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NUSHASI l!I KURUŞTUR 

Sahip Te Baımuharriri 

Sllrt Meb'uıu MAHMUT 

Umumi Ne,riyat Te Yazı MUdUrfl 
ETEM iZZET 

Can çekişen 
Bir politika aşvekil ismet aş dün Fırkada ·zahat verd· 

Muaolini'nln dedikleri 
Beynelmilel politika aalmeai; 

'°n zamanlarda karmakarqık bir 
bale ııeldi. Bu sahne; Muaolini'nİ? 
dediği ııibi, ne kendi iatediklerı
ni ne de memleketlerinin dilek
le;ini bile iyi kavramıyan adam
larla dolmUf, geçilmez bir hale 
gelır' :~ir. Halbuki ·ar~ v~r
mi9, <.. .liği ka..arlan .a:bık lçın 
nefsinde kudret vr- s :ı..1 'ıiyet ııör
müt devlet adamlarına, her sa. 
mandan ziyade bugün muh~a. 
Arbk insanlar ve milletler; gelı,i
güzel, muvakkat tedbirlerle kal
kınmanın mümkün olmadıtmı an
lıyorlar. Senelerdenberi gün ge
çirmeyi, batkalanm atlatmayı po
litikalarına temel yapan devlet 
adamlarının da yavaf yaTq fikir
leri değişiyor. 

Ağır ve müstesna vaziyetlere, 
ancak müstesna ve radikal tedbir
lerle kartı konabilir. Bu itibarla, 
aon günlerde büyük devletler mü
meuilleri tarafından ortaya atılan 
planlan, teklifleri - bazı husu
siyetleri bir tarafa bırakılırsa -
iyi aliimet diye almak l&zımdır. 

Şimdi yüriimeğe bqlıyan fikir 
tudur: Milletleri ve bütün dünya
yı ağır tesiri altında ezen buhra
nın çareleri bulunımıttur• Bunun 
sebep ve tedavi usulleri etrafında 
söylenmedik söz, ortaya atılma
dık fikir kalmam19br. Eksik olan 
tatbikattır. 

lktıaadi buhranın izalesine, si
yasi ihtilafların hallinden bqla
nıalı: zarureti de her zamandan 
daha ziyade kendini hlHettiriyor. 
Halledilecek ıiyaal meseleler ara
sında muahedelerin bir daha göz
den geçirilmeai, ıil&blarm azaltıl
ması, ittifak zümrelerinin Taziye
ti, devletler arasında müsavat ve 
müP.avatıızlık meseleıine bir tekil 
verilmesi, hlaılı beynelmilel müna 
sebatın yeni ölçülere, yeni eaaala-
ra göre yeniden tanzimi lüzumu 
batta geliyor. 

Daha yakın vakitlere kadar 
mevcut muahedelere kutaflik iza
fe eden zihniyet; tamamen arka
da kalmaıı icap eden bir teY ol
muttur. Mac Donald'ın, Musolini'
tıin ve batti. bu zihniyeti müdafaa 
edenlerin son teklif Te projelerin
de bile bu zihniyetin tamamen 
a.tıldığmı gliatereeek !taretler var. 

Geçenlerde Muaolinl'nin ilrnsa
dt konferanı Te beynelmilel vazl
}'et hakkında ııazetelerde 'çıkan 
bir makaleıl nırdı. Bu makalede, 
bir çok mütalealar arumda bil
baua fU bükUmler ıılSze çarpıyor: 

M. Mmıolini lngiliz Baı vekilini karplıyor 
• 
lngiliz Başvekili Pariste 
görüşmelerine başladı 
Şimdi de anlaşmak havası var! 

Küçük itilaf dört devletin birleşme
sinden endişe ediyor, vaziyet nedir? 

PARIS, 21 A. A. - M. Mac 
Donalcl ile kızı ve Hariciye nazın 
Sir John Simon, saat 9,50 ele Pa
ris' e gelmi,ler, M. Daladier, M. 

Parıl Boncour ve lngiliz elçisi ta
ralınclan karfılanm11larclır. 

Bundan biraz; sonra lngÜİ:ı el
(Dcvamı 4 Uncu sahifede) 

-
Fırkada bü~çe görüşüldü 

Yeni sene bütçesi hakkında 
Başvekil izahat vermiştir 

ANKARA, 21 (A. A. )-C. H. 
Fırkası grupu bugün öfleden son
ra Alyon meb'uıu Ali Beyin riya
setinde toplandı. 

1. - M ecliııe hükO.met tarafın
dan verilen 1933 biltçe kanunu lô
yihannın eaasları hakkında BOJ
ııekil l•met P(lfanın izahatı din-

lenilcli. ı 

2. - Humri idarelerin milteva
zin bütçe yapabilmeleri imkanı
nın ve mali vaziyetlerinin müra
kabesi aa.lanm tetkik etmek ü
xere Fırka grapu idare Heyetince 
bir Maliye Encllmeni IC!fkilİ ka
rarltıfhnldı. 

- "Tav.iyelerin, t.lklnlerin za
ınanı geçmi.ftir. Karar vermek ve 
ııerilen kararlann mauliyetini 
yüklenmek lıbımJır. Bu kararla
rın iktua.Ji mahiyetten siyade .i-
ya.d karakteri olacağına kail bu- 1 ...._"'-" 

lunuyorum. Verilecek Jtararlar - ı 
hatta parUimentolann belôğat ve 
salahiyet ifade eden mütalealanna 
aylnn JiifSe bile-bu yoldan kal- 1 
ınamalıJır. Devlet aclamlanndan 
bugün utenllmeai icap eden ilk 
fey, az;imli kararlar ııe kararlara 
dayanan kafi icraattır. Arhk 
cleıılet adamlan; daimi tereddüt
lerinin, kararsızlıklarının, •athi ı 
tedbirlerinin tahammiil edilmez J 

bir hale geldiğini, yorgun ve ez
ırin dünyanın teaelliye muhtaç 
olclufunu kabul etmelidirler. Mü
larekeclen .ulhe geçmek zamanı
nın çoktan geldiği anltlfılmııtır. 
Mütareke on beı sene sürmüıtür. 
Her miltarekecle olJufıı gibi, fu 
bcuit, fakat korkunç flklardan bi
rinin karfl•ınclayız: Ya ıulhü ta
hakkuk ettirmek, yahut yeniden 
harbe btıflamak! •• " 

Bütün devlet adamları vaziyeti 
bu görüt zaviyeıinden tetkik et
tikleri gün; o kadar güç aamlan 
buhranın izaleıine biç bir mani 
kalmaz. Bir fllrl ile ki, bütün tet
kiklerde adalet hiııi, bllfkalarının 
lıaldmıa ve bayabna hürmet hiHi, 
hiili.aa beynelmilel münaıebetler
de Avrupalı, Aıyalı, küçük, bü
Wk, zayıf, kuvvetli gibi tasnifler 
[erine her milletin yafamak bak
ili hakim olıun ! 

Siirt meb'uııu 
MAHMUT 

1 - Davetliler H. Ziraat mektebi önünde, 2 - K.&ylü :ııiyalette, 3-4 -
Köylü ve talebe bayramı teait ediyor. 

Toprak bayramı yapıldı 
Halkalıda ve öteki köylerde 

dün köylü toplandı 
Dün Toprak Bayramının ikin- ı mı, memleketin her tarafında ol-

ci yıldönümü idi. Toprak Bayra- (Devamı 2 inci sahifede) 

İtalyadan 
İstikraz 

Müzakere çok ilerledi 
ANKARA, 21 (Telefonla) -

ltalyanlarla istikraz muamelesi 
etrafında yapılan müzakereler 
çok ilerilemiftir. Şu bir kaç gün 
içinde neticenin alınmaııı bekle
niyor. Müzakerelerin bu kadar 
iyi yürümesinden de anla,ılıyor 
ki, Türkiye ile ltalya araııında 
soğuk, gayritabii hiç bir hadise 
ııe ihtimal yoktur. 

lktzsat vekilleri 
Mülakatı 
Celal 8. niıan sonunda 

Atinaya gidiyor 
ANKARA, 21 (Telefonla) -

lktıaat Vekili Mahmut Celal Be
; in Atina ıeya
.ıati niıanın so
nunda olacaktır. 
:ki koD>fU mem
eketin lktıaat Ve 
tilleri arasında 
ılan bu görütme 
re konutmala~m 
nevzuları, bu
lutları hakkında 
·1enüz bir teY 
öylenmiyor. Mu
ıakkak olan fU 

., i, her iki lktısat 
Nazm, iki mem· 

Celal B. leketin ticaret ve 
iktiaadiyatım a

l&kadar eden bütün meselelere 
dokunacaklar, memleketlerinin 
menfaatlerini halin icaplarına uy
duracaklar ve neticede gene her 
iki memleketi alakadar eden itha
lat •<>ihracat itlerinde kllJ1ılıklı 
müspet anlatmalara varacaklar
dır. 

Yeni teşkilat 
Kaldınlacak ve blrlet

tirilecek vllAyetler 
ANKARA, 21 (Telefonla) - Ba

m vilayetlerin kaldınlma.. ve hamla.. 
rmm birlettlrilıneıi 
hak.kında hükil· 
metçe hazırlanan 
kanun llyihaaı bu
gün -ıu.. takdim 
edilıDİfttr. Bu llyi
t.aıım eaaalarmı bil· 
diriyorumı 

1 -içe!...., Meı 
ain Vll&:retlai bir 
leıtlril-k merlı:ez, 
Menin olmak lb: ... 
,... lçel Vlllyeti tet
kil edilecektir. Ea
ld !çel Villyetinhı 
merked olan Silif
ke kaza haline 1ro- Dahiliye V •ltill 
nacaktır. Şiikrii K.aya B•y 

2 - Artvin ve Ri 
ze Villyetleri blrlettirilerelr merkezi 
~ olınalı: üzere Çoruh V-ılayetl tet
lo1 edilecektir. Artvin Villyetlne tabi 
Yuıufell Kuau tetkilatile Erzunım 
Vilayetine batlanac:aktrr. 

Dil anlceti 

Ali Canip 8. ne diyor? 
Türkçe düşünebildiğimizden 

~ 
çok daha zenj?indir 

Ali Canip Bey, maaanm batında dak
tiloaunıı bir pyler yazdmyordu. 
Gözlüğünün albndan beni gördü: 
- Buyrun efendim. .. nasılııruz ef-. 

dlm? 
M"!rutiyetin ilk ıııırb<>tluğu içinde, 

u Genç kalemler " i etrafınıı toplayarak 
yeni liıan bayrağım açan Ali Canip, ar
bk kanaatlerini müdafaaya uim§an o 
eski kavgacı tair değil... Çünkü buna ha 
cet kalmadı. Ortada kazanı1ırut bir da
va var. Davanın batında gene büyük 
Gaziyi görüyoruz. Ali Canip Beyin "Ye 
ni lisan" ı yalnız yabancı terk.iplereJ ya .. 
hancı kaidel .. re silah çekmişti. Bugü ... 
kü dil inkılabının gayesi çok daha yük-

Ali Canip B. 
ıek, m&nası çok daha genlf; dili yaban
cı kelimelerin iıtilaımdan kurtarmak! ... 

Ali Canip, Beye sordum: 
- Dil seferberliğinde nasıl çalışılma

sı fikrin desiniz? 
Cevap verdi : 
- Büyük kurtancnun gösterdiği yo

lu takip ederek. 
Septik bilgiçlerin tereddütten kurtu

larak bir iti baf111'11DUlyacağını, buna 
mukabil irade ve azim sahibi büyük! ... 
rin isteklerini meydana koyacaklımnı 
anlabnak için bir mütefekkirı " Bilen 
:I'"~ yapan ııel{ • . bilir! •• demiı
tir. Bllyük inkıliplar yapan adaıiılar, 

, 
' 11 inci Liste 

ANKARA, 21 (A. A. ) -. 
T. D. T. Cemiyetinden verilmit
tir. Kart ılıkları aranacak arap
ça ve farsça kelimelerin 11 nu
maralı liıteıi fUdur: 

1. -LAKAP 
2. -LAKIN 
3. - LAMiSE 
4. -LANET 
6. - LAFZI 
6. -LAVBALl 
1. -LAZIM 
8. - LEH - Aleyhin zıddı -
9. -LEHÇE 

10. - LETAFET 
11.-LEVHA 
1Z. -LEYLi 
13. - LiYAKAT 
14. -LOGAT 

Listelerde çıkan kelimelerden 
manaları birden fazla olanların 
her manaıı için ayrı kartılıklar 
ileri siirülebilir. Kartılık gön
deren zatların gönderdikleri 
kartılıklardan ötedenberi alıtıl
mıt ve ititilmit olmıyanlan han
gi kaynaklarda bulduklarını 
da göstermeleri rica olunur. 

yaptıldarıru, pek iyi bildikleri için ya
parlar. 

Tekrar ediyorum: dil aeferberlifinde 
gidilecek yol. Gazinin i!IBftt ettiii yol
dur. Bu yolu da berkeı bi.liyor. Çünkü 
dil oeferberliğinde hepimiz o yolu takip 
ediyoruz. 

(Devamı S inci aahifede) 

M. Malche geliyor 
Darülfünunun ıslahı için kendisile 
bir senelik mu. 
· kavele yapıldı 

ANKARA, 21 (Huıual) - Da. 
rtılfünun ıslahatın& memur edilen 
Prof. M. Malche'm mukaveleai 
Heyeti V ekilede tetkik ve kabul 
edilmiftir. 

Mukavelenin bir auretl bugün 
DarUlfUmma teblit edilınlttlr. 
Aldıtmı malfunata göre Pr. M. 

Malche, Maarif Veklletinln direk. 
tifl daireainde bir .ene müddetle 
Darülfünunun ıılahma çalıpcakve 
ayda 1600 küıur lira m&af alacak. 
tır. Kendiıine bir aene ııarfmda 
6ç ay mezuniyet hakkı verilmittir. 

Mukavele 1 niaan 933 ten 31 
mart 934 tarihine kadardır. Pro
fea8re yol masrafı olarak 1600 kö
IUI' lira gönderilmeai Darülfünu
na emredilmittir. M. Malche 

3 - Akaaray Vilayeti lltvoluna
cıaktn'· Akaaray Kaza haline ~ 
rak Arapıwı Kazuile birlikte Nifde 
Villyetine baflanacakttr. Şerefli ICQ9-
hlsar Kazası lijvedilerek nahiye ha- ----=----------------==--------
lin: ~'N~;~:rvu1yedne t&bı orsap ANKARA'Y A DA GELiNiZ! 
Kazau bugünkll tetkilltlle Kayaeri 
Viliyetine bailanacaktır. 

5 - Hakk&rl Vilayeti kaldınlacalı:
br. Hakkari kaza haline konularak 
Gevar Kazaıile birlikte Van Vilayeti.
ne, Beytünebap Kazası Siirt Vilaye
tine baflanacaktır. 

8 - Cebelibereket Vlllyetl lltvo
lunacaktır. Cebelibereket kaza hali
ne konularak Bahçe, Dörtyol, Ceyhan 
Kazalarlle birlikte • ., kaza teıkilatla
rile Adana Vilayetine ve lslablye Ka
zası da Gaziantep Villyetlne bati..,. 
nacaktır. Bu suretle teşekldll ed-

(Devaıru 2 inci sahifede) 

Dlilllıım•ıımmıı!IDlll!mm 

nlcara 
a 

Her gün 8 inci sahilemi:zdedir. 
Ankara fehir haberleri ve An

karalının clelteri bu ıahifededir 

ıııunıuııunıııııııııuıııomıııwnnıa 

'.Ankara ı ha bayram N ha .)'aS 
ortmı ,..,. tarafa alay alay rnUallr 
gönJ.,;,.. 

Ankara ı yakl"f'lll ICurban bayro. 
ınuula da böyle yapmala fİmdid.,. 
lımıırlanlJIOI'. 

Cümlıuriyet Tiirkly..U.in ösiincle 
oturanların. ıuak yakut çeoret.rd • 
ki bucaklara klJt'fl göderdifi bu ili
fİk ( altika) cıe fıallılık kar11lıkmı 
kalmamalulır. 

Ankaraya da pllniııl 
Sad..,. ge:amek, 6'JrmcA, çeınw 

( mulıit) N lıaııa deliftirmek için ,... 
liniııl 

Anlara 11ör~ (alka) dar de
lildir. 

Ankara 11örçel1 )'Uuarlak diJnya
...,. ıldiicıa ~- dalıtı yiJlueA 
.,., dtılta pniftir. 

Ankara 11örs-li içinde dlll'Gll ~ 
dam -1- niçin darap 6aktıfau M. 
lir- ,ıirml bin yıl 11erQıl oe yirmi 
bin yıl ileriyi Priir. 

Ankaraya da pliniııl 
Ankaranaı harxuı yalnıs kanı oe 

.aflam olmakla kalma.a. Buranm lıa
ıxw yalnıs Hidro/en'k Okııij.,.'den 

u. bir tutam Asottan yapılma delil
dir. Ba haııa lıafka lıat)O,fır. 

Ankara .anatoryomdur. Sayılı 
doktorlar böyle aöylüyor. Doinulur 
amma ekaiktir. Burada aade, etten 
lnaanlar aağalma:a:. Geçmifin tabuta 
ırir.,. tarilıleri de burada temi:a:l.,.ir, 
burada yeniden can bulur. 

Bur- ruhlan çelikle§tlrwn, yü
rekleri ateıten daha tenıi:a: eden, ka
hı ...,._tılannı durdurup dü,.., çevi
ren, bir milleti ıriirbü:a:, dinç ve ..,n. 
au:ı kılan bir .anatoryomdur. 

Burada henü:a: çok ağaç yoktur 
ammaı dallan '8likten, yaprakları 
çelikten, 11öıxlui çelikten bir ulu 
al~ vardır: Yeni Türkiyenln ileriye a
kan kaynağından ÖUUJIUllU almlf 
Tiirk devleti ..• 

Böyle bir dnletin tebaıuı olmak 
matana erenler, bir kaç yılda bir ol
..,,. lıaraya 11elmelldirler. Umutauz
luiun 11iderild1ii, acının dindirildiği, 
Çankayonın ve önümü~eki aaırların 
•örüldülü yer buraaıdır. 

/ 
1 

Ankarayo da 11eliniz/ 

AkaGVNDVZ 
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93( elaketleri ve lgnatief 
Abdülhamit sarayından ordu. 

ları idare ediyordu 
Bütün bilgisi görıüaünden ibaret 

olan Serdar Apti P- Rusların ild 
Türk ordusu ortasından Balkanlara 
doğru yürüyüıü askerlikçe tehlikeli 
bir it olduğuıtu se:ı:mitti. (Ca:ı:i) Os
man PafADm Vidinden Plevneye gel
mesini, Ahmet Eyüp PllfAnm da Rua 
sol kolunu tehdit altma almaoını em
retti. Böylelikle Ruılar iki yandan 
vurularak ya aarılmak, yahut ıeri 
dönmek mecburiyetinde lı:alacaklar 
diye diifO..ayonlu. 

F alı:at teli.t içinde lı:alan Abdaiİıa
mit, aaraym teliflarile teker topar yo
la çakanJan Redif Ye Namık Paplar, 
bin bir lı:unmtu içinde it ıörülmeaine 
de meydan Y8rmİJOrlardı. Rualar Vi
din tarafnıa da aalchracak korkusuyla 
Oll!Uln Pqanm Vidinden ayrılmama• 
auu, Knrnencleırndald lru~ 1'enilir 
eİıdifeaile de Ahmet Eyilp P&f&IUll 
harbe tutvom•mumı emrediyorlardı. 
Rualar ZlftuYa'dan ıeçtikten ııonra 
bir deierl lı:alauyan Nitbola'.,. bo
ıaltmağa lı:a1'ar'r9r1Dlflerkea ıene vas 
ıeçmiılerdl. Kimae - yapbfmı bile
miyordu. 

Ruı Cenerab Corko bu tatkmhk· 
tan ceaaret aldı. Cüntli bir plan ı...... 
du: Muhafazaus duran Balka:ııları 
•tarak, Türkleri bütün t:iltün tatırt· 
malı:, Bulıarlan ayaklandınnak, böy 
lelikle Şark timendiferlnl tutarak Me
riç boyunca Edirneye yürümek.. ikin 
ei Mahmut z.amanmda Ceneral Diebiç 
in muvaffak~etle tatbik ettiği ba 
plan icra olununca Tunanm tarkmda 
ve ıarbindeki Türk ordulan oldukla
rı yerde çürüyeceklerdl. 

Ceneral Corko, muhafaza altma 
almmamıı olan Hain, Ferdiç Boğa:ıı
lanndan aşarak eaki Zareyi tuttu. O. 
radan Kızanlık üzerine yürüdü. Koca 
Balkanın en aarp geçiti olan Şipkayı 
tuttu ve böylece Tırnova'dan Cabro
va inen Ruı orduaile yeniden itti
sal peyda etti. 

Abdülhamit, tel&ıtan, korkudan 
çıldıracaktı. Kendiılne o kadar ceaa• 
ret veren Redif Patanın Şumnu'da du
rup durmaama, Sırbiıtanda zaferler 
kazamnıı olan Apti Patanın knnıl· 
damamaamda hıyanetten baıka bir 
teY ıöremiyordu. lkiainl de azlede
rek muhakeme albna aldırdı. Oaman 
Paf&Dm Vidinden PleYDeye ilerleme
ıi, Mehmet Ali Patanm öace Yeni· 
pazar, Nq, Sofya fırlı:alan kuman· 
danlığına, aonra Apti P&faDlo yeri· 
ııe Tuna Şarlı: orduau baflı:umandan· 
lıtma ıetirilmeal, Süleyman Patanın 
Karadafdan Y&ı>urlarla Ded-tacma 
aıker ıetirerek Balluınlan korkut
maaı kararları verildi. 

Oll!Ula Pata Ple-meyi tutunca 
Ruılar, aaflarında bir tehlike belir
diğioi aezdiler. Hele Süleyman Paıa, 
yıldırım ıibi Edlmedeo Zağralara 
doğru yürüdll. Eıki Zafrayı, Yeni 
Zafrayı, Kızanhfı ıerl aldı. Hain 
ve F erdiç boğa:ı:lannı tuttu. Ceneral 
Gorkonun plilru henüz varamadığı 
Meriç sulanna düşmiittii. Bu macera• 
dan Ruılar yalnız Şipka geçitiol ka
zandılar. Fakat Şipkadan Ziftuva'ya 
kadar dikine ıiden Rua harp cephe
ıi önden Süleyman Pata, aaidan Os
man Pata, aoldan Mehmet Ali Pata 
ordulannın tehditlerine maruzdu. 

Böylece Ruılann ilk aaldmıları 
Aıyada ıreri ablmıt. AYrupada da 
durdurulmuıtu. Vukuatm verdiii kor
ku ve telaı içinde Abdülhamit, bat
ka kuruntulardan biraz uzaklata• 
rak, askerliğe aklı erenlerin aözleri
ni tutmuıtu. Fakat tehlike biraz u
zaklaşınca yeniden kuruntular, kor• 

kak hünklnn haata kafaamı aanna
ia bqladı. 

Redif ve Apti Pata!ar muhakeme· 
•İzce birer tarafa nefi edildiler. Da
mat Mahmut Pata hem Tophane MÜ· 
ıiirü, hem de aerasker kaymakamı ol • 
muıtu. Yeni Zafrada matlup olan 
Bahriye Nazın Rauf P- padita· 
hm en çok korktuiu Süleyınan Pata· 
:rı lı:ahahatlıyordu. Süleyınan Pap 
Şipkada dayanıp kalmııtı. Sarp bo
laaı tutan ve arkadan boyuna imdat 
alan Rualan aöküp geçemiyordu. 
Lofçadan Sel..-! üzerine yürüyerek 
Cabrova'yı tutmalı: tecrübeaine giri
fa. o- Pqa, Rualann PleYDe ü
zerine aaldırmaaiJe ıeri dömnefe 
mecbur olmuttu. Mehmet Ali Pata 
be bir türlil TırnoYa, yahut Cabrova 
llzerine :rürümeie ceaaret edemiyor, 
ufak tefek çarpıpnaları biiyük za· 
ferler kılıfma koyarak latanhala bil· 
dinDeie lı:alloyordu. 

Her ordu imdat İltİyordu. lıtaa• 
balda be ne aıker ne pana, - de Iİ• 
l&b vardı. Abdülhamit, telq içinde, 
her iti klfıt üzerinde düzeltirim id
dlumda bulunan batkatibl Sait PllfA 
Ya&ıtaıile aafa, aola telıraflar, emir
ler yafdırıyor, kumandanları bir kat 
daha ıaıırtıyordu. Mabeyinden bat
lı:a, aeraaker lı:aymakamhfmdan bat
ka, aıkeri mecliıten baılı:a emirler 
alan kumandanlar, çok alır bir mea'u· 
liyet albnda kaldıklannı h.iaaedenık 
titreıiyorlardı. 

Bu karıllf&lrk Ye fA§lı:mlık zama· 
nmdan Rualar iıtifade ettiler. Plev· 
neden püakütülen Çar, baua ordu
aile Landuher aakerinin de hemen 
harp meydanına ıönderilmeaini irade 
etti. Ruıya ve Romanya ıiınendifer
leri bunlan çabuk çabuk nakletti· 
ler, Diler taraftan Çar, Romanya 
Beyi Ye Alman İmparatorunun akra
baa olan prena Cbarlea ( 1) ı da kral· 
bk ve iatilı:lal vaadile kendi tarafına 
aldı. Romanya ordulan, Rus kuvvet. 
!erile birleıti. 

Tuna prkmda kumanda eden 
Mehmet Ali Patanın başkumandanlı· 
iı beceremiyecefi a.nlatdıp ta Sü
leyman PllfA oraya ıönderilinceye 
kadar bu imdat kuYVetlerinden bir 
talı:mıı ıelmit. bizzat Çareviç'in ku· 
mandası altmda bir kolordu Jantere 
auyu önünde tarlı: onluauna karp 
Yaziyet almışb. Şark orduıunun ba. 
ıma gelen Süleyman Pata. fınatm 
elden lı:açmlmq oldufuna acı acı 
ıördü. Fazla olarak aonbabar yat· 
murları da batlamıt. ortalık çamur 
lçlDde kalmrıh. 

Süleyman Pa~anm aoldan ıaldı· 
ramıyacatm. cfiTenen, Balkan ku· 
mandanlıfmda onun yerine geçen Ra
uf Paıanın da Şipka'yı aöktüıremiye • 
ceğini anlıyan, Ruslar bütün kuvvet• 
!erile Plevne ilzerine aaldırdılar. Lof. 
ça'yı tuttular, Mehmet Ali Pata Or
baniyeden kmuldayamadı. Tehlikeyi 
anlıyan (Gazi) Osman Pap., Balkan• 
!ara dofru çekilmek İltedi. Fakat 
iti uzaktan muhakeme eden Abdül
hamitle sadrazam adı albnda emir 
kulluğu yapan Etem PllfA, orduları
mıza tan veren Plevneyi bırakmağa 
razı olamadılar. Rualar Plnne)'i tek
rar kuıatblar. 

(Devamı var) --------
( I) Sonra Romanya Kralı Birinci 

Ch<ıTlea adile uzun müddet aaltanat 
aür"n bu prena, Pra•ya l<rallıh ve 
Almanya İmparatorluk han.aanı o
lan Hohenzolleru'ların Sif{trlorin11en 
kolundandır. 

İran sefaretinde Nevruz.. 
Dün Batkonaoloslakta tebrikat kabul 

edildi ve merasim yapıldı 
Dün eaki "Rumi" martuı doku- Ceneral Komoloa E...dullah 

zu ve lranilerin Ne..nn Bayre.rnı: Han Behnam, bir nutuk töylemit 
idi. ve lran Şahı Hazretlerinin memle

Bu münıuebetle tehrimizdeki ketin yUkaelmeai için her aahada 
sefarethanede merıuim yapdımt açtığı güzel ve feyizli yollardan 
ve ceneraJ Konsoloı Eaadullah bahaetmittir. 

h b "k"tı kabul et- Eaadullah Han Behnam komtu 
Han Be nan te rı a ve eski dost lran • Türk milletle-
mİftİr. rinin 11kı samimiyet bağlarını an. 

Sabahleyin ,ut onda İran tebe- Jantmıftır. 
MI ve lr:ın mektepli talebesi gel- T ebrike gelenlere Nevruziye ve 
mittir. Merasime İstiklal martımız reker ikram ec:lilmittir. Merasim 
ve lran milli r.ıarsı calınarıı.k bas- güzel olmuf ve on ikiye kadar teb-
lanmıttır. . - • rikler kabul edilmittir. 

MJLLlYEf ÇAR,Ş.~ıl8A 'i.,'l MART 1933 

HARİCİ HABERLER 

Almanya eski imperator
luk bayrağı altında 

Reichstagın açılması merasimine 
iştirak için mağazalar kapandı 

BERLIN, 21. A. A. - Batnkil mua
vini V on Papen ve nazır M. ~eldte 
Reichıtagm açdma11 münaaebetile fD 
beyannameyi Mtretmİflerdirı 

Huıenber&le itilif edel"elı: Reichıtq
de milli hillı:ilmete azami ekseriyeti t ... 
min etmek malı:aadlyle meriı:ea:ilerle 
mllitetpsvw -yallitl..- u~ ~ 
ki imparatorluk renkleri olan .. ,._ • -
yaz - kumm altında toplan...-ia karar 
Yerdik. Bu aziz renlderi bir ~~n 
beyrafı yapmak fikrinde defiliz. Bı.z 
fırka adamlan oJnıadılunuı tekrar edı· 
yonız. 

B. k ~'--'-' milletiıa ...., Reichin mu 
iZ en......... L.t.:ki b" 

hafuasma ve millet arumcla --: !" 
bidik lı:urmafa çalıtan 1ı:u.....tı..... bir 
nlrili olarek telakki ediyoruz. 

Biıwenaleyh biz, milliyetpa '• al
man parlemento ırrupuna mUafir olarak 
Jİrmekteyİz. 

Beyanname 
BERLIN, 21. A. A. - Reh~ur 

Hindenburı RaYlttatm açdınası muna
sebetile alman milletine hita1*ı ııetrel· 
tiği bir beyannamede AJmanY" İçin ö
len kahramanlara olen ıninnettarlıiım 
ve harpte yapılan bunca fedakirlı~ann 
neticeaiz kalmamaaı için çalıt~ 
ıreld1fini hatırlattıktan '°'!"° . ~ 
milli kuvvetini yatan ve millet lçm o
lenlerin kanı içinde tekrar ihya ebneli
dir demekted"ır. 

Reichstag açılırken 
BERLIN, 21. A. A. - M. ~"!*a, 

tacirleri müıtahdimlerinln yenı Reıcba
tag'm açılma merasimine iftiralı: ~ebil
meleri için bugün mağazalanm iki aaat 
kapamafa karar vemıiıtir. 

Fabrikalara ıelince, onlar da amelele
rlnln Bertin ve Potadam'claki muhtelif 
meraıime ait haberleri dinliyebilmeleri 
için itlere faııli ...ereceklerdir. 

BERLIN, 21. A. A. - HaYas aianaı 
muhabirinden : 

1914 ııeııeaindea beri Dlı: defa olarak 
Poltırmn, bu kadar muuzan> bir lı:ala
balıkla talıit oluyordu. 

Saat 9 da milli müdafu orduıu müf
rezeleri Proteatan Ye Katolik lı:iliııeleri 
ile Garnizon lı:ilia"lain önüade yer aldı 
lar. 

Kiliaenin önüne tıüyük bir ld1nG ko-

Memlekette 

Yaz geldi 
ZAFRAMBOLU, (Hususi) -

Burada kıt çabuk geçti ve bahar 
havaları ba,Iadı. Halk bağ buda· 
malarına ve yaz ekinleri ile tarla 
hazırlıklarına giritti. Herkeste 
hararetli bir çalıtma, bağ yolun
da da kalabalık bir gidit ye ıı-elit 
görülmektedir. 

Niçin öldürmüıler? 
TAVŞANLI (Huauat) - Kör 

ağaç köyü muhtarı hacı Husam 
bir gece köy odumdan evine giı 
derken mavzer kUJlunile üç yerilı 
den yaralanarak öldürülmüttür. 

Derhal yapılan Adlt tahkikat 
ve takibat neticeıinde vak'Mın 
failleri yakalanDllf ve hakim hu· 
zuruna ıevkedilmitlerdir. Cinaye
tin para teklifi auretile bir tetvik 
seri olduğu anlaktılmaktadır. 

Bir kaçakçı kafilesi 
ADIYAMAN - Kaymakam 

vekili Şevket, jandarma bölük 
kumandanı Muzaffer Beyler ınai· 
yetlerinde ki.fi miktarda jandar· 
ma olduğu halde Göksu nehri ke· 
narında bir mağarayı bumıtlar 
ve burada ıaklanan bir kaçakçı 
kafilesini yakalamıtlardır. Yaka
lanan kaçakçılar Hoca Ömer ma· 
hallesinden Hazıni, Haydaran kö· 
yıinden Simo, koyucak köyünden 
Mehmet, Dul Köyünden Mamo 
ve Monla oğlu Alidir. Kaçakçılar· 
da 6 tüfek, 12 denk teker, 420 ku
tu ıigara kağıdı, 4 top bez ve sai
re birçok qya zuhur etmit. hepsi 
müsadere olunmu,tur. Kaçakçılar 
tevkif olunmut ve ibtiaas mahke· 
meaine aeYkedilmiılerdir. 

Yeni iskele 
ZONGULDAK, - Fırtınalar· 

da harap olan Zonguldalı: iıkeleai 
yerine Belediye tarafından in'8 
ettirilen yeni ve beton iskele bir
kaç güne kadar tamamlanacaktır. 

iskelenin intası için 57 bin kü
sur lira aarfedilmi,tir. 

Anbar soyarken 
MALATYA - Bir hanın am

barını ~oyarken yakalanan ebe 
oğullarından lsmailin evvelce Şar· 
kı~lada bir caminin halı ve kilim
lerini çalmal(tan on sene hapse 
mahküm olduğu ve hapisaneye 
nakledilirken kaçtığı, sonra Ma
latyaya geldiği anlatdmıttır. 

nulnıuı idi. Reüiciimlıur M.....,..ı Hin
denburı, ıeçit re.mini bu kiinüden aey 
retti. 

Hindenburıı 
Saat 10 da reaaıi aevat, kıılahalık bir 

halde ıelmitl..-ılir. Bu arada bilbuaa 
aabılı: veliaht Prent At:relEredirik dilıkat 
celhediyorda. 

,Sut 10,211 de -eT"al Onilom.aı ıiy 
mıı olan refalcümbar Hindenburır önün 
de bir poliı ...aır-ı oldaiıa Ye ıiddet 
ti alkıtlar arumda otlu ile beraber o
tomobile binmittir. 

Katolik ~ meb'uılar katolik 
kilia.ine ıinnlıler, Hind..,burg ile Hit 
1.- proteatan nazırlar , proteatan kiliae.
Iİne ıinnltlerdlr. 

SalKk , veliaht, eald lmpan.toriçe loca 
unda yer abmt icll. 

Hindenburg'un hitabesi 
Hindenbarı, bir hitabe ind ederelı: 

blllı:11metin kartılamuı lazıma'ele harici 
ve dahI!i ıiyıuete alt bir çok güç vazife
leri habrlntmışbr. 

Hitler tıöyleyor 
Mütaalaben Hitler dik ve parlak bir 

ıeıle Alman milletinin lttihataızlığm ne
ticeıi olan aıkrnbıını ehemmiyetle kay. 
detmiı 1871 aenealndenberi Almanyanın 
ıulhu Ye medeniyeti inkitafa mazhar et 
mek huıuıunda pek çok hizmeti görül
müt oldufunu aöylemq va 1917 aeneai 
lı:aımn evvelinin Alman milletinin hürü
yetini Ye yqamalı: hakkmı müdafaa et
mPk kanatile içine rinnit oldufu bü
yük bir cid&lin nihayet bulduğuna fil• 
bit olmuı bulunduıunu beyan etıniıtir. 

Bundan aonra Hindenburg krallann 
yatmakta olduğu metfene imnit ve kral 
Fredirik Kiyom ile büyük Fredirikin me 
Zftrlanna çelenkle.- koymuıtur. Bu eana 
da toPÇular 21 pare top atmıtbr tek· 
rar kilisenin kubbesi albna çıkan Hin. 
denburg, mecliıi ıel,unlllll'llf, kilise önün 
deki künüye gİbnİf ye o 11nula ukeri 
latalarm, reami geçili batlaııufbr. Geci
de İftiralı: eden bütün alaylar ,Pddetle 
allaılanmqtır. 

Hiııdenhurf, elindeki IDIU'efal aaaaı i
le geçit reami yapan alaylan aelilmlı
yordu. 

Heyetler anıamda Alman - Avuıbarya 
heyeti söz• çarpıyordu. 

Yeni teşkilat 
{B•§ı 1 inci sııhüede) 

Adana Vilayetinin merkezi Adana 
olmak üzere vilayetin İlmi Seyhana 
tebdil olunacakbr. 

7 - Şibinlı:arahiaar Vilayeti kaldı
nlacakbr. Merkezi kaza haline konu· 
larak Alucra Ka:ı:aaile birlikte Cire
aun Vilayetine ve Suıehri, Koyulhi. 
aar Ka2alan Sn.aa Vita.,.etine ve Me
ıudiye Ka:ı:au da Ordu Vilayetine 
baflanacalı::tır. 

8 - Kaldınlan, tadil edil- ve 
teşkilat aebebile iktiza eden tahvil 
ve irtibatlann icraaına Dahiliye Ve
lôli memur olacaktır. 

9 - Kaldınlan Vilayetlerdelı:l 
memurlar hakkında memurin kanunu• 
nun 85 inci maddeai bülı:mü tatbik o
lunacaktır. 

Poll•te 

13 afyonket yakalandı 
Valdebanında Seyit Cafer iaminde 

birinin ode11nda afyon içen 13 kiti 
zabıtaca cürmü mqhut halinde yalı:a
lanmı,, ve afyon içmeğe mah.aua ağız
lıklar mü.oıadere edilmittir-

Tahkikat yapılıyor 
Beyoğlunda Santral ga:ı:İonau aahi

bi Ali Rıza Ef. sanon Oll!Uln tarafm
dan 50 liraaı çalındığını iddia ebnit, 
tahkikata batlanmı,tır. 

-----0-

KulUplerd• 

Bir •enei devriye 
Evvelki gün Maretaf Pilaudıki

nin doğumunun yıldönümü oldu. 
ğundan Beyoğlundaki Leh klü
bünde bazı merasim yapılarak 
Marefalın doğumu kutlulanmıttır. 
Bu munaaebetle Lehistan Batkon
soloıu M. R. Wagnerowicz tara. 
fından bir nutuk aöylenınittir. 
Bundan eonra bir de kon.ser veri). 
mi,tir. 

Şakir B. gitti 
lıtanbul E•kaf muh•ıebe miicfmü Şa

kir B. evkafa ait bazı heaaplar haklı:mda 
umum müdürlüğe tifahen malıimat ver
mek üzere Ankaraya'ya gitmittir. 

Bqbk yaı>dacak 
Evkaf idareai Darülfünun arkuında

ki. t~ebe _Pansiy?nunun tamir işini bitir 
mı,tır. Minıar Sıoarun eaerlerinden olan 

Silivridelci Pirip&fa camiinin tamiri de 
ikmal ediimek üzeredir. Süleymaniye ca• 
miinin şadırvan Üstündeki büyük sütun-

lanndan biriıinin başlığı bozulmu,tur. 
Evkaf idaresi yakmda bu batlıiın da ta 
mirine ba§lıyacaktır. 

Irak kabinesi 
Yeni kabineyi Raılt 

Ali B. teıkil etti 
LONDRA, 21 A.A. - Bağdat'· 

tan Reuter'e bildiriliyor: Irak hil· 
ktlmeti, istifa etmittir. Yeni kabi
ne Ratit Ali Beyin reisliğinde te
tekkül etmittir. 

Eski nazırlardan birçoğu yeni 
kabinede mevkilerini muhafaza 
etmektedir. Rafit Ali Bey, Batve
ki.letten batka evvelce uhdesinde 
bulunan nezareti de muhafaza 
etmektedir. Bqhca it arkadqları 
tunlardır: 

Hariciye Nazırı Nuri Pqa Sait, 
Maliye nazın Yum Pqa. Yum 
Pqa, eılri muhalefet fırkaıı reiıi· 
dir. 

----·=··----
Amerlkada içki 

V ASHINCTON, 21. A. A. - A:r
•• mebuaaa -'Ulmi maliye -.-namı -. 
lerl, içki y&f&imın ilpuna dair olan ye 
nl proje ile aatılnıaıma n içilmealne İ• 
zin Yerilmİt olan bira, prap ve meyye
lerden yapılan içkilerdeki alkol mı"lı:ta. 
rmı niıbetiıü yiizde 3,2 olarak teabit ha· 
ıuıunda mutabık lı:almrılardır. 

VASHINCTON, 21. A. A. - M. 
Rooıevelt, lalUnıflar kanun ~
lmzalamııtır. 

Yunan meclisi 
ATINA, 21. A. A. - Parlamento. 27 

martta mesaisine batlayacakbr. Kabl-. 
nin beyannameaininde 3 niaanda oı.w.-.. 
ğı ümit edilmektedir. 

Mareıal Hindenburgun 
ümitleri 

BERLIN, 21. A. A. - Deutache Zei 
tunır, marepl Hindenhourg'un fD mek
tubunu netretmektedir: Mektupta fÖy• 
le deniyor. 

Hiçbir millet, Alınan milleti kadar ha
rici hüriyeti ve dahili birliği için mü
cadele etmiı değildir. 

Hariçte ıel'beat ve dahilde müttehit 
olmak azimleri vatanımızın muhafaza11 
buıuıanun bağlı bulundufu bafbca §Art 
!ardır. Bugilnki neale itimadın vardır ve 

en büyük ümitlerim Alman ıençlitinde
dir. 

Alman Yahudi düıman
lıtı ve Lehlller 

V ARŞOV A, 21 A. A. - Huu ajan. 
11 bildiriyor: Lehli Yahudilere kartı AJ. 
manyada yapılmakta olan tazyikler L ... 
histan'ı heyecana dütünnü,tür. Hülı:U
- leh tr• asmm rn6dafaası için diplo 
matik bir takım tedbirler almıtbr. 

Toprak bayramı 
(Batı ı inci aalıifrde) 

duğu gibi İstanbul Vilayeti kaza 
ve köylerinde de parlak bir suret
te geçirilınittir. 

Halkalıda 
Bakırköy kazası köylüleri Top

rak Bayramını Halkalı Ziraat 
Mektebi çifliğinde ııeçirmitlerdir. 

Köylüler ellerinde bayraklar 
ve önlerinde davul zurna ile köy 
havaları çalarak çiftliğe gelınit
lerdir. 

Köy mektepleri talebeleri de 
milli m&rflar ıöyliyerek gelmitleı
ve bayrama ittirak ebnitlerdir. 

Ziraat Müdürü Tahsin, Ziraat 
Oduı azası, Bakırköy kaymaka
mı, nahiye müdürleri de bayram· 
da bulunınutlardır. 

Gelenleri Halkalı Mektebi mu
al.1"!1 ve talebeleri kartılıyordu. 
Çıflık bayraklarla süslenmi,ti. Mü 
dür Vekili Muzaffer Bey bir nu
tulda köylüleri seli.mlamıt ve Top 
rak Bayramını kutlulamıftır. 

Muzaffer Bey bu bayramın fay
dalarını aöylemit, çalıtkan Türk 
köylüsünün vazifelerini aaymıf ye 
Cumhuriyet Hükiiınetinin Türk 
köylüsüne verdiği büyük kıymeti 
ve yardımları anlatmıthr-

Bundan sonra Muallim Necati 
Bey ve talebeden biri nutuklar 
aöylemiftir. Köylüler naınına çif. 
lık sahibi Akıf Bey nutuklara ce
vap vermit ve köylülerin sevinç
lerini anlatmıfbr. 

Nutuklar çok çok alkıtlanınıt
br. 

K6yltil- 1tiya/fll 
Halkalının ~nde yer sof

raları kunılmuttu. Burada klSylüle 
re bir öğle aiyaf eti Yeril mittir. 
Mektebin aalonanda da daTiıtlile
re ziyafet verilmittir• 

Bu sene Toprak Bayramı tanı 
k&ylüce geçirilmit ve iyi olmllftur. 
Köylüler ve mektepliler oyunlar 
oynanutlardır. 

Otelri kazalanla 
Vilayetin diğer kazalarında da 

bayram yapılmışhr. 
Kartal kazaıında Pendik - Mal

tepe arasında Samandıra ve diğer 
nahiyelerde eğlenceler yapdmıt· 
tır. Beykoz ve diğer kaza, köyle
rinde de toprak bayramı güzel ol-

l aıro·11 - -
_ DA Ki 

Ergani istikr 
- -·--

lı ve Ziraat banka 
ne kadar hisse ala 

AN KARA, 21 (T elelonl 
iş Bankcuı, hükıimetin Erga 
kır madeni istikrazına iki y·· 
bin lira ile iştirak edecektir. 
at Bankcuının da bu iatikra 
milyon lira ile iştirak edeceğ 
leniyor. ilk tertip istikrazın 
valfakıyet!e temin edileceği 
hakkaktır. ikinci tertip iat 
tahviliitının aürülmuine teş • 
niden sonra başlanacaktır. 

istikraz muuakkat senetle~ 
niaarula satışa çıkarılacak 
fıf müddeti bir ay deuam ed 
tir. 

Gayrimenkule te 
viiz kaldırılaca 

ANKARA, 21 (Telefonla 
Gayrimenkule tecauüzün kale 
mcuı lıakkırula hükUmet M 
Mecluin• bir kanun liiyihcuı 
miftir. Bu liiyihaya göre bir 
Htıin zilyet bulunduğu gayriı 
kule tecauüz ve müdahale o 
rak ilu:lcuiyet olunduktan so 
pin malılnm~ intikaline 
vil8yetlerde, lıtnalarda ue n 
lerde en bayiik idare mem 
rafından lıe,,.lnln miltalf!Clft 
dıktan •oma oakl fecavüs r 
malıkemeye kaJar akl MI 
ve malvılaza olunur. Ve t 
eden ııayrimenkal aurinJe 
he fayatl bir hakkı oldrıfrınu 
efH dahi malıkemeye milr 
eylemal liizıamı teblil oluna 
tır. 

Malıkeme bu lımma dair bi 
kam oemıeden mütecaviz t 
dan o mahalle tekrar tecau 
müdahale ediline 3 aydan bl 
neye kaJar lıa,,.e mahkdm ol 
tır. Ve 30 liradan 50 liraya 
ağır para cezan oerecektir. 

Gedikli Küçük Za 
mektebi 

:ANKARA, 21 (Telefonla 
Gedikli Küçük Zabit mektebi 
lebesinln Askeri liseler tale 
bi Uı,ui lıakkınclalri layiha 
menlerce lıabal eJUerelt rwı: 
ye alınmıştır. 

Taamiye 
'ANKARA, 21 (Telefonla 

T acmiyeden teukilat yapılıp 
pılmıyacağının tefsiri hak 
hükumet bir tezkere ile M 
müracaat etmİftİr. 

Devlet ıurası Azalık 
ANKARA, 21 (Telefonla] 

Şiirayi Deulet iizaııından K 
Atıl Beyin anıuu ile tekaüt 
sı ue lhıan Beyin de ölmeaile 
kalan iki azalığa müncuiple 
seçilmesi ve Şiirayi Deulet R 
ğince gösterilen lüzuma bi 
Umumi kiitip ve aza Edip C 
Beyin malığa, iizadan Ferit 
yin Umumi katip ue ôzalığa 
ue becayiflerine müsaade ed· 
si hakkında bafuekôlet bir t 
re ile Meclue mür=aat etmi 

Bir muallim doktoı 
yaraladı 

I Z MIR, 21 (Milliyet) -
mif hcutahanesinde akıl hcu 
na müptela mııallim Fuat B. 
tahaneden taburcu edilince h 
met doktoru Rıza B. in muay 
hancıine gitmif ve tabanc 
doktoru boğazından ağır su 
yaralamıftır. Fuat B. cinaye 
ledikten sonra kaçarken dü 
ue elindeki tabanca alf?f alm 
Fuat B. kın-sanla kalbinden 
duğunJan Jerlıal ölmilftür. 

f zmlr Belediye rel. 
I Z MIR, 21 (Milliyet) -

Wiye Rem Behçet 8. Ankat 
hareket etmiftir. Behçet B. 
ifleri, Karşıyaka suyu, kambl~ 
Jöuiz meseleleri hakkında t 
ı ... Ja balıınacGlmr. 

Talebeyi davet 
Milli Türk Talebe Birlijindenı 
Önümüzdeki 23 mart pel"J"mb<İ 

nü aaat 14 te Darülfünun kot1feı 
salonunda Birliğin dil toplanbaı ı 
lacağmdan yükaek tahsil ve lise i 
ci devre talebelerinin gelmeleri 
olunu ... 

muştur. Havanın güzel olr 
bayramın iyi geçmesıne yar 
etmi,tir. 



Ekonomi 

Temizleme makineleri 
lnhlsarlerda 

Yakında arpalar gibi buğdayla. 
rında temizlenmesine başlanacak 

Belediyede 

itfaiye için 
Müteha•••• geti

rilecek mi? 

Yll8yette 

Tetkikler bitti 
Faik Bey gitti, va

ridat itleri 

Heyet gidiyor 
Samsun fabrikası 

tetkik edilecek 
Ticaret ve Zahire Borsuı, Ti- Benzin idhalitı 

caret Odan ve memleketimizin 
muhtelif hububat iatihaal mınta
kalarındaki hatlıca ticaret odala
rı, mühim ihraç merkezlerimize 
birer temizleme makinesi konul
ması için tetebhüaatta bulunmur 
)ardı. Bunun neticesi olarak Zı
raat Vekaleti, ilk olarak Haydar
pa,a' daki A ve B silolarına temiz
leme makinesi koydurmuttur· Bu 
makinede timdilik arpalar temiz
lenecek, yakında buğdayların da 
temizlenmesine hatlanacaktır. 

Temizleme makinesi, hububabn 
evvela samanını ayırmakta, sonra 
tanelerini büyük ve küçük olarak 
ikiye ayırmaktadır. Bu aayede 
mevadı ecnebiye nisbeti o/o 1 den 
atağı dütmektedir. 

Kaç Yunan taciri var? 

Yunanistan tarafından tanzim 
edilen bir istatistiğe göre, memle
ketimizle muhtelif itler üzerinde 
ticaret yapan 166 bin Yunanlı 
mevcuttur. Rusya'da 213 bin, 
Franaa'da 37 bin Yunan tebaası 
ticaretle ittigal etmektedir. 

Yunaniatan haricinde ticaretle 
müttağil Yunan tebaası yeklinu 
450 bine baliğ olmaktadrr. 

1 BORSA 1 
(19 Banlıaamdan ıı1maa cetnldir) 

21 MART 1933 
A1qanı Fiatlan 

lıtikrular S TahYillt 
l.ıikru• d.bill 96.- Eloktrlk 
Şark yollan 4,90 Tramuy 
D. Mu•ahhJde 59,76 Tün.J 
Gllmrildar 1,711 
Saydl mül 7,..... Robbm 
Bai<fat ll.7I A..dolu 1 
T. uk...ı,.o 7,7S 
l ....ır Belediye • ili 
ı,,;ı,..., 1111 ..... m 

ESHAM 
11• Be. Nama ıo,ıs 
., .. Hamiline 11.
~• ,. MG .. •i.a t ıe..

A..dolu HiıM 
Senedi 23,76 
Nüyork 47,70 
Reji .,_ 

Şir. bari7• 16.-

Bomoati 
T .... ı 
Çim.•to Ar. 

lıti!ıat dey, 
Sark dey. 
Baba 
Şark m. 9C:aA 

Telefoa 

ÇEK FlATLARI 
Pula 11,0S i Pral 
Loadra 723 vı,... 

18.15 

44,-
43,llO 

50,40 

u.
:n,,_ 
11,-

25,45 
1,70 
.ı.ııo 

2.JIS 
14--

15,96 
4,27,llO 

Nüyork 476 Madrit 1,58,375 
B.ıı. Milano • ,19 1,88,84 

Brii.kael a,ae.40 Yarto•a 4,20,SO 
Atia.a 81,81 P .. ı. 393 
Cen ... T• :1,44,IO Bnı.. •• 79,97 
Solla ~,Z2 Belvat JS,16,28 
Amaterdam 1,17,23 Moako•a 1(),89 1·2 

NUKUT (Sabı) 

Karuı x:u ..... 

20 f. franıız 170.- 1 Şilin, A•. 26.-
J laterlin 727 1 Peseta J7,-
1 Dolar :07,-- 1 Mark 50,-

20 Liret 218 l Zeloti 24.-
20 f. Belçllt.a ııs l Penp 33,--
20 Drahmi 25.llO 20 Leır 23,-
20 i. lıviçra 820.- 10 Dinar ss.-
ZO Lna 26.- 1 Ç11rno•eç 

1 Florin 85.- 1 Albn 9,32 
21 Kur. Çek 120 1 M.cidiye 34.-

Bank.not z· 

Maaritte 

Kız kolleji 
Oüyunuumumiye bina
sı maarife devredildi 

Mülga Düyunu Umumiye binaamm 
nereye verileceği kat'i surette halledil
miştir. 

Bina Vekiller Hey'eti karan ile maa
rife vcrilmi9tir. Bina maarife den-olu
nacak ve burada bir kız lisesi açılacak. 
hr. 

Bir tavzih 

Tutulan bir istatistiğe göre, ge
çen tuhat ayı zarfında lstanbul'a 
561 bin ton benzin ve 1592 ton 
petrol ithalib vaki olmuttur• 

Tütün kongresi 

Cenevre'de toplanması mukar
rer Beynelmilel Tütün Konferan
sı marbn 31 inde açılacaktır. 

Türk heyeti Cenevre'ye vasıl 
olmuftur. Yunan murahhaslarının 
da vardıkları bildirilmittir · 

İtalyanlarla müzakere 

ltalya ile aktedilecek ticaret 
muahedesi için hazırlıklara de
vam edilmektedir. lstanbul Tica
ret Oda11, İtalya ile ticari müna
aebatımıza dair 150 aayfalık bir 
rapor hazırlamıttır. ihracat ofisi, 
lzmir Ticaret Odasından da bu · 
hususta istediği rapora intizar et
mektedir. 

Doğru değil 

Belediye, itfaiyenin nlahı için Al
manya, ltalya, Viyanadan mütelıaa
aıa getirmek üzere müracaatlarda bu
lımmu9tu. 

Kolonya tehri itfaiye Müdür Mua
-rinini tercih edihnittir. Döviz mü-
deai alındıktan aonra mütehaaaıa ıe
lecektir. ·· 

i 

Dostluk yurdu 

Belediyenin k"'1JllDdakİ eak.i Türk· 
Alman Yurdu araaar Emlak Banka11-
na devrohuımuftu. 

Banka bu anayı aatmağa karar 
veımiıtir. 

Burada belediye, eTkaf ve huauai 
tahıalann da arMlan vardır. Banka
ya ait kıumlan belediye alacaktır. 

Burada bir bahçe yapılması diifü
nülüyor. 

Kooperatifin istikrazı 

Belediyenin kefaletile kooperatif 
için yapılacıCk 20 bin liralık iatikraza 
ait Dahiliye Vekaletinden izin iaten
mittir. Bu para ile kooperatif gen.İf
letilerek memurlara ucuz e,ya verile
cektir. 

Noksan elanekler 
Rumeli timendifer tahville~!n 

çekilmiyeceği ve ikramiyelennın 
verilmiyeceği rivayetlerinin doğ- Muaadere edilen noksan ekmekler 
ru olmadığı haber verilmektedir. Darülacezeye verilecektir. 

Buğday rekoltesi Şehir mecliai -
Bu seneki buğday rekoltesinin Şehir Mecliai ay batında tekrar top-

tesbitine çalıtılmaktadır. Cenubi !anarak niaan içtima dewreaine bqlı
yacaktır. Bu devrede 931 aeneai kat'i 

ve Şarki Anadoluda bu aene ge- heaap raponınun müzakereai yapıla-
çen seneden az mahsul alınacağı caktır. Bundan baıka niaan içtimaın-

be da ekmeklerin haiz olacakları riitu-
anlatılmaktadır. Bununla ra- bet miktan ile yeni çeıni meseleai de 
her, umumiyetle bu sene mahsu- münakaıa edilecektir. 

)ün geçen senekinden az olmıya- Anadolu yakaamda cereyan 
cağı tahmin ve az olsa bile Ziraat 
Bankasının elinde külliyetli huğ- Elektrik Şirketi Anadolu yakaam· 
day bulunduğundan nazım vazife- da yapbğı elektrik teaiaab neticeainde 
sini ifa edeceği ve fiatlerde fark iki ay evvel Göztepeye elektrik cere-

yanı vermeğe muvaffak olmuttu• 
olmıyacağı temin edilmektedir. 

Göztepeden sonra Erenköyüne de 
Fransaya idhalat cereyan verileceği aırada aırf taka• 

meaeleai yüzünden malzeme tedarik 
Fransa, 9 marttan itibaren edilememiı ve teaiaat ta durmuıtur. 

Franaa'ya ithal edilecek mısır ta- Elektrik Şirketi bu vaziyetin uzun 
neıi ve kırmıuile ununu kontenja- müddet devamı ihtimalini nazarı iti
na tabi tutmu,, keyfiyet ihracat bara alarak batka yerdeki tesisatını 
ofisi tarafından alakadarlara bil- tehir ile Erenköyüne elektrik vermek 

üzere tekrar intaala bqlamıştır. Şim-
dirilmittir · di Bağdat caddesine kablo konuyor. 

Tetkikat yapılıyor Şirket, teaiıatı bir an evvel bitir-

Tiftik tacirleri, 2 _ 3 sene ev- mek üzere günde 100°150 amele ça
Yelki fiatlara nazaran tiftik fiat- lııtınyor. Bu teaiaat aayeıinde bir aya 

Defterdarlık te9kilabnda yapı
lacak değifiklikler için tetkikler 
yapan komisyon dün Maliye Ve
kaleti Muhasebat umum müdürü 
Faik Beyin reisliği albnda ~oplan 
mıt ve itini bitinniftir. 

Bu toplanmada Defterdar Mu.. 
tafa Bey ve malmüdürleri bulun
mutlardır. Defterdarlığın masraf 
kıamı üzerinde tetkikler yapdmıt 
ve bitirilmi9tir. Kadrolar da göz
den geçirilmittir. 

Faik B. teabit edilen malOmat 
dosyasile dünkü trenle Ankara'ya 
gitmittir. 

Varidat cetvelleri 

Vilayet itibarile her ay sonun
da kaymakamlıkların varidat ve 
müfredat cett'ellerini nihayet öte
ki ay sonuna bdar göndermeleri 
lizımdD'. 

Dahiliye Vekileti bazı yerlerin 
buna riayet etmediklerini ve bun
dan soma riayet etıniyenlerin ce
zalandınlacağını bildirmittir. 

Odada 

Kongre ne zaman? 
lıtanbul mıntakaaı TJCaret Odala

rı kongreai, niaanm ilk haftumda 
ıehrimizde toplanacaktır. Ruzname 
hazırlanmıftır. G~ aeneki kongre
de, bu aene kongreainde okunup mü
zakere edilecek raporların daha .,,. • 
ve) tabettirilerek mmtaka dahilinde
ki odalara gönderilmeıi kararlathnl
mııtı. 

lıtanbul Ticaret Odaaı, bu karara 
tevfikan kongrede okunacak raporla
n tabettirmektedir. Bu raporlardan 
Hakkı Nezihi Beyin yazclılı yaı mey
Ya iıtihaali ve ticareti bakkmdaki ra
ponm tabı bitmit ve dün birer nüaba
aı mıntıka Ticaret Odalanna gönderil 
miıtir. 

MecU.bugün 
Ticaret Odaaı Umumi Meclial bu

gün haftalık toplanmaamı yapacak
br. Bu toplanmada, Odanın 932 bi
llnçoau müzakere edilecektir. 

Mahkemelerde 

lnhiaarlarda yapılacak ıslahat 
hakkında tetkikatta bulunmakta 
olan Amerikalı mutehaasıs heyet 
15 güne kadar tütün fabrikasmı 
görmek üzere Samaun'a gidecek
lerdiJ. Mütehaaa.slar, Samsundan 
İstanbula gelerek Ankara'ya gide
cekler ve orada Tuz Merkez idare 
sini ve Kaya memlehasını görecek 
!erdir. Heyet bundan sonra tütün 
fabrikasım ve Çamalb memlehaaı 
m jıörmek üzere lzmire gidecek
lerdir. 

MalmUdUrlUkler 

Bir suiistimal mi? 
Eminönü Malmüdürlüğüne vukubu

lan bir ihbar üzerine mühim bir a.W.. 
timal meaeleai meydana ç:ıkarılmıftır. 

lıtanbul ithalat Gümrüğü Saray· 
burnu antreposunda mevcut 63 ha
maldan her aene keailen tarik bedel
leri bir çok aenelerdenberi belediyeye 
vsilmemittir. Bu parayı kolbafı Aia 
bey ihtilu ebnİftİr. Eğer tahkikat ya 
pılacak oluna diğer gümrüklerde de 
buna benzer auiiatimallerin meydana 
çıkacafı "'" yet.ununun 25-30 bin lira 
tuttuğu anlatılacaktır. 

Bu ihbar üzerine İf Maliye Müfet
tiflerine aluetmiı ...., Müfettit Haldo 
Bey teftiıe memur edilmiftir. 

Eminönü Malmudürlüiü de kazanç 
vergiai cepbea:n., ait tahkikatın icra
llDJ yoklama memuru lamai1 Hakkı 
Beye b&Tale ebnİftlr. 

lamail Hakkı Bey tahkikatını bitir
mit ve meMlenin doğnl oldııfu mey
dana çıkmqtır. Şimdiye kadar 1000 
liralık kaz&Jlf vergiainin aaklandıfı 
teapit edilmittir. Hamallardan keai
len fakat belediyeye verilmiyen tarik 
bedeli miktannın ne kadar olduğu da 
Maliye Müfettİ§lerinin tahkikatı ne
ticeainde aıılatılacalı:br. Diğer taraf
tan gümrüklerde mevcut 200 den faz. 
al hamaldan tarik bedeli keailip keail
mediği tahkik edilmektedir. 

Yoklama memuru lanuril Hakkı B. 
tetkikata devam etmektedir. 

----•=•·----
Hamit Bey geldi 

Halkevi i9leri için Ankara'ya 
ıriden lstanbuJ Halkevi Reisi Ha
mit B. dün tehrimize avdet etmit
tir. 

kadar Erenköyüne cereyan Terilecek
leri dütmüş olduğu halde oktruva tir. Şirket, Erenköyünden aonra Sua
vergisinin indirilmediğinden ba- diyeye de cereyan vermek iatediğin
hisle Ticaret Odasına müracaat den yaz aıcaklan bqlamadan Suadi- r• h •• d •ıd• 
etmiflerdir. Keyfiyet tetkik edil- yeye ve Suadiye pli.jlanna cereyan ımar aneye gon erı 1 
mektedir. verilmi~ olacaktır. 

Diğer taraftan bu yaz Anadoluhi-
Vamada ıergi ..anna_da_c_e_re_ya«n""v.e,_n_·ıec_e_k_tir_. Çığ mecmuası sahipleri de 

Önümüzdeki yaz mevsiminde MUb;::ıdeledo • • d 
Varna'da zirai bir sergi açılacak- polı•sçe ıstJCV8p edı•ı ı• 

Şevki. Bey gı"dı"yor tır. Bulgarlar, gelecek senelerde 
de sınai ve iktısadi dig" er sergiler d f' 1... . d'l • Bartında annesini baltayla par- !arının koyduğu anlaşılmıf, 

Ma rit se ır ıgıne tayın e 1 
- çalayıp öldürdükten sonra ag"zın- etine karar verilmittir. aracaklardır. Bütün dünyada mev · 1 Muhtelit Mu"badel ko 

" mı' o an e • dan albn di•lerini söken meyba-cut muhtelif meslek erbabının bu · T"' k bh h t' T lfti" d mısyonu ur mura as eye ı neci Hamdi mütahede altına alın- ra avaıı 

bera-

••rgilere ittiraklerini temin için eı'sı· Şevkı' B bugu··n Madrı"d'e aı' 1 
~ r . " - mak üzere stanbula bhbı adliye s· k .l'mdiden propagandalara batla- d kt' ır eci şimendifer istasyonu 

ece ır · go·· nderilmı' •tı·. b'l 1 d M b d 1 k · dak' Y ı et giteıinde yapılan suiistimal 
IDlf ar ır. Ü a e e omısyonun 1 Hamdı'nı·n bhbı adl'ıde delı' ol- hk ta ikatına devam edilmektedir. 
Müteferrik h~!Jerler batmurahhaslık vazifesi elan Şev duğu anl8'ılmış, tedavi edilmek Zayi olan paranın miktarı 15,130 

ki B. İn üstündedir. Şevki B. Ma- üzere tımarhaneye gönderilmittir. )' d B 'h ·ı· "ki · 
drid'te itimatnamesini verdikten ıra ır. u parayı ı ti as ettı en 

M. Edge şehrimizde sonra Türkiye ile ispanya arasın- Nazım Hikınet iddiasile kendilerine itten el çek-
Amerı"ka'nın sabık Paris büyük' t' 'l S t Kad · Ef d'l da muallakta kalmıs olan bazı ti- ırı en ua ve rı en ı er 

elçisi M. Edge dün tehrimize gel- cari meseleler hakkında müzake- Komünistliğe tahrik mahiye- müddei umumiliğe müracaat ede 
mit ve Amerika sefiri M. Sherrill · d " "I ' t k 'ft' d ) d reye giri.,.cek ve iki ay soma Is- tın e goru en netrıya ıçın yapı- re ı ıra avası açmış ar ır. 
tarafından kartılanmıştır. M. Ed- tanbula gy~lerek komisyondaki va- lan tahkikata devam edilmekte-
ge hu aktam Sofya'ya gidecektir. d' Kaçakçılar 
M Ed zifesine devam edecektir. ır. 

· ge dün şehrimizde bir ge- ----o• • Bir yıldız aktı isimli kitabın Kara Müraelin Ayazma köyün-
zinti yapmı~ camileri ve müzeleri tairi ismet Hüsnü Bey de dün is- de oturan 66 Yatında Süleyman 
görmüttür. Mu'11ih" ddin Adil Bey ticvap edilmif, ifadesi alındıktan ağa ile oğulları Hüseyin, Bekir 
Heyeti umurniyede bulunacak Darülfünun Hukuk Müderrisle- sonra serbest hırakılmıttır. ve Ömer kaçakçılıktan suçlu ola-

rinden Muslihidc!;,, Adil Bey, Nazım Hikmet Bey kefaletle rak lstanbul ihtisas mahkemesine 
Rıhtım tirketi murahhas aza11 Brüksel Beyne! ----·~ ..... .., tabliyesi için istida ile müracaat gönderilmitlerdir. Bunların evin-

M. Vivier, •irketin yakında top- etınittir. Bu müracaata müsbet d 10 500 tabak k '-*ğıdıyl 
Ab. ,_L, •-vzihin mubtennı gazeteniz- l h milel Hukuki l e • a opya lUl e 

uea. ~ )anacak o an eyeti umumiye top menfi bir cevap verilmemit, An- b" kk tülü uh tm' ti" S de dercini rica ediyoruz. b I k d EnstitüE ır o a n z ur e ı' r. uç-
lanb11nda u unma üzere latan- are kara müddei umumiliğinden mah- l 1 tütü d h be 1 · ) d 

"Vakit" gazeteıi 21 Mart aalı aüııkü bula gelmittir. daimi azalığın kum' iyeli sabıkası olup olmadıgı" u ark n enk ad ren oma ı-
ııüıhaamda Hulruk Fakülteoincle de bir ğım, opya ağı mm da yasak 
hadise çıktığını kayit ve bu mü~ebet- Sadullah Bey İntihap edilmi· sorulmuttur. Buna cevap geldik- olduğunu bilmediklerini söylemit-
le hakikate uymipn bir takım nvayet. tir. ten sonra istidaya müsbet veya lerdir. Muhakeme istinabe için 
lerden babıetmektedir. Seyrisefain Umum Müdürü Sa- Beynelmilel E menfi bir cevap verilecektir. ba9ka güne bırakılmıtbr. 

Mea'elede gazetenin uzun uzadıya.yaz dullah B. evvelki gün Yalova'ya stitü muasır mil Çığ mecmuası sahip ve mu-
dığı gibi bir vaziyet yoktur. Hakikat gitmittir; yarın avdet edecektir. letler hukuk ô.li; harrirleri de polisçe isticvap edil- Mahkiim oldu 
şundan ibarettir: leri arasından a! mitlerdir. Bugün müddei umumi- Tahta Kalede Bulgar aigarası 

"Biz Yardmıcı müderiıler, diğer mü- mektup yazıldığı ve bu yüzden de gaz&. rılmıt bir he liğe verilmeleri muhtemeldir. ve damgasız kaçak iskambil kl-
derria mealekda§larımız gibi Fakültenin tenin kaydettiği tarzda bir münakata yettir. Musli Bursadan getirilen ve komü- ğıdı atarken yakalanan sabıkalı 
tedris hey'etine dahil olduğumuz cihetle cereyan ettiği doğru değildir. hiddin Adil B nistlik tahrikatı yapmaktan suçlu kaçakçılardan Hüseyin oitlu Ce-
ınüesaeaemizi alakadar eden mea'eler i- Esasen bir ilim müeaaeıesinde böyle bir EnstitÜye ı" lk se- bulunan Conka Ali ile Ömer de le daha yakından ~gul gayeaile mü- · · lal 2 ay hapse 30 lira para cezaaı-
d ··-· vazıy-;ttn tehaddüsünü asla caiz göre- rilen Tu"rk azadır. Enstı'w·· reı'sı' yedinci müstantiklig" e tevdi edil- h'-"- d'I 1 t" errisler Meclisine girmeği illemİ§ ve meyız. .,. na ma KWD e ı m f ır. 
bunun için de Meclise bir takrir vennİ§ azalık beratını müderrisimize gön mişlerdir. cak 
tik Mahiyeti..; yukarıda yazıhğımız ve te dermit ve kendisini temmuz icti- 6 ay bapİı yata 

mamen dahili bir prensip meı'eleai olan ) d l . - Beraat etti G • k" ğ d k Darülfünunun 1924 tarihli talimatna- Ed-L' ma arına avet ey emi•tır. eyveye aıgara a ı ı açırır-bu itin cuıyat F akülteıine teallük e- Y H 
ıneainde Yardımcı Müderrialerin Mecli- den çirkin bir hadiııe ile birlikte yazıl- Beynelmilel Hukuk Kongrele- Bartında bakkal mahallesinde- )arken yakalanan uriye Hanım-

'< İ$liraklerinden bahsetmediği cihetle mallndan dolayı pek çok müteeaıiriz. rinde Türkiye murahhası clal'ak ki evinin bahçesinde 19 kilo ka- la Ahmedin muhakemeleri dlin ih-
v~ Edebiyat Fakülteıindeki Yardoncı Biz Yardımci Müderrislerin derin bulunmut ve kendisini ilmi mah- çak rakı bulunan İsmail kızı Hani- tisas mahkemesinde bitmİf. Hü-
1\tüderris arkadaşlarımızın kendi M.c- hürmet bealedig"imiz Tedris Heye••-- l M J'h"dd f k'f d'I · D k · H 6 Ah S h li•lerine ııirmelerindeki teamülün Hu- ~ fellere tanıbnıf o an us ı ı İn e tev ı e ı nııt ve o uzuncu rıye anım ay, met ay ap 
k·ık Fakültesini bağlamiyacağı mutale- kar§ı tahkiramiz bir liaan kullanmamız Adil Beyin bu intihabım memle- ihtisas mahkemesine gönderilmit- ae ikiıi birden 4 bin 59 lira 95 ku-
&J al b' · · ''I d' M 1 hiç bir vakit hatırımızdan bile geçmez. k • f h b b' ff t"ı. Hanı'fe Hanımın muhakemesı' · hk" 1 e t e ımız tervıç e~ı me ı. ea'e e Yardımci Müderris Yardmıci Müderris et tr anı esa ına ır muva a- rut para cezası vermıye ma um 
bundan ibarettir." iktisat Doktoru Hukuk Doktoru kıyet sayar ve mumaileyhi tebrik dün bitıni~, bu rakıları Hanifenin olmutlardır. Her iki mahkUm da 

1 

Bir fikir · adamı 
Hemen hemen her ay masamın 

üzerinde (Haydar Rifat) Beyin 
imzasını lllfıyan kıymetli bir eser 
bulurum. 

Avukatlık alemindeki kuvvetli 
mevki ini terkeftikten soma 
Haydar Rifat Bey kıymetli bir ka
lem adamı oldu. 

Son yılların beynelmilel töhret
lerinden olan Emil Ludvig'in he
men bütün eserlerini türkçeye çe
viren Haydar Rifat Bey matbuat 
alemine yeni ablmıt yirmi yatın
da bir haveskir gibi çalıfıyor. 

Geçenlerde bu eserlerden bazı
larının tercüme kusurları hakkın
da bir iki dedikodu oldu. 

Fikir hayabnda hallihamur o
lanlar için böyle tenkitlere taham
mül etmek lazımdır. Hatasız kimse 
olamaz. Fikir adamlarının yaptık
ları kusurlar dünyanın belki en 
masum hatalarıdır. Memleketleri 
ate~e veren diplomatların hataları, 
milletleri sefalete sürükleyen deY
let adamlarının günahları yanında 
kalem adamlarının kağıt üzerinde 
itledikleri kusurlar limonata gibi 
kalır. 

Binaenaley böyle tenkitleri bir 
az çiy kalmıt hazırlop gibi haz
metmek ve itine devem etmek la
zımdır. 

Boileau'nun münekkitlerce ma
lam bir aözü vardır. «Tenkit kolay
dır. Fakat sanat güçtür» der. 

Her fikir adamı bundan cesaret 
alabilir. 

Haydar Rifat Bey yorulmaz 
bir gayretle en yeni Avrupa müel
lefabnı türkçeye çeviriyor. Bu iti
barla kendisini tebrik etmek vazi
femizdir. 

Bismarck, Musolini, Versay, 
Sosyalizm, tarih felsefesi, hükum
dar, Bolteviklik gibi dünün ve bu
günün içtimai ve siyasi hareketle
rini ve hareket adamlarını memle
kete tanıtmak bir hizmettir. 

·Bu itibarla da Haydar Rifat Be
ye tetekkiir etmek lazımdır. 

Avrupada büyük devlet adam
ları, methur serbest meslek erbabı 
faal mesaiden çekildikleri zaman 
derhal kütüpanelerine kapanır o
kur. Okur ve yazarlar. 

Fransa ve dünya siyasetini yıl
larca elinde tutan methur Clemen 
ceou iktidar mevkiinden her iniqte 
soluğu Paris milli kütüpanesinde 
alırdı. 

Bu bir meziyettir. 

ikbal mevkii onların kafaların
daki bilgiyi harcıyacak bir yer o
luyor. Oradan iner inmez yeni bil
gilerle kuvvetlenmek için kitapla
rın arasına gömülürler. 

Bu hepimiz için bir yol olsa ne 
mutlu! 

Burhan CAHIT 
-·-•--••• ... -••••n&•••-•••••••••••••••••••ı 

Gümüş lira 
Yeniden ne kadar 

para basılıyol'? 
Madeni para ba11lma11 hakkındaki 

kanun M. Meclisi Maliye Encüme
ninde müzakere edilmektedir. 

Bu kanun tatbik sahasına girince 
tedavülde bulunan 24.591.286 adet 
birer liralıklar ve nikel 25 kuruşluk
lar, 15 - 5 ve yüz paralık bronzlar 5, 
10, 20 ve 40 paralık nikel paralar 
peyderpey ortadan kalkacakbr. 

Buırün tedavülde bulunan nikel ·• 
ve mahlut bronz meakukat adet ve 
kıymet itibarile f(;yle taınif oluna bi· 
lir: 

14.481.491 adet 25 kuruıluk nikel 
19.858.943 > bir kuruıluk > 
68. 793.336 > yirmi paralık > 

118.186.400 > on paralık > 
94.400.000 > bet paralık > 
Yekh: 316.818.168 parça adedi. 

Kıymeti: 4.577,374.85 lira. 
25.896.397 adet bir kuruıluk mah

IUt nikel 
25.688 adet on paralık mah

lut nikel 
Yekfin, 25.949.086 parça adedi. 

Kıymeti: 259.095.69 lira. 
19.944.622 on kurutluk bronz 
28.935.731 beş kunııluk > 
11.788.688 yüz paralık > 

YelrUn; 80.869.039 parça adedL 
Kıymeti: 3. 735.965.90 lira. 

Yeni ı\lmlt paralar 100, ııo ve 211 
kunıtluk olacaktır. Nikel paralar iae. 
haliı nikelden, 10, 5 ve 1 kuruıluk o
larak imal edilecektir. ı 

----•=»·----
Spor 

Fenerbahçenin baloau 
Fenerbahçe klübünün her aene 

muvaffakıyet kazanan aenelik ha· 
losu bu sene önümüzdeki pertem 
be akf&JJlı Süreyya aalonunda ve
rilecektir. Bütün hazırlıklar ik

Fokülto reisi Tahir Beye aynca bir Muhlis Etem Kemaleddin eyleriz bahçesine dütmanlık için ha,ka- tevkif edilmittir. 
~....:...._~~~~~~~~~_:...._.:.__~~~~~~~~...:.-__;~~....;..~_..;;..._~;..._....:...~~~~~~~~~-'-~~~~~~~~~~~ 

mal edilmittir. 
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ABONE ÜCRETLERi ı 

(B&Jı 1 inci sahifede) 
çilifinde M. Mac Donald,Sir John 
Siman, lord Tyrrell, M. Daladier. 
M. Paul Boncour, M. Bonnet, M. 
Cot, M. Sarraut ve birçok yüksek 
kinuıeler arasında gÖTÜfmeler ya
pılm(ftır. 

Saat 11,30 da başlıyan ba ko
nupmalara saat 13 de aralık veril
miftir. Yemekten sonra ve akşama 
doğru görü,melere yeniden bQf· 
lanması muhtemeldir. 

seselerini tahrip etmesinden kork
maktadır. 

Almanya memnun mu? 
BERLİN, 21 A.A. - Volf Ajan 

aı bildiriyor: M. Muasolini'nin Av 
rupa sulhu projesi Berlin aiyaat 
mahfilinde hararetle kar9ılanmıt
br. Bilhassa Kelloğ miıaki esası 
dahilinde tehakkuk edecek olan 
dört büyük devlet itilafına ait tek 
lifin ehemmiyeti tebarüz ettiril
mektedir. Bu itilafta tiddet hare
ketler ve siyasi tazyikler bulun
miyacaktır. 

Gazete müvezzilerinin haklı 
bir tiki.yetinden bahsedeceğiz. İs-1 
kele memurları, Kadıköy vapur 
iskelesine hiçbir müvezziin ayak 
baımamaıı için ııkı emirler ver
mitler. Müvezziler, bu emir yü
zünden köprünün Kadıköy vapur 
iskelesine yaklaşamayarak vapura 
girip çıkan mütterilerine gazete 1 
aatamıyorlarmıf. 1 

1PEKF1LM studyoıunda yapılan 
Türkçe sözlü - Şarkılı - ORTA OYUNU 

BÜYÜK HALK KOMED1Sl : 

DÜGÜN GECESİ 
Oynıyanlar: NAŞlT - HAZIM - HALİDE 
Asım Efendi - Muazzez - Ali - Hayri Beyler 

Emine H. vesaire 
llave olarak: ARTlST KANI - Fransızca sözlü 

Mümessilesi: MEG LEMONN1ER 
Fiatlarda zam yoktur. Biletlerinizi evelden aldırınız. 3 aylıf> 

6 " 12 

Türkiye içi..a 
L IC. 
4-
T 50 

14 -

Hariç;'"° 
L . IC. 
8-

14-
28-

Gelen e•rak ıeri •erilrnea:.- MUddeti 
geç.en nüahalal' 10 kuna9tar.- Catete •• 
matbaaya ait itler İ~n ma.dlriyeta mll
racaat edilir. C...etemiz illalana m .. 'a
li.7etini kabul etm-. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y •tillıdly aak..t naat m•lıı:ealnd .. •• 

rilea h.ah•e ı8re hus(ba ba•a u bulutla 
olacak •• rilzı&.r nıltalıaml olarak ..... 
celctir. 

21-3-933 ıa.ıı.ı.d. ı.... tuyikl 7119 
milim•tre, n fula ııca1dılr. 14, • u 
aıcaldık 5 aaıııtlırat kaydeclilmlıtir. 

ltELE~ 
. Gümüş para 
Dünya buhranmm sebeplerini 

arayanlarm gözüne ilitmiyen bir 
kefifte bulunduğumu sanıyorum. 
Bana kalırsa bütün bunların sebe
bi ı;naden paranın ortadan kalkıp 
yenne k!ğıt para gelmesidir. Ba
na öyle geliyor ki eğer bildiğiıniz 
san altın, nal gibi gilınlif paralar 
geri gelse dünyayı kasıp kavuran 
bu buhran da ortadan kalkar. 

Allaha tükür bizde gümüt para 
basılmaaı artık kat'tleşti. Elimizde 
cerahatli bir yara panıımanınm 
tiksintiai ile tuttuğumuz klğıt lira
ların yerine çil çil liralar gelmesi 
pek h<>fuına gidecek. . Ama diye
ceksiniz ki; eskiden liralar kırnıaı 
idi, timdi beyaz olacak!. Ay efen
dim, hangimizde eaki renk kaldı 
ki lirada kalım 1. 

Makalenin tiirlrçe•I 
Dün bir yerde oturuyordum. O

radakilerden biriıi ıordu: 
- Bende bir ıilıilei makalA.t 

var. Şunları gazeteye koyamaz mı-
yız?.. , 

Cevap verdim: 

- Evvel! fU allıile IAkırdumı 
türkçeye çevir. 

- Ne diyeyim? .• 
- Dizi del 
- E makale?. 
- Onu ben de bulamadım.. 
Gene içimizden biriai ahldı: 

- Makalenin türkçeaini mi an-
yoraunuz?. T lrllf 1 • Silailei maka
lat: Dizi hrafı .. 

- B"fmakale? 
- Bathratı ! .. 

Alman yada pedago jl 
Ne olsun, ne olmasın diyerek si

ze fransızca (Tempı) Tan gazete
sinde görülmüt bir havadisi nak
lediyorum: 

Almanyanın (Saks) Hükiimeti 
dahilindeki mektep talebeıine 
kaıti isyan ve inzibabızlık halinde 
dayak atılabilmesine Hükumet 
Komiseri müıaade etmiştir. 

Ben size Almanyada garip şey
ler cereyan ediyor demittimya ! .. 
işte bir garabet daha! . Acaba bi
zim pedagoji mütehaısısları bu 
bapta ne dütünüyorlar? 

Mekteplilerimiz, ( Saks) ta bu
lunmadıklarına bir yiyip bin düa 
etmelidirler. Bana ıorarıanız biz 
okuduğumuz zaman kızılcık değ
neği terbiye edevatı fenniyesinden 
;di. 

FELEK 

Mllliyet'in rdelıi romanı: 56 

PARlS, 21 A.A. - M. Makdo
nalt, kızı Mis İshbel Makdonald 
ve Sir John Simon, bu sabah saat 
9.10 da buraya gelmişlerdir. Ken
dilerini istasyonda M. Daladier, 
M. Paul Boncour ve Lord Tyrrel 
kar,ılamıtlardır. 

ngiliz nazırları lngiltere sefa
rethaneıine gitmitler ve saat 10,30 
da M. Daladier ile M. Paul Bon
cour beraberlerinde hariciye müs
tef8II M. Leger bulunduğu halde 
sefaretaneye gelmitlerdir. 

Saat 13 de M. Daladier, M. 
Paul Boncour, Maliye nazırı M. 
Bonnet, Hava itleri nazırı M. Cot 
ve müstemlekat nazırı M. Sarraut 
sefarethanede verilen ziyafette 
hazır bulunmutlardır. 

M. Mac Donald'ın beyanatı 
ROMA, 21 A.A. - M. Mac Do

nald, İngiliz elçiliğinde kabul et
tiği ltalyan gazetecilerine yaptığı 
beyanatta beynelmilel ıiyasetle i
litiği olan işler hakkında M. Muı
aolini ile bol bol konuftuğundan 
ötürü büyük bir sev inç duyduğu
nu, dütünceler arasında bir hpkı· 
lık elde edildiğini aöylemi9tir. 

M. Mac Donald, bu görü9meıi
nin verdiği neticelere büyük ümit
ler bağladığını, bu neticelerin hiç 
değilse Avrupa'da bütün bir neıil 
için eksiksiz bir ıulh koruması 
gerek olduğunu da bildirmi9tir. 

M. Mac Donald, devamla de
mittir kiı 

"Roma' da geçirdiğim günler 
benim için çok kazançlı olmuttur. 

Roına'ya yaph~ ıeyahatm 
neticeleri çıkarılan reıml tebliğde 
ekıikıiz olarak gösteril mittir. Bu 
tebliğ, İtalyan ba9vekili ile tam 
bir anla,ma içinde kaleme alın
mıştır. 

Bu görü9melerde gözden ge
çirilen ve araştırılan hal çareleri 
arasında alakadar devletlerin is
teklerini zorlıyacak yahut dedik
lerimizi onlara zorla kabul ettire
cek tekilde bir kombinezon yok
tur. 

Sulhu korumak ve devam ettir
mek için ileride de el birliğile ça· 
Iı,maktan geri durmamak işinde 
mutabık kaldık." 

Pari• müzakeresi ve Fransızlar 
P ARİS, 21 A.A. - Havas Ajan 

ımm öğrendiğine göre M. Daladi
er ve Paul Boncour bugün M. Mac 
Donald ve M. Simon'a Romada 
derpit olunan Avrupa milletleri 
arasındaki münasebetlerin inkita
fmda müthit bir akis yapacak o
lan muahedeye Fransanm samimi 
yetle iştirak etmekte olduğunu 
bildireceklerdir. Ancak M. Dala
dier ve Paul Boncour bu derpiş o
lunan muahedeyi layikiyle tetkik 
etmelerine müsaade edilmesini is
tiyeceklerdir. 

Bu muahedenin bazı ahkami ilk 
bakıtta ciddi tadilata lüzum gös
termektedir. Muahedelerin tadili 
ve ıilıi.h bırakımı meseleleri pro
jedeki bunlara ait ahkamın derin 
bir tarzda tetkikini icabettirmek
tedir. Fransız hükumeti bu tetki
katı yaptıktan sonra teahhüt alh
na girebilir. 

Küçük itilaf endisede 
BELGRAT, 21 A.A.'- Siyasi 

mehafil, Küçük İtilafı bir tarafa 
bırakmak suretile bir 4 !er konfe. 
ransı toplanması projesi dolayısi
le endişe içindedir. Bu mehafil, 
böyle bir siyasetin Cenevre müeı-

MAKEDONYA 
Aşk, Hin, Politika ve Kan •• 

Müellifi ı Nizamettin Nazif 

BERLlN 21 A.A. - Alman 
efkan umu~iyeıi, M. Mu11?lin! 
planının 9iimul ve ehemmıyetı 
hakkında maliimat ve sarahat mev 
cut olmamasına binaen bu husus
ta timdilik bir hüküm vermekte 
çekingen davranmaktadır. . ., 

Bununla beraber M. Mu11olını • 
nin projesinin sulh muahedename 
!eri ahkamından bir takımının 
tedrici surette yeniden tetkiki v~ 
hukuk müıavah prenıipinin tatbı
ki maddelerini ihtiva ebnekte ol
ması dolayısile Dutenin tetebbü
ıü," daha ziyade teveccühle kartı
lanmıttır. 

Gazeteler ne diyor? 
P ARİS, 21 A.A. - Agence E

conomique et Financiue, bugün 
M. Henry Berenger'in bir makale
eini netretmittir. 

Mumaileyh yazıamda M. Mua
aolini'nin tekliflerini tahlil ebnek 
tedir. .. 

Henry Berenger, bilhaıea kü
çük devletlerin mevkii ne ola~ğ~
nı aormakta ve aonra fU aözlerı ı
lave etmektedirı 

~-1..- itiİfgal etmekte olduğu ~ . 
barile dağinik bir halde goruldu
ğü derecede esas itibarile mü~ 
cania olan lılav ilemi, Karadenız. 
den Adriyatik'e kadar 100,000 
000 dan fazla Avrupa'lıyı içine al 
maktadır. 

Onun da aöyliyeceil söz yok 
mudur, ve bu aözü naaıl söyliye
cektir? 

Silahları bırakmak mevzuu bah
solsun, lstihaali veya mali itler 
mevzuu bahsolıun Avrupa, uzlat
mak için tek batma kafi geleme~ 
ve küçük devletlerden müıtagnı 
kalamaz. 

Avrupa, ziraatçi ve sanayici bir 
memleket olan Amerikaya borçlu
dur. Gerek Amerika ve gerek Ja
ponya ve Hindistan dünyanrn ğiln 
delik hayatında kıt'alar arasında
ki mütekabil irtibat haricinde bı
rakılamazlar. 

Cenevreye gelince 
CENEVRE, 21 A.A.- Sir John 

Simon'un per9embe günü umumi 
komiıyondan İngilterenin ailahla
rı bırakma planmın madde mad
de müzakereıine b"flanılmasım 
istemesi muhtemeldir. 

Bir İtalyan gazetesinin 
hücumu 

Romada çıkan Tevere gazetesi net
rettiği "Havlamalar" bqhklı bir ma· 
kalede Franasaya tiddetli hücumlar 
yapmıtbr. Makalenin mühim kısımla· 
nnı naklediyonız: 

"Na31) sakin ve parlak gecelerde 
köpekler esrarlı ve parlak aya bütün 
kuvvetlerile fakat bo§ yere havlarlar· 
sa, lngiltere Batvekili M. Mac Donald 
ve Hariciye Nazın Sir Simon'un ltal· 
ya HükUınet Rei•ini ziyaret etmeleri 
ve usaahsızlanma,, meselesine bir hal 
çaresi bulacak olan bir "lngiliz • 1-
talya" anlaşması ihtimali münaaebeti
le Fransız gazeteleri de hep bir ağız· 
dan yaygaraya ba§ladılar. 

işte mesela ihtiyar Charlo Maurros 
tehlikeli bir cinnetin tahtı teairinde 
bulunarak kime kartı çatacağını bil· 
miyor. lngiltereye mi? ltalya veya Al· 
manyaya mı? 

Bu cinneti esnasında, yalnız ıili.h
sızlanma hususunda lngilterenin ltal
ya ile anlatmasını değil, hatta ayni 
maksada matuf bir lngiltere • Frau.a 
anlaşmasını bile reddediyor. 

lngiltere ile anlatmak, evet; fakat 
silahlanmak için. . harp için. Sulh i· 
çin değil. . Milletlerin birletmesini 
ve anlaşması için değil. Fakat Fran-

rar verenlerdendi. Acaba Osmanlı 
hürriyet cemiyeti kıaa bir zamanda 
büyümü§, bir de "Yalılar" tubesi mi 
açılmııtı? 

Talat Beyin suali cevap11z kalma· 
dı. Az aonra istediği ekseriyeti topla 
mış bulunuyordu. Ev sahibine döne· 
rek: : 

de, aralarında ancak aon günlerde 
bir tanışıklık· belinni§ti .. 

Faraza bu tıknaz kara saçlı genç, 
Posta telgraf ba,katibi idi. Sonra bu 
uzunca bıyıklı avil, pek hararetli ha
raretli konutuyordu. Amma, yanında 
kilere kartı en ufak bir arkada, lau
baliliği bile göstermiyordu. Hele bu 
gözlüklü ve kumral saçlı zabit san
ki bir "Cümudiye" den halkolun
muıtu. O kadar aoğuk duyuyordu 
ki, muhitin hararatini teıkin için bir 
köşeye konulmuı bir buzluğa benze
tilebilirdi. 

Uzunca bıyıklı sivil bir fırsatı kol
layıp: 

- Azizim Canbulat Bey ..• diye 
devam etti • Görüyorsunuz ya arka
da,lar hep ayni fikirde bulunuyorlar. 
Fazla olarak bu günlerde bazı fÜp· 
beli. eıhas ta bu civarda dolatıyor. 
Hafıyelere yem olmaktansa Mitat 
Şükrü Beyin evini toplanma yeri ola· 
rak kabul etmek evladır. 

Halbuki evin aahibi o idi. Onun 
biraz çokça konuşması, biribirini ye• 
ni tanıdıktan anlatılan arkadatları
nm ç kin!fenliğini iz leye çalışması 
lazım gelmez miydi? 

- Gelecek toplanmayı bizim ev• 
de yapalım .. - dedi - Burası çok göz 
önünde bir yerdir. Ne dersiniz Talat 
Bey? (1) 

Suale muhatap olan kara saçlı tık 
naz gençti: 

- Haklısınız Mitat Şükrü B. (2). 
· diye cevap verdi • Defterdar ben
ce de müı:-eccahtır. Fakat ben ekse
riyete tabiim. Acaba arkadatlar ne 
fikirdedirler? 

Arkadaşlar??. Odada ev aahibi
de dahil olduğu halde tam on kişi 
vardı. Bunlardan ikisi Kolağa11 Mus
tafa Kemal ile Çavut Manastın ma• 
hallesinde Osmanlı hürriyet cemiyeti 
nin Selanik şubesini kurtarmağa ka-

- Kabul.. 
- O halde önümüzdeki pazarte· 

si aktamı Defterdarda buluıunız. Pa 
ke kumpanyaımın vapuru pazartesi 
günü geleceğine nazaran Doktor Na· 
zım Bey de içtimada hazır bulunabi
lecek demektir. Meseleyi kestirme 
konutunız. Ya fikrimizi kabul eder
ler, yahut biz bildiğimiz gibi devam 
ederiz. Ya harro ya merro ! 

- Peki amma cemiyetimize hi.li 
kat'i bir isim koyamadık. 

Müvezzilerin iskele üstünde 
gazete satmak hakkından mah
rum edilmelerinin sebebini anla
yamadık. Seyriıefain idaresinin ı 
nazarı dikkatini celbederiz. ..-• 1932 - 1933 büyük cihan film müsabakasında 
Akıehlrlilerin dileği Ş A M P f YON ( Bir yavrunun çektikleri) 

Belediyemiz bu sene tehrimi- filmi büyük mükafatlar kazanmıttır. Oğlunu sefaletten kurtaran bir 
ze güzel tarlak ıuyu getirtti, teh- babanın müeuir ve hini sahnelerini tasvir eden bu harika filmi 
rin her tarafına dağıtılıyor. Şeh- Yarın aksam G L O R y A sinemasında 
rimizin havası gayet güzel oldu- ~ gösterilmeğe başlanacaktır. Bil§ rollerde : 
ğu gibi ayni zamanda çok tirin- WALLACE BEERY ve dahi cocuk Jı\CKIE COOPER 
dir. Orta mektebimizin hali hazır- --ı::ııl 
da mevcudu (350) yi geçkindir. Metro - Goldwyn - Mayer'in bir Fransız lilmidir. 

Gelecek ıene için mevcudun • ' be, yüzü geçeceği ümit edilmek- Bu alqam M E L E K sinemasında, yıldızların en giizeli 
tedir. Bu seneki mezunların bir e • 
kısmı Afyonda ve Konyada tah- BRIGITTE HELM 
sillerine devam edebilmitlerse de 

diğer mühim bir kıamı fakirlikten 1 B A L A y 1 dolayı tahıillerlne devam edeme-
diler. Genç Maarif Vekilimiz Re-
tit galip Beyin Alqehirde bir liıe 
açmasını dört gözle bekleyoruz. 

Ak9ehirde Demir Kazıkzade 
Muatafa Efendi mahdumu 

Kadri Fikret 
-~~~·«=•~~~-

Franaızca ııözlü - Şarkılı ile beraber yaptığı 
harikuıade filminde Albert Prejean en güzel eserinde 

San'at dehasının fevkine ~damıtır. 
Biletlerinizin evelden temini rica olunur. Tele.: 40868 

Mes'ut bir izdivaç 
Terkoı tlrketi müfettiti kıy

metli gençlerimizden Şefik Beyle 
Mısırçarfı tacirlerinden Hacı Sü
leyman Bey kızı Fatma münevver ı 
Hanımın Nikahlan dün Beyoğlu 
kayı:İı.akamlığmda kaymakam Se
dat Bey tarafından kıyılmıt ve 
merasimde bir çok davetliler bu
lunmuttur. Bu izdivacın tarafeyn 
için kutlu olmasını dileriz. 

~------ı·---------------------1-r 
GEORG ALEXANDER • MAGDA SCHNElDER 

LEE PARRY - HERMANN TH1M1G 
Yarın akşamı büyük gala olarak 

ART 1 S T f K S 1 N EM AS 1 N DA 
(Mösyö, Madam ve Bibi) filminin almanca 

kopyesi olan 

1 K 1 M E S' U T , K A L P 
filminde görüneceklerdir. lki saatlik neşe, zevk ve 

çılgınlık. Musikisi PAUL ABRAHAM'm 

Boynu Bükük 
Kızlar 

Reıat Feyzi 

._ _____ llaveten : FOX JURNAL -----ı1J 

Bu güzel hlkilyeler çık· 
mııhrı Tevzi merkezi Şa• 
fak kütüphane.ı. Fiyatı 50 
karat-

aaıım dünyaya hlkim olması iç.in ..• 
Ve zavallı Maurroo havlıyor .• hav

lıyor." 

Mac Donald Romada nasd 
kartılandı ? 

ROMA, (Huausi muhabirimizden) • 
Saat 13.15 .• Tayyare meydanı lngil· 
tere Ba9vekilini kar9ılamağa gelmif o
lanlarla dolu. . Muaolioi gülerek ,... 
giltere Roma Sefiri Sir Grokam ile 
konuıuyor. 

Saat 13.50, ufukta iki tayyare gö
züktü. . ltalya Hava Nazın Ceneral 
Balbo'nun "pilote,, ettiği tayyare ile 
diğeri havada birer kavis yaptıktan 
·sonra meydana indiler. 

Muaolini, Sir Grokam ve diğer kar· 
ıılayıcılar tayyarenin yanına doğnı 
ilerilediler .. Tayyareden en evvel ~e
neral elbisesini giymİJ olan Balbo ın· 
di ve yardıma gelmit olanlara emirler 
verdi. Mac Donald tebessüm ederek. 
tayyareden indi. Üstünde kahverenkli 
bir elbise vardı. 

Musolini ingilizce "hoıgeldiniz" di· 
yerek büyük misafirin elini aıkb. On· 
dan aonra Mac Donald'ın kızı Mia.a 
laabella Mac Donald indi. Ve Musoli-

. tarafından karıılanarak kendisine 
bir buket verildi. Ayak Üzeri bir iki 
dakika iki Batvekil konuıtular ve Moc 
Donald iyi bir seyahat yapbğmı söy-
ledi. · 

Bu esnada Mac Donald'ın maiyeti-
ni getiren 10 tayyare daha meydana 
indiler. 

Reami sel&mı ifa eden hava tabur
Jannı teftit ettikten sonra M. Mac 
Donald ve Sir Simon otomobile bine
rek halkın tezahüratı arasında ıehre 
hareket ettiler. 

- Onu da Mitat Şükrü Beyin e
vinde düıünürüz. Fakat muhakkak ki 
Osmanlı hürriyet cemiyeti bizim için 
kabul edilebilecek bir firma değildir. 

Çavu§ Manastınndaki içtimada ha 
zır bulunanlar dahi dahil olduğu hal 
de bu sözlere itiraz eden bulunmamıı 
tı. işin asıl garip tarafı tU idi ki, bu 
iki genç, Mustafa Kemalin hitabesini 
en can kulağile dinlemiı olanlardı. 
Yani Oıner Naci ile Bursalı Tahir 
Bey. 

Tahir Bey boynunu bükmüı, der• 
viıane bir tavırla çenber sakalının 
telleri ile oynıyordu. Acaba niçin 
böyle sümdük pündilk otunıyorlardL 
Mavi gözlü yüzbatmın hitabesini din 
!edikleri zaman ona pek taraftar gÖ· 
zükmütlerdi. Halbuki burada onun 
koyduiu iamin aleyhinde bulunuyor 
!ardı da ağızlannı bile açmıyorlardı. 

Dağılmak için ayağa kalkbklan 
zaman Ömer Naci: 

- Halledilecek bir nokta daha 
var .. • dedi - Bazı arkadaşlar yalnız 
bu cemiyete dahil bulunmalarını Ka
ruu tehlikeli addediyor. (3) Ma
son olmıyanların Mason localarına 

Fenerbahçe ıpor k lübü başlamıı olduğu yeni atadın 

20,000 Kişilik Tribünü 
ile ihata edilerek aırl bir ıekll alabllmeıi için 

BiR EŞYA PIY ANGOSU TERTiP ETMiŞTiR 
e er Bilet 5 uruştur 

(Otomobil, Radyo, motosiklet, oda takımlarile mliteaddit Avrupa 
seyahatlerinden batka 3000 kıymetli mükifat) 

Satıt merkezi : Bahçekapu'da Zeki Riza Milli spor -ia>:au 

Kasa 
Sigortalarınızı Galetada Ônyon Hanında Klin 

0NYON SIGORT ASINA yaphrınız. 

Tllrkiyede bilifaaıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
Kumpauyasıoa bir kere uğramadan sigorta 

Telefon: Beyoğlu 4886. 
yaptırmayınız. 
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Sıhhi konferanslar 

Beyoğlu, Meınıtiyet caddesi, 42 
YMCA salonunda Sıhhat haftası mü
nasebetile 23 mart parıembe günü 
Dr. Shepard tarafından "Maneviya· 
tın ııhbat üzerine tesiri", 25 mart cu

martesi Mr. Krider tarafından film ile 
"Hazmı cihazr, sineklerden korunma, 
Ediaonun hayab", 27 mart pazarteıi 
Dr. Hasan Kenan Bey tarafından 
"maaaj ve ziya ile tedavi", 28 mart 
sal Prof. Dr. Kemal Cenap Bey tara· 
fından "Naturanın ıavaılan ve zafer 

vaaıtalan", 29 mart çarıamba Dr. Ce
vat Zekai Bey tarafından "Fikir yor• 
gun)uğu ve konuna çareleri" mev~
lan etrafında beı konferana venle· 
cektir. 

devam etmeleri doğnı olamaz diyo~. 
Tallt Bey cevap vermeğe lüzum gor 

dü: 
- Mason olnuyanlar localara devam 

etmiyorlarki... . Lo 
- Karsu bunun akaine kanı . .: .... 

calara devam edlyorlanruf·; Hatta •tın 
garibi mesele çakılmasın diye Mason o
lanlar' olmıyan arkadatJaı:ına l~a':1" 
hafi if&I""tlerİnl, husuıi kaıdelennı bile 
el altından öğretiyorlamut 1 

- itte bu tuhaf. Sen Karasuya aöy 
le. Merak etmesin; bunu halled~~z. 
Eğer rasgeliroem ben de kendısme 
söylerim. 

Bu on arkadattan dokuzu gecenin 
ilerlemit bir aaatinde ev sahibine ve
da ederek sokağa çıktılar, daiıldılar. 

Acaba bu on kiti naaıl bir fınldak 
çevirmeğe sa vaııyorlardı. • 

Gene Rilo mana•tırı 
- Prens Hazretleri, Ceneral Pro

togeroff emirlerinize amade bulunu· 
yorlar. 

Amerika heyetinin Beliça köyün. 
den h .. reketini takip eden bir pazar 
günü idi. Dua çanları çalarken bir 

lST ANBUL BELEDlYESl 

Darülhedayi temsilleri 

İstanbul Şehir Tiyatrosu 
Bugün suvara 

saat 21,30 

Aynaroz 
Kadısı 

Yazan: Müsahip 

zade Celll Bey 
ti perde tarihi komedi 

zabitan geceai 

1123 

Ya_ver, put gibi karııaında dikilmiıti. 
Siyah redingotunun çözük düğmeleri 
arasından göbeği bütün heybetile gö
ze çarpan F erdinand: • - Gelainl • diye homurdandı -

Bir dakika aonra Ceneral Protoge 
roff, Prensle batbata kalmıt bulunu• 
yordu. 

- Oldu mu? 
- Evet Prens cenaplan. Elli bin 

liralık çek sefaret bat tercümanı tara 
fından Möayö "Sarakof'' a teslim edil· 
mittir. Buna mukabil ben kendi im• 
zam ile bir senet verdim. Sefaret bat• 
kitibi, Sofyada Mill Ston'u görür gör 
mez bu oenedi bana iade edecektir. 

- >.ı& .. 
- Benim burada bulunduğuınu 

biliyorlar mı? 
(Devamı var) 

(1) Talat Paıa 
(2) ittihat ve Terakkiye bilahara 

katip olan Mitat Şiikrii Bey. 
(3) Bilahare meb'us olan meıhııf 

Karasu 



Yeni merkezlere 
Göre aletler 

Radyo clibıyıuında aon ıııam~ 
!arda büyük detitiklikler olmala 
batlamıtbr· Bu değltiklikler yalımı 
alıcı aletlerde detil, aynı samanda 
gönderici istasyonlarda da göze 
carpıyor. 

• Yeni iataayonlar kuvvetli lmAl 
edilmekte iken ealdler de birer bi
rer yeniler kadar kuvvetleftiril
mekte ihmal edilmiyor. 

Kuvvetli merke:ııler yanmdalB
leri taciz etmemek ~in dalgalan 
uzakça olmaaı ll:ııım iken aluine 
eskiainden daha yaklatbnlmakta 
ve bu yüzden biraz eskice aiııtem 
aletlerin bu istasyonları bir birin
den ayırmap imkAn bırakmam•k
tadır. 

lataayonlarm Myle olUfU, ah\.ı:e. 
!erin lmAllndeki tekAmlllden ileri 
gelmittlr. Çünkü eon aiatem alıcı 
aletler bir metre diferinden farklı 
en kuvvetli bir istasyonu ayırma)' · 
lktidarmda bulunuyor. 

Fakat bu hal dinleyicileri epey
ce sarsmaktadır. Meseli. u bir 
zaman evvel yeni çıkan iyi fabrilra 
mamul&tmdan bir alıcı alet aatm 
alan bir ama~r bu sene dalpları 
yakın yeni merkezleri ayırma#a 
muvaffak olamamaktadır. Pek me 
rakb bir amatör bu vasiyet brfl
amda ya yeni ve bu 8«18Din fenni 
icabatmı ihtiva eden bir makine 
almak, veya birçok dalgan yakm 
merkezleri dinlemekten mahrum 
kalmak mecburiyetinde kalır. Bu
na razı olmaz ise radyo dinlemek 
ten vazgeçmek icap eder. 

Malfundur ki normAI dinlenen 
istasyonlar 200 metreden 2000 
metreye kadar çizilen bir hudut 
dahilindedir. 

HergUn de yeni, yeni lstuyonlar 
yapılıyor. 

Herhalde birgün gelecek ki 
artık bu dalgalar dahilinde yeni 
bir iataayona yer kalmayıp aıkıtık 
bir vaziyette kalınacak. Eaaaen 
beynelmilel dalga takaimab tespit 
edilirken ve Madrlttekl kongrede 
büyük bir lhtilAf husule gelmi9tlr. 

Onun için yeni ahizelerin mer
kezleri ayırma iktidarının arbrıl
maaı için radyo mUhendialeri bü
tün gayretlerini sarfediyorlar, bir 
birlerine rakabet eden mileaseseler 
bile bu huauıta fikirler teatisinde 
bulunuyorlar. 

Bu vaziyeti dllfiinerek karileri
mize bir tavaiyede bulunacağız. 
Yeni bir alet satın alındığında ilk 
sorulacak 9ey ahizenin istaayonluı 
ayırma kabiliyetinin ne derece ol
duğunu ö~enmek olmalıdır. 

Eğer alınacak makine bugün için 
bize misli olacak Pari-Breslau
MilAno merkezlerini biribirlni ta
ciz etmeden ayırmıyor i-yann 
bunlara benzeyen bir çok yeni 
merkezlere rast geleceğimizden
bu aleti almalarını doğru bul-
mayız. 

Turgut MITHAT 

Vlyanada mlllt ınarı 
Avusturya radyosu idare heyeti 

geçen hafta toplanarak milli IDal"fın 
yalnız reımi günlere hasredilnıeaine 
karar vermiıtir. 

f Amen bllgller 

Uzak merkezler dinlenirken ba
zılarında ıslıklı olarak itidilir
ken yakinindeki merkez munta
zam ve ıslıksız olarak alınır. Bu 
takdirde radyo aletinde hata var 
denemez. Çünkü ıslıklı istasyon 
aynı dalgada uzak bir merkezin 
itlemesinden ileri gelir. Bunu ayır· 
ma iktidarı en çok olan bir alet te 
ayıramaz. 

Kıııa anten ne zaman 
kullanılır? 

Bir anten ne kadar kıaa olurıa 
merkezi alrm iktidarı azalır, fakat 
iki karıtan istasyonu daha kolay 
ayırır. 

Pek eski sistem alet kullanan
ların tabii böyle bir anten kullan
maları daha doğrudur. Az, fakat 
temiz dinlerler. 

Y arduncı Anten 
Anten olmayan bazı yerlerde 

elektrik teaiıab bir anten vazifesi 
görür. Şüphesiz cereyan bulunan 
tel doğrudan doğruya aletin anten 
deliğine konulmaz. Bundan evvel 
radyocudan bir «Lihtantenıı deni
len fit satın alınıp ceryana takılır. 
Fi,in meydanda kalan ucuna bir 
tel bağlanarak telin öbür ucu ale
tin anten deliğine takılır. 

Bazi tesisat daha iyi olduğu için 
evin muhtelif prizlerinde tecrübe 
edip en muvafık olan priz tercih 
edilmelidir. 

( Muhtelit Radyo haberleri ) __ , 
Radyo lnaam her 
yerde tanıtır mı? 
t.c-lra radyo .. muııild ııetılJoatı 

sırildllril ve orkestra tefi He...,, Hail 
Loodra n.dJ'OMIDda her gün cı-..ı. 
kadar ak k.,.,_. idare ed.. 

Gene bir cün Hail Londra oa:rfl7• 
d- otomobil ile atfid7o:ra gelmekte 
U.- yolda benzin kalmadıfından 
1-uılndye ulrayarak otomobilini 
doldlll"Dmf. Paraamı -.ermelı: lçhı eli
ni cebine g6türdütünde çanta11J11 ev
de unuttulumı hatrrlamıt-

Ben.,lncln in çırafma kendlıinln 
rejlııör Hail oldultunu "' borcunu· ya
rm gllnderecefinl allyllyerek hareke 
ta hazırlanıyordu. Çocuk ustuma 
kotarak iti anlatmıt. uata kanaı ile 
beraber d'fllft çıkarak musiki müdü. 
rilniln durmumı iatemiflerdir. 

Mlater Hali lalmli kimaeyi tarumı
yonıs, kimdir diye biriblrne bakıfllllt
lardır. 

Hail "Can-, ben radyo tfrketi· 
nln mlldllrily\lm itimat ediniz" dedi· 
ffnde bensind "Bu ela nasıl bir tica
rethane" di7e -P v--.k Hall'ln 
oeblndeld oaati par. setirilince;re ka· 
dar alıkoJ'mllftılr. 

Hitl11rcila propagandalannı halka 
dinletmek için aokaklara koyduk/an 
lıoparlllrlerden biri tem eJillrlNn 

Alman radyoları ve· 
ecnebiler 

Rayh radyolan komiseri Doktor 
Knıkenberg rad10 ılrketine yazdı

iı bir t.ızkorede Almanyadaki ipiz
liğin fazlalıtı ve timdiki takip o-ek
te olduğü-alyaaet yolu dolayıaile ar
bk ecnebi aan'atklrlann Alman rad
yolannda it alamıyacağmı bildlrmit
tir. 

Alman merkezlerinde miaafir ola
rak ıarlo aöyleyecek veya muaiki kon· 
aerl verecek her hangi bir ecnebiye 
ancak o zatın memleketinde ve ayni 
llcret mukabilinde bir Almanın bir 
müsamere vermesi ıartile müaaade e
dilir. 

Bundan maada namı müatear ile 
radyoda bir kimsenin çıkmasma izin 
verilmemektedir. 

Bir senede 120 opera 
!on aene zarfında Alnıan radyo

lannda opera ve tiyatrolardan 140 
temsil nakletmiılerdir. 50 ai tiyatro 
tenıaili olup Münib milli tiyatrosun
dan (opera) alrnmıf. Bunların 23 ü 
opeı-a ve operettir. Bertin merkezi 
ikinci derecede gelir ki diğer Alnıan 
merkezlerinden nakiller ile 120 ope
ra ve 20 operet temsili naklolunmuı
tur. 

Salı oe perıembe akşamları 
Ce:ıaglr merkezinde Arap 

musikisi çalınıyor 

mm nımnuıııııııııııı 11111111111 

Karilerim izin 
Dikkatlerine 

Radyo aayfamız ikiye ayrılmıtbr. 
Haftalık proğramlar pazarteai, diğer 
yazılar da çarıamba günleri intiıar 
edecektir. 
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, 
Ba .,,,,..,.. Ylşanadaltl Jıan,ıA prog

ramı iJan edecek PlıUlpp Zaka 

Strasburg 200 kilo 
vata çıkarılayor 

Franau: gazeteleri Stnuburır p.-. 
tallDID yalanda llOO kiloTat ile tecril.
be netriJ'atma bqhyacağmı bildir
mektedirler. 

Bir Pren• aplker 
oluyor 

ineç Kralmm Jefeal p,,_. 1-art 
Bernardotte Lveg radyolannm birin· 
de ..,ıkerllle (konQfUCUlufa) namzet 
olnwqtvr. Han.dan arannda böyle 
bir vazife alan bit klmaeye -düf 
edllmeclilfnden 1-nert'm ba hareke
ti hayret ayandırmı9hr. 

Rahip ve:ra rahı"be olup manaatıra 
h~ ltıklar ne...;ruıen bir aebep 

in apiW olmaama aebep olmut
tur. 

Genç Prena lnet Prenseslerinden 
birlalnl MITDllı, fakat mukabele göre
medlğlnden, bu yeni """lfeeile aaray
dan H~klqıp popiller bir hayata 
kan§lllıthr. 

1 Karllere cevaplar 1 
M. Rif at Beye 

Şehir cereyanı mütebeddildir. Hal
buki makineniz daimi cereyan iater. 
Y alruz münaaip traıuformatllr bul
mak kil.fi defildlr. Tranaformatörden 
sonra rödre8man ve filtraj li.znndır. 

Zonguldallta Avıılla t Ömer 
Ldtfl Beye 

iki hafta evvelki nuıbamızda haftalık 
proaramı diğer havadislerin fazla.lılm
dan maalesef dercecleınemİftik. Özür di
leriz. Program badema bir haftalık bir
den konulacaktır. 

lıtanbul merkezinin ufultulu gelmeoi
ne ayni dalgada bir telıiz telgraf ıı>er· 
kezinin çalıtmaaı aebebiyet verdiği zan
nolunuyor. 

Bu gfinktl program 
ISTANBUL, 1200 m. 

18 • 18,45: (Muuffer B.) 
18,45 - 20: Orkestra. 
20 - 20,45: Hamiyet Hanmı. 
20,45 - 21,30: Mahmure Hannn. 
21,30 - 22,30: Orkestra Ajana, Borsa, aa
at ayarı. 

ANKARA, 1638 m. 
12.30 : Ankarapalaa Orbotra11. 
is. : Orkestra: Ouvertlire La P..-.ıea
ıe, Jaune, fantaiıie samaounet Dalila 
Romance sanı paroleı. 
18.40 : Gramofon. 
19.10 : Danı musikisi. 
19.40 : Gramofon. 
20.10 : Ajana haberleri ve hava raporu. 
VARŞOVA 1411 m. 

13,15: Plak 17: Plil.k. 18: Plak. 
19.25: Hafif musiki - Müaahahe. 211 
llk bahar konıeri (Bacb, Linke, Sin
ding). 22,30: Konıer. 23,35: Caz. 23,40: 
Jeneral Pilaudaky H. Rumca bir kon
ferans 24: Caz. 
BUDAPEŞTE 550 m. 
18: Caz muıikiai. Konu§malar. 20,35: 

Johann Strau11'un "Gece kıqu" (Fi ... 
dermauı) opereti. Mliteakiben; Siıan 
musikisi. 

MONIH 532 m. 
18: Radyo orkestrası. Konupna.lar. 

22,35: Oda muıikiıi (Scharrer, Tacba
ikowıky). 23.20: Haberler. 23,45: G ... 
ce musikisi. 

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

21: Kantık netriyat. Konuıma. 22.58: 
Rudolf Pekmin idareıinde gece konse
ri (Bizıt, Dvorak, Gluk, Schubert vı.) 

MILANO - TORINO - Florenaa 
18: Şarkılar. 20: Plil.k. Konupnalar. 

20,26: Haberlet". Plak. 20,35: Kahve 
muıikiai. 21,35: Piyea. Müteakıben ra
dyo orkeatraaL 

PRAG 487 m. 
20,25: Plak ile caz muıikiai. 20,56: 

Prag şarkıcılanmn konseri. 21,25: "Ro
mantikçi'' iaimli piyes. 

Devredilecek ihtira beratı 
Ali feveranlr menniler haldnndalı:I 

ihtira için 27 Mart 1930 tarihinde lı
tanbul Vilayeti celileaine takdim edil 
mit olup evrak kaleminin 5166 nu
marası ile mukayyet müracaat üzerin 
deki hukuk bu kere batka11na devir 
veya icara verileceğinden bu bap•a 
fazla malumat edinmek iatiyen zeva
tın lstanbul'da Bahçekapıda Tat Ha
nmda 43 - 48 numaralarda kil.in vekili 
H. W. STOCK Efendiye müracaat ey 
lemeleri ilan olunur. 

1001 

Dil anketi 
(Başı 1 inci sahifede) 

Ben aoruyorum : 
- Türkçede yeretmit, halk tahaka

lanna kadar inmiı olan kelimelerin mut
laka türkçelerini bulmak zarureti var 
mı? 

İtte cevabıı 
- Elbette varchr. • . Güzel dilimizin 

ıenitliğinin denıcealnl bilemiyoruz. Bu
nu bilmek milli bir vulfedir. Şu birkaç 
aylık 8l'llfbrma ile Öğremnİf oluyoruz ki 
türkçe, tahmin ettifiınhden çok daha 
zengin bir dildir. Bir milliyetperver ta
aavnı:r adilir mi ki dil loazineaini bul
mak için gecealni gündllzüne katmaam? 

- scı. derlemesinde, diğet" türk leh
çelerindeld kelimelerin de yardımma mil 
raca.at edilmeli midir? 

Ali Canip B. kı.aaca ..-.p verdlı 
- Dlfer Türk lehçelerinden istifade 

ecleblllriz tabii • • 
- Arap ve farsça kelimelere bulu

nan brtılıklan begeniyor muıunuz ? 
- Befenlyonım. İçlerinde çok yara

tıklılan var. Tabii baıı1- tetkik ve -
nif edilecek!.,... Ve ııltıılde daha iyileri 
meydana çıkacak. 

Kelime ortaya ııtmelıı berkeein halda. 
dır. Fakat IQgat kitaplarmda yer ecı ... 
cek kelimelerin dddt bir taanife tabi tu
tulmaları zaruridir. Mesela Ziya Gö
kalp türkçeye birçok yeni kelime hecll. 
ye ebnitti. Fakat bunlar arasında bir telı 
kelime uzun ömürlü olabildi. MefkUrel 
Bugün onu da kullaıunıyoruz. Mefküre 
yerine öz türkçeai olan ülküyti kullanr· 
yoruz. " M. S. 

• • • 
Osnanlıcadan tilrkçeye 

Bana dün içimizde çok yükıek yeri ve 
derin bilğiııi olan türkçeyi ., ıüzel ya
ııanlardan bir def eril arlradq _..fu: 
Sen bu lıte ulu orta glclenlerdst miıln 7 

Bu büylik yolda (cadde) blğlalz (ca
hil) yürilneceğine ben lnanmıt değilim. 
Ancak dilimize clotru d&nü,ün hatla
dığı ~ yukan elli yıldan beri hep bu 
oorfu ile kartılqtnn. Artık l:ri anladun, 
ki bu aorğu geriye çeken bir ıeydlr. 
Ben dil itinde her iıte oldujju gibi dar 
düıüncell delilim, bununla beraber di
llinde bir tek yabancı ıözlln kalmasını 
istemem. Yapmacık (cali) dilden bü
yük soyumun ne çektiğini çok içinden 
bilirim. Beni eski kabftnk sözlerin çeki
minm (cari be) bizi nasıl oyaladığını çok 
iyi bilirim. Keıtirme giderken bize alun 
lı (cazip) gibi göriinen bu edci tanıdık
l11rm delice otu gibi dllimb:i dört yan.
dan (cebhe) ıardıklannr da bilirim. Bu 
güne dek kullandığımız sözler için g&
ne olabilir (caiz) demek dilime kötülük 
ehnektir. Hele fU yol anbna itinde bi
raz ileıileyelim de bakalım bugün fU i
ti pek aykırı ıörenlerin sözleri ne gibi 
bir sona varacaktır, anlatdaın. 

Dil iti ileri ıitıne itidir, bunda bir adnn 
teri atılamaz de#erli gençlerimizin her 
ıün bu dilde yudıklannı okudukça o 
yanlıı düşüncelere kendi kendine karıı· 
lılf; erildiğini görüyoruz. 

Bir çok ekıiği varmtf, olabilir bu clill
mizin eksikliği değil, onu bu güne dek 
benimsememizin ğerekliğidir. Bu inaç 
ve İç duyfuau itidir, ıüı ve göıterit i
ti değil. Dilimizin tükenmez kaynafı 

bulu-dığı, karırlığı bulunan öne ıü
rülen her aözün Tlirkçeaini bize verir. 
Y etet" ki, biz onu ıeverek bilimli, erim
li bir yolda bana görelerden kurtararak 
çalı§Rlım. 

• • • 
Edirne meb'uıu 

ŞEREF 

Liste (10) 
Kabahat: Y arultı (yanılmalı:: kabahat 

işlemektir). Kabiliyet: Baprabilim (Ba
~abllmek gilcll). Kabul: Alma (Kötü 
bir it) yapma. Bu alçaldığı yapamam. 
1stegl olma (nuı olma). Kabir: Kara
yer , sin. Kadet"ı Alınyasızr, yuı. (Alm
yazm bahıttan ziyade kadere yakıtır) Ne 
yapayun, alnına böyle yazılmıt. Kadr: 
Değer. Kadit: ı - Anklak. lakelet(Ank
Iamak : eti ve yağı sllzillmek demektir) 
2 - Kuru, ank. nyıf. Kaide: 1 -Ayaklık, 
ayak (sütün ayaklığı gibi). 2 - Yol (Bu 
işin yolu şudur.) 3 - Kök (Dilstur, eeaa 
karşılığıdır.) Kafile: Dul, sürü, kervan 
(farsçası karban, karvandrr). Kafiye: 
Uygu. Kil.inat: varlıklar. Kamua: Bil
yük sözlllk, söz kütüğü. Kanun: Yasa, 
düzük, tüzilk (Kanun yapmak : y;şı
mak, düzmektir). 

Muallim: Ragıp Tevfik 

• • • 
Dokuzuncu dizi 

ibda: Yaratma. ibra: İlitik, bırakma.. 
mak, ilitiği kalmamak, icmal: Özü, top 
luluk. icra: Yapma, yerine getirme, İc
ra ettim, yerine getirdim, yaptım. Ka
nun ahkfunı icra edildi: Yasa buyuruk
lan yerine getirildi, gibi. İçtihat: İna
rum, düşünilş, Uğı'afma, çalı§ma. idare: 
Geçim, bakım. oluruna gitme. oluru ile 
geçinme. iddia: DlrC'Dme, direnerek söy 
leme. idman: Namaz. idrak: Erişme, 
kavrama. ihale: Verme, verek. İhale 
müddetinin hitamında. verek gtinilnün 
bitişinde. lhdaa: Çıkarma, ortaya çıkar
ma, ortaya atına. ihraz: Ulaşma, kavug
rna, dileğe erme. 

Seyrisefainde: Halit Ziya 

• • • 
Liste (7) 

Gadir ı kıyma, acımama, gerçekten 
uşma, kötülük etme. Gaflet: dalğmlık 
boş bulunma. Gaileı çok yorucu, aıkıcı 
iş; tasa. Galebe: yenme, ilstünglenı~. 
Banimet: kavga malı, kazanç uyma. 
Garip: yabancı, tuba!, ıatılacak. Gava
mız: incelikler. Gııybubet: bulunmama, 
olmama. Gaye: son, ula§. Gıda: azık. ka 
tık. besleyici. Gına: zenginlik, usanç, 
tok, doyum olma, türkü, çağırma. Gir
dcp: deniz çukuru, su kıvrıntısı. Gu
rur: böbürlenme, kurum, satma. 

Süleymaniye: Şefik 

Evkaf müdiriyeti ilanları ==ı 
ihale tarihi ilan tarihi 

15 Nisan 933 
Kıymeti 

Muhammen esi 

15Mart 933 

Lira Kurut 
250 00 Büyükçar§ı'da Perdahçılar hanı aokağmda 21 

No. lı dükkanın yarıaı. 
229 17 

1516 

166 67 

355 ()() 

125 00 

Mercanağa mahallesinde Seraakerkapısı cad· 
desinde eski 44 ve 46 No. lı biri bir odayı 
müştemil diğeri bila mü§temilat iki dükkanın 
tamamı. 

Tamanu 7203 arşın miktarında bulunan Ka
dıköyü'nde Osmanağa mahallesinde Haaırcı-
başı aokağmd a dört defa bet mükerrer atik 
ve 13 cedit No. lı arsa ile derununda bulunan 
barakanın yarı hiaseei. 
Tamamı 145 arşın terbiinde bulunan Galata'da 

Arapcamii mahalleainde bakır aokağmda eski 
10 No. lı mağazanın 240 hiuede 20 hissesi. 
Tamamı 710 ar§m miktarında bulunan Has
köy'de Pirmehmetpaıa mahallesinde Kum-
barahane caddeainde Kalafatyeri'nde eski 1 
No. lı iratlı arsanın 108 bisaede 18 hissesi. 
Tamamı 28 arşın miktarmda bulunan Üskü
dar' da Ruınm ehmetpqa mahallesinde Şem-
aipa§a caddesinde 53/59 No. lı dükkan araa
amm yarı hisse si. 

Baladaki emlik hiaaeleri 1 5 Mart 933 tarihinden itibaren 
dört hafta müddetle ilana konmuttur. lhaleei 15 Nisan 933 
cumarteai ııüııü saat 15 tedir. Taliplerin kıymetin yüzde ye
di buçuğu niabet1nde pey akçelerile beraber İstanbul Evkaf 
Müdiriyeti binasında Mahlwa t kalemine müracaatlan 

. !"' -...-- .... (1160) 
5"\...... L -. are--

l,_~~••_t_a_n_b_a_ı_B~e-ıe_d_ı_1_e_•i~UA~n-l_a_n~~~~' 
İstanbul Belediyesinden ı Yük arabalarının Galata köprü 

sünden geçebilecekleri aaatler değiıtirilıniıtir. Daiıni Encü
mence 7-3-933 tarihinde verilen kararın hulasası aşağıda ya
zılıdır. llan olunur. Karar : (Tek ve çift atlı bütün yük ara
baları saat 8 den 1 1 e ve 16 dan 19 a kadar Galata köprüsün 
den geçemez~)- (1286) ___________ _ 

Vesaiti nakliye resminden olan borcundan dolayı haciz 
altına alınan Muharrem efendiye ait 2544 numaralı otomo
bil 26-3-933 pazartesi giinü saat 11 de Kadıköyünde Rın
tun caddesinde Miısakı Milli sokağında Latif efendi garajın
da bilmüzayede satılacağı ilan olunur. 

:[. :ıt-' ~ 

Vesaiti nakliye resminden olan borcundan dolayı haciz 
altına alınan 2084 numaralı otomobil, 25-3-933 pazar günü 
aaat 11 de Taksimde Merkez garajında bilmüzayede satıla

- cağı ilan olunur. (1290) 
--'~-----------------------------

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Mikdarı: Milimetresi ı Nev'i: 

500 Metre 25 m/ m Yassı kayış 
500 .. 30 " .. .. 
500 .. 40 .. .. .. 
500 .. 50,, .. .. 

Yekfuı 2000 

Taliplerin ni1mUB.e ve §artnameyi gördükten sonra pazar 
lığa iştirak etmek üzere% 7,5 teminatlarmı hamilen 29-3-
933 çarıamba giinü saat 14 te Galatada Alun satım komisyo
nuna müracaatları. (T) (1 !59) 

Heybeliada Sanatoryomu 
Baştababetinden: 

Sanatoryom için verilecek nümuneye göre 60 takım rop 
döşamber pazarlıkla imal ettirilecektir. Taliplerin nümune
leri görmek üzere her gÜn Galatada Kara Mustafapaşa soka
ğında latanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi Levazım Me
murluğuna pazarlık için dahi 29 Mart 933 çarşamba günü 
ıaat 14 te mezkUr merkezde müteşekkil Mübayaa komisyonu
na müracaatları. (1281) 

Istanbul Defterdarlığından: 
Kamerhatun mahallesinin Sergia aokağmda kain 57-5, 

59-7, 18-30 No. lı hanelerin yansma ait müzayede 25 Mart 
933 tarihine müsadif cumartesi gÜDÜ yapılmak üzere bir haf
ta müddetle temdit edilmiıtir. (1257) 

Darülfünun Sabnalma 
Komisyonu Riyasetinden: 

Talip zuhur etmediğinden nafi paurhkla ihaleaine karar 
verilen Tıp Fakültesinin Yat aepze ihtiyacab (1933) aeneai 
Mayu gayeaine yani (1932) aeneyİ maliyeei nihayetine ka
dar pazarlık suretile ihııle edileceğinden talip olanların teklif 
mektuplarile birlikte teminat akçelerini hamilen Martın 22 in 
ci çarıamba günü zevali aaat ikide Mülga harbiye nezareti bi 
naamda müteşekkil Darülfünun Satmalma Komiayonu Riya
aetine milracaatları ilin olunur. (1275), 

Adalar Malmüdürlüğünden: 
Burgazadaamda Manaatırcaddeainde 20 No. h tarlanın 

rusfmm 20-11 hisaesile diğer ruafmm 25/13 hisseai vergi bor 
cundan dolayı 20-3-933 tarihinden itibaren yirmi gün müd
detle müzayedeye çıkarılmııtır. Taliplerin 9-4-933 pazar gÜ 
nü saat 14 te Adalar İdare Hey'etine müracaatlan. (1280) 
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İLAÇLARINIZI Bahçe 
Kapı' da SALİH NECATI de:ı alınız. Rcçdcleriniz büyük bir 

dikkat ciddi bir istikam ~tle hazırhluır ASiPiROL NECATi Grip, nazle b;q vıı di' ağnlanmn 
müessir ilacıdır. Liıtfen tecrüb3 ediniz. 
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Istanbul Ziraat Bankasından: 

• 

Sıra 

No. 
73 

261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 

Semti 

Galata 
Kandilli 

Mahallesi SokaiJ 

Kemankq Mmtafapqa Karaoilan ve Şeftali 
Kandilli Ayazma 

V!I!._ ,, ,, ~ 

Atikalipaşa Atikalipap Çilingirler 
Beykoz Beykoz Kavakdere 
Yenimahalle Yenimahalle Birincibağlar 
Galata Kemanket Kara Muıtapap Havyar han 
Bakırk5y Sakızağacı T aıhaa 

Cinsi Hissesi 

Kagir üç hane ve bir dükkin 14196 
Hane 3-8 
Arıa ziraı 186 Tammaı 
Dükkin 2/12 
Arsa zirai 46 16130 
Arsa ziraı 120 Tamamı 
Oda Tamamı 
iki bap dükkanı müıteır91 bir bap hane ,, 
elyeym iki hane ve bir dük kan 

Emllk 
No. 

Hiueye göre mu
hammen kıymeti 

T. L 
13-15-16-18 

9 
3940 .. 
1125 .. 

250 .. 
200 .. 
100 .. 
200 .. 

7 
3 

60 
12 
33 

88-90-92 
3000 .. 
20;,o .. 

268 Kadıköy Osmaaağa &ğütlüçefme Ahtap hane " 298 750 ,. 
269 Beykoz Beykoz Fevıipaşa Nim kagir iki haııe 112 114116 1000 " 
270 Beyoğlu Kaaıerhatun Kalyoncukulluk Apartıman ve dükkln Tamamı 200 10000 " 

Yiizde yedi buçuk pey akçelerile ihale bedelleri nakden veya gayrimübadil bonoıu ile ödenmek liıere yukarıda evsafı yazılı gayrimenkuller
d,.n 270 ııra numaralısı kapalı zarfla diğerleri açık arttırma ıu"etile ıatıp çıkanlmıştır. Kati ihaleleri 3/4/933 pazartesi güntı aaat on bet
tedir. Şartnameaiııe tevfikan tanzim olanacak kapah zarflann mezkür saatten evvel bankamızdaki aatış komiayonuna tevdü muktazidir. 
Şartname banka.mu kapıama Hılmıştu. Senei haliye vergiaile Belediye rtlıumu miifteriye aittir. 

Hisseye g5re mu· 
• Sıra No. Cinsi Hisıeai Emlak No. hammen kıymeti Semti Mahalleai Sokağı 

136 Hane 3/8 11 300 T. L. Paıabahçeai Paıabahçeai Fenerli 
137 Arsa ziraı 140 Tamamı 17 420 ., Kadıköy Oamanağa Dut 
144 Hane ve dük. " 46,48 15JO ., Edirne kapı Atik Mustafapap Lonca 
148 Kagir hane ,, 37 800 ,, 
153 Kalp ahıap hane ,, 25 40() .. 

.. .. Kilise .. Molla qki Yanaki kalfa 
155 ,, " ., KAgir dük. ve hane ., 21,48 '!500 ., 
160 Arnavutk6y Arnavutköy Büyükayazma Ahşap hane " 159 800 " 
161 Beyoğlu Kurtulllf Değirmen ., 1/3 73 235 ., 
162 Çarııyıkebir Çartı Bodrum han Klgir dili<. Tamamı 6 900 ,, 
167 Arnavntköy Arnavutköy Y ağbane çıkmau Hane ., 22 200 " 
168 Fener Abdisubaıı Ayazma Araa zirai 87 ,, IS 210 ,, 
169 Edirnckapı Çakırağa Kuyu:u " ,, 159 ,, 30 130 ,, 
170 Balat Karabaı Balat köprübaşı ,, " 407 ,, 44 1250 ,. 
173 Arııavutk5y Amavu!köy Kireçhane ,, ,, 170 ., 14 340 ,. 
197 Eeyoğlu Kamerhatun Kalyoncuklluğu Kigir hane 9/32 129 5625 ,, 

Pey d .çelerile ihale bedelleri nakden veya gayrimübadil booosile ödenmek üzere yukarıda evaafı yazılı gayrimenkuller 13-3-933 tarihin
den itibaren bir ay zarfında pazarlıkla satılacaktır. Şartname bankamız kapısına asıfmııtır. Seael haliye vergiıile beldiye rüsumu 
müşteriye aittir. 

Sıra No. Semti Mahalleli SokaiJ 
116 Heybeliada Yalı Yalı 

119 Beyoğlu Y eniıehir Keruteci ve PapuoğlQ/ 
207 Büyükada Karanfil Karanfil 

Cinai 
Dükkaa 
Ahşap 2 hane 
Araa metresi 831 

Hissesi 
Tamamı 

.. .. 

Emlak No. 
100 
32/3ı 
55 

Hisseye göre mu· 
hammen kıymeti 
600 Türk liraaı 

1500 
1200 

.. 
208 Paşa bahçe Paşa bahçe Sultaniye 

lııcirköy lncirköy mevkii Arsa zirai 9() ,. 97 200 
500 
200 

.. 
211 Davutpap iskeleli Kllrkçllb&fl Yeni sokak Ahtap hane ,. 
213 Yedikule İmrahor llyaı B.Hacı Manol Arsa ı·raı 122,50 ,. 

37 
" 117 " Pey akçalarile ihale bedeileri nakden veya gayrimObadil lıonolarüe ödenmek ftıere yukarıda 

detteri hır hafta temdit olunmuttur. Kat'i ihaleleri 23-3-933 perıembe glinü saat on beştedir. 
Ş.rtname bankamız kapısına asıl11Ufhr. Senei haliye vergisile belediye rüsumu müıteriye a;ttir. 

evsafı yazılı gayrİ•enkullerin satış mDd-

Istanbul Gümrük Muhafaza 
Başmüdürlüğünden: 

21Mart933 gÜnÜne rastlıyan salı g\lnü saat 14 te kapa
lı zarfla münakasası yapılacağ mı ilan ettiğimiz 800 tane ce
ketin yİne kapalı zarf usulile münakasasını 25 Mart 933 gü. 
nüne rasthyan cumartesi saat 14 te yapılacaktır. 

~artnaınesind~ bir metrosunun sikleti 400: 460 gram 
denilecek yerde bır metro mu rabbamm sikleti 400 : 460 Gr 
diye yazıldığından aıhhatı veçhile tashih edilmittir. • 

İstekliler tashih gören §artname ile nümunesini satın.al
ma komisyonunda görebilirler. 

lstek~ilerin belli saatten evvel kapalı zarfla ve eski ilanı 
mız veçhıle (600) lira teminatlarile komisyona gelmeleri. 

(1279) 

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

38 1 kıymeti lira 
68 13 
75 8 13 

200 ~~ 13 
13 

Ma~ara naJ:üyeainde Palaty a nam diğer Saraylar kanyeaın 
de vaki em".~ metrUke. la§ ocaklarından çıkarılan 381 adet 
45 _metre ~ abı. ta§m ihalesi 22 Mart 933 tarihinde yapda
cagmdan taliplerm Erdek maldaireıine müracaatları. (1180) 

--.. Aslan ve Eskihisar "" 1 MOITEHl: ÇİMENTO VE SU KİRECİ 
Fabnkaları Anonim Şirketinin: 

1099 

26 Mart 1933 tarihine miiadif Pazar siinü .... t 15 n 16 da Galaıa'cla 
Agopyan Hanında inikat edeceii evvelce iliın olunan adi .,., f.,.lnJide ru.. 
•:dar~ h.eyeti umumiye!erinin, firket merkez.indeki oalonun clarlıjma m• 
nı ayru gun ve aaaUercle Beyoilu'ncla Telclce meydanında ki.in Totonya sa· 

~ lonlanncla içtiına edeceji ilan olunur. 

iktisat vekaletinden: 
Türk mahsulat ve maınulatma henüz pazar olmayan mem 

leketlerden takas tarikile yapıJacak ithalata dair 18-12-932 
tarihinde gazetelerle neşredilen ilirun dördüncü maddeıinde 
yazılı memleketler arasına (Norveç) dahi ilave edilmiştir. 
Keyfiyet ilan olunur. (1284) 

Milli Türk Sevahat A cent 

A 

ŞİKAGO SERGİSiNE 
tertip ettiği aeyabate iıtlrak ediniz. 

10 Temmuz 20 Ağustos 1933 
.... GALATA. SARAY 
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Zonguldak Belediyesinden 
1 Mart 933 tarihinden itibaren 15 Nisan 933 tarihine 

kadar bir buçuk ay müddetle Zonguldak su projesinin ya
pılması münakasaya konulınu§tur· Kazanana bin bq yüz lira 
verilecektir. Evrakı müteferria ve terait Ankara ve İstanbul 
Belediyeleri heyeti fenniyeler inden aranılmak aurteile öğre
nilir ve tedarik edilebilir. (91 6) 

Ankara Nafıa 
Başmühendisliğinden: 
Kapalı zarf uaulile ihale edileceği evvelce ilin olunan An

kara' da Emniyet Abidesinin Taş blok ve relief in~aat~a. ta
lip çıkmadığından 16-3-933 tarihinden iti~~ hır .~Y ıçmde 
her pazartesi ve per§embe günleri intaç edılebılınek uzere pa

zarlık auretile ihale edilecektir. 
Talip olanların ilan tarihini takip eden her Pazartesi ve 

Pertembe giinleri Encümeni Vilayete müracaatları ve 4erai
ti anlamak için §Brlname ve projelerini 10 lira mukabilinde 
her gün Ankara B&§mühendialiğinden alabilecekleri ilan olu
nur. (1247) 

Bakırköy Malmüdürlüğünden: 
İımi Mahallesi Semti Dönüm Evlek Ziraı 

Mösyö Dilan ve 
Pol Levi ve Hana 
Peti Herat Kap-

lanç.~ . Y~ilköy Fener 1_63 2 244 
Balada mevki ve mikdarı yazılı arazı vergiye olan bo _ 

cundan dolayı 28-3-933 tarihinde talibine ihale edil v• r 
den talip olanların pey akçelerini müstahsiben Bakırk·~ı:
re Hey' etine müracaatlan. (1274> oy • 

İat. Mr. Kumandanlığı 
Satmalnıa kom. ilıinları 

Harbiye mektebi talebesi 
ihtiyacı için 1500 adet 8§ ka
bı ile kılıfı ve kayışları 25-3-
933 cumartesi günü saat 14 
te açık münakasası vardır. İs
teklilerin tartname ve örnek
lerini görmek için her gÜn ve 
münakasaya gireceklerin bel 
li vakitte komisyonda hazır 
bulunmalar!. (522) (955) 

622 

Tophane askeri fırınındaki 
tekne kazıntıları ve elanek kı
rıntıları 25-3-933 cumartesi 
günü saat 14 te açık satışı ya 
pılacaktır. İsteklilerin şartna 
mesini görmek için her gün 
komisyona ve kırıntı ve kazın 
tıları görmek için fırına ve sa 
tışa girişeceklerin belli vaktin 
de komisyonda hazır bulun
maları. (523) (956) 

iflas dolayısile 
SAT 1 Ş 
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latanbul ikinci lflaa Memurluğundan: 
1 na. ebniı olan latanbul' ela Mahmut 

Pata yokuşu alt luammda 256 ve 258 
numerolu mağazada lncilli Damadı Ma
cit Mmrlı Ticarethanesinde mevcut ço
rap fanile trikotaj vesaire tuhafiye eı· 
yasının 25 Mart 933 cumarteai günün
den itibaren her gÜn aabah aaal 9 dan 
12 ye v-ıl d~ 6 ya kadar perakende ve 
sergi auretile satışa batlanılacağı ilin 
olunur. 
~~~~~~~~~~~-

ZAYi. - Oaküdar Liaeainden 927· 
928 aeneainde alımı olduğum tehadet
namemi kaybettim. Yenisini alaca· 
ğımdan zayiin hükmü yoktur. 
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Betihtaı icra Dairesinden: 

Mahçuz olup paraya çevrilmeıine 

karar verilen 1 reea 8 yaşında doru 

atın delliliye ve ihale pul reıimleri 

miifteriıine ait olmak Üzere talip o

lanların 29.3.933 tarihine tesadüf e· 
den ça...-mba günü aaat 10 dan 12 ye 

kadar Fatihte Hayvanpazannda ha
zır bulunacak olan memuruna müra• 
caal eylemeleri ilin olunur. 

/hinci Ticaret Mahhemeainden: 
latanbulda Y aiiıkeleainde 11 /5 nu

maralı mağazada Sezai Omer ve Ali 
Rıza Şirketinin Ankara Memurlar Ko-

l operatif Şirketi zimmetinde mal be
delinden alacağı olan mebaliii nitık 

\ 

olup mezkUr kooperatif ıirketi tara· 
fmdan, Sezai Ömer -.e Ali Rıza Şirke-
tine gönderilmit olan biri: 5 ıubat 933 
tarihli ve 657 numaralı ve 21 tubat. 
933 vadeli ve 692 lira 32 kuruşu ha
vi. Diferi: 8. tubat. 933 tarihli ve 
662 numaralı ve 20. mart. 933 vade· 
li ve 573 lira 51 kuru9u muhtevi iki 
lcıt'a emre muharrer senedin zayi ol· 
duğu mwna.ileyh Sezai Omer ve Ali 
Rıza Şirketi tarahndan bilheyan me:ıı· 
kilr senetlerin İptali talep olunduğun· 
dan mevzuubahis iki kıt'a emre mu
harrer aenedin her kimin yedinde iae 
45 gün zarfında mahkemeye ibraz e
dilmeai ve akli takdirde salifüzzikir 
senetlerin iptaline karar verilecefi 
ticaret kanununun 638 inci maddeai
ne tevfikan ili.n olunur. 

Devredilecek ihtira beratı 
La.tik ayakkabılan ve liatik ta

banlı ayak kabdan inıaline dair bir 
uaul ve cıhaz hakkındaki ihtira için 
Sanayi Müdiriyeti wnunıiyeıinden İı· 
tibaal edilmit olan 8 Niaan 1931 tarih 
ve 1380 numaralı ihtira beratı üse· 
rlıK!eki hukuk bu kere bir diierine 
devır veyahut icara verileeeiinden 
bu huıuata fazla mal\ımat edinmek İl 
teyen zevatın lstanbulda Bahı;elcapu 
da TAf Hanında 43-48 numaralar
da kain vekili H. w. Stock Efendiye 
müracaat eylemeleri ilin olunur. 
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SEYRİSEFAİN 
Merkez acenta: Galata Köprühatı B. 2362. 

Şuhe A. Sirkeci Mühürdar ::u.d• H. 2,3740. 
~~~~~~~~~~-~ 

TRABZON POST ASI 

CÜMHURIYET 
22 Mart çarşamba 18 de Ga
lata rıhtımı.,dan lralkar. 

3 üncü koıordu 
Hanları 

--------------------~'---Gümüşsuyu hastanesi için 
açık münakasa ile 5,000 kilo 
siit satın alınacaktır. ihalesi 
l Nisan 933 Cumartesi gü
nü saat 14 te yapılacaktır. 
Taliplerin şartnamesini gör
mek üzere her gün ve müna
kasaya iştirak için o gün ve 
vaktinden evvel Fındıklı'da 
3. K. O. SA. AL. KOM. nu
na müracaatları. (53) 

(1057) 
829 

* * * Davutp&§a kışlası pazarlık-
la tamir ettirilecektir. ihalesi 
25 mart 933 cumartesi günü 
saat 11 dedir. Taliplerin tart
naıne ve ketifnameaini gör
mek üzere her gün ve pazarlı
ğına iştirak için o gün ve vak
tinden evvel Fındıklı'da 3 K. 
O. Sa. AL. KOM. nuna müra
caatları. (59) (1250) 

1108 ,. ,. ,. 
2. Sv. Farka için pazarlığa 

konan 25000 kilo un pahalı 
görüldüğünden ihalesi 22 
Mart 933 saat 14 te bırakıl
mıştır. Taliplerin şartnamesi 

ni görmek üzre her gün ve pa
zarlığına iştirak için mezkôr 
gün ve saatten evvel Fındık
lıda 3. K. O. Sa. Al. Kom. nu
na müracaatları.(58) (1227) 
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Çatalca Müstahkem Mevki 
kıt'ah için açık münakasa ile 
alınacak olan 32,000 kilo yu
laf verilen fiat pahalı görüldü 
ğünden ihalesi 27 Mart 933 

pazartesi günü saat 14 te yapı 
lacaktır. Taliplerin tartna
mesini görmek üzere her gÜn 
ve münakasaya ittirak için o 
gün ve vaktinden evvel Fın
dıklı'da 3. K. O. Sa. Al. Kom. 
nuna müracaatları. (60) 

(1291) 

* * * .>. K. O. ihtiyacı için açık 
münakasa ile 4 kalem muta
biye satın alınacaktır. İhalesi 
12 Nisan 933 çartamba günü 
saat 11 dedir. Taliplerin nü
munelerini ve ıartnameaini 
görmek üzere her gün ve mü
nakasaya ittirik için mez!U{ 
gün ve vaktinden evvel Fın
dıklı'da 3. K. O. Sa. Al. Kom. 
nuna müracaatları. (62) 

(1293) 

Beyoflu Dördüncü Sulh Hultult 
mahltemeaindaı: 

Terekeaine mahkemece yauyet o

lunan müteveffa Celilettin Arif Be
ye ait olarak: 

1) lıtanbulda Şehzadebatında Kı· 
rıktulumba aokajmda (1) numaralı 
hanede mevcut e9yayı metruke açılııl 
arttırma suretile 26.3.933 pazar gÜ· 
nü aaat 9 da aalılacaktır. 

Talip olanların mezkür ıün Ye aa• 
atte onaballinde hazır bulunmaları r 
zumu ilin olunur .. 

Kadıköy Malmüdürlüğünden: 
Göztepede Amerikan Fidanlık müessesesinde mevcut 

1000 çeki miktarınd~ki ta§m beher çekisi mahallinde 7,5 ku
ruştan ve pe§in para ıle 28-3-933 tarihine müsadif salı günü 
14,5 ta bilmüzayede satılacakbr. Taliplerin o/o 7 ,5 pey akçele 
rile malınüdürlüğünde mütekkil komiıyona o günde müra
caat etmeleri. (1175) 

İstanbul Sıhhat Müesseseleri Satmalma Komisyonu Reis• 
liğinden: 

Tıp Talebe yurdu için lüzumu olan 424 çift yerli yazlık 
iskarpin olbaptaki nümune ye hususi şartnamesi veçhile v 
28-3-933 salı günü saat 14 te pazarlıkla ihale edileceğinde 
taliplerin komisyona müracaatları. (1282) 
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T enı, herkesin hayretle taktır ettiği taze
lik ve güzelliğe bugün artık malik değil· 
dır. Dünkü dü,ünceler ve geceki uyku· 
suzluk o güzel çehrede 'ayanı dikkat 
izler bırakmı,tır. Hiç bir zarar iras etme
den size sıhhat ve hayat verici bir uyku 
bah,eden ve bu suretle güzelliğinizin 
sadık bir bekçisi olan ADALIN tabletl84 
rini niçin kullanmayorsunuz 1 
ADALIN tabletleri kullanırsanız sabah• 
leyin taze, canlı, neş'eli gül renkli ola
rak kalkarsınız' 

dal in 

ı' 
edecek Bütün Hanımlarımızı memnun 

büyük bir sürpriz hazırlıyor 

tabletleri. 

ECZANELIAOEN "IÇITI ili ALINA.llll.ht 

Dr. A. KUTİEL 
Karaköy Börekçi fmm aıraamda 34. 
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Yerli Mallar Pazarı 
Baştan ayağa, tepeden tırnağakadar 

Yerli Malile giyinebilirsiniz 

Kurban Bayramında 
Pahalılığa kurban olmak lıtemezıeniz 

Bütün Bayramlıklarınızı 
Yerli Mallar Pazarından alınız 

Ucuz Sağlam Güzel 
Ankara'da 1 lıtanbul'da IE Samıun'da 

Çocuksarayı caddesinde m Babçekapı'da • Beyoğlun'da fstiklfıl caddesinde i Bankalar caddesinde 

"iıı'-!~-· • . • ,,. . ,,., . ' . • - ' 

SIHHA TiNiZi KORU AK 
iÇİN YALNIZ 

KOCATAŞ 
Memba Suyu İçiniz. 

Membaında yapılan '-ni tertibat, Büyükdcre'de Fabrikasında mevcut 
ASRI TESiSAT sayesinde bu oaf ve temiz SUYUN TEMiZLiK cihe
tinden de MEMLEKETiMiZDE BiR MiSLi YOKTUR. 

Otellerde, Lokantalarda, Tiyatrolarda, Sinemalarda 
Her yerde ve her yerde 

YALNIZ KOCAT AŞ SUYUNU 
arayınız ve 

Merkez deposu 
Galata. F ermeneciler No. 102. 

Tel. 40713 

emniyetle içiniz. 

AL'ETOlLE 
Hovagİmyan Biraderler 

1 
Beyoğlu latiklil caddesi 437 

Bütün dünyada 

! : n:ı:urc~~ 
ı VERlE DE P A

RiS ' in icatırer'
deai Mavo ke
merleri MIXTE 

ı korselerini ara
j yınız Şık. rahat 

1 

ve odıhi en 11011 

model hazır ve 
1 ısmarlama kor-

selır. Koneler i
çin -.in le. 
azimat çeşitleri 

Damar Jİ,kinli-

1 ği için WlC ve OCULTA nıarka eliı -
I :· . . , .- . , : , . ,, . . ı .. , 

TÜRKİYE İS BANKASI 

1 1 

ııss 

Beyoğlu DepMu 
Beyoğlu Kooperatifi 

Tel. 40338 
1 

tiki çoraplar. Taklitlerinden sakınınız. 
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Gazetecilik ve Matbaacılık T. A . S 

Süt 
veren 

annelere Fosfat ıs 
' 

r Malt Hül&sası Kullanınız sütünüzü arttırır 
Çocuklann kemiklerini 

Kuvvetlendirir 

• 
Istanbul ve Trakya 

Anonim 
Şeker Fabrikaları 
Şirketinden: 

Alpullu 
Türk 

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

Kristal Toz, Kilosu 36,1s Kuruş 

i 

Taşradan vuku bulacak siparişler yüzde yirmisi peşin ve mütebakisi hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal 
gönderilir. Depodan itibaren bilcümle masarif ve mes'uliyet müşteriye aittir. Müşteri isterse sigorta ettirilir. 
• • 

Adre~: stanbul,Bahçekapı,4iincüVakıfhan4üncükat, Telgraf adresi:lstanbul Şeker Telefon:24470.79 
481 

~ ' .ı --:- • --- --. ----- • 



!Ankilralının. -Defteri' . . . -

YENi BiR iMTİHAN 
'ANKARA 6 - MOJV - 1920 

Büyük Millet Meclisi dün yeni 
bir imtihan geçirdi. Mediıin An
karada çok keskin, İnce eleyip ıık 
dokuyan meraklıları var. Bilbuaa 
mefrutiyet tarihinde imi! olan ko 
miteci ruhlu bazı zatların, Meclis 
hakkındaki hükümlerineçok ehem 
miyet veriliyor.. Bu hükümleri 
memleket dahilinde sart bir tekil 
alabilir. Bir ihtilal mecliıi eğer 
formaliteler üzerinde çok durur
sa, eğer tekillere ve kanunların 
maddelerine çok bağlanırsa mu
hite o kadar büyük emniyet ver
mez. Halbuki böyle bir mecliı e
ğer halkın itimadım kazanmazsa 
nasıl İşler? 

Dün Meclisin ruznamesinde bir 
kanun layihası vardı. Bu kanun la 
yihasına göre, lstanbul hükUmeti 
tarafından yapılan mukaveleler, 
muahedeler ve alman mukarrerat 
t:mınmıyacakb. Yalnız Hariciye 
encümeni ile Adliye encümeni a
rasında noktai nazar ihtilafı var. 
Hariciye encümeni: "Bu kanun, 
mütarekeden sonra yapılan bütün 
muahede ve mukavelelere 9amil 
olmalıdır." diyor. Adliye encüme
ni ise bunu mubalağalı buluyor. 
Bir çok esbabı mucibe zikrederek 
bu tarihin latanbulun müttefikler 
tarafından i•gali olan 16 Mart tari 
hinden itibar edilmesini teklif edi 
yor. Meclis hakem olacaktı. Mec
lisin haleti ruhiye ve kararını mü
zakerenin cereyanından anlayaca
ğız. Bu müzakereden bir safhaı 

Adliye encümeni nıımmaı -
"Kanunun 16 marttan 10ııraki a. 
kitlere taınil olmasını bir kaç nok. 
tai nazardan iıtedik. Mütarekeyi 
lzzet Pa,a yapb. Vatanpert'er bir 
zattır. Bu zabn zamanında gizli 
veya atikiir bir muahede yapılsa 
kabul etmiyecek miyiz 1 

Bir seı - Mutlaka edecek mi
yiz? 

Devamla (Adliye encümeni 
namına) - Mütarekeden itibaren 
geçen devre esnaamda yine biz
ler gibi ınilletin itimadına maz
har olmut, meclise gelerek itimat 
reyi kazanmıt Ali Rıza Pata ka
bineıi var. Bunun da her hangi 
biriıi ile mukavele aktebnesl ih
timali var. Bunları keenlemyekfuı 
addetmek doğru olur mu? Bun.
dan ba9ka bizim tetrit .al&.hiye
timiz on alb marttan hatlar. Son
ra muhtemeldir ki, bizim ltima. 
dımıza mazhar olmut zeTat tara
fından bize dütman mevkilnde 
bulunmayan bazı devletlerle ılya. 
ai, ticari, mali menfaatler temini
ni mutazammm bir mukavele ya. 
pılmıttır. 

Bir meb'us - Öyle menfaat
ler yere batsın .. 

Hulusi Bey (Hariciye encüme
ni namına) - Biz, hukuki, aiya. 
ai mülahazalarla defli, yalnız 
memleket menafii noktai naza. 
rından meseleyi tetkik ettik ... 

Avrupa ınatbuabnda ve mem
leketimizin gazetelerinde intitar 
eden ~aberlere göre Ferit Pll'8- ı. 
le lngıltere arasında bir muahe
de imzalanmıt. Bu ihtimal ne ka
~ar zayıf olsa bile ona dütünme
g«: ?1ecburuz. İtte Ferit pll'8-; iz. 
mın bırakıyor, beride bir nüfuz 
mıntaka11 veriyor, viliyab ,arkı. 
yede manda kabul ediyor, hula
sa mukaddes hukukumuzu çiğni
yor, bunu nasıl kabul edebiliriz? 

Sonra kat'i olarak bildifiıniz 
feyler vardır: Bizim de itimadı
mızı kazandığını sandığımız Ali 
Rıza Pata kabinesi adli istiklali
mizi itilaf devletlerinin eline ve
ren bir kararname imzalamadı 
mı? 

Mahmut Cel!I Bey Saruhan 
meb'uıu (Şimdiki lktısat vekili)
Efendiler, bu kanun ile milletin 
hukuku aarihasına vurulmut dar
beleri tamir yolunda ilk adımı a-

tacağız. Biz, mütarekeyi ne ııi
bi ahval ve 90rait albnda yaptık; 
bunu hep habrlamalıyız. itilaf 
ordulan ne cihetten tehtide ma
ruz kaldılar ki İzmir i9galine Ja. 
yam ettiler. Sonra İfgalin ıırf iz. 
mir tehrine münhasır olmasını 
itgal ordusu kumandanı taahhüt 
ettiği halde 10nra neler olmadı? 
Avrupa devletlerinin mümessille
ri ve heyetleri lzmire ııeldiler, İt· 
galin lüzumundan fazla genit tu
tulduğunu namusları demek olan 
imzaları altında alenen itiraf et
tiler. Neticesi ne oldu? 

Tunalı Hilmi Bey - Siyasette 
namus yoktur. 

Celil Bey (Saruhan) - Öyle 
aiyaaet yerin dibine batsın. Bila
kiı, siyasette esas olan namuskar
hktır. Ferit Pata hükWrıeti, İz
mir ve havaliaindeki itgali bir 
emı·iviiki olarak tanımıf, tasdik 
etınittir. 

Kanunun mütareke aktinden 
itibar edilmesini teyiden bir mi
.al arzedeceğim: latanbulda mec
lisi meb'usan içtima halinde iken 
Urfa meb'usu Hariciye e.11.dlme
nine bir hadiae anlabmftı: Urfa, 
Mara, ve o havaliye hükUmetin 
tayin ettiği bazı memurları Fran· 
aız itgal idareai beğenmiyor, ka
bul etıniyor ve onları tekrar iade 
ediyordu. Halk bundan mütees
ıir olmut. Franıız mümeasiline fİ· 
k&.yette bulunmuf. Fransız mü
meaaili gUlerek deınit kiı 

- "Siz çok zavallı adamlarıı
mz 1 lıtanbulda hükO.metinizin 
ne yapbğım bilmiyorsunuz ve ba
kınız. Babıali verdifimiz notayı 
kabul etmittir: Buraya tayin ede. 
celi memurların kabul ve tasvip 
hakkı Fransızlara verilmittir. Me
muriyetleri bizim tarafımızdan 
tasdik edilmedikçe memurlarmnı 
orada vazife glSremiyecekler." 

Bu h&diıeyi, o vakit encümen
de bulunan Hariciye memuru da 
teyit etıni9tl. 

Bugün ımıkadderabmız namı
na 10n kozumuzu oynuyoruıı. Biz, 
kavaldl esaaiyeye muvafıktır, ya. 

but muhaliftir, diye memleketin 
menafii uınumiyeılni çiğııeyecek
aek biç burada otunmyalım. .. Zan
nederim ki, fa peritan sözlerimle 
kanun hükmünün mütarekenin 
akti tarihinden itibar edilmesi za. 
ruretini anlabnıt bulunuyorum." 

Uzun müzakerelerden 10nra Ha 
riciye encümeninin noktai nazarı 
kabul edilınittir. 

Millet Meclisi bu imtihanında 
muvaffak oldu. 

MILLlCl 

VilAyet bütçesi 
ANKARA, 20 (Telefonla) - vı. 

layet Umumi Meclisi Bütçe Endlmeni 
faaliyetine devam etmektedir. 1 mi). 
yon 400.000 lira olarak vilayetçe tek· 
lif edilen yeni aene bütçeıinin aıhlıat 
ve baytar kııımlan tetkik edilmlt. ta
dilatla kabul edilmittir. 

Encümen bir iki gün içinde en ai
yade vilayetin ehemmiyet verdili ma
arif bütçesinin tetkikine batlıyacakbr. 
Bilhaaaa bu aeneki bütçe ile vilayet 
merkezinin 8 hinden fazla olan ilk. 
mektep talebelerini iıtiap edemedi
ğinden dolayı bir kısım mekteplerde 
yapılan yarım tedrüata nihayet ver
mek için tertibat alınacak .,.. buna 
bir çare düıünülecektir. 

--<r--

Yünlt baılıyor 
ANKARA, 21 (Telefonla) - it 

Bankaımm tamamen malı olan y<lnlü 
menaucat fabrikaaı (Yünit) bir ay aon 
ra bütün kabiliyetile çalı§llbilecektir. 
MalUnıdur ki bu fabrikanın teıisatı 
ve kabiliyeti yeniden iki miıli daha 
arttırılmıttır. Modem vesait ve teal· 
u.tile emsali araımda birinci safta bir 
müeaaeae haline ırelen hu fabrikada 
en güzel yünlü elbiaelik İngiliz ku
matlan nefaaetinde kumaılar yapıla
cakbr. 

- . . ' 

Yeni mezunlar 
Gazi Terbiye Enatltü

aünden çıkanlar 
ve acı bir meaele 

ANKARA, 21 (Telefonla) - Or· 
ta mekteplere muallim ve ilk tedriaa· 
ta müfettif yelİflirmek üzere aç~~t 
olan Gazi Terbiye Enıtitüsünün ımtı
han zamanlan ıubata rastgelir. Bu 
aeneki imtihanlar martın ilk haftası 
sonlarmda bitmiş, neticeleri al?'arak 
yeni mezunların listeleri Maarıf Ye
ki.Jetine verilmiştir. 

Yeni mezunlar 39 hanım ve beydir. 1 
Bunlardan 17 si pe~ag~ji ıube~inden, 
5 i edebiyat, 12 aı tanb • cografya, 
5 i de riyaziye ıubelerinden çıkmıttır: 1 

Her tubeden çıkanların ioimleri ıun ı 
!ardır: 

Edebiyat takımından: Bebzat, Fikri, 
Haydar, Raşit, Sabri Beyler. 1 

Tarih • coğrafya takımından.: Fit· 
nat, Nahide, Sadiye, Seher, Rehıa Ha
nımlar; Çağatay, Fevzi, Kemal, P..1uR 
ammer, Şakir, Şeref, Zekeriyya B.ler. 

Riya1'iye takımından: Arif, Cemal, 
Esat, Hulusi, Nüshet Beyler. 

Pedagoji takımından: Meziyet, S~· 
eda Hanımlar; Aslan, Bedri, Hamd~, 
lhaaıı, LUtfi, Midi, Muzaffer, Na?•• 
Nejat, Niyazi, Tevfik, Remzi, Salıh, 
Şemıi, Şevki ve Turgut Beyler. 

Bunlardan Pedagoji şubesi mezun• 
ları ilk tedrisat müfettiıliklerine yer• 
!ettirilmek üzere Maarif Veki.letinin 
llk tedriaat Müdürlüfüne verildikleri 
gibi, Edebiyat, Tarih • coğrafya -:re 
Riyaalye ıubelerinden çıkanlar da ile
ride orta mektep muallimi olmak ilze
re timdilik liae ve orta mekteplerde 
ıta.j ıröreceklerdir. Stajiyerleri orta 
tedrisat müdürlüfü tayin etmektedir. 

Enatitünün bir Tabiiye tubeai .,....,. 
dır. Buradan çıkanlar orta mektep· 
lerdo fen bil(iai hocaaı olurlar. Bu 
1ene bu fQbenin aon aömeatr d...teri· 
ni takip eden iki hanım ,,.. iki bey 
•ardı. Yapılan imtihanlarda bu dört 
cencln dördü do kaaanamlUlllfbr. 

Bir ıubenln böyle talı::mılle m•h•I 
nrmcımeal çalı: acı ""' ebemmlyetll 
bir hldiaedlr. Bunun aebebinl aratbr
dık. Şunlan llfrendik: 

Tabii,.. tubeainhı üç anadeni _... 
dır: Flsik, kimya, tabii ilimler. 

Şube müda-rimleri flsilı: .,., klmye 
derılerlnden ıeçmltlerdir, lçlerind• 

Gıai M<Mlllm -kteblnclen bu -· 
muun olanlardan bir l/TVP 

tam numara alanlar bil• •ardır. Y aJ. 
nııı tabil ilimler derainden imtihan 
yapan dört kifilik mümeyylsler he
yeti, bunların bilırlleri kafi olmadıfm
dan bir aömeatr daha okumaları lü
ıuımunu raporla mektebe bildirmİftir, 

Tabil ilimler dersi, birinci ve ikin
ci aöm .. trlerde yani ıreçen aene Dr. 
Sadi Bey tarafından okutulmuttu. 
Bu aenebatmda bu ders münhal kaJ. 
DUf, bir müddet okutul•mamıı, mek
tebin muallimlerinden Zihni Bey laaa 
bir müddet bu dene vekalet etmitti. 
Avrupada tabıilini ikmal eden genç
lerden Suat Nigar Boy bu dene yeni 
muallim olmut, henüz gelmİ§tir. 

imtihanı yapan mümeyyizler, mü
davimlerin seçen aene den yerine vi
taliot bir nazariyenin izahını okuduk
larını, böyle nazariyelerle iııral edi
lirken aaıl bayatta vazifeleri olan o
kutma itini yapacak •aaıtalardan 
mabnım kaldıklannı iddia etmekte
dirler. 

Yeni muallim Suat Nigar Bey ile 
vekalet etmiı olan Zihni Bey de im
tihan heyetinde bulumnuılar •e ayni 
fikri ileriye ıürmiiflerdir. 

Dört ııencin iıtikhaline teairi olan 
bu tedria alıteml hakkında tetkikat 
yapılmaktadır. 

Tetkikat netlcealnde tedriate kuıur 
olduiu tahakkuk edene buna aebep 
olan muallim hakkında icap eden ted
birlerin almacafı tilpheaizdir. 

Gazi Hz. 
Yüniı measucat fab
rikasını gezdiler 
ANKARA, 21 (Telefonla) -

Reiııicümhur Hazretleri bugün ,eh· 
rimiUe bir gezinti yapmıılar ve 
Sarıkışla ciııormclaki iş Bankaaının 

m.en.tucat fabrikCısım gezmİflerdir. 
Fabrika büyütülmekte ve yeni 

makineleri yerlerine konmuı bulun
maktadır. Gazi Haz.retleri fabri
kayı baştan aıaiı gezmiı1er yapa· 
ğı ve Merino• yünleri hakkında ;. 
zahat almqlardır. 

Fabrikanın eaki ve yeni kabili
yeti hakkında malümat alan Büyük 
Ga;ı;i, bir baraka halinden büyii'k 
bir sanayi varlığı haline gelen mü
essesenin bu inkişafından dolayı 

takdir ve memnuniyetlerini lktıaat 
V ekili Celôl Beye söy1emİf1erdir. 

Gazi Hazretleri buradan KeçİÖ· 
rane giderek Anakucciğını ge1'mİf
ler, Bebe kuTOunu görmüı1erd1r. 

Reiııicümhur HazretU.ri gördük
leri inti1'amdan dolayı matchauiıı 
olduklarını söy1emif1erclir. 

Ankarada yağmurlar 

ANKARA. 21 (Tayyare ile) -
Ankarada aoa ııibılerde faaılah yal
murlar yallDlftır. Şehrin bahçeleri 
için faydab olan bu yalnııırlar bahçe 
aabiplerini ee'rindirmiıtir. Y atmurla· 
ra re.lmen burada havalar ılıktır. Fa
kat Ankaralılar ba clbel ha•alarm 
arka.amdan tlddetll aoiuklann bllf" 
ııöatereceiin! bilirler, l.tanbullular 
belki de buııiinlerde aobalarmı ltaJ. 
dırmIY• haınrllUllJ'oriar. Fakat Anka· 
rada odunu, kömilril bitenler daha 
bir aylık lbtiyaçlarnu teminle me,ııul· 
dürler. Zira bunda kıt ıeç batlar .,., 
ıeç biter. Mayıı ~ bile ..-in ceçer. 
Ancak temmuada yas kendini ır&te
rfr, 

G&ıderdllfm l'Mlm dlln yapurdan 
90nra Tqbanm llnünden Kulüp alno
ınlUlll& dotru aafalt caddeyi ı&torir. 
ônünde otomoblller duran büyilk bl· 
...- Koç Zade Vehbi Beyin apartıma· 
nıdır. Altmda mafıualarr .,..rdrr. Da 
apartnnan. denebilir ld, tehrln en mo
dern .,., tamls yapılarından biridir. 

Gazi Hz. nln beyanah 
ANKARA, 21 (Telefonla) - Gasl 

Ha.,..tlerinin Ankaraya ııellflerinin 
yıldönümü için yapılan büyük tenlik 
ırünil Büyük Relı kendiılne Anka· 
ranm aaygdarmı ıunan heyet• o ııiln· 
kü duygulannı oöylemiflerdl. 

Belediye Mecliai bu tarihi .özlerin 
bir kitabe haline ptirilerek teıpitine 
karar vermlıti. Kitabe hazırlanmak
tadır. Bir niaandaki belediye toplan
tııma yetiştirilecektir. 

Ankarada da Mahmutpa
şa alemi mi başladı? 

Aynı günde, aynı saat, hatta aynı 
dakikada çarşıya yapışan yaftalar 

Hük6met merke:zinde tenzilbt yapan mağazalardan biri 
ANKARA, 21 (Tayyareyle) - 1 

- Hanımlar, Beyler buyurun içeride ~~lb..: 
kelepir mallar cayir c.ayir •atılıyor, u 
cu:scu çıkh bu mağazanın adı .. 

Diye batıran Mabmutpata mata· 
zalan ıribi çıfırtkanlan yoktur, bir 
gün bakanınız ki Karaotlan çarpun 
dan tutunuz da Saman Pazanna ka
dar bütün mafazalar birden ten:ıılllt 
ilin etmitlerdir. 

Allah Allah, fllfAI' kalrrımıa. Hep 
ai de ayni günde, ayni saatte batta ay 
ni dakikada bu "Fevkalade tenzilat" 
yaftalanıu hemen cameldnlarma fi• 
pmişi naaıl astılar? 

Duvarlarda büyilk punto harfler
le renk renk fevkalade t....,.Uat afit
leri, vitrinlerde eıuiz Jdtıtlara baab· 
nlmı§ yazılar ve aonra eaJd •e kaba
rık fiyatleri ıllinerek altına yenileri 
J'azılmıı ııarip tekllll •e frapan renk 
il etiketler ... 

Bunlar ne çabnk oldu, aözl"ftiler 
mi T Bunu bir türlü kotfedemezoinlz. 
Bir mafazanm evvelden mallan Ye 

defterleri birer birer elden geçirerek 
fiyat teabiti için epey çalıımak lazım 
ııeldiğini bilditinls için mafazalarm 
rekabet için kc-mıusuna bakarak ha-
sır ilin ve etiketleri hemen vitrine 
dolru aeferber edltine l&fllr tatar ka 
lırımız. 

••• 
Bu aefer de böyle oldu. Bir kq 

ııihı evnl "Rehberi ticaret'' isminde
ki manifatura maiazasınm yüzde on 
tenzilatın• bütün çartı imrendi. Kar
pamdaki "Davit' l ,,Azml milli" takip 
etti. "Moda0 u: ,.Kazmlrci" ai bil
yükHl, küçüldü manifatura mafaza· 
lan bepıi vitrinlerini bin bir çeılt 
mallarla n reklimlaria ailaleyinrdi
ler. ••• 

Tnclhtarlan birer birer ıeadlm. 
Onlar berkealn ahbabıdır, Tezırabtar 
lık ayn bir mealoktlr. Herkea yapa
maz, _,,patik olmak, ikna ku'netini 
haiz bulunmak bu me.letin icap ettir 
difl meziyetlerdendir. 

Onların bepaile li.f attım. Bu hot-
aobbot lıua.nlann oöylediklerini 
fÖyle hulasa ettim ı 

- Zaten me...ılm aonu ldL Her 
mevılm aonu tenzilat &dettir. Tenzil& 
bn türlü türlü tekilleri nrdrr. Me-
11 Rehberi ticaret bütün mallar üze
rinden yihde en Uln etmit, Azmi milli 
bazı mallarda ylbde bet, bazıamda 
yüzde on yapmıf, batta bazı mallar-

Bu ela bfr 11t•wİnt oona oUrini 

da da yihde elliye kadar çılmııf, bu 
da bir neTI tenzillt tekildir •• 

Blalm hep birdea tenzilata Jınnnan 
da almJt ılbi baflayqmını carlp ıö
rilmealn, rekabet .,.. ekmek P&raaı 
m-leaidlr bu.. 

Hot bize t6rlil rakipler çılı:b ya .. 
Meaell haftada bet defa Ankaranm 
batka batka M1Dtlerinde kurulan yİ· 
yecek pa:ııarlannda tuhafiye etYaat, 
a"m lfi bile aatılıyor. Dükkln lr:İra· 
ımdan kurtulmak için ıraliba bis de 
1eyyar olacatı• .,..,..ır. .,.eaaJre._ 

• • • 
Ankara daha dyade memur f"hrl 

olduiu için ay baılan çarpnm hali 
bayii entereaandır. Bana merak ol· 
mu§tu? Acaba ay batlarile ay orta 
.,.. aonlarmın aatıı dereceleri ne llem 
dedir? Onu da aordumı 

- TabU. ay bqlan ltlerini!s blu• 
nndadrr. Ah ketke her ııün bir ay ba· 
ıı olaa ••• 

_ Peki dedim, m-ll ay orta .,.. 
aonları aatıt niıbeti ay bafllla ııaaa
ran bette bire iner mi? 

Ankara SİNEMALARI 
- Aman Beyim, ne ellyliyoraun 7 

Sonra biz ne yeriz?. Nihayet nihayet 
ilçt• bire filin iner. Maazallah sizin 
deditiniz ıribi olaa dükkiru kapatma 
lıyıa .. 

Yeni Bugün bugece 

Halkımızm en çok aevditi 
MAURICE CHEVALIER ve 

JEANETIE Mac DONALD 
tarafından fevkalade bir surette tem

ıil edilen emsalsiz bir eaor 

BU GECE 
BENi SEV 

Cazip bir müzik, muazzam dekor, 
battan aonuna kadar neı'e dolu -

nenin en aibel filmi. 
ili.,., ten: Dünya haberleri. 

Bugün bugec• KulÜJ! 
Balı. ırörmanİf onnanlann efsane9İ. 

Sıcak memleketlerin muhayyelemlzde 
canlandın.bilmemiz imkanı olmıyan vah
ti hayvanlan. Bütün bunlara rağmen in
aanlıinu kaybetmit bir ııencin atlu• 

TARZAN 
iıınindeki pheaerde dünya yüzme tam. 
piyonu JOHN WEISS MOLLERE ta
rafından ıayaru hayret bir ıurette -
landmlmaktaclır. 

lllveten: Dünya haberleri. 

Demek ki kriz için yapılan tiklyet
ler öyle tİtirildili ııibl ehemmiyetli 
delildir. . " . 
Ça"ıdan ıeçerken mataza came

klnlarıııa bakıyorum. Elektrik tirketi 
nİn aatıı mafaaaaı, bilbaua avizeler 
de İnanılmıyacak kadar tenzilat yap 
IDlf, fakat ite yarayacak mallar hep 
eıkl fiyatta, Salibattin Refik likidaa
yon yapmıt bütün etyaımı elden çı 
karmıt. BillUriye aatan bir mağazada 
bile tenaillt var.. Her clükkin, her 
mafaza hemen hemen itin yapı§hr
llUf· Yalnız baklı:allar mü.ateana .. 

Acaba bakkallar neye bunu ldet 
etmemiflor? 

• • 
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Fevkalade odalar 
3 Liradan 
itibaren 
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