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Türkiye ve Mac 
Donald planı 

ANKARA, (Telefonla Bllfmu
harririmizden) - Silahları azalt
ma meselesi hakkında İngiltere 
Batvekilinin ortaya atbğı pli.ıı, 
umumi hatlarile çok güzeldir. 
Pli.ııda eksik olarak göze çar
pan yalnız bir nokta var: Türki
ye hakkında ki.fi derece izahat 
yoktur. 
İngiliz Sllfvekilinin; bu mesel<; 

de Türkiyeyi nasıl mütalea ettı
ği, hangi devletlerin sırasına ~oy
duğu, devletleri taınifte Tiirkıye
ye kartı tam bir adalet ve müsa
vat hiasile hareket ettiği anla,ıl
mıyor. ilk manzara ne olursa ol
sun, Mr. Mac Donald'ın hususi 
politika tesirleri albnda Türkiye
yi ihmal ettiğini dü9ünemeyiz. 
Bu hükmümüz; kuvvetli sebeple
re dayanıyor: Bir taraftan Büyük 
Britanya devletile münasebeti
miz; çok samimi, çok dostanedir. 
öbür taraftan da Sllfvekil Mac 
Donald'm Türkiyeye kartı hususi 
bir ıempati beslediğini iyi biliyo-
ruz. 

Mac Donald pli.ııında her dev
letin çıkarabileceği ordunun sa
y11ı ve kuvveti gösterilmi9tir. 

Halbuki Türk ordusunun sa
yısı ve kuvveti hakkında planda 
bir itaret yoktur. Acaba bu cihe
tin açık bırakılması, Türkiyeyi 
Avrupa konaeri haricinde tubnak
tan doğma, yanllf ve sakat bir 
zihniyetin ifadesi midir? 

Yoksa bunun makul, izah ve 
müdafaası mümkün bllfka sebep
leri var mıdır? 

Şimdilik itin içinde basit bir 
yanılma olduğuna hükmetmek 
daha doğru olacak. 

Bununla beraber, vaziyetin in
kitafma kadar tereddütlerimizin, 
hatta teesaürlerimizin devam et
mesını tabii görmek l&zımdır. 
Mac Donald planında Türklyeye 
aynlan tayyare sayısı da bizim 
için üstünde durulacak mühim bir 
mesele halindedir. llk balatta 
bu mikdarlar tesbit edilirken 
memleketimizin tabiati, hususi 
teraiti, hele bllfka milletlerle mü
nasebet ve mukayesesi ciheti hiç 
göz önüne alınmadığına hükmet
mek zaruri oluyor. Meseli. plan
da Yugoslavyaya Türkiyeye nis
betle iki kat fazla tayyare veril
mesi, Belgradın Roma ile iyi ge
çinmemekte olması bilakis Türki
yenin İtalya ile doıt bulıınmast 
mıdır? Gene bunun gibi Roman· 
yaya aynlan tayyare mikdarının 
Türkiyeye verilen mikdardan iki 
kat fazla olmasına sebep, biri
nin Sovyet Rusya ile daimi ihti
laf halinde, ötekinin de seneler
den beri Moskova ile anlllfmıt 
dost vaziyetinde olması mıdır?. 

Her halde muvaffak olmut 
müsbet eserlerini ortaya koymut 
sulh politikasının beynelmilel a
dalet ve sulh ı;ıolitikası namına 
mahkGm edileceğini bir an için 
farzetmiyoruz. Adaletin zaferi 
için kullanılacak silah adaletsiz
lik olamaz. Bu itibarla İngiltere
nin Batvekili Mr. Mac Donald'ın 
teklifinde Türkiye noktai naza· 
rından karanlıkta kalmıt nokta
ların bir an evvel aydınlatılacağı 
nı kuvvetle umuyoruz. 

Siirt Meb'usu 
MAHMUT 

C. Plastiras nerelerde? 
Yunan Cenerali Plastiras'ın bü

tün taharriyata rağmen nerede bu
lunduğu tespit edilememittir. 
Dün Beyoğlu mehafilinde devam 
eden bir rivayete göre, Plastiras, 
Yalova'da bulunmaktadır. Bunun
la beraber, bu f&yİanın tevsiki ka
bil olamamıttır. 

Diğer taraftan Ceneral Plasti
ras'm dün Köstenceye gideceği de 
rivayet ediliyordu. Dün saat 11 de 
Köstenceye giden Prençipezya 
Marya vapuru ile giden yolcular 
arasında gazeteciler beyhude 
Plastiras'ı arattırmıtlardır. Bir a
ralık papas kıyafetinde birini Ce
rıral Plastiras' a benzetmi,lerse de 
o papasın lstanbulda kaldığı gö
riilmüf, bu zan da tahakkuk etme
ıni~tir. 

Ceneralin Fener Bafpapash
ğında gizlendiği rivayetleri de de- ı 
\ram etmekle beraber, teeyyüt et
ınemiftir. 

emleketin Her 
Maarif mektep kitapları 

programını çizdi 
Mektepler açılmadan 10 gün evvel 

her tarafa kitap yetiştirilecek 

Maarif Vekiü Dr. Refit Galip B. 

ANKARA, 19 (Telefonla) -
Maarif vekaleti bu sene zarfında 
ilkmektep kitaplannın hepsini ve 
ortamektep kitaplarını da kısmen 
tek kitap haline koyınak için lazım 
gelen tetkikatı ikmal ebnit ve 
programını çizmittir. 

Vekalet, kararlarını, bir kaç 

gün içinde ilan edecektir. 
Ortamektep kitaplarımn müte

bakisini de gelecek sene tek kitap 
haline getirecektir. 

Vek8.let, mektep kitapları telif 
usulü, müsabaka ve imtihan 9ekil
leri, telif haklu. derece ve nispet
lerini etraflı bir surette ihtiva e
den bir talimabıame hazırlamıt
tır. Bu talimatnameye göre kabul 
edilen kitap 3 sene müddetle de
ğittirilimiyecek ve üç sene bittik
ten sonra değittirilecekse bu da 
bir sene evvel ilan edilecektir. 

Kitap yelİftİrİlecek 
Kitap tab'ı, uhtelerine verilen 

kitapçılar mektepler açılmadan 
on gün evvel meınleketin en uzak 
kötelerindeki köy mekteplerine 
kadar kitapları :•etittiremezse 
mahallinin if'an ve Maarif Müdü
rü ile vil&yet müddeiumumisinin 
meseleyi tevsik ve tespiti üzerine 
vaktinde taahhüdilnil ifa edemi
yen bu kitapçıların depozitolarına 

(Devamı 2 inci sahifede) 

Gayrimübadiller cemiyeti azaaı dünkü konserleri esnasında .. 

Kongredünhararetli oldu
1 

Gayrimübadiller hükumetten ne 1 

istediler, ne cevap aldılar 
Gayrimübadiller Cemiyeti kongre

si dün Halkevinde saat 15 te toplan
dı. Cebeyi lamail Miiftak B. açb. 
Bundan evvel 23 martta toplanan 
kongre kararile Ankaraya giden 3 
ki§ilik heyetin izahatı dinlenecekti. 
Halil Pı. İzahat verdi. Evvelki kon· 
grede teapit edilen dilekler hakkında 
Maliye Vekaleti Ziraat Bankalarile 
muhabere ebnİf ve heyete bu cevap
ları venniıtir. Heyet Maliye Yeki.Je
tinden aldığı cevaplan cemiyet idare 
heyetine vermiştir. Halil P~. nın iza
hatına göre evvelki kongrede tespit 
edilen dilekler ve Vekaletin verdiği 
cevaplar şunlardır: 

1. - Yeniden bono tevzii. 
Vekaletin bu husustaki cevabı fU· 

dur: imha edilrnemit 2.5 milyon lira-

lık bono vardır. Mevcut bonolann 
imhaıma kadar yeniden bono tevzii 
imki.nı olamaz. Bunun için de asgari 
4 ay beklemek lazımdır. 

2. - lstanbulda müzayedenin dur
dunılmaaı. 

Vekaletin cevabı ıudur: latanbul
da emvalin aatılrnaaı bonolann kıy
metlenmesi için alınmıt bir tedbirdir. 
Binaenaleyh aatııa devam zaruridir. 

3. - Bu defa verilecek ikinci tertip 
bonolardan sonra bakiye kalacak is
tihkak meaeleai. 

Yeki.Jet ıu cevabı vermİ§tir: 
ikinci tertip tevziattan sonra baki

ye kalacak olan matlilbat için evvel
ce kararlaıtınlan eaaı dairesinde 
hareket edilecektir. 

(Devamı 4 üncü sahifede) 

Bazı komünistler mevkuf 
Şair Nazım Hikmet 8. de tevkif 

edildi, daha bazıları var •• 

Nazmı Hikmet Bey 

Gece gelen telgraf isimli bir 
tiir kitabı içinde bulunan bazı 
manzumelerin halkı komünistliğe 
tahrik eder mahiyette görüldü
ğünden dolayı şair Nazım Hik
met Bey aleyhinde takibat yapıl
dığı yazılmıtb. Nazım Hikmet 
Bey, rahatsızlığına dair rapor 
gönderdiğinden isticvabı bir kaç 
gün geri kalmı9tı. Nazım Hikmet 
Bey, iyiletince Yedinci istintak 
hakimi huzurunda isticvabı ya
pılmıt ve isticvap neticesinde 
kendisinin tevkifine lüzum görül
müştür. 

Nazım Hikmet Bey hakkında 
tevkif müzekkeresi kesilmit ve 
kendisi tevkifhaneye gönderilmit
tir. 

Komünistlikle alakaları bulun
duğu zannedilen daha bazı kimse • 
lerin de tahtı zanna alındıkları 

söylenmektedir. 

Sahip ve Batmuharriri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumt Neıriyat ve Yazı Mildürii 
ETEM iZZET 

öş sine Kitap Yetiştiril ce 
Bir hadise 

Fakülte Rei•lni tokat
lıyan bir asistan 

Ali Muzaff•r B. Ankaraga gitti 

Ali Muuıller Bey 

Edebiyat F akülteai Talebe Cemi
yeti tarafından cuma aqamı Tokat· 
lıyan aalonlannda bir çay ziyafeti ve
rilmitti. Öğrendiğimize göre bu çay
da müeaaif bir dayak hadiaeıi olrnuı
tur. 

Dayak yiyen zat Edebiyat Fakül
tesi Reisi Pr. Ali Muzaffer Beydir. 
Dayak atan da Edebiyat Fakültesi 
tarih zümreıi aaiatanlarmdan Nihal 
Beydir. 

Yaptığımız tahkikata göre badi;e 
şöyle olmuıtur: 

Muzaffer B. salonda nıasasında ba
:ı:r zevatla otururken Nihal B. bu ma
ıaya doğru yaklaşmı§ ve oturanları 
aelaml•mıştır. Fakat Nihal B. Muzaf
fer Beyi ıelimlamamıştır. Biraz son .. 
ra Muzaffer B. dıtan çıkmııtır. Ko
rid<*da tesadüfen Nihal Beyi gören 
Muzaffer B. asistan Beye: 

- Biraz evvel herkesi seli.mladm 
(Devamı 2 inci sahifede) 

imur T ı Haa 
Mahkum o'du 

dırıcdıktır. 

Kadınla 
Erkek! 

TAHRAN, 19 
A.A.) - Cina
et mahkemesi, 
izli celsesinde 
apmıt olduğu 
üzakerelerden 

1nra eski saray 
ızırı Timür Tat 
lan'ı 5 sene 
~pse ve 63.000 
imen para ceza
na mahkum et
ıittir. Mahku
ı iyetinin sebebi, 

,·tikap ve dolan-

İtalyan muharrire•( 
tetkikat yapıyor 

ltalyan yazıcılarından MI. 
Marcella D'arle M11ırdan tehri
mize gelmittir. Dün matbaamızı 
ziyaret etınittir. 

Romalı ve yirmi bet yatında ol
duğunu söylüyor. Kendisi kadın
la erkeğin hak ve vazife cihetin
den bundan elli sene evvel, tim
di ve elli sene sonraki vaziyetlerini 

(Devamı 4 üncü sahifede) 

Dil anketi 

Rus heyeti gitti 
Heyet Ankarada bir ay kadar 
kalacak, tetkikatta bulunacaktır 

HükUmetimizce vukubulan davet 
Üzerine evvelki gün ıehrimize gelen 
Rus dil alimi M. Mar ve Rus Fen A· 
kademisi azaaından M. Samoiloviç, dün 
öğleye kadar Boğaziçinde bir tenez
züh yapmı§lardır. Bu tenezzühte ken 
dilerine Darülfünun Edebiyat Fakül
tesi Reiai Muzaffer B. refakat ebni§
tir. Rus i.limleri, öğle yemeğini miaa· 
fir olduklan Tokatlıyan otelinde ye
mİ§ler ve akşam trenile Ankaraya 
hareket ebnitlerdir. 

Güzel türkçe konu§an M. Samoilo
"iç, dün Tokatlıyan otelinde kendisi
le görüşen mubarririmi2e funları aôy .. 
lemiştir: 

- Bugün Boğaziçini gezdik ve çok 
beğendik .. Bu akşam dil ve tarih mev
zulan etrafında Maarif Vekili B. ile 
görütmek Üzere Ankaraya gidiyoruz. 
Bir aya kadar avdet edeceğimizi zan· 
nederim." 

Gelen karıılıklar 
Li.ate ''8,, 

Haber: Duyuk, yalık (haber al
mak duymak, işibnek öğrenmek; ha
ber vermek: bildirmek; kara haber: 
kara duyuk, ölüm). Hafıza: Saklam 
(an "akıl ve fikirde" tutabilmek 
ckuvveb gücü). Hi.kim: Buyurucu, 
üstün. Hi.kimiyet: Buyurukluk. Hal: 
Bulunuf, biçim; güç, zenginlik, ıimdi 
bugün. Halia: Duru, temiz, ak, kat
kısız, kantık değil, karışmamıf; kur
tulmuf. Hasılat: Verinti (toprağın, 
bir ıeyin ve bir itin verdiği şeyler), 
vergi. Hatır: An, ip (ib), gönül; say
gı; keyf. [Hatıra getirmek: iplemek, 
anmak; hatıra getirilmekı iplenmek, 
anılmak; hatırda tutmak: unubna· 
mak; hatırdan çıkmak, çıkanlmakı 
unubnak: hatır kırmak: kırmak, in
ciltmek, darılbnak; batın kalmak: 
incill!_llek, kınlmak; hatır ebnek: say· 
mak, iplemek; batıra bakmamak: İp· 

, ' 
9 uncu liste 

T. D. T. Cemiyetinin listesi 
ANKARA, 19 A.A. - T.D.T. Ce

miyetinden verilmiştir: 
Karşılıklan aranacak arapça ve Fara 

ça kelimelerin 9 numaralı listesi şu
dur: 

1 - İBDA (Bedaatten) 
2-lBRA 
3-lCMAL 
4-lCRA 
5-lÇTlHAT 
6-lDARE 
7-lDDlA 
8-lDMAN 
9-lDRAK 

10-lHALE 
11-lHDAS 
12-lHRAZ 
Listede çıkan kelimelerden mıuıala

n birden fazla olanlann her mi.nası İ
çin ayn karıılıldar ileri sürülebilir. 

lenınek]. Hatıra: ip (ib), anıltı. 
Muallim: Ragıp TEVFiK 

Seki:ııind dbri 

Haber: Bildiriı. Hi.diae: Çıkıverıne. 
Hlfıza: Eıı:berleme, dütünce gücü. 
Hikim: Yasacı, yasa veren, sorlu, 
gemtutan. Hakimiyet: Son söz söyle
me. Hi.I: Gidit. timdi. Halis: An, te
miz, ö:ıı. Harika: Şaplacak. Hasılat: 
Verim, verimler. Haua: Yarama. 
Haaaaaıı Yaraması. Hatır: Gönül. 
Hatır (hatır almak: gönül almak. 
Hatırdan çıkarmak: Gönülden çıka"" 

( Denmı 2 inci sahifede) 

Bin bir ~ile buluyorlar 
Gümrükte yeni ve mühim bir ka. 

çakçılık meydana çıkarıldı 

Gümrükte muayene memurları 
çalıf1yorlar 

Gümrük muhafaza memurları 
hazineye milyonu bulan bir zarar 
kapısı açan bir gümrük resmi ka
çakçılığını meydana çıkarmıtlar
dır. 

Geçen sene gümrüğe balyalar i
çinde zahiren bez gibi görülen 
bir takım parçalar bir firma namı
na gelmitti. O vakit bu parçaların 

bir araya gelerek elbise olabilece
ği hatıra gelmit ve muamele dur
durulmuflur. Yapılan tetkikat 
mevcut parçaların elbise yapıla
mıyacağı neticesine varılınıftı. 
Bu netice üzerine o parçaların adi 
paçavra gibi muameleye tabi tu
tulmasına ve paçavra resmi alın
masına karar verilmit ve böyle de 
olmuttur. Bu karar ve vaziyet üze
rine bu firma faaliyete geçı'lit ve 
i•in tayanı dikkat safhası bundan 
sonra bllflamıtlır. 

Bu defa hakiki elbiselik kuma,. 
lar gümrükten paçavra diye geç
meğe bllflamı,tır. Fakat Muhafa
za B8fmüdürliiğü de iti takipten 
geri kalmamıt ve nihayet geçen 
gün bu firmanın imalathanesine 
gidilerek paçavralar eklenirken, 
ütü yapılırken ve hazırlanmıt el
biseler bulunınuttur. Buradan nü
muneler alınarak vaziyet derhal 
yüksek makaınlara bildirilmi,tir. 

Bu yüzden hazinenin zararının 
pek büyük olduğu anlatılmakta
dır. 

ÜÇ GÖZYAŞI 
Hlikimiyet'te ycu;ımı yazıyordum. 
Gazetenin dil iılerini idare eden 

değerli arkadaıım yerinden fırladı 
ve bana doğru hızla geldi. Kolunu 
uzatıp haykırırcasma söyledi: 

- Baki Şunlara baki 
Elinde bir tomar kağıt gördüm. 
Fakat yüzü beni dahn çok iliıiklen-

dirdi; Ben:ııi uçmuıtu. Dudakları titri
yordu. Ve gözleri )'afla doluydu. 

Dııa vuran gÖ:ııJIGfl beni çok duy
gulandırır. Arkadap.m neden ötürü 
böyle? Hangi acı, Ytll olup 11özlerine 
dolmuf? Acaba kötü bir haber mi? 

Hepsini sordum. Hepsine bir tek 
karıılık verdi: 

- Değili Değili Defill 
- Öyleyse neden gözlerin ya ılı? 
Benzi birdenbire pespembe keıildi. 

Dudakları gerildi. En tatlı ve u:mn 
bir gülümseyiıten sonra gene elindeki 
tomarı gÖ&terdi: 

- Bunlardan I Bunların verdiği öl
çüsüz sevinçten/ 

1 
- Nedir onlar? 
- Dil seferberliğinin ilk zafer ra-

porları? 
Saym:ıı kağıtlara hep beraber bak· 

tık. Dil sorgusuna gelen cevaplar ... 
Milletin ne kadar ııe nasıl candan 
bağlanıp, iliıik gösterdiği anlaıılıyor
du. 

A.,rlardanberi acı ve ya• için eöz· 
yaıı döken bu millet artık mut için, 
ıevinç için gÖzyO§ı dökmeğe alıftr. 

Bu döktüğümüz gö:ııyafı, o döktü
iümü:ıı kanlann mükafatıdır. 

Biz devlet istiklalinin kurulduğa 
Dumlupınar giinü. .de böyle ailamıı· 
tık. 

BU. Lo:ııandaki /Mil.et Paf'J günün
de de böyle ağladık. 

Bi:ıı, İfte milli ııarlık ve benlik kur• 
tulufU olan bu dil gününde de böyle 
ağlıyoruz. 

Ve daha nelere böyle ağlıyacağız. 
Böyle 11özyaşlarımız tükenmez ve 

kuıln olsun. 
Aka GÜNDÜZ 
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MEMLEKETm::&il HABERLER 
• 

[ .. ON-DAKi9':J 

iş bankası 
ihtiyat akçesi 2540000 

lirayı geçti 

·Hudut müzakeresi bitti 
Fransız heyeti Adanadan 

Suriyeye hareket etti 
ADANA, (Hususi) - On bet / rak kurutma i•ine ıarfedilecek

günden beri ~hrimizde belediye ~ 

salonunda toplanmakta olan Tür· Sivrisinek mütehas1111 Ameri· 
kiye - Fransa daimi hudut ko- blı Mr. Alli tehriınizde bulun
~~syo~u . müzak~_releri evve~i ınakta ve Kızılçulludaki batak
gun bıtmı' ve Mosyö Lavutre - Irk mmtakada sivrisinek mücade· 
nin riyaseti altında bulunan Fran- lesi ile tnefgul olmaktadır. 
sız murahhas heyeti diinkü ekia- Aldıiumz malılmata göre, ıiv-
presle Halebe gitmiflerdir. risineklerin itlafı için mazot kul-
Murahhaı heyeti istasyonda va- landmaktrıdır. 

li Mümtaz, beldiye reisi Turhan 
Cemal Beyler Frıuwz Ye lran 
konooloaları ve daha bazı zevat 
tarafından uğurlanmıtlardır. 

Türkiye ve Fransa heyeti mu· 
rahhua.Iarı dün öfledea evvel 
vali Mümtaz Beyi malcamlannda 
ziyaret ederek arzı veda etmitler
dir . 

Heyeti murahhasamızrn da ya
rın ~lırimizden aynlacaklan zan
nolunmaktadır, 
-a:oıt-

Tütün birliği 
SAMSUN, 19 (Milliyet) _ Zi

raat Bankası muamelat umum mü
dürü lsmail Hakla, meclisi idare 
azasından Nusrat ve Hüseyin Mü
nir Beyler Samsuna geldiler. Ban
kaya ait tütün itleri ile alakadar 
olacaklardır. Ziraat Bankasında 
tutün tüccarları ve Aııkaradan ge
l~n . heyet toplanarak Samsunda 
bırlık şeklinde bir tütün firketi 
Y~pıl~ı lüzumu etrafında gö
rusmu,lerdir. 

SAMSUN, 19 (Milliyet) 
S~mıunda yeni bir tütün tirketi
nın fubesini açmak üzere mümea
ail Zeki Bey gelmi,tir. 

Yeni yapılacak bfr yol 
ZONGULDAK, - Otomobille 

Zonguldağa Üç saat uzakta olan 
"Çaycuma nahiyesi" nin yolu ya
kında lanıir edilecektir. 

107 yaşında bir ölüm 
KIRKLARELi, (Hususi) -

Memlektin en ihtiyar adamı olan 
~lacı Settar Ef. 107 Yatında oldu
gu halde dün ölm" tü 

uş r. 

lznıirde bataklıklar 
kurutuluyor 

IZMIR, (Hususi) - Sıtma mü
ız:ele kanunu mucibince batak
a~ kurutulması için yalanda 

beledıyece mükelleflerden para 
toplanmasına başlanacaktır. 

Zabıtadan, bir defter bılııla· 
rak kimlerin para vereceıı.:-:_ 
kimi . ısuuu ve 

erın bedenen çallfACaklarmm 
teabiti iıtenmitti. Te..L 't b.tm k .. d' •Dl l e 
uzer ır. Tepecik semti de bittik. 
ten sonra, tahsili.ta batlanacaktır. 

Ekin iyi 
URFA, (Husuıl) - Son yağ

murlar bugün öfleye kadar de
vam etmittir. 

Şubat ve m~rt aylan içerisinde 
yalan kar ve yağmurlu dolayııi
le kuraklık tehlikesi tamamile or
tadan kalkmıfbr. Urfanm rizat 
vaziyeti iyidir. 

· Buğday fiah günden güne düt
mektedir. 

Bir kaza 
ZONGULDAK, (Hususi) 

Kozluda "Türk kömürleri maden
leri anonim tirketi" ocakları ku
yusunda evelki gün Grizo patla
mıf ve sekiz kiti yaralanmıtbr. Ö

len yoktur. Ate,in neden çıktılı 

.,..bnlmaktadır. 

Kimler çalıımıyacak? 
CEYHAN - Belediye, 18 ya

tından atağı kız ve erkek çocuk
ların çalıtmalarını menetmİftİr. 

Urfada park 
URFA, - Yeni belediye dai

resi önünde parkın yapılmasına 

baflanılmıttır. Bir aya kadar bite
cektir. Parkın her tarafına aAaç. 
1ar dikilmİf ve müteaddit çiçeklik· 
ler yapılmıttır. 

Dil anketi 
(Başı 1 inci sahifede) 

malı:) ııibi. Hatıra: Anım, ammhk 
(anmaktan) • 

S•,,,.Uelalntl• Halit ZIYA 
Lüte S 

Eb'at: Uzaklıklar. Ebedi: Tüken• 
mez. Ecnebi: Yabancı, Ecnm: Y rl
cbzlar, Edep: Utan, edepaiz: Utanarz 
(baya kelimeainln de mukabili olabi
lir). Edebiyat: Güzel yazılar, ırüzel
yazı yolları.. (Yalnız mürekkep ola
rak yazdıjmuz za.m&11 edebiyat ma· 
11&11Da alırız) , 

• • 
Fahit: aykırı; fail: lfyapan. 

Ude1 
Gadir • Gadnıtmelı:ı emaek. Brı bir 

sadirdir: ha bir ezmedir. Gafletı u. 
yarluk; Cözübpalrhk. Gaile: Tasa 
(tam mukabili defilae de t..,.W ..ı .. 
biliria).Galebe: v-.. üstte kalmalr. 
Gaybabet: Ortadan plrilme. Gıdaı 

Beoi. Gına: tolılalr.. CDftır: Kabarma. 

M. Mac DonaldyarınFran 
sız Başvekilile görüşecek 
Romada siyasi ve mali işler etra. 

fında uzun konuşmalar oldu 
ROMA, 19 A.A. - M. Muuolini, 

'Mııc Donalcl, lnııiliz ıefiri, Parlimento 
reiıi, bütün nazırlar ve müı~';ar. 
Fapıt fırkası umum kitibi. n Hancıye 
nezareti erkanı hazır bulunmuılardıar. 

M. Muısolini ziyafetin &onunda ln
ııiltere krahnm ve milletinin tettfine 
bardaimı kaldmmt ve M. Mac Don~d 
ela ltalya kralı ve milletinin ~!'e 
bardafmı kalclınrak mukabele etmiftır. 

Konu,malar 
ROMA, 19 A. A. - M. Muısolini 

dün akf'UD lnııiJiz nazırları terefine 
verdiii ziyafet ancak saat 21 de batla
mqbr. Çünkü konupnalar geç vakıta 
kadar ıürmüıtür. Ziyafetten sonra M. 
Muuolini ve Simon bir tarafta ve M. 
Mac Donald ile ltalya Maliye Nazın 
M. Y ounır diğer tarafta sürekli konuı
malar yapmıtlarcbr. 

Bu konuımalarm ehemmiyetli kunu, 
Maliye ve beynelmilel mübadele mesele
leri üzerinde yapılımfhr. 

Mali i,ler 
ROMA, 19 A.A. - Dün gece ~t 20 

den sonra M. Muıaolini ile lng'1ız na
zırları arasında cereyan eden müzake
relere dair hiçbir tebliğ neıredilmemiı; 
tir. Bu görüşmelerin ~u~ mal~ 
meselelerle beynelmilel 1.Jlere aıt ooktai 
nazarlar teatiıi tetkil etınit olduğu be
yan edilmektedir. 

Ne gÖrüftüler? 
ROMA, 19 A.A. - •M ~c D?,~d 

ile M. Muıoolini arumdaki ilk mulika 
tm umumi mahiyette olduğu eöyl~
mektedir. iki haf.ekil, Avrupa'"'!' •ktı
aadl ve ıiyasi aahada yeniden ihyau 
baldı::mclaki tellklı:ilerini lcarJrlatmıtlar
dır. 

M. Munollni, dün ııabah Fransız ve 
Alman ıefirlerinl kabul ederek kendi
lerine M. Mac Donald ile naad bir zih
niyet dairesinde ııörütecefl halı:lanc!a 
mal\\mat venniıtir. ı 

Bu ıabalı, Sir Ronald Graham, Far-
nea ııara~ ıriderek M. de Joavenel 

ile ııörüımüıtür. 
lngilizler, büyiik dnletler arasrndaki 

teıriki meaainin küçük devletleri hariç
te brrakmalc --.mı tazammun etme· 
melde olduğunu taarih ediyorlar. 

'M. Mac Donald, Sir John Simon ve 
M. Muıoolini arıumdaki ııörüımelere 
lıuııün öileden ıonra lngiltere ıefaret
haneainde tekrar baılanrlmııtır. 

Bu mülalcatta M. Su,,Jtclı ve M. Aloi
ıi hazno hulunmuılardır. 

M. Mac Donalcl, lnııilizce •e Sir 
John Simon ile M. Mussolini Fransızca 
konuımutlardır. 

Mac Donald Parise gidiyor 
PARIS, 19 A. A. - Hanı Ajan11 

muhabirinden: Sair ııünü öğleden ıon
ra Paria'e uğnyac:ak olan 'M. Mac Do
nalcl, ihtimal M. Deladier ile cörüıe
cektir. lngiliz baıvekili, Fransız batve· 
kiline M. Mu11olini ile görüımüt oldu
ğu hususlar hakkında maliimat verece
ği muhakkaktır. 

M. Herriot'nun fikri 
MARSILYA, 19 A.A. - Havaı bil

diriyor: - M. Herriot Petit Proven
çal gazetesinde lngiliz plinma dair bir 
makale yaznııftır. M. Herriot lıu ma
kalesinde planın prensiplerini mükem
mel bulmaktıı. ve şu mütalealan ileri 
sürmektedir: 

Bu prenaipler silah yanırna tekrar 
'-4lamamak .,.. ıiliblan bırakmak fil<
rinden mülhemdir. M. Herriot projeye 
bağlanan ordu mevcutları liıteıinde in
giltereye dair hiç lıir §ey hulamadığm
dan dolayı mütebayyırdır. 

Küçük itilaf 
CENEVRE, 19 A.A. - Küçük iti

laf müme11illeri M. Y evtich'in riyaseti 
altında t.oplanmqlardır. Küçük itilaf 
mümenilleri, Mac Donald pliru haldan
cla umumi aurette nokta; nazar teatiıi
ne ıriripnltlerdir, 

Bu millakat, küçük itilaf de...letleri
nlıı lnırifur pl&nmı tetkik ve münakqaya 
hazır bulunduldannı ııöıtermiıtir. 

Güzel Sanatlar evinde bir toplanma 

Heykeltrq lbaan Bey tereflne Hal
kavi Güzel Sanatlar Şubeai diiıı Alay• 
kiifkünde bir toplantı yapmıılarclır. 
Muallim llıaan Beyin en eaki sanat 
Te Öfrebne hayatım kutlulam.ak için 
bütün Türk aanatkirlan ve yetiftirdi
fi talebe bu toplantı ..,.. çayı biiyüt· 
mü§lerdir. 

Heykeltrq Nejat B. ev namına bo
canın hayatından, memlekette yaptı• 
ğı itlerden ,,.. sanat mücadelelerin
den bahseden bir natuk IÖylemİftİr. 
Çayda bulunan ...,.tJdrlar llua.n Be
yi tebrik ve elbol Öperek hürmet ııöı
tenniılerdir. 

natma •• Türk oanatk&rlarma aon 
zamanlarda gÖıtermek iıtediil yeni 
yoldan bahsederek memleketimizin 
bu çıfırcla hayırlı neticeler vermeııi 
temennileri ahar olunarak toplantı• 
ya nihayet verilmiıtir • 

Mimarlar toplamyor 
Halkavi Güzel Sanatlar Şubeai MI· 

nıari komite.i bu çal'f&lllba ırünü Av
rupadan tetkik aeyahatinden dönen 
mimar arkadqlan tenıfine bir toplan• 
b yapacaklardır. 

Pazar pnll de Halkevine mensup 
musı'1ôıinaalar toplanarak yeni proıı· 
ramlamu ve konaerlerini konutacak
lardır. 

lngiltere _ Iran 
Petrol ihtilafı hakkın
da Şah Hz. nln nutku 

TAHRAN, 19 A. A. - P....U.-to
nun a~ılmaaı münaaebetile söylemit ol
duiu lıir nutukta Şalı. Anıılo Penian 
Oil ile yapılmakta olen müzakerelerin 
pek yalon lıir zamanda neticeye iktiran 
edecefi ümidini izhar etmİftİr. 

Müprunileyh, ayni zamanda bu uz

latmarun doatane bir telôlde olacağı ve 
lran'in hü.kukunu temin ve muhafaza 
eyliyeceii ümidinde huhınmuıtur. 

Rus • lngiliz 
Ihtilifı 

LONDRA, 19 A.A. - Dört lnailiz 
miilıerıdiainin tewkifi metelesi lıaldonda 

lnailtere ile Ruıya uumda notalar 
te.tiıine ve mah·•xeler iCl"Uıl1'a de
vam edilmektedir. 

Şimdiye kadar Ingiltenı bükümetı. 
pek ağır bir aurette denm etmekte o
lan ticari müzakerelere dair hiçbir ka
rar ittihaz etmiı deiilclir. 

Eğer lnııiJtere hükümeti ve Hfan>. 
ti mevkuflann masumiyetinden bu d&
rece emin ioeler bunlarm akıbeti hak
kında endiıe ııö•t-eleri.,. mahal 
yoktur. 

M. Litvinof sefirin talebi üzerine tah
kikatın bitmek üzere olduğunu dnlet 
siyaai ıubeainin yakında iıtintak e.n
lanı muhalcemeleri yapılmak llzere yük. 
sek mahkeme müddei wnumiliğine vere 
ceğini söylemiıtir. 

Yugoslavyaya gönde
rilen allAhlar 

ROMA 19 A.A. - Stefani Aj ..... 
bildiriyor: Fransa ile Çekoslovakya t.. 
rahnclan Yugoalavya'ya ııönderilen U
lah •e mühimmat hakkında n9frolunan 
malilnw.ta ıöre Yugoalavya 1923 den 
1930 a kadar Çekoal......kya'dan ATUs
turya tarikile 900 top, 160.000 tüfek 
11,000,000 top mermisi, 105,000,000 
ku11un 100,000 kilo banıt, 300,000 ki
lo men.ddr lnfilikiye •e 800 tayyare 
bomlıaaı cetirmiıtir. 

1930 elan 1932 :r_e kadar Çekoslovak
ya Yuııoala..,,.•ya ve ATUaturya tarild
Je 483 top, 3000 mitralyöz ve 40,000 
ta,.,....eye karp rıllndoril- ı......a rıöo
denniıtir. 

Daha geçenlerde Çekoslovakya' dan 
Yngoılavye'ya 700 top gönden1miıtir. 
Bundan '-4ka muhtelif yollarla Yugos
lavya'ya 250 aandık top ve tıı.yyare alet 
!erile mühim miktarda mevadch infila
kiye teslim edilıniııir. 

M. Lltvlnof'nn cevabı 
MOSKOVA, 19 AA. - Tas Ajansı 

bildiriyor: lnciliz ııefiri Sir Eamond 
Oney M. Litvinofu ziyaRt ederek 
Metro Vicken lnırffiz mües-ı mil
mesillerinin tevkifi hakkında Avam Ka
marası M. Bald,,Jn tarafmclan yapılan 
beyanatı bildinnittir. 

Balkan, Balkanlıların 
BELGRAT, 19 A.A. - Bu aabııh 

bü~ milzalıeres; eanaamcla harici)'9 
nuın vekili M. Kraıne.-, mecliste hiikU
metia harici aiyaaeti lıalılmıc!a izahat 
"l'SDIİJtİr. 

ANKARA, 19 (Telefonla) 
ı, Bankaaının tcuarruf ve ihtiya
ta çok riayet ettiğini, bu sene nq
rettiği plônçonun kuvvetli ve tek
nik euulara göre tanzim edildi
ğini alakadarlar takdir ile ifade 
ediyorlar. Mecli.ai idare raporu-
nun bir yerinde bu müncuebetle 
deniliyor ki: 

"Geçen 1931 senesinde umu
mi mcuraflardan indirilen (235 
bin) liraya bu sene tcuarruf eUİ
fimiz "94.000'' lira ilaıJe edüirıe 
iki ıenedeki auılma yekunu 330 
bin lirayı bulmaktadır... Bu ıene 
ayrılan nizami ihtiyat paraları
mızın da ilôıJeaile ihtiyatlarunı· 

· zm yeklinu (2.540.000) iki mil· 
yon bq yüz herk bin lirayı bul· 
mıqtur ki sermayemizin nısfın
dan fazladır.'' 

lktısat vekilinin 
mülakatı 

ANKARA, 19 (Tele/onla) 
iki memleketin iktııadi ve ticari 
miinasebetlerinl tanzim etmek, bu 
münasebetleri lıer iki memleket 
i~n daha faydalı mrette ileri gö
tilrmek için Yunan ve Türkiye lk
tuat vekUlerinin bulu,acaklarr da
lıa evvelce kararlllfmrıh. Anla
pldığrna göre iki komfa memle
ketin lktısat ıJekilleri arasıntlakl 
görüpne Atinada olacaktır. Bu 
lıalde lktısat Vekili Malımut Ce
ldl Beyin nisan ayı ortasında Ati
naya ııitmui muhtemeldir. 

Yeni bütçe 
'ANKARA, 19 (Telefonla) -

Bütçe encünıenl 933 ıeneıl varidat 
bütçesini tetkike lxqlamıftır. En
cümen yann Devlet demlryollarr 
ue Limanları biitçeıini müzakere 
edecektir. 

Rna AHmlerl 
ANKARA, 19 (Telefonla) -

Rm dü lilimleri, yarın ıabalı u
ta.yanda Dil cemiyetinin iki kol 
l>llfl tarafından kaTfdanacaklar
dır. 

Tütün kanununa 
ekleme 

'4.NKARA, 19 (Telefonla) -
Tütün inlıiıar kanunu 33 üncü 
marldeainin ıonuna bir fıkra ek
lenmui hakkında Gümrük ve ln
hüuırlar encümeni bir liiyiha ha
zırlamıfhr. Bu lıkraya göre, iki st• 
ralı tütün balycılanmn 4 adedi 
de bir denk sayılacak ue ona göre 
ambar kirası alrnac:akhr, 

DJvanı muhaaebat 
teıkllAtı 

JtNKARA, 19 (Telefonla) -
Maliye enciinıeni Diuanı muhase
bat te,kilah lıSyi/uuuu müzaker,,. 
ye lxqlamqtu. 

lzmir lakAn dalrealnde Paralar bankaya Yüınlacak 
lazım oldukça belediyece .mı: Bu veıile De de hükGmetiıı Türk sa• 

Dimaııdi KEÇEOOLU !---------------------~-----------~~-

Nazır ~ M. Mac Donald'ın Ro
mayi uyahatinj dikkatle takip etmekte 
olduğunu, ınwııaileyhln yapaeafı müla
katların umumi bir ıülaiu ve huznr te"I'· 
1it edecefini ümit ~e ... luaduğu
sw aöylemittir. 

IZMIR, 19 (Milliyet) - lı
kanda memat' balunJuğu nralar
Ja aaiütimali ıörülen Feuııi Be1, 
te111ıif etlilnıİftlr. Sanayiimize verilecek 

istikamet ne olmalı? 
.Hazırlanan rapo!' dün okundu 

d 
Td ıcaret Odası kongr~i dün 0-

a a son toplanbsmı J'Apb. Bu 
topla~trnın ruznameıinde 7alıwı 
aanayı raporu mü----L_ • ., h • .. . . .....:uewe usu. 11 .~ncume~ın ,..a:zırladığı raporun 
aıuzakeresı vardı_ 

Kazım Ziya Beyin rİJ'Ueti altın. 
da yapılan içtİbaacla tı.. rapor o
kundu. Her sanayi tubeainden bi
re~ zattan mürekkep olan bir k0-
mısyon tarafından hazırlanan b 
rapo~ 30 büyük sa:rıfadaa mürek~ 
kepti. 

Komisyon rapoı:aada aanayiimi. 
zin inkipfını muhtelif cepheler
den tetkik etmİftİ. Billıuaa fU nok 
talar etrafında dilekler yapdıyor
du: 

1. - Sanayi himayesinin inki-
fafı. 

2. - Himaye şekill.!rİnin sureti 
3. - Tarzı himaye 
4. - Teşviki sanayi kanunu, 
5. - Gümriik tarife kanununun 

kabulü muvakkatti. 

6. - Sanayi krediıi -leııi ve 
Kredi Bankaıı kanunu. 

7. - Sanayide tahdidat. 
8. - Nakliye tarifeleri, 
9. - Müteharrik kuvvetler. 
10. - Muanıele verııisi. 
11. - Raayonalizuyon. 
12. - Smai tedrisat. 
13. - Vahdeti merci. 
14. - Muhtelif dilekler. 
Görülüyordu ki rapor derin bir 

tetkik ve ihtıau mahsulü idi. Ra. 
porun okunması bitince riyasete 
s~~ ~y geldi ve rapor hakkında 
~ ıatiyen olup olmadığmı aordu. 
Kımse aö:zalmadı Ye raporun ay. 
nen lktıaat Vekaletine gönderil
mesi itifakla kabul edildi. 

.S?z. alan Sanayi Birliği Umumi 
Katıbı Nazmi Nuri Bey raporun 
hazırlanmasında büyük bir liyakat 
gösterilmesinden dolayı encüme
ne te4ekür dilmesini teklif etti 
ve krbul edi ldikten sonra kongre-

/ ye alkı,Iarla nihayet verildi , 

Maarif ve mektep kitaplan 
• (Bap ı inci ııalıifede) l lanlann öğrendiklerini kaybetme. 

derhal YaZJJet edilecektir. meleri ve malOmatlanm arttırabil· 
Şu bale nazaran tibilerln mwı- meleri ~n bir d': ~alk. kütüph~ .. 

lazam ve kuvvetli lefekküller ha· neler vücuda getinlmesı Maarıf 
tinde nrilnakaaalva ciritmeleri il- Vekaletinin çalrtma proaramında 
:ımncelmektedir. esaslı yeralmaktadır. _ 

Talimatname bu hafta zarfmda llıtüa. lritaplan ·-
batvektlete takdim edilnıit bulu- Darülfünun fubeleri talebeleri-
nacaktır. nin müracaat edecekleri ilim ve 

llkmektep muallimleri ibtr1&1 kitaplan da bu meyanda na 
Bundan batka veki.let önümüz- zarı itibara alınarak bunlann han

deki bütçe senesi zarfında ilkmek· gi kitaplardan terekküp edeceği 
tep muallimlerinin gerek mesleki ıeneden seneye ne kadarmın ter
•'!erek umumi mal~tla~ı ge~ cüme veya telif ,eklinde hazırla-
nıtletmek ve kuvvetlı yetıfmelerı lab'I · · 

· k ı ı tırmak • · b' 'lkm k nıp bastın ı ecefi teıpıt oluna-nı o ay at ıçın ır ı e - k 
il. • kü'tii h . . ca hr. tep mua ımı p anesı teaıı et-

mek Üzere bir kitap seriıi intihap Bu kitaplardan bir kumının nıü-
ve tabedilecektir. nuip miktarda vekalet tarafından 

Ortamektep talebesinin ders ha satın alınmalı: üzere seçilen mevzu 
ricinde ınalUnıatlannı genitlet- veya eser hangiıi ise, alacafı mik
~ek, fikirlerini münak•ta ve tah· tarla beraber ilin edilecek tercü. 
hl yoluyla i•lebnek için de nıuhte- me veya teliflerile beraber baııl
lif ders ınev:zulan etrafında ken- ması da tibilere verilecektir. 
d_ilerine elzem olan bir kitap seri- Masraflarını koruyamıyan az 
sı ve kütüphane teaisine çallfacak aatıtlı ilim ve ihtrsu kitapları 
v_e hu .ki~plar ortamektep muaJ. Devlet matbaasında basılacaktır. lımlerı, lıaeliler ve muallimleri i-
çin de mesleki ve umumi nıalUına
ta ~üteallik kramıları ihtiva ede
cektır. 

Halk için 
Millet mekteplerinde okumu, o-

Veki.let bu itler için yeni sene 
bütçesine 75 bin liralık tahsisat 
koymuttur. 

Gelecek senelerde arttırılıua11 
düşünülmektedir. 

~ eöd .... fU nretle hi
tam vemıiftir: 

-;- Ballıan, lıalkanlrlanndır, Yuııoala•
ya mn Yama ariadaki parolası,, budur. ·=·----

Bir hadise 
(Bqı 1 inci sahifede) 

da, lıana niçin aelbı nıımedln? de
mittir. 

Muzaffer S..,.le Nihal Beyin arau 
eaki bir meaeleden dolayı açıktır. 

Nihal B., Muzaffer Beyin bu auali 
üzerine: 

- Sana aelinı .,.__ deıniftir. 

Bu -da, birci- asabiyete kapı
lan ııenç aaiatan Muzaffer Beye bir 
iki tokat vurarak yere düıürmüttür. 
Yere yuvarlanan Muzaffer Beyin 
aizmdan, burnundan kan ııelmeğe 
baılanuıtır. 

Tokat ..,.ıerini duyan -ıondaki ta
lebe ve hocalar hldiae yerine ııelmiı
ler ve Muzaffer Beyi kaldırarak iıti
rabatini temin etmiflerdir. 

Ali Muzaffer Bey diin alq.un An
karaya hareket etmiftir. 

Yunanlatan'da ılddetli 
zelzele 

'ATINA, 19 ( A.A.) - Halki
dikyada fiddetli bir :zelzele du
yulmuptur. lleri .. oı ahalisi, deh
fete dü,müftür, Kırlarda otur
maktadırlar. 

At koıalan 
IZMIR, 19 (Milliyet) - lllt

balıar at kopzlanna niıanıla bap
lanmcurna Jair olan emir ıebnq
tir. KofUlar be, lıafta deıJam ede
cektir, 

l:ımtrde dolu 
IZMIR, 19 (Milliyet) - Bu

rün saat on bqte •ağnaklı yağ
murlarla beraber dolu diipnürtür. 

Kayaeri'de dokuma 
fabrikası 

KAYSERi, 19 ( A.A.) - Du
luıma fabrikcuuıın Kayaeride ya
pılacağı lıalrkındaki lıaber, Kay
serilileri çok •euintlirmi,tir. 

Ticaret odıuında yapılan top
lantında, bir ~ükran arrnaganı ol
mak üzere fabrika yapılacak ye
rin paraıu; olarak verilmesi ka
rarlQftınlm1fhr. 

Norveçle taka• 
mnamelal 

'ANKARA, 19 ( A.A.) - Türlı 
mahsulôt ve mamulatına heniiı 
pazar olmayan memleketlere ta
kas tarihile yapılacak ithalata dil" 
İr 18-12-932 tarihinde gazetelerde 
neşredilen ilanın dördüncü madde 
•İnde yazılı memleketler ar<Uıt'" 
Norveç dahi ilave edilmi~tir. 
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Ekonomi 

Ne kadar ihracat yapıldı 
Bu ayın ilk onbeş gününde 

ne aldık ve ne sattık 
G.. ..k ve inhisarlar Vekaleti 

umru ··d' . . 
1 tatiıtik ve Tetkik Mu ırıyetı 
ı:art ayının ilk ıs günlük ithalat 
ve ihracatını toplamıttır · 

Hazırlanan istatistik nüshasına 
göre (15) günde ithalatımız:. 
(2.244.317) liralık bir kıyınet goa 
termesine kartı ihracatımız bun~ 
( 436.414) lira eksiliğile (1) mıl
yon (807.903} lira olmu!tur. 

Bu senenin iki ayına aıt rakam
lar bu seneki rakamlara karıttırı
lıraa . iki buçuk aylık ithalatın 13 
mily~n (286.81) ve iraca~. ~a 
(15.744.040) lira olduğu gorulur 
ki bu iki buçuk ayda ihracahmuı 
ithalattan (2.457.169) lira fazla 
olmuttur. 932 seneıinin iki buçuk 
aylık ithalatı ise (13.331.631? ve 
ihracatı da (21.295.083) lırayı 
bulmuttu. 

Martın birinci 15 gününde bat
lıca ithalat ve ihracatımız atağı
da gösterilmittir ı 

iTHALAT 

E,yanın cimi Lira 

Yün ve kıl iplilderf 119.068 
Yün mensucat 107.247 
Şeker 80.898 
Kahve 80.694 
Sargılık k!frt 37.505 
Matbaa kAtıdı 77.598 
Pamuk iplikleri 106. 704 
Pamuk menaucat 374.971 
Her neYi demir 38.587 
Galnnizll demir aç le•-
ha 29.474 
Defirmen, hamur, tobr 
v. a. makineleri 38.496 
Benzin 20.268 
Petrol 28.320 
Alır maden yaAlan 79.527 
Seroın ve &fllar · 20.076 
Sair flfy& l .004.884 

iHRACAT 
E,yanın cinai Lira 

Yumurta 19.042 
Banak 35.0SS 
Av derileri 92.533 
Halı 32.367 
Arpa 72.816 
Kepek 17.621 
Kuru üzllm 208.918 
Kuru incir 32.296 
Fındık 80.830 
Zeytinyalı 20.975 
Tütün 729.495 
Palamut 49.946 

" hGlbuı 17.68S 
Pamuk 24.870 
Afyon 62.811 
Kereste 23.002 
Maden k&mUrU 31.452 
Sair etya 256. 168 

Taka• baıladı 
Son takaa karamarnesile yerli 

kilimlerimiz de takaaa tabi tutul-
tu Dü·n kilim üzerinden ilk mUf · 

1 BORSA 1 
(lı Bankatmdan alman cetvelclir) 

18 MART 1933 
Fiatlan 

lıtikrazlar 
latikr~ d•bili 96,
Şark :roUan S,15 
D. Manhhido 58,SO 

Tahrilit 
Elaktrilı 
Tramway 

Cümriikl•r 5,75 
Saycil malııl 7 r-
Baidat 11.711 
T. a•kM'i7•. 7;ıs 
lanir ıı.tedı7• 
lıtik...a 

Tb.ı 

lblıbm 

it. B&. Nama t0,15 S BoB:lobt.i 
ıt.- T•koı .. ,. Hamiliaa 

t 19.- çı.._lo Ar. .... Müeı•i• J 
NUyork 47,70 ttih&ı do7. 
Reji 4,10 Şark do7. 
Şir. hari7e 15.- Balya 

l&.-
42,70 
42,40 

24.--
37,.-
11,-
25,46 
ı.10 

Tramway St,50 Şark m. ecza 
U1Dumi Sisot'ta 11.- Tele(on 

2.ao 
2.85 

14.-

ÇEK FIATLARI 

Pariı 12,06 1 Prai 
Londra 730 i Viyana 
Nuyork 47,60 i Matlrit 
Mılano 9,21,75 Berlin 
l!rülı.ael 3,395 Vartova 

Atina 11,63 I Peıt• 
Cenc•r• 2.45.'40 Bükreı 
Sof la 66,885 B•lpat 
Amaterdam 1,17.62 Moalıı.oya 

NUKUT (Satq) 

Kurut 

20 f . Fraaaız 170.- ı Şilin, A •• 
1 faterlin 734 1 Pezeta 
l Dolar 207.-- 1 Marlı: 

20 Liret 218 1 Zeloti 
20 f. Belçika 115 1 Penıa 
20 Drahmi 25.50 20 Le7 
20 i. Jawiçr• 820.-- 10 Dinar 
20 L•wa 28.-- 1 Çernoweç 
1 Florio 85.- 1 Albn 

21 kur. ÇeJc 120 1 Mecidiye 
Banknot 

15,96 
4,25,25 

5,60 
1,98.SO 
121.50 
4,21,75 

79,92 
34,91,75 

J0,87 

kuraı 

26.-
17,-
50,-
24,-
33.-
23,-
55.-

9,32 
34.-
2.· 

defa büyük bir takas muameleai 
yapılmıthr. 

Ne it yapacak? 
Gelen ma!Gmata göre Almanya 

da yeni ibtaa edilen Milli Propa
ganda Nezareti bilhaaaa iktiaadi 
propaganda iflerile de metgul o
lacaktır. 

Gümrük re•imleri 
deglıtl 

laveç Hüldlmeti gerek hariçten 
gelen ve gerek dahilde i9lenen tU
tünlerin gümrük reaimlerini de
littirmittir. Bu buıuata odada ma
IUınat vardır. 

Mo•kovada sergi 
Moakovada Sovyet Ticaret O

dası bir büyük ıergi açmıfbr. Ser
gide ihraç qyaıı tethir edilmekte
dir. 

VekAlete bildirildi 
ihraç efyamızdan olan tiftikle

rimizden okturuva resmi alınma
ması için Odaya yapılan temenni
yi Oda tetkikatile beraber 1ktıaat 
Vekaletine bildlrmiftlr. 

Bir mü•ade 
ANKARA, 19 - lstanbulda bu 

lunan Yazma ve dokuma koopera
tifine llznn olan iptidai maddele
rin kontenjan harici olarak mem
lekete ithalini temin için vek!let 
kooperatifin g&nderdlii ilk fatu
rayı taatilı: etmittlr. », ___ _ 

Odada 

Nelere ihtiyaç var? 

Hazırlanacalı do•galar galııa-
da 11ell1Jlete giJnderilecelı 

Ticaret odasının her sanayi tubeai
nin ayn ayrı istekleri •e ihtiyaç
ları hakkında bir müddettenberi 
devam eden anket bitmittir. 

Ticaret Odaaı bu anket netice
ıinde aanayiimizin ihtiyaç ve di
lekleri hakkında bizzat alakadar· 
lardan toplanmıt kuvvetli mafQ. 
mata sahip olmuttur. Gelen cevap 
lar Odaca tasnif edilecek ve ha
zırlanacak bir doaya lktısat Veka
letine gönderilecektir. 

lzmirden cevap geldi 

Odanın madenlerimizin vaziye
ti hakkında her vilayetten iatedl
ti malilmata lzmirden büyük bir 
rapor gelmiftir. 

Bu raporda İzmir havallıindek i 
madenler zikredilirken garbi Ana
doludaki krom madeni zenginliii 
tebarilz ettirilmektedir. 

932 de cihan krom sarfiyatı 
250.000 ton iken bunun 40.000 to
nunu Türkiye vermittir. 

• 
126 lira! 

Bir aile için bir ay 
yetiyor mu? 

Ticaret Odası fUbat ayma ait 
geçinme endeksini netretmittir. 

Bu endekse nazaran hayat fU· 
batta bir ay evvelkine nazaran ha
fif bir ucuzluk göstermektedir. Bu 
inifin Yakma ve aydınlahna mad
delerinde olduğu görülmektedir. 
Şubatta bir ay evvelkine nazaran 
yiyecek ve içecek fiatlerinde bir 
fark olmamıthr. Giyecek etya ve 
ev kiraları da ayni seviyeyi muha
faza etınittir. 

Şubatta bir Türk altınının aylık 
vasati fiati 923 kuruftur. 

Bu ayda Jstanbulda ana, baba 
ve üç çocuktan mürekkep bir aile
nin geçine.bilme~~ _i_c;in 126 !ira 50 
kuruta ibtıyaç gorulınektedır. 

--«0»'---

Hava postaları 
Ankara ile lstanbul arasında 

seferler yapan Amerikadan gelen 
tayyarelerde bir kaç gün temiz
lik ve bazı küçük tamirler yapıla
cağından bu seferleri Yüngera 
tayyaresi yapmağa batlaıruttır. 

Dün Tahir Beyin idaresinde 
olan bu tayyare ile Şurayı devlet 
azaımdan Edip Kemal Bey ve re
fikaıı ile Şurayı devletten Hakki 
Beyin kerimesi gitmittir. 

Talebe çayı 
Galatasaray Lisesi felsefe ve 

riyaziye tubeleri son smıf talebe
ıi dün saat 16 da T okatlıyanda 

' bir çaylı dans vermitlerdir. 

; 

20 MART 1933 

Spor 

Kış sporları 
Antrenör Ankaradan 
geldi, izahat veriyor 
Atletizm antrenörü Her Abraham 

Bur .. da kış sporlan hakkında yapb· 
iı tetkikab bitirmlt ...., alakadar let
kilata izahat vermek üzere Ankara
ya gİtmİfti. Ankara civarmda Elm~
dafmda da tetkikat yapan antrenor 
dün tehirimize dönmüttür. H~r A~
raham aeyahatinin umumi netıcelen 
hakkında demittir ki: 

- Uludağdaki tetkikabm b.en~e 
anlatamryacağmı kadar lruvveth hır 
intiba bıralı:rrutbr• Bu .. ha, kıt sp~
lan için dünyada ender bulu'!ur. b.ır 
huauaiyeti haizdir. Beraber ııetirdiğim 
resimlerden de anl&§ılacağı veçhile 
Uludağ, aeyyahlarm hliyük rağbetle
rini celbeden en maruf Avrupa kıt 
spor oahalannm bütün teraitine malik 
tir. Burada ııayet kolay bir tetkilit 
ve pek az bir para ile canlandmlacak 
kıt sporlan faaliyedrıhı vereceği "':' 
mere tahmin edildiğinden çok geDJJ 
olacakbr. . 

Kıt aporlannm oıhhat llzeriııde~ iyi 
teairlerinden baluedecek değilmı. 
Bu cihet o kadar açık bir aurette b
pat edilmiftJr ki fazla IÖ:ıı IÖylemeğe 
lilzum yoktur. Uluda! ...., emoali yer
ler yalnız gençlik için değil her yatta 
inoanlar için kolay, ucuz, ...., çok uh
hl bir ıpor sahur olacakbr. Bunun . 
temini için oarfedllecelı: maddi Te ma
nevf himmet büyülı: bir f<IY delildir. 

K., ıporlan için ııöoterilecek him
metle iktıaadi menafiin de temin olu
nacağı muhakkalı:br. Çiinlrii yakm 
Şarkta, Cenupta ...., hattl Ballı:anlar
da bu spora meraklı büylilı: bir kütle 
•ardrr. Bir çok AYnıpa lı:rt ıpor mu· 
hallerine üatiln ..,...ıt. ....mı: olan • 
ludaim daha timdiden her yet"e ra
kip olacafı kabul edilmeoe bile, bu 
oaychğnn yerler için en müoait oeya. 
hat mahalli olmau kat'ldir. 

Ankarada Terdiğim izahat alaka
darlan tatmin etmİftlr. Hattl bu 
mevsimden itib..._ tefkill.t için faa
liyete geçileceğini Gmit ed.iyonmı. Ba 
takdirde önilmüzdeki aene canlı bir 
lı:ıt oponı hareketini belı:lemelr. lca~ 
eder. Bu oporan, diğer ıpor tubelerın
den daha çok bir alila ...., m...ı. ~· 
yandıracağmı Awupadaki miaallen
ne bakarak tahmin ediyorum. 

Bir kaç ırüne kadar tekrar Anka
raya ııidecefim. 
Fenerin 25 inci Sf'Desl 

Bet nisan tarihi F enerb;ılıçe kulil
bünün 25 inci yıldöniimiidür. San • 
llcivert formaJ'I tqıyan gençler 28 
ııenedir blitün ııayret)eri ile çalrpnıt
lar, didinmifler ve nihayet renklerlrıl 
rubu aıır yaıatmqlardır.Bu -eler i
çinde Fenerliler çok f..., ...... ...,.. 
lar ıeçirdikleri ııibi çok terefli giiıı
ler de y_..uılardır. Bu terefli mazi
yj çok eeaah bir tetkllı: JDeYzuu ola
rak Olimpiyat opor mecmua11 ayni ta
rihte çıkacak olan nüahaımda muf ... 
sal bir ourette yazacaktır. Bu müna
oebetle Fenerbahçaıır. Rrf lı:endl ııay 
retlerlle vücuda getirdikleri aahalann 
da Boçkay bmindaki ecnebi tekmıile 
bir maç yapacakbr. Bundan batka 
Fenerbahçe atadım Pariıteki Co
lombe ıtadrnm küçük bir nürnune.ı 
haline getirebilmek İçin bir de çok 
zengin piyango yapılmıfbr. Bu piyan
ııoda çok kıymetli efyalar olduıtu ııl
bi, Avusturya • lnııiltere maçım sey
retmek için Viyanaya kadar bir seya
hat, Mısıra baıka bir aeyahat v. ı. Ye 
çok "§yalar vardır. Bu piyangodan 
kazanılacak para, doinıdan doğnıya 
stadyomu asri bir şekle koymak için 
oarfedilecektlr. 

Seyri•ef aln - Kurtuluı 
Dün stadyomda Seyriaefain takrmı 

ile Kurtulut takrmı oynamııbr. Oyun 
güzel olmut ve Seyriaefain takımı üç 
en iyi oyunc:uıundan mahnun olduğu 
halde üç üçe berabere kalmqbr. Bu 
netice maçın hakiki neticesi değildir. 
Çünkü Seyriaefainliler, oyunun batın
dan aonuna kadar bakim oynachklan 
hal..ı~ 'anaaızloktan dolayı gol çıkara
ma. l.ırchr. Seyriaefainin bilhaaaa 
en muvaffak olan tarafı müdafaası i
di. Muhiddin ve Necdet defan11 çok 
iyi oynamııtrr. 

~--~«==•,~---

Bir teklif 
Edirne erkek liaeai riyaziye mu

allimi Hadi Bey Büyük Millet 
Meclisi riyasetine bir mektup 
göndererek yeni basılacak para
lar hakkında bir teklifte bulun
mu,tur. 

Hadi Bey bu mektubunda yeni 
paralar basılırken bir kurutun 
kırkta biri olan parayı çoğaltmak 
ve yahut bunun yerine kuruşun 
yüzde biri olan santimi kabul et
mek mümkün olacağını iddia e
derek on, yirm\ elli santimlik gi
bi paralar basılmasını teklif et
mektedir. 

--<>-
Sefaretlerde 

Amerika •efiri geldi 
Beynelmilel afyon mukavelatı

na i'tirakim.izden dolayı, Reisi
cümhur Hz. ni Amerika Reisicüm
buru Cenapları namına tebrik ve 
mütarünileyhe tefekkür eden A
meıoika Sefiri, bugün Ankaradan 
şehrimize avdet edecektir. 

Belediyede 

Nasıl olacak ? 
Cümhuriyet bayramları 
parlak kutlulanacak 

Bu sene 29 tetrinievvel Cüm
buriyetimizin il&rurun 10 uncu yıl 
dönümüne tesadüf ebnektedir. Bu 
münasebetle memleketimizin her 
tarafında, diğer senelerden daha 
mühim bir tekilde tezahürat ve 
merasim. yapılacaktır. İstanbul 
Cümhuriyetin 10 uncu yıl dönü
müne ·fevkallde bir tekilde ha
zırlanmaktadır. Belediye 1933 
bütçesine Cümhuriyet bayramın
da yapılacak tenlikler için 17 bin 
lira tahsisat koymuftur. O gün bü
tün lstanbul elektriklerle tenvir e
dilecek, muhtetem taklar inta e
dilecektir. 

Taıdelen suyu 
Tatdelen suyunun tehre geti

rilmeai için geçen seneki tabıiıa
ta ilaveten 100 bin lira tabıiaat 
yeni bütçede temin edilmittir. Su
yun sabile kadar getirilmesi için 
lazım ırelen projeler hazırlanmıt
hr. Faaliyete bir ay sonra ba9-
lanacak, önümüzdeki sonbaharda 
su tehre getirilmit olacakbr. 

---<ıO»>---

Cemiyetlerde 

Kon•er verildi 
Dün aaat 17 de Halkevinde 

Kadmlar Birliii tarafından tertip 
edilen konferanalardan betlncisi
ni profeaör Ahmet Retlt B. •er
miftir. Konferanam mevzua ''C&. 
m.iyetl Akvamın lnMnl yollarda, 
alelhusus kaclın .,.. çocııklann hi
mayesi yolunda faaliyeti" ldL , 

Konferanstan eoma ırenç aan -
atklrlar tarafından bir konser 
ftrilmittlr. 

Müteferrik haberler 

Halebe jlittl 
Bir ıpor tayyareaile Sel&nlktmı 

tehrimize gelen İtalyalı lroferal 
Vittorina Beonio, dün Baidada 
ıritınek ~ Halebe müte•ecci
hen hareket etmifl:ir. 

Paraflitçii kız rltti 
Me9hur paratütçü Alınan lmı 

Baeaen dün Romanyaya mütevec
cihen tehrimizden aynlmıfbr. 

Yeni raportör 
ihracat Ofial raportörlillüne 

tayin edilen Şefik Bey dün yeni 
vazifesine b&flanı"tn:· 

Mahkemelerde 

Vilayette 

Şikayet oldu 
Tahkikat yapılıyor 

sebep ne? 
Heybeliada nahiye müdürü ile 

Kmalıada komiser muavini hak
larında vilayete bir tikayet yapıl-
mıttı. . . 

Vilayet yaptığı tabkikler neti-
ceıinde bu tikayetin doğruluğu
nu meydana çıkarmıt ve her ikisi
ne de itten el çektirilmittir • Tah
kikat uzatılmaktadır. 

Hakimler kanuna 
Öğrendiğimize göre Hakimler 

kanununda bazı değitiklikler ya
pılacakbr. 

Toprak bayramında 
Çartamba gün\i yapılacak olan 

Toprak bayramında bulurunak ü
zere Ziraat odası azaları kazala
ra gideceklerdir. 

Defterdarlık ifleri 
Bazı maliye 9ubelerinde tab

kı"kler yapılmaktadır. Bugünler
de bir iki memura iften el çektiri
leceği anlatılmaktadır. 

Betiktat tetkik memuru da ve
kAlet emrine almmı9tır. 

---«O»•---
Mübadelede 

Şevki Bey gidiyor 
Muhtelit Mübadele Koınis~ 

nundaki batmurahbas-n •e 
Madrit Sefirimiz Şevki B. hafta 
sonunda Madrite hareket edecek
tir. 

Komiayon memurlarından Ra
sih Beyin pederi vefat etmit ve 
dün yapılan cenaze merasiminde 
komisyon erkim hemen kiınilen 
hazır bulunmu9lardır. 

Halkevlnde 

Kütüphane genlıllyor 
lstanbul Halkevi kütüphanesi

nin gördüAü çok rağbet üzerine, 
aalonun genitletilmeıi takarrür 
ehnittir. Kütüphane 120 kiti ala
cak bir bale getirileck •e gece
leri aaat 22 ye kadar açık buluna· 
caktır. · 

lnhl••rlard• 

Tetkikat yapılıyor 
inhisarlar idaresinde tetkikat 

yapmakta olan ecnebi mlitehaaaıa 
heyeti relıl Miater Klark, 15 güne 
kadar a•det ehnek üzere, husuat 
itleri için dUn Viyanaya gltınittir. 
Difer mütebaaaıslar, tetkikata de
n.m ehnektedlrler. 

Oğlunu öldüren ·baba 
Öz oğlunu öldüren bu adam 

deli mi imiş ? 
Kendi öz oğlunu bıçakla ke- 1 

sip öldüren Küta~yanm "Geregi
çal köyünden Manıar oğulların
dan Mehmet, aklından zoru oldu
iu &örülerek muayenesi iç!n ~a
tanbul bbbı adliaine gönderilmit-
ti. . 

Tıbbıadlideki mütahede netı~ 
ceıinde suçlunun ruhi zaafa müp
tela olduğu anlatılmıt ve y~p~l~ 
dunıtma neticeıinde kend~sın~n 
mes'uliyetsizliğine karar verilmit
tir. 

Cezası indirildi 
Mustafa isminde birini öldür· 

düğünden dolayı evvelce ağır ce
zada on be, sene hapae mabkfun 
olan Erzurumlu Fazlının J&flD• 
dan dolayı temyiz mahkemeıi, 
hakkında Yerilen kararı bozmut
tu. Mahkeme, bozma kararma 
dünkü celsede uyarak Fazlıyı ye
niden sorguya çekmittir· 

Mahkfunun 1323 doğumlu ol
duğuna dair nüfus kütüğündeki 
kaydı okunarak, vak'a sırasında 
18 Yatını bitirmediği anlatıldığın
dan on bet senelik mahkfuniyeti 
12 seneye indirilmittir. Fazlı, bun
dan eY't'el heyeti bakimeyi tah
kir ettiğinden dolayı ayrıca altı 
ay hapse mahkfun olmuttu. Bu 
cezası da Yatının küçüklüğü do; 
layııile bet aya indirilerek öt~~ı 
cezasına zammedilmlt ve kendısı
nin 12 sene, yedi ay 20 gün hap
sine karar verilmittir. 

Batka güne kaldı 
Sahte damgalı iskambil kağı-

dı yaparak piyasaya sürmekt~ 
suçlu Artinin ihtisas mahkemesın
ce dün dunıfmasrna devam edil
mit ve bazı p.lıitlerin celbi için 
muhakeme batka güne bırakıl
mıttır. 

Tetkikat yapılacak 
Ermenice A.tarar gazetesi Sof. 

ya muhabirinden Dudu ~~ile 
aldıtı bir mektubu netrehnıftir. 

lstanbnl ennenilerini iktısadl 
birlife davet eden bu mektubun 
ınüddeiumumllikçe bazı noktalar
dan tetkikine lüzum görülmtiftUr. 

Herant mahkemede 
Herant isminde bir eroin tir

yakisinin dün Ağrrcezada durut
maaı yapıhnıthr. 

Suçlu Herant, bir ırece Bayram 
sokağında füpbeli bir Taziyette 
dolatırken görülerek polis me
murlan tarafından üzeri arattırıl· 
mı, ve 25 paket eroin bulunmut
tur. 

Herant, mahkeme huzurunda 
demi9tir ki: 

- Efendim, ben sekiz senedir 
eroin çekerim. Her zamanki gibi 
0 gün de yanımda eroin vardı. 
Ben bunlan aahnak için değil, kul
lanmak için aldım. 

Mahkeme, Herantın bunları 
aahnak için yanında l&fıdığına 
dair bir delil olmadığından ken
disine iki ay hapiı cezası verdi ve 
müddeti dolduğu için ıuçlu ıer
beıt bırakıldı 
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Türkçe ke imeler 

Dil Tetkik cemiyetinin milletin 
reyine bıraktığı arapça kelimele
re her gün bir çok kartılıklar göe
teriliyor. 

Bunların içinde çok güzel ve 
munis kelimelere tesadüf ediyo
ruz. Ve timdiye kadar neden bu 
türkçe kelimeleri yazılarımızda 
kullanmadığımıza f&fJYOruz. 

Mesela (Taaa) •arken gaileyi 
niçin yazıyoruz. Tasa makaadı bü
tiinmanasile ifade ediyor. 

Anadolu içinde muhite göre 
tiveıini, ahengini değittirmit 
pek ııüzel öz türkçe kelimeler var
dır. Bunlar mahalli telaffuzları· 
na bakıhnıyarak.kabul edilirse bi
zim elimizde ve dilimizde ahen
gini değİftİrir. Yeter ki bu keli-
meler de yazımıza girsin. - ,_, 

Zaten yıllardan beri yazdığı
mız yazılarda dilimizi ağırlllJ
tıran, üslubumuza takılıp kalan 
arapça •e acemce kelimelere yol 
vermiftik. O kadar ki hepimiz 
bir kaç yrl evvel yazdığımız ro
manları, makaleleri bugün okur
ken kullandıtımız arapca ve a
cemce keliınelerin aabrl· r ara
smda nasıl sırıtıp kaldığını görü
yoruz. 

Ben ilk romanımı 923 te yaz
IDlfbm. (Cotkun Gönül) demek 
ki on Y&fm& basmıthr. Geçen gün 
bu rom•nm sahifelerini kar19tı
rırken kendi yazımı kendim tanı
yıım•d-, Daha ıraribi. Evvelki 
gün bir tesadüfle Alexendre Du
ma Flla'ln mqhur La dame aux 
Ca.ıMliaa rormnmın yirmi iki se
ne evel yapıllDlf bir tercümesi eli
me ıreçti. Yirmi ild yıl evvelki 
bu terclbneyi anlamak için bugün 
o terclbneyi. yeniden tilrkçeye çe
virmek !Azım. 

H•Jribt bqün bir (Atkı mem
nu) u aıkılınadan okuyacak kim
"" blrmmıthr aarırnm. Hatta üs
tadımız Halit Ziya Beyefendi bi
le buırfuı eserini okumak isterse 
yarım sahifeden çoğuna taham
miil edemez. 

Deınek oluyor ki türkçe zaten 
yatalım bulmut nehirler gibi co
f& COf& sadeliğe doğru akıyor. 
Buna katılacak Oz tilrkçe kelime
ler yazı dilimize yeni bir çevik
lik •e berraklık verecek. Ben ken
di heaabıma arapçadan türkçeye 
karfılılr aranan kelimeleri her 
gün artan bir heyecanla bekliyo-
rum. 

Bugünün fİ't'eaİne derhal ~~a
cak •e ltlene iflene artık . hızım 
olmut kelimeler arasında çıy kal
mayacak olanları derhal İf b&f ına 
getiriyor •e harcamağa b&flryo-
rum. 

Burhan CAHIT 

Pollste 

Kumarbazlar 
Dün gece V alde hanında lrani 

Settar Efendinin odasında bağ o
yunu tabir olunan kumar oyna
nırken görülmüttür. Bu kumar 
haned 17 lrani kumarbaz yaka
lanınıt ve bu meyanda kumar a
lat ye edevab ile birlikte 300 küıiir 
lira da masa üzerinde bulunmu9-
tur. 17 kumarbaz yakalanmıt ve 
haklarmda icap eden muameleye 
batlanmlfbr. Allt ve edevat ile 
paralar müsadere olunmuttur. 

Köylü aig-ı 

Küçükpazarda Oaman Efe~di
nin evinde yapılan arama netıc«; 
sinde bir çuval doluau köylü sı
ıraraaı bulunmut ve Osman Efen
di yakalanmıfbr. 

lfnsyi ralmır 
Kurtulutta Fransız mezarlığı 

civarında oturan Madam El~ni 
bundan bir iki ırün evvel polıse 
ınüracaat ederk tof&r Ali namın
da birinin (135) lira kıymetinde
ki ipesini çaldığını iddia ehnit
tir. Bunun üzerine toför Ali yaka
l•nmıt Ye tahkikat neticesinde 
135 liralık iAneyi (25) lira muka
bilinde çartıda kuyumcu Ferit Be
ye aathtı anlatılmıftır. iğne Ferit 
Beyden almmıttır. Şoför Ali hak
kında tahkikat devam etmekte
dir • 

Bir kız kaçırıldı 
Akhisar belediye sabık tabibi 

kayınvaldeainin Şehzadeb~rnda
ki evinden on yatlarında bır ev
latlık kaçırılmıttır. Kızı valdesi 
Vahide Hanım ve evvelce evde 
bulunan Darülfünun emaneti mü
meyyizi Arif Bey aramaktadır
lar. 
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~ ZTL 1 mek ve dizlerinin dibine kadar 

r C'A····. 1~, llı<!ı'y~ "' aokul:.nak ayıpbr)· diye levhalar 
<; assa belki bu gibi münasebetsiz-

<C'J lere karşı müdahale edeceklerin 
11 eline bir silah olur! 

Aırm wnde.i "M l L L 1 YET" tir 11 Şarkılı ticaret! 
20 MART 1933 

idarehane : Ankara cadde•İ, 100 No. 
Telaraf adreıi. : l.t. Milliyet 

T•lefon Numaralan: 
Ba,muharrir T• Miidür : 24318 
Yazı itleri Müdürh.ii6 : 24319 
idare 't'& Matbaa : 24310 

ABONE ÜCRETLERi : 

3 ay1ıfı 
8 " 12 

Türkiye için 
L. K. 
4-
7 50 

14 -

Hariç içbt 
L. K. 
S-

14 -
28-

G•len •Trak a•ri •erilmez.- Müddeti 
seçen 11.Ü•halar 10 br-uthlr.- Ga:cete •• 
matbaaya ait itler İçİD mlldiriyete m.11-
raca.a.t tıdllh-. Cu:etemü: il&nlana mu'u
liJ'eti.I kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y .. ilköy raaat merkeı:l.nde •erilen ma

IU.mata ıOre husün ba.-a t&maınan bulut
lu •• miitehanil olarak rü.aclrh ıaçelr:
tir. Yaimur muht.aıeldir. 
19-3-33 tarllıinde ha•a tasyi1ö 761 mi
limetre en çok aıcakhk 8 en az 2 derece 
ltaydedilmi,tir , -
ltELE~ 
Tramvaylarda 
Erkek kadın 

Avrupada trenlerde (yalnız 
kadın) komparbmanları -.ardır. 
Bizde çarşaf kalktıktan sonra 
vakıa tramvaylardan perdeyi, va
purlardaki kadın erkek aynlığı
nı kaldırdılar amma, zannederim, 
trenlerde (yalnız kadm) kompar
tımanları duruyor. 

Ben hele bizim tram-.ayları 
gördükçe, tramvaylarımızda da 
(yalnız kadın) kompartımanı ya
pılmasını istiyorum. Kadının ör
tünmesi ile örtünmemesi arasında 
iffet noktasından bir fark yok· 
tur. Lakin bütün müsavat iddia
larına rağmen kadının erkeğe na
zaran daha aciz ve mildafaaya 
muhtaç olduğunu inkar edemeyiz. 

Uzun zamandan beri tram
vaylarımızda ben de dahil oldu
ğum halde çoğu aşinalanmın g8-
züne ilişen bir milnasebetslzlik vu 
ki; efer önüne geçilmezse taham
mülü az kiı:ıaelerin başına it çıka
racak bir mahiyet alacaktır. Q. 
nun için bugün bu yazıyı o taı. 
sız h&diseler çıkmadan evvel po· 
lis ve tirketin gözü önüne koyuyo-
rum. 

Bir taraftan fehirlinin az pa
ra verdiğinden tikayet ederiz. Di
ğer taraftan ona en ufak istira
hat temin edecek bir hizmet yap
mayız .•. 

GOya bizde gece saat ondan 
aonra gürültü etmek yasaktır ... 
Halbuki: 

- Bana bazı karilerim serze
nit ederer, hep kendinden bahse
dersin derler. Bundan tabii ne 
vardır. Bilirim ki; beni rahatsız 
eden, benim gözüme batan şey 
ekserisinin de rahatsız olduğu, ti· 
ki.yet ettiği teYdir. Çünkü ben hiç 
bir zaman halk kütlesi seviyesin
den ayrılmıt, yükaelmit olduğu. 
mu iddia etmedim. 

Dün akşam, topal bir Acem 
veya Kürt, iğrenç bir feryat şek
linde saat birde aokak aralarında 
ıinirleri koparıcı bir çığlık ile ba
ğırarak keten helvası satıyordu .. 
Canım, dünyanın en modern sia
temlerini işlerimize tatbik ediyo
ruz da hala bir topal Acemin ge· 
ce yarıaından sonra keten helvası 
satacağım diye halkı uykusun· 
dan uyandırmaıının ayıp ve ya
sak olduğunu dütünemiyoruz. 
Görülüyor ki; poliı bu ihtiya,;ı 
hissetmiyor ve bu feryadı tabii 
buluyor. Artık sen istediğin ka
dar modern sistemleri kabul et! 
Bak para eder mi? .. 

Ben hala ısrar ediyorum. Biz. 
de belediye ve zabıta hala halka 
karşı mevcut vazifelerini tam 
bir inanıt ile takip etmemekte
dir. 

Kırta•iye kalkacak 
ama! •• 

Gazetelerde görüyorum, kırta
siye kalkacakmı9. Ben buna İm· 
kan olduğu kanaatinde değilim. 
Çünkü kırtasiye kalkması bizde
ki (Kalem) ıiateminin deği.me
al demektir. Bu bir muazzam ittir 
-.e eğer başanlıraa bizim devlet· 
makinesinden yüzde elli memur 
tasarruf edilir. Buna da zannede
rim şimdi kimse nza göstermez. 
Bu ciheti bırakalım da kırtasiye. 
nin kalktıitmı kabul edelim ... La. 
kin zihniyet, ağır it görmek zih
niyeti kalkmadıkça bundan faide 
göremeyiz. Bakınız size bir mİ· 

Bir takım münuebetai• ter- eal: 
biyeıiz ve mütecaviz erk~er, İstanbul telefon ücretleri me-
tramvayda kadınların oturdup 
birinci sıra ile tramvay arabası- aeleıl meydana çıkalı dört bet ay 
nın kaplaması arasına giriyor. .oluyor ya! Bu meselede lıtanbuJ. 
Ondan aonraki vaziyeti iu.ha )ü. daki aboneler yani, 8--10 bin ki· 
zu~ ~örmem. Kadınlara aynlan ti alAkadar. Ve bu da tundan iba
ön iki •ıranın &nü de onların ol- ret: Ücretler inecek mi, inmiye
mak gerektir. Fakat buna biletçi cek mi? .. 
müdahale edemiyor -.. etmek te Efendim! Dört bet aydır hl. 
aklına gelmiyor. Zaten tramvay la evrak o vekaletten öteki vekı\. 
arabalarına dair olan tallmatna. Jete dolaşıp durmaktadır. itte bi· 
menin maalesef tamamen hüküm- zlm makinedeki hastalık budur. 
den dütmü• olduğunu ve bunu ne Halkın iti,memurluk aan'abnın in
polisin ne de tirketin kontrol eı. celiklerine kurban olmaktadır. 
me~iğini söylemek mecburiyetin-
deyız. Tramvaylarda sigara iç- Müıveddeler, müzekkereler, mulı-
mek yasaktır, halbuki içiyorlar. tıralar, derkenarlar, mütalealar, 
Tramvaylara üstü batı pla adam hukuk miltavirleri, fen mütavirle
alınmaz, alıyorlar. Tramvay basa. ri, istizanlar, mucibinceler, ka
mağında kimse duramaz batta yıtlar, dosyalar, evraklar, evrak. 
polisler duruyor. Tramva;a yajt. lar ve evraklar .. O bir i.lemdir. 
lı şey konmaz, yük tatınınaz hal. Ben içinde bulundum. Öyle kolay 
buk~ bunun aksi daima görüİüyor. kolay yıkılmaz .. Ve o yıkılmadık-
30 lıra ayllk alan biletçiler zaten ça kırtasiye kalkacak sözü bir ha· 
bezgin bir halde olduklarından vai duadan ibaret kalır. 
hatlarına ~ela olacak bir hadise 
çı.karı_nak ıstemiyorlar. Onun için. 
dır kı; bu kadın sıralarına mu
sallat olan erkek yolculara da ka. 
rıtan "rii k go ten yo . Bari tirket 
nasıl arabalara (Biletçiler par~ 
bozmaya mecbur değildirler) di. 
ye Ieyhalar asıyorsa bunun yanı. 
na hır de (Kadınlan rahatsız et. 

~I illiyet'ln edelit romanı: 54 

FELEK 

Feyzlati Lfse•i 
Mezunlan Cemiyetinden: 

Mektebimiz mezunlarının mar
bn 23 üncü pertembe günü saat 15 
te mektebin toplanma salonunda 
bulunmalan rica olunur. 

MAKEDONYA 
Komiteci baıile bir taıdik iıareti yap

mııtr .. '! ZA!"an. (!Üz.el kız, bir yırtıcı kap. 
)an gıbı, ıçlen ıntikam alevlerile par
layan gözlerini gözlerine dikınit; 

_ Kim? - demiıti - Adını ıöyle. 
- ..... . 
- Jandarmalar mı? - ..... . 
- Bizimkiler mi yokıa? 

- Evet ... 
- Niçin vurdular? 
- ...... . 
- ihanet mi etmişti? 
- Hayır .. 
- Öyleyse niçin? Niçin? Kim vur· 

du kard"!imi? 
itte günde belki bin defn sorulan bu 

suale cevap vermek istemediğı için Ta
ne'nin keyfi, uykusu, rahatı her ıeyı kaç· 

hin, Politika oe Kan .. 

Milellifi: Nizamettin Nazif ............ ,, 'tıo''. ,,. ' .,, ..... ,,. 
mııtr. 

Nihayet bir sabah giinq dolmadan 
kalktı; evdekiler uyanmaaınlar diye gÜ• 
rültü çıkannadan giyindi ve. .• Rahatı· 
run, uykusunun, her ıeyinin kaçtığı bu 
evden kendiıi de kaçtı. 

~ü~inska bu hale bir kat daha içer
lenuıtı. Arbk ıerapa ıinir keıilmitti. 
Manasız ıeylere kızıyor, bir köşeye ç&
kılıyor,saaUcrce &essiz. ıadaıız oturuyor 
sonra birden hiç btklenilmeyen bir za~ 
manda : 

- Geberteceğim.. Ona kıyam geber. 
teccğim .• - diye - avazı çıktığı ka. 
dar bağınyordu 

Loli bazan bot bulunuyor, ürküyor
du. 

Mnamafih günün bazı saatlerini 

MiLLiYET PAZARTESi 20 MART 1933 

( 

0ktısadi bahisler ) 

~-----------------------------------Türkigede petrol var mı? 
Yazan, Sadreddin Enver 

Türkiyede petrol var nu? Bu sorgu 
Üzerinde durulmuı ıathi etüıllere isti
nat eden aykın mütalealann, biribirine 
uymıyan kanaatlerin çarpıtmasına ıebep 
olmaktadır. Bu akıcı cevherin iktisadi, 
siyasi, askeri, aınai ehemmiyeti gözönü
ne getirilirse bu görüş aynlıklarına da 
şaşmamak lazımdır. En büyük bankala- 1 
nn kaıalannı kolaylıkla açan - dünya 
harici siyasetini ellerinde tutan efendi
lerin p.luan alakalarını saklamadıkla
rı - bu efıunlu madde bilhaua umumi 
harpte ve ondan aonra değerini daha zi
yade tanıttrrdı. Tayyareleri, zırhlılan, 
tankları, fabrikaları işleten; topu, tü
fengi yağlıyan hep o!.. Başdöndü~~ 
bir hız ile ilerileyen ıanat ıubelerı~ 
can damanndaki kana petrol dense Y.""!'1 
de bir benzetit olur. lıte bunun ıç~n 
her millet k11kanç bir hın ile ona sah~.P 
olmak-bıışkaıuun ortaklığını yalıuz ur 
kek bir gözle görmiyerek onu ~al~ırmak, 
silmek - iıter. lıte petrol sev.ımsız, ~
malayıcı kokusuna, soluk rengı!'e . rag
men insanlan ve en çok medenılen ken-
dine çekmiı, bağlanuştrr. Fen ona eı 
bulmak için gece, gündüz uğr6'ıyor. 
Müvellidülmalı karbon bulunabilecek 
her ciımi ve benzerini tartaklayıp du
ruyor. 

Şimdi acaba bu dünyanın alakalı mad 
deıinden bizim topraklanmızda yok 
mu??. Romanya, Ruıya, Acemiıtan, Irak 
gibi dünya petrol lıtihaalitında r~~ .:
mıı memleketler arasına 11kışan Tu -
yeyi tabiat bu lutfundan büıbütün ~ 
ıirgemiı mi?. Buna hakikate yakın hİı" 
cevap alabilmek için ıimdiye kadar r,a· 
pılan etüdler üzerinde duralnn. Bu etud
lerin alhnda ialmlerini oaygı ile ana~· 
ğım müteba11ıslann imzalan yok değil. 
Fakat çoğu meofeatl bize u~yan Y!'· 
hancı paraların tokluğu ile bu ılmi ıkagı-- -
zinıileri" yaptıklarını ela aklımdan ç -
ramıyorum. Neyae, biz sadedimize ge
lelim: 
~k viliyetlerimizdeki petrol ,_den

lenmizin ilk etlldünü umumi harpte as
keri itgallerinden iıtifude eden ~uı~ar 
yapmıflır. Bu aratbnnalan Nalivkin, 
Stajanoff, Meffert !aminde Uç Jeol.oiun 
idare ettlilni bazı ilmi gazetelerde inli· 
ıar eden makalelerden anlıyonaz.. Fakat 
elde ettılderi hakiki neticeyi de bilmiyo
ruz. l"'ünkil bütün YUkufumuz matbu e
ıerl.rin melfunabna inblıar ediyor. Aca
ba bu aayıfalarda hakikat ne derec;eye 
kadar ifta edilmİflir? Hatta ~~Y?" 
nız ki, eouh bir araıtrrma ameliyab. ıçuı 
ne cengin gaileleri, ne de az süren ııgal 
ıı:amanı müaaittl Nitekim, Hsaankaled• 
ki petrollerimlzln araıtırnmsından bah
seden bir rioalede el ile iıllyen ~ 
maki_.ile yalım: yirmi ı..,. metrelik bir 
delik açabildiklerini, - lııteki Kalktuff 
tabaka11nı bile Bf8nJ8dtklarmı itiraf edl. 
yorlar. Bu kadar az ameli:ıı-ye rağmen 
bir çok varil letihsal yapıldığını, yalnu: 
çıkan neftin au ile karııık bulundufunu 
il!va ediyorlar. Halbuki harpten evvel 
jeolol Abichin ayni yerden kendi elile 
aldığı nümuneyi Do<pater Darülfünunu 
Prof...arü 5chmldt tahlil etmit, neticıı 
bililklı Huankale madeninin lehinedir. 
Bundan batka taharri ettikleri katranlı 
Bayburt, Kön.ot. .. lllh, maden mahal· 
lerindeki ııratbrmll tesioatlarnu da rical• 
lan eanuınela tahrip etmeyi unutman.ı
lardır Körzot'ta on tane kuyu açıldığını 
müh~ KowaJenlıı:y'nin ınllntqlr bir 
wemaamdan anlıyOl'Wl. yoksa maden mB 
haDerlnde kalan blır çllküntlllırle ka· 
davra gılıi dikili kalan oondaj ııdıpalarm
dan ibarettir ld bize alikadar olduldarm
clan fazla bir f9Y bildirmiyor. 

Royal Dutch ve Sbell ~yal"".'
nın mühendialerl de buraları tetkik ettik· 
lerlnıl fakat raporian gruplarının kasala· 
nnda kaldığım gene garp matbuatında 
okuduk. Buralara ııitıilderlnden ancak 
bu ıuretle haberdar oluyoruz. Gran Jan 
ilini heyetinin Anadoludaki tetkikleri 
neticesi Türkiyeye bınıktrğı rapor pek 
umumi mahiyette ve çok bir ıey oC!y)&
miyor. Fakat proleoöriln bazı maden
ler için ıahsan gllıterdiil allka kalpleri
mizdeki ümitlerimizi kuvvetlendiriyor. 

Mürefte, Sinop, Mardin n havaliıln
de dolaşan Amerikalı Shirley L. Maaon' 
un "American auodtlon ol Petroleum 
geologiat" te bir raponı °"'redildl. Bu 
fena görildl raporun mealinin kaydı ih
tiyatla okunme.11 llizımgeldiği ayni yer· 
!eri daha derlnd- arattıran, uzun yıl
lardanberi ve b&li bir Amerikalı petrol 
tlrketlnin mllhendlal olan {C.-t Eyilp" 
ün broıüriln!I gllrdilkten tolll'& bil .. 
bütün meycıan. çıkıyor. 

Muıulda e.ld rejimin dtlftilğtl hatala
" gözöntlnde tutaralı: elde bulanuı bu
gilnldl kısa ve dar tetlı:ildere fada kıy-

birıuı neteli ııeçlriyorlardı. Farasa 
•ktam yaklaprken Ali onlan 7ımma 
alıyor, köyden biras u:ııaklqıyorlardı. 
Kırların oonbahan Lılbinıkanm ke
derlerini ldmbilir neden, birdenbire 
olliveriyor, gtlsel kı& tatlı diller dlSke
rek lvan Va:ııof'un bam parçalannı o
kuyonlu. Ali bulgarca bilmedifl için 
büyük tairin ne demek iıtediğini 
bittabi anl.,.amıyonlu. Fakat LUbin.a
ka'nm aeıinde Lubiruıkanm içini anla· 
tan öyle kuvvetli, Öyle milletaiz, öyle 
insani bir ifade vardı ki, hotlanıyor, 
içinde bir teylerin kabanlıjııu, bir 
yerin zaman zaman "cr'Zz:zf" diye yan 
d ığıru hissediyordu. 

Loli.'ya gelince; o Vazof'un ıiirin
d~n de, Veliçkof'un tiirinden de hiç 
bır fey anlamıyordu. Öniinden ııeçtik· 
leri bir ağaç veya üıtünde oturdukta
n bir kaya kadar bu ırüzel ahenkli 
ve çok Özlü 11Özlere li.kayt ve safır 
kalıyordu. 
. Fakat sonra, bir de onun aıraıı ge
lıyordu. Sağlam ciğerli Balkan kızı 
Öyle şarkılar aöylüyordu ki, tek nalt· 
meıi bu tiir cildine bedeldL 

Ali bir ona bakıyor, bir buna bakı· 

met verilemez. Zaten aleyhteki bütün 
raporlarda bile memleketimizde petrol 
bulunduğu inkar edilemiyor. Toprak üs
tündeki sızıntılar, onun sert kokusu bu
na mini!.. Evet, bütün etüdlerin İttifak 
ettiği nokta: Türkiyede petrol var. Bun
ların, itletme ve ticaret kabiliyeti, mem
leketin istikbalinde oymyacağı rol c;ok e
saslı ve masraflı etüt ve araıtrrmadan , 
sonra meydana çıkar. Antiklinallerden, ı 
basamaklardan petrol gibi jeolojik te-
tekküller arasından kayan -akıcı bir mad
denin tonajini takdire imkan yoktur. 
Memlektimizde petrol asan görülen mm 
takalann çokluğu, bilhasaa Mardin ha
valisi bazı tabakalarının Irak petrolleri
ni ihtiva edene benzemesi böyle bir mas
raf ve zahmeti ihtiyar ettirecek kadar 
ümitlidir. Bu huıuıta garp bilgi ve gör
güsünden iatifademiz §Brltır. Lakin bey
nelmilel piyasadan yardım beklemek te 
hatalıdır. Çünkü her cinı maden iıtih
aal ...Jıasında olduğu gibi dünya petrol 
iıtihaalitı ihtiyaca kafi, hatta arbyor 
bile.. . Türkiyeye muhtaç değilleTdir. 

Fakat Türkiye bu cevherine muhtaçtır. 
Çünkü, iktisadi, ıiyasi hayatımızda 

oynıyacağı rolü bir .. tarafa b~~kal~ 
mem.leket istihlaki ıçın - resmı ııtatıs

tiklere nazaran - sekiz ıenede 62 
milyon lirayı mütecaviz bir parayı bey
nelmilel piyaaaya ödemiıiz. 

Kongre 
Hararetli oldu 

(Bll§I ı inci sahifede) 

4. - Muhtelit Mübadele Ko~iayo
nu emrinde bulanan 62.!SOO lıranm 
ılmdiden alınarak ııa:yrimübadillere 
tevzii 

Vekiletin .,....Jxı Bu panı Yunan-

hlarla yapılan mukavelenin tatbiki i· 
le allkadardır. Bu huauıta cemlyetin 
Muhtelit Komisyonla teması milnaalp 
olur. 

5. - Mli:ııayedeye çıkacak emllkia 
tahmini kıymet iflerinde iratlarmua 
,.Uzde onbirlnin alınına11 muvafık 

ııörülmüttür. 

Vekllet, cevabında, bu lthı isabetli 
bir tedbir olmadığım bildirmiftir. 

6. - Gayrimlibadil olarak bundan 
tonra 'n!kubulacak müracaatlann ni· 
hayet bulmaaı. 

Vekalet cevabında. bir kanunu 
mahsus olmadıkça müracaatfar ıaı.. 
dit edilemez. 

Ankanı.ya giden heyetin bu f"ldlda 
izahatı dinlendikten aonra l:ıımirde 
meydana çıkanlan, gayrimübadillere 
alt yeni -.ilik hakkında Hamdi Bey 
bahat venll. Bu izahata göre l:ımılr
de 3400 PU\I& emlak vardır. ll milyon 
400.000 lira kıymetinde arad Yanlır. 

Hamdi Be,.in de isabatı dinlendik· 
- oonra 7eni bono tevdi iflnin 4 
aydan nTel kabil olamıyacağı anla· 
pldıfmdan, bu ltJ. nğrapnak a-. 
idare heyetine oallbiy.t ... rilmeei ka· 
rarl..,tırılch .,,. lçtiınaa nihayet veril· 
dl. 

---«O»·---

Kadınla 
Erkek! 

(Bap l inci aahifede} ' 

tetkik eden bir - yazmıfbr. 
Tetkik pslntisl yapbfını, Mı· 

ID' Baalbek, Filistin, Suriyede 
ee;ahat ve tetkikler yapbfını aöy
lemittir. 

Buradan ltalyaya gidecektir. 
Diyor ki: 

- Şarkta erkeitin kadını bes
lemesi mecburiyeti vardır. Bizde 
bu yoktur. Tetkiklerimde bu far
kı gördüm. 

MI. Marcella D'arle, kadınla er. 
kek arasındaki baflılrktan hah. 
.ederken de demiştir klı 

"- Erkek karısına sadık ol
masa bile kadının buna mukabe. 
le etmesine taraftar deititim." 

yor oonra hanııi tarafındaki ottan Y• 
meİe bql.,...cağım f&fınDlf bir ka. 
ranız eff8k ıribl yutkunuyordu. 

Günler pçiyord11. 

Bir eabah Ali uyaachfı zamen W• 

de, kendini yalru& buldu. "Beliti bir 
yere gltmitlerdlr, timdi gelirler" diye 
dütllncHi, bekledi. Fakat saati_. ~ 
- ııelen vaaar - giden. • Nihayet 
köy killiıeıinin çanlan çalarken L• 
binaka'nm teliıla evden içeriye ııir-
diliinl gl!rdli 1 • 

- Nerdeainiz kuzum? 
- Susa •. 
Güzel kızm yütıtl sapsan k .. UnıJı

t!. Doğru odaaına kotlu oonra bir elin. 
de bir Karadağ tabanca11, bir elinde 
bir mavzer Alinin yanma geldi; bur. 
nundan aoluyordu: 

- Şu fftenk!ıkleri bellne tak. •• 
. - Ne oluvoruz canım .• 
- Şimdi anlar11.... Talı tu fitenl.. 

ilkleri. 
Ali, derh•I oucıak ırlbi dolu Ud fi. 

ıenklifi beline aardı, tabancayı boy· 
nuna aatı. Lubinaka, bu itin bitmeainl 
oabır11zhkla bekliyordu. Niha,...ı 

Vadinde aadık bulunan 

ARTiSTiK SiNEMASI 
llildlriyeti; Pek yakında zengin, mvbteıem ve maazzam 

1 K l M E S' U T K A L P 
( M6ay6, Madam ve Bibi ) filminin Almanca kopyea 

filmini gösterecektir, Baı rollerde 
GEORG ALEXANDER • Mazda SCHNEIDER'dir 

LEE P ARRY ve HERMANN THIMIG 
........... ----~----~ITl!"'ZTTTllTm ...... 

HRtihazırda: Pek eylenceli bir komedi olan 

P A P R l K A [ Ateıin gençlik ] 
MUmeaaiH: Franzıaka Gaal 

her zamandan daha güzel 

BRIGITTE HELM 
ve 

ALBERT 

8 A L 

Şaka ve hiddet 
- Demek ıizi kızdırmak kabil olmı

yacak? 

- Mümkün değil. Ben öyle pifkin bir 
kızım ki. Bana ne yaparaaıuz yapın kız
maın. Bilmem ki belki de ıinirlerim yok. 
Hem takaya kızılır mı? Bilir miıiniz be
yefendi, takaya kızanlar tenkide taham
mül edemiyen iptidai inaanlardır. 

Düfiindüm. Kartımda nefis bir kız. 
Onu kızdırmak adeta bir izzeti nefiı 
meselesi haline gelmif. Yani ya o hid
det edecek veyahut ben bahıi kaybede
ceğim. Fena bir gaka imtihanına ginnİf 
bulunuyorum. Fakat, bir defa ...-ele
nin asıl nazik tarafı ~n ~!nele. 
Ben onu kızclmnaaıru pekAJ! bilirim a· 
ma muaııretin hududunu qmamalı en
cliıeti ellıni kolumu bağl.,.or. MU&fenıt 
kayıtları içinde de o banımkn:m kızmıı.tı 
bayii müıkill. Hem neden kızım. O kı
zan, hiddet eden, her ıeyi kendialne ta
• ,._,. biı- hilkat olaaydı bu kadar gü. 
ze1, bu kadar cazip, bu kadar ten n 
taJırak kalabı1lr miydi?. 

"Gamı kenduye •evketmedlr Alemde 
hüner" 

demİf ve bahtının ırll:ııel tecellilerlne 
kendini bmıkmıt, mea'ut "" ıen yaşayıp 
duruyor. 

Fakat lnzdırmek lhun. Bu Dl'ıbakka\ 
lazım. Zira bu, artık bir lzzetlnefiı m&

seleol olmuıtur. 
Şiiyle bir an aldmıdan ııeçirdlm. Boy. 

nuna oanlıp, belinden yakalamak Hlv 
te vahtl bir .ieat değil. Bilikiı çok ur{, 
çok lltlfatlı:lr bir kareluıt. 

Ne olur ııımld dedim. Şiiyle bir-.. 
retten ibaret •• 

Yalmz bu c:llr'eıln bana pahalıya mal
olmamasıru dütllnmek ~riyethııle,.
dlm. Zira bunun - hafif teblilıeai ba
m lrarıı iltifatlarının ardını birc*ı keal
Yenneal ııibi feci bir n«İcıe olalıillr. E 
bu feliketlırfn büyilk dnıılnden bir .. y . 
Ganliim buna 1'tlZI da olmuyor. Kızdır
maktan vazgeçmek, !l!:rle ahbapça: 

- vallahi """'" acsedlyorum.. ... 
ı.ar.. oadece hürmetle milt.ebaaalaa Dl
:riı> geç>n .... Bu- ne "'"'' ebim, - da 
...tcdanan milııalt.: inat bende mettir. 

- Hanımet.ıdl ben dd lnzdıraca.. 
ııun. Anladnm mı? 
~erim ,_ halele karardı. Kendi

mi b,.t.etthn. İki lif adım Derlledim. 
Telıllbyi anladı mı lıllınl,..,rum birdenı 

- Danı_., clecti. Şakadan bahıettlk 
deltll mi? Şaka, taka. iyi ama şakanın 
sl:ııce hududu aedir? Onu bilmiyorum 
ki. 

Şekanm b11duchı. Miilıiın. 
- Elendim benim takamın hududu 

yoktur. 
Giililmsedi ve: 
- Hudutauz taka. Diye mmldandL 
Ve birden doğruldu. 
- V a:ııgeçtlm. dedi, ben bu takaya 

tahammül edemlyeceğlm galiba. . "' "' 
Haylı:ırdıın: 
- Bahai lıaybettini:ıı. Bahai ka,.bettl

nlzl. 
Ve. . . • Ben bahsi kazandım . Bilir 

miıinlz benim takamın cevab. ne oldu? 
Bir tokat •.• . "' "' 
Toka ti ar vardır ki İflenen climılln ta

Cbnı, lendini unutturamular. cnri!mler 
vardır ki biç bir ceza o tada bir ııalık 

mavzeri de ıı-cin eline dayayınca; 
- Bana bak.. - ıledl - Ölme

mek latiyonan, hemen timdi btıradan 
kaçmalıım? 

- Ne dlyorıun? 
- Ölmomek iatlyonan buradan 

kaçmaham dlyonun. • Anlatamadım 
mı? 

- Anladım ama. • Niçin ölüyor 
muıum? Kim öldtlrilyor beni 7 Şunu 
bir öğrenoem de öyle gitsem. • 

Lubinskanm kqlan çatıllDlflı. Per· 
deyi aralıyarak -ditell bakqlarla dı· 
f&rlJ'& baktı. Sonra acele aaele; 

Senin. • - dedi - Küçük Pariıte 
bir dootun varmıı. • 

-Yok canım.· 
- inkar etme. . Lepiakayı seviyor· 

munun... Uğruna avuçdolusu para
lar oarfetmifain. . 

Ali ııene inkar edecek oldu. Fakat 
güzel kız aiız açmaama meydan hı· 
rakmadan devam etti: 

- Meoele burada değil. . Bu Le· 
piaka on gün evvel l!ldürülmilf •• 

- Ne? Sahi mi a6yliyoraun? 
- Evet. . boğmuılar. Sonra düşün· 

müıler kim boiabilir bu kızı diye •• 

PREJEAN 

A Y I 

Türkçe Sizlü • Şarkılı 

DÜGÜN 
GECESİ 

Taklitli ve Orta Oyunlu 
Komedi Filmi 

Mümeaailleri; 

NA Ş t T 
HAZIM - HALİDE 

MUAZZEZ - ASIM Ef 
ALI - HAYRI Beyler 

Ônllmilzdeki Çarıamba 

ELHAMRA 5!~ne~a 
lST ANBUL BELEDlYES 

Darülbedayi temsilleri 
lıtanbul Şehir Tiyatroıu 

Bugftn IAIV&r• 

ıaat 21,30 

Aynaro 
Kadısı 

Yasan: Mnuhl 

•ada Celil Be 
6 perde tarihi komedi 

Halk gece1I 

1 İş ve işçi 
MilliY"t bu .üta11da it .,. İfS'İ la 
)'flnl- tauauut •diyor. lı " ' 
latiyenler bir ınelıtupla lı biir 
muSG marac:aat etmelidirler. 

lı l•teyenler 
Dart OW, daktilo, lnıedar 

muhasebe mua...ıı.liklerinde bulun 
dum. Bon oervialm vardır. T6rk 
Fransızca tamamile ve kı- lngi 
U..ce bilirim. Kefalet ffrebllirim. U 
fak bir ma..,Ja it anyonun. 

Anu edenler aşalıdald a 
melr.ttipla müracaat etalnl•ı 

Milliyet gaze...ı it btırn... S. N 
Hanıma. ._ ......... ------------! 

• • • 
Cür'et, cür'et. 
Cür'et dalma gllzel 19YcBr. 

.,,. zeki otıı.k prtlle. 
- Kızdmıs mıT 
K.qlarda hiddet, dudaklarda 

dlm. 
- Entl deci!. 
Bazı cludaldarc!a &,.le tebea1llmler v 

dır ki katların en ke.kin hiddeti onu 
mana11 yanında boaulı bir fotoitraf pla 
At- benzer. 

• • • 
- !iz harilıullde bir lradmamml 
- Hayır 1 dedl Hır kadın benim gi-

bidir. Yahut ben bır kadın gibiyim. El
verir ki ııayet mahirane kızdmnaaını 
bilmeli. 

O saman ....ı hatırlBJDJflar. 
- Ne mllnaaebet?. 
- Çlinldi .- oon defa "Küçük Pa· 

rlı" e geldiiiln saman bir kaç beyle 
konllfDlut, lıkeçeden tütün kaÇD'Dlal&. 
ııitmiııin. Lepiaka bu iti billyormUf. 
Sarhoıken aeni konuıturmut, sen de 
ne yapacağım, nerelerden geçeceltinl 
bülbül gibi aöylemlfaİn. Halbuki kol· 
culann çavuıu bltitik odada oenl dln
llyormuı. 

- Hay anasııu •• 
- Daha11 var. Lepiıka bununla da 

kalmamıt, Donçe kaptana ela haber yol
lamı,. 

- iki at8f araamela niçin kaldığnnı 
timdi anladım. 
Kaçakçı Alinin yÜzÜ birdenbire de

ğİımiıti. A2 evvel ölümünü haber al~ 
zaman içinde birer birer teprenen tal 1 

hatıralar allinlvermlttl. Şimdi gözlerin· 
de nefretle kanıık mülhit bir kin ~l!r· 
mitti. Demek o kıvrak Lepiıka keodıaınl 
elevennlttl ha?. 

içinde bin bir biı çarpıııyordu. Ditl&
rini gıcırdatarak; 

(Devamı var; 
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7 Günlük program 
P AZARTESI, 20.3.933 

( İstanbul saatine gllre tanzim edilmiştir ) 
VARŞOVA 1411 m. 22.20: "Herzwunder'' isimli musikili 

Skeç. 

Suzet Mais ~ahne • ve sınemaya 
l!TANBUL, 1200 m. 

18-18,451 Vedla Rn:a Hanım. 
18,45 - 19,301 Orkeotra. 
19,38 - 201 Fransızca den (Mllptedll<n 
mahoua). 
20 - 20,30: Dıırlllbedayi temaili 
20,30 - 21,30: Safiye Hanmı "arb.dat
ları. 
21,30 - 22,30: Orkestra, Ajana ye bona 
haberi ıaat ayarı. 

ANKARA, 1638 m. 
12.30 : Anbrapalas Ork•tnn. 
18. : Muallim Zeki B. ld&NolndeldM. 
M. M. Talebealnln konıh. 
18.40 : Koı:ıhrans. 
19.10 : Guitar Konseri (SadrettinB.T .. 
rafmdan). 
19.40 : Gramolon. 
20.10 : Ajana haberleri ve ban raporu. 
VARŞOVA, 1411 m. 
13.15: Plak. 16.60: Kaza. 181 Piyano 

konaeri. 18.38: Taganni. 19.30: Hafif 
musiki. 21.: V ercli'nin eserı..u..ı
cDon Carfoa• operaaL 24.Zllı Caz. 
BUDAPEŞTE, 650 m. 
18: Orkeotra. 18.40: Mllsehet... 19.15 

Bir amele heyetinin koro komeri. 20ı 
miiaalıabe. 20.45: Em• Dobnıınyi'nin 
idaresinde okrııl koııaer. !3: Haberler 
Mütealaben: Caz •e Sigan muailıileri. 

MONIH, 532 m. 
20.10: Ei!encell neırlyat. 21.45ı Ko

nuına!ar. !2.10: Senfonik ko- (orır 
ile birlikte). 23.60: Gece muaiki.ı. 

13,15: Plak 17: Plak. 18: Plak. 
19.25: Hafif muaiki - Müsababe. 21: 

' ilk bahar konseri ( Bacb, Linke, Sin
ding). 22,30: Konser. 23,35: Caz. 23,40: 
Jeneral Piloudılı:y H. Rumca bir kon
feranı 24: Caz. 
BUDAPEŞTE 550 m. 
18: Caz musikiıi. KonutmaJar. 20,35: 

Jobaan Strau11'un "Gece kutu" (Fl&
clemıaua) opereti. Müteakibenı Sigan 
muaikiai. 

MONIH 532 m. 
18: Radyo orkeatraaı. KonuflD&}ar. 

!2,35: Oda muaikiai (Scbarrer, Tsdıa
ilı:owsky). 23.20: Haberler. 23,45: Ge
ce muaikiai. 

ViYANA, 517 m 
18: Çay konseri. 19,30: Konuımalar. 

il: Kanı ık neıriyat. Konuıma. 22.55: 
Rudolf Pelı:min idareıinde gece konae
ri (Bizıt, Dvorak, Gluk, Scbubert vı.) 

MlLANO - TORINO • Floren• 
18: Şarkılar. 20: Plak. Konutmalar. 

20,2Sı Haberler. Plak. 20,35: Kahve 
muıikiai. 21,35: Piyes. Mütealaben ra
dyo orkeatraaL 

PRAG 487 m. 
20,25: Plô.k ile caz musildsi. 20,SS: 

Prag tarkıcılannın konaeri. 21,29: "Ro
mantikçi" iıimli piyes. 
BOKREŞ 394 m. 

ViYANA 517 m. 
17.50: Şimdiki Avusturya e-lerin

den tagannili piyano, yay, şarkılar kon
ıeri. 19: Konuımalar. 20,35: Bando 
muzika (Laypzig'ten). 22: Oıvald Ka
basta'nın idaresinde zamane ait musiki. 
23,40: Caz orkeıtra11. 

PRAG 487 m. 
17,15: Konıer. 17,55: Konuımalar. 

20,30: Köylü muzilmaı. 21,10: Soliıt 
konseri. 

ROMA 441 m. 
21,45: Karıırk konıer. 22: Piyeı. 

22,25: Dupark'ın batırlanma11 için kon
ser. 23: Oevanu. 
BOKREŞ 394 m. 
13: Plak. 14: Keza. 18: Radyo or

keıtrası. 19,30: Keza. 21: Senfonik 
konser (Scbubert, Mabler.) 

CUMARTESi, 25.3.933 

lST ANBUL, 1200 m. 
18 - 18,45: Saz Müıerref Hıuıım. 
18,45 - 19,30: Orkeatnı.. 
19,35 - 20: Franıızca den ( Müptedile
re mabauı). 
20 - 20,30: Karagöz: 
20,30 - 21,30: Hafız Ahmet Bey saz. 
21,30 - 22,30: Orkeıtra,Ajıına ve bone 
haberi aaat ayan 

ANKARA, 1538 m. 
12.30 : Ankarapalas Orkestrası. 
18. : Orkeatra : Ouverture la flute 

nasıl girdi? 

ViYANA, 1117 m. 
18.30: Oda muıildsl (Kuatcw ta.lmnı 

Weigel, Mozart). 19.30: H.B Kranz 
kendi eserlerinden. 20.35: Amele tan.fuı 
dan senfonik konıer. 21.351 "Viyana da
ima Viyanadır'' iıimli radyo popurlsl 
(muganni Dario Medina). 23.20: Caz. 

13: Plak. 14: Plak. 18: Radyo Ol'kes
traaı. 19,30: Keza. 21: Tenor prkıcı 
Vaailin'nın iıtlrakile konser (Scbubert, 
Bizet). 21.25: Piyano (Bacb, Cbopin). 
22,10: Keman (Krelıler). 22,351 Caz. 

BRESLAU 325 m. 

ancbant~e. senfoni aol ınineuN. 
18. 10 Alaturka aaz. Suzet Mala filmlerinden 1'trlnde De sagflgede 

MILANO - TORINO - FLORANSA 
20: Plik. 20.35: Kabn loonaerl. 211 

Haberler - PW.. 22: Şarloh ı.-. 23ı 
Piyea. Müteala"-ı Plik. 

PRAG, 488 m. 
18.55: Plak. 19.111: Mül&babe. 20.35: 

"Ressamın sihri" isimli Otokar Zich'in 
bir perdelik operau. - Mil~•ım- Dlll
aikili temall. 
BOKREŞ, 394 m. 
13: Plak. 141 PWu 181 Orkeotra. 

19,211: D4'YIUDI. 21: Kuatro lı:onaeri. 
21.50: Solo harpa. 22.lOı Oda mualldA. 
22.35: Kantılı: konlel'. 

BRESLAU, 3211 m. 
20.35: Kiliseden nald•ı Orıı tro.....i. 

22.: Londradan naldenı Oda maailı:W. 
23.45: Konuımalar. 

SALI, 21.3.933 

fSTANBUL, 1200 m. 
18 - 18,45: Makbule Hanım. 
18,45 - 19,301 Orkeatn. 
19,30 - 20: Fransıu:a der. (Derlanlt o
lanlara). 
20 - 20,4!1ı Hikmet Rıza Ha..-
20,45 - 21,301 Hafız Ahmet Bey, 
21 ,30 - 22ı Nimet Vahit Hanım. 
22 - 2,30: Gramoloa, Ajana .... bora& 
haberi oaat ayan. 

ANKARA, 1538 m. 
12.30 : Ankarapalaa Orlı:.eıtraaL 
18. : Orkestra: Ouvenıre Le Callfe ele 
Bagdat, Fantalıie Maııon FantaWe Para
de d'amoure. 
18.40 : Gramofon. 
19,10: Viyoloncel Kon..-1 (Edip B. 
tarafından) • 
19.40 ı Gramofon. 
20.10 ı Ajana haberleri ve bava raporu, 
VARŞOVA, 1411 m. 
13.151 Plilı:. 16.30: Konu,malar. 16.50 

Plii.k. 18: Senfonik konaer (Wagner, R. 
Koraakow). 19.35: Mütalea. 21.05: E.s
landiye ~arlalan. 21.25: Halk konseri. 
23.15: Caz. 
BUDAPEŞTE, 550 m. 
19.30: Konser (K~~ow • Pagani

ni). 20.35: Sigan muaıkiıL 21.18: Kon
ferans. 23.25: Haberler. Mütealaben1 
Keman konıeri. 24: Şarkılı caz. 

MONIH, 532 m. 
21.05: Tramvay amele birliğinin ka

rışık neJriyatı. 22.30: Piyano ile 10nat
lar (Brahma). 23.25: Haberler. 23.45: 
İlkbahara mahauı neıeU tarkılar. 

ViYANA, 517 m. 
18: Rudolf Sedcre,. takımı: Yalı, tan

go, opere~':". 19.20: Konu..,,alar. 20.45 
Halk musıkısı. 21.20: "Ruıyayı gömıek 
İsteriz" isimli piyes. 22.35: "Yoila Pa
ris" isimli rövü. 23.45: Hafif musilı:i. 

PRAG 487 m. 
18,55: Plak - MüaababeJer. 20 15: 

"Daimi a,k,, iıim1i ıairane kabare tem
sili. 22,40: Sme~na'nm eserlerinden 
yaylı alet konıen. 23,20: Sigan muai· 
kisi. 

MILANO - TORINO - Florenaa 
• 22: Milano operaımdan naklen "Ko
vantchina" operası (Mu11orga bey). 

BOKRES 394 m. 
13: Plak: 14: Plak. 18: Kanıık kon

ser. 19.25: Devamı. 211 Taganni. 21,25: 
Senfonik konser. 22,20: Devamı. 

BREESELAU 325 rn. 
17,15: Şarkılı koıuer. 19,25: Rady? 

orkestraaı (tagannili). 20: Rayb neın
yatr. 22.20: "Güzel gala çayı" isimli 
Franz Süppfı'nin opereti. 

ÇARŞAMBA 22.3.933 

20.15: Hafif nq'eli muaild. Kıımıt
malar. 22,45: Eıki danalar, 23,301 
Haberler, 23.55: Berlinclen: Cu. 

PERŞEMBE 23.3.933 

ISTANBUL, 1200 m. 
18 - 18,45: Nebiloğlu lameil Halda Bey. 
18,48 - 19,30: Orkestra.. 
19,30 - 20: Franııızca dera ilerlemit o
lanlara 
20 - 20,30: 01.kü Hannn. Saz. 
20,30 - 21,30: Tanburl Refik Bey. 
21,30 - 22,301 Gramofon Ajana, Bona 
ve saire. 

ANKARA, 1538 m. 
18.30 : Ankarapalas Orkeotrau. 
18. : Alaturka saz. 
18.40 1 Gramofon. • 
19.10 : Alaturka saz. 
19.40 ı Gramofon. 
20.10 ı Ajana babet-leri ve bımı raponı 

V ARŞOV A, 1411 m. 
13,lSı Plak. 13,40: Filhumonik kon

ser. 16.30: Pllk. Konapna.. Pllk. 18: 
Şarkılar. 19,30: Hafif muaild. 21,lOı 
Viyana'dan naklen: Robert Hegerin i
dareolnde konser. 22,SOı Monolog. 
23,35: Cu. 
BUDAPE.ŞTE 5!IO m. 
18.35: Pazınany cemiyetine!• nalı:ll. 

JO: Gitar konseri. 20,30: Konferans. 
21,05: Vlyana'dan nakil. 23,0S: Haber. 
hr. Sonra: Sigan musild. 24,lllı Cu 
( Dunapaluta' dan). 

MONIH 532 m. 
20,25: Askeri konaer (Münib polı.I). 

11,35: Fantazi muaiki parçalan (Dehu
oy, piyano). 22.0S: Filbannonik talı:nn 
(Senfoni Pfitzner, bizzat beatekirm i
daresinde). 22,45: KoDU§IDa. 23: DU
et mnıikiıi (Sopran ve tenor mugannl
ler ile). 

ViYANA 517 m. 
18: Plô.k (Operet ve dana). 19,30: 

KonuflD&}ar. 21,30: Robert Heger'in i
daresinde senfonik tagannili orkestra 
konıeri (Brukner). 22,45: Haberler. 
23, Bar Musikiıl. 

PRAG 487 ın. 
18,55: Plak. 21,3!1: Klarlnet konı&

rl. 22: Seçme halk danaları. 23,20: 
Plak. 

ZORIH 459 m. 
22: Wagner'in "Parıifal~ operası 

(Cenevre'den naklen). 
BOKREŞ 394 m. 
20.45: Opera"dan: Nottara'run "A

çık ıokakta" operası . Müteakıben gene 
opera'dan naklen: Maıcagni'nfn "Ca~ 
vaJleria Rusticana., operası. 

CUMA, 24-3-933 

ISTANBUL, 1200 m. 
18 · 19: Kemal Niyazi bey ve arkadaJ
lan. 
19 - 20: Orkestra. 
20 - 20,30: Hanımlar saz heyeti. 
21,30 • 22,30: Orkeıtra;Ajana ve Borsa 
haberi saat ayarı. 

ANKARA, 1538 m. 
12.30 : Ankarapalas Orkeatraaı. 
15. : Riyaseti cumhur Flarmonik or
kestrasının ıenfonik konseri. 
18. : Alaturka aaz. 
18.40 : Viyolon konseri (Ekrem ZekiB. 
tarafından) . 
19.10 : Alaturka saz. 
19.40 : Fransızca ders. 
10.10 : Ajans haberleri. 
VARŞOVA, 1411 m. 
13,15: Plô.k. 18: Konser. 19,20: Ha

berler, konuşmalar. 21,20· r"nfoojk 
konıer (Rabaut, Eneıcu, Paganinj vo,). 
BUDAPEŞTE 550 m. 
18: Operet parçalan. 20,35: Opera 

temaili (iıim yok). Müteakiben: Sigan 
musikisi. 

MONIH 532 m. 

19.10 Gramofon. 
19.40: Dana muu"ldaL 

• j 

ETTel zaman içinde küçük, aa
rıtm, ten bir kızcağız vardı ki, 
tiyatro artisti olmak istiyordu. Ar
kadatları kimi spora meralı: ebnit
ler, kimi de qk ve sevda pefin
de dolatınağa koyulmutlardı. Fa
kat kı.:z:cağızm babası, bu istidadı 
önlemek istiyor.: 

20.lOı Ajana haberimi " Ha ... raporu. 
VARŞOVA, 1411 m. 
13.15: Plak. 171 Plak. - KonU§JDa• 

lar. 19.2!1ı Haberler - Hafif muaild. 
21 ı Hafif konaer. (Armandola, Elll
ot, Supe • a.). 22.351 Yunanlılann 
milli günilnll tee'it. 23.0S ı Şopen kon. 
teri. 24 ı Cas. 

BUDAPEŞTI!., 650 m. 
20.SOı Mandib talı:ımııım konaerl 

(Çaykovak, Bah). 21,50: Starau11'un 
eaerlerind- konser. ll3,50ı Sigan 
muoilı:lıi.. 

ViYANA 1117 m. 
18,451 Hafif muoild (operet TII 

valıler). 
19,45: Orloff Donkooaken'ln _.,. 

!erinden aollat takımın ıarkılan kon. 
terleri, 21,201 "Bir Balo Geceol" iaim 
li O, Strauu'un 3 perdelik opereti 
23,35: Tagannlll cas. 

PRAC 487 m. 
21,35: Dvorak'mı bir operaaı, 13, 

20: Oıtra ... 'dan Radyo filmi. 
ZORIH 
20: Killııe çanlan, 20,201 Konf• 

rana. 21,05: "Figoro'nun düiünü" .i... 
aimli Mozart'rn operaaı. 
BOKREŞ 394 m. 
18: Konaer. 19,20: Keza. 21: Kla· 

lik konser. 
BRESLAU, 325 m. 

20: Yeni pllklu. 20.301 Haberler. 
21: Netell n"fTİyat. 23ı Haberler. 
23.3!1 : Berllnden: Caz. 

PAZAR, 28.3.933 

ISTANBUL, 1200 m. 
18 - 18,451 Nihal Hamın. 
18,45 • 19,30: Orkestra 

19,30 - 20: Verem baklnnde. konferans. 
21,30 - 22,30: Gramofon,Ajaua ve hona 
haberi, saat ayan. 

ANKARA, 1538 m. 
12.30: Anlı:arapalaa orkestrau. 
18. : Alaturka saz. 
18.401 Gramofon. 
19. 10: Alaturka saz. 
19.40: Gramofon. 
20.10: Ajanı haberleri ve bava raporu. 
BUDAPEŞTE, 550 m. 
18.35: Cazbant. 20: NeıeJi konuı

malar. 20.35: "Nihayet yalnız (En· 
fin aeula)" isimli Lehar'ın opereti. 
23: Haberler. Müteakıben Sigan ve 
caz musikisi. 

ViYANA, 517 m. 
17.55: Akşam konleri (Ganglber· 

ger takımı). 19.15: Konu§IJlalar. 
20.15: Neşeli şarkılar (Piyano ve ha· 
riton ~arkıcı). 20.05: "Barometreci 
ıihirli ada Üzerinde" (Der Barome
termacber auf Zauberinsel) isimli 
musikili temıil. 23.15: Holzer takımı. 

MILANO-TORINO • FLORANSA 
20: Konuımalar, Plak. 21: Haber

ler - Plak. 22: Milano skalaımdanı 
"Guido del Popolo" isimli Robiani'. 
nin operası. 

ROMA, 441 m. 
21.50: "La casta Suzanna" iaimli 

üç perdelik operet (Jean Gilber). 
PRAG, 487 m. 
18.45: Plak. 19: Almanca muıilı:ili< 

netriyat. • Konuımalar. 21: Kanıılı: 
orkestra muıikisi. • Haberler. 23.25: 
Bratislava'dan: Sigan muaikiıi. 
BOKREŞ, 394 m. 
11 : Amele neıriyatr. - Ayin - ru

hi koro musikisi. 12: Enesko orkeıt
raaı. 13: Plak. 13.45: Konutmalar. 
14: Plak. 18: Marko orkestrası. 19.15 
Keza. 21.05: Mozart'ın "Don Juan" 
operası. 

- Sen mektebi bitir de, ondan 
sonra tiyatroculuk edenin, diyor
du. 

Küçilk kız çahfh, çah9tı, mek
tebi bitirdi. imtihanları bitirdik
ten aonra aevincine payan yoktu. 
Artık artist olmamalı: için bir se
bep kalmamıftı. Hayalen ismini 
afitlerde, resmini gazetelerde gö
rüyordu. 

Fakat babası o fikirde defildlı; 
- Senin daha tahıilin noksan

dır. Darülfünuna git, orasmı da 
bitir, sonra görütürüz, diyordu. 

Genç kız Sorbonne Darülfünu
nuna gJrc:U. Pakat ayni .zamanda 
da sahne dereleri alıyordu ve o ıı
rada ketfedildi. Artistlik hayatı 
da bllfladı. 

Peri maaalı diyeceksiniz. LWn 
Suzet Mals'in de hayatı böyledir, 

Anlatırı 
- Ketfedildikten aonra beni 

alıp Briikaele götürdüler. Orada 
Pirandellonun bir piyeeini oyna
dmı. llk muvaffalı:ıyetim galiba 
fena olmadı ki, bana ikinci bir pi
yeste de rol verdiler. 

Artık bundan sonra""fiuzet Mais' 
• yolaçılmıttı. Oç aene içinde bir 
çok tiyatrolarda bir çok piyesler 
temsil etti, bu aralık sinemada da 
tecrübe ettiler. Fotojenik çıkınca 
dört bet film çevirdi. 

Şarlo evleniyor mu? 
Charlie Chaplin nitanlandı mı, 

ni,anlanmadı mı? Şimdi Holly
vood bu mesele ile metgul. . Şar
lonun e vlilik hayatında mesut ol
madığım hep biliyoruz. Şimdi kal 
kıp bir daha e vlenecek mi? Ken
disi tekzibe bile lüzum görmüyor. 
Dostla ı bir cevap bulup vermek
ten aciz. 

Kadınlar arasında bir rekabet
tir batlıyor. Hatta bazıları gaze
tecilere guya kendilerini müstak
bel nitanlı gibi ıröstererek, resim
lerini veriyorlar, beyanatta bulu
nuyorlar. 

- Evet, Charlie ile karar ver
dik, bir iki güne kadar nitanlana
cağız. 

Bidayette gazeteler böyle reıim· 
ler ve beyanatlar netrettiler. Fa
kat nipnlılar çoğalınca, Amerika 
ahlak cemiyetlerini bir enditedir 
aldı. Eski karısından boşanırken 
ve çocuklarının terbiyesi bahsinde 
geçenlerde açtığı dava dolayısile 
bu cemiyetlerin Şarlo'ya kartı 
ne amansız bir mücadeleye girit
tikleri malUındur. 

ISTANBUL, 1200 m. 
18 - 18,45: (Muzaffer B.) 
18,45 - 20: Orkestra. 
20 - 20,45: Hamiyet Hanım. 
20,45 - 21,30: Mahmure Hannn. 

20,50: Orkestra konaeri (Yalı, mlU'f) 

ı ı ııııııııu il il 1111111111 ıııııııııuıwu 
1 
•Ucuz mesken arayanlara 

1 
Bu cemiyetler kuvvetli ve nü

fuzlu olduğu için, hatta bir aralık 
Şarlo Amerikadan kat'i surette 
ayrılıp Avrupada yerletmeğe bile 
karar vermitti. 

21,30 - 22,30: Orkeatra Ajana, Boraa, sa
at ayan. 

ANKARA, 1538 m. 
12.30 : Ankarapalas Orkeatrası. 
18. : Orkeıtra: Ouvertüre La Prenses
ae, Jaune, fantaisie samaounet Dalila 
Romance aanı paroleı. 
18.40 : Gramofon. 
19.10 ı Dans musikisi. 
19.40 : Gramofon. 
20.10 : Ajanı haberleri ve hava raporu. 

Muhterem 
Okuyucularımıza 

Bundan •onra radyo saylamı
zı ikiye bölerek haftalık proğram
ları gene pazartesi, diğer yazıları- 1 

mızı da çarşamba günkü nüshala
rımı.:z:da bulacaksınız. 

llllllllllllllllUllJIUlllllllllllUUIUftlm 

Kadıköyünde Hünkar İmamında 
Fıstıklı sokağında 12 numaralı 3 odalı 
halen kirada bulunan hane maktuan 
(2000) liraya satılıktır. Kumpanya 
ıuyu ve elektrik vardır. Taliplerin gör 
mek için derunundakilere ve almak i
çin Galata'da Kmacıyan Hanında Hay 
rettin Beye müracaatlan. Telefon 
42564 

Fakat Sarlo'nun Avrupada film 
yapmasın; menetmek lazımgeldiği 
için, bu cemiyetler bir müöcu' 
sükuta vardılar. Şarlo da ıükılnd 
içinde yeni filmini hazırlamak Ü· 
zere Amerikaya döndü. 

Hollyvood'a varınca Şarlo ara· 

sıra yanında bir kızla aokağa çıkı
yordu. Bu kı.:z: büyük firmalardan 
birinde, o vakte kadar, figüranlık 
eden ismi cİ•mi beliniz bir kızdı. 

Tabii dedikodu batfadı. Kim· 
dir bu kadın? ismi Paulette God
dard lmit. Şarlo onda batkaları
nın anlıyamadı~ kabiliyetler sez
mit. • Şarlo bunu ötekiler gibi 
yıldız yapmıyacakmıt, •dece ev 
lenecekmit·· 

Bu "sadece" yi ititen ve eelı 
felaketleri bilen dostları Şarlo'ya 
C..iünceye kadar bekAr kalmasının 
daha muvafık olacatmı tavsiye 
ettiler. F alı:at Şarlo Paulette God
dar ile gezintilerine devam edi
yor. Evlenecefi fayialanru da 
tekzip etmiyor. Görünüte nazaran 
galiba nltanlanacaklar. 

Hollfvodda saç modGSı 
Hollivod yıldızlarının aaçla~ 

nı L:e•mek, kıvırmak, taramalı: v 
bu suretle bu güzel kadmlarm 
bfisbütün alımlı göstermek itile 
yedi mütehauu ittigal eder. 

Bu mUtehasaıs heyetinin reısı 
mesabesinde bir James Colliu. 
vardır ki gerek saç kısmmm, g• 
rekae makyaj kısmının batıdır. 
Bunun vazifesi bir filim ç.evrildi
fl müddetçe her artise tayin olu
nan tunletçi kadınlara nezaret 
etmektedir. 

Bu mlite!ıassısın söylediğine 
göre filimde bir yıldızın elbisesi 
kadar saçları da mühimdir; ve 
saç tuvaletinin teferrüatı büyük 
bir itina ile teebit olunur. 

Collius her yıldızın kendisine 
en yakıtan saç tuvaletini bulmalı: 
için vaktinin büyilk bir kısmım 
sarfettiğini de iJ.ave etmektedir. 

Clara Bov dünyada en çok saç 
modası çıkarmış olan kadındır. 
Onun bir filminde yaptı~ bukle 
bütün dünyaya yayılmıştır. Daha 
sonra bu civa gibi kadın "Bahri
yeye a~ık" filminde saçları omuz
larında görüldüğü zaman dünya
nın değilse de Amerika ve Avru
pamn pek çok genç kızları saçları 
omuzlarına kadar uzatmıtlardır. 
Colliusun kanaatince Clara Bo
wun yeni çevirdiği "Düğün gece
si" filmindeki bütün batta hafif 
hafif ondülasion bütün dünyada 
yeni bir saç ~odası yaratacak ka
dar güzeldir. 

Collius böyle demektedir: 
"Klara Bov için en güzel saç 

tuvaleti tudur, denemez. Yüzün 
bulutu ona her saçı yarattırmalı:
tadır. Klara Bo ... düz ve gergin ta
ranmıt saçla da, kıvırcık ve dal
galı saçlada ayıti derecede güzel 
görünmektedir." 

Ruth Chatterton iki basit tuva· 
Jetten bllfka yapmaz. Her ikiıi da 
onun tipine çok yaratır. Gayri ree 
mi ahvalde Mis Chatterton az u
zun ve alagarson ve hafif ondüle 
bir kuafür tercih eder. Mühim ak
tam ziyafetlerinde ise alagarao
nun üzerine bir de topuz ilave e
der. 

Dantzlg'te arbedeler 
VARŞOVA, 19 A.A. - Danb:fg'den 

bildiriliyor: Hitlercilerden mtirddı:ep 
bir grup, Lebliler tarahndan yapılmıı 
bir imalathane önünde toplanmışlar, 
bir takım küfürler aavurmutlar, Binay! 
lafa tutmuşlardır. Nihayet polia, nü
mayiıçileri dağıtmııtır. 

s 

Sinema Habarlerl 1 
"' Douglas Fairbanka lıviçrede 

kıt ıporlarile metgu]dür. Orada 
yeni bir film de ~virecekti. Fa
kat son dakikada bundan vaz geg 
tiği bildiriliyor • 

" Greta Garbo'nun Chri&tine'• 
den ıonra çevirdiği film "Saint 
Moritz güneti" dlr • 

"' Altı aydan beri Hollyvood'da 
bulunan Charlltte Suza daha bir 
film bile çe'rirmemiftir • 

"' Jimmy Durante ile Buster 
Ketaon "Nasıl, bira yok mu?" is
minde bir film çevireceklerdir. 
Maamafih Buster'in Metro Gold
win ile ali.kasını keseceği de söy· 
!eniyor. 

"' lkhsadi buhran dolayısile 
1932 de Amerikada 5895 sinema 
kapılarını kapamı,tır • 

"' Marki de la Falaise Ameri
kan kanunları mucibince yakında 
Amerikayı terke mecbur tutula
caktır. 

11 ''Tahta sallpler" filminin AJ. 
manyada gösterilmesi menedil
mitti. Franaa borcunu ödeyince.o 
ye kadar Amerikada da göıteril
mlyecektlr. Macar hükfuneti de 
ayni filmi menetmittir. 

.. Marlene Dietrich Fransa ve 
İngiltere sahnelerinde temsiller 
verecektir. 

"' F.ric Bommer Amerikaya git
mittir. 

"' Parı.teld Eldorado tiyatrosu 
da elnemaya kalbedilmittir. 

Sinemada çocuklar 

Derler ki, "Akıl ~ değil, hat
tadır." Şa on sekiz aylık çocuğu 
görilyor muııanwı T Bu çocuğun ia
ml Joe Wolff,tür. Daha timdiden 
sinema aktörü olmUflur. Sinema· 
da siz belki ondan daha küçük be 
bekler de gördünüz. Fakat bu on
lara benzemiyor. Bir sinema aktö
rü olduğunu biliyor. 

Sırasında öyle mimikler yapı
yor ki, tatılacak feydir. 

Bu çocuğun anası ve babası bir 
mukavele imzalamıtlardır. Muka
veleye göre, çocuk on iki film çe
virecek ve her film için bizim pa
ramızla iki bin bet yüz lira alacak 
tır. 

Balkan konseyi SelA
nlkte toplanıyor 
BOKREŞ 19 A.A. - Evvelce de 

düıünüldüğü gibi Balkan Birliği kons&
yi önümüzdeki konferanamı Selinik'te 
aktetmeğe karar vermiştir. 

Konsey, ruznamesini teabit etmittir. 
Bu ruznamede, evvelce tevdi edilmiı o
lan karar ıuretlerinin tatbiki tavsiye e
dilmektedir. Bu karar ıuretleri şu mad
delere mütealiktir: 

1 - Ekalliyetler meaeleai, 2 - lktr
sadi t"triki mesai mukavelenameıinin 
mütekaddım projesi, 3 - Zirai meseleler 
4 - Balkan memleketleri arasında mü· 
nakalltr temin edecek olan yollar pro
gramı. 

Peru - Kolumbiya harbi 
BOGOTA 19 A.A. - Peru Kolum

biya muhasematı tekrar batlaınııtır. 
Kolumblyalılar taarruza geçerek Leti. 
cia araziıinin ortasında ve cotube neh. .. 
rl üzerinde buhınan Buenos Aireı köyü
nü ele geçirmiılerdir. Peru kuvvetleri 
levazmıım bırakarak kaçmııtır. 

Amerika ve borçlar ' 
m Jelesi 

VAŞiNGTON, 19 A.A. - M. Ro
oıevelt, Amerika'nm harici aiyaaetinia 
esaslarını koymak için M. Nomw.n Da
wia'İn yapmakta olduğu tetkikatın n&
ticelerini bekliyecektir. 

Reiaicümburun, kongre daftlmadaıı 
....,.el, borçlar meııeleıinin yeniden tet• 
kikine alt müzakerelere giriııneA'e vakit 
bulamlyacaA'ı zannolunmaktadır. 

Binaenaleyh 20 haziran tarihine ka
dar umumi bir moratorium ilin edilme
sinin önüne geçilemiyeceği ve bu mora
toriumun kongrenin tekrar toplanması 
tarihi olan 1934 kô.nunusaniaine kadar 
devam edeceği tahmin edilmdrtedir. 



Türkiye lı Banka•ı 
15 'Mart 1933 tarihinde Donanma Ce

miyeti tahvilitınm icra edilen 61 nci ke
tideainde ikramiye ve amorti isabet e· 
den tahvilatm tertip ve 11111 nuınerolan 
ııöıterir cetveldir. 

Tahvilat tertip numeroları 
1146, 3469, 9222, 1347, 4676, 1372, 3254, 
2453,5692,8837,3708,2773, 

1 kramiye isabet eden nwnerolar 
ikramiye Tertip S1111 
1200 1372 92 

300 
100 

10 
10 
10 
10 
10 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
6 

8857 79 
5692 70 
1146 
3254 
4676 
9222 
2453 

9222 
3254 
3254 
1146 
1146 
2453 
2773 
1146 
2453 
1372 

2 
1 

58 
72 
93 
92 
73 
27 
48 
60 
27 
64 
50 
61 
12 

E:alidaki tertiplerin hizalannda gÖste
ı-ilen 11ra numerolanndan mütelıalıi, ayni 
tertiplerin diğer ııra nwı.-olanna ve 
3708, 1347, 3469 üç terlibe kim.ilen a
morti iaabet etmİftir. 

ikramiye ve amorti bedeli 22 ....rt 

1933 tarihinden itiı...r- tediye edilecek
tir. Amorti bedeli beher tahm için (Bir 
Türk lira11 on) kuruıtar. 

3 üncü kolordu 
ilanları • 

2. Sv. Fırka için pazarlığa 
konan 25000 kilo un pahalı gö 
rüldüğünden ihalesi 22 Mart 
933 saat 14 te bırakılmıttır. 
Taliplerin §Ulnameaini gör 
mek Üzere her gÜn ve pazar
lığına İştirak için mezkllr gÜn 

ve saatten evvel Fındıklıda 3. 
K. O. Sa. Al. Kom. nuna mü
racaatlan. (58) (1227) 

1071 
• • • 

2. Sv. Fırkası ihtiyacı için 
kapalı zarfla 90 ton un müna
kasaya konmuştur. İhalesi 10 
Nisan 933 pazartesi giinü sa
at 11 dedir. Taliplerin §Brlna
meıini görmek üzere her gün 
ve münakasaya iftirak için 
mezkUr gün ve aaatte 557 lira 
teminatlarile birlikte Fındıklı 
da 3 K. O. Sa. Al. komiayonu· 
na müracaatlan. (56) (1189) ,,. ,,. ,,. 

Davutl>ll§a kıtlaaı pazarhk
la tamir ettirilecektir. ihalesi 
25 mart 933 cumartesi günü 
saat 11 dedir. Taliplerin prt
naıne ve keşifnamesini gör
mek üzere her gün ve pazarlı
ğına İ§tirak için o gün ve vak
tinden evvel Fındıklı'da 3 K. 
O. Sa. AL. KOM. nuna müra
caatları. (59) (1250) 

İat. lrlr. Kumandanlığı 
Sabnalma kom. illnlan 

81 kalem muhtelif cins qya 
26-3-933 Pazar ai> .. •· t l •-·U sa 1 
acaktır. lıteklilerin komisyo-

na müracaatlan. (529 (996) 
697 

Harbiye mektebi için l ()() 
adet dolap 3/ 4/933 pazartesi 
günü saat 14 te aleni münaka
sa ıuretile satın alınacaktır. 
İsteklilerin tartname ve örne
ğini gönnek için her gün belli 
vakitte komisyonda hazır bu
lunmaları. (1133) 916 . ,,. ... 

Askeri Baytar mektebi için 
52 kalem Brötür Te kitap 22-
3-933 çarıaınba gilnü saat 15 
te pazarlıkla satın alınacaktır 
İsteklilerin tartnameaini gö; 
mek için her gÜn ve pazarlığa 
giriıeceklerin belli vaktinde 
komisyonda hazır bulunmala
rı. (1225) 1070 

• • • 
Dikim evi için 5 pastal 10 

Regüle masası bir ıartname
de 12-4-933 çarıamba günü 
saat 14 te açık münakasa su
retile satın almacalrtır. İstek
lilerin ~artnamesini görmek i
çin her gÜn ve pazarlığa giri
şeceklerin belli vaktinde ko
misyonda hazır bulunmaları. 

569 1249 

. , 
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GRIPE TUTULMA YINIZ 
Her aabab bir kaşe 

NEOKALMİNA 
aldığmızdL Viicüdüniize gripe karti en kuvvetli ıi
Wıı vennit olursunuz. MiDEYi ve KALBi KA

TI YYEN YORMAZ - 6 ve 12 kafelik kutulan isteyiniz, tek kaşeli kutu-
nun fiatı 7 1/2 kuruştur. 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma komisyonundan: 

529 

Kapalı zarf münakasasile yaptırılması mukarrer yirmi 
dört adet nakliye arabasının münakasası 25 Mart 933 cu
martesi günü saat on dörtte yapılacaktır. Talipler şartna
meyi ve nümuneyi görmek üzere her gÜn ve münakasaya gİr 
mek için teminat ve teklifnamelerile mezkUr günde muayyen 
aaate kadar komisyonumuza müracaatları. (971) 

662 

Sahlık Köşk ve Koru . 
İstanbul Vilayet Defterdarlığından: No. eski ~7 Y~~ 

86-86 Kuzguncuk caddesi Hacıhesnahatun mahalleaı. Oakü· 
dar. Etrafı duvarla çevrilmit ve üç masura tatlı suyu muh
tevi tahminen 44 dönüm meyvalı ve meyvasız ağaçlı koru ve 
7 oda ve salon ve bahçe içinde birinci katta iki oda ile araba
bk ve üstünde 7 oda ve müştemilatı aaireli köşk. Kapalı z~f 
usulile müzayedeye çıkarıldı. Bedeli peşin verilmek. şartıle 
tahmin edilen kıymeti 8000 liradır. Taliplerin 600 bralık t~
minat mektupları veya malsandığma yatıracakları nakit 
makbuzlarile beraber teklifnamelerini 25 Mart 933 cumar
tesi günü saat on beşe kadar İstanbul Defterdarlığındaki ko 
misyona vermeleri. (988) 956 

Bakırköy Malmüdürlüğünden: 
Kazası Kariyesi Mahallesi Sokak Mevkii Cinai Muhammen 

Kıymet 

Bakırköy Yeni Boına Kariye üatl 

.. Çekmece il " 

" " " 

Lira K. 
Maa ebniye bağ 700 00 

Ye arazi 
MOnhedim hükQ- 50 00 
met konağı anası 

Souk ıu çiftliii 40 dö - 200 00 
.ılahilinde arazi nfim arazi 

., Nifus kariyeııi derununda Hane . ~00 O_O 
Evsafı balada yazılı olan emvalin mülkiyeti 9/4/933 tarıbmde bıl· 

müzayede aatılacağından taliplerin bu baptaki pey akçelerile Bakır· 
kay maliyesinde müteıekkil komilyona müracaatlan. (1236) 

Erdek Malmüdürlüğünden: 
Adet Metre mik'abı Beher metre mik'abı muhammen 

kıyineti lira 
38 1 -~~ 3 
68 8 13 
75 12 13 

200 21 13 
Marmara nalıiyeainde Palaty a nam diğer Saraylar kariyesin 

de vaki emvali metruke tat ocaklarından çıkarılan 381 adet 
45 metre mik'abı ta§m ihalesi 22 Mart 933 tarihinde yapıla
cağından taliplerin Erdek mal dairesine müracaatlan. (1180) 

Kadıköy Malmüdürlüğünden: 
Rasimpaşa mahallesinin Uz unnafız sokağında ve firari ke

aandan Kostantin binti Yaniden metrUk 196 N. lı hanenin 
tamamı bilmüzayede ve petin para ile 28-3-933 tarihine mü 
aadif ııalı günü saat 14,5 da aatılacalrtır. Bedeli muhammen 
800 liradır. Taliplerin % 7 ,5 pey akçelerile o gün Malınü
dürlüğünde müteşekkil satq komisyonuna müracaatları 

(1141) 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Şartnamesine ve (13501) numaralı kararname ahkimma 

tevfikan takasla ve pazarlıkla yüzer kiloluk (300,000) üç yüz 
bin adet Tuz çuvalı aatın alma caktır. Taliplerin prtnameyi 
gördükten sonra pazarlığa itti rak etınek üzere "!o 7 ,5 teminat 
akçelerini hamilen 12-4-933 çarflllllba günü saat 14 te Gala
tada alım satım komisyonuna müracaatları (Tz) (1157) 

Darülfünun Mübayaat 
Komisyonundanı 

Talip zuhur etmediğinden nati pazarlıkla ihalesine karar 
verilen Tıp Fakültesinin Yat sebze ihtiyacatı 1933 senesi ma
liyesinin sonuna kadar pazarlı k suretile ihale edileceğinden 
talip olanların teklif mektupla rile birlikte teminat akçelerini 
himilen ınartm 22 inci Çllrflllll ha günü zavali saat 2 de mülga 

harbiye nazareti binasında müteşekkil Darülfünwı Mübayaat 
Komisyonu riyasetine müracaatı ilin olwıur. (1228) 

( Emlak ve Eytam Banka•• UAnları ) 
Emlak ve Eytam bankasından 
17-12-932 tarihinde fevkalade ıurette içtima eyliyen umu-

mi Heyetimizin vaki temenniaine tabaan: . ' 
1 - Hesapları muntazam bulunan müstakrizlerimizde:.ı 

borçlarım temdit ettirilmek arzu edenlerle, 
2 - Hesaplan muntazam bulunmıyan müstakrizleriıniz 

den hesapla?ID.~tizama icra. s~etile temdit iatiyenlerin, 
3 - Cebn muzayedeler netıceaınde gayri menkUI malları 

Bankamız uhdei tasarrufuna intikal eden zevattan idare 
Meclisimizce müttehaz ve §erait dairesinde muamele görmek 
talebinde bulunanların 20 Mart 933 tarihinden 20 Mayıs 

933 tarihine kadar merkez ve şubelerimiz müdürlüklerine mü 
racaatlan ilan olunur. (1244) 

1 Evkaf müdlrlyetl ilAnları 
1 

Mahalle ve mtvkii Sokağı No. sı Cinsi İcar müddeti 
Eminönü Şeyh Mehmet Selloik bonmar- 65,63 Mağaza Bir ıene 

Geylioi ıeıi namile maruf 5365 
Eminönü Şeyh Mehmet Sebzeciler 2- 4 Dükkan maa oda " 

1,2,3 Üç oda ve mey- " " " Hidayet camii 
avlusunda dan mahalli 

" Hidayet camii 
altında 

1 Ardiye " 
Bahçekapıda Hobyar Yeni postane 52 Me,rutahane arsa- ., 

" .. 
" " 

" " 
" " 
" " •• Çelebioğlu 

Ali ettin 

" " 

" ,, 
Hocapaşa Emirler 

,, 
" 

tt t t 

!arı ., 

" 64 Dükkan " 

" 
44-62 Dükkin fevkinde ., 

" 
" 
" 

oda 
46-66 Dükkin 
44-58 " 
44-60 " 

Diikkinlar Yenicami karıı- 117,119 
11nda 
Yeoicami avlu- 43-105 Dükkan 
suda 

.. 39-109 " 
Hamidiye caddesi 1- 50 Mağaza 

.. .. 55-42-44 Diikkan 

" 
" 
" 
" 

" 
.. 
" 
" Vn riskele9İ 16 ,, ,, 

" Karakihüse- Orhaniye 33-23 Kamerhatun mek- " 
tep mahalli yinçelebi 

Hocapaıada 
,. Karakihüse;:-in

çelebi 

Az'ziye 
Orhaoiye 

2.1os 
4 

tt JJ 

" lbnikemal 
DarilEsmade ağası 9-11 

46-48-50 
" KarakihOaeyin- Nöbethıuıe 

çelebi 
., " Orhaaiye 

Babıali Nallımesçit Az"ziye 
11 Lalaha yrettin 

Çemberlitaf MollafanariMahmudiye 
.. .. " .. " " 
" " 

Boyacı 

.. .. Dıvanyoln 

11 

2 
55-16 
18.5 

1 
5 
7 
5 

195-218 

" " " 192-2 \6 
,. Atikalipata Çilingirler 2 
,. ,, Çemberlitq dibinde O 
., ,, Sofçuhanı orta K. 14 

Çarşıkapı Kaliçed Tramvay 82 
basan caddeai 

Dükkan 
" 

" .. 
,, ,, 

Maa oda bodrum ., 
Maa baraka arsa " 

Dnkkin " 
" " 
" " Hane " 
" " .. .. 
,, ,, 

KöprOll mektep " 
mahalli 

DOkkin 
,. 

Arsa ve baraka 
Oda 
Dnkkin 

" .. 
" .. 

" .. " 76 4 arpn mahal " '' ,, Makasçılar 18 Dükkla 
" Mabmutpqa Nuruoımaniye C.ai 57-1 ., 
" 

" 
Cami ittisalinde 20 Mektep mahalli " " ,. avlusunda 17-23 Dükkan ,. 

Sarayburau Cankur Tabhane camii O Fırın ve mlftemillb " 
taran 

., Seyitlaasan 

.. .. 
Ahırkapı l.hakpaıa 
Ayasofyaikebir 

" Eyfip Kwlmesçit 
Eylip cemlikebu 

arkasında 

Değirmen ocağı 

camii 
6 

Değirmen oçağı 36 
camii hariminde 
Saraçane 1 
Çatladıkapı c . .ı o 

" o 
iskele C, ıi 11 
Boıtan iııkeleainde O 

Oda 

Tabhane 

Ar1a 
Üç kıt'a ...._ 
Araa 
Hane 

.. 
" 

" 
" 
" .. 

Mihri şala 
mahalli 

imaret 11 

KARADENlZ POST ASI 

ERZURUM 
vapuru 20 mart 

Pazartesi 
ıriinü aktamı hareketle Zonguldak, 
lnebolu, Ayancık, Samsun, Ordu, 
Giresun, Trabzon, Sürmene, Rizeye 
azimet ve avdet edecektir. 

Fazla taflilat için Sirkeci Yelkenci 
hanındaki • acentalığma müracaat. 

Tel: 21515. 
.......................... 10~ 

BARTIN - INEBOLU 
POSTASI 

Cıhat 2ô'::~ıPazartesi 
saat IS de Sirkeci nhtımından hareket
le Ereğli, Zonguldak, Bartın, Amasra, 
Cide, lnebolu ve lliıe iskelelerine azi
met ve avdet edecektir. 

Tafsilat için Sirkeci Paket postaha
ne kaqısmda Mizan oğlu Han No. 2. 

Tel.: 22967 

sL~~:e Bursa postası 
Sadık zade Aralan kaptan 

VAPURLARI 
Birinci, İkinci ve ÜçllncO mevki 

kamaraları havi ve yolcnlann her 
ttlrlO esbabı istirahati mOemmen 

KEMAL~;~~i:.SALI 
ve CUMARTESİ 

günleri sabah 1aat 9,30 da 
Galata rıhbmından hareketle 

doğru MUDANY A'ya gidip gele
cektir. Tafailit için Galata'da 
Havyar Hanında 9 No. lu yazıha
neye mftracaat. Telefon: 43079 

Bilet vapurda da verilir. 

SEYRlSEFAlN 
Merkez •ceata: Calata Köpribatı B. 2362. 

Şabo A. SMr.eci MGbtlrdar sade H. 2,3740. 
~~~~~~~~~~ 

fZMIR - PİRE - fSKENDERİYE 
POSTASI 

'' ANKARA,~: 
21 Mart salı 11 de 

~~~~---~"'."-~--:'.""--

TRABZON POST ASI 

CUMHURİYET 
22 Mart Ç&l'f&mba 18 de Galata 

nhbmından 

tzM1R - MERSiN POST ASI 

" Çanakkale ,, 
22 Mart çarıaınba 10 da. İdare 

rıhbmından kalkarlar. 
Yukarda me•kllerile cinılari yaıılı olan Yakıf emllk hiıalanndı· ıı·------------

ki mttddetlarle kiraya verUmek Uzere mllzayedeye konmuttur. bıeleleri Şartnamesinde yuılı eb'ıt 
Martın yirmi dokuzunçu çarıaınba gllııü saat on bette yapılacaktır, ve ev1af mucibince " 2000 " 
Tutmak iıtiyeeler Çemberlltqta Evkaf Mildiriyetinde Akarat kalemine koadaaııe bonıaa pazarhkla alı

nacaktır. Paurbiı 20 Mart 953 
ııelmelerL (l02S) de •at 16 dadır. Teminat mak-

759 

1 
Devlet Demlryolları idaresi ilanları 

1 
Afyon deposuna gelecek kömürün tahmil ve tahliye iti

nin kapalı zarfla münakaaan 1 Nisan 933 cumartesi günü 
saat 14,30 ela Ankarada İdarebinaamda yapılacaktır. 

Fazla tafsilit Ankara ve Eskişehir veznelerinde 50 ter 
kuruta satılan prtnamelerde yazılıdır, (1077) 

8111 

Haydarpqa - Ankara hattı üzerinde Km. 479,200 deki 
Beylikköprü ocağından çıkarılacak 15,000 M3 balaatm kapa 
Iı zarfla münakaaaaı 1 Nisan 933 cumartesi günü saat 15 te 
Ankara'da İdare binasında yapılacaktır, 

Fazla tafailit Ankara ve Eskişehir veznelerinde beter 
liraya aatılan §9.rtnamelerde yazılıdır. (1078) 

862 

Irmak - Çankırı hatb üzerinde km. 61,850 deki tat ocağın.
dan çıkarılacak 4000 m3 balas tm kapalı zarfla münakasası 10 
Nisan 933 pazartesi gÜnÜ saat 15 te Ankarada idare binaam
da yapılacaktır. Fazla tafsilat Ankara ve Kayseri veznesinde 
be§er liraya satılan §9.l'tnamelerde yazılıdır. (1239) 

Gedikpaşada Jandarma 
Sahnalma Komisyonundanı 

Münakasası yapılan yüz elli tevhit semerinin fiatı kuman
danlıkça yüksek görüldüğünden mezkUr semerler 23-3-933 
perıembe günü saat 10 dan 12 ye kadar pazarlıkla alına
caktır. Talipler ıeraiti anlamak üzere her gün ve pazarlığa İş
tirak İçin mezkUr günün muayyen saatinde komisyona müra-
caatları. (1242) 

taan .. 125 " liradır. 

Darülaceze 
Müdürlüğünden: 

Y afları 9 dan yukan Ye boy. 
ları bir metre elli 1antimden afll• 
ğı olnıaınak çift ve tek araba cer
rine talih ve ileli emrazdan aa
lim bulanmak farlile 3 idiç ile al
tı ldti imabma müsait iki yaylı 
araba pazarlıkla mübayaa edile
cektir. Elinde at ve arabası bulu
ııanlann cumarte1i, pazarteıi ve 
ÇIU'famba günleri Bitleden IOnra 
müe111eaeye müracaatları. 

latanlıul Beılnd icra M-ınutundanı 

Mahçuz olup paraya çenilmeti mu• 

ı. • .,... Kriatal aynalar 26-3-1933 Pazu 

sünü sut on üçten itibaren Jatanbulda 

Çiçekpazannda 42 numaralı dükkin ö

nünde oablacağmdan taliplerin miiraca• 

atlan ilin olunur. 

Sultanahmet Sulh mahkemeıindens 
MÜZAYEDE lLE SATIŞ 
Ererıköy'ünde Hamam sokağında 

Cemal Pata köıkü namile maruf harem 

ve ıelimlıklı ve vui bahçeli köık Sultan 
Ahmet Sulh Mahkemesince fÜyuun iza 
leıi için satılacaktır. Muhammen luyme

ti ( 15080) liradır. Taliplerin % 7,50 niı 
petindeki pey akçelerile 21 mart salı gü• 
nü aaat on bette mahkemei mezkürey• 
müracaatları. 
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6ir Fotograf aleti, bir Yazı 
makine.si veya bir Otomobil 
satın almak lstediginiz zaman 
daima en mükemmelini arar 
ve tanınmış bf r markayı 
tercih eder.sini~. Aynı titizligi 
en asri tenvir vasıtası 
olan elektrik ampullerinde 
de g&iermeniz lazımdın 
Osram markasını taşıyan 
bir ampul tekamalan en 
bariz bir timaalidir. Bundan 
sonra dalma Osram elektrik. 
lambalarını satın ahnız. 
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11 BE Ş 1 R 
1 KEMAL 

Nuır 

BEŞiR 

KEMAL 

blc& 

BEŞiR 
KEllAL 
Naili' İlicı 

Nasır 
Ayağın 

Bfçimlal 
Bozar 

BEŞlR 
KEMAL 

Nuır bıcı 

ADEMİ lKTlDAR VE BEL 
GEVŞEKLlClNE 

brtı • mii....ır -.. SERVOlN Up
ı.mt.... Depon, latuıbul'ıla Sirkecide 
Ali Riza 1Merk.. -•-idlr. Tftfl'eya 
160 lııımıt poeta ile ıöaderilir. lıımir'cle 
Jrpt puıınncWd. T..._.,'ıla Yeni F• 
..ı. -.ıeriıule bahmur. 

GÖK BAYRAK 
Galip Bahtiyar Beyindir, 

Öz Tiirkçe 'dk yemiıini verdi 

I 

Eaki Türk J'&f&)'lfm.m, Türk kalır•manlığıDlll pek deJerli n pek .. 
whnli bir örneiiclir. Koskoca kitapta yüz ıa-cik Azap ve Fen keım-1 
bile yolı.tur. Bütün lıitap Öz türkçe ile pek tatlı ve pek ö"1ü ye:11lmııtır. 
Bu merak verici lıitap reeimliclir. Klfıclı buılııl ııiizeldlr. K.epajı lig 
nnldiclir. Bu kitabi buen latanlııul'cla Hilmi Kltaphen-lcllr. Fiatı latan
bul için (125) ciltlisi (160) kuruthlr. Dıpn için 25 kurut posta peruı 
al mır. 

KADIN ERKEKLEŞiNCE 
Aarunmn • mühim meselesi: K.edtn erkelıılefiyor: E.rblı cilıi çalı

tım.c.. erkek ıibi yapmak ioteninee kadınlık - olur? 
itte içtimai bayatın bu inlntUınıı 3 ı-clelik bir piyeele en p:ııel tas

vir ,,.. taı.lil eden mqhur romancımız Hlloeyin Rahmi Beyin (Kadın •
keld8fl-) eseridir lıl munffalıiyetle Darilllıedayfde teıımil edilmlıtir. Bn 
-.ldı, ~ cilünçlü Te kederli kitabın fiatı .... ,.. için ,.ınn: 60 
kuruıtur. (Hilmi lıltaplıanetl) nden oorunaır. 

Şu kitaplardan hiç poata praaı alınmaz. 
LENIN'la HAYATI Haydar Rint Fi 100 kul'11fl1ır 
ADSIZ Ki.TAP " 40 ,. 

ÖMERHAYYAM 

LA.LE DKVRI 
CöNOL 

,. 7S 
" 
" 

KURBAN Bayramında Çoluk ve 
Cocuğumu Sevindirmenin Yolunu 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

4 Cncii Vakıf Haıı fatanbul 

ihtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. 
. Nama muharrer hisse senetlerinin ( "° 60) ı Türkler elindedir. 

Türkiye lı Bankaaı tarafından teıkll olunmuıtur. idare mecllal ve mUdilrler 
heyeti ve memurları klmilen Türklerden miirekkep yegAae Türk Sigorta Şlrke
t\clir. Ttlrklyenln her tarahnda (200) n ııeçeo acentalarmm hepal Tilrktilr. Tilr
ldyealn en milhim mtleaaeaelerlnia vebankalannın aigortalaC"ıaı icra ehnektedlr. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
aiıtortalarıaı en iyi şeraitle yapar. Hasar vukuunda zararları sür'at ve kolaylıkla ısder. 

Telgrafı iMTiYAZ - Telef nı lst. 20531 477 

Deniz Levazım Sahnalma 
Komisyonundan: 

Gölcük Elektrik Fabrikaam da azami 350 kuruş yevmiye 

dl, 
Dr. A. KUTiEL 

Kar.köy Bönıkç:I bnm tııraarnda 34. 
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~ Buldum! 
Bu yolu •ixe de •Öyllyeblllrlm: 

B:r fırsat bulup MAHKUTPAŞAyokuıundan 
ıeçinlz, yukanya kadar çıkmağa lüzum 
yok! Yokuıun ba1lan1rıe1nda aol kolda 

bir levha 16recekainlzı 

Buraya giriniz, mağazanın ismi 
"Ucuz Mallar Pazarı,, 
dır amma bu i•im yanlııtır. 

Burada 1 metro bile ucuz mal 
bulanmaz, Bilakis: 

• 
''Dünyanın en pahalı 
mallarının en ucuz 

satıldığı ger burasıdır,, 
ile istihdam edilmek üzere müt ehauıs bir Bobinciye ihtiyaç __ 
vardır. Elektrik Fabrikası memuru tarafmdan imtihanı irca -----------------------------------------
edilecek, matlup liyakati haiz bulunan şahıs alınacaktır. Ta 
lip olacaklarm Gölcük Deniz Fabrikaları Umum müdürlüğü
ne müracatları (1120) 913 

Tayyare Cemiyeti Mübayaat 
Komisyonundan: 

Nümuneleri ve tartnameleri veçbile evlenme evrakile cüz. 
dan ve noter evrala ile saire tabettirileceğinden tab'a talip o
lacaklarm 21 Mart 933 salı günü saat 14 te komisyona müra
caatları. (1229) 1072 

Eliziz Belediyesinden: 
Şehre su iıale etmek üzere kazdırdacak kuyulardaki biri 

kintileri ootaltacak ve bilihare yetmiş beı metre irtifaa daki
kada beş yüz litre ıu çıkarabilecek elektrik ceryanile mütehar 
rik her türlü edevat ve teferruatile birlikte bir adet Santrifüj 
tulumba mübayaa edilecektir. Talip olanların mufassal teklif 
mektuplarile El~iz belediye riyasetine ınüracatlan ilan olu 
nur. (1188) 989 

• 

Kırklareli Ziraat Bankasından: 
Muhammen HiıU de'rirdüi 

kıymeti kıymeti 
Lira Lira 

12S O 
7S O 

10D O 
so o 
so o 
so o 
62 50- o 
50 o 

125 o 

Senelik Emlik 
ican No. 
Lira 

70 o 
30 o 
31 o 
7 o 

22 o 
9 o 

27 o 
2450 o 
51 o 

Evlek Dönllm 

5 
3 
4 
2 
2 
2 

ı 2 
ı 
s 

Mevkii 

Sığır yolu 
Kerhane bahçe 
Abdal BA. 
Kale önlinde 
Sofiyeli me•ldinde 
Palamou lSnllııde 

Kızla~ 

Olu yol 
Koru altı 

Cinsi 

Sebze bahçen 

" .. 
" 
" 
" 
•• .. 
" 

Kariye veya 
mahallesi 

Aıılbeyli 

" 
" 
" .. 
" 
" .. 
" 

Pey akçeleri •e ihale lıedelleri oakten ve yahut ıayrım!!badil bonosu ile ödeıımelc lb:ore yukarda enafı yazdı gayriıınoku\ler açık 

arttırmaya çıkanlm1ftır. Kat'i ihal~le.ri !O Niaan 933 paurteai gü:ıli saat on b~ttedir. Talipler muhammen kıymet üzerinden % yedi 
buçuk besabile pey akçelerila ban~ amın mürac:ııatla.-ı. Şartname baııkamııt kapısına asılmlfbr. Seııei haliye •erıiaile belediye rilııumu 

müateriye aittir. .,1114., 

Istanbul ve Trakya 
Anoniııı 

Şeker Fabrikalan 
Şirketinden: Türk 

AI pullu Şeker Fabrikasının İstanbul depolarındaa kristal toz şekeri atideki fiatla 
her isteyene bin kilodan eksik olmamak üzere sahlır. 

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:İstanbul,Bahçekapı,4üncüVakıf han4üncükat, Telgraf adresi: İstanbul Şeker Telefon:24470.79 
481 
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Ankaralının · Defte'ri; 
. . . ' . '- ~ ... 

Fransa ile barışıklık 
Mustafa Kemal Paşa ne diyor? bir 

Fransız zabitinin not defteri 
Ankara; Haz.iran • 920 

Reis Pllfayı çok üzüyorlar. En 
iyi hareketleri, en iyi te,ebbüıleri 
tenkitlere, biç olmazsa sorgulara 
maruz kalıyor. Mustafa Kemal Pa
~ıı, Fransızların yakl14ma ve an
laşma temayüllerinden İstifade e
derek Cenup Fransız cephesini 
düzeltmek için onlarla yirmi gün
lük bir mütareke yaptı. Millet 
Meclisinde buna da itiraz ettiler: 
"Fransız kuvvetlerine niçin vakit 
kazandırıyorsunuz?" diye söyle
nenler oldu. Halbuki Reiı Pata· 
nın hareketi doğru idi. Onu müta. 
rekeye götüren sebepleri şöyle i
zah ediyor: 

"Adana havalisindeki kıtalan, 
bu fasıladan istifade ederek ten
sik etmek iıtiyorum. Avrupa dev
letleri, fİmdiye kadar daima la
tanbul Hükümetini muhatap diye 
alıyorlar. Eğer Franaızlarla te
mas ve müzakereyi temin eder
sek bu kapıyı da kırmlf olacağız. 
Büyük bir devlet, milli hükümeti 
tanımıf olacak • • ilk temaalanmız:
da Franaızlann ifgali altındaki 
bütün mıntakalann tahliyesi l&
zımgeleceğini ısrarla iatedik. Fran
sız; murahhaıılan, ıalahiyetleri ol
madığını ıöylediler. Ba ıalahiyeti 
almak için Pariııe gitmeyi istedi
ler. Her halde ben Franaulann 
Adana havaliııini tahliye eJeceft.. 
/erine kanidim. Onan için mava
lakat ettim. Ba kanaat ve talıml
nimi mecliae a8ylemekten de ~ 
kinmeJim." 

Fakat işte mütareke müddeti 
bitmeden Franıızlar Zonguldaiı 
itgal ediyorlar. Sebebini aormı1-
'uz: "Bizim itilafımız yalnız Ada
na cephesine aittir!" cevabını ver
mişler. Pariıten gelen haberler 
çok ümitverici. • F ran11zlarla u
yu,ursak, Garp cephesinde daba 
1erbeat kalacağız. O vakit Yunan 
ordusu ile daba ıerbeıt ırö~bl
liriz. 

• • • 
lıtanbulu itgal eden müttefik

ler ordusunun ):>ir zabiti, her ırUn· 
kü mütahede ve hi.tıralaruu def. 
terine kaydetmit •. Bu defterin bir 
çok yapraklanru kendi dafterime 
notettim. lfte bu notlardan Türk • 
Fransız mütarekesine dair olan 
satırları aynen tercüme ediyorum ı 

lnanbul, 30. Mayu. 1920 

"Mustafa Kemal ile Suriye fev
kalade murahhaıı araamda yapı
lan mütareke itili.fnamui, artık 
meçhul değildir. lıtanbulda. müt
tefikler muhitinde bunun için pek 
çok tafsilat ve dedikodular var ... 
Bilhassa Türk muhitinde bundan 
dolayı derin bir memnuniyet izhar 
ediliyor. Bu netice, Muatafa Ke
n:ıaiin nüfuzu çok arttığını göıte
rıvor. Fransa gibi büyük bir dev-

• 
~n1 Bugün bugece 

Küçük Daktilo filminde MJirdlerin 
nazarlarında Yiİkaelı ile mevlcl bun. 

'-i• nnı'l1lffak olan 
JEAN BOITEL-ARMAND BERNARD 

birlikte teınoil ettilderi 

''Canın isterse" 
filminde Jİne en bllyllk takdire maa

har olmuılarclır. Culp bJr muzilr, 
fftlral&de bir -

fıAveten ı•rkıh varyete ve 
dflnya haberleri 

!etin nuyonalist Türkiyeyi tanı- 1 
maaı mühim bir hadisedir. Çünkü 
daba dün bile, Büyük Britanya ve 
İtalya murahhaslarile beraber 
Fransız fevkalade murahhası da 
Babıi.liye müracaat ederek Ana· 
dolu Hiikfunetinin resmen tanın
maması ve itibardan dütürülmesi 
için tetebbüılerde bulunmu,lardı. 
"Nihayet galipler, mağlupların ö
nünde iğilmeğe mi mecbur oluyor
lar?" diye endi•e b14ladı. F ranaa 
böyle hareket ederse, kendisinden 
daha zayıf olan diğer müttefikleri 
nasıl dayanacaklar? 

Ermeni mehafilinin enditesi da
ha büyüktür. Onların da dütündü
ğü tudur: Eğer Türklerle Fransız
lar uyufmağa muvaffak olurlarsa 
oradaki Ermenilerin hi.li ne olur? 

Rum mehafili i1e şöyle diyor: 
Eğer 'Fransızlar askeri bir tazyika 
maruz kalıyorlarsa, Yunan ordu
su onlara yardım edebilir! Halbu
ki Fransa ile itilaf olursa, Türkler 
Adana cepheıinde aerbe1t kala
cak kıtaatı mutlaka Yunan ordu
auna kartı ıevkedeceklerdir. 

M. M., Türk davaaı lehinde ha- 1 

zı gazetelerde netriyat yaptırmak 
için Maliye Vekili Rept ve Sadra
zam Ferit PAfalarla müzakere edi
yonn~ •• M. M. tirajları yükaek 
bir kaç gazetenin Tiirk lehinde 
nefriyat yapmaları mukabilinde 
Türk Hükametinden yüz otuz bin 
lira iıtiyorm~. Müdafaa tezi fU 
olacak: 

"Türk menafii, Franaa menafi
i ile beraberdir. Onun için Türk
lere lüzumundan fazla hakıızlık 
yapılmamalıdır.'' Hükillnet bu pa
rayı çok fÖrmÜf. Bunun üzerine 
yalnız bir gazete için Möıyö M. 
30 bin lira istemit bunu da vere
memitler. • Eski sefir, Nabi Bey, 
Möıyö M. • temin etınit ki, nu
yonaliatler bir ay ıonra iktidar 
mevkiine geçecekler, Ferit Pap 
Hükametinin timdi reddettiği bu 
teklifleri onlar kabul edecekler ... 

"Dün, Ankarada Muatafa Ke
mal ile müzakere eden M. Robert 
de Caix 1abık 1efir Nabi Beye de
di ki: 

- Türk Naıyonali.tlerin Reiıl ı 
Fran1a gibi bir devletle yaptığı 
ilk siyasi mukaveleyi çantasına 
koymakla büyük bir muvaffakıyet 
kazandığını bilmeli ve ondan 

memnun olmalıdır. Ben, Nuyona
list Türkiye ile Fian1a arasında 
daba genif ve tam bir itilif imka
nını görüyorum!" 

Franaız zabitinin notlan budur. 
Ben de ilave edeyim: 
Ankaranm bilhaa1a münevver 

ve politika ile yakından ali.kadar 
olan tabakası böyle bir ltili.fı çok 
özlüyorlar. 

MiLLiCi 

Bu gece Kutüp 
s..Ita ırllr:memit onmnların of-ı. 

Sıcalc memleketlerin mubaneltmizde J 
canla.ndıratıilmemiz lmklı. olımya.n •ab
li lıaYT&nlan. Bütün bunlar.. raim- ia
ııa.nlıtını kaJi>etmit bir ırancln ....... 

TARZAN 
illDİndeki talıeaerde düny,. yüzme ....,._ 
piyonu JOHN WEISS MOLLERE ıa.. 
rafından tayam hayret bir •urette can
landmlmaktadır. 

lllveten: Diiny,. halıerleri. 

Bozkır 
Hazinesi 
Anadoluda nas1l bir 
harika yaratı 'aca-. 

ğını cihan ~Ört>cekt•r 
ANKARA, 19 (Huıuai) - Ankara 

Halkevinde Köyciiler ıubesi azaaın~ 
, f\,,,p• " .,.fından Orta Anado .. 

• 

~iraati Ye topraiı bak-
· n<1a etüde bağlı bir 
conferanı verildiğini 
·ıdirmittim. Sözen ev• 
ela Anadolunun ~r: 
,Joji, iklim ve zıraı 
ahıullerin coğrafi lev-
· abnı yaptıktan sonra 
ıözünü-Orta Anadolu
• intikal ettirerek de
niıtir ki: 

"- Orta AnAdolu 
'>ir bozkırdır. Bu bo~- 1 

kır, içinde büyük. b.ır 
_;erveti sakladığı ıçı~ 

b. (Bozkır hazı-Kerim Ömer b. ız ona d.k. 
nesi) ismini ver 1 

Anadolunun tarihini te~kik edin.: ~~: I 
rada yaıayan devletlenn. kuru .. 
kümclarhğın hep deiiıtiğini goruy;.:;"z. 
Deği9miyen bir ıey var: O ela Ana u
nun bütün yaşattığı inaanlan, doyurm;j' 
ve ;engin etmiı olmasıdır. f".dnn batın a 
teaadüf ettiğimiz ve her hın zamanı':"n 
en büyük medeniyetlerinin birer eten o
la.n harabeler, Anadoludaki İn=:, 
ne derece müreffeh Yaşamı§ eldu 
birer delilidir." 

Sözen (hatip), Anadoludaki au mea~ 
1 · ..ı--ı.. "Orta Anadolu da yerın eaıne .~~~-· d 
üıtiinden başka, toprağın albndan a 
baıka muazzam derelerin Umalrta oldu
ğunu'' söylemİftiT. 

Çok yakın bir muiye kadar Anadolu
yu bir istismar ocağı olarak ~l~t 
olan idareler, bu ınıntakanın zıraı ı:;:· 
vazeneaini bozmuıtur. Onnanlanm ~ -
rip etmiıler, ıu nizamım bo~u,lar .. "· 
Toprağımızı verimaiz telakki edip böy
le propaganda edenlere de, münhaaıran 
toprak iılerilc uiraıan bir arkadatı~ı~ 
aıfatile derim ki: Bu toprağın kuvvebnı 1 
ve kudretini size rakamlarla ispa~ e~ ... 
rim. Dünyanın hiç bir tarafında ~slun
de çalışmadan, emek venned.ea. ın"": 
doyuracalı toprak yoktur. Zıraı ~a . 
en ileri gitmiı olan memleketlerde çiftçı 
bize nazaran fazla malııul alıyorsa bu, 
münbaaıran o çiftçilerin toprnk üstünden 
aynlmamalarından ileri gelir ... 

Kerim ö.r- Bey ııöziimi 4u suretle 
b;tİmü tir: 

"Anadolu bilditimiz belli baJlı zirai 
nebatlann vatanıdır. ;Türkler, tarihte bü
tün milletlere ziraat muallimliği yapmıt· 
!ardır. Bir çok nebaElan ve bayvanlan 
tehi! ebniıl ... dir. Maziıi ,eref dolu olan 
yüluelr miDetimi:dn yakın bir zamanda 
Anadoluda.n naaıl bir harika yaratacağı
nı bütün cihan ırörecektir .'' 

----•=> 
Maliyede k daatro 

komisyonu 
ANKARA 19 (Telefonla) - Ma· , . . 

liye Müıtet•n Ali Rıza Beyan rıyaae· 
tindeki komiayon içtim•lanna devam 
etmektedir. Komiıyon Muhaaebatı 
Umwniye Müdiri umumisi Faik, Yari· 
dat Mıldiri umumiıi Cezmi, Emlaki 
Milliye Müdiri umumisi Riiftü B. lerle 
Tapu ve kadaılro umumi müdürü Ce· 
mal, l!:rkanıharblye Harita Umum 
müdürlüğünden Miralay Hakkı, Tapu 
ve kadaıtro heyeti fenniye müdürü 
Halit Ziya ve Teflit Heyeti Reial Hak· 
kı Beylerden mürekkeptir. 

Memleketin birinci derecede ka· 
d•atroau y•pılmaaı elzem vlllyetler 
tayin edilerek bunların hudutlı&n çi· 
zilmit ve kamiayonca kadaıtro iıleri· 
nin unn en modenı veaaitine ıöre 
yapıbnası için arazi kadaatroaunun 
F otoırrametri uaulile yapılmaamı ve 
fen qlerile mütevaziyen gitmek üze
re taaarruf heyetlerinin tertibi karar
laştınlmııtır. 

lıviçre Federal alatemine temkan 
tapu ılcilinin aürat Ye aelimetle te· 
min ve tatbiki için komisyon içthna· 
lanna devam etmektedir. 

Komiayon kadaatro memurlarının 
maaşa tahvillerlnl ve kadaatro kanu· 
nunda yapılacak tadillb da milzalı:e
rf' e-tmekte-dir~ 

VERNER 
Anllaranın 
rn IDkır 

TUVALET 
ıalonu 

Bankalar 
caddesi 
Tel: 3240 

'Ankarapalu 
Tel: 3400 

F evkaı Ade odalar 
3 Liradan 
itibaren · ANKARA'DA 

o 
"' ,,: ._ ' . .... .. . . . .. ~ 

Ankara'da bayat 

Ankara pazarlarında 
gene madrabazlar mı? 

Pazarların açılış ve kuruluşundaki 
maksat yavaş yavaş kayboluyor 

Ankara pazarlarında 

ANKARA, 19 (Milliyet) -
Çoktanberi iatiyon:lwn. Nihayet cu• 

madan i.atifade etmek imk&nını bul
dwn. Ve lmıet Pllf& mahallesinde 
cumaları kurulan p•zarı tetkik ede

Hanım müşteriler 

bildim. 
Anku ... ia Hiaar, Cebeci, lamel Pa

t•, H•lkrn n Yenifehir semtlerin
de haftada birer gün muvakkat pa
:ıarlar kurulur ve köylü aatıcılarl• 
ıehirli alıcılann bilavasıta temaslan 
temin olunur. 

Bu puarlar Dahiliye Vekaletinin 
bir tamimi ile teıvik edildi. Vekaletin 
bundan makıadı da aradaki fuzuli 
nıutavaasıtlar• yemkaptırmadan hl\I· 
k,. bir yardnndı, böyle oldu mu? Bu
nu aonra anlatacaimı, timdi pazara 
ırirelim ••• 

• • • 
ismet Paşa mahallesinde, mekte

bin önüne daha gelmeden mücavir 
sokaklardan çarfımn aerpintilerile 
kar41laşa ka.rtıl.,. u.erkczi bulduk. 

Vehleten ve ilk intiba olarak ııöyli
yeyim ki, bu pazar yeri letanbulda 
semt ıeml kurulan Çarşamba, Pe11em· 
be, Salı ve ema•li gfui muvakkat aemt 
pazarlanrun bir karikatürüdür. lııl..ıi:ı-miuıı.ıllı..iı"""" 

En evvel yan aokaklard" his hı 
tip ve kar•kterleri değİ§miyen köfte
ciler mutat miifterilerile kartmıu:a 
çıktılar. Köfteler "'"bekak ki haki
ki etten, l•klidi, maklidi yok. . Ama 
tanel•ri büyük};iklerine rafmen birer 
kurut .. 

lleriliyoruz 
- Ne alırsan onar kunıta .. • 
Vay babam vay •. bu serıride neler 

yok? Bardaklar, tuzlukI..r, lı:laeler, 
falan. . . falan ••. 

Bira• d•ha ötede ırene çe9itli bir 
mesai malı ıribl. . Önündeki aıkerleri 
aralayıp baktım ı her fOY vu, ve ta• 
yani hayret derecede ucu• .• 

Yürüdüm; baamacılar .. 
_Kaça bu Japon baamalan? 

Ankara pazarlannda yoğurt lalan 
köylüler 

- Artını on iki buçufa efendim. • 
Yürüyor "Ye eoruyorum; 
- Paatırma kaça? 
- Elliye efendim, sucuk ta llyle .• 

öteki!_. mi? Zeytin otuz, beyaE aa
bun kırk, kara aabunlar otuz bet, yo-
Jurt yirmi. . Bulama kırk. . . 

Biraz daha ileriliyor ve batka hır 
aerırlde aüallerime fu cevaplan alıyo
rum• 

-' T oaya pirine\ yirmi iki buçuk; 
Yabanon pirinci yirmi. Ev bulıruru 
on, kunı bamya •ltmıı, kuru kaysı 
kırk •.. 

- Y erelm•aı ve patates bet. libna 

Düyıuıaumumiyede yapılan pa
ra aail.atimali davasına Anlıwa A
lır ceza mahkemeainde ~and~. 
Ramimlz mahkeme heyetile auı
iatlnıaıl maznuna M .Meri T eodor'a 

11&termektedir. 

lnkilap müzesi 
Halkevl dil, tarih ıuhe

ainln hararlan 
ANKARA, 19 (Telefonla) - ~

kua HalkeTi dil. edebiyat ve tarih 
1Ubeai baaı mühim ~ararlar vermit~ir. 

Gad Hazretlerinm Ankaraya ılk 
pliflni temsil eden bir heykelin ia
taayon meydanına dikilmesi. Birinci 
Millet Mecliai azalarmdan ölmiif bu
lunanlar için bir ponteon İn§aaı, bir 
inlıılip mÜ••i yapdmaaı ve Cebeci
deki Sakarya ıehitliğinde her aene 
merasim yapılmaaı bu meyandadır. 

Şube fırka merkezi binaaınm inkı
llp mlbaine tabaiılni temenni otmİf· 
tir. Milli mücadeleye ve inkılaba ait 
habralar hu müzede toplanacaktır. 
Onilmüzdeki Cilmhuriyet bayramına 
kadar müzenin kurulmuı olma11 iı
terunektedir. 

Millet mektepleri 
ANKARA, 19 (Telefonla) - Bu :: 

sene vilayet dahilinde halk derahane
lerine devam edenlerden 2968 erkek 
talebeden 2720 ai tahadetname almıt· 
tır. 148 i imtihanda muvaffak olama· 
mııtır. 

673 kadından da 618 i diploma al-
mııtır. 

Toprak gilnil 
ANKARA, 19 (Telefonla) - Gazi 

Orman çiftliii atajiyerleri tarafından 
aab ıfinli alqamı Halkevinde Toprak 
cllnü bir müsamere ile teait olunacak
tır. 

Mahkemelerde 

Kokain davaaı 
ANKARA, 19 (Telefonla) - Bu

ırfin afırceza mahkemealnde fa~la 
miktarda kokalll kullanmalı: auretile 
Avunduklarm Nuıret Beyin ölilmüne 
aebeblyet vermekle ma:ımwı Alekaa!'
dır•nın muhakemesine devaım edıl
mittlr. 

Merlı:e:ıı ban artlatlerinden bulunan 
Alekaandra kokainin kendialne Nus
ret Bey tarafından ,,..rildiğini iddia 
etmektedir. 

Muhakeme tahitlerin celbi makaa· 
dile tehir edilıniıtir. 

,,.. pr•aa yedi buçuk, havuç b94, ke • 
reviz on beş, kara turp bet. 11panak 
on bet. ayva yirmi, armut on bet. • • 

Hayretler içinde yim. Her gün hll· 
den öteberi alan ben aankl kendimi 
b&fk& bir diyarda :1&11Dediyorum.. Bu 
ne ucuıılak. . . Bir de Ankaraya pa
halı derler. Kim demlı? Sözlerimde 
kat'lyyen milballia yok. • Bunlar hl9 
paaarbk etnwwk. ilk aılıalime -n.len 
cevaplar lftıe. • · 

• • • 
Deh,etU b.labalık Yar. • Yllrilrken 

müıldlllt çekiliyor. Dalgın dalaın, 
§&fkın taflan yiirilyonım. • Derken 
&nllme Dd kit çıktı, brl l.fllmlt aabun· 
lu hafllll yıkıyor, llteld au döküyor .. • • 
Höa, dedik, seçtik. • • Onilmüzde 
bllfk& nevi bir aergl ı kllfıkçı. • lıte 
karllm f&t&cak bir ucuzluk rekoru 
daha •.. Tahtadan, cilllı ve içi reıim· 
li bir tahta katık kaça bilir mlainlz ? 
On iki buçuk kurufa. . Paza~ıkla 
Hnnederm on kurut• da alınabilir .• 
Hayretten pek ııeraemlemif olacafım 
ki hnauai bir otomobilin konıa ırürül
tüaüyle ayıldım.. Ha, aahl .öylemeyl 
unuttum. Her pazarda böyle huauııi 
otomobiller bulunurmllf, çilnkü abçı
baıılar da bu ucuzlulun hayranı İmif· 
ter.•• 

• • • 
- v .. y .. n de buralarda hal •• 
- Ne yapalım, fÖyle binz gese-

llm, dedik. 
EYii bir arkadafımı 
- Anladık, dlye ~ylencH.. Yaza

oalt.n. Aman kardetJm yas, bu p&• 

ll&l'lar ilk ırönJer f:rt idi - ırene l&
hlrli ınadrabaııl .... diredi, berbatl&fb. 

anı..- "" nokta,. ,....... dikkati 
celbetı buralardan ya.f ft J"lllDUrta 
kat'iyyen ...ım-y.or. YumıartalU' hep 
aalamıını. • Y allu ı.e yan yanya un• 
la kanıılıı. • Aman All•h•ıkına yas, 
belediye buna bir çare dlltlnaün. • 

Dilmeni pldillm ,,_ dofru lor
dun. 

- Ah bu maclrabaalul •• 
Diye U'kaımdan ~ylenen evli ar

kadaııma haı.-ri)'ordum. • 
• • • 
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