
Mıntaka 
bugün 

Odalar kongreıi 
raporları dinleyecek. 

Bir Yunan gazetesi M. Kondi
lisin gelecek salı günü Anka
raya geleceğini, bu ziyaretin 
Balkan misakile alakadar ol

Polis bir eroin fabrikasını 
daha meydana çıkarmak üze
redir. Sahip ve Başmuliarriri : Sürt Meb'usu MAHMUTı duğunu yazıyor. 
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M. Barthou 
Lehistan' da 

Esnaf bankası • • 
lŞl 

Fransız Hariciye Nazırı M. Bartbou'
nun Lehistan ziyareti iki memleket ara
ımdaki doıtluğun tdahüratına voile 
teşkil etti. F ran1ızlar Lehiatanla dost
luklanna, tıpkı Türkiye ile olan dostluk
lan gibi "ananevi,, demişlerdir. Filhaki
ka Fransız • Leh dostluğunun çok es
ki bir tarihi vardır. Lehistan Fransada 
dalına derin ıempalİ uyand<ran bir me~
leket olmuştur. Taluimd~n evvel Lehıs.. 
tan Franıarun dostu ve bazan da mütte
fiki idi. Napoleon. Rusya, Prusya ve 
Avusturya arasında takıime uğrayan Le
histan develtini ihya etmeğe çalıştı, Son
ra 19 ncu asırda Lehliler ecnebi boyun
duruğundan kurtulmak için kaç defa 
2Yaklanınışlarsa, daima Fransız efkiruım 
Yardımına mazhar olmuşlardır. Binaena
leyh Barthou Varşova'ya müvaaaletinde 
~vi dostluktan bahsettiği zaman ye-, 
~nde bir tabir kullanmııtır. Büyük harp 
bır &sırdan fazla bir müddet esaret al
tında kalan Lehistanın kurtuluşunu tam 
olar"!< temin edecek şekilde bitti. Hadi· 
~lerın garip tesadüfü o'/rak, ayn ayrı 
%~relerde bulunmalarıı..1 rağmen, 1:e
hıstıını 18 nci a11rda aralannda taksım 
eden Üç büyük devlet.İı) her üçü de herp• 
te mağlup oldu Bu Lehistanın tam is-

Dahiliye vekili bugü 
mecliste Mazhar üfit 
Beye cevap verecek 
·r ah kik komisyonu mesaisini 

sür'atle bitirecektir 

tiklal" . ' . 1 
7 

•ne. ~avuımaıına ve müttehıt 0 a .. 
ak tetkılıne müsait bir zemin h112ırladı • 
Frana.anın da hem hissiyata dayanan "a .. 
nanevi" doıtluğu hem de realiteye da
~anan harp 10nr~11ndaki menfaati yar· 
ıml . etti. Ve büyük Lehistan meydana ge dı. 
. Hdarp sonra11 beynelmilel müvazene-

ltn e L..h· • d 
t · F ıstan • Fransa dostlugu evam 

etı ranı h b" ···ı · a ar ın ferdasında komunıı 
taarruzuna kartı Lehistana yardan etti.. 
~onrab. ~9~1 senesinde iki develet arasın• 
.: ır ıttıfak İmzalandı ve Lehistan Şaı;· 

A_v";'pa~a Fransanın dayandığı emnı· 
Yet ~mıllennden biri oldu . 
. I~ devlet araaındaki münasebetlerde 

:ıındıye kadar hiç bir gerginlik olmanttt· 
ır. Fakat son bir sene zarfında olan 

ley tudur: Lehiıtanla Almanya ve Ru•· 
y~ •.rasında.ki gergin vaziyet izale edil
~1ftlr. Bir sene evvel, Franıanm si.yase-

1 İct Lchiıtanın ıiyaseti biribirine her 
no ada uymakta idi. Lehistan, Fransa .. 
n.;n dostlarile dost, Fransanın düşmanla
~· ~ düşman idi. Fransa .. Lehistan dost· 
~gu değişmemekle beraber, de~işen va-

21Yet fudur ki Lehistan şimdi Franaanın 
dost olmadığı devletlerle de dosttur. Ya· 
ni Franıadan ayn müstakil bir harici si
Yaset takip etmektedir. 

Lehistan harici siyasetindeki bu ye
ni istikamet Franıanın geçen sene Dört• 
ler nııaakını imzalamasile batJıyor. Le .. 
hiatan Fransız ıiyasetinin bu vefasızlığı 
lı.artı11nda kendi ba'ının çaresine baka
rak iki büyük komşuıile, Rusya ve Al
lna.nya ile, miaaklar imzalamıştır. Bina· 
"naleyh Lehistan timdi Avrupa müvaze
lleainin en mühim üç ağırlığını teşkil 
~den Sovyet Ruıya, Almanya ve Fransa 
ıle en iyi münasehettedir M. Barthou'yu 
Vllrtonya getiren sebep te budur, Fil
halriJı.a Lehiıtan • Fransa dostluğu de
"am ediyor. Fakat yukariki izahattan 
atılaıılacağı cibi, bu dostluk eski dost• 
luktan farklıdır. Lehistan bir taraftan 
Ruıya, diğer taraftan da Fransa dostlu
ğunu timclililı telif edebilse dahi, bir 
tarııltan Almanya, diğer tarııltan da 
Franaa doıtluğu naııl telif edilecek? Bir 
deTletin her devletle doıt olması çok iyi 
bir teYdir. Fakat bazan her denletle 
d~•l olayım derken, biç bir devlet)e sami
mı dostluk rn.ürıaaebeti teessüs edemedi
ği de vakidir. Buna en iyi mjıaJ de harp .. 
ten evvel lta.lyarun vaziyetidir. 

ltalya ittifakı müs.elteıin bir uzvu iken, 
evvela 1896, ıonra 1900 ve 1902 ••ne
lerinde Fransa ile bir" takım itiliıflar ak
oletmişıi. Inıiltere ile daima en iyi mü· 
nasebetleri idame etmeğe azami itina 
ıöıterdi. 1909 senesinde de Rusya ile 
Racconisi' de bir itilaf imzaladı. Bir ve
sile ile ! talyanın ittifakı müsellese karşı 
•a~tınden, Fransa ile olan kardeılik 
muna -L · d · '"""tın en ve lngillere ile olan 
doıtlug" un · • · d h" k .. &amuruyetın en ır nut un 
:~ıt'!ml~~i iç!nde bahsed<n ltalya Baş-
. w·:;:n sozlerınc karşı imparator lkin

cı "I 1 .elın'in mukabelı!ıİ ıu olmuı: 
ik . .,;cıtd.e yazılıdır ki, demi,, bir adam 
b.:ı,. ~ndıye bir~en hizmet edemez. Hal-
h" 1 talya, aynı zamanda üç tarafa da 

•zmet ctnıek İstiyor L hi .,. 
eke. •tanın da ıimdi biribirile telif et-

m lltediği dostluklar, ltalyanın harp
:::;,:vvel telif ebnek istediği vaziyete 

yor. lıte Franı~ Hariciye Nazır.: 
~thou Vaı:t'?vaya. bu vaziyeti ile 

. . olmak ıçın cıtmiıtir. Franıız 
Hana1e Nazın Lehiıtana ayak basa) 
Franıız • Leh doıtluğunda.n çok balı '• 
dil~. F~hakih bu bi_r. h!-1'ikattir. Fak:; 
hakikatin tamamı degildir. Lehiıtanın 
Fransaya karşı olan dostluğu Fransanın 
arzu ve emellerine tevafuk edebilmek 
için Lchiıtanın yalnız Fransa ile dost 
olması kafi gelmez; Lebiıtarun diğor 
devletlerle olan münasebetlerinin mahi
r~ti. de bilinmek J.:.....:,dır. işte Fransız 
nanciyo Nazın M. Barthou bunu anla
tnak İıtiyecektir. Herhalde Fransa Lehi•· 
~·.tekrar kendisine bağlamak için 
cıddı b" ç·· k .. F ır tetebbüs yapacaktır. un u 
1 ~ ranıa harpı n ıonra on küsur sene se· 
k~ ve emniyetini bir takım ittifaklara 

g amıı ve Avrupada hegemonyasını 
lerv:if:irebi!?'itti. Bir .'ene evet dört
edip t ~.nı ımza1amaga muvafakat 
L , 1. e ınutıefiklerinin itimadını kay· 
DCOt ı, \rtt" • 
Dörtler . •yetı haylı zayıflamıştır. 
!etler .,:•~akı Y~ı:ümedi, Büyük dev· 
tekabil d~ 11lahsızlanma ve mü
ıi ınüzak 1nıyet etrafındaki husu
wL.. Fr-an.:r .erd~n bir netice çıkma .. 

ısındı tekrar eıki siyasetine 

Şehir meclisi de /evkalade 
içtima davetini bekliyor 

Esnaf bankaaı hakkında tah • 
kikata giriten lktıaat , Maliye ve 
Dahiliye vekaletleri mümessille • 
rinden mürekkep komisyon, dün 
bankada akşama kadar meşgul 
olmuftur. Öğrendiğimize göre ko
misyon mesaisini mümkün olduğu 
kadar süratle ikmal edecek ve ne
ticeyi birer rapor halinde alaka • 
dar vekaletlere bildirecektir. 

Dün tahkik komisyonu bele • 
diyeden bazı vesaik istemit, bele
diye bu vesaiki komisyona ver • 
mittir. . 

F a1cat beledıye, henüz miid
deiumumiliğin istediği malumetr 
vermemiştir. Eğer belediye bu ce
vabı vermekte gecikirse, müddei. 
umumilik ceza usulü muhakeme
leri kanununun 154 üncü madde
sini t~tbik etmeğe mecbur olacak-

Mazhar Müfit Bey 

$ükrü Kaya Bey 

hr. Müddeiumumilik belediyeye 
cevabın bir an evvel gönderilmesi
ni tekit ebnittir. 

Esnaf bankası vaziyeti hakkın
da, İstanbul Cümhuriyet halk fır
kası vilayet idare heyeti reisi Cev
det Kerim Beyin Ankaraya davet 
edilerek kendisinden izahat alına
cağı yazılıyordu. 

Böyle bir davet hakkında fdı· 
rimiz alakadar mahafilinde ade • 
mi malumat beyan edi,lmektedir. 

Ankarada bulunan vali ve bele
diye reisi Muhittin Beyin ne gü
nü şehrimize , döneceği malum de
ğildir. Esnaf bankası maelesi hak 

(Devanu 6 mcı sahifede) 

sııa.ı-ısı.zla~•~-ıa. 

M. Suviç Con Simonu 
ikna edemedi ! 

Silahsızlanma nıes'elesi hakkında İtalyanın 
yaptığı tavassut bir faide vermiyecek mi? _ 

LONDRA, 25. A.A .• 
Silahsızlanma meae 
lesiyle mefguJ olan Dl 

zırlar komitesi AJ. 
manyanın silıihlarını 
çoğaltmasını reddeden 
fakat Fransız noktai 
nazarını da olduğu gi. 
bi kabul etmiyen be. 
yanatta bulunulma. 
sını kabineye teklif 
etmek fikrindedir. 

LONDRA, 25. A.A.
lstihbarı kuvvetli olan 
mahafilin söylediğine 
göre, ltalya ha~iciye ..,,,. ___ .....__.__-'--~-,.,;.;.-""'-' 

mü~t~tarı M. Suviç'i!1 • ltalya haric!y~ miillefa rı M. Suviç ve lngiliı. 
haı ıcıye nazırı M. Sı- harıcıye nazırı John Simon 
mon ile yaptığı mülakatlar umu- bilec~ini zanetmektedir. Bu görüş 
mi mahiyette vemünhasıran ma- melPr in gayesi, herhangi husus bi; 
liimat alma mahiyetine olınuftur. itilıifa vusul değil, silahsızlanma 
M. Suviç silahların tahdidi planı- konferansının gelecek içtimaı ve 
nın yürüyebileceği hususunda M. (Devamı 7 inci 11ahi.fede) 
Saymon'u ikna edememittir. lngi- .,___ 
liz hükiimeti kendi tezini henüz ka Hindenburg 
ti olarak teabit etınemit olduğun
dan mukavelenin tatbiki meselesi 
de teferruatiyle tetkik edileme
mittir. Dün öğleden sonra topla
nan silıih sızlanma nazırlar komi
tesi vaziyeti tetkik eylemittir. 

L?NDRA, 25. A.A. - Saymon
Suvıç görütmeleri hakkında öğre
nildiğine nazaran ltalya h""k• . 1 .. • uume-
t~~ . ngı~ız planının tamamen kabu-
1':1 .nnkanaız görüldüğü takdirde, 
aılahların daha az tahdidi suretiy. 
le silhsızlanınaya muvaffak oluna 

dönmek istiyor. Fakat acaba aradan ıe
çen bir sene zarfında §artlar artık eski 
vaziyetin avdetine imkin bıraknuyacaf< J 
derecede değişmedi mi? lttP Barthou 
seyahatinin ilham ettiği ehemmiyetli ıu
al budur. 

Ahmet ŞVKRV 

Resmen milliyetperver 
sosyalist grupuna girdi 
BERLIN, 25. A.A. - Havas a

jansından : ....,..,- .. ~ 
Çelik Mığfer ce-

Mareşal 
Hindenburg 

miyeti azasından 
olan reisicümhur 
maretal Hindeıı-

1 

burg, bu cemiyetin 
milliyetperver sos

. yalist grubuna men-
sup olduğunu bil
dirmittir. llk de
fadır ki reisicüm
hur resmen milli
yetperver sosya
listi iğe insap et
mektedir. 

TeJ. ( Müdiir: 2431&. Yazı itleri mü.dürü ı 24319. 
• ldar• 'f• Matbu : 24310 . 

Büyük Türk askerinin cesedi dün kah
raman neferlerinin yanına tevdi edildi 
Cenaze alayı pek 
Muazzam oldu 

Agasof yadan 
Mezara kadar! --Gözyaşlan araııada taziz 

edilen yüksek ruh ve 
hazin nutuklar 

Yukarıdan itibaren: Şükrü Naili Pa
fa, Alman büyük elçisi, Cevdet K• • 
rim Ali Rıza Beyler ve genç talebe 
IT'~Utr baıınıh nutuk söylüywl.,.. 

BUGÜN ıı 
2 inci ... hifede 

Kemalettin Sami l'ıqa merhumun tabutu vapurdan çıkarılır ve met/e
ni ebetliıin terketlilirken •• 

Berlin sefirimiz, kahraman rasmda kaldınlarak Eyüptelri. f" • 
Türk ordusunun en mümtaz ku • hitler mezarlığına gömüldü. 
mandanlarından Kemalettin Sami Denilebilir ki bütün 1 stanbul, 
Patanın cenazesi, senelerdenberi ayakta idi. Cenazenin geçeceği 
görühnemif muazzam tezahürata- (Devamı 7 inci sahı!ede) 

'Bir şebeke daha işliyor! 
Polis yeni bir eroin fabrikasının izini ve 

faaliyet merkezini meydana çıkardı 
Kas1mpaşada, bir evde yapılan araıtırmada şehir 

tiyatrosunun bir artisti de yakalandı 
1 t b l Emniyet müdürlüğü ka merkez memuru Mazhar Beyin aç

çak~ıhk bürosu uyutturucu madde- tığı tertibat ve sıkı takipl~rle b~tün 
l kaçakçılığına ve bilhassa beyaz eski satıcı ve alıcılar bırer tırer 
z';hir ticareti ile mücadelesine de- nezaret altına alınmakta ve er • 
vam etmektedir. Bilhassa geçenler gün muhtelif ıemt ve yerlerde ye-

de bu te,kilitm ha.tına getirilen (Devamı 6 meı sahifede) 

Ecnebi matbuatında gör· 
düklerimiz 

~ Gürbüz çocukları muayene ~iyorlar •• 

3 ıincü sahifede 

Senin bildiğin kantar ..• 
Felek 

4 üncü aahifede 

Çocuk ve edebiyat 
Nurullah ATA 

Kulak miıafiri 
5 inci ..,hifedc 

Spor 
6 ıncı sahifede 

Resimli hikaye 

Çocuk bayramı: 3 

Dün Halkevinde gürbüz 
çocuk müsabakası yap ldı 

Darülacezedeki çocuklar da sevindirildi 
Dün çocuk bayramının üçüncü Müsabakadan evvel çocuk hasta • 

günü idi. Bu müna.sebetle öğleden lıkları mütehassısı Dr. Ali Şükrü 
sonra caat 17,5 ta, Halkevinde Gür Bey annelere bazı sıhhi öğütler ver 
büz çocuk müsabakası yapılmı~lır. (Devamı ? inci sahiftde) 



TARiHi TEFRiKA: 23 

ittihat ve Terakki! 
(BAHAEDDiN ŞAK.lR BEYiN BIRAKTICI VESlK.ALARA CORE)' 

Niçin Parise kaçıyorlardı ? 
f stanbula veda ederken - Kan ağlıyor ıanlı vatan, 

ey milletim artık uyan. - Tıbbiyelilerin ilk 
kurduğu ittihat ve Terakki 

3 

1HARİCI HABERLER1 

Türk - R.us dostluğu 
seyahati Tayyare filomuzun son 

münasebetile Rus matbuatı çok 
hararetli makaleler neşrediyor 

MOSK.OVA, 25. A.A.- Tas Ajansı 
bildiriyor : 

Dün itfaiye kumandanı İhsan Bey 
şahit olarak dinlendi 

Y ukarıki mektubun yazıldığı za· ı 
manlarda ~95 ve 1896 senelerinde 
Cenevredeki Türk gençlerinin a
dedi günden güne artıyordu. Bu su 
retle (ittihat ve Terakki) Cemiye. 
tinin Cenevre fUbesini tetkil eden 
gençler epeyce kalabalıklaşmıftı. 
Türk genç'.eri Cenevreyi daha ucuz 
olduğu için Parise tercih ediyorlar· 
dı. Hatta Cenevredeki (ittihat ve 
T erakki)ciler Paristekilerden da
ha fazla idiler. Her ne kadar Pa· 
riste tahsil eden Türk gençleri çok 
idise de bunlann bir kısmı, mese· 
la bilahare Meclisi Mebusan Reisi 
ve Hariciye Nazırı olan Halil Bey 
gibileri, o zamanlar (İttihat ve T e
rakki) ile ve Jön Türklükle alaka
dar değildiler. Maamafih gene on· 
larla düşüp kalkıyorlar ve dostça 1 
geçiniyorlardı. 1 

!arını gaspeden bir haydut çetesin· 
den onları bir gün istirdat eyliye
cektir. 

Matbuat Türk tayyare filosunun Moı· 
kovaya geliıini büyük bir ehemmiyetle 
karşılamıştır. 

Gazeteler Türk misafirlerine yapılan 
hararetli kabulü teferrüatiyle yazmak

hararetli kabul, Türkiye ile Sovyet Rus. 
ya arasındaki dostane münasebatm tak
viye ve inki"'1 ettirilmesinin ne kadar 
mühim olduğu hakkındaki derin an· 
layışın çok tabii ifadesidir. Türk ordu
suyle kızıl ordu araoındaki şahsi temas· 
lar ke;ıa iki millet arasında tecrübe gör
müş dostluğun bir delilidir. M. Voroşi· 
lof'un Ankara' ela söylemiş olduğu bir 
nutku hatırlatmak isteriz. O bu nutkun· 
da demiıti ki: " Türk ve Sovyet mil· 
!etlerinin ıulh uğurundaki müşterek mÜ· 
cadelelerinde muvaffak olmaları için, 
ıükun içinde çalı şmak hususundaki a
zimlerinin arkasında, istiklal haklarım 
ve hayatlarını yeni temeller Üzerine kur
mak hak~arını her vasıta ile müdafaa eL 
mek için kati bir karar ve ıarıılmaz bir 
azim bulunmak icabeder." 

IZMIT, 25 (Müliyet) - Adliye yangını davasına bugün de dev~ 
ediltrJ"~tir. Bugünkü celsede maznun mevkiinde mevkuf Etem Efendi 
ile gayri mevkuf muhakeme edilen T evlik Mehmet, Ahmet elendiler bıı 
lunuyordu. Şahit olarak dinlenen itfaiye müdürü Ihsan Bey saat dokıı • 
zu çeyrek geçe yangın yerine geldiğin;, rüzgar şiddetle estiğinden yafl' 
gını söndürmek kabil olmadığını, demir kepenkler kapanmıf olsayılı 
yangının bu derece leci bir •urette nihayet bulmıyacağını, benzin depll' 
eına bir hortum endirildiğ:ni, itlaiyer.Fn hareketinde serbest oldu~~ 
kanaatine göre yangının ıaat 6,50 de çıkmış olması kuvvetli bir ihtinıı
dahilinde olduğu, itfaiyeye geç haber verildiğini söyledi. Şahitlerdetl 
muallim mektelı: talebesinden Odum Faruk El. ifadesinde kimyahıl' 
ne yanıyor zannederek koşarak bir çok evrak kurtardı§ını söyledi. Vr 
kil Hikmet Bey Adliye binasında yemek piŞirildit''nden bahsede 
dört f~~idin dinlenmesini _istedi. Neticede bu şahitlerin lstanbulda Jİll' 
lenmescne ve muhakemenın 14 Mayısa bırakılmasına karar verildi. 

Cenevredeki gençler arasında 1 
en eskilerinden birisi de Ali Züh- ı 
tü Beydi. Bu Türk genci, Şefkati 
Beyin "istikbal,, gazetesinde net- 1 
redilmek üzere yazdığı bir mektu
bunda Abdülhamit ile avenesinin 
Türk milletine çektirdikleri ıstı
raplardan bahsederken bundan do- 1/ 
layı lstanbulluları mes'ul tutuyor 
ve diyordu ki: 

"İstanbullular yapılan mezalime 
kartı daima, eyvallah!,. derlerse, 
metrutiyetin istihsali güçl~ir. 
Mümkün olamaz demiyoıum. Çün
kü umumiyetle latanbul halkı ce
binliğinden do!ayı her ite ka':'ı. 1 
•'benim neme lazım!,, dese dahı, ıç, 
!erinde saadeti hilekirlıkta, dince l 
vatandat aaymakta bilmeyip vic
danınn ııevkettiği vazifeyi ifada a
rayan ve bayabnın vatanı kurtar
mağa huretm~, Türk sütü emınit 
ve damarlarında aaf Türk kanı ce
velan eden İstanbullu ve tapalı 
gençler ve Yatlılar da bulunabilir. 
Bunlar geçenlerde bir cemiyet tet
kil edip çalıtmağa batlamı.tlardır. 

Lakin şu mühim nokta unutul
mamalıdır ki hürriyetimizin bu su 
retle kazanılması daha uzun za· 
man sürecektir. Bu müddet zarfın· 
da o koca Osmanlı devletinden yal 
ruz bir Konya vilayeti bırakılıp di
ğer tarafları belki taksim edi ecek
tir. Hem de bu ihtimal kavidir. Bu
gün bakınız Ermenistan gitti. Ar
navutluk ta gitmek üzeredir. Bu 
hal biraz daha devam ederııe bü
tün adalan Jngilizler, Suriyeyi 
Fransızlar, Rumeliyi Avusturyalı. 
lar, Anadoluyu Ruslar alacaklar-

Ali Zühtü Beyin 21 lranunuaani 
1897 tarihinde CenevaJa: " Aziz 
do•twn Mitat Şükrüye ulak bir ya. 
digiir,, kaydile ithal ettiği resmi 

dır. Arabiatanda ise bir Arap dev
leti teais olunma" çoktan beri ka
rarla9tınlmıthr. 

Ey. millet, ey bir vakitler fecaate, 
hamıyete alem olan Türkler, nedir 
bu korku, nedir bu uyku, nedir bu 
denaet! Saadet lezzetini tattığınız 
yok, her gün tahkır olunuyonunuz. 
Öyle olduğu halde mertlikle hürri
yetinizi almaktan huaule gelecek 
huzuzatı hala ayaklarınızın altın. 
da çiğniyorsunuz. Damarlarınızda 
o alicenaplık mayası olan Türk ka. 

Bu cemiyet ( 1) büyüye büyüye 
bir ?&rn•n selecek ki zalim hüküm
darı kendiai gibi alçak bendelerile 
beraber def' edecek ve ummnun ar
zusile her hareketinden mes'ul bir 
devlet reisi intihap olunacaktır. 
Sultan Hamit çok yapmayıp bir 
iki sene içinde öldüğü halde bile, 
yerine kaim olacak yeni Paditahm 
millete hürmet ederek onunla isti
tare ettikten sonra vatanın umranı 
için çalı,acağı ümit edilmemelidir. 
Hatta yeni Paditahın dini ve na
~uau üzerine edeceği yemine de j. 
tımat olunmamalıdır. Çünkü 0 ka
dar çerbeze ile söz veren, yemin e
den Abdülhamidin ne mal çıktığı-

nı arbk cevelan etmiyor mu? Bugün 
en edna tanıdığımız bir millet bile 
böyle bir. hakareti kabul etmiyor, 
bu zulme tahammül etmeği insan· 
lık haricinde buluyor. Bari bunlar 
kadar olalaım da biz de insani his
lerle bir miktar olsun mütehassis 
olduğumuzu aleme gösterelim!., 

Me~rutiyetin ilan edildiğini 

tadırlar. 

Askeri ihtilal mecliıinin fikirlerini 
ne§reden Karanaya Zveıta gazetesi eli· 
yoı· ki : 

" Sovyet Rusyanın dostu olan Türk 
misafirlerinin Moskovaya gelişi Sovyet 
ve Türk miJletleri arasındaki dostane 
müruuebatın yeni bir tezahürüdür. Da· 
ha geçenlerde Sovyet bükümetinin bir 
heyeti murahhasası Voroıilof'un riya,c
ti altında Türkiyeyi ziyaret etmişti. Bun 
dan evvel Sovyet Ruıya Türk hav1l kuv
vetlerinin mümesaiUeri bir çok .lefa 
Türkiyenin miıafiri olmuşlardı. Sov· 
yet müme11illerine Türkiyede yapılan 

Makale şu kelimelerle bitmektedir: 
" Dost Türk ordusu mümessillerine 

selim.'' 

Hindislanda 
Grevcilerin adedi 50 

bine baliğ oldu ! 
BOMBA Y, 25. A.A. - iplik imalathaneleri grevi tevessü etmek 

tedir. Grevcilerin adedi elli bine çıkmıttır. 40 imalathaneden 18 i 
kapanmıtlır. Kantıklıkların artması ihtimaline kar,ı ihtiyat tedbirleri 
alınmıttır. 

BOMBA Y, 25. A.A. - Zabita 5 komünist nümayişçıyı tevkif 
etmittir. Grevcilere yeniden 10 biu kiti iltihak etmittir. Mensucat a
melesinin bu grevi gitgide siyui bir mahiyet almaktadır. Grevi idare 
edenler itçileri kanunuesasi tadilabna kartı müttehit bir cephe let
kiline ve Hindistanın siyasi ve iktisadi istikli\.Ji lehinde mücadele teş
vik etmektedirler. 

Fransa - Lehistan 
Münasebatı 

Fransız Hariciye nazırının 
Varşovadaki temasları 
PARIS, 25 .A.A. - Hariciye nazın 

M. Bartu'nun Lelıiıtandaki ziyaretinin 
resmi ulhaıı dün aktam bitmiJtir. Ma· 
mafih Lebiıtan hariciye nazın kendisi· 
ne Krakovi ıeyahati eınaıında refakat 
edecektir. 

Resmi tebliği mevzuu bahı41C!eıı seLi. 
hiyettar mahafilde her ıeyden eVYel 
1921 ittifaknameıinin Fransa-Lehiıtan 
münaıebatının temel tat• olarak kaldığı 
ehemmiyetle kaydolunmaktadır. Silah· 
11zlanma haldundaki Fraımz noktai na• 
zan Lehistanın noktai nazarına zıt ol· 
maclığı görülmektedir. Lehiılan ile Çe
koslovakya araımcla bazı Lehlilerin Çe
koılovakyacla tevkifi iliı:erine çıkan ih· 
tilafa gelince, mesele cloıtane bir tarz. 
da balolunacakbr. 

V ARŞOV A, 25.A.A. - Dün aktam 
§U resmi tebllg neşrolunmuıtur : 

"F h ·· V ranıız ancıye nazınnın arşo-

M. Muşanof 
M. Musolini ile görüştü 
şimdi Peşteye gidiyor 
ROMA, 25. A.A. - M. Musso-

lini Bulgar bqvekili M. Muşanof'u 
kabul ederek kendisiyle uzun müd
det göriitmüttür. 

ROMA, 25. A.A. - Bulgar baş
vekili M. MUf&nof Peft.eye gitmek 
üzre dün geee buradan aynlmıttır. 

Katolikler 
Almanyada katolikler aley

hinde de cereyan var 
BERLIN, 25. A.A. - Havaı ajanım· 

dan : 
U nifonnah yedi nazi katolik cemiye

tine girerek mobilyeleri tahrip etmiıler· 
dir. Zabıtanın yaptığı tahkikat hiç bir 
netice vennemiıtir. 

MUNIH, 25. A.A. - Havaı ajanım· 
elan : 

Zabita kato'.ik cemiyetleri mensupla
rına bu cemiyetin üniformalarını gey. 
meyi veya bu neviden bir işaret ta,ıınay:ı 
menetmiıtir. 

va'yı ziyareti Lehistan hükU.met azasİy· 
le M. Bartu arasında iki gÜn devam e
den geniş ve samimi noktai nazar tea.. 
tilerinde bulunulmaıına vesile olmuştur. 
Konuımalar Fransa ve Lehisl•n ıiyaset· 
!erinin umumi hatlan ve bilhassa iki 
memleketi alikadar eden başlıca meıele
ler üzerinde cereyan etıniştir. M. Bartu- zimlerini teyit etınittir. Lehiıtıuıclaki i-
nun M. Bek ile yaptığı mülakatlarda kametinin ıon gÜnÜnÜ geçirmek iliı:re 

Baskın yapan haydutları jan
darmalar derhal gekaladı 

IZMIR, 25 (Milliyet) - Tirenin Çavuşlar köyü civarında Ahm• 
din yürük çadırlanna bef silahlı tarafından baskın yapılmlflır. Hayt/ 
lal", çadırlardaki kadın ve erkeklerin kollarını bağladıktan sonra 400 r~ 
ra 11e bazı eıya alarak kaçmıılardı r. Haydutların takibine bizzat jatl 
darma alay kumandanı çıkmıştır. Şerirlerden Oıman, lbrahim, Ali, 5' 
leyman ile Mu.tala yaaklandılar, cürümlerini itiraf ettiler. Torbalı el· 
vannda da bir soygun hadisesi olmuıtur. B~r •ilahlı, iki silah.ız hayı/ı 
yol keserek yolculann para ve tabancalannı aldılar. Şerirlerden 
Ali yakalanmtFır. 

Buğdayı koruma kanun layihası 
ANKARA, 25 (Telefonla) -Ekmek üzerinden alınacak buğJlll' 

koruma resmi hakkındaki kanun layihasını hükumet Meclisten geri· 
mistir. Alınacak rumin un üzerinden alınnuuı kararlastığından Mali 
vekaleti layihayı ona göre yeniden taru.l'm edecektir. · 

Sovyetlerle aktedilen protokol 
ANKARA, 25 (Telefonla) - Türkiye ile Sovyet Cümhuriyetletİ 

ittihadı ara;;,;ıntla aktedilen kredi protokolunun tasdikı hakkındaki İd'İ 
ha iktısat encümenince kabul edilerek heyeti umunJ'ye sevkedilecelılİf' 

Şehit iki bekçinin ailesine maaş 
A.NKARA, 25 (Telefonla) - Menemen hadisesinde fehit Jii~ 

iki bekçi ailesine 15 ıer liralık hitlematı 11ataniye tertibinden maaf ııJ 
sür edlilmesi hakkında hükUmet Meclise bir kanun layihası vermi,tir· 

Kambiyo kararnamesinde değişikli 
ANKARA, 25 (Telefonla) -Maliye 11ekaleti yeni kambiyo /ıa, 

namuile ecnebi memleketlere seyahat edecekler hakkında bazı takY' 
dat konulmasını derpİf etmifeir. Bu takyidat tacirler, seyyahlar ve 
talara olmak üzere üç Jr,.ma ayrılacak ve her biri hakkında ayrı 
hükümler bulunaackhr. 

M. Kondilis Ankaraya geliyor . 
ATINA, 25 (Milliyet) - Bugünkü "Eleltros Antrepo•" Harbı~ 

nii:ı:ın M. Kondilisle erkanı harp rei•i M. Katinoti•in gelecek calı ··"' 
Ankaraya ı/o!deceğini yazmaktadır. Gazete Harf.l"ye na:ıınnın bu •eY"'' 
tine müstesna bir ehemmiyet atfediyor. Bu seyahatin misaktan miil1 

vellit ahkamla alakadar olduğunu ve dünkü Çaldaris, Maximos ve 1' 
dilis görüfmelerinde kararla,tırıldığını yazmaktadır. 

Kayseri fabrikalarının inşası 
MOSKOV A, 25 ( A.A.) - T urkstroy müdürü M. Lolotarev berd 

berinde mütehassıılardan mürekkep bir grup olduğu halde Kayse-,J 
ki mensucat fabrikalarının inşası ve işletilmesi mesele•i hakkında 5'c 
merbank ile müzakeratat bulunmak üzere bu gün T ürkiyeye hareket 
mivtir. 

İngilter.eye yumurta ihracı 

nı gördük ve görmekteyiz. İatikbal 
hakkında bize bir fikir verebilecek 
olan fCY balıhazırdadaki mütahe
delerimizdir. Yeni Paditalı ta ay. 
ni familyadan olacağı için onun te
varüs kaidesince ,imdikinin cibilli
yetinde ve fikrinde ohnaaı kaviyen 
mühtemeldir. 

Türklerin naili hürriyet oldukları'. 
nı ve Abdülhamit istibdadının yı
kıldığını biçare Ali Zühtü Bey gö
rememitti. O yukarıdaki mektupta 
yazdığı gibi "hürriyet ve meşruti. 
yet!,, feryatlarile milletini ikaza 
çalıfırken 1897 senesinden Cenev
rede tutulduğu bir hastalıktan kur
tulamıyarak vefat etmit ve kendi
sini çok seven arkadatlarının göz. 
yqları arasında Cenevrede def. 
nolunmuttu. 

ve bilhusa Fransa hariciye nazınnın M. Bartu'nun hariciye nazın M. Bek i-
23 nisanda Belveder'i ziyareti .anasında le Krakoviye yapbğı ıeyabat iki harici· İNEBOLU, 25. A.A. - Gec_en 

al Pil d_._. il ol ı.~• • ye nazO'Ina ayni samimiyet havası için· 
mar"! su .... e an mü üeme11n· sene ispanya lı"manlarına yapılan 

Gazi Hz.nin 
Teşekkürleri 

-Bitmedi-

de her §eyden evvel ıu müşahade edil- ..ı.. müzakerelere devam etmek hrıatını 
miıtir ki, Franıa • Lehiıtan ittifakmm verecektir." ' yumurta ihracatı bu sene lngilte· 
esaılan katiyen layetegayyer kalmakta- M. Bek'in temaaları reye yapılmakta.dır. Bugün bura· 
dır ve bu ittif.ı. Avrupa ıiyaoelinin İn· V ARŞOVA, 25.A.A. - Hariciye na-
kitafmda koruyucu bir wısur olmakta. zm M. Bek Alman ıefiri M. Fon Molt· dan Doyçelevant kumpanyasının 
dır. Günün büyük meıelelerinin tetki· ke ile Sovyet Ruıya aefui M. Davitian' Ge.Jila vapuru ile Londraya be-
ki, iki bükfrmetin bilhaısa Anupa ıulhu ı kabul ederek kendileriyle ciiııÜ!ı. mese- berinde 720 adet bulunan 44900 
için faydalı olan halisane t"triki meıai. leleri haldı.mcla uzun müddet ıörütmüı· d"I · f 

Bu hükümdarlar ne talim ve ter
biye görmüş, ne mükemmel bir bir 
mektepten çıkmıf, ne de medeniyet 
alemini gezip dolaJlllıftır. Öyle bir 
iki tın! hocadan ders almak, dı
mağı terbiye _edip ahlakı değittire
mez. Bugünkü medeniyeti anla
mak için o koca filozofların halka-
j tedrisinde bulunmu• olmak lazım
dır. Talim ve terbiye noksanlığı 
muhakemesizliği mucip olur. Bu 

lerine devam huıuıundaki mÜfterek a. tür. sandık yumurta ihraç e 1 mıf ır · 

(~-E-C_N_E_B_i_M_A_T_B_U_A_T...;._IN_D_A __ O_K_U,_D_U_K;_L_A_R_l.....,M~l""""Z-J 

da mefsedetki\.rane ahlakın deva· " La Bulgarie" den : 
mına sebebiyet verir.Demek ki mü• 
takbel Paditah ta insani haklum 
en birincisi olan hürriyeti ve hak· 
kı intihabı Yermiyecektir. istibdat 
devam edecektir.,, 

Ali Zühtü Beyin 17 temmuz 
1895 tarihli olan bu mektubunda 
ati hakkındaki dütüncelerinden de 
bahsediyor ve diyor ki: 

"fakat bir gün gelecek ki mil· 
let, hükumet demek sultan demek 
olmadığını, bizzat kendisinden iba 
ret bulunduğunu anlayacak ve hal· 
!erini, ırzlarını, canlarını ve hak· 

( ı) Tıbbiyelilerin lstanbulda ilk de
fa kurcluklllrl " ittihat ve Terakki" ce· 
miyctinclen bahsediliyor. 

Yarınki tcfrikamızın 
başlığı 

lngilizler me~dup1arı veriyorlar --Bağtlaltaki İngiliz pos•ane~İ 
merke:ııden gelen mektupları 

hüluir. te vermekten 
çe - · ,.,,,.iyordu. 

"La Bulgarie'' gazetesi (Türk. Yu 
goslaıı tezahüratı) serleıihasile yazdı 
iı bir ba,makalede, eııııelcec/en de 
tahmi nedildiği gibi Yugoolav Hari • 
ciye nazın M. Yevti.tch'in aeyalıati 
Yugoslaııya ile Türkiye aTG$111da çok 
lıara_retli tezahürata ~aile olmuıtur. 
Dı;,dı~ten aonra bu zıyaret veaile11.ile 
Turkıye matbuatında ııe bilha .. a (Mil 
liyet) ga::;eteainde ııe (Hiikimiyeti 
Milliye) de yapılan neşriyatı meıızuu 
bahsetmekle ııe şunlan söylemekte • 
dir: 

Doktor Teııfik Rüştü Bey Balkan 
misakının temellerinden biri teliikhi 
olunan Türk iye • Yugoslavya muko • 
, enetine atfettiği büyük kıymeti aö:;
lemek için ile.sile bulmuı ve ne.ticede 
''Bu misak bunu düşünenlere ve ta • 
hakkuk ettirenlere lıiyik bir "serdir.,, 
J~n1iftİ.r. 

M. Yeııtitch Balkanlarda rulhiin 
takııiyesi. Balkan tibih ce:ı:ireainin ia
tikliil IJe hürriyetini mulıala:ı:a için iki 
meınleket arasındaki. samimi tefriki 
mesaiyi b!mdan sonra menafii mÜfte
reke ııe {esanüdü idare edeceğine İfa 
ı·et elmİflİr. Ve nihayet Türk • Yu -
r:oslaıı dostluğunun tesadüfi bir hii • 
dişe olmadıgını hatırlatmııtır. 

Fakat bizim burada bilhassa •Öv/e
mek iıtediğimiz fey, iki ncizınn bü .. 
tün Balkan milletlerini biribirlerine 
;y_ahlaıtırmak hıuumnda açık surette 

11~1-ekt;t elmeelridir. Binae-leyh ~ı:l
hun bır do6fu olan bir kimse, bilhassa 
mukarenet siyasetinin ve Balkan iti
liifının bir muoafla/,.yetle tetııiç ec/i. 
/,. ... _;;:rt• ,,.,, ... ,...,,,;., olduiunu aöyliye ... 
rek umumi bir hiue tercüman olan 
ı..... i t:"uıu.(.:n ın so.zl.erine karıı lôkayıt 
olama:z. Bunun için hiç bir memleke
timiz, ıulhün idame.sine, ve beynel .. 
milel tesanüt bağlarının takviyesine 
hadim olan ııe bizim de içinde bulun
duğumu: bu eserin intacına müteuec· 
cih mÜfterek mesainin ehemmiyetini 
istifsar edemez. Bununla beraber. bu
nun evvelemi.rde her birinin me§ru 
haki ına karşı hürmeti tazammun 
ettiği onutulursa hatii edilir. Hiç şüp. 
he yok hi bö.vle bir me8'1i, mcm~lhe
timix dahilindeki bütün husumetlue 
tamamile nihayet verebilecek IJe mil· 
letl1:rimizin !ıer biriainin bqlıca me • 
nafiini devamlı bir aurelte bir ahenk 
allına alacaktır. Bundan başka. ahcı -
timi:zin tabii telakki/erile gayri kabili 
telif olan herhangi bir emeli daha re· 
1im halinde iken bogabilecek, daimi 
bir teşriki mesai pliinının tatbikına 
yardun edecektir. Milletlerin ekse,.i -
yetle, mazinin hatalarına kaqı sırt çe 
vi.rmek ihtiyacını hissettiklerini nasıl 
i.tiral etmemeli? Her ne olur6a ol5un, 
hiidiselere cepheden bakmadan hazer 
ederek ihtiliif bertaraf edilme;:. Kim
aenin gözünden kaçtnJyan bir hakikat 
1Jardır. Ankara müliikatı bir defa da
ha, bütün te:ı:alıiiratın merke:zini t•ı· --

kil eden Balkanlardaki tesar.iil lüzu
munu bir defa daha göalermiftir. Bu, 
bu hissin tekrar doğtnJllı üz:ce oldu· 
iunu 1Je tamamile vücut bulmasının 
gecikmiyeceğini gösterir. 

" Journal " dan : 

Le Joumal gazetesi sİy<ueti harici
yeye dair (Şarkta muahedelerin tek • 
rar tetkikine muanz. Yu .. oalauya Ha 
riciye nô.z:ınnr!n Anharaya yaptığı son 
seyqhatin hakiki manası budur.) ser 
leııhalan altında yazdığı bir makale • 
de ıimdiye kadar yapılmlf olan, ya -
pılmakta bulunan ııe yapılacak olan 
aeyahatler aeriai meyanında M. Y eıı • 
titch'in Ankara seyahatini ihmal el • 
memeğe dikkat etmeliyiz. dedikten 
sonra ı<bü Balkan misakına intikal 
ettirmekte ııe şunlan söylemektedir: 

Bu miıak, esas itibarile kabili izah 
birçok tefsiratı mucip olmuftur. Baı· 
lanlflçta Türkler ııe Yunanlılar tara. 
lından ta•aııııur edilen bir Balkan it· 
tihadı projesi ııardı. Bu, Bulgariata • 
nın muahedelerin tekrar tetkiki hak 
hındaki gizli düfüncelerine çarptı. 
Müteakıben M. Titülesko hudutlann 
mütekabilen garanti eden bir pliin ya 
ni bir tedafüi ittifak meydana koy • 
du. Bu sistem muııalfak oldu. Ve ye
ni misakın kuv1Jetini temin eden •e .. 
bep te tamamile budur. 

Hatırlardadır. kf bu iı kendi ke? • 
eline yürümemiJtır. Belgradda loıle, 

Bulgarlara bir açık kapı bırakmak 
için biraz daha yakınlık göıterrnenin 
müreccah olup olmadığı meselesi meıı 
zuu bahsedilmiıti. Kombinezon Ro • 
maya ııe Londraya müıaitli. Sofia'da 
yeni bir ademi tecavüz miaal.tnın in • 
tacı için bir tecrübe balonu yüksel • 
diği görüldü. Bu Balkan misakını İl • 
mam etmek vcailesile onu torpilleye .. 
cehti. 

Fran11Gnın, muahedelerin yeniden 
tetkikine muanz alanlan biribirine 
bağlayarak bu maneııralar ıkısa kes· 
tirmek hususundaki yeni tarzı hare -
keti az laide temin elmemiıtir. 

Daha b'lfka haduelerin Türkleri 
dikkatli bulunmağa seııkettiği daha 
doğrudur. Yunanistan, ltalyamn tef • 
vikatile, bQfka deı;letlerin müdahale
sini bertaraf ederek Balkan mİ•akının 
ehemmiyetini tahdit elmeğe çalqmıf· 
tır. Bu maneııra, M. Manolininin iki 
nutukla ltalyarun Aayada yapılacak 
işleri olduğuna aöylemeai ile ayni za. 
mana tesadüf elmeııi itibarile daha 
çok fC1yaru dikkattir. Türkler Duce ta 
rafından ııerilen teminatı olduğu gibi 
derhal kabul edecek insanlar değil · 
dir. M. Yeııtitc:lı'e göııterdikleri hüs
nü kabul, her feyden eııııel farkı bu 
kadar muztarip eden entrikaların ye
nilenmeaine muhalefet etmeğe kurar 
veren milletlerin tesanüdüne iıtinat et 
mek lô~ını geldiğini tamamen anla • 
dıklannı ııö.terir. 

ANKARA, 25. A.A. - Riyaset' 
bur umumi kitipliğinden : 
Reiıicümhur Hazretleri, 23 ni•"" 

Tamını kutlulamak veıileoiyle a!d 
tel yazılarmdan pek mütehuıis 
lar ve tetekkürlerinin iletilmeıine 
dolu Ajanoını tanit buyunnutlardll" 

Kazım Pş. Hz.nin taşekkUrl 
ANKARA, 25 (A.A.) - Sİ.! 

yük Millet Meclisi reisi Kazıııt 
fa hazretleri 23 nisan bayraOI'., 
nasebetile memleketin bet :fı: 
rafından aldıkları tebrik telr.~ 
larına ayrı ayrı cevap ve~ ti 
kanaızlığr dolayısile tetekkii" /t 
mukabil tebriklerinin iblağ~ 
nadolu ajansını tavsit buyıt 
lardır. 

Rusyada dahili istik',-
MOSKOVA, 25 (A.A.) ,,.,.., 

hJat ikinci bt-, aen~l.k pl~j 
ihraç edilt>n üç bı.ruk rrıı 1 
dahili i.tikrazm pa-lak ıuu 

kıyetini kaydetmektedir. .; " 
Kayıt müddetinin betiOC:~ 

nüne kadar iki milyar 600 
yon talip kay.dedilmittir. 

İnsıiltere - Avustur.ıff 
hava yanşı ~ 

LONDRA, 25 (A.A.) .. ,,... ~ 
giliz havacılık klübü buııu~ 
lanarak lngiltere • AVU' ~ f 
hava yanşının nizanınııatl'tıtit• 
programını tesbit ed~ ,,ı,t 
içtimada müsabakaya ıııre 
hazır bulunacaktır. 
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(fELE$\I ,---------------------.----------------------------------·-----------.--------, 
Senin bildiğin kanta·r ... 
Reia burada yok ya! Belediye • 

ye çatan çatana. Şimdi bir de kan
tar meselesi çıkardılar. Giiya be -
leJiyenin mezbahadaki kantarları 
İflemiyormuf .. Ne olur yahu? Her 
taralı i,Zeyen lılir dairenin kantarı 
da işlemeyi venin! Kıyamet mi ko 
par? .• Hayır .. Kantar da kantar .• 
Kime anlatırsınız. 

ŞEHiR HABERLERi 

Merak ettim, İfi tetkik edeyim 
dedim .. BeleJ.iye heyeti fenniyesin 
de görüftüğüm bir ahbap dedi ki: 

- Bu kantar, bildiğin kantar -
lardan değildir. Senin bildiğin kan 
tar Bursada kestane tarlar. Hal -
buki bu kantar m ezbahada et tar
tOT. 

- E bunun bozuk taralı nedir? 
- Bozuk taralı yok .• Yalnız ı:;,. 

eti fimdi tartıyorlar meselô 50 ki -
lo geliyor, yanm saat sonr~ tartı -
yarlar, 48 veya 51 kilo gelıyor ••• 

- Ha! Oyley•e bozuk. 
- Ne münasebet neden bozuk 

olsun. 
- E iki tartı arasıridaki fark ne

~· , 
uır • • 

-Krmlqim et bu. TQf değil ki; 
Ya semirtir, ya zayıllar. Hem bu 
kantarın eksik, fazla tartmasında 
Pek zarar yoktur. Asıl lafları tart
hğımız kantarın gayet dakik olma 
Sina itina etmeliyiz ... 

İyilik haftası ....,-,::1 

Franaada iyilik ha/tası ismi al · 
tında Nisan zarfında bir hafta ııar 
dır ki; halk 0 yelli gün zarfında 
mutl?ka iyilik eder. Ahlakın gitgi
de bır müze eşyası halini a)dığı za 
m_anlarda halka hiç olmazsaa sene 
~ 52 de birinde iyi~'.k etmesini 

ırlatmak faydasız Jeğildir.Fran 
;::'~ ~und~ ne netice elde etmi,

dır • Dogrusu bilmiyorum. Yal -
~z ara.ıra gözüme İlifen harika -

_rlerle bu meıızuun da alay zetni
nı tefkil ettiğini anlıyorum. 

1, Ceç_ende bir arkada,la göropir
ınİn bizde de bir iyilik haftası ya • 
sıı ~~ı fikrini ortaya attım. Lal ol 

n •ye. Bıimi sordu: 

lilı- E, bu iyilik haftasında ne iyi 
iti {'kPacağız? Bizde para pul yok 

Cı araya yardım edelim •• 
euap uerdim: 

.• - Kolay!. Hem parasız iyilik: 
~~r lıalta liimaenin aleyhinde de • 
••lıoılu, gamazlık yapmamak. 
~ Eli/ Naci orada idi. Birden bire 
•edi ki: 

- Birader, o iyilik haftası ol -
'1ıoz sonra, ıztırap haftası olur. 

FELEK 

Okııyrıculanmızdan Zahit Bf. ye 

Melıtabunuzıı aldım. Kıymetli 
lılıralannızdan istifade etmek is • 
terim. Cuma pazardan maada her 
~n iiç buçuktan sonra Milliyette -
.Jım. Saygılarım elendim. 

F 

Ferit Bey 
VartoTa büyük elçimiz Ferit 

Bey cuma günü Ankaraya gidecek 
lir. 

-o-

Tutuşan fundahkJar 
söndürüldü 

Kemerburgazın Petnahar kari
yesi civarındaki fundalıklarran çı
Jıan yangın janduma ve köylüle
rin gayretile dün gece saat 22 de 
ıöndürülmü,tür. 

l~~B-O.~R...;;;S...;;.A.;......;._11 
,(it Baııka.aından alınan cetveldir) 

25 Nisan 934 
AKŞAM FiYATLAR/ 

iSTiKRAZLAR 1 TAHViLAT 
l•tıkrası. d•h•lı 99 T . aılr."ri e 9 78 
1933 lıttlırazı 93.,SO Elırlı.trik 1 

-:-
ICu??" ıuz Trarrı..,ay -.-
U11ı ı turk 30.SO Tüne l __ 

" il 2'l,!l0 Rıhıun 1?1s 
•• 111 29,75 Müınesai) 56

1
75 

ark D.Yolla1"ı 2.60 ! .. 11 47 ,70 
G llmr u lr.ler & K111ponauz ' 

a dat 9,78 ,. ili 47,10 
ESHAM 

Bankau Nama 8.801 Sir . Ha1ri1• 
uponıuz R ırji 

Hamiline &80 Telefon 
uponıu~ T•rko• 
" Müesıiı 93 Çimento 
uponıuz: ı i tt ihat dey. 

T"rk iye Cünıhü- Şark dey. 
rıy ıe Banl..au 62.SO 
-P.. • .,.,,. ,. 42 SO Balya 

15 
3.90 

10,75 
19,25 
12,15 
18,So 
1,25 

1,55 
4 Anadolu H iaıe 27,10 Şark m. rcra 

ÇEK FiYATLARI 
19.12 

2,03,23 
5,83,36 

34,SZ . 

Paıriı 
Londra 
Nu•ork 
M ilan 0 
A.tina 
C•n••re 
Brü~1.el 
Amı teo r tlanı 
Sofra 

12.,06 P raC 
644 B"r lin 

80,02 f\.1•drit 
q .35.19 s~ıırat 

ft3,4b,12 Zloti 
2,45 62 P f>ngo 
3,40,1:! Bü~re t 
1,17,63 V i1ana 

65,63GO M osl..owa 

N U K UT (Satıf) 

--1t9 
117 
ll42 
214 
ıı s 
24 
22 
23 

106 
83 

2r:> t 1 "iı;re 
t P·ı:~ ta 
1 Mar k. 
1 Zc lo ti 

23 L•y 
20 Dinar 

1 Çerno'\'İç 
Altın 

l Mecid iye 
BankTiot 

4,21,75 
2.69 

53.46 
4,22 

ıı .oo,so 

ııos 
16 
49 

20,50 
19 
53 

-.-
9,25 

35 1-2 
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EK.ONOMI 

Odalar mın taka 
Kongresi 

Kongre iki encümenin ra
porlarını bugün dinleyecek 

Ticaret odalem kongresinin ruz 
name•İnde bulunan kooperatifçilik 1 
ve ikraz müesseseleri raporlarını 
tetkik etmek üzere kongrenin seç
tiği encümenler dün Ticaret oda • 
sında İçtimalarını yapmı,Iardır. 
Remzi Saka Beyin kooperatifçilik 
hakkındaki tetkiklerini ihtiva e • 
den raporu üzerinde tetkikat ya • 
pan komisyon mütaleasını tesbit et 
mittir. Mahmut Bey tarafından ik
raz müesseseleri hakkında yazı -
lan tetkik raporu da encümende 
tetkik edilmittir. 

Bugün kongre heyeti umumiye 
si içtima ederek komisyonların mü 
taleasını dinleyecektir. 

Fındık fiatları duştu 
fındık fiyatlanndaki diifüklük 

d(.vam etmektedir. Geçen hafta fi 
yatlar biraz daha dütmüftiir. Bor-
1ada hafta sonunda kilosu 16 ku
"1' 75 santimden 9920 kilo kabuk 
hı fındık ııatılınıttır. Geçen hafta 
bu fiyat 17 kurut 57 santimdi. 
580090 kilo iç fındık ta 33 kurut 
86 saintimden satılmı9tır. Halbuki 
bir hafta evvel 83 kuruttu. 

Zeytinyağlar sağlam 
Zeytin fiyatlarındaki sağlam

lık gün geçtikçe artmaktadır. Rus. 
yaya yapılan ihracatın devam ede
ceği evvelki 210 ~ona • . d~a 500 
ton kadar ilave edılecegı soylen -
mekte:Kır. Bu ihracat herhalde fi · 
yatluın sağlamlığı için iyi bi~ a • 
mil olmaktadır. Gümrük zeytınle
ri için Rusya mükeminel bir istih
lak pazarı olmaktadır. 

Zeytinyağı fiyatları d~ bu saye
de istikrar göstermektedır. 

Deniz seferleri tarifesi 
tasdik edildi 

Tarife komisyonunun deniz •e 
havayolları müsteprı Sadullah B. 
riyasetinde yapılan içtimalarda ha 
zırladığı yeni deniz seferleri ta
rifesi lktıut vekaleti tarafından 
taadik edilmittir. Yeni tarifenin 1 
Mayıstan itibaren tatbikına batla
nacakbr. 

Tarife Deniz yolları matbaasın
da tabedilmektedir. 

iN HiSARLARDA 

Standardize afyon 
Uyuşturucu maddeler inhi

sarının yeni sandıkları 
Uyutturucu maddeler inhisar 

idaresi Türk afyonunun dünya pa
zarlarına standardize edilmif l · 
•aziyette ve düzgün bir ambalaj ... 
çıkması için uzun zamandan beri 
'?ef'!'ul ol~a~tad~r. Bu çalıtma ne 
hceıınde ınhıa~r ıdaresi artık ta • 
manı slandardıze edilınit T " k f nl h • ~ a !ho arını usu•.• ambalajlar içinde 
ı raç etmektedır. Afyonlar İçin ya 
pılan sandıklar hususi tertibat sa • 
ye.inde sandık perçalamnadan açı 
lamamaktadır. Bu suretle sandıkla 
rm açılarak muhteviyatının değif . 
tirilmesi imkanı kaldmlmıttır.Ay
nca sandığın içinde bir mahfaza 
vardır. Bu mahfaza lehimlenmekte 
dir. lçerdeki afyonlar da küçük ve 
zarif paketlerdedir. 

Bayilerde çakmak bulunacak 
Kibrit ve çakmak inhisarınm 

hükumetle mukavelesi mucibince 
inhisar bayilerinde çakmak bulun
durması mecburidir. Fakat inhisa
rın mukavelenamenin bu nok
tasına dikkat etmediği anlatılmak 
tadır. Maliye vekaleti bu vaziyet 
kartısında bayilerde kontrol yap
mağa karar vermi8tir. Şehrimizde 
bu kontrol batlamı,tır. 

,- Kl•llı halterler 1 
"° Fransız muharrirlerinden 

~e ~onferansçı Mösyö Bene Ben
Jamın gelecek salı günü fehrimi
ke gelecek Union Françaisede bir 
on;eranı verecektir. 
. . Konservatuvar 2 inci konse
nnı , ~arın Cemal Reıit Beyin i • 
daresı a~tında Saray sinemasında 
verecektır. 

:ı. Bir kaç gün vvel memleke
timize geldi~ini yazdığımız İsviç
re Zoo T eknı umum müdürü pro
fesör M. Pavelli evvelki gün selı
rimizden ayrılarak Filistine ha're . 
ket etmiştir. 

Profesör Filistinden Mısıra ve 
oradan da memleketine dönecek • 
tir. 

Çan~kkaleyi ziyaret ede-. 
cek lngilizler yola çıktılar 
Şehrimizde de bir gün kalacaklar 

İngiliz eski mWıariplerinden 
750 kifilik bir heyet 30 niaaırda 
Çanakkaleye gelerek eski harp 1ab 
nelerini ve harpte olan lngiliz as
kerlerinin mezarlanru ziyaret ede
cekler ve oradan Şehrimize gele
ceklerdir. 

Bu heyet Duchesa el Rich • 
mont!' vapurile 20 ni1anda Liver
polden hareket etmiıtir. Vapur 30 
bin tonluk büyük bir trans atlan
tiktir. Bu seyahate, arzu edenler 
24 İngiliz lirası mukabilinde itti
rak etmi§lerdir. 

Vapur 27 nisanda Napolide 
bulunacak ve orada bir gün kal -
dıktan sonra Çanakkaleye hare • 
ketle 30 ni1an sabahı saat yedide 
orada bulunacaktır. 

Harp ölülerinin mezarlan zi -
Yaret edilecek, çelenkler kooacak, 
iyin; ruhani yapılacaktır. 

Bundan sonra seyyahlar harp 
sahnelerini gezmek için iki gru -
pa ayrılacaklardır. Birinci grup o
tomobillerle Anzak taraflarını ve 
Suvla limanını gezeceklerdir. 

1 mayısta bu grup nıotörbotla 
Kilyaya ıridece1c ve Türk asker • 
!erinin vatanlannı cesaret ve kab. 
raman1ıkla müdafaa ettikleri mm
takayi ziyaret ettikten sonra Abi
Babaya ıideceklerdir. ikinci grup 
ta Ahibabadan batlıyarak ayni 
yerleri :ziyaret edecektir. 

Duclıeas of Richmcnd vepu • 
ru, 2 mayıs çarıamba günü ak • 
ıamı Çanakkaleden hareketle er • 
lesi günü sabahleyin limanumza 
gelecektir. Vapur boğazda bir ge
zinti yaptıktan sonra saat dokuzda 
demirliyecektir. Seyyahlar bir gün 
tehrimizde kalacaklar ve camileri 
ve müzeleri, abideleri ziyaret e-

decelder ve 4 mayıs cuma ıünü Li 
'IJel'pd}a hareket edeceklerdir. Va -
pur avdette bir gün Yunanistanda 
t:evakkuf edecektir. 

Bu seyahate eski İngiliz mu
hariplerinden Lir çok kimaeler it· 
tirak etmektedir. Bu meyanda ce
neral ve amiral rütbesinden baş -
lıyarak nefere kadar eski askerler 
vardır. 

Bundan maada harpte ölen ve 
mezarları topraklarımrzda bulu • 
nan İngiljz askerlerinin aile ve ak
rabalarından da bir çok kimseler 
bulunmaktadır. 

MAARiFTE 

Mis Parker lzmirden geldi 
Bir müddetten beri lzmirde tet 

kikat yapmakta olan Maarif ve • 
kaleti terbiye mütaviri Mis. Par • 
ker lzmirden tehrimize gelmittir. 
Mü,avir tetkikatı hakkında veka • 
!ete verilmek Üzere bir rapor ha • 
zırlamıttır. Raporu Niyazi Hüsnü 
Bey tercüme etmektedir. Mütavir 
raporunda bilhassa vatandathk ter 
biyesi üzerinde ısrar etmiftir. Mis 
Parker tetkikatı neticesinden fev • 
kalade memnundur. 

-.ı --

Veda çayı 
Tıp fakültesinde bu sene staj • 

!arını bitirmit olan genç hekimle • 
rimiz dün Millim talonlannda ho
caluı terefine bir veda çayı ver • 
mitlerdir. 

Nafia vekaleti hususi 
kalem müdürlüğü 

Nafia vekaleti hususi kalem mü
dürlüğüne İzmir demiryolları na • 
fia komiseri Serveri Bey tayin edil
miıtir. 

Biz bögle düşünüyoruz, 
Siz acaba ne dersiniz? 

latanbul plônınırt hazırlanma" 

me•eleainde bir usulsüı:lük yapıl • 
tlıiı bildiriliyor. Bu havadis eier 
doiru İse hakikaten her ıehirlinin 
yüreii &ızloyacaktır. 

Hôdia"ye kısaca bir bakalım: Ne 
olmUf? 

l.ıon,bul belediyesi,• ııenelerden 
beri hasretini çektiği plônlı bir ls-
tanbul uü-d- ~· •. .,. " .. 

~ .. "" 6..-.. ırmeKı uufVnrnuı 
cıe b&mun rte ıekifJe tanı:üni W.m 
ll~l~iiini aramlflır. Ba cihet, bu dü 
fUnUf, cidden fOY<Jnı fiikrandır. ls-
tanbulun bir plan dah ·ı· d . d . ı rn e yenı • 
«n unannı Jıim i•teme~? 

!1unun için bir mektupla Alman 
Mmıarlar cemiyeti riy<Uetine mü _ 
racaat edilmiı. Ve c.emiyelin reisi 
olan M. Hergüç muauininin imuııi· · 
le belediyeye bir mektup Y0%0rak 
bu İfi yapsa yapsa Her11üç yapar, 
itten en iyi anlayara adam odur, de 
mif. Ve 1.ıanbul belediyen de her 
nederue bu adamın üzerindl! lazla 
urar e;ylemiı. 

Şimdi yapılan itira~lar fW'lar • 
dır : 

Euvela bu adam bir fehir müte • 
hauı•ı deiildir. Bir kanalıza•yon 
ve fO•e mütehassıaıdır. Binaenaleyh 
ıehir iılerinden anlcıdığ,ı iddia eJi .. 
lemez. 

Ei er bu Hergüçün yerinde o za
man ıeyri intihap manevrası n(ti
cesinde, herhangi bir su mütehauı· 
sı veya köprü mühendisi veya ne 
bilelim iıten anlamıyan herhangi 
başka bir adam bulunsaydı ue bu 
adcım muavini vasıtasile bu ifi )'tıp· 
sa yapsa bi.zim Her Docteur yapar 
Jese)'t:li, bu muavinin sözüne ino • 
narak onu da alıp tba~ımı.un üs -

1 
ıünde yerin oar diye kabul ef/ecek 
miydik? 

Saniyen: Şehircilikte gÖ&tertliii 
~ükaek kabiliyet ile temayü:& •tmit 
Almanyada bu hadise hayli Jetli • 
koduları mucip o/mıq, Alman mü
telıaaalan lal:anbul belediyesine 
müracaat etmifler fakat dert anla
tamamrılardır. Bunun üurine M. 
Hergüç"ü iıinden çıkarmqlar ııe 
keyliyeli belediyeye de haber uer· 
miıler. Buna rağmen bWın beledi
ye bu kanali%aıyoncu adamın ve -
receii rapordan vaztreçm~Fir. 

Bütün bunların a~bebi nedir? 
Belediye, Hergüç üzerinde, neden 
bu kadar ikazlara raim•n urar et
mek 11alletintle bulunmuıtur? Bu 
cihetleri anlayamadrk. Dünyada 
yaln~ Hergüç mü uardr? Almanya 
f/a alının, Franaada olsun ln11iltere 
veya Amerikada oZ.un kanaliuıs -
.)'Onctı deiil fakat hakiki ~hirci 
mütehauıslar bulmağa imkan yolı• 
muydu? 

J.ıanbul belediyesinin bütün bu 
h<icliaelere rağmen bir adam hak • 
kında bu kadar urar etmesi cid • 
den ıayanı dikkat ııe ıayanı tees -
•ıirdıir. Yapılacak olan şey niha -
)"1t bir apartıman deiil, koca bir fe 
lıirdir. Dökülecek olan paralar Üç· 

yüz. bin, dört yüz bin lira da Jeiil, 
milyonlardır. Ve bu milyon/an uer
Jiği halde neticrde rnırap çeke • 
cek grne /atanbul halkıdır. v., bu 
if bir patlak verJigi :aman ,ene 

mesul edilecek belediyedir. 
Müteyakkız, t#arbin bir belediye 

e:vvelci kentli menfaati icabı olaralı 
bunları Jü~ünml!k mecburiyetine!~ 
idi. 

• 
Biz böyle düşünüyoruz, 

Siz acaba ne dersiniz? 

-----·----------------------------·-

CEMiYETLERDE 

Gayrimübadillere 
Yapılacak tevziat 
Yüzde yarımların tehir 
edilmemesi rica edildi 
Gayrimübadillere te•zi edile • 

cek bonolarm tab'ı bu ay nihay<-~ 
tine kadar bitirilecek ve mayısın 
ilk ıünlerinde teTziata batlanacak 
br. T eTziata nezuet edecek olan 
komiıyon Bahtiyar hanına yer!et
mek Üzeredir. Birkaç gün aonra 
Gayrimübadiller cemiyeti de bu • 
raya tatmacaktır. Yüzde yarım pa 
ra tevziatı hakkında komisyona 
henüz biç bir emir tebliğ edilme -
mittir. Verilen laabere göre Maliye 
vekaleti yüzde yarım para tevzii
ni elU itibarile kabul ebnekle be 
raber, tevziatın daha yüksek bir 
niabet dahilinde yapılabilmesi içiıı 
hunu bir müddet tehir etmek ta -
savvurundadır. 

Bununla beraber Gayrimübadil 
ler cemiyeti, yüzde yarrmın tevzii 
için Vekalet nezdinde tetebbüste 
bulunmuf, ileride toplanacak para 
run da ayrıca tevziini ve •imdilik 
mevcut paranın tevziinin tehir e -
dilmesini rica etmi,tir. 

Maslak yolu faciası 
Ağırceza dün bu faciayı 

muhakemeye başladı 
Birkaç ay evvel Maslak yolunda 

bir kaza olmuf, Y eniköyden Şitli
ye gelmekte olan 
'°för Hakkı efen 
dinin idaresinde
ki otobüsle Yeni
köy istikametin • 
de ilerilemdcte o 
lan Albert Tara -
gano Efendiye a
it otomobil biri • 
birlerini sıyırm••
lar, otobüa devril 
mit ve ditçi mek-

.ıl. T arag•no el. tehi müdürü Ki. • 
zım Esat B. ir. kı

zı ile müezzin Ali Efendi ve Meh
met Efendi iıminde üç kiti ölmüt, 
birkaç ki,i de yaralanmıtb. Dün 
afır ceza malıkemeain<le bu facia. 
nm muha.k....,aine baflandı. latin
tak kararnamel'i okunduktan, •uç 
luların iıticTabı yapıldıktan aonra 
ketif raporu okundu. Bu rapora 
nazaran otobüıle otomobil kutı • 
lapnıf, otomobil otobüsün "fener
lerini aöndür,, itareti vermesine rağ 
men fenerlerini aöndürmemİf ve o 
tobüsün ya~nda geçmek istemit, 
otobüs te bır kazaya mini olmak j. 
çin manevra yapıruf, fakat süratli 
gittiğinden ~ğaçlara çarpmıf, oto -
hüsün yaptırı manevra doğru ve i
yi imif, fakat. fren yap?"":dığı için 
kazaya sebehıyet vermıttır. Han • 
gisinin hangnini sıyırdığı tesbit e
dilememektedir. Bundan ıonra 
suçlular iıticvap edilıhit, ikisi de 
hatiyı biribirlerine atfetmitlerdir. 
Kaza esnasında Albert Taragano 
Efendinin yanında bulunan ve ka
zadan sonra izini kaybettiği için 
hüviyeti güçlükle tesbit edilen ve 
kendisi mü~ülatla meydana çıka
rılan Matmazel Anna ile otobüs 
yolcularından Ticareti dahiliye 
gümrüğü manifesto memuru Ele • 
rem Beyle halası Vicdan Hanım, 
toför Refet, Goldinar, Hofer, En
ver ve Halit efendiJer fahit olarak 
dinlenmi,lerdir. 

Bunlardan Matmazel Anna: 

- Teyzeme gidiyordum. Alber
te rastgeldim. Yanında Murat efen 
di isminde bir ukad-.ı vardı. Be
raberce Büyükdereye kadar bir ge 
zinti yaptık. Bu aralık yolda bir o
tobüse rastgeldik Otobüsün lam -
baları vardı. Biz lambaları söndür 
memittik. Hafifçe sıyırdık ge1;tik. 
Biraz ileride durduk. Otomobili ı 
muayene ettik. Ehemmiyetli bir 
harar yoktu. Yolumuza devam el · 
tik. Trabyaya gittik. Otobüs ağaç
ların arasında görmüttü.m _ve bir~z 1 
yolundan çıkını~, üzerımıze gehr 
vaziyette idi. Kazadan sonra ba~_a 
dört yaralı olduğunu Taragano soy 
ledi demittir. . . 
Diğer tahitler de gördüklerını, 

bildiklerini söylemitlerdir. Ekrem 
Bey otobüsün fenerlerini söndür · 
düğünü, kazaya mani olmak için 
manevra yaptığını, fakat otomobi
lin fenerlerini söndürmediğini söy 
lemi.tir .. Diğer ,ahitler de hemen 
hemen ayni ifadeyi tekrar etmi' • 
!erdir. Muhakemede verese vekil • 
leri, tahitlere hatayı tesbit makaa
dile birçok sualler sormutlardır. 
Muhakemenin devamı ba,ka gü -
ne bırakı im ıştır. 

l-11.rpari' 
Spor eyi amma! 

Sporu severim. Genç/;ği ceııııal, 
atlet bir halde görmek en büyük 
:zevkimdir. Genç yÜrekleı'in heyeca 
nı, genç adalelerin gerginliği lıuıı
vettir, nefedir ııe harekettir. Bütün 
bunlar iyi ,eyler. 

Fakat öyle görüyorum kimm 
bir kaç yıldanberi gençler arasın
daki spor hevesi, olgun ııe nizamlı 
bir teı ·biye mahsulü olmaktan \-ık
mı,tır. Eski mekteplerde top oyna
mak yaıuzkh. Mektebe bir lastik 
top getirene ceza ııer:lirdi. Bu bir 
ilrathr. Fakat bugün mektcp~er
de ııe mektepliler arasındaki spor 
hareketleri de ayni ifratın miUpet 
felrlidir. 

Oyun, spor, temsiller, musiki 
genç ruhların hoflandıkları fey/er 
dir. Hesap, hendese, kimya, tarih 
onların yanında adeta ilôç gibi a
cıdır. 

Fakat ne çareki hayat yalnız 
futbol, tiyatro ile maaiki deği.IJir. 
Bunlar ancak ömrümih·ün çerezi 
eğlencesi olabilirler .. B:r İnıuzn ha
yatında yalnız bunlarla ya1ayab:
lir mi? 

Valrıô lngiliz proleayonel takım 
lannJa klüpten klübe binlerce lira
ya alrtııp sahlan oyuncular vardır. 
Senede bir kere ringa çıkıp bir kaç 
yumruk yemek veya atmakla ccp
ler:ni Jolduran bohınrler vardır. 

Fakat bunlar da iki. m.lyon ln
giliz oyuncusunun bir kaç yıldızın
dan ibarettir. 

Zaten mesele fertlere değil bü
tün bir cemiyetin terbiyea:ne ait
tir. Geçen yıl ortamelrtep ııe lise 
imtihanlarının verdiği netice bize 
bir ders olmalı idi. Spora, oyuna, 
temsile, müsamereye kapılan tale
be riycuiye ııe fizik imtihanlann· 
da ıuzpır sapır döküldüler. Bu •"!'e 
ayni neticeye ııarılmıyacagını k.m 
tenıin eder. 

Daha geçen alt,am lıtanbul rad
yosu bilmem hangi lise talebesinin 
ıe,lıil ettiği koro heyeti ta
rafından radyoda bir sey • 
ler söyleneceği haber v~rili
yordu. Şimdi bahar ge!di ya, mek
t~p tene.zzühleri de ba~lar demek
tir. Liae ııe ortamektep lutbol ta
kunlannın her per~embelıi r.ıaçlan 
bütün bir halta li•e talebesinin ye
gane konufmak mevzuu oluyor. 

Spor, oyun, musiki, dans, tenez
züh vesaire vesaire iyi, güzel ama 
Jerslt!r ne zaman okunuyor? 

Burhan CAHJT 
-----~-LiMANDA. 

Boğazda iki 
Vapur çarpıştı 

Rahne alan vapur Be
bekte sığlığa oturdu 
Karadenizden gelmekte olan 1. 

talyan bandıralı Dormoda Yapuru 
dün .Kuruç~me önlerinde Rusya - ı 
ya gıtmekte olan Mikapoli acen -
tasına ait Yunan bandrralr Ye kap 
tan Andon ArnapuJoıun idareain • 
deki Gazoz ismindeki vapurla çar
pışmıtbr. Müsademe neticesinde 
Yunan vapurunun sancak battara-
fr mühim hasara uğr-.mıştır. Va · 
pur yoluna devam etmit&e de Be -
bek önlerinde sığlığa oturmu~tur. 
ltalyan vapuru yoluna devam et · 
miflir. 

Define arayanlar 
Sürmene kazasından antikacı Krı

talızada Hasan Tahsin B.ve arka
daflarmın aldıkları ruhsabıameyc 
istinaden Kara Hasanlıda Roma 
İmperatorluğundan kalma bir de
fine aramağa ba~ladıkları haber 
verilmektedir. 

MAYIS 

Cuma sabahı 
Türkiye Tuı!ng ve Otomobil 

Klöbü ile Milliyet tarafından 
tertip edilen Otomobil, Moto
siklet, Bisiklet yarışlarının ya
pılacağı gündür. 
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r-- Çocuk haftası için -'1 \.. ____ ___; 
Çocuk ve edebiyat 

Çocukların aldatılması çok ko- 1 
lay, kolay olduğu için de insanı~ 
en çok gücüne giden feyle_rden bı
ridir; çocuklara mahsus dıye yazı
lan kitapların ekserisini bunun için 
sevmem. 

Onları bir açıp karıtlırın, tuhaf 
diye söylenen sözlerin bayağılı
ğına, manzumelerin gelitigüzelli
ğine, hikayelerin soğukluğuna hay
ret edersiniz. Fakat bunları yazan
ların mazereti hazırdır: "Biz bun
ları sizin için değil, çocuklar için 
yazıyoruz. Oğlunuzun yatında ol
saydınız yazılarımızı elbette ki ba
yağı, geli9igüzel ve soğuk bulmı
yacaktınız, onlara gülecek, onlar
dan heyecan ve alaka duyacaklar
dı. Aıil lazım olan da bu değil mi? 
Gün geçtikçe zevkleri inceletir, 
gülmek, heyecan ve alaka duymak 
için daha iyi yazılar arıyacaktır.,, 

Bu sözlere verilecek cevabı Go
ethe' den alacağım. Eckermann an
latıyor: 

" Yemeği Goethe ile yedim.Sof
ra kaldırıldıktan sonra Goethe Sta
delmann' ı gönderip içinde usta - i
şi resimlerin kopyeleri bulunan 
birkaç büyük cilt getirtti ... - Bun
lar, dedi, zevki kuran vasıtalardı. 
Zevk, ortahalde güzel olan feyle
re değil, ancak ve ancak hakikaten 
nefis olan teylere bakarak terbiye 
edilir. Ben size yalnız en iyi eser
leri göstereceğim; bunlar sizin zev
kinize temel olduktan sonra eli
nizde öbürleri için de bir mrhak 
var sayılır, artık siz onlara, layık 
olmadıkları bir hayranlığa dütmek 
tehlikesi kalmadan, kıymet biçebi
\irsiniz ... ,, 

Çocuklara verilecek ilk kitaplar, 
onların zevklerinin temeli olacağı 
için ehemmiyetlidir. Onlara kartı 
müsamaha göstermek caiz değil
dir. Zannederim ki çocuklara ki
tap seçmek için bir ~ek yol vardır: 
·Jnlara okutulacak kıtapların, man
zumelerin, büyükler tarafından da 
~evkle okunacak eserler olması. 

Bütün dünyada çocuk edebiyatı
ıın ölmez eserleri hangileridir? 

i..a F ontaine'in şiirleri, Perrault' • 
nun Contes de mamere l'Oye'sı, 
Swift'in Gulliver'i Defoe'nun Ro
binson'u değil mi? Bunların hiç bi
ri Grimm kardeşlerin ve Ander
<ı~n'in hikayeleri de dahil olmak 
üzere hiç biri çocuklar için yazıl
mamı~tır. Bilhassa ilk saydığım 
dö:t büyük eserin muharrirleri ço
cukları hiç nazarı - itibara alma
mışlardır, hele Swift'in kitabı, bir 
siyasi hicivdir. Fakat sonradan o 
hikayelere çocukların alaka göste· 
rebileceği de düşünühnü' ve onla
ra da okutulmuştur. Onları büyük
ler de seve seve okuyabilir. 

Çocuklara mahsus olarak yazı
lan kitaplar ise akliselim ile adeta 
alay eden şeylerdir. Hiç bir temeli, 
manası olmıyan masallar, harika
lar uydurmak! ... La Tontaine hay
vanları konuttururken, Swift ufa
cık veya koskocaman insanlara, 
devlet kurdururken bu remizlerle 
beşeri birer hakikat göstermek is
temitler, bilhassa en temiz bir üs
lupla yazmı,Iardır. Onlarda çocuk
ların zi!.r.iyetine göre yazm:o.k 
hevesi asla gözükmez. 

Yulea Verne ... Onun bir sersem 
olduğunu tasdik etmiyenlere kitap
larını bir kere okumalarını tavsiye 
edin. Kendileri sabredip sonuna 
kadar okuyabilseler bile oğulları 
daha onuncu sayfada gülmeğe ba,. 

lar. Tayyareyi, tahtelbahri, daha 
bilmem neyi haber vermit; fakat 
ne tayyaresi tayyareye, ne tabtel· 
bahri tabtelbahre benzer. Zama
nında ilim, fen baylı ilerlemifti, 
Bugünkü karihaların çoğu tahmin 
ediliyordu; fakat Yules Verne za
manmdaki bilgilerin hiç birinin 
neticelerini doğru olarak haber ve
rememiştir. Seksen günde devri -
alem, işte surat hakkındaki keha
neti! ... Zamanının ilim adamlan o
na hiç bir ehemmiyet vermedi, za
ten o çocuklar için yazdığından bü
yüklerin tasvibini beklemiyordu. 

Çocukları aldatıruyahm, onlara 
mahsus kitap olmaz. Büyükler için 
yazılmıt kitaplar arasından veya 
halk masallarından • bunlar da bü· 
yükler içindir ki • onların botuna 
gidebilecekleri seçelim, güzel, ama 
cidden güzel resimlerle süsliyelim 
ve onlara büyüdükleri zaman da 
tekrar okuyabilecekleri kitaplar 
verelim. 

Nurullah ATA 

Bugünkü program 
1 S TAN BUL• 
18,lS: Plak ne,riyatJ. 19,lSı Ajan• ve muh

telif netri7at, 19,30: Türk mu•iki netıriyab; 
(Kema1 Niya:ı:i B. Ha-,.ri.ye H. Müzeyyen H. 
Mahir Bey.) 21: Selim Sırrı BeJ' tarahnd.an 
lıconferan•. 21,30: Dana mua.ik.isi radyo orke•
l'ra•ı tarafından. 

V A R Ş O V A, t4ı5 m. 
18,10: Konferana. 18,30: lkbıadt yeıair ba

hisler. 21,05: Senfonik konser. 22: Müsah.abe. 
22,15: Hafif orkestra musikisi. 23: Hafif Te 
danı muıikiıi. - Mü.sahabe. - Danı ve Jıa. 
{if musikinin deYamL 

B U O A P E Ş T E, 550 m. 
18,JG: Kemaq kona.eri. 19: Koqferans. 19,30 

Mıne Emma Komlosi tarafından Macar t•r· 
kılan ( ıiıan muıik.iıi refakatile.) 20,30: Stüd
vodan bir tjyatro netri. 21,15: Haberler. 21,30: 
8udape1te konıer orkeıtra11, 23,40: Bac:z: ,; ... 
s•n takımı. 
B0KREŞ,364m. 

13: Borıa. - Pli.k. - Haberler. - Pli.k. 
ll,15: Mektepli netriyab. 18: Cr. Ojnico or
keıh·ası. 19: Haberler. 19,15: Orkeıtranın de
veımı. 20,10: Konferanı. 20,30: Johann Straosı 
un eserlerinden, ''Die FLEDERMAUS,. iıimli 
operet tem.aiti. Müt .. kibr.:n haberler. 

M 1 L A N O, T O R iN O C E N O V A, 
T R l y E s T E, FLORANSA, 

18,10: Danı musikisi. - Müsa1ıabe. 20,40: 
Plik. 20,55: Haberler. 21,05: Pl.ik. 21 ,55: 
"Don Giovanmİ 11 ismindeki 4 perdelik. muıilci
li temsil • 

V 1 Y A N A, 507 m. 
18,20: Hafif muıiki - Müıababe. 20: Saat 

ararr ceıaire. 20,15: Haftanın 1ıaber icmali. 
20,40: Aktüalite. 21: Uç yüz ıenelik opera e
ıerlr.:rinden parçalar. 23: Haberler. 23,15: Ak.
tam konseri. 

HAMBURC,332m. 
21,15: Milli netriyat. 22,30: ""Amele tarkı

•• isimli bir ıkeç. 23,20: Muaikili bir pro
Rram. 24ı Atk t•rkılarr. 1,05: Gece musikisi. 

B E L G R A T, 437 m . 
18: Orkeatra konıerj. - Müu.habe. 19,30: 

Dera. 20: Plik. 20,10: Hitabe. 20,30: PliJc ile 
popüler musiki. 20,50: Reklimlar. 21: Yuıo•
la• beıtek&rlarının konıerleri. 21,40: Senfo
nik konser. 23,20: Muhtelif söz:ler. Müteakiben 
aiıan muaild•i. 

KONISVUSTERHAUSEN, 1571 m. 
18,45: Huco Wolfun ıarkrlarından (Tenor 

rnuaganni tarahndan .. )-- Müıahabe .• 19,55: 
Şiir. 20: Sen, küçük, fakat güzel, aydınlık bir 
ıehirıin,, isminde bir ıkeç. 21: Kııa haberler. 
21.15: Richa.rd Strauııun e•erlerinden sen
fonik konser. (Layp-ı;iıten naklen.) 22,30: A
mele t•rlnaı isimli ıkeç. 23: Haberler. 24: Al
man Ye lnsiliz etüd7anları tarafındao ıarkı
lar (Londradao naklen.) 

Satılık köşk 
Altunizadede, Küçükçamlıca cad 

desinde 16 numaralı kötk müsta -
celen satılıktır. Köşkün iki dönüm 
bahçesi, on odası ve sair 
müştemilatı vardır. Bina kii.rgir ve 
yenidir. Bakmak isteyenler içinde
kilere müracaat edebilirler. 

R ES S 4 M ların her aradığı 
boya, fırça vuaire 

yalnııı Yenipoıtane cad. No. ~2 
A. Memdub'ta bulunur. 

-Milliyet'in edebi tefrikası: 59 

KANLI SIR 
Doktor, bana İnandığını söyle· 

mekle, bana kendisinin itimadı ol
makla beraber gene sormaktan 
kendini alamadı: 

- Peki amma, bu, nasıl olu • 
yor? 

Doktor Nüzhet Süleymanın se· 
sinde tavrında öyle bir sokuluf, 
öyle ~andan bir inanış, ve öyle b!r 
titreyiş vardı ki gayri ihtiyari bır 
titreyi§ vardı ki hem acıdım, hem 
sevdim, hem ürperdim: 

- Maalesef oluyor! 
- Peki, doktorcuğum , ben, 

hasta mıyım? 
Doktor, gözlerini indirdi, dili 

tutuktu: 
- Affet, Hüsrev! 
- Ömrümde, bu kadar kibar, 

temiz bir özür aileyiş görme • 
mişti~. Bu asil boyun eyişin kar
şısında ben utanmak duydum: 

- Doktor, ben de sana karşı 
mahcubum. 

-Neden? 
- Asıl af dilemeğe mecbur O· 

Yazan: Ma.~mut YESARi 

lan biri varaa o da benim. 
Doktor, garip garip bakıyor • 

du: 
- Peki amma, neden? 

- Çünkü sen, samimiyetinden 
şüphe edilecek bir adam olmutsun ! 

- insafsız olma doktor ... 
Kumlar üzerinde çıhrdayan bir 

ayak sesi, bize doğru yaklaşıyor
du. 

Doktor, batını çevirerek baktı: 
- Galiba, bizi merak ettiler, a

ramağa çıktı~ar. 
- Bu meraklı zat, kim olabilir? 
Doktorun baktığı tarafa bakıyor 

dum. Ay ıtığının aydınlattığı yol 
üzerinde beliren gölgeyi Neşideye 
benzettim: 

- Neşide, buradayız! 
Genç kız, biran durdu ve bir is

tikamet tayin eder gibi baktıktan 
sonra koşmağa başladı. Hem kotu
yor, hem çığlık çığlık bağırıyordu: 

- Niçin kaçtınız? Araya araya 
b141m döndü. 
Yanımıza gelmitti, soluk soluğa 

t.LIYET P~t:MHt: 

c ............ -- ...... , .. _. .•. 
Tutulmuş ay ... 

Tramvayda, siyahlar giyinmif 
güzel bir kadın gözümüze ilişti. 
Belli ki matemdelidi. Fakat buma 
tem rengi kendisine öyle yakışmıf 
tı ki, mesela beyazlar giyinse im • 
kanı yok bu kadar cana yakın ola
mazdı. 

T ee~siir halilçe sararmış yüzünü 
adeta bir duvak gibi kaplamı,tı. 
Kırmtzı dudaktan, ergin bir kireze 
benziyordu. 

Siyah mı, mavi mi, yoksa yefil 
mi olduğu pek anlaplamayan göz 1 

lerinde kaybolmuf sevgilimn ha • 
yali ağlıyor gibiydi.. Arkadtıfla 
ben, biribirimize bakıJtık. ikimi • 
:din de ağzından ayni lısdtı çıktı: 

- Ne güzel kadın değil mi? 
Sonra onu mutlaka birine ben -

zetmek ihtiyacını duyduk. 
-;- Kime benziyor? 
Düşündüm, hatırıma gelebilen 

simalardan hiç birine benzeteme • 
yince: 

- Vallahi, dedim. Bu bir tutul
muş ay parçası ... Hani ay tutulur • 
ken her taralı karanlığın içine gi
rer de yalnız bir köşesi meydanda 
kalır. Bu da öyle ... Beyaz olan yal
nız yüzü ... 

içini çekerek güzel kadına bir 
daha baktı: 

- Tutulmuş ay ... iyi amma, bir 
az daha onunla beraber bulunur • 
sak korkanm ki ay gWi biz de tu • 
tulacağız!. 

M. SALAHATTIN 

Fransız Tiyatrosu 
27 nisan cuma, gündüz ıs te ve ak. 

ıam 20 de 
Leblebici Horhor ağa 

opera komik 3 perde 
Filmde tenor parçalarım okuyan Adem 

B. Hurtit B. rolünde. Tamam orkestra. 

Hali tasfiyede bulunan 

Samsun Sahil demiryolları 
Şirketi tasfiye heyetinden : 

Tasfiye muamelatının nihayet 
senei haliye Haziranı gayesine ka
dar ikmali takarrür eylemiş ol
makla hisse senedi sahiplerinden 
hisse bedellerini almak için timdi
ye kadar müracaat etmemiş olan
ların Ziraat Bankalarından veya 
tasfiye heyetinden alacakları be
yannameleri doldurarak hemen 
Haydarpata' da mezkur tasfiye he
yetine göndermeleri ilan olunur. 

(16056) 

lııanbul Asliye mahkemesi birinci ti
caret dairesinden : 

Bursa Kaplıcaları Türk Anonim şirke
ti Avukatı İsmail lsa Bey tarafından 

Bebekte V aldei Hidivi yalısında mukim 
Sabık Hidiv Abl>as Hilmi Paıa aleyhi· 
ne 934.209 numaralı dosya ile ikame <>

lunan alacak dava11ndan dolayı müıa· 

rünile:rh nanuna gönderilen dava arzu• 
hali ikametgihmın me.;huliyeti hasebile 
bili tebliğ iade kılınmıf ve tahkikat ha
kimliğince H. U. M. K, ı4I inci madde
si mucebince ilanen tebliğat ifasına ka
rar verilmiıtir .. Kanunu mezkUrun 142 
inci maddeaine tevfikan arzuhal ve müs
tenidat suretlerile iıbu ilanın bir suret 
Mahkeme koridoruna asılınııtır. Tarihi 
ilandan itibaren bir ay zarfında Müdda
leyh Abbas Hilmi Pata Mahkeme kale. ( 
mine bilmüracaa arzuhal ve müıtenidat!' 
ıüretlerini tebellüğ ile cevapnimeıini i
ta eylemediği taktirde giyaben muame
le ifa kılınacağı ilan olunur. (ı6063) 

idi: 
- Gizli gizli neler konufuyorsu

nuz? Kimleri çekittiriyorsunuz? 
Doktor Nüzhet Süleyman, gü

lümsedi: 
- Kimseyi çekiştirmiyoruz. • 

Mehtapta, biraz serin hava alıyo
ruz. 

Netide, meydan okur gibi bir ta
vırla yumruklarım beline dayamıt
tı: 

- Mehtap, bu geceye mahsus 
değil.. Her zaman, istediğiniz ka
dar bava alabilirsiniz. Bu geceki 
maçı kaçırmanız için kafi sebepler 
mi? 

Doktor da benim gibi tatırınıt· 
tı: 

- Ne maçı? 
Neşide, sağ kolunu havada savu

rarak gülüyordu: 
- Mülhit, heyecanlı bir maç .. 

Avukat Şerif Baki Beyle Sırrı Nev
res Bey arasında iddialı bir tavla 
partisi batladı. 

Doktorla gayri ihtiyari gözgöze 
gelmiştik. ikimizde ayni manalı 
bakışlarla biribirimize bakıyorduk. 

Neşide, ateşli ate~li anlatıyor
du: 

- Ben, tavladan ne anlarım, ne 
de hoşlanırım. Hoşlanmak için 
muh~alc anlamak lazmıgelmez 
ama, ben, tavlanın takırtıaına ta-

~ 

Bu akşam TÜRK ve SUMER 
Muhteşem gala suvaresi 

sinemnlarında 

ş:mdiye kadar glSrlUen Tllrkçe filmleri• en muazzam·; ... 

ANKARA Türkiyenin Kalbidir 
Bntün Türk milletinin, ordu tunun ve ••nçliğinin dahil olduğu i•kılap filmi... (16070) 

M E L E K Sinemasında 

ZABIT NAMZETLERi 
filmiai mutlaka ıldip 16rllnllı. Sizde en 

- cak ıo• derecı kuvvetli bir film 

gll:ı:el tesirler bıraka

- (16068) 

. 
Şark Demiryolları işledici kumpanyası 

Türk Anonim Şirketi 
31 Mart 1934 tarihinde lstanbul'da alelade olarak inikat eden 

hissedarlar hey'eti umumiyesinin 18 nci içtimamda hissesenedi batı· 
na 10,- lsviçre frangının tevziine karar verilmittir. 

işbu Hey'eti Umumiyede ittihaz olunan karar mucibince 1 ma
yıs 1934 tarihinden itibaren ve hisse senetlerinin 52 numaralı kupon
larının teslimi mukabilinde lsviçre'Je on lsviçre frangı üzerinden ve 
diğer memleketlerde de tediyat mahallindeki günün kambiyo rayici
ne göre 10,- lsviçre frangının be<leli üzerinden tevziata başlanacak· 
tır. 

Türkiye' de 
lstanbul'da Kumpanyanın Sirkeci' deki idare merkezinde. 

Fransa' da 
Pariste Bulvar dezitalyen No. 16 da Bank Nasyonal pur le 

Komers e Lendüstri ve bunun şube ve ajanlıklarında. 
Avusturya' da 

Viyana'da Viner Bank Ferayn. 
Belçika' da 

Brüksel'de Montagne dü Park No. 3 te Sosyete General dö Bel-

Ho/anJada 
Amsterdam'da Teixeira dö Mattosefendiler. 

lsviçre'de 
Bal' de Bank Komersiyal dö Bal. 

gique. 

Zurih'te Kredi Sis. 
. irianl:iul 20 Nisan 1934. 

MECLiSi iDARE 

, __ .....;ı~s-T_A_N_B_U~L....;;8~E~L~ED~1Y_E_s_ı __ ıL_A_N_L_A~R~I--__.I 
Bahçe Kapıda 39-41, 1-3 No. lı dükkan kiraya veril

mek üzere kapalı zarfla müzayedeye konulmuştur. Talip o
lanlar şartname almak üzere her gün Levaznn Müdürlüğüne 
müracaat etmeli, müzayedeye girmek İçin de 126 liralık te
minat makbuz veya mektubu ile teklif mektuplarını 17-5-934 
perşembe günü saat on beşe karar Daimi Encümene venne-
lidirler. (1980) ' 

A 

Beher metre mik'abma 50 kuruş kıymet konulan Çar
şamba'da 60 mcı ilk mektepte mevcut 20,52 metre mik'abı 
taş satılmak üzere müzayedeye konulmuştur. Talip olanlar 
şeraiti anlamak üzere her gün, müzayedeye girmek için de 
yüzde yedi buçuk teminat akçesi makbuzu ile 17 -5-934 Per
şembe günü saat 14 de kadar Fatih Kaymakamlığı ve B. Ş. 
Encümenine müracaatları. ( 1977) ., 

Şehzade Başında Kalenderhane mahallesinde Kalen
derhane medresesi enkazı satılmak Üzere müzayedeye konul· 
muştur. Talip olanlar şeraiti anlamak üzere her gün, müza
yedeye girmek için de 12 liralık teminat akçesi makbuzile 
17-5-934 perşembe günü saat 14 te kadar Eminönü Kay
makamlığı ve B. Ş. Encümenine müracaatları. (1987) 

Tepe Başında 18 No. h dükkan : Teminat 27 lira 
Pangaltıda 5 No. lı hane : Teminat 7,5 Iira. 
Galata'da Fermeneciler caddesinde 15-165 No. lı dükkan 

, Teminat 34 Üra. 
Yukarda yazılı mahaller kiraya verilmek üzere müza· 

yedeye kQnulmuştur. Talip olanlar şeraiti anlamak üzere 
her gün müzayedeye girmek için de hizalarında yazdı temi
nat akçesi makbuzu ile 17 -5-934 perşembe günü saat 14 de 
kadar Beyoğlu Kaymakamlığı ve B. Ş. Encümenine müra
caatları. (1984) 

hammül edemem. Fakat bu, kulak 
tırmalayan tavla partisi değil, üs
tadane oynanılan bir maç! 

Doktor, tasdik eder gibi batını 
sallıyordu: 

-· Şerif Baki, hakikaten güzel 
tavla oynar. Onun oyununu sey
retmek, adeta bir zevktir.! 

Ne9ide, hayret ve takdir dolu 
bir sesle: 

- Sırrı Nevres Beyin oyununu 
de bir görün, doktorcuğum, dedi. 

Ben, görmediğrm halde, onun 
meharetine emindim: 

- Tahmin ediyorum, yavrum! 
Bot bulunmuttum. Lakin, Neti

de o kadar heyecan içinde idi ki: 
- Neye? niçin tahmin ediyor

sun? 
Diye sormadı. 
Benim, Bot bulunarak, kanaati

mi ortaya atıtımı doktor da farket
mitti, yüzü hafifçe sarardı ve he
men lakırdıya karıştı: 

- Nesine oynıyorlar, kızmı? 
Neşide, dudak büktü: 
Kaybeden, bize bir kır ziyafeti 

çekecek! 
-Kimlere? 
Genç kız, gülüyordu: 
- Bu da sual mi ya, doktorcu

ğum? Kime olacak, hepimize! iş 
parada değil, ~ddialı olmasında ... 
Avukat, kendıne pek güveniyor. 

öyle böbürlenip yüksekten atıyor. 
ki görmeyin .... 

Dayanamadım, sordum: 
- Peki, Sırrı Nevres Bey? 
Ne9ide, taacciibünü gizliyemiyor 

du: 
- Sırrı Nevres, gayet sakin ... 

Şerif Baki Beyin övünmeleıine 
kıs kıs gülüyor! 

-Tabii! Onun kendine emni
yeti vardır, kızım! 

Dememek için kendimi güç tut
muttum. 

Doktor, batını iğmlş, düşünüyor 
gibiydi. Birden başını kaldırdı: 

- Yavrum, hangi taraf daha 
kuvvetli görünüyor? 

Netide, sağ elile benim sol kolu
mu, sol elile de doktorun sağ kolu
nu yakalamıştı: 

- Gelin de görün ... Hakikaten 
görülecek! 

Ve bizi köşke doğru sürükliyor· 
du: 

- Beybabam, hakem vazifesi
ni görüyor .... 

- Daha mükemmel hakem de 
bulamazlardı. 

Köşke yaklattığımız zaman, Na
şide kollarımızı bıraktı: 

- Oyuncuların şartları var. Se
yirciler, katiyen oyuna müdahale 
etmiyecekler ! 

- Biz, anlamayız ki kızım! 

Mersin yolu 
İN ô NÜ 2~·~~~n 

PAZAR günü saat ıo da s~ 
nhturundan kalkacak. Gidiıte: ~ 
nakkale, lzmir, Küllük, BodruJ11ı, 
doı, Mannaris, Dalyan, fetlıİ1' 
Kalkan, Kaı, Finike, Antalya, >ıJ1 
ya, Mersin. Dönüıte: ayni iskei<_'! 
le beraber Taıucu, Anamur, Kut"' 

sı ve Geliboluya uğrayacaktır./ 

Trabzon yolu 
SADIKZADE 2~4~; 
PAZAR günü saat 20 de c,,ı; 
rıhtımından kalkacak. Gidişte: 'fi 
guldak, İnebolu, Ayancık, S~ 
Ünye, Ordu, Kireson, Tirebolu, 
rele, Trabzon, ve R;ze. Döniifte ~ 
]ara ili.veten, Of, Sürmene ve 
latbaneye uğrayacaktır. 
-:-~~~~~~~--::~ 

İzmir sürat yol~ 
SAKARYA vapuru 3 ma1" ~ 
tarihine müoadif pertembe gün~ 
itibaren ISTANBUL ile IZMllt , 
sında ıürat! postasını yapacaktd'G' 
vapur her PERŞEMBE güniİ. _ıı 
LATA rıhtımından ıaat 14 te ";/ 
cak ve cuma günü ıs te lzmire f 
caktır. lzmirden Pazar giiniİ 
ı4 te kalkacak lstanbula pdl' 
günü saat ı6 da gelecektir. ,/ 

İmroz yolu 
Her PERŞEMBE günil ~ 

lata rıhtımından saat ıs de 1}. 
YAR vapuru kalkar. GidİI 
dönüıte mutat iskelelere uğrat.../ 

Mudanya yolıı 
vap~!ı':~a!e:.egtJ.,~!}!~ 
HERGON aaat 9,30 da 'f 
rrhtnnından kalkarlar. 

Beyoğlu dördüncü sulh hukulı ~ 
meıinden : Pariıte kılaber cad r 
88 No. oturan Mehmet Nazır Btf 

ladizihin) hastalığına müptela ol~ 
dan hacır edilerek Şiılide f!~ 
Gazi caddesinde Etem Paıa 'ı 
nında 6 mcı dairesinde mükiın ıl 

Kaznn Beyin valayeti altına ko,,... 
ilan olunur. (16073) 

RlUiY~~ 
Asnn umdesi " MiLLiYE!/. 

ABONE OCRETLE~-
Türkiye için tl•ı,.. 

L. K. I 
3 aylığı. ' , • ı1 • s • , 4 - ıl 
6 " .......... 750ıfj 

12 ,, •••• ' •••• 14 - ~ 

--c:ien ewl'ak •eri verilmez:.- ":J 
•eçen nüshalar 10 kuruttur.- ~ 
m•tba•ya ait itler için müdiriyet• ~ 
caat edôlir. Guetem;z ;Jinlar•• "': ,j 
tini kabul etmez. ~ -

Ol R. t "-eııi' ~ - sun... ıaye ewu. il! 
buri olan tartları dinleyıPtır 
riçten müdahale yok. BıııJı f 
yun göstermek, hatırlatııı d / 
Bu, iki ! Zar üstüne !akıt 1 

mek yok. Bu, üç! 
-Başka? 

-O kadar. 
Doktora döndüm: 
- Kabul mü, doktor 1 
Doktor, güldü: ; 
- Kabul ... Kabul... , ~J 
Netidenin maç dedil•d•· ':'j 

atağı salonda oynuyorlar. çefl 
larımızın ucuna basarak: 1 

• .1 
mittik. Odada çıt yokhl·" 

1 
"İ 

Şerif Baki de, Sırn Nefi'~' 
vehanelerde pulları tıJcı:,, ~· 
kırdata oynayan oyuncııl,ılil~ 
miyorlardı. Oyunun se••;..ıt1 
na, tavladan ziyade taır ,J 
!atıyordu. . ,~ 

Oyuncuların yüzlerıııe, pr' 'J 
de ister gibi baktıktaıı ~ooıııt:J 
koltuk sandalye çekere f"i 

Şerif Bakinin mora.~a~f,f f 
den, taliinin ters gittiğı a ·ıtıi 

b't tı 
dır. Sırrı Nevres de, 1 .A' 
sizliği vardı. oıırıl? 

Şerif Baki, bazan . ., d 
le çenesini tutuyor, derı , 
tünüyordu. ,.,..,Jı _ Bıı ... 



• 

Hakem Ahmet Beye 
BU DA AÇIK BiR CEVAP 

Açık mektubunuzu okudum, 
Evveli. funu söyliyeyim ki sizi 

.-e beni tanımayan, mevzuunuzu 
bilmiyen herbangi bir okuyucu gö
zile; mektubunuz fimdiye kadar 
bana yapılan hücumların en kuv
vetlilerinden sayılabilir. Bu mu
vaffakıyetinizden dolayı sizi teb
rik eder ve muvaffakıyetinizin 
devamlı olab1!meai için aizi ve be
ni tanıyanlann, mevzuumuzu bi
lenlerin çoğalmamasını dilerim. 

Size göre, ayni zamanda yapılan 
iki maçr yazmak ve bunun altına 
imza atmak bir mucizedir ve bunu 
yapan bir zamane peygamberidir. 
Halbuki bu ne bir mucizedir ve ne 
de ben bir peygamberim. Bakınız 
bu basit işi anlatayım: Ayni saat
lerde yapılan iki maçı birden gör
mek imkanı olmadığı için bu İfler
de bana yardım eden arkada,la· 
rım vardır. Bu arkadaslarrmın işit
tiklerine ve gördükle;ine kendim 
İşitm;f ve kendim görmüş gibi, 
hatta daha fazla itimat ederim. Zi
ra biribirimize itimadımız ve dü· 
rüst davranmaklığımız· uzun sene
lerin verdiği bir tecrübe ve itiyat 
n_etic~sidir. İşte, meseli. ben Tak
sım sıtadına gittiğim zaman bu ar· 
kadatlardan birisi de Fenerbahçe 
aitadına gider. Eğer bıı.ııka stadlar
da başka mühim maçlar olsa ora· 
I11;~a da gidecek ve benim gözümle 
gorecek, benim kulağımla işitecek 
ar~ad:"t.larım vaı-dır. 

~ıllıyet,,teki spor ve bilhassa 
!enkı.t ve münakaşa yazılannın al
ına ımza atmaklığım 0 spor yazı· 

lanndaki her şeyin mes'uliyetini 
kabul ettiğim içindir. Yoksa ben 
:e, şimdiye kadar bazı gazeteler. 

e olduğu 'Ve bazı muharrirlerin 
Yaptığı gibi imzamı atınıyabilir ve 
mesela sizde "acaba bu yazıyı kim 
~~:ıdı?,. şüphesini uyandırır, ker.-
1. •rn,e de bir kaçamak yolu yapabi
ırdını. Fakat kimseyi yormak iste-
~e.diğim gibi kaçamak yoluna da 
ı t.yacım yoktur. 

b Bu basit şeyi keşfedebilseydiniz 
enden evvel zemane peygamberi 

olurdunuz. 

Alpulluda 
Kooperatif 
50000 lira sermayeli bir 
~irket teşkil ediliyor 

ALPULLU, (Milliyet) - Günden 
güne geniıliyerek modern bir tehir hali
ne giren AlpulJu'da piyasa vaziyetin.in 
istikrarını tem.in etmek üzere Müdür Ali 
Şefik Beyin hiuımetile bir havayiei za
ruriye kooperatifinin tctkiline karar ve
rilmittir, 50,000 fıra sennaye ile ite baı 
hyacak olan şirket, Alpullu' da y~ıyan 
ve çah!"lnlarla etraf köy ve kazalardaki 
halk<n mübrem ve medeni her türlü ih
tiyaçlanna - rekabet kabul etmiyen n.İı· 
betler ve tartlar dahilinde - cevap ve. 
recek kudrete malik milli bir ticaret mü
eıse.seıi olacak, tuhafiye ve manifatura 
embau da dahil olmak üzere kuru seb. 
ze Ye bakkaliye eıyasına vanncıya ka • 
dar ~er malın alım sat.mı ile ittigal ede
cektir. 

M~tehaas,. zevat tarafmdan t-kilat• 
ve ruzaın · haz "' ff' namesı ırlanmakta olan koo-
pera ' '° yakında faaliyete başlıyacağı 
anlaıılmaktad.,.. 

Çekirge mucadelesi 
MARDiN, (Milliyet) _ V'l· 

. - . D' "k 1 aye-
ımızın ırı ve Kızıltepe k I . aza a .. 

r nıfn gayrkı .mes1kı'.ln sahasındaki 
e ruz çe ırge i arazide havai 
k 

.. 1 . arın 
e guze geçmesı dolayısile 3l 

rttanberi inficar batlaınıt ve ni
sanın redisinden itibaren mücade
leye batlanmıştır. 

Siirdin Garzan ve Betiri kazala
rındaki fareli araziyi teftit seyaha. 
tinden dönen vilayetimiz çekirge 
mücadele müdürü Sadettin Bey der 
h~I r_nücadele sahasına hareket et
mıştır. 

Mağrua a azi geçen senelere na-

h
zakran daha vasi ve takriben 3500 

e tar gib' "h' b' kU t 
nlakt d Mı mu ım ı~ ye n tu -

a ır .. d 1 fed k . · uca e e tetkilatmuzın 
ted~· alrane çalıtmalarile ve alman 

ır erle her s ld • 'b' b seneki .. ene o ugu gı ı u 
h I' ıurfelerin de uçkun 

a ıne gelmed "mh 
muhakk k en 1 a edileceği 

a tır. 

1 Bilmem son zamanların modası 
mıdır nedir, siz de nizamname ve 
kavait bilmediğimden dem vurmak 
istiyorsunuz. Bugünlerde bana hü
cum edenler nedense hep (falan 
nizamnameyi aç oku, falan madde
yi bul bak) silahını kullanmağa 
batladılar. Bu sili.hm, kullananlar 
aleyhine tehlikeli olabileceğini de
falarca ispat ettiğim halde siz de 
bu modaya uymaktan kendinizi a
lamıyorsunuz. Yoksa beni zorla 
hafız yapmak için el ve söz birliği 
mi ettiniz? Bırakınız beni efendim 
(cehennemin içinde puyan ola
yım) da siz de yanımda alim ge-
çinin iz ... 

"Bütün bunlarla spor efkarı u
mumiyesini bir maksadı. mahsus 
uğrunda tetvif etmek istemeniz e

sas ise de, esasından mütevveş o
lan yazılarınız buna meydan bı
rakmıyor,, diyor.sunuz. Bu "maksa
dı mahsus,, tabiri bana pek yaban
cı gelmiyor. Mektubunuzun intitar 
ettiği gazetede bundan evvel çıkan 
imzasız bazı spor yazılarında da 
bu "klite,, ye rastladıydım zannedi 
yorum. 

"Efkarı umumiyeyi tetvit,, say
dığınız yazılarım maç sahasında 
gördüklerimizin sütünlara intika
linden başka bir 'ey değildir diye
ceğim ama kendinize pay çıkanr. 
sınız diye korkuyorum. 

Bitaraflık, tarafkirlik itine gelin 
ce, defalarca yazdım, hatırınız için 
bir daha yazayım: 

Tarafkirliği bitaraflık perdesi 
al"kasına gizleyen, "bitarafım, bi
tarafım diye ısrarla dövünen ve 

" h d ··ı· övünen bir spor mu arri egı ım. 

Bitaraflık ve tarafkirlik yazılarım
da apaçıktır ve her okuyucunun 
hürmet ettiğim takdirine bağlıdır. 
Sonra bitaraflık efsane olabilir a
ma hakeınlik efsane olamamlıdır. 

Sadun GALiP 

Edirnede kırk pınar panayırı 
EDiRNE, (Milliyet) - Her yıl 

kurulması mutat olan Kırkpınar 
panayırı münasebetile mayısın al
tıncı günü Gazi, Hazretlerine hedi
ye edilen sarayiçi, mesiresinde mu· 
azzam bir pehlivan güreti yapıla-
cal<tır. · 

Hasılatı A'imayeietfal c . ti'. 
t b .. d'I emaye 

ne e erru e ı ecek ol b 'ili .. bak an u mı 
spor musa asının çok h I 
b . eyecan ı 
ır surette geçeceg·inı· · d'd h 
· d'I t•m ı en ta mın e ı mektedir Gu"'re . . 

h 1 . • f yerının 
azır anması ıçin fırka .. ve muesse-

sat tarafından sarfedilen mesai ve 
pehlivanlar için tahsis edilen müka 
fatların derecesi cidden yüksek ve 
alakalıdır. Bu itibarla memleketin 
her tarafından şöhretli pehlivanla
rımızın müracaatları batlamıttır. 

Edirnelileri yıllarca övündürmüt 
ve Türk gücünü Amerikaya kadar 
dünyanın her tarafında tanıttırmıt 
olan merhum Adalı Halil pehlivan
la Kurtdereli Mehmet Pehlivanın 
bir güref esnasında alınmış fotoğ
rafları Himayeietfal cemiyeti tara
fından zal'İf kartonlara bastırılarak 
halka dağıtılacak, bu vesile ile de 
Adalının mezarına güzel bir kitabe 
konulacaktır. 

Aydın Halkevinde kurslar 
AYDIN, (Milliyet) - Halkevi

nin almanca ve fransızca dersleri 
çok rağbet görmektedir. Türkçe, 
defter usulü, kadınlar için dikit ve 
biçki kursları da açılmıftır. 

Samsunda sürek avı 
larSAM~l!.N, (Milliyet) - Avcr. 

Kkulubu sürek avlarına devam 
etme tedirler. Bugün Selyeri mın
takasında ~~P.ılan sürekte (15) do
muz daha ıtılaf edilmiftir. 

Sivasta ağaç bayramı 
SİY AS, (Milliyet) - Her sene 

yapılmakta olan ağaç bayramr 20 
nisan cuma günü geçen senelerden 
daha fazla bir rağbetle yapılınası 
için lazımgelen hazırlıklara bq. 
lanmıştır. 

Karpantie tekrar • 
rınga çıktı Meşhur sporcular 

Hiden dünyanın sayılı kalecilerindendi 

1 
Senelerden beri bokau bırakmıt 

pantiye yeniden ringa çıkmıttır. 
dir. Fran11z boksör Londrada bir 
Kendisini çok seven İngiltere hal
ratla kartılamıt ve gösteriş maçını 

Bu cuma 
Günkü maçlar 

--o-
Fenerbahçe ve Şeret 

statlarında 
karşılaşacak takım]ar 
htanhul futbol heyeti riyasetinden: 
27-4-1934 cuma günü yapılacak mın· 

taka birincilikleri aşağıda yazdıdır: 
F enerbahçe stad<nda : saba komiseri 

Necmi Bey : lstanhulıpor - Beıiktaş B. 
T. saat 12,30 Hakem Şazi Bey Hilô.1 • 
Kasnnpaşa 1 inci t. saat 14, 15 hakem 
KÜ!tÜ Bey. lstanbulapor - Beşiktaş 1 in. 
ci t. saat 16 da hakem Sadi Bey. 

Betiktaş (Şeref) stadında: saba ko
miseri Salahaddin Bey : Beşiktaş • 
Vefa-Kumkapı Genç t. saat 9 Hakem 
ilalit Galip Bey. Galatasaray • Fener
bahçe Genç t. saat 10,15 ta hakem Ha
lit lbrabim Bey. Balurköy - Sumer Spor 
1 inci t. 11,30 da hakem izzet Muhid
din Bey. Ortaköy • Karagümrük 1 nci 
t. saat 13,15 de hakem Ahmet Bey. 

Taksim stadında resmi maç yoktur. 

Alpulluda kır eğlencesi 
ALPULLU, (Milliyet) - Oç 

yüz elli bin ton pancarı bir kam
panya müddeti zarfında tekere tah 
vil suretile beynelmilel teker sana
yii aleminde harikulade bir muvaf
fakıyet kazanan Alpullu Şeker ve 
İspirto fabrikaları memur ve ame
lesine (Mandıra,) çadırında mÜ• 
kellef bir kır ziyafeti verilmittir. 
Emsalsiz çalışmalarının mükafatını 
bu suretle de idrak eden memur ve 
İfçiler, bu ziyafet münasebetile 
çok ~ğlenceli bir gün geçirmi,ıer' 
peblıvan güretleri, at, çuval, yu'. 
murta kotuları ve buna mümasil 
spor feı_ılikleri yapmıtlardır. 
B Fabn~.a .1'.'füdürü umumisi Şefik 

eyle Mudur Mösyö Hertea'in yan
yana yaptıkları koşu müsabaları 
pek enfes olmn• bat ba"" 
b 

• • -,, .,_ geçen 
u samımı günün hatırası gönüller

de payidar izler bırakmıttır. 

Kandrada bu seneki odun 

katiyatı 
KANDRA, (Milliyet) - Kan

dra hudutları dahilinde bu sene 
ınart nihayetine kadar 329893 kan
tar mefe ve mahlut odun istihsal 
edilmittir. Bu yüzden hazineye 26 
bin küsur lira varidat. -temin olun 
muttur. 

Aydında köy işleri 
AYDIN, (Milliyet) - Halkevi 

köycüler tubeai pazar günü saat 
14 ten 16 ya kadar köy muhtar ve 
ihtjyar heyetlerini halkevi salonun 
da toplıyarak kendilerile köy kanu 
nu ve köy itleri üzerinde konut
malar yapmağı kararlaftırmıtlar
dır. 

5 Mayıs ıtıklı köy meydanlığını 
civar köylüler de davet edilerek 
bir toplantı yapılacak ve eğlence
ler tertip edilecektir. Toplantıya 
lıalkevi bandosu da götürlülecek 
ve yarım Osman piyesi temsil edi
lecektir. 

_j 
olan methur Fransız boksörü Ka ... 
Fakat bu çıkıt bir maç için değil
gösterif müsabakası yapmı,tır. • 
kı Karpantiyeyi büyük bir tezahü
çok alkı,Iamıttır. 

Biraz da falra 

Spor ve Marsilyahlar 
Fransa kupaaı finaline kalan 

Olimpik dö Marsey · takımı dömi 
final maçını Liyon ,ehrinde yaptı. 
Üç bet yüz Marıilyalı bu maçı gör
mek için Liyona gitmek üzere bir 
hususi tren tutınutlar. 

Tren Ari İstasyonuna geldiği za
man Marsilyalılar pencerelerden is 
tMyonu seyre batlamıflar ... İçle
rinden birisi istasyonda bekleıen 
halkı görünce bunlara sormUf: 

- Ne bekliyorsunuz? 
- Tren bekliyoruz. 

- Hangi treni? 

- Marsilyaya gidecek treni. -
- Beyhude zahmet etmeyiniz. 

Biz bütün Marsilyalılar bu trende
yiz. Marailyada kimse kalmadı. 
Eğer kazanırsak yarın akfam döne 

Şeyrigez (Fransız). Zamora (İs
panyol) w Planiçka (Çek) nin faD 
lı halefi olan Avusturya milli ta.. 
kımınm eski ve Raaing kulübün 
fİmdiki kalecisi Rudi Hiden hali
hazırda Avnıpanrn ve dünyanrn 
en iyi ıkalecisidir. 

Hiden yirmi dört y14mdadır. A
vusturya milli kalesini otuz defa
dan fazla müdafaa etmittir. llk de
fa 1926 ,ubatıoda ve on altı yapn
da iken Hugo Maysel tarafından 
Avusturya - Almanya maçı için A
vuııturya milli takımına ıeçilmit- 1 
tir. O zamandan bu mevsim bafma 
kadar daima milli fakrmda oyna
mıt ve bu mevsim başında Fransa· 
ya geçmittir. 

Sekiz yafında iken Konserde kot 
ralarile futbol oynamağa batlamqı 
ve sonra Graçta bir spor kulübüne 
girerek mükemmel bir merkez mu
hacim olmuttur. 
Viyananın W.A.C kulübü idare

cilerinden biri Hideni görerek Vi
yanaya getirmittir. Evvela ikinci 
takımda oynayan Hiden bir kaç ay 
sonra birinci takım kalesi boa kal
dığı için oraya terfi etmit v; pek 
az bir zaman sonra A vusturyanın 
en iyi kalecisi olduğunu göstermis
tir. ~ 

İki sene evvel omı almak için 
methur İngiliz Arsenal kultibünün 
beyhude uğr,..mıt olmasına muka
bil, Hidenin Franıaya geçmesine 
federasyonu ve kulübü tarafından 
nasıl rıza gösterdiği hayret edile
cek ,eydir. Meğer bunun bir hik
meti varımıt: Zira W. A. C Hideni 
Rasing kulübe 120,000 franga sat· 
mıt! 

Arsenal Hideni almağa uiirııftr
ğı zaman bu methur kaleci tam 
on be~ defa İngiltereye gidip A· 
vusturyaya dönmek mecburiyetin· 
de kalmıtbr. Hiden her Jngiltereye 

ceğiz, kazanmazsak artık bir daha 
dönmeyiz. 

Tevekkeli Marsilyalılara müba
lağacı dememi~ler! .. 

Me,hur kaleci RWli Hiden 

gidiııinde mesai nezaretinin miisa
adesi çıkmadığı için Avuıturyaya 
dönmüş ve her dönü,ünde Arsenal 
onu acele lngiltereye çağınnıftır. 
Bu suretle W.A.C kulübü Arsenal
dan, iki memelket araaında dört ay 
mekik dokuyan Hiden yüzünden 
ve onu kaybetmeden 287,000 frank'. 
almıttır. 

W.A.C o zaman Hideni 350,000 
franka Arsenala satmıf ve bu para 
nın tediyesini biri Hidenin Viyana· 
dan hareketinde, ikincisin Londra
ya müvasaletinde, üçüncüsü de 
kalecinin Arsenal takrmında yapa
cağı maçta olmak üzere üç tak
site bağlamıttır. Hiden Arıenal
da hiç oynamadığı halde mukavele 
mucibince W .A.C Arsenaldan iki 
taksiti çatır çatır almıttır. 

Bu &ene F ranaa tik maçlarında 
Rasing kulüp aleyhine 9 penaltı
dan ye.cinini kurtaran bu çevik ka
leci bütün Paris halkının sevgilisi· 
dir. 

- Franırızcadan -

Aydında altın 
İki mütehassıs mahallin· 

Tekirdağında spor hayatı 
TEKİRDAG, (Milliyet) - Şeh

rimizde havalar çok güzel ııidiyor. 
Bahar mevsimi dolayraile spor ha-

den nümuneler aldı yatinda bir canlılık mütahede edil-
A YDIN, (Milliyet) - Vilayeti- mektedir. Halkevimizin lİimayesi 

mizin bazı mıntakalarında altın altında bulunan Yılmazspor kulü-
d · ldugu· İktısat Vekaletine bü ekserzizlerine devam etmekte 

ma enı o b' . 1 k l ·ı 
bildirilmesi üzerine vekaletin gön- ve ıze cıvar o an aza a_r ı e ~ 

Darısı lstanhulun baş . na 
NAZiLLİ, (Milliyet) - Fırka·. 

mız tarafından spor sahasında bir 
bina yaptırılmaktadır. Binada bir 
gazino, turan mahallesi fırka oca
ğı ve spor kulübü daireleri ve spor 
culanmrz için soyunma ve giyinme 
ve dut yerleri yapılacaktır. 

derdiği mütehassıs Hadi Galip yapmak ve T r~ya şampı.yonlugu
Beyle bir Alman mütehauısı muh- 1 n~ elde. ebnek uzere .faalıyete ~~
telif mahallerde tetkikat yapmıt· mıtler~~r. 5 mayıs Hıdr~l~e~ gunu 
!ar ve aldıkları nümuneleri tahlil bu kulup mensupları Hılalıahmer 
için götürmütlerdir. Hadi Galip menfaatine bir kır balosu verecek
beyle Alman mütehassıs bir kaç. lerdir. 
gün evvel tekrar gelerek tetkikat- Trabzon belediye bUlçesi 
l'."'ına devam ett~_ler ve bazı yerle- TRABZON, (Milliyet) _ Bele-
rı kazdırarak numuneler aldılar. d" meclisi niıan içtimalarına 
H"d' Gar b b .. ı · ı ıye a ı . IJ? _ ey u numun47 e~ a. a- b,..lamıttrr. Bu ~eneki varidat 124 
rak tahlıl ıçın ~nkaraya ;!ıtmıttır. bin küsur lira tespit edilmittir. Ha
Mütehasoıslar bılhaşsa Go7lkayası kiki varidat olarak kasasına sene
köyü civarı:ıda İyi damarlara rast- vi 90,100 bin lira koyan belediye 
lamı,Iardır. yalnız 45 bin lira memur maaşı 

Bir fahife için 
'A. YDIN, (Milliyet) - Köprülü 

mahallesinden karacasulu Yusuf 
gizli aliftelerden Emıanın evine 
gidiyor, ve kapıyı vurarak açması
nı söyliyor. Ev de diğer dostu Çi
neli Mehmet bulunduğundan Esma 
kapıyı açınıyor, fakat Yusuf kapı
yı' zorlayınca Mehmet kızarak dı
fanya çıkıyor, her iki kabadayı bı
çaklarını çekiyorlar, biribirlerine 
saldırıyorlar, Yusuf Mehmedi ~ol 
kolundan ve Mehmette Yusufu kal 

vermektedir. Bir şirketi vasıta kı
larak 500 küsur liraya getirttiği 
arozözün kazanı burada muayene 
edilmif ve çok müstamel olduğu 
anl8'ılmıttır. 

Sivas ve Zileye tohumluk 

buğday • 
SAMSUN, (Milliyet) - Ziraat 

bankası Sivas ve Zile mıntalcaların 
da mübayaa edilen buğdayların 
1500 tonunu Samsuna getirmittir. 
Bu buğdaylar tohuınluk için Karsa 

· sevkedilecektir. Sevkıyat Batum· 
dan transfer suretile yapılacaktır. 

Samsundan ihracat 
SAMSUN, (Milliyet) - Bir ni

sandan 15 nisan aktanıına kadar 
Avula, Kapapino, Çellova vapurla 
rile Limanımızdan Marsilya !ima· 
nrna (336) ton mısır, Triyesteye 
(30) ton arpa ile (70) sandık ce
viz içi, Napoliye (512), Londraya 
(150), Pireye (10) ki ceman (672): 
sandık yumurta ihraç edilmittir. 

Aynı müddet zarfında Türk li
manlarına (9565) çuvalda 747375 
kilo un, (4779) çuval da (477900) 
kilo mıaır, (904) çuvalda (90400) 
kilo buğday, (2513) çuvalyda 
(226170) kilo arpa, (773) çuvalda 
(69570) kilo bulg11r, (731) çuval
da (73100) kilo fasulya, (51) san· 
dık yumurta, (128) balya tiftik ve 
( 43) sandık afyon aevkedilmittir. 

YAKUT...-.... 
Hanımefendi: gnzelliğiııizin iti
nuı için kullanmanız lılzımge
len kremdir. 

çasından ve sol küreğinden ağır 
surette yaralıyorlar, ve memleka' 
hastahanesine kaldırılıyorlar. 

Trabzon umumi meclisi 

imtihanlara hazırlık 
ÇABUK, iYi ve EHVEN • ASRf LiSANLAR! 

TRABZON, (Milliyet) - Müd
deti hitam bulan umumi m;;clis in
tihabının bu sene yapılmıyacağı 
söylenmektedir. Vilayet muvakkat 
daimi encümen azaları belediye da 

1 
imi encümen azaları tarafından se-, 
çilmittir. Muvakkat daimi encü
men bir sene ifayı vazife edecektir. 

B E R L 1 T Z'de öğreniniz 
Yeni kurslar açılıyor • Kayda ba~lamıştır 

BiR MECCANf TECRÜBE dersi alınız. 
Ankara: Konya caddesi - İıtAnbul: 



HİKAYE 
BALIK 

uı ı • 

Eldivenler, İpekli çoraplar, ko•tiimliikler alır, akfama ıoğcın 
ekmek yerlerdi. 

Düriye hamm, Hafız Ismail ile evle
neli iki aeııe oldu. Hafız, timenclifer 
kumpanyasında memurdu. Babuımn sai 
bğında naaıl oldiyae hıfza çalııan ddikan 
lı, adamcağız ölünce aanğı, cüppeyi bir 
tarafa attı. Din•iz, ayyaf bir ıey oldu. 

J smail cerçi kazanıyordu ama iki yaka 
aı bi'" yere ıelmiyor, aldığı paranın bere
ketini görmiyordu. 

Kart, koca biç idarelerini bilmezlerdi. 
Mesela ipekli iç çamaşırlan alıyorlar, 
sonra oturup sovan, ekmek yiyorlardL 
Gece, sinemadan çıkınca eve otomobil 
ile geliyorlar, bayramda akrabalarmı 
ziyaret için Bostancıya kadar yaya yü
rüyorlardı. Bunu gibi .. 
Ayın son gijnlerinde idi. lamailde bet 

para kalmamııtr. Hanım dütündü: Ak
tama yiyecek yemek yoktu, ne yapmalıy
dı. O sırada sokaktan bir ses işitti: 

- izmaritin ııümüşü oltalık. .• 
Hemen pencereyi açtı: 
- Balıkçı .. diye aeılendi. 
Satıcı durdu. Çekişe çekişe pazarlık. 
Bir kilo balık tarttırdı: 
_ Baksana kardetim.. Bozuğum yok, 

7arın uğra da parasını al .• 
- Canın sağ olaun. 
Akşam ,,akli kocası gelince ıordu : 
- Düriye, galiba bu akşam kuru ek· 

meğe yatacağrz? 
Kadın, masanın üstündeki balık taba

ğını işaret etti: 
- Bak, .ana ne piıirdim. 
Ismailin yüzü gülmüş, sevinmiıti. El

lerini çırptı: 
_Yata karı yaıa, bizim hanım !'a~!'! 
Ertesi gun balıkçı ~apıya _geldL Zıli 

çaldı. çaldı. Dtlriye içenden hıç ıeı ver
wnııedi.; çünkü para yoktu. 

Balıkçı tlııardan söyleniyordu: 
- Yahu .. Bir kilo balık verdik, vere· 

ıiye .• Şimdi de kapıyı açmıyorlar. ()yle.. 
ya bedava sirke, halden tath ! Bu, Yu
nus Aleyhiıselamın malı değil ki hayrat 
ola. Abla, bizim yirmi beşliği! 

lllAHKE.lılE.UB.Dli 

Mahkemeler 
Toplu olacak 

Bir kısım mahkemeler 
daha taşınacak 

Muhtelif yerlerde çalıtmakta o
lan Adliye dairelerinin mümkün 
olduğu kadar bir arada toplanma
.. için Adliye vekaletinden emir 
gelmiştir. llk olarak muhtelit ha • 
kem mahkemeleri binasında bulu
nan birinci ve altıncı hukuk mah
kemeleri cuma günü postahane bi 

nasına getirileceklerdir. Bundan 
sonra ceza mahkemeleri postaha
ne binasına nakledilecektir. Baro 
avukatların ayakta kalmamaları i • 
çin üzerinde "avukat beylere mah 
auatur" yazılı bankolar yapbrmış 
ye Adliye koridorlarına koydur • 
muttur. 

Döviz kaçakçılığı 
Dün bir ltalya vapuru mürette· 

batından Petrani iıminde bir tai
fe Aleko iaminde bir sarrafta müt 
tereken döviz kaçakçılığı yaparken 
yakalammtlar ve müddeium~mili
ğe aevkedilmitlerdir. Müddeıumu
milik suçluları birinci istintak ha • 
kimliğine sevketmiştir. 

Bir lngiliz firmasının davası , 
Bir lngiliz firmasının yerli men 

aucat fabrikaları tarafından ka -
put bezlerine vurulan köpek başı 
Clamgasmdan dolayı açtığı taklit 
'davasına dün devam edilmiştir. 
Davada ehi vukuf raporu okun -
muştur. Bu rapora nazaran yerli 
mallarda kullanılan köpek başı, 
lngliz malalrında kullanılan ~ö - · 
pek başının taklidi değildir ve yer 
li mallar nefaset itibarile lngiliz 
kaput bezlerinden iyi olduğundan 
taklide de lüzum yoktur. Muhake
me davacı tarafından raporun tel 
kiki için başka güne bırakılmıştır. 

Gelen, geçen komıular lsmailin kapı-
unda ıatıcımn ileri, geri sVylendiğin.i 
gördü!..-: 

- Sen arbk o parayı unut. 
- Baıka gÜn alırsın, 
Balıkçı bir kaç gÜn sonra gene uğra

dı. Parası olmadığı halde Düriye hanım 
bot bulunarak kapıyı açnuıtı. 

- Hanmı abla, balığın parasL. 
- A •• Kaç &iindür neye gelmedin a-

yal .• Bizim bey, bugün para bn-akmadı. 
- Komşudan ödünç al, ver, kaçtır 

ağrıyorum, almadan gitmem. 
Genç kadm sıkışmca aklına bir şey 

geldi, lsmailin eski bir ceketi vardı. He
men sandığa koştu. Ceketi çıkarıp kapı
ya gel<J: adama uzatb: 

- A'!f .ana uğurlu, eılô bir ceket .. 
Balıkçı, ceketi elinde nircli, çevirdi: 
- E, bu, ne olacali. 7 
Param yok, bu cekelı:ti yirmi bet ku

rut yerine kabul et. 
Adam, gillerek batım salladı: 
- Yahu •. hanım abla, ben yahudimi

:Jİm, eski ile balık satmı7onız ki.. 
Uzun süren bu münakaıa mahalle ço

cuklarını kapıya toplamrıtı. 
Düriye kapıyı kapatınca Jıaıerılann· 

dan biri balıkçıya sordu: 
- Ne sabyonun? 
- Balık. 
-Baban alık! 

- He.. vallahi, babam değil, ben de 
:ılılmn, bir kilo balığa bu lrii.lüıtür ceke
ti aldım. 

ltinden dönen lımail o sırada kapıya 
yalılaşl'DlftL Adarnm elinde e•ki ceketini 
~örüp bu sözleri itilince haykırdı: 

- Ne ·alığı, asıl en akıllı adam sensin, 
bu ceketin benim için yüzlerce !in değe
ri var; fakat ne iıe gitsin bakalım! 

Balıkçı güldü, çocuklar yuf çektiler. 
Bir kilo balık yüzünden mahalle içinde 

rezil olıno,lardı. Tevekkeli, atalarımız 
bu aözü bot yere söylememiJler: 

Yorganım ayağına göre uzat! O.N. 

kında Ankara kat'i bir karar ve
rilmeden önce, Muhittin Beyin Ja. 
tanbula avdetine ihtimal verilme
mekted•r. 

Esnaf bankuı tahkikat saf -
batarma dair telırimizde yeni bir 
vaziyet yoktur. Meselenin merke -
zi aikleti Ankaraya intikal etm:§ 
bulunmaktadır. 

Büyük Millet Meclis~ 'bugün iç
tima ederek Esnaf 'bank11sı mese
lesini müzakere edecektir. Mecli· 
ain bu içtinn.ında Dahiliye ve.kili 
Şükrü Kaya Bey Mazhar Müfit 
Beyin sual takririne cevap vere· 
cektir. 

latanbul Şehir meclisi de bu • 
günlerde yapacağı fevkalide bir 
içtimadl\ Esnaf Lanlca&ı işini de 
göriiJecektir. Şehir meclisi azasm
dan Kara Osman Zade Suat Bey 
dün bir muharririmize demiştir 
Kt: 

- Esnaf bankası işinde şehir 
meclisinin istediği oln,uştur. lktı· 
sat ve Dahiliye vekaletleri mese -
leye ehemmiyetle vaziyet etmişler
dir. Şimdi kararlar Ankaradan çı· 
kacaktır. 

Şehir meclisinden seçilen ko • 
misyon bankanın hesaplarını or • 
taya koydu. Daha saliı.hiyettar ma
kamlar da mes'ulleri meydana çı
karacaklardır. Şehir meclisinin 

fevkalade içtimaı için makamın a
zayi davet etmesini bekliyoruz. 
Henüz davet vuku bulmamıştır 

lktısat vekaleti namı na 
ANKARA, 25 (Milliyet) -

Esnaf bankası tahkikatına iktısat 
vekaleti namına şirketler müdürü 
Cemal Ziya Bey intihap edilmiş -
rir. 

Cemal Ziya Bey yann lstan -
bula hareket edecektir. 

Nebatla rı korumak için 
ANKARA, 25 (Telefonla) -

Nebatlan hastalık ve böceklerden 
korumak için hükumet bir kanun 
layihası hazırlayarak meclise ver
mittir. 
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r-M-Ü-TE_F_E-RRİK HABERLER 
İktısat enstitüsü 
Konferansları 

Pr. Ömer Celal B. eski, yeni 
buhranları mukayese etti 

Üniversite hukuk fakültesine 
bağlı iktısat enstitüsünde her haf
ta veri.len konferansa de -
vam edilmektedir. Dün de üçün
cü konferans doktor Ömer Celal 
Bey tarafından verilmiştir. 

Konferansta diğer iktısat pro • 
fesörleri hazır bulunmutlardır. Pro 
fesör konferansında c!emittir ki: 

"İktısadi hayatın temellerini 
sarsan cihan tarihinin kaydetme • 
diği müıkülatlı bir buhran içinde 
bulunuyoruz. Amerikanın otomo • 
bil fabrikatöründen, Mısırın pa • 
muk tarlalannda çalışan hülba 
Fransamn livanta &milinden Is • 
tanbuldaki uncuya kadar, herkes 
buhranm tesirlerini hissediycr. 

Fiatlar, amai istihsalat, alış ve· 
rit düıüyor. Dünyada Türkiye nü
fusunun hemen iki misli büyük -
lükte bir işsiz kütlesi mevcut bu
lunuyor. 

Bütçeler sarsı1ıyor, vergiler ar
tıyor, on binlerce müessese iflas 
ediyor. En emin aa'dedilen paralar 
düşüyor, beynelmilel ticaret sek -
tedar oluyor. Ve bütün bunların 
neticesi olarak irat görülmemiş 
bir surette iniyor. Umumi bir fa. 
kr hasıl oluyor. 

Fakat vaziyetin en garip ci -
beti. bugün bir taraftan satılamıyan 
ve tezayüt eden hesapsız pamuk, 
buğday ve saire stoklan kalıyor. 
Bu vaziyet karıısmda dünya iktı
sadı ne oluyor? Sualini sormak -
tan daha tabii §ey olamaz. 

100 senedeoberi Avrupa ve A
merikada hikiın ve bazı mem • 
leketlerin 19 uncu asırdaki fev -
kalide inkitafırun amili, kapita
lizm rejimi iflas mı etmiştir? Fer
di mülkiyet büyük istihsalat ve 
teknik Ü1:erinde müesses olan bu 
rejim inkıraz mı etmektedir? Bu
günkü buhran batka esaslara ip -
tina eden yeni bir rejimin doğum 
safhaar mıdır? Bu suale cevap ver-

mek ve bir müddet alelfunum buhran 
!ardan ve kapitalizmin kendisine 
mahsus hareketinden bahaetmek 
mecburiyetindeyim. ..ı, 

lktıaadi buhranı arz ve talep 
arasında müvazenenin bozulma • 
sı ve bunun neticesi olarak bir çok 
şahıslarm iktısadi mevcudlyetle • 
rinin tehlikeye girmesi manasın
da telakki edersek, bu hadiseler 
be§eriyet için yeni değildir. 

İktısadi buhranlara çok eski 
zamanlardanberi tesadüf edilmit -
tir. Kıtlık, feyezan, harpler dev
letlerin tatili tediyat etmeleri, mes 
kiikatm tağfiş edilmesi gibi se • 
beplerle arz ve talep arasında mü
vazenenin bozulup bir çok insan· 
ların servetlerini kaybettiklerini ve 
bir çok müeueaeılerin iflas eyle
dikleri çok görülmü§tÜr. 

19 uncu asır bidayetinde iktı
satta yeni bir buhran belirmİf, fen 
?i ~etfiyat i~tihsalde tatbik edilip 
ıstıhsal makineleımeğe ba§ladık • 
tan ve kapitalizm devresi teessüs 
eyledikten ıanra kısmi buhranlar
dan bariz f;. klan olan buhranlar 
zuhur eylemeğe batlamıştır. 

Bu yeni buhranların, hususi
yetleri vardır. Kıımi buhranlar e
sas itibarile cemiyetin yalnız bir 
zümresini zarardide eyledikleri 
halde, bu yeni buhranlar umumi
dir. Keza kısmi buhranlar bir mem
lekete münhasır olduğu halde, bu· 
nun beynelmilel mahiıeti vardır. 
Buhranlardaki tekerrür, refah, 
buhran durgunluk halleri arasın -
daki taaküp bu i>uhranlarm ka -
pitalizm rejiminin bünyesine mer
but ve bu bünyeden mütevellit ol
duklarını gösterir. 

Bugün dhan<la bükümferma 
olan umumi buhran kapitalizm re
jiminin tesirinde değildir. Bugün
kü buhranın uki krizlerde te • 
sadüf edilmiyen bazı hususiyet • 
leri olduğu ıüpbesizdir. 

Bugünkü buhranın intişar sa -
hası diğer bütün buhranlardan ge. 
niıtir. Buhranın calibi dikkat cep
hesini, yalnız vüsati değil, kesafet 
ve tedittir. lktısadi hayatın un • 
surları hiç bir krizde bu kadar düş 
memiştir. lısizlik 25 - 30 mil
yonu bulmuştur. Cihan ticari 
kısmı 1929 da tabriken yüz otuz 
milyar liradan 1932 senesi ortala
rmda 50 milyara düşmüştür. Bu 
buhran diğerlerinde görülmiyen 
bir temadi göstermektedir. 

Profesör konferansında daha 
bir çok ilmi araştırmalar yaparak 
konferansa nihayet verm~tir. ô . 
nümüzdeki hafta çarşamba günü 
profesör lbrahim Fazıl Bey kon
feransa devam edecektir. , 

POLiSTE 

Beyoğlunda 
Bir duvar yıkıldı 
Altında kalan bir dişçi 

kalfası yaralandı 
Beyoğlunda B.,,lıkpazarında 

Kandapla Efendinin sahip 
olduğu i'ltları dükkan ve 
üstü bir kattan ibaret kagir bi -
nada, ahşap merdiven kagire tah
vil edilirken dün bir kaza ol
muttur. Eski merdivenin batım tu 
tan ufak odanın bölmesi yıkılınca 
potrel konacak tek tuğladan dıvar 
larm iki yanları açılmıfbr. Bu sı -
rada üst katta oturan ditçi kalfa • 
Si Bilano Efendi aletleri görmek 
için yukarıya çıkmak iatemiş, fa -
kat demir potreli koymağa çalı • 
pn demirci Yorgi, çıkmamasını, 
dıvarların pek sağlam olmadığını 
söylemitae de, ditçi Bilano buna c 
hemmiyet vermemif, tam yukarı 
çıktığı sırada zaten yıkılmak: üze
re bulunan dıvar da bu esnada yı
kılmıttır. Bittabi dişçi kalfası da 
dıvarla beraber aşağıya dütmüt ve 
ankaz altında kalmıştır. Derhal 
polise ve itfaiyeye haber verilmif, 
Bilano Efendi oradaki zabıta me • 
murları tarafmdan ankaz altından 
çıkarılarak hastahaneye kaldırıl • 
mıştır. 

Demirci ustasının da dizleri İsa· 
bet eden tuğlalardan hafif yara • 
lanmıstır. inşaata nezaret eden A
postol kalfa, dıvarcı lstelyo, ma -
rangoz Niko ve Ilya efendiler ifa. 
delerine müracaat edilmek üzere 
merkeze götürülmütleridr. 

Hayvan hırsızları 
Merdivenköy ile Bulgurlu taraf

larında İsmail ve Salahettin ia
·mail ve Salahettin isminde iki hay 
van hırsızı yakalanmıttır. 

Koçuk sarhoş 
Evvelki gece Fenerde bir çığ

lık i~idilmi,, feryadı duyan devri
ye mahalline yeti,miştir. Polisler 
on üç, on dört ya,Iarmda bir ço
cuğun sendeleye sendeleye ilerle
diğini ve bir taraftan da bağırıp 
çağırdığını görmütlerdir. 

isminin Muzaffer olduğu anla
tılan çocuğun sarhof olduğu gö
rülmü,tür. Üzerinde de bir kama 
çıkmı,tır. 

Yanacaktı 
Beyazıtta Cümhuriyet caddesin

de Kadri Efendinin kahvesinde 
yatan Mehmet gece elinde sıgara 
olduğu halde yorganı tubıfturmııt
tur. Yorgan tamamen yandıktan 
sonra Mehmet itin farkına varmıf, 
yangını aöndürmüftiir. 

Kadına dayak 
Kadıköyünde oturan Şahende 

Hanımı mavnacı Mehmet dövmüt· 
tür. 

Hırsız hiz metçi 
Kadıköyünde oturan Kadri Be

yin hizmetçisi Fazilet evden do
kuz lira çalmıt kaçarken yakalan
mıttır. 

- Kaçak 
BetiktaJta Uzunca ovada Çet

me sokağında oturan amele Hü
seyinin evinde arathmıa yapılmıf, 
120 gram kaçak tütün ile 6 deste 
sigara kiğıdı bulunmuştur. 

Bu adam kim? 
Çatalca civarında tüpbeli dola

fllll bir adam tutulmuftur. Hüvi· 
yetini söylemek iatemeyen bu a
dam ııon derece zaif ve bilgin bir 
haldedir. Hastaneye kaldınlmıt
br. 

Dilsizler muhakeme 
edilirken 

1ZM1R, 25 (Milliyet) - As
liye mahkemesinde dilsizlerin mu
hakemesine batlandı. Dilsizlerden 
yedisi. tercüman Salahattin Beyin 
bitaraflığından §üphe ettiklerin • 
den ifade vermediler. 

Ufakhk para kanunu 
ANKARA, 25 (Telefonla) -

Maliye vekaleti ufaklık para kanu
nuna yeni bazı hükümler ilave et
mek makaadile müzeyyil bir layiha 
hazırlamaktadır. 

iRTiHAL 
Samsun tütün tüccarından Ala • 

çamlı Hacı lbrahinı zade Mehmet Be 
yin refik .. , ve Kefeli Y uauf Ziya Be
yin kerimeei Fevziye Hanım iki a.ydan 
beri yapılan bütün ihtimam ve teda
yilere rağınen müptela olduğu haeta• 
lıktan kurtulaıntyarak ııenç y~nda 
terki hayat eylenüştir. Cenazesi bu -
gün Takaimde Sıraaervilerde Alman 
hastahane&inden kaldırılarak Eyiipte
ki medfeni ınahı~na defnolacaktır 
Mevla rahınet eylıye. 

Trakya feyizli bir istik
bal yolundadır 

Verilen ziyafette Trakyalılar Gazi ülk 
süne candan bağlılıklarını gösterdil 

EDiRNE, (Milliyet) - ikinci u
mumi müfettit lbrahim Tali Bey ıe • 
refine Edirne belediyesmde "erilen zi
yafette fırka ve belediye reisleri tara • 
fından söylenen nutuklarla müfettit B. 
tarafından vakur ve ıelis bir ifade ile 
yapılan dnıkabelenin mühim kıİnnlanm 
ve bunların bütün dinleyicileri emsal • 
siz heyecanlarla sevindiren parçalarını 
aynen yazmak ıuretile Ulu kurtancımız 
Gui hazretlerinin yaratıcı varlddarına 
kar'ı bütün Trakya halkırun gösterdik
leri derin şükranların iblağ ve intişa • 
rına ve yüksek inlolibımızın deierli ha
diselerinden birini daha tesbite lüzum 
görüyorum. 

Trakyarun, diine kadar herkesçe ma
IUın olan ilı.tısadi n içtimai vaziyetini 
en kısa bir zamanda t..,dil ederek ona 
yüksek ilhamlarile mütenasip ümran ve 
in!riıafı bir ande emreden ünlü rehbe • 
rimize kartı bütün bir balkın yekpare 
bir ıönül beyecanile ııöıterdiği tiikran 
ve minnet dolu nezabüratı şehir ve halk 
müm~ıilleriıı.in candan kopan heye -
canlı ifadelennde aynen görmek müm
kün olacaktır. 
. Miizikanm cümburiyet marşını çalı

ııle batlayan bu samimi ziyafet sofra· 
sının sonuna doğru ayağa kalkım be -
le?iye reisi Ekrem Bey, müfetıiJi uıno
mı Beye hitap ederek demiştir ki: 

"Büyük münci ve lideriınizin tah • 
siyetı maneYiyelerini ıahaı ilinizde 
selimlamak ve Trakyalıların Ulu ha -
lialrirlarma kartı sarsıbnaz merl>utiyet 
"e minnetlerini arzetmek Üzere Edir • 
neye teırifi ilinizde halkın güzer
gahta gösterdiği candan tezahürat ta 
bunun canlı bir ifadesidir. Bu müna • 
adıetle Büyük Başbuğun yüksek namı· 
ıu hürmetle anar ve ciimhuriyet hükü
metine ıükr.m:anmı takdim ederim. 
Şirin Trakyenm ve Gaziye gömil bağ. 
!ayan güzel. Edirnenin "'ümt.u idare • 
..iz altında relaha, ümrana mozhar ol -
ma•mJ temenni ederim..,, 

Ekrenı Beyden sonra söz alan fır
ka reisi lbrahiın Bey de: 

"Nurlu izlerinizde yetit'>n bizler de
ğerli büyüğümüzü tekrar b~<ı.mızda gör 
mek!~ doğan m-t içinde size {hot 
geldiniz) diyor ve kryınetli ?hsiyetiniz
de Trakyalılana ftillh Ye saadet, pn n 
teref gönderen Ulu Bqbuğumuu takdia 
ederek bütün bir istikbali f""efine içi
J'01'11a.,, 

Darüt n (Yatasın U\11 Gazi) se • 
sile yükselen u:nm ve oğultulu bir al • 
lnıt tufanını müteakip lbr.ılıim Tali Bey 
'Vlllkur Ye mütenzı bir tavırla ayağa 
kclluırak: 

Reia Beyefendiler, muhterem arka -
d,..ıar .. 

Hihıbile batlayan açık ve samimi 
bir ifade ile fU aözleri söylemitlerdir: 

"Reis Beyefendilerin T......,.enın 
rrıııhftrem halkma terciimMa olarak ıöy
lediWeri güzel •Özlere kartı aöylene • 
cek bir ıey kabnenuJtır.. Bü ük reh • 
berimi:&in her iti zamanmda !e -.... . 
tUnm hulülünde tatbilı: etmek kud~ 
cliinyanın hiç bir büyiiğüne nMip ol : 
mmnııtır. Bundan 6 - 7 sene en-el hü
l:iilnet, Büyük Millet Meclisinde, umu
mi mülettif!ik haklrmda bir kanun yap. 
mııtı. Ve ilk tesadüf bendenizi birinci 
umınni müfettif olarak yurdun ıarfc par 
~. ıröndermiıti. Oraya bu itin tat
b~ ıç?' ııitnıfttim. Bu teşkilatm tat • 
bıki, bir çok sebeplerin 1'1rJeımesi ve 

Bir şebeke 
Daha işliyor 

(Başı 1 inci sahifede) 
ni ve ini baskınlar yapılmaktadır. 
Ezcümle evvelki gün yeni bir tebe 
kenin daha mevcudiyeti haber alı
narak tetkilabn bütün memurları 
bu ite verilmitlerdir. 

Memurlar ,ebeke efradının muh 
tel!f semtlerdeki gizli faaliyet yer
lennde arathrmalar yapmıtlardır. 
Galatada Cavidin kahvesinde,tar
la bafında Hakkı efendinin evin -
de, Taksimde Çolak Hayrinin ku
lübe.inde, Bayram aokağmda Ça -
kır namile maruf sabıkalı ve el
yeTm mevkuf azılı bir kaçakçmm 
karuı Nadidenin evinde taharri -
yatta bulunmutlardır. Bu takip 
ve taharrilerden asri faaliyet mer
kezinin Kaaımpatada Bahriyeli la 
kabile maruf Ze.kinin evi olduğu 
anlatılınıttır. Dün Zekinin evi a • 
rqtırılmıf, evde birçok eroinler ve 
sabıkalı satıcılar meydana çıkarıl
mıttır. Bu meıele etrafında yaptı -
ğnnız tahkikata göre emniyet teş • 
kilati bütün bu tarassut ve araştır
malardan ııonra tehrimizde gizli 
ve yeni bir fabrikanın mevcudiyeti 
ve izini meydana çıkarmağa mu • 
vaffak: olmuştur. Tahkikatı itkal et 
memek üzere şimdilik bu kadar taf 
ailatla iktifa ediyoruz. Yalnız fU -
nu da kaydedelim ki bu seferki 
fabrikanın faaliyet ve kolları çok 
mahirane tertibat ile idare edilmek 
tedir. Şehrin yüksek tabakasına 
mensup bazı erkek ve kadınların 
alakaları anlatılmıttır. Ezcümle 
dün Zekinin evinde tutulanlar ara
~a Şehir tiyatrosu!!aa.:.. çok ta-
-~ 

bir bütçe işi olduğunu pek güzel bİ 
siniz. 

işte Trakyada da ikinci umumi 
fettiılik teıkili o büyük rehbe · • 
karihasından, yalnız onun, o vatan 
cisinin karihasından doğan bir iıtir. 
mek olur ki Tra:kyada uımımi mü1 
tişlik zamanı timdi buliil etmiştir. 
gecikmiş midir? Hayrr .. Tam zaına 
da olmuıtur. Çünkü o ber iti tanı 
manında yapar ve vakitsiz hiç bir 
yapmaz. 

Bugün Trakya kududundan gi 
ğimden itibaren uğradığım kaza 
kezlerinde ve bilhassa Edimeye ı· 
ken bütün vabmdaılarm kalbinden 
ğan samimi tezahüratla kalbinı dol 
Bu samimi coıkunluktan göğıüın 
bardı. Büyük rehberimize lan,ı T 
yalılarm böyle yapacaklarını zaten 
yordum. Cidden iftihar ettim. Ben, 
zi bayrağı altında bir fert aıfatile •• 
nun emrile çalışan, gayret eden •• 
nun arzularını tahakkuk ettirmeğİ 
zife bilen bir ferdim. 

Muhterem Trakyalıların da Gazi 
rağı altında birlepniş fertler ol 
rmı bilirim. Ben bu kutsi bayrağ., f 
!eri arasında çalrınıakla kendimi en 
a~k bir saadet içinde aayıyorum. 
nım bahtblığım buraya ilk umumi 
fettif aeçilmiş olmaklığımdır. Bund 
ıeref bilir ve kendimi tekrar u 
ı-önnekle ayrıca bahtiyarlık duy 

Sizinle benılıer çalıımağa gÖll 
rildim. Bütün ntandaılarıın, meınıır 
fırka ar1cadatlarnn, kendilerine tere 
eden bu itte benden ileri yürüyece 
ve bu kıymetli Yatan parraıı · h · 
claki Gazi üHriiıünü elbirliğile y 
ı:alılardır. 

Birlik, kuvvettir. Me-rcut tef 
böyle çalıpcaktır; ben de bu -y 
dayım. 

Olım nedir? 
Şu dört .nı.yeıDı itlerini eJbirlİ 
~ Ve bunun için bir an 
Goi hedefine vamıek ..• Tefkili.tın. 
Jır.a tqekkül gayesi bundan ibare~ 

Bütün memur Ye -..atandat 
büyük mürtidimh:in göote.rd.iii yola 
malı için azami yardım ııösıermek 
relile çalıpcaldarma 1Üphmı yol<fll' 
elbirliğile bu tarzda çal'!"CÜ ol 
-ili vatamn bu aziz kwnı ela 
Ula Kemal, hedefine biran end • 
c:aktır. 

Geliıim münaod>etile yapılan .,_ 
taa.hürle:re tetftkürler ederim ve 
tlııİıııİıl, büyük liderimizin Ye _.....ai 'f 
yalılann ıereflerine kadehimi kal 
J'Ol"lllD.n 

c-dan kıopan heyecanlı ve ıii 
allatleria kartılanıın bu nutku aııiit 
löp mifeıtif Bey ayağa kallmıı!lol' 
hallıeviude hllZll'lanan müsamere.I• 
htnmak için refaluıtlerincleki -aU
likte salondan çıkarlarken (Y~ 
:ııi) sesleri heyecanlı n aürel<li 
tekrar aalonu dolduruyordu. 

Mehmet BEtı:Ç 
lbrahim Tali Bey mesdisine 

EDiRNE, (Milliyet) - UJlllllilİ 
lettit lbrahim Tali Bey Edirneyc 
•asalatlarının erteai günü saloaJlP"'J 
~ren derhalmesaisine batlamıtııı' 

Şehirde meYcut mekteplerin -. 
biı: kısmmı ziyaret etmi1. ıeıını> 
edilmesi mutasavver semtlerini bil" 
rer doJ..,arak tetkilılerde bul 
tur. 

ViLAYETTE 

iskanda -yeni bit 
ı memuriyet 
lstanbul vilayeti iskan ~ -~1 

lüğünde bir mutemet ve tavİY 
murhığu ihdas edilmittir. ~ 
murluğa Sadık Bey tayin e 
tir. 

Kemerburgaz nahiyesi 
itten elçektirilmi' olan J( 

burgaz nahiyesi müdürü l'tf. 
Ali Bey yerine iade edilınitıil'• 

Vilayet maiyet memur• 
Dahiliye veki.leti vilaye~ 

'daresi müdürlüğünde stajİY- J 

Mülkiye mektebi mezun! 
Edip Bey, lstanbul vilaye~i 
yet memurluğuna tayin edıl 

Mayıs aylığı 
Umumi Mayıs aylığı 

salı günü verilecektir. 

Damızlık boğalar~ 
Bulgaristandan satın • 1\e 

mızlık 30 boğanın köylere 
ne batlanmıttır. 6 boğa Ç• ·ıi 
5 boğa Bakırköye, 6 boğ• şS·re1'; 
3 boğa Beykoza, 6 boğa 1 

boğa da Sarıyer kazalarıJJ• 
cektir. 

8 Meydanların hukuki vaıi1. 
Şehrimizde aidiyeti cilıeı; 

frlmıyan bazı meydanlar. lı 
Belediye bir kabil yerl~rıll eJıl~ 
vaziyetlerini tesbit ettıreC c> 
suretle ilerde plan yapıh~ııf' 
laflara yol açılmam•' olıı . 
.......... """""" ................... -. ----~ 
nmmış genç bir sineına. ~el 
vardır. Hepsi müdiriyete 
mitlerdir. 
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Kemnleddin Sami Pş.nın cenazesi merasimle kaldırıldı Çocuk bayramı 
(Başı ı inci sahifede) j mun meziyetlerini ıayıp döküyorla r .. ı 

dı. ( Ba~ı 1 L~CI aahifede) 
mit tir. 

7 

yollar, sabahın çok erken saatle -
rinden itibaren insanla dolmuştu. 

C a ddede bütün bayraklar, ma -
tem ala meti olarak yarıya indiril
mi ş t i . 

Kendilerini tutamıyarak ağlayanlar 
pek çoktu. Alay, Ankara caddeıinden 
ıeçerken bir aralık viliyet konağı Ö .. 
nünde durdu. 

lesinde en büyük emrü kumanda bulu
nan Kemalettin Sami Paşa oldu.Bir kolu 
nu yılJarca bir et yığını halinde ta,ıyan 
kahramanlığın canlı timsali olan ve harp 
ıenelerinde vücudünü hiç esirgeme -
den delik defik eden Kemalettin Sami 
Bey~ ordu arkadaşları bunun canlı bir 
alameti olarak çolak Kemal adım ver
nıi~lerdi. Paşa şimdi öz çocuk1arırun, 
hakiki felaket arkadaşlarının yanında 

Ali Şükrü B ey , bu öğütlerinde 
ezcümle d emistir ki: 

Bir İngiliz zabiti 

Almanyada çok 
mühim spekü

lasyonlar yapmış! 

Kadın ticareti 
Aleyhine mesai 

---,:o-

Mukaveleye şimdiye kadar 

Merhum un cenazesini hamil ta
but ba,rağımıza sarılmış olduğu 
h alde saat onda, bir top arabasına 
konularak Gülhane hastahanesin • 
den doğruca Ayasofyay a getiri l -
d i. Bu esnada Sultanahmetle Aya
s ofya arasındaki meydan omuz o
m uzu sökmez derecece kalabalık-

Viliyet binaımın Ü&tünde yanya ka
dar çekilmiş olan bayrak, indirilip tek
rar yanya çekilmek suretile cenaze bu
rada bir daha ıelıamtandıktan sonra tek-

Sağlam bir 
0

vücut elde etmek i -
çin İfe çok mebdeinden, mesela <Io 
ğacak çocuktan bllflamak lazım -
dır. Bunun için aranılacak nokta -
lar çok mühimdir. Evvela çift tet
k il e de rken tarafe ynin sıhhati 
ve raşı d ü,ünülmelidir. Para ve 
aşk, bu hakikate perde çekerse ba 
zan fena netice ile karşılafmak 
mü m kün olmayan ahvalden değil
dir. Çünkü birçok hastal ıklar var
dır ki . İrsi olması dolayısile anasın 
d an ve babsaından çocuğa geçer. 
V e bazı hastalıklar da sari olması 
dolayısile a na ve babadan gene ço 
cuklara geçer ve çocuklar hasta -
lıklı olur. Mesela dimağ veya akli 
hastalıklara m üptela olan ıınne ve 
babanın çocuklarında a yni hasta -
lık husule gelir . 

BERLIN, 25. A.A. - Havaı ajanoı 
muhabirinden : Reımi Alman mahafili, 
lngiliz miralaylarından Norriı olduğu 
zannedilen esrarıenf!İz bir şahsiyetin i
dare ettiği borsa ıpekülaıyonları hak
kında hakiki bir endiıc izhar etmeye 
başlamııtrr. • 

27 memleket girdi 
CENEVRE, 25 .A.A. - Kad'n ,-c ço

cuk ticareti mcıc1eıini tetltika memur 
komite dün toplanm ıştlr. l ~ timada ara .. 
larrnda Hindistan, Japonya, lngiltere ve 
F ransanın mümeıailltti dahil olmak Üz· 
re bir çok memleketlerin murahha slar ı 
hazı r bulunmuıtur. Ruşte varmış ka d n 
ticaretinin men'i hakkındaki 1933 mu• 
kaveleıini timdiye kadar 2 7 memleketin 
İmzaladı frı bildirilmiı tir. Bunların ara
sında Çin, Panruna ve Hollnn&ı da v:ır• 
d ır. lngiliz muhtırası İmpratorluğun b -
'" aksamında ve bilhassa uzak fark ta el
de edilen muvaffa.t.iyctleri ııöıtermd' c
dir. Komite umumhruıclerin il gası ve u. 
mumhanccilerin ıiddetle tecziyeıi lehin· 
de karar venniıtir. 

tı . 

Cenazeyi h amil t ab u t, Ayasof
ya camiinin önünde göründüğü za
man, etrafı derhal hürmetkar s af
lar tarafınd n ih ata e dild i. 

Cenaze merasiminde bu lun -
mak üzer e şe'lırimize gelen Alman 
sefiri cenaplar ı ile sefare t ve kon
solos ~:.ıne erkanı, t abutun önünde 
idi ler. 

rar yola dü züldü . . 
Güzergihta kj evlerin pencerclerın 

den sarkan başlar, cenazeye aon a.e .. 
l iimlannı r;önd.,riyorlardı. Alay, böyle
ce S i rke<:İye indi . 

Bir tarafta n da bir kaç makine mera 
cimi fi lme alıyordu. 

Sirkecinin dörtyof ağzı o ka dar ka .. 
l aba!rkt ı ki emniyet memurları, kala -
balığı dağıtıp yolu açmak için mül -
küla ta uğruyorlardı. 

Bü tün ves~it olduf!u yerde durmuf, 
tramvaylar, daha ev\'clden depolara çek
li nlmiıti. 

Alay, köprünün lıtaclıul cihetin - ! 
deki batına gelince, kal alık tarif e
dilmez bir hal aldı. 

dır. Şimdi onların ruhile kucaklaşıyor. 
Paşa müsterihtir ve eözJerini ka -

ı>arken bilmiştir ki, onun fedakarlık
lar yaptığı büyük milleti kendini hiç 
bir ?-aman unutmıyacaktır. H epinizi te
ıellıyet ederken kendi için mağiil"e t di
lerim.,, 

A li Rıza Beyin nutku 
Cevdet Kerim Beyden wnra hüku

ıne t namına vali m uavini Ali Rrza Bey 
bir nutuk ıöyled i ve ezcümle dedi ki: 

"Efendiler; 
Büyük insa.u ebediyetin kucağına 

teslim ettigimiz şu anda hislerin ifa -
desi ne kadar müşküfdür. Türk vatanı
nın horunroası için son çeyrek asırlık 

Bu mesele, aalı ve cıası ne olduğu bır 
türlü anlatıl madan iki n.:ı:~anberi .. de
vam etmektedir. Söylendıgı:'le gore, 
Norris gayri musait olduğu iddia edil n 
fiyatlarla bir milyon inııiliz liralık Al
man eıh:ımı c:ıtın a!mııtrr. Bu mübayaa.. 
nın Almanyadan zongin yahud i 1C;cle
rinin ıcrvetlcrini çıkarmak için yapılmı ı 
olduğu iddi.ı ediliyor. Miraby Norris'in 
mubayaa kolaylıklarını nasıl elde ettiı{i 
müıkilatla izah edilmekte, Almıınyadn 
gayet büyük ve kuvvetli himayelerd t n 
iıtifAde e{ti~i iddia olunmaktadır. 

--- - o-

Bir Japon gemisini haciz 
Seh r imizde ki Almanların he

me~ hepsi Alman mekteb i talebe
;j hazır bulunuyordu. 

Cenazeyi Hitler usulü elleri
ni kaldırarak s elamladılar. Bu es
nada müzika, matem havası çal
mağa başladı. 

Herke s şapkalarını çıkararak 
muhterem ölünün önünde eğil • 
di. 

Bir hoca efendi, camiin iç av
lusunda merhumun tezkiyesini 
Yaptı ve kısa bir dua okudu. Ca • 
mi in minarelerinde müezzinler• 
Yanık sesle " Essala" veriyorlar
dı. 

Bu sırada bir tayyaı·emiz, tam köp
rÜustünde bulurum ceıuzeyi havadan, 
bir kaç kavis çizerek ıeliml,.d ı. 

Cenaze bu nda n sonra, bir İs timbota 
konuldu. Ve Eyüptelıi şehitlik yolunu 
tuttu. Cenazeyi metfcnine kadar takip 
edecek olan zevat, tahıiı edjlen vapur
la. jstimbotu takip ettiler. 

Tedfin merasimi 
Eyiipt" 

Eyüpte, iıkele ile 16 mart ıehitle
Tinin kabirleri araıındaki yolun iki ta
rafı luılkla dolmuıtu. Asker ve Eyüp 
orta mektebi talebeleri iskele caddesin
de 11~alarunıtlardı. 

bütün mücadc!e?erde bulunmuş yük1ek 
kahrnmar. lık ve asalet nümuneai olmuş, 
kan ını esirgemede n akıtmış, ir..Io li bı.n 
mü,ntaL ~hsiyetlcrj arasına ginnit o -
lan bu büyi;k Türkün ufulü kar,ısın -
da bütün memlekete bilhassa Türk or
C::uıuna taziyet ederim. 

Onun tarihe geçmi1 olan büyük mev
cudiyeti önünde duyduğumuz teessü
pek derindir. Yegane tesellimiz yerine 
koyacak inaanlann daima aramızdan 
bu millet içinden yetiıeceğine İmanmıız 
olmasıdır. 

Ey büyük kahraman, yaıayan ölü; ıe
ref meydanlannda esirgemeden akıt -
bğm kanın, fedakarlıklaı-;n hiç bir za
ınan unutu!mryacaktır. 

Sar'alı budala, ahmak veya deli o
lur. Tedavi edilmem.it frengi \'eya ve
r e me müptela anne ve babanın ço
cukları frengili veya veremli olur. Al
kol, morfin, eroine müptela ana ve ba 
banın çocukJan cılız, zayıf veva zeki. 
ca nokaan olur. Y a.ı meselesine gelin
ce bu da oldulı:ç.ı mühiın.dir. ihtiyar 
baba, veya anneden doğacak çocuk -
alr arasında viicutleri teki.mül ebne
tnİf, hutalrklara ka.-.ı mukavemetsiz 
olanları ark uk görühnekteı:lir, Bun -
lar da zekada noksandır. 

Propagr:1da nuın M. Göbbe!s, bugün 
Norris ile hiç Lir alakası olmad.jp, ken
diıine hiç bir tahıiıat vadetn1ediği hak
kında beyanatta bulunmak lüzumunu 
hissetmiıtir. 

Hariçte olduğu gibi Almanyada da bu 
eırarıengiz meıelenin ark!lıında.n ne çı
kabileceği merak edilmektedir. 

~ --------- - - --
Fransız polisi 

--<>-

Fransız Dahiliye nazırı 

LOS ANJELES, 25 ( A.A. ) -
Gümrük idaresi 428,668 dolarlık 
munzam bir resmin tahsili için Ja. 
pon bandıralı Soyomaru isminde
ki vapuru haciz etmiıştir. Vapun;n 
kıymeti iki milyon do!ar ve için -
deki ipek hamulenin kıymeti de 
750,000 dolardır. 
------

M. Troçki ---Yeniden Türkiye dahi-

Cenaze alayı, saat (10) u bir 
kaç dakika geçe Ayasofya mey • 
~anından muazzam bir matem ka
fıleai halinde hareket etti. 

Saat 12,20 de bir motörle Şükrü 
Naili Paı~ Eyübe geldi. Bunu mütea -
kip Haliç şirketinin cenaze için tab -
ıiı ettiği 6 ve 10 numaralı vapurlar ;,_ 
fceleye ııeldiler. Cenaze on numaralı va-
purda idi. 

Sefir hazretleri; 
Dost Ahnan memleketine, Türkiye 

ciimhul'İyetini temsil eden büyük elçi -
nin cenazeıini Berlinden ebedi mü .. 
bere•ine kadar takip suretile gösterilen 
büyük alaka ve nezakete ciimhuriyet hü
kıimeti namına tekeşşürlerimi zatı dev
letlerine arzederim." 

Ali Şükrü Bey sözlerini t örle bitir-
mittir: 

- Çocuğu lı:imMı Öpmemeli, nezle
li olanlar yanlarına gelınemeli, anne
ler nezleli ise, bezini değittirir veva 
meme verif,k.en bunınunu tülbentle 
bağlamalı, mutlaıka hekimin tavaiye -
aine göre ıüt venneli. çocuğun yanı-

Tabut ihtiramla duran asker ve melı
teplilerin önündC'tl . ~eçirilerek belediye
nin cenaze otomohıhne bindirildi. 

Cene, bat ta Reisicümbur Hazretle
rinin çelenkleri yalnız olmak Üzere di
ğer .çelenlder ııraaile ve o.n~~ ~rn
da asker ve cenaze otomobılile ızciler 
ve halk gelmokte idi. Şetırimizde Al -
man koloniıi başta sefir Her Ruen -
berg olmak üzere Eyübe. k!'dar geler.;k 

Alman seliıl:nin nutku 
-· A!ayın en önünde mızraklı 

suvarı lotaaı vardı. Süvarilerin 
arkasından, İri katanaların çektiği 
top arabaları geliyor, topçula~ı pi
Yade kıtası takip ediyordu. Pıya
del -"<len sonra, bir polis müfreze
s~ iM •tralı olarak yürümekte i
dı. 

cenazeyi takip etmekte ıdiler. Aıkenn 
önünde giden birinci fırka bandosu ha
zin, hazin matem havası çalJYQr, yolu~ 
iki tarafını dolduran halk ve cenazeyı 
takip edenler ağlıyordu. d Polialeri müteakip itfaiye ef -

r~·. ve batta askeri tıbbiye ta -
•. • 11, olduğu halde kız ve erkek 
ı:•~ersiteliler, bir kısmı lise tale
l·t'' göğüslerine aiyah kurde
ı: ar. laktiııı , Alman mektebi ta-

be~ı, sporcular geçtiler. 
.. Nıhayeı, ölümün dehıetini teren-
0~. eden müzikarun sesi duyuldu. 
Muı:ik• ağır bir "marı fonebr,., çala -
•alc geliyordu. 

MÜzika kıtasından sonra, Darüna • 
fakaJdar ve bazı Jile talebesi geçti. • 
l~r. Cenazede yanın vücutlanru güç -
lukle ıürülıliy....,k cenazeyi takibe ge
len lıa'l> malülleri herkesin nazan dik
katini celbediyordu. 

Vatan ;çin çalıtıl'lcen onlar da Ke -
~alettin Sami Pata ııibi vücutlanndan 
bırer parçayı düpnan mennlsine kap .. 
llttnı~1ardı. 

. Harp malüllerinden sonra, çelenk
letı t"lıyan kafile göründü. Cenazede 
(50) den fazla çelenk vardı. . 

En b&fla Reiıicümhur Gazi Haz -
retıerinio namına yaptınlan muazzam 
çelenk geliyor ve bunu Baıvekil ismet 
Patanın çelengi takip ediyordu. Alman 
aei•iciimhuru Maretal Hindenburg, sa
bık Alman Kayseri Vilhelm ve Alman 
B.aşvelı:ili M. Hitler, Baıvekil muavini 
Yon Papen'in çelenkleri nazan dikkati 
celbetmokte İdi. Cümburiyet Halk 
Fırkası, Alman acfareti, Alman kon
ıoloahanesi., Alman klüpleri 're Al .. 
man mektepleri , H..,, Akadenü8'İ, top
çu nakliye mektebi, lıtanbul Deniz ku
ınandanlıiı Milli Talebe Birliii, lstanbul 
vilayeti, idm n cemiyetleri ittifakı, A
dapazar ahalisi, Elelıtrik şirketi, poıta 
ve telgraf idaresi, lıtanbul üniversite -
ıi, Ateı - Cüne1. Galatasaray, Vela ld
m~ yurdu Te diğer bir çok mektep ve 
mue11eıeler namına ııetirilen çelenkler 
ııeliyordu. 

Merhumun falın reiıi bulunduiv. Ve
fa ld~~ yurdunun çelenginde ıu sözler 
yazılı ıdi: 

''En büyü~Ül:nüze son ıayırmrz,. 
Çelenlderın arkasından, sekiz kata

n.anın .. çektiği, tekerlekleri ~ dalla-
rıle ıuılenmiı b" t b k la rh ır op ara aıına onu .. 

b n me 1. umuıı bayrağımıza sanlı ta -
utu ge ıyordu. 
Tab\ıtun Yanlannda ıw· ki · · 

11 • e ennmnam 
u arı aıarıya çevrili olduğu hald · _ 

yade efradı yürüyordu. e pı 
T ~P . arabaaını, cenazeye resmi su-

tte ıttırolı eden hükümeti 1 .
1 1 d k _ emsı en 

o or • umandanı Şukrü Nail" p 
Halk .F~a~ı reiıi C..Vde~ Kem.:. ::ı 
uavını Alı Rıza , beledıye ıre.iı tnua ... 
ıni Hamit Beylerle Patalar, Ha'l> ve 

IJeniz akademisi kumandan ve mual • 
limlen vilayet, ve belediye erkanı, po
lis müdürii , Ticaret Odası, ve mali tnües 
aeaelcr mümeuilleri , tehriınizde bu ... 
lunıtn bütün sefir ve konsolollarla ae -
farethane lconaoloıhane erkanı, takip 
•diyorlardı. Ve nihayet en arkada mer
humun bedbaht annesi ve hemşireleri
le •rlcııbaımdan bazı hanım ve beyleri 
tatıl'an otomobiller geliyordu. 
~~rhunıun tİmdiye kadar kumanda 

eltıaı b" ·· al 1 d • utun Kolordu fırka ve ay ar-
.,;t':'•. istiklal b bind~ kendi kumanda 
h. '1gıdlııtalar tarafından kurtarılan şe
ır er en b 

h 1 _ eyetlcr gelmiş ve çelenkler 
rrı."Unıılardı. 

ki\l"!i;~>e alayı, bu tertip ile yola çı -
mut tü~~fyadan Divanyolu, Malı -
ıi Sirke . "• 8Cıfa!oğlu, Ankara cadde
odcrek ı.':! ' ahç.-ka;>ı, yollarrru talıip 

Al opruye r. lmişt;r. 
·1r· ay geç •k~ m h . 
ı ı tarafa di .1 . et umun oenazeıı 
dan aelanıla zı en bınlerce...kiıi t rafın
ı; Talebe ru':.j~0• <lu. Fırka önünde, Mil
~ıl•rı, he 

1 
he ~ensup gençlerden 

J'ec:a ı lııtabelerle meriıu • 

Şehitlerin ;ranında . 
)6 mart tehitkırinin yatııklan şehıt-

1. • · ·· ·- de Kemalettin Sami Pata -ıgın onun , 
nın mütareke başlangıcında kuman.da 
ettiği onuncu Kafkas fırkasının lngı -
)İzler tarafından ..,Jıit edilen kalıraman 
üç aıkerinin yarubaşmda bir lilıit açıl-

lllflh. . s . p bed •. " Kemalt:thn anu apnm e ı ıau-
rahatgilıı olacak olan bu kahirin etra
fı bu büyük aıkere göz yaşları akıtan 
on binlerce insan tarafından çevril -
nnıti. Müzik& matmı havau çalarlı:en 
askere "ıola bak,, kumandası verildi. 
Hayalmda binlerce defa !atalan tef -
Iİf etmiı olan Kemalettin Sami Pa1a 
kahraman Mehınetçiklenn yaşlı gözleri 
önünden son defa geçti. 

Tabut ebedi iıtirahatgiihına tevdi 
edilirken artık kimoe ııöz Yll§lanru tu
tamıyordu. Mezannm başında onun kar
de,i ve bir köşede bu koca kahramanı 
yetiıtiren anneıi hazin, hazin ağlar -
ken batta Müftü efendi olmak üzere ha
fız Ya.- ve hafız Bürban Beylerin de 
bulunduğu hacagin sureler t:iliint edi
yorlardı. 

lahdin kapağı kapndıktan sonra 
Müftü Efendi beliğ bir dua ile Kema
lettin Saminin namını taziz etti. 

Şülırü Naili P..,,,nın nutku 
Bu eonada ordu __ n~na 

0

ÜÇü11<:ü Kol
ordu luı~an~anı Şukru Nadi pBfll fU 
nutku aoyledJ: 

"Senelerce devam eden ha I de .. ı:. .. .. . rp er go
5 sunu aıper YaPlnıf, bilhassa 1 .. .. 

Sak O mi nonu, arya, u upınar muı........,1 . d 
bir çok kıtalara kumanda ..._, ennl e, 
Kemalettin S · eu•nı o an 
b·ı L-.ı.-~ .~"'"hum fazilette za-ı ana, """"'.u ~<NlllUll<ta T ürlc · 
nümune olmuttur. aıkenne 

Aramızdan a)'l':rlışı vatan · · -L f . drr M ıçon ,.... e-
cı Ye acı . enıleket k-.alettin Sa-
.,,; Patanın ,ahımda yalnız büyÜ!ı; bir 
kumandan değil, maruf bir diplomat ta 
kaybetmiıtir. Kemalettin Sami Paşa....,_ 
zayayı insaniye ve kemalatı aıkeriyesile 
tanlnmıt. Türle ordusunun mümtaz IHr 
ın:vu idi. Tavazu ve necabeti ahlD.kiye • 
ıile bulunduğu ..., Y•taılığı her yerde 
kendisini ııevdimıitti. Türk ordusu ve 
şalısnn namına taziyetlerimi arz ve ce
nabı haktan magfıretler dilerim." 

Cevdet Kerim Beyin nutku 
Bunu müteakip C. H. F. namına fır

ka lstanbu) viliyet idare heyeti f'eiıi 
Cevdet Kerim Bey bir nutuk söyliye
rek ezcümle demittir ki: 

"T abiatin insafaız eli bugün büyük 
bir kahramanı daha araınızdan almış bu
lunuyor. Bugün çolı yüksek bir insa-
nı, büyüle bir vatanperveri, kıymetli bir 
kumandam, kamil bir diplomatı kara top 
l"a.fa bırakmıı bulunuyoruz. 

. Kemalettin Samid,Paşayı ltalkan har
~ndo Y anya kaleairun miidafu.mdanbe
rı tanımayan Türlı yoktur. Bilhıuaa 16 
;arı . be.kınında Letafet apartmıanı hi
t .~•esınden sonra ve iıtikLil haıt>inin bii
. u.n safaJıataıda daha ;y; tanınz. Onun 
j!ın _f~_eti, k>hramanlığı hakkında faz-

Sz ";"Ylemeğe dilim varmıyor. 
T -· r1c llrrıı. Pa,a yalnrz Türk ordusunun 
~. b ını~leti~in bihaldıin İftihar ede • 

cegı uyuk bır ""1ınunan değil ayni za 
manda ahlak f ·ı · • . -•, azı etı, tevazuu ile ta~ 
nınmıı ~e n~aun •Yllaar albnda par.. 
la yan bır 'r u:k çocuğu idi. 

Kemalettın Sami Paşa Batkuman _ 
dan meydan muharebe.inde büYiik b" 
vazifeyi Üzerine almıttı. Bu ha'l>:'" 
Yunan ce~ll~rini esir etmi,ti. Bat ~ 
kumandan Buyuk Gazi lıendisini huzu
runa davet etti. Başkwııandanın yanı
na o bir mektepli çocuk gibi müte _ 
vazı ııirdi, odaya girer ııinnez BüYiik 
Gazi ona: 

- Kemalettin Sami Paf8 seni te1.nı. 
ederim, dedi. 

itte o ande çolak Kemal Be7, ulı • 

Ali Rıza BeydC'tl sonra, Alman se
firi {~er Rozenbcrg ıu nutku söylemit
tir : 

"Kemalettin Sami Paşa Türk mil -
Jetinin kahraman bir evladı, Türk is -
tikli! muharebeıinin cesur bir fedakii -
n ve büyük bir diplo.ınatm batrraunı ta
ziz etmek ve asil bir Htıanm matemini 
tutmak ve vatannna karşı da-ima gös .. 
!erdiği dostluk ve mulıabbete bir nİ -
tanei minnettarı olmak üzere bu çelen
gi Türkiyede Alman devletinin müme._ 
ıili ve seni seven takdir eden Almanya .. . . 
nın aon seli.mı olarak seııın mezanoa 
koyuyorum. Sana aelim ve caygı -
lar.,, 
Talebe namına heyecanlı bir nutuk 

Merhumun bir dostu tarafından söy
lenen bir kaç sözden sonra Talebe Bir
liği namına da Rüknettin Bey büyük 
bir heyecan içinde fU nutku ıöyledi: 

"Aziz büyüklerim; diplomatı.r, as
kerler, arkadatlar, Tiirk anaları, Türk 
babaları ... Batınrz ıağ olsun ... T rlc va
tanı, batın aağ olıun. Büyük a r, bü
yük kumandan, büyük batı 16 mart 
ıehitleri araıına bıraluyoru~. 

16 Mart tehitlen, 16 Martın iıüyük 
,eııitleri &r"'1ıza kim eeliyor, tamdı -
ruz mı? Aranıza bajmız geldi. Onu ta
nımaz olur muıunuz? Yedi yaş111da bir 
Türk çocuğu var mıdır lıi, onu ıannna
un. Yetmiı yaımda bir Türk var mı
dır ki onu bilmesin. KemaJettiıi Sami 
Pata bütün Türklerin kalbinde yaşıyor 
ve yaııyacaktrr. . • 

Aziz Türk milleti, Kemaleıt:fa Samı 
demek yaralı aralan demektir. Yarım 
lıoliyle barp meydanlannda ölümü. ko
valayan, önleyen ve ölüme peı dedırten 
l<umandandır. Bu büyük kumandan 
hiç unutulmıyacaktır. Kalbimizde , gön
lümüzde, kalplerde yafıyacakur. 

istiklal aavaıırun ıİperlennde onu 
gördünüz. Kuvvayi Milliyenin ıihlrli 
saflarmda onu gördünüz. Büyük Gazi 
ona kahraman Kemalettin Sami dedi. 
Onun için daha ne denebilir? 

Yara ı;o.k, dert büyük, Türk mil -
leli büyÜ!ı; bir bat lıayt,.,tti. Büyük bir 
•*•.r kaybetti. Büyük bir siyasi kay .. 
~fü. Acımız çok derin, fakat müsten
hız, o da müıterih oldü. Çünkü ol. 
med~? zafe~, iıtildiili, on yılını gördü. 
. Soz ".~~•Y<>ruz: Bütün yüluek taıh -

•ı_J C~çlıgJ naınrna aöz veriyoruz. O 
hır mısaldir ve ona nn" ,, __ , ~----· B"" 

iik k .. .. u..,. e":""'g~.. u-
y ahraman onunde ~yırı ıle eğılıyo-ruz.,. 

Nut.ulJan bir manıranın lnovaya üç 
e.l ateıı . t~lcip etti ve zavalb Ksnaleı
tın Saımnın ruhu bahtsız an .. rnın kab
rine attığı üç avuç toprakla ehediyete 
intikal etti. 

Mevlüt 
Dün cenazenin defninden sonra Eyüp 

c:amiinde ıelırin en giizide hafızlan ta
rafından merhumun ruhuna ittihafen bir 
mevlUt okunmuttur. 

Silahsızlanma 
(Başı 1 inci sahifede) 

bu İçtimada iki hükumette her bi
rinin t<1kip etmek niyetinde oldu
ğu hattı hareket hakkında fikir 
teati etmektir. Jki hükumette bir 
mukav«0le akli için mütemadi me
sai sarfetmekte olduklarından, 
yarın aktam görütmeler hitam bul
duğu vakit, mütterek gayeye doğ
ru sarih bir terakki kaydedilmesi 
mümkün olacağı ümit edilmekte
dir. 

LONDRA, 25. A.A. - Haber 
verildiğine göre , M. Suviç, M. 
Muasolini'nin Alman aleyhtarı bir 
blok vücude getirmeksizin bir si
lahları bırakma mukavelesi aktine 
azami gayretle çalıfılmaaı. Hak
kındaki fikrini teyit etmİftİr. 

Kubilay abidesi 
1ZMIR, 25 (Milliyet) -:- K.u-

biliy abidesinin kaidesi bitmıf, 
ıövdeeinin intasQl:ı bat'•n•ııta · 

na hasta '°'nnamaltdrr. _ 
Bu Mıretle hareket ederseniz, ço -

cuklarıruz sağlam, dinç, ve hastahk -
lara karıı mulı:aırim olur. Nüfuswnuz 
artar ve milli aerYetim.iz çoğalır.,, 

Bundan &nnra, ırürbüz çocuk müsa
bakasına başlamnı~ır. Her seneki gi
bi bu eene de miiaabalcaya gelen ço
cuklar, meme, manıa ve oyun çocuğu 
olm k Üzere üç amıfa ayrılmış ve her 
çağda çocuktan birinciler aeçihniştir. 

Doktor Ali Şükrü Beyin riyasetin
de Dr. ismet, Ki.mil, ve inhisarlar ida 
reai doktoralnndaıı Fuat Vehbi Beyler 
den mürekkep bir hey~ meme, ma
ma ve oyun çağında.ki çoculdan •v
rı ayn muayene ehnİftir. 

Çocukların ilk evvel, boylarınrn öl
çüsü alınmakta, bundan ıonra aiklet
leri tartılmakta, aıhh i vaziyetleri tel· 
kik edilmekte idi. 

Bu muayene gece geç vakte kadar 
devam ..tmit ve müsabakanın netice
si ,u ... kilde teabit edihrıiotir: 

Mü14bakalann neticeleri 9unlar ... 

dır: . • • B h • 
Meme çocuklan; bınnca. a aettın 

Oğuz, ikiıı.c:i Hasan Atıf, üç.üncü Ali 
Cemaldir .. Albert Mi~l, Tunç Ay tak 
dimame almıılardır •• 

Ma.ma çocuklan : Birinci Birsen, 
ikinci Tunç Av Rauf, Üçüncü ikiz in-
ci ve TurguL Bedi Ziver, Türacin Hak 
in, Ercan Nihat. Oğuz Mirza, Altan, 
Tömur Hilmi, Selma Tahir, Niyazi Hü 
aeyin, Kudüai Nusret .. 

Ovun çocukları; 
Birinci Zeki Muhan-em, ikinci Me

tin Selıimi. ücüncii Kem• l Fevzi. Talı: 
dirnarne al~nlar: Ayae Yıuuf, Yalçın 
Hikmet, Selçuk Hacı Mirza .. 

Darulô~:r.ede ... 

Şehir Meclisi azasın~an Naki!9 
Hannnın riya.&etinıde bır heye!, dun 
öğleden sonra Darülacezere gıdere~ 
kimaeaiz çocuklan Hıılkevı nam~a .. z~ 
yaret etmiş ve ~endi.lerin~ ım~u~ı 
ve rôkolata tev:::ı e~ılerdır .. Danıla
cez~li çocuklar, aevınçle ".i uıye,';lanı 
mın etrafını a1mrf.t kendıaı~e ... Hoş 
geldiniz.,. domitltt ve bep bir agız • 
dan Cümhunyetin onun.cuyıl mar,ını 
tekrar etmi,lerdir. 

Halkevinin ~Österdiği bu alaka, Da 
rülacezeli çocuklar üıerinde cok de -
rin bir memnuniyet uyandınnıttır. 

Çecuklar için tedansan 
ANKARA, 25. A.A. - _çoc~ 

bayramının üçüncü günü l;lımayeı
etfal cemiyetinin çok zengın ola~ 
proğranu dah!li~de ~ocuklarmıız ı
çin çok netelı bır gun olarak geç

mi•tir. k 
önümüzdeki pazar günü çocu 

hı:f..'a11nın sonuncu gü~ii. ol~ası 
münasebetile Meclis Reı•ı Kazım 
P .. a Hazretlerinin oğlu teoman 
Kazım &eyle ~vekil ismet Pata 
Hazretlerinin o-iilu Ömer ~jet 
Beyler tarafı.ıdan Ankara a. as 
salonlarında bir tedansa.n . v.erı~e: 
cektir. Salonla•ı.ı haddı ııtıabı~ı 
nisbetinde çocuk !•dansa davetlı 
bu 'unmaktadır. 

Çocuk haftası me~leketin ht<r 
tarafında büyük ne'e ıle ve çocuk
larımız tarafından verilen müsa
mere ve müstabakalarla tesit edil-. 
mektedir. 

iHTiRA iLAN 1 
« Bira imalinde genç buketlerin ayrıl-

• . l ve alet• hakkında İıtih.al rnası ıçın u•u 
1 23 H - an 1932 tarih ve 1385 o unan azır 

"h • ben.il bu defa numaralı 1 tira 

k•• f"'I k nmak ÜZTe ahere dev-mcv u ue o 
rü ferağ veya icar edileceğinden talip 

olanların Galata'da Çinili Rıhtım hanın
da Robert Ferri'ye miirac:aat em.leri i
lin olunur. (158611) 
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polisi müdafaa ediyor 
P ARiS, 25.A.A.- Dahiliye nazırı 

M. Sarro dün aktam polis müfetıitlen 
ve komiaer!eri cemiyetinde bir nutuk ıöy 
liyerek, Staviıki hadiıesİ dolayisiyle ya
pılan ittihimJara kartı emniyeti umumi .. 
yeyi müdafaa etmi, ve demitHr ki : 

lir.de mi yerleşecek 
PARS 24 - Mec1iıi vükela 

miizakeratından sonra, Dahiliye 
nazırı gazetelere vaki olan beya
natında Mösyö Troçkinin Türki
yede yeniden ikamet etmeırine mü 
saade edilmesi için T iirkiye hükü
meti ile müzakerata girişildiğini 
söylem ittir. 

" Bu İttihamlarda bazı nokıanl:ır ten
kit edildiği halde emniyeti uınumiyenin 
başarmakta olduğu muazzam eser ibmnl 
olunmaktadır, Yakında neşrolunacak e.. 
mirnamelerle emniyeti umumiye teıkili
tında lüzumlu o!an maddi ve manevi iı
lahat yapılacaktır." 

Troçkinin Fransız toprağını 
terketmesi için ecnebi dı;vletlerlı; 
giriıtiği müzakeratı. tasn .. tmesı 
kendisine biJ&rilmi9t1r. 

Yunanistan da 
--~ 

En iyi çare M. Çaldarisle 
Venizclosun görüşmesidir 

ATINA, 25 (Milliyet) - iki 
zümre .arasında cereyan eden mü
zakereler kat'i surette inlcitaa uğ
ramıştır. 

Muhalefet riiesasile hükumet 

erkanının arasını b ·.ıhnak vazife

sile mükellef olan Papanaataayu 
Batvekiı ile Möeyö Venizeloa et -
rafına toplanan müfritlerin itilifa 
mani oldukları neticesine varmış

tır. 

M. Papanutasyu bu iş ıçın 
doğrudan doğruya iki liderin par
lamento haricinde görütmelerini 
tavsiye etmektedir. Bu teklif efka
rı umumiyede iyi akisler uyandır
ınıthr. Maamafih bunun tahakku
ku pek kolay olnıryacaktır. 

Amerikan donanmasının 
manevraları 

BALBOA, 25 A.A. - 1 il par
çadan ibaret olan A'.merikanın a
çık deniz filoıunun Panama ka • 

nalından geçişi bu sabah devam e

diyordu. 

- filonun 24 saat zarfında ki • 
milen kanaldan geçirilmesi mak • 
sadını istihdaf eden bu tecrübe • 
nin muvaffak olamadığı anl .. ılı • 
yor. Maamafih akfama doğru bu 
geçit nihayet bulacaktır. 

Japonya ve Çin 
TOKYO, 25 (A.A.) - Reuter 

ajansının Japon hariciye nezare • 

tinden aldığı malumata göre, Ja • 

pon ajansının dünkü kabine ~çti -
maından aonra Japonyanın sıyase

tine dair netretmit olduğu teb • 
liğ hususi mahiyettedir. Mezkur 
ajans bunu netir hususunda sala

hiyet almış değildir. 

Küçük iktibcular • 

Yılan ticareti 
Yılan sahtının Müreffeh bir ti

caret teşkil ettiğini biliyor mısınız 1 
Mahsulleri bu buhran zamanında 
ucuza giden Hersek köy~üleri yı
lan aatıfı ile geçinmektedırler. 
Mıntakalannda yılan mebzul

dür ve bu yılanların :zehirleri kan
ser tedavisinde istimal edildiği gi
bi zehirli yılanların ıaırığına kartı 
d~ bir nevi serom imalinde kulla
nılmaktadır. 

Hergün Bosna Hersek'in muhte
lif yerlerinden kaaalarsa diri diri 
yılanlar bilhassa Fransa ve Al
manyaya gönderilmektedir. Güm
rük memurlrının bu kasaları aç
makta fazla istical etmiyeeeklerini 
zannediyoruz. 

La Liberte 

Gümüş para 
Son para siyaseti Rozve\ti 

3ukutu hayale düşürdü 
VAŞiNGTON, 25. A.A. - Hükü

metin altın ve gümü~ siyaıetinin ilerde 
alacağı istikamet hakkında binbirinden 
çok aykırı fıkirler ileri sürülmektedir. 
Gümiil panı ihracına taraftar olanlar 
bir taraftan acele ederken diğer taraf
tan M. Jonea, altın tedavülünün men'i 
hkkmda faıla ioticale lüzum olmadığını 
ıöylemiılir. 

M. Rooıvdt iıe yeni para tecrüb 'le• 
rina ablmaja hiç de temayül göstermi
yor. Çlinlril. - beyanatlannda da söy
ledifi aibi, Yalıliyle taı.ib etmiı olduiu 
altın siyaaetinin neticelerinden ve bir 
çok şeyler bekledigi dolana k ymetıea 
dütürülmesi tedbirlerinden inkiıarı ha- ' 
yale düşmüttür. 

--~-

Japon amiralinin M. Mus~ 
soliniye hediyesi 

ROMA 25 (A.A.) - M. Mus
solini Ja~ imirali Matfuta ile 
Japon bahriye :zabitlerini kabul et
ınittir. 

Am1ral M. MuHoliniye çok sa
natkarane yapılmıt ipek bir para
vana hediye etmittir. Mülakatta 
Japon sefiri ile İtalyan amirali Ka
vagari de btzır bulunmutlardır. 

Almanyada gene düello
ya müsaade edildi 

BERLlN, 25 (A.A.) - Havu 
ajansından: •. 

Milliyetperver ttJıaı 
üniversitelerinde talebenin meçler
le düello etmeleri usulünün tekrar 
iadesine muvafakat etmi§tİr. 

Alman 

Buna ayni zamanda bir •pN 
mahiyeti vermek ve tehlikeli ola
bilecek yaralara mani olmak için 

düello edenler muke giyecekler• 
dir. 

Vahşi koca 
ADAPAZARI, 25 (A.A.) -

İstiklal mahailesinden Mustafa oğ 
lu Hüaeyin hüküımette evlen~ 
muayenesini yapt!rırken k~ndı •• 
sinin evli olduğu ıbbar edılmesı 
üzerine evinde araıtırmalar yapıl • 
mıt ve bodrumda talat ve kan p~b
tıları üstünde yatan yarı ölü bır 
kadın bulunmuıtur. 

Kadın Hweyinin karısı Faize 
olduğunu, altı ay'llanberi Hüseri • 
nin işkencesile ölüme aevkedil -
diğini iki sün C'VYet vakit!iz ~lü 
bir çocuk doğurduğunu soylenııt
tir • 

Kocasının bahçede gömdüğü ce 
nin meydana çıkarılmııtı_r. • 

Hüseyin ölen ~etresı Ayşe.yı 
karısı Faize öldü diye mahalle ıl
mühaberi ile nüfusa iıaber vererek 
karısının nüfus kaydını kapatmıt 
ve bu suretle yeniden bafka bir ka
dınla evlenmeye teşebbüs etmit • 
tir. Meseleye müddeiınnumlik va • 
ziyet etmittir. 
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1 Ş LE TM ES 1 sının inşası kapalı zarf usulil ;) 10 Nisan 934 tarihinden 
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Tel 423a Sirk . Miit." danacl aren yırım gun mu ete m~a asaya onmuştur. 
- .. .,. ' 1 - Münakasaya dahil::>la'bilmek için taliplerin la'a 

Bütün bu hastalıkların sebebi 
Btdanuı taze olnıanuısıdır. 

Yemek dolaplarında. mutfak raflarında ve ıa kilerde muha· 
faza edilen süt ve her nevi yiyecek. hararet karşısında gı· 
dai kuv'le\tertni kaybetmekle kalmayıp aynı zemanda sıhhat 
için de bir tehlike teşkil ederler, çünki sıcaklık mikropların 
inkişafını ve rutubet ise küflenme hadisesinı intaç etmektedir. 
Mevaddı gıdayenin t>u surelle tegayyıire başlamasında koku 
ve kı.il bıdayelen belli olmadığı cihetle i stıhlak neticesi t> ir 
takım hastalıklar baş gösterir ve çocuk bilmeden tıu tehli
keli mikropları yutar. 
Frigıdaire souk hava doıaoı , ıçıne konulan her türrü mevad- frigidaire markasrnr ıasrma. 
dı sabıt ve kuru tıir hararet derecesınde muhafaza eder ve 'ilan her soğuk hava dolabı ha· 
t>u sureti~ mevaddı gıdaiyenın görünür görunmez tegayyı.ira- kıllı FA j G/ DA j RE de9i/dir 
tına manı olur. halta mutfaktaki fırının neşrettiği şıcaklık ve 
bugutarın tevlit eylediQi rutubete rağmen mekütclPtnızı bu 
dolaplarda sıhhi Dir $ekılde günlerce saklamak kabildir, Bun· 
dan mada dondurmalarınızı Frigidaire'de ihzar edebilirsiniz. 

SO U R LA BiR AD ELER ve şsı 

frl~l~!!.i!:~ 
(.;,Lcıaı Mot .. ı "' ' '"'"'' ... , 

NADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

4 Üncü Vakıf Han latanbul 

Ihtiyat ve Sermayesi: (1.000.000 Türk Lirasıdır. 
Nama muharrer hisse senetlerinin ( % 60) ı Türkler elindedir. 

'l'Urklye lı Bankası tarafından teıkil clunmuıtur. İdare meclisi ve mildilrler 
hel eti ve memurlan kamilen Türklerden mürekkep yegane Türk Sigorta Şirke· 
tidir, Türkiyenin her tarahnda (200) il geçeıa acentalarınuı hepsi Ttirktiir. Tilr· 
kiyenfn en mühim mfiesseselerinla vebaakalarının sigortalannı icra etmektedir, 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
ıiıı:ortalannı en iyi ıeraltle yapar. Hasar vukuunda zararları ıilr' at Ye kolaylıkla öder. 

H&ı1 T.!. 22740 

Mersin sürat yolu 
lNEBOLU vapuru 27 Nisan 
CUMA 11 de Sirkeci rıhtımın

. dan kalkacak. Giditte lzmir, 
Antalya, Memn, Payas'a. Dö
nütte bunlara ilaveten Alanya, 
Küllük, Çanakkale'ye uğraya-
caktır. (1945) 2355 

Bartın yolu 
BURSA vapuru 26 Nisan 
PERŞEMBE 19 da Sirkeci 
rıhtımından kalkacaktır. (1946) 

2356 

Trabzon 
sürat yolu 

GOLCEMAL vapuru 26 Ni
san PERŞEMBE 20 de Ga
lata rıhtımından kalkacak. Gi
di~te İnebolu, Samsun, Ordu, 
Gire~ ::n, Trabzon, Rize, Hopa
ya. Dönü,te bunlara ilaveten 
Pazar, Of, Pulathane'ye uğra-
yacakbr. (1947) 2357 

Ge;ilerde gemi katiplerin
den alınacak biletler zamma ti.
bidir. Her yolcunun biletini a
centeden alarak vapura ginne
si menfaati iktizasındandır. 

(1948) 2358 

- DiŞÇİ. ECZACI -
• Orta Anadoluda mühim bir müca • • 

aeaenin Ditçilik diploması da olan ve 
her iki iti iyi yapacak bir eczacıya 
ihtiyacı vardır. Tercümei hal ve ücr.et 
talebini havi mektuplarım gönderme
lidirler. 

EBE HANIM 
Orta Anadoluda mühim bir mües

sese cerrahi servisinde çalı§acak dip
lomalı bir ebe hannn aranıyor. Yazı 
makinası ile yazabilen, el yazısı güzel 
olan, laboratuvar itlerine de istidadı 
olan hanımlar tercih edile<:ektir. Ter
cümei hal ve ücret talebini havi mek
tuplarını göndermelidirler. Müracaat: 
Poıta kutusu 84, lstanbul. 

------,l15980] 

[}üncü kolordu ilanlar!. ... -' 

M. M. V. Satınalma Komis
yonundan: 

Hava Kıt'ah için lzmir Ga
zi Emirde inşa edilecek Çama· 
şırhane ve etü binalarının in -
şası kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. ihalesi 10/ 5/ 934 
Perşembe günü saat 10,30 da
dır. Taliplerin şartnameleri 
görmek üzere her gün öğleden 
sonra ve münakasaya iştirak 
için de O gün ve vaktinden ev· 
vel teklif ve teminat mektup
lariyle Ankarada M. M. V. Sa-

250.000 liralık bir bina yapmış olması şarttır. 
2 - Bu baptaki şartnamı! ve proje dahiliye Vekalet 

de müteşekkil ihale komiayon'.lndan alınacaktır. 
3 - Teminatı muvakkate akçesi 45,000 liradır. 
4 - Kat1i ihale 30 Nisan 934 Pazartesi giinü İaat 

te dahiliye Vekaletinde müteşekkil ihale komisyonunda y 
lacaktır. 

5 - T eklifnamelerin muayyen olan giinde nihaY: 
saat 14 de kadar makbuz mukabilinde komisyona tevdi 
mesi lazımdır. (1630) 20 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

3000 Ton Kazan Mayii mahruku kapalı zarfla münakas 
12 Mayıs 934 cumartesi günü saat 14 de. 
3000 ton kazan mayii ınahruku kapalı zarfla m"' 

kasaya konmuştur. Münakasası 12 Mayıs 934 cumar 
~ünü saat 14 de yapılacaktır. Şartnamesini görmek İ 
yenlerin her gün münakasasma iştirak edecklerin de ye 
n1ezkurda usulüne tevfikan kapatılmış zarflarile Kas 
paşada kain Komisvona müracaatları. (1704) 

Türkiye Büyük Millet Meclis 
İdare heyetindenı 

Ankara'da Büyük Millet Meclisi binası dahilinde 
tırdacak olan (Tecdidi hava tesisatı) kapalı zarf usulile 
nakasaya kqnmuştur. 24 Mayıs 934 perşembe günü saat 
dörtte Ankara'da Büyük Millet Meclisi idare Heyetinde 
lesi yapdacaktır. Taliplerin böyle bir tesisatı muvaffakiy 
yapmış olduklarına dair vesika vermeleri prttır. 
ğer bu tesisat hariç memleketlerde yapılmış 
vesikaların mahalli Türk konsolosluğundan musıı 
dak olması lazımdır. isteyenlerin prtname ve bina DllUllllll 

nı almak üzere Ankara' da Büyük Millet Meclisi Daire M
lüğüne müracaatları. (1864) 

Büyü~ Tayyare Piyangos 
17 incı tertip ı incı keşide ı 1 Mayts 1934 tadir. 

Büyük ikramiye 20.000 liradır 
Ayrıca: 8.000, 4.000, 3.000 liralık 

ikramiye ve 20.000 liralık bir 
mükafat vardır. 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundans 

151.5 ton Simens Marten çelik levha : Açık azaltma ile 
nakasaaı 28 Nisan 934 Cumartesi günü saat 14 de. 
21 Nisan 934 tarihinde yapılan münakaaaaında veril 

fiatlar haddi itidalde görülme diiğnden dolayı açık azaltrıı 
le münakaaasma karar verilen yukarda cins ve miktarı 
Iı saçların münakaaaaı 28 Nisan 934 tarihine müsadif c. . 
tesi gÜnü saat 14 de icra lalınacaktır. Münakasasına 
edeceklerin yevmi mezkii.rda şartnamesini görmek istey 
rinde her gün"Kasmıpaşada kain Komisyonumuza nı· 
caatları. (1878) 

Telgrafı iMTiYAZ - Telefon: fst. 20531 1831 tınalma komisyonuna müraca- -------------------------1 

Gümrük Muhafaza Umum 
Kumandanlığı Istanbul 

Satınalma Komisyonundan: 
l - 4000 kilo makine yağı 28-4-934 cumartesi günü 

pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - istekliler şartnameyi her gün Komisyondan ala

bilirler. 
3 - Pazarlığa girecekler malın Komisyonca tasarlan

mış tutarının yüzde 7,5 ğu olan (105) liralık vezne makbu
zu veya teminat mektuplarile belli günde Komisyona gelme
leri. (1938) 2353 

Kiralık Depolar 
Akay işletmesi Müdürlüğünden: 

Haliçte Cami altında sahilde Akay ldareıine ait 4 adet 
pavyon (1-3) sene müddetle kiraya verilecektir. Talipler pav 
yonları görmek için her gün Levazım Şefliğine müracaat
ları ve müzayedeye iştirak için 10-5-934 tarihinde saat 14 
de idare Encümenine gelmeleri. (1974) 

Afyon Vilayetinden: 
(3129) lira (38) kuruş bedeli keşifli Afyon - Gazlı. 

göl yolunun O 000 ·O 212 kilometreleri arası parke ferşi
yesi 6 Haziran 934 tarihinde saat on beş buçukta Encüme
ni Vilayette ihale edilmek üzere aleni usul ile münakasaya 
konulduğundan şartname ve keşifnameyi görmek isteyenle
rin Nafia Baş Mühendisliğine ve taliplerin yüzde 7,50 temi 
natile Encümeni Vilayete müıacaatları ilan olunur. (1900) 

atları. (3501) (1752) 
2157 -

Sabırsızlıkla açılmasını beklediğiniz 
Zümrüt Yalova Kaplıcaları 

1 Mayıs 1934 te açılıyor 
Fiatlar çok mutedildir. Mayıs ayı zarfında 

Kür İçin gelenlerin otel ve banyo ücretlerinden ayrıca 
% 40 tenzilat yapılır. Gezmek ve eğlerunek için bir 
gece kalmak üzere geleceklere mahsus yol, lokanta, 
otel ve banyo ücretlerini havi tenzilatlı karneler ya
pılmıştır. Bu karneler 1 Mayıs 934 tarihinden itibaren 
Köprü Adalar Vapur bilet gi:telerinde satılacalcbr. 

(1825) • 2246 

ASİPİN KENAN 
Sizi soğuk a lğınlığından, nezleden, 
gripten, baş ve diş ağrılarından 

koruyacak en iyi ilaç budur. 
(15614)-2135 

lstanbul ithalat Gümrüğü 
Müdürlüğünden: 

Gümrük kimyahanesi için listesi Komisyonumuzda 
mevcut alatı kimyeviye müstacelen ve pazarlık suretile muba
yaa edileceğinden talip olanla ı·ın mezki'ir listeyi görüp pazar 
lığa girişmek üzere Mayısın ikinci çarşamba gÜnÜ saat 14 de 
Istanbul ithalat Gümrüğünde müteşekkil Komisvona mü
racaatları. (1972) 

Istanbul Emniyet Müdürlüğünd. 
Zabita memurları için yaptırılacak 221 takım Si'vıl 

bise 12 Nisan 934 tarihinden itibaren 20 gün müddetle 11e 

palı :ı;arf usulile m ünakaaaya çıkarılınqtıt 
Teklif olunacak fiat haddi Iiyık görüldüğü . 
dirde ihalesi 3 Mayıs 934 tarihine müsaclif perşembe 
saat 15 te icra lalmacaktır. Taliplerin şeraiti anlamalı 
nümuneleri görmek üzere Müdüriyet idare komisyonuna. 
racaatları ve teklif mektubu ile teminat akçesini ihale 
olan 3 Mayu 934 tarihine müsadif Perşembe günü saat 1 
kadar Vilayet Muhasebecilik dairesinde müteşekkil alrfll 
tım komisyonuna vermeleri ilan olunur. (1692) 

Asırlarla yaşayan 
MERSİYELER, MÜNACATLAR 

İLAHİLER 

" MEZMURLAR ,, 
Kitabı 

YENi TERCÜME 
Fi. citJi, 30 cilt.iz 15 Kr. 

Satış yeri: İstanbul MAARiF 
KÜTÜPHANESİ, Beyoihı HA
ŞET KIT AP EVİ, Ankara 

• AKBA KİTAPEVİ. [15971) 
2316 

_.._ Dr. l H S A N S A M 1 ----

Gonokok Aşısı 
3elsoğulduğu -re ihtilatlanna kartı 

· ek tesirli ve taze qıdır. Divanyolu 
Sultan Mahmut türbesi No. 189, 

Osmanlı Bankafl 
% 5 Faizli, 1918 tarihli 

li istikraz tahvilleri ha111ill 
1 Mayıs 1934 vadeli ve 33 

kupon bedelinin 1 May11 1934 
den itibaren OSMANLI BAl"I 
Galata ve Ankara 1 darelcri il• , 
merkezlerindeki bilıimwn ıubelet' 
rindcn tediyesine hatlanacaiı jJjıl 
nur. • 

20 Türk lirası itibari kı,......t~ 
ı..hvil kuponuna mukabil kajıt 
!arak 50 kuru§ verilecektir. ·11 

Kuponların, numara bordroJ811 ,..İ.ıl 
likte ibraz ve tesliminde oS 
BANKASI tarafından Jıamjllerİ~tı 

. . 5 (he ) .. ...ıı ye ıçın ı gun ıonra •. 
muktazi bir makbuz verilecektıt• 
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Müdürü ETEM ızzE f.) 
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