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iktısatta • 
istikamet 

--' b" tına Beynelmilel iktıaat ,...e .ya • 
!Ötle bir bakıtla anlatılabiliyor ki, 
ilnıoadm düzelme.i için meydana a· 
ble.n tedbirler iki nevidir. 

Bunlann birini, ikbaadm yalDlll 
bir kaç nokta11run bozulduğunu k~· 
lıuı etmekten hareket, ederek. du· 
ltlıneainin de o bir kaç noktanın ''" 
l~hnıa bağlı olduğunu iddia edenlı;· 
tın ileri sürdükleri tedbirler teıkil 
•diyor. Meselô., deniyor ki, ikbaat 
•ltın miyanrun bırakılma11ndan b~ 
tulınuştur. Altın çıkaraa iktıaat d!'· 
tel;,.. yahut, iktiaadı ııfunriik!enn 
rUkaelmeai bozmuttur. Gümrükler 
•nerae iktısat düzelecektir. Ve .Y'!-" 
?ut ta, tip fikirleri tamamlamak ıçın 
~ve olunabilir, ikbaadı, harpten son· 
" taaarnıf hakkmm rahnedar olma
lı bozmuıtur. Sermayeni~ .kin ~arp· 
1•n evvel sermaye aalıihme . g!der
lı.en, timdi vergiden dolayı gıtmıyor. 
't .... rnıf hakkı eslıı:i haline irca olun
duğu gÜn ikbsat düzelecektir. lıte 
•ıı karakteriatik miaallerile İzah olu
llan ikbaadın bozuk zannolunan fU 
lı;,. kaç nokta11, ekseriyetle ileri SÜ• 
'illen noktalardır. Ve onlarm 11la
lıile de ikbsadm düzelmesi mümJı:ün 
tÖı-ülmektedir. Anglo - Sason ikbaat 
diiııya11 hil haaaa hu istikameti tem· 
ait ediyor. . .. 

Basit adı verilebilecek bu dilşu• 
nüı tarzına aalik olanlan ve ona gö
te münakkah bir iki cümle içine sı
lı.ıştırıJabilecek tedbir ortaya alanlan 
ithilftl etmemelidir. Zira muasır İk· 
baat hadiseleri yakından tetkik olun-

' 

dukça onlarm daha fazla bağlılık 
•e daha fazla kanııklık gösterdiği 
IÖı-ülüyor. Bozulan iktısat lıı:artıımd_a 
lı;,. iki vazıh tedbir göstermek, bır 
ley göstennemeğe elbette tercih edil
ltıelidir. 

Cermen fikir membalannda, yu· 
lı.a>ıkine benzemiyen ikinci bir telak· 
lı.i tarzı var. Bu telakki tarzına gÖ· 
l'<> muasır ikbsat büıünlüğile müta· 
lea edilmek iktiza eder. Böyle bir 
ltıiltalea meydana çıkarır ki, iktısat 
hlnız bir veya bir kaç noktasında 
lıo:ıuk değil, belki tamamile çürük· 
liir. Mademki iktısat kül halinde çÜ· 
l'iil.tiir, o halde o, bir Uç tetbirle 
~•til, battan bata yeniden tesis ile 
""ı-tulacaktır. Bu telakki tarzma gö
t~ iktıaat, 91ya naklinden ibaret de
~ldir, ayni zamanda ve daha e.......,ı 
"lilısat n lstihliktir. Mu&Sll' iktıaat, 
'-de naklin bir kaç nokta11nda değil, 
lıaıtan bata ıslaha muhtaçtır. lktı
'-dın ıurasında buraımda bir iki ya
ıı... l&ar •hnez. lktıaat kül olarak 
...,viaion edilmelidir. Derhal anlatıla
lıilir ki, bu istikamette telakki muh· 
telif tefsirlere yol açar. En umumi 
!elcilde ikbaada bakmakla iktifa et
ltıekten tutunuz bir kafık çorbanın 
4tihaal ve iatihllk beaaplanna kadar 
tİdebilecek olan bu istikameti, hep 
bir arada ıu ıurette temayüz ettir
::ıeı. kabildir: lkbaadm bozulmaıu, 
·~baat vücudünün tekmilinin bozul
~ıtaındandandır, iktıaat yeni battan 
~ll>ıılmalıdır. • 

Beynelmilel llrtıaat edebiyatmda 
h"Zuhla göze çarpan bu ilrl görüıten 

~etiınve ul aa 
Plastiras burada mı? 

Sabık diktatör müstear isimle ve 
dört arkaeaşı ile gelmiş 

Ceneralfa lzmir yolu re lstanbula geldiği ve 
Tarabyada olduğu iddia ediliyor . 

Haber verildiğine göre, cenerahn 
pazartesi günü Köıtenceye gitmeıi 
de muhtemeldir. Maamafih, cenera• 
lin Atinadan af karamı beklediği ve 
bu kararı müteakıp Yunaniıtana dö-
n.x:eği söylenmektedir. 

Ceneral PlcutiNU 
Yunan cenerali Plaatiraam tehri

mizde gizlenmiı bulunduğu rivayeti ... 
ri dün de kuvvetle deveran etmıt
tir. Atinadan ııelen bir telıırafa ııö
re ceneral Plaatiraa, Hariciye veki
luclz Tevfik Rüttü Beyin Pireden iz· 
mire geldiŞi vapurla Yunanistandan 
aynlarak lzmirde karaya çıkmııbr. 
Bunun mütemmimi olarak deveran 
eden ve doğruluğu temin edilen ri
vayetlere göre, ceneral Plaatiraı iz. 
mirden Bandırma tarikile tehrimize 
gelmiştir. Kendisin~ burada aiyaai 
mülteci muameleaı yapılmaktadır. 
CeneraJ Yunaniıtanda sivA~İ dil<1-
manlan' çok olduğundan ıehrimizde 
gizlenmekte v• muhafaza altında bu· 
lunmaktadır. 

Bizim yaptığımız tahkikata göre, 
filhakika 9 mart pertembe günü Pi
reden lzmire gelen ve Hariciye Ve
kilimiz Tevfik Rüııü Beyi de hamil 
bulunan ( lzmir) vapuruna Pireden 
beş Yunanlı binmit ve lzmirde kar~
ya çıkmışlardır. Bu meyanda Plastı
raı isminde kimıe yok11a da, cene
ralin namı müstearla bunlar araaında 
bulunduğu tahmin edilmektedir. f'..e
neral Plastiraa lzmirden Bandırma 
ve bir rivayete göre de Mudanya yo· 
tile ıehrimize gelmiştir. Bir rivayete 
göre Kurtulutta, diğer bir rivayete 
göre de Büyilkdere veya Tarabyada 
bir evde gizlenmittir. Re11ni maka: 
mat, bu hususta kat'i surette ademı 
malUınat beyan ebnektedir. Bizzat 
vali Muhiddin Bey de dün aktam 
viki olan iıtifaarmuza muairrane 
"bilmiyorum" diye mukabele ebnif· 
tir. . 

Şehrimiz Yunan mehafili de, aynı 
ıuretle ademi malUmat beyan ebnek
tedirler. Yunan ceneral konaoloau, 
kendisinden malumat isteyen rumca 
gazetelerine de ayni ıuretle mukabe· 
lede bulunmuıtur. 

Bununla beraber, ceneral pJ,.,,;_ 
raaın tehrimize ııeldiğinden reuni 
bir kaç zattan baıka kimsenin harenı 
olmadığı da temin edilmektedir. O 
kadar, ki zabıta makamatmm da 
Plastirasm ne suretle geldifini tah· 
kik ile metırul olduğu görülmekte
dir. Filhakika, ceneralin, Bandırma 
veya Mudanya yolile geldiğine göre, 

(Devamı 4 llncü ııalıifede) 

Sahip ve Baımuharriri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Netriyat ve Yazı Müdürii 
ETEM iZZET 

rın an az lın , • 
KAZANÇ 

Layihada esaslı ta
dilat yapılacak 

ANKARA, 16. A. A. - Cümhu
riyet Halk F ırkaaı gurupu idare h&
yeti reisliğinden : 

C.H.F. ııurupu bugün Büyük Mil
let Meclisi müzakeresinden sonra Af
yon meb'usu Ali Beyin reiıliğinde 

toplandı. 

Kazanç verııisi lranunu li.yihaaı
nm bazı mühim esaslan ve prensiple
ri üzerinde müzakere açıldı ve geç 

•akite kadar devam etti. Cumartesi 
ııünü dahi müzakereye devam edile-
cektir. 

Tadilit 
ANKARA, lb. \ 1 elelonla) 

Fırka grupu umumi heyeti cumar
tesi günu öğleden sonra tekrar top
lanarak kazanç vergisi li.yihaaı üze
rinde müzakereye devam edecektir. 
Layihada eaulı tadili.ta karar veri
leceği anlqılmaktadır. 

Fırka da kuara bağlanacak esaala-
111 göre t8fkil olunacak bir muhtelit 
encimıende layihanin ti.dil edilmesi 
çok muhtemeldir. 

Grupun bugiinkü içt.imıunda layi
hanın istisnalar kıımı müzakere edil
mİf, Maliye ve lktiaat encümenleri
nin noktai nazarlan kabul edilmiıtir. 
Bu vauyete göre 5 lira ve pdan da
ha &faiı bulunan tekaüt, malüliyet 
yetim ve dul maaıları kazanç ver
gisinden istiına olunacaktır. 

Sermayesi üserine kazanç tevzi et
meyen koopreetif tirketlerin istisna
lar meyanına konulmaıma karar v&
rilmiıtJr. 

Amerikanın 
Teşekkürü 

ANKARA, 16 (A.A.) - Bugiln 
öi leden aonra. Reisicümhur Hazretle· 

t.arai'~Mt kabul olunan Şimali 
Amerika Birleıtik Cümhuriyetleri bü
yük elçiıi M . .şiril Hz., afyon hakkın· 
claki beynelmilel La Haye ve Cenev
re muahedelerine iftirakimi.zden do
layı Amerika Reiıicümhuru Hazret
lerile Amerika Hariciye nezaretinin 
takdir va . teıekürlerini arzebnittir. 

Dahiliye müsteıarlıtı 
ANKARA, (Telefonla) - Dabl

liye yekleti milaleferhğına Konya va
lisi Vehbi Beyin tayini takarrür •t• 
mittir· 

Dil anketi 
l 

Uşaki Halit Ziya 8. in de 
1kendine göre fikirleri var! 
Listelere gelen cevaplar ve karşılık 
kelimeler her gün daha ço~alıyor 

" Atkı memnu" müellifi Halit Zi-
ya Beyi dil bahsinde aöyletmek ko
lay olmadı. 

Kal"fraındakinin ricasını kırmağa 
alıımayan nazik ve kibar muharrir 
ilkin özür diledi: 

- Bilmem ki efendim, dÜfürune· 
1 

den birdenbire ıize ne diyebilirim? 
Bana birkaç gün müaaade etaeni:ıı ..• 
Ve ağır ağır devam ediyor: 

- Yakından meıırul olmalıyım 
ki, değil mi efendim? 

Ben çabucak mevzua ııeçmek istedim: 
- Meseli. "edep" için ne diyece• 

ğiz? - ........... . 
- Münasip bir kartılık bulunamaz 

mı? 
Halit Ziya Bey diitündü: 
- Edebe saygı diyebiliriz aarunm. 

Yalnız bakın ne var? Edep, sade 
saygı manasına gelmez. Saygmm da 
yalnız edep mi.naama gelmediği gi· 
bi.... Bu vaziyette bir tek türkçe ke
limeyi muhtelif yerlerde, kullanaca
ğız demektir. Ayni sermayeyi bir
ka~ it• kapabnca korkanın ki leh
çe daralacak. .• 

Benim ,.hsi fikrim ıudur: Bugün 
için kullarut hududumuzun dıtmda 
kalan batka Türk dillerindeki Öz 
türkçe kelimeleri hiç dütünmeden 
almalıyız. Bunlan lilgat kitaplanmı
za koymalıyız. 

(Devamı 4 UncU sahifede) 

Altıncı liste 
ANKARA, 16. A. A. - T. D. T. 

Cemiyetinden verilmiıtir: 
Kaqılıklan aranacak arapça ve 

farsça k~limelerin altı numalan lia
teıi tııdur: 

1-FAClA 
2-FAHlŞ 
3-FAHRl 
4-FAlDE 
5-F A 1 L -Grame. 
6-FAlZ 
7-FANl 
8-FATlH 
9--F AZ 1 L 

10-F AZlLE T 
11 - FECl -F ecaatten • 
12-F E C 1 R 
13-FEDA 
Liıtelerde ~n kelimelerden ma· 

nalan birden fazla olanlarm her ma
ıuuı için ayn kartılıldar ileri sürüle
bilir. 

Bugün de toplanacak 
Umumi meclisin mart devresi 

müzakereleri bugün bitiyor 
lıtanbul umumi 

mecliıi dün u.at 
15 de birinci re
İ.I vekili Sadettin 
Ferit Beyin riya
ıetinde toplandı. 
Zabıt okunduk • 
tan aonra Avni 
B. aöıı aldı ve 
dedi kiı 

'rıgiaine taraftar olmalıdD' 7 CeYap 
0 'atak denebilir ki, bu bira• da hia 
llleaelesidir. Memleket Yardır ki aarr
lıı, an'ane sahibidir. Teeaalla elmİf 
binlerce müeueseai vardır. Bunlar 
Zanıana göre defifeıDemlıtfr. O mem
leket, bu müeueaelerln çilrildGğünü 
bilse de anlan aaan atika meraklı-
11 gibi .;,uhafa:ıa etınek sevki tabil
•ine tabi olabilir yahut onlarm de
fitmeainde ileri de fayda göreceğini 
bildiği halde bugünlril zarardan çe
kinir. Böyle mazi lktıaadma kaim 
ile ciddi bağlarla bağlı memleket 
.. ardır ki, iktısadı yeniden teala! zaru· 
•et veya i,tiyakı içindedir. Bu zaru· 
ret veya i9tiyak iktıhclı toptan re
•iaion'a sevk ve icbar eder. 

· Gayrimübadiller 

- Zabıt hilla
aaları çok uzun 
tutuluyor. Yarım 
aaa.t bot yere va· 
kit kaybediyoruz. 
Bu uzun zabıtla· 
n dinlemek ta
hammülümüzü tü 
keti yor. Ben p.h· 

Son zamanda ileri ailrülen iktıaa• 
di th!'rapie usullerinin, bu makale· 
de mıhver olarak alınan umumi ba· 
l<ıştan bakddığı takdirde daha ko
lay anlatılabilıneai mümkündür. 

Müderm 
Nis4mettin ALI 

A.nkaradaki 
Facia 

ANKARA, 18 (Telefonla) - Ko
>'"un pazarmdaki hldiae elrafmda ad
liy., tahkikatını ilmıal etmittir. Katil 
>-1elınıedin kanu Feride Han mı.,. 
cesedi Gzerinde ipte aaılı olduğu hal
de adli tıp tarafından yapılan ilk mu
•Yeneainde kadmm hi.diaeden li.a
lı:at dört aaat evvel ölmiit olduiu ve 
c -"•edin aoğumut bulunduiu taayyun 
etnıiıtir. 

Kadının cesedinde her hanııi bir 
kor alameti ııörülmemiıtlr. Y alııız 
~ndiıinin 2, 3 gÜn evvel sopa ile do-

Y\ildüğü vücudundaki çürüklerden 
B.nlatılamktadır. 
li 1" ahlcikat ve tetkılı:attan Feride 

11 B.tıımm kocaaırun zulmünden bıktığı 
"• !'.!ehmet tarafından öldürülmediği 
ıılaıılmlfbr. 

l'ı Ehsen aar'aaı olan Mehmedin ka
t ~IU aaılı ve ölmüı görmekten doğan 
ö" .~YYiiç neticesi sokağa fırlayarak 
tı llu1>e gelene saldırdığı anlaıılmıı
.:· Yaralılardan Zehra Hannn bu 
tii hah Nümune hastaneainde ölmüı-

r. 
d· Diğer yaralıların .... vaziyetleri iyi .. 

Etem izzet Bey fehir namına nutkıınu söylByor. 

16 mart şehitleri günü 
Dün büyük merasim yapıldı, 

hararetli nutuklar söylendi 
Etem izzet, Hisnü ve Tevfik B. lerln nutukları 

Şehitlerin kabri başında dua .. 

Dün 16 mattı. lstanbulun it
gal edildiği masum uykularında 
rahat uyuyan zavallı Mehmetçik
lerin kahbece yataklarında öldü
rüldükleri ve Türk va.tanının tari
hinin deği,tği gündü .•• 

Dün bütün İstanbul, kadın er
kek, çoluk çocuk on binlerce lı
tanbullu Eyübe gitti bütün ben

" liğile, biitim inanıtile aziz fehitle-

ri ziyaret etti. 
Eyübün sakin bir kö,esinde, 

Halice ve lıtanbula hakim bir te
penin eteğinde 920 eeneıinde 
Türk ve Türk va.tam İ9İn yeni cl
da.lde ilk kanlarını akıtanların 
kabirlerinin etrafı binlerce 
kiti tarafından çevrilmitti. Me
zarlıklar, tepeler bir insan mah
ten halinde idi. Haliç tirketinin 
tahıiı ettiği husuıl vapurlar, oto
büsler, otomobiller bugünü yarat
mak için ölenlere kotanları tatı· 
malda bitiremiyorlardı. 

Mezar çelenklerle bezenmitti. 
Saat 14 ... Kabrin etrafında her 
keı yerini almıttı. Tiz bir bora· 
zan sesi yükıeldi ve akıbinde 
türkçe tekbir batladı. Bunu tehit
lerin ruhları için okunan fatiha 
ve Müftü efendinin beliğ bir dua
sı takip etti. 

Duadan sonra bir müddet Da
rülfünun ve yüksek mektepler ta
lebesinin gelmesi beklendi. 

Hüsnü B. İn nutku 
Evvela C. H. F. ve Halkevi 

namına yükeek iktııat mektebi 
(Devamı S inci sahifede) 

Pazar günkii kongre 
hararetli olacak 

Gayrimübadiller cemiyeti idare he
yeti dün haftalık içtimaıru yapmıştır. 

Bu toplanmada, 
>azar günü öi !e
len sonra yapıla
ak konıırede, mÜ· 
: akeratın aükfunet 
·e intizam ile ce
eyaru Gayrimüba • 
!illerin menafii 
cabı oldulu ileri 
ürülmiit ve mÜ· 
'.akera tın reis la
ıail Müştak B. ta
afmdan bu •u· 
etle idareıi te
>enni edilmiştir. 
;timaı müteakıp 

kendiaile ııörüten 

MOŞT AK BEY muharririmize la
mail Miltlak Bey ıunlan aöylemiı
tir: 

- "Pazar günkü kongre, geçen 
kongrenin mabadidir. Ankaradan dö • 
nen heyet, aldığı vazifeyi ne auretle 
ifa ettiğini ve ne neticeler aldığını 
izah edecektir. Heyetin salahiyetini 
tecavüz ettiği rivayetleri, bono yeri
ne (müzayedelere ittirak vesikaaı) 
tevzünl İatemiı olmaımdan ileri gel· 
mittir. Hakikatte bono ile müzayede
lere lttirak veaika11 araımda fark 
yoktur. Maliye nki.leti, ıimdiden ye
ni bono tevziini muvafık görmemit; 
hiç olmazsa, latanbuldaki müzayede
lerde elde mevcut bonolardan mü
him kısmının sarfedilmesl beklenme
sini tavsiye etmiıtir. Bu da 3--4 ay 
zarfında mümkün olabilecektir." 

Bir istila 

Gayrimübadiller takdiri kıymet 

komiayonundaki Tiaalya murahhaaı 

Tahir Bey, itlerinin çokluğundan ba
hiale iıtifa elmİf ve yeri~ laınail 
Müştak Bey aeçilmittir. 

aan tahammül e- llluhlddln ve Galip Bahtiyar B. /er 
demiyorum. Bu-
rada okunacak hulisaya yalnız 1 (Devamı 4 üncil ııalıifede) 

lst an bul' da neler oluyor? 
ANKARA 

15 • Mayıı • 1920 
Anlcarada oturanların hepsin

de bir nevi İstanbul nostaljisi 
var. Hele i9gal altındaki lstanbu
lun hasreti, hepimizi daha ziyade 
yakıyor. Ankaranın umumi içti
ma eğlence yerleri yoktur. Evi 
mü~it olan her zabn misafir ~da
sı, a.kpmlan, mutlaka doludur. 
Hele bazı meb'usla.rm evleri a
deta siya.al klüpler gibi dolup bo
pnıyor. Petrol ziyumın, çok 
bahtiyar olanlarda iee lüks lim
balannm ayd.ınlathğı odalarda en 
az bir düzine inaan bulunur. Ko
nutma mevzuları o kadar müte
nevvi ki ••• Fa.kat konutmalar en 
nihayet, milli milcadele, milli ha
reket mevzuunda karar kılar. 

Dün a.kp.m yirmi kadar misa
firi bulunan bir meb'uıun evinde 
bulunuyorduk. O gün lıtanbuldan 
gelmit büyük rütpeli. ?ir zabit 
te misafirler arasında ıdı. Bu za
bn İstanbul vaziyeti hakkında an
latbldarını itte burada hulaıa e
diyorum: 

- ". . . Her gün yeni yeni tev
kifler yapılıyor. Tevkil ve takip 
edilecek namıulu vatandtıfların 
listeleri luJıvelumelerde en •efil 

adamlaT tarafından tertip edili
yor. Ferit Paşa habineai, ucuları 
ne olur.a olsun, sulh muahedesi
ni tcwlike kcuar vermif.. Muahe
denin tcudiki muhitte kıyam ve 
aksi teair yapar mültihazcuile bü
yük bir tevki/at listesi daha ha
zırlanmıJ .. M ev kulların ailelerile 
temculan menedilmiftir. Anado
lu millicilerine harı• ııönderilmek 
üzere lstanbulda gönüllü tefhilii
tı yapmak istiyorlar. Fakat tek 
bir ııatandtıf olsun, buna icabet 
etmiyor. lstanbul hühUmeti niha
yet zabitan · alelerinin yanındaki 
hizmetfi efradı toplatarak bun
lardan bir takip müfrezesi tefhili
ne karar verdi.. Bunlara cebren 
Anadolu kuvvayi milliyecilerile 
harbedecehlerine yemin ettiriyor
lar. 

lstanbulun bazı gazeteleri 
(Mutlahiyet) ve (Me,rutiyet) mü 
naka,atarı yapıyorlar. Halkı mat· 
lahıyete ısındırmağa çalışıyorlar. 

Hükfunet mehalilindeki his
sizlik, haysiyetsizlik, azami dere
uyi bulmuştur. lstanbulun ecne
bi askerleri tarafından filen ve 
resmen ifgali, mutantan sadaret 
alayının yapılmcuına mani olma-

. ( ~amı S inci sahifede) 
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MEMLEKETW:Sill 
Samsun 
Tütünleri-

1 Köylüler 
Seferber --Piyasa emsali •enelere 

ni•betle yük•ek 
SAMSUN (Milliyet) - Tütün 

alım satımı çok hararetli bir deY
rededir. Mütaaddit alıcdar kartı
sında tütün piyuaıı eınaali ıene
ıine ni.petlede çok yüksektir. 
inhisar idaresi piyuaya bihakkın 
nazım olmakta Ye zürra ve tüccar 
arasındaki münaaebatı tamamen 
tanzim etmektedir. Zürra istok 
tütünlerinin bu ay mrfmda tama
men satılacağı tahmin edilmekte
dir. 

Yeni sene mahıülüne çok fazla 
talip bulunacajiı kuvvetle söylen
mektedir. Dizi dengi mübayaası 
yapan bazı mühim Amerikan tir
ketleri de ıon zamanlarda demet 
mübayaaıma batlamıtlardır. Tokat 
ve mülhakatında da eıki sene tü
tünleri tamamen satılınıt addedile
bilir. 

. 2 - Havalar değitmif, karade
nızde epey frrtına olmuttur. Sam
sun'un liman ihtiyacı bu vesileler 
iie tamamen tebarüz etmektedir. 
Buna biran evvel aıra geleceğin
den Samsun'lular emindir. 

3 - Hlaliahmer kongresi ya
pılmıftır. Yeni merkez hey' eti ıe
çilmittir. 

4 - Fırka reisi doktor Lütfü B. 
bugün Köprü, Havza, Ladik tetkik 
ve teftiş seyahati için otomobille 
yollanmı,trr. Gayyur aıbhiye mü
fettişi Sadreddin Beyde teftişa
ta çıkmı•trr. Bafrada 'ki salgın 
lı.astalık bertaraf edilmi,tir. 

---«O»,---

T ekirdağda fakir çocuklara 
yardım 

TEKlRDAC (Milliyet - Şehri
miz ilk mektepleri kendi sahaları 
dahilinde çocuk velilerinden te.ek
kül ettirilmek üzere birer yardım 
heyeti vücude getirmitlerdir. Bu 
yardım hey' etleri hali vakti müsait 
bazı aile reislerinden pek cilz'i 
haftada bet kurut almmak suretile 
memleketin fakir kimsesiz çocuk
larını okutmak ve orılara lüzumlu 
olan kitap, elbi.e gibi masraflarını 
temin etmek yolunda bir karar 
vermitlerdir. 

Bu karann tatbikatına geçilmif
tir. Hergün bu fakir yavrucuklara 
s!cl\k öğle yemeği verilmekte ve 
pek nplak olanlara da elbise ve 
ayakkabı tedarik edilmektedir. 

Mekteplerin ve bilbassa mual
limlerin takdire değer •u hareket
leri ,ehrimizde umumf bir memnu
niyet hiııi uyandrrmı,trr. Hamiye
tine müracaat edilen ber hangi ve
linin bir kahve parası değerinde 
be• kuru• yerine yirmi ~ te
berrü ettiklerine .. hit oluyoruz.Ya 
im ayak dolaşan kimsesiz çocukla
ra artık sokaklarda tesadüf edile
lemiyor. 

Ant ve Büyük Menderes 
AYDIN, (Milliyet) - E.-velce 

ne,riyatmı bırakan Ant gazetesi 
bir haftadan beri ne,riyabna tek
rar b14lamı,tır. On gündür çık
mayan Büyük Menderes gazetesi 
de yeni kurduğu matbaasında 
dünden beri tekrar çıkıyor. 

-~~~~--~----------------1 ıııııııııııırırıııııımnımmnmıwıD11 
Yazılarımızın çoldaftından ö

türü bugün "93 felaketi" telnJıa.. 
sını koyamatlık. itizar ederi%. , 
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Söz derleme faaliyetin 
de canla çalıııyorlar 

MiLAS (Milliyet) - Bütün mu
allimler, bütün münevverler, hatta 
bütün köylüler aeferber olmuıtur. 

Herkes, Büyiik Gazinin İp.ret et
tifi bu noktaya da en aamimi hisler 
ve heyecanlarla ilerilemektedir. Hal
kın münevver kısmı, iıittiii yeni bir 
kelimeyi hemen kaydetmekte, hr mu 
allim elindeki fiı defterini bir an ev
..,) doldurmalı: için afrapıaktadır. 
Köylüler, bizzat ıelip, derleyicilere 
yeni kelimeler söylemektedir. 

Ana liaaruna kavutan Türkün bu 
huauataki heyecanı da temiz milleti
mi:tin, inkılabm bütün aafhalannı 
ne kadar candan, ne kadar derinden 
duydufuna büyiik Te kuTTetli bir 
delildir. 

Söz derleyicileri ıubeai burada, 
kaymakam Sım Beyin riyaaeti al
tında her hafta çartamba günleri 
toplanıyor. Bu ıube dokuz azadan 
mürekkeptir. KaymAkam Beyden 
batka azalar, alay kumandanı Bey, 
Belediye reisi Şevket Bey. Ortamek· 
tep müdürü Muharrem Bey, maarif 
memuru Arif Bey, Orta ve ilk mek
teplerden birer muallim Lütfi ve A
aun Beyler. eski Türk ocağı reiai Naz -
mi Bey ve hükümet tabibi Hilmi Bey
lerdir. Şimdiye kadar bine yakm ke
lime getirilmit, bunlardan üç yÜzÜ 
aeçilerek merke:te gönderilmittir. 
Milu'm ancak 7,000 nüfualu bir ka
za merkezi oldufunu söylenek, tu 
bir kaç haftalık derleme sayiinin ne
ticeıi İyi diye kaydolunabilir. 

---•o•---
Zeytincilik kursu -

MANiSA, (Milliyet) - Vill
yetin bağcılık ve zeytincilik hu
susunda baiz olduğu ehemmiyet 
dolayısile Manisada bu hususa 
dair açılan kursa on kaza ziraat 
meuru i,tirak etmit ve kura on 
gün devam etmittir. Bu kursta 
zeytincilik inkişaf esasları da gö
rütülmü.tür. Gaziantep vilayetin
de pek mebzul yetiten fıahklann 
bu muhitte de yetitebileceği arıla
tılması üzerine celbedilmekte o
lan ağaçlann burada pek mebzu
len mevcut (Menengeç) ağaçları
na atılanması usulleri de görül
müftür. Senelerden beri budan
mamasından ve yahut acemi usta
ların tahripkar budamalarından 
mahsulsüz kalan zeytinliklerin 
fenni bir tekilde budanması için 
ayrıca mevcut (ustalar) kursuna 
da müracaatlar vii.kl olmakta ve 
imtihandan geçtikten ıonra ehli
yeti anla,ılanlara vesika yerilmek
te ve vesikası olmayan budayıcı
lara ağaçlar budatbnlmamakta
dır. 

Menemen bataklıkları 
MENEMEN, (Millyet) - Ka

zamızda ve civarında bulunan 
bataklıkların kurutulma11 için pro
jeler bazularunıttır. Bu meyan
da Nemrut köyü bataklığı eski 
Gediz mecrası üzerindeki batak
lıklar da kurutulacaktır. Bu se
ne yeni tetkil edilen Çukur köyü 
ile Fuça kazasına bağlı olmak ü
zere tetkil edilen bağ arası köy
ler de sıtma mücadelesine anlatıla 
cakbr. Sıtma geçen senelere na
zaran çok azalmıttır. Umumi mu
ayenelerde vefiyatm azaldığı Ye 
nüfus tezayüdü görülmektedir. 

Aydında aoğuklar 
AYDIN (Milliyet)- Dündenberi 
febrimizde tiddetli bir kuru soğuk 
batlamıftır. Bir haftadan beri de
vam eden bahar haya)anna alda
nıp paltolarını atanlar, yine palto. 
!arına sanlmıtlardır. 

( Haftalık Siyasi fcmal ) 
Beynelmilel münasebetler çok 1 

ıergin bir safhaya girdi: Çin - Ja
ponya ile harp halindedir. Mali 
buhran Amerikayı: kasıp kavuru
yor. Almanyada Hitlerin iktidara 
ıeçmesi, Avrupanın esasen bulut
lu olan siyaset havasını büsbütün 
kararttı. Fransa ile. Almanyanın 
arası gittikçe açılıyor. Fakat sulh 
v_e müsalemet ~çin en büyük teh
lıke Cene~e sılahıızlanma kon. 
feransının ınkıtaa uğraması ihti
malinden ileri geliyor. İngiliz B~ 
vekili Mac Donald buna mani ol
mak için Cenevreye geldi. 

"' "' . 
Konferans bir sene ve bir aydan 

beri çalı,ıyor. Silii.hıızlanma pro
ieleri biribirini takip etti: Rus 
~rojesi, İtalyan projesi, İngiliz ve 
Hoover proje! ri. Tardieu projesi, 
Herriot projesi ve küçük dev
letlerinin teklifleri. Fakat bu 
projeler birer birer sepete atıldı. 
On üç aylık dağınık müzakere ve 

münak_,a neticesinde fU mesele 
balledilememittir: Fransa silabla
nnı azaltmazdan e.-vel teminat is
tiyor. Almanya meYcut teminab 
kafi görerek silahların azaltılma
sını istiyor. Müzakereler Ye müna. 
k.,alar dönüyor, dolatryor ve ni
hayet bu onkta etrafında teme11o 
küz ediyor. 

Konferansın m~gul olduiu son 
mesele, bütün Avrupa Devletleri 
için yeknesak bir askeri tetkilat 
yapılması hakkındaki Fransız tek
lifi idi. Franaızlann teklifine gö
re, her memleketin kısa müddet 
mecburi a•kerlik hizmeti ile terbi
ye edilmi' orduları olacaktı. Al
manlar derhal silah mesele•ini ile
ri sürdüler. Bu meselenin daha ev
vel baledilmesini İstediler. Fran
aızlar mukabele ettiler: silah me
selesinden evvel ter:ıinat meselesi 
haledilmelidir. Binaenaleyh ansı
zın gene silahları azaltma ve em
niyet meseleleri kar.11ında kaim-
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''Kendini koru!,, 
Almanya her taraftan 
düımanla çevri fmiı 
BERLIN, 16 (A.A.) - Havaa mu

habirinden: 
Çelik mifferliler reiai muavini M. 

Duestbeıır, dün Leipziı'te bir nutuk 
söyleyerek fÖyle demiıtir: 

Garp hududumuzda Framızlar, 
tark hudumuzda ona sıkı sıkıya bağ
lı olan müttefikleri Lehliler, Çekoalo
vaklar ve Yuıoalavlar var. 

Şarktaki tehditkar hadiseler dola
yııile Çelik miffer tetkilatı, . Alınan 
milletine -kendini koru- dıye hi· 
tap etmektedir. 

Protestodan sonra 
PARlS, 16 (A.A.) - Tempı gaze

teıi protesto meselesini iki mesele 
ayırt etmektedir: 

Bunlardan birincisi Kehl hadiae
leri dolayısile ortaya çıkan husuıi me ı 
seledir. 

ikincisi Hitler hücum kıt'alarınm ı 
muavin polis kuvveti namile mevcut 
kuvvetlere ilavesi auretile Sarre top
raklannd';. bulundurulmasına Mezu
niyet vennit olan kuvvetlerin arttı
nlma&ı meaeleaidir. 

Bu ikinci meaele, bütün Alnıanya
nın yeni battan ailahlanmaıırun ha,. 
!angıcı demektir. 

Almanyada propaganda ne
zareti 

BERLIN, 16 (A.A.) - Havaa ınu. 
habirinden: 

Cümhuriyetç.iler mebafili, Be,Jin 
polis müdürü bir kaç zamandan be
ri her ikisi de oosyal demokrat fırka
ıma mensup olan eski Braun kabineai 
nuırlarmdan M, Grinınıes ile M. Se
vering'den pasaportlannı tevdi et
melerini rica etmiş olduğunu beyan 
etmektedir. 

Ayni haberlere göre mnınaileyhi. 
ma, pan.port1annı Reiaicümhura tev
di etmişlerdir. 

SabıkJ'rusya Ba9vekili M. Otto 
Brauıı, Reichstag ve Pruaya Diyetin
deki azalıklanndan iatifa etmiftir. 
Mumaileyh 1919 ıenesinden beri 
Reichstag ~e 1913 senesinden beri 
Prusya Diyeti azaırndan bulunmakta 
idi. 

Gazeteler, Almanyanın yeni pro ... 
paganda nazm M. Goebbela'in gaze
te mümeaaillerini toplayarak kendile
rine uhdeıindeki nezaretin 5 fubeyi 
ihtiva etmekte oldufunu .öylediğini 
yazmaktadırlar. 

Bu ıubeler ıunlardır: 
Radyo, faal propaganda, •inema, 

tiyatro, milli terbiye. 

Mecliste k•bul 
kanunlar 

. 
len 

ANKARA, 16 (A.A.) 8. M. 
Mecliai bugün reia vekili Eoat Beyin 
riyaaetinde toplanırııftır. Askeri ve 
mülki tekaüt kanununun 62 inci ınad· 
desinin tehiri hakkmdaki mazbata 
müzakere edilerek kabul olunmuftur. 
Buna göre, tekaüde istihkak için geç· 
mesi tart olan müddetler batladıktan 
ıonra gerek nüfus tezkereaiode ya .. 
zılı aeneyi değittinnek, ıerek nüfu• 
tezkeresinde mukayyet olmıyan do
fum ay ve gününü tesbit etmek au· 
retile vaki olacak taahihler tekaüt 
muameleaine müeııir olamaz. 

1932 aeneai Düyunu umumiye 
bütçeainin 186 net fada faslında, 
Cümhuriyet Merke:t Bank~sı hisse se· 
nedi mübayaa bedelleri namiyle yeni· 
den açılan. 3 '?'cü maddeye bir mil
yon 500 bın lıra fevkalade tahsisat 
konulması ve ayni aenenin müvazenei 
umumiye.ine dahil dairelerin bütçe
lerinin faaıl ve maddeleri arasında 
68 bin 384 liralık mün.,kale yapıl
ma•• hakkındaki kanunlar mÜ2ake,.. 
ve kabul edilmiıtir. 

Bundan oonra Ati ŞU...yı Askeri 
kanununun her aeu kanunuovvel 011o 
tumda Şüranm toplanacatJ baJdan.o 
daki hükmü ihtiva eden 4 üncü mad· 
deainln ber aene tubat aymda topla• 
nır teklinde tadilila aynt ı..-nc1a ya• 
zılı Bahriye TeUleti kelimesİAİD 
kaldınlmaama ait kanlUl 11,ma.. ınü· 

dı. Ve bu iki mesele bir arada bal· 
!edilemez. Çünkü Fransanın em· 
niyeti, zayıf Ye silahsız bir A)mall· 
ya ile temin edilebiliyor. Arada 
silah beraberliii olunca eınniyet 
zail oluyor. Emniyet zail olacak 
diye silah beraberliği olamıyaca• 
ğına ıöre, bu iki İf bugün biribiri· 
nin zıddı demektir. Bu vaziyette 
konferansm inkıtaa uğramuı t.· 
biidir. 

Konferans inkrtaa uğrarsa, Al· 
manya silahlanmakta serbest oldu
ğunu iddia edeceğinden buna da 
Fransa mlni olmak istiyoceğindeıı 
sulh için tehlikeli bir YaZiyot ha
sıl olabilir. Bu dü~nce iledir ki 
lngiliz Batvekili Mac Donald ve 
Hariciye Nazm Sir John Simon 
Cenevreye gitmitlerdir. lngilizler 
konferansı pamuk ipliğine bağlı
ya.rak tatil etmek istiyorlar. Bunu 
henüz ne tekilde yapacaktan bi
linmemekle beraber, lngilizlerin 
~öyle bir teklifte bulunacakları ri
vayet ediliyor: Şimdiye kadar va
rılan neticeler bir mukavele tek
linde tespit edil,in ve devletler bir 
müddet için silahlarını arttırmıya. 
caklarma dair bir mukavele imza. 

Merakla beklenen nutuk 
İngiliz Başvekili Cenevrede ehem .. 

miyetli bir nutuk söyledi 
CENEVRE, 16. A .A. - M. Mac 

Donald saat il den 13 e kadar M. Dala
dier ile görü9müı ve bu görütme e.na
aında Sir Con Simon ile M. Paul Bon
cour hazır bulunmu~tur. 

M. Makdonald Fransız nazırına bu
gün öğleden aonra ıilihlan b:rakma ko
misyonu umumi komiıyonunda yapaca .. 
ğı beyanatın ana hatlarını söylemittir. 

Mümaileyh, tevdi edeceği mukavele
name projesi hakktnda da ma1Umat ver
miştir . Bu mukavelenamenin metnini 
ayni zamanda da Cenevrede netredile
cektir. 

M. Mac Donald'm nutku •aat 11,45 
te t•lıİ>le neşredilecektir. 

M. M•c Donald yarın öğleden sonra 
Sir Con Simon'la Cen~vreye yitmek ü
zer•• Cenevreden hareket edec•ktir. 

Cenev' de kf"ndilerini hava itleri nazı 
n reneral sa::,., bekliyeccktir. 

lnFFiliz razırları Roma.ya tayyare ile 
gidN:•klet'dir. 

Misis laahbel Makdonald bab...ına ..., 
fakat edecektir. 

LONDRA, 16- A. A. - Hariciye ne
zareti. 1 nıriliz başvekili ile hariciye na
zırının Cenevrede buluıunalannın kendi
ı-..; ... ; ... ftalv"" ba~vekili ile bir araya ge
ı; .... -··..;i • .--1.fl İÇİ"\ İ•,; hir fırsat vermiş 
olduğunu beyan etmektedir. 

M, Muıoolini, M. ıw.ac Donald ile Sir 
Jobn Simon'a lngiltereye dönmeden e•-

Tahribatçılar 
Rusyada tevkif edi· 

tenler 31 kişidir 
MOSKOVA, 16 (A.A.) -Tas 

Ajansı bildiriyor: 

Matbuat devlet siyasi tubesinin 
aaağıdak.i tebliğini ne,retmekte
dir: 

Son zamanlarda Moskova Çe
liabinsk, Zuevo ve Zlatuıt elek
trik santrallarmda biribiri ardın

ca v.mu bulan gayri muntazar za
rarlar üzerine yapılan tahkikat ne 
ticeainde bu zararların devlet ve 
müesseseler memurlar arasındaki 
mücrim unsurların tahripkar faa
liyetlerinden doğduğu anlatılmış· 
tır. Bunlar meyanında - Metropo· 
!iten Vickera • İsmindeki lngiliz 
firmasının memurları da mevcut
tur. Bu firma, mukavelesi mucı
bince, Sovyet Rusya elektrik sa
nayii müe11eıabna fenni bir su
rette yardım için çalışmaktadır. 

31 ki,i tevkif edilmiştir. Bun
lar meyanında Sovyet Rusya elek
trik tröstü elektrotenik aubesi 
başmühendisi Kraçeninikof Mos
kova ilk devlet elektrik lstuyonu
nun Bl'tmühendisi Jiklkin, Mor.
kova elektrik istasyonu tube mü
dür muaYini ve saire ve metropo
liten Vickers firmasında müstah
dem lngiliz tebaasından ha.mü
hendis ve firmanın mümessili Mon 
li:house Allan ile mühendis mac 
Donald Willian, Cuahney John ve 
makinist Nordwall Charley ve 
Gregory bulunmaktadır. Bu bet 
kişinin isticvabından sonra Monk 
houıe Allan ile Nordwall Cbarley 
evlerinden ayrdmıyacaklarına da
ir teahhütname imza ettirildikten 
sonra tahliye edilmi,lerdir. Tahki 
kata devam edilmektedir. 

-

zakere edİ)mİf Te daha vazıh yazı). 
ınak \bere eııcümene iade olunmuş
tur. 

Meclis pa:ııarteai cünü toplanacak-
br. 

lasmlar. Yani bir silab mütareke
si. 

Ancak bunu Almanların kabul 
edecekleri tüphelidir. Çünkü ev
Yela 9imdiye kadar vardan netice 
hiçe yakındır. ikinci devrede hiç 
bir karara vanlmadı. Temmuz 23 
te biten birinci devrede tankların 
hacmini tahdit, tayyare bombar· 
dımamm ilga gibi bazı feyler ka
bul edilmişti. Fakat bunlar da 
müspet teyler değildir. Sonra tim· 
diki silah vaziyetinin muhafazası
nı Almanlar asla kabul etmiyecek
ler. 

Fakat bu derece esaslı mesele 
ancak birinci derecede salahiyet 
sahibi devlet adamlarının i•tira
kile yapılacak içtimada halledile
bilir. Hitler Cenevreye gitmiyor. 
Musolini de esasen konferans içti
malarına hiç gitmemittir. Bunun 
içindir ki İngiliz B8'vekili ltalya
ya gitmeğe karar vermi,tir. Mac 
Donald'ın ltalyaya gitmesi, bu i•
le ciddi surette alakadar olduğu
nu gösteriyor. Ancak bugünkü çık 
mazda lngiliz BatYekilinin teşeb
büsü, müspet bir netice vereceğe 

vel Romaya gelmeleri için bir daTetna
me göndennittir. Bu davetname, çok 
dostane bir lisanla yazılnıt§tır. lngiliz 
n&zırlan bu davetten memnuniyetle iı .. 
tifade edeceklerdir. 

Cuma günü akf'UIU Romaya ıitmelt 
üzre hazırlıklarda bulunmaktadirler. 

CENEVRE, 16 .A.A. - M. Mac Do
nald Cenevrede söylediği nutukta de
miştir ki: 

" Si.lahlan bölük bölük azaltmak için 
olanlar hazırlamak yolundaki eaki ça
lışma uıulümüzün artık fayda., kalrna
rruşbr. Devletler eksiksiz bir bilanço gör 
meyi, kazanacaklan ve kaybetmek tehli
keaini göze alacaklan 9eyleri öğrenip 
bilmeyi istemektedir." 

M. Mac Donald, abbabmdan birinin , 
ya Alınanyaya hüriyet ve bak venneli, 
ad:ılet hükmünü yerine getinneli yahut 
Avrupa yıkıhp batmak tehlikeaini göze 
almalıdır. Yolunda aöyl~iği bir sözü a
narak demittir ki ı 

·· Bu aözler bizim için pek ziyde ma
nalı ve ehemmiyetli ıeylerdir. Bugün 
ben silahlann azaltılmaaı itimat ve hüı
nüniyet duygulanrun ku~etlendirilme
sinc yardan edilmeai için bir da•et ya
pıyor, bir iıaret veriyonırn.!' 

M. Mac Donald'm bu nutku teloizle 
her taraf yayılmıttır. 

Ankara sergisi 
Binanın plAnı için 
müsabaka açıldı 

ANKARA, 16 (A.A.) - An
karada Milli iktısat ve Tasarruf 
cemiyeti tarafından yaptırılacak 
olan sergi binası pllnı için müsa
baka açılmıttır. 

Bina Hariciye vekıi.leti kartı· 
sındaki sahada yapılacaktır. Plan
lar 10 nisan 933 pazartesi saat 15 
e kadar Milli iktısat ve Tasarruf 
cemiyeti sergi komisyonu reisliği
ne verilmit olacaktır. Binanın ya
pılma masrafına alakadar veka
letler, milli bankalar ve belli bat
lı sanayi müeueselerimiz ittirak 
edeceklerdir. Binanın masrafı en 
çok 225 bin lira olacaktır. 

Modern mimari tarzında yapı
lacak bina için gelecek planlar
dan birinciliği kazanana iki bin 
lira, ikinci gelene 500 lira müka
fat verilecektir. 

Sergi binasının Cümhuriyeti
mizin onuncu yıl dönümüne ka
dar bitmeıi tart ko,ulmu,tur. Bi
na da o gün büyük bir milli sergi 
ile açılacaktır. 

ANKARA, 16 (A.A.) - Yeni 
yapılacak sergi binasında yılda 
dört aergi a.çılmaaı dütünülmekte -
dir. 

Sergi olmıyan zamanlarda da 
binada terbiyevi mektep filmleri 
gösterilerek ve güre,, boka ve sa
ire g.ib~ spor denemeleri yapıla
rak ıstıfade edilecektir. 

---,«O•---
lırafb düğünler 

ANKARA, 16. A. A. - Köy ve ka
•abalarmıızdaki israflı düğün an'ana11na 
kartı milli iktisat ve tasarruf cemiyeti, 
ıubelerini mücadeleye aevketmiıtir. Bu 
rnaluatla, hikayeler, piyeal ... Te brotür
ler bazırlanmaktadır. 

Ayni zamanda en iyi ta-...f imkanı
nı vereıı dahili iıtikrazımıza hallmnıztn 
senit ınİkyaata ittinkini tet..ik maksa· 
diyle ıle mill iiktisat ve tasarruf cemiy• 
ti ıubeleri hareketa.ııeçmiılenlir. 

benzemiyor. ..... 
• • • 

Diğer taraftan Almanyanın •a. 
ziyeti biç te Fransa için emniyetve
rici değildir. Hitler geçen hafta 
intibabab kazandıktan sonra Al
manyada vaziyetini takviye etme
ie h.,ladL Cenubi Almanya Hü
klımetleri birer bi~r Hitleristleriıı 
ellerine geçmittir. idari muhtari. 
yetine ısrarla asılıp duran Baviye. 
ra idaresine Hitleristler vazıyet 
ettiler. Baviyera'ıım Sosyalist 
Batvekili kaçb. Daha son za
manlara kadar, Prusyada olduğu 
gibi, bir Reich Komiseri Baviye
ra idaresine vazıyet etmek üzere 
hududu geçip te Baviyera'ya ge
lecek olursa, derhal tevkif edile
ceğini aöyliyen Baviyera Hitler'in 
idaresine boyun iğdi. 

Ancak Hitleriatlerin faaliyeti 
Fransa ile Almanya arasında bir 
ihtilafın çıkmasına ıebep olmut
tur. Malumdur ki Versaillcs mua
hedesile Sarre havzası askerlik
ten tecrit edilmi,tir. Hitler'in hu
susi askeri te,kilatına mensup ba
zı efrat bu mmtakada bulunan 
Kebl tehrinde bir kıtlayı itral ede 

Bir sahtekarlık 1 

Emlak ı;;:;kaıındall 
aşırılan iki çek 

ANKARA, 16 (Telefonla) --:: 
Bir iki gün evvel Ankaraıla nııt 
him bir sahtekarlık :•ak' tnı olnıııl 
tur. 

Emlak Banlttuı amam müdiib 
lük odacısı Kızılcahamamlı .A 
bankadan iki çek afırarak Mat:!', 
tebacuından Döbof isminde blfıs~· 
ne götürmüş, ve umum miiı/Iİ1 
Hakkı Sallet B. le muhcuebe fef• 
Kemal B. in imzalarını taklit~ 
derek evvelce Ankarada mimarlı) 
yapan ve halen Berlinde bulunaı: 
Müller namında birisi namına d~ 
durtmUf, Çekin arkasına Müllert~' 
imzası ile bir de çiro yaptrrmlf j/l 
bu çeki gene Macar tebaasında~ 
Bandi namında birisine vererel 
parayı tahsil için CümhuriY* 
Merkez Bankcuına 1töndermiftir· 

Gifedeki memur çekten fiiphr 
lenmi, ve arkad(Jflanna 11öatet 
mekte iken Bandi ortadan kıtf 
bolmuftur. ı, polise aksedince 6' 
sahtekarlığın başlıca limili odaC 
Ali heman yakalanmış ve taki#1 
neticesinde Döbaı ile Banditı~~ 
lstanbula kQftıkları, Galatada SD' 

landık.lan öfrenilmiftir. Bunlatıl' 
bulunmcuı için lstanbrıl zabıtall 
na talimat uerilmiıtir. 

Tefsire lüzum 
görülmedi 

ANKARA, 16 (Telefonla) _., 
Leyli lise ve orta mekteplere met 
cani leyli talebenin nasıl alına~ 
ğı hakktndaki kmıunun üçünciı 
maddesinin tefsirine dair tezkere 
maarif encümeninde müzakere <r 
lunmu,tur. 

1 

Maddede telsiri istilzam eJeJll 
bir vuzuhsuzluk görülmemiıtir. 

Vekaletin bastıracağı 
m@ktep kitapları 
ANKARA, 16 (TelJonla) _., 

Maarif Vekôletince ba.tınlacalı 
mektep kitaplarının mcurallarırıO 
karplık olmak U:ı:ere mektep JıJ. 
taplan mütedavil sermayesi n(llfl 
ve hesabına ~acak cari hesaP 
hakkında hükômetin Millet MeC' 
lisine tevdi ettiği kanun layi~ 
Maaril encümeninde müzakue ol 
kabul olunmuıtur. ı 

V ek8letçe hazırlatdacak mek
tep kitaplarının intizam ile zat11lt 

nında bcutınlarak sahıa çıkarıl·\ 
mcurnr ıe,vik için tekli/ edilmif "' 
lan bu layiha encümence aynefl 
kabul edilmi,tir. 

Çari hesap 933 • 934 ders yılı 
ihtiyacı İçin Vekaletçe bastırılıt 
çak mektep kitaplarının tab'ı m<JI' 
raflarını kar,.layacaktır. MCıli1' 
Vekili tarafından hazinenin kel'._ 
leti ile Milli Bankalara açtınlacl'" 
bu hesabı cariler 35() bin lirayı at 
mıyacaktır. Kanun hükmü 3 setı1 

için muteber bulunacaktır. 

Edirne valisi 
ANKARA, 16 (Telelonla) _., 

Bir kaç günden beri fehrimizı/I 
bulunan Edirne valisi Salim B. yd' 
nn sabah tayyare ile lstanbula JiJ. 
necektir. 

Gondilis yemin etti 
ATINA, 18. A .A. - M. Kondı1lt 

clün y-U. ettikten •• harWye nezareti' 
ni deruhte eylediktea .annı pzetecil.,,. 
yapbiı beranııttıı - ıliktatörfülı t ... 
büıüne karıı bütila zabitl.-in heman b' 
man ittifalıla ıröat...ıilderi _h.teteıl 
ela iretle kayıledw ek ıliktatörlüiü' 
... mulıa-.enıet kfırtısmda - iki ... , 
IOftl'a )'tlaldıtma IÖylemİftİr, -

rek üatüne bayrak dikmitlerdır• 
f ransız Sefiri M. Poncf't derh•1 

Alınan HükOmetini protesto et
mi9tir. Fransız HükOmeti iddi• 
ediyro ki, Sarre havzasında .. ıır 
ri mahiyetteki bu tezahürler, v~r
sailles muahedesine ınugayirdıt• 
Almanlar ise, Hitler kıtaatımıı şr 
ker bile olmadıklarını Ye bunıl11• 
muahede ile münasebeti olnılfll" 
bir mesele olduğunu ıöyliyorlal'· 
ihtilaf belki baddi zabnda ehe~: 
miyetsiz olabilir. Fakat bugün~ 
buhranlı vaziyette Ye sinirlerı? 
gergin bulunduğu zamanda tehlı· 
ke tetkil etmek istidadmdadır. 

••• 
Hitler iktidara geleli, Almatı· 

yanm beynelmilel vaziyeti }cu"' 

vetleteeeği yerde zayrflamı•~ b~';'; 
ziyor. Bütün Avrupa Hitlerın ~
emrivaki yapacağından kork.ıı~~i
Filhakika Alman fatist Reisı ı t· 
dara geçmezden evvel çok "f r• 
lerde bulunmu$tur. Simdi bun bif 
yapmak lazımdır. Fak.at böyle siİ 
tesebbüs Almanyayı maceraya cJıı· 
rüklemektir. Bir defa Frao•j •Jj,f 
ha müteyakkızdır. Küçük t~ı
devletleri Hitler tehlikes4 ka 



Ekonomi 

Halı ihtilafı ne alacak? 
Rıhtım şirketi halı ardiye ücretle
rini bir türlü indirmek istemiyor 
Rıhtım şirketile halı transit it

iıalat tacirleri arasındaki ihtilaf 
yeni ve fena bir safhaya girmit
tir. 

Şirketle halı tacirleri arasında
ki ardiye konturatlan 932 niha
yetinde bitmitti. Halı tacirleri bu
nun üzerine tirkete müracaatla 
mukavelenin tecdidini, fakat ücre 
tin indirilmesini istem itler, fakat 
bunu Sirket derhal reddetmiftir. 
Tabii bu şekilde mukavele tecdit 
edilememif, tirket te bütün halıla 
ra kanunusani ayı için ihtiyati ha
ciz koymuftur. Bunun üzerine ha
lı tacirleri mahkemeye müracaat 
ebnitler ve haczi kaldırtmıtlardır. 

Nihayet evvelki gün Rıhtım 
hamalları ıırtlarında bir takım et
ya halı antreposuna gelmitler ve 
bunları bazı kimselerin, bilhassa 
halı tacirlerinden Mehmet Ali E
fendinin ardiyesine koymak iste
mitlerdir. Mehmet Ali Ef. ve di
ğer halı tacirleri tabii buna tid
detle itiraz ebnitlerdir. O sırada 
Rıhtım tirketi müdürü de gelmif 
ve hadise gittikçe büyümüf, hat
ta zabıta vak'ası tekline girmittir. 
Halı tacirleri bu itten bir taraftan 
Gümrükler, Nafia ve lktıaat Veka
letlerine, diğer taraftan Müddei
umumiliğe tikayette bulunmutlar
dır. 

Şirket Ticaret Odasının ücret
lerin indirilmeıi için yaptığı mü
racaata da ce.ap vermemittir. 

Nakliye ücretleri 
Batlıca yumurta alıcılarımız o

lan Fransa ve ispanyaya aon za
manlarda yumurta ihracatında 

1 BORSA 1 
(lı Bankasından .ı...,. cetvelclir) 

16 MART 1933 
Akşam Fiatlan 

lıtilı:nzlar 
1atiltrası d•laili 96,
Ş.,k yollan 8,-
D. Munbbide 61,25 

TahYilat 
Elolotrik 
Tram• a7 
Tıı..I 

Ca..r61d.. 11,75 
S•7di m•lai 7-- R.ı.tım 
Bajdat 11.75 Aıııadola 

llL-
1 43,20 

T. aalteriyo 7,75 ili 42,40 

l•mİr Beledi10 
lıtik1'azı 99 ... ;iu 

MI-

EŞHAM 

it. Ba. Nanııa 10,15 S Bom.ııati 
" ,. Hamili•• 11.- Terkoa 
. .• Mü.eııiı 119.- Çimento Al. 

Nü,orlt ~,70 ittihat dey. 
Reji •,ıo ş.rı. do1 . 
,. ır . harir• 15.- Bal7a 

ıso,.ıo 

24.-
37,-
11,-

26.-
1,70 
2.SO 

Tram ... ay 54,SO Sark m. ~ 2.115 
14.-Umumi Siaorta 11.- T.Jefon 

ÇEK FIATLARI 
Pa•i• 
Londra 
Nii1orlc: 
Milano 
Brükıel 
Atina 
Cenn•• 
Sofio 
Am•terdam 

lZ.06 t Prai 
727 J Viya-

.. 7,80 Madnı 

9.245 Berlin 
3.39,28 v ... ,o .... 
81,!55 Pett• 

Z.-M 1-2 Bükr .. 
68,77,75 Bıelıvat 

1,17,74 Moako"a 

NUKUT (Satıt) 

Kurllf 

20 f. Fransız 171r- t Şilin, A•· 
1 laterl1n 732 1 Pueta 
1 Dolar 21Tl,·- ı Mark 

20 Liret 2'17..- 1 Ze.loti 
20 f. Bolçika 117.- l Penaa 
20 D•ahmi 23,- ZıO Le7 
Z0 i. la.,.İçre 820.- 10 Dinar 
20 Lna 28.- 1 t•rno•~ 
ı Florin 88,..- 1 Albn 

21 ıc: ..... Çek 122.- 1 Mec.idiye 
Banknot 

·~.iM 
·1.30 
5.81 

l.99,09 
1.21.50 
4.~o 

80.20,25 
3&,M 
ıo,87 

Kuru4 -27,-
17..-
50.-
24,-
33.-
23.-
55,-

9,34 
34.-

2,"' 

unda birletmitler bir ittihat mey
dana getirmitlerdir. Lehiıtan ha
zırlanmıttır. Rusya bile Almanya
ya kartı vaziyet almağa ba,ladı. 
Hitler Fırkasına mensup devlet 
adamlarının becerikıizlikleri de 
Rusyayı gücendirdi. Hafta arası 
bildirildiğine göre, Göring, F ran
sız Sefiri Poncet'ye fU garip tek
lifte bulunmuf: Lehistanm Alınan
yaya Dançig koridorunu terketme
sine mukabil, Almanya da Lehis
lana Ukranyayı temin etsin. Bu, 
umumi harp içinde Almanyanın 
Meksikaya harbe ittirak etmesine 
mukabil, Amerikanın cenup kııım 
larını vermek istemesine benzer. 

Harpten evvelki Alman harici 
siyasetinin hususiyeti, çok gürültü 
ve az muvaffakıyet idi. Hitler iş
ba,ma geçeli, yeni Almanya bu 
noktada eski Almanyaya benze-
meğe ba,ladı. · 

* ... 
Almanyadaki vaziyetten endi'e 

eden Avusturya Hükumei de dik
tatörlük ilan etmittir. Avusturya
da DollfusHükumetinin dayandığı 
fırka, Almanvada Brüninı.ı Fırka
sının dayandığı Katolik Merkezi 

bir durgunluk vardı. Bu durgun· 
luk bir kaç gündür zail olmuttur. 

Dün Fransa ve ispanyaya iki 
vapur yumurta gitınittir. 

Y almz, nakliyatı yapan ecnebi 
kumpanyaların nakliye ücretleri
nin ağırlığı yumurta ihracatının 
memlekete fazla para bırakmama 
ıı neticesini vermektedir. 

Alakadar makamlar bu ite bir 
çare bulmak için esaslı surette 
metgul olmaktadırlar. Milli mah
sulatın ihracının navlun yüksekli
ğinden dolayı umulan faydayı ver 
memesinin yakında memleket le
hine halledileceği kuvvetle ümit 
edilmektedir. 
İhraç eşyamızın temevvüç 

fiatları 
Ticaret Odası 930, 931 ve 932 

senelerinde muhtelif ihraç etya
mızın fiat temevrüclerini tesbit et 
mittir. 

Oda bundan sonra muntaza
man ihraç etyamızın fiat vaziyet
lerini kontrol edecektir. 

Suriyede sıkıntı 
Gelen haberlere göre Suriyede 

büyük bir sıkıntı vardır. Fransız 
fevkalade komiserliği çareler bu
labilmek için tetkikat yapmıttır. 

Bu tetkikat göstermittir ki buh
ranın batlıca sebebi kaçakçılık ve 
kuraklıktır. 

Ofis raportörlüğü 
Aldığımız malfunata göre, 1k

baat Vekaleti mütavirlerinden 
Habip Edip Bey ihracat ofisi ra
portörlüklerinden birine tayin e
dilmittir. 

Oda kongresi 
Ticaret Odası kongresi pazar 

günü aon toplantıııru yapacaktır. 
Dün kongrenin sanayi encü

meni toplanarak rapor üzerindeki 
tetkikatını bitirmiftir. 

Kurşun madenlerimiz 
Aldığımız malUınata göre, kur

tun madenlerimizin itletilmesi i
çin bazı tasavvurlar vardır. 

Kurtun itibarile topraklarımız 
çok zengindir. Fakat elyevm istih
ıal devrinde bulunan hiç bir ma
denimiz mevcut değildir. Son za
manlarda Balya madenleri hüku
metin kat'i himayesi neticesi ola
rak ihzari ameliyata mübateret 
etınittir. Balya kadar verimi i bir 
çok madenlerimiz vardır: bu me
yanda zikredebileceğimiz bathca 
iıimler Bulgardağ, Denek, Keban, 
Alı:dağ, Gümüthacıköydür. Bun
lar muhtelif tarihlerde çalıttıkla
rından zenginliği hakkında tebel
lür etmi• bir kanaat mevcuttur. 
Maamafih bakır zuhuratına rast
geldiğimiz diğer mahallerde de 
pek çok kurtun cevherine tesadüf 
edilmektedir. 

Londra Borsası 
LONDRA, 16 A.A. - Dün Do

lar, biraz diifmüttür. Açıhfta İn
giliz lirası 3,455 dolar idi. Halbu
ki dün 3,4475 idi. Dolar, 3,4725 
de kapanmıttır. 

Paris Borsasında 
PARIS, 16 A.A. - Saat 11,45 

t
1
e kambiyo fiatleri dolar, 25,29; 
ngiliz lirası, 87,60 Fransız fran

gı. 

Pariı itilafı ve borsa 
Oımanlı borçları için Pariste 

Fırkası idi. Ancak Meclisteki ek
seriyeti tek bir reyden ibaret bu
lunuyordu. Araya müracaat edi
leceği zaman bu tek reyi temin et
mek için bazan hükfunet taraftarı 
meb'uaların haıta yatağından kal
dırılarak sedye için ! meclise ge
tirildiği vaki idi. 

Hitler Almanyada kazandıktan 
aonra Avusturyanın Hitler Fırka
sı vaziyetinde olan "Heimweher" 
ler faaliyete geçtiler. Bunların Li
deri F ranenfeld bir nümayit esna
sında Avusturya Başvekilinin 
Dollf.us değil, Hitler olduğunu söy 
ledi. Fırkalarının kuvvetlendiğini 
de bildiklerinden yeni intihabat 
talep et'tl·,~e başladılar. Hüku
met bunun üzerine Hitler'in usu
lü ile mukabele etti: Parlamento 
müddetsiz tatil edildi. Artık mec· 
lis toplanmıyacaktır. içtimalar 
menedildi. Dollfus bu kararla Hit
leristlere kartı kendi silahlarile 
mukabele ediyor demektir. 

*** 
Yunanistanda Çaldariı Hükil.

meti i,ba,ına geçti. Plastiras dar
besinden ve muvakkat Othoneos 
askeri hükumetinden sonra kanu-

MlLLlYET CUMA 17 MART 1933 

Pollate 

Hem kel, hem ••• 
Sabıkalı hırsız bir de 
rüıvet teklif etmit 

Emniyet ikinci Şube Müdürlü
ğü muhtelif zamanlarda bir çok 
hırsızlıklar yapan Babo'yu yaka
lamıttır. 

Bu adam fimdiye kadar yaptığı 
hırsızlıkları gizletınek için alaka
dar tube memurlarından birine 
50 nakden ve 10 lira da sonra ve
rilmek üzere 60 lira rütvet teklif 
ebnittir. 

Bu teklif usulen kabul edilmit 
ve cürmü methut yapılmıtbr. 

Bunların büyük bir tebeke ha
linde çalıttıkları anlatılmı• ve bir 
çok kıymetli etya da bulunmut· 
tur. 

Zarfçılık 
F atih'te oturan Oıman Baha

nın 46 lirasını zarfçılık ıuretile 
dolandıran sabıkalı Ahmet yaka
lanmıttır. 

Yangın 

Kadıköyünde Y eldeğirmeni 
sokağında bakkal Kemal Efendi
nin dükkamndaki mangaldan atet 
sıçraması yüzünden yangın çık· 
mtf ve dükkan yanmıttır. 

Kaçak sigara 
Polis memurları Fatih'te Ne

cip oğlu Ahmedin evinde araştır
ma yapmıflar ve 435 paket köylü, 
asker sigarası bulmutlardır. 

---«O»--
Kırtaaiyeciliğl 
Azaltmak 

ANKARA, 16 - Kırtuiyeciliği 
azaltmak için tedbirler düşünen ta
li komisyon tetkiklerini bitirmittir. 
Raporunu vermiştir. Rapora nazaran 
resmi muamelatta intizam, topluluk, 
çabukluk, it bölümü için bir çok ça
reler tavsiye edilmektedir. Evrakın 
yazı makinelerile yazılmaıı ve aonra 
bu evrak cilt haline konularak def
ter gibi saklanması muvafık görü1-
miiftür. 

Bu uıule bütün vekaletler riayet 
edeceklerdir. Bu suretle bir çok res
mi muameleler kolaylapnıf olacak
tır. 

Laqvedilecek 
Vilayetler 

ANKARA, 16 - Liğvedilmiı ve 
lağvedilecek vilayetler meaelcıi fırka 
grupunda müzakere olunacakbr. 

Şimdilik lağv, kararlaıtınlan 8 
vilayettir. Bunlardan bqka bir kaç 
vilayetin daha lağvına taraftar olan
lar da vardır. 

Çocuk haftası 
ANKARA, 16 - Himayei Etfal 

cemiyeti umumi merkezi Çocuk baf
taurun pek parlak olmaıı için gayet 
zengin bi.r program hazırlamakta
dır. 

yapılan müzakerelerin bibnif ve 
anlatma mukavelesinin de imza 
edilmi• olduğu haberi üzerine dün 
borsada eaham ve tahvilat fiatle
ri yükıelmittir. 

Dün borsada uzun müddetten
beri üzerinde muamele olmıyan 
istikrazı dahili muamele görmü' 
ve yüksek fiat almıttır. İstikraz 
96 da açılıp 96 da kapanmıttır. 

Dün Düyunu muvahhidede yük
sek fiat almıt ve 61,5 ta kapan
mıttır. 

ni hükumet Yunaniıtarun mu
kadderatım eline alıyor. Yeni hü
kUmete Kondilis ve Haci Kirya
kos dahildirler. Malumdur ki Ve
nizelos bu iki nazırın kabinede 
bulunmalarına itiraz ettiği içindir 
ki bundan evvelki Çaldaris HükU
meti çekilmif, Venizelos iktidara 
gelmit v,,. 5 mart intihabatı yapıl
mıttı- lntihabatta Çaldaı-is Fırka
sı ekseriyeti temin ettiğinden ve 
Venizelos fırkasının yardımından 
müstağni bulunduğundan timdi 
i5tediği nazırları kabinesine ala
biliyor. 

Bunların biri Harbiye, öteki de 
Bahriye Nazırlarıdır. Ve Yuna
nistandaki davanın esası cümhu
riyet ve krallık olduğuna ve bu i
ki Nazrnn da krallığa temayül et
tikle.ri malfun bulunduğuna göre, 
Venızelos tarafından gösterilen 
endi,enin manaaı anlatılabilir. 

Filhakika Kondilis büyük te
reddütle Atinaya gelmiş ve daha 
büyük tereddütle yemin ebnittir. 
Ondan sonra da ısrarla Plastiras 
darbesinden dolayı mes'ul olan
ların muhakemelerini talep edi
yor. Ve bunlar arasında Venize-

BeledlJ'•d• 

Kimsesizler 
Yurdu 
Açılma merasimi ay 
sonunda yapılacak 
Galatada kimsesiz çocuklar 

yurdu ittihaz edilmek üzere 30 
bin liraya satm alınan eski ln
giliz Darüleytamının ferağ mua
melesi belediye lehine ikmal edil
mittir. Yurdun küşat merasimi ay 
sonunda yapılacaktır. 

Yurt komiteıi pazar günü öğ
leden sonra Belediyede toplanmı
ya davet edilmittir. Yurdun ni
zamnamesi hazırlanmı,tır. 

Paza.- günü aon defa gözden 
geçirilecek ve yurdun küşadı için 
aon nokaanlann da sür'atle ikma
li kararlaştırılacaktır. 

Yill~ette 

lıten el çektlrllenl~r 
Defterdar Mustafa Bey tube

lerde eaalı tetkikat yapmaktadır. 
Bundan ba,ka tetkik memurları 
da tubelerde tetkikatla metgul ol
maktadırlar. Bir tahsil memuruna 
itten el çektirilmittir. 

Artvin Valisi 
Artvin valisi lmadettin Bey 

dün vali muavini Ali Rıza Beyi 
ziyaret etmittir . 

Yaz saati 
Nisanın başında dairelerde yaz 

saatinin tatkibine batlanacaktır. 
Sekiz saat çalıtılacaktır. 

Maarifte 

Edime lisesi mezunları 
Edirne liseli mezunlan cemiyeti 

aenelik kongrelerini buaün Halkevin 
de aaat 9,5 da yapacaklardır. 

lktııat mektebi talebe 
kongresi 

Yüksek ikhaat ve ticaret mekte
bi talebesi yarın aenelik kongreleri
ni aaat 9 da HalkeYinde yapacak· 
lardır. 

~onya lisesi mezunları 
Kon7a li.eai mezunları buaiin aa

at 9 da Halkevinde aenelik kongrele
rini akdedeceklerdir. 

İ§vİçreli talebe geliyor 
önümüzdeki ay batanda lsviçre 

Darülfünun talebeıinden bir grup 
§<lbrİmize gelecektir. Misafir talebe 
şehrimizde on gün kadar kalacak ve 
bu müddet içinde Üç temıil verecek
lerdir. 

Rum ve Ermenilerden 
matlubu olanlar 

ANKARA, 16 - Mübadil ohun 
veya gayrimübadil bulunıun Rum 
ve Enneniler uhdeainde alacağı bu
lunanlar için 932 aenesine kadar i· 
lan ve tesbit edilen kıammdan son
ra vaki müracaatlar Maliye Vekile· 
tince tesbit edilmiş ve bu alacaklılar 
lehine Maliye Vekaletince bir ka
nun layihası tanzim edilmi§ti. Bu la
yiha kesbi kanuniyet ebneden uaulen 
alakadar makamlarca da tetkik e
dildiğinden Hariciye Vekaletine de 
gönderilmit ve fakat mezkur Veka
let bir kaç günden evvel bu layihayı 
müb~dele komisyonunun ki.nunusa
ni 932 tarihli bir kararından bahisle 
iade ebnİ§tİr. Mübadele komisyonu
nun bu kararına nazaran; bu kabil 
matliibata hazine muhatap olama
makta ve tamamen §abai mahiyette 
görmekte ve hükfunet bu matlubatla 
alakadar görülmemektedir. 

los'un da mes'ul olduğunu İyma e
diyor. Orduda yapılan bazı te
beddüller de Venizelistlere göre, 
maksatla yapılmaktadır. Velhasıl 
Çaldaris Hükfuneti itbatına geç
mif bulunmakla beraber, Yuna
nistanda vaziyet normal olmaktan 
uzaktır. 

·~· Amerikada Cümhur Reisi Roo-
sevelt idareyi eline alır almaz, 
ite batladı. ili< i~, tabii banka buh
ranı idi. Roosevelt Cümhur Reis
liğini eline alırken söylediği nu
tukta ilk tedbir olmak üzere ken
disine genit salahiyet verilmesini 
istemi,ti. "Memleket düfmanın is
tilasına uğradığı zaman Cümhur 
Reislerine verilen salahiyet" dedi. 

Meb'usan ve Ayan Meclisi fev
kalade içtimaa davet edildi. Ve 
Cümhur Reisinin istediği salahi
yet hiç münakap edilmeden ken
disine verildi.Bugün Cümhur Reisi 
Amerikada para ve maliye dikta
törüdür. istediği bankayı kapar, 
istediği bankanın para almasını 
para vermesini meneder. istediği 
zaman moratoryom ilan eder. A
merikanın büyük bankaları birer 
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Mehkemelerde 
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ULUORl'A -.t.ı birliği, Ulı bir.igi •• 

Film faciası = ~~ t:k..demek? 
- Asbru aramak dururken niçin tet

kik diyoruz baba? 
Dünkü celsede ketif Siz, benim yerimde olun da seki2 ya-

k d tındaki lazmmn sorgusuna kandıncı bir 
raporu o un u cevap bulun bakalrm .. 

Kaçakçılar filmi çevrildiği es- ki: Biraz düıündükten sonra ona dedim 
nada idare ettiği otomobilin dev- - Hey çocuk! .• Sen yine sevin ki, bir 
rilmesi ile artistlerden Karakaş tek arapça söz üstünde durakhyonun_ 
Efendinin ölümüne ve Sait Efen- Bize aenin yaımda iken "tetkik' in soyu 
dinin ağır surette yaralanmasına nu, sopunu, gelmi,ini, geleceğini ezberle 
ıebep olınaktan suçlu Talat Efen- tirlerdi. Dakika, dakik, müdekkik, uelu:· 
dinin muhakemesine dün Ağırce- ik ... Bunlar l"'P bir kökten gelirdi. Bun-

D nkü lan öğreninceye kadar neler ç<ktiğimizi 
zada devam edilmittir • Ü •• mu bir bilmiı olaan k1ZU11. .. 
hakemede ketif raporu okunmut- O durmadan soruyor: 
tur. Bundan sonra tahkikatın de- - Tekamül ne demek baba? 
rinlettirilip derinlettirilmemesi Tekamül... Exvah.. l,te bir kelime 
hakkuıda bir isteği olup olmadığı daha ki konusu kom,uau, saymakla tü
maznuna aorulmuf, maznun da: kenmez: Tekamül, mütekimil. kemal, kiı 

- Vekı·ıı·m hasta" dı'r. Onun mu- mil, tekemmül, mükemmel, ckmel ... 
Ne mutlu sizo lazUJl ... Kafanızı bun

hakemede bulunmasını isterim, tarla yonnıyacaluıruz. 
demit, muhakeme bunun için bat" Yaza dilinde de, konuıma dilinde de 
ka güne bırakılmıtbr. yabancdara yer kalmıyacak ... Güzel Türk 

çenin fidanına aarrnaı:k gibi ııarılarr.k 
Yanan çifte kö§kler onun boy atma11na ön venniyen çetrefil 

arapçaya uğurlar olsun kızım ... 
Acıbademde Çiftecevizlerdeki Artık, biç lıir kitapta "Eıl:ap "e ava-

Çifte kötklerini 28 bin lira sigor- mili,ariz ve amik tez<kkür olunup ır.illel > 
pabendi terakki olan buıusat, bir eyuce 

ta bedeline tamah ederek yak- mevzuu meyanı müzakere kJındı" sözii
maktan suçlu olan fırıncı Yakup ne rutlaımyacalmn. Bugünün k '1" oaçlı 
Efendi ile benı.ireıi Behice Ha- ve ak ıaçWarı, senin yannmı c!üıün<:r 1: 

~ bir söz kılavuzu yapıyorlar. 
mm ve he!Dfirezadesi Nazım Efen Bu Ialavuz, bu gözgözü görmez ka-
dinin muhakemelerine dün Ağır- ranlrğın içinde sana yol göıterici bir .,-ı, 
ceza mahkemesinde devam edil- olacak. Türl<çenin özünü öğrenecek. Tür 

kc ne kacları yetene o kadanm belliye
mi,tir. Dünkü muhakemede bazı celuin. Konuıtuğun dille oku~uğun dil, 
şahitler dinlenilmit, neticede id- biribirlerimı yabancı gözle brk'.nt)"R<•k
diaaını ıerdebnek üzere müddei lar ... 
umumi okumak içn doıyayı iste- Artık bana: 
mi•tir. Muhakeme 30 marta kal- -Mütekamil nedir baba? dive sormaya 

'T cakıın. Belki ben ıana araırrn bilmedik. 
mıtbr • terimi danıtacağım. 

Sabıkaları da var Hepimizin ulusu, Türkü k•ndi ,:>;line 
kavuıturma yolunda bayrak açtı . F.I bir 

Üzerlerinde 2784 defter siga- liği ile dütmanlıın kovarak yurdu knta-
ran Gazi Baba, timdi de Dil birliğini kur 

ra kağıdı çıkan sabıkalı kaçakçı- tarmağa çahııyor. Bu aava• ordusuna 
!ardan ve evvelce ihtisas mahke- yaıma bakmadan sen de gönüllü yazıl!. .. 
mesinde mahkfun olanlardan ka- Elbirliği, Dilbirlijli ... Bizi yanna açık 

ahnla çıkaracak bunlardır, kızrm ... 
çakçı Hacı lsmail ile Hakkı oğlu M. SALAHADDİN 
Mehmet, hamal Salahattin ve Ha- ı ..... --.... ------------. 
nife Hanımın muhakemeleri doku 
zuncu ihtisas mahkemesinde yapıl 
mı~. İsmail ile Mehmedin mevkuf 
olarak muhakemelerine ve tahit 
celbine karar verilerek muhake
me ba,ka güne bırakılmıttır. 

Kaçakçıhktan mahkUmiyet 

Üzerinde 26940 yaprak sigara 
kağıdı bulunan sabıkalı kaçakçı
lardan Karanfilin muhakemesi 
dün dokuzuncu ihtisas mahkeme
sinde neticelenmit, Karanfil, 7 ay 
hapse, 269 lira 40 kurut para ce
zası 'fermiye malıkiim edilmiftir. 

Kaçak İspirto 

Evinde 14 kilo kaçak ispirto 
bulunan lranlı Ali ihtisas mahke
mesi tarafından 6 ay hapse 63 li
ra para cezasına mahkfun edilmit, 
gayri mevkuf olduğu için derhal 
tevkif olunmu,tur. 

Sigara kağıtlarını nerde 
bulmuş? 

Kadıköyünde Y eldeğirmenin
deki evinde 17104 ııigara kağıdı 
çıkan Nafia Hanım dün dokuzun 
cu ihtisas mahkemetinde muhake
me edilmittir. 

Nafia Hanım bu sigara kağıtla 
rını yolda bulduğunu ve karako
la vermek üzere evine götürdüğü
nü söylemif, muhakeme ,ahit cel
bi için batka güne bırakılmıttır. 

ikiter açılmaktadır. Ancak vazi
yet normal değldir. Amerika altın 
mikyaaından ayrılmıyacağmı res
men ilan etmekle beraber, bugün 
alman bir takım tedbirlerle filen 
altın mikyasından ayrılmıt demek 
tir. Altın mikyası, ancak kağıt pa
ra mukabilinde altın alınabildiği 
zaman mer'i addedilebilir. Halbu
ki altın toplamak Amerikada bu
gün bir cürüm tetkil ediyor. Bu
nunla beraber, Amerika altın mik 
yasından resmen ayrılmamıftır. 
Ve ayrılıp ayrılmıyacağı da Roos
velt tarafından alman tedbirlerin 
neticesine bağlıdır. 

~ ~ ~ 

Uzak Şark muhaberesi adeta 
unutuldu. Japonların Mançuryada 
yerletmeleri tabii gibi görünmeğe 
batladı. Japonlar Mnçuryadan 
aonra Jehol eyaletini de İ•ğal et
mi' bulunuyorlar. Ve methur Çin 
seddine gelmit dayanmıtlardır. 

Milletler Cemiyeti Japonya hak 
kındaki takbih kararından sonra 
bir fey yapmamı,tır. Uzak Şark i
tini takip etmek için "19" lar ko
misyonunu tevsi ederek yeni bir 
komisyon te,kil edilmiati. Bu ko-

lnhlaarlarda 

inhisar mütehassıs' arı 
inhisarlar hakkında tetkikatta 

bulunmakta olan Amerikalı müte
hassıslar ,arap fabrikasını gör
mek üzere evvelki gün T ekirda
ğına gitr "1lerdi. Mütehassıs he
yet bugün ,ehrimize dönecekler
dir. Verilen habere göre mütcha~
sıalar inhiıarların tamamen ticari 
bir müessese haline getirilmesi lü
zumuna kail olmaktadırlar. Müte
hassıslar, niaanın ilk haftasında 
Anadoludaki fabrikaları görme.
ğe gideceklerdir. 

---0-

Büfeli vagon1ar 
Ankaraya gibnit olan Vagon · 

Lit tirketi müfettişlerinden M. 
Lacombe dün sabah şehrimize 
dönmüttür. M. Lacombc Ankara
da Haydarpa,a - Adana tı·enle
rine konulacak büfe vagonları 
hakkında Nafia vekaleti ile görüt 
müştür. 

M. Lacombe dün Vagon - Li< 
şirketi Beyoğlu acentasınm taır 
lanmaııma sebep olan acente mü
dürü M. Jannone ile görü~m:.:~tür. 

Tenor Smirnof 
Metbur Rus tenorlarından M. 

Smimof, iki konser vermek üzere 
tehrimize gelmiştir. 

misyona Amerika ve Rusya da İ!f
tirak ebneğe davet edilmitti. A
merika ittirak etmeği kabul et
mekle beraber, Milletler Cemiyeti 
nin her karariyle bağlanamıynca
ğını bildirdi.Diğer taraftan Rusya 
komisyona ittirak etmiyeceğini 
bildirmittir. Rusların bu Çin - Ja
pon ihtilafı yüzünden Japonya ile 
aralarını bozmak istemedikleri 
anlatılıyor. 

Şimdi sorulan sual tudur: Ja
ponlar Çin seddini geçerek Çine 
tecavüz edecekler mi? Belki de 
askeri bir taarruza geçmiyecekler, 
fakat her halde Çinde bazı entiri
kalar çevirdikleri anlatıhyo•·· Enti 
rikaların hedefi ,udur: Çinde bir 
hükumet darbesi yaparak Japon 
taraftarı bir Çin hiikumetini i$ ba 
tına geçirmek. Eğer muvaffak o
lurlarsa bu yeni Çin hükumeti 
Mançuryanın istiklalini tanıyaca
ğından başlıca alakadar olan dev 
let de bu emri vakii tanıdıktan son 
ra Japonlar nazarında artık orta
da Mançurya meselesi diye bir me 
sele kalmıyacaktır. 

Galiba bu Mançurya meselesi· 
nin hal sekli de bu o aca tır,. 
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~~i[[iy~t 
Plastiras 
Burada mı? 

ı\ırm umdesi " M l L L 1 Y E T "' tir. 

17 MART 1933 l (Bagı 1 inci sahifede) 
dahilden gelen yolculara hüviyetleri 
kontrol edilmediğinden zabıtanın 
yolcular liıtelerinde bittabi iımi bu-idarehane : Ankara caddesi, 100 No. 

Telaraf adresi : İst. Milli1et 
Telefon Numa.n.ları: 

Baırnubarrir •• Müdür : 24318 
Yıu:ı itleri Müdürlüiü : 24319 
idare •e Pdatbaa. : 24310 

ABONE ÜCRETLERİ : 
TGrkiy• için Hariç iç{a 

L. K. L. K. 
3 .,ı.j. 4- ·-6 " 

7 50 ı4-

12 " 
14 - 28-

Gelen ••l'ak .-eri •erilmez.-- Müddeti 
seçen nGıhalar 10 karuıtur.-- Ga.aete •• 
matbaaya ait itler içia mlidiriyete mi· 
rac.aat edilir. C.a:et--.iı ilinlana lllN'o· 
liy•tİnİ kabul etmn. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y eıilkay ha•• rasat ı:aerkulndea aldı~ 

iımız ınaliiınata nuara.a bustia ı....,. Jaa. 
men bulutlu olaca.kbr. 

lS.3·933 tarihinde ba.-a tuyiltl 7e;T mi· 
limetre hararet en fazı.t' 15 8111 az 4 dere
ce idi. 

IF1:LE~ 
Plastiras'ı 
Nasl buldum 

Gazetecilik bu! Boru mu?. ön
ce latife diyip dururken ceneral 
Plastiras'm lstanbulda olduğu a
,ağı yukarı işte sahiye çıkb .. Y ev
mi gazeteler bu yirmi dört saat
lik diktatörü bulmak için harıl 
harıl çalı,ıyorlar .• Bunlardan biri
si muharrilerine tebliğ ediyor: 

( Plastiras' ı bulup mülalcat ya
pana elli lira vereceğim). 

Mükemel fey ! .. Muharrirler ite 
ba~lıyorlar •.. Bat vurmadık yer 
kalmıyor .•• 

Bunlardan birisi nihayet bir 
Yahudi vasıtaaile (Plastiras) ın 
izini buluyor. Bu Yahudi diyor ki: 

- Beyefendi! Ben bu adamın 
nerede olduğunu bilirim. Sizi de o
raya götürürüm. Lakin bana ne 
var? .• Pazarlık, al takke ver kü
lah, nihayet 20 liraya uzla91yor
lar ..• 

Lalcn açık göz Yahudi parayı 
P_etin istiyor. Muharri de gazete
sıne ıoruyor, uzatmıyahm. 20 li
rayı veriyorlar. Yahudi, muharriri 
alıp Balabn arka tarafında bir e
ve götürüyor ve Ceneral (Plasti
ras) ile görüttürüyor. Muharrir 
m~l~katı alıyor, hatta adamın res
mını de almak istiyor amma ona 
müsaade etmiyorlar. Yahudi• daha 
e~~lden çıkıp gidiyor. Mülalcat 
bıtıyor. Muharrir çıkmak üzere 
davranınca Ceneral lPlaıtiras) 
ta bir tela, b ... lıyor.. Rumca bi
len muharrire soruyor: 

- Arkad-.ınız nerede?. 
- Hangi arkad-.ım. •• 
- Şu Yahudi efendi!.. 

-.O l;ıenim arkad-.ım değil. 
Ne bıleyı1m nereye gittiğini •• 

- Ya .•. 
- Evet!. Neden?. 
- Hayır bize on lira verecekti 

de .. 
Muharrir bu sözü i•itince afal

lıyor. 
- Ne on lirası? .. 

Bunun üzerine ceneral Plaa
tiras güzel bir türkçe ile bll.llıyor .. 

- Vire beyim! Ben ceneral 
Plaıtiras değilim!.. Ben Balatta 
aktarlık ederim. Bu herif geldi 
bana "Ceneral Plastirat olursan 
sana on lira var" dedi. Sizi ge
tirdi. Lalcin on lirayı vermeden 
kaçmış... Onun için rica ederim. 
Gazeteye bir 9ey yazmayınız •.. 

Muharrir tabit ağzına geleni 
söylüyorsa da yirmi lirayı alan 
Yahu diden eser bulamıyor.. Şim
di bu paranın muharririn hesabın
dan, gazete hesabından verilmesi 
meselesi münakasa edilmekte 

Mllliyet'in edebi romanı: l'iJ 

lunmamaktadır. Kaldı ki, ceneralin 
namı müstearla seyahat ettiği ve dik
tatörlüfünü ilin eder etme:ı, hatta 
daha evvelden menfi bir netice al
mak ihtimalini göz önünde tutarak 
iatediği lame göre paaaportunu hazır
lamıt bulunduğu da muhakkakbr. 

Bükrefe giden Yunan murahhaa 
heyeti reisi M. Papanaatasiyo'nun, 
Plutiraı'm burada bulunduğunu Pi
reden hareket ederken ifittiğini aöy
lemeıi de, Plaıtiraım tehrimizde ol
duğu riTayetlerini teyit ediyor. Hatta 
bir rivayete bakılırsa M. Papanaı
taaiua,Bükrete hareketinden evvel 
burada Plaatiraıla görüımüıtür de •• 
Son vaziyete göre, Plaatirasm Boğaz
içinde ve ağlebi ihtimal Tarabya ci
vannda bir evde bulunduğuna kat'i 
nazarile bakılabilir. Diğer taraftan 
Plaatiru hakkında Atinadan gelen 
gelen telgraflar aıağıdadır. 

ATINA, 16 - Alagi zabıta kuv
vetleri, vukubulan ihbarat üzerine 
Plastirasm tevkifi için faaliyetlerine 
devam etmekte iseler de bir netice 
alamamaktadırlar. Emniyeti umu .ni
ye müdüriyetine Bariden telsizle alı
nan ve §Üpheli görülen bazı telgraf 
!ar haber verilmiı ve bunlar mevcut 
kuvvetlerle açılarak tetkik edilmİJ 
neticede bu telgraflann Plaıtiras 
itile a!akadar olmadığı anlatılmıfbr. 

Diğer taraftan Katimerini gazete
sine Selanikten gönderilen bir tel
grafta Ceneral Plaıtiraam bir çok 
dostlan olan Sırbiyeye kaçmıya mu
vafafk olduğu bildirilmektedir. Ce
neral Pangalosun hükUmeti eınaıın
da da takip edilen Plastiras Pirle
peye kaçmış ve Tirpiç namındaki 
meb'ua arkadaıının evinde misafir 
kalmıftı. Atina zabıtaaı ihtilalin ikin
ci günü öğle üz.:ri Plaıtiraım Venize
losun evinde olduğunu tesbit etmit ve 
o vakit sabık başvekilin evini baaa .. 
rak cenerali ele geçirmek istemiş
tir. Ancak, Dahiliye nezaretinde bu
lunan Ceneral Timikaliı zabıtanın bu 
arzusunu aabık bir başvekilin evi ta
harri olunamıyacağı idiasile mümana
at etmiıtir. Ve zabıta bundan aonra 
Pl:ıtirasın İzini kaybebnİftİr. 

Geç vakit aldığnruz bir habere göre 
de Ceneral Plastiru Nitantaımda bir 
evde ıaklıdır. 

imit·· Ne dersiniz açık gözlere ..• 

Soy adı 
Bir ecnebi kariim vardı. Bana 

ara sıra çok güzel bir türkçe ile 
mektuplar yazardı. Yıl b&fında 
Amerikada olduğunu oradan gön
derdiği bir karttan anladım. Bu 
zat bundan iki sene kadar evvel 
bana yazdığı bir mektupta bizde 
neden aile adı ihdas edilmediğini 
ıormuttu, o zaman kendisini tat
min edecek bir tey söylediğimi 
hatırlamıyorum. itte timdi bu me
sele halledilmi' olarak ortaya çık
b. Hükiımet bir (Soy adı) kanu
nu hazırladı. Seneye, hepimizin 
birer aoy adımız olacak. 

Bu layihanın gazetelerde gör
düğümüz hulasasma göre (Soy 
adı) öz isimden evvel gelecekmif. 
Bu biraz garip olur sanırım. Dün
yanın her tarafında küçük ısım 
yani öz isim evvel gelir.. Aile is
mi sonra gelir .• Zaten öyle olmaz
sa soy adı, zanaat ismi gibi telalc
ki edilecektir. Mesela: Kömürcü, 
ta~ı, turtucu, gibi ıoy atları öz 
adın batına geldi mi kömürcü Ali, 
lafçı Hasan, turtucu Mehmet de
necek ve bunun aile adı mı, yoksa 
0 adamın mesleği mi olduğu anla
tılamıyacaktır. Hanrrım ki· bu ci
heti düzeltmek muvafık ol~r. 

Nöro - Psihiatri 
.. Çe~renin türkçesini bulmak 

~~- hır f"Y değil. Dün masanın 
u~tu~de gözüme m,en fU yeni He
kımlık gazetesinin tü' rL.... • . b 
l b·ı· . . . ,,.,.eaını u-
a ı ır mısınız? Go··reyı"m •• • sızı. 

FELEK 

MAKEDONYA 
Aşk, 

dı. Bir buna baktı, bir kıza.. Bir da
h afotoğrafa bakb, sonra birden bire 
ayaja kalkarak kıza aaldırdı: 

- Şimdi yakaladım .• Şimdi yaka
ladım. Sen "Baklaciyef" in neıi olu
yorıun? Söyle yoksa gebertirim. 

Kız bileklerini mülazımın kemikli 
ellerinden kurtarmağa çalışarak; 

- Oooofl Neznam, Neznam Ooofl 
-diye bağırdı-

- Neznam mı? Yine mi Neznam? 
Türkçe bilmiyor musun sen? 

- Neznam. 
Ba§ınd,.ki oyalı ,aı yere düşmüş· 

tü. Omuzlanna dağılan uzun aan 
saçl rile güzel Bu1gnr kızı, şimdi ön 
nynklarınd n tuzağa tutulmu! bir sa
mur ibi inleyerek hay kırarak kıv-

Kin, Politika ve Kan •. 

Vüellifi: Nizamettin Nazif 
······················~·~··· 
ranıyordu. 

Ali bu hale dayanamadı; 
- Ağabey .. Yapma( Bırak! - di

yecek oldu -
Fakat Fehim kardqini dirseğile 

iterek tekrar kızı tazyike batladı: 
- Söyle .. Baklaciyef senin neyin 

oluyordu? 
- Neznam •• 
- Söyle "Baklaciyef" i kim öldür-

dü? 
Bu a~a) zab~tin ağzından çıkmoa 

kızda bırden bıre değişiklik oldu. 
gözleri kogrkunç bir ,ekle girdi. Di,. 
lerini gıcırdatarak behimi bir seı çı .. 
1 ardı, kuvvetli bir silkinişle bilekleri
ni kurtararak ocafa doğru iki üç a .. 
dım geriledi. Mandala benzeyen yer-

MiLLiYET C\m.A 17 MART 1933 

Dil anketi 
(Başı 1 inci sahifede) 

Bugün alıttlmadığı için botumuza 
gitmez gibi görünen bir kelime, ya
rın berkeain dilinde dolqacak ve onu 
kimae yadırgamayacaktır. Türkçe
mizi, baıka türlü zenginlettirıneğe 
ben imkan görmüyorum. Türkün dil 
membaı tükenecek bir memba de-
ğildir. . 

latimalinde fayda görülen kelune
lerin kökleri dediğim gibi Türk li
aanlanna müracaat edilerek abnır. 
Bunlar kullanıla kullanıla halk taba
kalan ara•ma nasıl olaa yayılacak
~,, 

M. S. • 
Bütün muallimler ceııap 

verecekler 
Maarif Vekaleti lise ve Ortamek

tep muallimlerine telgrafla bir t":
mim göndermiştir. Vekalet b~ ta~~
minde açılan büyük dil anket~n~ . bu
tün muallimlerin cevap vennesını ıste
mektedir. 

iki Rus alimi geliyor 
Rua Fen Akademisi azasından M. 

Marr ve M. Samoiloviç yann Çiçe
rin vapuru ile Odeaadan . şeh~i~ze 
geleceklerdir. M. Marr lınguıstıque, 
M. Samoiloviç te Türkoloji müte~a.ı
amdır ve dil inkılabı hakkında fıkır
lerinden istifade edilmek üzere hü
kı1met tarafından davet edilmişler
dir. Ruı alimleri Ankara'ya gidecek
lerdir. 

Konferanslar 
Darülfünun Edebiyat fakültesi 

dil itleri hakkında bir ıeri konferans 
vermeği kararlattttmıftır. Ni.~al;': ayı 
içinde bu konferanslar Darulfunun 
konferans salonunda verilecektir. E .. 
debiyat fakültesi reisi Pr. Ali M~
zaffer B. "Milliyet cereyanında tanh 
ve dilin mevkii" mevzulu, Köprülü
zade Fuat B. "Dil meseleıi" mevzu .. 
lu, Kazım Nami B. "Layik devlet, 
Jayil< mektep .. , mevzulu birer konfe
ranı vereceklerdir. 

Gelen karşılıklar 
Liste (5) 

Eb'at: Uzaklıklar ıraklıklar, Ebedi: 

Bugünde 
Toplanacak 

(Başı 1 inci sahifede) 
kararlar ve esbabı mucibeleri ya
zılmalıdır. 

Galip Bahtiyar B. de dedi ki: 
"- Geçen celsenin zabıtlarını 

dinlerken bir tey nazarı dikkati
mi celbetti. Mesela makina, garaj 
müdürlüğü ihdası meselesi müza
kere edilirken makamın esbabı 
mucibesi çok etraflı, kuvvetli ola
rak tafsilatile yazılmıt, buna mu-

1 
kabil söz söyliyenlerin sözleri za
yıf olarak kaydedilmittir. Zabıt
larda tevazün olmalıdır. lki tara
fın söyledikleri de aynen zapta 
geçirilmelidir. Yahut Avni Beyin 
dediği gibi yalnız kararlar yazıl
malıdır. 

Tevfik Salim P,.: 
- Zabıtlar mufassal olmalıdır. 

Çünkü bunlar senelerce sonra ge
ne tetkik edilecektir. 

Avni B.: 
- Zabıtlar tabii mufassal ve 

aynen, harfi harfine olmalıdır. Bi 
zim mevzuu bahsettiğimiz meclis
te okunan hulasalardır. Hatta 
zabıtlarda öksürükler bile tutul
malıdır. öksürüklerin yerine gö
re çok büyük manası vardır. 

Vali B: 
- Galip Bahtiyar B. zabıtta iki 

tarafın sözleri arasında tevazün 
olmadığım söylediler. Zabıtları 
tutan arkadaslar memur oldukla
rından böyle 

0

bir zehaba kapılabi
lirler. Fakat söyliyeyim ki maka
mın zabıtlarla katiyyen alakası 
yoktur. Böyle bir his varsa tashih 
edilsin. 

Neticede divanı riyasetin zabıt
ları hulasa için uğra,ması muva
fık bulundu, Galip Bahtiyar B. 
müteakiben söz alarak dedi ki: 

- Vali Beyin dün mecliste sar

Bugün 
Mev•'mln en çok beıenilen fi!mle1':nden 

TELEFONCU KIZ 
Miimes•tlesi 

MAGDA SCHNEİDER 
Neıeli - Şen - Şuh op~1'et 

ilave: Pa1'amount dünya havadl•le1'1 

görülecek 
J İ K 

Bir millet yaratan ad~ 
Y O R K 

Muazzam sahneleri havi şaheser. Vatanperverliğin işi
dilmemiş bir nümunesi. 

Mümessili : WERNER KRAUS. 
Uaveten : Radyo dünya havadisleri. Bugün saat 11 de 

> tenzilatlı matine. 

Dahili sahneleri ls
tanbul'da lpekfilm 
stüdyosunda, harici 
sahneleri Yunanls-

tanda yapılan: 
lık Rumca sözlü, f&Ykıh 

Fe a Yol 
Pejisör: 

ERTUGRUL MUHSiN 
Flımi, bugün: 

ELEK 
Sinemasında 

Bu günkü program 
lSTANBUL 1200 m. 

18 • 19 Kemal Niyazi bey ve arka
daılan. 
19 - 20: Orkestra. 
20 - 20,30: Belkıs Hanım. 
20,30 - 21,30: Hanımlar saz heyeti. 
21,30 - 22,30': Orkeatra,Ajana veBor
aa haberi aaat ayan. 

ANKARA, 1538 m. 
12.30 - 13.30 Ankarapalaa orkestrası 
15. - 17. Riyaaeticümhur filhanno-
nik orkestrasının aenfonik konıeri. 
18. - 18.40 Alaturka saz. 
18.40 • 19.10 Viyolon konıeri (Ekrem 
Zeki B. tarafından). 
19.10 - 19.40 Alaturka saz. 
19.40 - 2010 Fransızca clıerı 
20.10 Ajana haberleri ve hava 
raporu. 

V ARŞOV A, 1411 m. Sonaıu, uçsıu buc'.aksız. Ecel: ömür 
sonu, yaşayış sonu. Ecir : .işçi, günde> 
likçi, Ecir: Sevap; emek karşılığı, Ec
nebi: Yabancı, yat. Ecram: Gövdeler, 
gezen, yürtiyen yıldızlar. Ecza: (Bu ke 
lime tlirkçelcşmiştir. Eczacı, ceza.han• 
gibi müştaklan vardır). Edat (gramer) 
Eklenti, sığıntı, Edep: .lyihuy (BU ~~
limcdc türkçclcşm!ştir. Edepli, edepsız, 
edep etmek kelimeleri ondan. çı~§tır·> 
Edebiyat: güzel sözler bilgısı, guzel 
yazılar bilgisi, Ezeli: Başı bilinmeyen, 
başsız, eski, 

fettikleri sözler matbuata da ak- ı -;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
ıetti. Muhittin B. beyanatlarında: -
"Prensipsiz hareketler bizi iflasa BRİGITTE HELI'tl'in 

13,10: Plak. ıs.55: Plak. 18: Or
keatra konseri. 19,25: Hafif musiki. 
Müsahabe. 21,20: Senfonik konser. 

BUDAPEŞTE, 550 m. 

Muallim Ragıp Tevfik 
* * * 

1 - Eb'at: uzaklıklar, 2 - Ebedi: 
Sonsuz bitimsiz. 3 - Ecd: Öllirn. 4-
Ecir: Parahitçi, U§aki. 5 - E~ecrı 
iyilk kazancL 6 - Ecnebi: yaba®. 
7 - Ecramı Yıldızlar, büyük vulık
lar 8 - Ecza: Parçalar, iyileştirici nea
neler.9 - Edat: Söz takmtılan, 10 -
Edep: Usluluk, utanganlık, sayğçılık. 
11 - Edebiyat: Düzgün ve düz güzel 
yazılar, çok sevimli yayış ve söyleyişler. 
12 - Ezeli Başlangıcı belirsiz. 

Üsküdar: Türk şiic kralı: 
Filorinalı Nazım 

• * * 
Eb'at - boy, boy - bo§, uzunlpuk. 

Ebedi - sonsuz, eksilmez. Ecel - ö
lüm değimi. Ecir - (*) Paralı çalışan, 
uşak, aylıkçı, iııçi. Ecran - Yıldızlar. 
Ecza - unarb, parça, bülük, kapsız, 
dafmık. Ezeli - ba§ladığı belli olıni· 
yan, bellisiz. 

Söyleymaniye: Şefik. 
(*) (Para) tllrkçcleşmiştir. 

* * • 
Liıte (4) 

ı _ Çare: Ölüm. 2 - Çehre: Yüs 
3 - Çelenk: Amıagan. 4 - Çemen: 
Yeşillik. Yeşil ot. 5 - Dafia: İticL 
6 - Dağdafa: GürUltll, Şamata. 
7 - Diihi: Bilgiç, çok bilen. 8 - Dair 
Ötilrli, 9 - Daire: Yuvarlak, Halka, Te 
kerlck, fsycri işcvl. 10 - Dava: İş. 
11 - Debdebe: Şatafat. 12 - Dehtel: 
Korkunç, gösterl~ll. 

Bakırköy - Dr. Hikmet 

Yeni ne,rlyat 

Çığ 
Çığ Gençlik Mecmuası, zengin 

münderecatla çıkmııtır. Bu nüıhada, 
meleklerden, perilerden bahseden ıa· 
irlere dair bir yazı vardır. 

Bundan ba,ka, Kütahya - Balıke
air ıimendiferine ait bir tetkik, "kaz· 
!ar" isminde bir Anadolu hikayesi, 
dünya havadişleri, Cemal Nadirin bir 
karikatörü bulunmaktadır. 

götürür" dediler. Bütçe encümeni-
1 

• 

miz hiç bir vakit prensipsiz hare- •on ıah~•erı 
ket etmit deği~~ir. Bu sözden ben lçı•mı•zden Bı•ri 
,ahsan ve encumen arkadatlarım 
rencide olduk. Muhittin Beyin bu 
sözlerini tavzih etmesini isterim. 

Vali B. cevap verdi: 
- Meselenin matbuata akset

mesinin hesabını ben verecek de
ğilim. Belediyenin bir senelik ha
yatını tanzim eden bütçenin mü
zakeresi sırasında acı ve tatlı söz 
söylemek izzeti nefse tecavüz te
lakki ediline, bu dütilnce muva
fılt olmaz. Birçok itler vardır ki 
makamın haberi yokken bütçeye 
konmut veya bütçeden çılcarılmıt
tır. Ben prensipsiz, ıözümde ia
rar ediyorum. Size bir kaç misal 
ıöyliyeyim. Belediyenin 400 bin 
lira istimlalc borcu -.ardır. Bu bor
cun ödenmesi için mecliste karar
lar verilmittir. Belediye bu borç
larını ha.la verememittir. Bütçeye 
bu ıene bu borçlar için 200 bin li
ra konmuftur. Hangi prensiple bu 
paranın 200 bin lirasını kaldırmıt· 
lar. Nihayet bu borç meselesi Be
lediyenin ,ere fi meselesidir. Bazı 
ihtiyaçlar var, onlar yapılmıyor, 
tahsisat verilmiyor. Mübrem olmi
yan birtakım ihtiyaçlar için tahsi
sat ayrılıyor. 

Muhittin B. makama haber ve
rilmeden daha bazı intaat için büt 
çeye tahsisat konduğunu söyledi. 
Bir iki yer saydı. Galip Bahtiyar 
B. bütün itlerde tahsisat bütçeye 
konmadan makamla temas edildi
ğini, istimlak borçları meıelesinin 
halledildiğini söyledi. Vali B. 
borçların kaldığında ısrar etti. 

Bu husustaki müzakere kafi 
görüldü. istirahat için celse on da -
kika tatil edildi. İkinci celse açı
lınca Nakiye Hanımın bir takriri 
okundu. Nakiye H. takririnde 16 
mart tehitleri ihtifal merasimin
de meclis namına hazır bulundu-

:. ................. .... 
TEŞEKKÜR 

V efatile bizleri alamu ekdara garke-

den aeva-ili zevcem ve annemizin cenaze 

merasimine bizzat ittirak et:mit veya ıi

fahea ve tahriren beyanı taziyet lutfun
da bulunmut olan zevata ayn ayn te
tekkiire teeaıürümüz mi.ni olduğundan 
samimi tükranlanmızın ibliğına muh
terem gazetenizi tavait eyleriz efendim. 

1. M. FAHRi ve AiLESi 

ğunu, ınecliıte tebitlerin ruhunu 
taziz için 5 dakika sükQt edilmeıl
ni teklif ettiğini bildiriyordu. Şe
hitlerin ruhu için 5 dakika aükQt 
edildi. 

Asil ruznamedeki maddelerin 
müzakereıine ikinci celsede geçil 

di. Belediye zabıtaaı talimatname
sinin 378 inci maddesinin teklif 

edilen tekilde yeniden tanzim ve 
tahriri hakkındaki sıhhiye encü
meni mazbatası üzerinde bazı mü 
nakatalar oldu. Neticede kabul e

dildi. Bundan sonra 933 senesi 
masraf bütçesinin müzakereaine 
devam edildi. Madde madde oku
narak kabul edildi. Adi masraf 
bütçesinin kabulünden sonra Kara 
ağaç, Darülaceze, Darülbedayi, 
Konservatuvar millhak biltçeleri
nin masraf kısımlarının müzakere 
sine geçildi. 

Vakit geç olduğundan içtimaa 
nihayet verildi. içtima müddeti bu 
aktam hitam bulduğundan ve büt
çenin müzakeresi dün akşam ik
mal edilemediğinden bugün saat 
onda tekrar toplanılması kararl&f 
tırıldı. 

- ----. 
lara kantmı§b. Bu yol komitelerin 
en çok dolaıtıklan Balkanlann ara
sında idi ve her çalısının dibinde bir 
baıka korkunç tehlikenin diıleri sı
nbyordu. 

deki ıeyi hızla itti. O ande gözden 
kayboldu .. Bir kapağın biribirine tah
ta bir çubukla tutuşturulmut iki 
kanadı çubuk itilince açılıvermiı ve 
kız içine dütmüıtü. Mülazım Fehim 
hemen tabancaıını çekti. Fakat o an
de kaçakçı Ali masanın üıtünden 
mavzerini kapmıt ve karııaına dikili .. 
vermiıti. 

. İki kardeı bir saniyenin yüzde bi
rı. kadar kıaa bir zaman gö.z röze ııel
dıler. Mülznn Fehim "Çekil!" deme -
de~ tabancasının tetiğine dokundu. 
Alı. de I~~ ıcktinneınlt, derhal alet 
cdıvermı,tı. 

Mülazım Fehim, yüzü koyun yere 
y!1varlandı. ~li_ ıırtmda beyaz entari 

dbır hortlak gıbı delikten içeriye atla-

'· 
Çavufl~ ja~darmalar koıu,tuklan 

~n Fehım ınleyerck yerde debe
lenıyordu. Parmağı ile deliği göstere
rek ,,üçlükle; 

- Buraya.. Buraya .• - diyebildi 
Kendini kaybetti. Çavusla bir kaç 

nefer derhal delikten içeriy., atladı- • 
J,.r. Bir buçuk, iki metrelik bir irti
fadan yumusak bir toprak üstüne düt-

tükleri zaman, genişte bir tünelde 
bulunduklannı anladılar. Fakat bira
dım bile atamadılar. Çünkü o ande 
bir aaramtı olmu, ve bir infilakın 
dehat gürültüıü İşitillikten sonra ta
va n çöküvermitti. 

"Baklaciyef" in ölümündeki ıır
n ve Dıramada cereyan eden hidiae .. 
!erin. Eırannı ketfetmek için yola çıkan 
mülazım Fehim, aylarca d~ğlarda 
bayırlarda dolaıtıktan aonra tam bir 
ip ucu yakalayacağı aırada kurıu
nı' .,~mit, yere yuvarlamnııtı. -'Baklacief" in üstünde çıkan ka-
dın reaminin bu Lubinskaya ait oldu
ğu muhakkaktı. Acaba Lubinaka bu 
Bulgar komiteciıinin ölümünü haber 
aldığı zaman niçin bu kadar azap 
duymuf ve heyecana tutulmuıtu. 

Sisli Blllkanlar oğulduyor, dıİan
da rüzgar esiyordu. 

• • • • 

Tam bu aaatta Kreana boitazmın 
sarp kayalıklan ara11ndan uçar gibi 
geçen bir atlı, fundalıklar içinde izi 
beliraizletmiı bir patikadan karanlık-

Hava karanlıktı, rüzgar esiyordu. 
Bu yol "Belçika" köyüne ulatan en 

kestirme yoldu. 

. . . . . . . 
Ertesi aabıılı. evlerin bacalarından du

manlar tübneğe batlarken "Küçük Pa
ris .. te acı çığlıklar itidilmişti. Heyecan 
ve korku ile dııan fırlıyanlar, aaçlarrru 
yolan bir kadının Çetme başında hıçkı
nklarla boğularak ağladığını gördü
ler. Bu kadın "Lepiska" nın teyzeıi 
idi. 

Köylüler eTVela onun ba,ına üşüıtü
ler, sonra ne olduğunu anlıyamadan Le
piıka'nın evine koıtular. 

Oat katı dolqblar, alt katı dolaştılar 
ve güzel rakkaaenin yatakodasma girer 
girmez donakaldılar: 

Bir yatağın beyaz baue kaplı yastığın
da dalga dalga ıerpilıni, aan lftÇ demet
leri görmüşlerdi. "Kil<;ük Paris" in gi;J. 
yanaklı, takrak sesli Lepiska11 sapsan 

18,35: Macar halk ıarkılan. Mü
ıahabe. 20,35: Macar beateleri. 22,45: 
Haberler. Müteakiben: Sigan mu
ıikiai. 23: Haberler. Orkestra. 24,30: 
Caz. 

MONIH 532 m. 
18: Konser. 20,30: Koro (heyet) 

tarafından tarkılar. 20,50: Augs
burg'tan: Soliıt opera muaikial 
22, l O: Musahabe, haberler. 23,55: 
(Plak ile) amerika'dan nakledilen 
haberlerin netri. 

ViYANA. 517 m. 
18: Hafif muaiki. 18,35ı Haber-

ler ve saire. 20,35 : N ııt' eli Kuıı.tor 
konseri. 21,15: Maria Magdalena i
abnli bir piyes. 23, 111 ı Haberler. 
23,35: Operet muıikial. / 

MILANO - TORINO - FLORENSA 
20: Plak. 20,35: 1-'aberler. Plilı:. 

20,35: Kahve konseri. 21: Habe.r• 
!er. Plak. 22: Senfonik konser. 

ROMA, 441 m. 
20: Haberler. Plik. 21,50: Kan

ım konser. 22,45: "Kırmızı atçık" 
iaimli temail. 
BOKREŞ, 394 m. 
13: Plak. 14: Plak. 18: Radyo or. 

keıtraıı. 19,30: radyo orkeatrası. 
20,40 Plak. 21 ı Senfonik konser. 
22: Müaahabe. 22,15: Konserin de
vamı. 

BRESLAU, 325 m. 
17.35: Hafif musiki. Müaahabe. 

20,45: AMERIKA'dan naklen: Haf
tanın haberleri. 21: Filharmonik 
kon .. r. 23: Haberler. 23,SOı Müaa
habe 25,40: Dana ve taırannill kon
ser. 

lST ANBUL BELEDiYESi 
Darülbedayi temsilleri 

İstanbul Şehir Tiyatrosu 
Bugün matine uat 15,30 -.e 

_, 

ıuTare 

aat 21,30 

Büyük 
ikramiye 
Opereti 

Umuma 
826 

ve bir odun ribi hareketsiz yabyordu. 
Köylüler ııtavroz çıkararak dizçöktü

ler. Bir ihtiyar, tavana bakan ve cam ııi· 
bi parlıyan gözlerinin perdelerini İn• 
dirdi. 

Onu kırmızı bir yün kutalda boiıarak 
öldiirmüılerdi. 

Armoniklerin, gayda ve flütlerin ıeai, 
o gece Küçük Pariı'te itidilmedi. Gden
ler gülmek için değil, ağlamak için aar
hot oldular. 

Bir heyet ... 
Uıturumca kaymakamı Süleyman Ka

ni Bey, dönmüt dolatmıf, nihayet Yeli
ça köyünde postu aennit, yangelmiıti. 
Kaymakamın hakkı vardı. Elinden ge

leni yapmıftı. Sıcak bir odada İpek kaplı 
bir kanapeye yangelip "bulunuz!" diye 
emirler savurmak kolaydı ama, sarp Bal· 
kanlarda kurt inlerine benziyen köyleri 
teker teker dola,arak bulunmaaı iıteni
len kimseyi aramak kolay bir §OY değil· 
di. Evvela Amerikalı kadını tanıyan 
kimıe yoktu. Sonra hangi köye gitae 
muhtarla papa• kendiıini yarım saatlik 
yoldan kar,ılıyorlardı. Yola çıkarken ne
reye gidileceğini kimseye söylemiyordu. 

(Devamı var) 



" Neron ,, Filmlnd11n bir ıahne 
Ma)lk'te 

Jork 
Almao.yaıım tarihinden bir aahifeyİ 

gösteren çok ırüzel bir 6lmdir. Filmi 
§Öyle hulhıı edebiliriz: 

Alman milletinin hezimet devrinde 
büyük yardımcıu n ecnebi iatlllam
dan kurtancuı Jeneral Jork Krralmm 
Alınanya ile Franııanm Ruaya alehi- ı 
ne kartı harbetmak hakkındaki kara· 
nna muhalefet ediyor. Bu filınde va
tana na.ad fedakarane bir \:retle m· 
met edildiği tefair olunmaktadır: ısız 
&eneıindeyb. NUI ıulbnameainln 
aktindenberi Franuz nüfuzu Pruıya
da büküm silrmektedir. Memleketin 
hala .. hakkında hiç kimaenin limidi 
yoktur, Bütün Pruaya milleti lcis 
bir kralm hükmü altmda inlemekte
dir. Franıa Pruıyayı Ruıyaya kartı 
sevketmek istiyor. Halbuki Prusya' 
nın menfeati Ruııya ile bitlikte Napo
leon ordusuna mukavemet etmektir. 
Bütün ordu erk&nı da ayni fikirdedir. 
Bu husuıta zabitler mÜ§avare ederler• 
ken kapı açılıyor ve Pruıya orduıunu 
ihya eden Jenaral Jork giriyor. Jorlr 
vaziyetten çok mütee.aairdir. Ordudan 
çekiliyor ve çiftliğinde münzevi bir 
hayat yaııyor. Fakat çok geçmeden 
kraldan Ruılara kartı hareket ede
cek ordunun kumandanlıfma tayin 
emrini alıyor. Bu -.da Napoleon'· 
un MoalroYaya slrmeaini teı'iden bir 
balo nrilmektedir. Jork enditeli çeh
reaile bu balodadrr. Jork'un genç ya• 

veri, Jork'un kızma~~~· .F~t 
Kont dö Nuay kendııımn rakibıdır. 
Napoleon'Uıı orduıu hezimete uğru
yor. Fakat orduau beyhude yere bek· 
!emektedir. Bu intizar ordunun maJı. 
vuna sebep olmaktadır. Jork Franaız 
boyundurufundan milletin_ kurtanl
maaı zamanı geldiğini göruyor. Y a~e 
rini Berline göndererek kraldan emır 
almak istiyor. Fakat kral kabul et
miyor. Eğlenceaile meıguldür. Buna 
kızan Jork bizzat krala ko9uyor, va• 
ziyeti anlatıyor. Kral Jork'u dinle· 
mek istemiyor. Jork orduıunun ba• 
tına döndüğü zama!' ordu ve halk 
kendiaile beraberdir. Bu ıuretle Prua
ya milleti Fransı" iıtilaaıİidan kurtu· 
luyor. 

,I~---...... 
Haftanın filmleri 

Majlk: Jork 
Artlıtlk: Paprika 

Opera: Neron 
Glorga: Gizil kuuuetl11r 
Elhamra: Telefoncu lıı:ı 

M11lek: Fena gol 
Etual: Kiki 

Ferah: Çlnde bir gecı 

Asrf: Kerim racanın o(Jlu 
Milli: Dans clnn11tl 

riyor, pek genç olarak Pyrgoa'a ıriden 
kardetine köye avdeti için yazıyor. 
Genç Nino'nun gelmesi eve bir kaç 
günlük sadet getirrniıae de çabuk ge• 
çlyor. Kristina kardeıinin Krisoula' • 
yi aevdlğini "e beraber Pyrsoı'a gi
dip evleneceklerini öğreniyor. Nioni
o bunun konu komıu dedikoduıundan 
ibaret olduğunu ve erteai günü Pyr
goı'a avdet edeceğini vadederek Kria
tinayi teıkine çalıııyor. Erteıl günü 
hakikat meydana çıkıyor. Nlonio Kri
soula'yi kaçınnııtrr. 

Bu son darbe Kriatlnaya çok acı 
gelıniıtir. O da namuasuz fena yola 
sapacaktır. En yeni elbiaelerinl giyip 
sokakta kendine bir ifık aramağa çı· 
kıyor. Zavallı bedbaht kız o kadar 
çirkindir ki kimse ona mültefitane 
bir nazar bile atmıyor. Y alnrz bak
kal çrrağı Yani ona acıyor ve evlen
meyi teklif ediyor. Kristina koca iıte
miyor, a§Jk anyor ve y ani'nin metre
ıi oluyor. 

Bir gün Kriıtina köyün kiliaeainde 
düa ederken yakıııklı bir adam refa
katinde bir kadın görüyor. Bu, Kri
s~ul~'dır. Nionio'dan ayrılmııtır. Şim 
dı hır genç bankerle ya§amaktadır. 
lki eski arkadat bantıyorlar. Hayat 
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insanların her istediği tekle gelemez 
Kriatina gene namuslu kalacak ve o
na bağlanan Yani ile evlenecek, Kri
soula iae dostlu ile Avrupa yolunu tu• 
tacaktır. 

Opera'd• 

Neron 
Roma tarihinin en hapnetll aafbalan

nı ıinemada gönnek istersiniz, bu filmi 
ıeyrediniz, Neron, bu filmi ıu ıel<ilde 
kahramanıdır: 
Muhteıem Roma fmperatorluğır, 

baılarmda imperatorlan zalim Neron 
olduğu halde müthlt bir ahlak feıadı 
içinde yuvarlanmakta, eıirler, lmpe
ratorun havuzundaki yılan balrklan
na yemlik etmekte ve bütün aaray 
halkı içki ve fuhıun himarmdan ayılıp 
etraflarmı görecek bir halde bulun
mamaktadırlar. 

Saray halkı anumda bir iıtiana tet
kll eden tahıa (Zerafet timaali) laka
bım verdikleri Petrondur. lmperator 
Plota, harpte esir edilmif va bir Kral 
hanedanına menaup dilber Lijia'yi 
berayi muhafaza tevdi etmi9tlr. Plota 
mn yeğeni V"ıniaila, Lljia'ya itıktrr. 
Fakat, o, imperatorun malı olduğun• 
dan önce Neron'un muTafakatini elde 
etmek lazımdır. Buna Petron ta,, ... 
aut ve Ujia'nm hatmetpenaha )iyık 
olınadığrru anlatarak yeğenine hedi
ye edilmesini rica eder. Neron aaray
da bermutat tertip olunan bir eğlen
.,. meclisinde J..!jiya'yı görilr. Zevki
ne muvafık bularak ona temellük et
mek İıter. Lijiya'yı Neron'un elinden 
kurtarmak iatlyen Petron kraliçeye 
mllracaat eder. Neronu oyalamak 
makaadila tiirlerlnl ııöırl-lnl ıatlr
ham ederler. Neron .tiirinl aöyler n 
bu huauıta Petron'un fikrini oorar. 
Petron ha türlerin kuvveti olmadığı 
cevabını Terİr. Bu cevap Neron'un ka
fasmda salim bir fikir nyandınrı Ro
ma yanacak ve o, tehrln a«naya yük
aelen alevleri kartıunda müteheyyiq 
olarak daha ku'n'etll Pirler IÖ1 liye
cek. . . Zulılm hl19DIUnda Nerondan 
qağı kahzuyan imperator ukari...ı 

16 mart şehitleri günü 
geriye değil, ileriye atılırlar. {Ba§ı 1 inci sahifede) 

müdürü Hüsnü Bey şu nutku irat 16 mart yuınruğudur ki Türk mil· 
!etinin CO§U§Una hızverdi ve ~hlanan etti: 

- Sili.hıız olarak yatarken an11zm 
ıüngülelerek ıehit edilen ve kan boğu
lan içinde bunalırken bile ırülümaeye, 
ırülümaeye can vere n bu mübarek te
hitlerin hatıralarını tekrarlamak, büyüt
mek, bat uçlannda eğilerek içimiz aız. 
laya ıızlaya bir daha anmağa ıreldik. Ta 
rihin 13 yıl evvelki uğunuz ırününü la
netlemeğe geldik, diyerek toplanıım 
yüksek manasına teTcüman obnuı ve 
920 ıeneıinin 16 martında iılenen ve ta· 
rihe ıilinmez bir leke olarak geçen cina 
yetin acılıklarmı sayıp dökmüı va de
DÜf tİr ki: 

- Biliniz ki milletin bu fedııki.r o
iullan boğazlanrr, her yanlanndan de
lik deıik edilirken kalkmdık, Türk iıtik
lal savaıı tarihi hürriyet tarihi bug6n 
kuruldu. Köleliği hiçbir zaman kabul et
miyecek olan Türk en büyük kahnma
nm yürüdüfü yoda buırün en son sözü
nü söyledi. 

Hatip bundan sonra, cihan harbi hai
leai kapandıfı ve onu takip eden zama· 
na ecnebi ifgal günlerine temaı ede
rek: 

- 16 Mart sabahı lıtanbulun ufukla
nna çöken Kihuıtan ancak Anadolu a
fakında yükaelen nurla süneı bu gÜzel 
beldenin ufuklarında aöktükten IOllr8 

kurtulduk. Bugiln hllr bir hava içinde 
gözlerimizi na,.dmlık bir 16 Mart aba
hını açarken 13 yıl evelld o uğunuz 16 
Martı asil unutmayonız, deniıtir. 

Etem izzet B. ln nutku 

Hilıuil Beyin çok alkışlanan 
nutkundan sonra gazetemizin u
mumi nefl'iyat Ye yazı ifİeri mii
diiril Etem izzet Bey tehir namı
na aık, ıık alkıtlanan fU nutku 
aöyledi: 

Yurttaılarım, 
Bugün 16 mart. 
16 martın Türk kurtulUf tarihinde 

iki isi ve ikl yön il Tardır. 
16 mart bu topraklar ve. • bu yurt 

ilzerinde bir ölüme ve bir dirime des
tek oldu. 

Öldürdil ...... diriltti! 
Diltman topuklanna kadar alça

lan bir sultanlık o ırün son nefesini 
verdL 

- Yatamakl 
Diye haykıran bir millet dirim 

atrlıtının hızım o ırün kendi varlrğm
da coıturdu. 

Arkadaılar, 
Birinci durak ve birinci yön budur. 
ikinci durak: 16 martm kalıpeliğe 

'-'ZDlma11dır. 
Burada mezarlan baımda toplan

dığrmız 16 yurt çocuğu o gün ıüngü
den geçirildi. 
Düşmanın yiğiti ve eri ııraıında ().. 

ğüliir: Kahpeaine de o adı vermek, 
onu o at ile anm.ak yerinde olur. 

Buradaki toplanıtnnızın bir mi.na-
11 d a tarihin ve yiğit Türk milletinin 
asla gözyumamıyacağı ve unutamıya· 
cağı bu kahpeliği kahpelerinin yüzü
ne bir kere daha varmak, ulu ıehitl.,. 
rimize gözyaıı akıtmak içindir. 

Arkadatlar, 

millet: 
- Ankaraya gel. • 
Diyen Mustafa Kemalin yanında 

ve kendi bayrağının altında toplan
dı. Ve .. orada kendini, kendi kendi
sini idare edişi buldu. 23 nisan inkıla
bmı yaptı, tarihi durdurdu, Türk mil
letinin almyazısmı çevirdi, gidit ve 
kurtulut yolunu çizdi. Ve. . Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin künüaünden 
büyük Reisin dilile haykırdı: 

- Türkiya Türklerin ve. • Türki· 
yenin idaresi Türkiye Büyük Millet 
Meclisinindirl .• 

16 mart Türk çocuğu ve Türk kur
tuluıu için ilk dirim .,,. diriliğin böy
lece ve bütün hızıyle çağlayııı ve 
kaynafı olmUJtur. 

Ve. . gene 16 mart kendi kendile
rini, taç ve tahtlarını, Oamanlılrtı 
kendi ellerile dü§man çizme.ine bıra
kanlann kara gÜnüdür. 

Ve.. gene 16 mart zorla, hile ve 
düzenle bütün bir yurdu böliitmiye 
ve paylaımıya kalkıf&lllara tarihin 
en ilerisinde bile bir daha tazelemiye 
koyulanııyacaklan ço,k acı ve çok u
tandıncı bir derstir. 

Kahpece, kalletçe içimize giren, 
etrafımızı saran, yurdumuza yayılan 
dütman 16 martın bugünkü ve o gün
kü neticesile öğrenmiıtir ki yafamayı 
bilen ve batı yukanda yatamanm bü
tün varlıklarını kendinde bulan bj.r 
millet Yok edilemez. Velev !ı;i bin bir 
düzenle tersaneleri, kıılalan, kalele
ri, silahları elinden alınmıt; her ta
rafı sanlınıt ve kartı koyacak bütün 
kuvvetleri kınlmıt bile olsa. 

Ve.. gene öğrenmişlerdir ki Türk 
toprağı üzerinde bütün bir yurda de
ğil, b ir kanta bile gözkoyan yaban
cı millet çocuklan o topraktan ya 
bat lan önlerine düıük olarak çıkan
h r lar, ya süpürülüp atılrrlar. 

Tarihin emperyalist devletlere en 
büyük deni bu olmu§tur. 

Ve 16 martm ters muhakemesi, 
ve neticeler Üzerindeki muhakemeıi 
budur. 

Va .. gene o 16 marbr ki Gazinin 
Türk gençliğine hitabım yaratmıf ve 
o hitap bütün taavir n kudretini, 
belagat ve ifadesindeki canlılık ve 
yüksekliği en çok 16 mart sahnesin
den alrruıtır. 
Vtandaılanm, 
Yurttaılanm, 
Biz de bugünkü gÜcümüzü, deni· 

mizi ondan alıyoruz. 
Arkadaılar, 
Bütün bunlar içindir ki biz her 16 

mart gÜnÜ dersimizi tekrarlar, hızı
mızı tazelendirir, kinimizi damarları
mızda bir tetikliğin iıareti olarak ye
niden tutuşturur ve tek ıeye ağlarız. 
O da: burada yatan ve namertçe öl
dürülen ıehitlerimize. 

Her yı1rn bu gÜnünde gözyaılanmız 
bu şehitlerin mezarlarını sulayacak, 
ruhlarını §"Ulendirecektir. 

Ne mutlu bu aziz ölülere ki yolun
da ve kurtuluıu için canverdilderi kur
tulmu~ bir toprağm üzerinde yatıyor 
ve kurtuluıun bütün tadını tatan rrk 
ve yurttaılarmm duasını alıyorlar. 
Ölenler için de, kalanlar için de bun
dan doyumııuz, bundan sonıuz gillüm 
ve tat nedir? •• 

Ankaralının 
Dafteri 

(Bll§ı 1 inci sahifede) 
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dı. Her tarafta, Anadoludaki ha
reketleri tel'in eden, aleyhlerin
de fetvalar çıkartan bir faaliyet 
vm. 

Harbiye nazın tayin edilen 
Mahmut Muhtar P"fa lsviçrede
dir. Onan için harbiye nazırlığı. 
nı da Damat Ferit PClfCI üzerine 
aldı. Ferit P"f", fngilizlerle aya
,arak kuvvayi tedibiye te,kü edi
yor. Şu tefkiltitın yapılmaaına ka
rm verildi: 

- Erklinı lıarbiyei hu•anye, 
- Anadolu ulahat mülettif 

ıımıımiliği, 

- lzmit ve lıavalisi fevkalade 
kumandanllfı, 

l•lalıat mülettl,l amumiliğine 
MUJir Zeki Pctfa, lzmit ve hava
li.i kumandanlığına da Süleyman 
Şefik P"f" tayin edümi, .. 

inzibat kuvvetlerinin manevi
yah çok bozaktrır. Kamandan di
ye kıt'alann bafına geçen büyük 
ve kilçiik rlitpeli zabitler, ba hal 
karpsında tee:ısiir ve tereddüt 
içindedirler. Hır:ı 1'e menfaat his
•Üe hareket eden ba adamlar, 
henllz lıaTekete geçmeden bile u
YUfmUf gibidirler. 

lngilizler erkllnı harbiyei hu
•usiyenin gÖ•terdiği lüzum daire
•İnde yardım etmektedirler. l•tan. 
bulu ifgal edenler halka dağıttık
ları beyannamede: 

1 - f,gal muvakkattir, 
2 - itila/ devletlerinin maksa

dı, makamı saltanahn nü/uzunu 
kırmak değil, onu takviye etmek
tir. 

3 - ltülll devletlerinin mak
•adı, Türkleri lstanbuldan mah
rum etmemektir. Fakat tQfrada 
kıyam, katlillm ve vukuat olursa 
bu karar de*i,ebilir. 

lstanbul hükumetinin rical ve 
erktinı arannda öyle sal ve buda
la adamlar var ki ifgal ordusu
nun bu beyannamesindeki bu söz
lere inanmıflar, sırcuında onu mü
dafaa makamında ortaya sür
mekten büe geri kalmıyor ... " 

ltgal hadisesi bakında bu muh
terem zabitin verdiği tafsilat, çok 
heyecanlı olmuftu. Dü9manın her 
ıavleti, her zalimane hareketi; 
kalplere kuvvet veriyor, manevi
yatı yükseltiyor. 

Türkeli; fUDun ve bunun man
dasına binerek kurtulamaz. Eğer 
onun kurtulması mukadderse, yal
nız kendi kuvveti ve yardımile 
kurtulacak ••• 

Mustafa Kemalin biitiin mem
lekete yaymak istediği yeni mez
hebin amentüsü budur. 

MiLLiCi 
" Neron ,, fllmlnd11n bir aahne 
kumandam Tigelen, efendisinin arzu. 
ııunu yerine getirir. Şimdi, muhte
tem Roma ıehri, alevler içinde yan
makta ve Neron bunu zevkle aeyret
mektedir. 

Tarihe dönmiyelim. lstanbul nasıl 
işgal edildi? Bu İ§gal niçin yapıldı 7 
Osmanlı lmperatorluğu bu iıgal ile 
naaıl gÖçtü?. Kafkaa Frrkasmm yük
aek ruhlu Türk çocuklan naaıl tehit 
edildi? 

Ve. . biz, bu neıil, bütün Muatafa 
Kemal çocuklan ne kadar bahtiyanz 
ki her toplandığımız mezarbaşı bize 
yurdumuzdan, kendimizden bir hatı
rayı diriltiyor, derı ve ikaz hükmüne 
ıiriyor, bize iman ve kuvvet tazeliği 

·----.. ---.. -...................... ······-

Fakat bu yangın ahaliyi ayaklan• 
drrmıt, kundakçılarm tecziyeıini iste
mektedirler. Neron ahaliyi teıkin j. 
çin bir çare ararken seraeri Feylesof 
Şilon Şilonidea bu yangını hrriatiyan
larm üatiine atmaaını söyler. Neron 
nihayet zalim ruhunu tatmin edecek 
bir vahıet çareai bulmuıtur. Hıriati
yanlar her tarafta yakalanır ve Ro
ma ıirkine getirilir. Canlı meıaleler 
teıkil eden, aslanlara paralattınlan 
inaanlarm feryadı Neron için bir zevk 
teıkil ve tiirlerine ilham membaı ol
maktadır. 

Lljya için hususi bir intikam hazrr
lanmııtır. O, azgm bir boğanın aırtı-

Bütün bunlan bilen, vakalann İ· 
çinde Ya,ayan nesiliz. 

Neticeler üzerinde duralım ve .• bu 
duraklann kürıüaünde ileri çocuklan 
için sesimize yön ve hız verelim. 

16 martın ileri çocuklan ve gele
cek bütün yurttatlar için ilk anlatılı
f' onun Muıtafa Kemal Türkiyeai için 
kara değil, ak ve aydm bir gÜn oldu
ğudur. 

Bunu böyle bellemek li.znn 1 
Yurttaılar, 

Y atamağa layık ve ya§amağa ka
rar venniı milletlerdir ki düfmanla 
çepçevre kaldıklan en kara giinlerde 
bile yüreklerine düten yurt ve kur
tulut 11zıaıyle 9uurlannı biler, sezgi
lerini keskinler, dütünü§lerini bes
ler ve. . her düıman toslamaımda 

getiriyor. 
Ve ırene Türk milleti ne kadar bah

tiyardır ki, altında toplandığımız gü
neı kadar, üstüne bastığımız toprak 
kadar aydmlık bir yurt içindeyiz ve .. 
bir daha hiç hir gücün ıreride brrakb
ğımız sahnelere eı getiremiyeceği ka
dar piıkin ve kuvvetliyiz. 

Arkadaılar, 
Mustafa Kemalin ezberinizde ol

maaı lazongelen hitabesini daima ku: 
!ağınızda muhafaza ederek her yer
de ve cesaretle bağırnnz:: 

Türkiye Türklerindir •• 
Türk kuvvettir!. 
Türk iradedirl. 
Türk imandır ••. 
Türk yeryüzünün eısiz ve en b(i. 

na bağlanmış olduğu halde meydana yük kudretidir! 
brralalır. Lijyanın esirler arasında 
bulunan eski kölesi Uraüs boğanın ü- Gençliğin nutukları 

Heyteall ve sılcıntı yü· 
ıllndell ıayıtıamı~ 

s\n\r\erin\:r.\ 
kuvvet\end\nnek 
için 
gllnde b!Tk&Ç defa 

e,10mura\ 
.. Knoll• 

zerine atılır ve adali kollarile boğayı Bundan sonra Edebiyat fakül- lardandır. Mehmet 8. 
zaptederek Lijyayı kurtnnr. Şimdi tesi tarih şubesi talebesinden F e- görüşen muharririmize 

Melek'te 
kendisile 

'öyle an-Fena Yol imperatorun locaaı önünde halkla be- riha Hanım heyecanlı bir nutuk )atıyor: 
d~ber onun için af istirham etmekte- söyledi: _ Şimdi turada yatanlann 

0 
lıtanbulda, çevrilmiı olan ilk yunan.. ırÖ eınada, sebep olduğu bu vahtetin Feriha Hanımı Talebe birliği vakitki delik deşik edilmit ceset. 

ca ıözlü 6lmdir.f Eıe:?_~aanaryl oau Yu- devamına artık tahammül edemiyen reisi Tevfik Bey takip etti. Tev- leri gözümün önünde canlanıyor. naniıtanın maru muuarnr erinden Xe- ş·ı O b h · ı· 
nopuloa'un büyük bir ~kayeainden alın- Şilon 1 onideı ittlhamkar parmağı İ· fik Bey irticalen .öylediği nutkun- günleri ir da a görmıye ım ••• 
ınııtır. Artiıtler Yunanı .. •t.anm. taruh-• le Neron'u İfaret ederek: Ey Roma da ezcümle dedi ki: 15 marb 16 ya bağlayan gece o 

Ga ilid Ki --.. halkı, •İz aldatıldınız. Romayı yakan a1c· k fk f k k • h aanatkilrlan olan vr 
11

• velli, K.o- 16 Martın büyük Türk ölüleri v ıt a as ır ası ararga ı o-il l tanbuldan Ma Nerondur. Diye bağırrr. O esnada d 
topuli, Logotetidia e 

1 
, t- Viniaiüs'ün tefvikile ayaklanmıı olan başlarımızı kaldırın ve bakın lan Letafet apartımanın a bir içti-

rnazel Şor'u kaçıran Papaa tır. 1 d · ı T k "il · • • • Jd• mada idik. Sabaha karfı dag" ıldık, Bu filınin huli.auı ıudur: asker er e Romaya hücum etmıı o • ür mı etı ıızı zıyarete ge ı. 
Yunan adalarının en ırüzeli ve f&İ· du~larından artık Neron için kaçmak- Diye söze başlıyan Tevfik Bey te· bir kaç zabit arkada,la beraber 

raneıi olan Zante Adaarnda iki geıı~ tan batka çare kalmamı§tır. hitlerin kalan nişanlılarını, anala- arka yollardan geçerek Beyazıta 
k . . K~· O, iltica ettig" i her yerden kovulur. T k 1 td•k O ırada bakt k b" ı· ız yafamaktadırlar. Krıatına ve ~- rını, karde,lerini Ur genç i "inin ge ı • ı ı ır po ıa 

1 b Ve nihayet, gelen aakıı;.rlerin kendisi- IS k N dikk • 1 •oula, evleri kartı karııya o an u z. kendı" anası, kendi kard,.•i gı·bi otuyor. azarı atımizi ce • 1 f ki b · ni tutacaklannı anlayınca ''on bir gay- -. betti• •• 
ardan Kriıtina çirkindir ve a r ır ı b ğ k tb• k k d ·· tutacağını söyledikten •Anra: hayat geçirmektedir. ret e ıça mı a ıne so ara unya- ~ 
Babası içkiye düıkündür. Ağaç Ü· yı millevvea vücudundan kurtanr. "Tür kadirtinastır, hiç kimse- - Ne oluyor? diye sorduk. Po-

zerinde tornacılıkla geçinir. ~ve biraz Olorya'da den kadir9inaslık derai olamıya- lisin verdiği haber müthitti· lngi-
bolluk getirmek için de Kriatina dan· caktır da yakın zamanda bu tehit- lizler bütün binaları itgal etmit-
tela yapar ve panayir günlerinde pa· Gı·zıı· kuvvetler ıeri büyük abidelerinin önünde ıer bir grup ta kafkas fırkası ka-
Zarda satar. Arkadatı Krisoula Ada· daha kalabalık olarak taziz ede- rargahına gitmitti. 
nın en güzel kızıdır. Babaamın bak· Hakiki vakalara istinaden mükem- • • Biz bu haber üzerine geri dön-
k_aI düklcinı onları ferih ve fahur g~ cegız. 

- mel bir surette yapılmı§ olan bu fil- "M"ll t b"" '"k ··ı··ı • • 18 dük. Darülfünun köşesini dönmüt Çındirdiğinden çalıflllaz. Kriatina çir· min sahneleri bugüne kadar ne§redil- 1 e uyu o u erını ve ki 1 h 1 • 1 b 
kin oldug"undan köyu- n delı"kanlıl·- martı unutma .•• " tük • si 8. ıes erı ge meğe at-

.... .. memis bir çok casus vesikalarından j.. l 1 L Yalnız Krisoula ile me§guldürler. İki barcttir. E. 5 vo muganniye Mabel Hadise nasıl olmu,tu? ladı. ngiliz er etafetin kartıaın· 
arkada, arasında burada bir kıskanç- May'in harikulade hayat ve macera- Dünkü merasimde köğsünde ia- daki tütüncünün köşesine de ka-
lı~ baılamııtır. lı İ§ten geçmİ§tir. ları b u eserde c ı !andırılmıştrr. tiklal madalyası taşıyan bir zat rakola kar~ı makineli tüfekler yer-
~ıraz zaman sonra Krisoula Patraaa- Londranın bcmbardıma ında Ska- fazla teessür ve heyecan gösteri- leştirmitlerdi. 
i zengin Alekoopulos'un metresidir. gerak ve denizaltı muharckelerinde d M · d b Ve bı"r avu··ç Türk neferi içerı·de İki kızın arkadatlığı kalmamıştır yor u. erasım en sonra u zat-

cosusların oynadıkları roller ile bu l k M h B · · d öldürülüyorlardı. Ertesi sabah bu re birib.irl.erine •elam bile vermiyor- film tarihi bir v ' kndır Herkes, ı:izli a görü,tü . e met ey ısının e 
ar. Krıatına hayattan bıkrnıı ve yei. kuvv .. tler i gorr:·L ı. ve tekrar görme k olan bu zat 16 mart faciasını ya- zavallı 9ehitler kaçırıhrcasma bu 

&e kapılmııtır. Kısknnçlık onu _k_e_m_ı_·-~~~~~~~~~"~f<_e_n~a UJ'l.l..u....J.'.JIJrzı..i[aı'J.ı.a...llJ:ı:.....ıllılıır.u:~~~~~~~:.J;;.&;:..:.;.:.;,j~;::_:.:..:.:.:..::.....:..:_.:.:..::.:..:::._::.::.:~:.::.~..ı......ııa......,.a. .... .u..,.......;....;....ı.,._,.,..,.....,.;......._!_ı,.;......ıı... .... ı...-.... ..ı. .... .ı...._.&...ıılııroi ......... 
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İstanbul 4 Üncü icra. 
Memurluğun an: 

Emniyet Sandığı namına birinci derecede İpotekli olup 
nısfı 2500 lira kıymeti muhammeneli Alaca Hamam' da Hoca 
Alaettin mahallesinde Tahmis ve asma altı sokağında 28-30 
Cedit ve 28-30 atik numaralarla murakkam bir bap dükkanın 
nısıf hissesi açık arttırmaya konmuş olup şartnamenin 16-
3-1933 tarihinden itibaren dairemizde herkes tarafından gÖ· 
rülebileceği gibi 24 Nisan 1933 tarihine müsadif pazartesi gü 
nü saat 14 ten 16 ya kadar dairemizde açık arttırma ile satıla
caktır. Artbrma bedeli muhammen kıymetinin yüzde yetmiş 
beşini buhnadığı takdirde en son arttırarun taahhüdü baki 
kalmak üzere 9 Mais 1933 tarihine müsadif sah günü yine 
s-at 1~ ten 16 ya kadar dairemizde yapılacak olan arttırma-

• smdıı. gaynmenkul en çok arttırana ihale edileceğinden talip
lerin muhammen kıymetin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey 
akcesini veya milli bir Bankanın teminat mektubunu hamil 
huiunmalarJ lazmıdır. Müterakin vergiler ile vakıf icaresi ve 
Belediveye ait tenvirat ve tan~fat rüsumları müşteriye ait
tir. 2004 numaralı İcra ve iflas kanununun (126) mcı mad

ı eo;İnİI' dördüncü fıkrasına tevfikan bu gayrımenkııJ üzerinde 
;:otekli alacaklılar ile diğer alakadaranm ve irtifak hakkı sa
J "nlerinin. bu hal<larını ve hususile faiz ve masarife dair olan 
iddialarını. ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı 
müsbitP.lerile bildirmeleri, aksi halde hal<ları tapu sicillerile 
sabit olmadıkça sat14 bedelinin paylasmaımdan hariç kala
c,, kları cihetle alakadararun işbu maddenin mezkiır fıkrasına 
g;;n h"rekP.t etmeleri ve daha fazlıı malumat ahnak isteyenle 
rir 1932-2175 dosya numara sile müracaatları ilan olunur. 
~:--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

1nh1 sar la r Umum Müdürlüğünden: 
Nümune ve şartnamesi mucibince yerli malı markahk 

10,000 metre Amerikan bezi pazarhkla sabn alınacaktır. 
Taliplerin nümune ve şartnameyi gördükten sonra pa

zarhğa iştirak etmek üzere o/o 7 ,5 teminatlarını hamilen 8-4-
933 cumartesi giinü aaat 14 te Galatada alım satmı komisyo
nuna müracatları. (1024). 

Askerl teblljiat 

Nisan celbi dolayıaile 
efrad yuklamaaile 

yerli ihtiyat 
329 duğumlula-

rrn ilk yuklamaaı tekrar haziranda 
başlanmak Üzere bugünden itibaren 
muvakkaten tatil edilmittir. --

SATILIK HANE 
FIRSAT 

Kagir - 7 oda - Banyo 
KADIKÖY vapur iskelesine yakın 

Galata' da Tünel cinnnda 

Hrisoveloni Bankaıına 
müracaat. 

814 

SATILIK KELEPOR EV 
Kadıköy Bahariye Caddeo.i Süley-
man Pqa sokağında 7 numerolu ki-
gir ev acele aatılıktır. Bu IO· 

kakta bakkal Koti'ye müracaat. 

3 ıı ncü koiordu 
ilanları 

972 

3. K .O. ve müesseseleri ih 
tiyacı için taahhüdünü ifa et
miyen müteahhidi nam ve 
hesabına ohnak üzere pazar
lıkla 69500: 84200 adet cet
vel 400 zımbah koçan, 177 
mücellit defter ile 800 yaprak 
bastırılacaktır. İhalesi 18 
Mart 933 cumartesi giinü 
saat 1 1 dedir. Taliplerin şart 
name ve nümuneleri görmek 
iizere her gün ve pazarhğa İf· 
tirak için o gün ve vaktinden 
evvel Fındıklıda 3. K. O. SA. 
alma komisyonuna müracaat-
ları. (55) (1165) 

968 • • • 
2. Sv. fırkası ihtiyacı için 

pazarhkla 25,000 kilo un sa
bn alınacaktır. ihalesi 18 
Mart 933 cumartesi günü 
saat 14 tedir. Taliplerin şart 
namesini görmek üzere her 
gün ve pazarlığına ittirak i
çin mezkiir gün ve saatte te
minatlarile birlikte 3. K. O. 
Sa. Al. komisyonuna müra
caatları. (57) (1166) 

959 

ZA YI - Sanyer Melmüdürlü
ğünden almakta olduğum zevcimden 
mubauaı maaımun aenedi resmiaini 
kaybettim. Y eniaini çıkaracağımız

dan zayi aenedin hükmü yoktur. 
Fatih Haydar Sinan ağa Cami 

•o!:ok 26 No. hanede müteveffa 
kaymakam lbrahim Bey zevceai E
mine ve kerimesi Melahat. 

\ 

1 

RESSAM laTa 
"T . empera,, a ı ş 

boyalarının her 
rengi geldi. Boya 

ve malzemenizi fst. 
Necati Memduh
ta bulacaks nız. 

1 

lıtanbul Dördüncü icra Memur· 
/uğundon: Tamamına on bir bin yirmi 
lira kıymet takdir edilen Burgaz a
daunda Manaabr caddeainde 54, 47 
numaralı bahçe denınunda zemin 
kab kargir Ü•t katlan yağlı boyalı 

ahtap kötkün temamı 32 aehim iti
barile on dört ( 14) sehmi açık art
brmaya •azedilmiJ olup 1 Niaan 
933 tarihinde tartnamesi divanhane
ye talik edilerek 24 Niaan 933 tari
hine müaadif pazarteai günü saat 14 
len 16 ya kadar latanbul dördüncü 

1 İcra daireainde açık arttırma sureti· 
le aatılacaktır. Artbnna bedeli hiue

\ ye muaip muhammen kıymetinin yÜz 
I de yebnif betini bulmadıiı takdirde 
1 en aon arttıranın teahhüdü baki kal
t mak Üzere arttırmanın on bet gün 
1 da~a. temd.'.t e~ilerek 9 meyıa 933 

1 tarihıne muaadıf aalı günü ayni aaet-
ta gayri menkul hiaaenin en çok art
tırana ihale edilecektir. Arttırmaya 
iıtirak edenlerin hisaeye maaip mu
hammen & kıymetinin yÜzde yedi 
buçuk teminat akçesi tealimi vezne 
ebneleri & laznndır. Müterakim ver
gi, Belecfiye, vakıf icareai miqteri
ye aittir. 2004 numaralı icra kamı

nunun 126 ıncı maddeainin dördün
cü fıkraaına tevfikan İpotek sahibi 
alaceklılarle diğer alakadaranın ve 
irtifak & hakkı sahiplerinin bu gay
ri menkul Üzerindeki haldanru ve 
huauaile feiz ve maaarife dair olan 
iddialarını eYrakı müsbitelerile yir
mi gün içinde icra dairesine bildir
meleri laznndır. Akai halde haklan 
Tapu sicillerile aabit olnuadıkça aa
bf bedelinin paylllfnuuından hariç & 
kalarlar. Alakade.rlann itbu maddei 
kanuniye ahkamma göre bereket et
meleri •e daha fazla nualOmat al
mak iatiyenlerin 32/2256 doaye nu· 
maraaile memurlyetimize müracaat 
ebneleri ilin olunur. 

DOKTOR 

HORHORUN 
Her gün akf'Ullll kaclu hutalannı 
Eminönü Valide ım..u.a-i yanın. 
daki muayencbanealncle tedevi eder. 

Tel. 2,4131 

637 

ZA Yl ŞEHADETNAME 

Edirne Kız Muallim Mektebinden 
29/2/930 tarih ve 216 nuınerolu 
tahriratile Ankara Maarif müdürlü
ğüne gönderilen tehadetnamemin 

zayi olduğu vukubulan müracaatım 

Üzerine 181 - 392 No. ve 13/3/933 
tarihli tahriratla tarafıma reamen 
teblijf edilmi~tir. Yenisini çıkartaca
ğımdan eaki•inin hüknıü olmadığını 
ilan ederim. 652 Cemile Mehvea 
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Beyoğlu Kazası Defterdarlığı an: 
Mahallesı 

Keçeci piri 

,, '' 
,, '' 

Kalyoncu 
Bostan 
Çukur 

'' '' Hacı Ahmet 

'' '' Kalyoncu 
Yenişehir 
Eskişehir 

,, '' 
'' ,, 

Bostan 

'' ,, 
,, '' 

Çukur 
Bcıı;tan 
Kalyoncu k-..Jluau 

,, ,, 
Yenişehir 

'' ,, 
'' ,, 

Bostan 

'' ,, ,, ,, 
Çukur 

,, tt 

,, '' 

Çukur 

'' !'t 

,, '' 
,, '' 

Kalyoncu 

,, ,, 
,, '' 

Yenişehir 

'' ,, 
,, '' 
,, '' 
,, ,, 

Yeni cami 

'' '' ,, ,, 
,, '' 
'' ,, ,, ,, 

,, ,, 
,, ,, 
'' ,, 
'' ,, 
,, '' 
'' ,, 
,, '' ,, ,, 
'' ,, 
'' '' ,, ,, 
'' '' ,, ,, 
,, '' 
'' ,, ,, ,, 
,, '' 

Yeni cami 

,, '' ,, ,, 
,, '' 
,, '' ,, ,, 
,, ,, 
,, ,, 
,, ,, 
'' ,, ,, ,, 
,, '' 
'' '' 
'' '' 
,, tt 

,, '' 
'' '' ,, ,, 
'' '' 
'' '' ,, ,, 
'' '' '' ,, 
'' ,, 
'' '' ,, ,, 
'' '' 
'' ,, 
,, ,, 

Sokağı 

Hasköy cad. Küsgüncü 

,, '' ,, ,, 
Ön1er hayyan 
Kadıncık 
Peşkirci 
Fıçıcı 
Kır HüEarnettin 
Notacı 
Ok kiraz 
Tabur ağaları 
Marsık 
Kaytancı 
Yeğit başı 
Hanım 
Kadıncık 
Lalyoncu lrulluğu 
Narcil 
Serdar Ömer Paşa cad. 
Tarfobaşı cad. 
Akkiraz 
Hortumcu 

Dere caddesi 
,, ,, 

Tevfik 
Kurtuluı deresi 

'' ,, 
Çukur 
Kara kurun 
r.,... -ıbaşı 

Halepli Bekir 
Karanlık bakkal 

'' '' Tiri11e 
~farl~başı 

" 
" Kalyon-::u 

Katmerli 
Kuyucu Kemım 

,, ,, 
Mandıra meydanı 

Hortwncu 
arde in Kurşunlu har 

" .. " 
" " " 
" " " '' ,, ,, 

Perşembe Pazarı 

Perçemli 

" Mahtum meyadnı 
,, ,, 

F e.-meneciler 
Per~hc Pazarı 
Keresteci Kazıl 

'' ,, ,, ,, 
'' ,, 
,, '' 
,, '' ,, ,, 

Zencirli han 
Tersane caddesi 
F enneneciler 
Keresteci Fazıl 
Y enicami caddesi 35 
Kömürcü Aziz 

,, ,, 
Kürekciler 

" 
" 
" Cami caddesi 

Billur sokak 
Cami caddesi 

,, ,, 
F ermeneciler 
Voyvoda caddm 
Cami cadde.i 

'' ,, 
'' ,, ,, ,, 

•• 
F enneneciler 

.. 
" 
" 
" ,, ~~ 

Tersane cadded , 
,, ,, 

Cami caddeai 

Hane 
No.sı 

51 
2 
4 
5~ 
27 
34 
12 
3~ 

7/ 9 
41 
2~ 

6 
~ 

43 
13 
l;f, 

191 
11 
18 
26 
14 
32 

41 
43 
33 
82. 
84 
56 
22 

218 

35 
28 
30 
17 
2 

<! 
6 

81 
14 
6 
5 
3 

Tahrir 
No.sı 

22 
75 
76 

238 
312 
4111, 
242 

49 
185 
84 

469 
495 
467 
582 
304 
324 
33~ 

36 
249 
143 
97 

443 

7/1 
7/ 2 

23 
215 
216 
363 
287 
184 

204 
526/1 
526/ 2 
422 
134 1 

13412 
134/3 
13'1 4 
87 

400 
387 
348 

Varidatı gay 
n safiyesi 

36 
100 
18 

240,00 
180 
240,00 
360,00 

96 
84,0I 

264 
108 
156 
240 
192 
400 
240 
36 

360 
240 
660 
360 
120 

120 
144 
174 
120 
72 

360 
720 
660 

480 
200 

96 
320 
300 

180 
2700 

180 
144 
60 
60 

300 

32 443 120 
..!6/ 20 298/50 120 
26/ 26 298 156 120 
26 / 26 298/ 56 120 
26 ı 9 298 9 144 
2614 298.134 120 
91 '93195 216/217 /1,2 240 

12 
12 

9 
9 

46 
73 
ıo 
10 
10 
10/1 
12 
10/I 
12 
15 
19 
60 
13 
35 

8 
10 
16 

1/16 
16 

M.1/16 
84 
24 
18 
20 
15 
45 
73 
73 
73 
73 
73 

195 
195 
328/4 
328/4 
409/ l 
510/ 78 
237 
237 
237 
238 
239 
239 
239 
268 
443 
413 
243 

14 
173,8 
173/9 
561/1 
561/2 
561/1 
561/2 

120 
96 

360 
360 

84 
84 

720 
36 

240 
240 
240 
240 
240 
240 
240 

1050 
840 
360 
360 
480 

84 
84 

420 
840 
420 
840 
480 
200 
720 
720 

,050 
1500 
240 
240 
240 
240 
240 

'• 3000 
1260 

) 
) 
) 

900 
360 
360 
900 
360 
360 ~ 

J 
) 
) 
) 1 

) 

Sahibi 

Ahmet Paşa kızı Adile hanım 
Mişşillam ve Nesim Levi ef. 

,, ,, 
Ermanak efendi 
Kiriyadis 
Niko 
Turhan Be) 
Emine hanım 
Eınilya ve Apostol 
Mehmet Selim 
Viktorya 

" 

Nezir ve Behcül efendi 
Aleksandra 
Kostantin 
Mavanacı l\llehmet efendi 
Sütcü Lambo 
Madam Sofya 
Andoniki ef. 
Aşçı Koço ef. 
Sofya hanım 
Andon Kosti ef. 
Hristo Dolar ve hisaedarlan 
Kleopatra ve Eleni hanım 
Sabri ve veli 
Sabri ve veli 
M. Katina 
Cemal Bey 

,, '' 
Mığırdıç Tatkobiyıkyan 
Gül Hanım 

·. 

Cermekan ef. ve hissedarı lafe· 
fan ef. 
Praşkevi Şoya 
Katina Hanım 

,, ,, 
J .ivoris vekili Gavril 
Firdes Hanım ve hissedarları N 
.-.iye Hader H. 

" " " 
" " " 
,, '' '' Dimitri kızı Karaliya hanım 

Hacı Nikoli 
Avram ef. 
Vecihe H. ve hissedarlan Basri 
Bahri efendi. 
Kostaki efendi 
Fredrik efendi 
Peruz Hannn 
Madam Verjin 
Boğosyan efendi 
T odori efendi 
Polis Fehmi efendi 

Mate Oatiryan el. 
Madaroa Haktir7an 
T eoloğoa oğlu Porodoranoa ef. 
V aail efendi 
Şerafettin ef. validesi Behriye 
İskohi hanım 
Ali Ekber 
MadamMari 
Tahir Bey 
Ali Ekber 
Han 
Tahir Bey 

Kadri Bey 
Kirkor ef. 

• 

Hennan ef. -
Sait Bey zade Osman efendi : 
Elaadtin Elisavi ' 
lsakveMuaa 
lsakve Musa 
Bederos ef. ve hisaedan 
Bederos ef. ve hiısedar 
Hamza Bey 
Hamza Bey 
Fuat Bey 

. 
; .. 
, 

Edip Bey 
., 

Ha~n Bey 
Bakkalay NatlY,aa veledi YuYU ' 
Kasap Sotiri 
Pandeli 
Y aaef veledi Yani 
Haralambo 
Mihal 
Manav 
Sarafyadis 

Rober Mizrahı 

Mehmet Nurettin 

106 
106 
19 
21 
23 
19 
21 
23 
80 

M.1/80 
25 

37 
169/1 
169/2 
163/3 
268 
124 
32/1 
32/1 
32/1 
32/1 
32/l 
427/1 
427/2 
185/1 
186 
187 
185/1 
186 
187 
497/1 144 Ahmet Raif 

497/2 
8 144 " " 

600 Maryam hanım 

De"amı 7 inci •ahlfeda 
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• 
Istanbul ve 

Türk 
Trakya 
Anonim 

Şeker F aJ>rikaları 
Şirketinden: 

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

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. 
• • 

Adres: lstanbul, Bahçekapı, 4 üncü Vakıf han 4üncü kat, Telgraf adreni: lstanbul Şeker Telefon: 24470 .. 79 

Istanbul Ziraat Bankasından: 
Sıra No. Seuıti Mahallesi Sokağa 

239 Büyük dere Bil yük dere Babçeköy 

Cinıi 

Kigir hane ve ahır bahçe 
t'e tarla ziraı 67940 

Hissesi 

3/8 

Emllk 
No. 
3, 1 

Hlsıeye g6re mu
bauımen kıymeti 

7500 T. L· 

240 Bliylikada Meşrutiyet Bahçeler Ah,ap baraka ve arsa Tamamı 2/l 2050 ,. 
241 " Yalı Şalcı Ahşap hane 3/2 25 400 ,. 
242 " K.raafil Çınar caddeli 't'e Hekim Ah1ap hane ve dlikkAıa Tamamı 1, 52 7000 ,. 
243 Burgaz adau Burgaz Yeni kuyu Arsa ziraı 280 Tamamı 1 6'.)0 .. 
244 Büylikdere Bliyükdere Eluıa dağı iki hane abfap 112 32, 34 900 ,. 
245 Edirnekapı Atik Mustafa Paıa Furun Arsa Tamamı 6 300 ., 
246 Kocamustafapafa Hacı Hüseyin ağa Narlı kapu iki hane 112 74, 76 6JO ,. 
247 ., Kocamustafapaıa Yazmacı katap KAgir hane Tamaııııı 49 1200 ,. 
248 Topkapı Bayazıt ağa Bakkal Ahşap bana ye d6kkin Tamamı 7, 9 80l ., 
249 Kocamuatafapqa Hacı Hüseyin ağa TarakÇt Arsa Tamamı 1 200 ,, 
250 Edirnekap1 Avcı bey Çukur Arsa Tamamı 10 20C ,, 
ihale bedelleri •• yOıde yedi buçuk pey akçeleri nakden veya ırayri mllbadil bonosu ile ödenmek üzere yukarıda avnh yazılı gayrı 

menkullerden 239 ve 242 sıra numaralıları kapalı zarfla digerleri açık arttırma suretile satı,a çıkarılınıttır. İiıa \ei katiyeleri 27-3-933 pazar
tesi gllnll saat on beıtedir. Şartname mucibince p~y akçelerini ihtiva edecek olan kapalı zarfların yevma mezkiirla aaat on beşten evvel 
bankamızdaki satıf komiıyonuna tevdii muktezidir. Şartname bankamız kapısına aııılm ıftır. Senei haliye t'erııisile belediye rihumu mliı
teriye aittir. 

• 
Türkiye Ziraat Bankası lzmir Şubesinden: 

Mevkii Sokajı Cinsi Mesahaar No. Muhammen K. 
Darağa9 Paralı lı.öprll Selamet Arsa 1896 metre murabbaı bili 12.0JO 

" Tramvay C. Depo 24 de 7 hiuesi 123/121 15.0GO 
" ,. Vadoplo Depo 276 da 265 Yunan hisse~ 23-7/1331101 40.000 

Birinci Kordon "Elyevm postane,. binası Bba ;; 62 110.000 
" Elyevm posta tevziı dairesi ve müşteuıilı!lb Bina 64 51 ·oOO 

Birinci Kordon Hane 284/436 25.000 
ikinci Kordon Hane 162/422 35.0)0 
Göztepe Danlı Bey Hane 917 12.000 

Yukarda evsafı yazılı emval 11-3·933 tarihinden itibaren kapalı zarfla satılmak ilzere nıilzaydeye çıkarılmıştır. Satış peıln para ilec'lr. 
Gayrı mübadillere ver.imiş olan bonolar da nakit makamıada kabul edilir. Talipler taFp oldukları uıala ait teklif mektuplarım bır zarfa 
koyacaklar ve zarfı mühürledikten sonra üzerine muvazzah adreslerini yazaca ı<lardır. Yuhardaki kıymetlerin yllzde yedi buçuğu nisbetinde 
teminat paralarını veya muteber banka kefalet mektuplarile beraber işbu birinci zarfı ikiııci b:r zarfa koyacak!ar ve zarfı müherledikten 
sonra üzerine hangi mala ait bulunduğunu yazacaklar ve ihab günU ıaat 15 e kadar satışa memur komisyanun riyu.-tine numaralı bir 
makbuz mukabi:inde teslim eyliyeceklerdir. Yevmi ihale 6 N.san 933 perşembe günlldlir. Taliplerin meıkür ,günde aaat 15 te Ziraat ban
kasına müracaatları. 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Münakasada verilen son fiat pahab görüldüğünden pazar 
!ıkla satın alınması mukarrer bin iki yüz altı çift sarı çizme
nin pazarlığı 19 Mart 933 pazar gilnü saat on birden on ikiye 
kadar yapılacaktır. Taliplerin şeraiti anlamak üzere her gün 
ve pazarlığa iştirak için mezkur günün muayyen saatlerinde 
ilk teminatlarile beraber komisyonumuza müracaatları. 

(1198) 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Münakasada verilen son fiat lcumandanhkça pahalı gö
rüldüğünden pazarlıkla satın alınması mukarrer 500 ila 600 
altlı üstlü demir karyolanın pazarlığı 19 Mart 933 pazar gü
nü saat 15 ten 16 ya kadar yapılacağından taliplerin şeraiti 
anlamak üzere her gün ve pazarlığa iştirak İçin ilk teminatla
rile beraber mezkiir günün muayyen saatlerinde komisyonu
muza müracaatlan. (1196) 

8•'1 6 ıncı sahifede 
Hane Tahrir Varidatı gay 

Mahallesi Sokağı No.sı No.sı 
' --·-

rı safiyesi Sahibi 
- --

Yeni Callll Kurıunlu ban 26/11 298 144 Fatma Hanende H. 

" " Necati Bey 6 77 300 Roza Hanını .. " ,, ,, 8 78 480 Roza Hannn 
., " Cami caddesi 44 62 72(). Karabet Malakiıı Yani 
,, " " 46 62 720 Karabet Malakia Yani 

" " Kürekçiler 18 562 360 ) 

•• " .. 20 563 180 ) Lazar palaz oğlu vereaeıii 
., 

" ,, 22 564 180 ) 
Yeni cami F erınenecileı 41 345 168 Sabahat hanım 

" ,, Perşembe Pazarı 67 510/75 72 Saime hanım 

" " 
F errneneciler 104 426 300 Kemal Niyazi B. 

" " " 71 359 180 Nazmiye hanım 
,, 

" 
Ali Ya11:1cı 22 318/l 780 Jaınba oğlu vereııeııinden Y orgi 

efendi 
., Fermeneciler 90 318/1 200 ,. ,, 
,. Kuyumcu Tahir 28 318/2 240 Agop ve Serpohi " 

" ,, ., ,. 32 510/87 60 Serpet veledi Filipoa 
,. Fenneneciler 91 368/1 420 imirafiriaa " 

" .. " " 93 368/2 240 " 
" ,, 85 465 360 Hafız Osman Hamdi et. 

Seyoğlunda yapılmakta olan umumi bina tahriri münasebetile tahrir komisyonları tarafından varidat takdir edilip sa
tıiplerinin ikametgah adresleri meçhul bulunan emlakin alelmüfredat numaralarile vazolunan varidatı gayri safiye miktar
ları yukarıya yazılmıştır. Mezkur emlak sahiplerinin tarihi ilandan itibaren müddeti kanuniyesi olan on beş gün zarfından 
menııup oldukları maliey şubelerine müracaat etmedikleri takdirde takdir olunan varidatın kesbi kat'iyet edeceği ilan olu-
....... ot'on..I: ...... 

~l!l ~ 

of, • • ~ ' • • 

' 

1 Liralık Sergi 
Serglmizden alacağını:İ: her h-gi mal 1 liradır. 

Fiatlarımızdan bir kaç nümune 

1 adet yün fanilA 1 Lira tS adet mendil 
3 ,. katkorae 1 ,, 7 f k k d 

All merserize ipek t " .. aatezi er e men ili 1 ., 
dantelalı ka,krııa 10 ,. Erkek mendili 1 ., 
3 ç:ft Avrupa muslin zenne çorabı I ,. 
3 ., merserize fantazi erkek çorabı 1 .. 
1 ,, Hanımlara hal:s ipek Avrupa çorabı 1 ., 
4 adet merserize peçete t 

" 2 çift halis Viktorya reııkli fildekoı erkek çorabı 1 ., 
2 çift fantazi lıeten erkek çorabı ı .. 
2 adet fildekos erkek fanilası 1 .. 

BALCILAR -
DAKİK Zı• YA Memedeki çocuklara ilk yedirilecek 

çok kıymetli ve sıhhi Cir gıdadır. 

HER YERDE ARAYINIZ 

Gedikpaşa'da Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Satın alınacak (On üç bin iki yüz yetmiş bir) çift yerli 
sarı kunduranın kapalı zarf münakasası 22 Mart 933 çar
şamba günü saat on beşte yapılacaktır. Taliplerin şartname 
ve nümuneyi görmek üzere her gÜn ve münakasaya gİrmek 
için ilk teminat ve teklifnamelerile mezkUr günde muayyen 
saate kadar Komisyonumuza muracaatlan. (859) 

GRİPE TUTULMA YINIZ 
Her aabah bir kaıe 

NEOKALMİNA 
.Idıimızcla. Vücüdünüze gripe karfi en kuvvetli Iİ· 
lüıı vermit olununuz. MiDEYi ve KALBi KA· 

58/J 

TfYYEN YORMAZ - 6 ve 12 laıfelik kutulan isteyini2, tek katdi kutu-
nun fiatı 7 1/ 2 kuruıtur. 

52! 

1 
lstanbal Belediye•i ilanları 1 ------

Eminönü Kaymakambğından: Bili ruhsat çıkarılmasın
dan dolayı tq ocakları nizamnamesine tevfikan müsadere e
dilip yedi emin sıfatile Tahta kalede Cömert Türk aokağmda 
6-10 No. lı depo sahibi Albert Tabah efendi ve şürekasına bı
rakılan yedi torba içinde tahminen 420 kıyye boya toprağı 
mahalli mezkiirda açık arttırma usulile satılacağından al
mak istiyenlerin Martın 22 inci çarşamba günü saat on dört
te işbu mahalde hazır bulunmaları ilin olunur. (1209) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Cibali fabrikası için (30) kalem eczayı tıbbiye alınacak

tır. Taliplerin listeleri gördükten sonra pazarlığa iştirak et
mek üzere o/o 7 ,5 teminatlarını hamilen 22-3-933 çarşamba 
günü saat 14 te Galatada Abm, Satım Konıisyonuna müra
caatları. (1089) 



MiLLiYET CUMA 17 MART 1933 

-
ZAFER! 
lpekiş yünlü 

de yaptı! 

Yünlü/eri 
İpeki, mağaz.11lannda 
satılmıya ba,landı 

H •r gün Bursadaki fabrika 
lan yeni yeni Çtf.fer geliyor 
lpekiş fabrikası 
tezgahlarında ima 
line başlanan yün· 
lülerin piyasada 
emsalini bulmak 
mümkün detfldir 

Dünyanın adedi mahdut f11brilca
larından biri ve Türkiyen, en 

büy k ve en asri tesisatla müceh
hez ipekli fabril ası olan (İke'<if) 
in yünlü iıualinJe kazanrlığı mu-

vaff a'ıiyet büyüle bir ıı:aferı!ir. 

!pekit yünlülerinde de 
Pariı moda•ı güaü 

gününe tatbik 
edilmektedir. .. Bu ı, t• lpekl,ln'dlr ,, 

• ır- ... ,, . . . . . \-• . ' • ' • • ~ ? q 

Bizi rahatsız eden 

bu karın •••glnllQlnt 

izale ediniz. 

Hant LI N 1 A sentUrtıııU giyiniz) 
VUCudUnUıdı mevcudiyetini bile hisset· 

111lyec:ek11nıı • Gıydi~lniz anden Jtibaren 
•üeudUnuı heman lıır çok sanllmetrt 
incehıceklır Fazla ılarak iyi H ellıtlkl 

ırıkoıunun daımi " .. uessir masajı sayesin
de ıahmetJlı ve yorucu rejimden arı olarak 
bütün fazla semııli§i izale edecektir. 

Bunu, ma§aıamııa gelip tecrübe ed\. 
nıı. Veya karnınızın kuturunıı " ıııecımı 

lr111aını bildı1"9rık adresinize gllndertiniL 

flatı . 17. lıra - Siyah 20. lira 

Yalnız, Beyogıu•nda 

Tünel meydanında 12 No, 

lstlkıaı caddesi 38!5 No, 

magazaıarında satıltr.ı 

ıP•Rts ı ın&. noald. nau1111-.ma•• 

l:.cnebi memleketlere giden iiccar ve aeyyahlac .. 

Banka K mmerçiyale İtalyana 
Sermayeai 700,000,000 (İhtiyat akçeai: 580,000,000 Liret) 

TraveUert (Seyyahin çekleri) 1atar 

Liret, frank, İngiliz lirası veya doları frank ola~ak satıı.n bu 
çekler aayeıinde nereye gitseniz par.ıınu:ı kemali emnı} etle taıır ve 
her u ma'l i1terseniz dünyanın her tarafında, fehirce otelıerde 
vapurlarda, trenlerde bu çakleri en küçük tediyat için nakit ma· 
kamında kolaylıkla iıtimal edebilirsiniz. Travellers çekleri hakiki 
ahibinden başka kimıenin kullanamayacağı l:ir tekil~e tertip \e 

ih s erli'mi·t•r 4114 

r.1:.r.1:1:1 ıoa3 o (ABOK! 

lat. Mr. Kumandanlığı 
Sabnalma kom. illnlıtrı 

Harbiye mektebi talebesi 
ihtiyacı için 1500 adet aş ka
bı ile kılıfı ve kayışları 25-3-
933 cumartesi günü saat 14 
te açık münakasası vardır. is
teklilerin şartname ve örnek
lerini görmek için her gün ve 
münakasaya gireceklerin bel 
li vakitte komisyonda hazır 
bulunmaları. (522) (955) 

622 
• • • 

Tophane aıkeri fınnmdaki 
tekne kazıntıları ve ekmek kı
rıntıları 25-3-933 cumartesi 
gÜnÜ saat 14 te açık satışı ya 
pılacaktır. isteklilerin şart~a 
mesini görmek için her gun 
komisyona ve kırıntı ve kazın 
tıları görmek için f~a ve !a 
tışa girişeceklerin belli vaktın 
de komisyonda hazır bulun
maları. (523) (956) 

623 

• • • 
Kuleli, Tıbbiye ve Baytar 

mektepleri için 16 kal~m ~~~7 
ze 20-3-933 pazartesı gunu 
saat 14 te pazarlıkla aatm alı
nacaktır. isteklilerin şartna
mesini görmek için her gün 
ve pazarlığa girişeceklerin bel 
li vaktinde komisyonda hazır 
bulunmaları. (552) (1148) 

939 

* * * Hava Birlikleri için 22250 
adet mat düğme 19-3-933 pa 
zar gilnü saat 11 de pazarlık
la satın alınacaktır. isteklile
rin şartname ve örneğini gÖ~· 
mek için belli vaktinde komıs 
yonda hazır bulunmaları. 

(554) (1167) 
960 

Maltepe lisesi için 50 adet 
yün battaniye 21-3-933 Sah 
günü saat 11 de pazarlıkla sa 
tm alınacaktır. Şartname ve 
örneğini örmek için her gütı 
ve pazarlığa girişeceklel'in 
belli vakitte komiıyonda J)a. 
zır bulunmaları (560) 

••• 

(1181) 
1184 

Maltepe lisesi için "50" ta 
kını dahili elbise 21-3-933 Sa 
lı günü saat 14,30 da pazarlık 
la satın alınacaktır. lıteklile
rin şartname ve örneğini gör· 
mek için her gÜn ve pazarlığa 
girişeceklerin belli vakitte ko· 
misyonda hazır bulunmaları. 

(562) (1183) 
985 • • • 

Maltepe Askeri lisesi için 
50 somyalı karyola 22-3-933 
Çarşamba günü saat 15 te pa
zarlıkla satın alınacaktır. İs
teklilerin ıtartname ve örneği
ni görmek için her gün ve pa· 
zarlığa girişeceklerin belli va
kitte komisyonda hazır bülun 
maları. (563) (1184) 

986 .. •. 
Ordu için 350 metre tulün

de 30 adet çelik tel halat 12 
Nisan 933 çarşamba günü 
&aat 15 te pazarlıkla satına· 
lınacaktır. lıteklilerin şartna 
mesini görmek için her gün ve 
pazarlığa girişeceklerin belli 
vakitte komisyonda haz1r bu-
lunmaları. (467) (1206) 

SANCI GE(Tİ 
lDEH BlÇll DARBELERi GiBi 1 BiR ALKOK YAKISI OH, HE RAHATLIK 1 

Bir A.Utok yakısı aınyı ııa.le ~<:!er. BurıJ,;ao maada bır 
Alkok yahu .. bfıtOo Uaçlarm billfiJıa olarak·lııll faslla 
tcs.ırlni icra ff teUuo YC tcdavı cd- SIZ işınute ıncş&ul 
ohzrktll o dı. nzıfaıw yıpar. Gb&fl."- arb. omo.ıl.Jr, dızlcr 

cl~$ıl had bJr saacı hi.uedılta yere bunaıı mcumab çıol& 
•11 Alkok T•lı::ıaını tatbik ediniz. Derhal agnyı tnkiD cdCT. 
Fakat Alltoiı: it.mıni baluı.nuda tutaau.ı •e. takliUcnka 
ulunuu..ı. Her ec:zaocı:de bulunur. 

TOrkiY• Unıuml Acccnıalarl ı 

Ci. 8ı A. BA!<ER Ltd 
IJ!A~ , L 

'="• •• :.u ....... bt-~·· 

IMHNE ~ ~ •Itı :•·l;! afi 1 
SANCIYI ZALE EDER 

En mütekAmil otomobiltel'in bir modeli olan v· .. 8 Ford 
arabası, size yüksek vites ,mutlak emniyet , fevkalade akselera .. 
syon, mükemmel yürüyüş ve konfor, kolay icJare ve güzel hututı 
takdim eder . 

Yalnız şahsi bir tecrübe ,Ford otomobilinin t;>ütün bu şa• 
yanı hayret evsaf ve hassalarını takdir için kafidir. Bir otom~ .. 
bil almak fikrinde olamasanız bile, bizzat direksiyona geçerek 
Ford otomobilini bir kerre tecrübe etmeğe sizi davet ederiz. a 
silindirli Ford arabasını iyi tanıyınız. En yakın acentamıza müra

caat ediniz ve V-8 arabasının tecrübesini yapmağı isteyiniz. Bu 
tecrübe , tarafınızdan hiç bir teahhüdü tazammun etmeksizin 
vaptırılacaktır . 

FORD MOTO~ COMPANY EXPORTs· tNc: ISTANBUL 

KAPPS 

T Q.KiYE 

llRA.6.T 
BANKA5i 

Alman kitapçı, Alman kitaplan en 
f. ucuz satar, Beyoğlu, lstiklil cadde-

ıi 380ı İIT9!1 eefaretİ kartı11Dda, 
633 

u 

ZA YI - Seyrüseferden almıt ol• 
duğwn ( 3364 ve 3490) numerolu 11" 

raba plakalarını zayi eyledim. IJaıt 
olunur. Y orgi Cozopulo• ı 


