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Sahip ve Ba§muharriri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumt Neıriyat ve Yazı Müdürü 
ETEM iZZET .... __________________ ....... 

Dünyaya bir bakış 
Ve Türkiye 

Son haftalar içinde politika ha
vumı yeniden kara bulutlar kap
ladı. Yürekleri derin bir kaygu 
&ardı: acaba yeni bir harp tehli
lteai mi var? Hiç pnmaya ki, 
böyle bir teY olsun. Çünkü bir 
harp yüzünden yenilenler ne ka
dar çekiyorsa yenenlerin çekisi de 
onlardan az olmuyor. Ancak bü
tün milletlerin bir araya relip 
ınütterek derde çare aramaları 
ihtimali yeniden azaldL Bir taraf
tan Almanya, Amerika ve Avru
panın bazı yerlerindeki tezahürat 
alemi korkutuyor, diğer taraftan 
ıilahaızlanma konferanamm hiç 
bir netice vermeden dağılması, 
aon ümidi kırıyor. Şimdi yeni bir 
korku daha ~göllerdi: Cenev
rede senelerdenberi hazırlanan e
saslar yıkıldıktan, silahsızlanma 
te,ebbüsleri suya düttükten sonra, 
cihan ikb~at konferansının top
lanmasına imkan olacak mı? Kur
tulu'u bu konferansın neticesin. 
den uman milletlerin hi.li ne ola· 
cak? 

talyanlar da Bir Tah it Pr.ojesi H z 

"' "' .. 
Türkiye, Balkanlarda bir sulh 

ve anlqma amili olmuttur· Tür
kiyenin bu rolü; fÖylece bir karar 
ve politikadan doğmUf değildir. 
Bu yola gitmemizi hadiseler; hu· 
suai vaziyetimiz, maziden aldığı
mız dersler zorluyor. Türkiye 
İçin bafka bir kurtulut ve yükse
li, yolu yoktur. Balkan milletleri 
arasında samimi bir anlatma te
ınini için çok samimi çalqıyoruz. 
Henüz müspet bir netice almma
ınaaı, Balkan milletlerinin, hadi
selerin ve maz4den kalan hissiya
tın tesiri altında yanl19 yoldan bir 
türlü ayrdamamaaıdır. Balkan 
nıilletlerinin arasındaki ihtilaf, 
batkalarmm ekmeğine yağıilrii
Yor. 

Yunanistanda hüldbnetin değit
ıneai; bizde değil, fakat bqka 
ınemleketlerde Türk· Yunan dost
luğunun zafa uğtamuma sebep 
olacağı iddia edildi, Eğer iki kom
fU memleketin münasebetleri; ta
hısların, tahsi siyasetlerin netice
si olsaydı, böyle bir ihtimale ka
pılmak doğru olurdu. Halbuki 
'fürkiye ve Yunanistanda iki mem
leketin politikaamı yalnız diplo
ınatları değil, bizzat milletler 
tespit etmittir. Milletlerin irade
•ine kim kartı koyar? Hariciye 
Vekilimizin son Atina seyahati, bu
lıu bize gösterdi. Tevfik Rüttü B., 
Mösyö Venizeloıta &ördüğü Yu
lıan dostluğunu Mösyl> Çaldariate 
de görmü9tilr. 

• • • 
Bugünkü memnuniyetalzlifin, 

buhranların sebebi, umumt harp.. 
len doğan sulh muahedeleridir. 
Milletlerin kıyamı, bunların aley. 
hinedir. Kıyam edenler arasında, 
ltalya &ibi umumt harbin yenenle
ri arasında bulunan de•letler de 
var. Mücadele; statükoyu tu'
tııak istiyenlerle, onu ydnnak iati
Yenlerin arasındadır. itin mantık 
Ve adalet cephesini bir tarafa bı
rakırsak; biz Türkler her iki da
vaya kartı kayıtsız kalabiliriz. 
Çiinkü biz, Dmnlupmarda ve Lo
~da esas davamızı h.Uetmit 
hulunuyoruz. Batkalarının top
tıı.klarında rı>zümüz yoktur. Hak
lıı.rı, hürriyetleri, istikli.lleri ha,.. 
lcaları tarafından çalmmıt olanla. 
tın vaziyetinde de değiliz. Batka 
lnilletlerin ve dünyanın fU tabii 
olınıyan fena giditine, maan 
?la.rak çok üzüntülü bir çehre 
il~, baitarken, kendi memleketi
lnıze, kendi vatandatlaruıuza 
lı:artı vazifemizi, azami derecesin
de yapmakla vicdanımızı tatmine 
t~htmahyız. Bu vazife yolunu, 
.,_:~e cümhuriyet idaresi açmıftır· 
vıın, Gazinin açbğı yol kurtulut 
~lu idi; bu gene onun: "Beni ta-

p ediniz!" dediği yol, mutlaka 
11Yni hedefe götürecek. .• 

Siirt meb'u•u 
MAHMUT 

İtalya başvekili de bir 
proje hazırladı 

Dört büyük devlet arasında bir nevi 
direktuvar teşkili mevzuubahis .. 
Franaızlar bu projeyi de beğenmiyorlar 

ROMA, 20 (A.A.) - Hariciye ne· 
zareti tarafından netrolunan bir teb
liğe Duçe ile lnıilis nazırlan araım
da yapılan noktai nazar teatilerinden 
aonra İtalya hükômetinin dört bü
yük devletin Kellog misakı zibniveti 
daireainde kuvvete müracaat edilme
aini ve Avrupa için uzun bir auıh 
devleıi temin eylemek maluadile teı
riki mesaide bulunmalarına dair bir 
itilaf projeai hazırlamıı olduğu beyan 
edilmektedir. 

lnıiliıı: nazırlan Londraya döne
cekler ve Parise uğrayarak orada 
Fransız nazırlarile göl'Ü§eceklerdir. 

Frmwızlar ne tlü,anüyor? 
P ARiS, 20. A. A. - Havu ajııııu 

(Devanı 5 inci sahifede) M. Mac Donaltl ve Mauolini 

Kanuni olmıyan nikahlar 
Dini merasimle yapılan nikah ar 

nasıl tescil edilecek? 

Yunzl Kemal Bq 

ANKARA, 20 (Telefonla} - ı 
Kanunu medeninin meriyetinden 

evvel aktedilmit olup ta henüz 
tescil edilmemit olan nikahlarla 
Kanunu medeninin meriyetinden 
sonra evlendirme memurunun hu
zurunda yapdmıt akit almaksızın 
dini merasim yapbrmak ve sair 
suretlerle birletiP karı koca halin
de yafa.yanlarla bunlardan doğan 
çocukların tescil ve niıbt vaziyet
lerine dair kanun l&yihaaını hükQ 
met Millet Mecliıine tevdi etmit
tir. 

Bu layihayı ehemmiyetine meb
ni bildiriyorum: 

Eaki nilı&hlar 
1 - Kanunu medeni meriyete· 

ırirmeden aktolunan nik8.ha müs
tenit evlenmelerin Ye bu evlenme
lerden doiup nüfus idaresince tes
cilleri yapılmamıt olan çocuklarm 
kayıt •e teec:ili için alakadarlar 
bulunduldan kazanm kaymakom• 
ııa Yeya merkezi Vlllyette bulunu 
yorlaraa Valiye mllrac:aat ederler. 

Bu mllrac:aat bir alnn•meye 
(Dnamı 4 llncil ııahlfede) 

Anadolu Aianaıntla Telemprimör makinelerincle tecrübe ve kiifat 
Y az1111 iç sahifede 

her 

' Dil anketi 
Gazi Hz. 

Büyük reis dün mec
lisi ıereflendirdiler 
ANKARA, 20. (Telefonla) - Rei

aicümhur Hz. bugün tebirde bir ge
zinti yapmıtlar ve B. Millet Mecliıi
ne gitmiılerdir. 

Gazi Hz. Mecliate riyaaet oda
aında kısa bir müddet oturmuılar ve 
Reiı Pqa ile görüımüılerdir. Bu aı 

rada bazı mebuslar da Gazi Hz. ne 
arzı tazimat etmiılerdir. 

Bitlere suikast _ ....... ..._ 

Münihte bazı tertibat 
meydana çıkarıldı 
BERLIN, 20 ( A.A.) - Haııaı mu

habirinden: Münihten bildirildiğine 
göre mezkur f"hİr 
polu müdürü Hit. 
fere kartı ııe yeni 
rejim simamdarla 
nna karp komÜ· 
nütfer taralındar 
bir mlttut ha:urlaı 
Mrf oL:luğunu be
yan etmiftir. 

Bu aabah Wag 
ner lıeykelinin , di 
binde üç komiinisr 
taralmdan konmu' 
Üç bomba bulun 
muı olduiu aöy 
fenmektedlr. Ba ü 
komiiniet:ten ikiai~ 
nin Ru• olduğu "' 
k~mağii muval 
lak oldukları aöy 
lenlyor. Bu fGhuı 
farın bu bombala-
rı Hitleri Tayyere M. HITLER 
meydanma götüren otomobile atmalı 
niyetinde bulundukları aöylenmekte· 
dir. 

Polis bir .nkaet: teıebbilKlnün çok 
vahim bir tehlike alacalmı çünkü 
böyle bir darbflnln, hatt8 mrwallak 
dahi olmaMJ Almanyayı herciimerce 
dii,üreceğini CM' o saman flün,,.11• 
hif bir devletin m•,..demi.,,.cell p· 
kilde Yahudilerin katliam edilecefi
ni ilave eylemiftir, 

İş Bankası 
Ta•arruf ikramiye•I 1 O 

bin liraya çıkarıldı 
ANKARA, (Telefonla) - lt 

Bankası halkı taaarufa alıttırmak 
için ilk çı~n açb. Bugün alınan 
netice milli iktısat hesabına bü-
...-----~- yük bir kazanç

ır. Yalnız İt Ban 
asının küçük ta
arruf hesapları 
edi milyona var
Ufbr. lt Banka
ı küçük tasu
uf sahiplerine 
er sene piyan
o ile bet bin 11-
-ı. ikramiye da
ğıtmakta idi. Ha

ber aldıimuza rı>re banka idare 

(Devamı .5 inci sahlfcde) 

Borçlar itilafı 
Maka Yele b gl.n ya

na imza edilecek 
Qamnnlı lmparatorluiu borçla

n hakkında Pariate 'iaracoilu 
Şükrü Beyle ha
miller mümeuil
leri arasında ya
pılan itilafnaıne
nin bugün veya 
yarın imza edile
ceği haber alın
mıfbr. lmzaıun 
timdiye kadar ne 
sebeple geri kal
dığıııa dair bir 
haber alınama
mı91a da, bunun 
hazırlıkların bit
memit olmasın- S. Şiikra .. e;,. 
dan ileri geldiği zannedilmekte
dir. Saraçoğlu Şükrü Beyle hamil
ler arasında hasıl olan itilaf artık 
olup bitmit bir ittir. 

•• 

En kestirme, başarıcı yol 
Sa11:1i Paşa Zade Sezai Bey 
düşündüklerini anlatıyor 

T. D. T. Cemiyetinden verilmiıtir: 

Karşılıkları anınacak arapça Ye 

farsça kelimelerin 10 numaralı liate
•İ fUdur: 

1-KABAHAT 
2-KABlLlYET 
3-KABUL 
4 - K A B l R -KABR-
5 - KADER 
6-KA Dl R-KADR-
7-K AD 1 T 
8-KAFlLE 
9-KAFlYE 

10-KA·lDE 
11-KAlNAT 
12-KAMUS 
13-KANUN 
Llıt .. fB'de çıkan kelimlerden ma

naları birden fazla olanlann ber ma

nası için ayn ayn karıılıklar il-1 aü
rillebillr • 

• Kar,ıhk ırönderen ıı:atlann ıön

derdikleri karıılıklardan öteden 

beri İ.fldilmiı olmayanlann han
ıi kaynaklardan bulunduklannı 

da ıöndermeleri rica olunur. 

Sami- ade Sezai Beyle, Miihürdar 
daki erinde be.tlıataYız. Eıkl Mı.cirit se
firi, yirmi yapııda bir delikanlı ıilıi tık 
ve zarif •.• 

Kelimel.-inde belki biraz taıızinat Ç"f 
nlai .,.e barelretleı-lnde Babıili edaaı Yar. 
Fabt, S..i Bey, ber Jeyden evvel ıenç 
•dam. Y- dejil, batça ıenç... Dllıiin 
ce itibarile ıenç •.. 

Dilnlln adamı gjlıi göri!ımwk ia
femiyor. Gözü ... kaclakllere takılıp kal
mıyor. 

Dil iflerinde onu bu kadar ilerde ırö
receğimi ummadımdı doğrusu .•• 

Bana diyor ki: 
- Bir liaanm tqeldriilü, bir milletin 

yeniden t91eldriilü ıribidir. 
Lisan millet demektir, medeniyet._ 

mektir. 
Bir milletin nasıl bir millet olcluiu li

sanından belli olur. 

Bana soruyorsunuz hangi yoldan gjt
meli? 

Tabii ve ~!bette Gazinin gösterdiği 
yoldan. .• 

Millet yaratan adam, !İmdi de onun 
dilini yartacak. .• 

Sordum: 
- Dilimizi nasıl zenginlqtirebiliriz ? 
Cenap verdi : 
- Dilimizi zeııginlqtirmek için mil

letin içinde yetifen zeki ve deha erbabı
nın kalp ve fikir hazinelerine muhtacız. 

Bir milletin dehası ise, fikirlerin güç 
inebildiği balkın derinliklerinden doğar. 

Biraz dolqtı, elini alnında gezdire
rek birkaç saniye clüıündü, sonra: 

- Durun dedi, size bir fey okuya-
ynn. •• 

Elinde büyük ıiyab kaph bir kitapla 
döndii : 

- Lutfen ıunun tariblne be.kın! Ki
takta ıöaterdiği yere bakbm ı 22 tetri
nievvel 1903 ••. 

- Sonra tunlan okııyunıısl 
Eaki Şwi.J"I ümmet ııazeteaiııhı ko

leksiyonunda Sezai imzaıile çıkan fU aa
brları be.na okuttn : 

" Nef'ilerin, Bakilerin, Nabilerin o 
lhtif8IDI kelamı, o debdebei ıüri, ulü 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Sami Pı. Z. Snai Bey 

Gençlik birmitingyapıyor 
Talebe perşembe günü Dil inkılabı 

yolunda tezahürde bulunacak 
M. T. Talebe Birliği büyük dil çok talebe nutuk aöyliyec:ek, söz 

lnkıli.bı için pe.-,eınbe ııünü Darül derleme itinde bütün &ençliğin a
fünun konferans salonunda saat li.kalanm•u için yazife taksimi 
15 de bir mitiq yapacaktır. Bu ı c:aktır 8 · · · 

"ti' 1500 d fazla Darülfü yapı a . u mıtınp rörilfü· 
mı n&e en • .. . . 
nunlu ll'9DÇ ittirak edecektir. Lise- lec:ek en mühım mesele yeni Türk 
lerin ikinci devre talebesi de mi- dilinin proı>aırandaaı için alına
tllıre dant edilmittir. cak tedbirlerin kararlattmlmaaı 

Perteınbe ııünkü toplanbda bir olacaktır. 

iKİ KAFADAR 

- Kurultayda a&yledilin a&ııler 
araaında (Dil demokraaiai) di.,,. bir 
lakırdı "arttUf· Bununla ne demek ;.... 
t.Oilinl iyic. anlıyamaclım. 

- Bu benim ;ııeni bir da,an.,.,,. 
delil. Haylı yıl önce ayni f"yİ ba"' 
ya"'larımda aöyleruiıtim. Zaten ırw
ıele herkeaçe mailim. Söslerimin ösü 
fÖyle uığılabilir: 

1. - Son yarım ıuır içinde Türki
ye ile türkçenin mukadderatı atbafı 
bir yürüdü. Naaıl ki yurdumwıda lert 
ııe cemiyet bin türlü ezinti ııe yıkmh
ya raimen fQrkııari bir takını fikir ııe 

· ôdetlerden aıirıldı ııe kendi milli rİİf· 
tünü arayıp buldu; türkçemis de ayni 
bir çok didipne ııe lnırtulUf UJl.lafl i
çinde öz uarlıiına doğru yol alıp dur
maktadır. Hem de fGfılacak bir hızla! 

2. - Türkçenin ıuwwıa ııelen bu 
canlılık edebiyatı da 'dil ariatokratla
rına maluıu bir nevi kelime .ıe ıstılah 
t.,..üatçılıiından pkardı. Yani önce-

• 
cı 

' F-1.AHMET 

lerl (Kamıu ıııe Blirhan) besirırtinlan 
ile arapça ııc a.,.,,,ce .un-rlarmın 
kaııradıiı bir lisan mutlakıyeti • •• 

- Gel fUlla ..,,.turlu bir terkip:e 
(Edebiyatı Sultaniye) diyelim ..• 

- Evet ta kendilil •. Edebiyatı Sul-
taniye varken bu iatibdadm yerini 
tekellüf.Us bir (demokrasi) tuttu. 
Artılı ya:zılanmuulaki edebi kıyaletin 
dileii halkın ııösünü boyamak değil 
açmaktır. Yani İfin ~ıkçaaı :zevki· 
mdde de cümhuriyet ilan edilmif bu· 
lunuyor. 

Üçüncü, dördüncü noktalara gelin· 
ce; söylediklerim gene bildiğim is f•Y· 
fer delildi. Fakat ben onlara dokun
makta fayda gördüm. Dedim ki türk
fedeki İnkılap her inkılabın tabii na
ıibi olan bazı h8diaelerle karıılaıtı. 
Buııün dilimisde mumyolaf111ıf bir 
ııeçmi, için bütün ömrünce türbedar· 
lık ietiyenler vardır. Bunlar ealafın 

(Uttlen uıhileyi çeuiriniıı:) 

if 

• 
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Ruslar her taraftan devleti 
tazyika başlamışlardı 

Makedonya Yunanlılar ve bizi Binlerce ölü ---Sofyadakl Yunan se~ SiIAhsızlanma bahsinde Uzak ıarkta kanlı bir 
Askeri mera•lm tali 
matnamesinin son ıek 

Abdülbamidin korkuıunu arttırmak Tunanm kollan araımdaki bataklık
ıçin Çırağan sarayı içinde kadm kıya- lar, ileride Siliıtre • Şumnu hatbnın 
feti~de bir kaç lı:işinin yakalan~iı yo- metaneti, bu yoldan ilerilemeie im
lunda yalanlar bile irtikap edildi. K_or- kin bırakmıyordu. Bütün Tuna bo
kak paditah, askerin y~erine . bv- yunca top ateıleri, sahte taarruzlar 
vet verecek, olan harbe gıtmek fikrin- sürüp gidiyordu. Fakat Ruı Erkanı
den vaz geçti. haribye Reisi Ceneral Totleben, ne 

Padi§ahı o)"'lamak için Efganistaııa, ~ ordıuunwı lıinıayeıinde olan Si
Hindiıtana elçiler glin~ Tiirkiata- liatre ve R'."ııçuktan~ ~e de garp ordu· 
na Katkaıyaya adamlar yollıyarıık ib- au merkezı olan Vıdınden geçmek 
ıilil çıkartınağa çalııınak gibi olmıya- fi~deydi. Bu iki ordun°'.:' arı~.s'?da, 
cak tqebbüaler ııetinde miinkerefııi', Turk ~danlarmm ganp bır ına
tertipler, yapddı. En ırkı zamanlar bu DJtla ı:eçılınez . aay~an yerlerden 
•açmalarla geçirildi. Bulganılana gırecekti. 

Bu geçirilen zamanlar içinde, Ru,._ Once Niğbolu üz.,rinden bir geçif 
ya Kitnev'deki ordu- timeııdiferler. denemesi y~ptdar • . Fakat !ürk kab
le Romanya içine akıttı. Seret ki>prüJü ramanı Dogan Bey.an kaleıı, geçen 
nü muhafaza altına alda. Romanya, Rus R~slan zede~di _(2) geriye. ~öndü~
ordularınm geçisini iyi gözle gördüiün- du. Bununw uzerme Ru~ar Zqtuva • 
den Grandük Nikola ordularını Tuna dan geçmege karar verdıler. 
deltasından K~ata "!adar Tunamn sol Ziştuva geçiıi 0 kadar kolaylıkla 
kenarında tahııt edebildi. oldu Rwılar bir kere Tunanın beri ya-• . 

Kafkasyada da GT&Ddiik Mitel ordula kasma geçtikten sonra, yerli Bulgar-
rını hudut boyuna yayarak, harbin ila- larm yardanile o kadar çabuk ilerile
nından hemen bir gün önce hududu diler, bir yandan Bele'yi tutarak Rua
geçti. Çar ikinci AleQDclre, oflu ve çuk yolunu kaparken, öte yandan 
veliabti olan Çariviç (sonra Üçüncü doğruca Tırnova Üzerine o kadar 
Alexandre) ile birlikte Rwneli ordula- korkusuz yijriidüler ki, lstanbul tit
rında idi. Rumeli ordulannm Erkim remeğe başladı. Etrafında hep hain
Harbiye reiıliği Ceneral Totlebaı'in, ler kuran Abdülhamit telilfa düıtü. 
Anadolu orduları Erkam Harbiye reiıli- Hemen Seraaker Redif Pata ile eski 
ği de C~neral Loris Melikof'un elinde Serasker ve en yaflı Müşür olan Na-
idi. m.ı. Paşayı Şuınnu'ya gönderdi. ....... 

1877 sene.i nisanmda baflıyan 93 
muharebesi, o yılın bütün ilkba'bar. 
yaz ve güz mevaimlerinde sünnüt, 
güz sonlarmda Türkiye için en fena 
vaziyete gelerek Rualar Ana.doluda 
Erzurumu tazyıka bıı.tlaıııq, Rumeli
de Plevneyi dütünniif. kıt ortasmda 
Balkanları a'8J"ak Şipka ordıuunu da 
sarmıı, 1878 kinunıuaniainde Türk 
orduları artık karşı dunnadan aciz 
kalnu~tr. 

Muharebenin ve muharebe ema-
11nda lstanbulda geçen hidiselerin 
tafsilatr bu eserin çerçeYeai haricin
dedir. Burada yalnız bunlan şöyle 
kısaca hülasa edeceğiz (1) : 

Muharebe iptida Asya harp aahne
ıinde b&Jlamıttı: Grandük Mifelin adı 
alımda Rus ordularma kumanda eden 
Ceneral Loris Melikof, henüz tertiba
tını alamamış olan Türk ordularına 
karşı ilk hamlede zaferler kazanarak 
bir yandan Ardahanı, öte yandan 
Bayczidi almıı, Kara muhasara et
mişti. Zamamnm en iyi aakerlerinden 
biri olan (Gazi) Ahmet Muhtar Pata. 
bu ilk ilerileyişlerin acımu çlkarmak 
üzere kwnandaamda toplıyabildiği 
kuvvetlerle ileri yürüdü. Kanı mu
hasaradan kurtardı. Ardahanı, Baye-
1idi geriye aldı. Ruı ordularını tek
rar hudut boyuna kadar aürdü. 

Bu sırada Avrupa harp sahnesin
de de hemen buna benzer, fakat da
ha vahim hadiseler oluyordu: Serda
rın ınüdafa plaru namı albnda bütün 
Tuna Şark ordusunu Silistre, Ruııçuk, 
Şumnu, Yama kalelerine kapayarak 
Rusların gelişini beklemesi, Grandük 
Nikolarun kumandası altındaki ordu
ya Romanya topraklarında istediği 
ı:ibi yerleşmek imk&nnu -rmiıti. A
vusturya, Rusların Küçük Effaktan 
Sırbistan tarafına geçmesine kartı ge
liyordu. Ruslar, i:ıe başka bir devletin 
kanşınasmdan korkarak Avusturya
lıların her dediklerine boyun iğdiler. 
Böylelikle muharebe Tuna boyuna 
bağlandı. 

Tuna deltası Üzerinde başlıyan ilk 
R~s sal~ırışı Maçin'den Dobroca'ya 
hır geçııle kendini gösterdi. Fakat 

•an1ulıalarırulan yardım dilenerek 
yem anlayı§ları lü:ııunuuz gören ta
assup un•urlarıdır. Te:ııııeren Sultan 
Bulıağlt Dede yahut Zinmlikuyud..:. 
medet bekliyen inıiııt oiallan için 
duyd.ukl.a_rımızı, ba ncoi .,debiyat 
d~rVl§ie!"mden de eıirgemeğe lüzwn 
aormeyız. . . Ealıkil.n,, karfUUUla 
atılga':', co~kun l~k.at _Utediğini ve gi· 
deceğı yerı pelı ıyı bılmiyen diğer 
~angalar görülü)'or. Bu u.; Üç Rpe
".? arasında ~ kimler bulunacağını 
s~ylemeğe lüzum ....,. mı1'. Bilirsin 
kı h.,r meslekte oldafu ıribi dil dava
•rnda da iki taraf ifratçılannın ara. 
yerini orta duy~lu ve dık düfiinceli
ler tııtar. Ndekım ıren• öyle. 

- Bütün bunlar ci/iif Ancak hiç 
unutulmamak gerek olan b<ıflıa fey
ler var. Cümhuriyet mefhumunu terı 
a':'l.a~ahtan çıkan ıakatlıklar aynen 
dılım""!e.de görülüyor. Hürriyeti, de
makraaıyı mutlaloa anarfi manaaına 
;~İ· ~a ae~ aerıeril..-i gibi bir nice 

1 gııız ııe görgiüiU liaan derbederi 
'• IJfı/tça bir ..,,., ııe nahio uyanı çı
Jıı.artlı_ ı;liyebilirim. Baacı inlı&r edebir., mıauı7 

-Hiç blr-t lnlıar fiiyle dur
aun, bağıra baiıra t•uaülü - •· l 

L ••• maaoye. 
me .. ,,., •ııttırmelı iati:ııorum. • . Ben-
ce Kurcıltayın en bii)'iilı faydaların 
'dan biri buradadır. Çiinltii 'bu tapım";. 
tı, fimdiden ıanra Türk genci,,. dili
ni .aymayı ve bir dil ;oabıtOW:ın ne 
kadar lü.umla olacağını öğretecek. 
Zaten kurultay yarının tiirkçui için 
bir neoi (Mües.Uler Meclui) hizme
tini görmelidir kanaatindeyim. 

·_ Tekamül meıelesi . • •. 
- Aman bu bahu pek iyi dokun• 

dun; geçen gün de söyliyorduk; son• 
ra lakırdı yarım halılı ve baıka mese
lelere geçtik. Bizde bu kelimenin lel
seli mannsı pek aydınlanmamıı. Bu
nu çok defa (terakki) ve (tedriç) ke· 

(Devamı var) ------(1) 93 seferinin zuhuru, muharebe-
nin Anadolu oe Rumeli sahnelerinden 
geçişi, bu sırada Türkiyenin dahili 
ahvali, Ayastalanos ve Berfin muahe
delerinin akti, Abdülhamit iatibda
dmın kurulaf'I ve telıarrürü baıka 
6ir eserimizde uzun u:aadı70 ue bütün 
talailatile yazdacaktır. Bu eaerin ia
mi - 93 aeferi ııe Abtliilhamülüı ilk 
yıllan - dır. Bu es..-de bulunacak 
bahialerin l>atlıcaları fDnlardır: 

Abdiilhamidin cülldu. Cüllia za
manında devletin dahili ve harici va
ziyeti. O zamanıltıki devlet ricaliniıt 
hüviyetleri ve mulekleri. Sırbiatan 
muharebeleri. Alekrinaçın ·fethi. Mü
tareke. Karadai muharebeleri. latan 
bul konleranaı. Türkiyede Kanunu 
Esasi mübahaıeleri. Kanunu Esalli 
oe Abtlülluınıit. Kanuna Esa-
sinin aon ıelıli ve ilGnı. Konferans 
kararlarının reddi. Sırp ve Karadağ 
ile nılh müzakereleri. Mitat PG§anın 
tebüll. Meb'usan Mecfuinin küf<Ufı. 
Londra protokolu ve reddi. Harbin 
ilcinı. Anadolu cephuinde harp ou
kuah. Rumeli cepheainıle harp vu
kuatı. Deniz mcıharebeleri. Saray oe 
kamandanlar. Ret/il ve Apti Parala
nn muhakemeleri. Mehmet Ali Paıa
nın azli. Şipka muharebeleri. Pleo
ne muharebeleri. Gazi Osman P<ıfa
nın esareti. Süleyman Pa§anm ricati 
ııe tevkifi. Ayastalanos mualıede&İ. 
Mecliain. le•hi. Ali Suavi vahası. Kıb
rıs mu/ıaoefesi. Berfin muahedesi. Sii
le;yman Paşa muhakeme•i. Milat Pa
f<l muhakemesi. ilk me§'Utiyet tecrü
beleri naııl hükiimaüz kaldı? Türki
yede Abdülhamit istibdadınuı kurulu-
§U • •• • 

(2) Yıldırım Beyazd zamanında 
Franşız, Alman, Macar huooetleri 
Niğboloyıı muhaaara ettikleri zaman 
Kale muhafızı Doğan Beyin kuleyl 
müdafaa ederek Anadoludan yrldı
rm11n gelifine kadar teslim etmediği 
mefhurdur. Yıldırım Bayazıdın bir 
gece keşfine çıkarak ı "- Bre Do
ğan r• diye çağırdığı bu Türk kahra
manının adı neden o müdafaasile kur
tardığı kaleye verilmemi,, bilmem? -limelerile ayni delahtte ;oannediyo
ruı:. Halbuki mesele büabiitün bGf
ka. Hayli arkad<ıf gördüm ki (telıci
mül) tabirine vat.tile ( Fiziyokratlar) 
ın mahut ( Laiaser paa.ser) ıine ben• 
zer bir meflııtm kılrğı geçiri)'or, Te
kamül demek mütecanı.t.,,. ga)'rimü
tecaniae geçmek demelıtir. (Herbert 
Spencer) in m"fhur tarill İ>eçhiı., 
bunan tabiate müdahale etmemelı, 
ana yardımda bulunmamalı, onun hı
zını arttırmak için lazımgeleni yap
mamakla bir münasebeti yok/ Eğer 
öyle olaaydı dünyada ilmin, lennin 
her gün bir mucize adını verdiğimü 
binlerce hünerini yapmamak oeyahut 
yapmağa imkan bulunmamak icap e
derdi/ Hiç öyle ıey olur mai' Elen• 
dim, biz telıamülc tôbü:ıı diye ırmalr 
oarken lıanal, koğulı, mafanı ııcırken 
tünel, aal, lrumlulı mevcutlı.,,. ltöprii 
yapmayı düfiinmİyecclı miyis? Han
gi oturmuı gemi çelıilm.q.,,. yerin. 
den lıulkar? Hangi lıörlu; inıanlar 
uzun u.aun uirafmadan liman, 
rıhtım, antrepo haline ırellr1' Sonra 
bu laaliyetin bir de huuu diifünelim. 
Şeyet bir adam hep yaya ;yiir/iyorsa 
kaiııı, öküa anııbaar, at, otobü, ,........ 
~7~ otomoltil, tren v.ya tayyare ile 
/Iİllıp 11_elenleri tekamüle lıarp. hare
le~ ediyor diye mi göakı .... 1ı1. Asi
.sun, dofruau güleceiim geli;JfOr ama 
ağlaaa.m daha doğru :sanne<lrrim? 
Be_n aana sö~n kU1cuuu. aöyliye)'İm 
mı? Fertlerin olduğu ,,U.i milletlerin 
lıayatın~a da _birtakım cebri yürüyüf 
mecburıyetlfirı V<rrdır. Bunu hiç alıd
dan çıkarınıyalım. Benim kanaatim 
·~ "! rerek bir millet gerek bir inkı
lap ıçın en korltulacalı f"Y hızlı yü
rümek ~e~il, tertiP_li, şuurl~ ve prog. 
ramlı ;ııııramemektır ! lıte biz de bun
dan kaçınmağa çal14ıyoruz. 

Fazıl AHMET 

firlnln bir teıebbüıü Yunanlstanın vaziyeti boğuıma daha! 
ATINA, 20 A.A. - Yunanista- ATINA, 20 A.A. - Gazeteler, TOKYO, 20 A.A. - Japonlar 

nm Sofyadaki sefiri, Gorna'da top Yunaniatanm ıilah bırakımı meıe· Hsıfenhgku'nm cenubu carbiain
lanmJf olan Makedonya kongresi lesi hakkındaki noktai nazarını de Sagqiao'yu i9gal etmi9lerdir. 
hakkında tetebbüıatta bulunmuf- tasrih eden bir tebliğ netretmitler Çinliler binlerce ölü bırakarak 
tur. dir. Bu tebliğde deniliyor ki: cenup ,arkiye doğ.u kaçıyorlar. 

M. Muşanof'a Vekalet eden Cenevre'de gözüken ihtilaflar, Bir Japon müfrezesi, Çinlilerin 
Dahiliye nazırı M. Girginof Make Mac Donald projesi ile yab9tırıla Hııfengkou'ya kartı hücumlannm 
donya ihtilal tetkilab beyanna~~- bilecek olurlarsa Yunanistan bun tiddetini .azaltmak için cumarte
ıinin kongre tarafmdan naz~rı ılı· dan memnun olacaktır. Silahları- si günü Çin sedleTinin öte tarafı
bare alınmadığı ve kongrenın ka- m esasen imkan dahilindeki asga- na geçmi9tir. 
rarmda silahlı mücadele mevzuu ri miktara indirmiş olan Yunania
bahıedilmekııizin yalnızca Make: tan silahların tahdidini ve dolayı
donyayı mustakil görmek te~en_nı sile harp tehlikelerinin azalmasrnı 
sini izhar edildiği cevabı vertlmı~ istihdaf eden her projeyi büyük 
tir. bir tehalükle karşdıyacaktır. 

M. Girginof Makedonya ~~ngre Messager d'Athenes gazetesi 
sinin ehemmiyeti büyüdülmu? ?'· de ayni meseleye dair yazdığı bir 
duğunu ve Bulgar hükôıne.tının, başmakalede diyor ki: 
kongre kararlarınm Bulganıtan- " - Yunanistan nazari olarak 

daki dostluk müzakerelerde bulunmakla iktifa la komsuları arasın 
münasebetlerini bozmasının önü- etmemştir. Yunanistan muslihane 
ne geçeceği hakkında temi~at ver dütüncelerini tatbik etmiştir. 
ml• ve Bulgarların Yunanıstanla Türkiye ile o lan deniz itilafname-

,. ti · · ıkl ... brıl si kat'i bir mahiyettedir. Diğerle-olan münasebe erının s ...... • . : 
ttigını rine cebren kabul ettirilen •eyi masrnı samimiyetle arzu e. 

k 1 lerın ya Yunanistan kendiliğinden yapnmı ve sürüncemede i mese e • 
il • · ' d "nde bu br. Yunan hükfimet i tıpkı Türk kında halled" eceğı unu ı • 

lunduğunu söylemiştir. hükiimeti gibi her n e o lursa olsun 
- --•o» bitaraflığı muhafaza ya azmetmiş 

Rusyada tevkif 
edi!en j·ngilizler 

LONDRA, 20. A. A. - İngiliz. ef~. 
n umumiyesinin, Mookovada tevkif e<f!· 
len lngilizlerin alenen muhakeme edı
leceklerine ve kendilerini bir a".°1"'';?' 
müdafa edeceğİM .ı.;. alman !emma! u-
2erine bu iti aıaJıal had ve nıı~e ırca 
ile soğuk kanldığmı iktisap el:mlJ oldu. 
ğu gliriilmekteclir. . . 

Müfrit ınubııfazaki.rların tazyildenne 
raf- bu itin yegane neticesi y~ni ~; 
caret muahedesinin akdine rnüteallik mu 
zakerelerin munkkaten tatil olacaktır. 

Chaco muharebesi 
LAP AZ, 20. A. A. - Bolivya erka

nı harbôyesi, Boli.-yaiıların. Campo J~
dan mıntakuında büyük b., muzaff~
yet kazamnıı olduklarını bildİM!'ektedir. 

Paragelilerin 800 telef verınf! olduk-

lan söyleniyor. -----·I -UJ-•ınıı-u•----A'I•• -llWWW 

Amerikaya taziyet 
telgrafı 

ANKA.RA, 20 (A.A.) - Amerlka
daki son zelzele münasebetile Reift. 
cİİııihur Hazretlerile Birlqik Ameri
ka bükfunetleri Reiıieümhuru ara
ımda §U telgraflar teati olunmuıtur: 

olduklarını cenevrede söylemişler 
dir. Bu suretle 20 milyon insan ye 
ni b ir mücade leye sürüklenme me
ğe kat'iyyen a zmetmit oluyorlar." 

Türkiye _ Iran 
Gazi Hz. ile Şah Hz. 
araıında telgraf teatisi 

ANKARA, 20 (A.A.) - Reiaicüm
hur Ha:zretlerile İran Şahı arasında 
şu telgraflar teati edilmittir: 

Ahilıazrefi Hümayun Şehi"f"h 
Pehlevi 

Tahran 
Zatı Şehintahilerini, doğumlarının 

yıldönümü münaaebetile kutlulamak
tan çok hi.z duymaktayım. 

Btt veııi.le ile ıahai saadetleri ile 
kardet İran milletinin saadet ve re• 
fahı hakkında yürekten dileklerimi 
tekrar eylerim. 

Gıai M. Kemal 
Türkiye Reincümhuru Gazi Mu.tal• 

Kemal H,.. 
Ankcıra 

Doğum günüm miinasebetile Za· 
tı devletleri tarafından gelen muhab
bet dolu tebrikat ve hiuiyattan dola
yı mütekabilen azim teıekkürlerimi 
izhar eyleri. 

Rıza Şalı Pttlılevi 

---•O•---
Rooıvelt'in kitabı 

NEVYORK, 20. A. A. - M. Rooı• 
velt, - Looking F orYard - ileriye ba
kıt adlı bir kitap netrehnittir. MÜ§81'U• 
nileyb, bu kitabmda bilbaua Milletlw 
Cemiyetine ve Amerikanın mali itlerine 
dair olan siyui ve iktiaadi mutalealamu 
izah ve tC§rih etmektedir. 

Bu kitapta ezcümle ıunlar okunmak
tadır: 

lktisadi vaziyetimizi iılab etmek için 
ne yaparaak yapalım, milli varidatı da
ha insaflı bir surette tevzi etmedikçe de 
vamlı bir aalah temin etmemize imkan 
y<>ktur. 

Cihandaki ikti1adi bubrandan baha• 
den Amerika reisicümlıuru, iztirap çek
mekte olan milletlerin bir takım ümitlw 
beslemekte olduklarını beyan etmekte
dir. 

Amerika, bu milletlere karıı bir talanı 
fedakarlıklarda bulunacak ve halihazır. 
da ticareti felce uğratan çıkmazdan ken 
diliklerinden çikabilmeleri için çalı ... 
caktır. 

- --•O»---

Sulh lehinde nümayif 
CENEVRE, 20. A. A. - Bütün ınu

rip memleketlere menıup takriben 8000 
eski muharip ve harp malUlleri mıırab
baılıınnın i§tirakile ıulb lehinde büyiik 
nümayişler yapılmıttır. 

---~Oıt•---

Franchet d'Esperey 
yaralandı 

TUNUS, 20. A. A. - Agaclır - Gabea 
irtibabnı temiae memur otomobil heye
tine ittirak etmekte olan e.ki tark or
dulan haıkwnanılaru Maretal F rancbet 
d'Esperey, Gafao civarında bir otomobil 
k•zasmda omuz ve bacağından yaralan
mıştır. Yaraları çok ağır depdir. 

--- «O'ıt---

Y ahudller almanlara 
boykotaj yapacak 
VILNO, 20. A. A. - Yahudi tüccar

lan cemiyeti tarafından 3000 kişilik bir 
miting ya.pılmııhr. Kabul edilen karar
da bütün dünya yahudi iktisat teşkilat
ları alman mallarıı>ıı karşı boykot bazır
lam;oya davet olunmaktadır. 

" Birle§ik Amerikada vuku bulan 
müthiş felakete dair haberlerden pek 
müteeıair olarak zatı devletlerine en 
hararetli taziyetleriıni arz ve dost ~
merikan milletinin duyduğu derın 
matemden Türk balkının çok aami.mİ 
bir surette hissedar olduğunu iblağ 
eylerim. 

MEMLEKETll:=\:;Wii\ 
Ga;ıi M. Kemal 

"Kalifornİya hareketi arzı müna_
sebetile göndermiş olduğunll% cem~
lekii.r taziyet telgrafı derin takdır 
hislen uyandırdı. Gerek Zatı devl~t
Jerinize, gerek Türk milletine mın;· 
nettarlığımızı ifade etmekle Aınerı
kan milletinin biaıiyabna tercüman 
oluyonım..'' 

Franklen Roosevelt 
---«Oı>---

Hat Karahiıarda 
KARAHISAR, 20 (Milliyet) -

Tren yolunan Karalıiııar' a: vartfı· 
nın açdma merasimi, Kayıeri'den 
husııM trenle gelen Vali ve diğer 
memurların huzurile ve binlerce 
halkın il}tirakile camlan ve cofgun 
1enliklerle yapıldı. Karahisar na
mına muallim Turan ve lncucı na
mına kaymakamı Orhan B. ler he
yecanlı nutalrlar söylediler Köylü 
ler taralından kurlnuılar lıuildi. 
Halk sevinç ve nf!fe içinde bu bay 
rami lıutlulaılı. iki ay sonra Kay
seri - Ululntla hattı birlf!fmif ola
caktır. 

Dün aktamkl yangın 
Diin cık.fam Galcrtatlcı DtnJut 

Bıırhcın El. nin ayna imalatlwıne
sinden yangın çıkın.,, 11eni,Ieme
sine meydan verilmeden aöndüriil
miiftür. 

---«»•---
Ajansın yeni bir 
muvaffaluyeti 

Dün Aanadolu ajanımm lıtan• 
bul merkezinde telis edilen son 
ıistem telemprimör ınakineleri ga• 
zetecilere gösterilmiftir. Bu ma
kinelerle Ankaradan verilen ha
berler daimi olarak yazılmakta 
ve gazetelere tevzi edilmektedir. 
Ajansrn idaresini eline aldığı gün
denberi de servisin tekamülü için 
büyük mesai 1arfeden Muvaffak 
Bey için bu yeni bir muvaffakı
yettir. Muvaffak Beyi tebrik e
der muvaffalayetintn devamını 
dileriz 

Çorumun 
ihtiyaçları 

Umumt meclis ihtiyaç· 
ları tespit etti 

ÇORUM, (!Milliyet).- Umumi~
. lis müzakeTahna dün Nbayet vermıtlir. 

Vilayetin busuıi bütçesini 460il84 Iİ· 
ra olarak teıbit ve memlekette bu sene 
yapdacak bayırlı Ye değı;r!i itler için ka 
Huıuıi bütçeden Maarife 182500, Na

fİaya 23420, Sihhiye •e hastah•neye 
rarlar ittibıız elmİftİr. 
35710 Spor yurtfarma 1000, Halkevi
ne sOOo talebe yurduna 2000 lira ayır
ınqtır. 

Bu seneki yol ver,W 5 bet lira olarak 
kabul eıliln>ittir. Y apdan daimi encü
men intihabmda 18 rey ile Salim Bey 
(Çorum) 14 rey ile Bedri B. (Mecidö
zü) 13 rey ile Tabir Bey (lıkillp) 13 
rey ile de Hasan Bey (Sungurlu) b
ııannutlardır. ---«o•·---

Sökede orta mektep 
SOKE (Milliyet) - Kazamız

da yapılan fakat tahsisat kalma
dığından i~ durdurulan ilk 
uıektep binası için Vilayet encü
uıeni nakil yapmak suretile tabıi
.at verdiğinden intaata batlanıl
mak üzeredir. Mektep ders senesi 
be.flamadan bitirilecektir. 

Yalnız bu mektebin İllflllile o
kuma çağında 1200 çocuğu bulu
nan Sökenin mektep ihtiyacı tat
min edilemiyor. Yeni mekteple 
mevcut mektepler ancak 600 tale
benin okıİdulma11na yetiteceğin
den evvelce satılan ve parasile 
mektep yapılan binanın tekrar 
mektep ittihazı için umumi mec
lis nezdinde tqebbüsat ve temen
niyat yapdmı,br. 

Bundan maada senede 60 dan 
fazla ilk mektep mezunu yetitti
ren kazamızda bu sene bir orta 
mektep açılması için Vekaletten 
temennide bulunmak üzere ala
kadarlara bq vunılmUftur. 

Baba 
Katili 

Bir genç babasını zeM 
birleyerek öldürdü 
ÇORUM, 20 - Çorumlu Abi

din isminde bir delikanlı baba11 
semerci Lutfiyi dükki.ııma götür
düğü yemeğe zehir katmak sureti
le öldürmüttür. 

Bu yemekten semerci Lütfi E
fendinin dükkan komşusu da ye
mİf, o da zehirlenmiş, fakat kur
tarılmıttır. Abidin tevkif olunmuş, 
cürmünü itiraf etmittir. 

Cinayete sebep, LO.tfinin oğlu
na para vermemesidir. 

cıc=ıt•----

Yakalanan katiller ' -
MUŞ - Şüpheli eşhasın tahar

risi için yapdan tarama devam et
mektedir. Son bir hafta zarfında 
da birisi Mazkirtte biriıi Midiı, 
ikiıi Varto, biriıi Mu9'ta olmak 
üzere bet kiti daha yakalannut
br. Bu adamların katil oldukları 
anlqılmıfbr. 

Bq yüz kişi mahkemede 
MALATYA - Ektikleri tütü-. 

nü. inhisar idaresine vermiyerek 
kaçağa ııarfettikleri iddiuile ~ 
yüz kiti ihtiau mahkemesine ve
rilmittir. Bunlann muhakemeleri 
gayrimevkuf olarak yapılacaktır. 

lzmirde yağmur 
lZMlR, 20 - Dün saat on t,q. 

te sağanaktı y~ğmurlarla beraber 
dolu düflDÜftür. 

Tokatta elektrik 
,. 

TOKAT - Belediye, ,ebrin e
lektrikle tenviri için lıtanbula 120 
beygir kuvvetinde bir elektrik mo
törü ıiparit edilmittir. Motör ge
lir gelmez tenvirata batlanacak-
tı:r • 

ANKARA, 20 (Telefonla) -
Askeri ve mülki merasim talimat
namesinin muaddel fekli yeni bir 
talimatname halinde yarın Resmi 
gazetede neJredilecektir. 

Yeni talimatnameye nazara11 
jandarma meraıimi de askeri me
rasimin ayni olacak, milli müda
lcıatlaki tf!frİlat zabitinin ismi pro
tokol zabitliğine tahvil edilecek
tir. 

Hükiinıet Reisüe icra vekilleri 
heyeti ve kumcındanlara vazife 
için seyahatlerinde cukeri mera· 
ırim yapılacaktır. Valilerin ilk ta
yinlerinde vilayet merkezine gi· 
decekleri zaman da merasim ya
pılacak ve jandarma lnt'ası var
sa tercihan kıt'a tarafından, yok
sa piyade müfrezesi ve muzika 
tarafından 11elamlanacaklardır. 

Faiz miktarı tes .. 
pit ediliyor 

ANKARA, 20 (Telefonla) 
Hiiklimet, yakında mecliae bir 

kanun verecektir. Bu kanana gö
re Türkiyede lıiç bir banka lıalk
tcın yüzde on ikiden fazla faiz a
lamıyacaktır. Bu kanun, bühaua 
memlekette bazı bankaların ihti
kar derecesine vardırdıkları yük
sek faiz ile çalı,malarına mcrni o
lacaktır. 

Millet Mec1iıl 
ANKARA, 20 (Telefonla) 

Bugün ruznamesinde göriifiilecelı 
bir madde bulancrmadıfuulan mee 
liıı topalnıp dağılmıfhr. 

iktisat Vekaleti 
miifavirlltl 

ANKARA, 20 (Telefonla) -
l ktı&at vekaleti mÜfCllJİrlİğiıM 
Mümtaz Bey tayin edilmiftir. 

Deniz harp mektebi 
ANKARA, 20 (Telefonla) -

932 deniz bütçuinde Deniz hcırp 
mektebi lisesi lıudronmda taılUfil 
yapılması için mecliııe bir liiyilıa 
teklif edilmiflİr. 

Yeni kaılroycı göre yedinci de
receden 2, sek.tzinci dereceJen bir, 
dokuzuncu d ereceden 4, onrıncıı 
dereceden 5, on birinci JereceJetı 
4 .Cvil muallim bulunacaktır. 

Seyrisefain açıkları 
aaaıl kapatılacak 
ANKARA, 20 (Telefonla) -

Seyriaelain iflerine ait kanunuıı 
ikinci madde.Cnin taılilini hükıl· 
met bir layiha ile mecliaten iste
miftir. Bu tadilata göre idarenlrı 
lskenderiye yolu ve lzmir, Antal· 
ya araamda işlettiği postalarııı 
verdiği açıklar iJarenin yapacı:t' 
ğı istikrcızla ödenebilecektir. 

idare keza Ereğli kömür Jir· 
ketine olan borcunu istikraz ede
ceği para ile ödeyecektir. 

Müıerref H. beraat etti 
IZMIR, 20 (Milliyet) - Nifaıt" 

l..ı ile evle,.mesine miini olduif# 
için miiııtakbel kayınbabaaı Kodo 
Rıza El. yİ ölJürmekle maznun 
olup iJcıım iııtenen ve sabık Adlr 
ye Vekili Malımut Esat 8. l.ard' 
lından miJdcılaa olanan Mü,errel 
H. ın Aiırceza maJJuımainıle U
tilalıla beraetine lıarcır oerilmiftit· 

Mahmut Esat 8. in müdcıltMJll 
çok lıeyeçanlı olmıtflur. 

Zangara idam edileli 
RAIFORD, 20 A.A. - Zcını' 

rcr scrcrt 5,16 te (mahalli sacıt)' 
lektrik cere)Wm ile öldüriilmilr 
tiir. 

Zallflaranın caetllnln ~"""' 
için emir oerilmiftir. 

lngll.lz..Ru ticaret 
müzakeresi durdu 

LONDRA, 20 A.A. - Har~ 
miiaff!!fllTI M. Eden ln,,itiz -~ 
ticaret müzakerelerinin durd"bt, 
daiumı Avcım Kamcrranndcı ~.1.1 
dirmİf rıe demiftir iri: "ŞimJil' 
ıerait içimle brı müzalıerelcrr ftıf 
dalı hi, bir feye yaramaz. 

Sanayi heyetimiz 
Rusyada 

MOSKOVA, 20 A.A. - R~ 
Şevket Turgut ve Kamil ibralı yı 
Beylerden mürekkep Türk sır:;j_11, 
heyeti Sovyet Ruaya ticaret tJe• 
sını ziyaret etmiştir. Kabf' ·yeı 
Türk sefareti erkanı ile ha~'~erl 
Ticaret ve ağır sanayi komıt 
erkanı htt:ztr bulunmuflardır· 



Ekonomi 
• 
iki senelik ihracatımız 

931ve32 senelerinde yüzde hesa. 
bile ihracat farkı nedir? 

ihracat ofisi ihracat eıyamızın madde 
madde kıymetlerile ihracabmızda yüzde 
itibarile son senelerde aldıklan mevkii 
tespit etmiıtir. 

Ofisin vücude getirdiği tablo, ihraç 
eıyamızın ihracat loymetlerindeki init 
ve çıkışı göstennesi itibarile çok mü
himdir. ihraç l>§yamızın 931 ve 32 se
nelerinde yüzde nisbet ve loymetlerini 
koyuyoruz : 

Türk Lira.aı 

Madde 1932 

Tütün 26.393.906 
Üzüm 10.574.305 
Yumurta 8.026.093 
Fındık 6.547.894 
Hayvan 6.349.271 
M. kömürü 3.783.949 
incir 3.510.142 
Arpa 3.458.333 
Pamuk 2.747.172 
Kereste 1.941.262 
Tiftik 1.634.480 
Alyon 1.616.513 
Palamut 1.479.682 
Yün 1.284.132 
Halı 1.137.438 
z. yağı 772.564 
D. M. 101.028.994 

Yelı:iin: 101.301.355 

T6rk Lira•• 

1931 

Tütün 28.752.186 
Uzüm 1o.7611.706 
Yumurta 10.345.883 
Fmdık 8.691.434 
Hayv...ı.r 8.036.574 
M. Köm6rü 1.661.026 
lndr 5.354.930 
Arpa 3.472.258 
Pamuk 6.320.737 
Kereste 1.320.282 
Tiftik 1.594.406 
Alyon 2.817.927 
Palamut 1.269.280 
Yiln 1.814.948 
Hah 2.403.607 
Zeytin y-tı 6.111.476 
D. M. 14.517.306 

Yelôln: 127.274.807 

~10 itibarile 

1932 

26.8 
10.5 
8.-
6.5 
6.2 
3.7 
3.5 
3.4 
2.7 
1.9 
1.6 
1.6 
1.4 
1.2 
1.1 
0.7 

1&8 

100.-

,.o itibarll• 

1931 

22.9 
8.5 
8.2 
6.9 
8.4 
1.4 
3.4 
2.8 
4.9 
1.8 
1.3 
2.5 
0.9 
1.5 
1.9 
4.9 

19.3 

ıoo~ 

Cöriilüyor ki yüzde itibarile lıir kumı 
ihraç "'yamam bezılennln bir .-elik 
ihraç ~ yğkoelmit bir kısmının 
da "7.1mp,1w .. 

Benzin fiatlan 

Ticaret OfUi - :umenlarda pi,,._ 
da benzin flatJerinde g- bir gayri ta
biilik ırörmilt ve vaziyeti tetlıilıe hafla
mıtbr. Oda lı•anun sebeplerini tetkik i
sin .ı.t.al Köatencedea benain fİlotİni 
utemiftir. 

Köıtence loonsol...lujumu:ııun verdi
ği melW-ta - Köıtencecle hafif 
benzinin fob fiab 70 altın tilindir. Oda 
.., melW...tla bizim fiatleri Jcar,ılqtml
maktadır. 

Macariatana seyahat 

Bir Macar cemiyetinin tavassut ve ar
zusu i]e ticaret ve sanayi erhabnn.ızdan 

güzide bir zümre yakında Mı.cariıtana 
bir seyahat yapacaktır. Seyahati tertip 
eden Budapettede Baroı- Sabar iktitadi 
cemiyetidir. Gidecek ticaret ve sanayi 
erbabı Macar topraklanna vasd olduk
tan itibaren bütün seyahat masraflan 
bu cemiyete ait olacakbr. Cemiyet seya-

1 BORSA 1 
<1t Banwmdan alınan cetveldir) 

20 MART 1933 
Akpm Fiatlan 

lıtikrçzlar ı Tahvilit 
lıtikrazı d•bili 96.- Elektrik 
Şarl.: 7olları- 5,05 TPam•a,. 
D. Mu.-ahhid• 59.SO Tünel 
\.ı\ımriikler 5,75 Rlhbm 
Sa1di ınahi 7,-
Baidat 11.75 Anadolu ı 
T. aalr.eri)'• 7,75 ., 111 
1 unir Bel.dire rn••aill 

18.15 
43,50 

43,50 
50,20 
49,10 lıtikraz1 99 mesaili 

ESHAM 

1,. Ba. Naro• 10,15 : Bomonti 
" ,. Hamiline Jl.- Terkoı 

Çimanto Ar, 
ittihat de7, 
Ş.,k do1. 
Balr• 

., ,, Miieısiı 119.

Anadolu Hiııe 
s ... ..ı; 23,60 
Nü,.ork 47,70 

24.-
37,-
11,-
25.46 

Reji 4,JO 
Şir. hariJ• 15.-

Ş.,k m. ecu 
Telefon 

1,70 
2.ııo 

2.85 
ı4.-

ÇEK FIATLARI 

Paria 12,03 : Prai 
Londra 728 1-4 • Viyana 
Nüyork 47,57 1-2 i Madrit 
Milano 9,19,25 Beri in 
BrüL.ael 3.38,SO Var4ova 
Atin• 81,81 • Pett• 
Cenevre 2,44,37 1-2 f Bükret 
Sofia 66,94 1-2 ı• BeJl'r•t 
Amsterdam 1,17.20 Moakova 

NUKUT (Sabı) 

Kurut S 

15,96 ı-2 
4.25,75 
5,59,75 
1,98,69 
121.50 

424 
79,85 
34,95 

10,89 1·2 

Kurut 

20 f. Fran.sı:ı 
l lsterlin 

;;;:. ı 1 Şilin, Ay. 
734 ı l Pezeta 

207, - i 1 l'vfe•k 

26.
ı7.-
50,-
24,-
33.-
23,-
55.-

l Dolar 
20 Liret 
20 f. Belçika 
40 Drahmi 
20 i. lawiçre 
20 Le ... a 

1 Florin 
21 Kur. Çek 

218 1 ZeJoti 
115 1 Pens• 

25.50 20 Ley 
820.-- $ 10 Dinar 

26.- ı 1 ç ..... eç 
as.- ı Altın 

120 1 Mecidiye 
Banknot 

9,33 
34.-
2,• 

hata ittirak edecek zevatın ıec;ilmetini 
lıtanbul Ticaret odasına bırakrnıttı. 

Oda tetkikat ıubesi müdürü müder
ris Makkı N uihi Beyin riyasetinde yapı
lacak olan bu aı;:rahatte bütün Macaris
tan, sanayi ve ticaret merke<Zleri gezile
cektir. 

Karstaki madenler 

Ticaret Odasının madenler hakkında 
açtığı ankete Kara vilayetinden de ce
vap gelmittir. Bu malUınatta Karsta ar
oenilı, krom ve amyant madenleri bulun
duğu bildirilmektedir. 

Almanyada tahditler 

Almanya bazı ziraat maddelerinin ia
tibtali.bnı himaye için bu maddelerin 
gümrük ret mini arttınrufbr. Bu madde
ler meyanında bizi alakadar eden bakla 
ve peynir vardır. 

Tütün konferansı 

Dünya tütün istihsal ve ticaretinin 
tevzjni bilhaHa §&rk tütünleri meselelile 
nıeuul olacak olan Milletler Cemiyeti 
himaye.indeki tütün konferan11 bugün 
Cenevrecle ilk içtimaını yapacaktır. 

Memleketimizin de temıil edildiği bu 
konferant beynelmilel tütün iıtiboali
bncla en mühim mevkii tutan memleke
timiz için ehenmıiyetle Jcar,ıl•n-i• de 
ğer. Billıuta konferanıın tarlı: tlltllnleri 
ve müstahsil ile müstehlik aru:ında na• 
ııl bir bağ vücude ııetireceği menık edil
mektedir. Aldıtnmz malUınata göre, ye
ni tütün kanunu da bu konferant1n da
iıJmasına bıralıılacalrtır. 

Esnafın kayıt müddeti 

Eınafm, Ticaret Oda11 namına men
ıup olcluklan c.miyetlere kayıt ,,. •
çili için Yerilen mühlet, ay oonuncla bi
tecektir. Ay sonuna kadar cemiyetlere 
yazılımyacak esnaftan telÇİI harcı ce
zalı olarak alıııacakbr. Bu ıene fİmdl· 
ye kadar cemiyetlere kaydedilen HnU 
yekünu 30 bini bulmu§tur. 

«=»----
Muhtellt mahkemeler 

Yeai 13 davaya bakıldı 
Muhtelit Türk - Yunan mah

kemesinde dün 13 davaya bakıl
mıf, bunlardan 8 i talik, 5 i redde
dilmittir. 

Mayısin birinde Türk - Fran
sız ve dördünde de Türk - Belçi
ka muhtelit mahkemeleri faaliye
te b..,lıyacaklardır. 

Fransız mahkemesinde 12 da
va görülecektir. Bunların içinde 
Abdülhamit veresesi davası da 
vardır. Belçika mahkemeande 26 
dava görülecektir. Bunların için
de Ton ve Marpent trketinin aç
bğı dava da vardır. Şirket vaktile , 
Hicaz Demiryollarınm in,asmda 
verdiği malzemenin parası olarak 
3,5 milyon frank tazminat iate
mektedir. 

-&--

Londra camii imamı 
Londra camii imamı Mului 

Ferzend Ali tehrimize gelmittir. 
Ferzend Ali Hint müslümanların
dandır, Londra'da müslümanla
ra ait din i,leri ile metgul olduk
tan sonra Hindistan'a dönmekte
dir. imam Ef. diyor ki: 

- Loıidrada binden fazla müs
lürnan vardır. Bunların çoğu tale
bedir. Son zamanlarda bir çok ln
gilizler müslüman olmuflardır. 
Son h.,. senede 300 İngiliz islam
lığı kabul etmittir. Esasen lngilte 
rede vicdan serbestliği tamamen 
kabul edilmit, hükfunet, herkesi 
istediği dini kabulc!e serbeat bırak 
mıtlır· 

.. 
Ceneral nerede? 
Ceneral Pliatiraa'ın Yalova'· 

da bulunduğu şayiası da teeyyüt , 
etmemittir. Ceneralin nerede giz
lendiği hali anlatılamamıttır. 

ATINA, 20 A.A. - Ethnoa ve 
Athinaika Nea gazeteleri, cene
ral Plastirasın evinde, M. Venize
los tarafından mumaileyhe gön
derilmit olan ve sabık batvekilin \ 
mes'ulyetini davet edecek mahi
yette bulunan bir mektup bulun· 
mut olduğu haberini tekzip etmek 
tedir: Bahsolunan mektup, alela
d~ bır. ~aY_t"am tebrikinden batka 
bırteyı ıhtıva etmemektedir. 

--o-

Posta. tayyare•I 
lstanbul - Ankara hava posta

sını yapan tayyare dün Y e'ilköy
den mutat seferini yapmak üzere 
hareket etmit, fakat havanın mu
halefetinden dolayı yoldan geri 
dönmüttür. 
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Vilayette 

Şehir maliyesi 
l•lah edilmesi için 
tetkikat yapılıyor 
Maliye Vekaleti Umumi muha-

sebe müdürü Faik, Varidat müdü 
rü Cezmi ve Defterdar Mustafa 
Beyler İstanbul Vilayetinin değif
tirilmeıi dütünülen mali tetekkül
lerini tetkika batlamıflardır. 

Dün Faik, Cezmi, Mustafa Bey
ler Defterdarlıkta bir toplanma 
yapmı,lardır. 

Cezmi Bey varidat kısmına ait 
malumatı almıt ve dün Ankaraya 
gitmittir. Faik Bey de demittir ki: 

- latanbul Defterdarlığında 
muamelatın ve tahsilatın daha 
mükemmel surette icrası için ye
ni tefkilat mevzuu bahistir. Bu 
yeni tetkilatın kazalar tetkilatının 
lağvını intaç edeceğini zannetmi
yoruz. 

Yeni bazı ıılabat yapılabılır. 
Bugüne kadar Defterdarlığın 

varidat kısmını tetkik ettik, ya
nn da masraf k11mını tetkik ede
ceğim. 

T ahsildarlarm kıyafeti 
Maliye Vekaleti, maliye tahıil

darlarının kıyafetleri hakkında 
Defterdarlıklara bir tamim gön
dermittir. Buna göre tahsildarla
nn kıyafetleri bir örnek olacak
tır. 

Yeni kıyafete göre, tahıildar
lar kasket giyecekler, caketleri 
dik yakalı ve pantalonları külot 
olacakbr. 

idare hey' eti toplandı 
idare heyeti dün Vali muavini 

Ali Rıza Beyin reisliği altında top 
lanmıt, memurlara ait bazı itler 
görütmüttür. 

Maiyet memurluğu 

lıtanbul Vilayeti maiyet memur 
)uğuna Hukuk fakültesi geçen se
neki mezunlarından Sadettin Ka
mil B. tayin edilmit ve dünden i
tibaren vazifesine batlamıth• 

MART 

Asım 8. çekildi 
l•tlfa•ına sebep ola
rak sıhhatini gösterdi 

inhisarlar Umum müdürlüğü 
muavinlerinden Asım B. istifa et
mittir. Asım B. 
istifa kağıdında 
çekilmesinin sıh
hi sebepten ile
ri geldiğini be
yan etmittir. 

Aıım B. in is
tif asının Umum 
Müdür Hüsnü 
B. le aralarınd
çıkan bir iht'' 
tan ileri gel 
fılyİ olmı•ua dr 
Hüsnü B. . arala
rında bir ihtilaf 
mevzuu bahis ola- ASIM BEY 
miyacağını söylemittir. 

Diğer taraftan Asım B. de has
talığı dolayısile İstifa ettiğini, bo
ğazından ve bUJ"nundan ameliyat 
olacağini ve bundan sonra da a
vukatlık edeceğini söylem ittir. 

Çay hadisesi 
Darülfünun Edebiyat fakülte

si reisi Muzaffer Beye T okathyan' 
da verilen talebe çayı esnasında 
yapılan tecavüz Darülfünun mu
hitinde ve genl]lik üzerinde derin 
bir teessür uyandırdığı gibi An
kara' da da irfan hayatımızda kıy
nıetli ve güzide .-hıiyetile tema
yüz eden Muzaffer Bey hakkında
ki bu taarruz şedit bir teessürle 
kartılanmıttır· 

Öğrendiğimize göre hadisenin 
müsebbibi olan fakülte asistanla
rından Nihal Bey Anadolu orta
mekteplerinden biriaine tayin e· 
dilmittir. • 

Mahkemelerde 

Belediyede 

Çocuk bahçeleri 
Üç •emtte yeni çocuk 

bahçeleri açılacak 
Bu ıene ilkbaharda Befiktat

ta, Kadıköyünde ve Fatihte birer 
çocuk bahçesi tesis edilecektir. Bu 
n•ın için hazırlıklara batlanmıtbr· 

Umumi meclis 
Şehir meclisi nisanın birinde 

ttkrar içtimalarına batlıyacaktır. 
Bu devre..15 gün sür.ecektir. 

Şehir rehberi 
lstanbul tehir rehberinin ihale

si dün Belediyede )(apılmıftır. Reh 
per 15 bin nüsha tabedilecektir. 

7 ay sonra tab'ı bitmİf olacak
tır. 

Sinemada çocuklar 

6 Yatından atağı olan çocukla
rın sinemalara alınmaları yasak 
olduğu halde, buna birçok sine
macılar riayet etmemektedirler. 
Belediye bu kabil müesseselere 
yeni bir tamim göndererek, 6 ya
tından apğı çocukların kabul e
dilmemesini, ve saat 20 den son
raki seanslarda da 12 Yllfından a
tağı çocukarm kabul edilmemesi
ni bildirmittir. 

Kimsesizler yurdu 
Galatada Belediye tarafından 

açılacak kimsesizler yurdu için ça
lıtan komisyon dün Vali ve Bele
diye reisi Muhittin Beyin riyase
tinde toplandı. Y UJ"dun faaliyeti 
geçmesi için bir talimatname ha
zırlanınaktadır. Komisyon son iç
timaını pazartesi günü yapacak
trr. 

Sefaretlerde 

Amerika sefiri 
Ankarada bulunmakta olan A

merika sefiri M. Charles Sherrill 
dün fstanbula dilnmüttür. 

lnhlsarlarda 

Takibat memurların 
konferan• 

Gece gelen telgraf 
inhisarlar idaresi takib~t me

murlarının hukuki ve mesleki bil
gilerinin tevsii için takibat müdür 
lüğünün bulunduğu balıkanedeki 
merkezinde açılan kW"ata dün ilk 
konferanı, lstanbul İnhiaarlar 
Batmüdürlüğü Muhakemat tubesi 
müdür muavini E,ref B. tarafın
dan verilmittir. Konferansta inhi
sarlar Batmüdürü Lutfi B. de ha
zır bulunmu,tur. 

Matbaacı ve kitapçı da dinlendi, 
Edirneden getirilen komünistler 

-0--

Baro toplanması 
Baro heyeti umumiyesi ayın 30 

unda toplanacak, bu toplanmada 
hesap raporu okunacak ve 91 im
zalı takrire sabık heyet tarafın
dan cevap verlecektir 

-<>----

Matmazel _Şor'un 
pasaportu 

Matmazel Şor'un sahte pasa
portla Atina'ya gibnit olmasından 
dolayı, bugünlerde zabıtaca ifade 
sine müracaat edilecektir. Matma 
zelin sahte pasaportla gitmesinde 
alakadar görünen Madra ve Ga
lanti Ef. ler mahkemeye verilınit
lerdir. 

Yeni Türkiye 

"Gece gelen telgraf" ismli eser
den dolayı bu eseri yazan, basan 
ve bastıran hakkındaki tahkikata 
devam edilmektedir. 

Dün de kitabı bastıran kitapçı 
Ahmet Halit Beyle kitabı basan 
matbaacı Ali Bey dinlenmitlerdir. 
Kitapçı ve matbaacı dinlenildik
ten sonra, serbest bırakılmıtlar
dır. Nazım Hikmet Beyin mevku
fiyeti devam etmektedir. 

Edirnede yakalanan Conk Ali 
ismindeki komünistle BW"sada ya
kalanan diğer iki komünist te ls
tanbula getirilmişlerdir. 

lstanbulda yeni komünist tev
kifatı obna.dığı sövlenmektedir. 

Metres katili 
lıtanbulda ikameti esnasında 

E!eni isminde bir kadınla birlik
te oturan Acem Haydar isminde 
bir adam dün Ağırceza mahkeme 
sinde mahkum edilmittir. 

Acem Haydar bir kaç sene bu 
kadınla bir arada oturduktan son
ra memleketine gitmit ve tam iki 
sene gelmemittir. 

Bu müddet zarfında yalnız ve 
ekmeksiz kalan Eleni de bir lokan 
taya garson olarak girmittir. 

Kueli Aıkeri lisesinde Türk tari- iki sene sonra Haydar çıka gel 
bi tetkik cemiyeti azasından tarih 
muallimi Tevfik Bey tarafından bir mif, Eleniyi aramıf, taramıf, ça-
konferans verilmiştir. Tevfik B. kon- lıttığı lokantada bulmllf ve gene 

feranama Osman- beraber oturmayı teklif etmittir. 

i 

i ~·t:·. ' . ,.Itr 
' 

iı uevletinin kuru- Eleni bu teklifi red~etmif, Hay
luıu ile batlaımt, dar da kızarak Eleniyi yaralamıf, 
Otmanlılığın siya.. El · d si ce içtimai mürri- em e aldığı bu yaralardan mü-
yetindeki maraz- teessiren ölmüttür. 
lan inceden ince- Haydar bundan dolayı 5 sene 
ye tahlil ederek hapse, 5 sene müddetle herkesin 
idareıindeki vu- yapabileceği işleri yapamamıya 

~ / 

' • 

kufauzluklarını ve mahkum edilmi•tir. 
bazan da hıyanet T 

ve sarsaklıklannı Haliç feneri meydam 
tetrih ederek in- Defterdarlık Haliç Fener mey· 
bili.le ve mütareke danını müzayede ile sabnıt bunun 
tarihine temas et- üzerine Fenerliler Belediyeye mü-
ıniş, bundan sonra d cümuhriyet devri- racaat e erek meydanın gezinti 

!EV_FIK llEY ne ve yeni Tür- y~ri ve _Beled.iyeye ait olduğu id-
kıyenın kurulutunu canlı bir ıurette dıa etmışlerdı. Bu münasebetle 
izah etmiıtir. Tevfik Bey konferansın- · Defterdarlık aleyhine ikinci ceza 
da ~ü~~u~.Y~~ rej~mini~ memlekete mahkemesinde Belediye tarafın-
getirdığı buyuk faıdelerı uzun uzun d b · d 1 hk 
tetrih ellikten sonra inkılap değitik- andır avBa laçdı. mış. ve ma 1 eme 
tiklerine İf8ret etmiş, siyasi, iktıaadi, hmelyk anın . e. e ıy~mnld ma ı ve 
içtimai, mali, sıhhi faaliyetler, nafia, a ın gezıntı yerı o uğuna ka-
maarif, milli müdafaa i~leri Üzerinde rar vermitti. 
uzun ve esaslı İzahat vermittir. Defterdarlık bu kararı temyiz 

etmif, Temyiz de davayı defter
darlık lehine bozmuttur· 

Dün ikinci Hukuk mahkeme
sinde bu davanın görülmesine ye
niden batlanılmıtbr. iki taraf avll. 
katları bu dava etrafında vesika
lar vereceklerini söyleınitlerdir. 
Muhakeme batka güne bırakılmıt 
tır. 

Y anlıı bir haber 

Dünkü Cümhuriyet gazetesi 
Devlet Şurasınca muhakeme edil
melerine karar verilen ve iskan 
dairesinde suiistimal yapmaktan 
suçlu olan 50 mevkufun tahliye 
edildiğini yazmıfh. Rakamda yan 
lıtlık vardır. 

iskan dairesinde suiittimal yap 
tıklarmdan dolayı muhakemeleri
ne karar verilenler 37 kitidir. Bun 
!ardan altısı mevkuf, diğer 31 i 
gayri mevkuftur. 

Mevkuf olanlardan Cemil, 
Nazmi, Ratit ve Emin Beyler ev
velce üçer yüz lira kefalet akçesi 
ile tahliye edilmitlerdi. Evvelki 
günde Şemıi Cafer ve Atıf Efen
diler Ağırceza mahkemesi karari
le tabliye edilmitlerdir. 

Öldürülmemek için 

9 mart 331 de Fatihte Çifte 
ayak bat kurtunlu medresesinde 
Necmeddini öldürmekten ıuçlu A
rif Efendinin muhakemesi dün 
neticelenmit, iddia makamı suçlu
nun 448 inci madde ile cezalandı
rılmasını iatemiftir. 

Suçlu bu talebe itiraz etmit. 
"Ben öldürmek için değil, öldü
rülmemek için vurdum" demit
tir. Muhakeme müdafaa için bllf
ka güne bırakılmıthr. 

Bir fincan için 

Edirnekapıda kaybolan adi bir 
kahve fıncanı yüzünden Hayriyi 
yirmi yerinden yaralıyarak öldü
ren Hamdi Efendinin muhakeme
sine rlün devam edilmit.tir. 

iddia makamı Hamdinin suçu 
sabit olduğu anla,ıld1ğından 448 
inci madde ile ce:ısalandirilmasını 
İstemi9tir. 

Muhakeme müdafaa için batka 
güne bırakılmı,tır. 

• 
• Bir fikirle istihza 

eden manzara 
lstanbulu seyyah tehri yapalım. 

diye ötedenberi her kafadan bir 
ses çıkar. 

Manzara itibarile tehrimizin 
dünyanın en güzel tehirlerinden 
birisi olduğu fÜphesizdir. Ve sey
yah celbinin de bir tehir için pek 
karlı bir it olduğu ıu götürmez bir 
hakikattir. 

Kafamda bu mülahaza ile dün 
Galata rıhtımından geçerken gen
zim gayri ihtiyari ağır bir koku ile 
sızladı. Bu koku, seyyahların rıh
tımda tehre ilk adım atacakları 
kapının sağından geliyordu. iki 
üç adım yürüdüm. Gördüğüm şu 
manzara idi: 

Sokak içinde içtimai sınıf farkı 
olmaksızın irili ufaklı dört bet ki
ti, orada duvara yüzlerini çevirmiş· 
lerdi. Ben bunların ne ile meşgul 
olduklarının farkındayım. Fakat 
bu manzaranın bir ecnebi seyyahta 
bırakacağı ilk intiba, olsa olsa bu 
insanların duvarda bir hiyeroğlif 
kitabesinin hallile mefgul olduk
ları mülahazasıdır. Fakat ya bu 
koku? ... 

Şehre ilk adımını atan bir sey
yahın ilk kartılatacağı bu manza
ra, seyyahlar için bir sürpriz olma
dığına nazaran herhalde seyyah 
celbi fikrile pek acı bir istihzadır. 

it bununla kalsa gene iyidir. 
Rıhtımın o hali de sokağın halin 
den farkaızdrr: Koyun, sığır gibi 
mevatinin metruk.itile bukadar 
alıtkanlığımıza rağmen biz bile 
bu rıhtımda karambol yapmadan 
yürümekte zahmet çekiyoruz. Tah· 
ta cadde ve asfalt kaldırımda yü
rümeğe alıfllll acemi seyyahların 
burada yüzükoyun, boylu boyuna 
oraya serilmemeleri tayanı hayret· 
tir. 

O ecitbücüt çinko barakalara 
gelince: İtiraf ebnelidir ki bu ba
rakalar da bir seyyah 9ehri ıçın 
pek nadide tebkarlardandır ! ... 

Avuç doluau para kazanan. li
mandan geçen bulutla sahilde do
lllf&ll martilerden para almağa 
kalkan Rıhbm tirketine bUJ"alarını 
tanzim etmeıi temiz tutma11, bu 
barakaları batka yere nakletmesi, 
pekala ihtar edilebilir. Böyle bir 
ihtar icrası gayrikabil bir i, değil-
dir. ~ 

Şirketin gözü bittabi yalnız ka
zancmdadır. Bundan dolayı onu 
muabazeye hakkımız yoktur. Zira 
unutmayalım ki bu tehir, Rıhtım 
tirketinin değil, herkesten ve her
kesten evvel bizimdir, bizim öz 
malmıızdrr. Onun temizlik ve in
tizamından mes'ul olanları vezife
ye devet, hatta icbar etmek te her
kesten ve herkesten evvel bizim va 
zifemiz ve mecburiyetimizdir. 

Salahaddin ENiS 
•••••••••l•l•l•ll•llll•llllln••I lllll•U 11llllllt11111 lllH 

Nevruz! 
E•ki kanaate göre bu

gün bahara girdik 
Bugün eski "rumi" martın do

kuzu ve lranilerin Nevruz ba:;ra
mıdır. Eski bir kanaata göre bu
gün !»ahar girilmit sayılır. 

Nevruz münasebetile bugün İ
ran sefaret konağında Ceneral 
konsolos İran tebaasının tebrika
tını kabul edcektir. Kabul mera
simi 10 - 12 ye kadar sürecektr. 
Nevruz taraftarları bugün Nevru
ziye denilen bir tatlı yerler. 

lranda Nevruz münaıebetile 
Petrol Şirketi mukavelesinin fes
hinden dolayı da bayram yapıla
caktır. 

Seyyah geldi 
Alman bandıralı Ceneral Von 

Stenben seyyah vapuru dün ak
f8m limanımıza gelmittir. Cene
ral Von Stenbende 500 seyyah 
vardır. Seyyahlar dün akşam seh-
re çıkarak gezmitlerdir. ' 

--<>---

Amerikanın e•ki 
Paris sefiri 

Amerikanın sabık Paris sefiri 
M. Edge bu sabah vapurla lstan
bula gelecektir. M. Edge Avrupa'
da bir gezinti seyahatı yapmakta
dır. 

-0--

Pollste nakiller 
Şehrimizdeki zabıta memurla

rından 93 polis, 3 komiser muhte
lif Vilayetlere nakil ve yerlerine 
Vilayetlerden polis memurları ta
yin edilmiştir. 
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(Başı 1 inci sahifede) 
veya nikah kağıdına ve bunlar 
bulunmadığı takdirde köy veya 
mahalle ihtiyar heyetlerinin ilmü 
haberlerine istinat etmek lazım 
dır. 

Bu vesikalar üzerine Vilayet 
veya kaza idare heyetlerince ya 
pılacak tetkikat neticesinde aktın 
ve doğumun vukuu sabit olursa 
keyfiyetin nüfus idaresince kayit 
ve tesciline karar verilir. Bu su 
retle çocuk akit tarihinden itiba 
ren ana ve babaya izafe edilmit 
olur. 

Gelen evrak seri. •erilmez.- Müddeti 
geçen nü•halar 10 lcurattur.- Gazala Te 
mo.tbaaya ait itler için müdiriyeta mü-
• •c•nt edilir. Cazetemiz ilinlann mea'u
ı;yetini kabul etmez, 

BUGÜNKÜ HAVA 

Aktın vukuunda taraflar arasın 
l da ihtilaf olur veya ibraz olunan 
f vesikalar idare heyetlerince Ka 

nuni sebepler tescile gayri ka 
fi görülürse keyfiyet mahkemece 

Ye,iJ.lı.öy rasat merkezinden aldıiı

mız malUmata nazaran bu,.ün haTa aç.ık 

ve aa.k:in geçecektir. 
20-3-933 tarihinde hava tazyiki 760 mi

limetre lıaT'aret en fazla 13 en az 6 aa.n
tiırat idi. 

f tEL_;K?iJ 
Bir garip 
Vaziyet 

Kimin haklı kimin haksız oldu
ğunu bilmiyorum amma Ticaret 
mektebi talebesile mektep idare
si arasındaki vaziyeti garip bul
duğumu da saklıyamıyacağım. 

Darülfünunun en kayıtzıs za
manlarında oranın bütün dağda
ğalarına karışmış bir eski darül
fünunlu sıfatile diyebilirim ki; 
bizim yüksek mektepler tarihinde 
talebenin mektebin tahsil progra
mını ve sistemini ıslah için mek
tebe t"klifler ve içtimalar yaptığı 
görülmüf •ey değildir. 

Belki talebe İstediklerinde hak
lıdır, belki mektepte düzelecek 
şeyler vardır. Lakin bunun bir 
resmi talebe teşekkülü tarafından 
muayyen şekiller ve tartlar altın
da ıslahına teşebbüs edilmesi ba
na aykırı geldi. Ben bunu, teda
vimiz için müracaat ettiğimiz dok
tora tedavi usulünü kendimizin 
tavsiye etmemize benzetiyorum. 

Şüphesiz talebenin kendi mek
tebindeki talim ve idare noksa
nından şikayeti de bir takım ka
yıtlara tabi olmak gerektir. Ta
lebelik hayatımda batımdan geç
miş bir feyden bahsedeceğim: 

327 senesinde Hukuk mekte
binin son sınıfında idim. · Arazi 
kanunu ile Evkaf dersleri birlet
tirilerek Ebulula Beye Yerilmitti. 
Bu zat o zaman hayatında ilk 
defa darülfünun hocalığına bat
lıyordu. Bu ıki ilmin ondan ev
velki hocaları da Adliye nazın 
muhum Celal Bey ile mecelle 
ııerhi sahibi Haydar Efendi idi. 
Biz bu iki değerli muallimin okut
tuğu dersler ellerinden alınarak 
birleııtirilip tecrübesiz bir zata ve
rilmesini beğenmedik ve maarife 
bundan •ikayet eder bir arzuhal 
verdik. O zaman Maarif nazırı 
-zannederim Apturrahman Şe
ref Bey merhum- arzuhalimizi 
alılı , okudu ve yırtıp sepete attı .• 
Bu arzuhale imza koyan talebe 
Ebulula Beyin dersine girmedi. 
Ebulula Bey de yerinden kıpır
damadı. 

O zaman tecrübesiz bir zatı 
Hukuk mektebinin aon sınıf kür
süsüne müderris olarak çıkarmak 
ne kadar yanlıt idiyse talebenin 
de "Biz bu hocayı istemeyiz" de
mesi o kadar yanlış olduğunu bu
gün itiraf zaruretindeyim. 

Görülüyor ki fakültelerimizde 
ve yüksek mekteplerimizde tale
be ve hoca ve mektep idareleri a
arlarındaki vazife ve haklar pek 

lllillfget'in t'dlbi romanı: 55 

hallolunur. • 
Kanunu medeniden sonra 

2 - Kanunu medeni meriyete 
girdiği tarihten bu kanunun me 
riyeti zamanına kadar evlendir 
me memuru huzurunda yapılmıt 
akıt olmaksızın dini merasim yap 
tırmak ve • sair suretlerle birletİP 
kan koca halinde yafayanlardan 
çocuk olduğu takdirde evlenme 
ve çocuğun kayit ve tescili için a 
le.kadarlar bulundukları kazanı.-ı 
Kaymakamına veya merkezi Vi 
layette bulunuyorlarsa Valiye mü 
racaat ederler. 

Bu müracaat üzerine Vilayet 
veya kaza idare heyetlerince yapı 
lacak tetkikat ve tahkikat netice 
sinde bu veçhile birleşmelerin vu 
kuu sabit olursa itbu birleşmele 
rin evlenme suretile ve bunlardan 

- --

iyi ayrılmıt ve çizilmit değildir. 

Amerikada içki 
Şimdiki Amerika Cümhurreisi 

Mr. Roosevelt intihap edilirken 
bu adamın Amerikadaki içki ya 
aağmı da kaldıracağı intihap prog
ramının bir maddesi idi. Bir ta 
rap memleketi olan Fransa da bu 
yüzden Roosevelt'in intihabım is
tiyordu. Filvaki Mr. Roosevelt 
geldi ve ilk hamlede bira yaaa 
ğını kalduttı. Bu yasak neden 
kalktı?. Amerikanın ispirtonun 
faydalarını kabul etmemesinden 
mi?. Zannetmem, siz de zannet-
meyiniz: 

Esasen Amerikada içki yasak
tı amma, her yerde içki bulunur 
ve ekseri Amerikalılar içki içer
lerdi. Bu yüzdendir ki; içki ka
çakçılığı son derece küfayİf bul
muftu. Kaçakçılar karlarının aza 
meti nisbetinde fenni tertibat al 
dılar, hatta hükılmet makinesini 
felce uğratacak kadar ileri vardı
lar. Bu içki kaçağına dair okudu
ğum bir iki eser bana itin ne deh
şetli bir •ey olduğunu gösterdı. 
Herkes gıbı Amerıka da bunun 
farkında idi. içki kaçakçılığı yü
zünden iyiden iyiye inkişaf eden 
(kanun harici) tetkilat yalnız İs
pirto kaçakçılığı yapmak, Ameri
ka memurlarını ve zabıtasını if
sat etmekle kalmadı. Nihayet zen
ginlere musallat olarak etkiya
lık etmeğe batladı. Tayyareci 
(Lindberg) in oğlu hadisesi de 
bunun bir nümunesidir. O itin 
tafsilatını okuyanlar koca Ameri
ka hükumetinin çocuğu ve onu 
kaçıranları bulmaktaki aczini gör
müşlerdir. Nihayet anlaşıldı ki; 
Amerikada içki yasağının, içki 
içilmesine mani olduğu kadar yi
ne herkes, hem de fena cinsten 
içki içmekte, bu yüzden de deh
şetli fesat teşkilatı vücut bulmak
la ve kanun, her gün biraz daha 
(kanun harici) tetkilata mağlQp 
olmaktadır. Bunları kökünden 
kaldırmak için içki yasağını kal
dırmayı dütündüler. Yoksa ne iç
ki a•kından, ne de onun tahayyül 
ettiğimiz ruhi faydalarından! 

FELEK 

MAKEDONYA 
Aşk, 

- Lübinaka - diye homurdandı -
Bana inan ki onu ben öldünnedim. Fa
kat bana timdi anlattığa şeyleri hilmiJ 
olsaydım, muhakkak kaltııığın ölümü be
nim elimden olurdu. 

Bu hali ile Ali, yiyeceji karacayı bat
kasına kaptmnıf bir kurda benziyordu. 
Kız gözlerini onun yüzüne daldırmıttı. 
Miknatısa tutulmuı gibi delikanlıya yak
ı.4ıı. Göğsünü mavı;e~ tutan kolu'."' yas-
lıyarak, düa okur gı.~. ~l~andı. . 

_ Onu öldürmedıgını bılıyorum Al~ 
Onu öldürdükleri gece sen evdeydin 
Uyuyordun.. Hatta bir aralı~.~~.~
tın, üşümenden korktum, senı orttügu· 
mü hatırlıyorum. 

Genç adam kulaklanna inanamıyordu: 
- Peki ama, herkesin uyuduğu aaat

lerde oen ne diye uyanıktın?. 

Kin, Politika ıı• K v an.. 
Müellifi: Nlzamattin Nazif 
........... ,,,,,, • 't!; ,. ••• •• 

- Neye saldıyayun? Glcll,..,...un -
tık. . Seni kıakamyorduın Ali. . Suıl 
Loliclan kıskanıyordum. Kırlarda clola
ırrken onun prkılarma çok beieniy°"" 
dun. Onun pİflrdiif çori>alan çok leuet.
li buluyordun. 

Batını ırencin omuzu• dayadı: 
- Gözüme uyku ırinniyordu .. Ha ıh. 

di Lola odaaından çıkonk, ha Ali timdi 
onun odasına gidecek diye kaç gece oa
bahlara kadar ocak batında beldedlm. 
Fakat sonra vazgeçtim. 

- Neye? 
- Çünkü bir gece, üıtünli ISrttlliüm 

gece. . sayıklıyordun. . Ağzından bir 
kadın iami çıktı. Bekledim ne diyecek di
ye. Bir ıey oöylemek iıtiyordun. AıM 
bir türlü söyliyemiyordun Bir daha o 
ismi sayıldadın. . Bir daha sayıkladın.. 

doğan çocuğun da kadın ve erke
ğe izafesile tesciline karar verilir· 
Ve ihtilaf halinde keyfiyet mah- 1 Brigitte Helm: BAL AYI 

fi1minde ALBERT PREJEAN ile beraber ılmdiye kadar yapmıı 
kemece halolunur. ı· ~ 

Tescilden sonra 
Şu kadarki bu suretle yapıla

cak tescil üzerine erkeğin diğer 
bir karısı varsa kadının tescil ta
rihinden itibaren 3 ay içinde mah
kemeden aktın feshini istemeğe 
hakkı vardır. Bu halde mahkeme 
ayrılık ve bo,anmağa dair Kanu
nu medenideki kayit ve şartların 
tahakkulrune bakmaksızın fesih 
kararjı verir. Kadın bu hakkını 
isbat etmediği sur~e bu hal er
keğin evvelki karısı için botanma 
sebebi olur. 

3 - Bu kabil karı koca halinde 
y~ayıt ve birle,melerle bu~l~r: 
dan doğan çocukların tes~ılını 
yaptıracak mükelleflerden . kı~se 
yoksa köy veya mahall~ . _ıh~ıyar 
heyetinin müddei umumı~ıge ı~~a 
rı üzerine bu hususların ıfası ıçın 
bu heyetten veya hariç~e?. diğer 
bir zat kayyum tayin ettırılır. 

Çocuklar 
4 - ikinci maddede yazılı ka

rı koca halinde ya,ayiş ve birlet
melerden doğan çocuklar bu ka
nunda göaterilmeyen hukuki . v:ı
ziyetlerinde kanunu medenının 
batıl evlenme hakkındaki hüküm 
!erine tabidir. 

300 Gün 
5 - Birinci ve ikinci maddeler

de yazılı kayit ve tescil için vuku 
bulacak müracaatlar bu Kanunun 
neşri tarihinden 6 ay içinde yapı
labilir. Çocuğun doğumu Kan.u
nun meriyetinden sonra olursa •t· 
bu müddet doğum tarihinden ha.
tar. Ancak bu doğumun Kanunun 
meriyetinden 300 gün zarfında 
vukuu lazımdır. 

Altı ay zarfında müracaat et
miyenler ceza kanununun değİten 
237 nci maddesinin dördüncü fık-

d 1 " rasına göre cezalan ırır ar. 
Bu layiha Adliye, Dahiliye En

cümenlerine havale edilmittir. Ge 
lecek hafta içinde encümenlerde 
müzakeresine b~lanacaktır • 

Hükumet layihada tasrih edilen 
ceza kanununun muayyen madde
sinin tadili hakkında Mecliıe bir 
layiha sevketmittir. 

1 Askert tebllpt 

Beyoğlu Aıkerlik ıubeWıdcn. 
1 - 933 Nisan celbinde aevk• tAbi 

olan efrat qağıda ıröıterilıniıtirı 
A- 316: 326 (Dahil) doğumlu pi

yadelerden askerliğini yapmamq o• 
)anlar. 

B - Evvelce kısa hizmetli olup 
1972 N. lı kanun ile haklan refedilen 
ve bir buçuk oenelik ımıfa aynlmıf o
lanlar. 

C - 316 - 327 (Dahil) doğumlu 
Jandarma ve Muzika omıfma mensup 
olup timdiye kadar oevkedilmeyenler. 

D -Bedeli nakdi vermiı ve bu celp 
te hizmetine mukabil bedeli nakdi ve• 
recekler. 

H - 316: 324 (Dahil) do~u 
ırayri ial&m askerlik etmeınitler (bun 
!ar yeni adreılerini bir hafta zarfında 
ıubeye bildireceklerdir.). 

1 - Bedel verecekler 11 Niıan 933 
ak§&IDJDa kadar ıubeye müracaat et• 
melidirler. 

3 - 316 : 326 (Dahli) Ehliyetna· 
mesiz kıaa hizmetli olup şimdiye ka• 
dar her ne ıuretle oluna olsun oevke
dilmemi,ler bu celbe tabi olduklann· 
dan bir hafta zarfında tubeye müra· 
caatla adreslerini teslılt ettirecekler· 
dir. 

4 - Bu sevke tibl olup mazereti 
kanuniyesi olmakBizm ıubeye müra· 
caat etmeyenler hakkında mükelle
fiyeti aıkeriye kanununun ceza kıs
mındaki maddei mahsusaaı tatbik e
dilecektir. 

5 - ilk yoldamalan yapılmakta o
lan 329 doğumlu efradın da buırfuı• 
den itibaren yoldamalarma nihayet 
verilmiıtir. 

Bu yoklamalara mayıs 933 de tek· 
rar başlanacaktır. 

Ali batını onun batına yaklll§brdı. Kı
zın gözleri kilçülmüştü. Kirpikleri titri
yordu. 

- Kimin adıydı bu Liibinoka?. 
- .... 
- Lepiskanın mı? 
- Iıh .. 
- Lolarunki mi?· 
- Hııaayırl 
-Ya kimin? 
- Benim 
Ali oevlncinden ne yapacağını ıaıır

mıftı. Bt,. deli gibi bağırdı: 
- Öyleyae Lübinıka, timdi oöyliye

yiın söyl--U beklediğini. . • Seni so
vlyonım L(lbinakal Seni ıeviyorum Lü
binıka! Çıldınyorum ıenin için. . 

L(llılnska ile Ali epey uzun bir müd
det sonra kendilerini toparlıyahilmif
lerdl. O zaman Ali; 

L(lbinska ile Ali kasırgada devrihnit 
birer çam gibi yerde epey uzandıktan 
sonra kendilerini toparlıyabilmlılerdi. O 
zaman Ali; 

- Sevgllim. . - dedi - Artık beni 
senden hiç bir kuvvet ayıramaz. Hem 

olduğu f llmlerin en güzelini zevkle göreceksiniz. 

Anlamak 
Perihan Hanımdan 

Beye: 
Dün Köprüde size tesadüf etmittim. 

ıapkanızı nezaketle çıkardınız ve beni ga 
yet resmi bir tavırla selamladınız. 

Keşke hiç selam venniyeydiniz. Keş
ke görmemezlikten geleydiniz. Keşke ba 1 
şınızı çevineydiniz. Evet, bunların 
biri, o sizin nazik, resmi ıeli.mınız ka
dar beni üzmez, hatti incitmezdi. 

Sizi uzaktan görür görmez. ne sevin
mittim. Hemen yanD1l8 gelecek, benimle 
konupcakıınız sanıyordum. Sizi görmi
yeli hayli olmuştu. Hatta merak ediyor
dum. Birden bire kayıplara karışmanıza 
mana veremiyordum. 

Fakat dün bize gelmeyişinizin, müş
terek ahbaplanmızda da görüruneyiıini
zin hikmetini anladım. 

Siz, bana dargın, çok darğınaınız Nev 
zat Beyi Dünkü seliimınız bu hakikati 
bütün belagatiyle ifta etti. 

Ben sade üzülmedim, ayni zamanda 
derin bir sukutu hayale uğradım. Naza
rnnda öyle küçüldünüz ki .. Görüyors~
nuz, ben sizin gibi değilim.Ne olı:'rdu!sı.z 
de benim gibi hareket ederek hislennı
zi, dütüncelerinizi açıkça söyleseydiniz. 

Sizin hakkınızda çok yanılmışun Nev 
zat Bey. Ben sizi ince hisli, ince düşün
celi vüs'ati intikal sahibi bir genç zan
nedlyordum. Pek aldanmışım, hem pek 
çok aldanmışım. .. .. 

Meğer siz de, etrahmızda donup do
laşan ve her yerde düzü~elerle tesadüf 
ettiğimiz düz ruhlu, basıt kafalı genç
lerden imitsiniz. Sözlerime güceniyorau 
nuz değil mi? Elbette gücenecekainiz. 
Ve ben sizi gücendirmek için bilhassa 
yazıyorum_ Çünkü ben size daha fazla 
kırgındım. 

Evet Nevzat Bey, Beni kırdınız. lhti 
malki farkında değilsiniz. Size anlatayım 
öyleyse .. 

Bu yaz, Büyükadada hemen heT gün 
her geceberaberdik. Siz otelinize ancak 
yl\tmağa gidiyordunuz. Sair zamanlar 
bir arada yqıyorduk. Kocam lzmirdey 
di. Ben, yalnızdım. Siz bana arkadaşlık 
ediyordunuz. Bunun için ıize mütetei<
kirim, minnettarım. 

Lakin ıiz, bu arkadaılığı, büsbütün 
hatka tekle dökmek istiyordunuz. Şu da 
vardı ki ben de size hayli cesaret veriyor 
dum. 

Ekseri geceler, çamlar altında yan ya 
na yürüyor, saatlerce dolqıyorduk. 

Siı benim çok müaait tavırlarmu ken 
dl lehinize tefıirediyordunuz. Bunu anlı 
yordum. Fakat ileri ,itmed.i§lnizi görün 
ce ıeviniyordum.. 

Siz, kadınları anlamıyorounuz. Anlı
yamamıt•tnı%. Nevzat Bey. Ben, hiç bir 
zaman sizi oevmedim. Çünkü ben koca
mı seviyordum. 

Koca baıka, muhabbet başkadır. Siz 
bunun hududunu, mahiyetini zekAnızla 
ölçeccktiniz. O halde size neye güldüm, 
neye cesaret verdim? Bu, tamamile ru
hi bir ihtiyaçtan geliyordu. Y alruzdnn, 
bir kadının ioe daima tatlı söz dinleme
ğe, nevaziıe, muhnbbet dolu gözlerle _ı
kılmağa ihtiyacı vardır. Iıte kadınlığın 
bu d.imi ihtiyacı beni size kıırı• fazla ' . alakadar görünmeğe mecbur etb. . . • 

Bir gece kolunuza yaslanarak ıçınu 
çektimse, biliniz ki ah ettiren ıizin ~şkı
nız değildi. Bir mehtaplı ~':"!de .go~I~ 
rimden yaı damladı ise, bılınız kı aızın 
için ağlamıyordum. 

Bir gün ellerinizi tutup uzun uzun 
tan sonra,manalı güldümse, dimae bili
niz ki alev alev yanan elleTimin harareti 
sinn aıkınızm ate§İnden değildi ve du
daklarnndaki tebessüm size gülmiyordu. 

Siz, beni kolay mağlup olacak zannet 
tiniz. Hücumlannız yavat yavaı veba
met göıtenneğe baılamıttı. Ben tebll
keyİ gördüğüm için müdafaa tertibatı 
almıttım. Netekim günün birinde aıuı
zın lstanhula l&fmdığnm gördünüz. 

Sandınız ki ben sizinle alay ettim. Ha 
yır Nevzat Bey, timdi şu sabrlan yazar 
ken ne kadar ııamimi isem, yazın bera
ber gez~rkt'D de o kadar samimi idim. 
Sizinle alay etmedim. Hem niçin alay e
deyim. Bu hissi oyundan ben de zevk 

duyuyordum. iman zevk duyduğu bir 
ıeyi naaıl istihfaf edebilir? Ben namuo
lu bir kadınnn Nevzat Bey, hem de ko
caaıru seven, aile bağını mukaddes bilen 
bir kadmnn Ocuklanna temiz bir iıim 

Lepiolrayı benim öldünnediğimi sen de 
biliyoraun ya.. Nihayet mahkemeye git
sek bile alacağımız karar beraettir. 

Fakat Lilbinska bu fikre ittirak em
di: 

- Olmaz. . DeThal buradan gitmeli
yiz. Loli meaeleyi Taneye belki de şim
di haber vermiıtir bile .• 

- Lola'ya da ne oluyor? 
- Bilmem .• Kliçük Parlı köylüleri 

ıeni öldürmeie karar vermiıler. Lakin 
Tane Nikolef kaptanın evinde misafir 
olduğun için düıünmüşler, l&fınmıtlar 
bu ııabalı Lola'ya geldiler. Ben de yan.
larındaydım. Dediler kiı "Tane kaptana 
oöyleyin bu itin icabına bakıın. Onun 
evinde elimizi kana boyamalıı iıtemiyo
ruz.'' Bunun üzerine Loll deThal bir ata 
bindi, ben de arkasından. • Yolda çok 
yalvarclnn. "Loli, kaptana bu iti ollyle
me.'' dedim. Fakat dinletemedim. 

- Peki be kuzum. . Bu kaptan da 
İnsan değil mi? Lif anlamaz mı? 

Sen bir de Lola o gece benim bura 
da bulunduğumu oöylediniz mi meoe
le kalmaz. 

- Öyle deme. Lepiska'nın komitede 
kıymeti büyüktür. Onun katilini ko-

- Yarınak,am OPERA 
'D G '' ı:ı ti f ~ ,, J tt tj ~ j n 

Sozlü ve şarkılı hini ve müessir film başlıyor. İffet ve mahcubiyetlerinden 

istifade ve müthiı kirlar temin eden macera perestler tarafından kaçırılan 

mektepli kızların gaybubeti sahnesine iştirak edecek ve cidden müteessir 

olacaksınız. 

ittihadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

Harik ve hayat üzerine aigorta muameles\ icra eyleriz 

Sigortaları halk için müsait ıeraiti havidir 
Merkezi idaresiı Galatada Ünyon Hanmda 

bulunmayan şehirbrde 

--, Tel.: Be!•oğlu : 4887 478 

NE OLABILiR 
Hanımları heyecana düfüre
cek bir haber arefesindeyiz 

lpekİ§ müdiriyeti umumiyeıinin b~
tün lpekiı mağazalarma Bayram mu
nasebetile hazırladığı bir aürpriz hak 
kında talimat verdiği ve hu ıürprizin 
Hanımlar araamda büyük bir alaka 
uyandıracağı haber verilmektedir. lo
tanbul ve Beyoğlu lpekİJ mağazalan 
Müdiri Fehmi Bey bu haber hakkın
daki iıtizahımız kartıaında ademi ma .. 
lümat beyan etmiı, fakat ıayiayı tek
zip edememi.§tir. 

Konferans 

23 Mart 933 perıembe günli oaat 18 
buçukta, , Galatasaraylılar cemiyetinde 
Galatasaray lisesi müdürü Fethi Bey ta.
rafından, istiklal caddesinde, Lükseon
burg aparhnanındaki Cemiye~ ~ezl 
salonlannda bir konferanı verilecektir. 

Kurban derileri 
Tayyare Cemiyeti İstanbul ıubeain

den: Kurban bayramında teşkilatonız ta 
rafından toplalıacak deri ve baraaklar pa 
zarlık ıuretile ayn ayn müzayedeye 
konmuıtur.Martın 26 cı pazar günü saat 
16 da fiat haddi layık görüldüğü takdir
de ihaleıi yapılacaktır. Taliplerin şartna
meyi görmek üzre Cağaloğlunclaki tube 
mize müracaatJeri ilin olunur. 

bırakmak iıtlyen biranneyim. Niçin ba
na gücendiniz? Eğer sukut etseydim, na 
zannızda büyüyecek miydim? Hayır, o
zaman beni istihfaf, belki de benden nef 
ret edecektinz. 
Bir çok arkadaılarunın feci akibetleri ba 
na ders oldu. 

Sizin darğınlı:iınıza teeuüf ettiğim 
kadar, hayret te ediyorum. Sizi bana mü 
teıekkir kalacak sanıyordum. Evet, na
sıl •İz benim yalnızlığınu tedavi ettiği
niz gibi ben de size saf, temiz bir kadın 
nevazişi talim ettim. 

lıte ıiz bunu aıtlaınadınız. Bu ruhi ih 
tiyacı hissedemediniz. inceliğini kavrı
yamadınız. Şimdi içinizden linet edeTek 
bir dütınan gibi bakıyoraunuz. Soğuk 
duruyor, resmi selam veriyorsunuz. 

Bu mektubu yazmamak fikrindey· 
dİın. Yalnız zannnnm sadece bir vehim 
olabilmeıi ihtimalini düşündüm. Sizi de 
düzüneye dahil etmeğe gönlüm razı ol
madı. 

Y azm güneıin çiçeklerle, denizin sa
hillerle dudak dudağa öpüıtüğü bir mev 
simde, atk ve heyecan mevıiminde ıiz 
beni teselli ettiniz, ben de sizi •. 

Bilmem, anlatabildim mi? Yalnız bu
nu benim anlatmamla anladnızaa ne ya
zık! Kendiliğinizden anlaınıı oJ.manızı 
iıterdİın. 

PERiHAN 

mite öldürmeğe mecburdur; d _ 
_ Peki be canım.. Katil ben e 

ğilim ki .• Bulursa öldürsün.. . . 
Lubiııska ayağa kalktı. Aliyı a

yağile dürttü: 
-Haydi kalk artık .. Ben bildikleri

mi iyi bilirim. Tane belki senin katil 
olmadığına inanır ~.a .~u fırsattan 
iıtifade etmeği de duşunur. 

Delikanlı ıimdi mavzeri elinde a
yakta duruyordu. Kız onu arka kapı 
dan bahçeye çıkanr~en: . . 

-Sen onun gözlerıne hıç dıkkat et
tin mi? Bana ne gözle baktığını an
lıyamadın mı 7 - ~,iye mmldandı -
Ben oeni nasıl Lola dan kıakandımıa 
0 da beni senden Öyle kıskanıyor. 
Fırsat bu fırsattır der ve ıeni .• 

Ali sevğilisinin beline aanldı: 
_Ve beni belki öldürür amma .• 

Ben oeni bırakıp ıuracıktan ıuracığa 
kmııldanmam. 

- Ya ben de aeninle berare gelir-
sem •• 

- Ne dedin? 
- Ya ben de oeninle beraber ge-

liroem? 
- O zaman dünyanın öbür ucu-
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lST ANBUL BELED1YES1 
Darülbedayi temsilleri 

lıtanhul Şehir Tiyatrosu 
BugOn ıuYare 

.aat 21,30 

Aynaroz 
Kadısı 

Y aııan: Mnablp 
ude Celil Bey 

6 perde tarihi komedi 
Muallim Ye Talebe ııeceal 

Mareıal Pllıudıklnln 
lılm yortusu 

Maretal Josel Pilıudıkinl.ıı iolm yor-
tusu münaıebetile Polonyalılar (Leh O
cağında) toplanarak Polonya Jeneral 
Konsolosu R. V egnerovlçln himayeoin
de bir eğlenti tertip ebnİflerdlr. 

Leh ocağı reisi M. Bonkovski ve M. 
V egnttoviç tarahndan nutuklar söyl..,... 
m.iıtir. 

Spor 

Bulgarlarla maç 
Türkiye futhol federasyonundan: 

1 - 6 ve 8 mayıı 1933 tarihinde 
Sofyada yapılmaaı takarrür eden Tür· 
kiye - Bulagriatan milli ve Jıtanbul 
- Sofya tenuili maçlarmda yer ala· 
cak futbolculanmızdan ilk seçilen
lerin iaimleri şunlardır: 

Avni Sadri, Hüaamettin ve Vasfi 
(Ankar~); Liitfi (lzmir), Hüanü, Sü-
leyınan. YatAr ,,. Samih; Nihat, Ce
vat, Fikret, F eyzl, Aziz, Bülent ve 
Nazmi (lzınir); Zeki, Etref, Hakkı, 
Muzaffer, Niyazi, RıdYan, Re§&t (lıt) 
Mubteıem, Salahattin ve Şeref Bey
ler. 

2 - Cemi ve ferdi çalıfllla proğra
mınm tanzimi ve futbolcuların huou
ıi vaziyetlerinin teıbiti için 22 mart 
ça11amba günü saat on yedi buçukta 
federaıyon merkezinde toplanaca• 
ğmdan isimleri yazılı futbolcuların 
gelmeleri rica olunur. 

na kadar ırideriz Liibinıka .. 
- Öyle iıe haydi çabuk ol da Lo

la gelmeden köyden çıkmıt buluna· 
Iım. 

Bahçede eyerli bir at kiıniyordu. 
Kızı kır bir katırın semeri.ne yerlef" 
tirdikten ııonra delikanlı ata bindi. 

iki sevğili akibeti meçhul bir oer· 
küzeştin yolunu tuttular. 

Bir gizli cemiyet daha 
O günlerde Selanikte birkaç ki,i biri 

birlerile pek sık konutmağa baılamıt' 
!ardı. Bazan bu adamların hepsi y•• 
lılarda Baron Hirı hastanesi civarııt• 
daki bir evde akıam yemeğine de d• 
vet ediliyorlardı. Hepıi aşağı yukarı 
bir ya§ta olan bu gençler acaba ço• 
cukluk arkadaıı mı idiler? Bunun id• 
dia edebilmek mümkün değildi. çan• 
kü bunların içinde Edirnelisi de, sur· 
ıalısı da, Adapazarda doğmuı ve)': 
lstanbuldan gelmiıi de vardı. E• ,.'. 
mektep arkadaıı olduklan da !" e 
mm edilemezdi. Çünkü ayni ıehırd 1 
uzun !':&mandan beri oturdukları b" 

(Devamı var) 
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SALI 

Harpte tayyara 1 

Cenevre konferansı ve havasiliları\ MESAFE REKORU 

Cenevrede siWılan bmıknıa konleran 
urun dağılma tehlikeei ıeçirdiii bu 11-

ralarda, devletlerin ba-ya karp aiJ&b. 
lanrnaamdan bahsetmek mnsiımiz olma 
sa ıoreldir. 

Hiç ıüpbe yoktur ki, her laanci lıir ih 
tilifnı sili.hla halline nrilraca&t edildiği 
ıün, bu s.ilahların en milbimmlni hava
nmkiler teıkil edecektir. Japonlar 
ile Çinliler arasındaki harelıit huna en 
güzel bir miaaldir. Cenubi Am..rikacla 
Kolombiya ile Peru uumdaki silahll 
ihtilafta bile tayyarelerden istifa edil
meğe çalıtılıyor. 

Tayyarenin iıtikbal harplerinde aman 
sız bir tahrip vaaıtaaı olacağım anlamıt 
bulunan devletler, Cenevre konferanaı

Uçan Balina 
Uçufta inif takımını toplayabilen 
bu Amerikan tayyarecisine ve
rilen isim budur. Bombardımana 
talı.is edilen bu tayyare saatte 320 
kilometre yapmaktadır. 

Kıaa haberler 

Almanya - Pervanesiz tayyare 

nın geç- Temmuzda nihayetl_.n ilk 
aafhaamda bunu tahdide taraftar görün
müılercli. Konferanaın bu defaki lçtima
larmda lıe, aıkeri tayyareciliğin tama- ..-· 
men kaldınt._.rnı bile teklif edenler ol- Doktor Rohrbach, pervanesiz bir 

du. Oldu amma, havaya kartı sili.hl.,. tayyare .irJfUına çalıfmaktadır. 
mak huausuncla da kimse geri kalmak Doktorun tanzim etmit olduğu pi-
iatemedi.O kadar ki bu teklifi yapan dev lanları tetkilc etmİf olan Alman 
!etlerin bile bir kıımı, kendi imtiyazlı va- teknik servisi, bu tayyarenin inta· 
ziyetlerini kaybetmemek İç.İn eaaalı ha- sına müsade etmittir. 1 
zırlıklara giriıtiler. Bu yeni tayyarede, pervane yeri- yere ile Münih civarından havala. 

Büyük devletlerin hava kudretlerini "Kanatlar gök yüzünü karartıyor" ne devvar kanatlar kullanılmakta· nan tayyareci Budape9te' de yere 

lngiliz ordusuna mensup iki 
zabit, Gaylord ve Nikoletto, Cap 
istikametinde 57 saatlik bir UÇUf• 

tan sonra dünya mesafe rekorunu 
kırmışlardır. Rumimizde iki re
kortmen ile tayyareleri görülmelı 
tedir. 

irtifa rekoru 
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Sulhte tayyara 

UÇAK 
Bir memleketin iktısadi ve içti 

mai inkitafının seviyesini veren 
en ayarlı ölçü o memleketteki mü 
nakale hatlarının heyetidir. 

Bugünkü medeniyetin tepesine 
varmıt olan memleketlerde bu mü 
nakale hatlarını ne kadar karıfık 
görürüz. Bunlar harita üzerinde, 
sanki o memleketin karalarını, de
nizlerini, havalarını kaplamıt bü
yük bir örümcek aAtdır. 

f9te o ISrümcek ağına benziyen 
hatların en kestirme olanları hava 
dan geçenleridir. Zira iki nokta a 

raaındaki en kısa yol bir hatb 
müıtakimdir de ondan • Zira o 
hatlarda itliyen vasıtalar en ça
buk gidenlerdir de ondan. 

Hava yollarında itliyen bu va

sıtalara tayyare veya uçak diyo-

ruz. 

Sanabn, fennin, akıl ve zeka

nın ne büyük harikalar yaratbğı· 
ğının en büyük delili olan uçak, 

insanlığın ve medeniyetin refah 

ve saadetine yarayan en güzel va
sıtalardan biridir. 

Demiryolları, şosalar, naad bir 

memleketin dört köfeıindeki kalp 

leri ve zekaları birbirine yaklattı
rırsa, uçak ta kara parçalarının Ü· 

zerindeki milletleri o suretle birbi 

rine yaklathrmaktadır. 
tetkik eden Garplı bir muharrir, keneli inerken ala dolayı" sile inif takımını 13404 )''- · "f k 
memleketi de dahil olduğu halde, bu d<>Y va devleri, dütman topraklannm altını dır. Adi kanatlar gibi gövdenin metre U< ırtı a re oru 
!etlerin hava sili.hlannı arttınnakta her- üıtüne getirme'., ve dikili tat bırakma- iki yanında bulunacak olan bu ka- kırmı9hr. Genç pilot, tayyaresinin lngiliz tayyareci- Bu yaklattırma, uçağın dünya 
devam olcluklan neticesine varıyor. mak için meydana getirilmiı. natlar sayeıinde, tayyare olduğu tamirini müteakip yoluna devam 1 i Uwinı'tedir. sulhuna yapmakta olduğu en bü. 

Garplı muharririn vardığı bu~ Hava sili.hlannı arttırmak huauıun- yerden havalanabileceği gibi, ha- edecektir. :ieçenlerde Fran- yük hizmettir. 
nin uhhatlni tahkik için fazla yoruı.-. daki bu gayret büyük devletler arasın- d d d b"I k · Fransa. - Pervane.İz tayyare uz pilotlarından 1 
g·a lüzum -k. Tayyare fahrikalarııun d 1. •• d"" d"" ·· ·· b" har • alıru va a a ura ı ece veya gerıye Ik defa - 25 sene evvel - 31 

,_ a.,... on urucu ır yarıı ını l "d b"l k • Liore - Olivier müeaseıelerin- Lemoine, 715 -
askeri maluatlaria imal etmekte olduk- br. Bugün birinin meydana getirdiği bir gı e ı ece tır. kllometrelilc Man9 denizini atarak 
lan prototipleri, h&Ya mecmualarında, ta hava silihına kart• diğerinin daha mü- Agı" r yag" Yunkers motörlerinin de tayyare kanatları ve pervanesi )eygirlik bir 
kip etmek kafidir. teldmil, daha öldüricü bir tip yaratmak tecrübeleri yerine kaim olacak bir tekerlek lhône motörile Fransadan lngiltereye aeli.m geti-

Elimlzde bulunan bu mecmu•l••dan için uğrAflığı &"örülüyor. Yün.kers fabrikalarının vücude meydana getirilmiftir. Bu tekerle- :ıücehhez 50 Po- ren uçak, bugün bir kanat çırpıti· 
birine baluyoruzı Devletlerin bava kudretlerindeki hu · d" •· y 4 · · d k" 750 ğin tecrübeleri, muvaffakiyetle ez tayyaresile le Atlaa denisini geçebiliyor.. 10 itte Fransız orduoa '-'n ln .. edilen getır ıgı umo tıpın e ı 

... -.- siliblanına nedir?I .• Aralarındaki bu ya- b • l"k • ğ t L ft ilerlemektedir. •apbğı ı"rtı"fa t~- günden .. _ L_ •• bir zamanda dün 
2040 '--"'- '-- >-~ıı 21!1 kilometre ılir- eygır ı agır ya mo oru, u • ~ oana -

""7a~ aua.--n nı neye varacakbr?!.. bel • d 13 
atli bir "S. A. B. 70". Hansa tarafından servis hatların- Silahlan bırakma konferansından ;; erın e yayı dola-biliyor. Bu huauıta bir fey söylemek mÜm· ~ • Y-

lıte ltalyan ordusunu tecbiz eden kün değil. Belli olan bir t•Y v&r111, 0 da da tecrübe edilmektedir. Son za. Silahları bırakma konferansın- nn metreye çı- B ek l 
6000 heygfr kudretli bir "Caproni". bin türlü ümitlerle açılan ıitahlan bırak- manlarda motorun üzerinde yeni da Amerika ıivil tayyareciliğin '<abilmittir. u ıeri t lmii ünü Umumi 
nak~f!: !::!:1:1: ~~;": ma konferan11nın bir çıkmaza girmit ol- bazı tadilat yapılmıthr. beynelmilel bir kontrola tabi tu- Pilot Lemoine Harbin acı dolu ıenelerinde ya-

Ve henüz tezprlardan lnmemit bun duğu ve huna mukabil de, tayyare tez- Yeni bir ~ava seferi tulması teklifini reddetmit ve bu • • f~nda dünya pan uçak, bun~an böyle memleket 
tar gibi necelerl... gihlannclel ~n, ~~-~n byenl i yde~ daakeri Genç tayyarecı Kari Schwabe, teklifin ancak Ayrupada'ki tayya- Pılot Lemoıne ırtifa rekorunu !er arumda bır haaret kaVUfturan 

tayyar ervı çı.una&ta u un ugu ur. C · "k · d b" h f • ·ı· "• h d f • "h d b"I •• • kırmak · · mf Har biri tonlarca tahrip mıt.dde.ı.ıl • ap ıstı ametın e ır ava ae erı- recı ıgı e e ıttı az e e ı ecegını ıçın rea uçufunu yapa· olmak iıtiyor. 
binlerce ki':'~etreyo tat!,>'~~~.~ .. ha- _ Necip DUR~U ne tetebbüs etmi~tir. Hafif bir tay- ileri aür°!~\tür. ca.ktır. N. D • 

......... ' ,, • .. ...... ''.. \J ...... ''' ......... , \' \J \ .... ,,, .......... ' .... "'''' .. ' ' .. ,,,,,,,,,,,,' ........ ,'(; ,. ,,,,,,,'.. .............. • .. ' .... ,, ,,,,,, \' ,,,, \\ .. \ ................ ' ...... ' ' ''' ,,,,, ....................... ') .. ,,, ••'J:\ ............ \' ' ........... .. 

Dil anketi ~ı:,n;ı.,~:::~.!~~2 kes(~~: iş Bankası ltalya Başvekilide proje hazırladı şırketıard• 
(Başı ı inci tıabifede) va) savdan kurtarmak. 3 - (hastayı) "f d ) Adalet tahlf•lyesl 

iyi etmek, iyileştirmek. icmal: Kışalt- (Başı 1 inci sahı e e (Başı 1 inci sahifede) klasik bir konser verilmittir. 
neslimizin tabiatından D"fet etmediği i- mak, kısa kesmek; icra ı - Su için) a- meclisi bu ikramiye mikdarının bildiriyor: Gazeteler Avrupa tetkilatı M. Muuolini'nin planının hülaaaaı eli- T iirk Gemi Kurtarma Anonim 
çin yapmada. Şimdi söylediğimiz, yaz- krtmak. 2 - yapmak. içtihat : 1 - ça- on bin liraya çıkarılmasına karar hakkındaki Mu11olini projesine büyük ye ecnebi memleketlerde nefrolunan ve Şirketi mümusillerile Adalet tah-
dıg" nnız bu eüzel lioaru belki Trablustanı, bal 2 o·· · d .. ·· ·· 1 b" ,.,__ ·· k _,. l ,..__ I "l'bl 't b" ·•t k ·ı .._ 
Knstamoniden ziyade anlar. amlad. -1 uşçtince, ukşudnuşd, an ak- vermiştir. Bu suretle hem tasarruf ır aıa,... goıterme tcoır er. unc<ete er aı a ara aı ır mu are e ı e """ sene liııiyui sahipleri Kalkavan :zade-

Bu hal' bugu .. nkü. lı"sanı _,eb.ı kü"çu··k yış. are: - eçırme , ön ürme • h" l . "k . • b bu projenin muhtemel muhteviyatını lik bir mütareke yapılması teklif ve mua ler arasında du""n bı"r mukavele ı"m· 
"" 2 - Başarmak, becermek, uydurmak. sa ıp erıne 1 ramıye ısa eti ihti- büyük bir ihtiyatla tetkik etmektedirler. hedelerin yeniden tetkikine mütaallik ba 

düıürmez. Fakat tesirsiz bırakır. Bu li- (Ahmet bu işi başarır). 3 -yetmek, el- mali çoğalacak, hem de ikramiye- Matbuat, Romanın Paris konuımala- 11 tavıiye ve uıuller ihtira eden vesika- za edilmİftİr. Bu mukavele ile, A-
sanın menbaıru hulınalı, cereyanı tabii- vermek, yetişmek. (Yüz lira ile o iş ida- !erin mikdarı artacaktır. Bundan rmın dııansında bırakmamak hususun- nın hayal mahsulü olduğu ve aslı eaa11 dalet vapuruna 45 bin lira kıymet 
sine itina etmelidir ki munsabı kalpler re edilir) yüz lira o işe elverir). 4 -Ye ba•ka Is Bankası bazı mevduata da büyük bir itina gösterdiğini ve ay- olmadığını beyan ediyor. biçilmif ve Kalkavan zadeler, bu 
olsun." Sezai B. ilave etti : Düıünunüz tirmek (" f tmem k) 5 Ba • ' ' ni zamanda Mac Donald'ın kü•u""k Dev- M. Mac Donad bu ıabah ltalyan ga- • b • k k l l d ki ben bu sözleri tamam otuz .-.e ev- ısra e e · - şan,. verdiği faizler nisbetini indirdiği ' nııı ette fır ete orta o muş ar ır. 

Veı So··ylemi•İm. çevirme (zaptü rapt). 6 - Geçinme, h ld k b f h Jetlere teminat verici sözlerini de kay- zetecilerini kabul ederek ıu beyanatta imzalanan mukavele, dün ak•am 
' el dirlik (idaresi yolunda : keçinmesi yo- a e um ara ve tasarru esap- detm~kle beraber, bu dört büyük garp bulunmuıtur. r 

"Sergüzeıt ''mü lifine bir f"Y dahd !unda), (idaresini yoluna koymak : ke- larına verdiği faizleri indirmeme- devleti arasında directoire teıkili proje- 1.- Yapnııı olduğu mülakatlar, Kel- Ankara'ya gönderilmi1tir. 
sordum : çirunesini düzeltmek). 7 - Konak: g" i, eskiden verdiği faiz mikdarım sinin Fransaya göre küçük itilaf ve Le- log zihniyetine mutabıktır. Bununla beraber, Kalkavan za. 

- Türk~ede yer eden Arap aahndnn 1 · ·ı 2 B .. ,_,, 1 d"" h" b" ·ı 
aelme kelimelerin deaôftirilmesine tar·'· {gümrük konağı) . ddia: Ayak dire- vermeyi kararla,tırmıttır. hıstan ı e olan itifaklariyle gayri kabili .- umu .... eme er ıger ıç ır mı 
., 

0
• "" mek direnmek idman Al ş klık g·· telif oldugu" nu yazmaktadırlar. Matbuat Jeti taahhüt altma ıokmaz. delerle şirket araında, fİrketin i-

tar mısınız ? ' · : ı 1 
• uç, 

alışkanlık idrak 1 Anlama anlayış M. Muasolini'nin asıl fikri Avrupada e- 3.- Mük8.lemelerin neticeleri kabul dare meclisindeki temsil hakkı 
- Hayır, dedi, türkçede yer eden ke- · nl. k (B - b '1 • itten el çektirilen ,.azi deg"işiklilıleri yapmak olduğunu ve edildiği taktirde nesillerce cihanın sul-limeleri yerlerinden atmağı hen dog" ru varış, a ama • unun öyle 0 acağını meselesine ait ihtilaf henüz 1 

il• . d ki A önceden (evvelden) anlaınıştım.) 2 - si!Bh hrrakımına müvazi yürüyecek olan hü temin edilmiı olacaktır. 
bulmam. Esasen d" ınıız e rap keli- (Ça" ( ) · · ) · k · k memurların maatı deg"i•ikliklerin bu ıulh kulübü içinde dilmif deg"ildir. Bu hususta a~ . ..:· meleri 0 kadar bizimdir ki Arap ınüm- g zaman ıçın enşme ' yetışme ' · Pariıten geçecekler 
kün değil onları anlamaz. ermek. 3 - (Ekin ve yemiş için) ol- ANKARA, 19 _ Maliye encü- Fr:ınsayı tecrit etmek ve muahedelerin I ld maalar vuku bulmaktadır. 

_ Dı"g"er Tu""rk lehcelerı"nden kelime a- mak, yetişmek. ihale: üstünde bırakma. . • t I kt" 'I tadilini isteyen devletlerin mutalebahna PAR S, 20. A. A. - M. Mac Dona 
ihdas: çikarına, çıkarılma. ihraz: 1 - menı, 1~ en e çe ırı en memur- da vahim bir serbestlik vermek tehlike- ile Sir Con Simon yann aabah saat 9,50 

hnmaaına ne derıiruz" ? YT 1 vek' let emr"n al k . . .. b"l . . de Pan"se geleceklerdı"r. Sezai Bey, hııımı -~'tadı .. ~orumak, saklamak. 2 - Almak, kazan ar a ı e ınınca en· 11ru gostere ı eceğıni ilave etmektedir. I 
1 k d" _. ? mak, elde etmek. dilerine maat verilip verilmiyece- Gazeteler Mussolini'nin derpis ettiği lngiliz nazırlan ngiltere sefaretha-

- n~ka e~ ı~ malını almaz mı. 1 k Bir düzeltme: Dünkü sayıda "haber» ği meselesini halletmekte pek klüb !'.li!letl"r Cemiyetinin basit bir uz- nesinde M. Daladier terefine bir ziya-
- Bır ç · ': '?>eniu türkçe karşı ' - kelimesinin tüı-kçeııi olan (salık) dizme viyeti olacak yerde rakibi olabileceğini fet verecektir. 

larını söylerm11Jruz ? 'Mieıelô. banka ... ani mütkülat çekiyor. Bu mesele hak- h 
B . bu daki•·-cıa ki Y ışlığı yüzünden (yalık) olarak çık- kında bı"r tü"rlu·· ka'fı" bı"r karar ve- de c emmiyetle kaydetmektedirler. Ni- Roma görü~meleri hakkında 

- enım .., bir teY a ı- mıftır. Öylece düzeltirim. (Salık) keli- hayet gazeteler bu projenin kolayca ta- ' 
ma ııclmiyor Fakat bu milletin her y~p meıi (h be lmak d k .. d rilemiyor. hakkuk _,ebı"lecek olan Fransız - ltalyan resmi tebliğ 
tıg·ı harikadır. Bu .. kadar harikalar yara- a r sa : uyu gon er- "° 

d 1 d mek) çıkın,. olıa gerektir. Bunun için yeni bir kanun layi. dostluğunu tazammun etmekle kalmadı-
tan milletin öz 1 ın e elbette harikanın • 
da karııhğı vardır." Muallim Ragıp Tevfik hası hazırlanacaktır. ğmı fakat Fransız - Alman dostluğunu 

• * * -o-- tazammun ettiğini halbuki bu dostluğun 
M. S. ~ nazilerin Fransa aleyhindeki mücadele-

M üikiye mektebinde l.iate (8) Teablisiye umum )erinden sonra Hitlerci Almanya ile pek 
Mülkiye mektebi muallimler meclisi Haber: salık, bilgi, öğrenme. Hadise: müdürü güçlükle tehakkuk edebileceğini kaydet-

evvelki gün bir toplan.~ı ~apm.ı,ın. Bu olagan, oluveren. Hafıza: saklantı, unut mektedirler. Mamafih gazeteler bu va-
toplantı dil ç~ması uze~ınde Yapılrruı mama, sakla~a ~ücü. Hal: şimdi, oluş, Tahlisiye umum müdürü Nec:- him itirazları ileri sürmekle beraber pro 
ve bütün muallımler bu munaıebetle va- gidiş, guç, go_run~ş'. içyüzü. Halis: ka- mettin B. dün akpmki trenle An- jeye kar,, dü,manlık göstermiyorlar ve 
Z'

.fe almı• ,.e çalıtma.Ya. baılamıılard-. rışıksız, oldugu gıbı. Harika: şaşılacak, k , . . . N . B M. Mac Donald'in Paris'e &"elmesi ile da 
• .. d 1 ara ya gıtmı9tır. ecmettın . h · ı· beki" ı Her muallim gerek ıhtiaaa, ~erek umu- bambaşka, yara ı ışta üstün, eşsiz. a gerut ma umat ıyor ar. 

• ı· k . ından "---- d Hasılat: verim. Hassa: iyilik, yarama, Ankara' da yeni Türk Gemi Kur- H 
mı ••an no tai nazar uoarumız a- · k hl · 1 1 itler de Romaya çagı" rıldı ki yabancı kelimelerin kartılığmı hu!- güç, (kuvvet). Hatır: gönül, duygu, tarma fır eti ve ta isıye if eri e 
maya çalıfBcaktır. sayğı, yürek, us, (akı!). Hama: arma- me'gul olacaktır. PARIS,20.A.A.- Romada deveran eden 

• • * gan, unutmama, unutmama gücü. bir fByiya göre M. Mac Donald'm Ro-

Liste (9) 
ibda: yaratma, yoktan varetme, •ti 

olmama. ibra: horçdan kurtarmıl, alac~k 
verecek kalmama, ilişik kesme. icmal : 
kısa kesme, t:ıparlama, derleyüp. frra: 
yapma, akıtma, bitme, bitirme. lçtihatı 
çalışma, çabaJama, düşünme, düşündü· 
ği.ınü ortaya koyma. idare: kull:ınma 
Ç~kip çcvirruc, becerme, dündürme, ge· 
Çıtıme, rctme, işyeri. idman: güçlenmt, 
alışma, lıiruiıziye çalışma. iddia, sö
sünden dönmemek. idrak: kavraytf anla 
yış, kavuşma, yetişme. ihale: iş verene, 
satma, üzerinde bıralana. lhdaa: yeni 
Yapma. onaya çıkarına. ihraz: kazan
ına, yükselme. 
• Süleymaniye: Şefik 

••• 
Liste (9) 

ibda (Bedaatten) (Örneksiz bir şey) 
}'aratmak, varetmek. 1 - (Verecek 

Süleyınaniye: Şefik mayi ziyareti münaaebetile M. Hitler ile 
• * • M. Daladier de M. Mussolini ile gÖrüı

Liste (7) 
Gadir: Hırpalayış, incitiş, kıymak, 

~Yii· Gaflet: Dalgınlık, göz yumuş, 
bilınemizlik. Gaile: Kaygu, başağnlığı, 
tasalı düşünce. Galebe: Yerune, üst 
gelme, yükaelme, altetme. Ganimet: 
Yanş kazancı, savaş gelirimi. Garaz: 
istek, kötügüdenlik, çekememezlik, kıs
kançlık. Garip: Kimsesiz, görülmemiş, 
duyulmamıı aeyişler, Şaşılan. Gavamız: 
Güçanlaşılır incelikler, kapalı güzel söz 
!er. Gaybubet: görünmezlik uzaklooma . ~ . 
ayrılış, kayboluş. Caye: istek, düşünce, 
irişkenlik çırpınışı. Gıda: Besleyici, tat 
tar, semirtici yudumlar. Gına: kangın
lık, o zenginlik, takluk. Girdap: Çalkan 
tılı derinlik. Gurur: Kurulma, böbürlen
me, aldanma, biçimiz çalım. Günah: 
suç, kötü iş. 

Üsküdar: Floriııalı Nazmı. 
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mek Üzre Romaya davet edilmittir. 
M. Daladier şimdiye kadar bu yolda 

bir davetname ıılmamıırn. 

lngiliz planı ve Muıısolini 
ROMA, 20. A • A. - M. Muuoliniin 

sili'Jılarr hırakmağa dair olan İngiliz pla
nın' kabul etmi9 olduğu haberi doğru 
değildir. 

Deniz inşaatı 
ROMA, 20. A. A. - lnıriliz nBZll"lan 

ile M. Musaolini, dün muayyen birkaç 
sene için deniz inıaatına ait bir prog
ram tesbiti meselesini görüımüşlerdir. 

Mac Donaldın beyanatı 
ROMA, 20. A. A. - lngiliz sefiri 

Sir Graham dün akşam kırk 1 ngiliz ve 
ltalyan davetliye bir ziyafet vermittir. 

Ziyafetten sonra Fransız, Alman ve 
Amerikan sefirleri ile refikaları lngilte
re sefaret hanesine gitmişlerdir. Orada 

ROMA, 20. A. A. - Stefani ajansı 1-
talyan ve lngiliz nazırları ara11nda ki 
konuşmalara dair dün a*;am fU tebliğ
de bulunmuştur: 

Hükiimet reisi, dün V enedik aarayın· 
da saat 18 den 19,30 a kadar ve bugün 
de lngiliz sefaretinde saat 14,30 dan 
16 ya kadar M. Mac Donald ve sir John 
Simon ile görüşmüştür. Bu konutmalar
da umumi vaziyet halnnda genit ve tam 
bir fikir teatiıinden aonra 1 tal yan hükıi
met reisi tarafından Avrupa'da ve hlltlln 
düny•.tla Kellog misakı ve kuvvete mü
ncaat edilmemesi beyannamesinin ruhu 
dahilinde Avrupada ve bütün dünyada 
uzun bir sulh devreai temin etmek, üze
re 3 garp devleti arasında blr t"friki me 
sai kurmak için en mühim aiyui mea&

leler hakkında hazırlanan itilaf projesi 
tetkik olunmuıtur. 

lngiliz nazırlan, yann sabah Londra
ya hareket edeceklerdir. 1 ngiliz nazırla
rı Paria'te duracaklar ve Franıız bükü
meti erkim ile bulufBcaklardır. 

-----« 
Ergani demiryolu 
ANKARA, 19 - Daimi istik

raz ile yapılacak olan Şefkatli -
Ergani demiryolu yakında kısım 
kısım münakasaya konulacaktır. 
Sofulardan ayrılacak Eli.zize gide 
cek olan hat için de ayrıca müna
kasa açılacaktır. Ulukıfla - Kay
seri hattı inta faaliyeti devam et
mektedir. Haziranda hattın bitme
si çok muhtemeldir. 

Halkavlnde 

Konferans ve sergi 
23 mart pertembe günü saat ( 17) 

de reuanı Nazmi Ziya Bey tarafın· 
dan (Reaaam hoca Ali Rıza Bey) hak
kında bir konferans verilecektir. Her 
kes gelebilir. 

Bu münasebetle halkevinin alt kat
taki salonunda bir sergi tertip edil
miı ve üstadın elliye yakın eseri teş
hir edilmiştir. Sergi 8 nisana kadar 
her gün ziyaret edilebilir. Duhuliye 
yoktur. 

Konferans 
Tıp fakültesi talebe cemiyetinin 

tertip ettiği konferanılardan biri de 
dün aktam Halkevinde saat 18 de ve
rilmiıtir. F onferanaı terbiye müder
risi lamail Hakkı Bey vermiıtir. Mev
zu "Gençlik ve cemiyet" idi. 

Hukuk çayı 
Hukuk talebe cemiyetinden: Hu· 

kuk talebesi cemiyeti, 23 mart 933 
pe..,.,..be gilnü saat 16 da Maksirn 
salonlarında 931-932 mezunlan tere
fine bir çay verecektir . 

Mezun arkadaılar davetiyelerini 
Fakültede cemiyet ikinci reisi Hilmi 
Arif Beyden almaları rica olunur. 

---«O»---
Cemiyetlerde 

Çaya davet 
Güzel Sanatlar Birliği Mimari 

Şubesinden 22-3-933 Çarıamba &"Ünü 
Avrupada tetkikattan dönen arka• 
daılar terefine Alaykötkünde saat 
16 da bir çay tertip odilmiıtir. Arka. 
daılann tetrifleri 
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I
~ Aslan ve Eskihisar ... 

MOTTEHlT ÇlMENTO VE SU KlRECİ 
Fabrikaları Anonim Şirketinin: 

26 Mart 1933 tarihine müoadif Pazar ııiinü saat 15 ve 16 ela Galata'da 
Agopyan Hanında inikat edeceği evvelce ilan olunan adi ve fevkalade his
sedaran heyeti umumiyelerinin, prket merkezindeki salonun darlığına meb
ni ayni ııün ve saatlerde Beyoğlu'nda Tekke meydanında kain Totonya sa-

Istanbul 4 Üncü icra 
Memur) ğuundan: 

Emniyet Sandığı namına birinci derecede ipotekli olup 
2121) lira kıymeti muhammeneli cumartesi pazarında Ak
şemsettin mahallesinde Çukur Çeşme sokağında eski 63 cedit 
83 numaralarla murakkam kargir bir bap hanenin tamamı a
çık arttırmaya knomuş olup şartnamenin 20 Mart 1933 tari
hinden itibaren dairemizde herkes tarafından görülebileceği 
gibi 1Mais1933 tarihine müsadif pazartesi günü saat 14 ten 
16 ya kadar dairemizde açık arttırma ile satılacaktırArttırma 
bedeli muhammen kıymetinin yüzde yetmiş beşini bulmadığı 
takdirde en son arttırarun taahhüdü baki kalmak üzere 
16 Maisl933 tarihine müsadif salı gunu yine saat 14 
den 16 ya kadar dairemizde yapılacak olan arttırmasında 
gayronenkul en çok arttırana ihale edileceğniden taliplerin 
r. u amn:en kımetin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey ak
çesini veya milli bir Bankanın teminat mektubunu hamil bu
lunmaları lazımdır. Müterakim vergiler ile vakif icaresi ve 
Be.ediyeye ait tenvirat ve tan-zifat rüsumları müşteriye ait
t ir. 20<M numaralı İcra ve iflas kanununun ( 126) mcı mad
desinin dördüncü fikrasına tevfikan bu gayrımenkul üzerin
de İpotekli alacaklılar ile diğer alikadaranm ve irtifak hakkı 
sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair o
lan iddialarını,. ilim tarihinden itibaren yirmi gÜn içinde evra
kı musbitelerile bildirmeleri, aksi halde haklan tapu sicillerile 
sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kala
cakları cihetle alakadaranm iş bu maddenin mezkUr fikrasına 
göre hareket etmeleri ve daha fazla maliimat almak isteyenle
rin 932-1938 dosya numarasile müracaatları ilan olunur. 
----------- ------- ---
_I __ , __ A __ D_Y __ o __ I _l __ ıs __ v __ e __ is __ ci ___ J 
Bı: g··nkü program 
lSTANBUL, 1200 m. 

18 18,45: Malıbule Hanım. 
18,45 - 19,30: Orkestra. 
19,30 - 20: Fransızca den (ilerlemiı o
lanlaro.) . 
20 · 20,45: Hikmet Rıza Hanım. 
20,45. 21,30: Hafıı Ahmet Bey. 
21,3() - 22: Nimet Vahit Hanım. 
22 - 2,30: Gramofon, Ajans ve horsa. 
haberi saat ayarı. 

ANKARA, 1538 m. 
12.30 : Ankarapalaa Orkeatnur. 
ıs. : Orkestra: Ouverure Le Galife de 
Bagdat, Fantaiıie Manon Fantaiıie Para
de d'amoure. 
18.40 : Gramofon. 
l!l,10: Viyoloncel Konseri (Edip B. 
tarafından) . 
19.40 : Gramofon. 
20.10 : Ajans haberleri Ye han raporu. 

VARŞOVA, 1411 m. 
il.IS: Plilr. 16.30: K-upııalar. 16.50 

Plak. 18: Senfonik konaer (Wqııer, R. 
Konakow ). 19.36: Mütalea. 2Ul6: Es
landiye tarkılan. 21.25: Halk konseri. 
23.15: Caz. 
BUDAPEŞTE, 550 m. 

. 19.30: Konıer (Koraalıow - Pacani
nt). 20.35: Sigan muıikiai. 21.15: Kon
feranı. 23.25: Haberler. Mütealoben: 
Keman konseri. 24: Şarlnlı caz. 

MONIH, 532 DL 

21.05: Tramvay amele birliğinin ka
n~ık ne,riyatı. 22.30: Piyano ile sonat
lar (Brahma). 23.25: Haberler. 23.45: 
ilkbahara mahsus neıeli t""kılar. 

ViYANA, 517 m. 
18: Rudolf SedeN>r talmnı: Vala, tan-

10, OJ><retler. 19.20: Kon-alar. 20.45 
!ialk musikisi. 21.20: "Rusyayı gönnek 
ıateriz" itimli piyes. 22.35: "Voila Pa
rit" İaimli rövü. 23.45: Hılfif muaiki. 

PRAC 487 DL 

18,56: Plak - Mü..ı..beler. 20,15: 
"~aimi llfk" iıimli tairane kabett tem-
1111. 22,40: Smetana'nm eserlerinden 
Y~>:lı alet konseri. 23,20: Sigan nıusi
lıısı. 

MIUNo - TORINO - Florensa 
22: Milano operasından naklen "Ko

vantdıina" opera., (Muuorııs bey). 
BOKRES 394 m. 
13: Plik: 14: Plak. 18: Kanplı kon

ser. 19:25: Devamı. 21: Taganni. 21,25: 
Senfonık konser. 22,20: Dev._. 

Bll.EESELAU 325 DL 
17,15: Şwkıl. konıer. 19,25: Radyo 

orkeatrası (laııanııili). 20: Rayh netri
yatı. 22.20: "Cüze! ııala çayı" i imli 
Franz Süpp~'nin opereti. 

1 

İstanbul Mavnacıları 
Tahmil ve Tahliye T.A.Şirketi 

ldare Meclisi Riyuetinden: 
30 Mart 1933 tarihine müaadif per

tembe günü saat 10 da tirket merkezi 
idaresinde ıureti atiyede vukubulacağı 
evvelce ilan edilmit olan heyeti umumi
ye içtimaına ait ruznameye berveclıi:ıir 
hkra ilave edilmittir. 6 - Müdiri umu
minin heyeti umumiye tarafından İnti. 
hap ve tayinine dair olan .karar müdde
ti kanuniyesini ikmal etmı§ o!d_ui"1!~ 
müdiri umuminin idare mecliıuıee mti
hap ve tayinine selahiyet itası. 

ZA YI - Hasköy askerlik şubeıinden al 
mış olduğum aıkeri vesikamı zayi ettim. 
Yenisini çıkaracağımdan hükmü yoktur. 
KasımJ>A411'da Sahhaf Muhittin mahal
lesindo 312 tevdlütlü Beklaf. 

Milliyet bu aütunda it cıe ifçi Ütİ· 
yenlere taııaaut ediyor. lı ue iıçi 
iatiyenler bir melıtupla it büro
muza müracaat etmelidirler. 

lı iateyenler 
20 yaıındayım ve okur yazarim. 

her ne i, olursa olsun çahpnak İatİ· 
yorum. 

Adrea: Boğaziçi Tarabya Dere isi 
sokak 35 N. lu hanede. 

* * * 
On dört on bet sene Tütün inhi

sar idaresinde hizmet etmit idadi 
mezunu bir efendi muhasiplik vezne 
darlık buna benzer her hanııi bir iti çok 
ehven teraitle yapacaktır. lateyenlerin 
Milliyet iş büroau H. Kamil Efendiye 
müracaatları. 

* * * 
Mükemmel fransızca bilen bir ha· 

rum ehven teraitle fTaruuzca ders •er .. 
mek iateyor. isteyenlerin Milliyet J. 
A. rumuzuna müracaatJan. 

Numero Tarih Makpuz 

551058 26/ 1/ 933 Vezne nakit 
551057 n ,, " V nin ücreti 
542478 29/ 9/ 932 Vezin ücreti 
lstanbul ithalat Gümrüğünden almıı 

olduğum balada numero ve tarihleri mu 
harrer üç adet makpuzu zayi edip yenile 
rini çıkaracağımdan etkilerinin hükmü 
yoktur. 

JWW Vital ve Kompani Limitet 

lstanbul ikinci ticaret mahkemeain
den: lıtanbulda Bilyük çarııda kalpak
çılar caddesinde 119 No. da manifatu
racı Veyael .Şinıısi B. in müeldıili Musta 
fa Hikmet B. den aatm aldıiı ...ı bede
line mukabil tanzim ve İmza eylediği 
327 lira 5 kurut borcunu 1-2-933 tarihin 
de tediye edeceğini natık bulunan 3-10-
932 tarihli emre muharrer senet zayi 
olduiundan iptali hamili Mustafa Hik
met B. Tekili Avukat Eaat Orhan B. ta
rafından talep edildiğinden mezk4r -
re muharrer - her ı.imin yedinde İ
ııe 45 ııün :ıuodmda ımhkemeye ibraz 
edilmesi ve akti taktirde mezkiir sene
din iptaline karar ...-ilecefj ticaret ka
nununun 636 cı maddesine tevfkan ilin 
olunur. 

ZA YI - lstanbul altmcı ilk mektepten 

aldığım felıadet-yi zayi ettiğimdeoa 
hükmü yoktur. Kız Lisesi birinci &1mf 

talebesinden 952 Perihan Tahir. 

ZA Yl - 1035 sldl numerolu arabacılılr 
ehliyetnamemi kaybettim. Yenisini ala
cağımdan eıkisinin hükmü yoktur. 

Hamit 

Devredilecek ihtira berah 
" Bitümlü subyelerde veya ımzkiir 

ııiibyelere ait iılibat ~ haldandakl'llıtira 
isin istihaal edilmit bulunan 19 Mut 
1931 tarih ve 1274 numerolu ihtira ben. 
tı üzerindeki hukuk bu kere bir diğeri
ne devir veya icara verileecğinden bu 
huıuıta fazla maliimat edinmek isteyen 
zevatın lıtanbul'da , Bahçe Kapu'da 
Ta, Hanında 43-48 numaralarda kain 
vekili H. W. Stock Efendiye müracaat 
eylemeleri ilin olunur. 

MlLLlYET SALI 21 MART 1933 

aliye 
Vekaletinden: 

14 12 932 tarih ve 2094 numaralı kanun mucibince hasılı Fevzipafll 

- Diyarbekir demiryolunun Şefkatli İstasyonundan sonra olan kısmı· 
nın in,asına tahsis edilmek üzere yapılacak 12,000,000 liralık istikra· 

zın "A" tertibini tefkil eden 4,000,000 liralık kısmının kayıt muamele

sine 1 Nisan 933 de baflanacak ve bu müddet bir ay devam ederek 30 

Nisan 933 akf"mı bitecektir. 

1 - Bu istikraz üç müsavi t e rtipte ve beheri yirmi~r liralık itibari 

kıymette hamiline mu'ıarrer tahvillerle yapılacakhr. 

2 - Her tertip birden iki yüz bine kadar numarayı t~ıyacaktır. 

3 - Bu itibarla tam tahvil altmıt lira itibari kıymetinde olup bunun 

için her tertibe ait yirmi liralık tahvil tam tahvilin üçte birini temsil e· 

der ve ikramiyelere de o nisbette ittir ak h"lkkını verir. 

4 _ Bu defa kayıt muamele.ine başlanan "A" tertibine ait tahville

rin ihraç fiab yüzde doksan beş olarak tesbit edilmiştir. Yani yirmi li

ralık bir tahvil bu müddet zarfında on dokuz liraya satılacaktır. 

5 _ lstikrazın faizi % 5 tir. Bunun için he,- tahvil bir lira kıymetin

de yirmi kuponu tafıyacakhr. 

6- Faizden batka senede iki defa 16 Nisan ve 16 tetrinievvel taYih-

1 · d 1 k k ·d !erde kaza nan numaralar atağıda yazılı ikra-
erın e yapı aca etı e 

miyeler tevzi olunur. 

Adet Türk lirası 

1 
1 
3 
6 

289 

300 

beheri ne 
30,000 
IS,()()') 
3,000 

909 
120 

Y ekfm Türk lirası 

30,000 
15,000 
9,000 
5,454 

34,680 

94,134 

Yukarda yazılı miktarlar tam tahvil üzerindenhesap ve tesbit edilmiş 
olup numarasına ikramiye isabet edecek tertiplerden her birine üçte 

biri tevzi edilecektir. 

"Altı ayda bir yapılacak ketideler neticesi tevzi edilecek it bu ikra· 
miye miktarlarının ne suret!e hes~p ve te~bit. ~dilmit ol~uğu . ayrıca 
bro,ür halinde yapılan neşnyatla ızah edı!mış~r;, Bu broşurlerm kayıt 
muamelesini yapan bankalardan talep edılmesı. 

7 _ Faiz ve ikramiyeler bu iıtikrazın tamamen itfasına kadar her 
türlü resim ve vergilerden muaftır. 

8 - Bu istikraz tahvilleri resmi devair ve müesseselerce hususi id~
re ve belediyelerce yapılacak ~~aye.de, münakasa ve muka~~lelerde 
teminat olarak itibari kıymetlen uzerınden ~ bat kabul edılır. Bun
dan batka hazinece satılmıt ve satılacak olan milli emlak bedellerinin 
ödenmesinde de bata ~ alınır. 

Kayıt muamelatı 
9 - Kayıt muamelesi Türkiye Cümhuriyeti Merkez Bankası ile Zi

raat ls ve Emliık Bankalarının merkez ve şubeleri tarafından her taraf 

ta icr~ edlecektir. Bu bankalardan b34ka lstanbulda Osmanlı, Ameri 

kan lkispres, Doyçe Bank, Doyçe Oryant Bank, Banko di Roma, Fel 
emenk Bahri Sefil Bankalarile ayrıca ilan edilecek diğer bankalar ta· 

rafından da icra edilecektir. 

10 - Bu defa yapılacak "A" tertibine ait kayıt muamelesi için o do

kuz liranm petinen tediyesi mukabilinde yukarda yazılı bankalar ta· 
rafından tahvillerin asılları yerine geçmek üzere yine hamiline mu· 

barrer yirmi liralık muvakkat makbuz verilecektir. 

ıı _Muvakkat makbuzların ası11arile ne zaman değittirileceği ay· 

rıca liin edilecektir. (12::58:.=.:) _____________ _ 

Istanbul 4 üncü icra 
Memurluğundan: 

Emniyet Sandığı namına birinci derecede ipotekli olup 
tamaıru 3430 lira kıymeti mu ham!°eneli B~yük a~ada Ka
ranfil mahallesinde Karanfil 9okagın~a eski v~ yem 27 numa 
ralarla murakkam maa bahçe ahşap hır hanenın tamaıru a
çık arttırmaya konmuş olup ıartnamenin ~~:~-9~3 ta~ı:ili~: 
den itibaren dairemizde herkes tarafından gorülebilecegı gıbı 
26-4-933 tarihine müııadif çarf&Dlba gÜnÜ ııaat 14 ten 16 ya 
kadar dairemizde açık arttırma ile satılacaktır. Arttırma be
deli muhammen kıymetinin yüzde yetmiş.beşini bulmadığı 
takdirde en 10n arttırarun taahüdii baki kalmak üzere 
11-5-933 tarihine müııadif perşembe günü yine saat 14 
den 16 ya kadar dairemizde yapılacak olan arttırmasında 
gayrımenkul en çok artbrana ihale edileceğinden taliplerin 
muhammen lometin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey ak
çesini veya milli bir Bankanın temin~t ~ektubunu ~amil bu
lunmaları lizımdır. Müterakin vergiler ıle vakıf ıcaresi ve 
Belediyeye ait tenvirat ve tanzifat rüsumları müşteriye ait
tir. 2004 numaralı İcra ve iflas kanununun (126) mcı mad
desinin dördüncü fıkrasına tevfikan bu gayrımenkul üzerin
de ipotekli alacaklılar ile diğer alakadararun ve İrtifak hakkı 
sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair o
lan iddialarını, ilan tarihinden itibaren yinni gÜn içinde evra
kı musbitelerile bildinneleri aksi halde hakları tapu sicillerile 
sabit olmadıkça satış bedellnin paYlatmasmdan hariç kala
cakları cihetle alakadaranm it bu maddenin mezkUr fıkrasına 
göre hareket etmeleri ve daha fazla maliimat almak İsteyenle
rin 1932-1965 dosya numarasile müracaatları ilin olunur. 

Tayyare Cemiyeti Mühayaat 
Komisyonundanı 

Nümuneleri ve şartnameleri veçhile evlenme evrakile cüz
dan ve noter evrakı ile saire tabettirileceğinden tab'a talip o
lacakların 21 Mart 933 salı günü saat 14 te komisyona müra
caatları. (1229) 1072 

.------------------. , .... -.................... . 
3 uncü kolordu 

ilanları 

' 

2. Sv. Fırka için pazarlığa ı 
konan 25000 kilo un pahalı gö / 
rüldüğünden ihalesi 22 Mart 
933 saat 14 te bırakılmıştır. 1 

Taliplerin şartnamesini gör 1 

mek üzere her gün ve pazar
lığına iştirak için mezkfu- gün 
ve saatten evvel Fındıklıda 3. 
K. O. Sa. Al. Kom. nuna mü
racaatları. (58) (1227) 

1071 

61. F. Sa. Al. Kom. dan : 

Sadıkzade Biraderler 
Vapurları 

KARADENİZ POST ASI 

Dumlu Pınar 
Vapuru 23 Mart 

Perşembe 
1aat 18 de Sirkeci rıhtımmdan hare
ketle (Zonguldak, lnebolu, Sam
ıun, Ordu, Giresun, Trabzon, 
Sürmene ve Rize) ye azimet ve avdet 
edecektir. 

S A K A R Y A vapuru 
27 Mart Pazartesi ııününden itibaren 
muntazam seferlerine batlayacaktır. 

Fazla tafsilat için Sirkeci Meyme
net hanı altında acentalığlna müra

caat. Tele. 22134. 

Kapalı zarfla münakasa
ya konan Çorlu Kıt'atı için 
140,000 ve Tekirdağı için 
191,000 kilo una teklif edilen 
fiat pahalı görüldüğünden pa 
zarlığa konmuştur. İhalesi 25 
Mart 933 cumartesi günü 
saat 15 tedir. Taliplerin şart 
namesini görmek üzere her 
gün ve pazarlığına iştirak için 
o gün ve vaktindeu evvel Çor 
lu'daki satmalma komisyonu 
na müracaatları. (3038) 

ı .. 1 ..... ----... ----~ 

(1226) 

!!!il .. Dr. 1 H SAN SAM l -1111111!1 
IST AFILOKOK AŞISI 

SEYRISEFAİN -Merkez acenta : Galata Köprübatı 8 . 2362. 

Şube A. Sirkeci Mübiirdar u.de H. 2,3740. 

IZMİR. PİRE - ISKENDERİYE 
POSTASI 

''ANKARA,, 
21 Mart salı 11 de 

TRABZON POST ASI 

CUMHURİYET 
22 Mart çar4amba 18 de Galata 

nhtımından 

istafilokoklardan mütevellit (ergen
lik, kan çıbanı, koltuk altı çıbanı, 

•rpacık) ve bütün cilt hastalıklarına 
kartı pek tesirl i bir atıdır. Divan- lZMlR • MERSiN POST ASI 

ı=--• yolu No. 
189

. ~-ll!l.,111!1!83!1İi " Çanakkale tt 
ZAYi - Musiki muallimlik ehliyetna- 22 Mart çarşamba 10 da. İdare 
memi kaybettim. Yenisini çıkaracağım rıhtımmc!an kalkarlar. 

dan eıkisinin hük:nü yokhır. Muallim ·-----··------.. 
Nebil: Büyükada Nizam Palas No. 3 de. I 1073 

t•t. l'ı\r. h.umanuaıınğı Sahnalmil kom. ila "i l ırı ----
Merkez Kumandanlığına 

merbut müessesat için 15 ton 
şeker 29-3-933 çarşamba gü
nü saat 15 te kapalı zarf sure
tile satın alınacaktır. lsteklile 
rin şartnamesini görmek için 
her gün ve münakaasına giri
şeceklerin belli vaktinde ko
misyondı-. hazır bulunmaları. 
(539) (1017) 

731 

• 
Dikim evi için 468 kilo ke-

ten ipliği 29-3-933 çarşamba 
günü saat 14,30 da açık müna 
kasa suretile satın alınacaktır. 
isteklilerin şartname ve örne
ğini görmek için her gün mü
nakasasma girişeceklerin belli 
vakitte komisyonda hazır bu
lunmalan. (542) (1038) 

765 
••• 

Ordu ihtiyacı için 336 bü
yük ve 320 küçük bakır kazan 
kapakları 25-3-933 cumartesi 
gÜnÜ saat 14,30 da aleni mü
nakasa suretile satın alınacak 
tır. İsteklilerin şartname ve 
örneğini görmek için her gün 
ve münakasasma girişecekle
rin belli vaktinde hazır bulun 
maları. (570) (1263) 

* * * 
Beylerbeyi Sıhhiye depo-

sunda mevcut 8005 kilo 400 
gram hadidi kibritiyeti adi 11 
4-933 salı günü saat 14,30 da 
açık müzayede suretile satıla
caktır. İsteklilerin şartname
sini görmek için komisyonu
muza kibriti adiyi görmek i
çin depoya müracaat edilme-
si. (565) (1204) 

• •• 
Beylerbeyi Sıhhiye depo

sunda mevcut 40 kalem köh
ne alat ve edevatı tıbbiye 11-
4-933 sah günü saat 14 te a
çık müzayede suretile satıla
caktır. İsteklilerin şartname
sini görmek için komisyona 
köhne eşyayı görmek için de
poya müracaat edilmesi. 
(466) (1205) .. ... 
Levazım Yollama Müdürlü 

ğü için 2000 kilo gaz, 1500 
kilo makine yağı, 50 kilo don 
yağı, 150 kilo üstüpü 850 ki
lo koltukluk halat, 50 kilo a
rap sabunu, 35 kilo grafitli 
salmastra, 50 kilo kur§un to
zu 26-3-933 pazar günü saat 

l 4 te bir şartnamede pazar
lıkla satın alınacaktır. İstek
lilerin şartname ve nümunele 
rini görmek için her gün ve 
pazarlığa girişeceklerin belli 
vaktinde komisyonda hazır bu 
lunmaları. (572) (1265) 

* • * 
Harbiye mektebi ihtiyacı i 

çin beş kalem sebzenin 1 l Ni
san 933 salı günü aaat 14 te a 
çık münakasa suretile alına
caktır. isteklilerin şartname
sini görmek için her gün ve 
münakasasına girişeceklerin 
belli vakitte komisyonda ha
zır bulunmaları. (573) 

(1266) 
• • • 

Kuleli askeri liaeai için 
2000 yatak çarşafı 2000 yas
tık yüzüne verilen fiatlar pa
halı görüldüğünden 26-3-933 
pazar günü saat 14 te İcra kı
lınmak üzere münakasa tem 
dit edilmiştir. İsteklilerin şart , 
namesini görmek için her gün 
ve münak~aya girişeceklerin 
belli vaktinde komisyonda ha 
zır bulunmaları. (571) 

(1264) 

Askeri fabrika
lar Uanlan 

---------------~ 
Bakırköy Barut fabrikala· 

rırun müstacel ihtiyacı için 
(370) ton lavamarin kömü
rü ı>azarlıkla mübayaa edile
cektir. Vermek istiyenler şart 
namesini görmek ve pazarlı 
ğa girmek üzere (390) lira 
pey akçelerini malmüdürlü
ğüne ve yahut üçüncü kolor
du mes'ul muhasiplik vezne
sine teslim ederek 23 Mart 
933 perşembe günü saat 14 te 
Tophane eski sah pazarı as• 
keri fabrikalar yollama bina· 
sında müteşekkil satınalma 
komisyonuna müracaat eyle· 
meleri. (1256) 

Devredilecek ihtira beratı 
" Hidrokarbonlardan yağ ayırma u• 

ıulü " hakkındaki ihtira için istihsal e
dilmiş olan 10 Mayıa 1927 tarih ve 616 
numaralı ihtira beratı üzerindeki buk\lk 
bu kere ahere devir veya İcara veril~.,.. 
ğinden bu hususta fazla malumat ed•"' 
mek isleyen zevatın lıtanbul'da, Balı';(. 
Kapu'da Ta, Hanında 43-48 numat ' 
!arda kain vekili H. W. STOCK Efen· 
diye müracaat etmeleri ilin olunur 
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Birinci kurası &J 
başında çekiliyor 

Kura Ankara'da iş Banka•• merke
zinde noter huzurunda çekilecektir. 

Birinci mükafat 750 lira 
ikinci " 250 " 
10 kitiye (lOOerden) 1000 ,, 
10 kitiye (50 ~rden) 500 ., 
verilecektir. 

fŞ BANKASl'nın bittin 9ubeıe
rindeki kuın?ara •ahiplerinin 

isim ve numaralaraları 
Ankaraya gönderilmiıtlr. 
~ . 

TÜP.K\Yl lS BANKASI 

l 1 

_.ZiRAAT BANKASI 
ADANA MENSUCAT FABRİKASI 

.. - .. DOKTOR ..--.. 
HORHORUNI 

H• ıün akpma kadar ı.a.talannı 
Eminönü Valide lanıathanesi )"&llm
daki muayenehanetinde tedari eder. SAGLAM - GÜZEL • UCUZ 

T 1933 

Filorinalı'nm heykeli [ 
Genç YO pek loymetli bir aan'atkan

..aıuzca • dünden itibaren • Türk tür

iP 1 B Z 
Tel. 2,4131 --....- ı kralı Filorinalı NUmı B. in Oıküdarda

ti lıaımetıriduoda (tarihi Heykeli) nin 

20 lnıiliz 90 santim geDlt i be k l dar 
numaruına kadar iııce, kalın, renkli, beyaz 
Vater (BUkUIU) Çlfçl marka KAPUT 
Extra (Kıvrak) Dimi, Örtülük 
Retor (Katlı ) Yazlık Elbiselik 
Boyalı Tentelik, Perdelik 

EYier • Haahneler • Mekteplere her yere elverişli: 
Nümuneleri görme'< ve fiatları anlamak içhı Ziraat Bankala

rına veya doğrudaa doğruya fabrikay1. müracaat edilir. 
Adres: Adana P. K. No. 67 ili Tel7raf adresi: Adana: Batik 

.HEZAREN SANUAL'i 
ve Karyolaya 

ihtiyacı olanlar İsta11bul'da 66N 
Riıa Pa~a yokuşu'lda O 

ASRİ MOBİLYA 

KAPPS Aı.n... kitapçı, Alman kitapları en 
ucuz aatar, Beyoi!n, htildil cadde-

ai 390, lıveç sefareti karfı1111da 
633 

• 

... - .. DOKTOR ~
A. NIŞANYAN 

Beyoğlu Tokatli,... oteli yanında 

Mektep sokak 35 No. lu muayeneha
nesinde hastalarını h• ıün sabahtan 
nktama kadar tedavi edw. Tel: 40843. 

638 

yapılmasına, muvaffakiyetle b&.flanıl
nııtbr. 

Biçki Dersleri 
Han.,,,l•ra kolaylıkla biçki öiretir 
2 liraya. Betiktat Dikit Yurdun

da satılır, Taıraya 225 kuruttur. 
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Prolltatit PAJEOL 
lttihabı mesane • En kuvvetli ve 
Seyelanı meni mQeeslr muzedı 
Bel sotuklutu taaffünO bevlldlr 
Out mllliter Tesiri seri ve esaslı 

TebevvU!ün evcaını 
izale ve bütün ihtı. 
140 ınened.u 

~ 
MOPTELA VE MUZTARIP OLANLAR lçlN 

PAJEOL elR TEDBiRi ŞAF1DIR 
Parla hastaneleri mOtaahbldl: Şatlllen MOeasesesl 

15 lrilyük Miiklfat- bllClmum eczanelerde sahbr. 

TdR.KiYE 

llR.6.6.T 
BANKASI 

.DAoA 
BiRiKTiREN 
RA~AT--~D~Q 482 

Ankara: Emniyet işleri 
Umum müdürlüğünden: 

1 - Zabıta memurlan için yaptırdacak asgari 1000 aza
mi 1637 kat elbise "pantalon caket" 20 gün müddetle ve kap 

ah zarf uıulile münakaşaya konulmuştur. 
2 - İhale 26 Mart 933 paz ar günü saat on dörtte Emni

yet işleri Umum Müdürlüğün de yapdaoaktrr. 
3 - Münakasa şartlarmı Ankara'da Emniyet İşleri U

mum Müdürlüğünden ve lıtanbul'da Emniyet Müdürlüğün
den istekliler her gün Öğrenebilirler. 

4- İsteklilerin 1596 lira 8 kuruştan ibaret muvakkat te
minat akçesi veya bu miktarda banka mektubu ile Emniyet 
İşleri Umum Müdürlüğüne müracaatları. (992) 

693 

Deniz Levazım Satınaf ma 
Komisyonundan: 

Makine kazan ve güverte tamiri pazarlıkla 22 Mart 933 
çarşamba günü saat: 14 te. 

Aydm Reis Mesaha gemia inin makine kazan ve güverte 
tamirah ayrı ayn pazarlıkla münakasaya konulmuştur. 

Şartnamesini görmek isti yenler her gün ve bu tamiratla
" yapmağa muktedir talip ola nlarm teminat makbuzlan ile 
birlikte Deniz Levazım satmalma komisyonuna müracaatla
rı. (1222) 

1067 

Gazetecilik ııe Matbaacılık T. A. Ş . 

lstanbul ve 
Türk 

Trakya Şeker Fabrikaları 
~nonim Şirketinden: 

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

Kristal Toz, Kilosu 36,ıs Kuruş 
Taşradan vuku bulacak siparişler yüzde yirmisi peşin ve mütebakisi hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere de~hal 

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

Adres: Istanbul, Bahçekapı, 4 üncü Vakıf han 4 üncü kat, Telgraf adre§İ: lstanbul Şeker Telefon: 244 70. 79 
4!n 

• 
• 



/htilô.l meclisi mi, medrese 
talebesi mi? 

Meb'uslardan bazısı; hali ken
di mahiyetlerini, vazife ve aalihi
yetlerini anlamamıta benziyorlar. 
Tarihte bir çok milletler bizim gi
bi mü'kül vaziyette kalmışlardır. 
Bu vaziyetten, yalnız ihtilil yolu 
ile çıkılabilir. Eğer muhterem 
meb'uslarımız Fransız inkılabı ta
rihini gözden geçirmit olsalardı, 
bugünkü tereddütlere mahal kal
mazdı. Mesele basittir: Türk mil
leti, istiklaline ve haysiyetine kar
tı yapılan haksızlığa isyan ediyor, 
ihtilal ediyor. Türkiye Büyük Mil
let Meclisi, Türk milletini temsil 
edecek. Onun içindir ki, meclisin 
sıfatı , manasında mevcuttur: İhti
lalci bir meclis. . . ihtilalci bir 
meclis ise eşkale ait bağlarla bağ
lanamaz. lhtililde tekil, usul, tea
mül aranır mı? 

Mustafa Kemal Pata anlatmak 
istiyor ki, mademki meclis toplaİı
mıttır. Y anıba,mda bir hükômet, 
bir kuvvei icraiye lazımdır. He
men bunu tetkil edelim. Bu teklif 
bazı zihniyetlere aykırı geliyor. 
Bir hükumet teşkilini cürüm sanı
yorlar. Bunların fikrine göre: 

"Paditahımız lıtanbuldadır, e
sirdir. Orada bir de hük\ımetimiz 
vardır. Fakat malôm sebeplerle 
itliyemiyor. Onun için biz burada 
ayrı bir hükumet tetkiline mezun 
de~iliz. lstanbuldaki padifahı ve 
hükumeti kurtarmcıya kadar olsa 
olsa burada Meclisi Milli halinde 
çalışırız. Hük\ımetin itlerini en
cümenlere tevdi ederiz. Memleke
ti bu suretle idare ederiz." 

Tuhaf değil mi? Meb'ualarm 
hep•i; paditahm, Vahideddinin 
alevhinde bulunuyorlar. Fakat pa
difahlığı feda edemiyorlar. Onun 

tahsiyetinden ve tahtından medet 
umuyorlar. Asırların zihniyetimi
ze yerletfudiği kanaatleri, hırafe
leri bir türlü atamıyoruz; bu me
sele hakkında en münevver tanı
lan meb'uslardan biri kürsüden 
töyle diyor: 

- "Elendiler, bizim hükiimeti
miz Osmanlı Hükiimetidir. Bizim 
hükiimetimizi idare eden makamı 
celili hilalet ve ıaltanathr. Bina
enaleyh bir hükiimet teJkil ediyor 
değiliz. Ankaraya gelİ1İmİz bir hü
kumet tqkili için değil, hukuku 
çiğnenen bir hükiimetin, hüküm
darı ve halifesi esir edilen bir hü
kıimetin çalınan haklarını müda
faa ve istirdat içindir. Binaena
enaleyh bir hükıimet leJkili mev
zuubahis olmamalıdır • •• " 

Halbuki Mustafa Kemal, mut
laka bir hükumet tetkilini iltizam 
ediyor. Bu iki noktayı nasıl telif 
etmeli? Pata, dün akfam yemek 
sofrasında diyordu ki: 

- "Bütün bu itirazların bence 
ehemmiyeti yokhır. Hükumet, 
mutlaka te,ekkül edecek. • Çünkü 
böyle bir te,kil, zarııridir. Bu va
ziyette "hükumet'' sözünü ifade 
etmeden, tam bir hükumet yapma 
nın yolunu bulmalıyım .. "icra 
Vekilleri Heyeti" maksada uygun 
gelir. isim üzerinde fazla durma
ia vaktimiz yoktur. Hele zevahi
re hiç ehemmiyet verecek defi/iz. 
Ôyle bir rejim kuracalız ki, cüm
huriyetin tam kendisidir. Fakat 
- maazallah - cümhuriyet sözü
nii afzımı:ı:a almaktan çok sakına
cağız!" 

Mustafa Kemal Pa ... nm dediği 
oldu: lcre Vekilleri Heyeti secildi. 

MILUCI 

' 

Hilôliahmer Umumi Merkezi bahçesini bir park haline koymaktadır. 
Bu park Yeni!ehirin esaslı bir ihtiyacını kar,.lıyacaktır. Bilhaua ço
cu_k~arı olan aıle~er . için burası bir çocuk bahçesi vazifesini görecektir. 
Hilôlahmer Cemıyeti parkın pliinını bir mütehassısa yaptırm,,hr. 
Tarha ba,la"!"tfhr •. Parkın ön kısmına boysuz çiçekler dikilecektir. 
Bunun sebebı, Emnıyet meydanına dikilecek "Emniyet Abidaı..,nin ka
panmamasını temindir. Bu suretle libide Sıhhat Velıliletinin önünden 

de görülebilecektir • 

Halkevl 

F otogrametri konferansı 
Toprakta gömülü servetlerimizi 
mütedavil bir hale sokmak için •• 

ANKARA, 20 (Milliyet) - Nafia 
...ekili Hilm.i Beyin aöaterditi arzu il
zetine fotoıırametri ve iatereo fotoa
rametri bakında tapu ve kadastro 
heyeti fenniye müdürü mübendi:a Ha
lit Ziya Bey tarafından Ankarada 
Halkevl .. !onunda bir konferana ve
rilmiftir. Konferanata fotoarametrinin 
bütün ana batlarle cihan devletle
rinin bu proaocle ile nerelerde ne gi
bi itler yapbklan izah edilerek cll
fer harita abzı uaulerile bu yeni u
aulün mukayeııeleri yapılmııtr. 

Halit Ziya Bey konferansmda de-

mİftir ki: 
. "Ş~~~diferlerimizl yapılman, ne

hirle~ızm 11labı için naaıl tabiab 
arazı!e ~e hem de nıubtelif tetkika
ta muaaıt olacak aurette mufaa I 
barita.Iaruruza ihtiyaç varaa Fra..::. 
nın b~ buçuk misli cıelametinde o
lan guzel memleketinıizin nerelerin
de orman var, tekil, ceaaıneti, kıy
meti nedir, arazi itlerimiz ne halde
dir? Arazi mesailini ııelameti fikir
le mal aahiplerini kendi itlerinde ça
htbracak surette halletmek nasıl va
zife i•e toprağa yatmlmıı olan bu 

Ankaranın 
Su ihtiyacı 

Bir ıene ıonra su 
bolluğu olacak 

ANKARA, 20 (Telelon_~a) -. 
Çangırı yolunda, çubuk uze~n
de yapılmakta olan baraıın 
(bent) inıaatı ilerliyor. lnıaat 
yerinde büyük faaliyet vardır. 
Bu bentte hem sular toplana
cak, Ankaranın su ihtiyacı te
min edilecektir. lnşaat~n da~'! 
bir sene süreceği tahmın edılı~ 
yor. 

Kağnı gerine 
Araba 
Köylü elindeki va••· 

talar yenilerile 
tamamen d .. ğiştiriliyor 

ANKARA, 20 (Telefonla) -.An~~f 
ra viliıyeti ziraat idaresinin yeru le 1 

ettiği bütçede geçen ıeneye nazaran 
yirmi bin liradan fazla fark vaı;clır • .. c.ı;
çen ıene idarenin bütçesi elli bın küsu.r 
lira idi. Yeni zam teklifinin kabul edı
leceği eebabı mucibeıinden ve yapmakıla
cak itlerin ehemmiyetinden anlatıl -
tadır. 

Viliıyetin Beypazarı N allıban kaza
ları höcekçilik için çok müsaittir. Bura
ya ber ııene dut fidanı ve böcek ~bumu 
gönderilmekte idi.Bu sene gönde~ı~ec~k 
fidanları f92JaJa1brılmakta ve on ıkı bıne 
ibliığ olunmaktadır. 

Ziraatçiler; itlerinin en bat•~• ve bi
rinci safta me.:ruata, meyva agaçlanna 
ve bağlara iınz olan ha§U"At ve. emrazla 
mücadele vazifesini görmektedirler· B~ 
ıene bu mücadeleler köylere de l<;!mil 
olunacaktır. Viliyette çekirge afeti ht>
men hemen yoktur. Yalnız geçen ıene 
N alhbancla aörülmüt ve derhal imha .,. 
dilıniıtir. 

Dört bet aeneclenberi uirafılan mil
him bir ite bu ııene de devam edilecek 
Te halkın elindeki kağmlar dört teker
lekli arabalarla dejjıtirilecektir. Bütün 
Tiliyette bu itin~ • ~ı 
için bir buçuk milyon lira !Amndır. ·Bet 
senedir muntazam Lir prognunla ve ber 
aene yüzelli araba ıiq;ıtirilmek au~e 
merkezden muhite doiru yürünmektedır. 

Dört tekerlekli arahalann tanesi ııek
- liraya malolmaktadır. Köylüler ara-

1 balardan fevkaliıde memnundurlar ve 
mütemadiyen müracaat etmektedirler. 

Vili.yet 927 ııeneaindenberi eıki kara
upanlan da defiıtirmeğe devam etmek
tedir. Muntazam bir proıınunla ~er ~ne 
iki yilz elli kanı aapanı ~ye. gore 
muhtelif tip pulluldarla tebdil edilmek 
te ve bu pulluldar tiplerine aönı on ili. 
yirmi dokuz liraya kadar miinak .. • ile 
tedarik olunmaktadır. 

----•""••----
Merhum Semih Beyin 

yerine •• 
ANKARA, (Huauıi) - Vefat .. 

den T t1111yb blrind daire reiıi Semih 
Beyin yerine blrind ceza. azalarından 
lmıail Niyazi, onun yerme Ankara 
icra reisi Tal&t Beylerin taJinj kuv
vetle muhtemeldir. 

azim ııerveti de ıniltedavil bir Mnna• 
ye haline koymak için memleketin 
kaclutroaunu yani plln panellerini 
iflemek lb-dır. B,..Gn fennin U
ınilen dairei ıümulil ve hududuna da· 
bil ve -1i -Jel• müvacebeain
de bia mühendisi• biyiik ı.- de 
çok bayük vazifeler kart11mdayı:ıı. 
Memleketin iimranml topraklara ııö
mülmilf olan aeneti nıilliyeyi müt .. 
davil bir bale koyınalı J'İn• fennin 
kudret ve kuYTetiıw istinat ederek 
yapacaiu." 

Sonra fotoıırametrinin a•rek ka
dadutroya ve ııenık baritacılıfa yap• 
bjı hizmetlerden ve fotoıırametri
nin eaaılan Ye istinat ettiği prensip
lerden balıaetmittlr• Bili.bara Aırru
pada aitaj yapan fen memurlan l:ıı
:ııet Bey Avrupamn ve Aayaıun ve 
Amerikanın büyük devletleri tarafın
dan nerelerde ve ne gibi İfler yapıl· 
dığmı izah ebnİftİr. 

Badehu Avrupada profeaör Hü
ııürsof'un nezdinde ıitajmı iknıal et
miı olan lstanbul heyeti fenniyesin
den Necmettin Bey hu konferanı için 
bilha ... Avrupadan celbedilen klife
lerin projekaiyonlan Üzerinde tekmil 
aparaylar hakkında malUnıat Tererek 
bunların ıureti iıtimallerini izah ey
lemiştir. 

u , aliilıleri 
Dilciler ıerefine 

ziyafet verildi · 
ANKARA, 20 (Telefonla) 

Tanınmış Rus dilcileri M. Marr 
ve M. Mamoiloviç bu sabah Ede
biyat fakültesi reisi Muzaffer Bey
le birlikte 'ehrimize gelmişlerdir. 
Dilcileri istasyonda Maarif erka
nı ve Türk Tarihi Tetkik cemiye
ti ikinci reisi Halil Beyle Dil ce
miyeti azasından Cevat ve Ragıp 
Hulusi Beyler karşılamı,Iardır. 

Saat on dörtte iki alim Maarif 
vekili Beyi ziyaret ebnişlerdir. 
Saat on befte de alimler ,erefine 
Türk Tarihi Tetkik cemiyeti ta
rafından Halkevinde bir çay ziya
feti verilmi,tir. 

Ziyafette Maarif vekili Re,it 
Galip. Riyaseti cümhur umumi ka
tibi Hikmet Beyler, muallim Afet 
Hanımefendi, Tarih cemiyeti ve 
azası maarif erkanı bulunmut
tur. 

Cemiyetin reiıi Akçora oğlu 
Yusuf Bey bir nutuk irat ederek 
ilimleri selamlamı, ve her iki dil -
ciyi ilim sahasındaki tahsiyetle
rile tanıtınıştır. 

Yusuf Beyden ıonra söz alan 
M. Marr bir nutuk irat ederek ge
rek eıki ve gerekse busı-ünkü Türk 
dilinin Etimoloii noktasında ka
biliyetleri itiba,.;le muhtelif saf
halardan tetkik edilmeelri ve Tür
kiyede bugün tutulan çalışma yo
lunun diğer memleketlerin de is
tifade ed!'cekleri bir tecrübe ola
cağını söylemittir. 

-~-~«=>----

Oç yeni vekAlet 
ANKARA, 20 (Telefonla) -

Bu ıene Ankarada resmi ve hu
ıusi bir çok intaat vardır. Bir ay 
sonra burada intaat mevaimi bat
lıyor. Resmi binalar arasında Na
fia, tktısat ve Ziraat vekiletleri
nin intaatı vardır. Dahiliye vekl
letinin İnflllltına hararetle devam 
edilmektedir. 

Bu İnflllltta çalılf&cak ve kulla
nılacak memur, mühendis, amele 
ve bilhaasa malzeme yüzünden 
bir çok vatanda,ların istifade e
deceği tabiidir. 

Vilayette 

Okumak lçiu kitap 
lıtenlyor 

ANKARA, 20 (Telefonla) -
Vilayet bu ıeneki halk dershane
leri faliyeti etrafında Dahiliye ve 
Maarif veklletlerine birer rapor 
vermittir. Dahaliyeye verilen ra
porda halk dershanelerinde yeni 
harflerle okuyup yazmalı öğre
nenlerin okuyabilecek kitap bul~ 
madıklan ve memleket münevver
lerinin bu ihtiyacı temin edebil
meleri için küçük kitaplar yazıl
ması lüzumu itaret olıınmaktadır. 

Me•rlH• 

Yealteldrdekl Ana 
mektebinde 

ANKARA, 20 (Telefonla) -
Maarif cemiyetinin Y enifehirdeki 
ane ve ilk mekteplerinde çocuk 
yelileri bugün davet edilmit ve 
kendilerile terbiyecilerimiz sami
mi bir haabihal yapmıtlardır. 

Müsahabeyi E11na İbharim H. 
açmıfbr. 

M•hkemelerde 

Piyango davaıı 
ANKARA, 20 (Telefonla) -

Geçen yılba,ı piyangosunda 150 
bin liralık ikramiyeyi kazanan bi
let üzerine kasap Halit Ef. ile dit 
tabibi Mahmut B. araamda çıkan 
ihtilaf mahkemeye intikal ebnit 
ve kasap Halit Ef. lehine halledil
mitti. 

Temyiz mahkemesi karan tas
dik ettiğinden Halit Ef. bugüıı
lerde ikramiyesini alacaktır. 

Fevkaıade odalar 
3 Liradan 
itibaren 

ANKARA'DA ANKA A 

Tavukçuluk kursuna devam edenler .• 

İli< yavrular bu ay çıkıyor 
Yumurta hasılatını çoğaltmak 

için büyük bir çalışma var 

Enstitüde lenni kümeslerden biri 

ANKARA, 20 (Tayyare ile) - Bir
kaç günden beri üçüncü yıl itlerine ~
lıyan Ziraat Vekil eti Tavukçuluk enab
tüsü, çok kıaa olan iki senelik hayab için 
de faydalı, müıbet ve umumi itle.- ııör-
müı, güzel neticeler alınııtır. 

Memleket Tavukçuluğunun yükıel
meıini ve memleketimize, belli batlı bir 
kaç kalem ihracat maddelerimizden son 
ra en çok para ııetiren yumurta hiıaılatı
mızı çoğaltmak gayesi üzerinde çalııan 
enstitü gayeaine eritmek için yüluek bir 
aık ile çalıımaktadır Bu kıaa zaman i
çinde fıu gayeye eritmek imkansız ol
makla beraher,meaaiıinde en mühim nok 
tayı yani balkın Tavukçuluğa aliıkuını 
yükıeltmeği, ve çoğaltn.ğı temin ebniı 
tir. Bu, hiç ıüpbeai~ ki, enstitünün meaa 
lıini faydalı kıla<:ak en büyük ve lüzum 
lu bir esaabr. 

Memlekette, TaTUkçuluğa kıırtı aliı
kayı, tavuk hakmağa kartı sevgiyi temin 
ettikten sonra hiikUmet ve müesııeae ta
rafından aarfedilen gayret te bota ııit
menıit olacaktır. 

Memlekette tavukçuluğa laırp uya
nan bu alaka hakikaten tahminin üıtü
ne çılmuıtır. Aııkan. dvannclan, bazı vl 
layetlerden b&fka memleketin en uzak vl. 
liyetlerine bile müeaııeden clanuzlık ta
vuk, horoz ,.. yumurta iltemit Ye bu is
tenenleri temin etmek için mü- çok 
miitkülit çelı:mittir. 

Halk artık tavuk bakmaktan mak
clırı ıüı delil, fayda oldufuııu anLımııtır. 
0 da, lıakbil taıruJdum ydm dalma, OD 

ayında müt_.tiyen }'UlllUJttam- " 
bu c:inate. olma•- istiyor. 

Tavukçuluk enatitilaü, bulıran ııenele
rinin clarlıiı kart11mcla ebiltmek ..-ı.a 

riyetinde kalınan bütçeıinin noksanlığı
na rağmen halkın bu ali.kaanu kınnağa 
talepleri bot çevinnemeğe gayret ebniı 
ve etmektedir. 

Enıtitü, 931 ve 932 senelerinde elin
deki damızlıklarla fazla yumurta veren 
ve yumurta büyüklüğü nisbeten iyi olan 
cinsler temin etmeğe çalıtmıfbr. Bu foa 
liyetİnde müessese, azami derecede mu
vaffak olmuı ve senede 230 yumurta ve
ren damızlıklar temin etmiıtir. 

Fakat enstitünün sayesi rekor temin 
edecek müste&na bir kaç tavuklar elde 
ebnck değil, yumurta hiıaılabnı çok, yu 
murtası büyük ve her yerde ve her türlü 
ıerait albnda efsafıru kaybetmiyecek 
cinsler elde etmek olduğu için hundan 
39?. ıenesi faaliyetin bir kıımı ile 933 ve 
bundan sonraki ıeneler faaliyeti bu eaaı 
üzerinden yürüyecektir. 

Enstitü müesseıede kullanacağı da
mızlıklarla' meraklılara ve iıtiyenlere ve
receği damızlıklar için bir takım evsaf 
temin etmiıtir. Tespit edilen vallflara 
göre: Müessesede dam12~ olarak ku!I~ 
mlacak bir Legom tavugu ıenede ı~ 
yüz yumurtadan nokaan yumurta vernu 
yecek yumurtaaının ağırlığı 60 - 65 
graın :,.acakbr. D•fll"Y• verilecek clan.ız 
Wdann da ıenelik yumurta hasılatı yüz 
elliden eksik olmıyacaktır. Bu miktar
dan noksan yumurta veren Legorn ta
vuktan hiç bir &urette damızlık olarak 
kıllanılmıyacakbr. Aynca yumurta ağır
bğım çoğalbnak üzerinde de çalıtılacak
br. 

Enstitü halen 933 senesinin ilk yav
rularını çıkarma faaliyetine lıa§lamıştı~. 
Bir müddetten beri damızlık tavuklar u
z.erinde yapılan hastalık muayenesi bit
mit ve tam bir emniyet da.bilinde yu
murtalar kuluçka makineaine konmuı
tur. llk yavrular hu aym nihayetinde 
çıkımı olncaktır. 

Enstitü, eau meğgaleıi olan daımzlık 
yetiıtirme faaliyetinden batka bu ıene 
faydalı bazı itlere de bqlamqbr. 

Meralılılara mııbaua bir buçuk aylılı 
bir kura tertip etmiıtir. Ba kursta tavuk 
çuluğa ait bütün bilgiler sade ve ameli 
bir ımette öAretilmektedir. Kura çok 
nflıet ııörmüıtilr. . • 

Aynca köy. muallimlerile demıryollar 
istasyon manurlanna da mahauı olmalı 
llZl:re bir kura açılmuı dütllnülmektedir. 
Bu ıuretle köylülerin ber zaman temas
ta bulunclulu muallimlerden bihnedilde
rini öiı rmnelori imldııı hlul olacak .. 
aerelı __.lı:i Ye -Dlan m6ııait obıa 
iıtu,- meanırlan ela daha fenni bir ıu
nıtt• ta9111ı balıaralı: ı.- nlah faaliyeti
ne y..-dım ,.. h- de milıtahıil bir .,... 
siyet• -ıılnnlt olıeılılarıhr. 

Ankara SİNEMALARI 
Yeni Bu ıı•c• 

Halkmı:ıım - 90k ııevdili Maurice 
Cbevalier ve Jeanette Mac Donald 
tarafından fevkalade bir ourette tem-

ail edilen emsalaiz bir eaer. 

BU ,GECE 
BENi SEV 

Ca:ıılp bir müzik, muazzam dekor 
battan aonuna ka~ar n•.t'e dolu. Se

nenin en guzel filınl. 
JI&veten dünya haberleri 

BuııBa buııec• Kulüp 
Balta rörmemiı ormanlarm efaaneai. 

Sıcak memleketlerin mnbayyelemizde 
canludırahilneni:ıı imloim nlnuyan vah· 
ti hayvanlan. Bütün bunlara nıimen in
aanbiım kaybetmİf bir ıımcin atkı. 

TARZ AN 
lamindeki pbeaerde dünya yüzme ...,... 
piyonu JOHN WEISS MOLLERE ta· 
rafından fBy&m hayret bir ıurette can· 
landırılmaktadır. 

lli.vetenı Dünya baberlM. 

A Fiatlarda 
Çok Büyük Tenzilat 
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