
Bugün Belediye su şir 
tesisatını tamir ettireceğin -
den şehir saat sekiz buçuk
tan akşama kadar susuz ka
lacaktır. Sahip ve Başmuharriri : Siirt Meb'usu MAHMUTı 

Silah ili n 1 a ıneseleıi et
rafında HönderSôıı!un Pa
riste yaptığı tava~sut müsbet 
bir netice vermemiştir. Fransa 
noktai nazarında musirdir. 
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ni ihale kanunu ve mebusla 
Tarama 
Derneği 

j Arttırma ve eksiltme kanunu j 

Bütçe encümeninin kabul 

-
Şarkto j Türki.qe - Romanya 

Osmanlı cemiyetinden Türk 
cemiyetine intikalde harf inluli -
bile dil inlulibı biribirlni tamam
layan iki ehemmiyetli ve tümul -
lü inkıliptır. Harf inkılabı olm~
ıaydı, dil inkılabı olamazdı. D!I 
intalibı da tahakkuk etmeseydı, 
harf inkılabından beklenen netice 
meydana gelemezdi. Bunun için • 
dir ki büyük tefin emrile harf in -
lulibı batarıldıktan sonra her in
lulip hareketinin öncüsü olan Ga
zinin itaretile Türk dilinin özleş -
tirilmesi ülküsü ortaya atıldı. Ev
velki senenin sonbaharında İs -
tanbulda toplanan birinci dil ku -
rultayımn müzakereleri dünkü bir 
hidiae gibi hepimizin hafızasında 
canlıdır. Bir buçuk aenedir Türk 
milleti bu inkılabın heyecanı için
de yaşarken, umumi merkez he -
Yeti metodik bir çalışma ile bu İn• 
kılibı başarmak yolunda mesai 
sarfetmektedir. 

Türk Dili Tetkik Cemiyetinin 
çalışması iki kısma ayrılır: 

l - timi sahada çalışma ki 
Türk dilinin mente'leri , batka dil
lerle olan münasebeti, Türk söz -
!erinin aHlları, Türk gramerinin 
tariıhi gibi akademik mesai uzun 
senelerce sürecek olan ve ilim der
neklerinin günlük itlerini teşkil 
eden meselelerdir. Türk Dili Tet
kik Cemiyetinin bu mesaisi aka -
demi mesaisidir. 

2 - İkinci vazifesi dilimizden 
Yabancı kelimeleri atarak onu öız. 
!eştirmek yolunda yazı yazanlara 
Yardımcı olacak eserler hazırla • 
ınak. Cemiyetin ameli sahada in
laliba yardımcı olan bu çalışma -
aı ilk semeresini vermiştir. 

Cemiyet Osmanlıcadan Türk
çeye söz karşılıklarını gösteren 
Lir tarama derneği neşretmiştir. 
llk sekiz on harflik kısmı basılıp 
'dağıtılan hu tarama derneğinde 
Oamanlıca kelimeler alfabe sıra • 
•ile dizilmiş ve kartılarına da 
ıT~ kartılıkları konmuştur. 
1'r arama derneği adı verilen bu 
~ fakat çok ehemmiyetli eser 
lıç membaa dayanıyor. 

il - Evveli söz derleme sefer
llerUfl, Dil cemiyeti en küçük köy. 
leıe kadar muallimleri, devlet me
llınırlarmı, ordu zabitlerini , zira • 
•t, orman, tapu gibi halk ile te • 
-.,ı olan memurları ıeferbeı· hat koynıuf, bunlara dağıttığı söz 
1. r-leme kılavuzlarile sözler top • 

lrııttır. Sekiz ay devam eden bu 
~"rberlik cemiyete 126 bin ka -
,;• ~ getiı;miştir. Bunlar alfa • 

11taaına konulduktan sonra he-
Yetler- tarafından eüaülmüıtür. 

h _ Bu çabflD& devam eder • 
ken cemiyet dilimizde kullanılan 
yabancı sözlere öz türkçe karşı -
Lklar bulmak için okur yazarlar 
arasında bir dil anketi açmıştır. 
Dç büçuk ay devam eden bu an • 
ket ile bin dört yüze yakın Arap
ça ve Farsça kelime ortaya kon • 
:tııuş ve bunların karşılıkları ajans, 
yazete ve radyo ile İstenmişti. Ge
en cevaplar anket komisyonu ta
rafından gözden geçirilerek süzül
ltıüştür. 

1 c - Üçüncü mesai de li'igat -
Jirın ve kitapların taramasıdır. 
f U Vazife dil mütelıassısları tara
lndan deruhte edilmit ve kar • 
tılıklar toplanmııtır. Kitapları ta
~an zatların iıimlerile taranan 

aplann ve lugatlann isimleri ta
rama derneğinde göıteriliyo.r. 

ettiği mühim esaslar 
Encümen hükumetin teklifine iltihak ederek 
mebusların arttırma ve eksiltme itlerine gir
melerinin menolunmasım muvafık bulmuıtur. 

ANKARA, II (Milliyet) 
"Arttırma, eksiltme ve ihale 
kanunu,. liyihaaı üzerinde Maliye 
encümeni tarafından yapılan ta • 
dilleri esas tutarak bütçe encü • 
meni de tetkikatını bitirmiştir . 

Layiha üzerinde maliye encü -
meni tetkiklerini yaparken önce 
bir nokta üzerine parmağım baı • 
mıştır. Bu ıslah hamlesinin , bil • 
hassa devlet alımlarının birleşti • 
rilmesi, ve müşterek ihtiyaçların 
bir elden ayni vasıfta temini şek
linde tecelli etmesini lüzumlu gÖ • 
ren encümen bunun yakın bir za
manda tahakkukunu bekliyerdc, 
hiç olmazsa merkezde mülki dai- 1 

relerden başlamak üzere a·lımm bir 
lettirilmeıi için bir komisyon te,. 
kilini temenni etmiştir. 

Esas tadiller 1 
Liyibanın tatbik sahasını hiikfi. 

metin teklifine göre biraz daha 
genişleten encümen, teminat şe • 

killerini lroılaylaıtırmış, ceza bil -
kümlerini de çoğaltmıttır. Bilhas -

(Devamı 5 inci sahifede) 

Elektrik istilıltik resmi 

Layihanın son şeklinde 
tespit edilen esaslar 

ANKARA, 11. (Milliyet) - ı 
Elektrik istihlak resminin tabsi • 
!indeki müsavatsızlığı giderecek 
ve ayni zamanda hazineye 1933 
senesinde 350,000 lira tahmin olu
nan bu vergiye mukabil bu yıl bir 
milyon lira gibi fazla bir irat temin 
edecek olan layıha üzerinde meclis 
encümenleri tetkiklerini bitirmittir. 
Layihanın bütçe encümeninden çı
kan son şekline göre, elektrik ve 
havagazi tesisatı olan yerlerde U· 

mumi şebekeden alarak elektrik 
ıarfedenlerden beher kilovat saati 

üzerinden 2 ve havagazi sarfeden
lerden beher metremikabı üzerin
den 1 kuruş istihlak resmi alına
caktır. Umumi tenvirat olan yerler
de makine ile hususi elektrik istih
sal edenler de doğrudan doğruya 
bu resme tabidir. 

Elektrik ve havagazi kontörü 
konulmamı, yerlerde bu aletler ko 
nuluncaya kadar yahut gayet ufak 
mikyasta götürü sa.tıtlarda istihlak 
resmi sarfiyatı bedelinin yüzde O• 

nu nisbetinde olacaktır. 
(Devamı 6 mcı sahifede) 

Arabistanda lı~rp 

Şimdi de bizzat İmam 
.• X,~~~~,.~-~=.rruza geçti! 
da devam eden harp lbniaauud r - - - --
kuvvetlerinin lehine inkişaf ediyor 
du. Hicaz Kralı Yemenin payıtah
h olan San'a'nın iskelesi Hüdeyde
yi işgal etmiş ve müteakiben San' a 
ya doğru ilerlemeğe başlamıştı. 

Bu vaziyetten imam Y ahyanın 
mağlup olduğu neticeııini çıkar
mak mümkündü. Halbuki son ge
len haberlerden öğreniyoruz ki i
mam Yahya bir tabiye usulü kul
lanmış ve geri çekilmiştir. Şimdi or 
dusunu yeniden tensik ettikten son 
ra ileri harekatına başlamı,tır. 

Bu hususta gelen telgrallar fun
lardır.: 

ADEN, 1. A.A. - Röyter ajan
sından : Sanadan gelen gayri res
mi haberlere göre bizzat lmam Ya· 
hyanın kumandasında olan 200 

(Devamı 6 ıncı sahifede) imam Yahya 

l 
1 

J 

Görülüyor ki Türk Dili Tetkik 
rırıiyeti bu eserini hazırlarken 
ti ıç bir vasıtayi ihmal etmemiş -

r. ilim adamları kitapları tara • 
~1tlar, okur yazarlar ankete iş
t it-~ etmişler. Sonra . geniş bir 
~kılit ile memleketın her ta
i:fın·da vatandaşların kullandı~ • 
~1 sözler de toplanmış ve su : 
te ~Üttür. Bununla beraber, dıl 
ı·ı:n•.Yeti tarama işini tamam te: 
t' ki etmiyor . Filhakika az hır 
t:ırı~'!. içinde batarılması lazım 
\' ldıgıne göre belki yanlışlıklar ,.k eksikler vardır. Fakat bu ek
: ler ese,•in ameli fayda nokta
,!111 darı büyük kıymetini asla ek -

karşılığını da düıünür bulamayız. 
Tarama derneği böyle ·bir vazi • 
yette her yazıcının yardımcısıdır. 
Dernekteki karşılıkların da müş
külü halletmediği zaman olabilir. 
Fakat ekseriya halledeceğine ka • 
niiz. Hemen söyliyelim iri biz 
kendi hesabımıza bundan İ6tifa
de etmeğe ba~ladık ve tarama der
neğine şimdiden kıymetli bir ar
kadaş nazarile bakıyoruz. 

di ahenksiz ve cansızdır. Fakat 
bunlara can vermek yazıcıların 
vazifesidir. Güzel yazı yazan bir 
muharrir her hangi bir cümlesi i
çine bu kelimelerden beğendiğini 
alıp ta işlerse ve bu i9leyitte 
bir sanat varsa, o kelime derhal 
canlanacaktır. Bakacağız ki bugün 
gözümüze ve kulağımıza yabancı 
gelen o söz, kullanıla kullanıla 
munis ve ahenktar olacaktır. Ta
rama derneğinin neşri dil inkıli • 
hında ileriye doğru bir hamledir· 
Cemiyet için bu, iyi bir batlan • 
gıçtır. Türk Dili Tetkik Cemi • 
yetini tebrik eder bu faydalı ese
ri bize verdiklerinden dolayı da 
kendilerine tükranlarımızı suna-

1 
t ..... e H · · bö. 1 b" l'i ... z. epımız y e ır ese • 

1\ 11 lüzumunu çoktan hissettik. 
t ~~Pça veya Farsça bir kelime 
~ ~ 11> kalemimizin ucuna takılı -
or. Onu beğenmiyoruz. Fakat 

Türk Dili Tetkik Cemiyeti 
bu karşılıkları ileri sürmel.le bun
ların yazıcılar tarafından mutla • 
ka kullanılmasında ısrar etmi • 
yor. Fakat Türk dilinin özleşti -
rilmesi mefkuresine bağlı olan her 
yazıcı tarama derneğinden İstifa
de etmeği vazife bilecektir. Bu ke
limelerin bir çoğu belki de tim -

rız • 
Ahmet ŞÜKRÜ 

Umumi Müfettiş 
Tetkik seyahatin
den avdet etti 

D1YARIBEK1R, II. A.A.- Bir 
aydanberi Siirt, Mut, Van ve Ba-
yezit vilayetler~ ,.~-~~~--~~. 
dahilinde tetkik 
seyahatı yapan bi
rinci umumi mü
fettif Hilmi Bey 
refakatlerindeki 
mütavir ve müfet
titlerle beraber av 
det etmiflir. Mü
feUİf Bey bu se
yahatı esnasında 
halkla ve köylü
lerle yakından te- Hilmi Bey 
mas ederek dilek-
lerini ve hakiki ihtiyaçlarını din
lemİf, Siirt, Mut ve Yanda batla-

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Müflis Banker --Amerikada aliyü 
Vali ile karşılandı 
Kendiıiai 4 vapur dolusu 

gazeteci 6 tayyareden 
mürekkep bir filo karııladı 

Banker lnsull 

CH1CAGO, 11. A.A. - istinaf 
mahkemesi lnsulün tahliye•İ ıçın 
bidayet mahkemesince konulan 

(Devamı 7 inci sahifede) 

Bugün su yok 
Belediye ıu şirketi ana 
tesisatı tamir ediliyor 

Belediye Su Şirketinin bir müd
dettenberi şehre gelecek su için 
yeniden tefri' ettirdiği ana su bo
ruları tehir dahiline girmiştir. Bo
rular Silahtarağa üzerinden geçiri
lerek Eyüp yolile Edirnekapıya ka
dar getirilmiştir. Diğer taraftan M· 

ki tesisatın da tamirine devam o
lunmaktadır. Bugün ana tesisat la· 
mir olunacağından saat 8,5 tan ak
tama kadnr ,ehre terkos suyu veril· 1 
miyecektir. 

Tayyare 
Piyangosu 

On yedinci te~tip tayyare piyan
gosunun birinci ke,ideııi dün mu
tat veçNile Universite konlerans
salonunda yapılmıştır. 

Piyangonun iki günde çekilmes 
mutattır. Fakat bugün salonda sa
bahtan ak,ama kadar ders verilece 
ği için piyangoya iki gün sıra Je
vama imkan bulunamamı, ııe ltqi
deye dün baflanarak, Jiin bitiril-
miftir. •L • 

Dünkü kefidede büyük !"~amıye 

Tevfik Rüştü Bey hara
retle istikbal edildi 

Hariciye vekilimiz Köstencede Dobriça müsl ... 
manJanndan mürekkep bir heyeti 1-abul ede
rek kendileriyle uzun müddet görütmÜftür 

M. Titülako'nun Türkiye 
KöSTENCE, 11. A.A. - Türki

ye hariciye vekili Tevfik Rüttü 
be~e refakatinde bulunan zeval 
dün gece vapurla Köetenceye gel
mi9lerdir. Türkiye Hariciye Vekili 
bu aabah saat yedide vapurdan 

seyyalıatinJen bir lintilıa ' 

p1rmı, ve Türki,--in .Bülı:ret ulf. 
ri Hamdullah SUl'lıi B. ile Rııe • 
ya hllkômeti mümeıUleri taraf
dan kar9ılanllllfbr. Te'l'filı: Rü,tü 
Bey kendisini Klletencede kartıla. 

(Devamı 5 inci sahifede) 

SaJıısız biten maç 

~alatasarayla Fener 
sıfır sıfıra kaldılar 

Fcnerhahçe iki oyuncuya itiraz ettiğinden 
Beıiktaşın ıampiyonluğu henüz şüphelidir 

Mühim bir spor günü: Evve • 
la Fenerbahçe • Galatasaray kar -
ıılaş:yor. Sonra bu maçın neticesi 
İstanbul tampiyonunu tayin ede
cdc Yani F enerbahçe kazanırsa 
Betiktaıla bir maç daha yapacak, 
kazanamaz »t:ya berabere kalır • 
aa Betiktat ıampiyon olacak.. 

Stady"Ollll daha erkenden hınca 
bınç. Bu senenin en kalabalrk bir 
mmç günü. Altı bin veya bu raka
mı a§8n aeyirciler mühim maçı bek 

Jerlc:en, bir taraftan da S..,ilc:tat • 
Galatasaray küçükleri araaında Y• 
pılan maçı seyrediyorlar. 

Beıiktaş küçükleri kategorile
rinin hiç bir gol yemeden tanı • 
piyon olmuş bir takımı; Galata • 
saray küçükleri de ayni katego • 
rinin ikincisi •. 

Küçükler arasındaki bu maç 
bayii aüzel ve heyecanlı oldu. 
Bu •ene hiç aol yemeden Betik • 

(D~vamı 7 inci sahifede) 

Dünü maçta bir penaltı çekilirken: 

-Tyyare piyangosıı bana çıkarsa halim ne olacak diye düşünüyorum. 
- Neden? 
- Neden olacak, alacaklılarla yankeııeciler beni rahat bırakmıya• 

130 numaraya isabet etr;n~tir. B';' 
numaralı biletin onda bırıne sahıp 
olanlar 2 bin lira alacaklardır• a-. 
mortide (8) ve (84) raka'."l~rın.a ı 
sabet etmİftİr. Ellerindeki bıletın 
son rakamları (08) ve (84) olanl'!r 
ikiser lira omorti alacaklardır. Dı
ğe; kazanan numaralar (yedinci) 
saylamızdtulır. 

caklar! ..• 
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TARltif TEFRiKA: 38 

İttihat ve Terakki! 
HARİCİ HABERLER 

Silahsızlanma davası (BAHAEDDiN ŞAKlR BEYiN BIRAKTIGI VESiKALARA GORE.) • • Uşakta yağmurlar! Müsülmanlık ve hırıstiyanlık 
münakaşası 

lngilizlerin ta vassutundan, 
bir şey ümit edilmiyor Dolu yüzünden bir ev çöktü, içindeki 

iki çocukla bir kadın kurtarıldı İshak sükuti B.; Abdülhamit:e mücadelelerine devam 
ettiği halde arkadaşlarının hücumundan kurtulamıyor 

Alman murahhasının Londrada yaptığı temas
ların da boşa çıktığı bildirilmektedir 

UŞAK, 11. A.A. - Burada ve mülahakkatta yağmur devam e
diyor. Bazı yerlerde dolunun hasarat yaptığı tespit eclilmistir. Bür
han Fatih maha!lesinde Mehmet ağanın ev i bu sabah yağm~rclan müt 
hiş bir gürültü ile çökmüştür. i çine/eki ':hi çocukla bir kadın halkın 
yardımı ile kurtarılmı~hr. Belediye m eclisi maili inhidam olan evle
ri araştırmaya bruılamt:itır. Kızı/hisar köyüne dün şimşek düşmüş on
yedi koyun, 1iki kuzu öldürmüştiir. Nüfusca zayiat yoktur. 

Dr. ishak Sükuti B. Dr. Nazım 
Beyle yaptığı bu "tarihi,, münaka
salar esnasmda Romada bulunuyor 
clu. Abdülhamit tarafından Roma 
sefaretine memur edilmi,ti. Fakat· 
ittihat ve Terakki ile olan münase
batım kesmemi.ti. Uzaktan neşri· 
yata ve icraata yardım ediyordu. 
Hatta sefaretten aldığı maaşının 
büyük bir kısmını da cemiyet i,le
rine sarfetmekten geri durmuyor
du. Fakat kendisi sık sık hastalanı
yordu. Vefatına tekaddüm eden 
aylarda doktorların tavsiyesi üze
rine Romayı terkederek Roma ci
varında hastalara mahsus olan yük 
sek bir tepede ağaçlar ve bahçeler 
icindeki "Grand Hotel de Frasca
ti,, ye gitmişti. Dr. Nazmı Beye 
yazdığı bir mektubunda diyordu 
ki: 

"Yirmi gün kadar burada otura
cağım. Sıhhatime dikkat edece -
ğim, lyitiğe yüz tutarsam burada 
kalacağım. Yoksa Almanyada bir 
ha.tahaneye gideceğim . ., 

Necip Me',ha:ıııe Pariste ve Ce • 
nevrede ittihat ve Terakkiyi da • 
ğıtırken ve oradaki gençlerin ha • 
zılarına yüksek memuriyetler ver
dirirken Dr. İshak Süklıti Beyin de 
Roma sefaretine tayin edilmiş ol
duğunu yazmıştık. ishak Sükiiti 
Bey sabık genç Türk arkadaşları • 
i'e olan münasebetlerini muhafaza 
ve Ahdülhamide karşı yapılan mü
cadeleye devam etmekle beraber 
gene eski ark<ld34larınıo hücumu • 
na maruz kalmaktan kurtulamıyor 
du. 

Dr. lshak Süküti Bey bu hücum 
lardan dol.:.yı çok muğbe.r _oluyor· 
du. Dr. Nazım Beye yazdı itı mek
tuplarında diyordu ki: 

"İyi bir nazarla bakarak tenkide 
giri~mek bitaraflığı istilzam. eder. 
Onun için bir takuo şahsi adavet
ler ı:özeten!erin ve şahsiyetle umu
miyeti körü köri;:ıe biribirine ka -
rışhranlann iftiralarını hiçe saya
rım. Bu gibilerin hücumları bende 
zerre kadar tesir hasıl etmez. Cün
kü ~ahsi dü'1'lanlık hakikati d;ima 
örter. Onlar isnatlarında mübala
ğa ederler. Nihayet herkes onların 
garazkar olduklarını anlar. 

Mese'.a bugün birisi kalksa da 
benim hafiye olduğumu söylese ve 
yahut gazeteye yazsa belki bu ha
vadise birkaç aklı kısa inanabilir. 
Fakat ne rüfeka ve ne cidden beni 
tanıyanlar - beni cidden tanıyan
lar diyorum, dangalaklarla dalka. 
vuklar bahisten hariçtir - o hava
dise inanamazlar. Bu gibi isnatlar
dan memnun olacak birisi varsa 0 
da Abdü:hamit'tir. Fakat Abdül
hamit bile: 

- "Süküti ne kadar alçak olsa 
da gene hafiyetık etmekten daha 
yüksektir . ., der. 

Onun için bana kartı yapılan 
bedhahlıklardan daha ziyade mem 
nun olmam lazımgelir. Çünkü o is
natlan yapanlar asıl kendi mahi • 
yellerini ortaya çıkarmıt olurlar. 

Dünyada herkes bir yol tutmak
ta muhtardır. Tutulan o yolu ten
kit etmekte de diğerlerinin muhtar 
olmaları lıizımgelir, fakat o tenkit
lerin haddi ve gayesi tecavüz edi • 
lirse tenkit garaz.karlık teldini a • 
lır. Garazkar bir tenkitçinin cani
lerden farkı yoktur. Hatta onlar. 
dan daha ğiddetlidir. Çünkü bir ca
ni ne kadar kana susamıt olursa 
olsun, cemiyeti beşeriyeden olsa ol
sa yirmi be, kişinin katline muvaf
fak olur, yahut olamaz. Nihayette 
yakayı adaletin pençesinde görür. 
Fakat garazkar bir tenkitçi bela
gatile, fasahatile bir heyeti içtima
iyenin ruhunu öldürmeğe de mu -
vaffak olabilir, tabii fırsat düşer 
ve talih le yardım ederse! işte dün 
yada bundan büyük cinayet ve ha
baset tasavvur edilemez. 

Halbuki bizim tenkitçilerde böy 
le bir iktidar ne gezer? Cehil ve ga 
raz onların gözlerini o derece bil· 
rümü• ki daha maksatla hafiyeliği 
biribirinden tefrik etmekten aciz
dirler. 

Mesela Ahmet Saip Mısırda çı
kardığı gazetesinde diyor ki: 
"Osmanlı gazetesini çıkaranlar 

Dr. Abdullah Cevdet'le Dr. İshak 
Sükiltidirler. Ey ahali, bunlar sa
tılmış alçaktırlar!,, 

Ahmet Saip bu gülünç tezyifler
le derecei muhakemesini ve iktidar 
kemşuuranesini meydana koyuyor. 
Çünkü bir kere bizi tanımıyan biri
si bu yazıyı gördükten sonra me· 
,.ak edip bir de "Osmanlı,, yı oku-

sa, o adam ne der? Ne diyecek: 
ishak Süklıti 1500 frank maasa na· 
il olduktan sonra gene bunun 'ayda 
1200 frangını sarfederek "Osman
lı,, yı çıkarması olsa olsa Abdülha
mitten bir imtiyaz koparmak için
dir diye hükmeder. Fakat müruru 
zamanla imtiyaz filan mevzuuba
his olamıyacağını anlaı·. Ondan 
sonra da ya divane olduğumuza ka 
rar verir veyahut bu adamların, 
maksatlarına va11l olmak hususun
daki içtihatları bu yolda imiş der, 
geçer. Menfaatperest olan bir he
rif gün bugündür der, aldığı maaş
lardan kimseye on para bile gön -
dermez. Bizim halimizi uzaktan tet 
kik eden bir kimse mesleğimiz hu· 
susuııda, velev hatah olsun, doğru 
bir içtihat takip ettiğimize kanaat 
getirirse, o zaman Ahmet Saip ile 
taraftarlarını ne namla yadeder? 

insaflı düsün Nazım! Bir takım 
garazkar ed~psizler, vicdanları hi
lafına Ahmet Saibe taraftarlık ede 
bilirler. Onlar da Ahmet Saiple 
hemayar olan heriflerdir. Bunun 
ötesi yoktur. Bunları uzun uzadıya 
yazın,.~~ •ph"" hı• kabil herifle
rin daha ileri gitmelerini istemem
den ilen geliyor, çünkü ne kadar 
ileriye giderlerse, o kadar rezil o
luyorlar.,. 

Dr. ishak Süküti Beyin Rahmi 
Beyden de tikayetleri vardı. Rah
mi Bey lstanbula gitmi,ti ve orada 
ishak Süklıti Bey hakkında giiya 
bazı iftiralard<> bulunuyordu. Dr. 
lshaık S;;ı,.,;ti R.,v bunlara çok kız
dığı için Dr. Nazım Beye yazdığı 
mektubunda diyordu ki: 

"Rahmi Efendi meselesini açtı -
ğmıdan dolayı kusuruma bakma. 
Müddeti hayatımda bana bu kadar 
tesir etmit olan bir hadise geçme
mi,tir dersem mübalağa etmemiş 
olurum. Çünkü ben Rahmiye karşı 
gösterdiğim safiyet ve ciddi mu . 
habbeti pek az kimselere göster -
mitimdir. Hatta muhabbetimin 
derecesi •undan anlatılır ki Rahmi 
aleyhimde suikastler tertip ettiği 
halde bile ben gene onun lehinde 
idarei kelam ediyorum. Buna Akil 
Muhtar Efendi de sabittir. Memu
riyeti olmadığını b~nim mühimse
memezliğime atfederek her tesa -
düf ettiğine aleyhimde namusuma 
tecavüz edercesine sözler söylen . 
mesini ne ile tevil edelim? Ben ge
ne onun hakkında sesimi çıkarmı-
yordum. • 

Vaktaki lstanhuldan ge!enler 
Rahmi Efendinin hakkımda öteye 
beriye netrettiği manasız sözleri 
söylediler. O zaman hayrette kal
dun. Ben ne yaptım? Bir adamın 
emniyet ve itimadını mı suiistimal 
ettim, yoksa dostlarımın hukukuna 
mı haksız olarak tecavüz ettim? 

Sizler de bu meseleyi bitarafane 
olmıyarak muhakemeye koyuldu -
nuz. Size doğru.su çok kınldım. 
Çünkü Rahmi Efendiyi bu hareke
tinden dolayı biraz takbih etmeniz 
lazmıge!irdi, bitarafane muhake -
me bu yolda olabilirdi. 

Ben Rahmi Efendiyi az zaman 
zarfında bir birader gibi sevmiştim 
Bunu buradaki arkadaşlarım değil. 
düf!Jlanlarmı bile, sorsanız teslim 
ederler • ., 

LONDRA, 11. A.A. - Alman
yanın silahsızlanma murahh;.\sı 
M. Yon Rippendrop dün M. Simon 
ve M. Eden ile yarım saat görüş

müştür. Mümaileyh Londrada da
ha bir kaç gün kalacaksa da lnği
liz nazırlariyle yeni bir mülakatta 
bulunmıyacaktır. Mümaileyhin si
lahsızlanma konferansını netice
ledirmek imkanlarını araştııınıak 
için Londraya gelmiş olduğu göz 
önünde tutulursa mülakatın böyle 
kısa sürmüş ve tekrarına da lü
zum görülmemit olması Alm:...1 me 
talibatının İngiliz nazırları nez
dinde müsait bir kabul görmediği
ne ,'e!alet eder. 

Paris mülakatları 
PAR1S, 11. A.A. - M. Hender

son ile Barthou arasında yapılan 
mülakatlar Cenevre vaziyeti etra
fında cereyan etmektedir. Bu sa
bah toplanan.kabine M. Barthou' 
nun lngiltereye verilen 17 nisan 
muhtırasında tetkik olunan hattı 
hare!<et temamiyle tasvip olunmu,. 
tur. Bu hattı hareket şudur: 

" Fransa Almanyanın muahede
ler hilafına olarak tekrar silahlan
masının meşru bir şekle sokulma
sına muvafkt edemez. M. Hender• 
soıı lngiliz nazırllrınm bu bapta 
ne gibi sureti haller derpiş etmek • 
te olduklarını M. Barthouya bil
dirmiştir. Bütün ihtimaller ciddi 
bir tarzda tetkik olunmaktadır.Ma 
maih F ransanm 1 7 nisan notasın
dan sonra almış olduğu seyirci va
ziyetinden ayrılarak yeni teklifler
de bulunmasına ihtimal yoktur. İn
gilizlerin tavassüt teşebbüsünden 
hiç bir fCY ümit edil~yor ve M. 
Henderson bu vaziyet karşısında 
umumi komisyonun 25 mayista iç
timaa davetinin münasip olup o-

Romanya-LehiStan 

Bükreş mülakatı .. 
nın mahiyeti 

M. Bek'in ziyareti dolayı
sile bir tebliğ neşredildi 
HüKREŞ, 11. A.A. - Lehistan 

hariciye nazırı M. Beckin Bükreşe 
yaptığı ziyaret münasebetile dün 
akşam aşağıdaki resmi tebliğ neş
rolunmuştur : 

Lehistan hariciye nazırı M. Beck 
ile Romanya hariciye nazırı M. Ti
tulesco aralarında üç mülakat ya. 
parak günün me!elelerini tetkik et
mişlerdir. iki hariciye nazırı yal· 
mz noktai nazarlarının teyit fn
satma nail olmakla kalmamış ay
ni zamanda her türlü ihtimaller 
müvacehesinde Lehistan - Roman
ya ittifakının sağlamlığını da mü· 
şahede etmişlerdir. Esasen Lehis
tan hariciye nazırının Romanya 
milli bayramında bulunması iki 
memleket arasındaki münasebatın 
ne kadar samimi olduğunu gös-
terir. ,N , • 

1ki hariciye nazırı, noktai nazar 
teatisinde bulunmak ve iki mem
lekeli alakadar eden meselelerde 
siyasi faaliyetlerini tanzim etmek 
iizre ayni zamanlarda telakiler yap 
mayı kararla.tırmıflardır. 

lamıyacağında tereddüt göstermek. 
tedir. 

Gazetelerin mütaleatı 
PARIS, 11. A.A.- Gazeteler, 

dün M. Henderson ile M. Bartu 
arasında yapı!an görüşmelerin mü
bet neticeler verdiğini zannetme
mektedirler. 

Matin gazetesinin yazdığına gö
re M. Henderson hava silahları· 
nın azaltılması için bir nevi uzlaş
ma teklif edecektir. Fakat acaba 
bu mudabeleyi yapmak ihtimal 
varımdır? 

B~ suale yalmz bir günkü gö
rüşmeler cevap verebilecektir. Bu, 
her halde Londraya e~leri boş dön
mek istemiyen M. Henderson için 
biç yokdan iyi olacak ve bu teklif
le iktifa edecektir. 

Journal gazetesi silahların azal
tılmasını sade tayyarelere inhisar 
ettirilmek istenilmesi aleyhinde 
bulunmaktadır. Bu gazete diyor 
ki : 

" Kara, deniz ve lıava silah'arı
nın birbirlerine bağlı oldukları 
prensipi Cenevre konferansında 
bir çok defalar teyit edilmiştir. 

Bazıları için, sadece kendi men
faaiıarını düşünerek kendilerinin 
reddecekleri zamanları başkaların
dan istemek çok kolay bir 'ey o
lur." 

Matin gazetesi bu iik temastan 
doğan havayı şöyle tarif ediyor: 

" Dün her iki taraf da gayet ke
tum davrandılar. Fakat M. Hen
derson'un hariciye nezaretinden 
gürültüsüzce çrkıp kayboluverme
si, hiç olmazsa şimdiye kadar, te
sebbüsünün Fransız hükumeti ta
;afmdan kabul edilmediğini tah
min ettirmektedir." 

Harici ticaretimizde 

Tür~ yumurtası 
Ve Ingiltere 

--<>-

Avam kamarasında 
mesele izah edildi 

bu 

LONDRA, 11. A.A. - Avam 
kamarasının dünkü toplantPında 
ticaret nazırı nMnına bir suale ce
vap veren M. Armsbyı:ore demiş
tir ki : 

Önümüzdeki sene Türkiyeden ln
giltereye fazla mıktarda yumurta 
ihraç edileceğe benzemektedir. 

Türkiye bu sene lngiltereye pek 
ehemmiyetsiz mıktarda yumurta 
ihrac etmisti. Gelecek 14 eylüle ka
dar yumu;ta ihracatınm temdidi 
için yapılmış o!an teklifler üzeri
ne Türkiye hükUınetinin nazan 
dikkati celbedilmiş ve tahdit hu
susunda teşrtki mesaide bulunma
sı rica olunmuştur, 

Belçikada lisan meselesi 
BRUKSELLES, 1. A.A. - Resmi 
lisanın Fransızca olması ve fran
sızca ile flamancadan her ikisinin 
de resmi lisan olarak kullanılma
sının yalnız adli bU5usata hasredil
mesi hakkındaki kanun mebusan 
meclisinde müzakereye baıtlanım•· 
tır. 

. saat 8 de Varşovaya hare!<et etmiı; 

KONYA, 11. A .A. - Konya ve civarında ve ezcümle kurak •a
ha olan yerlerde euvelki gece başlıyan yağmur s_iirekli bir surette de

. vam e'°"'işt:r. 

Rus heyeti Kagseride 
KAi'SERI, 11. A-A. - Memucat abrikasının inşaatına nezaret ede

cek olan üç kişiden mürekkep Rus lıeyeti gece şehrimize gelmiftir. 

42 senedir muallimlik gapan hanı 
TEKIRDAG, 11. A .A. - 47 ser.e muallimlik yapan Karaca Kla 

vuz köyü !ilk mektep muallimi Fatma Hamm maarif vekaleti taralırı
dan para mükalal.ı ve takdirname ile taltif edilmiştir. Vali Bey riya
setindeki bir heyet bugün laı!"let mükcilatını Fatma Hanıma vermiş-
tiı·. 

Türk taggarecileri Harkofta 
• MOSKOVA, 11.A.A. Türk tayarecileri yanlarında illin oldu~ıı 

halde Donetz havzasına gitmek üzre dün Harkoftan uçmuşlardır. 
Türk tayyarecileri Harkofa muvasaletlerincle hararetle karşılan 

mıslardır. 
· Haı·kol tiyatrosunda veıl'len müsamerede hazır bulunmuslarclır. 

Perdenin üzerine türkçe olarak "Tiirf, misafirlere lıararetli dost ııe
lanıları"' ibaresi yazılı idi. Orke~tra Türk ve Sovyet milli marşlarını 
çalmıst•r. 

·Türk tayyare filosu kumandnnı Celal Bey Harkoltan hareketin
den euvel Souyet RusyadaN.i intib alarmı şıı suretle anlatmıshr: 

.Sovyet Rınyada geçirdiğimiz günleri asla unutmıy;.cağız her 
şehirde hararetle kabul olunduk. Bilhassa Harkolta gördüğümüz. hüs

nükabul bi:i. fevkalade mütehassis elmİ:ftİr. Bu güzel şehri daha \iyi 
tarıryabilmek üzre fazla kAamadı ğıma çok miiteesııilim. 

M. Venizelos · Sakız adasında 
SAKIZ, 11 (Milliyet) - Liberal/ar reisi Mösyö Venizelos dün bü

tün gün Sakız adası me1·kezinden kalmış ue ada içerlerinden gelen ba
zı heyetleri kabul etmiştir. M. Veniz.elos refakatinde madamı ve maiye
ti bulunduğu halde ihtimal bu aksam Limni adasına hareket edecek ve
orada 24 saat kaldıktan sonra Midilli adasına gidecektir. Orada bütün 
ada ahaliııinin ist:rô./; l'.ie Mösyö Ven nizelosa hararetli istikbal yapılaca
ğı söylenmektedir. M. Venizelosu is ~ikbal etmek için Midilli mebustan 
cliin akşam Midilliye hareket etmişlerdir. M. Venizelos Midillide irat 
edeceği siyasi nutkunda hükfunetin muhalefetle anlaşamaması mes'uli
yetini hükıimete atfedecektir. 

ÇEŞME, 11. A.A. - Sakızdan alınan haberlere göre ~ki Yu
nan btıfllekili M. VerJ:zelos dün sabah vapurla ada sahillerinde bir 
gezinti yapmış ve alqam üzeıi Sakıza dönmü~tür. 

Gerek M. V enizelos gerkse Yunan donanması hala Sakız.da 
bulunmaktadır. 

• 
Yunan manevraları ve ltalga 

Atina, 11 (Milliyet) --Gerek Hariciye Nazırı gerek Bahriye Nazır. 
blir ltalyan harp gemisinin Yunan torpido muhripleri filosunun maneu
ralanm takip ve hareketlerini tarassut ettiğine clair verilen haberlerin 
asılsız olduğunu. b!'yan elmişlertlir. Aldığım ma!Umata göre hakikat 
Yunan hükiimehmn müsaadesi üz.erine ltalyan dananmaııının bir mua
vin gemisinin Yunan sularında balıri tetkikatta bulunmasından ibaret~ir. • 

lnönü zaferi kut/ulandı 
BOZOYOK 11 (Milliyet) - l nönü zaferini kutlulamak için her

sene 11 mayısta lnönü şehitlik al.idesi önünde toplanılması karar alh
na alınmıştı. Bu münas~betle . E~ki! e~ir ve Bilecik halkı, valileri, asker 
ve sivil erkan ııe memuıın şehıtlı~. ab'.d<.• i ö.,iinde toplandılar. Büyü 
şehitlere saygılarını sundular, yuz bır kurb- he.ildi, kazanlar kurul· 
du, piliiular ve helvalar pisirilerek bütün hazır olanlara dağıtıldı. / 8 • 

met paşanın, Ga.::~ye zaleı,j bildiren telgrafı fatiha gibi okundu ve fehit
lerin ruhlarına sunuldu. 

Haydutlar Amerika ya 
Amerikada bir çok milyon Borçlu olan devletlerin ve 
lan olan birisini kaçırdılar recekleri taksitler meseles 

ARKADYA, (Kal~forniya), ll. VAŞiNGTON 11 AA -Am 
A.A,.. - Bir çok mılyonları olan . ' • · · 
y·ı Hohs Kaliforniyadaki rıka, Avrupalı horçlularrna 15 ha· 
m~h=em malikanesinden iki hay-· ziranda vadesi hulul edecek ol 
dut tarafmdan kaldırılını~tır. Hay- borçlarının taksitine mahsuben b 
dutlar henüz bir fidye istememi•- taksitleri temsil etmek üzere yapa· 
lerdir. Fakat milyonerin karıaı ga- cakları sembolik tediyatın kabul e
zetecilere istenilen parayı verm~- dileceğini bildirmittir. 
ğe hazır olduğunu bildirmi,tir. Mil A · d 

1 
d h 

Dr. ishak Sükuti Beyin yazdığı 
bu mektuplar 1900 senesinde idi. 
O zaman Genç Türkler arasındaki 
geçimsizlik bazılannın memuriyet 
almasından bazılarının ise açıkta 
kalmalarından ileri geliyordu. İs
hak Sükuti Bey - BHmedi - yoner 46 yasındadır. . . ynı zaman a son gün er e a-

( E B 1. AT 1 N DA O.,. UDU K LA R. 1M1 Z ) ::ı:.:ı:::a;:t~:::~::ı:ii:;~ı':': 
_ &a. Fransız ve Belçika sefirlerinde kıs· .._ ____ _________ .;,;.;.;,; ______________ ___________ _ _ ...;;__ ______________ men tediyatta bulunacak olan me 

BOKREŞ, 11. A.A. - Lehistan 
hariciye nazın M. Beclc bu sabah tir. 

Polska'dan: perverler. bizi harbee sürüklemek hu- 1 - Trakyadaki gayri askeri mın- ı La Bulgarie gazetesinin muhtacı te- leketlerin de Conson kanunu ab-
su.sunda herhangi bir fırsatı ihmal et- takanın, emniyet noktai na=rından il- yit olan bu haberini, Bulgar ma/ıalili-

B · miyerek Çinin Japonya aleyhindeki gası lüzumu. nin Ankara mülcikatlan hakkındaki kamına tabi olacaklarını bildirmit 
ütün L. ehU.tan ııazetelen· Ro--nya d b h ·ı b · · g .. ·· t l ın teb ·· tt · k k 

l .,_ avasını ütün araretı e enımsemrş 2 _Harp zuhurunda. Türkiyenin, oruş arz ar ı aruz e ırme ma · • B k k gazde en Romanya Milli bayramına. 1 lı 1 C •adı'le nakletb."k. tır. u anun, tamamen veya ı.-.. l lı erdi... Binaenaley bun ar ene11re ara~i.sinın' -mniyetini temin için boOaz.. ~ uzun .sulun ar ta ai. etmekte ue bu ~ ~ L' 1 • 'd t d" tta b 1 1 
b H aılıına genç aakerlerimizin kemikleri- ları kapatması. ntransıgeant an: men e ıya u unmamıt o an 
ayrama o.riciye Nazın M. Beck'in ni Manrorinin buzlu ara9=•ı" u"' 9 •n"ne Jek ti ikr tt b lwı lmıı 

de iıtirak dmiı oldug"unu ehemmı'yet ' -~ - Bu muhabire göre bu iki nokta hak- mem e ere aza a u .u ekmeği pek tabii bulabilirlerdi. 
Ü kayddmeelıtedirler. B" kında Türkiye ile Yunanistan arasın- L' Jntrqnsigeant siüih~u.Uınma mese- sını menetmektedir. 

Y ı u.im sulhperverlerimiz eski muha- da. e•hsen tam bı"r ı"tı"(""' me·~uttur. Bu arı re6ırti Po ska gazetesi diyor ki: · ı · k l · · d - u• v~ lesinde /ngilterenüı vaziyetini tahlil e-
h rıp erm an arı ıçın e boğulduklaNn- noktalar Laz.an m .. hhedesm" de tadı'la·t Le İ•tan ile büyük Romanya umumi d lh k" h Ll ld k - diyor ve di~r ki: an su e• ı 0.11 arını e e etme te• ı'crasını icap ettirmekte '"' iki hükü- ~ -harbin ve cihan ihtilcillerinın" L-ı•ık- d • B lh ı - L ., ~'- '"Silahsızlanma bir nihayet deg" il, bir 

"'-• < ır. U SU ' ang o - s .... son sııanaızcı- met te bunu Cemiyeti akvamda mevzu-
lıkları içinde doimuflardır. A~ ra- l ' - d c ·1•· "J l vasıtadır. Sulhü tesis için oldukça fe· •• • arunızın, ,_.,r ecı ın aponya o. ey. u bahsedecektir. Eıasen Ceneral Kon-
bıtala.rla biribirine bağlr olan iki mem- hine devletlerin müttehit hareketi,, difü te Trakyadaki gayri askeri mın- na. bir vasıta .. Zira daha kalabalık ve 
leket tahakkuk eden gayelerini mfiş. verdiii gülünç dualarına karşı •aiır taLayı ı"stı.hdal eden bugu"'nkü i.tatoho- daha sanayil~miş bir millet, daha az 
ferelı mesa- ·1 ta - t · 1 _,. 10 k l · · k d' B ,_ "- nüfu3lu ve daha az; scmayileşmiş bir ı ı e rsın e mıf ercur. a mamızı ıcap ettırme te ır. unuz· nun, ı'kı" memleketin" et•tnİyetUıi temin ma)'l ·· ·· d L h · t ·11 • k l z d ı k d millettin hususi sHahlan olma.sa da • gunun e e ı.s an mı eti a • rın tevhit erini eğil a at göster ik- edemiyeceg-inı" beyan etmiftir. h klı j 
ben ve fikre- do•t ile mu""tt·'ı"L Ro- l · · " t '-' d l" a ından gelir. E;;er ugiltere bizim 

~·· er "' erı mı.u.u a .... p e e ım. Bir müddetten beri beliren bu ta· · 3 

manya ile beraberdir. L B lg • 'd I h ıstediğimi.z kadar samimiyetle sulhü 
F . 'd a u arıe en: leplere karşı, talya ötedenberi mu a- istiyorsa, bu sulhü devamlı surette 
ıgaro an: lelet etmektedir. k ura.bilmek için bir tek sözü kafidir. 

Fig~ro gazetesi Fransanın, Japonya 
aleyhınde yapılacak herhangi bir ha
rekete İştirak etmesinde mühim mah· 
zarlar görmekte ve .şunları yazmakta .. 
dır: 

6 Şubata kadar bizi idare eden '8ulh 

Ankaradan Salyada çıkan La Bul
garie gazetesine verilen habere göre 
Yunan HarbiyeJ Nazırı Ceneral Kon· 
diliı'in Ankarayı ziyareti her iki mese~ 
le halıkında hükümetle müzakereye 
girişmek içindir. Muhabire göre bu 
meseleler ıunlardır.: 

Bu siymetin neticeoi ne olacağını Şu bilinmelidir ki Rhin nasıl bizim hu. 
şimdiden tahmin etmek kabil değildir. dudumu:ua, ayni zamanda lngiltere· 
Bununla beraber tahakkulı eden bir nin de hudududur. Bu da hakikaten 
§ey varsa o da n~_ T_,ürkiye, ne de Yu4 doğru bir sözdür. Fransanın ezil•nesi 
nanistanın, bu mulolratlann Bulgaris.. pek kısa bir .zamanda lngilterenin e .. 
tana müteveccih olduğu zehabı tevlit zilme•i demektir. Henderson'un bun. 
etmesini arzu etmedikleridir... dan ,üphe etmediğini. ümit ediyoruz. 111 

Bulgar amelesi 
___.,_ 

Filibede 26 bin tütün 
amelesi grev yaptı 

SOFYA, 11. A.A. - Filibe tü· 
tün imalathanelerinin 26 bin ame
lesi ücretlerin artırılması için grev 
ilan etmişlerdir. 

Asayiş bozulmamıştır. Valiniıı 

tavassütü ile müzakereler cereyaJl 
etmektl'dir. 
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• 
ŞEHiR Haftanın yazısı: 

Acaba? .. 
Ne cevap verirler? .. 

Şu sokakların V aitiz babası Os
man Beyi ele geçirsem yalvar
Yakar olup bizim sokağın adı
nı (şamata) sokağı koymasını te
min edeceğim. Ta ki herkes ne mü
barek yer olduğunu anlasın ..• 

Dün gece, l:llm·iyorum, saat kaç
tı?. l ki üç kişi yüksek sesle piket 
nası! oynanır, onu anlatıyorlardı. 
Galiba bir yerde oynamışlar, birisi 
fena oyun yapmış, onu klritik edi
yorlardı. Lak·;n lakırdının hızını dü 
fÜnün ki; beni uykudan uyandır
dılar .. Eğer uyandıran gürültü o
tomobil klaksonu falan gibi az çok 
tabii telakki edilecek bir şey olur
sa o kadar tesir etmiyor. Uyku pek 
fazla ned'.irgen oluyor ve tekrar u
)'Unuyor. Lakin böyle piket nasıl 
oynandığını sokak ortasında gece 
yarısından sonra bağırarak anla
tanlara ~nsan o kadar içerliyor ki; 
hiddet saikasile uyku kaçıyor. l,te 
ben de böyle oldum. Ve o sırada 
bin türlü düşünceler arasında bir 
takım adamlara bir takım sualler 
•ordum. Ama onların ne cevap ver
diklerini kestiremedim. Şimdi bu
sualleı! i bu yazımda alenen sora· 
cağım. Kendilerinin bunlara cevap 
vereceklerinden ümitvar değilim a 
ma belki onlar hesabına karilerden 
cevap verenler bulunur.: 

Mesela: Hürmet icabı evvela ha· 
nımlardan başlıyalım: 

Nakiye hanıma sorsak: 
- Sözünü dinletebilmek ~çin 

lleden sakal koyuver miyar? 
Acaba ne cevap verir? .• 

Ve Nezihe Muhittin hanıma sor
•ak: 

- Polis komiserliği imo:hanına 
neden girmiyor? .• 

Acaba ne der? .. 
Haydar Rilat beye sorsak: 
- "Olsa da aşık onulmaz yare

•i,, sarkısını sever mi? 
Acaba ne cevap verir?. 
Esnaf Bankası eski müdürü Fa-

ik beye sorsak: 
- Yedi; kere yedi ne eder?. 
Acaba ne cevap verir?. 
Zara ağaya sorsak: 
- Annesinin adı nedir? 
'.Acaba hatırlar mı? 
Nurullah Ata beye sorsak: 
- Beğenmek mastarının mana. 

Feci bir otomobil 
Kazası oldu 

Bir polis tramvaydan atlar
ken otomobil altında 

parçalandı 
Dün sabah Karagümrükte 

kanlı bir hadise oluuş ve bir po
lisimiz, bir otomobil altında par
çalanmıştır. 

Sabah altı buçukta Edirneka -
pıdan kalkan ikinci tramvayın 
ön sahanlığından Beyazıt birinci 
komiserliği memurlarından Ne -
dim efendi bulunmakta idi. Ne -
dim efendi bu saatte vazifesine gel 
mekte idi. Nedim efendi tram -
vay Karagümrükten geçerken he
nüz anlaşılamıyan bir sebeple 
tramvaydan inmittir. Fakat bu İ· 
nit ona pek pahalıya mal olmuş
tur. O esnada tramvayın arkasın
dan şoför Artinin idaresinde bir 
otomobil gelmekte idi. Nedim e
fendinin tramvaydan atlamasile 
bu otomobilin altına girmesi bir 
olmuştur. Bu kısımda yol meyilli 
olduğundan şoför otomobili dur
duramamış ve zavallı polis sürük
lenmeğe başlamıştır. 

Bu sürüklenmede Nedim efen • 
dinin başı kaldırım taşlarına vu -
rarak parçalanmış ve iki ayağı da 
diz kapaklarından ezilmiş, sol ko
lu kırıhpıştır . 

Derhal etraftan yetişenler bir 
et ve kemik külçesi haline gelen 
zavallı Nedim efendiyi ayni oto • 
mobile koyarak Yenibahçede Gu
reba hastanesine kaldırmışlar • 
dır. 

Hastanede Nedim efendiye a -
meliyat yapılmış ve sol bacağı ta 
mamen kesilmiştir. Nedim efendi
nin çatlayan kafa tası teklike ar
zetmektedir. Dün akşam geç va • 
Mt hastahaneden aldığımız malu
mata göre Nedim efendinin nis • 
beten saki~ bulunmakta ise de, ha
·ratından çok o kadar ümit yok • 
tur. 

ı'l edim efendi Beyazıt nahiye
sinin yeni polislerindendir. Saba -
hın bu saatinde Karagümrük -
te tramvaydan neden indiği em • 
niyet müdürlüğünce ayrıca tetkik 
edilmektedir. 

il var mıdır? 
Acaba cevap verebilir mi? Dört büyük yol 
Efref Şefik beye sorsak: 
- Hamiyetli spor ne demektir? Calois'den lstanbula oto
'.Acap izah edebiP:r mi? 
Etem izzet beye sorsak: mobil yolu açılıyor 
- "Söylesem tesiri yok, sussam Avrupada dört büyük otomo-

llÖnül razı değil" beyti şarkı mıdır, bil yolu tesisi tasavvur edilmekte-
llaze/ mi? dir. Bunlardan biri Lizbon, Mad-

Acaba ne der? rit, Barselon, Marsilya, Ceneve, 
itfaiye kumandanına sorsak: Napoli tarikile Sofya ve Bükre-
;-- Teyemmümün şartları kaçtır? §e kadar uzanacaktır. 
Acap bilebilir mi ? İkinci yol da Kaleden başlıya
Mahmut Esat beyefendiye sor- rak Paris, Dijon, Bern Sofya ve 

•ah: lsta;.bula kadar imtidat edece, • 
-- Müsellesin mesahai sathiyesi tir. 

""dir:> • Bu yol ayni zamanda Milan 
Jl\c • d / ·, Venedik, T riyesteden geçecekt · ' ,, ap derhatır e e er mı. 

3 
.. .. 1 p . ır. 

I'.-'• B k u __ nc. u yo , arısten ba•lıyarak, 
r "'' eye sorsa : • M ih S ) b • • -- işkembe ~o_r".a"''.'; ,,., .eversı· un , a z urg ve Viyanadan 
llız, sehir meclıal nı mı. Bükreşe varacaktır. Dördüncü 

ı A::ap hangis"ni tercih ederler? yol da Brüksel - Varşova yolu o-
l Şehir meclisine sorsak: lup Kolonya ve Berlinden geçe -
1 - Vali beyim'; seversiniz, arı cektir. 
•akmasını mı? Bu dört yolun mecmu uzun • 

Acap ne derler? luğu 32 bin kilometredir • 

Müddeiumumi Kenan ve futbol- d l 
cıı Zeki bevlere sorsak: Hariçten alınan kre i er 

- Alfabeden R harfini kaldır· Yüksek iktisatmeclisi, ticaret o-
•a'- b" h "dasından ticari mu··esseselerin ha-., ır ma zur var mı? 

Acap ne cevap verirler? riçten aldıkları kredi hakkında 
E ı b malumat :&temiştir. Ticaret odası sna ankasına sorsak: b 

tetkikat şu esi, muhtelif senelerde, 
- "Banci ne oldu ben bilemem" tüccarın Avrupa müesseselerinden 

far kısı hangi makamdandır? ne kadar kredi aldığını tesbit et. 
Acap cevap veren çıkar mı? mektedir. 
Çoban Mehmede sorsak: Kontenjan, ve döviz tahdidabn-

1. - Pehlivanlığı mı isterı l "n, lstan· dan sonra ithalat tacirlerinin kre-
ul Belediye reisliğini mi? di vaziyetinde esaslı bir değifik-
:- Acap hangisini terc:h eder? lik olmustur. Manifatura tacirleri 
Alıiidin Daver beye sorsak: 929 sen~sine kadar Avrupa fahri-
- Fenerbahçe kulübüne mi yok- katarından bir seneye kadar kredi ı 

lcı cehenneme girmeyi mi tercih temin ederlerdi. Buhranın son ~e-
eder ?. killeri ve kontenjan tedbirleri, kre-

Acaba ne düsünür? diyi azaltmı,tır. 
liman Müdü;ü Hamdi beye sor- Sergi hazırlığı 

•ak: Sanayi birliği sergi komitesi, yer 
1)ı -- Galata rıhtımına deniz ha- li mallar sergisi etrafında hazır. 
arn/arı ne zaman yapılacak? lıklara ba~lamı,tır. Sergi komitesi 
A · l , riyasetinde ticaret odası azasından 
}'cap ne cevap verır er. 

unus Nadi beye sorsak: havlucu Hacı Reı:ep Bey, azalığın-
}' da tüccardan Gani Bey bulunmak-

• --;- eşilay Cemiyet·: riyasetine tar' ·. Komite son gilnlerde faali
"o;ılseniz reddedeı· misiniz? A yet ini arttırmıştır. 

C cap ne düşünür? Bu seneki serginin diğer sene-
emal Nadir'e sorsak : !erden daha kalabalık olacağı an-

ke:;;;..A~ca bey; biraz zayıflatıp !aşılmaktadır. Şimdiden bir çok 
•nı azıcık semirtse ne olur? müesseeler sergiye hazırlanıyor. 

ba Acap ne cevap verl'r ve nihayet Sergi ağustosta Galatasaray li-
na sorsalar: sesinin alt katında açılacak ve 15 A Sen kim oluyorsun? gün devam edecektir. Sergide yer 
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~ OTO- MOTO- VELO ---
--------
--

= -~ 25 Mayısı Bekleyiniz s - -= Yar:~lar bıı sene çok heyecanlı oluyor.. Koşuculardan bazıları = = yenı arabalar getirtiyor ... Seyirc ilerin yarış safahatını takip iç"n := = hususi tertibat alınıyor.. 25 Mayıs tarihini unutmayın : := 
:= Hareket, heyecan, yüksek spor günüdür. S: - -5 Yarışlarımızın Tertip Heyeti Bu maksatla hedef mahalline := 
S Beyoğlu.~ kaymakamı Sedat B. hoparlör tesisatı yapılmasına; := 
5 İn İftirakile dün saat 4 te yarı~ harelcet noktası ile hedef arası- := 
5 sahasını gezmi' ve yol üzerin- na çift telefon hattı gerilmesi- := =: de bazı emniyet tedbirlerini ne ve seyircilere tevzi edilmek S: 
5 mutalea etmi,tir. üzre yarı' kontrol cetvelleri ta- S: 
5 Heyet son günlerdeki içtima- bma başlanmı.ştır. 5 
5 larında bu seneki yarı,ların ev- Yarı, gününü heyecanla bek- = -$ velki senelere nazaran daha he- !emekte olan kotucuların kaydı = 
:= yer.anlı olması, seyircilerin ya- kabul muamelatına 10 Mayıs- 5 
5 rış safahatını teferrüatile ti.kip tan itibaren hatla.nacak ve hu 5 
§5 edebilmeleri için bazı kararlar muamelat Turing Klöp bürola- := = vermiştir. rında yapılacaktır. 5 

~ 11111111111111111111111~ 
Sabancaga ucuz tenezzüh trenleri 

__ ._ .. 

Devlet demiryolları idaresi lstanbulu11.-en yakın ve güzel elma•ile 
meşhur yerlerinden biri alan Sapanccı.ya hususi tenezzüh katarı tertip 
etmiştir. Ankara tenezzüh katarları gibi bu katarda da b_ilet ücretleti;nde 
azami tenzilat yapılmaktadır. Haftada bir defa yapılacak olan tenez· 
züh katarının birinci mevki gidip gelme 150 ikindi 110 ve üçüncü mev
ki 75 ~uruftur ... Tenezzüh katan sabah götü;.aüğü yolcuları akşam geti
r~cektır. Bu munasebetle güzel Sapncadan ve maruf gölden bir kaç re· 
sım koyuyoruz. 

Mavnada hırsız Tramvaydan atlayan kadın 
Dün saat 12 de Cihangir na • Rumelihisarında oturan madam 

mile nıaruf sabıkalı Hasan Un - Harnaryan, Betiktaş tramvayııı· 
kapanı iskefasinde Osmanın mav- dan atlarken düşmüş ve vücudu-
nasından 350 kuruş çalmış ve ya- nun muhtelif yerlerinden ağırca 
kalanını§tır. yaralanmıthr. 
~-.. -._. .. ,._ .................... _. ........ ~ 
Biz bögle düşünüyoruz, 

Siz acaba ne dersiniz? 
d Y_~murta meselesi, cidden mesele J 
d enı ~e!<d4: lôyılı. mühim mevzular· 

an ırı •r. Zannetmeyiniz ki yu
murta, sade Kristol Kolombun yu
murtasile meıhur olmuıtur. Hayır 
ta Yunan kadimden beri yumur
ta felsefede Cosnwlogie'de bile ye· 
ra!m_ış nice dimağları meşgul et· 
~ıştı.r. Yumurtanın müspet ilimler 
uzerınde de tesir yapmaktan hali 
kal'ınamıı ve bir yumurtada ilk ön
ce kalbin altığını bulmak için Yunan 
heki!"leri hayli müşküliit çekmiş
lerdı. Yumurta o kadar kendilerine 
icrayı tesir etmiştir ki,içlerinde kiii· 
nah bile bir yumurta şeklinde ta
savııur edenler bile ç.kmıştır. 

işte sonra yumurta meselesi za. 
mania ilerlemiş ve nihayet paskal· 
ye yumurta.sile dini bir mahiyet bi
le almı§tır. Fakat be§eriyetin bu 
bf!ya;ı; tavuk hül<isası hakkındaki 
fikirleri htilô salim bir esasa rapt
olunamamıştır. Meselii : 

Yumurta mr tavuktan, tavuk mu 
yumurtadan çıktı meselesi daha bir 
türlü halledilemf!mİ§tir. Bunun gi
bi daha yumdrtaya taalluk ederı 
nice nice i1ler vardır ki henÜ• me!' 
ut bir hal neticesine bağlanamamı;,;
tır. 

Meselô: yumurta liatleri, yumu>·

ta ihracatı, yumurta ambalaji .. Bu· 
nu basit bir iş teliikki etmiyelim. 
Cidden şayanı dikkattir. Hattii ev
velki sene Brükselde yumurtalara 
menşeini göstermesi için marka ı.ıu
rulsun mu vurulmas•n mı meselesi
ni müzakere etmek üzere beynelmi
lel bir konferans toplanmış ııe bu
na 22 milletin mürahhasları iftİrôk 
etmişti. Murahhaslar büyük sergi 
sarayında toplanmışlar, kralın hu
zuruna çıkmışlar ,Belçikcının muhte 
lif yerlerini dolaşmışlar ı.ıe bir şey 
yapamadan dağılmışlardı . 

Görülüyor ki yumurta yaman bir 
şeydir. Sade mayone;ı; yopmağa Ve· 
yahut ta;ı;e ta;ı;e sabahleyin sarmnı 
içip insanı semirtmeğe yaramaz ay
ni zamanda beynelmilel ticareti de 
besler. ispanyanın Türkiyeden yap. 
t<ğı yumurta ithaliitına tahdidat 
koyması ispanyaya işleyen ııapur 
seyrüsefer/eri üzerinde icrayı tesir 
etmemiş midir? 

Görülüyor ki yumUTta ba§lıca ih
racat maddelerimizden birişidir. Bu 
ihracatın böyle sekteye uğraması 
memlkette yumurta işlerile uğraıan 
tacirlerimizi cidden müşkül mevki
de bırakmaktadır. Yumurtanın son 
zamanlarda 20 paraya düşmesi na
şıl bunlan uz:un uzun düşündürmez. 
Onun için yumurtanın, memleket 
dahilinde istihliikini, ve hariçte •Ü· 
rümünü temin için lıizımgelen ted
birleri süratle almamız lô:zımdrr. Di 
ğer taraftan yumurtanın ''konserve,, 
edilmesini ve teemmül etmeliyiz. 
Şimdiki bu bolluğa bu kışın tesadüf 
edilemiyeceği muhakkaktır. Yumur 
ta gerek bu;ı; depolarında ve gerek 
kireç dahilinde saklanarak iki şekil
de muhafaza edilebelir. Bunlar hak 
kında hiç bir teşebbüs yaptı mı? Fa
llat bu da, yumurta tüccarına lô.
:zımgelen kredinin temini ile olur. 
Yeni teşekkül edecek olan yumurta 
bankasın~n FlanJre yumurtacılığını 
ihya eden Burünbond tirlıeti gibi 
büyük bir rol oynamasını cidden te
menni ederiz. Yoksa, kendilerine 
liizımgelen kredi temin edilemediği 
takdirde yumurta tüccarlarının: 

- Arkamızda yumurta küfesi 
yok yal Diye bu işi terketmeleri 
imkiin dahilindedir. Halbuki arka
larında yumurta küfesi vardır. Ve 
onların bu İffen dönmelerinin zara
rını bütün memleket çekebilir. 

Biz böyle düşünüyoruz, 
Siz acaba ne dersiniz? caba ne diyebilirim? tutanlar temmuzdan itibaren ha- [ 

FELE:K~~~z~ı~r~:ı~k~y~a~p~a~c~a~k~la~r~d~ır~---~~~~~~!!!!!!!!!!!!!! 

Istanbulda 
Bağcılık 

-o-

Vilayet . dahilinde bağcılık 
gittikçe inkişaf ediyor 

Vilayet dahilinde ve mülhaka
tındaki bağcılık büyük bir inlri • 
ıaf halindedir . Şehre yakın olan 
Topçular ve civarı gibi surlar ha
rici yerlerde çok güzel ba~ar vü
cuda getirilmiştir. 

Bu bağların inkitafına ziraat 
vekaleti tarafından vücuda getiril
miş olan nümune bağlarının ve 
bilhassa meccanen çubuk verilme· 
sinin büyük tesirleri olmuttur . 

BUyUkdere fidanlığı 
Büyükclere fidanlığı, fenni bir 

tekle konulmuştur. Fidanlık em
titü halinde idare olunmaktadır. 

MAARiFTE 

Çocuğun sıhhati 

Tatilden evvel mekteplerde 
muayene yapılacak 
llk mektepler tat il edilmeden 

evvel maarif sıhhiye müfettişle -
ri talebeyi muayene ve sıhhi va
ziyetlerini tetkik edeceklerdir. 

. B~ meyanda diş tabipleri ce
nııyet_ı tarafından dişleri muaye • 
~ edılen çocukların ditleri de ye
mden muayene edilecektir. 

Bu umumi muayene netice -
sinde her çocuğun sıhhi vaziyeti 
ve çocuğun nasıl bir ihtimama ta
bi tutulması laznn geleceği veli • 
sine bildirilecektir. Bünye itibari
le zayıf ve bakıma muhtaç olan ço 
cuklardan fakir olanların gıdala • 
rına yapılacak yardıma önümüz -
deki ders senesinden itibaren bir 
kat daha ehemmiyet verilecektir. 

Haydarpaşa lisesi 
Haydarpa§ada eski Tıp fakül • 

tesinde açılacak liseye lstanbul 
ve Kabataş liselerinin yatı l• e -
hesi ile Kadıköy lisesinin ikinci 
devre talebesi ve Üsküdar orta 
mektebinden 200 talebe yerle, • 
tirilecektir. 

Yatı talebesinin iatesi bir el -
den temin edileceği için bu suret
le tasarruf ta temin edilmiş ola 
caktır. 

Robert College 'de mUsamere 
Her sene mutat olduğu üze • 

re dün de Robert College'de tale
benin bir senelik mesaisini ve kül
liyatını şehrimiz ınuteberanı ile 
maarif erkanına ve talebe velile • 
rine göstermek üzere bir resmi 
kabul yapılmıştır. 

Davetliler saat 14 - 18 e ka
dar mektebin dershanelerini, da -
rülmesailerini gezmişlerdir. Bu es 
nada talebe de sınıflar ve labora -
tuvarlarda muallimlerinin neza • 
reti altında kendilerine verilen 
vazife ve meseleleri halletmekle 
meşgul olmuşlardır. 

Ziyaretçiler mektepte görü -
len intizam ve mükemmeliyeti ve 
talebinin nazari ve ameli saha • 
daki müktesibatını takdir etmit -
!erdir. 

Dondurma ve limonatalarla i
zaz edilen davetliler saat 17,30 da 
memnuncn mektebi terketmitler • 
dir. Dün 1400 ziyaretçi mektebi 
gezmiştir. 

Rektnrtot< umuml J<Atip ıği 
Üniversite rektörlük umumi 

katipliğine Kadıköy lisesi müdü -
rü Ferit Zühtü Bey tayin edilmi! 
tir. 

Talebe gezintileri 
. Lise ve ortamektepler Fıer sene 

imtihanlardan evvel mayıs ayında 
yaptıkları gE:Zİntilerine devam et
mektedirler. Bu gezintiler ekseriya 
vapurla Boğaza ve Adalara yapıl • 
maktadır. lstanbul Kız liaesin de 
Çarşanba günü Değirmen dereye 
gidecektir. . 

EyUpte fakirleri sevindırme 
Dün Eyüp 42 nci ilkmektep tale· 

beleri tarafından Eyüpte Fakirleri 
koruma derneği tiyatrosu binasın
da talebe velilerine çok güz~ bir 
müsamere verilmiştir. Müsamere 
fevkalade muvaffakıyetli olmuştur. 
Evvelki gün de müsamere talebe 
arasında verilmi,tir. 't 

Romanya sefiri de gitti 
Romanyanın Ankara sefiri 

Mösyö Cuintu de evvelki gün 'ıa
riciye vekili T evfık Rütt~ S ... y • 
le . likte s·· 

j 

IF. KiJSl<I 
Bir filmin intibalara 

Birkaç gün evvel "Ankara Tür· 
kiyenin kalbidir,, is:·mti filmi sey
rettim. Cümhuriyetimizin 10 uncu 
yıldönümüne ait bir çok manzara
ları tesbit ve nakletmesi itibarile 
bu film dünya havadisleri fi/imleri 
tarzındadır. Yalnız müteessir ol -
duğum nokta, bir sinema stüdyo • 
muzun ve rej:sör ünvanını r:sminin 
baş tarafına koyan bir zahn mev
cudiyetine rağmen bu filmin Rus· 
lar tarafından çevrilmiş olmasu.'ır. 
Bu film, bu halile yarının nesline 
ve tarihine en bef"ğ, en canlı b:r ve
sika olarak intikal edecektir. Bun
dan yarım asır sonra torunlarımı:: 
cümhuriyetin 10 uncu yılını bu 
filmde bütün anatile görecekler, 
büyük Rehberin gür, kudretli ve a· 
zimli hitabesini, tıpkı karfılarında 
imişler gibi duymak saadet ve bah
tiyarlığını hissedeceklerdir. 

Biz, bizde sinema sanatkarı de
nilen b!"r zümrenin mevcudiyetini 
kabul etmek pöyle dursun henü:r; bu . 
sanatin doğmadığını maalesef em
niyetle iddia edebiliriz. Bugün si
nema sa~atkarlarımızın perdede 
yaptıkları, Şehzadebaşı sala,ları -
nın tekerlemelerinden, Hasan ve 
Abdürrezak efendiler:n üslıip ve e
dalarından henüz ileri geçemiyor. 
Aynı zarif tavır, aynı İnce nükte! .• 
Hepsi biribirinden fena, birib:rin -
den berbat olan bu filmlerin mem· 
lekette oynanma/arına göz yumsak 
bile bunların harice çıkarılmaları, 
bizi aleme gülünç yapmıya en mÜ· 
sa:t birinci sebepti.-. Filmleri mü -
rakabe eden heyet kar~ılarınılaki 
filmleri ellerindeki talimatname· 
nin muayyen çerçeveleri v_e hudu: 
du dahilinde tetkik ile ilrt. fa etmı· 
yerek bu vazifeler"ni ff a~a :şümul
lü surette ifa etselerdı, fılm namı
na bu ucubeleri perdede görmek
ten olsun zevkan rencide olmaz • 
dık. 

Bizde sinema sanati, öyle bazıla
rının iddia ettikleri gi" bi kısa bir ta. 
rihe malik değildir. Aktörlerimiz 
bu tecrübeyi 17 - 18 seneden beri.' 
dir ki yapmaktadırlar. 17 - 18 se
nelik bir zaman, sanat hayahnda 
hem kemiyet, lıem de keyfiyet iti
barile çok mühim bir zamandır. 
Türk ml"lletinin silk:nip doğrulma. 
aı için l O senenin kafi geldiğini dü
fÜnürsek rubu asra yakın bir zama
nın nft mühim bir fey olduju kentli 
lijinJen rneyt/ana ,;ıltar. Bu miü/
det zarfınJa •anatluirl111rırn~n ~r
dede katettikleri tekamül merhal• 
si eseflerle itiraf ede!im ki bir çu
v~lılız boyunu geçmemi~tir. Sine
manın sadece ses, alış, ziya ve sai· 
re gibi basit bir çerçe~eden ib~ret 
olmadığı kanaatindeyız. Makıne>:e 
taalluk eden bu islerde mUL'altah 
olmak, sinemada 

0

muvallak olmak 
demek değ"lJir. 

Ruaların vücuda getiridiği "An
k_'!ra _Tü_rkiyenin kalbldir,, gibi alr
tore ıhtıyaç göatermiyen bir film 
çevirmeyi ol•un hatırımıza getire
~emek ne acıdır. En nihayet bıı 
fılm, mevcut bir man.ı:aranın ter • 
kip edilerek tespit ve nakilden i
barettir. Mevcut bir manzarayı :a
dece terkip ederek tesoit ve nak'et 
meyi hatırına getiremiyen İnsanlcır
dan daha büyük ."bda esederi bek
lemek ne tuhaf bir şeydir! 
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oikir~er ve insanlar )l 
Okumayan 
Münek.kit 

HİKAYE 
Yalnız bizde değil, dünyanın her 

yerinde münekkitler, okumadan 
tenkit etmekle ittiham olunurlar. 
Bittabi bana da çok defa bu yolda 
sitemler edildi. 

Bir kitabı okumadan onun hak
kında mütalea yürütmeğe, hüküm 
vermeğe kalkmak hiç fÜpheıiz ki 
pek garip bir tey, hatta affedilmez 
bir kendini beğenmek olur. Daha 
sayıfalarını açmadığımız, mevzuu
nu öğrenmediğimiz bir kitabın ne 
olduğunu nasıl anlıyabiliriz.? Bu
na imkan mı var? Belki kehanet ... 
Fakat insanlığın fevkinde kudret
lere malik bulunan, kapalı kutular 
içindekini sanki görüyormut gibi 
bilenlerin herhangi bir kitabı oku
madıkları nasıl iddia edilir? Onlar 
hiç görmedikleri, hatta henüz ya -
zılmamış kitapları bile ezbere oku
yuverirler. Şu kadar ki öyle adam. 
!ar tenkit makalesi yazmağa tenez
zül etmezler. 

Hayır, okumadan tenkit kabil 
değildir. Bunun içindir ki öyle bir 
ittiham edildiğim zaman gülerim. 
Fakat "bir kitabı okumak" sözünün 
manası üzerinde anlatmak lazım· 
dır. Bir kitap hakkında fikir edin
mek için muhakkak her sayıfasını 
okumak değildir bir kaç faaıl hat
ta birkaç sayfa, hazan bir iki satır 
bütün kitabın kıymetini anlama
mız, sezmemiz için kafidir. 

Geçenlerde bana bir roman gön
dermi•lerdi, okumak, son kelimesi
ne kadar okumak istedim. Sayıfa
lıı,rını itina ile kestim, üç bet saat 
ona hasredeceğim için bir yolculu
ğa çıkar gibi hazırlandım. Uç dört 
sayıfa sonra şöyle bir şey okudum: 
bir kızla bir delikanlı öpü,üyor, 
bunları gökten seyreden ay da uta
nıp yüzünü bulutlar arkasına sak
lıyor ... Bunu okuyunca ben de 
muharririn hesabına biraz sıkıl -
dım; fakat dişimi sıktım. birkaç sa
yıfa daha okudum. Baktım ki ro
manın kahramanları biribirleri ile 
"Cicicik ! Ablacık !,. diye konUfU -
yor ve biribirlerine, hani insanın 
kedi, köpek okşarken söylediği söz 
leri söylüyorlar. 

Şimdi ben tenkitle uğraşıyorum 
diye o kitabı sonuna kadar okuma
ğa kendimi mecbur mu ~ayacak -
tım? Öyle bir mükellefiyet tanımı
yorum. Yaz geçtim, okumağa da 
hazırlanmış olduğum için evelce 
bildiğim, tecrübe ettiğim bir kita
bı açtım. 

"Sabredip biraz daha okusaydın, 
belki sonradan iyileşirdi" mi diye
ceksiniz. Ne yapayım ki çoktan 
beri mucizeye inanmaz oldum. Öy
le sözleri güzel sanan, eşhaaına bi
rer kukla hali veren muharrir na -
aıl olur da yarı yolda iyileşir? Far
zedelim ki öyle bir mucize oldu 
birden bire zevki iyilefti; o zaına~ 
kitabın bat tarafına yazdıklarını 
yırtar, yeniden muntazam bir tey 
yazar. 

. "Ya iy.i i.le fena karışıksa!,. mı 
dı!eceksmız? Buna da imkan göre
mıyorum; hem imkan tasavvur e • 
dilse bile sanat mükemmelliği istih 
?~f e~e~; _fenanın arasına karıtan 
ıyı, çırkının arasına karıtan güzel 
fena ve çirkin oluverir. 

Hem gÜzele müsaade ede
bilecek çirkinin bir derecesi var -
dır. Acemilikten, yanlı, bir muha 
kemeden hasıl olan çirkinin içine 
güzel karı,abilir; fakat kafanın ba
sitliğinden, sentimentalismadan ha 

Üç beş 
Kastamonu etrafından yağcı za

de Nasır efendi küçüklüğünde ls
tanbula gelerek tahsil etmiş, vasi 
tetebbüat sahibi bir zattı. Grap li
sanlarından fransızcaya vakıftı. E
debiyatı atikada behresi fazla, fel
sefe ve içtimaiyat ilimlerinde yed· 
di tula sahibiydi. Nasır efendi, u
zun boyu, kır saçları, kılları sey
rek sakalile son zamanlarda Edir
nekapı taraflarında yamalı kundu
ralan, yırtık elbiselerile avare ava
re gezmeğe batlamıftı. Evvelce 
Babıalide sadaret kaleminde mü· 
meyizlik etmit, mektep muallim
liklerinde bulunmuf, tatrada vali
lik yapmıttı. Bu hizmetlerine rağ
men üç bet kurut tekaüt maatına is 
tihkak keabedememitti. Sebebi de 
hodbin ve mağrur olmasiydi. 

Bir zamanlar Perapalaa otelinde 
tercümanlık etti, daha sonra gaze
telere macera romanları, kütüpha
nelere polis hikayeleri tercümesile 
vakit geçirdi, aileler nezdinde ede
biyat dersi verdi. 

Son zamanlarda kafasına dol
durduğu malumatın bet para etme
diğine müteessir olarak sefalete 
düttü. Fatihte, Çartanbada ihtiyar 
bir kadının evinde küçük bir oda 
tutrnuttu. Gündüzleri eline basto
nunu alarak kabristana gidiyor, ak 
tama kadar mezar tatlarındaki be
yitleri okuyarak, turada burada ge
zerek vakit geçiriyordu. Arasıra 
ahbasından ölen zevat için kitabe
ler yazıyor, bildiği bakkalların he
saplarına bakıyor, töyle böyle on 
kurut nafakasını tedarik edebili
yordu. Herkes ona: 

- Görmüt, geçirmit adam. diye 
acıyorlardı: 

Lakin gitgide eş dostun bu yar
dımı da tavsadı. Zavallı adamca
ğız oda kirasını verememeğe bat· 
!adı. Gün oldu ki Nasır efendi bu 
ihtiyar halinde ağzına koyacak bir 
lokma bir fey bulamadı. 

Bir sabah yatağından kalkınca 
dütündü.Böyle olmıyacaktı. (Nefse 
zulüm, Allaha küfürdür.) dedi. 
Ve eski tanıdıklarından Şehzade
b14ında oturan Abdullah Mazhar 
Beyin konağına gitti. 

Abdullah Bey mütebahhir bir 
zattı. Geçinmesi iyidi. Bağdathydı, 
latanbulda . tavattun etmitti. Balık
pazarındaki yazıhanesinde yağ, 
pirinç ve kahve üzerine muamele 
yapıyordu. Eski dostunu hürmetle 
kartıladı: 

- Buyur hazret, nerelerdesin, 
hiç görünmez oldun? 

Nasır efendi arkadaşının temiz 
ve kibarane döfeli misafir odasın
daki halılara külüstür ayakkaplari
le basmaktan çekinerek dert yan
dı: 

sıl olan çirkinliklerin arası • 
na iyi ve güzel nasl girebilir? 

Münekkit hükmünü vermek için 
bir eseri baftan afağıya okumağa 
hiç bir zaman mecbur değildir. Bir 
kısmını okumakla o kitabın hava
sını anlar, kıymet görüyorsa o za
man okur. O zaman zaten istese de 
bırakamaz ki! 

Beğenmedikleri kitapları bir sa
tır kaçırmadan okuyabilenler yok 
mu? i,te asıl onlara sormalı: "Ma
demki kötü kitaplara da tahammül 
edebiliyorsunuz, o halde zevkinize 
itimat etmek nasıl caiz olur?., 

Nurullah ATA 

Milliyet'in edebi i efrikası: 74 

KANLI SIR 
Durmuttum, Netide'yi bilekle - 1 

rinden yakaladım, hafifçe sarstım: 
- Daha dünkü çocuğun, ne der

di olabilir? Dertten batka oyuncak 
dertten batka eğlence bulamadın 
mı? 

Netide, gözlerini kırpıtlırarak 
kırık kırık gülüyordu: 

- Dünkü çocuk, diyorsun, Hüs
rev Amca. Dikkat ediyor musun? 
Hala çocuk, diyemiyorsun! 

Genç kızın bir saz kadar narin 
bileklerini bıraktım; yüzümü bu • 
rutturdum: 

- Ben, gülmüyorum, Netide ..• 
Sen, hala çocuksun. . . Hatta dün
künden daha fazla çocuksun! 

Netide, sinirlenmemle alay edi
yordu; ellerini çırpıyor, topukları 
üzerinde sıçrıyor: 

- Aman, ne iyi! Demek ben, bü 
yüdükçe bebekleteceğim, öyle mi? 
On sekiz, on dokuz sene sonra be
şikte yatacağım! Sonra tekrar bü
yüyeceğim. . . Büyüyeceğim, yirmi 
yaşına doğru geldim mi, haydi ge· 

Yazan: Ma.'ırnut YESARi 
riye, tornistan! 

- Benimle alay mı ediyorsun? 
Neşide, yasemin parmaklı yap

rak gibi hafif elile yüzümü oksu. 
yor: · 

- Yok, cici amca! Darılma, cici 
amca! Katlarını çatıtın öyle hotu
~a. gidiyor ki. . • Senin asabiletti
gın1 pek seyrek görürüm de ••• 

~ir zamanlar, Mesture ile bulut 
tugumuz bahçıvan kulübesi timdi 
çökmüş ve bir tat yığınından iba
retti. Neti ~e'ye: 

- Buraya oturalım, dedim. 
B~ni, ~raya Netide mi, yoksa bir 

sevkı tabıi mi slirüklemitti? bilmi
Y?r?m· Netide, dert yanmak, der
dını açmak için, neden burayı seç
mi,ti? Ölen ve yafıyan ruhlar ara
u.nda acaba bir münasebet, gizli 
hır rabıta mı var? Ezel ve ebet ka
ra~lıkları arasında, tek ıtık bildiği
mız hayat sırrı, ezel ve ebet gay _ 
yalarından daha karanlık! 

Beni, oraya Neşide sürüklemiş, 
yahut onu, ben götürmüş olabilir -

kuruş 
- Ah .. sorma üsta halimi .. Na

nıazize muhtaç bir vaziyetteyim. 
Kahve, sigara içtiler. Sefil ihtiyar 
halini arzda devam etti: 

- Efendimiz, son zamanlarda 
et dosttan da hiç muavenet görmez 
oldum. Hüda bilir ki canıma kas
detmeğe azmeylemek raddesine 
geldim. 

Eski dostunun bu aözleri Abdul
lah beyi müteessir etmitti: 

- Meyus olma kardeş, dedi. iti 
Cenabı lemyezellin takdirine bırak. 

- Artık efendimizin atıfetine 
aı~ınacağım. Delaleti alinizle her 
ne it olı.ırsa olsun hiç olmazsa üç 
bet kuruş bir ekmek parası kaza· 
nayım. 

Arkadaş düşündü: 
- Sen, yarın sabah bana .,.azı

haneye zahmet et, dedi. 
Ertesi gün Nasır efendi dostuna 

koftu. Mükemmel bir yemek yedi
ler. ihtiyarın aklı başına gelmitti. 
Çaylarını içtikten sonra mübahase
ye batladılar. Eski ülemadan, on
lanın ,hayatı hususiyelerinden, fel· 
sefeden, Niçeden, Kanttan, Daren
den açtılar. Böylece akşam olmut
tu. Bağdatlı alim eski dostunun, 
bu kıymetli zekiirun böyle sefalet 
içinde sönüp gitmesine vicdanen 
hiç bir suretle razı olamıyacağını 
söyledi. Ve ertesi gün evinde Na
sır efendi için bir oda ayırttı. Müs
tamel elbiselerinden bir tanesini se 
çerek ona giydirdi. Ve beraberce 
kütüphaneye geçerek çalıtmağa 
başladılar. 

Abdullah bey her altı ayda bir 
eser tabettiriyordu. Kendisi için 
Nasırdan iyi yardımcı olamazdı. O, 
yazıhane i,lerile mefgul olduğu za
manlar arkadatı kitaplardan başı
nı kaldırmıyarak tetkikatla me•· 
gul oldu. Bu suretle tarihi eser üç 
ay içindet meydana geldi. Beriki 
bundan son derece memnun olmuş· 
tu. Hakkı telif olarak aldığı üç yüz 
liranın yüz ellisini arkadafına he
diye etti. 

Nasırın vaziyeti düzelmişti. Şim
di, evin içinde aile erkiirundan bi
ri gibi hürmet görüyor, hatırı sa
yılıyordu. Arkadatmın ikinci e5e
rine batlamıftı. Bir taraftan gece
leri de çalıtarak kendisi için de bir 
kitap hazırlıyordu. Bu, asrı hazır
daki ahlaka · ait bir eserdi Kitap 
tam bir sene sürdü. Kendi hesabına 
bastırdı; o derece alaka uyandır
dı ki uzun uzun makaleler, tenkit
ler yazıldı. Bir kaç ahlakçı kitap 
yüzünden münakafaya girittiler, 
günlerce gazete sütunlarında karfı
lıklı yazılar yazdılar. Nihayet ese
rin kıymeti anlatılmıt Avrupa li
sanlarına tercüme edilmitti. 

Nasırın keyfine diyecek yoktu. 
Mali vaziyeti İyice düzelmesine 
rağmen arkadaşının evinden ayrıl
mamı,tı. Bir gece, misafir odasın· 
da oturmutlar, konutuyorlardı. Na
sır, eski dostunun kendisine yaptı
ğı iyliği zihninde büyülterek: 

- Üstat, dedi. Şu odaya ilk gel· 
diğim gün sizden üç bet kuruş mu
avenet talep edecek kadar fakir 
olmuttum. Halbuki siz benim kıy
metimi iade ettiniz. Bu uluvucena
ba mukabele haddim değildir; fa. 
kat bir vicdan borcu olarak arze
d~yorum; bana kartı her ne emri
nız varsa söyleyiniz. 

Abdullah Mazhar eski dostunun 

dim. Fakat muhakkak olan bir tey 
varsa, bahçıvan kulübesi yıkıntısı
nın önünde, ayaklarım kendiliğin
den duruyermi,ti. 

Demek ki sevki tabiilerimiz, iti
yatlarımız, uzviyetimizin her nok
tasına, ensacimize kadar tehakküm 
edebiliyorlar! 

Ne,ide, bir sıçrayıfta, tat yığın
tısının üstüne çıkıvermifti; hemen 
eteklerini toplıyarak oturdu, elile 
bana itaret etti: 

- Gelsene, Hüsrev Amca! 
Ben de sıçradım, Neşide'nin ya

nına çöktüm: 
- Artık, taka bitti değil mi? Us

lu uslu, hanım hanım, efendi efen
di oturacağız ya? Ne güzel yaz ge
cesi, Netide ... 

Önümüzdeki, üzeri serpme altın 
kakmalı koyu lacivret bir kubbe gi
bi duran gök yüzünü gösteriyor -
dum: -

- Bak, Netide. • . Yıldızlar, bi
ze göz kırpıyorlar .•• 

Neşide, birden bire silkinir gibi 
başını bana çevirmitti: 

- Sesin ne tatlı, Hüsrev Amca! 
Şairliğin üstünde bu gece .•. 

- Gene mi alay ediyorsun? 
- Hayır, deva met. 
Neşide'nin sesi çok tatlı ve iç • 

t~n~i. Teker teker sayıyormuşum 
gıbı yıldızları birer birer panna • 

( Bulgaristan mektupları 

BULGARLAR 
Bu komşu milletin seciye.'iine, ahlakına ve 

içtimai varlığına bir bakış 
VARNA, (Milliyet) lcinde Mo- vanları büyük bir yer tutmaz. Filan 

gol şiddetini gizliyen b.u komfu bey veya pata zadelik çok bir fey 
millet heyecanlanıncıya kadar mu- ifade etll}ez. Cemiyet arasında yük 
ti, halim, kanuna hürmeti sever, ni- seklik ve duniyet markası münev-
zamperverdir. ver insan, cahil insandan ibarettir. 

Bulgar köylü11ünün daima omu- Bulgarların zeka ve intikal sü -
zunda asılı duran torbasından e - rati dereceleri biraz fÜphe!idir.Bul 
vinde yoğurlup pitirilmiş ekmeği· gar güç ve geç anlar ve çok zor ina-
ni çıkarıtına, ona sarımsa~ı yoksa nır. Kanaatini tebdilde hazan lü-
çakıtını katık edişine dikkat eden zumundan fazla batidir. Hadisatı 
insan bu hükmü sağlar. Siyah ek- şümullü bir tetkikle serbeatçe te -
meğini muntazam mikaplara di!e- tebbua kabiliyetleri yüksek değil
rek bir yiyiti vardır. Hem iştihası- dir. Daha ziyade ilmi formüllere 
na hem intizamına imrenirsiniz. tatbikan sistemle çalışmayı bilirler. 
Ostü batı der top, yakasının paça- Tesahup ettikleri fikir ve kanaatle
sını sarkık dökük yeri yoktur. Sıkı re imanla o derece merbut kalırlar 
muntazam dolakları, abası, çarıkla ki adeta bir ilim sahibi olmaktan 
rı ile her harekete kabiliyetli görü- ziy~de bir müddei hüviyetini gös
nür. Sürüsünden aldığı yünü ile terırler. 
karı~ının dokuduğu, biçip diktiği Bu itibarla bilgileri ile tevazua 
milli elbisesi çevik ve pratiktir. değil, garip bir gurura mütemayil 

Yazın sıcak bir ayını Bulgaris • ve Balkanlarda en yüksek harsin 
tanın koca Balkanmda geçirmeğe sahibi olduklarına kanidirler. 
gelmit bir Alman dostum, bir Bul
gar gibi muktesit ve tasarrufkar l=1••••••••••-
yaşamanm imkanı olmadığı söyle- Deniz yolları 
mitti. Bulgarın taYani dikkat biı· 
vasfı da budur. Burada menfaat 1 Ş L E T M E ! 1 
mefhumu mukaddesat cümlesin · Acenteleri : Karaköy Köprübatı 
dendir. Tel. 42362 - Sirkeci Mühürd•rzade 

Bulgar, dostluk kuvvetini anlat- Han Tel. 22740 <-llllliii 
mıt olmak için mütterek menfaat 
rabıtalarının vücudunu zikreder: 
"Biz çok dostuz her zaman görü- ! 
türüz aramızda enteres var,, derse 
dostl~k rabıtasını kuvvetlendirmit 
olur. 

Bunu · söylerken Bulgarların te
ref ve namus hislerinde zayıf ol -
duklarını söylemit olduğum zan . 
nedilmemelidir. Bulgarlar sözleri
ne sahip, hatta duygu ve fikirle • 
rinde samimi ve riyasız insanlar • 
dır. Kadınları, Balkanların en afi· 
fi, aile ocağına ve erkeğine en mer 
but olanıdır. Sofya'yı İstisna eder
seniz, Bulgaristanın bütün kasaba- ' 
larmda kafe şantan, bar gibi kadın 
metherleri pek kısa bir ömre maz
hardırlar ve bu kazancı tecrübe e
denler, başkalarına tekrar etmeme
yi öğretmekten başka bir 'ey elde 
edemezler. 

Mersin yolu 
İNEBOLU vapuru 13 Mayıs 
PAZAR 10 da Sirkeci rıhtı
mından kalkacak. Giditte Ça
nakkale, İzmir, Küllük, Bod
rum, Rodos, Marmaris. Dalyan, 
Fethiye, Kalkım, Kaş, Finike, 
Antalya, Alanya, Anamur, 
Mersin'e. Dönüşte bunlara ill
veten Taşucu, Kuşadası, Geli
bolu'ya uğrayacak yalnız Ana
mur'a uğramıyacaktır. (2389) 

Ayvalık süratyolu 
ANTALYA vapuru l 2 Mayıs 
CUMARTESi ıs de Sirkı>ci 
rıhtımından kalkacaktır. (2390) 

İzmir sür'at 
'fıkenderiyc yolu 

EGE vapuru ıs Mayıs SALI 
11 de Galata rıhtımından kal
kacak doğru lzmir, Pire, ls
kenderiye'ye gidecek ve döne
cektir. (2400) 

• 

_Bugünkü program 
ISTANBUL, 

18,30: Fran51zca ders. 19: Dolc.tor Ali Şükr 
B. tarafından çocukalrın büyütülmesine dai 
konferan•. Ve ajan•. 19.JO: Alaturka muıik 
neıriyall. (Kemençe Fahire H. Tanbur Refi 
B. Ut Nevre• B, Fikret B. Safiye H. Eıre 
Şefik 8. tarafından müıahabe. Ve ajanı. ha 
berleri, 21,25: Necip Yakup Bey orkeıtraıı. 

V A R Ş O V A, 1415 m. 
17,35: Hafif muıiki. - Konferans, 19,10 

PIBk. 19.35: Kreiılerin keman muıikİ•i. (Pli 
- Müıahabe, 21: Chopinin eaerlerinden aen 
fonik konaer. 21,30: Müıahabe. 21,45: Smet• 
nanın eıehrlerinden ıenfonik konıer. 23: Pl.i 
24,05: Danı mu•ikiıi. 

B U K R E Ş ,364 m. 
18: Georıes Coroloıoı caı: takımı (danı 

·9: Haberler. 19,15: Danı muiıikinin de•am 
20: lJni•erıite dersi. 20,20: Melle J, Fa•ela 
co ta.rafından taıanni 20.45: K.onfaran.ı. 21 
Radyo orkeıtrası. 22: Müıahabe. 22,20: Dan 
P.li..kları. - Haberler. 23: Kahvehane mu•İ 
iL 

B U D A P E Ş T E, 550 m. 
18: Çocuk bahçesinden nakil. 18,30: Kem• 

konseri. 19: Müıah•l:te. t•J,20: Oper• or1'.eıtr 
ıı. - Müıalıabe. 21,15: Karıtık natriyat. 23 
Riso ıigan tabmı. 24,15: Polydor 'fe Brunwi 
plildarı. --~...._. ... 

H A M B U R C, 332 m, 
19,35: Müıah.abe. 2.0: Piyano konıerl. 20,3 

"Rettungıtation., isimli netri.yat. 
KôNICSVUSTERHAUSE, 
21,25: Orkeıra. 22,10: Müıahahe. haberi 

24: Karıtık musikili netriya. 
M O S K O V A, 172• m. 

18,30: Müıababe. - Şiir. - Muıi1'.i. 20, 
Müıahabe. 21: Piyano, keman. •• taıan 
lır.onaeıarleri. 

B E L C R AT, 437 m. 
20: Praıtan naklen Stemananın "Lihouh 

o~raıı. 23,40: Ha\,.erlar. - Danı muılki•. 
ROMA. NAPOLI, BARI, 

18,10: Kon•er. - M6•ahabe. - Pli.k. 
"Franuzca da ltimini,, iıimli operet. 

ŞiMALi ITALYA CRUPU 
18,10: Dans muıikiıi. - Müsah.ahe. - Pr 

- Müıahabe. 21,45: Tri70 konıer, 22 
Varyete. 

P R A C, 316 m. 
20: Smetananın "LIBUSE,, operaıı. 23, 

Pl&k. 23,55: Radyo orkestrası. 
B R E S L AU, 316 
19: Muhtelif hahiılar. 21,15: BerUnde 

.. Ec.-ell Zoo, •onra Eden'e,, isimli muıik 
skeç. 

V 1 Y A N A, !507 m. 
19: Solo kaman konseri. 19,40: Aktlalite. 

kıaa haberler. 20,25: Bar muıiidıl. 21, 
Rot • Weiıa • Rot,, iıimli skeç. 23,05: Son 
herler, 23,05: Hol.zer radyo orke•lr•••. 

..-- Dr. Nuri Fehmi 41-~ 
Göz Hekimi 

Cağaloğlu Süreyya Bey apart. 
saat 2-6yakadar. Telefon 23212 

1466 

Aırm umdeıi " MiLLiYET" tir. 

ABONE OCRETLERl: 
Türldy4 için Hariç içio 

L K. L K. 
3 aylıfı. • • • • • • • • 4 - a -
8 " • • • • • • • • • 1 50 14 -

12 ~ •.••••... H- 28-

C.laa. ••rak •eri yerilnıu:.- MCWded 
ıoçen aüıbalar 10 kuruıtur.- Ca&•te •• 
matbaaya ait lıler için m6dlri1at• mlra• 
caat edilir. Gazetemiz illn.ların maı'all1•· 
tini kabul etınea:. - --- -

ittihadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

Bulgar, metaka tahammülü, say. 
de sebatı ile de dikkate şayandır. \ 
Gayesine varmak için mahrumiye
te katlanmakta şayanı takdir bir 1 

ısrar gösterir. Hayata atılan her 
Bulgarın ilk hedefi toprakları üze
rinde bir meskene sahip olmaktır. 
Hemen her Bulgarın ilk işi bu o -
lur. Evladını tahsile sevketmek te 1 

ayni derecede esaslı bir hırsını tet 
kil eder. Buna hırs dedim. Cidden 
Bulgar bilgili olmıya çölde susuz ı 
kalmıt bir adam iştiyakile atılır. 
Üniversitenin kırmızı kasketi Bul-! 
gar genci için çok caziptir. istik
balde pek az bir şeyi vadettiğine, 
belki de hiç bir t~Y vadetmediğine 
rağmen Bulgar Oniversiteıi gençli
ğin daimi hücum ve istilasına ma
ruzdur. 

Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi icra eyleri• 
Sigortaları halk için müsait §eraiti havidir 

Merkezi idaresi : Galatada Onyon Hanında 
Acentası bulunmayan tehirlerde acenta aranmaktadır • 

Buradan misal vermiye lüzum 
görmüyorum. Bizim DifÇi Fakülte
mizde karısı ile bir mütekait bin
batının bulunduğu da dikkate de
ğer örnek teşkil eder .. 

Bu memlekette asalet, aile Ün· 

sözlerine şu beyitle mukabele etti: 
Kazara bir sapan fail 
Bir altın kciıeyi kıra~ 
Ne artar kıymeti ta&ın 
Ne kıymetten düşe; kcise. - O.N. 

ğımla göstermeğe başladım: 
- Derler ki her insanın, gök yü

zünde bir yıldızı varmıf. Y atadığı 
müddetçe yıldız da parlar, ölünce 
de söne~mif ..• 

Netide, içini çekerek sordu: 
- Yıldızlar düşerler ya, o za -

man biri mi ölmü,tür? 
Kollarım yanıma dütmüştü: 

- Masal da desem, yalan; doğ
ru da desem, yalan. . . Hilkatin sır 
!arına erdiklerini iddia edenlerin 
bile, bizden pek fazla bir şey bil
dikledini zannetmiyorum. Bu dü
tünceleri bırak ta, yıldızları seyre
delim. Şimdi ne dütünüyorum, bi • 
liyor musun? acaba timdi, bizim 
yıldızlarımız bize bakıyorlar mı? 

Netide'nin yüzü dalgalı bir pem
belik almıftı: 

- Peki, neye, kendilerini bize 
bildirmiyor, tanıtmıyorlar? Yoksa, 
yıldızlar, ölenlerin ruhları olma • 
sın! 

- Buna ihtimal veremiyorum, 
kızım. Eğer öyle olsaydı, gök yü · 
zünde, mavilikten ziyade, yıldız 
serpintisi görünürdü. Çünkü ölen
lerin adedi, yatıyanlardan çok, pek 
çok fazladır. 

Neşide, dalgınlaşmıştı: 
- Ben bu masala inanmıyorum, 

Hüsrev Amca! 
_ Neden, kızım? 

-; Tel. Beyoğlu; 4887 . ...ıli~' 

EVKAF MOD1R1YETI iLANLARI 

Alemdağı Vakıf ormanlarının anber dudu mevkiindeki 
kestanelik ormanından kat ve imal olunmak üzere on metre 
mik'ap gayrı mamul kestane kerestesi arttırmaya çıkarılnuf' 
tır. lhalesi 21/5/ 934 Pazartesi günü saat 15 dedir. Talip o• 
lanlarm yevmi mezkilrda latanbul Evkaf Müdüriyetinde 1 • 
dare Encümenine müracaat eylemeleri. (2065) 

_ Gök yüzündeki her yıldız, 
bir insana ait olamaz. lnaanların 
bahtları, talihleri bir değil ki .. Fa
kat bak, yıldızların hepai, ayni 
renkle, ayni parıltı ile, ayni canlı • 
!ıkla parlıyor ••• 

Netideye cevap veremedim. Ar
trk iyice anlıyorum ki Netide, ço -
cuk değil. . . Onun çocuk olmama
sı, çocukluktan büsbütün sıyrılıp 
çıkması fena ..• 

Evet, onun da derdi olabilir? La 
kin bu saz gibi kızcağız, hayat de
nilen zehir çanağının hangi derdi
ni tatıyabilir ki ... 

Netide, batı eğik dütünüyordu. 
Onu, kendi haline bıraktım. Öyle 
bir yafta idi ki kafa, dütünceleri u
zun zaman saklıyabilmek kuvvet 
ve mukavemetini gösteremez. Hiç 
sesini çıkarmıyor, rüzgarı koklar· 
gibi içiyordum. 

Ne kadar dalmıtım, farkında de
ğilim; hıçkırığa benzer bir iç çe
kiş duyarak uyandım. Netide'nin 
omuz b14ları titriyordu. 

Eğildim, yüzüne bakmak iste • 
dim; hemen ellerile yüzünü kapa
dı. 

- Ağlıyor musun, Neşide? 
Neşide, birden boşanmıttı; o • 

muz_ları sarsıla sarsıla hıçkırıyor • 
du. 

Biraz evvelki kahkahaları, be • 

2500 ,,,,, 
nimle alaylı, tımarıklıkları, bu ~i· 
nir b_uhranının bir baflangıcı iııı•I, 
Üstüne varmayı da doğru bu)nııl, 
yordum. Boynumu büktüm, sill11 

nöbetinin geçmesini bekledim. 
Kalbim 111kılıyor, sıkılıyor, sık•' 

lıyordu. 

Buhran, çok ıürmedi; N8'iJe; 
başını kaldırdı, 'öğaünden çık~'; 
dığı küçücük mendille gözleriıı• 1, 
liyordu; yumruklarını ııkarak lı" 
na baktı: 

- Hain amca! , 
- Sen, bu gece bu ihtiyar afll{ 

na neye bu kadar zulmediyoraıı~· 

Netide, sözümü duymamıf gi~ı 
idi, dargın dargın batını sallacl1

', 

- Hain amca! Yanında o 1'' e' 

dar ağladım da, beni teselli etıll 
din. 

cl·re 
- Belki ona da darılırsın, 1 

korktum. 

N 'd . . . . irıdl~ 
etı e, sesımın tıtreyıf ı,1 • 

ürkmü,tü, yüzüme dikkatle bv 
yordu: 

Ah . k d ,,ı .. · - , !!'!!>ngın ne a ar sa 
Korkuttum mu seni? , .., 

Batını geriye itti, saçlarını " 
perten bir kahkaha attı. 

Bu da, sinir nöbeti idi. 
-Bitmedi_. 



Temizliğin ne iyi şey olduğunu 
hepiniz bilirsiniz. Fakat bazan ten
belliğiniz tutar. Elinizi, yüzünüzü 

.-r----· ~ 

(Başı ı inci sahifede) 
iil, karıılıklı ıbir akit ola'.' ·t::.L.et 
a.lın:ı ve satımlarında, ferdın ı -

kını devletin hakları kadar mah • 
fuz tutmak ve akte riayetsizlik -
!erde mesuliyetleri her iki tarafa 
karşılıklı ve mütevazin olarak yük 
lemeyi layihanın esasları arasına 
koymuştur. 

Encümen bu hareketile, her han
gi bir alım ve satıma daha fazla 
alaka celbetmeyi ve bu sureti~ ha
sıl olacak rağbet ve rekabetten 
devlete daha fazla fayda temin et
ltıeyi düşünmüştür. 

Yeni kanun umumi, mülhak ve 
~.ahalli bütçelere de şamildir. En
~~en bu hususu daha sarahatlen
ırmiftİr. 

Mütedavil sermayeliler 
Gerek umumi bütçeden ve ge

jek mülhak bütçelerden vekalet -
ere ve müesseselere bağlı olan bah' daireler hususi vaziyetleri ica -

l:no~:~~a:ı':~~:~avil sermaye kul -

1. Bun~arm ticari mahi~ett~~i faa
ı?'etlerıni bu kanunun ıhu~une ta-
~ tutmaya imkan olmadıgından, 

bılançoda nihayet bulan ticari mua
~elelerin hususi kanunlarına ta: 

1; olduğu işaret edilmiş ve ~~kat hı 
~nçoda nihayet bulan ve muteda • 
Vıl 1 . d sermaye ile yapı ması ıcap e • 
~n inşaat ve esaslı tamirlerin her f 11n tekerrür etmiyen muamele • 

te~den olması itibarile bu kaduna 
<ıbi olacağı tesbit olunmuştur. 
Layihanın adını hükumet "mü

~Yede ve münakasa ka~unu,, koy
aı uş ve maliye encümenı (devlet 
ı/llı ve satımları kanunu) diye de· 
~Hirmi şti. Bu tabirin, layihanın 
l\ evzuunu tamamen kavramadığı -

1 
gören bütçe encümeni. müza • 

MiLLiYET CUMARTESi 12 MAYIS 1934 

Bırakın, Ahmet Bey söylesin 

' 
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MÜTEFERRiK HABERLER 11 

Topkapı 1 Bir hayır müessesemiz 
Fakirlerine yardım 

1 Biyoloji ve türkçe 
İmtihanları 

C 
. ---o-b. Cemiyeti tedrisiyei İslamiye dün kongre 

emıyet son ır sene • • • • • • 
içinde neler yaph? ~ını aktettı ve eskı heyetı yerınde bıraktı 

Topkapı Türk fukara perver ha
yır müessesesi senelik kongre•İni 
dün yapmış, kongre riyasetine Va
şington büyük elçisi Münür B. se
çilmıf, mumaileyh biraz rahatsız ol 
duğu için kendisine avukat lsmail 
Şevket Bey vekalet etıni,tir. 

ilk it olarak büyüklerimize kon
grenin tazimatının arzına karar ve
rildikten sonra mürakıp Nakiye ha 
rum tarafından müessesenin faali
yet raporu okunmu,, yalnız son bir 
sene zarfında müesııesenin 1125 fa 
kir hastaya bedava ilaç verdiği, 
218 çocuğu tepeden tırnağa giydir
diği 1500 çocuk muayene ve tag
diye edildiği, cümhuriyet bay -
ramında 219, kışın da 452 fakire 
yiyecek, giyecek ve yakacak tevzi 
edildiği anlaşılmıttır. Bundan son
ra eski idare heyeti ve mürakıpla 
doktor Fatma Şakir hanıma kon
grenin teşekkürleri arzedilmit ve 
kendilerinden vazifelerine devam
ları rica olunmu,tur. 

Yeni bütçe 1800 lira olarak tes
pit edilmiş, varidatın arttıırılması 
kongrenin haziranda toplanması i
çin nizamnamede tadilat yapılma
sı vesaire hakkında karar ittihaz e
dilmiş ve kongreye nihayet veril
mi tir. 

Bono tevziatı 
-o-

Yüzde yirmi bonolar salı 
günleri veraecek 

Gayri mübadillere yü~de yirmi 
beş nispetinde bono tev~ıalma _bu
günde devam edilecektır, tevzıat, 
bazı sebeplerden dolayı biraz ba
ti olarak yapılmaktadır. Bu sebep
ler de 4unlardır: 

Dünkü kongreye 

Dün saat ikide Darüşşafaka mek
tebinde Cemiyeti Tedrisiyei İslam
yenin senelik kongresi yapılmıttır. 

içtimada Istanbul Mebusu Halil 
Etem, Üniversite ve mülkiye profe
sörlerinden Ayni zade Hasan T ah
ain Beyler, ve Darü"afakadan ye
tişmiş bir çok kıymetli zevatla Be
sim Ömer Pa~ bulunuyordu. 

Riyaset makamını fstanbul Me· 
busu Halil Etem Bey işgal ediyordu. 
Etem Bey kısa bir hitabe irat ede
rek cemiyetin tazimatını Gazi Haz-
retlerile, ayni zamanda cemiyetin 
reisi bulunan Başvekil paşaya ibla
ğına karar verilmesini istedi. Ve bu 
teklif alkışlarla kabul edildi. Ehm 
Bey bundan sonra, ayni zamanda 
idare heyeti reisi bulunmak sıfatile 
kongre riyasetine başka bir zatın 
gettirilmesini istedi. Ayni zade Ha
san Tahsin Bey, nizamnamede bu 
bapta bir sarahat olmadığını ve te
amülün de buna cevaz vermediğini 
söyledi. Ve Etem Bey riyaset maka 
mında kaldı. Katipliklere Darüşşa
faka müdürü Karni Beyle Arif Be) 
intihap edildiler. 

Kii.mi Bey, evvela idare heyeti 
raporunu okudu. Raporda idare 
heyetinin bir senede yaptığı mesai 
sayılıyordu. Rapor ittifakla kabul 
olundu. 

Karni Bey bundan sonra bütçe 
e~babı mucibe layıha.sını okumak 

Talebeye 

iştirak ecl enler: 

istedi.Fakat azadan İrfan Beyin tek 
lifi üzerine bu layihadan evvel mü
fettiş raporunun okunmasını istedi. 

Müfettİf raporunun kıraatinden 
sonra reis Etem Bey müfettişlere: 

-· Derin bir vükufla yazılan bu 
mükemmel rapora teşekkürler ede
riz, dedi. 

İdare heyeti azasından Ayni za
de Hasan Tahsin Bey müfettiş ra
poruna cevap vererek heyeti umu
miyeyi tatmin etti. 

Bundan sonra evvela Cemiyeti 
T edrisiyei lslamiyenin, r.onra da 
Darüşşafakanın bütçesi fasıl fasıl 

okundu. Ve ufak tefek tadilatla ka
bul edildi. 

Bütçenin kabuJünden sonra ha
zırlanan bufede cemiyet azası iğzaz 
edildi ve idare heyeti intihabına 
başlandı. Neticede geçen seneki i
dare heyeti aynen a]kışlar arasında 
ibka edildi: 

Reis, Halil Etem Bev İstanbul 
mebusu, azalar: Besim ömer Paşa, 
Esat Fuat Bev. Fuat Bey. Hasan 
Tahsin Bey, Hafit Bey, Hakkı B. 
Kemal Bey, Mehmet izzet Bey, Os
man Nuri Bey, Sezai Bey, Müfettiş
les: Hasan ve lbrahim Beyler. 

Mezunlar toplantısı: 
Darü~afaka mezunları c;emiyeti 

gelecek hafta cuma günü İstanbul 
halkevinde saat ikide senelik top
lantısını yapacaklır. 

UCUZ bilet 

Gayri mübadillerden bir kısmı 
vefat etmişolduğundan istihkak
ları, veraset ilamı mucibince vere-
1ıesi arasında taksim edilmektedir 
bu da muamelenin uzamasını ve 
bir çok formalitelerin yapılmasını 
mucip olmaktadır. Bir kısım gayri 
mübadillerin İstihkakları veya icra 
kararile haczedilmİf olduğundan 
İstihkaklarının doğrudan doğruya 
icraya verilmesi icap etmektedir. 
Bu nispetle takdiri kıymet komis
yonu riyaseti, icra dairelerine yapı 
lacak tevziat için haftada bir gün 
tayin edecek ve o gün gayri müba
dillere tevziat yapılmıyacaktır · ---.....c:ı----

Bazı gayri mübadiller de bun
'dan evvel verilmiş olan yüzde yir
mi nispetindeki bonoları, malları 
nın kıymeti henüz takdir eedilme
mi~ olduğu için, elan alamamışlar
dır. 

Her sınıf tahsildeki talebe için ucuz 
bilet ihdas edilmesi şirkete bildirildi 

Bunlardan mallarının kıymeti 
takdir edilmi' olanlara bu defa 
yüzde yirmi nisbetindeki bonoları 
da verilecektir. Bu tevziat ta her 
hafta salı günü yapılacak, o gün 
yüzde yirmi beş bono tevzjatı yapıl 
mıyacaktır. 

Tarihi mezar taşları 
T opkapı ve Edirnekapısı hari

cinde yapılan yeni asfalt yol açı -
lırken bir kısım mezarlar ba§ka 
yerlere nakledilmişti. 

Müzeler idaresinden gönderi-

Ankaradan gelen malumata ~a 
zaran Nafia vekaletile tramvay şır 
keti arasında devam eden mü -
zakerat son safhasına girmiş -
tir. 

Şirketin Nafia vekaletile te -
mas eden murahhasları direktör 
M. Veyi ve Mr. Salem şirketin ta
r>fe ve muhasebe mütehassısla • 

J rından iki zatı Ankaraya çağn:mış-

len bir mütehassıs nakledilen me
zar taşlarını tetkik etmiş ve bun
lardan tarihi görülenleri Süley -
maniyedeki islim eski eserler mü
zesine naklettirmİştir. 

Milliyet'in tefrikası: 6 

Tanıdığım Casuslar 
( Mell. Knokaert'in hatıraları ) 

Tercüme eden:. AHMET CEMALEDDIN 
KendiUııe gösterdiğimiz yere otu -
rurken. 

- Buraya gelmeden evvel, de
di, köyü bir dolaştım. Şmitten ça· 
vuf dört numaralı manga zabıt ve
kili ile adamakıllı kafayı çekiyor. 
Bir de mükemmel Noel ağacı yap
mıtlar. Her halde sofra bafından 
kalkıp ta burada sizi rahatsız ede· 
ceğe pek benzemiyor ... 

Henüz yemeğe ba,lamıştık ki 
müthiş bir in~ilak ~ldu. Ağı~ çaplı 
top mermilerı sankı mahzenın ka
pısında patlıyorlarmr~ gibi ~~pimi
zi ayağa fırlattı. Bırkaç gunden 
beri nisbi bir sükuna alışmış oldu
ğumuzdan bu ani infilaklar sanki 
beyinlerimizde ötmüştü. Korku~ -
muzdan bir mahzende bulundugu
muzu v~ binaenaleyh ışığın hariç
ten görülmesinin imkan ve ihtim.~
li olmadığını unutarak, mumları uf
ledik; koyu bir karanlık içinde kal
dık. Asistan bir kibrit çaktı ve o 
aralık mahzenin merdiveninde a -

yak sesleri duyuldu. Acaba Şmit -
ten çavuş mu geliyordu? Asistan e
ljni beline atarak tabancasını çıkar 
dı. Lakin gelenin hastahane hade
mesinden birisi olduğunu görünce 
silahını tekrar yerine koydu. Hade
me amirini selimlıyarak: 

- Asistan efendi, dedi, yaralı -
lar var. 

Top sesleri ne kadar ani olarak 
başlamışlarsa gene o kadar ani ola
rak kesilmişlerdi. Asistan kendisi
ni takip etmekliğimi işaret ederek 
dışarıya fırladı. Ne olmuştu? Bir
den bire başlıyan ve birden bire 
8usan bu top sesleri,. fena halde si
nirlerimi bozmuştu. Hastahaneye 
doğru giderken birçok sediyelerin 
hastahaneye doğru taşındıklarını 
gördüm. Demek ki bir hayli yaralı 
vardı. Hastahaneye gelince hade
melerin yaralılarla meşgul oldukla
rını gördüm. Nihayet bir sedye i
çinde bizim Şmitten çavuş ta çıka 
gelmez mi? zavallı ümitsiz bir hal-

)ardır. 

Bu mütehassıslar dün Anka -
raya hareket etmişlerdir. Mütehas 
srsların iştira.kile bugün müzake -
relere devam edilecektir. 

Müzakeratla bizzat Nafia ve -
kili Ali Bey meşgul olmaktadır. 
Dün Ankaraya giden şirket me -
murları bilhaı.sa şirketin iade et -
mesi lazım gelen para ve bunun 
yapılacak r :lhsubile yeniden tan -
zim edilecc . tarifelere ait malii -
matı beraberlerinde götürmüşler -
dir. 

Diğeı· taraftan aldığımız ma -
liimata göre, Nafia vekaleti tale-

deydi. Sedyecilerden vakayı tah
kik ettim. Meğer çavuş ve arkada
şı zabit vekili karanlık basınca No
el ağacının mumlarını yakmıtlar. 
Binanın pencereleri, müttefikin 
cephesine nazır olduğu söylemi' -
tim. Çavuş efendi ve arkadaşları 
içki keyfi içinde acele ile perdeyi 
ve pancurları kapatmayı unutmuş
la~. Pencereden akseden birçok 
mum ışıkları karşıdaki fngiliz top
çusunun iştiha ve merakını celbet
miş olmalı ki bu mükemmel hedefe 
nişa nalarak birkaç mermi savur -
muş. Tabii Noel ağacı, ziyafet sof
rası ve sofranın başındaki çavuş e
fendi ve manga efradı da allak bul
lak olmuşlar. Zabit vekili ile yedi 
nefer ~.aktul dü~müş. Çavuşla bir 
kaç kışı de ağır surette yaralan -
mışlar. Yaralıların hemen Roulers 
hastahanesine nakli icap ettiğin • 
den mecruhların yaralarını sarmı
ya b8'ladık. Çavuşun yaı'\ı,larını 
tımar ederken zannedersem 'kendi
si beni tanıdı. Müdafaadan mah
rum kadın olmaklığımıza rağmen 
bize elinden gelen eziyeti esirge • 
miyen bu adamın gözleri sanki ben 
den af dileniyorlarmış gibi gözle
rimi aradı. Yaralı ve ölmek üzere 
bulunan bir adamdan ·hic bir kadın 
affını esirgiyemezdi. Gözlerinin 
yalvarıs~na ~en de ııözlerimin affe-

Maarif vekaleti sualleri 
kapalı zarfla gönderdi 
Orh mekteplerin mezuniyet İm·· 

tihanlan 31 mayısta başlıyacak
tır. Maarif vekaleti bu sene tahriri 
yoklamalara bioloji ve türkçeden 
kapalı zarflar içinde imtihan sual
lerini vilayetlere yollamıştır. 

Bu ~ualler bütün Türkiyede ay· 
ni günde ve ayni saatte zarflar
dan cıkarılacak ve talebe imtihan 
edilecektir. Bioloji imtihanı 9 ha
ziran türkçe imtihanı da 14 ha -
ziranda olacaktır. Diğer denlerin 
imtihan programları bu tarihlere 
göre tanzim olunacaktır. 

BELEDiYEDE 

Tahribat yapanlar 
Bazı kimselerin ,ehrimizdeki 

ı;:eşme, köprü vesair eserleri tahrip 
etmeği adeta bir i• edindikleri gö
rüşlmüttür. Bilhassa çocuklar bu
nu bir eğlence vesilesi addediyor
lar. Belediye bu kabil tahribat ya· 
panları şiddetle takip etmelerini 
zabitai beledi7e memurlarına bil
dirmi,tir. 

Elektrik sigortaları 
Bazı yerlerde elektrik sigortala

rı yanınca yanan telin yerine yeni
den bir tel sarılarak bu eski sigor
talar tekrar kullanılmaktadır. Si
ı;ortaların bu fekilde kullanılması 
çok tehlikeli olduğundan vekaletin 
gönderdiği yeni bir tamim vilayet 
tarafından bilfunum devairle resmi 
ve hususi mekteplere bildirilmiftir. 

Tamimde bu hususta dikkat e
dilmiyen yerlerde daire müdürleri
nin ve mektep müdürlerinin fid
detle cezaya çarpılacakları bildiril
mektedir. 

-o-

Seyyar bir Yunan 
sergisi geliyor 

Yunan sanayi erbabı seyyar 
bir sergi tesisine karar vermişler-

Bu sergi bir vapurda tesis edi
lecek ve bu vapur lskenderiye, 
Kıbrıs, Rodos, lzmir ve İstanbul 
linıanlarmı da ziyaret edecektir. 

Sis Mary Lebon vapurunda te
sis edilecek olan seyyar sergi 31 
mayısta Pireden hareket edecek -
tir. 

Sergi 13 haziranda lzmire uğ • 
rayacak ve 15 haziraoda lstanbu
la hareket edecektir. Serginin lz
mirde bulunduğu günler zarfında 
14 haziranda, vapurda bir balo ve
rilecektir. 

benin tramvaylarda tenzilatla se -
yahat etmelerini kabul etmiş ve şir 
kete bu husus tebliğ edilmiştir. 

Son vasfa g~re her smıf talı • 
sildeki bütün talebeye yaşları ne o. 
!ursa olsun tramvay şirketi de di
ğer tirketler gibi paso verecek -
tir. 

Talebeler için bir nevi bilet 
çıkarılaca·k'tır. Talebeler bu bilet
le her mıntakada seyahat edebi • 
leceklerdir. Taleıbenin bilet ücre -
ti bugün tramvay şirketinin al • 
dığı asgari had olacııktır. 

dici ve şefkatli bakışlarile muka
bele ettim. Çavutun simasını ölü
mün korkunç sarılığı kaplarken o 
affımı elde etmiş olduğunu dütüne
rek belki de müsterihane teslimi 
nefes etmiştir. 

Çok yorgun ve bitkin bir halde 
mahzene dönerken köydeki nefer
ler hep bir ağızdan şarkı söyleme
ğe baflamışlardı. Demek ki saat 
on iki olmuftu. Yarabbi bu ne acı 
ve felaketli bir yortu idi. insanla
ra kardeşlik ve sükun tavsiye eden 
Hazreti Mesih böyle top gürültüle
ri; yaralı ah ve eninleri arasında 
mı dünyaya gelecekti? Ertesi sa -
bah geÇ_ yatmıt olmam dolayıaile 
yorgun olmaklığıma rağmen mah
zendin erkenden çıktım ve eve gel 
dim. Son günlerde top ve muhare
be gürültülerinin kesilmesi biz ka
dınlara birçok ümitler vermişti. 
Denize düsen yılana sarılır derler, 
bizler de e~ küçük, en ehemmiyet
siz şeylerden kendimize ümit his
seleri çıkarıyorduk. Yeni)en can-. 
larımızdan emin olmuş, her hangi 
bir saniye zarfında kör bir mermi 
ile parça parça oluvermek tehlike
sinin uzakl14-mıt olması bizlere ye
niden ev itlerile meşgul olmak ce
saretini vermişti. Bu.1u retle he
men hemen normal he.vata avdet 

· etmiş savılahilirdik. 

• 
resmı Elektrik istihlak 

(Başr 1 inci sahifede) 

Bilumum sınai muesseselerde ve 
hususi umumi itlerde kuvvei mu
harrike olarak istihlak edilen elek
tri rin her kilovat saatinden 'u re
simler alınscaktır: 

(Layihada tramvayların da kul
lanacağı elektriğin her kilovatınm 
resme tabi olacağı tasrih edilmiş
tir.) 

ı) istihlak edilen elektriğin her
kilovat saatinden fiati dokuz kuru
sa k:ıdar (9 dahil) ise bir kuru5, 
· 2) istihlak edilen elektriğin he;· 
kilovat saatinden fiati dokuzdan 
yukarı ise 20 para, 

3) Havagazinin her mteremika
bından yirmi para alınacaktır. 

Bütün sınai müesseselerin kendi. 
!eri için istihsal ettikleri elektrik'e 
elektrik müesseselerinin elektrik 
istihsalinden başka yerlerde kuvve· 
i muharrike olarak istihsal ettikle
ri elektriklerde kilovat saat 9 ku
ruşa kadarsa bir kuruf, dokuzdan 
yukarı İse yirmi para resme tabi
dir. 

Müke!l .. fler, her ay tahakkuk e
den istihlak resmini ertesi aJlın 
on beşine kadar alakalı mal san
dıklarına bir beyenname ile vere
ceklerdir. 

Elektrik veya havagazi istihlak 
resmi, bunu istihsal veya tevzi e
den müeueseler tarafından aylık 
fa•uralara zammedilmek suretile 
fatura ile birlikte tahsil edileiek
tir. 
Kumbaralı kontör kullanan yer

ler için müstehliklere kilovat sa
ati üzerinden fatura çıkarılarak re
sim tahakkuk ettirilecektir. Aylık 
fatura yapılmayan yerlerde istihsal 
ve tevzi müesseseleri bu resmin tah 
silini üç aydan fazla geciktiremiye
ceklerclir. Resim, tahsil tarihinden 
itibaı·en on beş gün içinde alakalı 
mal sandığına yatırıla~aktır. Mü
esseselerce elektrik ve havagazi be
delinden tahsil edilen her paranın 
tekabül ettiği istihlake ait resim de 
birlikte tahsil edilmiş hükmünde
dir. 

Elektrik ve havagazi müessese
leri - bizzat istihsal edenler da
hil - resmin tahakkuk ve tahsil 
ve mal sandıklarına teslimi ile mü
lellef ve mes'ul tutulmu,lardır. 

Tahsil veya tahakkuk ettirilen 
resimler zamanında mal sandıkla
rına yatırılmazsa müesseselerden 
yüzde on fazlasile tahsili enva) ka
nununa göre alınacaktır. 

Varidat tahakkuk idareleri tet
kik memur ve müfetti9leri maliye 
mürakıp ve müfettitleri, resmin ta
hakkuk ve tahsilini müeaaeaenin 
knyıtları ve defterleri üzerinden 
tetkik ve mürakabeye salahiyettar
dırlar. 

Belediyelere ait sokak ve cadde
ler tenviratı ve maden ocakları ile 
nüfusu on bine kadar olan kasa
balara ait elektrik sarfiyatı resim
den istisna edilmi,tir. Ancak res
me tabi bir mahaldeki umunıı şe
bekeden cereyanlar alan bir kasa
ba ve müesseseler bu istisnanın dı
,mdadır. 

Vapurlar, şimendifer katarlarile 
hareketleri esnasında elektrik is
tihsal eden kendiliklerinden hare
kat eder vasıtalar da hu resimden 
uüstesnadır. 

Şehir ve kasabalar tenviratını ta
ahtlut eden müessese ve belediye
lerin bizzat istihsal etmeyip hariç 
bir merkezden aldıkları elektrik 
kuvveti resme tabi değildir. Ancak 
bu kabil müessese ve belediyelerin 
müşterilerine tevzi ve __kc;n?i sarfet
tikleri miktar resme tabıdır. 

Annemle birlikte işgal ettiğimiz 
evin birkaç odasını temizledik. E-

• vimizde üç tane de genç dütman as 
keri ikamet ediyordu. Bu gençler
den ikisi kendi arzularile bize yar
dım etmek istediler. Bunlar henüz 
mekteplerini ikmal etmif, delikan
lılık çağına bile girmemit çocuk • 
!ardı. Ev işlerinde bizlere yardım 
ederlerken gülüşüyorlar; mektep
teki muallimlerinin taklitlerini ya
miyetini tatıyan bu yavrular belki 
de yarın hayata gözlerini ebediyen 
yumacaklardı. Dedim ya! Harp çok 
zalim bir şey. Her saniye hayatla 
ölüm adeta yarış ediyorlar. 

· Köydeki düşman askeri de bu 
sükun ortasında çok mes'ut görü
nüyorlar. Noel gecesi dört numa
ralı manganın maruz kaldığı facia 
hemen hemen unutuldu. Bol tayi
nat, mebzul tütün ve sakin bir cep
he herkesi neşelendiriyor. Karla
rın örttüğü sahra üzerinde parlak 
bir güneş te sanki bu umumi neşe
ye iştirak ediyor. Ve bütün bunlar 
bize dünkü korkularımızı, heye -
canlarımızı unutturuyor ve bize 
başka bir alemde yaşamakta oldu
ğumuz hissini veri_yor. 

Müstevli düşman askerleri öyle 
'zannediyorlar ki harp peri masal
larında olduğu gibi birden bire za

. ferle hitama erecek ve 'kendileri 

Yeniden elektrik tesisatı yapı
lan şehir ve kasabalar da bu teaisa· 
tın itlemeye baslamasından itiba
ren iki sene ~üddetle bu resmin 
tenvirata ait kısmı alınmayacaktır. 

Kanunun muvakakt maddelerin· 
den birisine göre, elektrik ve hava· 
gazi müesseseleri bu kanunla res
me tabi tutuJan yerlerdeki endeks 
muame!elerini 20 mayıs 1934 ten 
31 mayıs 1934 tarihine kadar tes
pit edecekler ve bu arada alınan 
endekslerden sonraki sarfiyat bu 
kanundaki nispetlere göre resme 
tabi olacaktır. 

Bütçe encümeni layihaya koydu 
ğu muvakkat bir madde ile hüku
mete yeni bir vazife vermiş bulunu· 
yor. Encümen, elektrik ve havaga
zinden gayrı vesaitle işleyen sınai 
müesseselerden dahi elektrikle iş
leyen müınasillerinin tabi olduğu 
resme muadil bir resim alınabilme· 
si için hükumetçe 1934 mal senesi 
içinde bir layiha ihzarını istemek
tedir. Encümen, meselenin üzerin
de uzun boylu görüşmüt ve fakat 
kanuna bir hüküm konmasını hayli 
tetkika muhtaç görmüttür. 

Büyük Millet Meclisi, muamele 
vergisi lii>l:hasıncları sonra bu ka
nunu ela kabul edince yeni varidat 
layihalarının müzakeresini tamam
lamış olacaktır. Bu suretle bütçe 
encümeni varidat bütçesi üzerincl e 
tetkikleıl"ne baslamak imkanını bu
lacaktır. 

Arabistanda harp 
(Başı 1 inci sahifede) 

bin Y emenliden mürekkep bir or· 
du necrana doğru ilerlemektedir. 

Bu ordu, Necranda Yemen veli
ahtının kumandasında olan ordu 
ile birle~ecek ve rivayete göre, Ne
cet de lbnissüut ' un eski pl\yitah
ti olan Riyaz'a hücum edecektir. 
KAHİRE, 11. A.A. - imam 

Y ahyanın mağlubiyeti kabul ede
rek teslimi silah ettiğine dair dün 
dolaşan haberler İyi maliimet alan 
mahafilde tekzip olunmaktadır 
Çok çetin mücadelelere alıfIDı~ o
lan imam Yahya bütün tehlikele
re cesaretle göğüs germektedir. 1-
cap ederse Sanayi tiddetle müda
faa edecektir. 

Tıbbiyeliler bayramı 
Bugün tıbbiyenin kurulduğunurı 

yıldönümüne tesadüf ettfği için 
üniversite tıp fakültesinde mera • 
sim yapılacaktır. 

12 mayıs tıbbiye ve tılıbiye -
liler bayramı kabul edilmği ve üni
versite kurulutunun ilk senesi ol· 
duğu için bu seneki merasim fev
kalade parla1c olacaktır. 

Bu münasebetle tıp talebe ce -
miyeti ,, tıbbiyeliler bayramı,, na· 
mı altında bir bro§ilr neşretmit • 
tir. Broşürde dünya tıp tarihinde 
eski Türklerin yaptığı inkılaplar
la Türk hekimliğinin tekamülü 
hakkında kıymetli izahat vardır. 

Dervişzada lbrahim Beyin 
bir mektubu 

Sarayburnu parkının eski ~
teciri Dervit zade İbrahim BeY " 
den bir mektup aldık. İbrahim B· 
bu mektubunda kendi zamanı ile 
parkın şimdiki halini mukayese et 
mekte, Taksim, Bebek bahçele • 
rine neden talip çrkmadığmı sÖY 
!emekte ve en nihayet belediye ınec 
!isinin geçen celsesinde kendi hak 
kında durup dururken "Barcı ve 
kafeşantancı,, tabirinin kullanıl • 
masma izharı teessür eylemekte • 
dir. 

ilkbahardan evvel şüphesiz yurtla· 
nna dönmüş olacaklar. Bununla 
beraber pek çok hülya1ar, ümitlerle 
dolu geçen bu Noel yortuJarının 
ferdası pek feci oldu. Muhasıı:ıılat 
biribirlerine saldırmak için sanki 
nefes almışlar, bir müddet dinU~
mişlerdi. Hastahane hademelerııı· 
den )>irisi eve gelerek beni buJdıı 
ve beni hastahaneden hemen ist~ 
diklerini bildirdi. Hastahaneye gı• 
dince asistan (Evandan) ın ıniit~· 
hessim çehresile karşılaştım. Berı• 
görünce: . 

- Matmazel Knokaert, deıl.••. 
Roulers şehrinde bulunan pe<Jetl. 
nizi göreceğiniz geldiğini ve Jı:e: 
disini çoktan beri görmek arzu e 
tiğinizi söylemştiniz. Mcrke~ )ı:~ir 
mandanını gördüm ve sizin içrıı ., ıı· 

günlük bir müsaade ve bir de r 0 

lers' e gitmek için bir ruhsat te:ıJ-.e: 
resi aldım. Gider, pederinizi go ş 
rürsünüz. Ayni zamanda ça\fıl. 
Şmitten'in meselesini unutı:ııuŞ 

1
°.

1 
lursunuz. Merkez kumandl;'n ~~·e 
yazıcı onba•rsı kendisinin bılmi ıı 

T d ·un 
rek çavuşun hilesine alet ol ~g al 
. . . b uh · bız.ı 
ışıtınce, u r satnameyı . . . ıııa· 
yazdı ve bu suretle kendısın~. ;ıi 
zur göreceğinizi ve affeı!eceııın 
ümit ediyor. • • . eJi) 

(Bı!rtı 



p·yango çekildi 
Dün kazanan nnmaraları 
aşağıya dercediyoruz 
20,000 lira kazanan 110184 22127 10151 20151 2617 

730 4288 8017 15534 1594 14102 
8000 lira kazanan 19878 7298 5651 5668 8179 

11940 21614 9172 3242 18228 .13718 
• 3034 24152 14380 7320 17619 

4000 lıra kazanan 4859 3938 20901 11039 10188 
13457 1107 4935 2200 4235 23735 

3000 lira kazanan 17945 17629 9429 5727 16638 

2213 
19245 3717 9489 4884 10229 

8 19822 6282 17144 2297 3341 
2000 lira kazananlar 9272 5202 18023 22187 15181 

3254 24708 14721 2489 13908 17935 346 
1000 ilra kazananalr 13019 7oo1 15851 24282 9605 

8960 2997 4412 10203 5976 47
804

16 
20437 665

6 ll041 15035 20313 . 2533 7.909 10104 
500 Lira kazananlar 

14692 17697 19422 2129 18941 18411 
7494 3033 3422 368 10703 23801 
9971 12269 12678 14831 7332 19665 
7876 5711 13223 5172 11506 15296 
1211 20206 11050 6778 5539 18117 

150 Lira kazananlar 
'8186 6602 25000 13588 6583 19172 
16496 8244 17679 4383 8768 20009 
12142 7200 10037 19937 12658 3739 
12016 15462 8039 9593 11327 19447 

1879 18218 22403 13329 9632 10169 
9877 7560 53.."S ı:l945 10516 1:6033 

881 106T.' ı .. 128 14647 14133 20347 
9222 14957 13113 3091 20293 238 

15958 6326 11388 
100 IJ'ra kazananlar 

24784 9861 14361 2394 1597 22505 
8704 20490 16658 24284 3:l05 9220 
2216 14866 5510 24503 7045 21961 

22688 23844 24340 20184 2812 22332 
6525 8907 1307 4326 979 22675 

742 23113 12164 8338 3485 9211 
19938 8951 14748 710 12445 761 
13221 13445 18074 12305 15301 23912 
13802 3950 13374 14331 5541 24697 
7517 4009 23117 17617 14823 4684 
9589 5 13453 1830 16543 5670 
5085 24222 21098 9127 2594 21973 
5122 9194 16952 8742 6524 23238 

20685 8632 2036 4887 12465 12895 
22075 17882 4823 22736 5599 12089 

9067 11630 17402 2544 14153 24868 
6619 24312 10099 

50 Lira kazananlar 
1384 3775 3010 11337 3155 3638 

13503 19782 1930 6107 21218 22577 
11414 4188 19358 362 17127 12128 
18621 11794 2.J279 19845 19639 9436 
15491 8519 9264 22299 14209 11651 
20716 15892 3167 22817 16102 6411 
12692 11167 19888 6018 5293 2938 
17609 428 JJ393 7531 33 16762 
8895 12474 13691 24611 21756 23205 

23047 17583 23880 12533 24901 12273 
326 5074 24765 10479 4113 393 

23862 7403 7407 10774 10256 23264 
20811 14320 21238 11667 5470 912 
22163 16004 187 15161 8802 12149 
13020 12315 20104 10791 14895 15639 
21854 9111 2998 3096 23656 13438 
23284 11868 17149 20187 9019 8188 
24967 23717 13660 5485 24718 24123 

1004 17716 17180 14325 1915 2014 
6570 19594 22369 7110 13732 16814 

10796 11377 24322 2641 4912 5042 
10642 20335 9275 10487 13736 12730 

1347 10786 8096 6510 12225 11904 
2 5233 3805 19791 8758 23526 24287 

0584 21552 111 11995 8258 15541 
4602 12595 514 1451 20022 7608 
5607 11063 4268 4729 9991 16527 
5422 23802 5481 16207 8300 1926 
~1788 14367 2878 7597 24338 6367 

8743 8087 22249 16188 1083 8781 
18911 4691 14544 13711 19440 17656 
3579 2548 3660 15669 11496 3146 
I~ 18867 4828 10310 22834 10731 
22ı 10367 fR87 22241 21688 10014 

13 13851 13Z98 D7ll8 19180 24701 
2~~ 14376 4250 22911 1677Z 11186 
~ 2943 9394 22416 10783 S3 

919 ~73 3024 12809 9967 23?92 
17oe 7 9818 8350 11336 21650 24804 

~s 3632 1434 3890 15062 19161 
2639 2634 14480 2!M4 2507 14929 
6280 7SOS ll6911 10116 7572 24629 
6464 18204 9710 16596 10618 6322 

12362 20115 9287 18355 23520 3459 
6556 5335 6493 3657 8028 17208 
ı5204 14441 ın48 6655 22606 11310 
9396 22182 19786 1821 11021 19233 
112~9 5570 18561,17834 24116 13701 

2" 1 47o7 21812 6714 3172 19538 
7016 11030 10881 

30 Lira kazananlar 
1835 5463 8932 23612 

19305 586ı 12638 14910 
22208 171ı9 23524 23366 
11684 9158 9042 14945 
11913 8053 17177 15685 
13760 24713 21897 1377 
21162 23956 17841 24158 

7636 8045 14780 ı8722 
21045 16662 10173 9553 
12436 11364 10710 16906 

2175 18600 14697 945 
21644 22837 23103 4310 

1644 23532 18742 22239 
9707 15716 6012 16616 

15764 23783 6179 14396 
9956 17731 143 3070 
9628 4424 14939 17000 

16203 16742 16676 10834 
21473 44 23886 3842 

4159 15670 174 10287 
1889 20740 14154 20366 

23513 21586 7278 1750iı 
23667 1892 11016 3887 

8527 24499 23349 19343 
16841 14272 3469 24036 
20287 20103 16869 18371 
17743 15234 15934 10386 

1275 8317 3586 18394 
24803 21025 2588 1571 
12915 15350 12244 2894 
19151 18184 12520 23187 
12215 14170 4093 11202 
17139 18503 11381 911 

658 943 4057 1645 
20135 16508 8090 1222 
18495 15473 15648 21393 
12395 13308 1536 8530 
21359 5730 19159 5830 
10730 12646 16950 1139 

5486 6808 7626 23786 
)3917 549 10033 13049 

4249 13752 4975 20530 22331 
23861 7627 2047 12929 23887 

8398 14128 7914 12873 5461 
l364 1747 9323 23808 3554 

11541 13552 18447 12011 7488 
1572 15418 23720 20178 15949 
2002 78868 12647 22608 8355 

24094 10303 14335 1789 1922 
11093 10583 5003 6872 382 

7846 5285 7894 16273 20955 
9984 24302 15678 6660 20278 
8654 15229 14455 21203 11915 
7349 20948 6063 21650 23087 

23492 13584 5779 12501 10003 
15920 933 13587 23942 3481 
12168 9748 24027 17875 22643 
17713 1363 13297 14180 5508 
8783 10755 24133 22342 6254 

15119 14455 21203 11915 7349 
20948 6063 21659 23087 23492 
13584 5779 12501 10003 15920 

9748 24027 17875 22643 17713 
933 13587 23942 3481 12168 

1363 13297 14180 5508 8783 
10755 24133 22342 6254 18616 

5747 8499 8295 325 8253 
6278 23826 24992 17250 16253 
4181 21006 .1048 2390 16582 

14136 17606 1836 17057 582 
23648 10608 5109 6446 9464 
18607 7192 11596 9611 24811 

5946 23968 12829 3179 1596 
4919 7493 18120 5916 390 
4925 21167 6160 3277 19503 

16426 4305 21483 18279 16304 
19176 21175 16337 443 15136 
22932 2978 11073 10118 21390 
24734 18233 5619 18966 8182 

6777 4701 6069 9268 32885 
7906 4985 66 21335 18157 
240 13373 4183 23664 24449 

12093 4107 9731 2364 20077 
24847 9117 10607 11097 2512 
13077 7197 12347 18695 1337 
23920 5674 22246 8356 21099 
2217 4317 23175 18974 22804 
3926 24789 24118 821 19792 
9766 13826 12058 11441 9293 
4106 20910 2930 3229 4572 
4099 7941 11334 5493 

Yinm bOn Mı-alık mükafat su imi< 
numara araıımda taktıim edildi; her b:ri 
beter yüz lira ka:ıandı. 
20000 2360 8782 21864 18701 17807 
11049 6477 21828 24911 21743 14920 
19752 6164 1416 6496 4279 14202 
24071 6516 11470 11194 16103 17979 
24038 4642 22957 23766 16424 21818 

6613 13627 10418 7691 11589 5757 
6453 5321 3231 4265 

KePc!e bittikten SOOU'a İlaQmiye do • 
labma (1) <len (00) kadar 100 numa
ra atıldı. Bunlardan ikioi çekildi ve 
(08) , (84) rakmnlarile lıôtetı bütün mı· 
maral• yinmter tire, yani onda bir iti
barile İki!"' lira ....-ıi ka:zaodılar. 

"' "" "" 20.000 Lira kazanan 730 numa· 
rah biletin 4 parçası lstanbulda bi· 
rer parçası lzmir, Bursa, Mersin, 
Ye Orduda satılmıt iki parçası sa· 
tılmamıtlır. 

1
8.000bil ~ira4kazanan 11940 nunıa. 

ra ı etın parçası lstanbulda 
birer parçası İzmir, Urfa, Söke, ve 
Yalovada satılmı• iki parçası satıl. 
mamıttır. 

4.000 Lira kazanan 13457 numa· 
ralı biletin 4 parçası lstanbulda, 2 
parçası lzmirde, birer parçası Şar· 
köy ve Bayındırda satdmı• iki par· 
çaaı satılmaınıttır. 

3.000 Lira kazanan 22138 numa· 
ralı biletin 4 parçası lstanbulda, 
birer parçuı lzmir, Gaziantep, 
Dursunbey Ye Sürmenede satılmıt 
iki parça.si satılmamıttır. 

Köylülerle şehirlilcrir 
kaynaşması 

DENiZLi, 11. A.A. - Bugün 
hallrevi köylüler ile şehirlilerin kay 
na,maum temin için Gerziler kö. 
yiinde biı· köylüler bayramı tertip 
eylemif ve civar köylüler ile tehir 
~alkını bu bayrama davet eylemit· 
tır. Araba ve otomobillerle akın 
akın köye gidilmektedir. Yapılan 
program mücibince halkevi bando
su köye gidecek ve köy meydanın
da lemr.il •ubesi tarafından eğlen
celer yapılacaktır. 

Köylülerin hastaları muayene e
dilecek ve ilaçları parasız dağıt1• 
lacaktn. 

Niğde çiftçi bankası 
NlCDE, 11. A.A. - Niğde cif. 

çi bankası bugünkü içtimamda ~el"· 
mayesini 150 bin liraya çıkarmaya 
ve elektrik imtiyazını belediyeden 
alarak derhal faaliyete geçmeye 
karar vermi,tir. 
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Galatasarayla-~F~~~ 
sıfır sıfıra kaldılar 

Dünkü m~ •eyretleril.er ve maçta lıe)'eCtllrtlı ltir Cin 

(Batı 1 inci sahifede) 1 çe takımı batka tüı-lü tefkil edil • 
laf küçükleri gene 1 - O la ve gol mit imiı: Dünldi oyunda merkez 
yemeden calip geldiler. muavin mevkiinde pek hafif blan 

Mühim maç: Semih oynatılmıyarak muavin bat

Altı bin "eya bu rakamı aşan 
ıeyirci .. iki bin dokuz yüz küsur 
lira hasılat. Rakipler: Kendi na
mma hareket eden F enerbahçe 
ve Beşiktaşm vekaletini ifa eden 
Galatasaray .. Evet, bütün bu me. 
rak, bu izdiham, bu uğraşma bir 
F e?erbahçe . Galatasaray mese • 
lesıı:ıden ziyade bir F enerbahçe • 
Beşıktaş işi ... 

Takımlar sahada: 

Nihayet evveli Fenerbahçeli . 
ler , on dakika sonra da Galata
saraylılar sahaya çrktılar. Oyunun 
b~r hadi~. ile. neticelenınemeıi için 
bır haylı ınz.ıbati tedbirler alın • 
mış .. Daha erkenden sahayi ku • 
falan polislere ilaveten, maçın ya 
rısıll'C!a gelen askerler de yerlerini 
aldılar .. Bu İşe memnunuz doğ • 
rusu: Kımseye kıpırdamak imki • 
nı verilmiyeı:ek.. 

Hakem Nuri Bey. 
Para atıldı. Galatasaray kazan· 

dı. Oyuna F enerbahçe başladı. 
Fenerbahçenin ül:razı: 

Oyuna başlanırken F enerbah • 
çe Galatasarayın iki oyuncusu • 
na itiraz etti. Bu itiraz Galatasa • 
rayin sağ içi Enis ve müdafii Fa
ruk hakkında idi. 

tı Ziya, Eaat, Retat şeklinde ya • 
pılacakmış. Fakat Ziya soo dakika· 
da müdafi oynatıfma21a oynamı . 
yacağtnı ileri sürdüğünden taknn 
kaptanı bu futbolciiniin teklifine 
ve ısrarına boyun eğmiyerek ta • 
kımın muavin hattını yukarıdaki 
şekilde tetkil etmiş. Eğer bu doğ
ru ise ve eğer bu futbolcü en hak
s~~ bir ~~p_risin~ ileri sürmek için 
~yl~ mu~tm bw maçı intthap et· 
mış ıse, bız olsak, ona takımda bir 
daha yer vernrek değil, klüp aza. 
lığını bile çok görürüz. İntallah 
bu öğrendiğimiz doğru değildir. 

Maç baflıyor: 

Maça Fenerbabçenin bir hücu • 
mile başlandı, Zekinin eıapelik bir 
pasını yakalayan Şaban Galata . 
sara:y; kalesine ilk t.eıhlikeyi ya • 
rattı. f ak&t Avni topu tuttu. s.;. 
ra:z; sonra Galata .. ray aleyhine 
bir korner oldu. Bunu Galata'la • 
rayin sağdan, fabt taçla netice • 
!enen bir t.ücınnu takip etti. 

Buna Feneıbahçe de sağdan, 
Fakat o da taçla biten bir lıücwn-
1~ _mukabele etti. Oyunun bu şek
lını görerek güzel bir oyun aey • 
redeceğimiz zehabına kapıldık. Fa
kat ... 

Futbol mu,: 
--·----

Memlekette 

Diyarıbekir hattı 

istasyonun inşasına 
yakında başlanıyor 

DlY ARBEKIR, (Milliyet) - Di 
yarbekir hattının Diyarbekire var
masını temin ve Diyarbekir istasyo 
nunda icap eden tesisatın yapılma· 
sı için dört milyon liranın daha sar 
fına ve bunun için gelecek senelere 
pmil taahhütlerde bulunmak hu . 
susunda Nafia Vekaletine mezuni
yet veren kanun layihası Büyük 
Millet Meclisinde alkı,larla kabul 
edilmitti. 

Diyarbekir meb'usu Zülfü Beyin 
Diyarbekirlileri teb,ir eden telgra
fı, Diyarbekirde umumi bir sevinç 
uyandırmıt ve muhtelif yerlerden 
büyüklerimize tükran telgrafları 
çekilmiftir. 
. Di!arbekirin iktısadi ticari ve iç. 
tımaı hayatını bir kat daha yüksel· 
tecek ve ,ehri prk vilayetlerimizin 
hakiki bir transit merkezi haline 
getirecek olan Diyarbekire gelme· 
sini temin hususunda İsmet P&f& 
hük\ımetinin gösterdiği bu yüksek 
himmet ve azmi ne kadar alkıtla
sak azdır. 

Aldığımız malUınata ıröre bu ay 
zarfında Diyarbekirle Maden ara· 
smdaki kısrmların ihalesi yapı~a • 
cak ve Diyarbekir istaıyonunda in
şaat ba,lıyacaktır. 

---o--
Kara su ormanlarında 

maden direği 
KARASU, (Milliyet) Zon • 

ır:uidak bavzai felıımiyelerinde is • 
tnnal edilmek üzere, bu sene ba
tınd~n. itibar~n maden direği kati
yatı ıçm yenı talepler karşısında 
kalınmıştır. 

Hali hazırda kaza dahilindeki 
or~anlarm Melen ağzı ve Taşlı 
g~t taraflarında bu katiyata mü
saıt sahalar bu hususun teminine 
tahsis edilmiştir. Elyevm mer'i ol· 
mak üzere muhtelif müteahhitler • 
le aktedilmiş dokuz adet mukaYe
le mevcut bulunmaktadır. 

Bu suretle Karasu kazası hu -
dutları dafıilindeki ormanJardan se 
ne sonuna kadar ı69,800 JDaden di 
reği Zonguldak kömür madenle . 
rine sevk ve tesltnı olunacağı an . 
!aşılmaktadır. Müteahhitlerin Türk 
lı . Ereğli, Zonguldak kömür şir· 
ket-lerile aktettikleri mukavele • 
!er mucibince yalnız K.ayia efça
rından mamuJ maden siltunları it
lemektedirJer. 

Koçuk katii 
ELAZlZ: (Milliyet) -Şehri. 

mizde bir cinayet daha olmuştur. 
Katil 15 Yatında orta mektep tale 

besinden Harbato köylü Zeki is -
minde bir çocuktur. Maktul ayni 
köyden 30 - 35 Yatlarında Aptul • 
lah Ağa namında biridir. Zeki 
maktul Abdullah Ağayı ailevi bir 
meseleden dolayı pertembe ırünü 
saat 10,5 sıralarında tabanca ile 
katletmit ve silah seslerine derhal 
yeti.fen polis memurları tarafın • 
dan elinde tabancasile beraber ya 
kalanarak evrakile' birlikte Adli
yeye teslim edilmittir. 

Kavga il.e neticelenen maç gü
nü Enis Galatasarayin B. takımın· 
~ oynamıştı. Futbol heyetinin 
bır oyuncunun ayni günde B ve 
~ ta·kımlarmda cynayamıyaca • 
gı hakkında bir " kararı varmış. 
Hidi.aeli maçla Enis Galatasaray 
B takımında oynadığı için A ta • 
kım daçının tekrarı olan dünkü 
oyun a A takımında oynayamaz • 
!!1ı~. F enerbahçeliler diyorlar ki. 
d Bız bu ciheti sorduk, soruştur : 
t uk. Ve bunun \..;.zerine o gün B. 

Fakat ilk hrz geçince yanıl • 
dığımızı ve bir futbol maçıncltın zi. 
yade bir (favülbol) maçı seyrine 
geldiğimizi öğrenmekte geçikme -
dik. Halrem;n hemen daktkada bir 
oyunu makaslayan düdüklerile te
vali eden favüller, oyunun netice- ============== 

~k!m111u~da oynayan Naınığı Ze. 
kının yerme oynatmak fikrind · 
k~ e~ 
E . ~Ynatamadık. Binaenaleyh 

nısı.~ de oynam~ması lizırndır.,, 
~ı~er .taraftan ikinci itiraz Fa

ruk ıçındır. Söylendiğine göre Fa
ruk Beş~taş takımında oynamış • 
tır. Beşıktaştan istifa ederek Ga
latasaraya geçmiştir. Fakat isti • 
fası mmtakaya gönderilmemiıtir. 

Şimdi ortaya yeni bir mese • 
le ~kmaktadır. Cereyan tarzını 
aşagıda yazacağımız dünkü ma . 
çın sahadaki neticesine göre Be
şiktaş şampiyondur. Fakat Fener. 
bahçenin itirazları varit ve haklı 
görülürse Galatasaray hükmen 
mağlfip sayılacaktır. Ve ' Fener • 
bahçe ile Beşiktaşın puvanları mü• 
savi vaziyete geleceği için bu iki 
takrm arasınaa son bir maç yapı • 
lacaktır. 

Biz ali.kadar heyetlerin bu hu
sustaki kararlarına intizaren ıım· 
dilik maçı anlatalım: 

Takımlar: 

F enerba.hçıe: Bedii - Yaşar , 
C~vat.- Esat, Semih, Reşat -
Nıyazı, Muzaffer, Zeki, Şaban, Sü
leyman. 

Galatasaray: Avni - Fa · 
ruk, LUtfi - Kadri Nihat, İbra· 
h. ' ım - Necdet, Rasih, Enis, Ke • 
mal Faruki, Danyal. 

Bugünü mü beklemif: 

Öğrendiğimize ıöre Feaerbah. 

sinde bilhisap dörtte iıçü Galata • 
saray, dörtte biri F enerbahçe a • 
leyhine verilmişti. 

işte böyle delik deşik bir o
yun seyreMik ve birinci deYrede 
Galatasarayin, ikinci devrede F e
nerin ni-abi hakimiyetleri altında 
geçen oyunda birinci devrede Ga
latasaray muhaci:mieriniıı üç daki
ka kadar, ikinci deYrede de Fener 
muhacimlerinin gene üç dııkil<a 
kadar ıüren cidden telmik ve gÜ· 
zel paslı oyunundan başka bir şey 
göremedik. 

Yani alb dakikalık bir ze?k İ· 
çin , açıkçaaı , seksen dört daki • 
kalık keçiboynuzu çiğnedik, dur· 
duk. 

M unırif olalım: 

Altı dakikalık cidden güzel ve 
teknik bir oyundan b~a bir fey 
görmedik demek pek haklı ol • 
maz. Bu maçla daha gördüğümüz 
başka şeyler vardır, onları da kay
dedelim: 

Fenerbahçe kalecisi Bedii, Ga· 
latasaray sağ muavini Kadri feY • 
kalade giizel oynadılar ve yirmi i
ki oyuncu içinde umumi takdiri ka· 
zanan futbolcular oldular. 

Galatasaray takımında nefes 
enerji, F enerdekinin iki, hatti üç 
misli idi. 

Hakem maçı mümkün olduğu 
kadar iyi id.ıre etti. Fakat böyle 
mühim bir maçta F enerbahçenin 
gayri kasti bir endbolüne ilk da • 
kikalarda penaltı vermesi doğru 
değildi. Bu penaltıyı verince, Ga
latasarayin ayni şekilde gayri kas· 
ti yaptığı iki penaltı ile Lutfinin 
pek bariz bir surette y;ptığı pen· 
altıyı da çalması lazımdı. Biz öy • 

le hükmediyoruz ki Nuri Bey höy. 
le maçlarda bu penaltıların veril
mesinin doğru olmadığına kanidir 
ve Galatasaray lehine verdiği pen· 
altıyı heyecana kapılarak çaldı, 

Fener merkez muaYİnİ çok za· 
yıftı, eol açığc en güzel bir laf ıa-ı 
öldürdü. Galata.araydan Kemal 
Faruki güzel oynadıfr kadar fa· 
..ul yaptı. Kale önünde muhakkak 
bir sayıyı iska geçerek öldürme • 
si, hemen arkasından Rasihin de 
ayni şeyi yapması affedilir ~yler 
değildir. 

Enerji ve nefis hususunda Ga
latasaray• yegane rekabet edebi • 
len Şabaııclı. Fener sağ açİğı Ni· 
yazi, Galatasaray sağ açığı Necdet 
beklenilen oyunu gösteremedi . 
ler, 

Fener müdafaasına göre Ga • 
latasarayın kazanmak şansı daha 
fazla idi , beceremediler. Fener -
hücum hattı daha müessir olabi
lirdi, Galırtasaray müdafaası can • 
la başla oyunile buna fırsat ver • 
medi. 

Y egône lıôJue: 

Oyunun yegane hadisesi Ga • 
latasaraylı Danyal, Fened>ahçeli 
Muzafferin hakem tarafından o • 
yundan çıkanlm.-ıdır. Danyal bu 
hususta epi asabiyet göeterdi. 
Kendisini teskin etmek istiyenle • 
re rağmen bir aralık sahaya gire
rek hakeme hücum etti. Bu çir • 
kin bir harekettir. Fakat sonradan 
öğrendiğimize göre Danyal ha · 
keme tarziye vermil ve hakem de 
bu tarziyeyi kabul etmİf. O halde 
mesele yok •• 

Miifıis banker 
(Başı l inci sahifede) 

200 bin dolar nakdi kefaletin azal
tılması için lnsul tarafından yapı
lan müracaatı reddetmiftir. Müd
deiumumi lnsulun 100 milyon do· 
!ardan fazla para dolandırmış ol
duğunu isbat edecek vesikalar bu· 
lunduğunu söylemiştir. 

lnsul taraftarlarının gayrete 
ALTURAS, 11. A.A. (Amerika) 

Burada yapılan büyük bir umumi 
toplantıda müflis banker lnaull'un 
müdafaası için mücadele edilmesi 
lehinde bir karar ittihaz olunmu• 
tpr. Bu kararda lnıull'e yapılan 
muamele protesto edilmektedir. 
Toplantıdan sonra Belediye reısı 
bir iane defteri açmıt ve bu def· 
ter dolmakta gecikmemiştir. 

Ga:zeteleni.n verdiği tafsilat 
lnsull'ün Amerikaya vasıl ol • 

duğunu ve Şikagoda akmetine in • 
tizar ettiğini telgraf havadisi ola· 
rak yazmıttık. Son gelen lngiliz 
gazeteleri bu hususta uzun boylu 
tafsilat vermektedirler. 

Bu tafsilata nazaran İnsull'ün 
Amerikaya a,..k basar baımaz ilk 
ıözü fU olmu9tur: 

- Müddeiumuminin aöyle · 
diklerini dinlıodiniz bir hüküm ver· 
mezden • tvel benim aöyliyecekle . 
rimi de dinleyiniz.,, 

lnsull'ün içinde bulunduğu 
Eilona vapuru Amerika suların~ 
yaklaşırken 4 büyük vapur dolu . 
su gazeteci, si.nemacı, fotoğrafçı ve 
altı tayyare kaqılamıftır. 

lnsull'ün üzerinde bir mavi 
gömlek kül rengi taPka ve getir· 
leri vardı. 74 Y•ttna rağmen ga· 
yet büyük çeYiklikle vapurdan İn· 
miftir. K-disini karfılayanlar 
arasında oğlu da vardı. Onu cö · 
rünce kucaklamıt ve heyeca- ma 
ni olamıyarak ağlamağa b.fla • 
mıtlır. Na.ayet ıbaba oğul bDdi
lerini alakadar eden meseleleri gö
rütmüşler ve oğlu keadiaine k~a • 
Jeti naktiye meselesi etrafında ı · 

zaha t venllİftİr · 
Bu iflas ifinde oğlu da maznun 

olarak bulunmaktadır. lnıull 0 • 

nun bu halinden de çok mütees • 
sirdir. Kendisine: 

. - Oğlum seninle ayni kemi
nın yolcusuyuz değil mi? Hayıf 
!anarak teessürünü ifade etmis . 
tir. · 

İnsull vapurdan çıkınca derhal 
Şikago trenine bindirilmiştir. El • 
terine kelepçe vurulmamıştır. 

Müflis bankerin teessürü Tür
kiyede t....kif olunduktan sonra A. 
~a •wanna varıac:aya kadar 
~iottitcçe arttıfı hahle bir tayyare 
fıloıunun ve dört ıreminin ken • 
dini kaqılaması kartıımda gül • 
meğe başlamış ve bir kahraman 
vaziyeti takınmıştır. 

lnsull'ü en ziyade müteessir u 
den nokta istasyonda gördüğü bir 
afiştir. 

Bu afişte ıu cümleler vardır : 
" Mid Weat tahvilJerini satın alı
nız bunlardan yüz tanesinin faizi 
okğhmuzu veya krzınızı kollejde o 
utmağa kifidir.,. 

Bu l~ullün batırdığı ,irkettir. 
Ve~ afi.' eskiden kendisinin yap
tırdıgı afJllerden biri.idiT. Orada 
her nasılsa unutulmut ve kalmıı • 
tır. 

lnsull gazetecilere verdiği be
yanatta ezciımle demiştir ki: 

- Kaçmak sebep adalete ce
vap vermekten çekindiğim için de
ğil belki burada bulunmamam zar 
fında şirketlerin vaziyetlerini dü
zeltmelerine imkan bırakmak için
dir. İki sene eyyeJ Amerikadan 
çıktığım zaman aleyhimde hiç bir 
unat yoktu. Bütün felaket ben kaç
tıktan sonra ohnuıtur. Benden zi
yade bu itten iktısadi buhran me
suldür. 

Y anıldmı. Fakat yanıldığım 
en büyük nokta Amerikanın iktı · 
sadi kuvvet !eri ve kaynaşma kuv
vetleri hakkında nikbin olmamdır. 

Y anılmaklığım namuskar bir 
adamın yanılmasıdır. Bu işte bir 
dalavere yoktur. Mahkeme mü • 
dafaaaı dinleyince bana hak vere-
çektir. -------

işsizler! 
Amerikada hadiseler çıkar 
dılar, polis müdahale etti 
VIŞITA (Amerikada), 11 A.A.

Bi nkadar itıizin nümayitler yapa· 
rak karı,ıklıklar çıkarması üzerine 
süvari ve piyade kıtaatına müra
caat etınek lüzu~u hasıl olmuttur. 
Bir müddet mukavemetten sonra 
süvariler itsizleri püskurtmüf pİ· 
yadeleı de ağlatıcı bombalarla da
ğıtmı~tır. 

Çeşmede kuraklık 
ÇEŞME, 11. A.A. - Çe"1Jede 

çoktan beri havalar kurak gittiği 
>cin dört gözle yağmur bek!cn• 

•.Jd.eclir. 
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Evet, hangisini 1 Tabii bütün esas unsurları ihtiva eden 
en mütekamil bir so!'juk hava makinesini. Bu hususda 
nazarı itibare alınması lazım gelen en mühim bir nokta i 
Babasını kaybetmek ihtimali varmı? glllmeylniz, Bu 
ciddi bir tehlikedir. Soğuk hava makineleri imal eden; 
bir fabrikatör piyasadan çekildigi zaman onun marka• 

' sını taşıyan bütün makineler öksüz kalır, Bu markayı 
satın alan müşterinin makinesi bozuldu!'ju ve ya işleme• 
di!'ji vakit müracaat edecek yeri kalmaz. Bu suretle bü .. 
ilin parası ziyaa ugramakla beraber aldığı teminatta1 

kıymetsiz kalır, kayb eden kim? Tabii müşteri. Müsle• 
rilerden görülen •agbet ve mütemadi talepler üzerine 
müteaddid firmalar bu sanal şubesine atılarak piyasa•. 
yı kıymeti meşkuk bir takım makinelerle doldurmuşlar;•! 
dır. Hatta bu firmalar arasında yeni teşekküller de mev•, 
cutt~r. F.akat mübayaadan evvel satın almak lstedigini:ıi 
makıneyı imal eden fabrika hakkında mufassal malumat 
edinmeniz lazımdır, 

Evvela fabrikanın kuvvetli olup olmadığını ög
reniniz. O fabrikanın soğuk hava dolapları lma·1 

linde tecrübe sahibi olup olmadığına emin olu~ 
nuz. Onun her tarafda iyi yerleşmiş, kabiliyetli 
ve icabında müşterilerinin bütün ihtiyaçlarını 
tatmin edecek kuvvetli mümessilleri bulunduğu• 
na kanaat getiriniz. Velhasıl aldığınız makinenin 
hiç bir vakıt öksüz kalmayacağına emin olma.!'' 
nız lazımdır, · 

~~..:.;..;.....:;;;.....aW-Lı..ıı.:.--;.;.....;.- ,.FRİGIDAIRE" HiÇ BİR VAKiT OKSÜZ KALMAYA· 
CAKTIR. Çünkü: 

Frlgldaire'in imal edlldl~1 on 
•eklz aenedenberie 230 ra
kibin meydana geldi{Jl gö
rOlmUştur. Bunlardan hiç de ~ 

ftnse 100 firma tekra' orta a 
dan kayb olmuş ve ya so~uk 
hava do 1ap1 ar ı imalinden 
sarfı nazar etmi ştir . 

• ,.Frigidaire" bütün dünyada tanınmış en kuvvetli ve 
ve munhasııan soğuk hava dolapları lmalatile iştigal 
eden bir fabrika tarafından yapılmaktadır. 
• .,Frigidaire" tecrübe devresini geçirmiştir. Hemen he• 
men on sekiz senedenberi bu senayi şubesinin basında 
bulunmaktadır. 

• .,Frigidaire" hali faaliyette bulunan 2.500.000 cıha• 
zın verdiği tecrübe mahsulüdür. 
• .,Frigidaire' cıhan seneyi teşkilatına ve gayet muaz· 
zam mali membalara malik General motors tarafından 
imal edilmektedir, 

lri9idaire markasını tasımayan her Soğuk bava dolabı 

hallll<l .. lrigidalre .. değildfr. 

BOURLA BiRADERLER ve şs• 

Fri idalre 
Elfl<TRIKLI OTOMATiK SOGUK HAVA DOLABI 

1 
t-c:J 

·4A7i 
'<Ası 

~ . t:lA 
~IRiKTiOEN 
DA'-'At•bD\;Q 

• 

I 

Türkiye Ziraat Bankası lzmir Şubesinden: 
Mevkii Sokağı C i n s i No. 

Buca Mecidiye 
Dar ağaç Demirhane 
Dar ağaç Sepetçi 
Darağaç Paralı köprü 
Değirmendere na· 
biyesi ·~ 

Hane 
Kereste kutu fabrikası 
Pirina ve Pamuk yağı fabrikası 
'lstemadyadi Un Fabrikası 
Gökağaç çiftliği 

82 
33-35 

123-127 
82-30 

Muhaınmeıı 
kıymeti 
10200 
97800 
52400 
82600 
87200 

Buca ·istasyon caddesi Hane 77 -21 17500 
Buca ~· Halk Hane 23-4 15000 
Buca !lstasyon caddesi Hane 81-21 20000 
Göztepe .Daniş Bey Hane 2-7 12000 
Reşadiye Bahçeler arası Hane ve Bahçe 8 10503 
Darağaç ~ raınvay caddesi 24-7 hisseli depo 123-121 15000 
Darağaç ~ramvay caddesi Hisseli depo 123-101 40000 
Darağaç Selamet Arsa Bila 12000 
Darağaç Tramvay caddesi Arsa 14 48500 
Darağaç : ,, ,, 6 da 1 hisseli Un Fa1>. 119-117 15000 
Karşıyaka Alay Bey yalı Hane 123 10400 

Yukarda evsafı yazılı Yunanlı enıvalı gayrimübadil bonosu veya naklen peşin para ilo 
12 Mayıs 934 tarihinden itibaren kapalı zarfla satışa çıkarılmıştır. Maim satıldığı seneye··' 

J Devlet ve Belediye vergi ve resimlerile sair masrafları müşteriye aittir. Satış ve muhammefl 
stanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: f"3 üncü kolordu ilanları ı kıymeti iki bin liradan ~azla olan. emvalın kat'i iha.leleri istizana tabi~~r· . .1"'.ale 4 Haziran 931) 

Muhammen bedeli ------------ Pazartesi günüdür. Talıpler teklıf mektuplarını hır .7.arfa koyup muhurlıyecekler ve zarfın 
Lira M. M. V. SA. AL. KOM. üzerine adreslerini yazacaklardır. işbu zarf teminata ait makbuzu veya teminat ve kefalet 

1'M" Mercan: Mercan ağa mahalleııi tıg 
cılar caddesinde pastırmacı hanı alt 
katında 

700 peşin para ile 1 dan : mektubile birlikte ikinci bir zarfa konulacak ve üzerine talip oldukları maim adresini y azacak· 
Hava kıt'aları ihtiyacı için lar ve ihale günü saıat 14,30 a kadar müzayedeye memur komisyon riyasetine numaralı bit 

lzmir Reşadiye de İnşa edile- makbuz mukabilinde teslim eyliyeceklerdir. 
26 No. lı oda : 

'' ,, " 
,, 700 

da 27 No. lı oda: 
,, ,, " 

cek bir pavyon ile bir mutbah Talip olanların kıymeti muhammenesinin yüzde 
kapalı zarfla münakasaya kon teklif mektuplarile birlikte ihale günü saat 14.30 da 

yedi buçuğu nisbetinde teminatı ha,·i 
Ziraat Bankaııı İzmir Şubesine m ü· 

muştur. ihalesi 4 Haziran racaatları. (2388) 
,, ,, 934. Pazartesi günü saat 10,30 ----- ---------------------- ------------

da yapılacaktır. Taliplerin ke- v k ) • d --tıer yerda 
700 ,, ,, '' ,, " 'da 28 No. lı oda : 

'' ,, ,, 
da 29 No .lı oda : 

200 " " " 
1'B" Cibali Sivrikoz mahallesi fener caddesinde 93, 95 

No. lı takriben 100 metre murabbaında 

" şif ve şartnameleri görmek Ü· Hariciye e a etın en: u A ftrt ·-
zere her gün öğleden sonra ve ~IPL.'-' 

iki kıt'a arsa : 800 lira peşin 
para veya mu· 

. - - badil bonosu ile 
~- Yukarıda yazılı mahallerin hizalarmdaki kıymetler ü
. zerinden 13 Mayıs 934 Pazar günü saat 14 de açık arttır· 

münakasaya iştirak için de o Elyevın Hariciye Vekaletinde ( 11) nci dereceden 
gün ve vaktinden evvel teklif mevcut münhal memuriyetlere talimatnamesine tevfikan 
ve teminat mektuplarile An- müsabaka ile memur alınacaktır. Müsabaka imtihanı 1 Tem· 
kara' da M. M. V. Sa. Al. muz 934 de saat 10 da Hariciye Ve,kaletinde yapılacaktır. 
Kom. nuna müracaatları. Müsabakaya İ§tİrak için, taliplerin memurin kanunuf· 

(3516) (2144) 2536 nun 4 cü maddesindekilerden başka aşağıda ya.zıh evsa ı 
1 haiz olmaları lazımdır: • . , • . * * * ma usulile satılacağı ilan olunur. (1875) 

• 
M. M. V. SA. AL. KOM. 

dan: 

Hukuk Mülkiye, Ulfunu ııiyaııiye, iktisadiye ve ıçtımaı 
', ye ve fakülte' der':':esin~eki Yüksek Tic~~et ı_ne~epleri ve
ya hariciye mesleki ıle alakası bulunan mumasıl yüksek mek Tü.rkiye Hilaliahmer 

CEMiYETi MERKEZi UMUMJSINDEN : 
Eakitehirin Karacaşehir köyü civarında ve Eakişehir istasyonun. 

lan yedi kilometre mesafede ve Porsuksuyu kenarında kain Hilaliah
mer Cemiyetine ait çiftlik kiraya verilecektir. iki bin dönümden fazla o· 
lup bin bet yüz dönümü kabilizer olan çiftlik arazisinden beş yüz dö. 
nümü, içinden geçen değirmen bendinden su1anır; arazi ıeker pan
carı yetiştirmeğe çok müsaittir. Çiftlik arazisi içinde mahsulün şeker 
fabrikasına nakli için on vagonluk bir şimendifer makasr ve yükle· 
mek için ayrıca rampası vardır. 

Arazi beş ıene müddetle ve açık arttırma usulile kiraya verilecek
tir. Arttırma, önümüzdeki haziran ayının dördüncü pazar günü saat 
on dörtte çiftlik içindeki Eakişehir Hilaliahmer ambarrnda yapıla

caktır. Talip olanların şartnameyi almak için Ankarada Hilalabmer 
Cemyeti merkezi umumisine, Eskişehirde Hil5.Iiahmer merkez am-

Hava kıt'atı İçin Diyarbekir 
de A,li Pınarda İnşa edilecek o
lan bir hangar kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. Iha -
lesi 29 - 5 - 934 Salı günü saat 
10,30 dadır. Taliplerin şartna· 
meyi görmek üzere her gÜn ve 
öğleden evvel ve münakasaya 
İştirak için de o gÜn ve vaktin
den evvel teklif ve teminat 
mektuplarile Ankarada M. M. 
V. SA. AL. KOM. na müraca-
atları. (3519) (2245) 

2631 

teplerden birinden mezun obnak 
Müsabaka imtihanı şöyle : 
1 - Huku Medeniye, Hukuku Düvel, Hukuku husu

siyei Düvel, lktiııat, Maliye ve tarihi siyasi, (1815 de zama· 
nımıza kadar) hakkında tahriri ve şifahi sualler. 

2 - Türkçe ve Fransızra:lan tahrir ve tercüme 
3 - Müsabakada ussü mi: ahı doldurmak şartile en 

fazla numara alanlar kazanmış •)lacaktır. 
Müsavat halinde FransJ~ adan mada bir ecnebi lisanı 

na vukuf sebebi rüçhandır. 

barı müdürlüğüne ve lstanbulda Yenipostanc civarında E•kizaptiyc Neşriyatı idare eden : 

Taliplerin mektep şahad< ' "lameleri, askerlik vesikala
rı, Hüsnühal ve sıhhat şahadel, amelerile hüviyet cüzdanı 
veya suretlerini İstida ile berah r 25 Haziran 934 akşamına 
kadar Vekalet Zat işleri Daire· ' Şefliğine tevdi ,eylemeleı:i 
ve 1 Temmuz 934 da An karada Vekalette hazır bulunmaları 
ilan olunur. ( 17 53) 2490 

caddesinde Hilaliahmer oyun kağıtları ve maden auları satış deposu· MOMT AZ F AIK 
na müracaatleri ilan olunur. (16556) ..... Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. 
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Ademi iktidar ve 
bel gevşekliğine 

karıı en müe .. ir deva SERVO!N' 
haplarıchr. Deposu, İstanbulda Sirkeci· 
de Ali Rıza Merkez eczanesidir. Taş· 
raya 150 kuruş posta ile gönderilir. b· 1 

mir'de lrgat pazarındaki, Trabzon'da 
Yeni Ferah eczanelerinde bulunur. 2582 


