruimli olılaju halde -
bahleJin karaya çdrmıfbr. 

10 kilometre azaalu· 
ta•cla kipr6 

VENEDIK, 21. A. A. - 228 röz 
lü ve oa kilom be umnl,aiundıe 
bir köpriinibı açılmıe reaııl yapd
mıftır. Bu llriprii, sil iberinden 
v enediti kareya baifıyacakbr. 

Sofyacla •İyut bir 
claayet dahat 

SOFY A 2& A. A. - Mihailof 
tıerıeftar~ KcA•ff, lııu ... 
bıeh SolJa ..+akl.wımı'en birinde 
tabanca Ue öldlrtilmüftiir. iki 
katil te.kif edilmiftiı. Banlıer O. 
R. l. M. tetkilltmdan ICob:eff'i 
öldünnek icin emir ıemu. oldaklıe
nnı aôyfe•'llı •b. 

Çin TGrldatanuacla 
la yam 

NANKlN, 26. A. A. - Çin • 
Türkiıtanmdaki luyıem, Tihuıe e
,.leti merkezinin ki,.mcdıer tara 
fmdan itıali üzerine IOll haddini 
~· Hirıa·H.u-Yen eJele
ti valiumumiıi, kiyıeıncılar tıera
fanden a:dedil.m.tlr. 

VAŞiNGTON, 28 (A.A.) - M. eoiı, lr iali ........_.. w • l'sa l!ıl
Mac Donald, dün •J'- a....dan M. ye ' ma mi' ' ele .... b mm 'ıw ..._ 
Robinaon ile ıöriifürken lnailterenin aaacle etmek -"eııindeıl"1r 
geçen L&nunu..,,el tabitini çok bü
,ük bir ıayret a.ufederek ödemq ol· 
dutunu ,,., falrat ıs laaziraa 1933 tak 
litini laiç bir Teçhile öd..- kadnıti
- malilı olrnaclrimı oö1lemiftir. Bu 
ıöriifme, bilı..- deanııkrat liderine. 
M. Raaanell'ia loa tabitia tMiri bak 
!unda ,. ....... -· 1 1 ...... teldifi 
i.yaa huaanrnda aaiiclıefea e-.i i
çin, icap eclea ılelilleri -k malı:-
1Ddma .... , idi. 
VAŞiNGTON, 24J (A.A.) - Düa 

Avam Kamaa-a-da tevcll edilmit olan 
laailia bit;•iniıe bartt borçlarma ait 
ıs baziaoaıe takliti içia t•• · et ihma 
-Iİ keyfiyeti, lturada hayret teY 
lit ....... tir. Çünkii ıeçea .-ıo lıiit
çede de böJ'le bir -dde yolda. 

Rooıwelt telıire raa alacalı mı 
V AŞINGTON 26 A.A. - Borçlar 

baldundaD lnıiliz • Amwikan tebli
ii, bu haauata fimdiye lı:eclar pek faz 
la ileri gidilmemiş oldupnu gi>ater
melı:tedir. 

M. Rooaeveltin, "-srenin nelı:it rne 
aeleaiade kendi.ı- babtedeceii senit 
..ıal.iıetı..ri kullanarak ıs haairan 
takaitinia tecJlyninin konfwana niha
ye tine kadar tehirine müaaade etmeai 
imkan dahilindedir. 

>.n.rikan ,,. lnıilia mütebaaaıala· 
nrun albn meM!leaile lnıiliz liraaı ve 
dol11nn iatilırar niabeti meM1leainde 
hiç bir itilaf ecleaııemit oldukları zan• 
nolunmalı:tad1r. iki hafta lı:almuı icap 
eden lnıiliz mütehaaım Sir Lieth 
Roaş'ın cam• ıünü Vllfinıtonu terket• 
meğe karar venneai bu ciheti teyit et 
mekledir. 

F rıuwzlarla görüpneler 
VAŞiNGTON, 28 A.A. - Diia M· 

ı.ı. Frwa ne '··.Wen,, A.m..h1• 
..tradaıı.a ile .. '- .. ~ ıu alqw 

Rus donanması 
f talyaya yeal kruva
zörler aamarlaaıyor 

LONDRA, 28.A. A. - Moeko
vıe'dıen selen ~ s&-e Sov
yet Ruaıa hesab.- ltıelfıe tezslh
lıennda lıarp pmileri inpu mek
aıedile RuaJ19 ile ltıelıa arumdıe 
mizakvea. J1PPıl-kted1r. 

Bu nribıekerelerinin ,,., lııu -
y-dıe bllhıeılll mecmu hacmi 
3.800 ton olıen tıehtelbahirlere ait 
olıenlannm oldukça ilerlemit ol
dutu MSylennıektedir. 

lnp edilecek diier gemiler 4 
kruwu&r ve 4 torpidodur. Amirıel 
Aru'ın atatenıeval aifıetile Romıe
ya gönderilmesinin bu aebebe ma 
tuf oldu!tu aöylenlllflktedi r. 

Bir ltalyaa tekdbl 
ROMA, 26. A . A. - Bazı ecne

bi gazeteleri, Bulgıeriatarun V ıer
nıe, Burgu limanlıennd- Mıı:ca
riıtan için ltalyadıen gelen arialı 
hamuleleri geçtiti ipıe etmek 
tedirler. Bu haberler temıemen &• 

ul112 ve uydurmadır. 
Rusyad• ekilen toprak 

MOSKOVA, 26. A. A. - Bütün 
Ruayada bu 11ene 13 milJOD 851 
bin hektarlık toprıek ekilmiftir. 
Geçen aene ekilen toprağın miktıe 
n alb milJOD 443 itin hektar idi. 

yeni Fransız teklifleri 
fstişari konferans kararlannın 

reye konulmasım istedik 

l ı- ııa11a m • - 1ıu h........ıa CENEVRE, 26 A.A. -:, Silihl!n lx· flkiaı.lilli lıilıliaeeektir. 
nlıma lrorıfenuı - .._,.,,._ F • • ko • • ...____ . . ..... .... ..... ,... .... ,_D A'fi"UJlll .. 
cliin -t 15,45 le t.....- _.,_ çiır miitelaılıil lıir 1erdaıe miMLı IE • 

lunq'!". ·· .. ili (qiliz projelİll· ~ meluediyle iltde - Ler... ,,.._ .. ~ d .. _j- iat .,tir. _, olılap mehdut ı.o.ite ... ı •aı et-

C~NEVRE tl1.J.. - Noneç -- ıi.li - mtııken itilaflar h ı • dı 
;::::; =~.;.-"',....:; lıir~eı.ı:ı= ~~ .. 
..... 1 1 - ... iları - br teklillerde ....,.,.., 
_ .... ,m .. L.ııı lelai• aıLtaPu ıl iatilwıle. Bütün A'fi'llP& .... llıde.rini taahlrilt 
• L ', laııl ' - ıdilmeiioi altme eolren n kuwY9le ıaiiwt edil-

~:. •zı•. ol.&..:L.. mi!~lni.~ ....... ""~il LJ i H 
Tiril~ ,......., uugu ...,._ 1 l ,.....,, -

Wr taıll tolıllfi. lnsiliz projeaiııirı der- ..,. • 1 edecelı: ~ lıir ....... 
... - ı ıe oldald" iıtiteft konferans .... -
• ~'-..ı..- ...,. 1ııonuı- miteel· Mer'iJ'81 -Aii fe ...... _ ..... =-.- ··- "tilUI .._._ ... h• ..... 
- - 1 -- -ır:w ı.c&r.lr et-5-yet nmrıtlıbetı ı'""' P•i• ..,;... iu eh...ade ......... s• ~~.,. 

,,,., _,__ .._,_ı-:, Se -•d ....... . kı ehkimınm ihliline ve ııerelt iıtı,.ri --,, - ~--. • ._ .... ___ _ 
............. içtm.a deY9li • ... claıir !erine söre 1 --- ,.._,,,. --
Wr ....... tadı1 teldiflsinde w +h?i •• ..,.... 'dl ...... mmrzı.. 

t- mha+A: ... bcılleıiçla,...... tar. 
&_ı.... ....._ •..a-.L NiQJ'et Frwız ı..,eti, lmt'i ,_ .._ ,__ • f Wr 

leldifleriıecle ... ,... - - Her ..... t • kontnl 
u._ -•-- ..... - ,__._ - ........... .............. 1 1 

, ..... ,. .. 5 lı ..... d .. 
IUID - -· _ - •• -- - ~ • 1

1 
( &' • •• t-• Ye pi 1 A la 1 + •• ıir.... w~ r• . , . - wa-

# -'--- • le'' sn 
aulh '9ikl'b lı•ı r P - 8llla ~-leahriel 1 , Yıla 
tau 'hiiıılımr .. •sı'. ........ ı _' ı 
•• _.,,.....,, , •• 1 

• • 2 ...... ı'? ._.... • h ...... o .. 1 
• .,,..., • .. ili as cıı 11 

11.Bn•ı .a 1 

3 'ıldM• - V~N,•A..A..-Aıea
...... fw ·lıir--.U.......ı _...11.P'I l•h ..... _ 
lçiır ,.,.... ı 1 ı lirıi llJ' .... • ıl I 1 1 :a. F•J 1 1 il. llıecı 

F,.,... ,.,,,.,_, D 'd'e .... ,. 1 A 7 ı-

p.t.••• •A.A...-Hıen. AJ •-+•' I' 1 •• ...... 
.._,.., &.--r1 farPr ... oW.p • lst 11 'I 11• ,..._ .ı..: c-ıı 1 rı F--- MI il .. __.__ .__ ır elW: 

lla ı ı.· ' " 1 cleir .. _, , ' 5 1 
... ..._ .. ı ... - telılili ••• 1 •• 1 , ............. 1 ·-· 

tR w P. "ı Amerlba .... kuvvedwl 
;........, iltijeri miaak ...-leaini wwr ... 1 ı lırtlailmttl "- ıe'lll'ırıl 

aıi .._.,_ t...di etraelr ................ .., ... etırılftlr. 
dadır. Franaa . .,,.ı11 etler C...Uveli.Ae ole- M. Mıoc Donalıl, tanlı Wr •Mi;ill al-
bil olımJ'IUI aza ... baptaki nolı:tai ne••· -.tir· 

Kaçakç 
Karşı 
Hük6met 

bir layi 
ANKARA, 26 ( 

mü elyeınn mer'i 
men' ine dair olan 
eyyedeleri çak aa 
bir 11e mJMU/irler 
sine dair hıiundct 
ma$ı nazarı itihara'--a";"lın-..,...-•,.-.,,-..,__-,, 
met meclise bir lôyilta _,,,;,ti. .. 
Li,1ÜNmn ycrİIW lronulıncdr Üur• ,,; 

klİmdp -"'- ,.,._.,_, - ,.,.. 
laa buıün Mecliae uerilmiftir. 

Sam•an .. hil demir• 
yolları abmyor 

ANICARA, ati (Tfiel-t.)- ,_,,. 

- "~ Aıiiktlbnd~ ..... 
arrn- ue ...._ ~ 111.ıi;,a Wl-
painc nnı-lıale -etik 130 bin .,. 
.....,_ " ... ,........, llclİll" 

lıir l"7iM "" "z*· •• Lbüa111 .r 
rw fali;,e laaUrrde bol - s.ı ..,,. 
lltllıil ,,....,.,,.,.. ,.,. 7

• • 1 ,....., 

il• 4eol.t .,_.,.,.,,__,_ m it 
,._,..,,,..._ -a-Aı ...... ,,,.,q. 
Jıqetİ ll&IWW J;N 6iıo m-n ,_,;,. 
.,..; iJe -.ıı/nir ........ ....,, elan , .. 
.... .,..,.. lıattrnrn teleu iiab ilfı .ı.-. ,.. ....,, etlil....._ .... ...., ,.,,.. 
,...... ... 1 ,..,,.,.. ...,_. -

U,, M±•ce u- ,,., ••• ,.....q. 
,,.,,., ~ laUUtıl- .. htiıır ._.. 
• iP- 'R' O Nf ... ....., ÜlanwLr
Mr. Hl ıl11ı..w lıiud9ri !wt • ... r 
.ı ...... - eır _,_...., ftrw. 

KAzım Pt- Hz.ala teldlfl 
ANKARA, 26 (Telel-ı.) - ... 

lıılıair _.,_ K.-.... ,._,. H__,. 
lari •• rrı......... ··- . . ,.. 
'" .. ,,.,,_ ri). ,,.. iJıi Mtiıı"lı iJI. 
....... , ... Wr' '&'llıi 1 1 

•••• 

Tellil J'a:' ?Afc Bı .,. 2 n. • 
6sı ••• calı ı ıaa;ıw. 

TemdltaW..b 
ANICAllA, 21 (T 1 'a ' ) - ._. 

7'1'lc klustClll ııl UMJWr_. H CllHFff 
llÜÜn ,..... ,. f 2

• w - ,.,,,,,.. 
111 w Hir ,.,.. ııri ... 1 3 n' 
lıo6al etmitfir. 
Teklif kabal edilmedi 

ANKARA, 26 (J'.ı.t..-..) - v_.. 
p.,.;,, lcolayclılıla to,,,_ ülr 
Kafamona meb'- H- l'eluıtl Be 
:ıfin ,__, ı.ıldilini Wt~ wllnwnl 
mü-"-9 H Ntl4etrnı,tir. T elcliliır 
reddine •bep t•lılilt• d.,..,,.-,- .Ji
len lıruaaattan bir lwmımn me11-'l 
lcan1n1iyemİzf• kabili teli/ aörürm.m. 
p ye -•ilımrla aluunaa ımıll.nmle u 
fiılıat ,...,..,,,..,,. • ...,. "*"-
letince tlerpiı edilmekte oldıılutlur. 

Uzaklık ve pahahbk 
sammı 

ANKARA, a. (Teleloıtlıı) - T_. 
tlül ... a -•'"" 2 walı, c•t· 
""'" itlıal ed"""7erd _.,,.... ba ... 
nun m•11.zuu lıcıridnd• kcıılmo ın••-. 
fara ıaaJılık H palıalılık WWWIMM -
rilip oerilmiyecqinin telııiri halılnn
dalti hıiAıiınetİll ,...,.. llali~ -
diııı ... lnıfe müahre edUınlffir'. •ıırca
men ,,_,_ lwlc•4• J1911i 6ir "
t.Joia el 1 1 .................... 

- 61u r· ' ı .. ı "• "• -........, .. ,_, il fa talYUırtlartla ol-
ılalrı .ıM h wwwnlar halılıaula ıla ~ 
ai m-fenin tatbU.- d- alil
nıeai lıanunun .aanari .,. ilımııll cai.a 
olmayan İcabınd- aıfcf•tnait " -
leyi tel.Ue milıMF p HNnu,tir. 

Harp gemllerlala 
tamiri için 

ANI/CARA, 2S (J'elel...ı.) - ~ 
caUrr.ı lwrp ... ~- .....,, • ·r. 
ftnin lanliri W.. .. ka LUI dm fıF" 
Jlllllfmr-lı ıa.- .. ......... .. 
dairi,.,..,.,. ... 1 ........ ., 
mit ... ,..pli......,.,...... ili .• 
lir. 

Fırka idare heyetbal• 
kararlan 

ANV..ltll, 21 ( .ıl.A.) - C. H. l'ır· 
ha uımııi w.r. IN;ııeti dü .,. .... 
.... ~ intihap iti iıwl• ,_ 
.... ilan lı•~tleriac8) 1111 ru.\ı.,,.... 
ı.-lara dair lı-'- C..liaıBl'rul 
menin ınü.ıralterai 6ilia U4l. lllerM .,;. 
llİ)ıeti .._. lıeJl9fi ifa, Kırlı.reli llM-
- !-ı .. '1 . . .,,.,..!1--ı-: ı•• ...... 'fTI-• - ,,_. ~----·· 
tetlıilı .,. tadile edilıli. 

Gepa Sam ı -...r..mc. illi -. 
...,., ..... ,,, rıerilnrit ..... -
.......... fffAtlal- .... __, olılalrı 
......,._,_ ..,,,'""''· K.itcrll,.. ... 
".., _ _,,_ --· lliUyet nr.clial 
- ,· ••• ~ eCnalııwllllıi ,,,.,,. pi
........ herine • ...., ,;w,..,,.... ... 
lnlir. Kiitala,.,.a. a11uııi irlcare IN:re
ti ,,_,,,an E- 8e:ıfin &İfnNeİ lcarar 
lırftrnl4ı. 

Aalraracla sArb6• 
çocalr ._baka• 
ANKARA, 2S ( A.A.) - B...-

Hlntayeletlal ceıni,,.tWe GirNa P
_. miUcrhlw• 7flllllaufhr .. Bir~ 
...,.....,.,..,_,, "·= iaW. 
rlrıcilifi, Erdol=r 8eltir Sdla, iJıi ,,_. 
,_,_ ~ ,..._ lwlar 5ec lrkr -

d L, L,_, __ ...... arı- HaWa. ilr -·-~--, ., ,..,...,,_ alta ,,...... ,,,__ f9C •• 

-""· "" Wı Lıdili o..... .... ..._..... 



Ekonomi 

Sabun işi halledildi 
Oda idare heyeti müstacel mesele

lere icabında cevap verebilecek 
Ticaret Oclall meelbl clBn ...... de 1 

bir iç~ yap1m1br. 
Bu içtimıım }'llpılmıuma oelaep ıeç• 

-1Ute halledilemiyen sabunun mevad
dı iptidıaiyeoi meselesi idi. 

Bu meseleyi tetkik eden enMiınen ra
ııonı okundu Baamacı zade J Det Be
yin riyasetinde olan bu encümen 8 inci 
İbtiaaa mahkeme.inin _..ıuğu auale ce
vaben S8lıunlukta her imzan için liate 
lutulma11 teamül olmemekle beraber, 
defterlere konulan -.ldı iptidaiye
nin kaydedildiği yuıhyordu. 

Bu huauata izzet, Gani, Sadeddin Ye 
Suat Beyler oöz alddar. Neticede ayn 
ayn liate tutmamn t--a1 olmeclıtı ka· 
lıul edildi. 

Bu eanacla beyed idare bu sibi mlla
ı.cel abvıılcle mcıcliat• ı'9'""41en icllro 
heyetinin ı.a.... n 09Y8p vıırelıilu ini 
iatiyordu. 

Ba talepMn• in ...... 4..... e-nn. 
ınecliae Wr ıüldlt uu oldu. tık olbü • 
lan Furtun -.le Murat Bey oldu. Mu
rat B. bu kanr ....;un. Odıola- lamuına
na DMıha!!f hareket ecf.1mıit olaaııiı b
naatlnde bulundu. Oda umumi klblııl 
Vehbi Bey: "Tezat tqld1 em-" dedi. 
Mont Bey: 

- Çalmfdık, ıelclk, ıme de se!irb, 
cledl. 

Bu teklifin lobinde aleyhinde bulunan
lar oldu. Nedcecle bu halr idare heyeti
ne wrlldl. 

Halı ihtilah 
Halı tadıteri dün Odada yeniden bir 

toplanb yapmqlardı:r. Bu toplanb neti. 
ceolnde Rıhtım tlrlr.etiııin yapabil-ti 
tenzilat yeniden tetkik eclilmİ§Iİr. Al<h
İlllllZ malım.ta nazaran, Oda lıqilft 
Rıhtım tirketile halıcılar - son 
bir temu daha yapaC9ktır • 

Borsa gene para istiyor 
Ticanıt honMının -ai itleri g

lıozulmuttur. Borsaya dahil -addm 
fiatlerinin dlltlrilnliliü bunlardan .ı
Ücret yeirumınun da dtt11M11inl mucip 
olduğundan, bu vaziyet bir türlü dllzel
tilememekteclir. Bu yüzden ınaat1ar mun 
lazam verlhnemekte, zaruri masraflar 
yapılamıunaktadır. 

Bu darlıiı izale için Borsa baynmda 
Ticaret Odumdan 3000 linı. almıştı. 
Dün borsa yeniden Odadan 10 bin lira 
İahı1Dİ4tİr. Bunun 5000 liralı darlığı iza
le için, 5000 lirası da bütçe açıp ka
pamak için iıtenmektedir. Yani Bona 
bu pımuun 8000 lirumı ödemek niye
tindedir, fakat diğer 5000 liraamrn '!de
neceğine pelr havi vaat ves eınemektedir. 

Bu YUİyette Oda da bu parayı ver
meğe pek nuııı değildir. Ukin pıuıı vf>. 
rilmezse Boınıanm hail de berbatbr. 

Borsacılara nazaran, Boroa geniş za
manlarında Odaya 70 - 80 bin lira kir ....... 

Evleri arandı 
lkı poata memuru ne

ler yapıyorlarmıı? 
Postane menıurlftnndan iki .. dl. 

nin görülen lüzum üzerine üstleri n .,. 
!eri aranılll'll~, bir ~ok loymetli pullarla 
tüccarlardan gelen nümunelik kıunat
lar bulunmuıtur. Po•la idaresi tahki
katla meuul olmaktadır. Poliae lahki 
kat yapmaktadır. Ayrıca Saim .,_di iı 
minde bir memurun ifadesine müracaat 
edilmiştir. 

Tramvaya aaılan çocuk 

Dün sabah Edirnekapıdan Sirkeciye 
gelmekte olan vatman 609nu.._.ı. Ha 
lit Efendinin idaresindekitramvay ro
mork Kondöktörü Münip tramvayın ar
kaaına a11lan Sulton Hamamında mu

kim 12 yl14mcla F et biye ayağı ile vur. 
malt ıuretile boıtından yaralaJ111!, yaka
lanmıthr. 

Eroin 
Galata Mwnban., cadde.inde çarekçi 

fırını sahibi Şakir uıtanın fmnında mu 
kim Rizeli Hamil oğlu ~ref eroin sa-

tarken yakalanmıtbr· E,refin - ~
.... içindea pkarank yere "tblı yedi 

pMet eroin -oadere eclibniıtir. 

Tehdit 
....... . 

Kn"""•t•da Nadide H. isminde bir 
kadm d.,.tu lhralıimin kendisini cJöydü
ğünıii, bıçak n tabanca ile kencliüni öl
dilrmelı: iaterken kapıyı açıp lıaçtığmJ 

iddia etmiıtir- lbrahiın elinde bıçak ve 
tabanca ile yakalanmııtır. 

Denize düştü, boğuldu 
Unkapanı iskel~ine mensup bir mav

na Dolmabahce açıklarından ıı:eçerttn, 
diğer bir ına~ya ip a-k isteyen iz. 
mirli Hiisey;n denize dütmü' ve hoğ\ıt. 
muttur. Ceaet bulunamanııtbr. 

Dem.nkrasl içinde 
çocuk haftası 

Terbiye müderriıi İsmail Hak
kı B. bugün saat 15 te Halkevln
de (Demckrasi içinde çocuk haf
tası) mevzulu bir konferanı ve
recektir. 

vermiftir. Fakat Borsanm avam diye 
ıimcliye kadar aldığı ve istecliii de 50 
bin lirayı boılmaktadır. 

N lhayet Borsaya 6000 lira verilmeli
-, fakat Bonanın bu halinin ı:ıaeye 
varac:ajmm tetlP!dne de karar ır..Dmlt
tir. 

Franaadan gelecek tüccar 
Pariıte Tllık - Franaız Ticaret Odaaı

nm tertip ettiği Türkiye seyahati pro
ıınmmı tıeabit edecek komiıyon dün O -
dada bir i~tima y&pmııt Ye programı -
bit etmittir. Seyahat on bet gün devam 
edecek bir hafta lıtanhulcla 2 gün An
kara Ye iki gün lzmir.fe bl.-caJrtır. 

1 BORSA 1 
(lı Bankumdan alman cet.eldir) 

26 NiSAN 19SS 
At:ıaa Fiatları 

ladlırular TahYillt 
ı.ııı. .... .ı.ı.ııı 99.- Elel.trik ~ P:'" d. 70Jlan 2.811 Tram••J' , Mu••bldde 13,SO 

~ 

Gümrilkler ~,7P Tünel -.-
1.-

.... _ 
ı11,211 Sayd; mahi 

Baid•t ıı:nı A.,adolu J "-• 

T. aak-:r.• 7,71 poa•- 44.0li 

lsmir B ed.İy• 
88 ı 

.. ili .CS,75 
lıh1rt'a11.1 in.Mail 17,35 

ESHAM 

lt Beelı.., N ..... Bom-ti )ım. 
ICa..ponaaa ll,llO pouaas 11,30 
,, ,. Hamili.o• "-•· Terlıı:oa 30,SO 
poDSU 9,IO 

Çim .. to Ar. 11,llO .. " u..-..n. ka· 
pons .. ı02 lttihet d.,.. 23,1111 
4n~ do lu Hiaa• Şrk .ı.,.. 2,.... 
1. ş...ıı IB,JO Bal70o uo S0,75 Trm••Y 
Reji 3,80 Ş..ka ..... 2,8& 

Şlr. hari7• ıs.- Tei.foa ı:t,-

ÇEK FlATLARI 
P•ri• 1l,llO ız,08 i Prei 
Lo11ıdra m Viyana 4,112 
Nl7orlr 56.78 Madrit ; 

11,&4 
Mlleno •.12,43 s .. u. un 
Brülıaal 3,38,M v ... , ..... 4,14,71 
Atina 83,36 P .. t. 3.Al3,llO 
Cennı'• 2.45,25 Büı.r°' ao,ı4,50 

Sofia 87,97,75 Belsrat 38,50 
A•atartl .... ı,ıaı Moako•a 11,116,25 

NUKUT (S..bş) 

- - -· K•rııt Kuruı 

IO f. Fraaua 17ı.- 1 Şili-, A. •• --l lsterlı. 725 ı P ... ta 17~ 
1 Dolar ıso l Mark llCI-

20 Lint aıa ı z.lotl ........ 
20 ı. e.ı.ilıa 115 t Pu.p 33~ 

ID Drolulıl 25.llO 20 Ley 23~ 

20 L la•~r• 820. 20 Dillar 115.-
zo 1- 26.- 1 Cara.o•~ -.-

l Florı. 85- l Al ... 9~ 
21 Kur. Ç.k ı20 ı Mecôdi7e Ur-

Banknot z.,..... 

Çocuk haftası 
Gfizel ılir okuyanlar 

kimler? 
Dün çocuk haftasının dördüncü gü

nü idi. Bu münaaebetle dün Halkevin· 
de muhtelif mektep talebesinden gü
zel fİİr okuyanlar arasında bir müaa
baka yapılmıştır. Müıabaka çok he
yecanlı olmuş, küçük hatiplerin oku
dukları ~iirler çok alkı,Ianmıttır. Mü
sabaka neticeıinde altıncı mektepten 

Mukaddea Hanım birinciliğe 28 inci 
mektepten Rifat Bey ikinciliğe seçil
mişlerdir. Müsabakayı kazananlara 
birer kitap hediye edilecektir. Bugün 
Halkevinde Darülfünun müderrisle
rinden lsmail Hakkı Bey çocuk anne
lerine bir konferans verecektir. 

Çocuk balosu 
Himayei Etfal cemiyeti bugün saat 3 

te Maluim barda bir çocuk balosu vere
cd. ve giirbüz çocuklar mü111baka11 t•r
tİp eclecektir. Baloda piyango da çekile
cektir. Şehir bandosu ve Azerbaycan 
musiki heyeti de bir çok havalar çala
caklardır. 

Çocuklann tazim 
telgraflan 

MUGLA, 26. A. A. - Çoeuk 
bayramı münaııebetile 900 mek
tepli çocuk namına büyük babala

rı Gazi Hazretlerine ve Büyük 

Millet Reisi Kizım, Bafvekil is
met Pa,alar ve erkanıharbiye rei

si Mütir Fevzi P~lar Hazerab

na ve bimayei etfal cemiyeti u

mumi merkezi reiai Fuat Beye ta

zim telgrafı çekıni~lerdir. 

Adalar mukaveleal 
teati edildi 

ANKARA, 26. A. A. - İtalya 
hükfuneti ile aktemİf olduğumuz 
Adalar mukavelesi tasdikname
leri dün Romada büyük elçimiz 
Vasif Bey ile Ba,vekil ve Harici
ye nazırı M • Mus$olini arasında 
teati edilmiştir. 

YlllyeHe 

4,800 lira 
Hammallann vergl.t 

tamamen alındı 

Madenlerimiz 
Tetkikat yapacak m6-

tehaaaı• din geldi 

Belediyede 

Eski köprü 
Tamir içla 120 bin 

lira •arfedilecek 
Hamallar cemiyetinin azasına ait 929 

aeneıi kazanç vergisini maliyeye ver
mediğini eyyelce yazllllfbk. Eminönü 
Malmüdürii Salihattin Bey, bu iti e
hemmiyetli ıurette takip etmit ye ver
CİYİ mürünı zamana ujratmadan dün 
tamamen tahsil etmittir. Vergi mik
darı 4,800 liradır. 
Hıfıııııhha umum müdürü 

Pariıe gitti 
Sıhhat vekaleti Hıfzıuıhha umum 

müdürii Dr. Aamı lomail Bey Parla bey 
nelmilel hıfzıuıhha idaresi daimi ko
mitesinin ilkbahar içtimaına ittirak 
etmek üzere murahhu tayin edilmit
tir. Dr. Aaım lamail Bey Ankaradan 
tehriıni2!e ııelmif ve Parise hareket •~ 
miftir. 

İdare heyeti 
Vilayet idare heyeti, dün 'ft.li mua

vini Ali Rıza Beyin riyasetinde top
lanmıt ve memurlara alt ba•ı itlerle 
metgul olmuıtur. 

Müteveffa elçinin cenazesi 
Ankara' da vefat eden J- büyük 

elçisi M. Y ochlda'ıım cenaz.elİ yarm ... 
bah tehrimize getirilecek ve dün yas.. 
cbğuıuz -.imle Hayclrırp8f8' dan Sir
keciye naklolunacalıı n ıene meraaimle 
istasyona getirilerek cenaze konnmiyo 
Dil trenine lıatlanacak vagona konacak
tır. 

Cenaze merasim _...... dün Yıli
yete hllclirilmiıtir. 

Tahllalye bütçeai 
Tahlisiye umum müdürü Necmet

tin Bey yeni T ahliaiye bütçesi için An
kara ya ıitmiıtir; huııünlerde avdeti 
beklenmetk.edir. Yeni bütçede esaalı 
fark olmadığı anlatılmaktadır. 

Kadınlar birliğinde 
ziyafet 

Şehrimizde bulunan Amerikalı ka
dınlar birliği azaaından Mme. Fox 
terefine dün alqam Kadınlar Birliği 
tarafından bir çay ziyafeti verilmiı
tir. 

Çorumda bir avukat 
tevkif edildi 

ÇORUM, 26 - Zilelilerin nıuhake
meaine hafi olarak devam ediliyor. 
Müvekkillerini müdafaa ederken beye
ti hakimeye kavlen tecavüzde bulu
nan avukat Servet Bey tevkif olundu. 
Bursalıların muhakemeai otuz ni~r.a 
kaldı. Tatköprülü Ferit Tıbbı Adli ra
poru üzerine ademi meauliyet kararı 
aldı. lzmirde arapça ezan okumak· 
tan maznun Halil oğlu, Sıtlu, Zültil
kar oğlu Servet, Emin oğlu Bekir bi
rer aene hapse ve bir ııene emniyeti 
umum.iye nezaretinde buJunmıya mah 
kUm olmuttur. 

Talebe birliğinde 

Madenlerimiıı:ln umonni vuiyetini tet
kik için lkboat Yet.ileti tarafından A
merib'dan sedrtllen miltebunı M 
Sidney Paice dün \N>-hki eka..-Ie tela 
rimize gelmit ye dün alqıunld trenle 
Ankanı'ya ııitmlttir. M. Paige, jeoloji 
mütehuanıdır. An-ika Birl"flk hlllıd 
metlerinde maden ve petrol itlerile met· 
gul olmut Ye bazı tirlı.etlerde nuut-İyat 
mütelıaum olarak bulunmuıtur. M. 
Paige dün bize clemitlir ki: 
"- Türkiyede mevcut .-.!enlerin u

mumi YUİyetİnİ tetkik edeceğim. Bu 
tetkikat iki sene kadar sürecektir. He
nüz lktuat V.ı.&Jeti ile temaa etmedl
lllm için Türltlyede deruhte ettiiim va· 
zife halı:kmcla Iİze daha eoulı bir teY 
ııöyliy.....,..., TGrkiye bilhaasa bakir ve 
krom .,.ıJ ""1eri ibberile ırıengin lıir mem 
lekettlr. Sonra tetkiki icap edm lıir de 
petrol ..ı.aaı da ,,...dır; burada da mü
him nedcel• elde edilebilir. Altm ma
denleri De meşgul olmok üzse M. Van 
Slnclm Jımlnde aynca bir mütehua11 
deha ptlrtiliyor. 

Maden tlcaRti ııokbıi. 1'll7.al"mdan 
J>iinyanm vaziyeti iyi bir halde defi!· 
clir, flatlar dllınJrtiir, iktıl8dt buhran bu 
l&bada da kendlılni ııöstermekte oldu 
fundan umumi nziyet iyidir d--..-." 

Meerttte 

Ankaraya gldea 
mftderrlaler 

Tarih cemiyeti fevkalide içtimama 
iftiralı: etmek bere Ankareya ııitmit 
olan milderria Köpriilil Zade Mehmet 
Fuat, Ağaoğlu Ahmet, Muzaffer Bey
ler yarın !!"fırimize av.!..t edeceklerdir. 

Tıbbiyelilerin bayramı 
12 Mayıs tıbbiyelilerin bayramıdır. 

Bu münasebetle fakültede meraainı ya
pılacalr, bir çaylı dans verilecektir. 

İnhlsarlarda ı•lahat 
I nlılsarlarda yapılacak ıtlahab tetkik 

etmekte olan Amerikalı miltehauıs he
yet, inhisar idaresine ait müesseseleri 
gönnek Üzere lzmire ııitmittir. 

Vali "' Belediye niııi Muhittin B. An· 
lı:anıda Uııhp&n1. lraprloün tamirabn& 
ait talıaa iti erile metııul olmaldadır. 

Tala.a iti ha!J..t.1iıw:e köprü 120 Wn 
lira oarfedilerelr: eoaalı onrette tamir edi. 
Jecektir. 

Haliç ıirketinin vaziyeti 
Haliç firketinin YaZİyeti ve Belediye 

alaceklarmnı talWll imlı:inlarmm 1ıe1 ... 
diyece tetlrikh>e batl-nnvıtır. VUi Mu
hittin B. Ankara'dan dönünce tirketle 
hu vaziyet ve mübayu. IMleleri etrafın.. 
da hilflil t- geçecektir. Limanıma
daki vapur ıiıiı.etlerinden yeP- ec-. 
bl ıenntl}'eli olaru Haliç firketidir. Bu 
firketin de belediye tarafından mübay.. 
au ve ~ itinin ..-eli Şirketi Hay
rİye'ye verilme.i bazı taraflarca ~ mu
Yllhk ııöriilmekte ve hu takdirde bilhu-
18 Şirketi Hayriye'nin tesiaatı -cat 
olclufundan Haliç ---Werini diler her
hangi bir idareden Ye timdiki maarafbm 
% 40 eksik manaAa temin edelıilec:efi 
oöyl•nmektedlr. 

Haliç Şirketi, vaziyeti kat'i aurette 
tavazzuh edlnciye kadar vapur seferle
rini bir u tahdit etmek ta .. VTIJnında 
bulunmaktadır. 

lıtatiıtik yıllığı 
Belediye ikinci i-tİstİk yıll:ıtr n9§ft 

için hazırlıldarmı ikmal etmİftİr. Y rllık 
haziranda tahedilecektir. Bu ıelerki is
tatiıtik yıll.ğı daha ınufasııal olacaktır. 

Kiınıesizler yurdunda 
Galatadaki Belediyenin kimsesizler 

yurduna tayin edilen müdür Ki.zı:m 

ZaFer B. işe başlamıııtır. Yurdun ilkmelı 
tep İttihaz edilecek kısmı için lazım 
gelen levazımı Maarif Müdürlüğü temin. 
edecektir. 

Mezbahada yeni kantar 
Mezbahada etlerin resmi kilo iizeriD. 

den almmak için 11marlanan kantlOr güm 
rükten çıkanlmr, ve mezbahaya ııötürül
müftür. 

Kantar birkaç gÜne kadar yerine ko
noc:aktır. Hazirandan iti beren mezbaha 
resmi kilo üzerinden almmağa ~!ana
caktır. 

Fırka gençlik teşkilatı 
Bir sene sonraya bırakılan teşkilat 
mensuplarının üniforması olacak 

C. H. fırkaaı bir gençlik teıkilitı 
yapmak taaavvunındadır. Bu teıki
lat .için bazı memleketlerdeki huna 
mümasil gençlik teıkilAtlan tetkik e
dilmit. programları getirtilmiftir. Fır
ka bu te,kilAtı bir sene sonra YÜcude 
getirmeğe çalı§acaktrr. Teıkilita mek 
teplerde okuyan, okurnıyan her genç 
dahil olabilecektir. Bu •ençlere aılu 
bir disiplin altında milliyetçi bir ter-

biye verilecektir. Tetkilatın ayrı ayn 
luaonlan olacak, kültür itlerile, ıpor 
itlerile metırul olunacaktır. Tetkilita 
girecek g-.çler için yeknasak bir el
bise de diifünühnektedir. Bu tefklll
tm gayeleri araaında, milliyet, cümhu
riyet ve inlnlAp için döğÜ§mek fikri
ni besliyen kuvvetli ve vatan,ümul 
makaatlar vardır. 

··-----------------Mahkemelerde 

Eski bakaya 
idare heyeti bugin bir 

toplantı yapacak 89000Hranın iki mislile 
t3hsill isteniyor 

Romen korosu 
Dün bir konaer verdi 

bu akıam gidiyor 
Şehrimize geldiğini yazdığımız Ro 

manya şimendilercileri muganni he
yeti dün tehrimizde gezintiler yap
mıı ve dün aktam bir kon~er vermi~
tir. Heyet hu aktam bir konaer ver
mek üzere Sofyaya gideceklerdir. 

M. T. Talebe Birliği idare heyeti 
reiai Tevfik Beyin riyaseti a!tında bu
gün bir içtinıa yaparak birliğin son 
vaziyeti ve meaaisi hakkında bazı ka
rarlar verecektir. Nümayife dair ya
zılan mufassal mektuplar dün Ba~ve
kalete, Maarif vekaletine, Fırka umu· 
mi katipliğine gönderilmi~tir. 

Birliğe muhtelif vilayetler gençliği 
tarafından gelen takdir ve tebrik tel- ı 
graflarına dün lizon gelen cevaplar 
gônderilmiştir. 

İzmir talebesinin telgrafları 
lzmir talebesi namına Talebe birli

ğine tu telgraflar •önderilmittir: 
"23 Nisan Milli Hikimiyet bayra

mını kutlularlr:en hudut aıırı kardet· 
!erimize yapılan ve iman kalbini aız
latan tecavüzlerin acılarını duyarak 
;mm heyet candan doian du71ulan
nızı burada alaka ye heyecanla takip 
ettik. Bu•ün HalkeYinde orta tahıil 
çaimdaki kardetlerimUin toplantıım· 
da orada yaptığıru:ı uiline hareket 
•naımda cliaipline belki uymJJ'an ba
zı ufak hareketlerinizin affı için va

limiz Kizım Pa~a Hazretlerine Anka· 
radaki büyüklerimiz nezdinde niyaz
da bulunmak üzere müracaat ettik. iz 
mir gençliğinin hu temiz müracaatını 
Yalinıiz merkeze bildireceğini vadet
ti. Gözlerinizden en temiz duygularla 
Öperiz aevgili kardqler. 

lzmir Orta Ta hail Gençliği namına: 
Aslan Tutan, Halil Mestan, Nurettin 
Oktay." 

Diğer tel.,-al 

lstanbul Türk Talebe Birliği Kar
detlerimize: 

Müessif Razgrat hAdiseaine kartı 
göstermİ§ olduğunuz milli heyecan 
ve asil harekete kmir Amerikan 
mektebinde Türk hanını koruma ce
miyeti ayni heyecan ve samimiyetle 
iştirak eder ve en derin sevgi ve say
ırılannı sunar. 

ldere heyeti namına reia 
Halil Mestan 

Dün Sultanahmel ikinci sulh ceza 
mahkemesinde şayanı dikkat bir da
vaya bakılmıştır. Davacı Defterdarlık, 
aleyhlerine dava açılan da Neaim Ta
ranto Efendinin varisleridir. Defter· 
darlık vekilleri Ahmet Arif, ve Osman 
Nuri Beylerin izahlanna gÖre Defter
darlrğm Ne.im Taranto Efendide 89 
bin liradan fazla istihlak vergiai ala
cağı vardır. Fakat bu para ortaya ba
zı maniler çıkanlarak verilmemiştir. 

Defterdarlık verginin tahsili için mÜŞ· 
lr:ülat çıkardıkları için yereaenin teczi 
yeaini, verginin de bir miali olarak 
tahsilini iıtemiftir. Fakat mahkeme 
batka bir kanunla defterdarlıfa bu 
kabil ve ... ilerin tahsili -val kanunu 
mucibince tahıiline sallhiyet verdifi 
ye sulh mahkemelerinin bu hu1U1a 
bakın.alan salllılyetlerinin kaldmldı
iı için ılaYanın niyetini salibiyeti 
haricinde ıörmlit ve evrakın müddei
umumiliie iadeaine karar venniftir. 
Defterdarlık nkilleri 89000 liranın 
tahlili mnval kmıunu mucibince tah
ıil edilebileceğini .öylenlitlerdir. 

Mlkrobiyolo ji cemiye
tinde aylık toplanb 
Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti aylık 

toplanbımı Beyoğlunda Türk Tıp Ce
miyeti salonunda Dr. Ounan Şerafet
lin Beyin reisliği albnda yapmıf ve 
Osman Şerafettin Bey tarafından cüm 
lei asabiye frengisi ve Taheain Malar
ya ile t ..... visi ve bizde gö-.iinen husu
aiyetler, memleketimizde Terıiyamı 
nev'ine kal'Jı bir muafiyet mevcut ol
duğu cihetle kuVYetli ve muayyen bir 
cina parazitin elde edilmeai icap etti
ği ve bu husuata laharriyatta bulun
duğuna dair tebligatta hulunmuı ve 
Profesör Rıza lmıail, Dr. Hami ve 
Vauaf Vefik Beyler diaküasiyona it· 
tirak etmiıler ve aonra frengi lethi
ainde kullanılan ııerolojik teamüllere 
ait müzakereler ikmal edilmiş ve ve
ki.lete yazıJmasına karar verilerek 
toplantıya nihayet verilmi~tir. 

Romanyalıların verdikleri konaer 
klise muaikisine ait bazı parçalarla 
Romen halk ,arlalarmdan ibarettir. 
Koro heyetine piyano refakat etmek 
tedir. 

Koro heyetinden Mm Teodorescu 
dün bize Romanya şimendlfercileri ve 
aeyahatlan hakkında şu izahatı ver
di. 

- Bu seyahat Romanya Ş.imendi· 
fere.ileri cemiyeti tarafından tertip 
edilmittlr. 

Cemiyetin muaiki, Spor ıu-tan 

yardır. Koro heyeti bundan het -
evvel t~kkül elmİflİr. Busün .120 ki 
tiden mürekkeptir. Heyet M. Nic:olae 
Poıtelincu'un idaresi altındadır. Ko
ro ya dahil olanlar, kadın wlr:ek, bap 
ılmendifer memunayuz. Konaerlerde 
amatör olarak tarlo e6yı..D, laaaılat 
c:em.iyete aittir. Bu aene birinci defa 
olarak Balkanlarda bir seyahate çık
tık; 16 nioanda Bükreften hareketle 
Belgrat Ye Atinaya ufrayarak bir kon 
ser verdikten aonra latanhula geldik, 
buradan Sofyaya gidecetiz. Mühen• 
dis Mm. Caby Auguatine bazı parça
lar çalacakbr. Koro heyetine piyano
da mühendia Mm. Karuulll makat 
etmektedir." 

Mü•takiller yeal bir 
aerj(I açıyorlar 

"Müatakil Reuam ve Heykeltrat
lar Birliği" yeniden faaliyete geçiyor. 
Haber aldığımıza göre birlik sonba
harda büyük ve :ıı:engin bir reeiın ..,,.. 
gisi açacakbr. Hemen iki seneye yak
latan bir zaman zarfında mlbtakille
rin göze görünür bir varlık göıterme
melerinin aebebi azalarının ekıerisi
nin vazifeler almıt bulunmalanndan 
ileri gelmekte idi. Yeniden canlanan 

Ecnebi doktor! 
Hükibnet merkezimizde yeni 

kurulan Nümune hastahaneai için 
mütehassis olarak bet ecnebi dok
tonın davet edilmesine karar ve-
rilınİftir. 

Tababet lleınindeki iddialara 
göre Tlirkiyede töhreti lııudutlan 
llflnlf muharrir, romancı, edip ve 
tair yoktur. Fakat Avrupa bp ale
mini önünde secde ettirecek alla
me doktorlar mevcuttur. Her yıl 
garp ilim merkezlerinde toplanan 
bp kongrelerini tereflendiren prO.. 
feaörlerimiz, bp mecmualannda 
k~iflerinden bahııedilen doktor
larımız, bp cemiyetlerinde ıuli a
za olan Lokman hekimlerimiz ol
duğu ıık sık rivayet edilir. 

Viyananm m~hur profesörle
rini g8lgede bırakan, lsviçrenin 
maruf mütehıusıılarma ders veren 
operatör ve mütebasaırlarımızdan 
daima bahsedilir. 

Reçeteleri elli liralık bank
notla mubadele edilen, töhretleri 
yüzlerce cilt eser yazan muharrir
leri solda arhr bırakan doktorlan
mısm mnbarek iıimleri dilden di
le evden eve gezer, dalafır. Bütün 
hunlan İfİtİr, öğrenir biliriz. 

itte bütün bu rivayet ve haki
katleri bilir, i4itir, öğrenirken hü
kfunet merkezimizde devletin bü
yük fedak8rlıkla teıia ettiği hasta
haneye Avrupadan bet mütehas
a11 doktor davet edildiğini duyun
ca bu dillere destan töhretlcrden 
filphe etmek zaruretinde kalma
mak mümkün olmadı. 

Anlllfı)ıyor ki memlekette bir 
akademi tesisine kafi kudrettP. 
edip ve alim olmadığı gibi mo
dem bir devlet hastahanesini ~c
nebi mütehasaıamdan mUstağni b:
rakııcıık mevki ve iktidarda dok
tor da mevcut değildir. 

Bu bi2!i hayrette bırakmaz. 
Çünkü Avrupa ilmi ve hüneri ile 
aramızda Ediaonla con Ahmt..' 
kadar bir aynhk vardır. O halde tır 
belalarını Garp firmalarının ~
alı unvanlarile donatan, reçetele
rini bir memur aylığı ile mubadele 
eden töbretlerin bu gayretini ilmi 
istismar eden fazla bir reklamcı
lık gibi kabul etmek mecburiye
tindeyiz. 

Burhan CAHIT 
ntt••••••--•nıın•1111nııı11Nıııı11uı1111•1t•••-

Erıani latikrazı için 
konferana 

Mllllı:iye -ktebi Maliye ve İstikraz• 
lar mlldenUI lbnhim Fazıl Bey tana
fmdan buııün saat 16 da Calataaaray 
Jiıerinde E ... anl iıtilı:razi hakkında bır 
koııı...n. verilecektir. Konferanatan 
flYVel Galataaaraylı gençlar bir konser 
Ye Halbvi teomil tubesi tarafından bir 
temoiJ Terileceldir. 

Küçük sanatlar 
Tereddüdi mucip nok
talarAnkaraya soruldu 

l S hazirandan itibaren tatbika bat· 
!anacak olan ldiçük sanatların Türk 
tebaasma haon hakkındaki kanunun 
meriyete vaz'ı, Türk itçileri tarafın
dan hüyiik bir tehalükle beklenmek
tedir. Yun&12 tebeasına müsait bır şe
kil verilmeal ihtimalinden bahıeden 
Atina haberleri, eınaf ve İşçiler tara
fından alaka ile karşılanmışhr.. Bil
haua, sanayi itçileri ekaeriyetle Yu
nan tebeuı itçilerin elinde bulur.mak· 
tadır. Yalmz ecnebi marangozlar. 
büyilk bir kuını Yunan tebaası olmak 
Üzere 350 lritldir. Diğer taraftan muh 
telif -..iyet ye müeueoeler, yeni ka
nUIUID bazı maddelerinin şümulü 
ha»mda mütereddit bulunmaktadır
lar. Banlar, buradaki mercilerle le
maı etmltler - tereddütlerini izale 
~ lkbsat Yekiletine de müracaatta 
lıal-.iardır· Ezcümle Marangoz
lar cemiyeti, fU noktaları vekaletten 
sormuşlardır: 

l - Kanunda, ahtaP oanayi işçilİ· 
ği yaaak edilmittir, deniliyor. Buna 
nauran yalruz itçilik mi yasakbr) 

2 - Sermaye koyarak dükkan a
çan ecnebi bir marangoz, bizzat tez:· 
gah haımda çalışabilecek mi? yoksa 
yalnız dllkkinmı idare mi edecek? 

3 - Ecnebi bir marangozun her ne 
ıuretle oluna olıun dükkan açma11 
da yaoak mıdır? 

4 - Ecnebi bir marangozun dük
kln açabilmeai için sermaye veya aer
Yeti üıııerine bir had lı:onulmut mu
dur? 

Muhtelif cemiyetlerde, kanunun 
tatbikine dair muhtelit bir komiıyon 
tarafından hazırlanan nizamnamenin 
birer auretini de vekaletten İ•temit
lerdir .. 

ye harekele geçen "Müatakil Reuam 
Ye Heykeltra9lar Birliği" bu yeni aer
eilerinde daha vi.ıi bir varlık gôıtc
receklerdir. Müstakil Resaam ve Hey• 
keltra,lar Birliğinin •ergisi memleke
tin ıanat mahafilinde alaka ile bek· 
lenmektedir. 
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Asrın umdesi " M l L L l Y E T '' tir. 

27 NiSAN 1933 
idarehane : Ankara cadde.i, 100 No, 

T el17af adresi : lat. Milliyet 
Telefon Numaralan: 

Baımuharrir •• Müdür : 24318 
Yaı::ı itleri Müdül'lüiü : 24319 
idare ve Matbaa : 24310 

ABONE ÜCRETLERl : 
Türki,.e içia Hariç için 

L. K. L. K. 
3 aylıfl 4- a-
6 ft 7 50 14 -

12 
" 14 - 28-

Geleıa e•nk seri verilmu.- Müdd•ti 
geçen nüsba.lar 10 lr.uruıhu'- Gazete •• 
ırıatbaaya ait itler için müdiriyete ml
ı-ac:aat .dilir. Ga:r:etemis Uinlann m .. 'u
liyatini. kabul etmeL 

BUGÜNKÜ HAVA 
Burün ha.a rlisılrh nla~k ılmaJi la

tikimetlerdea aaecektir. 
Dün hava tazyiki 759 milimetre, eo 

raxla aıcaklık 10, en .. aıcaklık 6 derece 
idi. 

ltm:LE~ 
Yeal ihraç malımız 
E, vallahi ömür!. Okur okumaz 

aklıma Nurettin Hnc•nrn hani 
borcunu verebilmek için köyün yo
luna karaçalı tohumu dikmeıi gel
di. 

Bizim Ticaret Odası • Allah ki
min varsa bağıfluın • yeni bir ih
raç malı bulmu, .. Bu mal nedir bi
liyor musunuz?. Eğer gazetelerde 
okumadınızsa kabil değil bulamaz 
sımz.. Efendim, yılan ihraç ede
cekmitiz .. Evet, evet! Yanlıt oku
madınız .. Şu bildiğimiz, bildiğiniz 
yılan .. Arapçası bayya olan hay
van .. Hani denize dütenin sarıldı
ğı ~Y. hani fili yutan yılan .. 

Bizde pek mebzul imit te tutup 
Avrupaya ihraç edec•km\9iz .. Bun 
dan serom yapılacakmıt .. Kim bul 
duysa mükemmel bir fikir .. Dütü· 
nün bir kere Türkiyede ne kadar 
yılan varsa ihraç edeceğiz ... Hem 
bundan para kann•cıığııı, hem 
de yılandan kurtulacaiız. Bir ke
re bu it ortaya çıktı mı, hemen mü· 

tehaaaıılar getirilecek... Bunun 
mütehuaısı da öyle yakın yerde 
değildir .. Cenubi Amerikada, Bre
zilyada mı, Arjantinde mi nedir. 
Sonra yılanlı mmtakalar teebit e
dilecek.. Yılan avına çdnlecak ... 
Mütteriler bulunacak, artık bize 
kucak kucak paralar gelecek. .. E
ğer öterse iyi düdük dediti gibi, 
gühinecek teY amam, ne diyelim, 
belki de te,ebbüı edilir. 

Çocukların iateclikleri 

Çocuk bayramında, çoculdarm 
ellerindeki levhaları gördtinüz de
ğil mi?. Temiz süt, temiz bava, is
tiyorlar, sinekleri iıtemiyor, azar
lanmaktan tikiiyet ediyorlar ... Kü
çükleri bu isteklerinde ne ka
dar haklı buluyorsam onların 
bu istediklerine alıtmalarmı 
zararlı goruyorum. Dütünün 
bir kere biz de çocukluğumuz
da onlar gibi istemit olsak ve is
tediğimizi elde edeceğiz diye ümit 
lenseydik, bugünkü süt, hava, si
nek ve azarlanma kartıamda ne 
kadar rahatsız ve muazzep olur
duk. Lakin küçük iken bunu ne 
istedik, ne de umduk, onun için 
timdi hamdolsun aldırdığımız 
yok!. 

FELEK 

Okuyucularımıztlan Melahat Ha 
nıma: 

Mektubunuza, isabetli fikirleri
nize ve gönderdifiniz çok güzel 
İstanbul manzaralarına te,ekkür 
ederim. Hürmetler. 

F. 

Milligti'ln flid;f rom•nı: 86 

Kulak misafiri 1 
Bugün kimi asmıılar? 

iki emekdar muharrir, ağır a
ğır bizim yokUfu hrmamyorlardı. 
"Bizim yokuf" un hangi yokuf ol
duğunu umarım ki sormazsınız. 

En büyük töhretleri bile kaldırım
larında yırtık bir ayakkabı gibi sü
rükleyen methur Babıiili yokutun
dan bahsediyorum. 

Emekdar muharrirler, bir kitap
çı dükkanının önünde durdular. i
kiıi de yorgundu. Azacık dinlen
meden yokutu tamanılıyacak kuv
vetleri yoktu. 

Bunu birbirlerine açıkça itiraf 
edemedikleri için guya kitapları 
tetkike koyuldular. 

Emekdarlardan biri koynuna 
söyler gibi mırıldandı: 

- Bilirmisin, ne çok kitap çıkı
yor! 

Bafını salladı: 
- Çıkmasına çıkıyor amma, ba

kalım okunuyor mu! 
Öteki güldü: 
- Okunmaz olur mu? baksana, 

biz bile içindeki bitmesin diye ka
vanazu dıtından yalayan huiıler 
gibi kitabı camekan arkasından 
okuyoruz. 

Bir de bize kitap kıymeti bilmez 
derler. Ne büyük haksızlık! 

Birer ıigara yaktılar. 
Laf olıun diye biriıi sordu: 
- bugün camekana hangi kita

bı asmıflar? 
Arkadatı, uydurma bir hırsızın 

maceralarını ıayıp döken kapağı 
alacalı bir romanı gösterdi: 

- Bugün kitap umamıflar •• 
muharrir asmıtlar !. • 

M. SALAHADDiN 

Ticaret 
Müdürlükleri 

(Başı 1 inci sahifede) 

kadar naıd aablıyoraa istoklan da 
öyle aablacaklardır. yahut beynelmi· 
lel kaidelere •Öre aatabillrler, zaten 
iatok ehemmiyetli mikdarda değildir. 

Vekil Bey Almanlann üzüm, incir 
ve aair mahıullerlmize afır reaimler 
vazebnek ta••vvunına dair Bertin 
Türk Ticaret oduı raporunu naaıl 
buluyonunuz?. aualine cevaben: 

- Bu eski bir taaa........-.lan ibaret· 
tir. Bundan haberimiz vardır .. Fakat 
arkaaı •elmedi. Bizim için üzüm, İn· 
cir, tütün, fındık hayati meaeledir. 
Bunun mevkii tatbike konacağını aan· 
mıyorum, doat Abnanyanm bizim iç.in 
böyle bir karar vereceğini katiyen il· 
mit etmİJ'Orum. Fakat biai mutazarrır 
edecek kararlara kartı da tabii lika
yrt kala.mayıs, hekkımnda böyle bir 
karar verecek olan devletin memle
ketimizde en çok aarfedilen malama 
kal'fl bizde mukabelei bilmlail yap
mak mecburiyetinde kalınz •• 

- Bu aene çok tütün dikiliyormut 
mütkülitaız aablabilecek mi?. 

- Fazla tütün dikmek iyi bir teY 
değildir. Bunun zararlannı hepimiz 
biliyorua. Maamafih bu aene fazla ol
mamaaı ela ilamıdır, Çünkü iıtok var
clır. 

Vekil Bey vilayeti, belediyeyi, ku
mandanlığı, fırkayı, odayı ziyaret et• 
tiler, koıu aahaıını , ç'Ocuk yuvaaını 
gezdiler. 

Vekil Beyin lzmirden hareketi 

JZMIR, 26 (A.A.) - lktıııat Vekili 
Celal ve Hariciye vekili Numan Bey
ler bu aabah lzmir vapurile f'lhrimi
ze gelmiılerdir. Vali Ki.zım, müıtah
kem mevki kumandam Hilaeyin Hüa
nü Pa§Alarla belediye reiıi Dr. Behçet 
Salih ve vali muavini Saip Beylerle, 
Cümhuriyet Halk Frrkaaı vilayet ida
re heyeti mümeaailleri ve müıarüniley 
hi tanıyan dostları tarahndan romllr
körlerle vapura gidilmek auretile İı· 
tikbal edilmİflerdlr. 

Mütarünileyhima ayni vapurla Yu
nanistana müteveccihen ,elırimizden 
müfarakat buyurmu9lar ve ayni auret
le tefyi edilmi9lerdir. 

MAKEDONYA 
AP, Kin. Polltllr• 11• Kan.. 

arzolunur ki biaim artık aab111llrz tü
kenmiıtir. Şerefli bir öliinıü aefil bir 
yaıamıya tercihe karar -;, bulu
nuyoruz. Çok cezri neticelen aapma
dan evvel aon dala rica ediyoruz; 
bizi yalnız bırakınuı. "Malııed-J'a 
Makedonyalılanndll'I., diyenlere biz 
ıöyle cevap veriyoruz: "Biz bize bi-
zim için ... Naad7 . • 

Dinliyenler gene hep bor agızdan 
cevap verdiler: 

- F evkali.de .•• 
- Beyannamenin aon cümleaini de 

okuyayım: "Bu beyanamemizi Rusya .. 
dan ba§ka bütün büyilk devletler ka· 
binelerine takdim ettiğimiz gibi bir 
nüshaaıno da zatııili.nelerine vermekle 
!!"ref kazanıyoruz efendim.,. En altı?· 
da da §U mühür var: "'Osmanlı ltıı
hat ve Terakki Cemiyeti Manastır 
Merkezi,, 

MtleWfi ı Nizamettia Nulf ........... ,,,,,,,,,,,,,,,,, 
Ayakta duran zabitlerden biri aüva-

ri ka:rmakamı Sadık Beydi. Elile 
tam kartıamdaki zabiti göstererek; 

- Ben ve arkadaıım Habip Bey 
Maııaatır Merluıainin bu beyannameyi 
tam addettifini ve olduiu gibi kon• 
aoloalara verilmeaini bildirmeğe me· 
muruz. . - dedi - Arkadatlann fi. 
kirlerini öirenmek iatiyonmı. 

Üçüncü zabit Enverden bqkaaı de
ğildi. Karaauya bakarak mütereddit 
bir taYJrla; 

- Ben. . - diye mırıldandı -
Fazla ekaik bir yer bulamadon. 

- Ben de .. 
- Ben de •• 
Talat Beyle, yanmda oturan ıiril 

de ayni kanaati göaterince Karasu; 
- O halde efendilerim .. - dedi _ 

Yarın bu beyanname Seli.nikteki Kon
aoloalara tebliğ edilmİf olacaktır. Lo-
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Gelen karşılıklar Gelecek 
Liste: <39> Makinalar 

Be hane: Elosik bulma yotkan orta· 
ya çikamıa, il<m sünne. Behar: papat
ya, ı;ü:oel koku, gün.eşin kuzu, öküz, 
oevza borçlarında buturuluqu çay. Be
her: birer. Beyhude: Boş, özünde da
nıkhk doğruluk olmayan şey, Biğfıne: 
yabanci. Encümen: öbek, toplanık, ta· 
kırn. Endan: Boyboş. Endişe: Düşün
ce, okrku. Esin: Tutısak, mvaşta yağı 

eJ,iru, düşen, köle. Esmer: Kam yağız, 
kararti. Eşya: yük, yokikoo var edfüş. 
vaThk. Evham: Düşünceler; yüreğe is
temiyerek !:"len gülünç kıhrklar. 

Seyri Sefainde:n: 
CEVAT OÔUZ 

• • • 
Liste: (40) 

Cer~ze: Beceriklilik, çeviklik. Ce
saret: yüreklilik, korkmama, sakınma
ma, ürkmeıne, Cev: Gök boşluğu, yel 
bo~uğ.u. Cevap: K..-şalak. Ceza: Çek
dirim, suç.!uy.u verilen inddiş. Cezm: 
Keıstiıriıp atmak. Cihet: yal, yan, yaka. 
kıeçe. Cins: boy takım, kök aoy. Cinsi
yet: biT boy ,bi.r soy. Cirim: suçlıu. Ci
sim: Görününde görünmezde büyük. 
Cüret: yürekJ.enecek yapmak. Cürm: 
Sıiç, y;qıılmış kötülük. Cüz: az, değir
eizlik. 

Seyri Sefainden: 
Cevat Oğuz 

"' .. 
Liste: (41) 

Dalalet: Sapıklık, sa.pma, doğru yol
dan bütünce uza~. Desise: Giz>li 
kötülük. Deva: Sağlık, eyülıik, emeç. 
Devam: Brr•kınamak, üat üste gitmek. 
Devlet: Büyük lııu.t:ruhı.k, başlı başına 
olan ülke ve yurt ve bütün hatk. Dik
akt: İncelik, göz ön.ünden kaçıımama 

bakmak. Din: Tanri yOolaı, bir bodı.ırum, 
bütün«: tulıt\lğu Tanri buyuruğ.ı. Di
rayet: Ağırlık, bilginlik, beoeTikliLik. 
Du§: Eyi ie!ıek, Tanriya yatvariş. Dü
çar: Çatioi, çatan, çarpmak. Duhuliye: 
içeri girilmek. Dünya: Y'flr yüzü, boş

lıukda, dönen yildişlardan biri. Dost: 
S-giıli. Düşman: yağı, içinden kötü
lük. beel.iyen. 

Seyri Sefu.in;:len : 
Cevat Oğw: 

• • • 
Liate: (40) 

Cer~ze: Beccrildnk, güır kQtıjjşabil
me, tutu.şkanlık. CeSflret: &-J.ik, yiğit· 
llk, katı yüreklilik. Cer: Gök boşluğu, 
yüce bu~k. Cevap: KarJıl&. Ceza: 
Suçkarplığı, klltiilük sıkı:ntsı, yapışın 
bulu"', - ister iyiliğe, ieter kötülüğe 
kıqı - çünldl, cıc=J11 ~ eyilik 
karşılığı, müWat .,,..,...,. da vardır. 
Cezim: Keetinne, ~ıtma, başabilme. 

Cihet: yan, y«, ilişik. Cins: S..y, tür
lü, uymak. Cinsiyet: tur!.uluk, ayırıltı, 

ka<im, erkıek ayrılığı, Cirim: Büyüklük, 
dökültü. Cisim: Gövde, 1ıen, uzuınluk, 
dinlik, cınliliği o.Jaın. Cllret: Saldmş, 

ı.oırı....u:Wk, yılımaızlık, atı.l;gıımlık. 
caram: Suç, kötülük, kötülük yıqııt-

Cüz: Parça. 
Flloriaıalı: Nhun 

* • • 
Liste: (41) 

Cer~ze: mekk2.ne.1ılk, kıurnıazlık, çe· 
vikLik, ayyarlık, beoeriklik, çoğunça 

dil için lru/lliırul:ır, h« yerde ve lııer neıı
n.e için açık "" yilmiyaırak söz 19Öyle· 

yen kişiye (ceıbezeıloi) din:iJ.ir, anlayış· 
lığın llljğununa (oed>c•) dcıniliyor pek 
azinada (gabavıet) ka.lin kafıııhılık deni· 
liyor, ortaeı (bilı::meWr) ki Uıtcınıllen de 
odur, ceri>ca türk.lqti. Ceau"t: yikit
Mk, pelr: yiD'eJıllıi olmak, biç blc şey· 
den koclımayigı ..ıdırmak, cebırıetin
ri tti, yiJırqrmJr, et tWkleçedıeşmif 

tl.r. Cev: gök bo,ı.ılu, fiz:iktıe kıılıla
nıılır. cevap: ecrgıııye wıriılttı aöıı, ce
vap dahi tUıılı:lıe!d. C•ııa: auçıluya yasa· 
ya göre çektirilen etı:lyet tlklcıe.,ti- Ce
zlm, catem: bir şıeyi kaıtlrlıp ıMmak, i
naıuf, ayll'tilıımek. C/b&t: yan, tıamf, se
bep, vezlıfe, hi.dmct tlirklıeftl. Cins: 
tllriıllqti. Cimi yet: BW dmtıerı olmak 

ca bu vazifeyi denıhte eder. Tabü 
nfiahalar teksir edilecektir. 

Kllrtlan toparlayıp yasdıarıeainin 
•özüne aoktu. Kiliderken Sadık Be,-. 
baktı: 

- Şimdi bir bqka -ıe var. O
turun da komqalım. • 

Birer al•ara uzatb: 
- ittihat ... Terakld Cemiyeti hiir

riyed llln edeceğim clerkea batımız 
ne oluyor? Cayrinwkayyet meıruti 
bir idare iatiyen eski Kaaunu Eaaai
yi mi illn ed-tız. yolraa maluadımız 
yeni bir tetkillt yapmak mıdır? 

Sadık Bey fllflun fllflun; 
- Anlıyaınadım. • - diye mml

dandı -
_ Yani, demek iatiJ'QnllD ki Ma· 

naatır Merkezi bir cilmhuriyet ilin et
mek temayÜllinde midir? 

- Ne münaaebet. • 
- O halde Manastır Merkezi üçün-

cü ordu zabitleri araamda cümhuriyet 
taraftan olduklannı ihıas edenlerle, 
yahut bilhaııaa bunlardan birile alaka· 
dar bulunmuyor. 

- Zerre kadar .. Oçüncü ordu za
bitlerinin elueriyetlni temsil eden 
Manastır merkezinin gayesi malUm 
olan Kanunu Esasinin iadeaini Utemek 

Rusy-.'da yeni bir trö11t 
tesis edildi 

l\10SKOV A, 26. A. A. - Tür
kiye Cümhuriyetine 1932 senesin-

de Sovyet hükfunetince açılan 
krediyi tahakkuk ettirmek mak

sadiyla Türkstroi isminde bir 
Tröst tesis olunmuştur. Bu Trös
tün müdürlüğüne ağır senayi ko
miserliği kolleji azasında Zolota

ref tayin olunmuş ve umumi faa
liyetin mürakabesine de ağır sena 
yi komiser muavini Kaganoviç 
memur edilmiştir. Türkstroi, Türk 

heyeti murahhasasiyle birlikte 
Türkiyede mensucat fabrikala

rının kurulması ve bu fabrikalar 
için lazım olan levazımın Sovyet 

Rusyaya sipariş meselelerini tet
kik etmektedir. 

1 İs ve İsci 1 
Milliyet bu sütunda iı '"' iıçi isti. 
yenlere tauasıut ediyor. lı ue iıçi 
iotiyenler bir mektupla lı büro
muza müracaat etmelidirler. 

İt isteyenler 
Tecrübeli ciddi bir iı adamına ihtiya

cı olan müesaeıe veya şirketlerde çahı
mak iıtiyorum. 

Mali ve idari itlerde bulundum. 
Adres: Aksaray Yuıufpqa caddesi Aa
ri terzihane 

Y. Hakkı 

"' "' "' Sanatier mektebinden mezun tesvi-

yeci demirci ve vhıç twnil'Cisi ehven 

şeraitle iş arayor. Taşraya ,da gidebilir. 

Adres: Kadıköy Yel.Qeği>n:Deni Kah
ve sokak No. 37 Muhittin ef . 

1 AskarT Tablli:ilar 1 1--·--
Eminönü AskıenLik Şwbesin.den: 

1 - 304 dahil 325 doğıımLu.Jara kadar 
olanlardan 1076 No. lu kanıunu muvak 

kat meıddesin.in C fıkrasına tabi olu.p
tıa muayyıeaı olan sitaj müd.detin:i ifa et 
meımiş olanlar 1-5-933 de kıtalara sevk 
edileceklerinden şubemize beman mü
racaaıtları. 

2 - Sitaj müddetini iia cıtmiş ve fa. 
kat şuıbcce kaydını yaıptmna.ınış olan-

lar varıııa blllllaTda kayıtlarııu k:aı?at· 

ma k üı:uc kıtadan almış oldukları 1ıeır· 

hi6 vıesikal.aırile '"""'ye müracaatlan i
lAın ollıuour. 

hk. Cirim, cirm: blır şeyin cüııacsi, göv 
de!ıi. Cisim, ci:rm: bcdcrı, gövde, neıa

me, füıilrtıe kullaıul..-. CUret: korkma· 

y~ iJoriy catclmak, yiklıtınkle ccaarct 
göıotetmelı: atıl.gumilıl<, clh-et 1ıetnamen 

tilrkqti. (aram, cOrm: MIÇ, tilrklcşti. 

caza, caz: ı--ça, b8dük, kili (ıbütün) 

Imqılığı, cilzdan, cwak lııoymağa mab

- kap türlcleşti. 
Erttıköy: Baha 

• • • 
Liste: (39) 

Bahae: Yoktan engel, botuna İIİ§İk, uy
duruş. Baharı Yaz başlangıcı, yaz girimi 
,ilk yaz, Ulı: ycıirtl, yC§lllik gelimi, taze
lcıme, yenilenme, güselletme çağı, orta· 
lığın çiçeklenme başlangıcı. Bebreı Bil
gi, değer, okuma k:uancı. Biıı&ne• Ya· 
hancı, blllmsiıı, tıınıma•, anlamU· Bihu
de: Boş, k:uançaıı<. Enca.-ı Toplanma 
yeri topltntı kurultay, konu§DIA birliği 
End:.U.: Boy: biçim, çekim. çalım. End>
ıe: Dlltunce, Jı:aygu, korku, llı:üntU, tasa. 
Eair: Tutulgan, bağlı, dlltklln, köle. 
Eamer: Koyu buğday benlııll, karaya 
çalı9lı, lrıoyuınau. Etya: Ayrnnııu:, DCB· 

neler, blrllkahı yığınblar, (İf, giy!§ ye
yif, dllpyif, yarantılan) Ev!uıın: kurun
tular. 

Fllorİnıılı NAZIM 

tedir. Siz de bu fikirde değil miıiniz 
Tali.t Bey .. 

- Tamamen .. Daha ileri bir ihti
lal hedefi için zemln ve zaman mü.a
it değildir. 

ikinci &İvil ki Selbik poata m-•r 
lanndandı ( 1) ve aclma Kemal Bey 
diyorlardı; aonılmadan aöze karqtı: 

- Ben ana bir bazı kardeılerin 
yanlıt bir yola aapbklannı •örüyorum. 
Bilhaııaa Muatafa Kemal .. Bu arkadat 
atetll bir genç. Fakat pek müfrit. Ta· 
li.katll, zeki, manbkı kuvvetli bir a• 
dam ohnaaı bu yola aapmak iatidadmı 
açığa vuruyor. Yapılan bütün teteb
büıler neticeaiz kaldı; bu genç Erk&· 
nı lıarln locaya aokamadık. Geçenler
de Sellnife gelen bir •enç zabitten o
nun OÖJ'lediklerini fÖJ'le itltiverdlm; 
ürktüm. Müfrit milliyetperver bir 
lımı ve müfrit d-olrrat bir cümhuri
yet taraftan olduğunu açıktan açığa 
IÖJ'IİYomtUf. 

- Hayret .. 
- Sellniğe gelen :ııabltler, meli-

tepliler, muallimlerclen çoğu onun 
fikirlerini mülayim bulmafa baıladı
lar. Azimli edaaı propagandalarına 
bir batka kıymet veriyor. lıin garibi 
onunla temas edenleri de locaya aok-

50 karuila ~ 
l::vini:ı: ıç.n 

Modern bir yatak odası takım1 
Şık bir yemek odası takım~ 

Zarif bir yazı odası takımı 
ve güzel bir salon takımı 
kazanabill.-ainiz. 

Bunlardan başka 3.000 den fazla kıymetli eşya 
FENERBAHÇE EŞYA PiY ANGOSU 

~~~~~~~~~~~~.....::...... 

Biletler Ziraat Bankasının bütün ıubelerinde, 
ve Milvon vişelerinc!e satı 1maktadır. 

Zeki Riza mağa
(2455) 222r 

ainemaaında ~-

BEKARLIK 
MACERALARI 

ADOLPHE MENJOU ve dilber ve sehbar 
MINNA GOMBELL ve JOAN MARSCH 

tarafından temsil edilen zengin 

mizansenli film 

FOX JURNAL'de Miı Franıa'nın intihabı Viyana operası 
dansözleri Mısır'da dünyanın en bDyDk balonanan denize 

sukutu veı;airedir. 3 Mayıs Çarşamba akıamı 
SiNE VE MÜNİR NURETTiN KONSERi - [2546] 

f_R_A_D __ Y_o_.I 
Buv:ünkü program 
ISTANBULı 

18 den 18,45 kadar Saz (Nebil Oilu İ&mai.l ı 
Hakla BeJ). 

18,45 den 19,10 kadar Orkeatra. 
19,10 den 19,30 ı...dar Mufüm Kbım Nami 

Bey tuafmdan çocuk hafta&ı münaıibetile 
konfer•nı. 

19,30 den 20 Fransızc.a dara (ller1emit olan• 
lara. 

20 den 20,30 kadar Saz (Ülkü Hanım). 
20,30 den 21,30 kadar TanbU.ri Refik Be,. Ta 

arkadaılarL 
21.,30 dan 22.,30 a kadar Gramofon, A.j.;-, 

Boraa haberleri •• aaat ayan. 

ANKARA: 
12.30 • 13.30 Ankarapaİastan 
18. - 18.45 Alaturka aas. 
18 45 • 19.20 Gramofon. 
19,20 • 20,10 Alaturka ıaa.a. 

20.10 A.ja:aa baberleri •e baya raporu. 

VARŞOVA. 1411 m. 

13.15: Plak. 13,40: Talebe konseri. 18,30& 
Pl&k. 18: Pli.k ile lıpanyol muıi.kW. 19.26: 
Haberler - kah•e musikisi • muhtelif. 21,0lı 
Orkestra vıa aarkıla.r konseri. 21,31h Porta ... 
kal baharı" isimli skeç. 23,15: Pli.le. 241 Cas. 

BUDAPEŞTE, 550 

20: Piyano konseri (Haydu, Chopia, Llast) 
21,05: Gala konseri (Musiki i.U .mekt•bin· 
den). 23,15: Haberler. Si.an musilcisi. 24,46ı 
Silfan muıikisi. 

MONIH, 1132 m. 

20: Milll neıriya.L Zl,10: Bir opera temsi· 
il. 

ViYANA, 517 m. 

20,40: Orkestra konseri (tasaanill). 22,401 
Opera baJetleri perçalannden halk ork ... 
trası. Konseri (Platee, Pique Dame., Satıl .. 
mıı ze•c-. kralıça Saba •• Rienzi op..-alann· 
dan). 23,10: Custa• Macho talamr'a.ıa hafif 
musiki parçalan. 

MILANO • TORINO • PLORANA 
20: Haberler. Plak. 20,ZSı H.ı..rlor. Pllk. 

21: Hab.rl•. Plllr: 2l)SI: Op.-a,.a dair. 
22,05: Milbo Skala oparauaclaa: Maska.· 
yi'nin "LODOLETT A" oper .... 

PRAG 487 m. 
20,25: Orkestra parıglan. 21.0Sı S-en.ad• 

lardan m6reıldtep konMr, 21,Jlı Musikili 
hallr. temaili 22,311 JCuator talumn. Çek ••· 
eildai, 23,lSı Pllk. 

LANGENBERG, 472 •· 
21.l!h Ak.tam m.aeUdei. opera parplan. 

21,45: Skeç. %3,35: Danı •• hafif m.ulkt. 

ZORIH, 459 m. 
19,35: Eıki peri •• cadı hik&,.aleri, 21,0lh 

Konser. 21,55: Monoloı. 22.35: Haberl•r. 
Fransız besteki.rları;nın muaikilerinden. 

BUDAPEŞTE, 394 m. 
ı2: Plak. 13,20: Kosa. 17: Konıık kooMr 

ıs.ıs: De•anu. 19,45: Plüc. 20: Verdi'ni~ 
0 TRAVIATA" operaıı (pllk). 

latanhul ikind :icra tnemu<"luğundaıı: 
Bir borçtan dolayi mahcuz ve paraya 

eçvrilrnesi mukarrer e.l<Oktirilıılıe mülıe
harri k bir adet Mıa.kkaıp makinaaı 3-5-

933 tarihine müsıarlif ça.r~ günü 

eaa.t 14 on dört dıe cı..to.tada Kala:fat ye 
rinde 10-11 No. 1.u dükkin ön.iln.de açık 

aı lbnna auretiık aıtı:leıcağmdıın talip
Iet-inin ~Ü mezkik ve saattıe ma
ha!Jinde hazır blliunmalan ilAn ol.unuc. 

(2528} 

mak mümkün olam.ıyor. 
Sadık Bey Habip Beye •özlerini 

dikerek dlitlinceli düşünceli: 
- Bu iti hail-le çalıtırıa .. • di

ye homurdandı • müfritle.rle bpla Ab
dfllhamlt ile uiraF ııibı ufratınafa 
-buruz. Şimdi - mühim lll-!e bu 
beyannamecledir. Yann Manıubrda
kilere bunun teblii edildiğini IÖJ'liye• 
ceğlm. ReTal milli.katı arfeainde zan 
nederim ki beyamıanıe top sibi patlı
yacaktır. 

- Zannederim .. Ruaya Çan Haz• 
retleri Revalde yapılacak bir impera 
torlar mülikab ile O....enb Avrupa
unm kolay kolay yutulamıyacağını 
elbette anlaınq olacaklardır. 

Bu sözleri Tallt Bey 86ylemitti ve 
devam etti: 

- Cemal 8eJ'den bir bqka mü
him haber aldım. Mütürlük tarafın
dan Çerçiı hakkmde tetkikata me
mur edilen yaver Kl,.mı Nami Bey av
det etmİf. Anlattıklarma bakılma 
mliatakbel Arnavutluk fikri de almıt 
yüriimüt. 318 dan bu ırüne kadar kaç 
ıene geçti .. Altı .. Selda .. Evet Ki.zmı 
Nami demlt ki: "Sekiz sene içinde bü
tün Amavutlukta milli bir ıuur baş
lam.ıt" Avrupada balıkçılıkla ite bat· 

Be}"Oğlu dördüncü sulh hukuk mah· 
Jr.emesindıen : 

Şişlide Osman Beyde Şair Niga.r sO' 

kağnıda Nigar apartmanında 2 numara 
lı dairede sakin iken ZZ kanunsani 
1933 1mihindoe vefat eden Çelebi Mu< 
teza za.de Rasim Beyin vasiyetnamesi 

açı!larak ten.fiz>ine baş-hmdığıruian J<8· 

nu.nıu medenıinin (538) inıci maddesi ..,a 
cibiınooe bu bapta itiırazı olanların ilaP ~ 

tarihinden itibatıen bir ay içinde BeY: 
oğlu döııdüıııcü sudılı hulııulı: mııhkcrne61 

ne müracaatları lüzumu ilin olıunur. 
(2524) 

latanbul ikinci ticaret .-ı.ı..ne.in· 
den : 

Karamürael Mensucat Ye ticaret ana 
nim tirketinden vcrilmit 1 Kl. evvel 
931 tarih ve 385 No. lu ve 1 Huiraıl 

932 hululu vade tarihi! llOO liralık en>" 

"' mulıarrer senedin a,f oldaiandall 
lıahıile hamili Bom.lı Mehmet Ali J. 
taralmclan iptali talep ohnımuttur. Bi
naenaleyh mezkllr bono ldınln yadlnd• 
lae 45 gün zarfında -bk«neye ıı... 

edilmeai akai takdirde bononun iptaline 

karar ..,.;ıeceii tiaınt .........._ 636 
ıncı maddesine tevfiku ilan olunur. 

(2410) 2208 

11111ınbuı ilrinci tiıcaftt ıdllirealndıen : 
SelArıf.lı: Banbema meıtuı kırk do

kuz adet Muıır Kıredıl Foımıtı,ıe tahvili 
29-5-93! tacihkıe mu.dil wıt&ıl gU
nil saat 10 da 1-ıbul "'"'- 1 .ı. -
tı'lru:ağuıdıan 1RMaı d!en1arm Ylllııti --1 
ywı,de mahalli mezldlıde lıuır hıı1ıı.-

lıarı i1tn okımır. (25Jl) 

ttanhıl İklnoi 1ı:ra ~I 

Bk borçlan dalayi m•ha• ve ıı-raya 

"",. ıı d mıılaıırrcc bk adet gnıruucfio<l 
Anıpiliıfikatllrll, dolaplı gnmofon nd
}'O malrinası ve bir adet ndyo 1..S-933 

Wlılılae müoaıdif pazanml gllnil eaat 

13 teın :idlıarcın. Tqphan<de lıalrelle ....ı,. 

&esinde 14 No. Ju dttklıln önünde ea

tılacağmdıın ta:IÇ olen&ınn yıevmi 

mczkOrıda 93! • 1108 doeya oumıınllİnı 
himim mıaha2lin.de haı:ır lıuılıın.eıaı.k me 

mura mürııaıatlacı lllzumu ıi1An olwıııır. 
(2506) 

U&küdar icra ~: Bir 
borç.tan dolayı mabcıuz ve paraya çınri1 

mel>ine kanır ...erümlı olan bir - • 
...., __ 30-4-933 pllml' - 10-11 ... 

1ıadeı- Uel<Uılıar at pazannda ııatııllaca

ğmdan taJdıp alan!Jann yıevml mez~
da maılıa.11.inde hazu buılunan CDel'QllCI 

müracaat etmeleri Hin okımıır.(Z511) 

lıyan Hamit LUmi'nin Avrupadan ge
!İrttifi propa•anda kitapları, riaale
ler, bl'Of\U'lar Anıavutlufwı her tara 
fmda •İzli •isli okunUJ'OrDIUf. Malilm 
a .. Abdül Fırateri ile fQ Kamuaülili.m 
aahibi Şemaettin Sami birlikte yapmıf· 
!ardı bu lıarfleri .. 

Sadık Bey IÖze kantb: 
- llk baıılan Elifbayı ben •Ör· 

müıtüm.. - dedi • Düz bir ki.ğıdm bir 
tarafmda 36 harf vardı. Altlarına 
Türkçe mukabilleri yazılmıt ve kağı
dını bir tarafına da miaal olarak bir 
kaç cümle baaılmıfb •• 

- Evet .. Hamit LUm.i evvela Av
lonJ'adaki kulübeainde bir kaç genci 
okubnut. sonra onlar etrafa yayıla· 
rak yavaı yavq yaymıılar.. Şimdi 
Amavutlar ibtilal •azetelerini gül· 
dür güldür okuJ'orlarmıf. Belçikada 
Konlçeli Faik Beyin çıkardığı Alban• 
ya gazeteıi, hele Romanyada Doktor 
lbrahim Teno'nun neırettiği ( Dritta 
• Ziya) gazeteıi kapıtılıyonnuı. Ga· 
zetelerin bir kısmı Avlonyadaki A
vusturya postahaneaine 0 Petriti" (2) 

(Devamı var) 
~~~~~~~~ 

(1) Kara Kemal •• 



Fenerbahçe 
Hakkında •• 

Bizde apor o kadar zavallı ki acı
mamak elden gelmiyor. Bunda en bü
yük amil hiç şüphe yok ki fikirlerini 
hic dÜ§ünmeden garezkir bir lisanla 
ka.'ydeden spor muharrirleridir. Bil
meyiz ki neden Cumhuriyet gazetesi
nin spor muharriri bey her fırsatta 
F enerbahçeye çatmaktan, hücum et
mekten kendini alamıyor. Yirmi bq 
senelik bir çarpıfmadan aonra Türk 
fudl>ol tarihine büyük zaferler kay
detmiı mf tabıi ıı:ayretlerile Türk 
sporuna mükemmel bir adat kazan
dırmıt olan bu yuvaya neden ve ne İ· 
çin bu kadar hücum ediyorlar? Bu 
muharrir beyin F enerbahçe için yaz
dıkları her yazıyı okuyanlar ne kadar 
garezk&rane olduğunu hiç ıüphe yok 
ki teslim ederler. Yazdıkları yazılar 
dikkatli okunacak olursa ıı:ülünç nok
talara tesadüf etmemek mümkün de
ğil. Cumartesi günü çıkan Cümhuri
yette Fenerbahçe - Süleyınaniye 
maçında ne kadar yanlış noktalar 
bulunduğunu kaydetmeden geçemiye
ceğim. Muharrir Bey kendi fikirlerine 
bakılırsa aarı lacivertlilerin bu maçı 
hakem.in lütfu ihsanile kazandıkları
nı iddia ediyorlar. 

1 - F enerbahçe lehine v,..ilen penal
bnın penalb olmadığını kaydediyorlar, 
belki delildi. Fakat Fenerbahçe lehine 
olan diler penalblan niçin kaydebniyor
lar? Onlan kaydetmek itlerine niçin ıı:el 
mi yor .••• 

2 -İkinci ıı:olden behoederlerken 
bu golun itirazlan mucip olduğunu 
ve gene hakemin tarafkirliğile gol ad
dedildiğini yazıyorlar •. Hiç §Üpbe 
yok ki kalenin pek yakınınde bulunan 
hakem bunu muharrir beyden daha 
iyi görmüştür. Eğer Süleyınaniye ka
lecisi sportmen bir gençae bunun da 
ıı:ol olduğunu teslim ader. 

Bu golden sonra hakemin Süley
maniyenin en iyi oyuncuaunu diıanya 
çıkardıimı ve Süleymaniyeyi on kiti 
bırakblmı yazmak garabetinde bulu
nıyorlar. Burada öyle zannediyonım 
ki apor muharriri Bey maçı takip et
miyorlannıı. Ruhi birinci golden aon
ra hakemi proteıto mahiyetinde ola
rak lllhayı kendi kendine terk etti. 
Ve tekrar gelitinde hakem pek hak
lı olarak kabul etmedi. Burada ıpor 
muharriri beye beynelmilel nizamna
meyi okumalarını tavaiye edeceğiz. 
Orada da hakeme haber vermeden 
çıkan bir oyuncunun tekrar giremiye
ceği kayıtlı oldufunu muharrir bey 
bilmİJ obalardı muhakkak ki bunu 
ya•mak garabetinde bulunmazlardı. 

3 -lkinci ıı:olden bahsederlerken 
bu golun fudbol tarihine geçecek ka
dar bariz bir hofsayitten olduğunu 
bildiriyorlar. Eğer muharrir beyin bu 
satrrlarmı buraya alacak olursak ne 
kadar gülünç olduğu anlaıılmıt olur 
(Fenerbahçe ikinci golunü de yap
m1f!ı. Bu gol ludbol tarihine geçecek 
kadar bari.ı: bir hof•ayitten olmuıtu. 
Top Süleym.aniye kalesine havale •· 
dildiği ""kit iki Fener muhacimi bir
den Süleymaniye kalesine lırlam1flar
dı. Bunlardan biri kalenin İçine gire
rek kurtulan topu bir baı darbaaile 
kaleye aokmuıtu. Bütün seyirciler ta
rafından görülen ve umumi bir itira· 
za uğrayan bu hofsayit vaziyetine 
rağmen hakem gol karan vermifti.) 
Şu da gösteriyor ki muharrir bey hof
sayit ne demek olduğunu da bilmiyor. 
Ve bu kaideye de tamamile bigane
dir. Kaleye fırlıyan iki Fener muha
ciminden birisinin top kalecinin elin .. 
den kurtulması üzerine bir kafa dar
besilc gole tahvil edildiğini kaydettik
ten aonra bunu fudbol tarihine geçe
cek kadar bariz bir hofsayit olduğunu 
yazmak büyük bir acemiliktir zanne
deriz. Havale edilen topa hücumda 
hofsayit aramak kadar gülünç bir 
ıey olur mu? 

işte bu yazdar da ıı:öıteriyor ki mu
harrir bey her ne oluna olaun Fener· 
bahçeye garezkirhğının verdifi te
airle hücum etmekten baıka bir ıey 
yapmıyor. . 

Şimdi ıoruyoruz bu mubamr bey 
ne gibi bir emelle F enerbahçeye hü
cum ediyor. Ve bu hücumlarına ne 
zamana kadar devam edec.ektir. Yal
ruz şurasını söylemek isteriz ki yazı· 
lan yazılar gülünç. Ve cehaletin eıe· 
ridir. Bir daha yazı Yazarken kendi
leri bilmiyorlarsa etrafında bulunan
lara ıorıunlar ve yazıları öylo yazıın .. 
lar. Bilmemek ayıp değildir. Bilmedi
ğini aormak herkese teslim edilen bir 
baktır. 

F enerbahçe genç takanı ile 
Voleybolcuları ,ampiyon 
Yarın Fenerbahçe 1ahasmda Cümhu-

tiyet turnuvasına devam edilecek ve 
F enerbahçe, Beşiktaı Vefa, lıtanbul
spor taknıılan karııla,accl<tır. Bu tam
pıyona maçlarını yazarken, hatırımıza 
bundan bir hafta evvel Ak§&m gazete
sinde cıkan bir yazı geldi. O yazıda 
Akşam-ın spor muh3rrİri bey diyordu 
ki: 
. - F enerbahçe, yalnız fud~I ıube. 
ıınde temayüz etmiı, fakat dıger spor 
şubelerinde me.•gul olmam•~ bi• klübü. 
müzdür. ~ 

Bu muharrir Bey öyle zannediyoruz 
ki, ke11disi memleket sporile değil, fa
kat yalnız Beşiktaş klübii ile alakadar
dır. Çünkü memleketteki, sporlarla, bi
raz olsun alikadar olsa idi, F enerbahçe 
ile Beşikta~ı kıyas ederken, aradaki far
kın, Beşikta§a değil, fakat F enerbah-
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Milli takım çalı ırken 
Sofyada Bulgar milli taknm ile karıı

laşmak için bir haftadanberi çalı§an mil
li takım namzetleri yann Kadıköy F.,. 
nerbahçe adadmda Vela ile bir egzersis 
maçı yapacaktır. Biz huıı:ün bu 1atırlar
da milli talmn hakkındaki diitünceleri
mizi y~ iıtiyoruz. Daha bu temas 
mevzubahs edildlfi bir buçuk ay evvel 
de yazdığımız gibi milli takımın bu ş.,. 
kildeki, çalııma tarzı hiçte doğru değil
di .. Evvela kluplerimizin talmnlanndan 
misal alarak fikrimizi izah edelim. 

M..ıela Fenerbahce bu sen• şampiyo
nanın en başında ıı:idlyor. Takımın şam
piyon olmalc ihtimali fazladır, yalnız 
mevıim bidayetinden bugüne kadar, 
Fenerliler muhacim hatlarının sağ iç 
mevkii için bir oyuncu bulamanuılar
dL Alieddin'in Ankara'ya nakletmesi ü
zerine, lxıı kalan bu mevkie, bugün için 
beş takımı olan F enerbahçe kluhu mü
kemmel bir sağ iç bulamıyor, mütema
diyen oyuncu değiıtiriyor. 

Buna benzer, B"§iktaşmda muavin 
hatb da aynı kabildendir. Bu kuvvetli 
takımımızda muavin hattıda Feyzi aya
nnda iki oyuncu bulamamaktadır. Bun
lan yazdıktan sonra sadede ~elelim 

ilk yazımızda dediğimiz gibi, Türk 
milli takımı oyunculan bilha11a, lik maç
lanrun nihayetine yaklaıtığnmz hu ııra- ,, 
farda muayyendir ve ancak bu gençleri 
bir araya toplayarak, teşkil edilecek a
sıl takımı çalııtınnak lazınıdı. F ederaı
yon kaleci mevkii için tam dört genç da
vet etmişti. Aceba bizce malUnı olan bu
oyunculann bilgileri az bir müddet zar
fında vaziyetlerini tebdil edecek bir ça
lıımaya mı tabi tutulacaklardı tabii ba
yır .• Ve hu dediğimiz, bugüae kadar ay
nen tatbik edilmiıtir de. Geçen pazar 
günü Galata1aray takımı ile bir egzer
aiı yapan milli oyuncularımızı gördük, 
aakatlanmamak için topun üzerine git
mekten çekinen bu gençleri, bu oyun
larda numara vermek lô.zım geliyorsa 
o ıı:ünlrii on bir kitilik takımdan ancak 
iki üç adedini almak, diğerlerini iıe milli 
takım biriclnde bırakmak lazımdır. Bu 
oyuncuların sakatlanmamak için bu ıu
retle oynamalan elbette kluplerinin 
menfeatleri icabındandır. 

Saniyen milli taknnda oynamak, veya 
oynamamak düıünceıi de buna inzimam 
edince, artık ıı:elde bu tarz çalıtmadan 
hayır bekle. Biz ıimdiye kadar milli ta
lmnımızın ayni tekildeki, çalıflJlUından 
iyi bir netice alınmadığını kaç keredir 
gördük ve hala da görüyoruz. lnoaf ile 
dütünmek 18.zmıdır ki, böyle bir talmiı 
düşünüldüğü zaman, sağ açık mevkii i
çin muhakkakdır ki, Niyaziden başkası 
göz önüne gelmiyor ve bugün için, Ni
yazinjn formunun rene olmaıma rağmen 
onun yerini dolduracak, maatee'5üf baş 
ka birisi yoktur. Şu Iıalde bir mevki i
çin bu kadar hariç bir fikre IBhİp olduk-

tan sonra, arbk üç dört oyuncu davet 
etmek bilmeyiz ki ,ne dereceye kadar 
doğrudur. 

Dört kaleci de ayni kabildendir. lz
mirden ve Ankaradan davet edillen 
Lutfü, Nazıni ve Vasfi Beylerden yalnız 
Lutfü Beyin geldiğini duyduk. Sol mu
avin için bilhassa, lazım olan Nazmi, 
nin gelmemesi milli kadromuz için cid
den bir boşluktur. Bugün yapılması en 
kuvvetli bir ihtimal olarak ümit ettiği
miz Türk milli talmm ancak ıöyle ola
l:ilir. 

Hüsam 
Lutfü Y llflU" 

Cevat Nihat Feyzi 
Niyazi Fuzaffer Zeki Şeref Fikret 

Bu takımdan Hüsamettinin mevlriin
de Avninin ismi de mevzubahs olabilir 
ve bu iki milli kalecimiz birer oyun oy
ruyabilirler müdafaada J .utfünün yanın 
da Yaşarın oynama11 kadar tabii hiç bir 
ıey olamaz. 

Hüsnüden muhakkakdır ki, daha çok 
ıeri olan Y &§ar, milli takunın sağ müda
fii mevkiinin en değerli bir oyuncuıu
dur. Muavin hattında, Nazminin yoklu
ğu ile Salilıaddinin de imtihan münaı ... 
bet•le seyyahate ademi ittiriıki karş••ın
da en kuvvetli ıekil şüphe yokki budur. 
ve hu hat için münakaf" ebnek dahi O· 

lamaz. Muhacim hattına eelince: bo•ıla
nnın itiraz etmeleri kuvvetle melhuz 
bulunan aağ İçte haklaya yer verilme
mesine gelince, Betiktaı takımında ken
disine mahsus oyunile temayüz eden hu 
gencin §İmdilik milli takımda oynatıl
masına olanca kuvvetimizle itiraz ede
riz. Yapılan tecrübelerde de muvaffak 
alamıyan hakkının yerine Muzafferi oy
natmak daha makuldur. Sol içte Şeref 
ve sol açıkta Fikret oynamak tartile, 
hu cenah içinde münakaşa yapmak dahi 
zaittir. Bizim arzu ettiğimiz bu takımın 
da belki itiraz edebilecek bazı tarafları 
bulunur, bununla beraber bizim asıl İs
tediğimiz, milli takımın oyunculan, 
§İmdiden seçilmeli ve kendilerine, hu o
yunda, Türk fudbolunu temsil edecek
le.-i söylenmeli onlar da taııyacaklan 
vazifenin ağırlığı kaqısmda vaziyetleri
ni teıbit etmelidirler. Yoksa aeyyahatin 
arifesinde gazetelerde bir ilanla, filan 
filan beylerin Sofya"ya gitmeleri karar
laıtırılını,tır denilecek oluna, bu defakl, 
aeyyahatin de mağlubiyetten batka bir 
netice venniyeceğİnİ şimdiden beyan e
deriz. HaJ böyle iken, hala eski kafada 
israr etmek çok yanlıı bir yoldur. 

Unutmayalnn ki, 1928 olimpiyadı i
çin tam 4 2 oyuncunun Prag' da tecriibe 
edilmesi ile, burada dört kalecinin, tec
rübe edilmesi müsavidir. Hem o zaman 
Prag seyyahatini tenkit edenle.-, ne ga
ripdir ki aynı hatayı bugün kendileri 
irtikap ediyorlar. 

Kadınlar da Atletizme çalıfıy ar. Reamimiz gülle atan bir 
Alman kadm sporcuyu göateri.w . .,.. 

çenin lehine olduğunu anlamı§ olur
lardı: sıraaı gelmişken kaydedelim. 
ı:enerbahçe klübü bugün tam mana
aıle ıu Yazdığımız sporlarla meıgul
dur: 

~udbol, Atletizm, voleybol, deniz
cihk, avcılık, tenis ve ıimdilik tatil e
dilmit bokl ve güreı kısımlarında uf· 
rafmaktadır. Buna mukabil Beıikta§ 
ise, Fudbol, atletizm, voleybol, güre§, 
boks, flure şubelerinde çalıııyor. U
nutmamak lazımdır ki, F enerbahçe
nin memlekete hediye ettiği tenisçile
ri, yalnız kluplerine değil balkanlarda 
yapılan birinciliklerde memleketimize 
~irincilik kazandırrnı§, şerefli bayra
gımızı Beşiktaılı arkadaıları Enverle 
beraber, birincilik direğinde dalga
landırmıştrr Beıiktaıın bugüne kadar 
biç meşgul olmadığı denizcilik saha
sında ise gene memlekette bu sporun 
canlanmasına yardım eden bu sporla 

en evvel m• fgul olan buıı:ün ise lstan
bul ikinciliğini muhafaza eden gene Fe
nerbahçedir Geçen cuma günü Beıik
taıh rakip! w·ini meğlup ederek ıam
pıyon ola.n F enerbahçe voleybolcula
rı da bu m·kadaıın, Fenerbahçede 
gayri me\'tut olduğunu zannettiği 
apor ıubelerinden birisidir 

Yazn.t.' .'2'~'\ nihayet verirken il5.ve 
edelim ki, bu muharrir bey bir klübü
müzü yükseltmek isterken, ruger ta· 
raftan ötekini hırpalamak ne derece
ye kad~' doğrudur bilmeyiz. Şurası 
muhakkalnu ki, bu memlekete F e
nerbahçe ne kadar li.zını ise, Be~ik
taı ta hatta her hangi diğer bir klüp
te o kadar lazımdır Biz yalnız Fener
bahçe, ile Be§iktaıın böyle aporun bir 
çok şubelerinde karıılanmaaını arzu 
etmiyor, bunların karıılannda daha 
bir çok klüplerimizi ıı:örmek iıtiyo· 
ruz. 

Mü~abakamıza 
Gelen cevaplar 
Şehremini tramvay caddeıi 167 No. 

.,,de Sevim ve Hadiye Hanımlar. 
Tahmin ettikleri takım: Hüıamettin 

(F), Y- (F), Hüsnü (B), Cavat CF) 
Nihat CG), Fikret (F), Niyazi (F) 
Hakkı (B) Zeki (F) Saia!ı (h) Eşref 
CB). 
Unkapanı idman yurdundan Omer 

Liitfü Bey. Tahmin ettiği takım. 
Avni (G), Hüsnü (B) Lutfü (iz), 

Cavat CF) Nihat (G) Nazmi (iz), Ni
yazi (F) Hakkı (B) Zeki (F) Şeref CB) 
Fikret CF). 

Posta kutusu 1930 Hakkı Sabit Bey 
T abmin ettiği takım. 

Avni (G), Hü-ü (B) Liitfü (iz.), 
Cavat CF) Nihat (G) Feyzi (B), Meh
met (G) Muzaffer (F) Zeki (F) Fikret 
CF) Eıref (B). 

Feri köy - Şişli idman yurdundan M. 
Rep.t Bey tahmin ettiği takım: 

Hüsamettin (F), Lutfü (iz) Hüınü 
(B), Cavat CF) Nihat (G) Fikret (F) 
Niyazi (F) Hakkı (B) Zeki CF) Sal8.h 
(Is.) Etref <B). 
Uıküdar lhsaniye Etempnşa sokak 

54 No. lu hanede Mıhteşem Bey tah
min ettiği takım: 

Avni <G), Hüsnü (B) Liitfü (iz), 
Cavat CF) Nihat (G) Fikret (F), Niya
zi (F) Selah Clı.) Zeki (F) Şeref (B) 
Eıref CB). 

Üsküdar lhsaniye Etempaşa sokak 
54 N. lu hanede Kadri Bey. Tahmin et
tiği takım: 

Sac'.ri (B), Hüınü (B) Yaşar CF) 
Cavat (F) Nihat CG) Fikret CF), Niya
zi (F) Hakkı (B) Zeki CF) Şeref CB) 
Eşref (B). 

Harbiye Hp. No. 55 Vavit Bey. Tah
min ettiği takım. 

Avni CG), Samih (11.) Hüsnü (B) 
Sami (V.) Nihat (G) Fikret CF), Salah 
<Is.) Hakkı (B) Zeki (F) Şeref (B) 
Eşref (B). 
Kadıköy Mandıra sokak No. 40 da l. 

Şeref Bey. Tahmin ettiği takım. 
Hüsamettin ( F), YaJ8r ( F) Lutfü 

Clz), Cavat (F) Nihat (G) Fikret (F) 
Niyazi (F) Salah (Is) Zeki (F) Mu
-zaffer CF) Eıref (F). 

Harbiye N. S. Tahmin ettiği takım: 
Avni (G), Lutfü (lz) Hüanü (B), 

Cavat CF) Nihat (G) Feyzi (B), Niya
zi (F) Hakla (B) Zeki (F) Selah Cla) 
Fikret CF). 

Seyrisefııin futbolcularından Ali Bey. 
Tahnı,in ettiği takım 

Avpi (G), Lutfü (iz) Hüsnü (B) 
Cavat CF) Nihat (G) Fikret (F), Ni
yazi (F) Salah (lı) Zeki (F) Şeref CB) 
E~ CB) , 

lnlql&p liııesi 9 uncu sınıf Orhan lbra
him Bey. Tahmin ettiği takım: 

Avni (G). Hüsnü (B) Lutfü (iz.), 
Cavat CF) Nihat (G) Fikret (F), Niya
zi (F) Hakkı (B) Zeki (F) Şeref CB) 
Eıref CB). 

Şilt maçları 

Yarın F enerbahçe ...&asında ıilt 
maçlarından lstanbulıporla, Beyler
beyi kar§ılaşacak. Fenerbahçe genç 
takımı da Betiktatla yapacağı maçtan 
aonra mağlup dabi olsa şampiyon o
lacaktır. Bugüne kadar on bir maç. 
yapan Fener genç takımı bu maçlar
dan hepsini kazanmıf yalnız bir ta· 
nesinde küme ikincisi Kasımpaıa ile 
berabere kalmı§tı. Kendilerini tebrik 
ederiz ·--

Cevat gidemiyecek 
Milli takrrnrmızın en kıymetli sağ 

hafı Cevat maatteessüf bu seyahate 
iıtirak edemiyecektir. Buna ıebep te 
Cevat'ın sırf esbabı husuıiyeainden 
ileri geldifini haber aldık. Federaa• 
yonun bu hususta nazarc dikkatini 
celp ederiz. 

Şark şimendiferi 
(Başı ı inci sahifede) 

yorlardı, netice itibarile 'irketin 
yüzde 25 navlun ücretlerinde ten 
zilat yapması lazım· geldiği nok
tasında birle,iliyordu. Raporla 
beraber bu noktanın da İktııat 
Vekaletine bildirilmesi kararlaftı
rıldı. 

Yumurta raporunu tetkik eden 
komisyon raporun aynen Vekale
te bildirilmesini talep ediyordu. 
Kabul edildi. Bundan sonra Oda
lar birliği kongresi raporuna ge
cildi. Encümenin tefkili vechile 
lstanbul Ticaret odasının {tstan
bul mmtakası Odalar birliği mer
kezi? vazifesini görmesi kabul e
dildi ve kongre dağıldı. 

V ekiilet tetkikat yaptırıyor 
Aldığımız maliimata göre, ik

tisat Vekaleti bütün Trakya hal
kının umumi fikayeti üzerine Şark 
,imendiferleri itletici kumpanya
sının tarifelerinın ehemmiyetle 
tetkikin~ karar vermiştir. 

İstanbul Ticaret müdürlüğü bu 
husu~ta derhal Şark demir yolları 
tarifesi ve Tralcya iktisadiyatı ü
zerindeki te3irlerinı tetkike me
mur edilmi?tir. Ticaret müdürlü
ğü hu işi bütün vesaitile ve muh 
telif ~ahalardan en kısa bir za
manda tetkik edecel· ve neticeyi 
lktısat Vekaletine bildirecektir. 

Zehirli gaz maskesi f abr·kası 
(Başı 1 inci sahifede) 

dekinden daha vahim ve korkunç 
caktır. 

1 
ola- 1 

wisit denilen gazlar bu sınıfa dahildir. 
Sarı salip gazlan cildi yakar, vüoeutla 
yaraiar açar, gözlere tesir ederıe kör 
eder. Açılan yaralar müthiş ihtilatlara 
sebep olduğu i~in tedavisi uzun sürer. 
Yaralan yanık yarası gibidir. lpcritin 
te&İri geç başlar. ilk tema. ettiği zaman 
bir şey hissedilmez. Fakat ertesi günü 
ate§ tomaı etmiş gibi o noktada yan
ma h<·ılar. lperitle temas eden noktaya 
kireç kaymağı sürmelidir. Bu suretle 
tesiri kalmaz. Fakat kireç kaymağı toz 
halinde konulursa müthiş bir yanma 
peyda olur. Ha.ta bu yanıklığa taham
mül edemez. Onun İçin kireç kaymağını 
çamur veya merhem halinde kullanma
lıdır. Lewiıitin umumi harbın nihayetin 
de Amerikalılar tarafından istimali dü· 
şünülmüş ve hu gazdan mühim mik
tarda hazırlanmış iıe de Avrupaya nak
line baılanmazdan evvel harp bitmiş 
bulunuyordu. 

Millet harbi 
Çünkü cephede bulunan ordular her 

türlü korunma çarelerine vakıf oldukla
n için zehirli gazlardan nispeten az mü 
teesıir olurlar. Sivil ahali ise korunma 
usullerine vakıf olmazlar<a cok fazla 
telefat verecekleri muhakkakbr. Tayya
reler, son zamanlarda çok tekamül et
miıtir. Bet ton kaldıran tayyareler yapıl 
maktadır. Ekseriya cephe gerilerine tay 
yare vasıtasile gaz atılır. Bir memleket 
üzerine gaz atılması orada müthiı bir 
panik husulüne sebebiyet vereceğinden 
kimse kimsenin imdadına yetiıemez. 

Ayni zehirli havayı teneffüı etmekte 
olduğu için herkeı tabiatile kendi batı· 
nm çaresine bakacalı:tır. 

Harp11z geçen zamanlarda zehirli 
gazlann tesiri bakkmda herkesin umu 
mi bir malüma.tı bulunması ve koruNna 
çarelerine vakıf olması hayati bir me1e

ledir. 
Herkese bir maske 

Bütün dünya memleketlerinde, çocuk 
lara vanncaya kadar zehirli gaz maskesi 
talimleri yapılmaktadır. Orada. hemen 
herkeıin bir maskesi vardır. Ruıyada 
maskesi olmayan adam, mendili olma
yan adam kadar azdır. Darülfünun bu 
hususta vazifesini yapmaktadır. 
Açılan konferanslarda gazları tanıtmak 

için, gazların umumi evsafı hakkında 
halkı tenvire çalıııyoruz. Müteakip kon 
feranslanmızda tanımıı olacağnnız bu 
gazlardan korunma çarelerini ve maske 
istimali usullerini göıtereceğiz. Müm
kun mertebe filim ve projekıiyondan 
iıtifade ediyoruz. 

ilerde zehirli gazlardan korunma u• 
ıullerini ve zehirlenenlere kartı tatbik 
edilecek kurtanna usullerini gösteren 
bir broıür neıretmek niyetindeyiz. Şim
diye kadar ke§f edilen zehirli gazlann 
adedi 100 ü mütecaviz ise de harbı u
mumide bunlardan yalnız 20 - 25 tane
si tatbik edilebilmiştir. Bu müthiş düş
mandan konınmak için bütün bu 25 ga
zın evsafını tanımamız 18zmıdır. Çünkü 
gazlann cins ve tesirine göre korunma 
usulleri deği,ir. Zehirli gazlan teoirleri
ne göre başlıca beş laınna aynlır: 

1 - Gözy8§ı ıı:etiren ve gözleri ya
kan gazlar (Brom aoeton. Kıilit bromür, 
Klorasetofenon ve ..Ure). Bunlara beyaz 
salij gazlan denilir. 

2 - Yeşil laiip denilen gazlar. Bun
lar boğucu gazlardır. Teneffüı edilince 
akciğerlere tesir eder. Okıürtür. Kan 
ve köpük kuıturarak öldürür. Klor, for
gen, klorv - pikrin denilen mÜthİ§ zehir 
li gazlar bu ıınıftandır. 

3 - Mavi ...Up gazhm. Bu 11mfa da
hil olanlar arsenikli gazlardır. Bofazı 
ve genzi yakarak akıırtır, çene kemik
lerini ve dişleri ağntır ve dimağa tesir 
ederler. Bu ıı:azlar maskelerden geçtiği 
için hunlardan maske ile de korunmak 
kabil dllfildir. Maskeli bir in1an, üz.,. 
rine mavi laiip gazı abldığı vakit, ak
sırmanın tesirile maakeoini kendiliğin
den çıkarıp atmağa mecbur olur. Onun 
için bu gazlara ma•ke attıran gazlar 
denir. ·Maske attrran gazlann başlıcala· 
n ıunlardır: Etil arıin dikloryoz. Buna 
"Dik'' gazı denilir. Bir de Fenarzesin 
klorür vardır ki buna da damıit denilir. 
Bundan maada difenilarsin klorür ve 
difenil arıin siyanür denilen gazlar var 
ki harplerde klark 1, ldark il namı ve
rilir. 

4 - San salip ıı:azlan. lperit ve Le-

inhisarlar geliri 
(Başı 1 inci sahifede) 

memnuniyet olmaklabcraber satıılarm 
artmasile memlekette tütün mahıulü-

ün idare tarafından daha fazla mik
Jarda satın alınmasını intaç ebnek 
noktasından da faydalıdır. Encümen 
sergilere iıtirak ve propaganda mad
desi olarak istenilen 100 bin lirayı 20 
bin liraya indirmiıtir. Bundan mak
sat idarenin memleket haricinde ya
pacağı pı·opagandaların faydaları i.şi
kar görülmüş iae de fedakarlıklar ih
tiyarına mütevakkıf olan bu i§in bir 
takım kaideler ve merasime tô.bi bir 
tetkili.t tarafından yapılamıyacağı ve 
bu husus için tam mi.nas.ile hususi 
ıartlara tabi bir tetekküle vücut veril 
mek üzere yapılmakta olan tetkika
tın hitamına intiznr ebnektir. 

Tasarruf Sandığı 
Taaarruf sandığına yapılacak mu

avenet için istenilen tahsisat üzerinde 
encümen tevakkuf etmiıtir. Encümen 
devlet memurlarına verilen hukuk ve 
teminattan ve tekaüt hakkından mah 
rum olan inhisar idareleri memurla
nndan idare hizmetinden çekildikle
ri takdirde kendilerine veya vefatla
rınd" ailelerine bir yardımda bulun
mağı eıaa itibarile çok yerinde bul
muş, fakat tetekkül edecek olan ta
sarruf sandıklarmın aureti idaresine 
ait esasların bir kanun ile tayin edil· 
mesini zanıri görmüf ve istenilen tah· 
sisattan 50 bin liraıını memurlar ik .. 
ramiyeıine tefrik ederek 100 bin lira
sını da Tasarruf .sandığına muavenet 
olarak kabul eylemekle beraber bu 
tahsisatın i.stimalini yapılacak kanuna 
tabi kalmasını kararl&§trnnııbr. Hüku 
metçe idarenin maıraf tertipleri için 
teklif ettiği tahsisat mikdarlan encü
mence cüz'i tadili.t ve varidat tertip
lerile memur ve müstahdemler kadro
larını ihtiva eden cetveli aynen kabul 
edilmiştir. Bu vaziyete göre idarenin 
933 varidab 40 milyon lira tahmin e
dilmiş, masrafı 7 milyon 390 bin 412 
lira olarak teıbit olunmuıtur. Yeni 
bütçede bazı memuriyetler ihdas o
lunmuıtur. Bu meyanda tuz fen he
yetinin kadrosuna dört memur, mÜs· 
kirat fabrikaları kadro•una 16 me· 
mur, müskirat imal&t §ubesine 3 me .. 
mur, ziraat fen şubesine yedi memur .. 
luk ilave edilmiştir. Memlehalar me· 
murları maaş ve Ücretlerine zam ic .. 
rası için de 16 bin 32 lıra ilave edıl· 
miştir. 

Bu müthi§ zehirin imha-. Amerikalı· 
lan epeyce meşgul etmiıtir. 

Bazan maske Je para etmiyor 
Uzak ormanlara yahut denize atmağı 

düıünülmüş, fakat huna hayvanlan hi
maye eden cemiyet mini olınuıtu. in
sanları öldürmek için hazırlanan bu gaz 
]arın tesirinden hayvanların kurtanl
malc istenmesi ıı:azetelerde uzun uzad
ya tenkitleri mucip olmuıtu. Nihayet hu 
zehirli ıı:azlar açık denizlere atrlarak or
tadan kaldınlmıştır. 

5 - Oldüriicü ıı:azlar. Bunlar kan ve 
sinirler üzerine tesir eder. B;ı sınrfta 
Siyanhidrikaıit ve karbon oksit gazlan 
vardır. 

Karbon oksit ıı:azı ekıeriya yangın
larda, bilhassa ıinemalardaki filim yan
gınlarında etrafta hulunanlan zehir! ... 
ve kömür vurma tesirini gösterir. 

Fabrika ameleleri, itfaiye efradı bu 
gazın tesirine daha ziyade maruz kalır
lar. Agapyan hanındaki filim yangınrn
da bu gazın feci tesirlerini gönnüıtük. 
Harp esnumda bu mülhit ıilabı, bom
balar ve mermilerle mancmdr, top ve 
rüzg&r vaırtaaile dütman Üzerine •lmıf· 
)ardı. Bundan IMada tayyareler va11ta
ıile de fazla miktarda gaz ablmıştır. 

Son zamanlarda ıı:ündelik gazetelerde 
okuduğuma göre lngilterede yeni keşf.,. 
dilen bir madde ile llYanan tayyareleri 
ıı:özle ıı:örmek imkiru kalnuyormu§. 

Böyle bir maddenin bulumna11na pek 
ihtimal vermiyorum. Fakat ıayet tahak 
kule edene böyle göze görünmeyen tay
yarelerin atacatı zehirli gazlann pek 
mülhit olacağı tabiidir. Maamafih el
bette bu maddenin terkibi anl8§dacak
tır. O zaman biz de evlerimizin damla
nru bu madde ile kaplanz ve bize gö
rünmeyen tayyarelere biz de görünme
yiz. 

işte zehirli ıı:adardan korunmak için 
Darülfii1111nun ~bfı konferanılarda 
maıkelerin ıureti 11timalini ve korunma 
uıul ve çarelerini IÖyleyecekiz ve filim 
n projekıdyonla birtakım ıekiller gö1-
tereceğiz. Maluacfmuz halla tenvir ve 
zehirli gazlardan korunma çarelerini 
tecrübe ile öğretmektir. 

Konferanslar, umuma mahsustur. Hal 
lan bunlan alaka ile dinlemesi hayati 
menfaati icabıdır." 

Omer Şevket Bey, bugün öğleden son 
ra ıaat 16,30 da Darülfünun konferans 
laionunda ikinci konferansını verecek 
ve zehirli gazlardan konnuna çarelerini 
halka anlatacaktır. Konferans eınaıın
da b<ığucu ve :ııehirli gazlann tesirini 
canlı bir surette İzah eden projeksiyon
lar gösterilecektir. 

Müessif hadise 
(Ba§ı 1 inci ııatıifede) 

timden evvelce olduğu gibi memnu
num. Ankaradan hareketimden ev
vel Bulıı:ar oefiri M. Antonova, Bulga
riıtandan geçerken Baıvekil ile gö
rüpnek arzusunu izhar etmiştim. Fili
bedeki mülakatrmızdan aon derece 
memnunum. iki memleket arasında
ki münasebetlere Razıı:rattaki ve ls
tanbuldaki müe11if hadiselerden dola 
yı halel gelmit değildir. Verilen ve 
hi.diselerin derecei ehemmiyetini gös
teren izahattan sonra, iki memleket 
araaında daha büyük ve samimi doat
luk teesaüı edecektir. Hadiseler ikin· 
ci safta kalmıılardır.. Asıl ehemmi
yeti olan, her şeyin ilhamı olması i
cap eden Türk • Bulgar dostluğudur. 
Hadiselerin bu dostluk üzerinde hiç 
bir tesiri olmıyacaktır. Ankaradaki 
Bulgar sefiri M. Antonov'un ve son
ra da Filibede Baıvekil M. Moucha
nov'un verdikleri izahattan sonra bi
zim için Razgrat meselesi tasfiye e-

dilmi§ aa-:;Y:..:•=lı=r=. ------

Demir ağlar 
(Başı 1 inci sahifede) 

latyadan başlıyarak Ziverbeyin civa
rında münasip bir noktada Sivas - Er
zurum batbna mülaki olacaktır. Yek
diğerinden ayrılmaz bir kül halinde 
bulunan bu hatlardan birinciainin tu• 
lü takriben 530 ve iltisak hatbnın da 
takriben 140 kilometre olmak Üzere 
yekunu 600 kilometre kadar tahmin 
edilmi§tir. 

Hatların geçecekleri arazinin 8.nza 
ıı derecesine göre ray, travers ve sair 
yol malzemei fe11iyeıi dahil olmak ü
zere her ikisinin birden inıa bedeli 
80 milyon Türk lira11 tahmin oluna
rak layihada her iki hatim sekiz sene 
zarfında ikmal edilmesi imkiru veril
mek ve inşaatın inkıtaa uframamak, 
muntazam bir seyirle devam.mı temin 
eylemek üzere bu mikdara kadar mü
teaddit oenelere sari maddi taahhüdat 
icrası için hükfunete mezuniyetverilme 
sini istihdaf etmektedir. Bundan baş
ka hükümet vadeleri inşaat müddet
lerine bağlı olmak ve reıülmali bu 
mikdarlan geçmemek üzere icabında 
Ziraat Bankası kefaletile bono ihracı
na mezun olacaktrr. işbu demiryolla
nn inşası ve ihraç edilecek bonolann 
ödenmesi için her sene icap eden tah· 
aisat Nafia vekaleti bütçeaine kona
caktır. 
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ÇOCUK HAFTASI, İŞ KU Si H FTASI ••• 
11/i TÜRKİYE İS 8At1KA$l 

' ' , ... l11J 
ÇOCut-<ı/ı 
HAFTASI 
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içi neıe He dolu 
Birer kambaramız var! •ı> 4 ' 

i i 
Biz a!arız her yo'u 
Çünkü kambaramız var! il! Bayram ne kadar tatlı 

Kol!arım1z kanatlı 

Neıemız ikl katlı 
Çünkü kumbaramız var! 2162 
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inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
13502 numaralı kararname dairesinde taka.ala ve pa

zarlıkla (500) kilo Esans Bergamot satın alınacaktır. 
Taliplerin şartnameyi gördükten sonra pazarlığa işti

rak etmek Üzere yiizde 7,5 teminatlarını hamilen 3-5-933 
çarşamba gÜnÜ saat (14) te Galatada alım, satım komisyo-
nuna müracaatları. (M) (1 741) 

eniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

4000 Ton Rekompoze kömürü : Kapalı zarf : 20 Mayıs 933 
cumartesi saat 14 te. 

Deniz kuvvetleri ihtiya cı için 4000 ton Rekompoze 
köm~ kapah zarf usulile mubayaa edileceğinden şart
nameamı görmek istiyenlerin her gÜn ve itaya talip olanla
~ da hizasında muharrer gün ve saatte Kaaımı>ll§ada De
nız levazım satınalma komisyonuna müracaatları. (1837) 

Beykoz Malmüdürlüğünden: 
Kandillide ayazma sok ağında firari harma ft Zaron

den metrUk 9 numaralı hanen in 16-72 hiaaeai 224 muham
~en .~el iizerinden 26-4-9 33 tarihinden itibaren yirmi 

CJUD muddetle müzayedeye konulmuştur. Taliplerin yevmi İ· 
hale olan 16-5-933 sah g{bıü aaat 13 te Beykoz Malmüdür
lüğüne mUracaatlan. (1864) 

İst. Mr. Kuaumd..Wiı 
Sabnalma kom. llblar1 

Harp Akademi efradı için 
yataklık ot pazarlıkla satın a
lınacaktır. Pazarbjı 29-4-
933 cumartesi güntl saat 10 
da İcra edilecektir. Taliple
rin vaktinde komiıyonda bu 
lunmaları. (620) (1822) 

2181 
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ffava Birlikleri için 13 ton 
ta!Yare benzini bir ton mobil 1 
Oil 27-4-933 perşembe giinü 
saat 1 O da pazarblda aatm 
almacaktır. İsteklilerin tart
nameaini görmek için her giin 
ve pazarlığa girişeceklerin bel 
li vaktinde k~ hazır 
bulunmaları. (622) (1849) 

2220 

Harp akademisi için 110 a
let Manevra aandıjı pazarlık 
la yapbnlacaktır. Pazarlığı 
1-5-933 pazartesi günü saat 
10 da icra edilecektir. istekli 
lerin muanen v.kitte Mer
kez K. Satmalma Konıiayo 
ounda bulunmaları. (623) 
(1874) 

* * * 
Ordu hayvanab ihtiyacı i

çin alınacak on bir kalem 
muytabiye 29-4-933 çartam
ba giinü saat 14 te pazarlıkla 
satın alınacaktır. lıteklile
rin belli vakitte komisyonda 
hazır bulunmaları. (624) 
(1873) 

* * * 
Merkez kumandanlığına 

merbut müessesat için on 
dört bin kilo un 27-4-933 per 
şembe günü saat 14 te pazar 
Jıkla satın alınacaktır. İstek
lilerin şartnamesini görmek 

3 GÜNDE 
Yeni Beyaz Cilt 

Hali haz1rda ilmi faı bilir ki, cilt 
mceamatmm t:aha<rii§Ü, ıneııamcnin iıı.
bi.ııatlll8 ve biJthare myalı beruerin ... 
huruııa w burufukluld•ın budu8uruı. 
.... kalın ~ solllk m cilde sebeıı olur. 
Boy az renginde ki ( yağ6ız yaıi 

TOKALON kıremi, cıiJıdln -
matUlıdalci gayriwüiği bal, 'lahatriiıü 
tetkln. aiya.lı bmaa:i izale et1ıiği gili 
mUrbelıit nwewwwımtı da tebi.f edcc ve 
blm..,. _,_bir cilt ~f..., 
bcyazhınmıı olllr. Beyaz ~ki im 
Y""'; TOKALON kreminde tıe,.. 
JaUrı ft ku~en lıabız ..-at i-

le laıınpı:lnııı - krem .... af ...,.., 
yağı van!rr. En kunı bit' cildi nazikmr 

ntnı Ye tattlllrlıe -· yai:lı bir dklin 
parlalrlığmı glderior. CilLd.I o clıerecc ye· 
ni ..,. gayri kabiıll ı.rif bi.- gllzcllilı: ft 

tazel'İkle aü•I« lri bunun başka ırutedıt 
~ gayri mümkündür. (1649) 

OPERATÖR 

Dr. Şinasi Hakkı 
HutaJ.oınnı Pw n Poı~ ııtim
lcri - ı4 taı ıs e lıadoıc Klllh· 
köy'llnde Moda caddaıindc 208 nu

merolu rooayuı.t~ndıe kabul eder. 

----· (2541) 

İçin her gÜn ve pazarlığa gi
rişeceklerin belli vakitte ko
misyonda hazır bulunmaları. 
(625) (1872) 

Holivut 
Beykoz almüdürlüğünden: 

Kazası Köy veya 
mahallesi 

Sokağı No. Cinsi Hisse miktarı Muhammen Kimden metrük 
Hoı.ivut'tm 3 fü:ııcü se""' 13 cü saı ıııı 

çılanıştır 
Beykoz Kavakdere 112 

k ıym e ti olduğu 

Hane 1;5 hissesinin 40 00 Mübadil Yani Hacı 
1;6 bi11eıi Haralamboı 

Üsküdar Gençler Mahfeli 
MÜSAMERESİ " 

Paşa bahçe fenerli 14 Arsı 125 züra tamamı 125 00 Mübadil Hiriıtodan 

20-4-933 tarihinde yaıpılma<>ı muk&<"· 

rn- iken kongra münaıırbc-tile 27-4-933 
tarihint tehi.r eocı;dr.ı müsame.-crnize da 

vC'tiyeyi h<ım&I zevatın re~fık:ırini ri
ca ederiz. İdare Heyeti (2512) 

" 
Mahmet ~ev- 1 •ylekli ~ Hane Tamamı 30 00 Mubadil Nikola zev· 

ket Pa~a 90 cesi Flenkodan 

Yukarda yazılı mübadil emlaki mü'kiyeti p~şin beJelle satılmak üzere 26-4-933 tarihinden itibaren 
yirmi gün mü'.!detle milzayed!ye konulmu,tur. Tı:liplerin yevmi ihale olan 16·5-933 salı gönü saat 13te 
Beykoz malmüdürlüğüne müracaatları. (1866) 

3 Mayıstan itibaren 
ŞİŞLi SIHHAT YURDU 

üCRETSl Z BAKIM 
Günü Soıati H aetadık: Bakacağı Doktor 

~er ıo BU!'U!'.I , Boğa.. Kulak Haydar İbrahim Bey 

Pazar ıs Dalı ili )"' Sellıriık:li Rifat Bey 

Salı 9 IWicl ye Prof. Operatör Kemal Bey 

Selı 13 Nilllİy ., ı:Tof. Fuat Fehim Bey 

<;a ......... . g Böbrek , M-. tdrııır Prof. Fuat Kllmil B<>y 

P~ıfC<Dbc ı5 v~ M. fğh: Bey (2503) 

Devlet Demiryolları idare•i ilanları 

Bir Mayıı 1933 tarihinden itibaren mer'i olmak üzre 
deniz yolu ile Haydarı>ll§a li manma gelip pinomatik techi
zatla siloya ithal edilecek zabi relerden ithal ameliyesi Ucreti 
olarak (120) kuruş alınacağına dair 1003 numaralı tarife 
ye bir zeyil yapılmıştır. 

Fazla malfunat almak is tiyenlerin Haydarpaşa Liman 
Başmüfettişliğine müracaatları rica olunur. (1881) 

1-5-933 tarihinden itibaren şeker fabrikalarında topla 
nan ve hayvanlar için çok na fi bir gıda teşkil eden pancar 
küspelerinin nakliyatına mah sus tarifeden ton başına asgari 
400 kuruş alınmak şartile ayrıca yüzde 30 tenzilat yapıla
caktır. Bu tenzilita nazaran Uşaktan Ankaraya bir ton küs 
pe 520 kuruşa nakledilecektir. (1880) . 

200 ton rezidü yağının kapalı zarfla münakasaaı 25 
Mayıs 933 perşembe giinü sa at 15 te idare merkezinde 'yapı
lacaktır. 

Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde beşer lira 
ya satılan şartnamelerde ya=zı:..:lı::dır:.:_. ~(.:18:.1:.:6~):_ _____ _ 

Çanakkale Defterdarlığından 
Kayserli Ahmet paşa c addeainde deniz kenarındaki 

231 No. h hanenin indelmiiza yede 26100 lirada tekarrür et
mittir. Yiizde yirmi bet zamlı taliplerin müracaatları. 

(1871) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Pqab.hçıe fabrikuı iq İn t•kassıs 'Ye bedeli Türk para

sile ödenmek üzere cetTeli mucibinc:evepazarbkla (48) ka
lem elektrik lenzımı aatm alınacaktır. Taliplerin listeyi 
gördüktflll sonra pazarlığa it tirak etmek üzere % 7 ,5 temi
natlarmı hamilen 3-5-933 çarşamba günü saat 14 te Galata 
da alım, aatım komisyonuna müracaatlan. (M) (1718) 

Zonguldak Havzai Fahmiye 
Müdiriyeti Umumiyesindenı 

Müdiriyeti umumiye ile Kozlu ve Kilimli mev
kileri için mübayaa edile'cek olan (60) kalem malzeme 
20-4-933 tarihinden itibaren 20 gÜn müddetle açık münaka 
aayn konulmuştur. Talip olanların 10-5-933 tarihine mü
sadif çarşamba giinü saat 14 e kadar bedeli muhamıneni
nin % 7,5 nisbetinde (157) lira 6 kurutluk teminab mu
vakkatelerile Zonguldakta Ereğli Havzai Fahmiye müdiri
yeti umumiyesine ve şartnameyi görmek istiyenlerin ls
tanbul'da mıntaka Maadin mühendisliğine müracaatları. 

(1792) 2135 

il ~---------3--ü_n_c_ü __ k __ o_ıo_r_d_u __ ı_·ı_a_n_ıar __ ı ______ __,I 
K. O. kıt'atı hayvanatı için 

660 1. F. hayvanatı için 300 
dönüm çayırın açık münaka
saaı 2 Mayıs 933 sah giinü 
saat 15,30 a bırakılnuttır. İs 
teklilerin şartnamesini gör
mek üzere her gün ve müna
kaaasına iştirak için belli gün 
ve saatinden evvel Fındıklı
da 3. K. O. Sa. Al. komis
yonuna gelmeleri. (116) 
(1858) 

K. O. hayvanatı ihtiyacı i
çin pazarlıkla 50 ila 60 ton ar 
pa kırdırılacaktır. ihalesi 2 
Mayıs 933 salı günü aaat 14 
tedir. isteklilerin şarbıamesi
ni görmek üzere her gÜn ve 
pazarlığa girmek için o gün 
ve vaktinden evvel Fındıklı
da 3. K. O. Sa. Al. komiayo
nuna gelmeleri. ( 1l7) 

(1859) 

1. F. efradı ihtiyacı için 
28,000 kilo yataklık ot pazar 
bkla satın alınacaktır. İhale
si 1 Mayıs 933 pazartesi gil
nü saat 14 tedir. İsteklilerin 
şartnamesini görmek üzere 
her gÜn ve pazarlık için o gün 
ve vaktinden evvel Fındık
lıda 3. K. O. Sa. Al. komiı
yonuna gelmeleri. ( 118) 

• (1860) 
• •• 

Hava aktarma anbarı ihti
yacı için 1000:1140 adet am
pul panrlıkla satın alınacak
hr. ihalesi 29 Nisan 933 cu
marteıi giinü saat 14 tedir. 

isteklilerin prtnamesini gör 
mek Üzere her gÜn ve pazarlı 
ğa iştirak için o gün ve vaktin 
den evvel fındıklıda 3. K. O. 
Sa. Al. Ko. na gelmeleri. 

(112) (1831) 2192 
• • • 

K. O. ve 1. F. kıt'ab ihtiyacı 
için pazarbkla 2,500:3,000 ki 
lo aadeyağı alınacaktır. iha
lesi 29 Nisan 933 cumartesi 
günU saat 14,30 dadır. istek
lilerin nümune ve şartnamesi 
ni görmek ÜZtll'e her gUn ve pa 
zarlığa iştirak için o gün ve 
vaktinden eTVel fındıklıda 3. 
K. O. SA. AL. KO. na gelme 

leri. (118) (1832) 2193 
••• 

VII. K. O. bayYanab ihti
yaa için pazarlıkla 2460 gi
yim nal alınacaktır. ihalesi 
2~ Nisan 933 cumartesi gii
nu saat 15 tedir. isteklilerin 
nümune ve prtnamesini gör
mek Üzere her gün ve pazar
lığına iştirak için mezkUr giin 
ve saatinden evvel F mdıklıda 
3. K. O. Sa. Al. komisyonuna 
müracatlan. (114) (1856) 

2223 
• • • 

Davutpqa kışlaaının ıu mo 
tBril pazarhkla tamir ettirile
cektir. ihalesi 1Mayıa933 pa 
zarteai günü saat 11 dedir. le
teklilerin prtnamesini gör
mek üzere her gün ve pazar
lığa girmek için o gtin 'Ye vak
tinden evvel Fındıklıda 3. K. 
O. Sa. Al komisyonuna gel 
meleri. (115) (1857) 

2224 

Yozgat Vlliyeti Hapishane 
Müdürlüğünden: 

1 - Yozgat hapishanesinin 1-6-933 tarihinden 934 Mayıs 
nihayetine kadar bir senelik ekmek ihtiyacı kapalı 
zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

2 - Şartnamenin musaddak ıureti hapishane müdürlü
ğünden alınacaktır. 

3 - Teldifnameler 24 - 5 -933 tarihine müsadif çarşam 
ba günü saat 16 ya kadar komisyon riyasetine veril
ınİ§ bulunacaktır. Bu suretle verilecek teklifname
ler ayni saatte C. M.umumiliği makamında açıla
caktır. 

4 - Ekmek yerli ununun birinci nevinden olacaktır. Mu-
hammen bedel (9720) liradır. 

5 - Münakasaya iştirak edeceklerin (729) lira teminatı 
muvakkate vermeleri lazım geleceği ilan olunur. 

(1875) 



o • 

PEK Ş ipeklileri kadar 
IPEKİŞ yünlüleri de: 
G ·· zel, Sağlam ve Ucuzdur 

Borsadaki fabrikalardan her gün 
yeni yeni çeşitler geliyor. -
" Ba it te 1 P E K l Ş' indir " 

Evkaf mfidlrlyetl ilAnları 

Mevlevihane kapısında Hacı Evliya mahallesinde Mev 
levihane caddesinde vakfa ait 9 dönüm bostanın üç senelik 
ican artbnnaya çıkanlmı:ştır. ihalesi 13-5-933 cumartesi 
giinü saat 15 tedir. Talip olanların İstanbul Evkaf Müdür
lüğünde Varidat Müdiriyetine müracaat etmeleri. (1749) 

2073 -------------·--------- -
Bakırköy kazası dahilinde Evkafı mülhakadan yeni 

Boan n mile maruf maa müştemilat çiftlik üç sene müddet 
e ·raya verilmek üzere arttırmaya çıkarılmıştır. ihalesi 
13-5-933 cumartesi günü saat 15 tedir. Talip olanlann ls
tanb~l Evkaf Müdiriyetinde Varidat müdürlüğüne müra
caat eylemeleri. (175~) 2074 

Alemdağmda Sultan çiftliği önünde vakfa ait çayırın 
otu arttırmaya çıkarılmıştır. İhalesi 13-5-933 c1İmartesi 
giınü saat 15 tedir. Talip olanların İstanbul Evkaf Müdiri
etinde varidat müdürlüğüne müracaat eylemeleri. (1751) 

2075 

Kartal MaJ.müdürlüiünden ı 
Muhammer 
kıymeti 

Lira 
40 

20 
20 
40 
25 

Kireçbumu mevkiin deki: l No. lı kör dalyan 
ve voli mahalli 
imam bağı mevkiin deki : 2 No. lı köy dalyanı 
Gazhane mevkiindeki: 3 No. lı Orta voli mahalli 
Dut dibi mevkiinde : 4 No. h Baş voli mahalli 
Çayırlar mevkiindek İ: 5 No. lı Göl ağzı dalyanı 

Yukarda yazılı voli ve dalyan mahallerinin bir senelik 
icarı 18 Nisan 933 tarihinden itibaren yinni gün müddetle 
müzayedeye konulmuştur. T aJiplerin 7 -5-933 pazar günü 
saat 17 de Kartal Malmüdürl üğiine müracaatları (1791) 

.,..MEMUR ARANIYOR~ 

Türkiye, fngiltcre, Fransa, Almanya 
Hükumetleri Profesör MIÇKENKOF'ın icat etttiği PROFl
LAXINE'i ordularına kullsnmaaını kabul Ye resmen tamim 
etmiştir. Kullandığınız kapot tehlikelidir. Sizi gençlik hasta-

lıklarından koruyacak yalnız PROFILAXINE'dir. 

• 
(2234) 

KIR iZi OEGİRMEN 
Mulen Ruj'da 

2134 

Sın: heyetine ilaveten her akıam pek kıymettar 

Ü RAKKASELERİ 
tarafııadan nailli oyunlar. - (2523) 

MİLLİYET PERSEMBE 27 NiSAN 193.> 

Cildi 
bozrnıya. 

\eg4.nc 
Tualet 

Darüşşafaka 
Lisesi 
Müdürlüğündenı 

Mektep bahçesinin ibate du. 
varlan için açılan münaka..da 
teklifler kabili kabul ıı&ülmedi
iinden puarlılda ihalesine karar 
Yerilmiftir. Talipler nilUllll 29 un
cu cumartesi ıOntı aaat 10,5 da 
N~ Cemipti Tedrisi,.. 
-Lwlne müncıeatlan. (1759) 

I07I 

Yeni 

ASPİRİN Paketleri 
bulabilirsiniz. 

Cepte tatımak için hem daha 

kolay, hem daha temizdir. 
. Bu reni ambalAj sizi kıymeti ol· 

. mayan bafka .mamul!t almaktan 

EB 
korur. 

Asp 1R1 N 20 ve 2 tabletlik ambal&jlar lolnd• 
---- - her yerde bulunur. 

l 

{1351) 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

<& O•cll Vakıf a- fatanbul 

ihtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Tiirk Lirasıdır. 
Nama muharrer hisse senetlerinin (" 60) ı Türkler elindedir. 

Ttirkiye ı. Baakaaı tarafmclaa teıkll olunmuıtur. idare meclisi ve mildlirler 
heyeti ye memarlan kAmilea TUrlderdea mtlrekkep yeglne Tfirk Sigorta Şirke
tidir. Tfirldyenin her tarafında (200) il geçen acentalannm bep•l Tllrktttr. TUr
klyenin en mlihim mileııe•elerinia Yebankalarımn •igortalat'ım icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
ligortalannı en iyi teraitle yapar. Hasar vulruunda zararları sür' at •• kolaylıktı öder. 

Telgrafı IMTIY AZ - Telefon: fst. 20531 

FiLORYA 
Ciftlik Köskü ve Gazinosu 

ve 
0

sebzc babçc>i ltimlıktır. Sirkeci Li
man Han 16 numaraya ınüracaat.{2478) 

2232 

T~ KiYE 

l1RA.6T 
BANKASI 

j 

·DAoA 
BiRiKTiREN 
RA~AT .... 6Dt;Q 1491 

Dr. A. KUTIEL l~U.tu ı tc~ı .. al ı.: it; h.ıı ,._Jzcı 

ı,ıek bır dı~ 

• '-.LİNIGI Karaköy Börekçi fmaı .,.,.. ... d. 34 . 
1 (1343) 1535 

._1~,ıı·n ..,.1tılıkı · 'I ı:I 4 ~.l.t{'t 

(2="0><) i Gazetedlik ve Matbaacılık T. A . .Ş. 

7 

KARADENiZ POST ASI 

Samsun 
Vapuru 27 Nisan 

PERŞEMBE 
günü ak§"Inı hareketi" Zonguldal.. 
lnebolu, Samsun, Ordu, Gi 
resun, Trabzon, Sunnerıe. Rİ7eye 
azimet Ye avdet edecektir. 

Erzurum ••puru 

l mayıs PAZARTESl gii
nü Karadenize hareket e
decetkir. 

Fazla tafsilat için Sirkeci Y elkencı 
luııundaki aeeatalıfına müracaat 

Tel: 21516 
.. __ (2415) 2202 

NAİM VAPUR tDARESl 
1ZM1R SOR' AT POST ASI 

A D A N 
npuru her hafta 

PERŞEMBh 
paleri Galata nhbmrncLın saat tam 

14 lıarebtle dofru 

1 Z M l R'e 
ve pazar cünleri lımür'den - 14,30 
da hareketle lstanbura at"det eder. 
Tafsiliıt için Galata, Gümrük ıa.,.., . 
smda Site F.._ H n No. 1% yazı
hane&ine müracaat. Tel. 41041. 

2173 -

f A VİLZADE V APURL ı\RI 
• · ,, •1•k ek•pr.ea postaaı 

Selim et 
vapuru her per
ıembe 16da Sir· 

, ·ci'den hareketle Gelibolu, 
Canakkale ve Körfez tarikile 
Ayvalığa azimet ve avdet ede 
cektir. Dikkat: Cuma günü Edr 
mit yolcularını trene yetişt' rır 

ve Ayyalık yolculannı aynı gu~ 
akşamı Ayvalığa çıkarır. Yolcu 
bileti vıpurda da verılir. Adres 
Yemif'te Tavilzade Mu laf 

iraderl~r. Telefo!I· 22210 

------- (24741 

SEYRISEFAlN 
Merkn ac-taı C.lata KöprGh•t• 8. 2382. 

'ebe A. Slrlced M&ı.ıınta. sado H. 2.)'7CO 

IZMIR - MERSiN POST ASI 

KONYA 
28 Niıan Cuma 10 da ldar 
rıhbmından Çanıkka'e, lzmır 
Çeıme, Kuşadası, Küllük, Bod 
rum, Marmariı, Dalyan Fe • 
biye, Kalkan, Kaş, FiDike, An 
talya, Alanya, Mers:ne kalk • 
cak, dönilıte mezkur iskcl•ler 
le birlikte Taşucu, Anamo· 
uğrsyacakbr. 2185 

1ataı>b<>I İkinci ior.ı .ı u 
dan : 

Btr borçtan dola,,. mahc-.z o ? 
raya çeıori!mesi takırrriir eden ve 
mına (43016) ı.:.rı. üç bin on tı 

kıyme-t ıalıbr ed.ilıcn Ik ilrtaşta S · 
mani ye maballıesi.nde A 1ıi k küçük 
Jik cedit Maçka ~inde a.tilt 
dit 7 i'lıi ıs numaralarla lll<llakka 
wnaıru ( 430.6,3) metre mur ı Y 
(7491 :86) murabba arşın cnilot.um,C 
karrC!' ananın (1600) bin altı -ıı. 

hiın itibarile (79) lriS9C91i açık" ~~' 
ya konmuş ve bi<'iııci açık artt< 

29-5-933 tamun« müıı.adif pa.artesi 
nü aaat 14 t>en 16 ya ka.dıac daire1 

krlmac<lktrr Arttrnnaya i tiril.: 
istıeyenlerin mezkıir gayri menku: 
kıymeti muhammine&ioıln (et,. 7,S) 

de yedı buçugu n1sbetinde ı t 

ç.e&i vemıe.'leri l.izımdK Hakları 

'e~üe sabit olmayan · te : 
caklı:lar, diğer aliıkadııdacın irtıfak 

kı 9'1iıipl«ini" hl.1 haklarını ve lı 

ı., faiz ve masarife &lir lan ıd.di 
nı tarihi iılindan itibaren (20) g~ 
fında evcakı müsbitıderik bi:dikte d 
reye bildinneleri lazıımdır Akaı hıı. 

hakları tapu 5iciıı.erik ııa .t olma 
satıs bodel.iınin paylaşmasın.dan bai 
kahrla:r. Müterakim vergi il \ k 
1'(6İ ve tanzifiye ve tenvıriyc 1 n 
veUit bdodiye rüsumları miı tc•ıy 
tir. D:ıha mallı,.-t i teny ı' n.•1 
933 ıarıhindffi t arcn d ı a-ı 

Jun.durul.aeak olan artttn:na 8""'tnallnı! 
k 93Z-2367 No. !u . ya mda m 
ve mahallı mezküru e\'$&f v rı 

mesall'a uıı ha"~ va.zıvet ve t3ktırı 
met raponmıı ı;orilp .. ı..~kler 
ı,;o olunur. (25?~ 



Ankaralının Defteri 
Tek cepheye sadakat 

böyle mi olur? 
Tehlikeli oyanlar • Celilecldin 

Arif Bey Erzuramda .. 
ANKARA. T6fıj 1 ıi. 19JO 1 TalpWm lm'1 e11 ta• 
Kmtalut M""*'• , ftl'lnef • "L' ~ 'ci, .. TN-., 8ım J> 8r

larm yapııc•ld•n en lıiylik f- _,.....,., -. "°""' ~ iJa-
LL. reJI"•·-·· L!L.!_... hnUI .. ..... ...... v..,... ,...m,. ... -· ........ n&U e, ---- • _.,,,,., zrl 
-·-ııaatl- __ .,__._ nu nL - -· ,,._ .,. ••=ııf 
- ~·• ---· -

7
- ooliliie Cellleıtin Arif 8~ la. 

pye ~mcla topl-· ~ !"ilmeai çalı ......,,,, .. oba. • ... ,.:: 
len milli lmnetls; eia' ikinci ifleri lrolo~, Mır "• 6w '" 

ıılenıcecleki ~ We plul lllilleı tJe/rili aloıwlı bir - 6nlannuat 
- huwi -''-e .erUine l&ftf olar. Me .. leyi b~ C.ı.ikttin Aril 
kuvveti faydum :r- •Jdlar. Beyle matcıh:/r /ralaralı yazıyorum ..... 

Celllettin Arif &.yin Enunan Anlqıhyor ki, cephe kumanda 
laaliyeti baldrmds hayret Ye endi nmı da bu fikre çeYirmif
te ile lamtık riftyetler Yar, Mafi. ler. 8ir taraftan ...... aflJit ıilf 
:ye Vekili F.-it Beyin, Meclİ911 ler, diier taraftan orduda .Wilti
aöylediti aözler aramda ~ mal olchıluw ileri 18ıı•ek 86yiJk 
tin Arif Beye dfedilen Onu t Millet Mıcliaine tiJı:lyettım bul
YUiyet) in, (dabilt mnıle) .:l IDUflar. Artık YUiyet ıaçdmr. 
.. ki~ .-hiyetini ldwe bilnai,_ Muatafa K-ı Pap diyor ki: 
Jlerkes Büyük Millet Mecliü ~ "Bümıs, poliıilı. ._ a...n:!~ 
ci reisi Celiletin Arif Beyin .... --1--~· Ord 1 • .1-

ld-- -1in4en, aWinirı ~""• Br-
ce DMZUD o -- l&DIJW, F.. wwwwı:a....,.. wswwwıi,ııe iie IHlli intUllto 
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Bir şoförle konuştıım! •• 
Yaya yürümenin adı spor oldu, 

toförliiğiin esrarı!? •• 
Ankara • (llllJ. 

liyet) - c--. 
tirabatindea i9tifa, 
de etmek, lıiraa ba 
Ya almak ...... 
0...... çiftliiine 

kaılar - •• obil 
~ti--olmı 
:racakb. oı •u. 
bindim. ........ ............... ' 
Watme ........ 
dık. Fakat .. , u 

liii kariliir ,. ;.. 
tifadeli Wr Jllla 
dökmek•Llm·,.ı 

eli. s.. ....... _ 
ruyorwn, .,_ 

d....__lP's•· 1 
- a.,irrt, ..,_ilik iç - c11.U. 

- ._ .... ına sı'DıııL lıir itli. PsLnt 
buaün elimds ..... aansatlm ol• 
artık bunu brralanm, ille .....aıım. )'Ok. 
Ne yapalım -.leL bulanmut clnam 
edeceğiz. Eakicl- para mı ptu, 
yoka inenler daba Dil c&wtti? Ne 
.. o ........... net ... , ..... ...... 

........... aa-tJ'S- ... .. 
~ ... bir ..,, •• Anbnda 
... ....... , •• ~ p .... 

~ clilds a:rnalarrm kaldlrdılar, 
-. ........_... da karfwı akıta• 
_. lleiil'- a • Ben ,öyle krrk ııün· 
.. L&ı h aalatram en qaiı on 
ocalı :rılahr. it.fi ut:ıd•ı biribirine 
ıeçsr. Şii çaplan cleılilWs toförler 
Tallahi ıene temiz a6t enımif ı....n
lsrdrr. Onlar itim ı1e ı,1tmn, ıörür 
de ...... olmtar. Bi:ıı - lradmlar 
....... lıL •• Haydi l*Ç .... 8ÖylebDe 
beai afsllcp. 

11.-t Wr ~ slftl• belliydi. Bir 
sa DSfca alıb, denm ettlı ~::;=en tlfreli 1111- -'""ile ... lsiQu, ,_,,;.;..;,, VJ

••.. • · olnımak fma ,.,.,. fUi .,,. w"fillwı ..,..... ,... 

bnı buldum. Ferit Beye ı.Jı ..... lil cıtiri,_r 1-----------------------d1m: Gerçek, Celllelda Arif ...ı Şark cephni lnrmmndanmd•n 

diirlüii -• limiizi ilatiyw Lifi 
ıörii)'or, ıa lılca ehliyem- ıwasl 
yor. ll9 ay -ı bir -~ yspb· 
Tar. Vulnrab olsnlarm da elaliptna
melulal aLıldar. Ni111 tec •s•Wdı •· 
ma, ıw kaunç iyi clefll .• 

- 8-ı ... nnobUe ı..r, ,..... ... 
... ,. .... .ı. aerlıotuı. ..... otOIDOlılle 
....... . s.-a da tofidsn blfkm dııır· 
ı-. Na.ı oh-a-? S. dbıkılyona 
fyllya oturae ı- iç ., ancak mu• 
kaY.-t ed•, .. ..., - beftan ÇI• 

::ı,~lr lrapatma peydalılsr. 0,.le ka· 

:yetinin derin, acıklı bir ı.-lyetl beki--P ta çok ııeçilmıec:IL 
l'llllf !... Kisnn Karabeldr Pqa, timdi "" 
Celllettin Arif Bey iki ay eY• siyett ımllUDlf ııörlinüyor. Cevab.-

1 izin alnut.. H- yor;unluı. nm bullaaaı twfurı 
na gidermek, hem de intibep dlıio- "CelMcHÖt Arll BC7iıt ,..wblıloru, 
rami ıezo:ıek iatemit... Enunan loııratla Wr lıar .ı - -S Hlıili ICtl 
melNalarmdan H6eeyln AYTll Be- - ~ !ıwwwwıııl1111 u.alı~ 

de b:in •erilmesi • M~~ ..... IPu rır .r • tlztllltetlsloN : - ıv 
nı _.-a - ........ Helları .. eyaıtı oc antyl wnn-

. Papdan b 1181 o1uak r1ea rru1;,c ıı. rıa1i irıti1...6c 'Uıirfcriı c.ıeot 

.... Bu ric:au da ia'af edilmlt-. 
herkesin bildilf teJdir. Ald 

inmiyen tefler de tudurı C.l&
·n Arif Bey Eaww Y&rd .. 
IODl'a ardı .... bir bç tıalsr-1 

jrıkm'if.,, Ba ~ 
rum abaliaiDin pi.,._ laalfn 

................. onhı ......... 
.Wiatimml yapddrp, w l..t
•Ydıtı haa N Lar .,._ 

Vali •e\ili Ki.- p ... _ 
fimcliki' bralr Yallai) ...... ~ 

ini, ..Jinia ~- .. :CÜ u. 
....... \alarak .............. 
Nbım Beyin tayinini ,. Na._ 

ıelinceye bdar .... iriyi 
• • m&rmcaat eıhra " 

intilsahmr laliyor. 
Celllettin Arif; bltla ı.. ....., 
' i 1&dece bir mütalaa ft cHı.1ı 

atmıyor: 
"Ei... 6a dlle/rl...U... u el tal 

•• verilma.c, lııa lıonıalinLıı A.. 
oya olan itimaılı ...al ol •• .,,_ 
1zal 1ıar,,..,.da ben ılz W"1n 1-

i!CaJııaı dan doiacaJı oa,._,,lin -
lıli)'mni /ra6ul .a-r 

Diye bir de tehdit 1&YU1"Uyor !. 
Tek cephe ve her feY bu tek 

be için!" paro)uı lı6yfc mi :yG 
ecek? Millet Mecliaincle :yük. 

mevkii alan bir zat bu yola fi 
, bafkalarma bir fe1 demep 

ldamız olur -1 
Mustafa K-ı P•; iti- far. 
vardı. Bu tıebditl.ıl u -

.Uadı. Sunanla b • ..._ iP na 
dan ı.-...,. m 1 -.. 

• Arif Beyin w....ır
• Heyeti Vlkile de Jaai: Bh 
........... Şark c:ephflll ı

maltmat iltedL 
..ı_ ..... :tuan ene), cep-

~anilam ıu- Karaheldr 
Wr tıalsr-1 dL 

.... Aril a.,,u. m Ho u i' 7f111lq Wr 
he!• ıı 1 MiDi ıı ....... _ llni pli-
-· ..,..._ ~ ,..,.._... ltiim ıli
rti .. 1 M Nao ,;..,,., etlecelı y.r-
M ~ An-..,_ •ildlrmeııi, 
dolap ıauL ıı•lı Ud,...ı.rw mmü ola
=ııjw HWMrf W_,,ir. C•,..,. 
Arll l1e7, ...... ,,.,.,,.,_..,,. .._ 
- ... .ei>kxll. ·-_. Do1tilq. 
V.wı.ti .,.,..wı;,, ,..,_, W- .aı 
vali olar.mas, Ncalıaa .. Ap ., 

Bu telıırafnamenin ---
kılına K&zım Karabeldr Pepnm 
me1eleyi hlll oldutu ailK aaJ.. 
madıtma büküm e' +ek 1•
dır. Bir defe rejiyonal bir fikir ile 
hareket eden bu aba •eliliifnl 
teklif etmek dojra deflldlr. JCal. 
dı ki, Büyük Mill.t M .... W mı.. 
lfyle -ıı•••lyet, her husl bir • 
ba ahteslnde ....... .. diJe 
b nna -••• 1'111'" -GarfN .. ki, 

kaw.. = nn ceplııı \ ; 1 , 
Bir \ ~~ " nu.,.t bir h-;;ı ı 'ric• ... ba-talmm,..... Pabl M ı b
adamı olan ft belki .. h 11..a • 

Yeni ..... b ..... 

Casus Şebekesi 
Gizli Kuvvetler 

desinin te.bitinde karar ve masa· 
iai l&bik ollllUf bulanan Ce 
tin Arif Be,. ıibi bir hukuk üstadı 
da bumr ihmal etmif.. Kendi ken
dini ...ıı •ekili yapllllf.. Bu kara· 
nnı da -rkeze bir telıırafla bil
dirmiftir. Telın.fm da htilleeSJ 
ta= 

"ICarohlıir p_,. ... ıııalwuNlini 
_,_,_. Srıiüıliırwl •• lel...a.i tola 
ltilı ....... ,..,._ ...,_.... 
.öı.ıliim•lı ~ lıuNılc lıerlı• 
- ..... ili .,.. - ... "":il hrh 
,..,,_,.,_Halil~ (Halil Pafll 
_,,._,, .. w etlilmui ........... 
Vali IC.._ Beyin tlolaa ııiyade ,_,.;,.. 
... INrlnı ••• ,,...,.,,,.... madp cla6i 
~·. ~ ~ 6ia:ııaı .... oafi ~ 
tini abaıuı• .Uun. Eıawwww oltalUi. 
Hli oeltili ......... ,,._y1n Avni ~ 
İ.alİJlorfGr • •• ı.lılill•rlın lıalııal ctlilir
.. ., .... Dili lr ..,,,_ ,,..,. .. 

Biltibı bu haller, Muatafa Ke
mml Papya •uiyedn her cepliul 
nl dalla iyi aalatıyordu; faht o 
ylneı "Her fe1 tek cephe için" pa 
ıolawm eadık b•-k, o cepheyi 
•Jlflm ... _k IPa iti ..... ,..ııar 
dan, .... , •• Heyeti ...Mlede 
lwnqcyw, bar " teblill-iai 
heıkın ""n 1 wek lıhnt •IAb
clarlua lıabllt ıltb bor. Faht 1-
tia 'bir de ...IJı tanıfı YU: 8a ly 
...... ılHlt ki, baflra Yil&y.ele
.. de aira,.a edalaUir. Niha,.a 
ş.dı :znb.i:de ..... rnOhlm Ira ._.,. L;ld; .. uifMinda .. 
1 00- · a. muelı I• luıle 
llG :A lwr bir a- Mu rliih 
K ı P-.a dedi ld: 

Buglbabaıece Kulüp 
Amerika ha•• kuvvetlerinin itti· 

rakile emAlaiz bir surette 
ricude ııetirilen ,.heaer 

SEMA DEVLERi 
Jlifttea d6nya haberleri 

- "Arlıatlıqlar.. Sakın bu İfİ 
iİiçÜ •örılifiimii ~ 
Elimıle bir lllfii oar. lfin muayyen 
6ir nokııJ.oır 1-lar •elmezine -
piar-. Oraya ıelıli mi; ltig 
6ir fC7 1-elıııt .. •-sın- mani ol 
ma. BüılMilea i9nıi•; telr 6ir Jı. 
rar Ue ......ıqi lraldinılen lttııll• 
ıler, elilnd7WI Wıtlan ı..,. çcır
panınl'" 

MILUCI 

AdHyecle detltlkllk 
ANKARA. 26 (Teleloala) - Adliye 

VcıLileti llapivwrl• mildürü Mnhmut 
Nedim Beyin Acıu,. Velrileti !M!friyat 

milcl8rlQ6ne '" -. lyst müdürü Ba
lla 8etin de Aı lilr .. auuf Adliye mi
lcltltlliine ayinleri aır tutikn ilı:tiren 
oilmittir. 

Mal411erle ıehlt 7etlm
lerl için 

ANKARA,• (TıManl•) - Mn161-
.... tr1s1t ısıiwlsııiue •• a. t.s ~ 
- • be,'lye llawni,..I ....... -
hıp lı 1 ' ... 1 1 

1 + ..... rt 

llulıt• WrlııSD Wr ...... ftrilmeelal 
.... . tir. 1 

Poeta .. telsraf awwwurlan ........ 
p.-,T...,..,T.W-m 1wt 

-r11n1ıa L ... 1 • L '" • • a.. .... -
... C • &,et Halı lniıw m ıw. 
..... • ... - liİDi rMt 10 
.. 11 1 l ılı. 

- Otomobile bu.nJsr mi asaldı? 
Diyecek oldum, içini çek ... ı 
- Ona biç ....... beyim, declL a.. 

kidSD otomobile binmek kibarLldl, 
ıimcli ele yaya ylrilmek. Gt\ya ~ 
bL moda oı-,. Yaya tirlin-in Um! 
ni :ııGiürtlilktSD apor koydular. Her
k .. aaJıah ekpUi ifiae çalataban J'S• 
J'SD ılcliP ıeliyor. 

''Gecel.-i rin-nslarm ........... 
bln"biriııi kıran otomobillerd- ancak 
üçi mfitteri alabiliyor. Frfddee yir
mi, ola:ıı CPt ı +ilin birden mlııtal al
dılı - iyi fUıınlsr ...... - ........ 
arabaya ekmek çıkarabiliyor. Sine· 
madsn 91ksn çiftlerin kaldmma adm 
star atmaz ilk .-ı.iı 

- Ya7a ı•ilnlı te bir .. _al· 
.... daha iyi, y enifeloir fUl ...... • • 

Danalı olayor. Hey Pli eakl lılbar
lar ..,., 

"DitGnler de aeııcLlııti. o.Jar. 
... da .. J'll' ......... lrHd• Wr clt-
p..e yirmi ..................... . 
çafrrlırdıL. ş;..di haftada bir ..... 
olayar. o- da - ......... ,.. .... 

.nrsba tatayor, ~ - _. bi
lir .,;.m;. T Pasarlıkla. •• ..... _ .. ..,,~---
yim? Çs ... Jıra ...... \la bla ... iııai:ııl .. , , -..... . 

- E • , p - mlıtırflu!e • • 
Diı cık ..W-. • ıa abWlı 
- Ba da Dil olmum T dedi. Düte

nü yok, ıılPcm=r• yok, ıindGs mltte
rial yok. • ıc.ıa laıla .... kiti ....,... 
calumm, -'ar da ya puarbkla bi
__ .. _ -L-6 santimi eslltlminc nle--.---, 7-· "'-' rlaha ........... para uwı•ea,,., .... 
ten e:ııberl 'ıl clir. Bir ıece kaılan 
lıshr..... .. ..... erfd+ı ... 
biriDc iındi. Ba mitterilerimi:ııin belli 
.. ...... aarhotlar, umumi kedmle• 
bar artlatl.-i, bar mÜfterileri ı.piİ 
eder. Gece milttaileriaıisdSD ... ,.,. 
bir Lmm da Ftlikpalaa'a ıld•' ı dlır. 
Faldden Ankuada pek to1r ı ı n .W -
tlat Yardı. Bir ............... da ~ 
dandı. Yn=ds Wr ı..y oldrl - .. 
adnnblr ,_ J'S7UI ; 1 .. ıll. 
Dola ..................... .. 
Bi:ııim Ttlrk utlıdsri ..,., ..... ... 
sak...._T, d..WIMr•..,_ ... _ 
-. .... •' •ı• •h n ... • , 
..,~- ··· .... "Ala..,..-. ............... . 
--~··· ........ ... -. ..... lı rıs•ld. •• Ne ............ 

ftrdlr ki dall.....ı.n meyda. 
- plnne- diye sdn- marallat o
Jwlar, 

"lfuııl ber 1 'ı~ ......... bir 
••• d ........ .... 

1 lir ele -
...ı ldlrlik, ratrrJıldıır. Okm+ilde 
ber sGn k ı rlen krrk blııa mrdan bi
..w..ı. fatsdildiiini hİi ~mu? 
86)ole ııeYlcri biz mHlck mm tarurnı. 
Anbamna bm- alltt lwl m..fi
n..ia ••• , •• ,.. ~ 

.. 
1 Jl ... kı- tt. 1 Pi , -

.... çeWdimı 
- Peki, bak .- m .. I llwl d n 

..,.,. para k••e• JOIWl'ITI · ,. •• 

- ..,.... •' ......... .mıra. 
biraz fuk ....., falrat fD ~ IPS l· 
cleti .......... he 6i e ela ~ 
lubna ba da d8' ı ıh kalak ....... .,.. 
clirns; lıcırlllr. ldbarbk •ıdelan Pi' 
ti. At' •• • ............ aayıfh!J ..da,......, -.la Pi" s'srWJe za 
:ruflamsk itin yal ı•kz•le bat'sdı
lsr ... C- ......... lıM• -
...,...._ ııfbds.,cilıa ı ıwlwl .. , '•... ...... .. ... 
Wns W .,.._ ıw •P+ Bnslerdsn 
.......... .. - ld rarbot a,.ıdar
tlandır. usba yüriirlı;en ı6z1 talıısid .. 
dir. Maan- bir hadde 14Tlnııce1 

- Dar, nim .. aslralıta ...... lnsr •• 
Sanki beyimin ı ı • lacle ba kadar 

pars kaldıimr, b d•n 11 b 1 bal P. 
bl ya,sa ı•IJ u•t W. ., ... _ .. 
psl .• 
"Beınlnn da Jreı d'w'SD • •: 'ı bir 

Mide ................... ,,. ............ 
.. _......_ pua plımes, ukamndsn 
6g sGnlıcııwtw. "mua.. Wzlıın ., Wr - 3 1 'hııiz 
....... lıcbarda. ,.... kaldı. Arbk 
o.-. slftlii( ft .nar. 1 .... .. 
..... bslld ............ fasla .... . 
- ..... • dhsW a ....... ..., .. .. ...... 
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