
SALI 
14 MART 1933 

B ircl nne No. 2547 

NUSHASI 5 KURUŞTUR 

Gizli 
Düşmanlanmız 

Bugünün en keskin ailihı, ainir 
'fe ınaneviyat L-ııvvetidir. Sinirleri 
revtemif, ruhi ve manevi kuvvet
lerini kaybetmit cemiyetler; felah 
bulmazlar. Türkiye; bayat ve ma
itetini asgari hadde indirerek, 
en tiddetli ihtiyaçlarım kuarak 
buhranın tazyiklerine dayanıyor. 
Onun bu dayanıklığını çekemiyen
ler var. Umumi buhran kartı
•ında; mali ve iktısadi bünyeai~
de açılacak yara yüzünden Türkı
Yenin yıkılmasını bekliyenler, bu 
ınukavemet kartısında şaşmp kal 
dılar. Gösterdiğimiz feragate 
ıtar.ı dü,manlarımız f&ŞlrIP kalı
Yorlar • fakat bıkmıyorlar, usan
ınıyorl~. Başka yollardan tahri
kat yapıyor ve bizi yıkmağa çalı,ı
Yorlar. 

Askeri siyasi, iktısadi cepbe
ınizi yar~mıyanlar, timdi rublan
ınızda bir gedik açmak suretile 
hedeflerine varınak istiyorlar. 
Onların gayesi sinirlerimizi gev
fetmek, ruhi kuvvetlerimizi ziifa 
uğratmak, basılı kendi nefsimize 
olan inammızı kırmaktır. 

Gizli dütmanlarımız aon za
manlarda memleketin her tarafına 
ınenfi propaganda zehirini saçı
Yorlar. Halkı bükUmetten aoğut
ınak için ortaya bir düzüye uydur
ınalar, saçmalar atıyorlar. Bu ya
lanları o kadar kuvvet ve ısrarla 
her yerde tekrar ve her muhite 
Yayıyorlar ki bir çok zayıf yürek
li vatandatlar kendilerini kaphrı
}'orlar. Onlara inanıyorlar. Acaba 
tehlikede miyiz, acaba yanlıt yol
dan mı gidiyoruz, acaba iyi idare 
ediliyor muyuz? Harici münase
betlerimizde karıtıkhk ihtimali 
var mı?. Muhakkak ki buna ben
zer sorgular kafalarda yerbuldu 
ınu, onu sinir ziifı, İman ziifı ta
kip eder. 

Halk arasına yayılan rivayetle
rin, yalanların ne kadar gülünç 
olduğunu gösterecek bir misal an
latacağız. Bazı Şark viliyetleri
ınizde, hele Cenup hudutlarımız
da yürüyen bir türlü propaganda 
mevzuu tudur: 

Evliyadan bir dervit rüyasında 
üç beyaz deve görmü9... Bu de
velerden biri ansızın havaya uç
IDUJ. • Biri yerin dibine geçmi, .•• 
Öbürü de tutunacak halde değil, 
cançekitiyorınUf. Göklere uçan 
deve din imi9. • Yerin dibine ge
çen, de namus ve aile imit. . Can
çekiten mübarek hayvan da dev
let İmİf .•• 

Şüphe yok ki, buna benzer bu
raf ata inanacak kadar saf ve ah
ıııak olanlar, bugünkü bayat te· 
raiti içinde mutlaka aldanırlar, e
zilirler. Viikıii böyle vatandatla
rın sayısı azdır. Fakat ne de ol
sa onların mevcudiyeti havayı bu
landırıyor. Bu bakımdan batta 
büyük Gazi olduğu halde halkın 
dilini, kültürünü yükseltmek yo
lundaki çalıtma ve aavatmayı he
ğenınemek, onlara bütün varlığı
mızla yardım etmemek kabil de
ğildir. 

Dünya itleri çok kantıktrr. Bu· 
na rağmen biz, kendi yurdumuz
da nispi bir müvazene yapmıf bu
lun~yoruz. Bu ınüvazeneyi boz
maga çalıtanlar bulunduğunu bir 
an olsun, aklımızdan çıkarmama
lıyız. 

Harici politikamızda tam bir 
düzen vardır•. Her devletle iyi 
rnünasebetteyız. Hele İtalya ile 
aramızda ihtilaf bulunduğunu, 
bugün yarın aramızda bir harp 
patll'}'llCağını etrafa yaymak hai
nanc bir harekettir. Eğer biz ken. 
di aramızdaki birliği korur, kendi 
nefsimize ve kuvvetimize inan
Dıakta devam eder, hasılı Gaz~ i
daresinin çfadiği çahtma politika
" yolunda ayni heyecan ve sevgi 
İçinde yürürsek, yalnız bugünkü 
dostlarımızın dostluklarını daha 
ziyade kuvvetlendirmekle kalma· 
YU. Bugünün dü,man safında san
dığımız bazı devletlerin veni 
dostluklarını da kazanırız. Unut
lnamalı ki maddi ve manevi kuv
vetleri kınlmıf, çalıtma ve uslras
ına zevki sönmü,, nefıine, mill .. ti
rıe ve teflerine olan İnanı sarsıl
tnış bir ictimai heyetin bafkaların
d,,n dostluk ve yardım araması 
.gülünç olur. 

s;;rt meb'us-a 
MAHMUT 

Kazanç Vergisi 

M. Mac Donald M. Mu••olini 

M. Macdonald M. Muso
lini ile de görüşecek 

Milletler meclisi Dançig çıbanı 
ile de uğraşmağa başladı 

CENEVRE, 13. A. A. - lngiliz heye 1 sunda, kuvvet olarak elinde bir daktilo 
ti mehafilinde M Malıdonaldin Romaya ve ailah olarak ta bir yazı makinaaı bu-
seyabat etmesinin muhtemel bulundugu lunan Milletler Cemiyeti komiserinin 
söylenmektedir. muvafakatini bekleyemezdi. 

CENEVRE, 13. A. A. - ln~liz mu- p d Al t 
ahh h lı. il ili · • · 1 bafild rav a manyaya a eı r aı eye e şıcı o an me e .. k'' .. 
söylendiğine söre M. Mac Donald'm pu• uruyor • 
yalnız evvelce ileri sürülen ••cari mu· MOSKOV A, 13. A. A. - Pravda ıı•-
kavelenin hakikat tekfine girmesini d.. zeteai Otto Stnuer ıırubunun timdi Vi-
jiil, fakat ailah kuvvetlerini azaltma i- yanada çıkmakta olan ııazeteainde Prus 
tinde daha büyük fedakarlıklar yapılma ya dahiliye nazın Goering'in Fransa te 

ama zemin hazırlamak için bir müzake- fıri Poncet ile yapbğı mülakata dair 
re açılınaıını da isteyip dütündü(ii sö:r çıkan haberi mevzuu bahaederell diyor 
lenmektedir. ki: 

Milletler Mecliainde yeni bir Bu habere söre M. Goerinıı F ........ 
Lehiatan koridoru meselesinde Almanmuele yaya müzalıenıt edene Almanyanm da 

PARIS, 13. A. A. - Matin gazetesi- Ukranyanın Sovyet Rusyadan aynlma-
nin Cenevre muhabiri, huııün milletler " hareketine yardım ebnesini teklif et-
Cemiyeti meclisinin teklif edeceği Dan- mi' tir. M. Göring timdi ye kadar bir ~ok 
zicdc Veıterplatte hadisesini mevzuu- defalar alman harici siyasetini idare .. 
bahs ederek diyor ki: Bu hadise de göt- den adam rolünü 0ynamağa çalıırDJf fa-
teriyor ki, Danz:igde beynelmilel bir za- kat teşebbüalmnin heT birinde de mu-
bita kuvvetine ihtiyaç vardır, Lehistan, yaffakiyetaizlijte utnumtm. Lehistan ko 
cayrimesul unsurlar tarahndan mucibi ridoru mükabilinde Ukranyanm So'l'J'et 
teeaaüf hadiseler çıkanlmamaaı için ora• 
daki kuvvetlerini takviye etmek husu- (Devamı 6 mcı sahifede) 

Hastanelerde para! 
Hastalar ve ücretler 3 sınıfa 
ayrıldı, epey münakaşalar oldu 

Varidat bütçe•ininde miizakeresfne baılandı 
İstanbul umumi meclisi dün 

saat 14 de ikinci reis vekili Ne
cip Beyin reislii!i altında toplan
dı. Evvela Sıhhiye Encümenin

den istifa eden 
)r. Tevfik Sa
'ım P9. nm is
ifası okundu. 
Tevfik Salim 

't· bu istifana
neainde fÖyle 
liyordu: 

"Yüksek riya
ete; Sıhhiye 

:ncüıneninden iı 
ifanın kabulü. 
Ü rica ederim." 
Dr. Hulusi Er-

T. Salim Pf· tr1İrul B. söz a
larait Encümenin mesaisi noktayı 
nazarından bu istifanın geri alın
masını istediğini söyledi. Bu tek
lif kabul edildi ve iıtifa kabul e
dnınedi. 

Vilayete ait muhtelif emlakin 
hüsnü muhafazası için 70 lira 
maatlı bir tefin reisliği altında 
bir heyet tetkili kabul edildi. 

Belediye avukatlarına kazan· 
dıklan davalardan verilen aida
tın tezyidine dair mazbata kava· 
nin encümenine verildi. Bundan 
sonra kooperatif lokantasının 
tevsii için yapılacak istikraz iti 
müzakere edildi. istikraz hakkın
da bütçe encümeni mazbatasın

da istikraz yapmaktan daha zi-

Hamit Bey 

yade belediyenin bankadaki pa
rasından faizsiz ôlarak 20 bin 
lira verilmesi muvafık olacağı 
beyan ediliyoı-du. 

Kooperatil için bir mal 
Tevfik Salim P9. dedi ki: 
- Kooperatif tesis edileli da

ha az oldu. Aradan çok zaman 
geçmedi. Şimdiye kadar koope
ratif ne yapmı9tır? Bu hususta 
meclis tenvir edilmek lazımdır. 

Bunun üzerine kooperatif ida
re heyeti reisi Hamit B. izahat 
verdi. Lokantanın memurlara çok 
faydası dokunduğunu, ucuz ye-

( Devamı 6 ıncr sahifede) 

I 

' 

Sabıp ve Başmuharriri 

Siirt M.eb'usu MAHl\IUT 

Umumi Netriyat ve Yazı Müdürü 
ETEM iZZET 

Fırkada Gö üşüle •• n e 
1

, 

Paramız 
Korunacak 

' 
' 

ı . 
ANKARA, 13 (Telefonla) - 1 

lbracabmızı arttıtmak için p:ıra • 
ınızın kıymetini dütürınek ili- 1 

zım geleceti etrafında ıon za
manlarda yapılan bazı neşriya-
tın piyasada tereddüt uyandırdı 
ğı haber verilme1dedir. Salahi
yettar membalarda yaptığım 
tahkikata göre hükfunelin böyle 
bir tasavvuru asla yoklur. Ve 
böyle bir harekete zaruret olma 
dığı kanaati hakimdir. 

Bükreş kongresi 
Murahha•larnİıız ha

reket ediyorlar Dün Dil Derleme Heyetinin yaptığı toplantıda 

Herkeste heyecanlı bir 
alaka ve araştırma var .. 
3 Üncü listeyi bugün neşrediyoruz 

Halkevinde de dün bir toplantı yapıldı. Herkes 
ilan edilen kelimelere cevap arıyor 

Hatıan Bey 

Büyük Millet Meclisi Reiı Ve -
kili Hasan ve Afyon meb'usu Ru
ten Etref Beyler Bükrette topla
~-.ı• 3 üncü Balkan konferanoı 

konseyine iştirak etmek üzere teh 
rimize gelmitlerdir. Konseye Ha
san ve Ru,en Eterf Beylerden ma 
ada Kocaeli meb'usu Retit Saffet 
Bey de murahhas olarak gidecek -
tir. Murahhaslar bitkaç güne ka
dar hareket edeceklerdir. Bükre,e 
gidecek olan M. Papanastasyu' -
nun reisliği altındaki Yunan beye 
tinin de bugün lstanbula gelmesi 
bekleniyor. Konsey ayın 20 sine 
doğru toplanacaktır. . 
Kazanç vergisi ---Layiha bugün fırkada 

görütülecektir 
ANKARA, 13 (Telefonla) -

Y annki fırka grupu içtimaında ka 
zanç vergisi layihası, müzakere 
mevzularından birini tetkil edecek 
tir. içtimada bükUmet, muhalif kal 
dığı bütçe encümeni tadillerini i
zah edecek, encümenler ve grup 
azalan mütalealarmı bildirecek
lerdir. Layihanın azaları fırka gru 
pu tarafından seçilecek bir komis 
yon tarafından yeniden tetkiki tek 
lif olunması ihtimali vardır. 

Hamdi Bey 
Liman Şirketi umuınt müdürü 

Hamdi Bey dün aktam Ankaraya 
gitınittir. Hamdi Bey Ankarada 
vekAletle temas ederek, tirkete ait 
bazı itleri bitirecektir. Hamdi Bey 
Ankarada bir hafta kadar kala
caktır. 

Gece Yarısı 

Bitlere suikast 
teşebbüsü 

BERLlN, 13. (Saat 24 radyo) -
1919 senesinde Sağ cenah fırkası men
suplarmclan Eiaener'e suikast tqebbü
aünde bulunmut olan komünistlerden 
Arko Walkei bu defa Bitleri öldünneğe 
tqebbüs etmiı iıe de zabıta uyııruk daT 
ranms9 ve tqebbüıünü h:raya imkin bİ· 
rakmaclan tevkife muvaffak olmuıtur. 

Büyük dil anketinin üçüncü 
kelime listesini bugün ne,rediyo
ruz. Dil anketi gün geçtikçe vatan 
da9lar arasında daha çok aliika 
uyandırmaktadır. Dün de her yer
de konutma, münakftfa mevzuu
nu dil anketi tetkil ediyordıı. Bü
tün vatandatlar osmanlıca keli
melerin öz türkçelerini bulup ku
lanmaktan büyük bir zevk duy
maktadırlar. lıtanbul ıöz derle
me tetkik komisyonu dün aktam 
Köprülüzade Fuat Beyin riyase
tinde Halkevinde toplanarak an
kete daha genit bir alika ile bü
tün vatandatları bağlamak için 
icap eden tedbirler görütülmüt
tür. 

Bütün derleme tetkilitlarm
dan derleme komitelerine kelime 
ler gelmekte devam etmektedir. 
lıtanbul timdiye kadar 15 bin ke
lime toplamı,tır. Dört faaliyet 
komitesi bu kelimeleri tetkik ve 
tasnif etınektedirler. Bugün de 
ikinci listeye gelen cevap mek
tuplarını neşrediyoruz: 

l{arşılıklar 
Kelimelerin hepsine kartılık 

bulamadım. Bir takımına da ara
madım. Çünkü !üzüm görmedim: 
Asude gibi •..• 

Bir kısım kelimeleri de türkçe 
sayıyorum. Bence balkın her ta
bakasında söylenen ve teleffuzu 
Türk iihenk kaidesine uyan keli

. meler türkçedir: rahat kelimesi 
'b' 8 tJk " •L t" gı ı... u ar arapça rane 

3 Üncü liste 
T. D. T. CEMiYETiNiN 

LiSTESi 
ANKARA, 13 .A. A. - T. D. T. 

Cemiyetinden verilmiıtir: 
K.arfılıklan aranacak anıpça "" 

farsça kelimelerin 3 numaralı listesi 
ıudur: 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

CADDE 
CAHlL 
CA lZ 
CALl 
CAMiT 
CANlP 
CASUS 
CAZlRE 
CAZlP 
CEBiR 
CEPHE 
CERRAH 

Listelerde çıkan kelimelerd• ma
nalan birden fazla olanlann ber ma
nuı için ayn kartılıklar ileri sllrüle
bilir. 

değildir. Türkletmittir. 
Adap - türe 
Aferin - yaşa [Tavlada bir 

gele attı dendiği gibi, bu çocuğa 
bir yaşa verdim, denebilir]. 

Ahenk = uyarı [uyarılı, uyan
sız, uyarııı bozuk.] 

Alet= bu kelime halk arasın
da "1" ı ve «e» ıi kalınla,brılarak 
türkçele,tirilmi,tir: al,.t.... Tıpkı 

(Devamı 6 mcı aahlfede) 

Milli mücadele tarihine dair notlar: 

Ankaralının Defteri 
Tarihi mukadderat, Ankarayı 

Türk inkılabının en mühim sah
nesi yaph. Ankaranın kendine 
göre öyle uprileri, hadi•elerin 
içine gizlenmif öyle huıusiyetleri 
var ki, Türk inkılabının bütün 
manannı anlamak için mutlaka 
bu İnceliklere dalmak liizundır: 
Ankara, inkılabımıza o kadar ka
rıfmlfhr/ 

Elimizde bir "Ankaralının dJte 
ri" var. Bu defterde milli inkıUi
bın tc'i ilk günlerinden itibaren ha
diseler günü gününe kaydedilmif·· 
Bunlann içinde Gazı"'nin ilk gün
lere ait laaliyetine, mecliste ve 
hariçte yürüttüğü politikanın hu-

. nı•iyetine, birinci ve ikinci Bü· 
yük Millet MecliJerinin içyiizüne, 
millet kürırümntle ve koridorlar
daki miJ•pet ve menli çallfmalara, 
cephe hayatına, ilk günlerin türlü 
türlü zihniyet ve telalıkilerine, ha
nlı Ankaranın umumi ve huıruııi 
hayahna dair bugüne kadar İfİdil
memİf pek meraklı intibalar var. 

inkılap tarihinin karanlıklarda 

kalmıf bir çok noktaları var. Bun
ları aydınlatacak ışığı bu notlarda 
bulacakııınız. 

lfin bir de pı ciheti var: Anka
ralının defterindeki bu intibaları 
okuduktan sonra, kafalarımızda 
yafa yan bazı putlar, fulfı=mızı 
dolduran bazı kanaatler mutlaka 
yıkılacak, parçalanacak •• Şimdiye 
kadar doğru bildiğimiz bir çok 
'eylerin yalan olduğunu öğrenece
ğiz. Kafalarımızı dolduran yalan 
ve yanlıf feyler yerine temiz ha
kikatlerin geçme•inden, nihayet 
inkılap tarihimizde hakikatin za. 
/erini görmekten haz duymayacak 
vatand<lf olur mu? 

"Ankara hayah" sayılamıula 
her gün Ankaralının defterinden 
bir yaprak bulacaknnız. Bu not
lar, tarih veya hadiselerin cereya
nı noktMından muayyen bir ıııra 
takip edecek değildir. Her gün 
inkılabın muhtelif ııalhaları hak
kında, bilhaıııra Ankarayı ve An
kara hayatını alakadar eden bir 
not. bir mevzu bulacakıınız. Ya
rından itibaren baflıyoru:z. 
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tahviller / 93 elaketleri ve.lgnatief 

Ahmet Paşa 200 askeri bin. Almanyada yeni bayrak 1 
Yeni muharebe 

terce asker gibi go··sterdı· u· 1 __ f____ ko··ru•e_ Çinliler geçit önünde 

Sivaatapol limanına 
ilk giriı 

Kay.erili Ahmet Ptıf'I SitHUtopol 
muharebeainde Mahmudiye Kalyonu 
kaptanı ue füo kumandanı idi.Merhu· 
mun oğlu bu zamana ait olarak fU 
menkıbeyi naklediyor: 

"Müttefik devletler donanma11 Si
vastopol önüne ııeldikte limana evye
la hanııi devlet ıefineainin bilbücum 
ııireceği kararlaıtırılmak Üzere bir 
müzakere aktolunmuı. müzakere ea
nasında zuhur eden münakafa ve ih· 
tila{ Üzerine nihayet kur'a ketideai. 
ne karar verilmiı ve çekilen kur'a in· 
&iliz donanmaaına iaabet etmİfti. Bu 
neticeyi alan MÜ§arÜn.İleyhin orada
ki muavini, Mahmudiyeye gelerek 
Kayseriliye tebliğ eder etmez, der• 
hal Mahmudiyedeki aakerin armacı· 
lannı (denizcilik 11tılahmca, yelken• 
li ııemilerde, yelkenlerin tertip 'Ve j. 
dareai için direk ve aerenler.1 çıka· 
rak vazife ifa edenler) ariva ettirdi 
(çarmık ve direklere tırmandırıp çı· 
karmak). Topçuları da top batma 
alarak gemide bir nevi ini isyan taı .. 
vir ettirmiş, kendiai de kamaraıına 
çekilip bir nöbetçi dikerek mahpua 
vaziyetine ginnittir. 

"Bunu yaptıktan aonra muavnini 
derhal lngiliz donanmaaı amiraline 
göndererek, gilya bizim aakerin kur'a 
n·uameleainden dilgir olduklannı, 

.. 0..1 b' . 
b 

- / b~r. ıd':ını yardımcnnızdır, 
arp aaı. ızım ır. ıu halde istihkam· 

lar nrasına gerili zinciri kırarak ilk. 
öne~ bizim gemimiz Sivaıtopola gir
melı. Olmazsa. fora yelken cümlesi
nin aralanna girer ve her iki borda
ya da ateş ederiz. Onlar da yanar 
biz de yananz f" ' 

"Diyerek İsyan ve kumandan paşa• 
YI da kamaraama hep...,ttiklerini, şu 
halde bu İfİn önüne bunlara mi'•ı\a .. 
deden baıka suretle geçmek ;,.;kim 
olmadığını ıöylelınittir. 

"Gemid .. ki ihtilalAnıiz harekatı 
dürbünle gemisinden müşahede eden 
lngiliz amirali bu haberi alınca mev
kiin nezalcetini ve i.kibetin vehameti .. 
ni teemmül ederek derhal kabul Ye 
muvafakat ceYabını vermiştir. 

"Böylece hUıl olan itiJif üzerine 
bü}'ük bir hamaset ve meaerret gale
yanile ileri ahlan Mahmudiye harben 
ve galiben Sivaatopola ırinnİf ve fil. 
hakika karaya da evvela Mahmudi. 
yedeki askerler çıkarak muzaffer 
ıancağımızın dalgalanmaıı terefi te
min olunmuştur. 

"Bu galibiyet hatıraaını terennüıa 
eden bugünkü Sivaatopol marfı, bu 
fan ve zafer netideıile muhterem miJ. 
!etimizin ainei iftihannı ilelebet ıevk 
ve ıerefle kabartacaktır!" 

Kayserili Sakızda ih
tilalcilere karşı 

Girit ihtilôli aıraaında adayı mır. 
ha.sara eden donanmamız, Yunanlı· 
ların Arlıadi vapurunu yahalamııh. 
Bu a:rrada clonamamıza ln6'lU den.U,,. 
cilerindım Hubart PQfa kamanda .. 
diyordu. Kayoerili Ahmer PafG bu 
sırada Cezayir Bahrin/it ualisi iı/i. 

.... 

Ahmet Galip Bey lıtanbut Hi/ali
ahmer rei.i Ali PQfadan bu zamana 
ait olarak fU hatırayı na~lediyor: 

"Arkadi vapurunun lzzettın tara• 
fından takip ve zaptı üzerine Sakız· 
da bulunan bütün aefaine Yunan 
bayraklan çekilerek vilayette büyiik 
bir fitne ve tilriı mukaddemeai bat 
ııöıtermifti. Mahalli hükiimetçe her 
ne kadar önüne ııeçilmek tetebbüaa
tmda bulunulmuıaa da vak'anm kea
pettiği ehemmiyet ve teveuü, teaki
Dİ kabil olmayan umumi bir kıyam 
ve ııaleyan mahiyetini almaaı Üzeri
ne Kalei aultaniyede bulunan vali 
Ahmet Pataya telırralla haber Yeril
di. 

"Kayaerili hemen bir maiyet va
purile hareket ve refakatine aldığı 
(Naırulaziz) firkateynine de 250 ka 
dar ~ker irkap ederek Sakıza geldi. 
Vürudunda bu 250 askeri ahalii ma
halliyeye binlerce aaker zannettire· 
cek bir tertipte karaya çıkarttı. Ada· 
lılar arll&Dlda adı öteden beri kor· 
ku ile anıldığı cihetle ahali tara• 
fmdan korku ile kantık bir tazim ile 
karşılanmak istenildi fakat Kayaeri. 
li bütün bu istikbal merasimine ters 
bir çehre ile bakarak doğru hükü· 
met konağına gitti. Kapıya nöbetçi 
dikilerek gayet mefgul ve yorgun 
olması haıebile 24 saat kat'iyyen 
kimseyi kabul edemiyeceğİDİ tebliğ 
ve ilan ettirdi. 

"l!te bu müddet zarfında icra ey
lediği çok aeri tetkikat ve takibat 
ile kıyama cür'et ve ihzar edenleri 
peyderpey yakalattı. Bu ıuretle top· 
lanan iki bine yakm aaiyj derhal Naa.
nılazize doldurarak Radoaa gönder
di ki bunlar orada tamamen vilayet 
yollannın tanzim Ye imannda İıtih. 
dam olunmuşlardır. 24 aaatin İn· 
kıza.mda ecnebi konaoloslan pey. 
derpey Kayserilinin nezdine geldikle
rinde cümlesinden evvel kendisi aöz 
alarak: 

"- Dostlarım, çok müteeuifim 
ki bu kadar ehemmiyet.iz ve geçici 
bir hadiıe için benim ııibi çok meşgul 
•e ihtiyar bir kumandanı buralara 
kadar ihtiyan zahmet mecburiyetin
de brrakmıılar. Artık ıilkün ve aaayiı 
tamamen avdet etıniftir. Beyanı ho
fimedinize te,.,kkürler ederim." 

Yolunda liaan kullanmış, oraya 
kıamen tikayet, kıamen de ıefaat 
maksadile gelmiı olan muhataplan
ru sukuta mecbur eylemittir. Bilaha
re vak'anm ahali Üzerindeki tesirini 
tetkik için vilayet dahilınde ke,tü 
güzan eanasında halkın yollara biri
kerek, 

"-O, Pasaıi" 
Nid .. ile alkıtladığmı gönnüt ve 

avuçlarile etrafa çil paralar serp
mekle aailer tecziye olunurken aadık· 
lann taltif olunacağını ima eylemek 
ıiyaaetini gOstermiştir. 

"Filhakika 1325 te Aymtap kara
kol aefinesile Midillide bulunduğu"' 
zaman Midilli ahalisinin yaramazlık 
eden çocuklannı ekıeriya; 
"- Kaytterili geliyorf'' 
Tehdidile korkuttuklanna müte

addit defalar tahit olmuşumdur." 

(Devamı var) 

Devlet bankasının altın 
rezervi ziyadeleşti 

Bir İngiliz gazetesinde cümhuriyet 

maliyesi hakkında çıkan yazı 
H Times " ııazeteainin bir makalesin- j kiletltt milli Müdafaa Vekaleti 

den: 5.500.000 ile Nafia Veki.leti 6.500 
Geçen ıene zarfında Türkiye; diğer clir. .OOO 

b!'" çek memleketler ııibi, biitçeaini tan- Halbuki, bir seneden bir az fazla bi 
um ve paraaınm kıymetini muhafaza et müddet zarfında büyük bir açık tera~ 
m<k huıuıunda çok çallftı. etınekte idi içinde bulunduğumuz ma-

Her ilci meaeleyi de ceaaret ve olduJı:. li ıenenin ilk altı ayı zarfında talıailatın 
ça muvaffakiyetle batardı. Bu husus i- hemen hemen o müddet için yapılan 
Çin kabul ""ilen uaullerden haf kalan- muhanunen erı.Ama vaoıl olduğu zanno 
nın kullanılmaaı halka tahmil olunan lunuyor. Vaziyet o kadar memnuniyet. 
yükü. tahfif ve ayni zamanda muvaffa- bah; olmaaa bile, bunun fazla vergi 
kiyotın derecesini tezyit edip etme- tarhı ile düzeltilmesi mümkün değil. 
Yece~i keyfiyetinin burada müııakafa11• dir, zira memleketin fazla tekilife ta-
na luzum yoktur. hammülü yoktur , ve vergilerin tezyidi 

31 Mayu 1932 de nihayet bulan mali ne teşebbüı ikti,aden doğnı olamaz. 
&eneye ait bütçe reye konulduğu za. S.-nenin bqlaııgıcmda milli Miidııhoa 
maa, hiiküm<:t .-aridat ve aarfiyatın Vrkileti vadesi gelmiı olan tecliyatm 18?;0?<'·000 Tii>k lira11nda tevazun ede dört ıene için tehirin! ecnebi, ailiı.h fab 
ceg!"' tahmin etmiıti. Mamafih 1931 ıe nkl\larından talep etti. Ve ondan batka 
neıı Teşrini aaniıiade varida'tın işbu Ankara hükumeti teehhüdatmr munta· 
ra~mdan çok dun olacağı tahakkuk zaman ve 7.amanrnda ifa etmittir. Oa-
~th: ~u.nun Üzerine Vekalet tah•İaatlan mantı İmparatorluğu zamanında fena 
ındırıldı .ve ırttek hükiımet memurları tecrübeleriyle Türkive alevhinde fena 
~erek aaır m":"!~ır maatlan üzerin~ hisler besleyen ecnebi bankalan bu ci-
buh':"d ve.guı ' konuldu. Bu tedabir h .. ti görmemektedirelr. Cümhoriyet 

ı~yesın e 33.~.~ T. L 11na kadar Tiirkivesinin imparatorluktan kendisine 
yuk•e.!:;:ck t~hdıdını gösteren bir açık, devrolonftn borç meselesini k"ndi ikti-
•1.ene ayctıne kadar 10,000,000 Türk dan cbhilinde halletmeği hak"katen ar. 
ırası!1a ten~ül etti. Geçen ıene lecrü.. zu f'ttiii, ahirf"n Pariıte aab·k Maliye 

bdennden ıstıfade ed~ck 1932 Hazira. V•kili Saraçoğlu Şükrü Beyle bono ha-
nında muhammen aarfıyattan daha faz. millori mümessili..,.; ~"'"nda aktolunan 
ld tasarruf yapıldı ve muhammen büt- itılaf ile tübut bulmaktadır 
çe 169,()(){).000 Türk lirası olarak te- Teş • • ' 
vaLÜn ettinldi. işbu rakama vasıl ol- Devle~ii':~;;:! 1~31 ·~~ iş.e baılayan 
m:ık için ith..J.'\tta konulan 12 kyıdattan ve para pauın~ı zmıt .e bhır ,ube adcakih: 
d 1 • b'I "d ita h 1 l k • · •""1m uıuıun 

29o000ııvı 0001 va~~~~!~ a bal·~" lao acab. v_akzıfcaı!'~ d""11m ile Türk lira11nın ia-
' , j UTK ıraırna ıg o n ır tı ran u;ın matlup tcdabi • "tti"h 
1 °ti0 b 1 k" t' l b " 1 az ~!-az~. a nazarı ı arfl' a ınara muvaze ı. ş u sene zarl'ınci rne:rkUr ba ka 'h 

ne vergisi" namı altında maapt üzerine tiyat altınrnm 6.000.000 lira t.;yit 1 

k<>f'Ufftn vM-,.j ile elvevm cari olan teki\- drrrk 21.000.000 lirava iblağ ctm• 1!• 
lifin tezyic'i bunı1 karşıl•k tutuldu En ki. k:\lht _r>R••:-ın yüz.le 13.5 ni t~:kil 
fazla tasarruf yapması talep olunan Ve- etmckteclır Dıfer Türk ıı.nlcalanndan 

ıt er tara tarlarından çarpıııyorlar 
k

•• •• be d• • }e e fe TOKYO, 13 (A.A.) - Çin tak-
OrUDe ır ısıp ın ıs ıyor viye kuvvetleri Hsifengku geçidi-

BERLIN, 13 (A.A.) - Yeni bir yetini veya ticaret hayatımızı bo- ni tekrar ele geçirmek için mezbu 
emir verilinceye kadar umumi bi. zacak olanlar, bilerekten milli hü- hane gayretlerde bulunuyorlar. Cu 
nalara çekilecek olan bayraklar kilmet aleyhine hareket ediyorlar ma gününden beri çok tiddetli mu 
hakkında dün Reisicümhur tara- demektir. Zira bugün elimizde bu harc:beler olmaktadır. Dün aktam 
fından netredilmiş olan karama- Junan Almanyanın her türlü hare Çinlilerin tiddetli bir mukabil ta-
me metni tudur: ~-'\den bizler mes'ulüz. Arka- arruzu tardedilmittir. Çinliler 200 
"Harp ölülerinin hatıralarını teb allar, 14 sene bugünkü Almanya ölü bırakmıtlardır. 

çil için bütün Almanyada eski si- çib mücadele ettiniz. Mücadele- CHAN HAi KOUAN 13 A.A.-
yah ·beyaz. kırmızı bayrakların mizin bayrağı resmen tanınmı,tır. Rengo ajansından: Tiyen • Çin'in 
matem alameti olmak üzere yarı Bu size disiplin ve itaatinizin sizi Çinli ahaliıi, Peiho veya Louan 
çekilmit olduğu bu günde, Yarın. nerelere sevketmif, sizi ne gibi ne nehrinin farkında askerlikten çı· 
dan itibaren ve imperatorluk bay. ticelere kavufturmu' olduğunuzu karılmış bir mıntaka vücude geti· 
raklan meselesinin kat'i bir usul göstermektedir. Muzafferiyetimiz rilmesini temin için harekete geç. 
ve nizama bağlanacağı dakikaya o kadar büyüktür ki, adi ve mi!ki mitlerdir. Maksatları, bot yere 
kadar siyah. kırmızı • beyaz bay. nane bir intikam hissi beklememi- kan dökülmesine mi.ni olmaktır. 
rak ile gamlı haçı tafryan bayrağın ze imkan yoktur. Milli kalkınma
"Hitler Bayrağı" ile yanyaoa asıl nın dü,manJarı herhangi bir mu
maaına karar verdim. Bu bayrak. kavemete kal1u,acak olurlarsa hü 
!ar, Alman imperatorluğunun fe- kfunet onlann bu mukavemetini 
refli mazisiyle Alman milletinin hemen kıracak ve o zaman size i
muzaff erane bir surette tekrar can cap eden emirleri verecektir. Fa
lanmaaı araaında bir bağ tefkil et kat Komünist fırkanın tetkilıitımı 
mektedir. Bu bayarkların birletme zın içine sokmuf olduğu casuslar. 
si, devletin satvetini ve Alman dan, tahrikatçılardan sakınınız. 
milletinin bütün milli unsurlarının Nazi davasında ölenler 
samimi vahdetini temsil edecek- MUNIH, 13 (A.A.) - Hitler, 9 
tir. Askeri binalara yalnız Alman tetrinisani 1933 tarihinde kendisi 
harp bağrağı çekilecektir. nin Lüdendorf ile beraber yapını' 

imza: HINDENBURG ol..luğu hükumet dairesinin tenkili 

Hitler'in nutku 
BERLIN, 13 (A.A.) - Hitler, 

mikrofon önünde bir nutuH ıöyli • 
yerek Nasyonal • Sosyalist fırkası 
mensuplarını yeni rejimi yalnız ae 
refli, değil ayni zamanda vikarlı 
bir surette temsil etmeğe davet et. 
mi,tir. Mumaileyh, ilaveten deınit 
tir ki: 

icra kuvvetinin mecmuunun tim 
sali demek olan makamın milli hü 
kumetin elinde bulunduğu bu an
da mücadelemizin ikinci safhası 
batlamıthr. Bugünden itibaren si 
ze en mutlak ve en körükörüne bir 
disiplin emrediyorum. Her türlü 
münferit hareketten çekilmek i
cap eder. Bugünden itibaren mün 
ferit hareketlerle idaremizin faali 

esnasında ölmüt olan Nazilerin 
maktul dü,mü~ oldukları yerdeki 
askeri ,erefler mabedi önüne bir 
çelenk koymu,tur. Çelengin üzerin 
de su yazı vardır: "Maanıafih galip 
geldiniz" 
Ele gecirilen patlayıcı maddeler 

GOETTINGEN 13 A.A. -Volf 
ajansından: Zabıta komünistlere 
kar'ı girittiği takibat esnasında 
Harz dağlarının garbindeki orman 
!ardan birinde çok ustalıklı bir ıu 
rette saklanmı• bir patlayıcı mad • 
deler deposu bulmu~tur. Komünist 
!er, bu ormanlarda bir müddet ev 
vel yaptıklan talimlerde daha ev· 
velce kurdukJan bir takım köprü
leri havaya atmak için bu depo
dan aldıklarr patlayıcı maddeleri 
kullanmışlardı. 

Me Roosevelt, telsizle Amerikaya 
itimat verici bir nutuk söyledi 

VAŞiNGTON, 13 (A.A.) - Ha 1 
zine nezareti dün akşam bankala· 
rın tekrar açılmasına dair 4 emir· 

çekilm~ainin mübrim ihtiyaçlara 
hasredılmesini tavsiye etmi,tir. 

Beyaz Saraydan telsizle ne,rolu 
nan bir beyannamesinde M. Roo
aevelt şöyle demi,tir: 

name çıkarmı,tır. 
VAŞiNGTON, 13 (A.A.) -

Nevyork Federal Reserv bank mat 
lubatı 7 milyar dolar çıkan ve bu
gün normal muamelelere batlama 
!arına izin verilmit-bulunan 52 ban 
kanın ismini ihtiva eden bir )iste 
ne,retmittir. 

M. Woodin, bankaların halkın 
haklı isteklerini yerine getirmek 
mecburiyetinde bulunmalarına rağ 
men para birktirmek mak.adile 
para çekilmesine müsaade etmeye 
hakları olmadığını aöylemİflİr. Mu 
maileyh, normal vaziyet aYdet e
dinceye kadar bankalardan para 

Ruayada yeni bir 
damar 

MOSICOV A, 13. A. A. - So~et Ruı 
ya ilimler akademisinin bir heyeti Azalc 
denm yakınında Kerç'in aönmüı yanar· 
dağlarında zenııin bir İyot Ye baraka da 
man bulmuıtur. 1932 ıenesinde dan 
100.000 altın ruble kıymetinde mad çı 
kanlltllf idi. Ş!'ncliye kadar Ruıya :.. 
lan dıf&Mdan ıthal etmek mecbu . tin· 
de idi. nye 

ınkitaf edener Ziraat, it ve Sana • ve 
Maadin bankalandır. Bunlar bu ..:.: ka· 
dar ecnebi bankalar tarafından yapıl • 
makta olan muamelatı ele geçinnekte
dirler ve bunun neticesi olarak mezkiir 
ecnebi bankalar Türkiye ıubelerini ka· 
pamaktadırlar. 

Geç~ ~enenin ilk (11) ayında yapı· 
lan Turk ıhracatı 1931 aeneıi ayııj müd 
det zarfındaki ihracata nazaran o;, 20 
bir tenezzül ııöatenncktedir. Bina~na
leyh itbalatm takyidine IÜzlun örülmek 
trdir. 
Bazı itlıalatı tahdit ve bazılannnı ,,,... 

n'i ve ham maddelerin aerbeatçe ithali 
prensibine her ne ıuretle itiraz Pdnine 
edil~in, bu .uı'!I hiç.olmazaa Türkiye'ye 
yem aanayı gınneaıne ve Y&famak için 
uğraıan eskilttine yeni hayat venneıine 
sebep olmuştur. Türkiye tabiat "Ve ana• 
ne itibariyle ziraatciclir, fakat zira~t 
mahsulleri, hariçten getirteceği sanayi 
mamulAtmı iştiraya anı muktedir kıla .. 
bilmeıi için haricte bir mahreç bulamaz 
"' Türkiyenin bizzat sanayile ui{ra.,lt'a-
11ndan bafka çare yoktur. Bugün Tür
kiye bu ıahada muvaffak oluyor. 

"Bu hafta yeniden açılacak o
lan bankalar halkın bütün ihtiyaç 
!arına kartı koyabilecek vaziyette 
bulunacaklardır. 

M. Rooaevelt, tedavül mevkiine 
çıkarılmı' olan yeni paranın kıy· 
metine itimadı olduğunu söylemif, 
bankaların tekrar açılmasına ait 
planın ana hatlarını çizmif ve ha· 
zine nazırının muhtelif hükumet· 
!erden mal! vaziyetleri iyi olan dev 
let bankalarının milli bankalar gi 
bi gifelerini açmalarını istemit ol 
duğunu ilave eylemittir. 

Rusyayı tanımak 
Amerika AyAn mecli

atnde bir hAdiae 
VAŞiNGTON 13 (A.A.) - A· 

".a!1 az~ından M. King, ayan mf"'C 
lısıne bır karar sureti vermittir. Bu 
karar suretinde ayan meclisi hari· 
ciye. e?cümeninin Sovyet Rusyayı 
ne gıbı tartlar alhnda resmen tanı 
~ak doğru olacağı hakkında tah
kikatta bulunmağa memur edil
mea.i teklif olunmaktadır. 

Casuslar 
• STRASBOURG, 13. A. A. _ lıtih. 

kamlar ve aıkeıi talimler kampı mın· 
~11nda ~uıluk yapmakta olduğunu 
ıtiraf eden hır Alman le"Vkif edilınittir. 

İtalya kralı Romaya 
döndü 

ROMA, 13. A. A. - Kral, Kraliçe, 
Prenı ve Prcnsea de Savoie. bugiln bu
ıuıi aurette Romaya dönmüılerdir. 

Belıırat'ta bir nünıayfş 
BELGRAT, 13. A. A. - Yükaek tah 

ıil talcbeli, bu ıabah darülfünun önün
de bir nüınayiı yapmqlardır. Talebeden 
biri, dirliği ve düzeni eski haline getir
meğe gelen polislerin üstüne doğru içi 
göz yaşı akxtıeı gaz dolu bir kap fırla
tıp atmı•tır. Polisler nümayişçileri dağıt 
ınağa muv«ffak olmuılardır. 

~{aliforniya zelzelesi 
LOS ANGELES, 13. A. A. - Dün 

yarnn ıaat zarfında üç kuvvetli zelzele 
hi11edilmi,tir. 

LOS ANQELES, 13. A. A. - Zel
zeleer devam etmektedir. Fakat şiddeti 
azdır. Şimdiye kadar bulunmuş olan 
ölülerin adedi 126 Ye haaıır m.iktan 150 
milyon dolardtt". 

VASHINGTON, 13. A. A. - Ame
rika filosu başkumandanı Amiral Heigg 
bahriye idaresine zelzele mıntakuında 
kurtanna işleri birçok adama ihtiyaç 
hiaaettinnekte olduğu cihetle Kaliforni 
ya aah.illerindeki donanmanın bu hafta
ki manevnılanmn ııeri bırakılmasını 
taniye etmi~tir. 

Harp zenginlerine 
hücum 

PARIS, 13. A A. - Eski muharip
ler F ederaayonu mecliai, auüıtimallere 
dair olan 31 Mart 1919 tarihli kanun 
lehinde karar vennit ve harp sırasmda 
bazı kimaelerin elde etmiş olduktan ka 
zançlann geri alınma11nı kabul etmiıtir. 

Meclis, vatandatlardan bir kıınu mem 
leketin seliimeti için canlarını feda eder 
ken diğer bir kısım vatandaşlann büyük 
aervetJer yapma1arının rezili.ne bir fey 
olduğunu ve hayatta kalanlann irtikap
lannm bayasızcasına istifadelerin ve yağ 
malann açmıt olduğu delikleri kapat
mak için ağır bir takım vergiler altrnda 
ezilmelerinin aıla kabul edilemiyeceğİDİ 
beyan etmiıtir. 

Meclis, eski muhariplerin bakkile tem 
ıil edileceği bir komiıyonun teşkil edil· 
meaini ve bu komisyonda harp etnasın
da elde edilen rezili.ne kazançtan geri 
alınmasına müteallik bir kanun layibıw 
vücude getirilmeaini İstemiştir. 

Tekaüdiyelerde vukua getirilmiş olan 
ıuiistimaller hakkında yeniden tetkikat 
yapılmasmr istiyen diğer bir takım mad 
deler de kabul edilmiıtir. 

Tam hedef civarında 
düştü mü? 

LE CAP, 13. A.A.- Tayyattci Smith 
aaat 0,25 te Cap'a 350 mil mesafede kiiıı 
Alexander Bay üzerinden uçmuıtur. 

2000 kitiden fazla kimıe Cap tayyare 
meydanında Smith"in ırelmeaini bekle
yordo. t 

Sabahleyin saat 4,05 te tayyareci 
Cap'tan 80 mil meıafede bulunuyordu. 

O aaalten beri tayyareciden hiçbir 
haber alınamamııtır. Akıbetinden encliıe 
edilmektedir. 
· Sahi_I boyunca tayyareciyi arattırmak 
üzr~ bır tayyare gönderilmiştir. 

Şıındiye kadar bir netice alınamamıt
tır. 

Matchek ile Korochets 
BELGRAT, 13. A. A.- Biraz evvel 

çıkarılan bir tebliğden anlatıldığına ırö
re, " Devleti koruma • mahkemesi müd 
dei umuminin dileği üzerine Mııtchck a
leyhinde " Halk arasmcla dirliği ve dev 
let itlet"inde düzeni konuna " kanunu· 
nun 3 üncü maddesinde ııöıterilen suç• 
tan ötürü tahkikat yapmağa batlanut
tır. Mahkeme Matchek'in Belgrad'a ıı• 
tirilmesini ve muhakeme edilmeden eV· 

vel tevkifini emretmiıtir. 
Bu mahkeme Kcmıc:hetı hakkında da 

ayni tedbirleri alDllfbr. 
Korocheh'in 1932 birinci kanunun 

31 inde Ljoublianada çıkanlan beyan'.'1" 
meyi kendisinin yazıp hazırladığını. bır. 
çok kimıelerin karş11mda tanımak 11t.e
mediğ-i öğren.ilmiıtir. Korocheta kencliıl 
ni sorguya çeken iıtintak hakimine ,..,.. 
eliği ifadede mahkemenın soracağı ıua). 
!eri CeYllpoız bırakacağını .ııöylemiıtir. 

Tahkikat devam edecektır. 

Romayı ziyarete 
~elen amele 

ROMA 13, A. A. - Şeker aanayii a. 
meleıindC:. beş bin kişi, dün husuıi tren 
!erle Padoue, F emare ve Cenev' den bu
ra va gelmişlerdir. 

Bu amelerinin hepıi de Coliaee' de top 
lanmıılar ve aonra önlerinde bayraklar 
ve muzika olduğu halde bir alay teşkil 
ederek Venedik meydanına kadar İmpa
ratorluk yolunu takip etmislerdir. Ve
ne dik meydanında hararetli bir nümayiı 
yapılmıftır. 

Halk tarafınclan şiddetle alkıılanan M. 
Muııolini, V cnedik ıarayının balkonun .. 
da görünmü~tür. 

Bundan sonra meçhul atker abidesi 
i1e faşizm dava~r irin ölen1erin mabedi .. 
ne çelenk rötürmek üzere bU alay tet
kil edW,U.tir. 

Yeni 

Milli hükumete ait 
"orçlar için 

ANKARA, 13 (Telefonla) -
932 bütçe kanununun 11 inci mad 
desi ve 1513 numaralı kanun mu
cibince milli hükumete ait borçlar 
la tahsisatsız borçlara verilmek iİ • 
zere bashrılan hazine tahvilleri hu 
susi vagonla Ankaraya getirilmi1ı 
Merkez Bankasına teslim edilm4· 
tir. Bu tahviller ?5 bin adettir. 50 
ve 100 liralık olan ve hamiline a
it bulunan bu tahvillerin yekunll 
4200000 lira tutmaktadır. Maliye 
Vekaletinden bankaya verilen cet 
vel mucibince banka alacaklılann 
bulundukları mal sandılılarına tah 
villerden kafi mikdarda göndere· 
cek, mal sandıkları da alacaklıla· 
rın ellerindeki mazbatalarla teb
dil edecektir. lrsalata bu halta so 
nanda ba,lanacaktır. Bundan ba, 
ka hükumeti sakıte zamanında ha 
zineden alacağı tahakkuk edenle: 
re verilecek tesviyei düyun tahvil 
leri de tertip edilmiş ve provalar 
Maliye vekiiletine gelmiftİr. Ya· 
kında bunlar da basılmağa ba,la
nacakhr. Bu tahviller 38 bin adet 
olup yekunları bir milyon 800 bin 
küsur lira tutmaktadır. 

Türkçe salat ve tekbir 
ANKARA, 13 (Telefonla) -

Öz dilimizle her tarafta türkçe eza 
nın okunduğu bir zamanda ve mi 
narelerde arapça salat okunmasını 
d.?ğru ~~lmıy!'n Diyanet işlerini 
türkçe uç salat sureti ile tekbir su 
reti hazırlatarak müftülüklere gön 
dermİftİr. 

Türk tarihinin 
Dördüncü cildi 

ANKARA, 13 (Telefonla) -
Türk tarihi tetkik cemiyeti tara· 
lından tertip ve tabedilen Türk 
tarihinin dördüncü cildi yeniden 
basılacaktır. Bu cilde cümhuriye • 
tin yeni eserlerini gösteren metin· 
ler de ilave olunacaktır. Bu husa· 
sun temini için cemiyet vekaletle
re müracaatlarda bulunmu,tur. 

Mühendis mektebJ 
laburatuvarı 

'ANKARA, 13 (Telefonla) -
Yüksek Mühendi. mektebindeki 
kimya liiburatuvarlannda haricin 
de İstifade edebilmesi karar-· 
laştırılmıştır. Bu laburatuvarlarda 
yapdacak tahlillerde alınacak üc
retlere ait tarife Nafia vekô.le • 
tince tasvip edilmif ve mektebe 
bildirilmistir. Bundan sonra bu 
kimyahen°ede bilumum gıda mad· 
delerile her nevi eşya tahlilleri ya 
pılclcakhr. 

Deniz ticaret IAyihası 
ANK.·\RA, 13 (Tele/onla) -

lktısat vekiileti hazırladığı deniz· 
lerde muntazam posta tesisi hak
kındaki layiha ile deniz ticareti ve 
seyriıelain hakkındaki layihayı ic
ra vekilleri heyetine vermiştir. 

Polis ikinci şube 
mO.dürlüğü 

'ANKARA, 13 (Tele/onla) -
lstanbul emniyet müdürlüğü ikin
ci '°be müdürlüğüne polis mü/et. 
liflerinden Demir Bey tayin edil· 
miftir. 

Samsanhıların maarif 
severli~i 

ANKARA, 13 ( A.A.) - Sam
·~". umumi vilayet meclisi bu yıl 
vılayette yeniden 30 köy mektebi 
açmağa karar vermİf ve vilayet 
bütçesine yetecek tahsisat koyma' 
tur. Maarif vekaleti Samsun/ula• 
rın yiikıek Maarif severliklerinin 
fahidi olan bu karardan dola)lf 
vilayet umumi meclisi ile vali MU6 
tala Ari/ Beye tebrik IJ~ • .• ,.l,J,jjr 
telgrafı yollam1ftır. •• • 

Mebusların 
Mezuniyetleri 

'· 

• 

' .... 
ANKARA, 13 ( A.A.) - Bü· 

yük Millet Meclisi bugii" reis ve
kili Refet Beyin riyasetiı.. ?lan 
mıştır. Bazı azaların me>.: ' ~ 
ri hakkındaki divanı ri}'as• • :.~'ke 
resi okunarak kabul edilmis ve ruz 
namede müzakere edilecc'..- ~cQska 
,;.adde bulunmadığında r::ftrş~m
be günü toplanılmak üzere dağıl· 
mıştır. 

Müvazene vergi'!ll 
bitçe e,cüaıe i 

ANKARA, 13 ( A.A.) - Muııa 
zene vergisi kanununun bir sene il 
zatılması hakkındaki kanun /ayİ· 
hası Meclise gelmiş ve Bütçe en· 
cümenine verilmiştir. 

1 
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Ekonomi 

Avrupa rakı isteyor 
İngiltere ve Fransada rakıya 
karşı fazla rağbet gösteriliyor 
İngiltere ve Franaada aon zaman

larda rakıya rağbet :ırtmııtır.. Rakı 
adeta aranılan bir içki olmuıtur. 

Bunun en ziyade iki sebebi var· 
dır: 

1 - Mütarekede lngiliz ve Fr~- ' 
aız askerlerinin ıarkta bu ıark içki· 
ıine ahımalan. 

2 - Bu memleketlere müstemle· 
ke askerlerinin rakıyı sokmalan. 

Gelen haberlere göre, Yunanis
tan bu vaziyetten istifade ederek en 
ziyade lngiltereye rakı .. tmakta· 
dır. Bu işle uğratanlar bizim de bu 
memleketlere rakı .. tmamız yolla· 
nnı arafbrmaktadırlar. 

Rıhtım şirketinden son aüal ı 
Rıhtım tirketine dün Ti~et 0-

dau halı İ§İ için son bir muracaat 
yapmıtbr. • 

Oda idare heyeti lkbaat Veki.le
tinden gelen emirden aonr~ huauai 
bir içtima yaparak meseleyı arattır
IDıf, halıcılann isteklerini gözden 
ıeçirmit Ye sonunda Rıhbın tirketin· 
den son bir sorulma yapılmasına ka
rar vermiıtir. Dün Oda tirketten ha
h antrepoaunda yer Ücretlerini indi
rip, indirmiyeceğini son olarak aor· 
muıtur. 

İtalyan zeytinyağları 

ltalyada t.Q.D haftada içtima eden 
F aıiat ikbaadi tubeaine bağlı zeytin
cilik bürosu değimli bazı kararlar 
ahnıtbr. Bu karann batlıcalan Af&• 
ğıdakilerdir: 

1 - Yabancı zeytinyağlanna kar
t• ağır giimrük reami konulına•ı. 

2 - Ticaret anlapnalarmdan "ta· 
ze zeytin ithalatı ıümrük resmin
den muafhr'' kaydının kaldmlmaaı. 

3 - Yeniden yapılacak anlaııma
lar için ltalyan zeytİnyağlannm .U
rümü için kayıtlar konulması 

4 - Tasfiye edilerek harice ıön
derilmek Üzere ithal edilecek zey
tinyağlann ltalyan malı karfılığile 
memlekete sokulmaar. 

Bunlardan en çok bizi birinci ·.-e 
dördüncü fıkralar alakadar etmek
tedir. ltalya bizden daha çok ta•fİ· 
ye ederek ve kendi yağlarile kanıtı· 
rarak baıka memleketler de aatmak 
için yağ alır. 

Şimdi bu yağlar için bir tak.u 
yolu konulmak iatennıektedir. 

Dolar 
Dlln borsada Dolar üzerinden ge

ne hiç bir muamele olmamııtır. 
Dolann muamele gönnemesinden 

dolayı hiç bir müracaat yapılmadı
fmdan alakadarlar tetbir almak 
ihtiyacını gönnemektedirler. 

.filmdilik piyasada eYVelce Dolar 
Üzerine yapılan muameleler diğer 
paralar Üzerinden ve en çok frank ü

zerinden yapılmaktadır. 

Almanyadaki Türk Ticaret 
Odası 

Almanyada Türk Ticaret Odası 
nizamnameıi deiittirilmittir. 

Evvelce Odaya Almanlar temel
li aza olarak giremedikleri halde 
~imdi Almanlara da •ecilmek ve seç
mek hakin verilmiıtir. 

Süngerlerimiz için bir layiha 
lktıaat Vekaleti epeyi zamandır 

aüngerciliğimizin genişlemesi ve tu-

1 BORSA 1 
(lı Bankaımdan alrnan cetveldir) 

13 MART 1933 
Aktam Fiatları 

. istikrazlar f Tahvilat 
l•tiha:aı dehili 96,- Elelr.trik 
Şark d. Yolları 6,40 Tranıway 
D. Mu•ahbid• 6075 T'" I 
Ci>mrUkler s' 75 une 
Saydi mahi 7:_ Rıhtım 
Baidat 11.?S Anadolo l 
T. aakeriJ• 7,78 JIJ 
lEmİr Bel.diye Mü. 
lıtilcra:ıı 99 "' .. •ili 

ESHAM 

t,. Ba. Nam• 10,15 f Boınonti 
" .. Hatl\İ'ile 11.- Terkaa 

_..., tt9.- Çimento Ar. 

paur- ·~· 23.50 lııibat dey. 
.. ., _ _. 1 4,25 Şark dey. 

Şir. ha,. • ıs.- Balya 
Tro. ..... ~ 54,- Şark m. ecaa 
Umumi Sııorta 11.- Telefon 

ÇEK FIATLARI 
Paria 

.. 
rı 12,04 ! Prağ 

Lon .. 726 Vi1ana • ı Mad•it 
M · -· 9,28 Berlin 
Brükıeı ' 3,38,75 Vartova 
Atin• 83,93 Pe4te 

ıa.-

43,35 
42,40 

50,10 

24.-
37,50 
11,20 

27,-

ı.10 
2.SO 
Z.811 

14.-

16,04 
4,25 
5,62 

1,99,16 
4,25 

3,90,75 
Cene . Z,44,12,5 J Bühe, 34,96,25 
Sofia 87,18,25 Belarat 
4.msterl<..,m 1,17,40 Moıkova 

N U K U T (Satıı) 

• Kurut ı 

20 r. F • .,. 71.-

1

f ı Şilin, A •. 
l lat~rlin 732 1 Pezeı-
l Dolar --- 1 Mark 

20 Liret 217 .- 1 Zeloti 
20 f. Belçika 117 ~ 1 Penca 
20 Drahn1i 23,- 20 Ley 
20 i. l1vİçre 820..- 10 Dinar 
~o Lf'va 26.- f 1 cf'l"DOTeç 

1 Florirı 85,· i 1 Albn 
21 Kur, Çek 122.· - 1 Mecidiye 

811.nknot 

34,90 
ıo,87 

Kuruı 

27,-
17,
so.-
24,-
33.
Z.3,-
55,-

9.37 
34.-

2,28 

tunmaaı içi.n araıtırmalar yapmakta 
idi. Aldığımız habere göre, Türk 
kara sulanndaki •Üngerlerden istifa
de için bir kanun layihası yapılmıt· 
tır. 

Bu layiha ile süngercilik itile uğ
rapnak üzere devletin de ittirakile 
bir tirket teıkil edilmektedir. Ş"ırke· 
te aünger çıkancılan gireoeklerdir. 

Çıkarış İçerde ve yabancı mem· 
leketlerde aatıf bu tirket tarafından 
yapılacaktır. 

İspirtolu benzin 
Ticaret Oda11 lktıaat Vekaletinin 

emrile benzine ispirto karıştırılmaaı 
ile temelli şekilde me§gul olmağa 
batlamıttır. 

Dün odada bazı büyük benzin kum
panyaları mümessillerinin iştirakile 
bir toplantı yapılmıftır. 

Bir taraftan da Oda daha bazı 
kumpanyalann fikirlerini sonnuştur. 

Aldığonrz habere göre, yakında 
Odada ben.zin ve ispirtoculann da 
çağmlacaiı bir toplantı yapılacak
tır. Hatta bu toplantıya toförlerin 
de çağınlmaar düıünülmektedir. 

Türk-Macar Ticaret Odası 
Gelen haberlere gare, Pqtede 

bir Türk • Macar Ticaret Odaaı ya· 
pılmaaı için uğratılmaktadır. 
Beynelmilel konşimentolar 

Beynelmilel kontimentolann bir
leıtirilmeai için evvelce Briiluel bey
nelmilel konferansında karar veril
miıti. -Bu if için bir de proje hazır
lanmtftır. lktıaat Vekileti bu proje
yi tetkik etmektedir. 

Döviz izni 
10 N. lı kararnameye tevfikan 

Kambiyo mürakaba heyeti, döviz 
müaaadeıi verebilmek için talipler
den ne Türkiye'de, ne de hariçteki 
bankalarda ecnebi dövizleri bulun
madıima dair birer beyanname al
mıya baılamıftır. Bu beyanname ve
rilmedikçe, döviz İzni verilmemekte
dir. 

İtalya ile takas mukavelesi 
Türkiye ile ltalya araaında bir 

t&kaa mukaveleai yapı)mJlk Üzere 
Ankara'da lktısat Vekaleti ile ltal
ya aefiri M. Lejacomo araaında mü
zakereler olmaktadır. Bu müzakere
ye mütehassıs olarak girecek olan 
ltalya Harici Ticaret ofisi müdürü 
M. Mazi, ıehrimi.ze selmit ve dün 
aktam Ankara'ya ıitmittir. M. Ma
zi, dün Tokatlıyan otelinde kendisi
Je görüten bir mubarririmize demit
tir ki: 

- Türkiye ile ltalya arasında ya
pılacak takaa mukavelesinin teknik 
k11rmlan hakkında fikir vermek üze
re Ankara'ya gidiyorum. 

Bu müzakerelerde her iki tarafın 
iyi niyetler beslediği fÜphesizdir. J. 
talya, timdiye kadar olduğu gibi bun· 
dan sonra da Türkiye ile ticari mu
nuebetlerinin artmau eaaıını göz ö ... 
nünde bulunduracakbr." 

Amerikadaki moratoryom 
Waahingtonda geçenlerde ayan 

azasından ınürekkep olarak tetkil 
edilen komiayon, bazı muameleler
deki yolsuzlukları araştırmak için 
büyilk bankalar ve hilb ... asa Natio
nal City Bank nezdinde tahkikata 
girişmişti. Neticede bu son bankanın 
Mişigandaki şubeainin, Peruda kan
tıklık hükfun aürdüğii sıralarda, ve 
bükfunet kasasında on para yokken, 
Peru ile 90 milyon dolarlık bir ikraz. 
~uameleai yaptığı anlaşılmıştır. Tah
kıkat neticesi halk arasında belli o
lunca, Miıiıan hükümeti dahilinde 
panik batlaını, ve herke• banka iri· 
ıelerine hücum etmİ§-tİr. Bunun üze• 
rine bankalar moratoryom. iıtemeğe 
mecbur kalmıılardır. Bu hal diğer 
bankalara da sirayet etmitti. 

/ıı.yan tahkikat komisyonunun 
tahkikatına ıöre, National City 
Bank müdürleri kendi müeueseleri
ne 23 milyon borçlu bulunmaktadır
lar. 

Lyon panayırı 

PARIS, 13 (A.A.) - Havas A
jansından: R.,isU:ümhur M. Albert 
Lebrun, dün M. Herriot ve birçok 
ecnebi diplomatları hazır olduğu 
halde Lyon panayirinin açılmaeı 
münasebetiyle verilmİf olan ziya • 
fete riyaset etmiştir. 
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Cemlyetlerde 

Bir konser 
Alaturka musiki sanatkarları, Is 

tanbul Musiki Sanatkarları Cemi
yetinin tetvikile 29 mart çarşaın· 
ba günü 21,30 da Glorya sinema
sında 35 kişilik bir saz heyetile 
konser verilecektir. Memleketimiz 
de ilk defa olarak vaki olan böyle 
mühim bir musiki hareketine güzi 
de okuyucularımızdan Safiye, Ef
talye hanımlar da iştirak edecek
lerdir. 

l 

Mahkemelerde 

Vekil tutulacak 
Rumeli Han cinayeti da 
vasına devam ediliyor 

Rumeli hanı cinayetini yapan 
Sokratla, diğer maznun berber T o 
dorinin duru,malarına dün Ağır 
cezada devam edildi. Müddeiumu 
mi, Sokrabn vekili olup olmadığı
nı sordu. •. 

Sokrat: 
- Yoktur. Vekil tutmadım! ce

vabını verdi. 
O zaman iddia makamı Sokra

tın kendini müdafaa edecek vazi
yette bulunmadığını, esasen türk
çesi de az olduğunu ileri sürerek 
Baroya münasip bir vekil intihabı 
için tezkere yazılmasına karar ve 
rilmesini istedi. 

Mahkeme de bu isteği kabul e
derek durutmayı 24 Nisana bırak
tı. 

Polonez soygunculuğu 

Patabahçe • Polonez yolunda 
geçen ağustos ayında bir soygun· 
culuk vak'aaı olmuttu. Polonez kö 
yü muhtarlarından Bico, refakatin 
de F erdinand isminde bir çocuk 
olduğu halde araba ile Poloneze 
gelirken yolda iki tafııs arabayı çe 
virmit. Arabada ne varsa soyup 
soğana çevirmitler. Muhtarın tika 
yeti üzerine yapılan arattırmada 
Cemil ve Hamit isminde iki tahıs 
yakalanmıtlar. Dün ağırcezada 
bunların duru~maları yapıldı. Şa
hit olarak dinlenilen Beykoz Jan
darma çavutu Celaleddin Ef. Po
lonez yolunda bir soygunculuk 
yapıldığı hakkında kendisine bir 
ihbar yapıldığını, bunun üzerine 
Cemil ve Hamidin yolda görülerek 
yakalandıklarını, ancak sonradan 
Hamidin soygunculuğa ittirak et
mediğini, cebinde çıkan tütün pa
ketlerini Cemilden satm almı~ nl
duğunu ötekinden berikinden duy 
duğunu söyledi. 

Suçlu Cemil: 
- Efendim, ben sabıkalıyım. 

Ondan dolayı herfeyde benden 
tüphe ediyorlar, dedi. 

Hamit te: 
- Bir •ey yapmıtsam cezama 

razıyım. Bigünah olarak yabyo
rum, dedi. 

Mahkeme, suçluların zabıtada 
sabıka kayıtlarının sorulması için 
duru~mayı baska ~ne bıraktı. 

Ölüme sebebiyet davası 
Mehmet Ef. isminde birinin de

nizde boğulmıuma sebep olduğu 
iddia edilen Salih kaptanın duruş 
masına dün Ağır cezada devam e
dildi. Dinlenen tafıitler vak'aya 
dair esaslı bir fey söyleyemediler. 
Diğer "1hitlerin dinlenmesi için 

duruşma başka güne bıralndı. 
Neşriyat davaları 

"Gece gelen telgraf" isimli şii
rinden dolayı isticvabına lüzum gö 
rülen Nazım Hikmet Beyin rahat
sızlığı devam ettiğinden henüz ifa 
desine müracaat edilmemi,tir. 

Nümayiş hadisesi 

Vagon • Lit şirketindeki nüma
yif hadisesi tahkikatına devam e
dilmektedir. Tahkikat son safha
sına gelmit bulunmaktadır. Hadi
seye sebep olan M. Jannone he
nüz isticvap edilmemiştir. 

Gayrimübadiller kon
gresi pazara kaldı 
Gayrimübadiller kongresi, An

karadan dönen heyetin yeni bono 
tevzii için Maliye veki.leti nezdin 
deki te;cbbüsat neticelerini izah 
etmesi için cuma günü içtimaa ça
ğırılmıştı. Cuma günü Halkevi sa
lonunda batka bir toplanma yapı
lacağından gayrimübadiller kon
gresi pazar gününe tehir edilmit
tir. Ankaradan dönen heyet, kon
grede oknmak üzere hazırladığı 
raporunu cemiyet reisliğine 
ver.Jiştir. Raporda, Maliye veka
letinin hazirandan sonra yeni bo
no tevziini muvafık görmekte ol
duğu bildirilmektedir. lzmirdeki 
firari emvalinin satışını yapan ko 
misyona seçilen gayrimübadiller 
murahhası Rauf Bey lzmire git. 
mittir. Rauf Beyden evvel bu ko
misyonda gayrimübadiller murah
hası olarak bulunan Hamdi Beyin 
arkadııflarile geçinemediğinden is 
tifa ettiğini bir refikimiz yazmıt
tır. Hamdi Bey bize böyle bir ge
çims:zlik vaki olmadığını söyle
mittir. 

.. 

Büfeli vagonlar 
Adi tren seyahatinde 

yolculara kolaylık 
Vagon - Li tirketi müfettitlerin

den M. Lacombe evvelki gün teh-
rimize gelmit ve dün ak,amki tren 
le Ankaraya gitmittir. M. Lacom
be, Vagon • Li tirketi Beyoğlu ve 
Karaköy acentelerinin tatlanması 
meselesi ile mefguJ olmut ve bu 
mesele hakkmda tahkikat yapmak 
ta olan müfettit M. T ouchefeu ve 
acente müdürü M. Jannone ile u
zun uzadıya görütmüftür. M. La
conıbe dün bize bu hususta demit· 
tir ki: 

- Hidiıe bizce · kapanmıştır; 
Şirket bu hadisenin çıkmasından 
dolayı çok üzülmüttür• Bununla 
beraber kapanınıt olmasından da 
çok memnunuz." 

M. Lacombe'a Ankaraya giditi 
nin sebebini sorduk; bize tu ceva
bı verdi: 

- Ankaraya giditim Haydarpa 
fil ile Adana arasında itliyecek 
adi trenlerde büfe vagonları ko
nulma11 içindir. T oroı ekspresin
de öteden beri lokanta vagonu 
vardır. Şimdi yolculara kolaylık 
olmak üzere adi trenlere kompar
bmanlarda yemek tevzi eden va
gonlar ilave etmek istiyoruz. Bu 
mesele esas itibarile hükumetle 
tirketimiz arasında kararlattırıl
mıtbr. 

Haydarpafa • Adana trenleri
ne büfe vagonu koymaktan mak
sat Suriye ve Mısıra itliyen vapur 
!ara rekabet etmek ve o taraflara 
gidecek yolcuların kara yoluna rağ 
bet etmelerini temin etmektir. 
Bunda hükumetle tirket arasında 
menfaat birliği vardır." 

Soy adı 
- ··--

Kanun IAyihasında 
başlıca maddeler 

Dahiliye Vekileti soy adı layi
hasını ha.zırlamıftır. Layiha ya 
göre her Türk vatandııfı ıoy adı 
takınmağa ve bunu nüfusa, nü
fus kAğıdına yazdırınağa mec
burdur. Ayrıca her vatandatın res 
mi, hususi bütün işlerinde öz adı 
ile beraber soy adını kullanması 
mecburiyeti vardır. 

Soy adı aileler arasında şöyle 
konacaktır. Henüz soy adı seçme
mit bir ailede bu adı seçmek 
hakkı aile reiainindir. Eğer evde 
reşit erkek yoksa soy adını aile 
reisi olan kadın seçer. 

Soy adı töyle kullanılacaktır: 
Yazarken de söylenirken de soy 
adı başa öz at ta sona gelecektir. 

Tarihçe meşhur zatlara kadar 
uzanan soy atları gösterilecek res 
mi, tarihi kayıt ve siciller devlet
çe tasdik olunmadıkça hiç kimse 
tarafından alrnamıyacaktır. 

hbat etmedikçe bunları kul
lanmak kat'i surette memnudur. 
Umumi edebe uymıyan iğrenç ve 
gülünç soy atları kullanılmıya
caktır. 

Bu kanun netredildikten bir 
sene sonra mıntakalarında henüz 
soy adı seçmemi• vatandaş bulu
nan muhtar ve ihtiyar heyetleri 
para cezasına çarpılacaklardır. 

vııayette 

Geri alınan emlak 
hordroları 

Bir kı!ım mübadillere teffiz da
hi edilmiş olan mülkler, son Türk
Y unan anlaşmasına göre, eğer sa
hipleri etabli Rum olduğu anlatı· 
lıraa geri alınıyordu. Bu geri alı
nan mülklere kartılık olarak mü
badillere teffiz tutan üzerinden 
paraları hükilmetçe verilecekti. Di 
vanı mühasebat bu gibi alacaklı • 
!ardan bir kısmının alacak bor
drolarını vize ederek vilayete gön 
dermit tir. Bunların paraları veril
meğe batlanmıttır. 

Mülkiye Müfettişleri 
Teftit için Ulukıfla'ya gitmit o

lan Mülkiye Başmüfettiti Hacı 
Hüsnü Bey teftitlerini bitirmittir. 
Bu günlerde lstanbula gelecektir. 

Ecnebi piyango 
biletleri 

Dahiliye Vekaletinden vilayet
lere gelen bir emirde, ecnebi 
memleketlerinde çıkan piyango 
biletlerinin memleketimize sokul
maması emredilmittir. T eda bir it 
tihaz edilmektedir. 

Halkevlnde 

Yeni teşkilat 
Gençler Halkevinde 

çalıştırılacaklar 
Halkevinin yeni sene faaliyet 

programı tesbit edilmittir. Yeni 
erogramda bazı esaslı faaliyet te
killeri vardır. Darülfünun ve yük
sek mektepler talebesini Halkevi
ne bağlamak için bazı t~kilat ya
pılacacaktır. Halkevi içinde bu 
gençlere bir takım vazifeler verile
cektir. Gençlik tetkilatı için ayrı 
bir program yapılmıttır. 

Pollste 

Biraz hesap 
Bir gazete Aptürraham ismin

de bir sabıkalının Sanasaryan ha
nına giderek hamalların odasında 
ki bir çekmeceden 2000 altın lira 
ve 1555 mecidiyeyi çalıp dıf&rl 
çıktıktan sonra yakalandığını yaz 
mıttı. Meraklı bir zat hesap etmiş 
ve bir muharririmize anlattığına 

göre, bir altın liranın ağırlığı 2 
dirhem, bir çekirdek (yani 1/ 4 dir 
hem) dir. 2000 altının ağırlığı 11 
okka 100 dirhem gelir. Bir gü
müt mecidiyenin sikleti de 7,5 di
rhemdir. 1555 mecidiye de atağı 
yukarı 30 okka geliyor. Şu hesap
ça bir çekmeceye bu kadar para 
girse bile 40 küsur okkalık bir pa
ranın cebe konur gibi nasıl tatma 
bileceği tereddüdü mucip olmak
tadır. Anlasılan para olunca, sik
let hatıra hile gelmiyor. 

Çarpan otomobil 

Küçükpazar'da oturan toför Ce 
mal J.:f,,ndinin idaresindeki oto
mobil Ihsan Hanıma çarparak ba
cağından yaralamıştır. 

Sigara kağıdı 
Kwnkapıda Esirci hamal soka

ğında oturan sabıkalı Hacı lsma
ilin evi aranmış; bahçesinde 2700 
cigara kağıdı bulunmuftur. lsma
ilin kanar Hanife ve oğlu Sedat 
hakkında zabıtaca tahkikata bat
lanmı9tır. 

Kanapede 15 lira 

Kadıköyünde hal önünde çocuk 
!arının ayağını boyatan Zeynep H. 
kanapenin üzerine 15 lira koymut 
tur. Zeynep Hanımın kanape üze
rine koyduğu 15 lirayı çalan boya 
cı Reşat yakalanmı9tır. 

Çocuğun elbisesine göz 
koymuş 

Şehremininde İbrahim Çavut 
mahallesinde oturan terlikçi Hulu 
si Efendinin 6 yatındaki çocuğu
nun üzerindeki elbiselerini çal
mak istiyen Kirkor yakalanmıştır. 

Saç saça .. 

Kasımpaşada Mesçit sokağında 
oturan Ayte Hanımı, ayni evde 
oturan Fatma ve Hadiye Hanım
lar döTI11üttür. Suçlular yakalan
mı,Iardır. 

Emanet para 

Tarlabatında oturan Hüseyin 
Efendi zabıtaya müracaatla çay
cı Hatçe Haru:na emanet bıraktığı 
70 lirasının iade edilmediğini biJ
dirmittir. Hatçe Hanım yakalan
mıthr. 

Tramvay çarpb 

Pangaltıda e,ya l&fıyan hamal 
Hüıeyine vatman Ziyanın idaresin 
deki tramvay ça,.pmıf, hafif suret 
te yaralam19br. 

Kar •epeledi 
Mart ayı ileriledikçe bahar ha

vasını beklerken soğukların arttı
ğını görüyoruz. Birkaç günden be 
ri esmekte olan timal rüzgarı gün 
den güne artan bir şiddetle ortalı
ğı ÜfÜtmüttür. Dünkü soğuk bu se 
ne kanunlarda ve şubat aylarında 
bile pek az görülen soğuklardan 
idi. Dün bava yarı açık, yarı bulut 
lu olarak devam etmİf, sabahtan 
aktama kadar fasıla ile kar serpe
lemiştir. Bununla beraber hava ru 
tubetsiz idi, en az sıcaklık sıfırdan 
atağı 3 dereceye düşmüttür. Yetil
köy rasat merkezine göre bugün 
kar yağmak ihtimali yoktur. 

Mersin emniyet müdürü 
Emniyet müdürlüğü ikinci şube 

müdürü Ata Bey, Mersin Emni
yet müdürlüğüne tayin edilmiştir. 

-t .. rpa.~'"'I 
Bugünün adamı 

Eski şairler. atıklar ve feragat 
sahibi sanatkarlar paradan nefret 
ede~lerdt. 

Tevfik Fikret paraya adeta kin 
bağlamıştı. Gönülleri aşk kıvılcım
lariyle tutuf'UI genç sevdalılar pa
rayı temiz atkın dütmanı telakki 
ederler. 

Kendilerini san'atin derinlikle
rine salıverip bırakan feragat ve 
tevekkül sahibi insanlar parayı ha
sis, zalim bir işkence vasıtası ola
rak kabul ederler. 

Bütün bunlara rağmen para his
lere fikirlere, hayatımıza hakimdir. 
Eski bir Fransız mizah gazetesinde 
okumuttum. Zengin bir fabrikatö
rün güzel kızı geıiç ve parasız bir 
musikitinasa kaçmıf. 

Sevdazedeler bir kaç gün ilti
haplı bir atkın humma nöbetleri 
içinde yaşamışlar, fakat nihayet 
karınları acıkmıf. P'ara ihtiyacı 
hasıl olmut, genç kız babasına 
bir mektup yazarak yardım iste
mif. Fahırikatör tecrübesiz sevda
lılara para yerine fU cevabı yolla
mış: 

"Musiki gıdayi ruhtur. Parayı 
ne yapacaksınız! 

Bu cevap en sıcak sevgilerin 
üzerine bir ıoğuk dut gibi gelir. 

lstanbul'da başlayup Atina'da 
nihayet bulan qk macerası bana 
bu fıkrayı hatırlattı. Para nihayet 
atka galebe çaldı. 

Şairler kasaların derinliğine de
ğil gönüllerin enginliğine bakar
lar. Onları banka gitelerindeki 
para destelerinden ziyade lacivert 
geceye gömülen albn ba,lı yıldız
lar alakadar eder. 

Fakat gözlerin ve hayalin bu 
zevkini acıkan bir midenin ıstıra
bı pek çabuk unutturur. 

Atıklar sevgi nöbetleri arasında 
acıktıklarım ancak yirmi dört saat 
unutabilirler. Fakat saat yirmi 
dördü geçince kalplerini dolduran 
aşkın midelerinden gelen feryat 
la çarpıttığım hissederler. 

Kendini aan'atin bedii enginle
rine kapbran feragat sahibi san' -
atkiir ancak yırtık papuçla gezme
ğe razı olur. Fakat hayalinin zen
ginliği, kesesinin fakri kartısındn 
ancak bir kase çorba buluncaya 
kadar kendisine teselli verir. Mah
rumiyetin bundan sonrası feraı::et 
değil felakettir. 

Ve zannediyorum ki artık para
dan nefret eden !!&ir, parayı saa
dete engel gören bir a.ık ve niha
yet para için değil san' at için ça
lıftığını iddia eden feragat aahibi 
san'atkar kalmamıfbr. 

Dünya bir ihtiras ka11rgası için
de maddiliğe gidiyor. Bu belki 
tabii belki sakat bir giditlir. Fa
kat tuna inanmalı ki bugünün h11-
yat adamı lacivert gecelerin şairi, 
yeşil gözlerin aşıkı, inziva alemi
nin san'atkarı değil parayı ta~tan 
çıkaran it adamıdır! 

Burhan CAHlT 

Cenevreden dönen 
fran murahhasları 

lngiliz Petrol 9irketine verilen 
imtiyazın lran hükfuneti tarafın
dan feshi üzerine lngiltere ile 1-
ran arasında çıkan ihtilafın Mil
letler cemiyetinde müzakeresinde 
bulunmak için Cenevreye gitmi~ 
olan lran murahhasları bugün Ce 
nevreden şehrimize geleceklerdir. 
lran Adliye Nazırı Mirza Ali Ek
ber Han Daver, lranın eski Paris 
elçisi Mirza Hüseyin Han Ala ve 
katipleri Mirza Nasrullah Han in
tizam' dan ibarettir. Heyet Perapa
las oteline misafir olacak ve yarın 
Halep yolu ile lrana gidecektir. __. __ 

MI. Şor nerede? 
Yunan artisti Papasla birlikte 

Atinaya kaçbktan sonra babasına 
avdet eden Matmazel Şor ve pede
ri, dün de gelmemişlerdir. M. Şor 
un kızını alarak Atinadan bir müd 
det için Avrupaya gittiği muhak
kak görülmekle beraber ne vekili
ne, ne de şerikine dün yeni malU
mat gelmemiştir. M. Şor ve kızının 
bir müddet sonra an11zın ,ehrimi
ze dönmeleri kuvvetle muhtemel
dir. 

ATINA, 13 (A.A.) - M. Şor 
ile kızı, ecnebi memlekete hareket 
etmitlerdir. Bu suretle gene; kızın 
Yunan arttisti M. Papas ile lstnn
buldan tayyare ile kaçmaları hadi 
sesi nihayet bulmuftur. 
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Eh! Nihayet Matmazel (Şor) 
doğru yola geldi. Yunanlı artistin 
kendisini güzel gözleri için kaçır
madığı anla,ılınca aralarına so
ğukluk girdi. Babacığının yanına 
döndü. 

Vaktile bu hadise olduğu za
man Kirye (Papa} nın Matmaze
lin yüreğile beraber babasının elli 
bin lirasını da kapıp kapamıyaca
ğını sonra anlayacağız diye yaz. 
rnıştım. Matmazel ( Şor) geri dö
nünce artık Kirye (Papa} nm pa
ralara kavu,amadığı anlaşıldı. Bu 
vak'a lıtanbuldaki kızlara, gelip 
geçen yürek avcılarına itibar edil
memesi hakkında İyi bir ders ol
du. Bir daha M. (Papa} lstanbula 
gelecek olursa sanırım göriitecek 
aklı ba,ında aile kızı bulamaz. 

Milli m rt - Milli arma 
(Abidin Da ver) Bey arkadaşımı 

zın haklı bir yazısile (Milli Mart) 
~e.selesi tekrar ortaya çıktı. Halk 
dılıne kadar geçmi' bir millt mar 
fımızın olmayışı büyük bir eksik
tir. Hepimiz bu eksiği arasıra ne 
acı hissettiğimizi gösterecek vak'a 
lıır anlatabiliriz •• 

Ben bu milli mar' meselesinde 
hatta ~illi arına itinde tutulan yo 
lun ~ogru olduğuna kail değilim. 
Vaktıle bunun için müsabakalar 
açtılar, heyetler te,kil ettilerdi •• 
Bu heyetlere giren fen adamları 
k~h rekabet, kah üslup ayrılığı gi
bı sebeplerle intihap i•inde bitaraf 
olamadılar ve olamıyorlar. Onun 
için ben milli mar, beğenecek he
yete musiki,inas konmaaına ve 
milli armayı ressamlardan mürek
kep bir heyete seçtirmeğe muarı
zım. 

Bu seçme i•ini zevki selim sa
hibi, fakat ne musikitinas, ne rea
aam, bu iki ıanate mensup olma
yanlardan mürekkep bir heyete 
vermeyi ve onların beğeneceği 
martı ve armayı mü,külpeaent ol
rnıyarak seçip benimsemeyi en 
doğru yol göriiyorum. ...... -

Babçevanhk 
lstanbulda eksilen zanaatlan 

bir sıraya dizersek bqta bahçe
vanlık gelir. Ama fasulye, doma
tes bahçevanlığı değil, çiçek bah
çevanlığı. latanbulda aparhman
lar bahçeli evi yıktığı anden itiba
ren bir refah alameti olan çiçek 
b~hçesi kurumu.tur. Bugün ,ehri
~ızde güzel bir bahçe yapacak 
hır kıt babçeıini kurutmadan ida
re edecek bir Türk bahçevanı bul
~:ıJ<. ·muhal demiyorum • pek 
guçtür. Halbııki lstanbul çiçek di-
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Sinirli tipleri İçli •• Alınğan 

Ruh ~aatalıkl"?. ile uğraıan hekim- heyecanlı bir ruh hastalığı biter. 
ler ve fılozoflar ıçın genİf mevzu; Omek olarak i§te bir görünü§; i§te 
sermayelerini içliliğimizden, alıngan- alınganlar iıte içliler: Kendisine söy-
lığuru~dan,. ~aa~siye~zden çıka- !enen bir 'saygı bir incelik aözü~e 
ran ıaırler ıçın ıuzel bır arattırma kar§ı kızaran genç kız; ince, derın, 
;ne.rdanı •.. ~nlarm tavıifi, riyai, hai- kaaavetli bir muıiki nağmelerini din .. 
evı eaerlerım okuduktan sonra ru- !erken başını avuçları içine alarak ağ. 
h~ acılanna dokunan ıeylerden öğ- lıyan genç. . imtihanda mümeyyizle-
renıl"':ek baıka ne kalır?. rin karımnda titriyen, utanan mek-
. E~ki Yunan medeniyetinin metale- tepti. . Bir damla kan görünce bayı-

11 dort yüz Mne iÖzkamaıtıncı bir ı· tanlar .. Kendisini tutamıyarak çıl
§Jkla parl~dı~tan sonra söndüğü za- gmca gülen, katılan; sofrada çatalın 
~an betenyeıtn bu mevzua dair bil- dÜ§lllesile yerinden 11çnyan kadın .. 
dı~leri hemen buaün bizim bildikleri- Gıdıklanan adam • 
~ız kadardı. Promete'nin, Oseanid'in ftte hasta olmıyan müteheyyiçler, 
olme. konupnalan, Filokletin Limni alınganlar, içliler ••. 
~ay~lanna çarpan haykınıları, Edib' Heyecan kabiliyeti ile merhameti, 
ın pı~ıı;n~lan, Prokost'.un.. intiha~ l"fakati biribirine kanştırmamalıd_ır. 
n, lfıJenı nın tatlı tatlı ıçdokmelen, Gözyaıları Volter onlara kedenn 
~ edr'~ r;o-tıcı ateti bir çok neıilleri dilsiz dili 'der. Göz yatlarını gö~c~ 
ıçlen~ırmıı ve nezonmuıtur. içleniriz, yüreğimiz yufkalaşır. Likın 

Şıır ve hayalin en büyük üatatlan, onlar hayatta her vakit içlenmek, a
"':.vinci~ ve acının en parlak teren- cırnak ve esirgemek alameti değildir. 
n~le':'. ı><ı.k eski zamanlardanberi Gözyaılannın terkibine türlü duygu. 
hiç ~egıımıyen bir hailenin zaman, lar kanşır. Kadınlar içinden çıkaına
u:ıe~~ kıyafet, idet değişiklikle- dıklan vaziyete düıtükleri zaman o 
rını ırlamaktan baıka bir tey yapma- kadar kolaylıkla gözyaşı akıtırlar ki .. 
Dllf~ardı_r. ~bedi olarak değİ§lllİyen Çok kimseler vardır, sıkça ağl~rlar. 
ayıu haıleyı, beşerin içliliğini, alm- Likin daima kendileri için gozyaşı 
&"anlığını ve hassasiyetini yazmıtlar- dökerler; ba~kalan için kalpleri dai-
dır. ma kurudur. 

Bir nazariyeye göre inaanlan teael-
li edecek ancak gene kendi aefaletle
rinin aeai ve görünü~ü olduğundan e
debiyatçılar ve musikiciler mevzu o
larak daima bunu seçmişler ve daima 
seçeceklerdir. 

• • • 
Gönlünün duygulan ile yürüyen ve 

it gören İnsan çok sonra İfİnde ıücün· 
de aklını klavuz yapmak ihtiyacını 
duymuştur. Sade duymakla yahtma
dı, öğrenmek iıtedi. llkönce kendi 
kendini yoklıyarak coşkunluklarının, 
atılganlıklarınm analıtarlarmı arat
tırdı. Bu araştırmadan üstü ört Uıı.i 
bilgiler edindi, parlak nazariyeler 
kurdu. Sonra, çok sonra hekimlik ruh 
haıtalıklanrun nevilerini ayırdı, onlaM 
n sıraya koydu, aydınlattı. Hasta.. 
lıktan tabii hale geçerek puruzsüz 
zekayı ırönül duygularından ayırdL 
Bünyeden geleni ve sonradan kazanı
lan teıirlerin payını ortaya koydu. 
Uluorta büyü dilini, muhitin teairini 
gerçek değerine indirdi. ' 

Şüphe yok! Binlerle yıllardan beri 
bite;viye ailriip geleni, yukanda söy
lemıt olduğumuz umumi edebiyabn 
yalını, parlaklığı yanında bu kıt bil
giler cılız, yufka bir edebiyattır. Şu 
var ki öğrenmek ve anlamak arzusu 
da bediiyattan sayılır. ilmi hakikat
ler - İzafi olmasına rağmen - babt.
aız insanlarda acılarını ve aıkmtılan
nı uyutturan ahlaki telakkiler uyan· 
dırryor. Yeni hekimlik bilıilerl tabii 
bilgilerin lınrrlarını aıarak elini ma
neviyata, ahllkıyata kadar uzatarak 
dü~enleri kaldınyor. 

,,. "'. 
Atılganlıfa, içlilife feylesofiar, 

bilıiçler, edebiyatçılar başka batka 
manalar veriyorlar. Onlarm manala
nru tayin etmek lazımdır. Almıan
lık ve içlilik heyecan tre haaaasiyetin 
if!'deleridir. Filan kimae içinı "Düa
kunlerc karşı haasaıbr, muıikiye kar
tı duygusu vardır;" denir. Bir yazıcı
nın, bir muıikl erbabının haaa.aaiyeti 
aöylenir. Hauaaiyetin üatünkörü m.a .. 
naar duygulu olmaktır. Fiziyoloji ba
knn~a göı:e b~ııı.aaiyet, merkeze doğ
ru gıden bır hadıaedir. Dııandan ıe
len ve duygu e.letlerimizle içiııılı<e el· 
rerek, sinirlerimizden geçerek mur
dar iliğimize, oradan beynimizin ka
bu~na kada~ ıidip orada duyulan 
ve hatıra halınde kalan sinir titreme
sidir. 

fçliliğimizle, alınganlılığrmızla oyna. 
mak ıairlerin, dram yazıcılannın işi .. 
dir. Hayatın gülünç, korkunç demle
rinde gösteril en budalalıklan, . kötü
lükleri, azgrnlıklan, acılan çızerek 
uyu~muş duyguJanmızt itletirler, si
nirlerimizi titretirler. Biz de yafayıt 
cilvelerinin bu aldatıcı, bu yalancık
tan görünüşlerine kendimizi kaph~
nz. Şiirde olsun, sahnede olsun, goı .. 
terilen bu yaşayış tasvirleri acı ~ek~n 
buyuk nıhlar için içinde kendılenn1 
•adar yÜkaelememit olanlar ıae, tur 
an ıçm o eserlerdeki aletli duyguıa
• ı ve acılan paylaıarak yiikaelmer 
seyrettikten bir aynadır. .tlenuz o 
~e sarhoş olurlar. 

insan en ıüzel eflenceyi tajkın bir 
coıkunluğun kendiai;;:e dokunmasın
da buluyor. Bu coş!..ınluk ve taflan. 
lık hazan inıanm dayanamıyacağı bir 
dereceyi bulur. Bazı kimseler vardır 
ki bütün hayadan bu duygulan yen. 
meğe çalışmakla geçer. Gi dömopa. 
aan'm "Bir hayat" mda bunun tatrla
cak bir örnefi vardır. Bunlar dıtan
dan bakılınca aldatan bir durgunluk. 
la nıhlannda kopan kıymeti ıizler
ler. 

Bazı milletler çocuklarına verdik. 
leri terbiye ile onlarda başlıca. so~
kanlılığı, nefsine aözgeçinneyı; •m.ır: 
!erinin gergin zamanlarmda ~e~d~ı 
kullanmayı ve hiç olmazsa goruDUf· 
te durgun bulunmayı huyediyorlar. 
Onlarca bırçınla.nınak ve kasavetli 
görünmek terbiyeaizlik ı~yılır. lnıa
nrn kılığına, kıyafetine yakııan d a bu· 
dur. 
Şunu da bilmeli ki bu yÜce terbiye 

ancak dıtyüzü düzeltiyor; daha doğ
rusu uzviyetin alınıanlığa ve içlllife 
yeltenmesini baıka bir yana yüneltl· 
yor. 

Almganlık ve içlilik bir hastalık 
değildir; bir tarladır ki, pek arttığı 
zaman, orada belli batlı bir hastalık 
olan heyecanlı bir sinir ve ruh hasta• 
lığı baılar. 

Dr. Ruaçakla HAKKI 
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Goncagül teyze 
Bir hasta akrabayı tavsiye ıçın 

doktor Macidf darüttifadaki odaaın· 
da ziyaret etmiştim, Dedi ki: 

- Bari gelmitken hastahaneyi 
de gez. 

- Delileri seyretmek bana ıatı
rap veriyor. 

Doktor Macit kapıya kadar beni 
teşyi etmek istiyordu. Koridorda, 
uçlan aipil aipil olmuş dütük yün e
teğini vakurane toplayarak ağır ağır 
yüriiyen, küçük yüzlü bir ihtiyar 
kadın, feri aönmÜ§ koyu licivert ıöz .. 
lerini aüzüp, azametle baı iğerek ar· 
kadaıımı seli.miadı, l • ti. 

- Bu zavallı da galıba megaloma. 
niden oynatmış. 
t Doktorun da ayni ciddiyetle selim 
verdiğini görünce, saklayamadığım 
bir hayretle sordum: 

- Onların zıttma gitmemek için 
ayni tekilde mukabele ediyorsunuz 
değil mi? 

Doktor Macit içini çekti. Uzun, 
lo§ koridorun nihayetinde hep mun
tazam hatvelerle muazzam eda ile 
yüriiyerek uzaklaşan kadına baktı: 

- Haydi, tekrar odama gidelim 
de, ıano. Gonca Gül teyzenin hikiye
aini anlatayım: 

- Bu kadının ismi Gonca Gül mü? 
- Öyle bir şey .. Anlatacağım vak' 

a haki! i olduğu için zaten bütün isim
leri deği~tirip öyle söyleyeceğim. 

Gonca Gül Hanımın hayatı, bir 
romancıyı senelerce düşündürüp uğ .. 
raştrracak kadar vak'a lar, h a dfoeler· 
le doludur. Fakat bu romanın mü
him bir kımıı tamamile meçhuldür. 
Ben aon kısmını biliyorum ve bu da 
bir mağazadan baılayor. 

Bir gün, ispirto kokan nefesile 
mağazanın ırk, zarif ~üşterilerini 
tiksindiren, beli bükük, yırtık elbise· 
li, ökaüriikTü bir ihtiyar kadın, ço
rap dairesinden üç çift çorap intihap 
ediyor ve gişeye para verirken: "Siz 
gönderiniz" diyor. 

- Hangi adreae? 
O, Beyoğlundaki en büyük, en 

methur otellerden birinin adresini ve
riyor ve ili.ve ediyor: 

- Orada prenses Gonca Gül Ha
nımefendiye .• 

Batını defterden kaldırmayıp he
saplarile meşgul olan kasadar, et· 
rafını &"Örecek halde değil .. Tabii ad
resi ve bu tantanalı ismi ihtimamla 
kaydediyor, ihtiyar kadın da çamur
lu iskarpinlerini sürüyüp mağazadan 
çıkıyor. 

Ertesi gÜn mağazanın uıağı, elin
deki adrese bakarak oteli buluyor: 

- Prenses Gonca Gül Hanımefen
di, burada mı 7 

Kapıcı hiç İstifini bozmadan içeri
ye aealeniyor: 

- Hey Gonca Gül... Gonca Gül 
teyze .. Bak. biriai seni aonıyor. 

Kollannı diraeklerine kadar aıva
mıf, pis paçavralarla merdiven ba
saınaklannı ailen çıplak ayaklı bir 
kadın, uçlanndan şıpır ftpır kirli SU· 

lar damlayan bezleri bırakarak ka
pıya geliyor ve mafaza ufafının elin
deki paketi alıyor. 

Uıak, ıeri dönerken kendi ken
dine söylentyor: 

- Prensese baki •• Kim dütürmüt 
te bu, bulmuı? .. 
Gördüğü hali mafazada anlatıyor. 

Patronlar umumiyetle ince eler, sık 
dokurinsanlardır. Uıalm sözlerin
den kuşkulanıyor: 

- Galiba çoraptan çaldırdın. 
Dakika fevtetmeden polise haber 

veriliyor ve tahkikat ta başlıyor. Er
tesi gün bir polis otele gelip Gonca 
Gülü merkeze götihilycr. 

boktor Maclt durdu. Bir sigara 
yaktıı 

- "Gonca Gül Hanım, karakola 
gittiği gün haftalrhıu yeni almıştı. 
Sabahleyin erkenden yüz dirhem 
konyafr yuvarlamış, gözleri hafif 
kanlı, olduğu yerde sallanıyordu. 
Kendiaini götüren polise, ağız açıp 

bir tey söylememlt. başmı iğerek se•· 

. Heyec.anımız ise. büsbütün batka 
bır feydır; bazı kımaelerin doğuşun. 
da olan sakmmak, nefsini korumak 
kaatile yapılan bir teamül kabiliyeti 
ve iatidadıdır. Dışandan gelen tesir
leri tiddetle kartrladrğına göre bir 
kimseye az veya çok heyecanlı de
nir. Bu kar§rlama da türlü türlü olurı 
Biletlemek, s çramak, kaçmak, oldu· 
ğu yerde .~ıhlanmıı gibi kalmak; at
lamak, gulmek, kendine çekmek bi
bi. . insanın İçindeki biaaiyat teamül
lerinin genitlifi ziyade heyecana tu
tulmuş kimseleri - bulunduklan ah· 
vale ve şartlara göre - sevindirir, 
korkutur. öfkel~ndir'r Heyecanlı 

ittihadı Milli 
yarıdır. Yemişçiliği teşvik eden, 
tavukçuluğu koruyan belediyenin 
bir bahçevanlık kursu açması ne 
kadar faydalı olur. 

FELEK 
mizaç bir tarladır ki orada bir gün 

Şirketi Türk Sigorta 
Barik ve hayat Ozerine •lgorta muamele•I icra eyleriz 

Sigortaları halk için müsait ıeraltl havidir 
Merkezi ldareıiı Galatada Onyon Hanında 

bulunmayan tehirlerde acenta aranmııkhdır. 
Tel.: Beyoğlu : 4887 478 

vardı; hafifçe içini çekerek· 
uzattı. 

MAKEDONYA 
- Biraz sabır. . az dah~ b 
d . t kr 1 d aa ır. ' - ıye e ara ı-Odaae "d . • çer ve .. 

gı ersın. 

Yatağın başucunda bir nıavz 

Bu evin ne garip bir yapılıtı vardı 7 
Bir inaan iptidai kafalı veya fakir O· 

labilirdi, bir tehre veya bir köye her 
hangi bir dafrn tepesini tercih edebi
lirdL Buna rağmen oturacağı oda
nın nihayet bir penceresi olurdu. Bir 
odanın penceresi, bir adamın bakan 
gözleri demektir. 

Aşk, Kin, Politika DB Kan" 

Müellifi ı Nlzamettln Nazif .......,.,..,,4,,.,, ,.,.,,,,,, ,,,. 
Ne güzeldll 
ltlemeli beyaz bürümcükten bol 

kollu bluzunun ıöğsünde tatlı bir 
gerginlik vardı. Yürürken, kalçalan
nm ve dizlerinin büzme belli fiataru. 
na verdiği hareketten belli oluyordu 
ki, aoyunmuf olaa, endamındaki a
henk insanı arzudan çıldrrtabilirdi. 

Baaık ve daracık bir kapıdan bir 
batka odaya geçti. Duvarlarından 
tavanına budaklı deıtekler uzanan 
bu odada da, önünde balmumu ya• 
nan gümüş kabartmalı bir Meryem 
ana tasviri vnrdr. 

Yüksekçe bir kerevete serilmit ka
ba bir yatakta hafif hafif nefes alan 
ve araaıra inliyen biri yatıyordu. Mu
mun koyu karanlığı güçlükle yarabi
len zayıf ziy smda, perçemleri alnı
na d-; müı bir rkek yüzünün çizgi-

leri hayal meyal farkediliyordu. Sea 
çıkarmaktan çekinerek ve etyayı bir 
meltem ıibi J'alayarak yürüdü. Mer· 
yemin taıviri önünden geçerken, par• 
maktan mihaniki bir hareketle ıene 
alnına dokunmuıtu. 

Bir dizini yere değdirdi: 
B~lg~r .. kız~ istavroz çıkanyordu. 
Yuz':"'un çızgileri hayal meyal 

farkedılen adamda bir kımıldanıt 
oldu. Yorııun ve boğuk b" k "k 
k "k .. 1 • ır sea eıı 
esı soy endı: 
- Lubinıka.. Lübinıka •. 
O zaman g~nç kız yatağa yaklaıtı: 
- Naııl, agrı var mı gene? 
- Aaah. . yalnız. . çok kuvvetai-

zim Lübinska .. 
- Biraz sabır. . O da geçer. 
Sesinde bir anne, bir kız karde• 

arkadaı ve bir duyan kadın alakas; 

1 "d" B' .. I . b er aar· 
ı ı ı. ır an goz en u tn.a.vzere d ı 

gibi oldular. Sonra korku vere ab~r 
- d "b' n ~ ruya an uyanıyormut gı ı silkind". 

- Acıktın defil mi? Dur baka ı. 
çorba piştiyse getireyim. yun, 

Ve gene e§yayr ılık bir nıeltem gİ· 
bi yalayarAk yürüdü. 

Dııanda rüzgir gittikçe tiddetlenİ· 
yordu. Kocaman bir tahta kepçeyi 
bakraca daldırdı; kaynıyan çorbanın 
tadına baktı. Bir iki yutkundu. 

• - Olmuş. . - diye mınldandı _ 
Sonra, ocağm üstünde dizili kap· 

kacaklar arasından seçtiği bir kiaeyi 
doldı-.-du. Kızıl alevlerin ıfığında, 
kara ~ir kayaya sırtvermit, kırmızı 
aomakı~en bir heykele benziyordu. 
Kepçeyı bakracın içinde bıraktı ki.-. k • 
ıeyı yata ta yatan adama götürdü. 
Meryem ana tasvirinin altında ko-
caman bir çiviye takılı ve yırtık pır
tık bir zembil sallanıyordu. Lotarya 
çc_ker gibi kolunu daldırdı, sapı ke
mıkten, tahta bir katık aldı, adama 

Bu hali ile fU gllzel kız, yatıunaktan 
U&arunlf bir tariki dünyaya benziy ... du. 

Yerler pek pİfti. Ocaklı oclaıun tahta 
kaplı bir zemini olduğunu anlamak e
pey keramete mütevaldaftı. Her tara
fı bir kül ve çamur tabak.ası kaplanuıtı. 

Meteden yapılmıt kaba bir ınaaanm 
üıtünde iki üç cilt kitap duruyordu. 
Bunlanlan, kab._ mavi kağıt kaplan
mıt birini ııldı, ocağın önüne aerili bir 
ıilteye oturdu. 

Şimdi, alevlerin ııığında yüzü, pro
jektör tutulmuş gibi bütün inceliklerile 
tanılabiliyordu. Koyu ela gözlerinin hul
yalı bir bakı~ı vardı. Değirmi çehre
sinden tam bir sıhhat fıtkınyordu. Ha
vasında öyle bir kibarlık seziliyordu ki 
naırrıız ellerini yer yer boyayan ıo: 
nalar bu görünüte hiç yaraşmıyordu. 
Hayır hayır bu güzel kız, bu ince yüz. 

> Hililiahmer tar•rı:,~:~ntertip Konser ~ı 
MÜNiR MURETTIN Bey ve arkadaıları tarafından 

15 Mart 933 Çarıamba 
günü aaat 21,30 da GLORYA sinemasında -verilecektir. 

Bu Perşembe akşamı GLORYA 'da 

GİZLİ KUVVETLER 
(CASUS ŞEBEKESİ) 

Hiaai ve müessir bir mevzuda pek mükemmel bir eser olup muganniye 
MABEL MAY ve EJ caıuslarmın harikuli.de maceralarını musavnrdir. 

Londranın havadan bombardımanı, SKAGERAK deniz muharebesi ve 
tahtelbabirlere kartı mücadele ..ıuıııen cidden tayanı temafadır. 
Bütün lstanbul halkı bu muazzam filmi ııörmek isteyecektir. 

Yarın akşam M E 
latanbul'da lpekfilm atudyosunda 

L E K sinemasında 
yapılan ilk Rumca sözlü • ,.rkılı film: 

FENA YOL 
Rejisörü : E R T U G R U L M U H S 1 N 

Mümessilleri : 
Mmes K İ VE L L t . K OT O PUL 1 
Mrs G E O R G E S P A P A S 

Filmin harici manzaraları,Atina civarında Zanti adaamda çevrilmittir.Rumca 
şarkılar İçin Yunanistanın en meşhur muganniyeai Mtle SOTIRI YETRUT 

bilhassa davet edilmiıtir. 
Memleketimizde filmcilik ae.nayiinin inkişafına en büyük delil olan 

bu filmi herkes görmelidir. 

sizce yürümüştü. 
Komiser, onu görür görmez sor

du: 
- Gel bakalım .. Evvela adm ne? 

Nerelisin? 
Gonca Gül Hanım, oturması için 

bir koltuk gösterilmesini bekler gibi 
etrafına bakınırken, azalJ'!etle cevap 
verdi: 

- tamim prenses Gonca Gül Gi
ray .. Pederimin ismi Prens Hatim 
Giray .. Tuğan Giray hanedanından .. 

- Ne dedin? Ne dedin? 
O ayni vikar ve aükiinetle tekrar 

etti: 
- Prenaea Gonca Gül Giray •• Kaf

kasyalıyım. 
- Nerede oturuyorsun? 
- Otelde. 
Komiser gülümsedi: 

- Ne sıfatla? 
- .Hizmetçilik ediyorum. 
- Dün, üç çift ipek çorap almıt· 

ıın? 
- Evet, yün çorap giyemiyorum. 

Ayaklanım dağlayor. Fakat bu be
nim huau•İ hayatıma taalluk eden 
bir meseledir. Neden soruyorsunuz, 
anlayamıyorum. 

- Dilenciliğine bakmadan bir de 
bana akıl nu Öğretiyorsun? 

- Sizden aadaka iatemedi.m ki, di· 
)enci diyorsunuz? Ailem pek methur
dur.. Büyük kardeşim, Rua Çarının 
yaverlerindcndi. Kayınbiraderim, 
Neftesendikalann en büyiik hissedar· 
lanndır. Ben, aalenlarımda çok vali
ler, nazırlar, sefirler kabul ettim. 

Komiser vaziyeti derhal kavramı§'" 
tı. Bir zabıta memuru, buna gelince
ye kadar nelerini görmemiıti ki .. 
Birden tavrını deği,tirip nezaketle 
iğildi: 

- Affedersiniz Prensea hazretle
ri. Hata ettim.. Emrederıeniz. Şofö
rünüze haber verelim de, aizi aarayı
ruza götüraünler. 

- Hangi şoför, hangi aaray? Be. 
nimle alay ettiğinizi anlayonım. 

Komiser oynadığı rolden memnun, 
kapıyı açtı ve nöbetçi polisine bir §ey• 
!er fısıldadıktan sonra, yüksek ses
le emretti: 

- Prenses hazretlerinin otomobil
lerine bazer veriniz. 

ihtiyar kadın odadan çıkıp git
mek istediği zaman, oldukça müli.
yım tavırlarla mani oldular. 

Prenses hc.zretlerinin otomobille
ri, hakikatte, polis marifetile yoldan 
çevrilmit bir taksi otomobiliydi. Ka· 
dını iki polisin nezaret altında bin
dirdiler ve doğruca buraya ıetirdi-

1 ler. 

Ka.lın~ağız, İptida ~·ki.yel ve ia· 
yan etti. Hata edildiğini allaya ba· 
ğıra söyledi. Nihayet feryatlannrn 
duvarlardan aıamadığını, tiki.yetleri
nin, iayanlannm tesirsiz kalmağa 
mbakiim olduğunu anlayınca, mec• 
buren sükunet buldu. 

Ona iki sene ben baktım. Had bir 
devreye giren ayyaşlıktan ~
mut, rengi, sıhhati yerine gelınıl~ t;'" 
mamile sakin, muti, kendi halın e 
bir İnsan olmuıtu. Herkese hismet et· 

lü kız, şu dağ bağında süt aağmak ve 
bu kulübede pineklemek için yaratılmı
fa benzemiyordu. 

Kitabı yaVllf yavııt açtı. ~ 
bir sahifenin üıtünde alt alta clizilmiı 
iki resim göriUılü: 
"Konıtantin Veliçkof •. Eltmler Ye net' 

eler" (1). (Devamı var) 

(1) Kon•tantin Veliçkof Bulıar milletin.in 
yeniden tarihe siritind• büyük fedaklrlılda .. 
rı •• 7ararlıklan sörillmüt bJr min9'n'er
dir. Tah•ilini bir çok Bulpr mütefekkirleri 
sibi Galata. .. ray Türk mektebinde J'•P&n Ve .. 
liçkof her te7den e...-el bir harelı:et •• inkı
Jip adamı idi. Şürle o 7alnu. kendi ze.-ki için 
uiratırdı. Daha aenç bir mektep talebe..i iken 
Victor Huıo'nua •• tnetbur Mo•ko•alı ma. .. 
barrir "Puıkin" İ• eıeFlerinl hulıarca7a ter
cUme et.mit •• lıtan.bulda "Oamaniye" ti• 

7atroaunda kendi eaeri ol.n. bir piye•ln bü
yük bir mu.-affaloyet kazandığı aörülmüı· 
tü. Vellçkof'un bu pi.ye•İ bulcarca oynanmıt 
•• bir kadın artiat buJunamadıiı için birin· 
ci kadın rolünli müellif bizzat temail ehnİt• 
ti. Büyilk Bulıar edibi daha çok ıenç il•en 
Oımanlı imparalorluiu karııaında i•yan bay
raiını kaldıran ibtililciler araaına karıt

mıt 1878 kıyamından aonra yakalanmıt ve 
mahkllm. .dilmiıti. Buna raimen Veliçkof 

YORK : Biı- Millet yaratan adam
dır. 

YORK : Vatanı için ölümü gözüne 
alan ceneraldir. 

YORK: Fedakarlığın ve mertliğin 
timsalidir. 

YORK : Tarihte kahramanlık nümu
nesidir. 

YORK : Ufanın muazzam ıahe
filmidir. 

16 Mart PERŞEMBE alqammdan 
itibaren 

M A J 1 K'te 
-

mek, çalıpıiak, it görmek istiyor, 
kat'iyyen o tantanalı ünvanlardan, 
asalet §ecerelerinden bahsetmiyor
du. Ona aerbeatiaini iade etmeği bile 
düıünüyordum. 

Bir gün müthit İnanılmaz bir ha• 
ber, bir yıldırım gibi haataneyi sars
tı. Sertababetin telefonu durmadan 
çalıyor, kağıt üa,tüne kağıt geliyor• 
du. f 

Meğer Toğan Giray hanedanının 
ekber evladı olan sabık Ruı Çarının 
yaveri lıtanbula gelmiş ve bir miraa 
meaeleai için hemıireai Gonca Gül Ha 
nımefendiyi anyormuı. Preneeı Mne
lerden beri ailesile dargınmı§. Yirmi 
sene evvel de kocası Prens Moradi
yefle Avrupada dolaıırken, prenain 
aeyisile Mısıra kaçmıı, orada dura
mamış, Bulgariatana geçmiı amma 
kiminle? Orası meçhul 1 lstanbula 
ne vakit, ne münaaebetle, ne suretle 
gelmiı? Oraaı da meçhull 

Artık mesele tavazzuh etmİftl. 
Otelde hizmetçilik eden Gonca Gül 
Hanım, hakikaten aail bir ailenin ki· 
zıydı. Sergiizeıtlerle dolu, karartJz 
bir hayat onu, badireden badireye, 
felaketten felikete aüriiklemltti. Fa· 
kat her şeye rağmen, tavırlannda ve 
liaanmda o eıki terbiyenin izleri ba• 
kiydi. 

Bu haberi kendisine aöyledlllmls 
zaman, ne hal alacağını pek 131erak 
ediyordum. Baıdoktorun odasına git. 
tim. 

Gonca Gül Hanım, baıtablbin ev• 
veli. özilr dilemeğe baılayan uzun 
nutkunu, kirpiklerini oynatmadan 
aeaaizce dinledi: 

_ Çok güzel Beyefendi, dedi, de
mek asaletim. ailem hakkında yalan 
aöylememitim. Ala ..• Yalnız bunlar
dan bahsetmek lüzuınaw: defi! mi? 
Olan oldu. Ben timdi kimbn biliyor
muaunuz ?' 

Bir ıır tevdi eder ıibl batdokto
ra iğilmifti. Gözleri, manaım pek iyi 
tahlil etıp.efe alııtıfım bir lflkla par
lıyordu: 

- Ben "Şirin" oldum. Haberlnl:z 
var mı? Ferhadm tirinL. 

Bir hmarhanede deliler arasında, 
ayni muameleyi ıörerek, iki aene ya• 
tanıak, biç bir tealr bırakma:z der
lerae, inanmayın. 

l•çlifl•la • ~ '"" tallı hayallwlo do· 
la .0.alerlal 7*tadıfl l•taabula her aa.m.ao 

h .. retle aD.IDıt •• b• allka Balp.r mlllt ecle
hiyabna koca bir dit tilr kaaandırm11br
Şalr1n "f•ta•bul ıilrleri" adım taııyaa ba 
parçalanm balıarca bilen. bir doatumd .. 
dinl•mlıtlm • 

sı,.a.ı met •• eeslrler l9inde epey yu••r" 
landı1ıı:tan aonra V.Jlç1ıı:of Bul•ar İ•tiklilini 
l'Örebilmlı •e memlelı:etinln irfa.nma "A.-rupai 
metodlann senit mikyuta tatbikine çalııarak" 
faydalı olmuıtur. Sofya "Cüzel •an'atlar aka· 
demiai" mU.temadi yorpnluldar "Te azaplar 

iılnde boiu)arak t .. errüm eden •• bu yüs· 

den 31en bu in•arun ••eridir. iki ay ev••1 

Bal.-arİ•landa ölümünün 25 inci yıl dönüınÜ 
h.atırlanmıt ... tairin hitıraıı Bulsar ıerJÇ
liii tarfından büyük mera•imle tebcil edil· 
mitti. 

V eliçkof Dan ten.İn Cehennemini .-e dah• 
bir çok k1l•tlderi bulıarcaya tercüme etı:nit 
•• ba21 ••erleri de muhtelif li•anlara nakl•· 
dilmittir. 

Bulrar edebiyabnın en yÜk•ek zirve•İ ad: 
dolu.nan "lvan Vazof'' bu Veliçkof'un en İ1 1 

ftrkadatı ve ıöhretçe aiabeyisi olmut•• el;• 
töhret için deiil, yalnız kendisi. için ve tabı· 
alin sevkile ıajr olan Velic;kof ölümlind~n 
sonra daha İyi anlaıılmıt ve daha büyük tak• 
dirler kaı:anmııtır. 
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l\1E~LEKETT 

\
Aydın koperatifi Motör batıyordu 

Son toplantıda birlik Baıka bir motör ta
Aydın Halkevinde bir doktorumu. teıkili ~~buı edndı . rafından kurtarıldı 

AYDIN (Mıllıyet) - Aydın vı GEMLiK, (Milliyet) - Rizeli 

Zun istifadeli konferansı ti.yeti zir":i kredi ~ooperatiflerine Ali kaptanın idaresi altındaki Ca

Frengi ile mücadele 

AYDIN (Milliyet) - Dün ak· 
'8.m halkevi salonunda bakteriyo
loğ Nuri Şemsi bey tarafından 
"Frengi" hakkında bir konfer~ 
verildi. Konferans çok alaka ıle 
karşılandı. Salonda hiç yer kalma
dı. Bir çok zevat konferanıı ayak
ta dinlediler. 

Hatip, konferansına fren,!finin 
ictimai bir hastalık oldugunu, 
~illetlerin sağlam ve gürbüz ol
maları için, içtimai dertlerde? 
masun bulunmaları lazım geldı
ğini ve kuvvetli görünen millet
lerde yapılan tetkiklerden, onla
rın içtimai dertlerden masun ol
dukları :ı.nlaşıldığım söyleyerek 
konferansına başladı. 

Bu mukaddemeden sonra fren
gi hastalığının tarihine geçerek, 
hastalığın 15 inci asırdanberi ma
lur.ı olduğunu, daha evvel de bu
lunduğunu, hatta tevratta kaydı
na tesadüf ettiklerini söyleyenler 
Mısır mumyalarında frengi arazı· 
nı görenler olduğunu, fakat hasta
lı <:ın 15 inci asırdan beri bilinerek 
sirayet ve fert ve cemiyetler üze
rindeki tesirinin ve tahribatının 
mütalaa olunduğunu izah ederek 
haatalığın ilk defa Criıtof Kolomb 
tarafından Amerikadan getirilmit 
ve katif tarafından bir çok kitilere 
aşılandığının arkadaşları tarafın
dıın görülmüş olduğunu, 1495 se
nesinde Fransız kralı Şarlın 
ordusunun Napoli muhasarasında 
hestalığın Napoli' de çıkdığını, bu 
YÜzden İtalyanların buna fransız 
hastalığı, fransızların da İtalyan 
hıtstalığı dediklerini, ve 16 ıncı 
asırdan ~onra bütün Avrupaya 
)'ayıldığını ve memleketimize ilk 
defa ispanyadan hicret eden yahu-

Narlı köyiiııe su 
GEMLiK (Milliyet) - Gemlik 

(Narlı) köyüne (Yalıpınar) mev
kiinden muallim Nurettin Beyle 
Muhtar Osman Efendinin tetvikle 
ri üzerine çok iyi bir su getirili
yor. Köy halkı yalçın kayalıkları 
delmek suretile bu güzel suyu 
köylerine getirmek hususunda 
toplu bir gayret gösteriyorlar. 

Raşit Iliza heyeti Aydında 
AYDIN, ,Milliyet) - Raıit Ri7.a be 

Yeti dört temsil vermek üzere Nazilli.. 
c!en şehrimize gelmişleTclir. Heyet park 
ıinemaıında bıı aktam temsillerine 
l<udret helvası vodovilile baılayacak
tır. 

Derleme işleri 
AYDIN, (Milliyet).- Dil derleme 

heyeti ıanatlar koluna aynlan zevat be
lediyede reis vekili Salih Beyin riyue.. 
tinde toplanmıılar ve bil&har m~telif 
sa,,at erbabını ziyaret ederek tetkikler 
yapmıılardır. 

Sıvas fırka idare heyeti 
SIV AS (Milliyet) - Sıvaı Halk 

fırkası idare heyeti intihabında 
mtitemetliğe memlekete çok hiz
meti. görülen Dr. Hüseyin Veli B. 
t~cdıden intihap edilmif ve kendi
sıne fırkaca takdirname verilmeıi 
ne ka~ar ve~i!ıni,tir. Azalıklara da 
beledıye reısı liikmet, Eskici Z. 
Ahmet, Çekem Z. Rıza Avunduk 
Z. Hüseyin, mütekait kaymakam 
Behçet ve. Moll~ Z. Aptuılah bey
ler seçilmıflerdır. 

Sıvas kongresinin ytldönUınü 
SIV AS (Milliyet) - Gazi liz. 

nin Sıvasta kongreyi açbğı 919 yı. 
lı eylU!ünün 4 üncü gününün meın 
lekette fÜmullü ve canlı sqrette tea 
idine, merkezde ve Divrikte birer 
orta mektep açılmaıma vilayet fır 
ka kongreıince karar verilınittir. -Sıvas kömürü 

SIV AS (Milliyet) - Sıvaa ma
denlerinin (kömür) tetkiki için 
.4.nkaradan bir maden mühendiıi
nin gönderilmesi lktısat vekili Be 
tin. buraya vaki seyahati münase-
etıle takarrür etınİftir. 

Bitliste kar 
BiTLiS - Kar kesilmif, yağan 

karlar da erimeye batlamıttır. İki 
ll_ıetreye yükselen karların erime
aıle çaylar taşmıya başlamıttır. 

dilerin getirdiğini, bu muhacirle
rin gelmeıile Sel&niAi iıtila ede
rek oradan yurdumuza yayıldığı
m anlattı. 

Sonra hastalığın içtimai bünye 
üzerinde yaptığı tesirleri ve has
talığın arazını, devrelerini, si~a!~t 
ve koruma çarelerini, teda vısını, 
uzun uzun ve sihhi müzenin mulaj 
ve lavhaları üzerinde izahat ve
rerek anlattı. 

Bu hastalığın meınleketimizde 
Kastamonide, ve Çartanbada ke
safetli bulunduğunu, mamafi bet 
mıntakada frengi mücadelesi ya
pıldığını, umum Sıhhiye ve Beledi 
ye dairelerinde frengililerin mec
canen tedavi olunarak hastalığın 
önü alındığını, fakat hastalığın 
en çok bulunduğu yerlerde bile 
o/o 3 Ü geçmediğini, aile reisleri
nin aile fertlerini, muallimlerin 
talebelerini ve umum münevverle
rin muhitinde bulunanları bu has
talık hakkında tenvir ve irtat etme 
lerinin bir vatan vazifesi olduğu
nu kendisine müracaaa eden Ka
dir namında bir köylüniln, tedavi
sine ehemmiyet verilmeyerek te
davi olunmadan köyüne döndüğü
nü ve az bir zaman sonra O köyde 
yapılan tetkikatta hastalığı 16 ki
tiye atıladığının görüldüğünü, 
bu hastalık için kullanılan ilaçlar 
her ne kadar pahalı ise de hükQ. 
metçe temin olunduğunun hasta
nın yalnız usanmama11 icap ede
ceğini söyleyerek alkıtlar arasında 
konferansını bitirdi. 

Vilayetimizde 430 tane frengili 
tesbit edilerek Sihhiye Dairesince 
tedavi edilmekte olduğunu oğren
dim. 

Osman HiLMi 

Nazilli ortamektehi 
NZILLI (Milliyet) - Qrta mek

tebe yapılacak ilaveler için iste
nilen tahsisat vekaletten vilayete 
gönderilmittir. Vilayet makamının 
intaata batlanılması için mahalli
ne emir verilmittir. 
Frengi hakkında konferans 

Bu akşam Halkevi sa-
lonunda Baktiriyoloğ Nuri Bey 
tarafından Frengi hakkında bir 
konfrans verilmittir. Konfrans
sihhl milzeye getirilen Frengiye 
ait tablo molajlar da gösterilmittir 

Sökede yeni mektep 
AYDIN (Milliyet) - Tahsisa

tın kifayetsizliğinden intaab du
ran Söke mektebinin ders sene
sinden evvel bitirilmesi için vila
yet encümeni, vil&yet Bütçesinde 
münakale icrasını kararlattır· 
nııttır. 

Yanan Bozdogan mektebi 
YDIN (Miliyet) -Birkaç ay 

e_vel yanan Bozdağan mektebinin 
ııgorta bedeli olarak tahıil olu
nan 130()() liranm vilayet fevkala
de büt~~sine irat kaydolunarak 
nıukabılınde Bozdağan mektebi 
için bir madde açılması vekiller 
hey' etince tasdik olunarak vil&yet 
makamına tebliğ olunmu,tur. Vi
layetce heman inşaata başlanıl
mak için tetbirler almmaktadır. 
Yalnız bu para yapılacak binaya 
kifayet etıniyeceğinden vilaye
tin bu seneki büdcesine bir mık. 
tar daha tahıiaat konulacaktır. 

Muğlada derleme İ§i 
MUCLA, 13 (A.A.) - Bütün 

vil&yet içinde dil derleme iti çok 
canlı bir çalıtma mevzuu olmut
tur. Folklor ile u~atına için yeni 
bir heyet kurulmuttur. Bu heyet 
J:lalkevinin dil tarih tubesiyle bir
l~t: ~lıtacakbr. T. D. T. Cenıiye 
tını.n a1anala yolladığı ve yaydığı 
kelımeler çok içten gelen yeni bir 
çalıtma hevesi uyandırdı. Herkes 
bu kelimel~r!n Türkçe kartılıkları 
nı bulmak ıçın uğratıyor. 

Aydın • Muğla yolu 
MUGLA, 13 (A.A.) - Aydın • 

Muğla yolunun Muğlaya ait kısmı 
ile Muğla. Tavas , Fethiye. Köy
ceğiz yolunda çalı,malar devam 
ediyor. Bu yolun sarp kayalık yer
leri açılmı~tır. 

devam edılmektedır. Aydın mer- nan motörü lmrali açıklarında 
kezi 200 numaralı zirai kredi ko- batmak üzereydi. Fakat Gemlikli 
operatifi umumi heyeti de Halke- Hasan kaptan tarafından kurtanl 
vi salonunda toplandı. idare mec· dı. Canan motörü Darıcadaki çi
lisi raporu tasvip ve idare meclisi mento fabrikasından lstanbula çi 
ve mürakıplerin ibrası kabul olun mento götürmekteydi. Ve havanın 
du. Esas mukavelename ahkamı- bozulmasından yolunu değiştir
na riayet etmiyen ve taahhütlerini mitti. Hasan kaptanın motörü de 
yapmıyan bir ortağın kooperatif- lstanbula mal götürmekteyken ha 
ten çıkarılması tasvip olundu. Ye- vanın sertle,mesi üzerine yolunu 
ni sene idare meclisine avukat Na değiştirmeğe mecbur olmuf, iyi bir 
fiz, Sarayköylü Mustafa, zahire tesadüf eseri olarak batmak tehli 
tüccarı Kemal, ziraat baş katibi keleri geçiren Cananı lmrali açık. 
Hafız lbrahim ve bahçıvan. Ye- larında yarı çekilmif itaret hayra 
dek azalıklara: Saatçi Halim, ve ğile görür görmez kurtarmaya 
Sabuncu Ahmet Cemal, mürakıp· koşmu,tur. Canandan e•yanın ço. 
tiklere muhasip Osman, Hüsnü ğu denize atılmıttır. Her iki motör 
Behçet, ve Zeki beyler seçildiler. biribirinin yardımcısı olarak arıza 
Bundan sonra kooperatifin teşek- sız bir surette Geınliğe getirilmit
kül edecek satıt kooperatiflerin- tir. Motörler martın dokuzunda yo 
den birisine i,tirak etmesi müza· la çıkmıtlardı, on birinde geriye 
kere olundu. Bu mesele uzun mü- dönebildiler. 
zakere ve münakaşaları mucip ol- ı • •ıı• • ı 
du, bir kısım aza henüz tetekkül 
halinde bulunan ve sermayesinin 
yüzde 30 u temin olunan koopera
tifin birliklere ittirakinin mahzur 
lu olacağım söylediler. Bir kısım 
aza ise bu sene rençberin mahsula 
tının istihsal masrafını bile ödemi 
yen fiyatlar teklif edildiğini birlik 
tetkilinin zaruri olduğunu mü
dafaa ettiler. Netice birlik te,kili 
kabul olunarak murahhas olarak 
Etem Kadri, avukat Net'et, Raif 
Feyzi ve bakkal Necati beyler se· 
çil diler. Kooperatifin birliğe ayı
racağı sermayenin tesbiti idare 
meclisine terkolunarak kongreye 
nihayet verildi. Müstahsilimizi ko 
rumak ve mahsulümüzü değer ha 
hasile satabilmesini temin etmek 
için &atıf kooperatifleri ve birlik
leri teşkili lüzumunu müteaddit 
yazılarımda bahsetmi,tim. Dünkü 
kongrede Ziraat bankası müdürü 
Mustafa Nedim Bey birlik tetkiti 
lüzumu hakkında heyeti umumi
yeyi çok kıymetli mütalealarile 
tenvir ettiler. Müdiir beyden öğ
rendiğime nazaran villyetimiz da 
bilinde tetekkül eden kredi koope 
ratiflerinin hepsinin umumi heyet 
leri birliklere i,tiraki kabul etmit 
ve murahhas azalarını seçmitler • 
dir. 

•••••••• 
Akşehir bir lise isteyor 

AKŞEHiR, (Milliyet) - lkiyü 
zü mütecaviz mevcudu bulunan 
tehrimiz ortamektebinden geçen 
sene olduğu gibi, bu sene de bir 
çok talebe mezun olacaktır. Geçen 
ıene mezunlarından hali vakti iyi 
olanlar memleketin muhtelif ma
hallerinde büyük mekteplere git.
mitler, fakir olanlar iıe bu tahıil
lerile hayata atılmağa mecbur kal 
mıtlardır. Bu aene de birçok tale
benin mezun olacaklan nazara alı 
narak tehrimizde bir liae açılma11 
için genç ve kıymetli maarif veki
limiz Dr. Retit Galip Beyefendi
nin himmetleri sabırıızlıkia bek
lenmektedir. 

ı• 

Rus konsolosu 
TRABZON, (Hususi) - Bura

daki Rus ·konsolosluğunun lağve
dileceği söyleniyor. Konsolos mem 
leketine çağırılmıttır. Burada yal
nız batkatip kalmıftır. 

lzmirde asılsız bir şayia 
IZMIR, 13 - BugUn ,ehriınizde 

kuvvetli bir rivayet çıkınıttır. Bu 
rivayete nazaran Alman Reisicüm 
buru Hindenburg guya komünist • 
ler tarafından öldürülmüttür. Al
man konsoloshaneıinin bayrağı
nın yarıya kadar inik olmaıı bu ri
vayeti daha ziyade kuvvetlendir. 
mittir. Fakat bittabi bunun aılı 
yoktur. Alman konaoloıhaneıin
den meseleyi tahkik ettimı 

- Bayrak harpte ölen Alman as 
kerlerinin ruhunu tebcil için bu 
gün yapılan ıneraaim münasebeti
le yarıya kadar indirilınittir. Ceva 
hını aldım. .• , 

Edirne hapisanesi 
ANKARA, 12 - Edirnede Ya

nık kışlanın hapishane haline so
kulması için Büyük Millet Meclisi 
ne bir layiha verilmittir. 

Halk edebiyatı 
Aydın Halkevlnde ve

rilen konferanslar 
AYDIN, (Milliyet) - Dün akıam 

Halkevi salonunda ; Dil edebiyat ve ta
rih ıııbesi reisi muallim Huluıi Erdu
ğan Bey~ " Halk bilğileri ve halk tür
küleri" mevzuu üzerine münakaıalı bir 
konferana verdi.Salon tamamen doluydu 
Bir çok zevat konferansı ayakta dinl&
ıneı,. zaruretinde kaldılar. 

Hulüai Bey, konferansına halk bilği
ıinin ilk baJlayııı hakkında tarihi bir 
münakaf'l yaparak baıladı. Etnografi i0 

le Folklor adıru alan ilimler arasındaki 
fnrlo pek açık bir surette anlattı ve ni
hayet sözü Türk dili tetkik cemiyetinin 
çalııma tarzına etirerek: hallan ruh~ 
içtimai telekkilcrini gösteTen ve henüz 
n"!r alemine geçmeyen bir çok türkiler 
den miaaller getirerek ve halk türkileri 
nin zenğin ve engin manalı eserlerini o
kuyarAk umumun ruhi zevklerini yük-

v : 
•• Gidiyorum elinizden, kurtulam di

linizden. 
Yeşilbaş ördek olsam, su içmem gö

lünüzden'' 

türküıünü okuyarak; İ§te efendi].,,. kin 
ve nefreti, bu basit ve mini mini beyit 
kadAr hangi namdar tB.ir ifade edebil
miştir dedi. 

Hallan bu gibi türkülerinde, manile
rinde, deıtanlannda; aşklan, bicranla
n, vak'alan, kin ve nefreti, tarihin kah 
ramanlık istili, ric'at, inhitat ve inkiraz 
menkıbelerin; kuvvetle beligatle aöyli
yen daha nice türkülerimiz vardır, di
yerek bunlan ifade eden bir çok tür
küler okudu. 

Böyle milli, eaa-lert arayıp bulacak 
ve bıınclan cam aıkılmıyacak adamlara 
çok ihtiyaç olduAunu ve bu seciye ve 
irade ile hazırlanarak her tarafta türk 
darbı mesellerini, manilerini,ninnilerini, 
ınasallaruu, fıkra ve hikayelerini türlı 
dili tetkik cemiyetinin toplıyacaimıı 
müjdeledi. 

Konferanstan sonra dıı Vamcıfonda; 
plika alınmıı milli türkülerle ve mllll 
duyğulan bazlar içinde hey.,._ geti
ren ninnil.,,., maniler çalındı, daha son
ra zeybek havalan çalmırlı:en, heycana 
ırelen gençler milli zeybek rakılan ya
parak bu feyiz çatı.ar altında çottukça 
çoıdular ve nihayet meserretle, heycan
la dolu duyğıılarla aynlddar. 

Bandırma ve Bitliste zelzele 
BANDIRMA 13 - Evvelki ge

ce sabaha kar,ı, dün de öğleden 
sonra ,ehrimizde iki zelzele oldu 
ve Bandırma tiddetle sarsıldı. 

BiTLiS, 13 - Gece biribirini 
müteakıp üç tiddetli zelzele olmut 
tur. Hasarat ve insanca zayiat yok 
tur. Şimdi ~iddetli ve tipi halinde 
bir kar fırtınası batlamı,tır. 

_,_.. - ·- ·=-r 1 --- , .. 
6romura\ 

.l(noll• 1 " 
\compr\me\erini bugiln 

d \er Yarın, istimal e en . 
en kıymetdar bir nımet 
olan sintr\erln 

muvaıenest 

Ski eğlenceleri 
Uludağda bu sporu kolaylaştırmak 

için tahsisat ayrıldı 

Uluda(}dahl modern otel 

BURSA, (Milliyet) - Uınum 
vilayet meclisinin devaınlı toplan 
tıları evvelki gün nihayetlendi. 
Şehrin terakki ve ümranı hususun
da mühim kararlar verdiği soyle
nen meclisin, bu kararlarını öğren 
mek üzere dün vali Fatin Beyi zi
yaret ettim. Vali Bey afağıdaki be 
yanatta bulundular: 

"Vilayet umum meclisi bu sene 
fehri alakadar eden birçok mev
zular üzerinde konuttu. Yalnız vi
layet bütçesinin darlığı yüzünden 
bu sene yeniden it yapmak için 
bütçeye tahsisat konulamadı. An
cak, mevcut müeasesatın idare ve 
idamesini teminle beraber mo
dern bir mektebin in,aaı için tek
lif edilen tahsisat kabul edilmif, 
ivaz Paşa mahallesinde yapılmak 
ta olan İstiklal mektebinin ikmali 
de kararlanmıftır. Vilayet meclisi 
nin en mühim kararlarından biri 
de yolların intasına aittir. Geçen 
sene ihale suretile müceddeten ta 
mirine başlanan Bursa, Karaca
bey, Mudanya ve Gemlik yolları
nın ikmaline çalışacağız. Bu yol
ların bir an evvel bitınesi için be
deni mükellef ameleden istifade-

! - ,, ye ça ıtacagız. 
Bu sırada vali beyden, Uludağ

da yapılacak kıt ıporları hakkın
da tetkikatta bulunmak üzere Bur 
saya gelen antrenör Her Abraham 
ın ziyaretine müsaadeleri telefon
la rica ediliyordu. Uludağ otelinin 
intasında büyük himmetleri ge
çen vali Fatin Beyin gençliğe ve 
ıpora olan yüksek alakasını bildi
ğim için kendilerinden vilayet 
meclisimizin Bursa ıporculuğu 
hakkındaki dütüncelerine tercil
man olmalarını rica ettim. Vali 

Yakalanan §akiler 
Mut tan bildiriliyor: f.tkıyalık 

etınif olanlarla dağlarda gezen ve 
yolcuları rahatsız eden tahııların 
takibine devam edilmektedir. Ge
çen hafta bu kabil 33 kiti yakalan 
ını,tı. Son bir hafta zarfında da 
Mut civarında 2, Sason civarında 
10, Mutki civarında 1, Salahan ci 
varında 2 kiti olmak üzere 15 9aki 
yakalanmıttır. 

Edirnede Matbuat müntesip· 
leri Cemiyeti 

EDiRNE, 13 (A.A.) - Edime 
Matbuat müntesipleri Milli Gaze • 
te idarehanesinde toplanarak 
Trakya Matbuat Cemiyeti isminde 
bir cemiyet kurmut ve yasasını ha 
zırlayarak bir istida ile vilayet ma 
kamına verınitlerdir. Cemiyet bu
günkü toplantısında Kırklareli ve 
T ekirdağındaki arkadatlarına da 
cemiyetin kurulduğunu haber ver
meği ve azalık teklifinde bulun
mağı karar altına almıt ve faali • 
yete geçmittir. 

EDiRNE, 13 (A.A.) - Soğuk
lar devam etmektedir. Maamafih 
köylü vaziyetten müteessir değil. 
dir. 

Aydin umumi meclis 
intihabatı 

AYDIN (Milliyet)- Vilayeti
miz umumi meclis azaları intihabı 
na bu günlerde ba,lanacakhr. Bu 
hususta hazırlıklara batlanmıştır. 

Bey, bu sualime kartı dedi ki: 
- Spor itlerine vilayetçe de 

pek ziyade ehemmiyet verilmek
tedir. Uludağda yapılacak kıt 
sporculuğunun daha genit bir te
kilde ilerileyebilmesi faaliyetine 
başlanılmıtbr. Uludağda yapıla
cak kıt aporlanna ittirak etmek Ü· 

zere Bursaya gelecek yerli ve ya
bancı misafirlerin istirahatlerini 
temin maksadile 

0

zirve yolunun 
mühim noktasında imdat evleri in 
şaıı için vilayet meclisince bu ıe
neki bUtçeye lüzumu mikdarda 
tahsisat ta konmuttur. Yapılacak 
binanın planı Her Abraham tara
fından tanzim edilmittir. İnşaata 
da ilkbahar mevsiminde derhal 
başlanacaktır. ,, 

Dağ sporları bilhassa kayak sporu 
itine pek ziyade ehemmiyet veren 
Halkevi spor komiteıinin bu hu
susta büyük mesai ve faaliyet sar 
fettiği görülmektedir. Gelecek 
kıttan itibaren Uludağda tertip e
dilecek kıt sporlarına ittirak et
mek üzere daha timdiden kayde
dilmek için yüzlerce meraklmm 
Halkevine nıüıacaat ettikleri anla 
tılmıttır. Galatasaray lisesi mual
liınlerinden M. Gulollot'un Kur
ban bayramında Uludağ için bir 
seyahat tertip ettiği haber alınmıt 
tır. Bu seyahate fstanbuldan yirınl 
kiti ittirak edecek, Bursadan da 
bazı meraklılar iltihak edecektir. 
Kayak sporuna ittirak etınek ü:o~ 
re burada vesaitin meyc:ut olma. 
dığını nazarı itibara alan M. Gui
ollot latanbuldan·kırk çift aki ge
tirecek, taliplerine bir buçuk lira 
mukabilinde kiralayacaktır. 

DERViŞ 

Moskovadan Akşehire gelen 
bir kut 

AKŞEHiR, (Milliyet) - Şehri
mizin Sorkun köyünde korucu Bi-
1&1 Çavuş isminde bir şahıs orınan 
lıkta avlanırken arapacık isminde 
beyaz, bUyük bir kut vurmu9, ku-
9un ayağında alüminyomdan bir 
halka ve iizerinde 19728 rakamlle 
Moskova yazılıdır. Ayni hal geçen 
sene Adana vilayetinde de olmut
tu. Bu kotun Moskova hayvanat 
bahçelerinden salıverildiği tah
min olunmaktadır. 

Tayyare gidemedi 
Dün hava müsait olmadığından 

İstanbul • Ankara seferini yapan 
tayyare Y etilköyden hareket ede
memittir. 

Fırbna dindi 
Gelen haberlere göre Karadeniz 

de fırtına hafiflemittir. 
• 

Yeni bir operet heyeti 
latanbul Muaiki Sanatkarlan Ce

miyetinden: C...iyetimizin milzahe
reti altında Türkiye tabiiyetinde bu
lunan genç hanım ve beylerden bir 
operet heyeti tertip edilecektir. He
veakirlarm cumartesi, aalr günleri o1 

15 • 18 arasında şeraiti anlamak ve 
kayıt olmak Üzere Beyoğlu Buna 
sokağı 40 nuınaradaki cemiyetimiz 

merkezine müracaatları. 
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Baladlyeda 

Şehir stadyomu 
Bir Macar grupu 

müracaat elti 
y enibahçede stadyumun . i~~ası

na bir an evvel ba,lann_ıa~ ıç~n _bu 
civardaki bostanların ıstıml~ıne 
bu sene bir kat daha ehemm~y~t 
verilecektir. lstimliik bu sene bıttı
ği takdirde eldeki tahsisat ile in•a 
ata başlanmak üzere evvela plan 
hazırlanacaktır. Stadyumun in~ı 
için geçenlerde bir Macar grupu 
ıtifahi surette belediyeye müracaat 
etmi,, stadyum yapılacak sahayı 
gezmi~ti. Ankaradaki stadyumu 
da inşa etmeğe talip olan bu grup 
henüz İstanbul stadı için ıtartlannı 
bildirmemi,tir. Haber aldığımıza 
göre belediye Y enibahçede inp e
deceği stadyumu lik maçlarına ve 
, chrimizde yapılacak beynelmilel 
spor müsabakalarına tahsis edecek 
tir. Diğer maçlar için tehrin her 
semtinde muhtelif spor sabalan ya 
pılacak, bunun için de ayrıca tah
siw.t konacaktır. 

Muhiddin Bey 
Dünkü Son Posta gazetesi vali 

ve belediye reisi Muhittin Beyin 
San F ransisko tehri belediye reisi 
tarafından Amcrikaya davet edil
diğini yazıyordu. Bu seyahat bak 
kında henüz kat'i bir karar yok • 
tur. 

Beynelmilel seyrüsefer 
işaretleri 

Beynelmilel seyriaefer iıtaretle
rinin yakında ,ehrimiz~ki cadde, 
meydan ve sokaklara konulması
na ha,lanacaktır. Bu iııaretlere ait 
tesisat ve bu tesisata muktazi 
takas muameleıi de ikmal edilmit
tir. Bu işaretler, "dur" , (dört yol 
ağzı), (yavaş git) gibi tabelaları 
ihtiva ediyor. Bunlarda hem reaim, 
hem de yazılar bulunacaktır. 

Yol paraaı 
Şehir meclisi bütçe encümeni 

vilayet yol paruı için 750 bin li
ra varidat tahmin etmittir. Geçen 
seneki bütçede yol paruı 860 bin 
lira tahmin edildiği halde ancak 
709 bin lirasının tahsil edilmesi 
bu sene muhammen varidatın da
ha atağı tutulmasına sebebiyet ver 
ıni,tir. Ancak bütçe encümeni, tah 
ıilıi.tın daha salim ve emin bir te
kilde yapılması için heyeti ihtiya
riyeler tarafından tanzim edilecek 
liıtelerde mükelleflerin isim ve ad 
reslerinin bulunmuı ve bu liste 
muhteviyatı tahsil edildikten aon
ra heyeti ihtiyariyelere isim baııı
ne 5 kuru• verilmesini teklif etmi9 
meclisi heyeti umumiyesi de bu 
teklifi kabul etmi9tir. 

Parlamantolar birliği 
Türk grupu 

ANKARA, 13 (A.A.) - Parla
mentolar birliği Türk grupq heye
ti umumiyen bugün Necip Ali Be
yin riyaaetinele toplanarak encü
menlerin çalıfma tarzları ve grupu 
altikaelar eelen muhtelil mueleler 
üzerinde müzakerelerele bulun
muftur. 

ltalya gemial kurtarıldı 
Bet gün e-.vel ltalyan bomcLralı Tri

done motörlü gaz gemiıi Bozca adada 
Memer burnunda kayalar üzerine otura
rak ambarlerından yaralanmıfb. Kaı>
dan ve mürettebah içine ıu dolarak ya
n batmış bir hale gelen bu gemid'!" Ü· 
midi keanıİfl ... n gemiyi terk etmifl""" 
eli. 

Türk Gemi Kurtuna firkelinin tahli
siye vapurları eyi bir çalıpna neticain
de geminin ıulannı bopltmqlar ve ya
ralanru kapatarak yüzdürmeye muvaf
fak olmuılardır. Gemi Yedekte Çanak
kaleye ıetirilmiıtlr. ................... .._, ________ _ 
1 Is ve İşçi 1 

Milliyet bu aiitrında İf H İfÇİ Üfi. 
yenler• ta11auut eJiyor. lı H İfÇİ 
utiyenl.,. bir mektupla ı, biiro
mıua miir..- etmelülirla. 

İt isteyenler 
Yafalı Makiniıt M.lımut oğlu H.-

diyi arıyorum. • 
Kadıköy YaYUz Selim sokak 6 nmnara

b hanede Nedim 

DOKTOR 

Hafız CEMAL 
Dahiliye hastahklan 

mütehassısı 
Camadan maada hergün öğleden 

..,nra saat (2,30 dan 5 e) kadar lıtan· 

bulda Divanyolunda 118 numaralı hu
ıusi daire.inde dahili haıtahklan mua
yene ve tedavi eder. Telefon: İstanbul: 

22.398. 1 

461 

MiLLiYET SALI 14 MART 193l 
. . " ·~ - - - -

Birinci Sahifeden Geçen Yazılar 
• .._. ~ .. • • ,.., ..... #<Mi! •• ,. .... .:'.J'!'".W. .. ..-: .:., ~ ..._-1'....ı..)P. • ., .... ~~. .. - ·-...:1..0.,lı: ' ... '· ..- - ... ~.. [ - .,. ..... ,.. ' .. _:ııc,?~ • - ' • 

Hastanelerde 
Para! 

(Ba§ı 1 inci sahifede) 

mek verildiğini söyledi. Hamit 
Beyin izahatı üzerine kooperati
fe, Belediyenin bankadaki para
sından 20 bin lira verilmesi ka
bul edildi. 

V arielat bütçesi 
Bundan sonra 1933 bütçesinin 

varidat kısınınm müzakeresine 
geçildi. Bu sene Vilayet kısmı va
ndatı 3,858,695 lira, Belediye 
kısmı varıdatı da 6,666,48 liradır. 
Mecmu bütçe 10,525,123 liradır. 
Varidat kısmında sıhhat işleri fas
lı müzakere edilirken hastahane
lerden alınacak ücret meselesi 
bazı münakasaları mucip oldu. 
Neticede fakrÜ hali mazbut olan
ların meccanen, ve diğer hastala
rın da günde bir lira ücret muka
bilinde yatmaları kabul edildi. 

Bundan sonra bütçenin mas
raf kısmının müzakeresine geçil
di. ilk tedrisat muallimlerinin J<t. 
dem zamlan için 25 bin lira tah
sisat kabul edildi. ilk tedrisat 
muallimlerinin gösterdiği büyük 
gayretlerden bahsedildi. 

Daha bazı maddeler okunarak 
kabul edildi. Masraf kısmının tle
vamı müzakede•i icin cartamba 
günü tekrar toplanılacaktır. 

aııeerlfta 

Konya ll•eslnden 
yetişenler 

"Konya lisesinden yetişenler bir 
)iği" adıyla kurulacak bir.~i~n ilk 
toplantısı 17 mart cuma gunu sa~t 
9 da Halkevinde yapılacaktır. Lı -
senin mezun, mensup ve muallim
lerinin gelmeleri rica edilmekte
.lir. 

1 RADYO 
Bu j?Ünkü program 
ISTANBUL, 1200 m. 

18 _ 18,45: Makbule Hanım. 

1 

18 45 • 19,30: Orkeıtra.. , • 
19~5 . 20: Fnuısrzca ders (ilerlemlf o
lanlara). 
20 • 20,45: Hikmet Rıza Hanım. 
20 45 - 21,30: Hahz Ahmet Bey. 
21:30 • 22: Matmazel Rozentil 
22 • 22,30: Gramofon, Ajans ve borsa 
haberi, aut ayan. 

ANKARA, 1538 m. 
12.30 • 13.30 Ankarapalaa orkeatrau, 

18 .• 18.40 Orkestra: Ouverture ":•· 
ıaro, Portpouni Fredeı1que, Valse Wıe
n.,.. Biat. 
18.40 • 19.10 Gramofon. 
19.10 • 19.40 Viyolencelle konseri (E
dip B. tarafından) 
19.40 - 20.10 Gramofon 
20.10 Ajana haberleri .,.. hava 
raponı. 

VARŞOVA 1411 m. 
18: Haende ve Mozart'm uerle

rinden senfonik konaer. 19,30: Ha
fif muıiki. 21,05: Halk koıaeri (Çay 

· kooıkl, Beethoven, Nachey, Schu
bert). 22,3!1: Opera parçalarmdan 
uıurekkep taıanni. 23: Müaahabe. 
23,15: Caz. 24: Keza. 

BUDAPEŞTE 550 m. 
18 35: Mandits orkeatraaı. 19,35: 

Schubert, Chopin, Liazt ve Dohnanyi' 
nin eoerlerinden piyano . konaerl 
20,15: Konferaııa 21,50: _Pıyea. 23_ı 
Haberler. Müteakibea: Sısan nınu
kiai. 

MONIH 532 m. 
1745: Senfonik konaer. Mihaha

be. io,05: Birçok uıilletlerin dana 
muıik.ilerinden. 20,3? _Konf•aııa. _21: 
Bavyera halk muıikiıL 21,35: Nuna
berg'ten: Orkestra. 22, 25. Oda mu
ıikiıi (Vivaldi, Hayda, Mozart). 

ViYANA, 517 m. 
l8, 15: Çay muıikiai. M~habe, 

haberler. 21: Münih'ten nakd. 21,301 
Müaahabe. 22,35: Piyano refaka
tile taganni. 23,15: Haberler. 23,30: 
T ag annili cazband. 

MILANO - TORlNO • FLORENSA 
18,35: Plik ile orkestra muaikW. 

20: Plik. 20,30: Haberi•. Plilr.. 
21: Haberler. PW.. 22: Mütene...-ri 
netriyat. 23; Miiuhet..., 23.2()1 
Dana muaikW. 

PRAG 487 m. 
1 s.55: Plak. Müaahabeler. ZOı 

Haberler. 20,35: Brüno'daa: A.ab
ri muaa1U. 23,20: Plü. 

ROMA 441 m. 
18.35: Milinodan nakil. 20: Ha

berler. 21: Haberler. Miiııah•be. 
Plik 21,35: Haberler. Mmiki 21,35ı 
"Gece hediyeıi" iıimli üeç. 22,55: 
Konser (Bach, Gricg) Müt•ln'
plik. 
BOKREŞ 394 m. 
18: Kanıık konser. 19,25: DeTa· 

mı. 20.40: Plik. 21: Taıanni 21,25: 
Senfonik konser. 22, 15: Senfoniğin 
devamı. 

BRESLAV, 325 m. 
17,15: Radyo orkeıtraaı. Müaa

hahe. 20,05: Radyo orkeıtrası. 
21.05; Neş'eli konaer, 21,55: Ta
gannili kuator konseri. 22,25: Deva
mı. 23,15: Haberler, 24,15: Gece 
konseri 

Herkeste 
canlı bir 

heye. 
alaka 

ve araştırma var 
(Başı ı inci sahifede) 

halat gibi ... z ... manla k itap . ağ~ı 
da halk ağzını. uyacaktır: Bır. s~-

.. · al vardır : lal kehmesının ru mıs . " ,, 
kitap ağzı uzun ve mce a ve 
ince «I» il liıl idi. Karşılı~ ar~yıp 
durduğumuz ma'na kelmıesı de 
böyledir. Bu da gitgide ana vez
ninde mana olacaktır· Yalnız Y~ 
ni yazı öğrenen çocuklard~ hı; 
çoğunun söylemeğe başla~_ıgı gı
bi ... Hocalar kelimenin -~oyle _ta
laffuzunu düzeltmek degıl, agız
larını ona yatıştırmahdırlaı: · 

Amade - hazır [Bu kehme de 
lal gibi Türk söyleyif uyaruına 
girmi~tir.] 

Amir - baş 
Asayİ' _ düzenlik [bu hesap. 

ça elerlik refah manasına gele
cektir. 

Ayna - türkçedir. Yabancası 
ayine idi. 

Sahil - Cimri 
Bahis - tiirkçedir. Yabancısı 

baha idi. . .. 
Bahusus - söz gelişme gore 

b• .. .. tü kçe karşılığı vardır. ır suru r t 
1 Böyle kelimelerin liigatten a 1 • 

maaı kafidir. K 
Baht - türkçeleşmiştir . ., ara-

baht' ı kim yabancı sayar· ., 
Baki - Beka'ya [ Kalırlık fanı 

'el l"k d nebilir Kalıcı ye gı er ı e .. bak". K 
değil, gidiciyiz. Huvel • dü a~ 
lan yalnız O' dur. Bu fanı Y 
o: bu giderlik dünyasında yahut 
bu gider dünyada 1 

Bakir - Kızoğ)an. • 
Balig" - Ergin, biiliii: enf .•• 

d -· e Becayiş - yer egıfm . . . 
Not _ betbin kelime•~ .pek ıyı 

bir karfıhğı yoksa kalabılır. I Be
devi arap göçebesine alem o m~t
tur. Beden kelimesi türkçele•mlf-
tir. 

Hasan Rifat Şi,li: 

• • • 
Bahil - cimri 
Bahiı - konu9mak 
Bahusus _ en ziyade 
Baht _ ahnyazısı 
Baiı _ yapan, olan 
Baki - kazık kakmak 
Bakire _ Kızoğlankı:ı 
Baliğ - yeti9kin 
Batil - uydurma 
Becayif _ aktarma 
Bedbin - fena gören 
Bedel - kartılık 
Beden - gövde 
Bedevi _ çöl gezzincis' 
Bedi _ güzellik 
Bedihi - belli, açık 
Beis - fenalık 

Ahmet 
• • • 

Bahil - Cimri, Nekes. 
Bahiı - konutma 

Nuri 

Baki - Varolan. Gerikalan. 
Bakire - Kızoğlankız. 
Baliğ - uı.,ını,. uı..,. 
Batil - Bot Yalan, Yanlıt
Becayif - ıtekle yer de&ifıne 
Bedbin - KötüglSren 
Bedel - Değer. Tutar 
Beden - Gövde ' 
Bedevi - Çöl adamı.. 
Bedihi - Belli. Apaçıli. 

Siileyrncrnl,. 

"' .. ŞciiJı 

Bahil - Cimri 
Bahis - baha - Eten, .aa seU. 

fi; ara9brma, anlatma. 
Bahusua - Ba9l1ea, ayın edi

lerek. 
Baht - Bakalım btıtmııza 

ne çıkar. 
Bais - Gönderen, yapan. 
Baki - Sakadan - Kalan sona· 

kalan, ıeriye kalan ' 
Bakire - Kız, kızoğlan kız, 

beklret= kızlık (Erkek İçin Er
gen denir) diğer te:rlerde Bakir 
yerine i9lenmemit el deymemiti 
kullanabiliriz. 

Balif - Ergün, Ermit-
Batil - Kof, bot, ite Y&ramu. 
Becayif - Deyi9tinne, deyif-

me. 
Bedbin - Kötü görilf. 
Bedel - Değer, ka11ılık 
Beden - Gövde 
Bedevi - Göçebe, köylil, çl51 

adamı, çölde, dağda Yllfayan. 
Bedi - Yoktan var eden. 
Bedihi - Beıbelli, ap açık . 
Beis - - Olabilir. 

Seyrisefainde Halit Ziya 
••• 

Birinci anketin cevabıdır. 
Adap - Erdem (yüze bakma 

~ !. . ac Donald 
M. Musolini 
ile ğörüşecek 

(Başı 1 inci sahifede) 
Ru•yat an aynlmuı pliııı Göring'ten 
çok evvel Rechberg tarafından yapılmış 
tı Alman miltariatleri bir defa daha Uk 
r;nyaya gclmiıler, fakat oradan çekilme 
fe mecbur edilmi~lerdi. ~ununla. bera~c;r 
Prusya dahiliye nezarebnde, neticelen ı 
tibariylc alman emperyalistliği için e
lim olmuş bir tecrübeyi tekrar ebnek hu 
susundaki teklifin ciddiyetle nazan dik
kate alınacağım ve bilhassa bu gibi tek
lifl erin Alman - Sovyet münasebetleri
ni düzelteceğini zannedeni.,. bulu
nabilmektedir. 

Ya Avustur)'a? .• 

PARlS, 13. A. A. - Havas muhabiri 
bildiriyor: 

Le Journal, Almanya ".e Av~aturya 
vakayünden bahsederken dıyor >.ı: • 

En büyÜk mütkil, Avusturyalı nazile
rİn üçüncü alman İmperatorluğuna !-&· 
raflar olmalan, hurjuv~ hrkala~ ile 
Hababourg aaltanahnı ıade etmek 11te
meleridir. 

---c03---

lzmlrde cadde ortaaın· 
da adam öldürdiiler 
JZMIR 13 (Milliyet) - Bugün 

Karşıyak~ela herkenn gözüönönele 
bir cinayet olmuftur. Vak'a şöyle 
olmuftur. Karflyakacla oturan Se
Uinikli HJız Osman El. ailesi v~ 
keneli aleyhinele fena sözler sörlı: 
yen akrabcuınelan sütçü Selônıklı 
Demir Eleneliyi caclele ort'"!nel~ 
tabanca ile öldürmüftür. Katil cı
nayeti yaphktan •onra kaçmam1f, 
karakola giderek teslim olmuJtur. 
Cinayet etralınela tahkikat yapdı
yor. 

Ahmet Sünuai öldü 
KAHiRE, 13 (A.A.)-Mekke

elen bilelirileliğine göre 1915 ikinci 
tepininele yapılan i&tila hareketi
ni ielare eelen Şerif Ahmet Sünusi 
ölmüftür. 

Ölüm cezaaı 
ANKARA, 13 ( Telefonla) -

Adam öldürmekten suçlu Bosnalı 
Recep ve Arnavut lsmailin ölüm 
cezasına çarpılmaları hakkında 
Manisa mahkemesi taralınelan 
verilen kararın tcuJikı için eoralı 
Meclise sevkolanmUftur. 

Yeni nefrlyat 

Veraay 
Haydar Rifat B. Emil Ludviğ'in 

aon eserlerinden biri olan "Veraay'' 
ı ayni İsimle türkçeye çevirerek bir 
kitap halinde nqre-iştir. 

Bir tiyatro piyeei gibi yazılan bu 
eserin ethan Venaillea konferanaı· 
na İftİrak eden belli baıh devletler 
murahhaalandır. Emil Ludvig bun
lan konu,turmak ınıretile PİY_ea~ 
yazmııtır. Mühim bir tarih aahıfeı!• 
ni ibretle okumak iıteyenler bu ki· 
taptan edinmelidirler. 

erdem dile) 
Aferin - Y llfll 

Afet - afacan, Karabun (bu
gün ancak birinci 1?1üstamel ?" 
)up beliye manasını ıfade eden i
kincisi ihya edilmek lazımdır l.. 

Ağalı - Bilgen, uy~ 
Ahenk - Düzenlik. 
AJayif - Göıterit-
Alet - Muyan, Avandanlık; 

üakene. 
Amade - Hazır, Anık (hazır

lamak hazırlatmak, hazırlanmak, 
huın~ hazırcı, baznlık, hazır
lıksız ~.s. lisanın ahengine Uy. 
gun ~e tamamen lisana mal edil. 
mit olan bu sözün ipkuı tarafda
nym.) 

Aman - iman (aman deyene 
kılıç olmaz, amanı bilirmiıin su
retinde ata sözleri arıuına gİren 
ve lisan ahengine uygun bu keli
menin en muvafık kartılığı ken
disidir.) 

Amir - buyuran. (benim bu,,.. 
ranım yoktur, sözü kifi iyzahah 
havidir.) 

Asiyi, - Düzgünlük 
Asude - Dinç (Aç kamım 

Dinç kulağım.) 
.A.ti - lleri, geleceli. 
Ayin - Görenek, türe (burda

kl Türe örf Te adet demektir.) -
Ayine - Ayna, Gözgü. (Tu

rife girmittir, aynalı, aynuız, ay
nuızlandı, aynacı, aynalıçeJme, 
Aynalı kavak, gibi, kalmuı ge
rektir.) 

Azade - Salık. 

Eminönü Sebzehane aokağı N. 8 
Ruhi zade İbrahim izzet 
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1 ÇOCUK 
Başını, kuyruğunu sallayan eşek 

t 

• 
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Bu resmin altına ince bir mu
kavva yapıfhrmız ve parçaları bir 
makaıla kesiniz. Ondan aonra ya
pacağınız feY, deiık parçalan ba-
91, ayaklan ve kuyruğu iç tarafla
nndan yapıftırmaktır. Bu suretle 
elimizde iki taraflı bir gövde, bir 

Her şeyden 
Yemeli 

- Cemil, çorbanı bitir. 
- Makbule çok et yiyorıwı.. 

Bir az da sebze ye 1 
- Leyla, ne etten yedin, ne 

sebzeden, sonra tatlı ile mideni 
bozacakam. 

- Ahmet, bir az ekmek ye! 
Sofrada annelerimizin ve ba

balarımızın bu nevi ihtarlarını 
hep duyarız. 

Sabiden çorbalarını bitirme
yenler, fazla et yeyip, sebzeye e
hemmiyet vermeyenler, öteki 
gıdaları bırakıp ta tekerli ,eyleri 
fazla yiyenler hata ediyorlar. 

Bir çocuğun her feyden mut
laka yemesi lazımdır. Tabii ma
zarratlı yiyeceklerden bahset
meyorum. 

Neden mi? Bunun bir çok se
bepleri var. Bir kere dütününüz. 
Bir kaç sene evvel siz mesela ye
ni doğan kardetiniz gibi mini mi
ni bir ,eydiniz. Bir kaç sene aon
ra da büyük kard~iniz gibi ola
caksınız. Dü,ününüz ki, boyunu
zun ve ağırlığınızın bu kadar 
artmaaı İçin vücudumuzda ne de
iitiklikler oluyor. Diğer taraftan 
Yllfıyorsunuz. Yani vücudunu;r; ha 
raret imal ediyor. Bu iki nomakkta· 
dan bir insan bedeni yapd · 
ta olan bir eve ve bir buhar mak 
kineıine benzer. Bir ev Y~~m 
veyahut bir buhar makinesı ıtlet
mek için malzeme lazımdır. ~e 
bu malzeme de çok muhteliftir. 
Mesela kömürle ev yapamıyaca
ğınız gibi, tuğla ile. d_e buhar ma
kineıini itletemezsınız. 

Vücudun "inp" ıına yarayan 
malzeme evvel emirde azotlu ve 
albüminli maddelerdir. Bu mad
deler ette, balıkta, yumurtad~, 
sütte, peynirde, unda mubtelıf 
nisbetlerde mevcuttur. Bundan 
bllfka et ve sebze yemeklerinde 
ricude lazım olan madenler de 
mevcuttur. Mesela kan için de
mir lazımdır. Bu da Yetil ıebze
lerde, bilhassa mercimekte var
dır. 

Sonra vücudun hararet yara
tan karbon maiyetlerine de ihti
yacı vardır. Şekerde, patateste, 
ıütte, kuru sebzelerde de bunlar 
vardır. 

Bütün bunlardan mada henüz 
tahlil edilip meydana konamıyan 
ve çok az miktarda bulunan bir 

bq bir kuyruk ve döt ayak bulu· 
na~br. Y almz burada dikkat e· 
deceğimiz fey içi bot bir nokta ile 
göıterilen yerleri bir iple yekdiğe· 
rine raptetmektir. Bu yukanda kö 
,ede gördüğünüz gibi, bacaklarını, 
bafını ve kuyruğunu oynatan can· 
lı bir e'Jek meydana çıkacaktır. 

Görünmez mürekkep 
Bazı çocuklar kendi araların· 

da gizli mektuplarla görü tirler 
ve bu suretle ıırlannı kimse an· 
lıyamaz. Bunlann içinde en ba
siti limon suyudur. Bir limon alıp ' 
suyunu fincana ııkmız. Ucu ga• 
yet temiz bir kalemle beyaz bir 1 

kağıda istediğinizi yazınız ve ku
rutunuz. Yalnız nazarı dikkati 1 

celbetınemek için bot kağıt gön· 
dermek olmaz. Beyaz kağıda de
reden tepeden bir takım ,eyler 
yazanımız.. Bu mektubu alan ar• 
kadllfınız göriinıneyen yazıları 
nuıl okuyacak dersiniz. Kolayı 1 

var. Bp arkadllfmız, kağıdı ha• 
fifçe ısıtırsa, limon ıuyu ile yazı
lan yazılar, YllVllf y&Tllf meydana 
çıkar. 

Batka bir usul daha var. Bit 
eczahaneden bet gramlık "Cloru• 
re de Cobalt" alınız. Bunu yüz 
gram ıuda eritiniz. Bu suretle 
pembe renkli bir mahlGI ~ide et• 
mit olursunu;r;. Bu mahlCiJ ıle, ge
ne ucu temiz bir kalemle yazıyı 
yazınız· Alefe gösterdiğiniz za
man yazı mas mavi olarak mey· 
daaa çıkar. 

Filin ditlerl 
Bir filin afzım ıiz muayeneye 

ne imkan, ne fırsat bulamamıt 
•mızdır. Fakat muayene edenler 
görnıütlerdir ki bu hayvanın ön 
ditleri yoktur. Et gibi di9le par· 
çalanacak ,eyler yiyemezler. Bü
tün ditleri topu topu sekiz tane
dir. Bu ditler bizim azı d.i~le~
miz gibi arkadadır. Her hın bır 
insanın avuç içi kadar vardır. 
Fil yenilecek feyİ bu ditlerin a• 
ruma koyar ve ditler öğütür. 

Fillerde de insanlarda olduğu 
gibi, aüt diti vardır. Bu d~!,>. hay· 
van on dört yllfına geldıgı za· 
man düter• .,. 

madde daha vardır, yafamak için 
lazımdır. Bunlara da vitaminler 
deyorlar. Bu vitaminler bütün gı• 
dalanmızda vardır. Fakat her gı
da da vitaminin cinsi ve miktarı 
değisir. Meyvelerle havuç, sal· 
gam; ispanak, salata gibi taze 
sebzelerde vitaminler vardır· 
Sonra meyvelerle sebzeler bar· 
saklarm muntazam itlemesi içiıı 
lazım olan gıdalarıınızdandır. 

Şimdi her ,eyden bir parça ye· 
mek lazım geldiğini anladınıı 
değil mi? Yemek çefİtleri ne kil' 
dar değitik olursa, vücuduıntı· 
zun ihtiyaçlarına da o nisbette 
hizmet etıni• oluruz. 
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Süt 
veren 

annelere ark Malt Hül&sası Kullanınız sütünüzü arttırır 
Çocukların kemiklerini 

Kuvvetlendirir 

İst. Mr. Kumandanlığı 
Satınalma kom. ilAnları 

Beylerbeyi Sıhhiye depo
sunda mevcut 8005 kilo 400 . 
gram Hadidi kibritiyeti adi 
4-4-933 salı günü &aat 14,30 
da açık müzayede suretile sa 
tılacaktır. İsteklilerin şartna 
mesini görmek için komis· 
yonwnuza, kibritiyeti adiyi 
görmek için depoya müracaat 
edilmesi. (553) (1149) 

• • • 
Kuleli, Tıbbiye ve Baytar 

mektepleri için 16 kalem seb-

Gedikpaşada J :ındarma 
Satınalma komisyonundan: 

Satın alınması mukarrer ( 15,000) yün kuşağın kapalı 
zarf münakasası 3 Nisan 933 tarihinde pazartesi gÜnÜ ıaat 
on birde İstanbul' da ve Ankara'da yapılacağından isteklile
rin şartname ve nümuneyi görmek üzere her gün ve müna· 
kasaya girmek için ilk teminat ve teklifnamelerile beraber 
mezkUr giinde muayyen saate kadar lstanbul'da Komisyonu 
muza ve Ankara' da da Jandarma Umum Kumandanlığı Be
şinci Levazun Şubesine müracaatlan. (1066) 

KAPPS Alman kitapçı, Alman kitaplan en 
ucuz aatar, Beyoiila, latildat cadda
•İ 390, lan~ Hfaretl karf11mcla. 

633 

ze 20-3-933 pazartesi gÜnÜ • 
saat 14 te pazarlıkla satın alı- ,. 
nacaktır. İsteklilerin ıartna- Merhum muallim Mubahat Beyin tercüme 
mesini görmek için her gün 1 ettiği ve matbaamızda tabedilen 
ve pazarlığa girişeceklerin bel 1 " 

1i vaktinde komisyonda hazır Ameli Hayat Alimi 
bulunmalan •• <:~2> <

1148
> 1 (Herbert N. Gasson) un 

Berlerbeyi Sıhhiye deposun , 

da mevcut 40 kalem köhne a· ı• DEAL BU' RO y • 
~:\;:=~::~;;1:~~:çt4·!1~ ve enı 
zayede suretile satılacaktır. İs B 1 k s 
teklilerin şartnamesini gör- Mu'. şterı· u ma an atı 
mek için komisyonumuza köh 
ne eşyaları görmek için depo-
ya müracaat edilmesi. (551) Eserleri gayet güzel bir şekilde 

(1147) 
• • • inlişar etmiştir. 

Bütün iş adamlanna tavsiye ederiz. 
TEVZİ MAHALLi: 

· ''Milliyet,, Matbaası 

Merkez Kumandanlığına 
merbut müessesat için sucuk, 
pastırma , tahan helvası, tel 
kadayıf, bulama, bal, nişasta, 
pirinç unu bir şartnamede 15-
3-933 çarşamba günü saat 14 
te satın alınacaktır. Şartna- 1 

mesini görmek için her gün ve 
pazarlığa girişeceklerin belli 
vakitte komisyonda hazır bu-

Taıraya gönderilen kitaplar için posta ücreti alınmaz. 

lunmaları. (550) ( 1 ı46) 
• • • 

DOKTOR 

Rusçuklu Hakkı 
Ordu ihtiyacı için 336 bil· 

yük ve 320 küçük bakır ka
zan kaplan 18-3-933 cu
ınartesi gÜnÜ saat 14,30 da 
aleni münakasa suretile sa· 
tın alınacaktır. isteklilerin 
şartname ve örneğini gör
mek için her gÜn ve münaka
öasma girişeceklerin belli vak 
tinde hazır bulunmaları. 

nü aaat 15 te kapah zarf sure· 
tile satın alınacaktır. lsteklile 
rin ıartnamesini görmek için 
her giin ve münakıasma giri
şeceklerin belli vaktinde ko
misyonda hazır hulurunalan. 
(539) (1017) 

Galatasarayda Kanzük eczahaneal 
karı11ınıla Sahne aokağmıla 3 numa· 

ra1ı aparlnnanda 1 nunw.ra. 

731 
.. . . 473 

Dr. A. KUTİEL 
Karakö7 Börekçi fınm aıraamcla 34. 

528 

510) (826) 
sos 

.. . . 
Merkez Kumandanlığına 

merbut müessesat için 15 ton 
~eker 29-3-933 çarşamba gü-

Dikim evi için 468 kilo ke
ten ipliği 29-3-933 çarşamba 
günü saat 14,30 da açık müna 
kasa suretile satın alınacaktır. 
isteklilerin şartname ve örne
ğini görmek için her gÜn mÜ· 
nakasasma girişeceklerin belli 
vakitte komisyonda hazır bu
Iunmalan. (542) (1038) 

ZA Yl - 3178 ıicil numerolu .,..,. 
bacılık ehliyetnameml zayi ettim. 
Yenisini alacajımdaıı eakiainin hük· 
mü yoktur. 

Arabacı Süle:rmıuı 
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Gazetecilik ve Matbaacı ık 
Türk Anonim Şirketi 

HER NEVİ 
Mecmua 
Mektep kitapları 

Duvar af işleri 
Kağıt, Zarf 

Kartvizit Roman 
Fenni kitapıar Fatura_ El ilanları 

TABEDİLİR 
Defteri kebir, ıY evmiye ve Kasa 

efterleri mevcuttur 
Her müesseseye elverişlidir. 

Kitap ve mecmuaya ait klişeleri Klişehanesinde yapar 
Adres: ANKARA Caddesi 

Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. Kitap kısmı 
Telefon: 24310 - 24319 - 24318 

10 

FİKRİ TEVFİK ~ 
Otomobil ve Makinist 

Mektebi 
Taksim'de Cumhuriyet abidesi 
-- Karşısında No. 4 

Yeni 62 inci derı devresi Nisan ipti
claımda başlıyacaktır. Müddet 3 ay, 
dersler ameli ve tatbikdir. 2 aydanberi 
mektebe müracaat ederek kabul ıartla
mn aoran ve program isti,.enler Nisa
nın ilk haftasında bqlıya.cak 7eni den
ı- ittirak için timdiden ka7dol11nabi
lirler. 

Kadın ve erkek amatörlere her za. 
inan husııai den verilmektedir. Tafsiliı 

İçin matbu proaı-ao iateyiniz. Müracaat saati 15-18 • kadar. 

O•omobilc:ı:ğe ait bir kitap arıyorsanız 

Telefon ı 4.2508 

İstanbul 4 Üncü icra 
Memurluğundan: 

- Emniyet Sandığı namına birinci derecede İpotekli olup 
tamamı (9626) lira kıymeti muhammeneli Fındıklıda Mol
la çelebi mahallesinde çeşme ç ılonaz sokağında yeni 6, eski 6 
numaralarla murakkam mukaddeme arsa elyevm bir bap a
partmanın tamamı aÇTk arttırmaya konmuş ol,ıp şartname
nin J3.3.933 tarihin!en itibaren dairemizde herkes tarafın 
dan görülebileceği gibi 19-4- 933 tarihine müsadif çarşam· 
ba günü saat 14 ten 16 ya kadar dairemizde açık arttırma ile 
satılacaktır. Arttırma bedeli muhammen kıymetinin yüzde 
yetmiş beşini bulmadığı takdirde en son arttıranm taahhüdü 
baki kalmak üzere 4-5-933 tarihine müsadif perşembe günü 
yine saat 14 ten 16 ya kadar dairmnizde yapılacak olan art
tırmasında gayri menkul en çok arttır
ma ihale edileceğinden taliplerin muhammen kıymetin yüz 
de yedi buçuğu nisbetinde pey akçesini veya milli bir Banka
nın teminat mektubunu hamil bulunmalan lazım
dır. Müterakin vergiler ile vakıf icaresi ve Belediyeye ait 
tenvirat ve tanzifat rüsumları müşteriye aittir. 2004 numara· 
lı İcra ve iflas kanununun (126) mcı maddesinin dördüncü 
fıkrasına tevfikan bu gayrımenkul üzerinde İpotekli alacaklı
lar iJe diğer alakadaranın ve İrtifak hakkı sahiplerinin bu 
haklarını ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialarını, 
ilan tarihinden itibaren yirmi gÜn içinde evrakı müsbitelerile 
bildirmeleri, aksi halde hakları tapu ıicillerile sabit olmadık
ca şatış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları cihetle a
lakadaranm işbu maddenin m ezkıir fıkrasına göre hareket et
.melen ve daha fazla malumat almak isteyenlerin 932/2049 
dosya numarasile müracaatları ilan olunur. 

f stanbul Esnaf Bankasından: 
lttanbul Eınaf Bankası hinedaranı 3 0-3-933 Pef'1embe günil saa.t 13 le Banka

nın 4 Üncü Vakıf Hanındaki merkezinde alel.ô.de surette inikat edecek heyeti urnu· 
nıiyeye davet olunur. 

l - MecU.i idare ve Murakıpler rap oru kıraati, 
2 - Bilançonun kıraat ve tasdiki ve Meclisi 1 dan azalarmm ve mucıınn ,,. 

Murakıbın ibrası 
3 - Mecliıi idare azasile Muralubm yerine 7enilerinin intihabı, 
4 - 1933 ıenesi için Mecliai idare azalarına verilecek hakla hıızuMJn tayini 
Ticaret kanununun 371 inci maddesi nhkamına tevfikan hamiline muharrer his-

•• aenedatı sahip!..; ru'l>ayet 23-3-933 perşembe akşamına kadar hi11e senetlerini ve. 
yahut hine senetlerinin mevdu bulunduğu banka makpuzunun bankamız nznesi· 

ı ne tevdi ile ita olunacak dühııliye varaka smı almaları iktiza eder. 
- . ·-

Devlet Demiryolları idaresi illn arı 

Haydarpaşa - Adana arasın da seyrüsefer eden ve Haydar
paşadan cuma, pazar, pazarte si, salı perşembe günleri, Ada
nadan cuma, cumartesi pazarte si, salı, perşembe günleri hare
ket eden posta trenleri ile seyahat eden yolcuların kolaylıkla 
yemek tedarik edebilmelerini temin maksadile 16-3-933 tari
hinden itibaren Haydarpaşadan ve 18-3-933 tarihinden itiba· 
ren Adandan mezkUr trenlere birer mutfaklı furgon ilave edi
leceği ve ucuz bir fiatla arzu eden yolculara kompartunanlar· 
da yemek verileceği ilan olunur. (1125) 

915 

Gedikpaşa'da Jandarma 
Sahnalma Komisyonundan: 

Mübayaası mukarrer süngiilük ve omuz kayışları beraber 
olmak üzere "bin il.B. bin beş yüz" takım altı kütüklü palaska 
nm kapalı zarf münakasası 19 Mart 933 pazar gÜnü saat on
da yapılacağından taliplerin şartname ve nümuneyi görmek ü 
zere her giln ve münakasaya girmek için mezkUr günde.,' mu
ayyen saate kadar ilk teminat ve teklifnamelerile beraber ko
misyonumuza müracaatları. (868) 

517 

Borsa ve Osmanlı Bankası 
Komiserliğinden: 

Kendir ve keten sanayi Türk Anonim Şirketinin çıkar
mış olduğu yüzde sekseni tediyeli her biri itibari ( 1000) lira 
kıymetinde (300) hisse senedi borsa kotuna ithal olunarak 
bunlar üzerine borsa muamelat salonunda alım satun icrası
na mi.isaade edilmiştir. (1144) 

-1 
SEYRİSEFA1N 

Merkn acentaı Galata KaprGba.ıı 8. 2362. 

$ub• A. Sirkeci MühG.rdar nde H. 2.3740. 

IZMİR - PiRE - ISKENDE
RIYE POST ASI 

''İZMİR 14 Mart aah 
'' 11 d:. 

TRABZON POST ASI 

''GÜLCEMAL ,, 
15 Mart çarşamba 18 do Ga· 
lata rıht mından. 

Dö:ıüşte Tirebolu'ya da uğ· 
ranılır. 

tzMIR- MERSİN POST ASI 

'' ANAF ARTA,, 

ı 
15 Mart çarşamba 10 da İdare 

... ···h•tı•m•·~.~ ••• , .. k•a .. ka
9

·.fA•r• ..... 
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lstanbul Yedinci icra Memurlu· 
iundan: 

Calatada Sigorta hanında lcraı 

ticaret etmekte iken ahiren Alman
ya'ya gittiği anlaşılan Rişar Storger 
Efendi. 

Agop Çmaryan Beye (9362) Iİ · 

ra 70 kunıt masarifi icraiye ve faiz 
itaaı hakkında icra takibine müate
nit tesviyesi mutazammin görülen 
ödeme emrinin mahalli ikametinizin 
meçhul kalmasına binaen ilanen teb· 
liğat ifasına karar verildiğinden ta
rihi ilandan itibaren iki ay müddet 
zarfında kanuni itirazınız olduğu 

takdirde 33/ 344 No. lu doıyamız nu· 
maraıını müstahsiben bilmüracaa 
dermeyan edilmesi aksi takdirde gı

yabınızda muamelei icraiyenin ifa 
kılınacağı ödeme emri makamına 

kaim olmak üzere ilanen tebliğ olıı· 

nur. 

lıtanbul Dördüncü icra Memur· 
luğundan: Tamamına iki bin üç yüz 
dokaan lira &u,.met takdir edilen Ü•· 
küdarda Hocaheana Hatun maballe
ainin Patalimanı Caddesinde ( ÜskÜ· 
dar iıkeleaine bir buçuk dakikalık 

meaafede) yeni 18, 20, 22 numara· 
!arla mürakkam beden duvarlan taş 
ıator kepenkli alafranga kiremitli 
bir sakaf altında üç bap dükkanın 

tamamı açık arttırma7a vazedilmiı 
olııp 1 niaan 933 tarihinde şartname 
ai divanhaneye talik edilerek 17 ni
aan 933 tarihine müaadif pazartesi 
~nü aaat 14 den 16 ya kadar lstan
bul 4 üncü icra dairesinde açık artır 
ma ıuretile satılacaktır. Artırmaya 

iştirak için ,.üzde yedi buçuk temi· 
nal akçesi alınır müterakim vergı, 

Belediye, Vakıf icaresi müşteriye 

aittir. 929 tarihli icra kanunun 119 
unc" maddeıine tevfikan hakları 

Tapu aicillerile sabit olmayan ıpo· 

tekli alacaklılar ile diğer alakadara
nm ve irtifak hakkı sahiplerinin bu 
haklarmı Ye hu"u11ıile faiz ve mua
nfa dair olan iddialarını ilan tarihin · 
den itibaren 20 gün içinde eı,-rakı 

miiapiteleriyle bildirilm<'leri l azım· 

dır akıi halde haklan Tapıı sicilleri. 
le aabit olmayanlar satış bedelinin 
paylaşmasından hariç kalırlar o>l iı · 

liadarlann işbu maddei kanuniv" 
ahkamma göre hareket etmeleri ve 
daha fazla malümat almak isteyenle· 
ri 1932/277 dosya numarasıvl~ mc. 
muri7etimize müracaatları ilan olu · 
nur. 

lstanbul ikinci icra Memurluğun
dan: Bir borçtan dola71 mahcıız ve İ· 
kinci arttinnaya çrkan1ma&1 auretile 
paraya çevirilmeai mııkarrer 2540 
pli.k numerolu bir adet Craham m"'r 
kati az kullanilmit taksi otomobilı 

Mart ayinin 28 inci günü aaat 13 
ten itibaren Çarşui Kebirde Sandal 
Bedesteninde aatılacaf ı ve otomobil 
13-3-933 tarihinden itibaren teşhir 
edilmit bıılunduğu cihetle talip olan· 
lann yevm ve vakti mezki'ırde 932/ 
2965 icra dosye numerosule memur 
mahsusuna müracaat ve müzayede .. 
ye iştirak ve hazır bulıınmaları ve 
görmek arzu edenlerin dahi timdi· 
den mezki'ır Bedestende Belediye 
müzayede memuruna müracaatla o
tomobili görmeleri ilan olunur. 

-1 H T 1 R A- t L- A- N 1- · 
" Kömür ve linyit ve bitümlü tistlcri 

aşağı derece hararetle karbonize ve tak· 
tir etmek için usul ve alet" ha.ldcnı!a İs 
tihsal olunan 21 Mart 1931 terih ve 
1088 numaralı ihtira beratı bu defa mev 
kii fiile konmak üzre ahere <levrüferağ 
veya icar edileceğinden talip olanlann 
Galata'da Çinili Rıhtım Hanında Robert 
Ferriye mürncaatlan ilan olunur, 

743 
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F evkaıade oda1ar 
3 Liradan ANKARA'DA ANKARAPALAS Fiatlarda 

Çok Büyük Tenzilat 
itibaren 

Şarkın En Muhteşem Oteli 616 • • • • • • 1 •• ı: . . ~~ 

Amerikan bar - Lokanta. Oyun salonu_ Danslı çay. Hususi salonlar - Kalton _ Band orkestrası daimi 
·~-:\·-·-- ···~ .. ·-~ · · . .:!·_,,. 1 "' •• :· ,•.• ~ •. ", ..... ;. ı• "'''?-t' • t.t ·-· ~ ·,.,.... - . ~ · ,.~ ... ,ı. -~-- - . 

1 Evkaf müdlriyetl llAnlan 
1 

Maballe •e meTkü Sokağı No. 11 Cinli İcar milddeti 
Emin6na Şeyh Mehmet Sellnik bonmar- 65,63 Majtaza Bir sene 
Geyllııi fesi namile maruf 53 65 
Emin6na Şeyh Mehmet Sebıeciler 2- 4 Dükkln maa oda " 

• ,, Hidayet camil 1,2,3 Üç oda • 
avlusunda 

· Hidayet camii 
altında 

Bahçekapıda Hobyar Y enipoıtane 

.. • 1 Ardiye 
" 

52 Meırutahane arı•- ,. 

.. " 
" • 

" • 
• .. .. .. 
" Çelebioğla 

Al!ettin 

" .. 
" .. 

Hocapqa Emirler .. • . . '' 
,, Karaklha-

Jiııçelebl 

ları ,, 

• 64 DnkkAn .. 

• 44-62 Dukkln fevkinde ,, 
oda 

,. 46-66 Dııkki.a 
" 44-58 .. 
" 44-60 " 

Yenicamlk&rfl-117,119 Dakkinlar 
anda 
Yenicami avlu- 43-lOS Dakk•a 
111da 

" 
" .. 
" 
.. 

.. 39-109 .. .. 
Hamidiye caddesi 1- 50 Mağaı:a ,. 

• • 55-42-44 Diikkln • 
V eıiriakeleai 16 ,. " 
Orbaniye 33-23 Kamerbatun mek-,. 

Hoc:apqada Az'dye 
" Karaldhtaeybı- Orhaniye 

çelebi 

tep mahalli 
2-108 Dlikkla " 
4 " .. 

,, '' 
" fbnfkamal 

Daril11aade •fası 9-11 ,, 11 

" Karakihilaeyin- NiSbethane 
46-43-50 Maa oda bodrum ,, 
11 Maa baraka anıa ,. 

çelebi 

". ,, Orhuılye 
Babıali NaUımesçit Aziziye 

" Lala hayrettin 
Çenıberlitat MollafenariMalımadfye .. 

" .. .. .. .. .. .. Boyaa .. .. D1Tanyol11 

2 
55-16 
18.S 

ı 

5 
7 
s 

195-218 

.. .. .. 192-216 
,, Atlkalipqa Çiliapler 2 
" " Çemberlitaı dibinde O 
" " Sofçuhanı orta K. 14 

Çartıkapt Kaliçed Tram•ay 82 
ha1aa caddeli 

Dllkkln " 
" " .. .. 

Haae .. .. .. 
il " 
,, '' 

KllprUlli mektep ,. 
mahalli 

Dıı.kkin 

.. 
Aru •• baraka 
Oda 
Dükkln 

.. 
" 
" 
" 

.. .. ,, 76 4 artın mahal ,, 
Makuçılar 18 Dükkla ,. 
NuruosmaniyeC.ıi57-1 ,, ,, 

,, '' 
Mahmutpap .. Cami ittisalinde 20 Mektep mahalli ,. 

Sar 
" ,, a•luaunda 17-23 Dükkin ,, 

ayburnu ,.. __ ,_ T b 
""'ıutur a haca camii O Fırın Te mO,temillb,, 
taru arkaauıda 

" Setithasan Deiirmen ocatı 4t Oda 
camii 

" .. Değirmen oçağı 36 Tal:hane •• 
caınil hariminde 

Ahırkapı lıbakpaıa Saraçane 
Ayuofyaikebir Çattadıkapı C.ıl 

1 
o .. 

Eyüp Kızılmesçit 
Eyilp camiikebır 

.. o 
iskele C, si 11 
Bostan iskeleıinda O 

Arsa 
Üç kıt'a ır .. 
Ana 
Hane 

.. .. .. .. 
Mihri t•h imaret ,, 
mahalli 

ki ~~~ar~a 
1 
m~~kilerile cinsleri yazılı olan vakıf emllk hiıalarında-

M 
m e. ere ıraya verilmek llzere müza}edeye konmuftur. fhelelori 

arbn yırml dokuzunru çarfamb .. .. . . • a gunu saat on bette yapılacaldır. 
Tutmak 11lıyeuler Çemberlitaıta Evkaf Mu"d'ı · t' d A'- t kal · im ı L rıye ın e w.ara emme 
ıı• •er (1025) 
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--URODONAL__.... 

1 
Hamızı bevili ( Aclde urique) halleder. 

AHTAPOTI 
Bu korkuno canavar', 

•ikllırını bırakmaz 
ve mOteharrlk kıskaçları lllOmO 

tesri için faa llyete geçti'. 
Hamızı bevll (ıcide urique) 
ıızvlret Ozerlnde bir ahtapot 

11lbl icrayı taslr ııder. 

URODONAL 
BllbreDi ve ya mideyi 
tahrl• eden hiç bir 
madeni tuzu ihtiva 

etmez. 
Muzal tedbiri yoktur 

Romatizma 
fartl semen 

Husat 
alamı mafsallye 

GK .. l' Vt:: N.t.1.Lı:. 
için en birinci ilAçtır . 
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Paris hastahaneleri mOteahhitleri Şatelen mOessesatı 
BilQmum eczabanelerde satılır. 

ZA YI - 3 üncü Kolordu, fırka l, 
alay 4 T. 2, bölük 6 dan almıt oldu
ium terlıia tezkeremi zayi ettiın. Ye
niaini alacağımdan eakiıinin hükmil 
yoktur. 322 tevellütlü Ahmet oğlu 

Bürhan. 

Hakiki Bir Yenilik 
Gıtlata'da, Ka1'aköy'de k&'n meıhur 

EKSELSİOR 
Büyük Elbise Fabrikası 

Erkeklere mahsu• 

281/2 Liraya 
ISMARLAMA ELBİSE 
dairem tetiı ettiğini muhterem müıterilerine tebtir 
eyi..-. En mükemmel n aon moda kumaılar en iyi 
malzeme lnıllanmek ıaretile itinalı bir dikit n lnı
aurauz bir biçimde koıtümler imal edecektir. Sureti 
mahıaaada ıetirttiJi Pariı biçki akademiainden mezun 
pek mahir ve tecrübedide bir makaatar tarafından k,.. 
ailecek olan lioatümler, en müıkilpeaentleri bile mem
nun edecek bir derecei mükemmeliyette olacaktır • 

~ ~ 

Muhterem müıteriler, daima müntahap 
kumaılardan bir stok bulacaklardır • 

..,.. Tediyatta teahilA.t ~
-~==::=================::: 
1 

l•tanbul Belediye•i llA.nları \ 
!------

Kadıköy Temizlik itlerine ait 14 No. beyğir 19-3-933 pa-
zar giinü saat 9 da Üaküdarda Atpazarında müzayede ile aa
blacaktır. Alınak istiyenlcrin o gÜn orada bulunacak memu
ra müracaatları. (1143) 

• 
Istanbul: Liseler Alım 
Satım Komisyonun n: 
Komisyonumuza merbut leyli mekteplerin kesme şeker

leri, lıtanbul ciheti ile Kandilli kız mektebinin sütleri ve O s
küdar ciheti mekteplerinin ekmekleri 30-3-933 tarihine mü
sadif çarşamba giinü saat 16 da ihale edilmek üzere kapalı 
zarf usulile münakasaya konu lınuştur. Taliplerin mezkfır 
giinde teminat makbuzlarile Maarif müdiriyeti binasındaki 
komisyona müracaatları. (87 8) 
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Gedikpaşa'da Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Satın alınması mukarrer iki bin hayvan çulu ve iki bin yüz 
velense ve dört bin keçeli belleme ve on iki bin sekiz yüz elli 

1 gebre ve on yedi bin seksen katağı ve sekiz bin beş yÜz kırk 
sünger ve dört bin iki yüz yetmiş bez su kovası vo yedi b in i
ki yüz yetmİ§ ip kolan ve dört bin yedi yüz kıl kolan ve bin 
zincirli yular ve sekiz bin dokuz yüz kırk yem torbasının kapa 
lı zarf münakasası - hepıi birden bir talibe veya kalem kalem 
ayn ayn taliplere de ihale olunabilir - kaydile 19 Mart 933 
pazar giinü saat on dörtte yapılacağından taliplerin şartname 
yİ görmek üzere her gÜn ve münakasaya girme kiçin talip ola
cakların kalemlere ait ille teminat ve teklifnamelerile mezkı'.lr 
günde muayyen saate kadar komiıyonumuza müracaatları. 

(804) 
516 

Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. 

F eniks matbaası binası satılıyor 
İstanbul Ziraat Bankasından: 

Sıra No. s,mti Mahallesi Sokağı Cinıi Emlik No· Hissesi - Muhammen kıymeti T. L. 
35 Galata Okçu Musa Savacı çıl mazı kirgir Bina 5 Tamamı 65°00 

ihale bedeli nakden veya gayrimübadil bonosiyle ödenmek ilı:ere yukanda evsafı ,yazılı gayrimenkul fartnamesine tevfikan 
kapalı zarfla aatı,a çıkarılmıttır. 

Kat'i ihalesi 77-3-933 pazartesi .günli saat ~n beıtedir. Taliplerin fartname mucibince tanzim edecekleri kapalı zarfları muıyyen 
saate kadar baı k \l'nızda müteıe'&kil satıf kom .ıyonuna tevdi etmeleri multtezidir. Şartname bankamız kapısına asıldığı gibi Anka
ra Merkez Ziraat Bankasında da ~örü ' ebilir. 

Senei hali ye vergnile~Belediye rlisumu mllıteriye aittir. 

1 

Istanbul ve Trakya 
Anonim 

Şeker Fabrikaları 
Türk Şirketinden: 

Şeker Fabrikasının İstanbul depolarından kristal toz şekeri atideki fiatla 
her isteyene bin kilodan eksik olmamak üzere satılır. 

Al pullu 

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

gönderilir. Depodan itibaren bilcümle masarif ve mes'uliyet müşteriye aittir. Müşteri isterse sigorta ettirilir. 

Adre~:İstanbul,Bahçekapı,4üncü Vakıf han4üncükat, Telgraf adreni:İstanbul Şeker Telefon:24470.79 
. _ ıın 1 
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