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Sahip ve Batmuharriri 

Siirt Meb'usu MAHMUl 

Umumi Netriyat ve Yazı Müdürü 
ETEM iZZET 

Bir 
Millet 
Uyanıyor 

Atinada Müzakerelere Dün Sabah Başlan 
Almanyada 1reçen ikinci klnu

ııun sonuncu günü Milli Sosyalist 
fırkası iktidara geçtiAi zaman, bu
nun şümul ve ehemmiyeti hakkın· 
daki fikirler biribirine uymuyor-

1 du: Bazıları bunu basit bir hükU· 
llıet değişmesi zannetmitti. Bazda 
1't ise .bunda rejim deAitmeaine 
doğru atılmış bir adım manzarası 
görüyordu. Fakat 31 ikinci ki.Dun 
&Ününün, Almanyanm tarihinde, 
İınperatorluğun kurulduğu 18 i
kinci kanun 1871 günü kadar e
beınmiyetli bir dönüm noktası o
lacağını pek azları tahmin edebil
llıişti. Gün geçtikçe anlatılıyor ki 
~illi Sosyalist fırkasının it batma 
&eçmesi, Alman milli vahdet ha
reketinin yeni bir merhalesidir. 

Almanya, Bismarck zamanlarına 
kadar coğrafi bir mefhumdan iba
retti. Ne Viyana kongresinin 181~ 
~e teşkil edip te Avusturyanın re
ııliği altına koyduğu Alman kon· 
federasyonu, ne 1866 da Avustur· 
:t'anın konfederasyondan kovulma 
aile kurulan timali Almanya kon
federasyonu milli devlet değildi. 
Cerçi 1870 senesinde Prusyanın 
~ransaya kartı galibiyeti üzerine, 
1866 da hariçte kalan cenubi Al· 

llıan hükUmetleri de ittihada gir

llıisler ve Alman imperatorluğu 
letkn edilmişti. Fakat Bismarck'ın 
.\iman imperatorluğu zamanında 
da Alman milletinin bir hamur gi
bi yuğurularak bir merkezden ida 

te edilen mütecanis bir millet ha
line getirilmesine mani olan engel

ler vardı. Büyük harp bu engelle
lin en mühimmini kaldırdı. Al

ltıanları ayıran hükümdarlar ve 
llrensler silip süprüldüler. Fakat 
liohenzollern'ler ve Wittelbach' -

lar'dan sonra da Pruaya, Baviyera 

tekabeti devam etti. Weimar 1919 
kanununun tesis ettiği federal 

tümhuriyetten ibaretti. Meınleke
lin altmıt beş milyon nüfusundan 
her biri ilkönce Baviyeralı, Sakson 
l>alı veyahut Prusyalı ve sonra Al

llıandı. 

Bir merkezden idare edilen dev 
let teşkilatı ancak Milli Sosyalist 
fırkasının iktidara geçmesile bat

~nu,tır .. Hitler'in yaptığı teşkila
ta göre, bundan böyle Alman kon

federasyonunu tetkil eden hükii
llıetler Berlinden tayin edilecek u
ınumi valiler vasıtasile idare 

edilecektir. Bu valilerin baş
\lekilleri tayin ve azletmeğe 
salahiyetleri vardır. Binaena

leyh tarihte ilk defa olarak 

bütün Almanya, doğrudan doğru
)'a Seriinin nüfuzu albna giriyor 

demektir. 

Milli Sosyalist fırkasının iktida
ta geçmesinin neticeleri bununla 

da kalmıyor. Alman - Avusturya 

İttihadının da tahakkukuna yar
dım ediyor. Çünkü Hitler fırkası
llın bugünkü tekli .Aimanyamn hu 

dutları içine münhasır bir Alman
l>a fırkası değil, bütün Cermen ır

kına taınil Alman fırkasıdır. Ber
lin'de ve Münihte olduğu gibi Vi
l>anada da Milli Sosyalist fırkası 
\lardır. Ve fırkanın Avusturya bız
bı, Hitler'in liderliğini tanımıttır. 
O halde bu fırka Avusturya inti

habatında da galip gelecek olursa, 
Anschlusa, yani Alman. Avuatur

l>a ittihadı kendiliğinden tahak
kuk edecektir. Bu vaziyet te had· 

di zatında Hitlerizmin siyasi fır
ka mücadelesinden ziyade bir mil

li birletme hareketi olduğunu gös· 
termeğe kafidir. Ve bu bakımdan 
bakılıncadır ki Hitler'in Alman 

İnkılabı hakkında son nutukları
llın birinde söylediği fU sözlerin 

inanası anla,ılır: 

"inkılap; ancak hudutların için
de olsun, dışında olsun, bütün Al
lıı.an milletini yeni b~tan teşkilat
landırdığı zaman bitıniş olacak

tır." 
Ahmet ŞVKRV 

Yunan Reisicümhuru lı 
Celal Beye ziyafet verdi 

46 ıncı liste 
ANKARA, 2. A.A. - T. D. 

T. Cemiyetinden: 
Karşılıkları aranacak arap· 

ça ve farsça kelimelerin 46 
numaralı listesi tudur : Müzakerelere dün saat onbirde baş 

landı. Muhtelif meseleler görüşüldü 
Heyetimiz meçhul askerin 
ATINA, 29. (Hususi muhabiri

mizden) - Türk heyetinin Atina 
daki ilk günleri resmi ziyaret ve 
temaslarla geçmittir. Ba,vekilin 
heyet ferefine verdiği mükellef 
ziyafette söylenen samimi ve Öz· 
lü nutuklar her iki milletin de e· 
leınli tecrübelerden kıymetli ve ib 
retli dersler aldıklannı ve mesut 
bir atıyı hazırlamak için hiç bir 
tedbiri ihmal etmiyeceklerini kuv 
vetle tebarüz ettirmittir. Bu nutuk 
lar muvaffak olmağa azmetmit 
realist devlet adaınlarınm zihni
yetinin beliğ bir ifadesidir. 

Heyet dünkü cuma günü ikti
sat Vekili Mösyö Pezmazoğlunun 
Kifisyadaki villasında öğle ye
meğine davetli bulunuyordu ayni 
gün aktam saat yedide Türk heye 
ti ~erefine Maliye nazırı Mösyö 
Loverdonun evinde bir resepsiyon 
yapıldı. Bu suretle Atinanm cid
den kibar ve zarif olduğu kadar, 
kültür itibarile çok yüksek olan ye 
di yüz kifilik bir "Elite" ' ni bir a 
rada toplu olarak görmek imkanı 

mezarına çelenk koydu 

t 

Cellit B. 

basil oldu. lstanbul - Atina, iz
mir • Atina yolculuğunun ucuzlu • 
ğu kartısında yurtdaşlarıma Ati
nayı ve Atinalıları tanımak için 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Mahmut B. (Tekirdağı), Şeref (Edirne), Rüıtü (iz.mir), Hacı Mehmet beyle> 

Dört vekil izahat verdi , 

Mecliste inhisarlar, imar ve mühen 
dis mektebi bütçeleri kabul edildi 

inhisarlar Vekili Ali Rana Bey 

ANKARA, 29 (A.A.) - B. M. Mec 
lisi bugün Refet Beyin re;s!iğinde top 
landı. Razgrat hadisesi etrafında ve
rilen sual takririne Hariciye vekaleti 
vekilinin vereceği cevap takrir sahibi
nin bulunmaması dolayuile tehir edil
mitşir. Ankara ıehri imar müdürlüğü
nün 1933 aeneoi bütçesinin müzakere
si yapılmıt ve bu münasebetle ileri aü ... 
rülen bir mütaleaya cevaben Dahiliye 
vekili Şükrü Kaya Bey müdiriyeti u
mumiyenin teşkilindeki lüzum ve za• 
ruretin gün geçtikçe artmakta bulun
duğunu ve yalnız Ankara için değil, 
bazı vilayetlerde büyük mikyasta ya
pılmakta olan imar itleri için de fikir 
ve mütaleasına nıüracaat edilen bir 
yer olduğunu ve bu itibarla memleke· 
tin umumi bir ihtiyacına cevap verdi
ğini söylemig. ve imar müdürlüğünün 
belediyeler tarafından yapılacak imar 
pl.iııları ve tatbikatını mürakabe hu
susunda bir merci olması iç.in kanuni 
kayıtlar konulacağtnı ili.ve eylemiş,tir. 
Kabul edilen kanuna göre imar müdür 
lüğünün 1933 senesi masarifatı karşı
lığı olarak 170 bin lira tah&isat veril· 
mekte ve varidatı da ayni mikdarda 
tahmin olunmaktadır. i{anunun di
ğer bir maddesine göre de istimlakler 
den dolayı tahakkuk eden istihkakla-

ra sarfedilmek üzere Maliye vekale· 
tinin kefaletiyle 100 bin liraya kadar 
istikraz akti için idareye salihiyet ve• 
rilmektedir. 

Nafia Vekilinin beyanatı 
Yüksek Mühendis mektebinin 933 

seneai bütçesinin müzakeresi esnasın 
da sorulan bir suale cevap veren Na ... 
fia Vekili Hilmi Bey Mühendis mekte
binin memleketin en eski bir irfan mü 
essesesi olduğunu ve buradan yetiıen 
mühendislerin memleketin iman için 
büyük hizmetleri dokunduğunu, mek· 
tebin son zamanlarda ıalah ve tekem· 
mü! yolunda geniı adımlarla yürüdü
ğını ve bugün mektepte yol ve köprü 
au1ar ve inşaat mühendiai olmak Üze
re üç sınıf mühendis yetittiğini söyle· 
m.İf, ve bu sene Nafia bütçesinde açı
'an bir fasla Avrupaya sitajiyer ola
rak mühendis gönderileceğini ve bun· 
ların mektepten çıktıktan sonra mem 

0 

leketin muhtelif yerlerinde çalI§8rak 
iyi yetiımiı, muvaffak olmut ve mem 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Aynaroza nefyi 
Bir pi•kopo• Aynaroza 

nefyedilecek 
Fener Bqpapaslrğında Sinod Meclisi 

ile bazı piıkopaalar arasında ihtilaf çık· 
mıı ve dört piıkopos haklarında kat'i 
karar ittihaz edillnciye kadar, bunlar 
ayini ruhani yapmaktan menedilıniıler
dir. 
Haklarında bu karar verilen piskopo.., 

!ar ıunlardır: 
Galata piıkopoıu Arhangelos, Kur

tu luı piskoposu Pangratyos, Balıklı pis 
kopoau Y ennıuıos ve Kumkapı pisko
posu Filoteos Ef. !er. 

Bu piıkopos Ef. ler, kilisenin idareei
ne ait ötedenberi devam eden bazı ihti
laflar dolayısile geçen hafta Batpapaslı
ğa giderek dü!ündüklerini söyleyecekle
rinden bahisle o sırada içtima halinde 
bulunan Sinod Meclisine girmek iste
mi,ler ve girmiılerdir. Bunun üz.erine 
Başpapas, iç.timaı tatil etmiş ve metro
politlerle piskoposlar arasında şiddetli 
münakasalar olmuştur. Piskoposlar, 

(Devamı Sinci sahifede) 

1-MAHDUT 7 - MECAL 

2-MAHFIL 8-MECCANEN 

3-MAHREM 9-MECLIS 

4-MAHRUM ıo-MECMUA 

5-MAHSUL 11-MIHNET 

6 - MAHZUR 12 - MiHVER 

Listelerde çıkan kelimeler
den manaları birden fazla o
lanların her manası ıçın ayn 
karşıhklar ileri sürülebilir. 

Karşılık ögnderen zatlerin 
gönderdikleri kartılıklardan 
duyulmu' ve ititilmit olmıyan· 
ları hanig kaynaklardan aldık
larını göstermeleri riEB olunur. 

1 MAYIS 
Dün 20 kişi nezaret 

altına alındı 

Bulgaristanda da 200 kişi 
tevkif edildi 

Yann 1 Mayıstır. Geçenlerde de 
yazımşbk: Bazı komünist taslakları 
her sene bu gün 
yaklaıınca, saçma 
sapan muhteviyatlı 
beyannameler da
ğıtmak teşebbüsün
de bulunurlar. On, 
on bet gün evvel 
bu beyannameleri 
dağıttıranlar yaka
lanmıttı. Polis ye
niden bu gibi itlere 
teıebbüs etmek Üze 
re bulunan yirmi 
kadar kişiyi neza
ret altına almıştır. 
Aldığnnız malfuna
ta göre, 1 Mayıa gÜ 
nü herhangi bir top FEHMi BEY 
lu ge:ı;inti7e meydan verilmiyecektir. 
Esa.ıen daima aklı selim ile hareket e
den ve daima vatanperver olan Türk 
itÇisinin 1 Mayıs ile yakm ve uzak ala
kası görülmemektedir. 

Sofyada 200 kişi tevkif edildi. 
SOFY A., 29 (A.A. )- 1 Mayıs mü

nasebetile ciddi tedbirler alınmıttır. 
Her türlü toplantılar ve nümayifler 
menedilmiıtir. Zabıta, komünistlerin 
bu memnuiyete rağmen Sofya sokak· 
lannda nümayİf yapmağa hazırlan
makta olduğunu haber aldığından en 
fazla komünizm cidalcilerinden 200 ki
tiyi tevkif etmiıtir. Birçok komüniat 
propaganda risalesi müsadere edilmit 
tir. 

Bugün son gün 
Birinci kı•ım tahviller 
hemen satdmıt gibidir 

Diin bir konferans ııeren 
Ali Macit Bey 

Hükfunetin Erganiye ulatacak de· 
miryolunu yapmağa balkın iıtirakini 
temin için müracaat ettiği 933 dahili 
istikrazı büyük bir zaferle neticeleni· 
yor. Dün bu vatani ve karlı ite iıtirak 
için banka gitelerine olan tehacüm 
hakikaten iftiharla kaydedilecek bir 
halde idi. 933 dahili istikrazının (A) 
tertibinin sabf müddeti bu ak§am biti
yor. Bankalar bugün olacak talebin 
yükaekliğini takdir ederek ayrıca ter· 
tibat almıılardır. Cüınhuriyet Merkez 
Bankaaı ve daha bazı bankalar bir 
kolaylık olmak Üzere bugün pazar ol
ma~nna rağmen öğleden sonra açık ka
larak tahvil aatıtma devam edecek-

(Devamı Sinci sahifede) 

YılJızJ.11 I~ 
Alitiai~ ~I 

Yeni tarihi tefrikamull 

Ordu.ya 350 Zabit 
Kuleli ve Maltepe liselerini bitiren

ler bugün Harbiyeye geçiyorlar 
• 

. Bugün iltihak Resmi Yapılacak 
Kuleli askeri lisesini bitiren gençler, danı Galip Pş., mektep namına hediye 

dün. öğleden sonra Çengelköyündeki li- edilen birer saati kendi elile tevzi etmiı 
ıe bınasında mektep müdür, ve muallim tir. 
!"!"ile a~kadaşları~ bir aynhk çayı ver- Mükafat kazanan talebe ıu Efendiler-
~ışlerdır. l'.!av:etb~er, Çengelköy iskele- dir: Birinci çıkan Ömer, ikinciliği kaza-
sınde Kulelı l~se:ı müdürü erkiıniharp nan Salahattin, üçüncülükle çıkan Ab
kaymakamı Hamı! B. ve mektep mual- durrahman ve bando şefi Reıat Efendi
limleri tarafından kaqılanmıı ve mek- ler. 
tep hina11 önünde muzika ile selamlan
mışlardır. Ordumuzun güzide erkanın
dan birçok zevatın toplandıklan büyük 
aalonda harbiye smıflanna geçen Kule
li lisesinin yeni mezunlarından birinci, 
ikinci ve üçüncü gelenlere Fırka kuman 

Lise müdürünün nutku 
Mükafatlar tevzi edildikten sonra Ku- • 

leli lisesi müdürü Hamit Bey, davetlile-
re ve mezun talebeye kartı güzel bir hi
tabede bulundu. Hamit B. nutkunda ez-

(Devamı Sinci sahifede) 

Milli tasarruf artıyor! 
Ankarada bugün milli tasarruf 

kongresi toplanıyor 
Kongrede neler g6r6tülecek? 

ANKARA, 29 (A.A.) - Milli lktı
aat ve Tasarruf Cemiyeti yarın saat 
10 da Himayeietfal cemiyeti aalonun· 
da son iki yıllık konferansını yapacak· 
tır. Cemiyet aon iki yılda gördüğü it· 
!er hakkında bir rapor hazırlamıı ve 
baatınnııtır. Y annki kongrede oku· 
nacak olan bu çalııma raporu aekiz 
kıama aynlmaktadır. Birinci kısma: 
Cemiyetin kurulu§ tarihi olan 12 birin 
ci kanun 1929 dan itibaren bugüne 
kadar geçen zaman içinde cihan buh
ranı ve bu buhran içinde Türkiyenİn 
vaziyeti anlatılmaktadır. Cemiyet 
milletler araamdaki iktısadi münase
betleri gözden geçirirken alıı verit 
hacminin yıldan yıla darlattığını, ge. 
rek para ve gerek mal alıı veritinin 
bir takım engellerle çevrildiğini, her 
milletin kendi içpazar imalatlanndan 
en çok faydalanmak yollarını araıtır 
makta olduğunu kaydettikten sonra, 
bizİm haıka memleketlerde olduğu 
gibi, bir kurunına değil, bilakis bir 
kurma kımıldanııı karııaında bulun· 
duğumuzu söylemekte ve dıı memle
ketlerde bir takım ikiliklerin ve çözü 
lüılerin doğucusu olan buhranın biz
de bir takım lrurulutlann ve yaratılıı 
!arın kaynağı olacağı ilave edilmekte
dir. Raporun bu kıammda ayni zaman 
da yerli mallan hakkında yapılan ıi
kayetlerin hangi fabrikaya ait olduğu 
nu tesbit etmek ve yabancı malların 
da yerli malı olarak sürülmeainin Ö
nüne geçmek için her fabrikanın ken
di mallarına bir alameti farika koyına 
ğa mecbur tutulmasına temas edilmek 
tedir. ikinci kısımda, cemiyetin yürü
düğü gayede bir gönüllü nefer gibi ça 

Milli lktısat ve Tıuarruf Cemiyeti 
Reisi Rahmi Bey 

lıımaktan yılmayan ve yorulmayan 
ıubelerin baımda bulunan arkadaıla
ra merkezin sonsuz te§ekkür ve tak
dirleri beyan olunmaktadır. Üçüncü 
kunnda: Cemiyetin lruruluıundan bu 
güne kadar geçen üç yıl ve dört bu
çuk ay içinde yerli malı ve tuaıTUf 
davasının bir milli iı haline girdiği ilk 
zamanlarda bir eğlence mevzuu otan 
yerli malının bugün saygı ile anılan 
bir milli dava olduğu ve bilha ... 11 ço
cuklarımızın ve gençlerimizin bu da· 
vanın canlı bir propagandacı&ı ve zor 
lu bir kontrolcusu haline geldiği yazıl 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Beni de yaşatan, ölmüş! 
ÇalJai•'nın bağrındaki Dilımen'e çe- 1 zamanlarda hep Doktor Ziyo'ları ha

kileliKnutHamıon'un Pan'ına döndüm, tırlanm. 
tam bir dağ ve yaban adanu mı oldum lıte o Doktor Ziya'lardan bu ölen 
ne? dünyadan ya haberim olrrwyor, Ziya, beni de ytqattı. Hem ne çaif-
ya çok 11-ı; öğreniyorum. lıte bence ve da? en gençliğimin en aç ve en ifsÜ< 
benim gibi birçok kimHaizlerc:c ço!< e- bir çaiında. Gureba ha..tanesine bir 
hernmiyeti olan bir lrara haben de çatlak aedye kiralayamadığım bir 
ancak bugün duydum: Ziya Beybaba gün beni kadifeli bir landonla koğu
ölmüı. Selônik'te ve latanbul'un Kar- §Una götürüp yatırdı, ve Doktor Rifat 
fıyaka•ında yapyanlar Doktor Ziya Hoca ile elele vererek lıurtardı. Ben 
Beybabanın kim ve ne olduğunu bilir- hıi.la baldıran gibi dipdiri Y<Jf•Yorum, 
ler. fakat o, öldü. Hayatın bu terbiyesiz 

Olgun insana adam derler. 11e kancık cilve•ine ne demeli? 
Me.zarının baıında ağlıyan musta-

Dr. Ziya Beybaba bir (tam adam) ı · · d ripl.:rin bütün gö:r.yaı arını ıçım e top-
dı. Onun bir engin deniz olan yüre- !adım. Ailesini fedan taziyet edecek 
iinde yalnız. öksüz. çocuklar, yolısul değilim, çünlıü onun ailesi beş on ki
kadınlar, acı çeken erkekler da/gala- §İli bir eıı değildi, bütün l>ir Türlıiye 
nıp yaıarlardı. O, iyi doktorluk et- idi. Benim is;in 11e benim gibiler için 
mesini bilir, yarar ilôç vermesini bilir, yapılacak vazife şudur: Doktor Ziya 
başkaları için gi:r.li giz.fi ağlamasını Beybabanın mezarı başında değil, 
bilirdi. Her hasta31 onun için bir eıı- mezarının ayakucunda bütün Türk 
lat, bir kardeş, bir en yalıındı. doktorlarım minnetle selamlarım. 

Türk doktorlarına her vesilede ağız. 
dola.su taı; küle dolu•u laf atıldığı Aka GÜNDÜZ 
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Maarif balıi:ıft•ri 

Milli talim ve terbiye 
-3 

Fikri ve ahlaki terbiye vaziyetiıniz 
acaba nedir? 

Cümhuriyet Halk Fırkası prenaiple
ri bakonından en aılu itina ile mütale .. 
a etmekliğimiz lazımgelen mevzula
nn belki birinciıj budnr.Madem ki Türk 
cii.mias.ının şimdiden sonra- demokra 
tik, layilr. vecümhuriyetçi bir terbiye 
görmesini istiyoruz; çok mühim bir 
takım eaaalara çok ciddi 6ir vukuf ve 
imanla aanlmamız gerektir. iptida 
şunu bilmeliyiz ki din, mezhep ve sa
ire gibi metafizik telakkilerden sıyn
lıp ta milli, içtimai ve ahlaki vahdetin 
fİrazeaini akılda. ilimde ve muasır 
febefe ile hukukta aramak iatiyen 
genç bir cemiyet içirı içine dütülmek· 
ten behemehal kaçmdması ebem o
lan bir girdap vardır; o girdap ta ge
rek i.mmenin, gerek bir gün onu ida· 
re edecek sınıfın nılıen çürümeoidir. 
Yani yük.ek, lı.ubi ve g-q bir takım 
medeniyet ideallerinden, - daha doğ· 
ru biı· tabir ile - mütekiınil mede
niyet mubddesatmdan malınım ka
larak küçiilr.. adi ve fedakirlıktan u
zak bir takım zevk ve mmeat erıdiJe
lerine bağlanmaudrr. Milletin b .. yeti 
nı~cmuasına nizım. ana fikir Ye pren
•iplerden çözülerek layildi.ği hodkam
lık, şehvet düşkünlüğÜ n menfeatpe. 
restlik gibi bayağı, aııaletaiz ve aç
gözlü hayvan telikkileri içinde lıap
..,ımek istiyecek neailler yetifine bu 
lıal medeni cinayetlerin en büyüğü, 
terbiyevi günah ve gafletlerin en .se .. 
nii olur. Şu aebeple cümhııriyet t;r. 
biyedliğinin en yüksek, en titiz ~ian 
temiz, fedakar ve ülkücü ahlak gaye
si olmalıdır. Çocuklarımıza gerek sö
zümüz, gerek özümüzle göatenn~k ~re 
öğretmek mecburiyetindeyiz ki ülkü
süz cemiyet ye hele hele şerefli ve 
kuvvetli cemiyet olamaz. Yani bir 
içtimai heyet ferdi hak yerine içtimai 
vazifeye tapan unsurlara malik ol· 
mazsa iptida behlmiliğin, bayağdığın 
haydut hialeri içinde esir olur. Sorıra 
da ahlikı, seciyesi daha sağlam içıi
tima i heyetlere mahküm diifer. Şu 
""heple layik olmak, demohat olmak, 
cümhuriyetçi olmak, :ı:ekilamnrz için 
tıpkı müstakil olmak, medreaeleri, ha
lifeyi, hırafeleri, hattı Y unanlılan 
kovmak gibi bir kurtulut aaY&fı de
mektir. Ve bütün yalanlarla, masal· 
larla zilınen behime derekesine indi· 
rilmekten ayrılmak, daha ileri ve yük
sek bir ahlak ve medeniyet düstunı
na kavuşmak demektir. Liyik ahlak 
ne cennet ümidine, ne de cehennem 
korkusu gibi 61ı:ir İptidaililderine da
y anır. Onun yıkılmaz temeli ancak 
ülkü aşkı ve menfeatsiz teref sevgiai 
olabilir. Binaenaleyh bunlara İnana
cak ve bunlan tatbik edecek kafalar 
ve gönüller ister. Bu sebepten dolaJ'l 

- Reşit Galip Beyeleruli.ye -

eğer o necip ve aydınlık mefhwn, ide· 
ahiz ve karanlık vicdanlann eline dü
terse bir rıevi hodkamlıll-ve idilik va· 
oı olup gider. 

Şimdi kendi kendimize araştıralım : 
Acaba bilômum tedrisat ve terbiye miz 
bu itibarla ne mevkide bulunuyor? 
Ha11aten orta ve yükaek tedrisat mu
hitlerinde fikri ve vicdani vaz iyet na· 
addır? Açık söylemek isterim. 'Benim 
kanaatimce eaki devirlerde olduğun
dan hayli iyidir. Fakat hiç te ~ bir 
memnuniyet ve emniyet verici mahi
yette bulunmuyor. Orta tedriaatı biti
rip te mesleki terbiyeye bqhyacak o
lan - yani ilmi tabirile temel terbi
yftini gönnüt olmak lizmıgelen ~ 
gençlik sınıfında benim rastladığım 
baılıca..kusurlar şunlardır: Ciddiyet· 
sizlik, kendi anadillerinde bile esef 
veren bir bilgi ekıilı:liği. Ya göze çar
pacak derecede ceaaretaizlik., teşeb
büuiizlük, yahut şimanklık hududu
na varan bir baddmi bilm.emezlik .. 
Çalıpnadan, uğraşmadan muvaffak 
olmak, ileri gihnek hevesi. . Adi ze•k· 
ler ve eğlencelere meyil ve onlarla 
mahzuz olabilmek nezahetsizliği, . 
Büyiilı:lerini tanımamak. . Bir çok kıy· 
metlere zeki.sız ve zerafetsiz bir is
tihkar gözüyle bakmak gibi bir nevi 
takdir ve dirayet ıaşılığı. . Seçkin ve 
münevver bir gençliğe yaktşmıyacak 
derecede mantıksızhk ve şamata iti
yatları .. Uzun tetkik, ubırh tetebbu, 
gösterişsiz çallşma gibi meziyetleR 

rağbetsizlik. . Ciomani temrin ve ter
biyeyi bir nevi kabaklı: vesilesi haline 
koymak zaafı. . Okumayı oıevmemek 
veyahut bayağı ve şehn.ni şeyler oku
mağa düşkünlük. . Etvar ye evzada 
medeni ve münevver adamlara yakı
pr itinalara ehemmiyet vermemek .. • 
lnceliksizlik bir liübalilik. . Münaka
Je ve mübahaseyi ekseriya münazaa 
ve mücadele şekline aokmak. • Para 
itlerinde mübali.ta.1zhk ve saire . .. 

Evet, ve saire dedim. Çüııkii sa.y
mıya devam ebem şu acıklı demirbaş 
defterine keder verici daha baylı ka
lem müşahede ilive etmek iktaa eder
di. Fakat içinde bulunduğumuz hu
susi şerait itibari•e unubnamayı çok 
lüzumlu gördüğüm bir rıokta var ki 
hemen kaydetmeliyim: lktuad; terbi
ye noksanlığı. 

itte uzun ve tozln zıunanlardao ko
parak cümhuriyet maarif ve terbiye
ciliğlnin önüne yığılan dertlerden bir 
kaç tanesi. . Ancak sevinilecek cihet 
~udur ki milli inkılap bunların bir ço
ğu ile 9imdiden mücadeleye baıılamış 
bulunuyor. 

- A.r6a.st ua.r -

Fazıl AHMET 
. . 

Ergani ne kazandırabilir? 
Dünyanın hiç bir bakır madeni 

Ergani kadar zengin değildir 
Darülfünun jeoloji ve Madeniyat 

muallimi Himit Nafiz Bey Ergani ma 
denlerini verim kabiliyeti Ye burada 
yığılı duran iatih..ıi çok ucuza mal e
dilebilecek ceyber yığmlan hakkında 
şayanı dikkat bir konferaıu vennit
tir. Bu konferanam esaalı noktalarınıı 
netrediyoruz. Hi.mit Nifiz Bey diyor 
ki: 

Ergani mmt•keımda timdiki halde 
malüm olan 5 maden yatağı vardır. 
T etkiJd.,..., nazaran ba yataklar, 
bilhassa bir tanesi jeoloji tabirile mu· 
azzam bir maden yıimı te§kil ebnek
tedir. Buradan da çıkaraca.ğmıız bir 
netice: madenin aadece bir damar ha
linde olmadığı keyfiyetidir. Gene her 
kesin tasavvur edeceği veçhile derin
i iğe doğru cici en bir daınann itletme 
masrafı mütemadiyen değişir ve ar• 
tar, .. bit olamaz. Halbuki burada böy 
le bir vaziyet karpamda değiliz, bir 
yığın karşısmdayız. 

Şimdiye kadar itletilmit olan kunn· 
da cevher umumiyetle bir lmmantras
yon cevheri halinde görülmektedir. 
Yani zaman ile çok :zenglnl"flnİı bir 
haldedir. Ve ekoeriya ihtiva ettiği ba
kır mikdan f&Y&m haynıt derecede 
yükaektir. Buralarda eeTiıerin terkibi 
uf bakır sülfürüdür. Bundan dolayı
dır ki bunJarda terkip yüzde yirmiYi. 
batta yüzde yinnj aekizi bile bulur. 
Muhtelif nümunelerin tahlilleri vaaati 
sini alacak ve bu •ıuatiyi hatta aleyh 
te yuvarlak bir rakama iblağ edeeek 
olursak yüzde an ı.al balan kabul et
mekle herhanai bir hatadan çok uzak 
kalacağuıuz muhakkakbr. 

Şnnu da söyliyelim ki umumi harp 
esnaıımda bu madende çok eaaalı tet
kikler yapmıf olan ilmi heyetler bu 
vasatiyi yüzde 17,5 olarak kabul et
mişlerdir. Bu rakamın hatta yüzde o
nun ne kadar bilyük bir pursantaj ol
duğunu anlatmak için dünyanın en 
muazzam bakır madenlerinden biri 
olan lıpanyada Rio • Tinto bakır ma
deninin yüzde 3 bakırla çalıtbinu aöy 
lemek kifayet eder. 

Yığının maktaı 18.000 metre mu
rabbaı oluıuna nazaran her bir metre 
derinlikte 90.000 ton cHherin bulu
nacağı hesap edile .. ilir. Bu hesaba gö 
re de en aşağıdaki galerilerin üstünde 
takriben iki milyon dört yüz bin ton, 
vasati o larak yüzde 10 dereceli ma· 
d _.n, gözle görülecek fekilde meycut
tur. 
Muhtenıel cevher mikdarına gelin

ce, 60 metre derinliğe kadar yapılmıt 
olan sondajla, madenin böyle konsan 

tre edilmit şeklile aagari bu derinliğe 
kadar devam ettiğini göstennqtir. Bn 
da 5.000.000 tonluk muhtemel bir re
z~ tqkil eder. Bu auretle görillebi· 
lerı ve muhtemel olan rezel"I' mikdan 
yedi buçuk nıilyon tona baliğ olur. 
Hiç siipheaiz ki cevher sondaj derin• 
lii:inin albnda da d.,..am eder. Made
nin sondaj derinliğinin altında biç ol· 
mazaa daha 100 metre kadar devam 
ettiği neticeline vüd olunız. Bunun 
albnda da daha az konaantno İptidai 
maddenin deyam et-; lizımdır. 

Ergani bakı.- ce .. heri saf bir cevher 
telakki edilebilir. Zira içerisinde ba
kır ve kükürt ve demirden bqka mu· 
zir madenler meaeli arsenik, antima
an gibi maddeler hemen hemen mev
cut değildir. 

Ergani madeni milAttan ıooo sene 
evvel Asuriler tarafmdan kqfolım· 
muş ve hicretin 512 inci oeneııinde ya
ni on ikinci aınn baılangıcmdan İfİ· 
baren Araplar tarafından İ§letilmit
tir. 1852 de Onnanh hük6meti bizzat 
kendioi işletmeyi ele almqtır. Tahmin 
edilen kıomılannm iıletı1.-1, iltizant 
suretile müteahhitlere ihale olunurd11. 
Ve bunlar da madeni iptidai surette iıı
lettiler. 

Bu çok iptidai, madeni alt iiat edici 
bozucu usuUerle itletme, 1852 den 
1910 a kadar devam etm.İ§tİr. latatb
tiklerin verdlil mal6mata göre bu 
müddet zarfında yakünen 36,645 ton 
kara bakıra tekabül eden 295,000 tOD 
mı az yiizde 15 dereceli cevher çıkar· 
tılmqtır. Kullanılan fena usullerden 
dolayı yok olan bakır mikclan yüzde 
20 den fazla olmuştur. 

Bu iptidai işletme şekline rağmen 
iataHstikler, o zaman elde edilmit o
lan bakırlann 1908 de 18.10 Jngili:ı: li
ra•ına ve 1909 da 16.16 lngiliz lira11• 
....;, mal olduğunu göstermektedir. Bun 
lar tabii, madenin cinsinden ve zen .. 
ginliğinden dolayı elde edibnq çok &• 
§AP maliyet fiyattandır. Halbuki ~im 
di daha modern usuller kullamlacağı 
İçm maliyet fiyatı daha aşağı olacak· 
tır. 

Acaba Ergani maderıinin senelik. 
verimi ne kadar olacaktır?. Maden ya 
tağmın hazırlanması ve li.zımgelen te 
aiaatm yapılma•• için icap edecek olan 
ilk devreden :;onra madenin ocaktan 
çıkanlması derece derece arttırılarak. 
aenede 20,000 ton aaf bakıra çıkarb· 
lahilir ki bu da takriben 200,000 ton 
ham cevhere tekabül eder. 

Cevherin çıkartılma.,, taı ocaktan 
gibi açıkta işliyerek pek ucuza nıale-
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Nadolny söyledi 1 

lngiliz ;.A;.;. kartı 
Alman tekliht:rl 

CENEVRE, 29 A.A. - 1Mi. Nadolny, 
M. Norman Davisin tehlikeli olacağım 
ihtar etmiı olma'una rağmen, Almanya· 
nın müteaddit tadil tekliflerini ve mu· 
kabil projelerini uzun uzadıya izah et
mek ve bilhassa Alman müdafaa ordu
sunun ipkasuu muhik e-östenneğe çalış· 
mak ve AJman ordusu tipini diğer dev
letlerin kabul etmelerini istiyebaeceği 
noktai nazarını müdafaa eylemek sure
tile konferansta pek ~ayri müşait bir 
tesir hisıl etmiştir. 

M. Maosiğli, hiç te tahmin edilmemiş 
olan ve uzlasma zihniyetinden mülhem 
bulunmiyan bu teklif karşısında kendi· 
sinde baoıl olan hayal inkiaarından bah· 
setmiş ve çünkü Almanya11ın lngiliz 
planının teklif eylediği 200,000 kişilik 
miktan asgari telakki .. tmekte olduiiunıı 
ve buna aokeri t"§ekküllerle polis kuv
vetlerini il.ive fikrinde l>ulunduğunu 
söylemittir. 

M. Massiğli, Alman teklifiniu yeni 
bastan tekra• silahlanmak h•kkım mu
hafaza etmek suretile lngiliz planını 
temamen tahrip etmekte olduğunu ve 
bilhassa emnü selamet meseleı1iui katiy
yen he•aba kalmamakta bulunduğunu 
beyan etmiştir. 

M. MaHiğli, netice olarak. Alman mu
rahbu heyetinin wn sözünü söyJeme
ıniş olduğunu ümit etmekte bulunduğu
nu söylemiş ve demiştir ki: 

- Yokoa silahları buakma binasını 
hangi. esasa istinat ettireceiimizi bite. 
meyiz. 

M. Eden (lnıııiltere), mukal,il Alman 
tekliflerini tenkit etmi~tir. 

M. Nadolny, muhataplarına cevap ve
rerek Almanyamn tekrar silahlanmak 
değil, belki diğer de'lfetlerin sililılarıru 
bırakmalannı istemekte olduğunu, AI
ınanyanın bir sulh siyaseti takip etmek 
ve bütün devletlerle birlikte matlup ne
ticeleri elde etm"k arzusunda bulundu
ğunu beyan etmiştir. 

Fransaya iki buçuk 
mil yarlık kredi ı 

PARIS, 29 A.A. - lki üç günden- ı 
beri Franeız hazinesinin Londı-a'da ak· 
tedeceği iotikxaz h"kkında muhtelif ha
berler inıitar etmi~tir . 

Halbuki lngifu: bankalarmdan mü
rekkep bir grup tarafından yapılmıt o· 
lan teklifi Maliye nazırı ancak bugiin 
kabul etmiıtir. 

lngiliz bankaları grupunun Franuz 
hazinesi emrine amade kılınak istedik
leri mebliğ, 30,000,000 l n&iliz lirası 
yani iki buçuk milyar frank miktarında 
bir banka kredi~idir. 

Berut tayfa re 
kumandan 'i*1 

MARSILYA, 29 A.A. - Berut tay· 
yareler grupu kumandanlığına tayyare
ci Pelletier d'Ody talin edilmittir. 

Kaybolan tayylre 
bulundu 

ROMA, 29 A.A. - Berut • Marsilya 
servisini yapan deniz tayyaresi Caıtro
villa yalanında karlarla örtülü dağldı: 
mmtakalarda bulunmuıtur. içindekiler
den beş kqi ölmüıtür, üçü henüz Y&fa• 
maktadır. Birisi yaralıdır. 

Miltareke l•teniyor 
BUENOS • AlRES, 29 A.A. - Ko· 

lomlıi,., Arjantm ve Şiliye bir nota 
göndererek muhaoamatm tatili ve lhli· 
lifm hakeme havalesi hakkında bitaraf 
lar tarafından yapılmq olan tddifleri 
kbul edemiyec:eiini lılldirmiıtir. 

Belgrat davası 
BE LGRA T, 29 A.A. - Devletin mil.· 

dafaaaı mııhk~ M. Maça1a Uç sene 
hapse mııhldba etmlttlr. 

Reichatag yan .. aı 
tahkikata bitti 

BERLlN, 29 A.A. - Volff Ajamın
danı Ra}'lıiftag pngııu hakkmdalô is
tint.ıc, yakında kapene-lrtır. 

Bu iatintak netice.iade lmndakçı Lııf>. 
be'nln Alman .e ecnebi koınünlltleri ile 
t_.ta bulıunmkta oldufun,. _,,.m.
çılawfbr. 

İran petrolleri ltllAfı 
BOMBA Y, 29 A.A. - Bomhaydalô 

lranldar, lnuı petrollan haklmı.da akto
lunan itilaftuı dolayı memnuniyetlerini 
izhar etmitercllr. 

Bombay telırindeld otelcilik sanatım 
idare eden lnnblar harp ,..yialan çıkar 
çılaı.z miiladeİ-e edilir k....kuıuyle elle
rindeki ticaret .. shammı sabnıtlardı. 
Şimdi bwılan tekrar sabn alıoat• bat
lanutlardır. 

dilebilU:. Bu da cevher yıioımm üze
rindeki kısır ktsmtn önceden arttırıl
maoile kabil olur. ''D~cappage" deni
len bu uaulün Erganide tatbik edilec:e 
ği muhakkaktır. 

Yapılan hesaplara göre ve bir •ene 
de 20,000 ton saf bakır elde edildiği 
halde bir ton bakırın Ergani madenin 
de 105 liraya mal olacağı anlaşılmış
tır. Buna 600 kilomeb'e uzakta olan 
Mersine kadar 12 lira tutan yol para
sını ilive edecek olursak bir ton af 
bakmn fob Mersin fiyatı 117 lira ya
ni takriben 17,0 İngiliz lirası eder. 

Elektrolltik bakırın bugün hatta dü 
şük olan fiyatı gene 40 lngiliz lirası
dır. Demek oluyor ki bir senede 20 
bin ton bakır, 800,000 lrıgiliz lira11 ya 
ni 5,600,000 lire menllekete getirecek 
tir. 

M.·Herriotda dönüyor 
Gümrük manialarında mütareke 
yapılması resmen teklif edilecek 
VAŞİNGTON, 29 ( A .A. ) - M . 

Herriot, Fransaya dönmek üzere ha
reket etmezden evvel netn>lıman müt 
terek Roosevlet • Herriot tebliğinde 
Amerika Rei.sicümhurunun M. Herr i
ot ile hükUmetler arasındaki borçlar 
meselesini müzakere ve kendisine A
merika noktai nazanndan vaziyeti i
zah etmış olduğu ve M. Herriot'nun 
da müşarünileyhe Fransız hükUınet ve 
parlamentosunun ooktai nazarlarını 
bildirmiş olduğu beyan olumnaktadır. 

Az çok 26 Niıan tarihli Roosevelt -
Mac Donald beyanname.sini andıran 
hu beyanname, müteakiben timdiki na 
kit buhrarunı izale etmek için ittihazı 
jcap ede n umumi tedbirleri saymak
tad ır. 

Neşeli ayrılış 
VAŞiNGTON, 29 (A.A.) - M. Her 

riot, dün saat 11,15 te Beyaz saray· 
dan ayrılmıştır. Mumaileyh, M. Roo
sevelt ile refikauna veda etmiıtir. iki 
devlet adamı, pek neteli görünüyor
lardı, samimi surette ô!':-ibiTlerinin el
lerini sıktılar. 
VAŞiNGTON, 29 (A.A.) - M. 

Herriot payitahtı terketnıeden evvel 
Amerikalılara bir sel&nı telgrafı gön
dermişti.-. 

Gümrük mütarekesi 
VAŞiNGTON, 29 (A.A. ) - İyi ma 

lümat almakta olan Amerikan maha
filinde cihan iktısat konferansrnın top 
lanmaaına jntizaren dünyanın her ta· 
rafında gümrük resimlerinde bir mü
tareke yapılması h11susunun yarın M. 
Norman Davis tarafından ihzari komi 
teye teklif olunacağı beyan olunmak
tadır. 

fngiltere Mac Donaldı bekliyor 
LONDRA, 29 (A.A.) - M. Mac 

Donald, Aınerikadan uzaklaştıkça ve 
lngiliz sahillerine yaklaştıkça Beyaz 
sarayda elde edilmiş olan neticeler 
hakkında siyasi mahafilde evvelce iz
har edilmiş olan tereddütler kuvvet 
bulmaktadır. lktısat konferansının 12 
Haziranda Londrada toplanmağa da· 
vet edileceği kanaati vardır ve ihza ri 
komitenin bugün bu tairhi kat'i ola
rak tesbit ve kabul etmesi muhtemel
diı· .. Fakat burada kat'i olarak bilinen 
ve söylenen yalnız hu noktadır. 15 ha 

zirao taluitinin tediyesi hususunun 
tehiri .Aınerikaldarın arzusuna bağlı 
bir imkAndan başka bir teY değildir. 

Borçlar görii~iilmiyecek 
VAŞiNGTON, 29 (A.A.) - Beyaz 

saray, borçlar meselesinin ancak ikb
sat konferan.smdan sonra müzakere 
edileceğini tebliğ etmiştir. 

Konleranııa hazırlık 

l,ONDRA, 29 ( A.A.) - Cihan ik
tııat konferansının İçtima edeceği 
salonların hazırlanma.ama ait mesaiye 
büyük bir faaliyetle devam olunmak· 
tadır. Malı'.im olduğu veçhile konfe
rana, toplanblannı South - Kenıing
ton mü.zeıinln yeni cenahında yapa
caktır. Batlıca büyük .alon, bol bol 
150 murahhas alabilir, çünkü eni 40 
ve boyu 50 metredir. Bu cenahın yani 
başında altı katlı bir bina vardır. Kon 
ferana ki.tipliğİ:n.İn. bütün aervialeri o 
binaya yerlqtirilecektir. Huauıi tele
fon hatları, murahhasların kendi 
memleketlerile kolayca görü,melerini 
temin edecektir. Çin ve Japonya müo
teına olmak Ü-zere dünyamn her nok· 
tası ile telefon müki.lemeleri yapılnıa .. 
'SIDl mümkün kılmak için telsiz merı
zilleri vücude getirilecetkir. 

Bütün Londra, dünyanın lıer tara· 
fmdan gelecek olan murablıasları ka
bul etm"k için hazırlanmaktadır. Dip
lomat, mütehass11 ve gazeteci olmak 
üzere 1500 kqinin geleceği beklem. 
yor. Konferansm toplantılan Londra
nm yaz mevaim.ioin en güzel devreaİ· 
ne tesadüf etmesi muhtemeldir. Müze 
binasının Londranm garp k111D1ndaki 
muhteşem bahçe ve parkların ortaıın 
da bulunması, cihanın her tarafından 
gelecek murahbaslann işlerini kolay
la,tırabilecek cazibeli ve sükun ve i•ti 
l"ahat vadeden bir mub.it vücude ge
tirecektir. 

VAŞiNGTON, 29 A.A. - Ayan m:ec
liıi yeni para kanununu 21 muhalife 
karşı 63 reyle kabul etmiştir. Bu ka
nun ı·eisicümhur l\ll Roosvelt'e dolann 
altın kıymetini yüzde e11i indirmek, ser
bestçe gümüş para çıkarmak, üç milyar
lık kağıt para basmak ve ayı•ıca da üç 
milyarhk hazine bonosu ihraç etmek 
salahiyetini vermektedir. 

MEMLEKET~ 
Bağdatta yakalanan muhtelis 

bir memur 
ADANA 28 - Epey müddet evvel 

ıehrimiz p~stahaneoinde beş bin l~r~yı 
zimmetine geçirerek memleket haneme 
çıkan havale meınu~ Zihni Ef. hükü
metin tqebbüsleri üzerine Irak hudut
ları dahilinde yakalanarak Bağdada gö
tüıiilmüttür. Zihni Ef. şimdi Bağdat 
hapishanesindedir. 

Eskipazarda tren 
ÇERKE~ 29 - Filyos hattı üzerinde 

E ıkipazar ıstasyonuoa dünden itibaren 
tren iılerniye baflamı§br. Halk bu mü
nasebetle çoıkun ·tezahurat yapmıf, is
tasy.., donanmlJ, demiryolu üzerinde 
kurbanlar kesilntittir. Halkm sevinç te
zahüratı devam etmektedir. 

Edime belediyesinde zam 
EcHnıeden bildiriliyor: - Belediye 

bütçeli kabul edildiği esnada B.el~diye 
Reiıi ile bafkitibin, mahasebecırun ve 
fen memurunun maaşlanna zam yapıl
ma&ı tekarrlU etmittir. Hazirandan iti
baren bu zatların m&a!larma zam yapı
lacaktır. 

Sökede Halkevi 
SOKE (Milliyet) - Burada da ya· 

landa bir Halkevi açılacaktır. Bu "'!· 
raııdıın dolayı halk şimdid- memnunı
yet içindedir. 

Alqelıirde kupa maçla~ . 
AKŞEHiR, cMilliYet) - Şebrmvz 

onuncu alay zabi~ yurdu t~afından 
i.ı- yurdu, alay ıı!m;"1tkru1r u, "dgenç
ler spor yurdu ve aan a ar ar ı rnan 
,...-da& ıırasmda bir ku~ maçı tertip e- . 
clilmittir. Birinci maç 28-4-933 cuma 
giinü oanatkirlarla alay lakmu araam
da ikinci maç 5-5-933 cuma günü id
man Yurdile Gençler spot- yurdu ara
ımda yapılacaktır. 

Aydında lise 
AYDIN (Milliyet) - Bu sene Ay

dında bir lisenin açılacağı memnuniyet· 
I~ haber almmı~tır. Halkın mernnuniye
tıne payan yoktur. 

Trabzon limanı 
Tralızondan bildiriliyor: - Trabzon 

limanı yükleme ve bo,..Itrna anonim 
şirketi ortakları evvelki gün Halkevi 
salonunda yıllık toplantısını yaptdar. 

Müzakereyi ıirket reisi Süleyman 
Mahir Bey açb. Bilanço ve idare mec· 
!isinin ibra"' kabul edileli. Yeniden se
çilmesi lazım gelen üç aza için intihap 
yapıldı. Neticede etki azadan Hacı Ka
dızade Malunut Tabiin Beyle yeniden 
Yahya reiszade Zekeriyya, Ateş oğlu 
1 brabim Efendiler kazandılar. 

Mürakipliğe eaki Ticaret Oda11 reisi 
Hatipzade Mhstafa Bey ayni ücretle 
ipkaen seçildi. 

Nazilli orta mektebi 
NAZiLLi (Milliyet) - Vili.yet umu

mi meclisi orta mektebin böyüdülmesl 
için 5000 lira tahıioat kabul etmiıtir. 

Ankara • Ereyli battı 

CANKIRI, (Milliyet) - Çan
kır;mn Batıbel mevki.inde Anka
ra - Ereyli battınm en büyük 
3440 metre uzunluğunda olan tü 
nelinin delindiğini evvelce bildir 
mittim. Bahar geldiği için tekrar 
faaliyete b~lanmı,br. 

Şimdiye kadar tünelin 3150 
metresi tamamile hitirilmittir. Ge
riye kalan 290 metrelik yerin de 
örme ameliyab yakında bitmi' o
lacaktır. Bunlardan başka tünel
de mühim bir ~ kalmamı' demek 
tir. Ancak kenarlarma hendekler 
açmakla içerisinde ray döşenme 
ameliyatı kalmıtbr. 

Bu tünel yalnız Türk mühendi
si ve Türk amelesinin sayinden 
doğmu~ bir eserdir. 

Çine yolları 
ÇINE <Milliyet) - Yol lıusuıuııda 

çok geri kalan kazanın, umum köy yol
larının köy kanununa tevfikan yaptml
ma11 kararlattmlarak, köyleı-e tebligat 
yapılmışbr. 

Ayni zamanda 96 köyü bulunan ka
zada sekiz mektep 9e.rdır. Şimdi birkaç 
köy birl"§tirilerek ortalık yerlerine köy 
kanununa tevfikan birer mektep yaptı• 
nlınau kararla§tmlımıtır. Bu mektep
leri.11 temel ve duvarları köylü tarafm· 
dan yapdmca çatı ve doğrama kmmla
n için huou•i muhasebe yardrmcla bu· 
lunacaktır. 

Tekirdağ Orta Mektep 
izcileri . 

TEKIRDAG, "Milliyet" - Or
tamektehin kırk izci talebesi ile 
müdür ve altı mualliminden mü· 
teııekkil bir heyet Vilayetimizin 
B~rbaros ve lnecik nahiyesi mın
takalarında bir aeyyabat yapnu9-
lardır. Halkevimiz idare heyetince 
seyyahate güzel sanatlar, köycü
lük halk dershaneleri komiteleri 
ile 'dil, tarih ve edebiyat komita
sından birer zat tefrik edilmi,tir. 
Bu seyyahat daha fazla talebenin 
tarihi eserler hak.landa malfunat. 
lannı tevsi ehnek için tertip olun• 
muttur· 

Germencik gençler gücü 
GERMENCiK (!Milliyet) - Evvel

"" kurulduğunu bildirdiğim gençler gÜ
cü çalıflllaıma devam etmektedir. Na
biye müdürü beyle fırka ve belediye 
reiıleri beylerin alaka ve yardımlarım e
sirgemedikleri için bu tqekkül gün geç 
tikçe kuvvetlenmelrte ve çahflll& saha11• 
m genlılebnektedir, Yakında bir avcı
lar ve atlı spor te,kili.tı yapılacaktır. 

F oçada iskele yapıhyor 
Foçadıuı bildiriliyor: ~ Foçada tuz 

Kazanç layihası 
Mubteilt encumen IAYj 
hayı tetklka baılıyor 

ANKARA, 29 ( Telefonla)~ 
Adliye ve Dahiliye encümenleritı· 
den mütesekkil muhtelit encünıetl 
Devlet şü~ası ha/Jkındaki layiha İ· 
le Maliye ve bütce encii.menlerİll' 
de tadil gören ~ç layihasını 11° 
zartesi toplantısında müzakereye 
başlayacaktır. 

Yeni Avusturya safiri 
ANKARA, 29 (Telefonla) -

Halen Viyanada bulunan Avustıd 
ya ııelirinin istila ettiği ve yeriııe 
lstokholmdeki Auuslurya seliritıitı 
tayini mukarrer bulunduğu hakkıtı 
da buraya malii.mal gelmiştir. 

Adliyede yeni teıkUit 
ANKARA, 29 ( Telefonla) -

Adliye encümeni yann öğleJetı 
evuel ve sonra toplanarak yeni aıl· 
tiye teşkilat liiyihastnm müzaker' 
sine devam edecektir. 

Ölüm cezasının yerlo' 
ağır hapla 

ANKARA, 29 ( T elelonla ) _... 
Adliye encümeni Ilgaz.it Hatip 08· 
lu Haııanın ölüm cez.aııma çarpı/• 
man hakkındaki karan müebbet 
ağır hrıpse tahvil etmif ve cez.anlfl 
tenzilini heyeti umumiyeye teklif 
etmiştir. 

Kutuluk kereste 
girmlyecek 

ANKARA, 29 !A.A.? - Milli 1 
kereste fabrikalanmu. üzüm oe 
incirlerimizin ambaliizına kullan•· 
lan kııtluk kereste ihtiyacım beher 
hatunun fiyatı 18 kurUJU geçmiye
cek bir swette tamamile dahildetı 
tedarik ue temin etmeyi taahhüt el 
mif olduklarından 1933 rekolteli 
için hariçten kutuluk ithal edilmi· 
yeceği öğrenilmiştir. 

Yuaanf•taa Bulgariataıı 
ATINA, 29 (A.A.) - Atina A· 

janaı bildiriyor: Solyadaki Y onatı 
sefiri, Solya metrepolidinin 1913 
te Bulgarların Edirneyi aldılıları· 
mn yıldönümü münasebetüe irat 
ettiği nutuk hakkında Bıılgar hii· 
kümeli nez.dinde teşebbüste buluıı 
mufh•r. BQfVekil M. Mu,anol, ce· 
uabmJa, bu natulılara hiç bir e
hemmiyet atfedilmemesi lazım gel 
diğini bildirmif ve biz.zat kendisi
nin hakiki efkarı umumiyeye ter·· 
ceman olmayan baz.ı vatani cemi· 
yellerin bu tez.ahüratım takbih el· 
fiğini ilave etrn~tir. 

Rusyada taaflye 
MOSKOV A, 29 ( A.A.) - Fır· 

kada tasfiye yapdmCllll haklnnı/.d 
komünist mürakabe komisyona-. 
nun merkezi komitesi taraluulan 
ne,rolunan emirname l Haaran
da tatbik meukline girecektir. 

Deniz Ofisi 
lataabulda te•I• edil
mesine karar verildi 

ATINA, 29 A.A. - Balkan konfenua• 
11 Deniz işleri komiteıl dün meMisini 
bitirmittir. Komite lotanhuldaki BalkaD 
Birliği ofisine merbut bir Deniz 1'1• 
ıubesi tesİIİne karar vermiıtir. 

faaliyeti ba!lamak ll22ıedir. Memlek.
timizin tuz ibtiyacınm büyük bir kı111Dl" 
nı temin eden Foça memlehalamun 
nakliyat ye sevkiyabnın gene eskiııi p 
bi Foça limanından yapılması hükümet· 
çe takan-ür etmiştir. inhisarlar iclareel 
( 2700) lira sarfile meydana celecelr lıılr 
iıkelenin itauıw baflamıttır. A:rııl ceu• 
mette ikinci bir iskelenin insası da eler• 
desttir. · 

Hayvan muayenesi 
Tekirdağdan bildiriliyor: - Burad• 

umumi bir hayvan muayeneoi baflamır 
tır. Bütün inek, döğe ve burulmıurut 
erkek danalar baytarlar tarafından mu• 
ayene edilmektedir. Muayene neticesin-
de boğalık evoafı görülen erkek dana· 
lara damga vurulacak ve ~adetnıune 
verilecektir. 

Peştimallar kaldırılacak 
AYDIN (Milliyet) - Aydın hastane

si kadnı hastahkları mütehassıaı Dr. Sü· 
leyman Bey dünkü "Ant'' gazetesinde 
p"'tamalların kaldırılması için çak kıy• 
metli bir yazı neşredeı·ek, toplanb ha· 
linde bulunan umuni meclisten bu bu
suıta cezri karar it:tihaztnı istemektedir~ 

Bu makale esas"" peştamalların kal· 
dırrlma:ın hususunda mevcut cereyanla~ 
kuvvetlendirdi. Bütün münevverle.- b11 
hususta irıat ve telkinlerde bulunmağı 
milli ve medeni yurt borcu olarak kabul 
etmektedirler. 

Aydın mmtaka Etibba 
kongresi 

AYDIN (Milliyet) - 5 mavnta Ay· 
dına gelecek ikinci mıntaka Ettıba O
da11 kongresi fırka salonuııd>t toplana
cak ve doktor beyler fırka tarafmıla~ 
miıafir edileceklerdir. 



• 
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Ekonomi 

Ofis Anka~aya gidiyor 
Bu suretle yeni iktısadi teşkilatın 

nüvesi kurulmuş olacak 
Aldığımız malumata göre, lktısat 

vekili Celal Beyin Ankaradan avde
tinden sonra Ankaradaki iktısadi top
la.nmalarda esasları tesbit edilen yeni 
iktuat te~kilatınm yapılmasına ba~la 
nacaktır. Gelen malüınata nazaran, 
ilk iş olarak lıtanhuldaki ofis Ankara 
ya nakledilecek ve büyük ofisin esası 
hu suretle kurulacaktır. Ayrıca bir 
ihracat ofi&ine lüzum görülmektedir. 
Yeni ofis tetkilalında ltalyan ofis teş
kilamım şeklinden de istifade edil
ıniştir. Harici ticaret mümessilleri, ti
taret ateı-eferi ofisle muhabere ede
ceklerdir. 

ANKARA 18 - Ticaret müdürle· 
ri ve ticaret mümessilleri içtimalarına 
devam etn:ıektedirler. ihracat ofialeri 
merkezi hakkındaki tetkikat ta bitmit 
tir. Verilen mahinıata göre, ihracat o. 
fisi merkez müdürü müsteşar derece
ainde olacak, Hariciye vekaletine bağ 
lı olan konaoloslar da ikbsadi meoele
lerde ofiae malii.mat vereceklerdir. 

Bulgaristıtnda kuşyemi 
Gelen malumata nazaran Bulgaristan 

limanlarında mühim miktarda kuıyemi 
stoklan mevcuttur. Dahildeki stok ha
riç, yalnız bunlann 2000 ton olduğu an
laıılmaktadır. Buqariatanm senede 
12000 ton kutyemi iatihaalitı olduğun
dan gelecek seneki vaziyetten endiıe e
dilmektedir. Bilhaua Türkiyenin kut· 
Yemi ihracatındaki rekabeti kuvvetli ol
maktadır. Bu İte bir çare bulmak ve 
vaziyeti tetkik için Bulgar Ziraat neza
retinde bir komite toplanmıştır. 

Hayat ucuzluğu 
Belçika istatistik bürosunun yapbğı 

tetkikata nazaran, Türkiyede hayat aon 
aenelerde süratle ucuzlamaktadır. Tür
kiye hayat pahalığı derece.i lngiltere, 
Almanya, F ranaa ve Belçika seviyesine 
çok yakınlaşmıftır. 

ltalyada yumurta 
lıalyada yumurta ithal resmi bir müd

det evvel yükseltilmi9ti. Fakat bunun 
neticesi olarak ltalya dahilinde yerli yu
murtaların fiati çok yÜkselmittir. O 
kadar ki yerli yunıurtalann düzünesi 
3,5 lirete kadar çıkmıştır. Bu vaziyete 
göre fiatler bir az daha yükselirse ithal 
resminin arttırılmıs olmaıma rağmen 1~ 
talyaya yeniden y.;murta ithali kabil o· 
labilecektir. 

Beynelmilel ticaret odaları 
kongretıi 

'Mayllta Viyımada toplanacak olan 
l>Pynelnıilel licaret Odaları konı:reai i
çin htaohul TI....-et Odaoı Dresden de 
bulunan M. Nenni Beyi memur etmiı
tir. M. Nermi Beye Odayı kongrede 
lemsi! ıal3lıiyetnıımesi ve İcabeden ta
limat gfüıderilmiştir. 

1 Avusturya Reiıicümhuru kongre için 
Viya.naya gidecek murahhaılan kabul 
edecektir. 

Y dan ihracı meseletıi 
Ticaret Odasının yılan ihracatı için 

tetkikat yaptığını iııiden bazı kimseler 
Odaya bu hususta ııörütınek üzere mÜ· 
racaala batlamıtlardır. 

Dün tehrin yakınında çiftlik sahibi 
olan bir ziraat mühendisi Odaya müra
caatla bu huıuata malumat iıtmıittir. 

Söylendiğine göre YugoalaYya ydan 
ihracatından epeyi kir etmekte. bir ta
raftan da yılandan kurtulmaktadır. 

Memleketimizde ydan ıaınnasından 
her sene yüzlerce insan ve binlerce hay 
van billıasoa koyun ölmektedir. 

_J _e_o_a_s_A __ I 
(1, Bımkasınclan alman cetveldir) 
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Ak' a m Fiatları 

latikrazlar # fatikrau 99 
latÜtra.:z dahili 99.- Talıvi18.t 
5ark ol yallan 2,70 Elektrik ~-D. Mu ... .hhide 53,50 Tr•ın••7 ~ 

Cü.mrüldeF ~:n• Tünel ~ 

S•7di malt.i 7.- lbhbm ı11,211 

Baiclat 11.75 Anadolu 1 44,06 
T. aıkeri7e 7,75 " ili 45,75 
lamir Bel.diJ'• meaail 57,20 

ESHAM 

it B•n.kaaır N--• ı Bom o ati 21,JO 
Kupootın 9.50 Terkoa 30,50 ı ., •• Hamiline ku· Çimento A-r. 11,40 9,50 pon•u• 
.. ,, Müuaia ıoz Jttihat de7, 23,85 
Anado lu Hiaa• Şrk de1. 2.-
l. Şemeli 25,20 ıs.ı,. a.ııo so.1s Trmvay 
Reji 3,80 Şark•· ..... 2,811 

Şir. harif• ıs.- Telefon 13,-

ÇEK FlATLARJ 
12,M ı Praf Paria 

Londra 
Nü7ork 
Milano 
Brükael 
Ati na 
Cenevre , 
Sofia. 
Am•ted•m 

714 ,. Viyana 
Madrlı 
BerJin 
Var,ova 
Peıte 
Belır•t 
Bükreı 

Moalı.o'fa 

53,75 
9,14,lS 

J,38 ı.z 

83,35 
2,45 

69,34,25 
118 

NUKUT (Sabt) 

" Kurut ı --

ıs.97 
4,58,75 
5,56,llll 

2,04,12,.5 
4.25 ı.2 

3,85,211 
35,51,211 

79,86 
10.71,76 

ICuru• 

20 f. Fr•••n '7ı.- 1 Şilin. AT. 24.-
1 lattrrtin 718 ı .. .. ,.,,.ta 17.-
1 Dolar ı90 ı Mark 47~ 

20 Liret 2ı8 1 Zeloti 24.-
20 f. Bolçôluı 115 1 Pe:ap 33.-
zo DraJ.ınl 25J50 20 Ley 23.-
20 i.. l••İçr• 820. 20 Diıi6r 55.-
20 L••• 26.- 1 Çerno•~ 
1 Florin 85.- l Albn 933 

21 Kur. Çek 120 ı Mecidiye 33.-
Banlr•ot Z.-

·- -·--

Adalarda Su Var! 
raşdelen suyunda da radyoaktivite 

'lllranacak, ondan sonra indirilecek 
Şehrin su ihtiyacını karıdamak için ne 

yapmalı?· Mütehassıs ne diyor? 
Şehrin suları hakkında tetkikatla bu· 

)unmakta olan Viyanalı mütehaHıs M. 
F ellneT, evvelki gün Adalara ve dün 
de Alemdağına giderek Taşdelen suyu 
hakkında tetkikatta bulunmuııtur. M. 
FeUner, dün bize tetkikatı hakkında şu 
malônıatı vermittir: 

"- lstanbul'da nazarı dikkatimi cel
beden nokta ehaliye niabetle suyun az 
olrruuıdır. Şehre lmfi miktarda su vere
bilmek için Terkoo borulannın kutrunu 
çoğaltınak ve suyun membamda bazı 
tadilat yapmak lazımdır. Dün Adalara 
giderek su meselesini tetkik ettim. Fik
rimce Adalarda su vardır, fakat gizli 
kalmıttır; Bunu bulup meydana cıkar
mak lazımdır. Bunun için de .;,ndaj 
yapmak, kuyular açmak ve fenni tesi
sat yapmak icap eder. Bu da zaman me
seleıidir. Muhtelif yerlerde su bulundulı: 
tan sonra bunlar kanaller vasıtası ile 
toplanır ve her tarafa dağıtılır. 

lstanbul'un ve hatti dünyanın en gü
zel yerlerinden biri olan Adalann, her
feyi olduğu halde suya malik olmaması 
teeasÜf edilecek bir haldir. 

Buıı:ün de Tqdelen membalarına git
tim. AlemdağındR bulunan bu •u, dün
yanın emsalai:ı: •olarından biridir. Bu su
yun kimyevi bir ıurette tablilini istedim. 
henüz raporunu almadmı. Tahlil netice.' 
sinde •uda radyo aktivite bulunup bulun 
madığı anla§dacaktır. Alınacak neticeye 
göre Tqdelen suyumm Oıküdara indi· 
rilınesi hakkında bir k..,.ar verilecektir. 
Suda radyoaktivite varsa, borularla nak
ledildiği zaman evaafından bir kısmını 
kaybedecektir. Bu takdirde suyun rad
yoaktivitesi zail olacağından, sudan İs· 
!ifade edilebilmesi icin memb•ında bazı 
leıiaat yapmakla iktifa etmek ıcap e· 
der. 

Suda radyo aktivite yoksa borularla 
Osküdara kadar naklinde bir mahzur 
yoktur. 

Maamafih, bu su hakkında henüz 
kat'i bir fikir edinmi, değilim. 
Taşdelen suyunun yüzde ellisinin zayi 

olduğunu gördüm. Tr4delen çok kıymet 
li bir sudur. Bunu ziyan etmemek, la. 
tanbullularm bundan mümkün merte'be 
iıtifade etmelerini temin etmek lazım• 
dır. 

T erkos gölünü henüz görmedim. Ben 
Terkos te•isatı hakkında istediğim ma-

liimatı aldım, a'"tık Terkoı'u görmek 
benim -için teferruat me11elesidir. Ma
amafi orasını da bir defa göreceğim. 

Şehrin su ihtiyacını temin için, T et"· 

kos ve Bentler kafidir. Bu da Terkos ve 
Bent sulannm birleştirilmesi İle kabil 
olacaktır. Bunun da nasıl yapılacağını 
raporumda anlatacağım. Raporun gaye
si ıehre hol ve istikbali dütünerek su 
vermeği temin etmektir. 

Bet allı güne kadar Viyanaya gide
rek raporu hazırlamağa ba4lıyacağım. 

Raporumda tavsiye edeceğim şeylerin 
yapılması bir zaman ve para meselesi
dir. Bu tavsiyeler Üzerine yapılacak 
projenin tedricen tatbiki icap eder; çün
kü böyle buhranlı bir zamanda hic bir 
memlel<etin mali vaziyeti, bu kada; bü
yiik bir İfİ, kı~a bir zamanda başarrna
ğa kafi değildir. 

M6teveffa Japon 
sefirinin cenazesi 

Şehrimize getirilmiş olan mütevef
fa Japon aefiri M. lzaburo Yoahida'
nın cenazeıinin Viyanaya götürüle· 
rek orada yakılması tekarrür elıniş gİ 
bidir. Dün Japon imperatorunun doğ
duğu gün olduğu için maslahatgüzar 
M. Murakam, cenazeye şehrimize ka
dar refakat elmİ§ olan Refik Amir Be
ye bir öğle ziyafeti vermiştir. 

Merkez memurlukla. 
rında nakiller 

Beyoğlu polis merkez memuru Ka
mıran Bey Ernjnönü, Eminönü mer
kez memuru Hulüıi Bey Beyoğlu, Ka
dıköy merkez memuru Mehmet Ali, 
Fatih merkez memuru Naci Bey Kadı 
köy merkez memurluklarına nakledil 
mitlerdir. 

Dr. Fahrettin Kerim 
Beyin konferan•ı 

Dr. F ahrettin Kerim Bey bu akşam 
saat 18 de Halkevinde "inkılap çocu
ğunun yetittirilmeainde ruhi esaslar" 
mevzulu bir konefrana verecektir. 
Konferanstan aonra bir de konser ve
rilecektir. 
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GUmrltklerda 

Fark alınacak 
Y anhtlık kanaat ve 

içtihatta imiş! 
lstanbul ithalat giimrüğilnün bir 

numaralı ambannda bir taknn sun'i 
ipeğin beher kilosundan 21 lira reaim 
alınmak lizım gelirken iki lira resim 
alınarak çıkarıldığı ya:ı:dmıftı. Dün 
bu hususta Gümrük Başmüdürlüğün
den fU malum11lı aldık: 

- Bunlar kıvrak ve bir ıelı:li mah
auata bükülmüş aun'i İpek ipliğinden 
ibaret olup şimdiye kadar gümrükler 
de İpek ipliği olarak tarifelenmek su 
retile re!SİmlendiriJerek çıkanlmıt ve 
ahiren tarife müdürlüğünce bu iplik
lerin birkaç telden mürelı:kep ve bir 
ıekli mahouata bükülmüt olması iti
barile (elbise yakalarmda ve mobil
yalarda saçak gibi istimal edilebilece
ği) mütaleasile harç addile tarifelen
mesi icap edeceğine dair ittihaz olu
nan karar Üzerine hiııl olmuı bir •a~ 
ziyettir. Bu karar mucibince re•İm 
farklarının tahsili ail olduğu gümrük
lere tebliğ edilmiştir. Ve gümriHderce · 
karardan evvel tatbik edilen muame
lede kanunen tatbikatı mucip bir hal 
yoktur. Nihayet bir kanaat ve içtihat 
meselesidir. 

YIUlıyetta 

Bir yolsuzluk 
Üç memura iıtea 

el çektirildi 
Bakırköy Maliye tubeainde bir vergi 

ıui iatimali tahakkuk etmlıtir. 
Bunun üzerine bir tedök "e iki tabail 

memuruna itt- el sektirilmittir. Tah
kikata devam edilmektedir. 

Mayıs maaşı 
Mayı• umumi m.a.qı yarın verilecek

tir. Ücretli memorlann nisan ma8'ı ve
rilmi4tir. 

Kadıköy'de muaakkafat 
Kadıköy ve Üsküdar kazalannda dün 

den itibaren musakkafat tahririne baı
lanmııtır. 

Tahrir komisyonları 
Geçenlerde itten el çektirilmi§ olan 2 

ve 3 numaralı t.ab .. ir heyetleri riya.setle
rine yenileri tayin edilmiıtir. 

Bayrıtk bezi 
Tosya'da iyi bayrak bezi yapıldığı ve 

bayrak imali için bundan alınması Vi
layete bildirilmiııtir. 

Polisti! 

Sulara kapılan vapur 
Saadet vapuru, dün sabah suların 

akıntıaına kapdarak köpriinün geçit 
gözüne çarpmışsa da nüfusça zayiat 
ve haaarat olmamııtır. 

Praıııt doğrarken 
Gümüşsuyu .sakinlerinden Mehmet, 

prasa keserken kazaen elindeki bı
çak dütmüt ve ayağından yaralanmış
tır. 

Cam kırmış 
Halaskar Gazi caddeaônde Makar· 

ın iaticarındaki evin camı, garson Ni
şan tarafından kınldığı iddia edilmİ§ 
ve tahkikata ba,lannu,hr. 

Uyurken 100 lirası sırrolmuş 
Topanede kömürcü Aptullah Efen 

di zabıtaya müracaatla dükki.nında 
uyurken cüzdanındaki 100 liruının 
çırak Ali ve Bekir tarafından çalındı 
ğmı iddia ettiğinden tahkikat yapıl
maktadır. 

Bir sene evvel çalınan manto 
Üıküdarda Sultantepesinde oturan 

Firdevs Hanımm bir sene evvel çalı
nan mantosu, dün Üsküdar çarııs:ın .. 
da Nedime Hanımın üatünde görüle
rek istirdat edilmiştir. 

Müvazenesini kaybedince 
Beyoğlunda Sanla r,ıı .. ın klir~.11.cle 

çalııan ameleden Antanov müvaz.ene
sini kaybederek dÜ§JDÜŞ ve yaralana
rak hastahaneye kaldırılmı§lır. 

Hırsız hamal 
Yeşilköyden Kadıköyüne nakliha

ne eden Dlmitri Efendinin eşyaları a
rasındaki iki halı, hamal Artin ve ar· 
kadaşları Davit tarafından aJirılnuısa 
da her ikisi yakalanm.ııtır. 

Y ıtralamışlar 
Topkapı haricinde yol in~aatında 

çalıtan Mehmet ve lbrahim, ve lı:üçük 
lbrahim tarafından yaralandıklarını 
iddia etmişlerdir. Müteanzlar jandar
maca derdest edilmitlerdir. 

Tramvay çarptı 
Vatman Saim Efendi idaresindeki 

Y edikule • Sirkeci tramvayı, Mustafa 
Efendi isminde birine çarparak bur
nundan yaralanmasına sebebiyet ver
mittir. 

Hem kel, hem ..• 
Galatada Rıhtım şirketi antrepnau 

memurlanndan Ihsan Bey ambar da
hilinde sigara içmemesini tembih et· 
tiği hamal Ali tarafından kanca ile 
kaşından yaralanmıf, Ali yakalanmı§ 
tır. 

Fraa•ız muharriri 
bugün geliyor 

Şehrimizde iki konferans vereceği
ni yazdığmıız F ranaız muharrirlerin
den M. Leon Pierre - Quint, bugün A· 
tinadan ,ehrimize gelecektir. 

--- ---- -

Mearlffe Bal ad iyede Tadını kaçırmıyahmf 

!;eyyar sergi Yeni proje 
Ka.y•erlye vardı. Yolda Pahalıya çıkacağından 

Paskalyeler, dini günler , milli 
bayramlar Avrupanm çahskan İf 
adamlarını daima ~ikayete sevke. 
der. 

köylüler kitap i•tlyor tatbik edilmiyecek 
KA YSERl 29 A.A. - Seyyar terbi

ye sergiai dün Kay .. riye geldi. Sergi 
mayısın birine kadar burada kalacaktır. 

Sergi, Y erköyde, Yozgat ve Kırşehir 
Vilayetleri muallimleri ile halk tarafm· 
dan ziyaret edilınittir. 

Müze müdürü lsmail Hakkı Bey ter
biye ve tedriste talebe faaliyeti, Retat 
Şemsettin Bey kültür deyitmeainde ter
IHyenin yolu ve Türk inkılabında mual
limlerin vazifeleri, doktOI' Celiil Bey 
lı:öyde beslenme hıfzıaaıhbası ve köy 
çocuklannın beslenme tar:u, salgın hu
talıklardan korunma çareleri hakkında 

'konferanslar vermiılerdir. 
Sergi heyeti ile .-ilimler ara11nda 

sergi ve mesleki -ıeler etrafında ko
nutmalar olınuttar. Yerköy istasyonun
da sergiyi gezenlerin sayuı 500 Ü geç· 
mittir. Halk lıer tarafta kitap iatemek
tedir. Faklı da sergi vaııonları ve sergi 
heyeti lı:öylüler tarafından hararetli ı ... 
zahüratla karşılandı. Köylü Cümburi
yet biikfunetinin Maarif meselelerinde 
kendilerini hatırlamasından dolayı mü
teıdckirdir. Sergiyi ziyaret etmektedir. 

Felsefe tıtlebesinin çayı 
Dariilfiinun F elaefe §Ubeoi talebe ce 

miyeli salı günü Halkevinde bir çay 
"verecektir. 

Deniz ticaret mektebi 
nakledilecek 

Ortaköydeki sıra saraylardan biri
ni inal etmekte olan Ali deniz tica
ret mektebi Baltalimanındaki balıkçı 
lık enatitü•Ü binasına nakledilecektir. 
Balıkçılık enstitüaü de Ortaköye ta
şınacaktır. 

Ankaraya giden müderrisler 
T. T. T. Cemiyeti içtinıalanna i§ti

rak etmek Üzere Ankara'ya gi .. 
den müderris Koprülü zade Meh
met Fuat, Muzaffer ve Ağa oğlu Ah· 
met Beylerin tehrimize avdeti gecilı:
mittir. Müderrwer Ankarada daha 
bir hafta kalarak aon yapmış olduk
ları tetkikatı cemiyette izah edecek
lerdir. 

Pr. M. Mıtlche 
Darülfünunda ı;lahat yapmak Üze-• 

re kendisile mukavele aktedilen Pr. 
M .• Malche'in salı günü şehrimize ge
lerek Ankaraya gitmesi beklenmekte
dir. 

Mahkemelerde 

Heykeltrat M. Canonikanın Taksim 
iı.bidesinin elrafını geniıletmek ve abi
deye yeniden bazı ilaveler yapmak için 
Belediyeye verdiği proje fen heyeti ta
rahndan tetkik edilmektedir. Fakat ye
ni proje 150 bin lira kadar bir masrafa 
ihtiyaç göstermektedir. Bütçeden bu 
paranın tefrik.i ıimdilik lıabil olm11dığm 
dan projenin tatbiki gecikecektir. 

Sarayburnu gazinosu 
Sarayburnu ga:ı:inoıunun mukavele 

miiddeti bitm~tir. Belediye buraoını 
yeniden iki sene müddetle kiraya vere
cektir. Belediye gazinoyu fazla serma
yeli ecnel.i gruplara vererek bahçade 
bazı aıri eğlence tesisat vıe vesaiti yap
tırmak istemektedir. Fakat kendilerile 
temas edilen bazı ecnebi gruplar bu te
sisatı yapmak için mukavelenin uzun 
müddetli olmasını İ•temektedirler. Bele
diye ise buna ra:ı:ı olmamaktadır .. Ecne
bilerle anlaıılamazıa bir yerli sermaye
dara kirafanacaktır. 

Lokanta genişletiliyor 
Belediye lokantasının arka taraftaki 

salonu da yakında lokantaya ilhak edi
lerel<; açılacaktır. Maarif V.eki.letine ait 
olan bu salon Belediyeye almıruştır.Y eni 
salonda tadilat ve tamirata perşembe 
günü baflanacak, bazirana kadar ikmal 
edilecektir. Yeni aalon da açıldıktan son 
ra, burada bazı çaylı danılar vesaire ve
rilebilecektir. 
Beyoğlu hastanesi Hariciye 

pavyonları 
Beyoğlu haatalıaneainin hariciye pav

yonlarının S bin lira sarfile tamiri te
karrür etmiştir. Pavyonlarda bazı yeni 
te>isat da vücude getirilecektir. 

Beş cenaze arabıtsı daha 
Belediye yeniden 5 iane cenaze ara

bası yaptırmağa karar vermisıir. Bu 
otomobillerden biri lük• olacaktır. 

Muhiddin B. 
Vali ve Belediye reisi Muhittin 8. 

daha birkaç gün Ankara da lı:alacaklır. 
Vali B. Ankarada Unkapanı köprüıü 

ve •ebze hali isini halledecek ve ondan 
sonra dönecektir. 

Zeynep Kamil hastanesinin 
elektrikleri 

Oaküdar Zeynep Kimi! hastahaneai
nin elektrik t""ioatı da yarın pazarlıkla 
ih~le edilecektir. 

Hastahanenin haziranda faa]iyete ııe-
çeceği tahmin edilmektedir. 

Hapishanede~i esrarkeş 
Maznun: ''Bana artık ceza verme_ 

yina Allah zate~ cezamı vermiş,,dedi 
Vazifesini ihmal elınekten suçlu be~inci müatantikliğe tevdi edilmişler-

tevkifane müdürii Mekki Beyle tevki- dir. 
fanede earar içmekten ~uçlu Hüsnü
nün muhakemelerine dün ağırceza 
mahkemesinde devam edilmiştir. Dün 
kü muhakemede tevkifanedeki bazı 
mevkuflar tahit olarak dinlenmiş, bun 
lar tevkifanede Hüsnünün üzerinde 
esrar çıktığını ve Mekki Beyin talı:ibat 
yaptığını söylemitlerdir. Bundan son
ra iddia makamının işgal eden Muh
lis Bey iddianamesini serdederek Mek 
ki Beyin esrar çıkınca vazifesini ih
mal etn'lek noktasından beraetini, fa
kat tevkifane bakkalının değiıtirilme 
sinde usulaüz hareket ettiğinden tec
ziyesini, Hüsnünün de üzerinde esrar 
çıktığı için cezalandırılmasını iateıni.t 
tir. 

Hüanü - Ben inki.r etmiyorum, ü
zerimde esrar çıktı, on gün prangaya 
vuruldum. Esrar müpteli.uyım, 27 se
neye mahkU:mum, bu on gün paranga 
dan sonı·a gene muhtelif kereler es
rar içerken yakalandım, iki kere 42 
şer gün, bir kere de 20 gün paranga
ya vuruldum, bana cez:a vermeyin, 
Allah zaten benim cezamı verdi, tam 
yirmi yedi sene hapia.anede yataca
ğun, demittir. 

Mekki Beyin vekili Sabri Bey de 
Mekki Beye İsnat edilen ihmal ve u
aulsüzlfiiün sabit olmadığını söyliye
rek müvekkilinin beraatini iatemi:ttir. 
Heyeti hikime uzun bir müzakereden 
sonra Mekki Beyin ıuçları aabit görül
mediğinden beraetine, Hüsnüniln de 
evvelce cezalarını çektiğinden dolayı 
tekrar cezaya mahal görülmediğine 
karar vermiı-tir. 

Af ve tecilden istifade 
Kuleli askeri lisesi civarından ge

çerken Matmazel Martayı öldürmek 
kaatile yaralayan sabık polis memuru 
Salahattin Efendinin muhakemesi dün 
neticelenmiı, iddia makamı suçlunun 
dördüncü madde ile cezalandırılma
sını iatemittir. Heyeti hakime müzake 
reden sonra Salahattin Efendinin af 
ve tecil kanunundan istifade ettiği ci
hetle tayini cezasına mahal olmadığı: .. 
na karar vermiştir. 

Üç eroinci dıtha! 
Dün müdda;umwniliğe zabıta tarafın

dan üç eroin kaçakç1S1 daha teslim edil
miştir. Bunlardan birisi Ayte Haıum iı
minde bir kadın, diğerleri de Ali ve 
Tahir Hasan İsminde iki kifidir. Her 
üç maznun da evraklariyle birlikte 

Kaçak çakmak 
Galatada Mahmudiye caddesinde

ki dükkanlarında kaçak çakmak ta§ı 
bulunan Berber Hüseyin ile kahveci 
Şevkinin muhakemeleri dün adliye ih 
tiaas mahkemesinde bitirilmiı, berber 
Hasan 5 ay, Şevki 6 ay hapse, ikiai 
birden 246 lira para cezası vemıiye 
mahkôm edilmitler, her ikiai de der
hal tevkif olunmuılardır. 

Beş kilo esrar 
İzmit civarında Aluneşe köyünde 

oturan ihtiyar Fatma Hanımm evinde 
5 kilo kaçak tütün bulunmuı, Fatma 
Hanım muhakeme edilmek Üzere İs
tanbul Adliye ihtisas mahkemesine 
gönderilmi4tir. Söz söylemiye iktidarı 
görülmiyen bu kadın aorulan suallere 
yalnız "bilmem" diye cevap vermiş, 
muhakeme ıahit celbi İçin 10 mayraa 
bırakılmış, Fatma Hanım tevkif olun· 
mu,tur. 

Bir rüşvet davası 
Seyrüsefer idare.inde mühendis 

olduğu esnada imtihana tabi bazı fO• 
förlerden rü§vel almaktan suçlu Kad
ri Beyin muhakemesine dün üçüncü 
ceza mahkemesinde devam edilmiı, 
ıahit celbi için muhakeme başka gÜ· 
ne bırakılmıflır. Kadri Beyin de 100 
lira kefaletle serbest bırakılmasına 
karar verilmiıtir. Fakat Kadri Bey e
roin kaçakçılığı suçundan da aynca 
mahkum olduğu için tahliye edilme
miştir. 

Büyükdere yangını 
Dikkatsizlik yüzünden Büyükdere

de ikamet ettikleri evde yangına se
bebiyet vermekten ıuçlu Tevfik Beyle 
Talat ve Kevser Hanımın muhakeme
lerine dün ağırcezada devam edilmiı 
tir. Bu yangında ev aakinlerinden ve 
maznunlardan Talat Hanımın çocuğu 
öldüğü, gene Talat Hanımın akraba
larından iki kitinin ayağı lurdarak to 
pal kaldıkları için davaya afırceza 
mahkemesi tarafından bakılmaktadır. 
Dünkü muhakemede de bazı tahitler 
dinlenilmiı, bunlar yangının çıktığını 
gördüklerini, fakat neden ve naaıl 
çıktığını, kimin sebebiyet verdiğini 
bilmediklerini söylemişlerdir. Muha· 
keme diğer bazı şahitlerin celbi ve 
itfaiyeden yangın söndürülme raporu
nun getirilmeıi için haziranın üçüncü 
gününe bırakılmıştır. 

Katoli'k ve Musevi bayramları 
i,lerin en civci i zamanına tesa. 
düf ettiği için vaktin kıymetini bi
knler için teessüfle kartılanır. 

Er.kiden, hayatın daha sakin ve 
düzgün yıllarında peygamberlere, 
havarilere ayrılan dini bayramlan 
İf adamları kendilerine bir istira· 
hat günü olarak kabul eder ve o
na göre tertibat alırlardı. 

Milliyet duyguları harekete gelip 
dünyada yeni bir siyasi ceryan 
b14laymca milletlerin mücadele 
ve zafer tarihleri kıymetli hatıra
larla dolmağa ve dini bayramları 
milli bayramlar takip etmeğe bat
ladı. 

Büyük harpten sonra bu silsile
ye bir de iyi ve fena valı:aları hatır
latan istila ve kurtuluf günleri ka
rıttı. 

Şimdi her memlekette artık 
mizah meTzuu olmağa batlıyan 
silah ve iktisat konferansları gibi 
mücadele ve kurtulut bayramları 
da birbirini takip ediyor. 

Fakat it bununla da kalmıyor. 
Avrupada da yeni yeni bayramJar, 
hahalar peyda oldu. Şarap bayra
mı, üzüm bayraım, toprak bayra
mı, kömür bayramı, iktisat hafta
sı, yardım haftası, ıefkat haftası 
ve daha alda gebniyen bir çok 
günler, bayramlar ve haftalar ...• 
Biz de geri kalmıyoruz. 

Ağaç bayramı, incir 
çocuk bayramı, toprak 
ve saire. 

bayramı:, 
bayramı 

Hele istilaya uğrayan kat.aba 
ve tehirlerimizin kurtuluş günleri 
birden hatıra gelmiyecek kadar 
çok. 

lsbrap ve sevinç günlerimizi u
nutmak doğru değildir. Fakat bu
günün buhranlı ve mücadeleli ha
yatında bu kadar çok bayrama ve 
merasime tabi olmak ta doğru ol
masa gerek! 

Bana öyle geliyor ki milletin 
varlığını ve tarihini tebarüz etti
ren büyük inkılap hahralarını ya
ni resmi bayram olarak kabul edi
len miUi günlerin hakkını vermek, 
bugünlerin 'erefini ve zevkini 
tattırmak için araya karışan kü· 
çük hatıralardan biraz fedakarlık 
etmemiz lazım gelecek. 

İnkılap tarihimiz zafer ve kah
ramanlık doludur. Fakat bütün 
bu parlak sahifeler Gazinin en 
büyÜk eseri olan zafer ve milli ha
kimiyetin kalbinde toplanmıştı,·. 

Ne.ilden nesile geçecek gönül
den gönüle itleyecek bugünlerin 
azametini daha kuvvetli duymak 
ve anlamak için mevzii kurtulu~ 
günlerimizde daha muktesit olma
mız faydalı olur zannederim. 

Burhan CAHIT 
-·----•••••••---•••ıııu11.ı•ıııaııı11111•••••• 

Gayrimübadiller 
Ankaraya gidecek he· 

yet •onra •eçllecek 
Gayri mübadiller cemiyeti idare heye· 

ti dün de toplıınmq ye perşembe günü 
yapılan toplantıdaki kararlar dahilinde 
müzakeratta lıulunmuıtur. Neticede, 
Ankara'ya gitmesi ve gayri mübadillere 
ait itleri onıda daimi surette takip et
meai mu.af.ık cöriilen heyeti murahha
aanın seçilmeai tehir edilmiıı ve cemi
yet reisi lınnail Müttak B. İn heyetten 
evvel Aııı.aı.'ya gitmeai muvafık göriil
müttür. Müttııi< B. yann akııam Anka· 
ra'ya gidecek, orada Takdm Kıymet 
Komiıyonunun Ankaratya nakli yeni
den bono verilmesi için Maliye Veka· 
letile temas edecek n avdetini mütea
kip seçilecek heyet te Ankara'ya gide
cektir. 

Bono piyasası 
Hiç sebep yokken gayri mübadil bo

nolan dün 39 liradan 35 • 36 liraya ka
dar diitmüıtür. Gayrimübadiller cemi
yeti, dünkü toplantısında bu vaziyeti de 
tetkik etmittir. 

Bu huıusta kendisile görüştüğümüz 
Gayrimübadiller cemiyeti reisi lsma
il Müttak Bey ıu aözleri söylemiştir: 

- "Elde mevcut bonolar tamamen 
itfa edilmedikçe ye~iden bono tevzi 
olunamıyacafı, ıı<>* günlerde makamı 
aidile yapılan temaslardan bir kere 
daha ve katiyetle anlatılınıttır. Bina· 
enaleyh bunun hilafına olarak bazı 
maksatlara müsteniden çıkanlmakla 
olan ,_yialara <.hemmiyet verilmeai ıs 
tihakak , ahiplerinin menfaati ri ica
bındandır. Bu hakikat geçen gün ida· 
re heyeti içtimaında Gayrimübadiller 
huzurunda sarahaten ifade olunmuş
tu. Keyfiyeti istihkak sahiplerinin na 
zan dikkatine vazetmeii vecibedea 
addederim." 
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ABONE ÜCRETLERİ : 
Türkiye için Hariç içia 

L. K. L. K. 
3 aylıjı 4- 8-
8 

" 
7 50 14-

12 
" 14 - 28-

Gelen ııı.•rak seri verilmez.- Müddeti 
geçen nüshalar 10 kuru,tur.- Gazel• •• 
matbaaya ait itler için müdiriyete mü
ra~t edilir. Cu:etemi.a ll&nlann m .. 'u
liyetini kabul ebnn. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Yeıilköy raaat merlı:m:inden aldıjnnrs 

malUmata nazaran buaün ha•• as. bulutlu 
geçecek riizai.r aakin .. ecektir. 

29-4-933 tariLinde ba.,.a tazyiki 763 mi
limetre hararet en fa'l:la 14 en u 8 aan
ti&rat idi. 

~tELE~~· 
Münak•a ile memuriyet 

Gazetelerde görüyoruz •• Şark ti
mendiferleri tirketi bir dif tabibi 
almak istiyor. Münakasa açını, ••. 

Haşim Patanın Maarif nezareti 
zamanında maarif müdürlüklerin
de bulunmUf bir zat İstanbulda 
mazul olarak otururken, Y anya 
Maarif müdürlüğünün açıldığını 
ititnıif ve doğru H8.şim Pataya çı
karak Y anya maarif müdürlüğünü 
istemiş. Pa'8- da vadetnıif. Lakin 
birkaç gün sonra oraya başkasını 

. tayin etmit. llk vaadi alan zat ta
bii hemen nazıra çıkmıt ve sor
mllf: 

- Aman efendimiz. Y anya mü
dürlüğünü kulunuza ihsan buyura 
cağınızı vadetmittiniz, halbuki o
raya Ahmet Bey bendenizi çirağ 
buyurmuasunuz .• 

Paşa: 

- Evet! demit, çünkü siz oraya 
3000 kurut maaşla talip idiniz. Hal 
buki Ahmet Bey 2500 kuruta razı 
oldu. Onu tayin ettik. 

Sözünü saklar takımdan olmı
yan mazili memur hemen fU ceva
bı vermit: 

- Paşa Hazretleri, eğer memu
riyetler münakasaya konduyıa 
bendeniz 5000 kurut maaşla ma
kamı alinize talibim .. 

İtte Şark 9iınendiferleri idaresi
nin münakasa ile bir dişçi arama
sı bana bu fıkrayı hatırlattı. Şüp
he yok ki; her feyİn ucuzu olduğu 
gibi diş tabibinin de ucuzu bulu
nur. Lakin unutmamalı ki bütün 
munıı:luisa itlerinde olduğu gibi o
nun da en iyisi seçilmit olmaz .. 

Benim garibime giden taraf şu
dur: Etibba odası bu ite vaz'ıyet 
etmiş, tetkikat yapıyormllf. Ne di
ye tetkikat yapıyor?. Eğer kendisi 
azasına hakim ise emreder: 

- Böyle haysiyet kıran müna
kasaya girmeyiniz! der. Onlar da 
girmezler •• Ortada mesele kalmaz. 
Ama eğer bu işe böyle münaka
~a ile talip çıkar, içlerinden biri de 
münakasayı kazanırsa bu dit tabi
bini acaba nasıl ve hangi bak ve 
nizama istinaden muahaze edebi
lir. Oda, acaba (ar yılı değil kar 
yılı) meselini bilmiyor mu? 

Taksim meydanı hakkında 
bir mektup 

Geçen gün, Taksim abidesinin 
etrafındaki bahçenin içinde ale
min gözüne ve zevk erbabının yü
reğine batan telgraf direği hakkın 
da yazdığım yazı üzerine karileri-

M j il I{ 1 ( 11: 1 G ( tf I c msnı: 89 -
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1 YE 
Sefalet 

- Arjantin hikayesi -

Isa aleyhiaaeli.m, yanında aziz Pi
erre Hazretleri olduğu halde birer a· 
ta binmitler, gidiyorlardı. Yolda lıa 
Aleyhiuelilmın atı nalından bir çivi
yi dütiirdü. Bu eksiklik, hem yürüyü 
şün ahengini bozdu, hem de ata ızdı
rap vermeğe ba.tladı. 

Çare, en ya.km nalbanda uğramak 
ve atm nalını mıhlabnaktı. 

Ve en yakın köyün nalbandına uğ 
radılar~ 

Bu adamcağız aefaletin yer yüzün 
de timsali idi. O kadar ki, nalbant ol
duğu halde dükkanının içinde aran
dı, arandı, bir mıh bulamadı. En nİ· 
hayet bir demir parçasını buldu, eğe
ledi, eğeledi, mıha benzetip hayva
nın nalına çaktı. 

!sa Aleyhisselam paraaını vermek 
istedi. Fakat sefalet çeken adam dedi 
ki: 

- Siz derviı insanlara benziyorsu
nuz. Paranız yoktur. Ben bu iıi aeva .. 
hına fisebilillah yaptım. Haydi güle 
güle gidin. Uğurlar olsun. 

lza Aleyhisselam ve Aziz Pierre 
Hazretleri tekrar yola revan oldular. 
Epeyce yürüınütlerdi ki, Pierre Haz· 
retleri sakalını sıvazladı ve dedi ki: 

- Ya lsa. Biz bu adamcağıza hiz
metine mukabil para vermedik. Bari 
manen olsun, kendisini tatmin etsey
dik ne olurdu. 

lsa Aleyhi .. elam : 

- Haklııın Pierre, dedi, ben de 
senin gibi dütünüyorum. Haydi geri 
dönelim de, ıu adamcağızın hatınnı 
bir defa daha tatyip edelim. 

Beygirleri çevirdiler. Tekrar köye 
döndüler. Nalbant deminki müıterile· 
rinin tekrar geldiklerini görünce he
men ayaja kalktı. Yerden selamlar 
verdi. lsa Aleybisaelam dedi ki: 

- Sana para vermedik. Bari dile· 
diğin bir tey varsa, dile bizden .. 

Aziz Pierre Hazretleri nalbandm 
kulağına eğildi: 

- Hazret ermittir, dedi, bir ff'Y 
dileyecekaen Cennette kendine bir 
yer dile. Böyle fırsat bir daha ele geç 
mez. 

Nalbant Piene Hazretlerini ıöyle 
bir itti: 

- Sen ne bilinin? KaMfma benim 
itime! der gibi bir tavır aldı. lsa Aley 

mizden ve abide komiıyonu aza
sından bir zat bana bir mektup 
göndernıif. Şahnma ait olan kısım 
larmı çıkararak mektubun Taksim 
meydanına ait kısımlarını aşağıya 
yazıyorum: 

"Bugünkü (Milliyet) te Taluim 
abidesinin yanıbtıfındaki direkten 
bahsediyor ve buna dair yazmış ol
duğunuz fıkralara hiç ehemmiyet 
verilmediğini söylüyorsunuz. Tak
sim abidesinin ferel ve kudsiyetile 
hiç te mütenasip olmıyan iki çirkin 
manzara daha vardır ki; her nasıl
sa nazarı dikkatinizi celbetmemİf: 

Biri, abidenin yakınındaki umu
mi hela, diğeri de onun yanıbaşın
da ilan yapı,tınlan eski dıvardır. 

Abdesthanenin oradan başka ye 
re nakli ve dıvara ilan lalan yapıf· 
tırılmıyarak beyaz bir badana vu
rulması için birkaç defa müracaat
ta bulundumsa da kulak asan ol • 
madı. 

Sivrisinek ve davul zurna mese
lesi değil mi? .. 

Taksim abidesi komiııyonu 
azasından 

B. K. 
Kariimizin pek haklı olarak ti

kayet ettiği çirkinlik hakikaten te
essüfe tayandır. Abidenin genitle
tilmesi mevzuu bahsolurken, bu 
çirkinliklerin de izale edileceğini 
haklı olarak ummaktayız. 

FELEK 

hissel ama dönüp: 
- Ben bir değil, üç ıey isterim, de

di. 
- Peki, üç olsun. 
- Birincisi, §U koltuğa oturan be-

nim izinim olmadıkça bir daha. ora
dan kalkamaoın. 

- Pek ala, dediğin makbüldür. 
Kalkamasm. 

Aziz Pierre Hazretleri tekrar na.1-
bandın kulağına eğildi: 

- Enayilik etme. iki dileğin kal
dı. Cennette kendine bir yer iste .• 

Nalbant gene aldırmadı: 

- Şu ağacını üstüne çıkanlar bir 
daha inemesinler. 

- Peki, dilediğin makbuldür. lne
mesinler. 

Aziz Pierre Hazretleri kendini tu
tamıyordu. Sabırsızlıktan çatlıyacak
tı. Tekrar eğildi: 

- Y ann ruzu mahıerde piıman 
olursun. Aptallık etme. Böyle fırsat 
bir daha eline geçemez. Cennette 
kendine bir yer iste .. 

Nalbant bu sefer Aziz Pierre Haz
relerini şöyle bir itti: Cebinden enfiye ku 
tusunu çıkardı: 

- Şu kutunun içine giren bir daha 
çıkamasın, dedi. 

- Peki, makbulümdür. Çıkmasın! 

Aziz Pierre H~zretleri bu kadar 
ınana.11z dilekler kartısında hayretin
den ve hiddetinden ne yapacağını fa
şırmıfb. Sadece hayflı bayflı batını 
salladı. 

Dervitler tekrar atlanna bindiler 
ve uzakla.ttılar. 

Nalbant yalnız kalınca, gene ken
di sefaletine daldı. Dervitlerden İste
diği teyleri hile unuttu. 

Diğer taraftan Cehennemde tahtı
nı kurmut olan iblis aleyhillane §ey. 
tanlan vaaıtaaile yer yüzündeki insan 
lan birer birer kandınp cehenneme 
alıyordu. Sıra nalbanda gehnİfti. lb· 
lia §flytanlanndan birini ona da gön
derdi. Hani neredeyse kanıp cehenne 
min yolunu tutmak üzere idi ki, bir
den iki dervİ.§ aklına geldi. Bu adam
lardan üç dileii olmıqtu. Onlar da ka 
bul ebniılerdi. Şeytana dedi ki: 

- Peki, seninle ıiderim amma, 
yukarda bir ,ey unuttum. Sen burada 
otur. Alıp geleyim. 

Şeytan koltuğa oturunca nalbant 
kahkahayı bastı. Zavallı ıeytan kalk
mak ister, kalkamaz. Nr.lbani: dedi 
ki: 

- Seni ben oradan kaldırırım am
ma, bir §artla! Yirmi aenelik bir mu
kavele yapacağız. Bu müddet zarfın· 
da bana ilişmiyeceksiniz. Oıtelik te 
yiyeceğime, içeceğime, giyeceğime, 
eğlenceme bakacakamız. Yirmi sene 
sonra gel, beni al Ben de aelaletten 
bıktım. Biraz dünyanın tadını çıkar
mq olayıın. 

Şeytan çarnaçar razı oldu. Yirmi 
sene sonra gene kendi malı <leğil miy 

di? Kalsın, yirmi sene daha günah İt· 
lesin. 

Mukavele imzalandıktan sonra, 
ıeytan nalbandın izniyle kalkabildi. 
Bu yirmi sene içinde nalbant yedi, iç
ti, gezdi, tozdu. Yirmi sene çabucak 
bitti. 

iblis aleybillane bu sefer baımua
vinini yanına hir manga şeytan daha 
vererek nalbanda gönderdi. Bu şey
tanlara katiyen menhus koltuğa otur
mamaları için sıkı sıkı tenbih veril
mişti. 

Batmuavin ıeytan nalbanda dedi 
ki: 

- Haydi bakalım, yirmi sene bit
ti. Seni almağa geldik. 

Nal bant boynunu eğerek: 
- Peki, dedi, yukarı çıkıp giyine

yim de gelirim. 
Şeytanlar razı oldular. Fakat tey. 

tanlar nalbandm geçiktiğini görünce, 
pencereden İçeriye bakmak için me• 
rakla ağaca tırmandılar. Nalbant tey 
tanlann ağaca çıktığını görünce bir 
kahkaha kopardı. 

Şeytancıklar inmek isterler, ine· 

ra; 

MAKEDONYA 
- Onbatı! - diye bağırdı -
Nöbetçi onbaşısı put gibi karıısmda 

dikilince; 
- Ne oluyor? - dedi - Koskoca 

kışlada kimse yok mu? Zabit efendiler 
nerde? 

Aşk, l<in, Pnlltlka ve Kan .. 

koımuştu. Gürültüyü iıiten mahalle· 
nin bütün erkekleri sokağa fırladıkla
rı için binbaşı "acaba bir ihtilal mi 
çıktı?,, Gibilerden bir an ürküvenniş
ti. 

Giyindi, tabancasını eline aldı. So
kak kapısını ihtiyatla açarak haykır
dı : 

_ Ne var? Ne oluyor? Neye topla
nıyorsunuz? Dagılmız ! 

Kaşlarını çe:tlmıy, avurtla.:-ınt oyna· 
tarak konuıuyordu: 

- Kim vurdu kapıyı? 
Kalabalık içinden orta yatlı bir a

dam iletiledi: 
- B..:-n vurdum binbaşım .. 
_ N~ye? Btı ne halletmektir? Sen 

benim kim olduğumu bilmiyor&un ga
liba? 

- Binbaşım .. Bırak şimdi bu ağız
ları.. Büyük bir Bulgar çetesi lamilo-

Müellifi: Nizamettin Nazif ................................. ,. 
va tarafına sarktı. N erdeyse kasaba
yı basacaklar •• 

- Neeeee? 
Sabah sabah, böyle bir haberi hiç 

beklemiyen binbatı birden bire heye· 
cana düşmüıtü. Hemen atına atladı. 
Avcı taburunun çadırlı ordugahına 
doğru dörtnala ıürdü. ilk nefeste bi
rinci bölüğü tahrik etti. iki saat son
ra da avcı taburu bütün zabitlerile 
lamilova yolunu tutmu~ bulunuyordu. 
Binbaııya bir baıka muhbir, çete hak
kında tafsilat vermift Bulgarların en 
az iki yüz kişi olduklarını söylemiıti. 

. . . . . 

. . . . . 
. Ala.turka sa,.'t Üç.,' d~ğ;u: K~l~ğası 

Nıyazı _Bey kışlanın önünde görüldü. 
Nobetçıler selaına du"dular. Dar bir 
koridordan yavaş yavaş geçti. Gene 
her eün!::ü ailıi odasın:ı girdikten 500• 

- Efendim hepsi etkıya takibine 
gittiler. Avcı taburu, bütün zabitler. 
Kaıabada bir siz kaldmız, bir de nö
betçi zabiti Ramazan Ağa •. 

- Y aa. . Gönder bana Ramazan 
Ağayı. 

Bir dakika sonra Ramazan Ağa da 
Kolağası Beyi seli.mliyordu. 

- Aleykümselam Ağa. . Meğer 
kasabada ikimizden batka kimse kal
maımt· . Ben burada bulunduğuma 
göre timdilik size ihtiyaç olmıyacak. 
tır. Hemen kılıcınızı takıp hükıimet 
karakoluna gidiniz ve hen gelinciye 
kadar ayrılmayınız. Belki orada hir 
zabite ihtiyaç vardır. 

- Baıüstüne beyim .. 
Mülazım, taburu ayaklandıran ha

diaenin heyecanı içindeydi. Kolağası 
Beyin kendisine pek mühim bir vazife 
tevdi ettiğini zannederek pürtelat kıt· 
ladan çıktı. Şehre doğru koşar gibi 
bir yürüyüşle uzaklaştı. 

1933 

Kısa haberler 

* ICa<l:.stro Fen Heyeti Müdürü Ha .. 
lit Ziya ll. lzmirden avdet etmiştir. 

" Emniyet Müdürlüğü şube müdür
leı·;nden mürekkep intihap heyeti dün 
muavin Hüsnü B. in riyasetinde topla .. 
narak polis namzetlerinin intihap ve im 
tihanlarile meşgul olmuılardır. 

• Hilaliahmer umumi kongresine itti
rak eden lstanbul Hilaliabmer reisi Ali 
Pı. Ankaradan avdet etmiştir. 

~ Hilil.liahmer gençlik teşkilatına ait 
nizamname ikmal edilmiştir; bugünler· 
de Ankaradan tebliğ edilecektir. 

* Alemdar mıntakası dahilinde mev· 
cut 17 mahalleden 12 sinin kadastro 
teşçil muamelesi ikmal edilmiştir. 

* Haziranda tatbik edilecek tapo si
cil muhafızlığı teşkilatını yapmak üzere 
mayısın 20 sinde T~u U. M. Cemal B. 
in sehrirnize geleceği söylenmektedir .. 

* Kadastro Mahkemesi Kadastro 
Meslek M•ktebinin bulunduğu binanın 
üst katına taşınmıştır. 

Halkevi ve çocuklar 
Halkevinde bet kişilik bir heyet 

dün Hakimiyeti Milliye yatı mektebi 
ile Darüli.cezeyi ziyaret ederek çocuk 
larm birer birer bayramlarını tebrik, 
e~ ve hatırlarını sorarak çikolata 
ve teker dağıtıhmıtır. Yatı mektebine 
gönderilen üç efendi ayrıca çocuklara 
oyunlar tertip ederek ho~ bir vakit ge 
çirtmişlerdir. 

mezler. 
Nalbant bağırdı: 

- Yirmi sene daha beni rahat bıra
kır yedirip iç.iriraeniz, sizi indiririm. 

Şeytanlar razı oldular. Bunu haber 
alan iblis aleyhilline hiddetinden o 
kadar kızmıtb ki, frnn gibi cehenne
min harareti bir kat daha arttı. 

Yirmi sene daha geçti. Artık iblis 
kimseye emniyet edemiyordu. Bu se
fer kendisi bütün teytanlarını toplı

yarak, yer yüzüne çıktı ve nalbandın 
dükki.nına gitti. Ne olursa olsun ya .. 
kasından tutup sürükliyecekti. 

Nalbant iblisi kartuıında görünce 
dütünceye vardı. Nihayet: 

- Haydi canım, sen ha.tşeytan de
ğilsin, beni kandırma! Dedi. Bat§eY• 
tan olduğunu İspat et, gelirim. 

- Nasıl isteraen öyle iıpat ede
yim. 

- Bütün ıu yeıtanları yut, karın
ca ol, o zaman inanınm.. 

iblis aleyhillane bütün öteki tey
tanlan yuttu. Kendisi de karınca ol
du. Nalbant o zam.an kanncayı aldığı 
gibi enfiye kutusunun içine koydu. 

lbliı silkinip çıkmak istedi. Ne 
mümkün!. Nalbant bu sefer de teklif 
etti: 

- Sizi çıkarırun amma hir tartla ! 
Yirmi sene daha bana yedirim içirin. 
Rahatımı bozmayın ondan sonra .. 

iblisin yirmi aene yapacak çok it
leri vardı. Hemen razı oldu. Gene mu
kaveleyi imzaladılar. 

Tam on bet sene keyfü safa için
deydi ki nalbandın ömrü vefa etme-
di. Adamcağız öldü. 

Ahrete inince bir çok ölüler gibi 
o da evvela Arafat yerine gitmitti. Bu 
raıı cennetle cehennemin yolu idi. 
Kimse orada kalamazdı. Nalbant ev
vela cennetin kapısını çaldı. Aziz Pi
erre Hazretleri kapıyı açtı. Nalbandı 
karşısında görünce sordu: 

- Ne istiyorsun? 
- Cennette bir yer. 

- Bensana dünyada söylemenıiş-
miydim, cennette bir yer iste diye .. Se 
nin burada yerin yok. Cehenneme git! 

Nalbant yersiz kalmamak için bu 
sefer cehennemin kapısını çaldı. İblis 
aleyhillane kapıyı açtı. Kartısında 

Nalbandı ırörünce, küçük dilini ~-t· 
muı gibi korku içinde kapıyı hızla oy 
le bir kapadı ki .•• Zavallı nalbant bey
neleennet velcebennem kaldr 

iki taraftan kovulan adamcağız 
için dünyaya dönın-;kten ?atk~ çare
kalmanuıtı ve garap ganp dunyaya 
döndü 

Onun içindir ki dünya yüzünden 
sefalet bir türlü kalkmıyor • 

Niyazi üç bet dakika daha odasın
da kaldı. Sonra her feye karar vermiı 
adamlar gibi kaşları çatıldı. Taban
c~sı~ dikkatle muayene etti. Fişek 
surdu. Pantalonunun cebine soktu. 
Em"i:ye.t tetiğini kapamağa lüzum gör
memqtı. Saat dörde yaklatıyordu. 

. Dııanda, ara11ra öksüren nöbetçi
~n ayak seslerinden başka bir giirül
~.u .!oktu. Lakayt bir tavırla kıılanm 
onune çıktı. Sağ eli pantalonunun ce
binde ve parmağı tabancanın tetiğin
deydi. Nöbetçiyi yangözle süzdü. O, 
yarı yorgun yan tembel, nöbet saati
nin geçmesini bekliyor ve hiç §Üphe
aiz batka hiç bir ıey diitünmüyordu. 

Terini silmek ister gibi sol elinde 
tuttuğu mendili alnında gezdirdi. O 
anda nereden çıktıklan belli olmıyan 
sekizer onar kitilik bir kaç kafilenin 
kışlaya doğru ilerledikleri görüldü. 
Bu beklenilmiyen kalabalık nöbetçiyi 
işkillendirmitti, derhal silahına dav· 
ranacak oldu. Fakat o anda Kolağaaı 
Beyin tabancası neferin iman tahta
sına dayanıvermiıti. Etrafta beliren
ler bunu görünce kotarak yaklattılar. 
Debboy kapıları bir an içinde kırıldı. 
Silah ıandıklarını çatır çutur parçala
dılar. Katla göz arasında cereyan 

Hepiniz 
MENJOU ve dilber JOAN hlARCH 

refakatinde GLORY A sinemasında 
A 

BEKARLIK MACERALARI 
Filmindeki profesör AL V AREZ'in kurslarını takip 

rumba'yı 

Bugünkü program 
18 den 18,45 kadar Saz (Nihal Tevfik hanım) 
18,45 den 19,10 kadar Orkestr:ı.. 
19,10 den 19,30 kadar Muhlis Etem bey ta· 

rafından lstikra::u dahili hakkında konfe .. 
ran• 

19,30 den 20 kadar Orkestra. 
20 den 21,30 kad•r Bedayii Musikiye heyeti 
21,30 den 22,30 kadar GramoEon, Ajana, Bor• 

sa haberleri ve saat ayarı, 

ANKARA: 
12.30 .. 13.30 Ankarapalaıtan 

18. .. JS.45 Alturka saz 
18.45 .. 19.20 Gra.mofoo. 
19 20 - 20.10 Al .. turka saz. 
20.10 Ajanı haberleri •e hava raporu. 

VARŞOVA 1411 M. 

13.15: Senfonik konser. 14: Vilua'dan A
kademide •erilecek müsamereyi nakil. 15.25: 

Lemberg'den: Hafif musiki. 16.25 Şarkılar. 
17.30: Pl&k, 18: Solis heyetin konıeri. 19: 
Kahve musikisi. 21: MubteUf. 21.05: Alı:ıam 

konıııeri. (Nowoviesky, Bizet, Delibes v.s.) 
23: Lemberı'ten: Neteli ne,ri.7at. 24: Caz. 

BUDAPEŞTE 550 M. 

19.50: Buclapette konser lıeyeti tarafın• 

dan ltalyan 't'e Rus muaik.iai. 21.20: Stüdyo4 

dan bir operet. 23.20: Haberler. - Siaan 
muıiki.si. (Donapaluta otelinden), 

MÜNIH 532 M. 

21.25: Suppı!ı'nin "BOCCACCIO,, isimli 3 
perdeli opereti. 23.25: Haberler. 24: Musikili 
milli neşriyat. 

ViYANA 517 M. 

20.05: Çift piyano Ue ıarkıh konser Ye 

danı parçalan, 21.05: "FAKiRLiK., isimli 
piyes. 22.55: Haberler. 23.110: Ludwig Wer
ba takımı (operet Ye ıarkı). 

MIL.lNO - TORINO . FLORANSA. 

20: Haberler. 4 Pl&k. 21.05: Haberler. -
Pli.k. 22.05: Bir opera temsili. 

PRAG 487 M. 

20: Bando maaika, 21.05: Ha.lk tarlaları. 

21.35: ''Aırın ıa.rlular,, İaimli 5 perdeli bir 

rapsodi. 23.25: Plak. 

LANGENBERG 472 M. 
21.15: "'NACHTLAGER VON GRANA

DA11 iaimli romantik opera. 

B(lKREŞ 394 M. 

12.15: Halk muaikiıi. 13: Pl&k. 14.lS: 
Pli.lııı:. 18: Karıtak muıiki. 19.15: Devamı. 

21.05: Stüdyodan: Op•ret temalli. 

lRTlHAL 
ŞehTimi.zin maruf tücca.rJarımlaıı, 

Şehir Meclisi <Ve Ticaret OOa.sı heyeti 
İdare azasından Hacı Reoep Bey.in pe 
deııi Hacı S...lrim Ef.cnıdi ~ etmiştıiır. 
Cc<ııazesi bıııgün saat onbiT buçukta 
Şehzadebaşrn.da Muhtarpaşa sokağında 

kıi hanesinden kaldı.nlarak Fatih ıcamün 
de namazı baıdeleda Edi~u'daki 

aile kaJbrinc dıefnedileoelotk. Hacı Rıe

c.eıp Beye "Ye keclerdi.dıe ailesine 
taziy& beyan yeleriz. (2626) 

irtihal 
Boyabat mütehayyİzanından Halil Sıt

kı B. baremi ve lstanbul Emniyet mü
dürlüğü muhasebe memuru Eıat Be· 
yin validesi Hatice Saime Hannn Boy
ahatta vefat etmittir. Merhume aali
hatı nisvandan idi. Cenabı Hak gariki 
rahmet eyliye. 

GLORYA'da 
3 Mayıs .Çartamba akşamı 

sınema ve 

MÜNiR NURETTiN 
Verilecek olaıı mevsimin 

SON KONSERi 
1 "i~thr: 75-10fl-1 'iO ?o)Q kuruşf" 

12669) 

JOAN CRA WFORD 

CLARKGABLE 
ile beraber 

SATILIK AŞK 
Fransızca •Özlü filminde 

(2674) 

Beyoğlu biTinci sulh hukAJk hakimli· 

ğinden : 
Yuvan.aki efendinin Beyoğkı Boıı1'11l 

başı çukur cuma hamamı ittisalinde ca

mi sokıağıruia 45 No. lu haınede sakin 
Ahmet Ha.mdoi Yamak efeaıdi aleyhine i 

ka:me eylediği 281 liTa ala<:ak daıvasının 
cari muhakemesinde müddea aleyhin 

bi.- eene evvel Lebistana gidip ;ıramet 

gahı meçhul aLduğ·u mubaşiri tıarafııı· 

dan veril.en meşrubattan anlaşdmış ve 

bittal~ minen tebligat İa'a11ma karar 

verilerek emri muhakeme 1-7-!133 tari

hine müsad.dif cuana1'tesi günü saat 14 

~ talik kılınmış oldufundan yewn ve 

vakti mezkuı.ıde bizzaıt ııocya vekileten 

i"'Piltı vücüd edilme<liğ:I takdime giya· 

ben muhakeme icra klihnaca~ı tebliğ 

mekamma kaim olm&lı: üzere nan oı.u
DUI'. (2631) 

İ<rtaııbul ikiınci ioera mem<Jeluğun· 

dan: 
Bir borcun temini istifası zırmımda 

mahç.t11: olup 9atrlma.Jarın.a kanr veri· 

len biri açık, diğeri k"l'&lı iki bü!e,ka
di feoden mamul iki koltuk bk kutape 

takımı, br adet etaje<" gıramofon (sahibi 

nin ... i) abajurkı elektrik lambası; al 

tı ,.det Av~ kAri oandaılya bi'I' a.ı..t 

l.oebir çini soba; cevizden mamul yatak 

odası takımı, Tobriz ve Japon haJıJaırı. 
bir adet altı ayak.lı yemek masası, ve 

muşamba ve portmanto ...., kıad.iıfe ,peıı· 

oire peııdıeleri ve saire gibi henıe eşya· 

sının 3-5-933 taırihinıe mi.&dif çarşaınb3 

günil sabah saat sekiz ile dokuz aıraslJI 

da Beyoğlunda Kalyoncu kuJluğunda. 

Narçı!J sokağında 2 ınumarah Ali İhsan 

paşa apartımanının 3 numaralı dairesin 
de açık arttmna i.Je paraya eçvrilmele
ri mukarrer bulunduğundan taJ4> olan 
l.arın yevın ve vakti mezkürda mahallin 
de hazır bulunacak memuruna müraa
caatları lüzumu ilan ohı.nua:. (2619). 

Hayat Kaza ve Otomobil 
Sigortalarınızı Gabtada Ünyon Hanında Kain 

ÜNYON SİGORTASINA 
Türkiyede bilifaııla ıcrayı 

•• 
yaptırınız. 

muamele etmekte olan 

UNYON 
Kumpauyaııına bir kere uğramadan ıigorta 

Telefon: Beyoğlu 4886. 
yaptırmayınız. 

1489 

eden bu hadiseden az sonra kıtla ö
nünde iki yüz kiıilik müsellab bir müf
reze boy aıraıma dizilmiı bulunuyor .. 
du. Ne olduğunu anlıyamıyan kıılada
ki aekiz on aıker de gelenlere iltihak 
etmiı bulunuyordu. 

Bunun üzerine Niyazi nöbetçi on .. 
batısını yanına alarak tabur sandığı
nın bulunduğu odaya koftu. Parçalan • 
mak sırası bu sefer de kasaya gelmİf· 
ti. içinde bet yüz elli altın buldular. 
Kolağa11 acele acele hir aenet yazdı. 
Nöbetçi onbatısının eline tututturdu: 

- Bunu binbatıya verinin. . Alla
hasmarladık arkadllf ! 

Ne olduğunu ne bittiğini bir türlü 
anlıyamıyan nöbetçi onhatuıı korkulu 
bir rüya gördüğünü zannediyor ve hay 
retinden ne yapacağını bilemiyordu. 

Tabur eıkıya. takibine çıkmıttı. Ka
saba halkı camilerde cuma namazı 
kılmakla meıguldü. Acaba yerden 
mantar gibi biten bu adamlar cin mi 
yoksa §flytan mıydı? 

3ittabi Niyazinin ona dert anlata
cak vakti yoktu. Müfrezenin batına 
geçti. iki yüz kişi koıarak uzaklaıtı· 
lar. Şehrin hakim tepelerinden biri
nin üstünde ve şehre yarım saat me
safede cereyan eden bu hadiseden ıe· 

hir gafil ve bihaberdi. 
iki saat sonra Resne • Lahça yolu 

Üzerinde bu iki yüz kiıilik kafileye 
elli ıilahlı daha katılıverdi. Bunlar 
mülazim Osman ve Sadık Beylerin 
kumandasında iki gün evvel komiser 
Tahir Beyden aldıklan haber üzerine 
yola çıkan Lahça müfrezesine mensup 
ihtilalcilerdi. 

Haziran aktaınırun renkleri arasın
da top top bulutlar varılı. Dallarda 
kargalar ve gökte uçan bir çaylak var· 
dı. Niyazi mola veren müfrezelerin 
keçe külahlı kahramanlarına gururla 
baktı. Sonra zaptedilemiyen bir heye
canla bağırdı: 

- Vatandaılarl Yatadığmız top· 
raklan kurtarmak için verdiğiniz ye• 
minleri bugün olduğu gibi yarın da tu
tacak mısınız? 

- Elbette! Hayhay! 

- Arkadaşlar! Bana coşkunlukla 
değil, dütiinerek cevap veriniz. Giri
~eceğimiz kavga belki uzun sürebilir. 
Belki çok büyük tehlikeler doğurabi· 
lir. Belki henüz değilıe bile bir çok· 
farımız kanlı Akıbetlere uğrryabilir. 
Girişeceğimiz kavga, kos kocn bir 

(Devamı var) 
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MiLLiYET PAZAR 30 NiSAN 1933 .., 

Birinci Sahifeden Geçen Yazılar ,- ÇOCUK 

Çocuk yuvası 
lzmirde bir şefb::at 
mÜe•se•esi açıldı Milli tasarruf 

Artıyor 
(Başı 1 inci sahifede) 

dıktan sonra, gelen nesli bu milli da
vaya sadık bir unsur halinde yetişti
ren maarif aile•İne minnet borcu &ÖY• 
lendikten sonra yerli mallann sürü
münün yıldan yıla artmakta olduiu 
ilave edilmektedir. Örnek olarak An
karada yerli malı satan bir mağaza
nın sabt tutannm üç yıl içinde fU in
kişafı gösterdiği kaydolunuyor: 

1930 da 260.000 
1932 de 362.000 
Raporun diğer kısımlan sırasile 8"r 

gileı; yerli mahsuller, tasarruf ve yer 
li haftaaı ve tasarruf hareketleri ve 
neşriyata ayrılmaktadır. Bu kısımlar
da memleketimizde bir sergicilik faa
liyetinin hatladığı, tasarruf ve yerli 
:trıalı haftL2.stnın içinde hemen her vi
layet ve kaza merkezlerinde - mahalli 
Yerli mallar sergileri ve yerli mallarİ· 
le vitrin süsleme müaabakalan .. ter
tip edildiği ve cemiyetin i,tirak etHgi 
heynehnilcl Budapeşte ve Layipzig 
sergilerinde Türk paviyonunun bütün 
diğer ecnebi İştirakler araamda birin
ci geldiği, kuru ve yaş yemİ§lerimizin 
memleket içinde sürümünde müsbet 
neticeler alındığı ve halen de orduda 
ve mekteplerde bu yemi,lerimizin mil 
li gıda siyasetimizin demirbaş unsuru 
oldukları, bayramlarda üzüm, İncir, 
fındık, kayısı, fıstık gibi yemiıler ik
ramının adet haline girmeyi ve kah
velerde parti olarak verilen lokum 
ve çikolata yerine üzüm, incir, fmdık 
geçmiye başladığı yazılmaktadır. 

Tasarruf hareketlerine gelince, ra
porun bu kısmında istatistik umum 
müdürlüğünün teıbit ettiği resmi İs· 
tatistiklere göre bir cetvel çizilmit ve 
bu cetvel hesaplanna nazaran mem· 
leketimizde tasarruf hareketinin yıl
dan yıla genitlediği, tasarruf terbiye
sinin halk arasında itiyat haline gel
meğe başladığı neticesine varılmakta
dır. Geçen sene 29 birinci tetrinde 
ilk defa ittirak ettiğimiz beynelmilel 
tasarruf giinüne ait olmak Üzere iki 
milli bankamızdan alman malumata 
göre, it Bankası, 22 birinci tetrin 1931 
den ikinci tetrin 931 e kadar 743 ta
sardruf hesabı açdmıf, ve bu hesapla
ra 205.668 lira yatırılmı§ iken 1932 
senesinin ayni müddeti içinde 836 ta
sarruf hesabı açılını§ ve 228410 lira 
yabrdmıttır. 

Ziraat Bankasına gelince: Banka
nın yalnız Ankara ıubeainde 22 birin· 
ci teşrin 931 den 3 ikinci tetrin 931 e 
kadar tasarruf hesaplan yekiinu 52 
bin 411 lira iken 932 senesinin ayni 
müddet içinde 124.095 lira yatmlmı§
tır. 

931 senesi tasarruf ve yerli malı 
haftasında it Bankası 111belerine 965 
yeni tasarruf hesabı açılmıt ve bütün 
bu hesaplara tevdiat 243,426 lira ol
muş iken 932 senesi tasarruf ve yerli 
malı haftasında bankanın bütün §Ube 
!erinde açılan yeni tasarruf heaaplan
nın yekunu 1356 yı bulmuıtur. Bütün 
tasarruf hesaplannm tevdiatı da 
379005 liraya yükselmiıtir. 

Keza Ziraat Bankasına yatırılan 
\evdiata 931 senesi haftasında 283300 

:1ira ve 932 senesi haftasında 323000 
liradır .. 

Orduya 
350 zabit 

(Başı 1 inci sahifede) 
cümle: 
"- Bu yavrular, vatanın en talihli 

zamanında yetitliler. Lise hayattan, 
Cümhuriyetin mesut devirlerinde geçti, 
dedikten 'onra bu gençlerden memleke
tin büyük hizmetler beklediğine işaret 
etti ve "Bugün bizi idare eden büyükle
rimiz hakiki mefküreyi yoktan var et
tiler. Siz i•e bu hakikatı bulanlann izini 
takip ile mükellefsiniz." Dedi ve bu top 
lantıyı huzurlandıran zevata tetekkür e
derek sözlerini §Öyle bitirdi: 
"- Siz.den gerçi aynlıyoruz. Fakat 

bu ayrılı§ zahiridir. F eyz aldığınız bu 
müesseseye bağlı olduğunuzdan eminim. 
Haydi Ef. ler, aiz.e uğurlar olsun. Yolu
nuz acık, işiniz düzgün olsun. Fikriniz 
nı,rlarla dolıun!0 

Mezunlar namına 
Mektep müdü•ünün hitabesine mezun 

!ardan Nahit Bey gÜzel bir tetekkür 
nutkile mukabelede bulunmuştur. 

Nahit Bey nutkunda Kuleliden bah
ıederken ezcümle demiştir ki: 

" - Bu ocak, tarihi değiştiren kahra
manların yatağıdır. 

Bu ocak, Türk ordusunun en ıereflj 
uzuvlarını yetiştiren yerdir. Bütün Ku
leli namına •ize vaat ederiz ki Kema
listlerden beklenen her fUUrlu hareke
tir. en güzelini biz Kuleli eençleri yapa
cağız." 

Genç lise mezunu: 
- Ey başbuğum, ey beni bana tanı

tan Yüce Gazi! Yaptığın büyük inkıla
bın geniş ve nurlu yolunda sarsılmaz bir 
İm~n ve. olgun ~.ir .. mefkUre ile yürüye
cegız. Dıyerek sozune devam etmİ§ ve 
Kuleliyi hiçbir zaman unutmayacakları
nı söyliyerek kumanda~ Paşaya, mek
tep müdürüne ve muallımlerine veda et
miştir. 

Galip Paşam~ nutku 
Fırka k;rnandan• Gdıp Pş. bu nutuk

lara cevap verdi: 
- Kulelinin l,u sene harbiyeye İntikal 

eden genç talebelerini birer birer gözden 
geçirdim. He.- birerlerinin gözleri par. 
lıyor. lmım tahtal~·ı fftiha.la ,lolu Yüz 
)erindeki beşaşet. Tü•k ocdu•una büyük 
hizmetleı· göreceklerini vaat ettiriyor. 

Bugün son gün Dört vekil mecliste izahat verdi Yunan Reisicüm 
burunun ziyafeti (Başı 1 inci sahifede) 

!erdir. Dün aktam geç vakit ıehrimiz
de alakadar bir makama gelen malü
mata nazaran, Ergani demiryo\u tah
villerinin birinci kıuru olan dört mil
yon liralığı pek cüz'i bir kısmı hariç 
olmak üzere hepsi satılmıştır .. Bu kıs
mın da bugÜn tamamen satılacağı ar
bk tüphe götünnez bir vaziyettir. Mil
letin bu hususta gösterdiği alaka ve 
gayret her türlü takdirin fevkinde gö
rülmektedir. 

Macit Beyin konferansı 
Darülfünun Edebiyat fakültesi be

ıeri ve iktısadi coğrafya müderrisi A
li Macit Bey, dün saat dörtte coğraf
ya konferans salonunda "Dünyada 
ve bizde bakır" atlı konferansını ka
labalık bir dinleyici kütlesi huzurun
da venni,tir. Konferanacı dünyadaki 
bakır vaziyetini ve bakırın beynelmi
lel kartellerinin akıhetini vuzuhlu bir 
surette anlattıktan sonra Ergani ma
deninin mevkii coğrafisinden ve jeo
lojik hususi teşekkülünden mütevel
lit faikiyetlerini birer birer meydana · 
koymuş ve Ergani madeni kasabasını 
ve müstakbel şeklile maden mmtaka
sıru gösteren camlarla bir projeksiyon 
yapmışbr. Bağlama olarak ta bu ka
dar sağlam temellere ve hükiimet ga
rantisine dayanan dahili istikrazın 
dünyanın en kirlı bir mali operasyo
nu olduğunu söylemi§ ve memleketin 
iktrsadi yükselmesine yardımın bir va
tan borcu olduğunu il&ve etmiştir. 

Yüksek iktisat mektebinde 
konferans 

Dün saat 15 te Yüksek iktıoa t ve 
Ticaret mektebinde fktısat müderrisi 
Zühtü Bey "933 Ergani demiryolu is
tikrazı" mevzuu Üzerinde bir konfe· 
rans vermİJtİr. Birçok zevatın, iktı .. 
satçıların ve talebenin bulunduğu kon 
feranata Zühtü Bey yeni istikrazın nıa 
hiyet ve faydaları hakkında çok 1.-ry
metli İzahat vermi,tir. Zühtü Bey bil
hassa saltanat devrinin istikrazlarile 
cümhuriyetin bu ilk istikrazı arasında 
miikayese yapmış ve ne gibi esaslar 
dahilinde yapıldığını zikretmittir. lk
bsadi ve mali noktalardan istikrazı 

tetkik eden Zühtü Bey bütün iç tafai-
18.tı vermi§tir. 

Tapu memurları da tahvil 
aldı 

ANKARA, 29 (A.A.) - Tapu ve 
Kadaıtro müdiriyeti umumiyeaının 
merkezdeki memurları dahili istikraz 
tahvilleri almak· için kaydedilmitler
dir. Taşra teşkilatındaki memurların 
da kaydedilmiye ba,ladıklan haber 
almmışbr. 

Afyonda 
AFYON (Milliyet) - Afyonda da

hili istikraza kartı candan bir alaka 
belirmiştir. Afyon Halkevi, bu hayırlı 
ve milli it hakkında bastırdığ11 binler 
ce reklam karbnı vilayetin her tara
fına dağıtmııtır. Bu yolda hazırladığı 
konferanslarla da halkın alakası artb 
nlmıştır. Afyonun milli ve kıymetli 
bir müessesesi olan Terakki Set"Vet 
Bankası da 5000 liralık tahvil alm•.ş
tır. 

Dört milyon dolar ve 
200 çift çorap 

NEW - CHANG, 29 A.A. - Çinli 
haydutlar tarafından dağa kaldırılmış 
olan 1 ngiliz zabitlerinden birisinden a
lınan bir mektup 3 esirin sağ ve salnn 
olduğunu bildirmektedir. 

Yalnız haydutlar, esirlerin bırakılına
., için yeni bir takun tartlan ileri sür
mektedirler. Haydutlar, timdi 4,000,000 
dolar ve 200 çifi çorap istiyorlar. 

• lngiliz Jiberallerinln 
s"nelik içtimaı 

LONDRA, 29 A.A. - Liberal fırka
sı meclisi, dün Londra'da senelik top
lanbsını yapmı~tır. 

Tekrar reisliğe intihap edilmit olan 
Lord Gray, bir nutuk söylemiştir. Mu
maileyh, beynelmilel vu:-:iyeti gözden 
geçirmiş, Vaşington mükfilemelerine 
hakim olan !"Uhu ve Moskova meselesin 
de lngiliz hükumetinin ittihaz etmiş ol
duğu h~.ttı ha,.keti tasvip etmiştir. 

Dedikten sonra sözüne devam ederek! 
- Orduda bir tek sınıf vardır, o da 

harp edici •ıruftır. Sizler de çalışma sa
yesinde yüksek mafevk makamlarına 
geçeceksiniz. 

Galip Pş. mektep müdür ve muallim
lerine talebenin tahsil ve terbiyesinde 
gösterdiği yüksek kabiliyetten dolayı 
tetekkür ederek sözüne nihayet verdi. 
Merasim bittikten sonra davetliler hazır 
!anan büfede İzaz edilmişlerdir. Kuleli 
lisesinin bu seneki mezunlan 350 kadar 
dır. 

Bugünkü merasim 
Maltepe, Kuleli askeri liselerini biti

ren mezunlar bugün saat 17 de Gülha
ne bahçesinde toplanacaklardır. Bu mü
nasebetle Parkta a~keri me!"aıim yapıla .. 
caktır. Harbiye mektebi nanuna bir ta
lebe nutuk irat ederek harbiye sırufla
rına geçen yeni arkadaşlarını selamlaya
caklardır. 

Talebe bundan sonra önlerinde mu
zika olduğu halde Harbiye mektebine 
gidecek ve orada yeni arkadaşları tara
fından celiimlanacaklardır. 

Harbiye mezunlarına diploma 

(Başı 1 inci sahifede) 
lekeli yakından gönnüş mühendisler 
arasından seçileceğini ili.ve etmiştir. 
Bu izahatı müteakıp mühendis mekte 
binin 1933 senesine ait mesarifatı kar .. 
şıbğı olarak 325 bin 365 lira tahsisat 
verilmesine dair kanun kabul edilmiş 
tir. 

Van gölü aefain işletme idaresinin 
933 senesi masarifatı için de 75 biıı 
600 lira tahsisat verilmesi hakkında 
kanun müzakere ve kabul edilmi,tir. 

lnhisarlarm idaresi 
Bundan sonra inhisarlar idaresinin 

1933 senesi bütçe kanun layihası ile 
inhisarların idaresi hakkındaki kanı1-
na müzeyyel Jilyihanın müzakeresine 
geçilmi,tir. ilk olarak inhisarlarrn i
daresi hakkındaki kanuna müzeyyel 
layiha müzakere edilmiştir. 

Rana B. in izahatL 
Bu münasebetle bazı hatipler tara

fınudan ileri sürülen mütalealarn ce
vaben Gümrük ve inhisarlar vekili Ra 
na Bey kanun 18.yihasmın bir madde
sile inhisarlar idaresinin Çamaltı mem 
lihasmm yükleme ve boşaltma işleri

ni kendi vasıtalarile yapması için ta
lep etmekte olduğu mezuniyet halen 
bu işleri yapmakta olan lzmir Tahmil 
ve Tahliye şirketinin almakta olduğu 
yüksek ücret dolayısile Tuz nakliyııtı
daha ucuz bir surette temin eylemek 
maksadı gözetildiğini söylemİ§tir. 

Maliye Vekilinin izahatı 
Sorulan bir suale cevap veren Ma .. 

liye vekili Abdülhalik Bey esaoen hü
kiimetin hissedar bulunduğu bu şirke
te ait hiaselerden e§hası hususiye elin 
de bulunan kmmlannın da hükumet 
tarafından almmış bulunduğunu önü
müzdeki seneden itibaren bir kısım 
hiasedarların da geri kalan matlubatı 
ödedikten sonra şirketin anonim va
ziyet;ne nihayet verilerek muhtar bir 
hale getirileceğini söylemiştir. Abdül
halik Bey, lnhsiarlar idaresine verile
cek salahiyetin şirkete ait imtiyazatı 
ihlal edip etmiyeceği hakkındaki oua
le cevaben de esasen ıirketin körfeze 
ait bazı imtiyazların terki için müraca 
atta bulunmuş olduğunu ve yapılmak 
ta olan teklifin kabulünde Maliyece 
bir mahzur bulunmadığım ilave etmiş 
tir. Kanunun diğer maddeleri ile inhi· 
sarlar idaresinin her nevi iıletme mas 
rafları için 25 milyon liraya kadar 
mütedavil bir sermaye ile ispirto ve 
ispirtolu içkiler inhioan hakkındaki 
kanun mucibince hasılatı safiyeden j .. 

darei hususiyelere ve Tayyare cemiye-
tine terkedilmiş hisselerin 1933 mali 
senesinden itibaren satış kararı Üze
rinden hesap olunarak bu satış karı
nın yÜzde dokuzunun idarei hususi
yelere ve yüzde dört buçuğunu Tay
yare cemiyetine tahsis ve tesviyesi ka 
bul olunmaktadır. 

Bütçe 
Bundan sonra inhisarlal" idaresinin 

933 bütcesinin müzakeresine geçilmiş
tir. Bu ~ünasebetle söz alan bazı hatip
lere cevap veren gümrük ve inhisar1ar 
vekili Rana Bey, inhisarlar idaresinin 
932 senesinde başlıca yaptığı İ§lerin i
darede mevcut istoklann yeniden kıy
metlendirilmesi idarenin daha iyi çalı
ıabilmesi için ne gibi İslahat yapılması 
lazım geldiğinin tetkiki ile uğratıldığını 
ve mütehassıslar tarafından yapılınakta 
olan tetkikler neticesinde Vekaletçe lü
zumlu görülecek tedbirlerin önümüzde
ki sene icinde meclise arzedileceğini bu 
meyanda -mütehassıslar tarafından hazir 
!anan ve alakadarlar tarafından da tet
kik edilmiş olan tütün kanunu ile bu
günkü ihtiyaca tekabul etmeyen tütün
lerin iyi surette muhafaza11na imkan 
vermiyen depolarımız yerine yeni am
barlar yaptırılma11na ve bu maksatla 
taahhudatta bulunmaya salahiyet iste
yen kanun layihalarının bulunduğunu 
söylemiştir. 

Vekil Bey, beyanatına devam ile ha
riçte mamul tütün sabşı itinin de esas· 
h bir surette tanzimi usulunun tetkik 
edilmekte olduğunu mevaddı infilakiye 
inhisarmın bütçeye konulmamasının bu 
idarenin henüz tasfiyesi i~inin tamam· 
lanmamasınden ileri geldiğini işaret e
derek demittir ki: 

Nefis tütün 
Tütünlerimize de harman itine ebem .. 

miyet vermekteyiz. Nefasete büyük bir 
dikkat gösteriyoruz. Nefis bir tütün 
cinsi elde ettik. Ancak bunun itlenme
si için iki sene beklemek liizımdır. 1934 
de bu tütünü çıkaracağız. 

Tütünün takas'daki rolünden bahse
dildi. idaremiz kendi ihtiyacatı için mü 
bayaahnın bir kısmında tütünlerini ta
kasa tabi tutmuıtur. 

Harici mamul tütün ticaretinin geçen 
senekinden Fazla olamamasının sebebi 
bunlann satışı için yaptığımız mukave
lelerin bazılannm tatbikabnda muvaf
fak olunamamasından ileri gelmiştir. 

iyi mukavele yapmış olmak bu qte ka
fi gelmemektedir. Çünkü tütünlerimi
zin satışları yapılan bazı memleketler
de inhisar vardır. Olamayan yerlerde 
de tütün ticaretile meşgul büyük yerli 
müesseseler vardır. Bunlar tabii olarak 
kendilerinin dahil bulunmadıklan bir 
tütün satışı ile mücadele etmektedirler. 
Onun içindir ki, bu hususta başka ~e 
aramak lazımdır. inhisarlar idaresınin 
de dahiı olduğu hususi bir tetekkülün 
bu işte daha İyi muvaffak olacağını gö
rülmüştür . 

Şarapçılık 
. Önfunüzdeki salı günü bu •ene Har

bıye mektebini bitirerek Cümhuriyet 
ordu~una iltih~k eden genç zabitleri.-ni
ze dıplomaJarı mera"imle tevzi edilecek
tir. Harbiye mezunları ayni günde Cüm 
huri.yet 8.bide-;ine çelenk koyacaklardır. 

Vekil Bey şarapçılara yapılmış olan 
yardımların mahiyeti hakkında malumat 
vermiş ,,e tütün fiatlerinde yapdan ten .. 
zilit dolayısiyla, satııın arttığını ve si-

1 

parişleri yetiştirmekte güçlük çekildiği
ni söyleyerek beyanatına nihayet ver
miştir. 

Heyeti umumiyesi üzerindeki müza
kere kafi görülerek maddelere geçilmiş 
ve inhisarlar idaresinin 1933 senesi me
sarifatı karşılığı olarak yedi milyon 390 
bin 412 lira tahsisat verilınesi hakkın
daki kanun k•O,ul edilmiştir. inhisarlar 
idaresinin 933 senesi için varidab 40 
m!lyon li!"a tahmin olunmuıtur. 

(Başı 1 inci sahifede) 

sık sık seyahattan çekinmemeleri
ni tavsiye ederim. Büyük birer ai
le servetine sahip olan Y t:nan 
iktisat ve Maliye nazırlarının kül
tür ve irfana olan meclubiyetleri 
çok derindir. Değerli kültür eser
lerine yatırılmış servetler sahiple
rine hörmet telkin eden bir mane
vi esalet bahsetmektedir. 

Bundan ,onra h":\zı mebusların teırii 
masuniyetlerinin kaldırılması talepleri
nin intihap deva·esi sonuna bırak.""na&ı 
baklandaki encümen mazbatalan okuna 
rak k-ı ~,._.1 edilmistir. Meclis pazarteai 
günü toplanacaklır. 

İınar müdürlüğü 
ANKARA. 29 (Telefonla) - Mec

liste Ankni"a imar müdürlüğü bütçe
sinin müz::ıkeresinde I-lakkı Tank (Gi 
resun) ve HÜ•nÜ Bey (lzmir) söz al
dıle.r. Hak'·1 Tarıl< Bey imar müdiirlü 
ğünün ars:ıJ?.""In tak.sim işlerindeki ha 
rekctierile vatandaşların tasarruf hak 
kına tecavüz edip etm~diği yere pl&.n 
ve İnşaatla alakadar olmıyan bu gibi 
müdahalelerle bizzat kendi işlerini 
arttıYıp arttırmadığını sordu ve mÜ· 
dürlük sadece planın tatbik işleri! uğ
raş;:;ın. Kanunun kendine vermediği 
haklarla vatandaşların işlerini sürün. 
cemedc bırakınasın dedi. 

Hüsnü Bey (lzmir), imar müdürlü 
ğün<! hacet kalmadığını söyledi. Es
babı mucibe olarak şehrin artık ma
muriyete vi.sıl olduğunu iddia etti. 
Müdürlüğe ait hizmetlerin belediye 
ye devrini iatedi. . 

Teklif kabul edilmeyip maddelerin 
müzakeresine geçilince mezkUı- mü
dürlük idare heyeti azalarının tahsi
satlas:ına itiraz etti: 

- Bunlar bu işi vazife icabı görü
yorlar, çalı§ma saatleri haricinde gör 
dükleri bir ;, değildir. Dahiliye müs
teşarının heyette bulunmasına ise e
sasen lüzum yoktur. Heyet belediye 
reİ:!İ.nin reisliğinde toplansın dedi. Tab 
siaatın kaldmlmasmı teklif etti. Mec
lis teklifi reddetti. 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Yüksek Mühendsi mektebinin büt

çesinin müzakeresinde Sırrı Bey Ko
caeli söz aldı ve : "Vekil Beyi müşkül 
vaziyete sokmak İstemem. Eğer sora ... 
cağım şeyleri bilmiyorlarsa cevap !ar.1-
nı Nafia bütçesinin müzakeresinde 
verirler diyerek şu sualleri sordu: 

- Mühendis mektebinden senede 
kaç efendi çıkar ve devlet her efendi
ye diploma alıncaya kadar ne kadar 
para sarfr~er. Bu talebeler Avrupada 
oku~larsa· o zaman ne kadar para sar· 
fetmek lazım gelir. Mektepten çıktık
tan sonra tahsillerini ikmal için Avru
paya götUrülecek talebeye masraf o
larak daha ne vennek icap eder? 

Nafia vekili Hilmi Bey bu suallerin 
cevabına giri§meden Sırrr Beye ken4 

disini müşkül vaziyette bırakm:ımak 
nezaket ve lutfundan dolayı teşekkür 
etti (handeler) 

İnhisarlar 
inhisar bütçesinin müzakeresinde 

Hüsnü Bey lzmir bir teklifte bulundu: 
Diğer inhisar maddelerinde olduğu 
gibi tuz için de her yerde ayni olan 
bir fiyat kabul edilsin. Nakliyesi faz
la masraflı olan yerlerin farkı nakli
yesi ucuz yerl~re zammedilsin. Bu su 
retle uzak vili.yetlerde tuz ucuz bir 
fiyatla temin edilmiş olaun dedi. 

Bu teklife Gümrük ve inhisarlar ve 
kili cevap vererek, mevzuatın böyle 
bir teşebb,üs için müsait olmadığını söy 
ledi; ''Tetkikat yapılıyor, neticeye 
göre bir karara varacağız" dedi. 

Çamalb memlehaaı hakkında layi
had amevcut maddenin müzakeresin
de Hacı Mehmet Bey maddenin tek
rar tetkil edilmek üzere encümene İ· 
adesioi istedi. Rana Bey itirazlara u
zun ve kanaat veren cevaplar verdi. 

Aynaroza nefy 
(Başı 1 inci sahifede) 

Metrop0litlere aralarmda fa~k olmadığı
nı da söylemişlerdir. Sinod Meclisi, bu 
hadiseyi itaatsizlik mahiyetinde görmüş 
ve dö!'t piskoposun tecziyelerine karar 
vermİ§tir. Muvakkaten !"Uh~ni iyin yap 
maktan menedildikleri kiliselere tebliğ 
edilmiştir. Aynca haklarında verilen 
kararlar 4 piskoposa da usulen tebliğ e
dilmek istenmişse de, bunlardan yalnız 
Kurtuluş piskoposu Bangratyos Ef. ye 
tebligat yapılabilmit, diğerleri birer su
retle tebellüğdan içtinap etmiştir. 

Pangratyoa Ef. de dün Başpapasbğa 
giderek kendisinin ötedenberi kili•e ka. 
nunlarma muti olduğunu, bu sefer de 
bilakayduşart itirazlarına devam etmi
yeceğini bildirmiştir. 

Sinod Meclisi, dün öğleden sonra Bat 
papaslıl<ta toplanmı§ ve meseleyi tetkik 
etmiştir. Bu toplantı akşam geç vakte 
kadar devam etmiı ve çok hararetli ol
muştur. Toplantı neticesinde şu karar
lar verilmiş tir: 

Kurtulu, piskoposu, bir ay ayini ru
haniye ittirak edemiyecektir. Kumkapı 
piskoposu üç sene Aynaroza nefyedile
cek, üç sene de iyini rubani yapamıya .. 
caktır. Diğer iki piskoposa ait karar ya 
rm yapılacak içtimada görüşülecektir. 

Romanya kırallçesl 
Fana 2idiyor 

MARSILYA, 29 A.A. - Romanya 
kraliçesi, saat 10,30 da Fasa gibnek ü
zere Djenne vapuruna binıniştir. Orada 
on beş gün kalacaktır. 

Maliye nazırı Mösyö Loverno
nun kütüphaneleri bir milli hars 
müessesesini andırmaktadır. 

(Bu toplantıya ait intibalarımı 
ve görüşlerimi uzun bir mektupla 
bildireceğim). 

Meçhul askerin mezarına 
çelenk 

Bugün saat on birde Türk he
yeti meçhul askerin mezarına türk 
milli renklerile süslenmi~ büyük 
bir çelenk koymu,tur. 

Bu heyecanlı merasim esnasın
da bir gazeteci sifatila halk ara
sında bulunuyordum, Dostluk ve 
sulh siyasetinin halk kütlelerine 
kadar kök saldığı gözlerden oku
nuyordu. 

Müzakereler 
Bugün saat on birden itibaren 

müzakereler başladı. Saat on iki 
de Türk heyetini Yunan Reisicüm 
bur kabul ettiler. Heyet öğle ye
meği Reisicümhurun nezdinde ye
mistir. Öğleden sonra iktisat Ve
killeri arasındaki görüşmelere de
vam edilmiştir. 

Görüşülen meseleler 
ATINA, 29. - Dün sabah, Tür

kiye iktisat Vekili Celal B. ile M. 
Caldaris ve Milli iktisat nazırı M. 
Pesrnazoğlu arasında görüşmele
re devam edilmiştir. Bu görüşme
ler esnasında bir çok meseleler, 
bu meyanda Türkiyede bulunan 
Yunan isçileri meselesi de tetkik 
edilmi5tir. M. Çaldaris, matbuata 
vaki olan beyanatında müzakere
lerde umumi surette her meseleye 
temas edildiğini ve bu meselele
rin ba~hcalarının Celal B. le M. 
Peamazoğlu arasında ve muhte
lif komisyonlarda münakafa edile 
ceğini söylemistir. 

Nutuklardaki samimiyet 
ATINA, 29. A. A. - Yunan 

Matbuatı Başvekil Çaldaris ile 
Türkiye iktisat nazırı Celal Bey 
arasında teati olunan nutukların 
samimiyetini ehemmiyetle kaydet 
mektedir. 

Atina ırefirimizin ziyafeti 
ATINA, 29 - Türkiye elçisi 

Enis Bey sefaretanede bir ziyafet 
vermi~tir. Başvekil M. Çaldaris, 
Milli lktısat nazırı M. Pesmazoğlu 
ve birçok zevat ziyafette hazır bu
lunmu,lardır. Ziyafet esnasında, 
Türk ve Yunan hükumet adamları 
arasında, mütekabilen samimi dost 
luk hisleri izhar edilmiştir. 

Gelen karsJ.lıklar 
Liste: (42) 

Feyz: İlerlemek, bolluk, taşmak, iç
ten yükselme. Fiyat: Değer, tutari. 
Fidye: Veriıı> kurtulma, sağlık ..,.-gisi. 
Filıirst: içindıekileri bildiriş. Fikir: 
Düşünmek Filen: işlen, ya.pmaklan. 
Fili: işli. Firasat: anlamak, kavran
mak. çabuk builiuş. Firka: bö.Jük, ayrıl
ti. Firsat: Kollanan çağı nöbet. Fitne: 
Karışıklık, uyğunsuzluk, birbirine sok 
mak. Fuzulu: artık söyoleyiş, gereksiz 
işe karışmak. 

SeyıU Sefainde11: cevat Oğuz 
~ ~ ~ J 

Liste: (43) 
Hat: Sınır, eğriyi doğrul1ma. Hele

can: Ç:aı:pıntı, yürek oynaması. Halef: 
Gelıen, giıdenin yerine ge.len. Hareket: 
Deprenme, kımıldama, kalkış, yürüme. 
Harinı: Girliyer, ev avlusu. Hezaket: 
Yükısek bilğ.i, bilici zeyreklik. Hisap: 
Say:i, saymak. Hiddet: Öfkıe, •kintik 
titizlik, darğmlık, kı:omak. Hilaf: Ya
lan, doğ"u değil. Hirfe: Düzme, uydur 
ma, saçma sapan. His: Duyğu, içten 
,deyıne gücü. Hitap: Söz söyl~. Hi
tabet: Söy.leyici. Hizmet: Yumuş, iş, iş 
gönne. 

SeyıU Sefai.nden: Cevat Oğuz 

Şirinyan rallp 
ATINA, (Milliyet) - Atinada ic

ra edilmekte olan Şarki Bahrisefit te
nis turnuvasına Türkiye namma i~ti
rak için federasyonca Atinaya gönde
rilen milli oyuncularımızdan Şirini:ı 
Nisanın 26 sında Yunanlı Sabuncis ile 
yaptığı müsabakada 6 - 1, 6 - O, S - 2 
maçı kazanmı§tD". 

Karşıyaka Yuvası, çocukların karyo
laları ve muntazaman tartılan Yuva 

çocuklarından biri 

IZMIR, (Milliyet) - lzmir Beledi 
yeainin yeni çocuk yuvası hakikaten 
(çocuk) ve (yuva) mefhumlanna (§Cf
kat) kelimesinin ifade ettiği genit mi.na 
ile ihata eden bir müessesedir. 

Yeni yuva. . • yeniden kurulmut 
bir yuva değildir. 

lzınir Belediyesinin güzel ve hayırlı 
bir eseri olan 1 zmir Y u va11 daha evvel 
de mevcuttu. Belediye reisi Doktor Beh •, 
çet Salih Bey, ayıu zamanda kıymeti biı 
çocuk haatalıklan müehasaıaı da oldu. 
ğundan bngÜnkü vazifesine ilk başladı
ğı gün yuvayı fennin icap ettirdiği daha 
geniş şefkat koUarile sarmayı düşün
müştü. Bugün Karpyakada geni, l.ir 
park içerisinde açılan Yuva Türkiyemi
zin en modem ve belki de bir eti olmı
yan gÜzel, sibhi bir müessesesidir. Y ep
yeni bir ruh ve imanla lzmir ve mülha
katında en mühim bir ihtiyaca cevap ve
ren bu müessese istikbal ümidi olon bu 
Y uve, muntazamam tarhlı, bol ağaçlı, 
bol havalı, geniş ve güzel manzaralı 
bir bahçenin ortasına kurulmut şirin ild 
köşkten mürekkeptir. 

Bu köşklerin biri bir günlük ömürlü
den üç Yatına kadar olan mini minile
rindir. Diğeri Üç yaşından lı"§ yaşına 
kadar olanlara şefkat saç..ı, albnda sı
cak bir penah olmaktadır. 

Burada her yavrunun ayn ayn boks
larda karyolası, ayn ve hususi bakmu, 
ayrı yemek kaplan ve cidden lzmir Be
lediyesine şeref verecek ve belediye rei
simizin çocuk mütehassızlığma layık bir 
baknru vardır. 
Yuvanın memur ve müstahdiınleri de 

bilhassa bu bakım veşefkat noktasından 
çok sıkı ve titiz bir seçmeden sonra alın
mışlardır. Başında, Avrupada tahc;jJ gör· 
müş kıymetli bir çocuk mütehas1111 
doktor bulunan bu müessesenin bütün 
memurları, bütün hemşireliri kollan a
rasında tuttukları kimsesiz yavrulara 
(ök) olduklarını müdrikirler. Bunun i
çindir ki resmi vazifelerinden üstün o .. 
lan şefkat vazifelerini ıuurlu bir icirak 
ile yapmaktadırlar. 

Has••• bir kulak 
Saatin tiktakları ne kadar hafif 

de olsa bir metreden işidilebilir 
mi? işidilebilir. isterseniz bir ar
kadaşınızla bahse de girişebilirsi
niz. Bunun için tahtanın sesi nak
letmek kabiliyetinden istifade et
mek kafidir, bilirsiniz ki, uzun bir 
kalasın bir ucundan vuru•u mü
kemmelen duyabilirsiniz. 

Bir metre uzunluğunda bir tah. 
ta alınız, isterseniz daha uzun .. 
Arkadaşınızdan bu tahtanın bir 
ucunu kulağına götürmesi ıçın ri
ca ediniz. Diğer ucuna da saati 
tutunuz. Arkada.tınız sanki kula
ğının içinde imi' gibi saatin tık
taklarmı mükemmelen işidebilir. 
Saat yerine mesela bir kağıt bu
ruştu.rsamz, daha az çıkan bu ses 
de mükemmelen bir metreden du
yulur. 
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Defterdar Elektr ·k 
abonelerine ilan 

Türk Anonim Elektrik Şirketi 3, 4 Mayıs, çarşamba 
re perşembe günleri, Akarçeşme, Babahaydar, Münzevi ve 
Fethi Çelebi mahallelerini tağdiye eden tevettürün (safha i
le bitaraf arası) l 10 dan 220 volta tahvil edileceğini muhte 
rem abonelerine ilan eyler. 

Bu münasebetle, mezkU r mahallelerdeki bilcümle te
sisatın ampul ve muhtelif elektrik cihazları bir defaya mah
sus olmak üzere meccanen değiştirilecektir. 

Yeni tevettürle cereyan itasınduı itibaren eski am
pul cihazlar v e saire istimal edilmeyecek ve badema kullanı 
lacak bilcümle elektrik malze nesi 220 volta mahsus olacak-
br. 

Yukarıda :zikredilen hu soslara riayet ve bir cereyan 
inkıtaına mahal vermemek için memurlarım1za ifayı vazife 
esn:uında teshilat ibraz buyurmaları muhterem ahaliden ri
ca olunur. 

Elektrik makindori ve ciolıazl"a rı için kontak parmaklarında i,,Jahat" hak 
kında i tıhsal olunan 17 Ağustos 1931 tarih ve iZSi numaralı ihtira beratı bu de
fa mevku fiile konmak fun alıue dev rüfer .. ğ veya icar edikuğinden tal.ip o
, rın Galata'dıı Çinili Rıhtını Hanın da Robert Ferriye müracaatları ilan olu
nur (Z25•) 

~~~~~~~-.~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ihtira ilanı 
cS.:rcn hagları ve Jl"Iı;aları" hakkın dıı istihsal olunan Z Nisan 1931 tarih ve 

Hl3 numaralı ihtira ""1ııtı bu defa mevkii fiile konmak üz.re ahere devrü ferağ 
eya icar edileceğin.ilen talip; olanların Galata' da Çinili Rıhtım Hanında Robert 

Funye müracaat] ı ilin olunur. (2253) 

3 üncü kolordu 
ilanları 

K. O. Hayvan hastanesi
nin elektrik tesisat1D1Jt tami
n ıçm talip çıkmadığından 
ihalesi 1 Mayıs 933 pazartesi 
günü saat 1 1 ,30 bırakılınq
tır. İsteklilerin kqil ve tart
namesini görmek üzere her 
gün ve pazarlıfa girmek için 
o gÜn ve vaktinden evvel F m 
dıklıda 3. K. O. Sa. AI. komis 
yonuna gelmeleri. (121' 
(1904) 2286 . "' .. 

K. O. Merkez kıt'alan ih
tiyacı için kapalı zarfla mü • 
nakasaya konan 200 ton una 
verilen fiat pahalı görüldüğün 
den ihalesi 1 Mayıs 33 pazar 
tesi gÜnÜ saat lS te pazarlı
ğa bırakılmıfhr. İsteklilerin 
numune -Ye şartnamesini gör 
mek Üzere her gün ve müna
kasaya iştirak için o gün ve 
vaktinden evvel Fındıklıda 3. 
K. O. Sa. Al. Komisyonuna 
müracaatları. (122) (190S) 

2287 ...... 
K. O. Merkez kıt'alan ih

tiyacı için 4500 adet ye,il sa
lata 2200 demet yeşil soğan 
1000 demet tere otu 20 kilo 
sirke pazarlıkla almacaktır. 
İhalesi 2 Mayıs 933 salı gÜnÜ 
saat 14,30 dadır. İsteklilerin 
şartnamesini gönnek Üzere 
her gün ve pazarlığa iştirak i
çin o gÜn ve vaktinden evvel 
Fındıklıda 3. K_ O. SA. AL. 
KOM. nuna müracaatları. 
(123) <1908) 2288 

* * * 1. F. ihtiyacı için 4SOO a-
det yeşil salata 2200 demet · 
yeşil soğan 1000 demet tereo 
tu 20 kilo sirke pazarlıkla alı
nacaktır. ihalesi 2 Mayıa 933 
salı günü saat 14,30 dadır. İs 
teklilerin tarlnamesini gör 
mek üzere her gÜn ve pazarlı 
.ğa iştirak için o gftn ve vak
tinden evvel Fındıklıda 3. K. 
O. Sa. AI. komiıyonuna müra 
caatları- (124) (1907) 

.. ,,. "' 2289 

1. F. kıt'aları ve müessese 
leri ihtiyacı için pazarlıkla 
165,000 kilo odun satın alı
nacaktır. ihalesi 6 Mayıs 
933 cumartesi günü saat 14 
tedir. İsteklilerin şartname
ıini görmek üzere her gÜn ve 
pazarlığa girmek için o gün 
ve vaktinden evvel Fındıklı
da 3. K. O. S. AI. komisyonu 
na gelmeleri. (127) (1908) 

,,. .. :(. 

K. O. merbut kıt'alarile 1. 

Kadıköy 
ı Havagazi Şirketi 

1 Mayia paza.rt~i günü saat ıs te 
Kadıköyün.de Süreyya Paşa Sineması 

salonunda veril~k olıın ameli yemek 
ve pes ta pi9i rme dıenı>ne bütün Jıarumıe 
ttndileri davet edec. Teşrii edecek ha
nımefendilttc yeni neşrolunawı yemek 
ve pasta rieal.etli te"Vzi edilecektir. 
(2592) 2319 

I-.bul ikinci icra mclDUl"kığundaıı: 

Bk borçtan dolayi mahcuz oltıp para 

ya ııcvrilmeci tııkarıiir eden ve tıı

mam111& dok.uz bin iki yüz }'C"bniş üç 

lira kıymet taktir olunan Galııtada Su! 

tan Bayezit mahalletıinıdc kemer a.1't:ı 

c.adde&indc alıik 63 ve cedit 88-90 numa 

ndarıla murakkam ve tahtında mağaza -

yı mü tem>! bir oop kağir apartrmanm 

msfı açık ;rrttınnaya vazedilmiş olup 

birinoi açık arttırması 5-6-933 tarihine 

müoadif pazartesi gii11ü •aat 14 ten 16 

ya kadar daırede icra kılınacaktır. Art 

tınnaya i tink etmek isteyenlerin mez 

kür gayrı menkülıin kıymeti muhammi 

n~inin yüzde yedi buçuğu nisbetinde 

teminat akçesi venncleri Jcizımdır. Hak 

ları tapu sicilJerile sabit olmayan ipo

tekli alacaklılarla diğer alakadarların 
irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını 
ve hususile faiz ve masarife dair olan 
idd.ialarını tarihi ilandan itibar"Cn yirmi 
gün içinde evrakı müshitelerle bôrlikı., 
daVeye bildirmeleri lazımdır. Aksi hal 
de hekları tapu sicil!erile sabit olma
yanlar satış bedelinin paylaşma.sından 

hariç kalırlar. Müterakim vergi ile va

kıf icarctıi ve belediye riieümlan müş
teriye aittir. Daha faz.la meliirnat al
mak isteyenlerin 5-5-933 tuihi.nden Hıi
baren dairede açık bulundurulacak olan 
arttırma şartnamesile 931-4216 No. lu 
dosyasında mevcut ve mahalli mukilr

run evsaf ve mesaha v~sairesini havi va 
•iyet ve taktiri kıymet raporunu görüp 
:ınlayabil<tcekleri ilan olunur. (2633) 

F. kıt'a ve müesseseleri ihtiya 
cı için pazarlıkla 3000 kilo 
gaz yağı satın alınacaktır. İ
halesi 4 Mayıs 933 perşembe 
giinü saat 11 dedir. lateklile
rin şartnamesini görmek Üze
re her gün ve pazarlığa işti
rak için o gün ve vaktinden 
e-.vel Fmdıklıda 3.K. O. satın 
alma komisyonuna müracaat-
ları. (126) (1909) 2313 .... ,,. 

Çatalca Mst. Mv. için açık 
münakasa ile 30 ton lavema
rin kömürü alınacaktır. ihale 
si 20 Mayıs 933 cumartesi 
günü saat 11 dedir. İsteklile 
rin şartnamesini görmek ü
zere her gün ve münakasaya 
İştirak İçin o gün ve vaktin
den evvel Fındıklıda 3. K. O. 
Sa. Al. komisyonuna müra
caatları. (12S) (1908) 

~iLLi.ET PfiZAR:__;~~o_.;~~·ı~s~A;;.;.._ı~9~3~3----------..... ---------------------------------------------1 

... N' 
Ziraat eki.Jetinden: .. 

~ Yüksek Ziraat ve Baytar Mektepleri civarında inşa e 
~ dilmekte bulunan yeni binala rm kalorifer tesisatının 26-4-

--

lstanbul Gümrük Muhafaza 
a~ müdürlüğünden: 

1050 Metre kaputluk kumaş 
750 ,, kaputluk kumaş 

1850 ,, astarlık bez 
SlOO ,, çamaşırlık bez 

l - Yukarda yazılı ( 4) dört kalem e~ya pazarlıkla 
;;acın almacaktır. 

2 - Pazarlık işi Gümrük Muhafaza Başmüdiriyetin
deki satmalma komisyonu tarafından 2-5-933 tarihine raslı
yan salı günü saat 10 dan 12 ye kadardır. 

3 - istekliler belli olan saatte iğreti güvenmelerile ko 
misyona gelsinler. 

4 - Nümune, şartname ve evsaf kağıtları her gÜn sa
tınalma komisyonunda görül ebilir. ( 1921) 

( Evkaf müdirlyeti ilanları ) 
L....-----. 
Kıymeti 

muhammenesi 
Lira K. 
206 94 S l 7 arşın 28 santim miktarında bulunan Silivrika 

pı'smda Cambaziye mahallesinde Hisardibi soka
ğında 3 No. lı Gaziibrahimpaşa camii müezzin 
meşrutahane arsasının tamamı. 

346 2S 21 arşm 75 santim miktarında bulunan Tavuk
pazarında Mollafenari mahallesinde Çilingirler 
sokağında 66 64 No. lı maa baraka arsanın ta
maını. 

174 80 316 arşın miktarında bulunan Hasköyde Turşu
cu mahallesinde 56 sokağında 2 No. lı hanenin ta-
mamı. 

330 60 33 arşın 6 parmak miktarında bulunan Sultanah 
mette Binbirdirek mahallesinde Klotfarer cadde 
sinde 9 No. lı arsanın tamamı. 

40S 00 Tahminen 13S ar~ın miktarında bulunan Samatya 
da Mirahirilyasbey mahallesinde Bakkalfilip so
kağında 13 20 No. lı arsanın tamamı. 

1007 46 167 arşın 91 santim miktarında bulunan Sultan
ahmette Binbirdir ek mahallesinde terzihane so
kağında eski l mükerrer No- lı arsanın tam~~: 

675 00 450 arşm miktarın da bulun~ Arnavutkoyunde 
Ayanoferi yeni sokakta eski 10 No. lı arsanın ta-

400 00 Ç::,da tramvay cad~e~de köşebaşında Kazes 
kar Ahmet efendi c amıı~ enkazı. . A 

Baladaki emlakin tam amı ~·irmi gÜn müddetle ılana 
konmuı-tur. Müzayedesi Mayısın 10 cu çarşam'!.aAgÜnÜ sa~t 
lS tedi;. Taliplerin pey akçel erile beraber Mahlulat kalemı
ne müracaatları. (1720) 

1 lataabal Belediyeal ilanları l 
Beyoğlu Belediyesin den : Beyoğlu kazası dahili~

deki yolların .tamiri için mu~ taziv.10950 a~et ~k~;1:9J3 palı zarf uı~ mübayaa edıl ecegınden taliplerm .. t 
tarihine müsa&f pazar gÜnÜ ıi&at lS te daireye muracaa • 
ları ilan olunur. (1926) 

• 
inhisarlar Umum 

Müdürlüğünden: 
T k . ..1_::... C:.--p fabrika amda yapbrılacak İnşaat kapa-

e ır--.. ~- Tali 1 · bu ib. · 
lı zarfla münakasaya konulm uttur · P ~ı:ın gı ı ınşaa-
tı evvelce yapnuş ve ticaret o ~~rından bi~d~ ı;nukal'.Yet 
bulunmuş olduklarını ve yahut ınşaatta salahıyeti fennıye
yi haiz mühendis istihdam. ~eceklerini noter~k~ I?usa~
dak vesaikle ispat etmelen Iazımdır. Bu şeraiti baız ıstekli
ler o/t IS teminatlarını. hamil en 15-S-933 pazartesi günü 
t1aat t4 te Galatada alnn, satım komisyonuna müracaat et
melidirler. Plan, şartname ve keşifnameden mürekkep bir 
takım proje (150) kuruş mukabilinde verilir. (M) (1771) 

TiCARET iŞLERi UMUM MODORLOCONDEN : 
30 ikinci Tctrin 330 tarihli kanun hükümlerine ııöre tescil cdilmit olan ~

nebi şirketlerinden ltalya tabiiyetli (Pug liva - Puglia) Yapur !İrketi ":' kere ~u

racatla Kumpanya Adriyatlka cll Navigasy'.""e !~rk~e birlepneılne bine- Tur

kiycdeki faaliyetine nihayet 11erildiğini bilclimııflir. 
Mexkur tirketle aliıkau bulunanların Kumpanya adnyatib eli Navİgatyone 

tirkdine ve icabmda lotanbul ...,ıaı.. Ticaret Müolürliiğüne müracaat "J'lemeleri 
ilan olunur. 156.ı; 

933 tarihinde yapılacağı evve lce ilan olunan münakasaya i 
tirak için müracaat eden müteahhitlerin adedi az görülrnüş 
olduğundan işbu münakasaru n 6 Mayıs 933 tarihinde :Yapı 
masma karar verilmiştir. 

Evvelce münakasa şart namesinde taliplerin miinaka
ıaya iştirak edebilmesi için (S ekıen bin liralık) bir kalöı-ife 
tesisatı yapmış olmaları şart konulmuş ise de bilahare 
miktar 65000 liraya indirilıni ştir. Diğer şerait tamamen es 
kisinin aynıdır_ 

Taliplerin teklif edecekleri fiatm yüzde 7,S nisbe 
tinde muvakkat teminatları ve münakasa şartnamesinde zi 
redilen vesaikle birlikte yukarda yazılı tarihte saat lS te Ve 
kalette müteşekkil inşaat ko misyonuna müracaat etmeleri 
lan olunur. • 

TEMiNAT OLARAK NAKiT VE ÇEK KABU 
OLUNMAZ. (188S) 2311 

Deniz Levazım Sabnalma 
Komisyonundan: 

4666.500 kilo kuzu eti: Kapalı zarfla münakasası: 22 
23031.500 ,, koyun eti : Mayıs 933 pazartesi günü saat 

345SO 

17S680 

3574 
7147 

ssoo 
40400 

11000 

" Ekmek 

" Ekmek 

ıs te. 
: Açık münakasa11 : 22 Mayıs 

933 pazartesi günü saat 13,5 ta 
: Kapalı zarfla münakasası 22 
Mayıs 933 pazartesi günü saat 
10,5 ta. 

,, Kuzu eti : Açık münakasaaı 22 Mayıs 
., Koyun eti : 933 pazartesi günü saat 16,5 

" Süt 

" Yaş ıebze 

ta. 
: Açık münakasası 23 Mayıs 

933 salı günü saat 10,S ta. 
Açık münakasası 23 Mayıs 
933 salı günü saat 14 te. 

,, Yaş sebze : Açık münakaaası 23 Mayıs 
933 salı günü saat lS te. 

İstanbul ve Heybeliada Deniz Efrat ve talebesinin altı 
aylık iaşelerine muktazi yuka rda cins ve miktarı yazılı yedi 
kalem erzakın münakasaları h izalarmdaki gÜn ve saatlerde 
yapılacağından şartnamele rini görmek istiyenlerin her 
gün ve itaya talip olacakların da münakasa gün ve saatlerin 
de muvakkat teminat makbuz larile birlikte Kasımpaşada De 
niz Levazım satmalına komisyonuna müracaatları. (1903) 

lstanbul Gümrük Muhafaza 
Başmüdürlüiünden: 

666 adet eknı ~k torba r 

666 ,, Matra 
1272 çifi Çorap 

1- Yukarda yazılı (3) kalem eşya pazarlıkla satın 
alınacaktır. 

2 - Pazarlık işi Gümrük Muhafaza Başmüdürlüğün
deki satınalma komisyonu tarafından 3-5-933 tarihine raa 
lıyan carsamba günü saat 10 dadır. 

.3 -·- İstekliler belli olan saatte iğreti güvenmelerile ko 
misyona gelsinler. 

4 - Nümune, şartname ve evsaf kağıtları her gün sa
tınalma komisyonunda görülebilir. ( 1920) 

Türkiye Cumhuriyet 
-merkez ankasından: 
Bankamız hissedarlarına bir inci hesap devresine ait hisse 

temettüün tevziine Ankara Merkezimizde ve İstanbul ile İz 
mir Şubelerimizde başlanmıştır. 

Bu üç mahalde tediyat Ban kamız kişelerinde yapılacak v 
her hisse için vergi tevkif atı çıktıktan aonra beş yüz on dör 
kuruş verilecektir. 

Hissedarların ellerindeki 010 40 ve 30 makbuzlarının her 
ikisi birlikte olarak veya muvakkat hisse senedi hükmünde 
damgalanmış % 30 makbuzile mezkUr tarihlerden itibaren · 
şelerimize müracaatları rica olunur. 

Halen bu üç şehir haricinde bulunup Bankamızın % 40 v 
30 e ait iki makbuzunu almış olan hissedarlarımızın temettüü 
leri Bankaca bulundukları mah allere gönderileceğinden hisıe
darlarımızın ellerindeki makbuzlarda yazılı makbuz ve taah
hüt numaralariyle şehir iıimler ini ve bugünkü muvazzah ad
reslerini Bankamıza bildirınele rini rica ederiz. ( 1777) 

2167 

Bursa İpek Böcekçiliği 
Enstitüsü Müdürlüğünden: 

4321 lira 67 kuruş k~if bedelli Bursa enstitü kışlık 
muhafaza duvanrun İnşası 12 Nisan 933 tarihinden itibaren 
20 gün müddetle münakasaya konulmuştur. Taliplerin şe
raiti haiz olarak ihale günü olan 2 Mayis 933 tarihinde Bursa 
Ziraat müdürlüğünde komisyonu mahsusuna ve şartname i
le projeyi görmek üzere de mezkur enstitü müdiriyetine mü
racaatları ilan olunur. (1586) 1900 

TiCARET İŞLERi UMUM MÜDÜRLOCONDEN : 
30 ikinci T •§nn 330 tarihli kanun hükümlerine göre tescil edilmit olan <te

nehi ,irketlerinden ltalya tabiiyetli (San Marko - San Marco) Vapur tirketi bu k• 
re müracaatla Kumpanya adriyatika di N avigasyonc ,irk eti le birl""'1e İne lıİnaftl 

Türkiyedelı:I faaliyetine nihayet vwdliini bildirmiştir. Mezkür tirketle alakası bu
lun.-.nların kumpanya adriyatilıa dl Nav igasyone şirketine ve icabında İltanbul 
Mıntakaaı Ticuet mi~ miiracaat eylemeleri ilin olunur. 

1556 
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Satınalma .Kon'iyonu 
Riyase\ıden: 

lnşaat Usta Mektebi için aşağıda muhteviyatı ıl al li 
te muhteviyatındaki inşaat malzemesi kapallç 

1 tı u:· 
mevkii münakasaya konulacaktır. Talip olanla~ ?~u e 
olan 23 Mayıs 933 salı günü saat 15 te Mektepl~mı almihale 

Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası IstanbulŞubesinden KARADENiZ. POST ASI 

Erzurum 

. . .. k . t ' l tm a 
komısyonuna ve şartnameyı gorme ıs ıyen er ' kô 
mektep müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. <!)z r 

LiSTE 1. 
lNŞAAT MALZEMELERi LlSTELt: 

..... Bankamız kişeleri 3~ Nisan t 933 pazar günü 
?g!eden sonr~ açıktır. ikramiyeli 0 

/ 0 S faizli t 9 33 
ıstıkrazı tahvıl~erinin kayıt muamelesi akşama 
kadar yapılacaktır. 

Vapuru 1 Mayıs 

PAZARTESi 
günu akşamı irareloede z ... guı1dak 
İne bolu, A yaocık Sam!ıun. o.ııı.. . G-
reaın. Tralı2Dn S"-- Ri • • Y&LUCaK, meye 
a7.lmet ""' ""'det edecıet.ııic. 

L . 20 T. Sönmemit kireç 
., 2. 300 T. Aslan marka çimento 

3. 1000 Kg. Alçı beyaz 
4. 10 T. Mermer tanesi "taneleri 6 mm" 

' 

5. 10 T. Mermer tanesi "taneleri 3 mm' 
6. 100 Marka katranlı kağıt 1 mm kaim 

L 1 S TE 2. 
1. 650 M' No. 14 Çinko saç 0,82 kalın 
2. 43965 Kg. Muhtelif eb'a tt; yuvarlak demir "tafailit de 

mir listesinde" 
3. 
4. 
5. 
6 . 
7. 
8. 

9. 
10. 
i ı. 
12. 
13. 

14. 

600 ., Demir tel. l.mın Kutur yumupk 
600 ,. ., ,, 3.mm Kutur yumu§ak 

1 "Gal 'H" 300 ,, ,, ,, • mm ,, :vanız 
800 M" 10.mın gözlü galvanizli Rabita teli. 

100 Adet 12 cm. kutur galvanizli su borusu bileziği. 
15 adet Baca temizi eme kapağı köşe demirli 2 ka

paklı. 18 X 25 cm. içteniçe. 
15 ., Baca duman tapası kapaklı 

200 Kg. Çivi 50 mm TUi. 
200 ,, ,, 70 mmTiil. 
300 ,, ,, 100 mm TUi. 

1000 ,, Kanca 15 ınm kutur ve 25 cm. till.Unde 7 
cm. iki taraflı sivri. 
1000 Kg. Kanca 15 mm kutur ve 30 cm. 8 cm. iki 

taraflı sivri. 
LlSTE .J. 

ı. 2300 m ' lcopal dam kağıdı 2.87 Kg. m / 2. 
2 . 600 Kg. Tutkalb "soğuk" icopil 
3. 320 m• Marka Walton 3 mm kaim muşamba 
4.- 350 Kg. Muşamba tutkallı "soğuk" 
5. 1200 ,, Betondan suyun geçmesinin temini 

Sika No. 1 

• • 
ıçın 

6. 1000 Kg. Soğuk asfalt 

ı. 
ı. 
3. 
1. 

200 
200 
200 
80 

L tS T E 4. 
Kg. Keten tohumu yağı 

,. Yağlı boya loz halinde san 

" 
" 

Bezir yağı " Englich H 

L 1 S T E 5. 
1. Kalıp kerestesi : 

0.025 X 0.16 X 4.00 m. 
0.025 x 0.18 x 4.00 m. 
0.025 0.20 X 4.00 m. 

15 m kalıp kerestesi 
15 m 0 kalıp kerestesi 
15 m' kalıp kerestesi 

2. Kadron: 
10 m' Kadron 
10 m Kadron 

• Kalaslar: 
10 m• Kalas 
10 m' Kalas 

0.10 x 0.10 x. 4.00 m. 
0.15 X 0.15 X 4.00 m. 

0.040 0.20 x 4.00 m. 
0.050 ·" 0.25 x 5.00 m. 

L 1 S T E 6. 
DÖKME OEMlRDE N MUF BORULARI 

lHTlYACI 
Borularm cıdar kalmbğı 6 mm dir • 

1. Şekilli olanlar 
Adet Kutur Kg. 

1. 5 Adet Dirsek 90°, lOOmm Beheri = 6.60 = 33.00 
2. 4 ,, ,, 30", lOOmm ,, - 5.30 = 21.20 
3. 20 ,, ,. 80 , 125mm ,, - · 9,20 = 184.00 
4. 15 " " 30°, 125mın " - 7.30 = 109.50 
5. 3 ,, ,, 90", 1251150 mm ,, = 10.50 = 31.50 
6. 4 ,, T "düz" lOOmm ,, - 10.90 = 43.60 
7. 4 "Çatal 45•, 100 1125 mm" ..: 14,50 = 58.00 

dirsek 
S. 15 ,. Çatal 45",125 150 ;, = 20.00 = 300.00 

YekUn: 780.80 

2. DOZ OLANLARI 
Kg. 

-- 21.00 - 420.00 
Adet Kutur 

9. 20 125 mm 1000 
10. 20 125 mm 500 
11 . 24 150 tnm 1000 
12. 16 150 mm 500 
13. 15 100 mm 1000 
14. 5 ıoo mm 500 

Tul 
nım Beheri 
mm " mm " 
nım " nun " tnm ,, 

15. 8 100 ının Süzgeçli sifon 

11.50 = 230.00 
~ 25.00 - 600.00 
- 12.50 = 200.00 
- 16.70 = 250.50 
- 8.30 = 41.50 

Y ekôn: 17 42.00 

- Eski ve yeni romatizma, alelümum mafsal ağrıları 
ve sınir rahatsızlıklarından muztarip olup ta tamamen fİfayap 

olmak istiyenlere 1 mayıstan eyltil nihayetine kadar 

GÖNEN KAPLICALARINI 
tavsiye ederiz. MeTkiinin letafeti ve auyunun tesiri şifaisi ile 
meşhurdur. Hastaların ve :ı:uvann bot Takit geçirmelerini teminen 
bol agaçlıklı parkı, güzel çarşııu T• bllbasaa ıineması vardır. Esbabı 
İBtirahati cami oteli ile •yrıca ikamethaneleri mevcut ve licretleri 
mutedildir. Her !,'iin Bandırmaya otomobil ve otobü~ vardır. 
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. T~RKiYE 

ll R.66.T 
BANKASI 

.DAoA 
BiRiKTiREN 

---=2A~AT--~D~Q 1491 

F az1a taE.ilit için Sirkeci Yelkenci 
hanmd.aki . acenlalığma ıniincaat 

Tel: 21515 . 

ll•--(2513) 229S --· 

--S~E~Y~R~~lS~E .... F•A•J•N...,~ 
Merk• -ıa• c.ı... ıt .... ı..,, B. 23«!. 

Şuı.. A. SlrlıM MIU.lrNr ...ıe H. 1.3740. 

IZMlR • PİRE - ISKENDE
RIYE POST ASI 

ANKARA 
2 MAYIS SALI 11 DE 

TRABZON POST ASI 

GÜLCEMAL 
3 MAYIS ÇARŞAMBA 18 DE 
Galata nbbmından kalkarlar. -Tayyare piyangosu 
TOrkiye dahilinde •ekiı senelik 
en eski ıreen maruf ıan!lh gişe 

UGUR GfŞESIDIR 
Şanaınıın daima burad11n 

deneyinlıt. Siparifler hemeıı 
gönderilir. 

Cağaloğla.'nda Uğur Gitesi 
sahibi Ömer Rıfkı Tel. 20342 

[2570)-

Görülmemiş-
Parı• bir muvııffakıyet 

Ademi iktidara, Belgevşek
liğine ve .zafiyeti umumi yeye 

kartı kat~ teair gÖst.eren 

GLANDOKRA Tİ1' 
Meşhur P.-of. BNwn Seşquart ve 

Steinadı'm ~fıdir. Kadın ve erke• 

farkı yoktur. Her kutu derunun<b 

türkçe olarak tarifesi mevcuttur. 

H.,,. eczanede hulunur. Fiatt 20( 

lcunıftur. Umunı deposu: l•t. Bah 

çekapc'da ZAM.~N «u. oeposudut 

1694 (1407) 

• 

Üsküdar Malmuub. -· · 
Askeri fabrika~ 

lar ilanları 
• ıı 

Muhammen ...... 
Lira Kr. , 

• 
Mevkü Mahalieıi Sokağı No. Cin•i 

O.ko.dal' Glilfam H. Karacaahmot 120/ 140 Dükkan •e mllttamillb 4320 00 • T nam& 
Yenimahalle cad. 183/157 Ev 254 00 i; t160 .. ,. lcadiye Çamhca cad. 79 Ev 937 50 3001480 

Yukarea yazılı üç parça emlik sablıktır. Müzayede 7.5.933 pazar glnıü saat \S te açık arttırma ile 
Üsküdar malmlldürlüğünde. (1674) 1968 

İstanbul ikinci iflas 

dan: 
me nu<rluğun-

Müflis .Mahmııtıpaşıı. alt k""'11nıda 
256, 258 No. lı mağuada Maai.t Mll8ııol.ı 
efendi ye ai t ço<mıp. fanile . lııı"'1klar -. 

oo.i'r bi.cinci arttmnada k:anuni kıymeti
ni bulına.dığından ikinci arttmna.sı 2 

Mayrs 33 salı günü saat 10,30 da yapı

lacağından isteyenlerin mahalli.nde ha 

zer buluorınıaları i1in alıınur. ( 2618) 

Gedikpaşa'da Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

20000 Boş numara lavhası ve 20000 mat Şua satın alı
nacağından taliplerin 2-5-1933 salı günü saat 10 dan 11 
re kadar pazarlığa girmek üzere maliyeye yatırM'8kları te
minatı evveliye makbuzlarile komisyonumuza müracaatla-

" (1915) 

.. $en otlı 
.,,..u. , , . ı lılip -olanlar 
şeraitini gÖrınek üzere paz 
tesi, perşembe günleri ve m 
zayedeye girmek İçin de · 
Mayıs 933 pazartesi güı 
saat 14 le Bakırköy barut f 
rikasmda satmalma komi&] 
nF:ıa müracaat etmeleri. 
<241) (1847> 

z A Y1 - 3045 No. lu -t~k aralıam ın 

ka<ımı ıayi cttım- Yen's.ini alaca • • 

hükmli yoktur. Ahmet (2640) 

Z A Yt - 1923 sicit n<lltl~ r.ol u a . al/ 

lık ehlıiyc_.emİ lraybettim Yc'l.< 

a ıacğımclaıı hükmü yokıtu r. Vey< 
(2 

Istanbul Ziraat Bankasından: 
Sıra Semti Mahalleıi Sokaaı Clnu Hiaeai EmWı: No HlYeye göre 

N 

hamm• 
o. 368 Yedikule imrahor hyas 8, imrahor caddeti Xlgir b•ne, dtıkkln Tamamı 20.22 5000 T 

269 fener Balat Karabaı Balat caddelİ Kagir dOkkan Te bane ,. 169 1200 
370 Yedikula Kürkçfiba~ı Yedikahı Kiğir iki ban• 3/10 11,13 800 
371 Fener Haraççı Kara Nabıııot Fener lratlı ar• 112 93,95,97 500 
372 Tarabya Tarabya Soııkaa. yoka Bai Tamamı 3S 75 
373 il .. .. " 1/4 33 100 
374 .. " Tamallll 32 180 
375 Patababçe Pat~bahçe Ayasma Ana ,. 9,1,3,S 531 
376 Beyoğlu Kamerhatua. Şirket İki - 1/2 27.92 150 
377 Kadıköy Rasimpaşa Ayrıhkçep• Ahfap hane Tamamı 16 800 
378 ,, ,. Rıht11n iMelell Kip hane ,, 42 5000 

Pey akçelerile ihale bedelleri nakten TeJ• gayri mllbedil bona.Ua ldeNMık here yulrandıa e...fı yazıh pJrl menkuller açık artb 
)lolretile sabşa çıkarılmı~tır. Kat'i ihaleleri 11/5/935 peqemba gilnllı IUl OD befttıcllı.. Arsu eclmler "- yedi bqıdı; pey akçoııile Bankaı 
mfiracaatları. Şartname baıılcamtz kapısına aaılaıı9tır. Senei heliye ftJllılle belediye ,.. ... aılftel'İye aittir. (1835) 



~\ Şehir işleri Ş. Cemiyeti r~isi anltıy_ or 1 ~~!üdürlüğünde 
Vergi borcundan dola 

. d" }" k h k taksıJere müzayedeye vazolunaıı Ey 

1 

Asn saadete doğru .. 
Bir ev 1 çilerl büroau 

açılacak \ 
T arifeyı ın ıyen yo t er te Abdülvedut mahallesi 

Pazarlıkla binİyf yalı caddesinde 5 ve 6 No. 

f Telkin edenler, telkine uyanlar- Politi-
t kada dindarlık ve dinsizlik! . 
il 

e: 
cı 

Anlıara, Tepinisani, 1920 

Bir meb'ua arkadat anlattı: 
_ "Dün Kuyulukahvede oturu-

yorum. Şiddetli yapıur yağıyor· 
du. Sırsıklam olm°' bir zat hızla 
kapıdan girdi. Boynu ve batı sa
rılı olan bu zat, . . . • meb'uau • • • 
Beydi. Doğruca yanıma gelip otur
du Hemen cebinden küçük bir 

ANKARA, 29 (Telefonla) - Bele-

d . M ı· · b ..,:ın avukat Mümtaz ıye ec ısı \la-· 

Beyin rei•liği altında toplana~•k .. t~~
re ait mühim birkaç meeeleyı goru'-

- ~"'- B meyanda ev iıçileri hak-mus11.u.a:. a .. .. 
kında hazırlanan talimatname ~oru
,ülerek kabul edilmittir· Bu t~l°'.'at: 

.. b lediye bir ev ışçılerı nameye ıore e 
bÜr<>Ml açacaktır. Bundan başka mec 
lie tehir civarındaki kaynaklardan ve 

1 b ıd getirilen memba auları-
ıtan u an . 

k 1.. - temin için 20 kiloluk 
nın ontro unu 

ked 100 lokanta ve otellerden tene en , •• 

~ ' d fter çıkardı. ~a~~ halkçılık 
la zümresi altında bır zumre yapıl· 

n makta olduğunu, bunun çok hayrr-

sürülen küçük §işelerin her bı':'nden 
10 ve damacana ile, bıdonla 
gelen ıııların her kiloeunda~ ~ para 
hıtrç alınmaıma karar vermı,tır. Ha-

.. ti __,__,_ de tenzili hakkında mam ucre ennau . • • 
__. ..... ;.;,ı;;-.. __ ~-"1in durduğu 110kalr •. 

nur _ h ( 
_ lı bir it olacagını, er va~per· 

verim!) diyen adamın buna gırme
ai lazımgeleceğini anlatb. Sonra 
nizamnamenin bazı maddelerini 

- • te'-'ifi kabul edılmitfır. 
encumenın aı . 
Halkın ucuzca yıkanmaa~ !emın i
çin bir ikinci ımıf ihdas edı~"?'' .ve b~ 
rada yıkanma için 25, bınncı a~ı 

Ankarada ot~ 

ANKARA, 29 <Milliyet) -ı, 
Cemiyeti reiıi Hayn Bey ~laJ.. 

üç metrede iki kurut alar, bizimkiler ise 
her ikiyiia metrede Üç kurut atar. Her 
ikisi de kilometre hesabile on ı.e. kurut 
eder. Onlar ~ açtığı zaman iki yÜz 
metreyi müıe.kip iki atıyor, hiziınkil...-. 
de ... ti açtıktan alb yÜz metre aoan: 
üç alıyor. okuduktan sonra benim de bu te- Feyzi Elerlfli 

fCkküle girmemi teklif etti. Ben Öyle bir kanaat var ki olduğundan 
1113 d" • d d' ki ''T-..1.Ll•l b ken ıame e un : ..,,.,... ... e fazla dindar gözükmek; ugün 
v ya dahil olmak için lizmıaelen elU- için muvaffakıyet vasıtasıdır. Ta
Fn•ı lan okuduğunuz maddelerden an- aaaup zihniyetinin zarar ve fayda-

ohyorum, fakat asri tetekkülün ga- 1 larmı Ankaradaki teairlerile ölçer· 
yesini ve esaa pren~ipl~rini anlabr .ek yanılırız. Burada hem ~İza,. 
mısınız?•: Bunun üzenne . muhte- mm, hem de gayenin kuvvetlı ~
rem meb uı fU cevabı verdı: çileri var. Halbuki uzaklard~, ~ 

t - Size bunu muhtasaran, iki )ayetlerde vaziyet öyle değıldır. 

nl• kelime ile izah edebilirim. T~k- Şeriat ve taassup utruna fenalı~ 
Dl ki ö"" ' . . külün gayesi, Aın 1UJadettelıi mÜf• yapanların cezasını m g ruyo~ · 

~1 ıçı terek samimiyeti iadeden ibaret- Yazık ki, zarar görenler, telkın 
1~~l~tir!,. edenler değil, telkine tabi olanlar
gunı Bu meb'ua arkad&f, hikiyeııini dır. Osmanlı tarihi misallerle do
hr. anlattıktan sonra tunlan da ilave ludur: "Din batıyor, teriat elden 
"~'etti: gidiyor!,. diye ayaklananlar bir ta-
gun_ Yahu, nereye gidiyoruz? Dü- raftan ceza görürken, öbür taraf-
o ~ıincede, gayede mütterekiz l diye tan bunları kıtkırtanlar, enbiya-
dıldııtı rkese, her yerde ve bütün dün- . · l · gururu ile haklı ve 

k 'l ... d·•ı.:: .. "dd" nm varıs en 
yonuv ya artı ı erı sur u5 vmuz ı ıa- h"k' . ti rini daima koru· 
(1904) n bu kafa ve bu göriifle nasıl yü- a ım ~ıye e 

· teceğiz? Mecliste olsun, idari, mayı bılıyorlar. · • · 

. . 40 huıu.i sınıf için 50 kurut uc
ıçm k ' tur Bu fıy" allar erkekler 
ret onmu' · .. 
k . . d' Kadınlar kıurunın uc· 

JlllU IÇID ır, d"lm' 
retleri olduiu gibi muhafaza e ı 1'· 

tir. 

Yeni 0 tobüaler 
ANKARA 29 (Telefonla) - Moı: 

kandaki aa~ayi heyetimizden beleJı 
7e reialitine gelen telgrafta Ankara 
f"hrİ için otobüs yapac~ olan otomo-

b·ı f brikaılle tema• edılerek Ankara 1 a ·•• d"J"tın ken beled' esinin teklif ettıgı ta ı a . 
dilen:"e tebli.i edildiğini ve teklifle~~ 

- bet cevap almıncaya kadar t~cru
i:'e'::rin yapılacaiı bildiril.,ektedır. 

_ Ankarada topu topu yu~
on bq retmi ve ıeksen huıu~ 
Bunlardan ~ka allmit ~idir 
yonet, seksen de kaptı ka"tcudu 

Bizde !:ayıtlı tofcir be! ' 
Muavinleri kaldırdık. Şo' yüzde 
bugünkü ihtiyaçtan ç~ toför 

Piyasada çalı""' Llmaz. 
sekseni toförleri~dir. u işte ek
olmıyan araba yuzd~ıyor Eıki

Evvelcm.irde ııöyl~ aribi ge
mek k~d~. Git " çahştınyo
den benim bir ara!.irini l<azana
çiniyordwn, t~{,r otomobilin 
rom, o zıımanki~ak bulur, yüz
mıyonım. _üç '!ine kalırdı. Şim
maırafı yuzd~ervilerin yüks~k
de kırkı beit"'1dan ancak mal 

Ankara •er~ binası ~~::,n.;ı kalıyor, yüzde 

d 1 sahibine Y için yar ım ar ıeksen ı.->İle para ayıramıya- ! 
ANKARA, 29 A.A. - A!'~arada _ya- ._ itlerimizin bu hale · 
ıJacak 1ergi bi.-sı inşaatı ıçın lıugune Her~da kendimiz acbep ol- j 

tadar yapılan yardımlar. ,udur: . cağı 'kitabını bilmeyen bir çok 
Cümhuriyet hükumeti 130,000 lıra, ıe!m' 

l Bankası 20 000, Zimat Banlauı 20 d k 11yor djye birer kaptı kaç-J Sanayi v: Maadin Banka., 20.000 ~ ıa kapıp koyuverdiler. Son-

Daha, daha. • Bizde ıruya saat on 

K. iy ı ve askeri her meseleyi yal- • • • 
tiyacıuz teriat göz~.e gormekten ne va- \ Bir kaç gün evvel Büyük Millet 
nakag it vazgeçecegız?. ·" Meclisinde söylenen bir knç sözü 

CU;.,ı.uriyet Merkez Bankası 10,000, ~ei birleşip b"r telefon nldt, 
Emlak ve Eytam Banka., 10,000, Oı- tıueuz pazarlıkla müşten kap
mımlı Ba.nkaıı 5000, Alpu~eker i~ tılar. Bunlıo.r da otomobilcili
rikuı 5000. Ada Pazan ası Türk' aaını berbat etti. Hele ,u kaptı 
Aılan Ciınento fabrikası 2

•
000

• Ja hiç it yok. Benim Berliet llllll"' k; ....... .._::~~di...._.._...ıııı;..._._1.6....;,.J 
çimentÔ fabrikası 2,000. emme! bir kaptı kactım var, eize 

·ı • • • . .. 
verı eı . . olduğu gibi deftenme geçırıyo-

fln hesabını vereyimde flltın. Bu 
• bir ayda: 52,65 benzin, 42,60 şo-den ih Ne halkı dınaızlığe tetvık ede-

t · 'm ne kendimiz dindar olmaktan 
esı gl • F ,__ d' . 
~ a bıfk lın_ı. ~~~- ın ~~ terı~t ?1ese
g elerinın gorutulecegı zemını, za-

rum: 
Feyzi Elendi (Malatya) - Ce

nabı Peygamber emrediyor 
ki: (lamihre. . • yani otuz dirhem· 
den lazla mühür yolıtur. (Y anlıf, 
yani tf ıeal eri .. ) 

Tıp dünyası 10 ~c.ıi!e· _1~ t~r ~anı.. oı....ı. 
T d

.. _ ,aan yuz yırnu lıra yınm ı.e. kurut 
biır · ıaın tp unyaaını-

yda . çı . "==""' ,.aıraf yaprt11f. Bu yekündan başka eli-

numuı anı da doğru tayin edelim.. Hu
mek ü: si meclislerde olsun, umumi içti
kaaayı al rda olsun, her mevzu üzerin-

d '&me 12 lf1oC'I <ıayltit """""""'"' ıı"8 de 68,60 ırcçmİt. 0-ekki bir ayda 
Şenıt Korkut, K~ Kudret, ;lopu topu yüz doksan lira selı:ıen ı.e. ku
dlıı Kerim Bey.Lmıin ma~ nıt almıt olu7oruz.. Bir kere dütünün; 
va etmdı:lırıd.I.< · henim eJime kalan bu altm.ış küıur lira-

- Git medresede olıu!. • kt. ı a nl nki va ını sö:t söylemek iatiye er, aa 
K. O. ~ •--rat .ftbi fU sözlerle batlı-

Mimar ya ıırııhanm, lutilderin amortismanı, da-

.. ır na,... .,. - Sözünü geri al, hadi• yanlıf- Her ay çıkan mimari. n ha hııtlra vergiler de dahil değil it midir 
ı. mec:muuınm Z7 ııa ~ bu sanki? muracı 1 . or ar. tır. 

_ lalam dini terakkiye mani Feyzi Elendi (devamla) -
1(. 'ğildir. Arap medeniyeti.. .. ilih. Genç lıızlar, genç oflanlanrKlır. 

lıir mündericat De çı~ 
Bu aliahada !el.ir mirnD· 

mimar Şababettin Ber" ve 
rnııbleei ile memleket ı, kımae. -e d" d I ıı.. hakild Mehmet Huliili Elerlfli (Yoz-

albuki bu Eğer herke•: ın ·~ 1•• gat) - Ya dofru olırmın, ya imin. mari -'eri haklilmfl..., 
saire bu~~.uuğı ·· ~ k a't halınde mudafaa etıey- Feyzı· Elendi (devamla) -ı; gunun I'- an . . im d 

ıhiyesin uymak içrun ~yeceği . 0 • u ı. Genç lnz, gen~ oğlanl_arınclY.. R ... ~om.ilhlan 
-'ter sözlenn ço- - ,.--"llKI dı/ıe,. •• ___________ _. 

---------~::;;;.;.iiiıııiİııllt.iiİİİİıiı-L::.::;-~- Merkez Kumandanlığına 

Ankara SiNEMALARI merbutmüeueaatiçin (5000) 
kilo kuru üzüm 2-5-933 salı 
günü saat 14 te pazarlıkla aa 
tm alınacaktır. isteklilerin 
belli vakitte komisyonda ha
zır bulunmaları. (627) 

• ( ı Bugtln buıece 

Adal.ır ıprlwu filminBı ı-.duılınaz 
mısalsiz yıldızı 

LUPE VELEZ'in 
ıalari.Jt, §arkıtarile bet- filmhıdcn da

guzel bir ıeldlde vficude getirdiği 
biricik eseri: 

IRlK KANATLAR 
•eten• 1 - Edvar& Biyankıo orkest 
ı · Z - Koht:r itfaiyeci. 3 _ Dünya 

haberleri. 

• 

Eugün bugece Kulü_E 
Nefis bir musiki ile fevkallde Jıi..t 

ve miiossir sahne1er1e dolu film 

(izlerini bırakmadan kaybo
lan kızlar ) 

Sarışın Kızlar 
Ticareti 

llh~tcn: 1- Kohen ıtfaiyecl. 
2 - Dünya Halx.rlcrl. 

(1919) 

"' * 1r 
Maltepe aakeri · lisesi için 

iki adet camekanlı dolap 3-5-
933 çarıamba gilnü saat 14 
le pazarlıkla satın alınacaktır. 
isteklilerin belli vaktinde ko

müracatlan. (626) 

.':<>nra, ,;,,.. ı.irde taksi arahıılanmdan 
birinin murafmı bulayım. itte, bu ara
hıım da geçen a7 yiia üç lira on ı.e. ku
ruı luızanmıı. Bundan yirmi bet lira 
doksan kurut toföre, 37 lira benzine, 10 
amortlıtn11n -we tamire, bq lira belcdi7e 
Yergisine, 8 kazanç vergisine, kırk ku
nq cuma ruhsatiyealne, on iki buçuk li
ra da idare! buauıi7e hlı-ine dlifen.İ 
çıkmca bize 12,60 kurut kalnut. Buyu
run ır\ile ır\ile yiyin beka)an. 

Halkla hir telakki var; otomohill.,,. ka
zaruyor . Nende bu bolluk? Karfıhklı 
müıteri bulmalı kabil değil, ya müfteri
den bot döneriz, yahut müıteriyi alma· 
ia bot glderia. Bai yollan fena oldu
fandan !il.atikleri çabuk eskitir., benzin 

ve yağ pahalı . . . CeJ de kazan. 

Sonra, h ... keote lıir de lstanlıulda oto
mobil daha ucuz d6'ünceai var. Neden 
ucuz olsun, hesap me)'clanda: lıtanbul 
ile Ankara aaatleri arasında fark yok. 
yalnız açma = antrelerde vehleten hir 
fark var ıribi ıröziilriir. Çünkü l~tanhul
da antre yinni altı, Ankarada ellı kuruı
lur. Fakat lıtanbulunkiler her yüz otuz 

Şoförler cemiyeti reisi Hayri Bey 

hirden aonra yirmi bq kurut ııece zam.. 

nu, tehir barici için de elli kurut fark 
var değil mi?M Veren kim; bunlar .özde 
kaldı. Herkes pazarlık etmeden ıınıhııya 
adını atmıyor. 

latanbulla hizim hir ol.,..)'lfUDJZlll 
,olamıyacağımıznı hir scıbebini de mu· 
raflanmızm onlara nazaran çoldafanda 
aramalıdır. lıtanhul ırihi burada ıw,ıhk
h mütteri hulmek ~ değildir. 
Benzinin tenekeoi lıtanhulcla üç yüz 
doksan, burada dört 1'la al-ı hııt ku
ruttur. Yağ anıda ,.irmi bet. burada o
tuz beştir. A1lık yıluıma ve ya- ecr.. 
ti lstanbulda on heş, burada otuz liradır, 
Malzeme fiatlerinin hepsi anıya nazaran 
farklıdır, daha MyaJDn mı? · · • 

Hııliaıı; fU mubekkako:br ki lslaDbul 
otomobilcileri hizden çok fazla laızwnır 
Bizim fiatlerimizin onlara nazaran az 
teapit edildiği meydandadır. 

* * * Hayri Beyin meslekdatlannı haldı çı-
karmak için ııö7lediği eahııbı mucihe b&
ni ikna etti. Bilmem kariler ne fikirde
dirler? 

Mumaileyh aynhrb., bana bir t_,.b-
hüılerinden da bahsetti: .... -

. - Bi~ ekmek paruı çıkarımlı: için 
~r t....,ı.ı.'!.., de J;ıat vunnağa niyet et
tik. Meseli. altı, lira gihi az hlr ücretle 
yaz ıezonu için Bunaya aelerler tertip 
edeceiiz. Bu ıeferler için an.ı... tedarik 
etmek üzere Frdla miizakered..,.U. Tec
rüheli toförlerin ida~e edecefi bu yeni 
arabalarla rahat ve seri bir ..,ıD!de med&
ni kirvıınlar tertip eyliyecciiz. On sa
atten de az bir zamanda Buraa7a 7olcu 
götürmek kabil olacaktır. Her hangi hir 
muhalefeti havaiye ve aııİre ihtimalile 
kö7liilerle UJU!Up temiz konaklar teda-

fabrikada mevcut bulunan t 
bi pamuklara mahsus alat 
edevata talipleri tarafınd 
verilen bedelin haddi layı 
bulmamış olduğundan dol 
yı müzayedesi 15 gün mü 
detle temdit edilmiştir. 

Görmek için Eyiip mali 
şubesine müracaat edilm 
ve yevmi ihale olan 3-5-9~ 
tarihinde çarşamba günü sa 
14 en 16 ya kadar mahalli 
de bulunacak olan sah§ k 
misyonuna müracaatllll'.I. 

(1892 

Uçilncil huku 
nWıkemesindcn : 

Alıi Rlm Bey ile İstanbul vi.Jayeti 

tcrdarlr!mm p.yian ıoe miiftıerikt<t JIW 
tu_,f oldukları Gedik pı~ eski 
celr Kemal ve y=ıl Saraç t.hak mahal-

lesi cııki tiyatro ve yeni mir Kemal ca 

mH eokağıı>da eski 16 ymi 32 namara
lı üç kattan ibaret ve zımıiıı lıatmdıa bi.r 

mnttıah ve bir yemek oda&ı -.e bir ara
lık ve bir kuyu ve amıç ve birinci 

katta ufak bk Taşlık ve bir ııofa ve i

ki oda "" bi<- lıe!A ik:lıncl lattta bir eofıa 

ve iki oda ve ııalılt bir dolaıp "" Uçüncil 

katta bic oda hlT eofıa ..., bh hol.i ve bir 

yUk!Uk ve bir sabit da1aıp w öeronun
de ele lı:tri k ve tcrlıxıe teslııatmı havi ha 

nenin halel ttıyuıı zlll1lllD>dıı funıhtu 

teka.rrllr ederek mllznycdc,.. -=dil

mift'{r Kıymeti muha.mmiuetıi 3000 t.iç 

bin liradır. Birinci açık arrttıırmaaı 30-

S-933 tarihine müsa.dif ea.lı günü saat 

on beşte icra cdi.lıcıoe ktir Kıymeti mu 

harnmlncsinin yilııde yetmiş be ini b 1 

dugu tak!; r:de ilı&kl katlyesi ya;pılacak 

tır. Bcrlmadığı taktirde aon arttıranın 

~hüdil baki kalmak !lzıere oıı beş gUn 

mlidd.etlıe temdit ilıe iJrinıci açık acttır

ınau 20-6-933 tclhlıııc mOsııdl:f ealı gU 
nil eaaıt on bcytıe km lotlır. MU

tıeralrim vcrg>lcr ib.lmcıdarlan tıclW.iye 
t.yia aittir. Talılp olmlann In:Y--ti mu 

hıımmine.inln y!Uöc yedi buçufu nilbc 

tiOOe FY akçmhıi bamllaı w y&wni 

ve ııaat mezk<Xıdc ~ •ılılı 
Uçtlncil hukuk moi>lı>oı rdne 935-111 rıult 

• mara llıe müraaıatl•ı il6n olııpur. 
(2620) 

lHTlRA lLANI 
c Miıl j1111tfr» hakkmdıa. lıstll.a1 ohı

- 22 Ndmn 1931 4Brib ve 11216 ıı.umıı.
ntlı lhtra beratı Oe cTek psrçab miıl 
mahfazıdannda takaim edilml9 ..., lıapa 
tılmıı ~ ıpcçal.acının ıuretıl ta<ızi. 
mi» haklr:ındıı. dahi istLboıal olıırıan 22 NI 

1931 tarlh "" 1137 m.ımanıJ,ı ihtira 
bemtJarı bu defa ıneovk!I filıe kı:ııııma\: 
üzre &bere devril fıeıal veya kar ediJc.. 
oeğlndımı. tal!p olanlann Oala!a'ıda Çi
nili Rıhtım Hanmdll R<ıbcrt Feırlyc 
m~ IJ4n olaınm. (2255) 

rik edecefU. . Hulüa Bunanın ılh
hat yerjd varlığından Ankara halkımn 

uc:uzea iatlfadeaini temin eyliyeceğiz. 
Ne yapalnn tehir'lerda biv elmıek lml
-dı .• 

Ben bu tqebbiiıe dair bir mülihaııa 
ııert etmiJeceğİm Y alnu: Demiryollar i
daresinin kulaldan çinlasın diyecefim. 

S. R. 

Istanbul ve Trakya Şeker Fabrika) 1 
•· k Anoni 
irketinden: 

Al pullu • 
Şeker Fabrikasının lstanbul depolarından kristal toz 

her isteyene bin kilodan eksik olmamak üzere 
şekeri 
sah r. 

ti eki fiatla 

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

gön erilir. Depodan itibaren bilcümle masarif ve mes'uliyet müıteriye aittir. Müşteri isterse sigorta ettirilir. 
dres:IstanbuJ, ~ekapı,4üncüVakıfhan4üncükat, Telgraf adresi:lstanbul Şeker Telefon:24470.79 
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