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Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Nqriyat ve Yası Müdürü 
ETEM iZZET 

Türk 
Yunan 
Dostluğu 

Dört Büyü D e Arasında k 1 
İngiliz Batvekili Mr. Mac Do

nald tarafından ileri ıürülen ıilah 
ıızlanına teklifi etrafında Yunan 
gazetelerinin netriyab, Türkiye i
le Yunaniıtan araamdaki doatluk 
namına yeni bir tezahür veıileai 
oldu. Meıaager d' Atheneı guete
ıi, bu meaele hakkında yudığı 
bir batmakalede Mac Donald tek 
lifinde nazari olarak ileri ıürülen 
fikirlerin Yunanistan tarafm
dan tatbik edildiğini ve biç bir ta
raftan tazyik edilmebizin Türki· 
ye ile Yunanistanm aralarında 
bir deniz itilafı imzaladıklarını 
yazdıktan ıonra Türk ve Yunan 
milletlerinin ıulh ve milaalemet yo 
!undaki meaailerinden bahıetmek 
te ve "Avrupanın fMkı cenubtıin
de 20 milyonluk bir inaan kütlesi 
vardır ki her halde bir harbe sürük 
lenmemeğe karar vermit bulunu
yorlar" demektedir. 

Bu sözler bizi iki sebeple sevin 
dirdi: ilk önce, Türk milletinin 
aulh hakkındaki hislerini hakiki 
tekilde ifade ebnesi itibarile, son 
ra da, bu hislere bir Yunanlı mes
lekt~ımızın tercüman olması do
layısile ... Filhakika Türk • Yunan 
münasebetlerinin samimiyeti, Yu
nanlı meslekl&.fımıza bu nokta et
rafında Türk milleti namına da 
ıöz söylemek aal8.Jıiyetini verecek 
mahiyettedir. Ancak Türk · Yu
nan münasebetlerinin aamimiyeti
ni tebarüz ettiren bu sözlerde 
Türklerden ve Yunanlılardan bat
ka milletler için de bir ibret dersi 
tetkil edecek mana vardır: Avru
pa umumi bir karı,ıklık içindedir. 
Her millet, komfUSunU kıskanı
yor. Her devlet komtusundan kor
kuyor. Her hükiimet, komfU mem 
leket hUkiimetini aldabnağa çalı
fıyor. Bir memleketin gazeteleri, 
diğer memleketin gazetelerine kar 
tı alet püskürüyor. Bu hercümerç 
İçinde itle cenubi Avrupada iki 
komtu millet ki birbiri hakkında 
tam bir emniyet hissiyle mütehas
aia. .. O derecede ki, ıulh ve müaale 
met ve silahıızlanma bahıinde bi
rinin gazeteleri her ikisinin de ar
zularına ve hislerine tercüman olu 
Yor. Harpaonrası beynelmilel ha
yatının anartiai içinde bu, parlak 
ve ümit verici bir istiınadır. Ve 
Türk • Yunan milnaaebetlerinin 
dünkü fOkli hatırlanacak olursa, 
bugünkü vaziyetin tiimul ve ehem 
ıniyeti daha iyi takdir edilebilir. 

Harpten evvel, garbi Avrupada 
Alman· Fransız münasebetleri ne 
İıe, tarki Avrupada Türk. Yunan 
ınünaaebeti de atalı yukan, o idi. 
Şarkta ıiyaaf hayat Türk - Yunan 
rekabetine dayanıyordu. Bu vazi
Yet, her iki milletin devlet adamla
rı tarafından tasfiye edilmittir. 
Ve bu tasfiye o kadar muvaffakı
yetle batarılmıttır ki, bugün tark
ta ıiyasi ıiıtem, Türk • Yunan 
dostluğuna dayanıyor. Bu doıtluk, 
en aamiml safhasına gireli henüz 
aradan üç ıene gibi kısa bir za. 
man geçmit olmakla beraber, bu
gün bir an'ane halini almıfbr· 
Türk - Yunan doatluğu devlet a· 
damlannın eseridir. Fakat her iki 
milletin de menfaatlerine ve tema 
Yüllerine uyğun olduğundan kısa 
bir zamanda fırkaJarm ve gelip 
geçen hükUmetlerin Üatiinde bir 
ınilli ıiyaael şeklini almıttır. 

Türk ·Yunan doatluğu teesaüı 
ettiği zamandan beri, Yunan kom 
tumuzda hayli ~eb~d~üller olmuf, 
dahili ıiyasetlerı bırbırine UYmı
l'an fırkalar ve hükumetler iktida
ra gelmif, geçmittir. Fakat bu isti
haleler hiç bir zaman, granit bir 
temele dayanan dostluğu sarama. 
lnıatır. Bir milletin ıiyaıi olgunlu. 
iuna delil olarak kabul edilen 
ınikyaalann biri de fırka ve hükU
ıı;tet değitmeıi kartııında harici 
•ıyaaetinde iıtikrar temin edebil
ınesidir. Bu mikyas ile ölçülünce, 
~omtu Y.unan milletinin azami bir 
j•Yaai .. olgunluk göıterdiği anlat.•· /r. Turk ·Yunan dostluğunun hır 

1 
•rka siyaseti olmadığı, Batvekil 
•ınet Patanın geçen sene Roma 

•eyahati eınaaında kendiıine bu··. 
t•· y dun unan fırka liderleri tarafın-
' an lemin edilmİftİ. Yunan dostlu 
Kunun P.n hararetli taraftarların
~~n ~la.n Hariciye V e..lı:ili Tevfik 

Uftü Beye de ayni teminat Atina 
l'ı geçenlerde ziyaret ettiği zaman 
~~iln_ıitti. Bu. teminat artık filiya

ıntıkal etmış oluTor. Türk • Yu-

Dört devlet misakını da 
Fransa beğenmedi 

lngiliz nazırları vaziyeti görüş. 
dükten sonra Londraya döndüler 

Her iki hükumet arasında yakında noktal 
nazarlar teatisine baılaaacak 

LONDRA, 22 • 
A.A. - M. Mac 
Donald ile Sir 
Jobn Simon, Lon 
dra'ya dönmüt • 
!erdir. \ 

PARIS, 22 A. 
A. - Fransızlar 
la lnglizler ara-
11ndaki mükale . 
meler, dün saat 
17,45 te nihaye. 
te ermiştir. 

PARlS, 22 A. 
A. - Fransızlar 
ile lnglizler ara
sındaki mükale
meler, dün de 
aaat 17,30 a ka
dar devam etmit 
tir. 

Sir John Si
mon, dün aktaın 
Pariste kalmağa 
karar vermittir . 

PARlS, 22 A. 
A. - Havas A- l 
janaı bildiriyor : 
Bugünkü konut 
malar arasında M. Mac Donald oe M. Musıollntntn Romada 
M. Daladier ile alınan resimlerinden 

Paul Boncour her halde fU nokta- tilaf ile Lehiıtanm da aealerini 
ları kaydedeceklerdir: duyurmaları icap eder. 

1 - Misak, yalnız dört büyük 4 - Almanyanm Hukuk muaa-
devlete açık bulunduruluraa, Av- vabnı ne gibi bir emniyet tedbiri 
rupayı iki ımıf millete ayırmak gi kartılıyacaktır? Bunu bilmek la-
bi bir netice verecektir. zımdır. 

2 - Misak Milletler cemiyeti- İngiliz nazırları planın Franaız 
nin imtiyazlarına aykın gibi gö- bükfuneti tarafından derin bir 
zükınektedir. Çünkü Milletler Ce tarzda tetkiki lüzumunu teslim et
miyetinde bütün devletlerin ayni mitlerdir. Her iki hükUınet yakın. 
hakları vardır. da etraflı olarak, noktai nazar te-

3 - Projenin teyit edildiği mu- atisinde bulunacaklardır. 
ahedelerin tadili hakkının netice- Rami tebliğ 
!erini, tatbik tartlarmı ve muva- PARIS, 22 A.A. - Pariste Fran 
fık olup olmadığını hesap etmek sızlarla lngilizler arasında yapı-
lazımdır. Tadil isteyen devletle- lan mükalemeler nihayetinde net-
rin kartııında her halde küçük i- (Devamı 2 inci sahifede) 

Dün 15 mevkuf getirildi 
Borsada ele geçirilen şebeke ef. 
radı cürümlerini itiraf ettiler 

BURSA, 22 (Telefonla) - Bur 
aada bir komünist tebekesinin fa
aliyette bulunduğunu haber aJan 
Bursa Emniyet Müdürlüğü bu te
bekenin umumi katipliğini yapan 
"T " osun mustaar namiyle anılan 

Ömer ile komiteye dahil oldukları 
kendi itiraflarile sabit olan 15 ki
fİyİ tevkif ederek bugün mahbu-

ıen lstanbula göndermittir. 
Mevkuflar marangoz Akif ve 

kunduracı Alinin evlerinde topla
narak komünistliğe ait müzakere
lerde bulunduklarını itiraf etmit
lerdir. 

Ayrıca kütüpanelerinde komü
nizme ait bir çok kitaplar, risale
ler ve diğer bazı evrak elde edil
mittir. 

Talebe mitingi bugün 
Gençler dil seferberliği yolunda 

fezahuratta 
Bulunacaklar 

BÜTÇE 
Yeni bütçe mayısta 
Mec.i•te görüşülecek 

ANKARA, 22 (Telefonla) -
Bütçe Encümeni 933 maaraf bütçe 
aini tetkike bqlaınıı ve Baıveki
let, Devlet Şuraıı, latatiatik, Diya· 
net itleri, Maliye ve Düyunu umu• 
miye bütçelerini müzakere etmit· 
tir. 

Millet Mecllıi encümenleri ya-

11 
nndan itibaren her gÜn İçtima ede
ceklerdir. Bu suretle encümenler

i de biriken itlerin peyderpey ita11· 
na gayret olunacaktır. 

Bütçe liyihaamm da Bütçe en· 
~ümeninde tetkiki Nisanın son haf 
taama kadar bibniş olacak ve Ma
yıs başında heyeti umumiyeda mü
zakeresine ba~lanacaktır. 

1 Biıkreş elçimiz sarayda 
! BOKREŞ, 22 (A.A.) - Elçimiz 

1 
Ham· u ilah Suphi Bey Romanya Kra
lı tarafından kabul edilerek yeni A-

l t efetn iHt rİmİ7: Binbaşı Naci Beyi 
~.akdim etm!ştir. Kral her ikisini de 
oğle yemeğıne alıkoymuıtur. 

- --·~--

Şevki 8. gitti 
Komisyon sene ıonun

da tasfiye edilecek 
Madrit sefiri Şevki B. dün aktamki 

~kapreıl~ Madrit'e gihniıtir. Şevki B. 
dün uhdeıinde bu
lunan mübadele ko
misyonu itleri hak
kında bize ıu beya
natta bulunmuıtur : 

- Komiı yon iıle
ri bitmek üzeredir. 
Şimdiye kadar pren
siplere ait me9elelere 
clair bitaraf azanm 
.-erdikleri kararlar. 
Bundan sonra gene 
'>itaraflar marifetile 
'lalledilmeai lbım ge 
len milnlerit meeele
lerin kısa zamanlar. 
da neticelenmesiM 

Şevki B. hizmet edecektir. 
Şimdiki T&Ziyete 

nazaran 933 ıenesinin sonuna kadar it
lerin tunamile bitıniı o!n..aı kuvvetle ü
mit ediliyor. Komiıyonda bulunan me
aelelerin en ehemmiyetlileri balledilmiı 
oldufundan, bugÜn halli ile lıtip) edi
len itleri sene sonuna kadar behemehal 
-ıicelendirmek ve komiıyonu kaldır
mak için, o tarihten sonra kalımı olan 
işleri mahkemeye hnale etmek müm
k!i~ o!~bilir. Sene sonundan evvel de ay 
nı uzeflme almakla beraber komiıyonda 
muma çalııılmaktadır. Madrit elçiliği. 
ni üzerine almakla beraber komisyonda
ki vazifem de üzerimde kalınıumın se
bebi bitmek Üzere olan itlerin ıüriince
mede kalmaması içindir." 

Şevki B. itimatnameaini verdikten son 
ra avdet edecek ve komiıyonun tasliye 
iıile meıgul olacaktır. -----MI. Şor dinlendi 
'Oün polis genç kızın 

ifadesini aldı 
M. Papasla seviocrek Atinaya kaçan 

\ oradan babaaı M . 
...-.._....-.--. or tanıfıodan geri 

etirilen Mel. Emes
ine Şor dün poliı 
,rafından ao"rCUya 
ekilmiıtir. 

Bu baptaki tahki
<at iki noktadan ya
·lmaktadır. 

Bunlardan biri po
s memurlannın bu 
te ihmal ve teşey
übü olup olmadı· 
ıru tespiti, digeri 
c Mel. Emeatine'in 
:tsaportu nasd te-

1arik ettiğidir. 
Mel. Şor~ yeru Mel. Emeatine hak-

M. T. Talebe Birliği bugün sa- resım kında aalıte pasaport 
at 15 te Darülfünun konferans sa- kullanıp poliıi al-

Taleb~. Birliği reisi Teufik Bey 
bugun de nutuk söy/iyec:ek 

nan dostluğu hadiselerin sıkı imti
hanını geçirmiştir. Ve ~arkta sul
h ün ve sükunun istinatgıihı olan 
bu dostluğu canlı bir hakikat ha. 

lonunda öz Türk dili hakkında bir dattığı için takibat yapılmaktadır. Sah-
te Yunan pasaportunu yunan zabıtası a· 

miting yapacakbr. Mitinge 1500 lıkoymuı, Mel, Şor Atinada ltalya kon· 
Darülfünunlu genç ve liselerin i- ıoloahanesinden aldığı muntazam paaa
kinci devre talebeleri ittirak ede- portla lıtanbula gelmiıtir. Zabıta bu 
ceklerdir. Mitingde birçok genç- baptaki tahkikata devam etmektedir. 
I~~- söz alacak, öz türkçe seferber 1 ======,,;,==..;;;;;;;;;;;;:;;;;;;,,...,. 
lı.gmde Türk gençliğine düşen va- llllllfl-IHUll1llWllU.ılll 
zıfe konutulacak bazı kararlar Ankara 
verilecektir. Ge~çlik yeni Türk 
dilinin propagandaaım yapmak 
için bir letkilat vücude getirecek
tir. 

tinde ya~tmak her iki memleke
tin devlet adamları ve matbuatı 
için bir borçtur. 

Ahmet SOKRO 

Her gÜn sekizinci sahifemiz. 
dedir. Ankaralının defterini 
ve Anakra şehir haberlerini 
o sahifemizde takip ediniz. 

Dl 111111111111111111111111111111111li111 il ınıı 

- T ayyaT• pos tas il• -
Yukarula Ru• Dil cilimleri Dil cemiyeti toplantuında. Aıağıda Tarih cemİ• 

yetinin çayında. 

Dil anketi 

Mehmet Fuat B. ne diyor? 
Büyük maksada ergeç ve 

behemhal varaca,{ız .. 
Köse Raif Pf. oğlu Mehmet 

Fuat Beyi dil i,leri konutulurken 
hatırlamamak mümkün olamaz. 
"Linguistique" tetkikleri yolunda 
çalıtmağa ömrünün yarısını ve
ren Fuat Beyi sorgularımın dı,ın
da bırakamadım: 

- Dil inkılabında nasıl bir yol 
tutulmasını doğru bulursunuz? 
Fuat Bey, dedi ki: 

- Bu mevzua dair olan tezimi 
kurultayda açıkça söylemittim. it 
dallı budaklı olduğundan burada 
tekrarlamaktan fayda ummuyo
rum. 

- Türk dilinde yer eden ya
bancı asıldan gelme kelimelerin 
mutlaka kartılıkları bulurumuına 
taraftar mı•mız? 

Fuat Beyin v"'e""rdi--.gi~· cevap fU· 
dur: 

- Kavimler kendilerine gelin
ce, yani bellibatlı bir medeniyet 

Köse Rail Pı. oğlu M. Fuat B. 

dereceaine varınca millileşirler. 
Bu ıırada dillerini de yabancı bo
yunduruğundan kurtarmağa çalı
tırlar. Ancak, en temiz ve ayıklan 
mıf sayılan dillerde bile belki üçte 
biri kadar mutlaka yabancı kay-

12 inci liste 
ANKARA, 22 A. A. - T. D. 

T. Cemiyetinden: 
Kartılıklan .. ranacak arapça 

ve farsça kelimelerin 12 numa
ralı listesi tudur: 

1- Macera 
2-Madamlıi 
3-MaJJe 
4-MaJJi 
5-Mahiyet 
6-Mani 
1-Mania 
8-Mehaz 
9-Memur 

10 - Memuriyet 
11 - Mübalağa 
12 - Mübarek 

Liıtelerde çıkan kelimelerden 
manalan birden fazla olanların 
her manası için ayrı kartılıklar 
ileri aürülebilir. 

Gösterilen kartılıklar arasın
da öteden beri alışılmıt ve ititil
mit olmayanların hangi kaynak 
!ardan bulunduğu gösterilmeli
dir. 

naklardan gelmit söz bulunur. Şu 
var ki bunlar o dilde yoğrulmuf, 
o dile mal edilmittir. Kimsenin 
yadırgamadığı bu kelimelerin ya
bancı olduklarını anlamak dil bil
gisine ihtiyaç gösterir. Aıll doruk 
luğu ile böbürlenen almancada 
dahi hal böyledir. lngilizce, fran· 
11zça gibi dillerden bahsebnek 

istemiyorum. Zira onlar zaten 
melezdir. Yani ayıklandıklan gi
bi ortada dil namına bir fey kal
maz. 

Mektepler ve gazeteler vasıta
(Dcvamı 4 üncü sahifede) 

Maarif vekilinden sorgu 
Yüksek ticaret talebesinin raporu 

ve Tokatliyandaki hadise 
ANKARA, 22 (Telefonla) -

Manisa mebusu Refik Şevket B. 
Maarif Vekili Reşit Galip B. den 
a~ağıdaki iki suale bir takrirle ti
fahen cevap istemittir. 

1 - Edebiyat fakülteıi tarafın
dan lıtanbulda T okatlıyanda bü
tün müderrislere verilen çay ziya
fetinde asistan Nihal B. Edebiyat 
fakültesi reisi Müzaffer 8. i dök-

.. d • ? mUf, ogru mu. 
Maarif Vekaleti bu hi.diıayİ 

naııl anlamıt ve ne yapmıf? 
2 - Yüksek ticaret mektebi ta

lebesi birleterek bocaJanna ders
lerinde daha iyi muvaffak olma• 
nın yolunu gösterecek ıılahat ra
ponl tanzim ebnitler ve hunu hem 
de üç sene içinde ikinci defa ola
rak müderrisler mecliıine vermit
ler. Bu hadisenin sebepleri, şekli, 
aldığı son vaziyet ve Vekaletçe ır.· 
iman tedbirler nedir? 

Maarif vekili ııelecek hafta bu 
Manisa Mebuau Relik Şeuket B. 

suallere cevap verecektir. 
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Arhk muharebe kaybolmuştu, 
lgnatief tekrar sahneye çıktı 

Türk ordulannm Rualara bu ka. 
dar olaun dayanabilmeleri, Avnıpa

da hayretle kartılanmıttı. Bir :rum· 
rukta devrilecek bir hasta aaydılda· 
n imparatorluğun daha yapma kuvveti
ni haiz olduğunu görenlerin kimİll 
Aeviniyor, kimiai için İç.İn üzülüyor
du. Beaconsfield aevinirlten lpatief 
kan ağlıyordu. 

• 
Gazi Ahmet Muhtar Pata Gedik

ler muharebesini kazammt, Süle)'man 
Pata Elna'yı Rualann elinden kurtar
mış, Gazi Ounan Pata Plevneyi u
lanlar gibi müdafaa etnıiJti. Fakat 
her ordunun imdaaa ihtiyacı vardı. 
imdat edecek kuvvet te yoktu. Rug. 
lar boyuna asker cetiriyorlardı. Mu· 
zaffer kumandanlar, feryat ederek, 
ya imdat, yahut aulh isterken, Ahdül· 
bamit ve müıavirleri, latanbulda ıru· 
rurdan kaplanna aığaımyorlardı. 

Zahniler de Anadolu ordusunun ye
nilmesi, Karım tekrar muhasara al
tına düşmesi, Muhtar Paf&DID Soğan• 
lı dağına, oradan ela Erzuruına çekil
:neai, Ru•lann tekrar ilerliyerek Er· 
r:urum önlerine kadar yÜrümeıi, Kar ... 
ıın dü1meıi, birdenbire Abdülbami
din gözleri önüne yeni bir uçurum 
uçm;tlı Bu i,lerin kabahatini Gazi 
Muhtar Pataya yükleyerek Erzuru· 
mun müdafaauru Kurt lsmail Pata
ya verdi. Daha dün muzafferiyetle
ri le kurulduğu kumandanı latanbula 
çağırdı. 

Plevne büyük tehlikedeydi. Süley
man Pata bir plan yaptı: Tuna Şark 

>rduıundan en güvendiği IS tabur 
askeri Yamadan vapurlarla lıtanbula, 
oradan şimendiferle Sofyaya cötüre
cck, sipt!rler içinde duran Balkan 
ordusundan da eskiden kumanda et
ti •i lS taburu alacak, Orhaniye or
dusundan 10 tabur da ilave ederek 
bu kuvvetle bizzat kendui Plevneye 

ldı»acaktı. Bu aaldırııile muhaaa
ı·ayı bozarak Oıman Paıa ordusunu 
imrtıırmak umudundaydı. 

Plan pek iyi idi. Ne çare ki zıilfü 
yire dokunur bir yeri vardı. Kendi 
seçeceği 15 taburla lstanbula gele
cek olan Süleyman Pa.p, bir zaman 
Ü~ tabur asker, bir kaç yüz Harbiye 
talebe•İ ile Abdülazizi tahtından a
tan adamdı. Ya bu 15 taburla Abdül
hamidi de tahtından yuvarlana ? 

lıte fU miakin hesap, Plevneyi ve 
oradaki kırk bin muntazam Türk aa
kcrini feda edecek kadar teıir .cös
terdi. 

Dört devlet 
Misakı 

(Baş: 1 inci sahifede) 
rolunan tebliğin metni: 

İngiliz batvekili ile Hariciye 
nazırı, Romadan Avdetlerinde, 
M. Mussolini ile yapmıf oldukla
rı mülakat ve müzakerelerin ma
~i>:eti hak~~nda Fransız Batveki
lı ile Harıcıye nazırına malumat 
vermek üzere Pariste tevakkuf et- ı 
ıni,lerdir. 

lngiliz ve Fransız nazırları, u
zun uzadıya noktai nazar teatiain 
de bulunmutlardır. Fnuıaız nazır
ları, vermit olduklan malUınattan 
dol1!yı lnıriliz refiklerine tetekkür 
etmıtlerdır. Bu malUınat kendile· 
ri.ne bildirilen teklifleri' iyice tet
kıke tevessül etmek imkanını ve
recektir. 

Her iki memleket nazırları pek 
Y~kın bir zunanda aralarmd~ ye
mden bu huaualar hakkında mu
haberelerde bulunacaklardır. 

Fransız nazırlan, Avrupa aul
hunun menfaatı namına ve Mil
l~tle~ c~~iretinin çerçevesi ve 
z~hnıyo;tı ıçınde cemiyet konseyi
nın daımi azaaındao olan dört Av 
rupa devletin letriki mesaide bu
lunmalarını görmek arzusunda ol
duklarını beyan etmitlerdir. 

----·=··----
Romanya meclisinde 
BOKREŞ, 22 (A.A.) _ Romen 

Mebu~. Mecliainde ,..Uden bir ta
kım .h~d...,ler çdanqbr. Köylü fırka
., re~ı ~· Lupun, yapmq olduğu isti· 
zah uzenne alikadar -urlar tale
bini kabul etnıedilderinclea Yeniden 
iatizahta bulunacağını be,.an 9'ınig. 
ti~ -l 

Mumaileyh, Skoda Umlndekl Çe. 
koılovakya ıil&h fabrilı:aaı mümeaaili
nin evinde müaadere edilmit olan ve• 
sikalann milli müdafaayı alllı:aadar 
etmekle olduğunu aöylemİJtİr. . 

M. Lupu Skoda fabrikaaı ajanın 
ikide birde Viyanaya aeyahat etnıeai 
esbabı hakkında iuhat ve tafsilata ia 
temittir. 

Plevne d!iıtü. Gazi Ounan Pata 
yaralı yaralı dÜ§mana eair oldu. 

Artık felaket elle tutulacak bir 
hale celmiJti. Süle)'man Paşanın haı 
diipnam olan Rauf Pata aeraıker 
kaymakamı olmut, Elna'yı alarak 
Maçka'da döviiftüğü aırada Süley
man Pqa Plevnenin düttütü habe
rile hemen elli altnııt tabur aalı:erle 
lzlldiden Sofyaya kadar olan mevki
leri tutmak emrini birlikte almııb. 

Süle)'man Pap. latanbulda kendisin
den fÜphe içinde olan Ahdülhamide 
bir türlü hakikati anlatamamtf, Sof· 
yaya kadar gittiği halde Ruılann her 
taraftan aaldırdığmı cörerek bütün 

kuırvetleri Edirne etrafmda toplamalı: 
liizumunü anlamıt. fakat Edimeye 
dönütii yeniden Rauf ve Mehmet Ali 
Pqalann uyandırdıktan kuruntula· 
ra meydan venni§ti. Abdülhamit, aa
ray telgrafhanesinden emirler vere
rek orduların batkumandaru olan SÜ· 
leyman Pa,ayı Pazarcık ileriıin.!.!Ön· 
denniı, umum kumandanlık vekiileti· 
ni aeraaker Rauf Paşaya vermitti. Fa· 
kat bu kargaıalılı: araaında Ruslar 
her taraftan ilerlemif, Şipka'da Vey

sel Paşanın kumandasındaki orduyu 
.. rarak esir etnıiıti. Sofyaya topla
dıiı kuvvetleri Edirneye doğru ric'at 
ettinneğe çalışan Süleyman Paşa, Rus 
lann Merici ve şimendiferi tutarak 
kendisini de esir etmeğe çalııtıkları· 
nı anlayınca Kırcalı Balkanlarına 

doğru çekildi. 
l•tanimaka'da topladığı çürük ça

rık askerle Tahtalı boğazından Gü
mülcüne'ye geçti ve oradan bu bozuk 
düzen askeri vapurlarla Bolayır ve 
Çatalcaya sevke muvaffak oldu. 

Artık muharebe kaybolmuıtu. Mu
hakeme altına alınmak için getirilen 
Gazi Ahmet Muhtar Paıa Çatalcada, 
Süleyman Pata Bolayırda son müda
faalan tertip ediyot'lardı. Ahmet Eyüp 
P&fA Edirneyi boşaltmııb. Sırbistan 

barbe gİnniı, Yunanlılar konıldanma
ğa başlamıt, Karadağlılar tekrar ta• 
am.cza geçmİftİ. Bir letin Üzerine Ü· 
ŞÜfeD kargalar gibi herkes demlen 
İmparatorluktan bir pay koparmaia 
çahfıyordu. İngilizler Çanakkaleden 
donan.malannı soktular. Ruslar Edir
neden lıtanbula doğru ylirüdüler. 
Abdülhamit Rus Çarına telırraf çeke
rek ıulh istedi. 

lıte o zaman lgnatief, hu baykuş, 
yeniden aiyaaet sahneainde öttü. Bu 
ötüşü kendi ağzmdan dinliyelim: 

(Devamı var) 

1 Asker'f tebllO•t 1 , ___ _ 
Eminönü askerlik şubesinden 

933 Nisanında celp ve sevke tabi 
efrat ile İçtima günleri aıağıda yazıl 
mıştır. 

1 - 326 doğumlu piyadeler ve 
bundan evvelki doğumlulann herhan 
gi bir sebeple sevkedilmlf olan baka· 
yeıi içtima günü 12-4-933. 

2 - 326/327/328 doğumlu JAD• 

darma ve muzika efradı içtima günü 
12-4-933; 

3 - Tam veya nmf olarak bedeli 
nakdiıini vennit ve henüz kıtaya sev 
kedilmemiı bedeli nakdi efradı içti
ma rünü 2S-4-933 

4 - Bu celp için bedeli nakdi ve
recek efradın bedelleri 1-4-933 tari
hinden itibaren 11-4-933 aktamma 
kadar kabul olunur ... 

Kerl mektupları 

~rıyerdeki ortamektep 
Maarif Vekaleti Sarıyer kaaaba11 

içinde bir orta mektep açılmasına ka
rar venniıtir. Çok teıekkürler ederiz. 
Sanyer civarında yirmiye yakın köy 
vardır. Çocuklarnnızı Sanyerden la
tanbula iki aaat gitme, iki saat celme 
derdinden kurtulacak mektep hazır
lanmıtl,ır. Fakat bazı kimseler mekte 
bin burada açılmaaını iateıniyor1annıf. 
Sebebi nedir? 

Çocuklarnnıztn fırbnalı havalarda 
çektikleri utirap artık yetipnez mi? 
Sanyer muhtan ve Nahiye HiWi Ah

mer Reisi Çocuk velisi kalbi yanık 
İnsanlardan 

Mehmet RACi 
---«O•---

Halkevinde resim sergisi 
lıtanbul Halkevi reisliğinden: Bugiin 

aaat 17 ele Ressam Nazmi Ziya Bey ta
nfmdan (Ressam muhterem Hoca Ali 
Rıza Bey) hakkında bir konferans veri
lecektir. H.,rkeı gelebilir. 

Bu mıina~betle alt kat aalonda bir de 
ıerli tertip edilm~ ve Üıtadrn yüz e)Jj .. 
ye yakın eseri teıhir edilmittir. Sergi 
8 Nisana kadar her giin ziyoret edilir. 
Dühuliye yoktur. 

Paskalya geçsin Almanyada geceli, 
Silahları bırakma kon- •• d•• ı•• ı•k) 
feransı tehir ediliyor gun uz u şen 1 er 

CENEVRE, 22 A.A. - M. Hen 

deraon'un silahları bırakma kon- Reichtag'ın açılması kuvvetli Al. 
feransının tehirini teklif etmek 

kararı bir tebliğ ile bildirilmi.tir. manyanın remzi gibi go··steriliyor 
Bu tebliğ umumi komi.sy?nun 

23 mart pertembe günü .ıçtımaa 
davet edileceğini ve komısyonun 
koiıferana mesaiıinin Paskalya ta. 
tillerinden aonraya bırakılması 
muvafık olacağı mütal~ıını ser
dedeceğini bildirmekted.ır • . • 

Bu tebliğ, daha iyi bır tetrıki 
mesai temin ebnek üzere halıha
zırda bazı devletler arasında ya
pılmakta olan müzakerelerden 

bahsetmektedir. 
ltalyan projesinin ~uhtemel 

akislerinden enditeye du~en .. t~i' 
devletler bir takım hususı mu • a ~ 
melerde izhar edilmit olan hı~~ı
yatı ileri sürerek mukavemet goa
termeğe kalkıtacaklardır. Fakat 
M. Henderaon'un hal ve zamana 
uygun olan tek\;finin galebe çal
ması muhtemeldir. 

----« ·=·-----
Balkan blrH~i 

~ . 
SOFY A, 22. A. A. _ Bulgar aıanu 

bildiriyor : Balkan konfera.nsı bulgar 
ve yunan milli gruplan dun So'?'ada 
mülaki oldukları 28111an Bal!'8n mıcilll.et-
1 • · ak'··tmlması eserinın ta ır.e 
erının y - d"" ·ıı

ve bunun için de konferansın ~.ge~ mı. 1 

gruplarile iktisadi ve m8:1i m~~killenn 
düzeltilmesi, tl!l"cihli tarife te~ı.ıı, ~
port muanıelelerinin baıitl~ştınlmeaLıı
kim gerbcstisi ve milli akallıyetler .. huk~
nun ve hara iatiklillerinin tekeffül ~~1-
mcsi için iktisadi ve siyasi esauta muı
ten:t bir itilifm tahakkuku için ~ışma
ğa davet etmeğe karar vermitler~ı~ ... 

Bu iki grup bu prograının tatbıki ıçın 
Balkan devletleri hariciye nazırlan ~a
sında müıterek icraat lüzumuna kanı ol-
mutlardır. ' 

Suriye mandası 
CENEVRE, 22 (Akf&ID) - Fran. 

oanm Suriye mandasmr ltalyaya ter
kedeceği rivayet olunuyor. 

Graf zepelin 
BERLIN, 22 (A.A.) - Graf z";Pe

lin balonu 29 ve 30 Martta Fned
richshofen'den Viyanaya gid-.:ektir. 
Balon ilk defa olarak Viyanaya ine. 
cektir. 

Cenevrede r ütü-
nü müzakere eri 

CENEVRE, 22 (A.A.) - Dün 
tütün mütebaggıalarından mürekkep 
bir grup bir toplanh yapmııtır. 

Bu grup, bilhassa Avrupanm c~: 
nuhu tarkisindeki tütün müstahsılı 
memleketleri müteessir etmekte olan 
buhranı hafifletecek beynelmilel tet
birler bulmak imkanını tetkike me
murdur. 

Afyon mukavelesini 
kabul ettik 

CENEVRE, 22 (A.A.) - Türkiye 
ve Bulgaristan, uyuıturucu maddeler 
ticaretini bir takım ahkitma ve nizam 
lara rapteden 1931 tarihli mukavele
nameyi kabul etmitlerdir. Bu suretle 
terin adedi on üçe baliğ olmuıtur. 

Mukavelenin meriyet mevkiine gir 
mesi için 13 Nisandan evvel daha 12 
devletin kabulünü temin etnıek lazım 
celecektir. 

Türkiye Niaan batlanfıcmda Af
yon hakkındaki La Haye • 1912 - ve 
Cenevre - 1925 • mukavelenameleri• 
nin musaddak suretlerini de tevdi e• 
decektir. 

Bükrete giden mu• 
rahhaslar dönüyor 
SOFY A, 22 (A.A.) - Balkaa Bir-

liği Mecliainio Bükretteki toplanbam
da bulunmuf olan Türtı: nıurabhaııla
n dün Sofyaya gelmitler, istaayonda 
Bulgariatanrn eaki AnJuıra Sefiri M. 
Palof, Mebuaan Meclisi Reia Vekili 
M. Zaharief, Bulgar ırrupn azası ve 
diğer zevat tarafından karplanmıt
lardır. 

Bulgarl•tan malt 
tahkikat iniyor 

CENEVRE, 22 (A.A. - M. Mou· 
chanoff, Milletler Cemiyeti Katibi U
mumisine bir mektup göndererek Ce
miyetin mali Yaırİyeti ve heu.batının 
bilançocu haklrıncla ~kikat icra et
mesini utemiJ Ye bu suretle ecnebi e• 
ham bamillerile mevcut itillflann ye 
niden kolaylatbnlmıt ve Bulfar iatik 
razlarmda ait faiz meaeleıinin haUe· 
dilmİJ olacafı ümidini izhar etmittir• 

Fransız meclisinde 
PARIS, 22 (A.A.) - Sağcenah 

müatakillerinden M. Ooınmange, Me 
busan Meclisinde harbiye mü.tetan 
M. Hulin'in istifa etmeaini iıtemit, ve 
mumaileyhi hususi mahiyette bazı ka 
balıklarda hulunmus olmakla muaha 
ze eylem.ittir. - • 

M. Dalandier, M. Hulin'in memu
riyetinde ipkaaı için itimat meaeleaini 
ileri sÜrmÜ§ ve mecli. kendiaine 164 
reye karşı 367 rey ile itimat beyan et
mittlr, 

BERLlN, 22. A. A. - Yeni Rayifta· 
ğın P oleatamda açılması münasebetile 
her tarafta mutlak bir ıükiın ve ayni 
zamanda tasviri kabil olmayan bir tevk 
içinde bir takım merasim ve tenlilder 
yapılmııtır. 

BERLIN, 21. A.A. - Reiaicümhur 
Reicbatag meclisini açıı nutkunda de
mittir ki: 

Reisicümhurun nutku 
- " Alınan milleti son Reichıtag in

tihabatı ile benim iktidar mevkiine g6" 
tirdiğim milli t-es-küz hükUmetini tas 
dik etmİf ve ona teıkilab esasiye kanu
nuna müstenit bir - vennittir. 

Gerek dahili ve harici ıiyuet aahala
nnda gerek iktioat salıuında hal oluna
cak çok ağır meseleler ve verilecek çok 
mühim kararlar vardır. Hükiımet bu it
te yeni Reichstağın yardımmı bekliyor. 

Şimdi içinde bulunduğumuz bu yer 
bize Almanyanın yorulmaz vazife ve •a 
tanperverlikle büyümU. olduğu zaman. 
lan hatırlatmııtır. Bu fikrin hür Alman. 
yanın nefine olarak yeni nesli nifaktan 
kurtArmaılnı temenni ederim!' 

Baııvekilin nutku 
Baıvekil M. Hitler söylediği nutukta 

Alman milletinin deyişen mukadderatı· 
nı tasvir edtrek demiştir ki: 

Bismark Alınan devlet birliğini yarat 
tığı zaman nifalun sonu celınit zanne
diliyordu. Alman milleti imperatoruo 
daveti üzerine rehberlerinin eserine iftİ
rak ederek birleşmekle beraber kendisi
ni Avrupa milletleri zümresinin diş ara
unda bırakmamtfbr. Alman devlet bir
liğinin ve siyasetinin inkirazr ecnebi 
düşmanlann birleımeaini İntaç etmiştir. 
Ne Alınan İmperatora ne bükiımeti ve 
ne de milleti hiç bir zaman harbi iste
memişlerdir. Ancak umumi ve manevi 
sarımlı onlan kanaatleri hil.iihna olarak 
barba aokmuftur. . • 

Başvekil, dünya iktiaat Felalı:etirun, ga 
lip ve mağlup arumda fark gözeten 
mantıksız nazariyenin bir neticesi oldu 
ğunıı ve dünyanın sefalete düıtüğünü e 
bemmiyetle kaydettikten sonra demi,tir 
ki: 

·· Bütün bu sefaletler esnaunda al
ğunu ve hu yüzden alman milletinin se
man milleti clahılde biri birine cinnittir. 
Ancak Almanlar kendi mılletlerine o

lan itimatlannı tekrar elde ettikten aon
radır ki yeni bir milli birlik ve yeni 
Almanya doğmuftur. 

Reiucüınhur 3 ikinci kanunda işte 
bu yeni Almanyaya hükumeti teslim et
mİ• ve milletin ekseriyeti de son inti
habatta hu yeni A!1J1Bnya ile beraber ol
duğunu ilim etmiştir. Hükumet bu ta
rihi anda yeni Reichstag'm önüne Alman 
milletini yeniden teşkilatlandnmak yo
lunda bütün kuvvetini kullanmak hu
suaundaki hudutsuz ve sarsılmaz azmi
ni bildirmek için gelmiştir. HükUmet 
fukaların farklı düşüncelerden kurtula
rak bu ite kuyulamalaruu bekliyor. Biz, 

milletin büyüklıik için tart olan kuvvet 
ve kıymetini tanıyarak ve dahili kuvvet 
meııbıu olarak Alman milletiııia ve Al
man haninin büyük ananelennl inkitaf 
ettirerek, fikir ve azim birliği içinde 
canlanmak ialiyonız. 

Batvekil Hitler, mar~I Hindenburg 
baklunda bütün meclisin ayağa kalka
rak hürmetle dinlediği ıu sözleri söyli
yerek nutkunu bitirmittir: 

Müttehit Almanyanın doğuıunu gör
müı olan Reiaicümhur, onun tereli ve 
hürriyeti için nihayet buııün onu milleti 
kalkınmaya götürmek için ÜÇ defa aavat 
ta bulunmuıtur. Hindenhurg Alman 
kuvvetinin bir remzidir. Bu kuvvetin, 
bü··"1- vazif • L ••• -.ı.. cesaretini ken ,_ eyı ........ "- miD •• 
dilerinde görmeleri için alman ctının 
mümessillerine de geçmesini dilerim. 

Fener alayı 
BERLlN, 22. A. A. - Dünkü mera

aim geceleyin muazzam bir Fener ala
yile bitmiıtir. Bu alaya milliyetpervet' 
soıyaliat hücum kitaatiyle çelik miğfer 
tctkilah ve Darülfünun talebesi ittirak 
etım§tir. Büyük bir halk kütlesi aokalı:
lan dolduruyordu. 

Bu esnada Berlin operasında da Vag
ner'in - Maitreı Chantcurı - piyesi 
temsil ediliyordu. Bütün kahine erkanı 
bu piyesin üçüncü perdesini ~i?1.emek 
aureityle gündüz yapılan yeıntnı olıne:r 
eaeı~n şu aon kelimeleriyle bir daha kay 
debnek istemişlerdir. 
Almanyayı idare edenlere aayğı ile ~ 

kın'z Tiyatroda bulunan halk başvekil 
Hitlcri cılgmca alkıslıınuştır. 

Alm.;.ı..,.. aınıf v~ fırka fikirlerini u
nutturmalıdır. Ve bütün Alınanlan tam 
manasiyle tek bir millet, devlete temes
sül eden bir millet yapanı. 

Matbuat Reichatag'ın dün kendisine 
yapılan kabule layik bir surette ~are~et 
ettiğini ve sosyal demolı:ratlann bıle 
nümunei imtisal olacak-bir ciddiyet gÖ•· 
terdiklerini kaydediyorlar. 

Reichstağ reisliği 
BERLIN, 22.A.A. - M. Goering, 

tekrar Reichstag reisliğine intihap edil
mi§tir. 

Gazetelerin sevinci 
BERELIN, 22. A. A. - Dün aktaınki 

Berlin gazetelerinin hemen hemen hep
si Pot.tam gününe ait tafai.lil ile dolu
dur. Hepai de bugünün fevkalade ebem 
miyetin ive delalet ettiği remzi manayi 
kaydebnekted.ir. 

Hatta hükiımet fırkalannın natiri ef
kin olmayan gazeteler bile bu münase
betle - Alman tarihinde bir dönemeç 
- den bahsetmektedirler. 

Atmanyada affı umumi 
BERLlN, 22. A. A. - Volf ajansı 

bildiriyor: Hükümet, Reichıtagın açılışı 
milli inkilap için mücadelenin kapanışı
m gösterdiği mütalaaaiyle ceza suçlan 
için bir affı umumi liyihasını reiaicüm
bura takdim etmiıtir. 

EM ET~ 
Söke umumi meclisi 

SöKE, (Milliyet) - Kazamız 
meclisi umumi intihabı dün fırka 
salonunda kaymakam beyefendi 
nin riyaseti altında· ve idare he
yeti huzurile yapıldı: . intihaptan 
evvel vilayet fırka reıaı Etem Kaa
ri Bey ikinci müntehipler~ bir ~u
tuk söyledi. Reyler tasnıf edıle
rek lsa Ruhi ve Nuri Beylerin se
çildikleri anlqıldı. 

Söke belediye bütçesi 
SöKE (Milliyet) - Kazamız 

belediye bütçesi belediye encüme
nince 40 bin lira olarak teabit e

dilmittir. B\itçe ~i~ı_ı toplan~~ın· 
da belediye mecluınm taıdıkıne 
arzedilecektir. 

Sökeden geçen çay 
SöKE, (Milliyet) - Kaaaba

mızın ortasından geçen ve tatkın 
zamanlarında baskın ve tahribat 
yapan çayın setlerinin küçük ne
hirler ve çaylar kanunu hükmün. 
ce halkın mükellefiyetile yapbnl 
ması geçen sene kararlattırılmıt 
ve ite batlanılmıttır. Bu aene u
mum mükelefler it 00..ı edilerek 
setlerin bitirilmesine çalıtılacak
tır. 

Aydında yağmur 
A YDlN, (Milliyet) - Vilaye

timize faydalı yağmurlar yağdı, 
çiftçiler sevindi. Umumi meclis 
seçimi bitti, 23 martta toplana
cak. 

Sökede polia teıkilatı 
SöKE, (Milliyet) - Burada 

yeni polis teşkilatı yapılıyor. Bu· 
nun için Aydın emni1et müdürü 
tehrimize geldi. Polis için bina te
darik edildi, noksanları tamam
landı. Bugünlerde bir komserle 
dört polia gelerek vazifeye batla· 
yacaklardır. 

Ormanda cinayet 
TOKAT, 21 -Tokadın Karaören 

köyü ile Küsürük köyli arasındaki or
manda bir vak'a olmuştur. Burada 
Y akup ve arkadaılan odun keserler• 
ken Murtaza ve arkadaıı Ömer ile a
ralarında kaTga çılanıt, Murtaza ta
banca ile ateı etnıiıtir. Çıkan kurtun• 
!ardan biri Ömer ağaya isabetle ölü
müne aebebiyet venniıtir, 

Portakalcıhğnruz 
MERSiN (Milliyet) - Menin Ye 

muhitinde portakal Ye manclarinacılık 
seneden seneye hatta günden güne i
lerilemekted.ir. Y alruz bu sene yeni· 
den muhtelif yerlerde yirmi bine ya
kın fidan dikilmiştir. 

Adanada yağmurlar 
ADANA, 22 - Son cünlerde ya· 

ian sürekli yağmurlar mezruatı b~· 
yük tehlikeden lı:urtarmıtlır. Çiftçı· 
nin endişesi kalmamqtn-•. .. • 

Burada toprak bayramı büyuk bır 
programla neşe içinde kutlulanınıtlır. 
Bu münasebetle kır eğlenceleri yapıl-
mıttır. • 

MUru.A 22 - Buraya faydalı yag 
murlar yağınııtır. 

Tehdit mektubu 
Klrklareti ı 8 - Buraya yeni tayin 

edilen Oamanlı bankaM müdürü Hü .. 
nü Beye bir tehdit mektubu ıönderil
miJtir. Hüaııü Bey mek~bu zabıtaya 
venniJtir. Yapılan .tabki!'-t~ Y~~ 
Efendi isminde bin tevkif edİIDUflır .. 
Tahkikata devam ediliyor. 

Derleme i§leri 
MERSiN (Milliyet) - Burada 

derleme itleri epeJce ilerlemekte
dir. Şimdiye kadar 800 keliıne der 
lenmiflir. 

Mersinin uyanık gençleri bu it
le hararetli surette metgu) oluyor
lar. 

İğdiş yapılıyor 
MERSiN (Milliyet) - Burada 

ıslahı hayvanat itlerine batlan 
mıfbr. Damızlığa yaramayan hay
vanlar "iğdit" edilmektedir. 

jlilrOll D.AKiW:~ 
Kıdem zammı 

Şark kıdem zammına 
hatlangıç tarihi 

ANKARA, 22 (Telefonla) -
Ordu, Bahriye, Jandarma zabit 
ve memurlarına verilecek fark kı· 
dem zammı hesabına hangi tari
hin başlangıç sayilacağının telıiri 
hakkında Baf11ekiilet bir tezkere 
üe Mület Meclisine müracaat et· 
miftir. 

Kredi hanka•ı idare 
heyeti azllığı 

'ANKARA, 22 (Telefonla) -
Kredi Bankan idare meclisi azalı· 
ğına Sanayi ve Maadin Bankaıı 
idare meclisi azasından Htqim ve 
Sala Beylerin tayinleri ôli tasdike 
iktiran etmiftir. 

Hariciye değişiklikleri 
AN KARA, 22 (Telefonla) -

Roma büyük elçiliği üçüncü kiiti· 
bi Muıtala Fehmi, Londra evrak 
memuru Ali Rtza, Berlin konso
losluğu kançılan Necdet Tahir B. 
ler derecelerile merkeze alınm1f· 
lerdir. 

Roma üçüncü katipliğine Şaıli, 
Londra evrak memurluğuna dör· 
düncü daire ikinci sube memurla· 
rından irfan Niyazi, Berlin kançı· 
larlığına birinci daire katiplerin· 
den Fikret Tahir Beyler tayin e· 
dilmislerdir. 

Rus ·alimlerine ziyafet 
ANKARA, 22 (Telefonla) -

Rus sefareti cumartesi günü An· 
karada bulunan Rus alimleri fere
line bir çay ziya/eti verecektir. Zi· 
yafete Türk profesörleri ve şehritı 
mümtaz simaları davet olanmtıf· 
lardır. 

Konya valiliği 
ANKARA, 22 (Telefonla) -

Dahiliye mÜftqarlığına tayin edi· 
len Konya valiıi Vehbi B. in yeri· 
ne simdilik vali tayin edilmiyerelı 
Vekaleten idare edilmek üzere 
Konyaya bir Mülkiye mülettifİ 
gönd erüecektir. 

Yerli mallar eıya 
piyaugo•u 

ANKARA, 22 A.A. - Tilrkiye 
idman Cemiyetleri itti/akile Milli 
lktısat ve tasarruf, Hiliiliahmer, 
Hünayei. Etlal ue Türk Maarif ce· 
miyetleri yılda bir kere çeltilmelı 
sartiyle aralarında bir yerli mal· 
lar eşya piyangosu birliği yapmtr 
lardır. 

Hasüiit ortaklapa olacak ve bl· 
letler birer liraya satılacaktır. Btı 
cemiyetler ayrıca kendi namları· 
na piyango tertip etmiyeceklerJİI• 

Fırka idare heyetlnio 
kararlan 

ANKARA, 22 A.A. - C. H. f, 
Umumi idare heyeti bugün toplafl 
Jı. Sıvas, Eskişehir, Cebeliberekel1 

Giresun, Balıkesir Vilayet idar' 
heyetleriyle kaza heyetleri reisle
rinin yeni ıeçümelerini tetkik IJe 

tasdik etti. Burdur Vilayeti kazll 
reislerinin de yeni intihabı tasdik 
edildi. Aksaray vilayeti kongresi• 
nin vazifesini tamamlamasınaı 
Kaıtamonunun Abana nahiyesi· 
nin kongresinin de yeniden yapJ• 
masına karar verildi. Kırkafag o# 
ziyeti etraflıca görü,üldü. 

Gümr6k ve inhUarlat 
vekilinin beyana b 
ANKARA, 22 A.A. - ClbnrB) 

ve lnhi.arlar uelrüi All Rana B· 
Aiansımı:ıcı fU beyanatta bulrıtr 
muftur: 

lnhi.arlarda tetkikat yapmalr 
ta olan lıeyet mayıs niluıyetitıtl' 
raporunu verecektir. Şimdilik /ı· 
tanbulJa tetkiklerine devam eJJl· 
yor. Bir müddet sonra Sammn' '° 
Adanatla, lzmirde tetkikatta fıll' 
lunacakhr. • 

Gümrük mü,aviri de ırümrillı il 
lerinin her kısmında ~' t~~
kat yapmaktadır. Şimdı lıtan,,..
dadır. Yakında lzmire gidecelı !:, 
sonrada Ankarada merkezde . ~ 
lıfacaktır. T etlıikatın iki ay ";(. 
süreceğini tahmin ederim. M "1!_ 
uir tetkikatını temamlaılıktan '/' 
ra muhtelif mevzular üzerinde 
kôlete tek/illerini büdirmefe '1'f' 
lıyacakhr. ,/ 

Çocuklara öz Türkçe 
isimler 

ADAPAZARI (Milliyet) -~ 
mal Pata ilk mektebinde ya .,;I· 
rın eski arapça isimleri değittl,. 
mit, Güngör, Erdoğan, Tat1'•~ 
gibi öz türkçe atlar konuhnp,ı:-

Herkea isim değittiriyor. _ _..,! 
sı diğer mekteplerimizin bat"~ 
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Ekonomi 

Tahdidi istenen sanayi 
Bir kısım sana) i imizin fazla inki_ 
şafı muzır rekabetler doğuruyor 
Bizde aanayiin •Ür'atle inkipfı son de kontenjan uıulü tatbik e(iilmekte 

altı sene içinde olmuttur. Altı sene ev olduğunu teabit etmiftir.Oda, bu meın 
vel her sanayi ıubeainde azami iatih- leketlerdeki kontenjan mukarreratın-
aale ihtiyaç vardı. Piyasa dahili fahri- dan Türkiye'yi alakadar eden kııım-
kalann verdiği malı derhal alıyordu. lan da teabit ve hu huıu•taki tetkika-
0 vakittenberi hu hal böyle devam et tı neticeaini bir raporla lkbsat Veka-
ti ve bir kısmı sanayi ıubeleri bir az Jetine bildirecektir. 
da ileriyi görememenin teıirile icap 
ettiğinden fazla geniıledi. 

Bir zamandanberi böyle fazla inki
şaf eden sanayi etrafında tikayetle.r 
baılamıttır. Bu tikayeti tiddetlendı
ren bir sebep te fazla inkitaf eden hu 
sanayide tabiatile başlayan rekabet
tir. Bu rekabet yüzünden bazen fab
rikalann ellerindeki etyayı sermaye
sine kadar aattıklan söylenmektedir. 

Sanayi Birliği hu meaele ile ehem
miyetli hir aurette metıul olmakta
dır. Hatta bir kısım sanayiin tahdidi 
iatenmektedir. 

Patates ucuzluğu 
Patates fiatleri bu aene çok ucuz

dur. Hele son ~!erde ıehrin her ta
rafmda el arabalarile çok ucuza pata
tes satılmaktadır. Hem de iyi cins pa
tateslerin okkaaının yÜz paraya ka
dar aatıldığı görülmektedir. 

Patatesin bu kadar ucuzluğunun 
muhtelif sebepleri vardır. Bilha- ih
r<tcatın az oluşu ve eldeki stokların 
sarfı lazım plen hir samanda bulu
nu,.....uz bunun baılıca aebeplerinden 
dir. Patatesin bu kadar ucuz olmasın
dan tüccann ve zürram müteeaair ol
masına mukabil halk çok memnundu.r 

Y umurla vaziyeti 
Franaadan sonra ltalya, Almanya 

ve ispanya da yumurta ithali.tini a
zaltmıtlardır. 

Türkiyecle aandığı 20 liraya olan 
yumurta, sllmrü.lı: reaml yüzünden Al 
manya piyaaaaına ~ liraya ma
ledilebllmektedir. 

Vapur tlrketleri de yumurta nak
liye tarifelerini artlırmıtlardır. Halen 
yumurta için en müsait piyasa fnailiz 
piyasaaı bulunmaktadır. 

Muhtelif memleketle.-, yumurta it
hali.tını azaltmıt olduklanndan piya
sada 3 yumurta il kurut kadar düı
müıtür. 

Yugoslav mısırlan 
Fransa ve Yugoalavya araamda ce .. 

reyan eden müzakerat neticeainde 
Fransa, Yuaoalavyadan % 40 tenzi
latlı gümrük resmine tabi olmak üze
re 5000 vagon mııır sahnalmııtır. 

Yugoslavya'da balen ihraç edllın.i
ye hazır hlr halde 40 bin vagon mı
ıır bulunduğu ıehrimize gelen malu
mattan anlaıılmııtır .. 

Amerika gümrük tarifesi 
Şehrimiz Ticaret mehafiline gelen 

malilmata göre, Amerikada gümrük 
tarifeainin lndirilmeai lehinde kuvvet
li bir cereyan hasıl olmuıtur. 

Yugoslav afyonları 
Yugoılavyada 30 bin kilo satılama 

mıt afyon bulunmaktadır. Afyon mü
bayaaaı için Yusoalavyada imtiyazı 0 .. 

lan (Mahsulatı arziye Şirketi) nin ı ı 
marttanberi YugoalaTYada afyon aa
tmalmiya hatladığı bildirilmektedir. 

Batka memleketlerin 
kontenjanları 

Ticaret Odaaı, hangi memleketler-

1 BORSA l 
(lı Bankaamdan ahnan cetvddir) 

22 MART 1933 
Aktam FiatJar1 • 

lıtikrazlar ı Tabrilit 
latikrazı dahili 97.- İ Elelı. 
Şark yollan 4,95 t T iri!. 

D. Munbh;da 59.- ı ••••ay 
Cümrilıı:ler 5,75 Tün•I 
Sa1di mahi 7.- Rıhbm 
Bafdol Jl,75 A d 
T. aalteri7e 7,75 na 0 1u 1 
1.::mir Beledi7e " IJI 
latikrau 91 m•••ill 

ESHAM 

1,. Ba. Naaa 10,15 j Bomonti 
11.- Terlr.oa .. ,. Hamiline 

,, " Müea•İ• 119.- Çimento Ar. 

Anadolu Hia•e ittihat dey, 
Senedi 23,75 Şark d•y. 
Nüvork 47,70 Balya 
Reji 3,80 Ş..rk m. ecza 
Şir. har iye 15.- Telefon 

ÇEK FIATLARJ 

12,06 • Prai 
7,23 3-4 : Viyana 

47,30 l Madl'it 
9,18,70 Beri in 

3,386 Varto•• 

18,15 

44.40 
43.SO 
50.SO 

24.-. 
37.-
11,-
25,45 

1,70 
2.So 
2.85 
ı4.-

16.89 
4,28,35 

56,-
1,98,83 
4,21,50 
3.86,90 

Paria 
Londra 
Nüyork 
Milano 
Brükael 
Aıina 
Ce-nnre 

Sofia 
Amaterdanı 

82.216 • Petle 
2.44,625 ı Bükreı 

67.29 + Belırat 
1,17,.LJ : Mosko•a 

80,14 
35,23 

10,89 1-2 

N U K U T (Satıı) 

Kurut j Kuruı 

20 f. Franuz: ;;;,: 1 1 Şılin, A•. 26.-
1 laterlin 

20!~1 : 
1 Pe.1.et.a 17,--

1 Dolar 1 M11rk 50,-
20 Liret 218 i 1 Zeloti 24,-
20 f . B.Jç;ka 115 1 Perıra 33.-
20 Drahmi 25.50 + 20 Ley .z.J.-
lO i. lavı~r• 820.- : 10 Dinar 55.-
20 Leva 26.- • 1 CPrnoveo; 

1 Flori" 85,- • 1 Altın 9,32 
~I Kur. Çek 120 • 1 M~cidiye 34.-t Banlınot 2.-

Oda meclisinde 
Ticaret Odası Mecliai, dün öğleden 

ıonra toplanınıttır. Bu toplanmada, 
Odanın 932 bilançosu okunup kabul 
edibnittir. 

Bundan sonra, muhtelif komisyon
lara ıeçilen aza, meclisin tasvibine ar 
zedilmiş ve muvafık görülmüştür. 

Odaya kaydedilmiyen bazı tüccara 
cezalar tarbedildikten aonra toplan
mİl~ nihayet -verilmiştir. 

Balık gübresi 
Y enmiyen balıkların gübre yerine 

kullanılmaaı için Ticaret Odasınca tet 
kikat yapılmaktadır. Bu huauata mü
taleaama müraca.at edilen Balıkçılar 
cemiyeti, bu maksatla tesisat yapa .. 
cak bir grup meydana çıkana cemi
yetin ittirak edebileceğini bildirmiı
tir .. 

Kakao ithalatı 
Yerli çikulata fabrikatörleri kakao 

ithalatının fazla resme tiıbi tutulmamaaı 
için teıebbüate bulunmak üzere An
karaya gidecek bir heyet ııeçmiılerdir. 
~~~~·«=»~~~~ 

GUmrUklerde 

ihtilas var mı? 
lıtanbul ithalat gümrüp hamalla 

nnın yol parasından ihtili.a vaki oldu 
ğu hakkındaki netriyat Ü.Zerine mez
kllr gümrük kolbafılarından Ağa 
Beyden aldığımız bir mektupta "Hü 
kiimetime ait bir vergiyi hamaldan 
alarak zimmetime geçinneclim, 
bendeniz gümrükte idari ve inziba
ti iılerle meıgul bulunuyonım. Ka
zanç vergisinin sureti tahsil ve hü
kiiınete teılimi hamal beııla.ra ait 
bir vazifedir. Bendeniz para itleri 
ile kat'iyyen meıgul bulunmadığım 
için ne gümrükten para aldım ve ne 
de şimdiye kadar hiç bir isticvaba 
hedef o1dum0 denmekte ve yapılan 
neıriyat ve ihbarların garez eseri ol
duğu bildirilmektedir. 

Sıhhat ı,ıerl 

Ecza depoları tef
ti1 edildi 

Sıhhiy" Vekaletinin tehrimiz ecza
haneler müfettişliği aon hafta içinde 
bütün eczaneler ve ecza depolannı 11 

kı ve eaaalı bir teftiıe ti.bi tutmuttur. 
Şehrimizdeki eczaneler her zaman 

teftit altında bulunmakla beraber, bu 
defaki teftiı aıkı bir şekilde ve ecza
nelerle ecza depolarından yapılan §İ
kayetler nazarı dikkate almarak ya
pılmııtır. Son zamanlarda bilhaua ba 
zı ecza depolarmın reçetesiz ilaç ver
diklerinden, hatta memnu ve aatılma
aı bir takım kağıtlara ti.bi maddeleri 
de gizli gizli sattıklarından tikAyet e
dilmekte idi. Son teftiı hakikaten bu 
yolda hareket eden bazı depolar ol
duğunu ıöıtermiştir. Teftlt neticeain
de ÜÇ, dört deponun reçetesiz ilaç sat
tık.lan anlaşılmııtır. Bu depolar Cüm -
huriyet müddei umumiliğine verilmit
tir. 

---•o•---
Cemlyetlerde 

Hilaliahmer koncrresi 
Hilaliahmer cemiyeti nahiye kon

greleri tamamen bibnittir. Kaza kon ... 
arelerinin de bu ay sonuna kadar bit
meai beklenmektedir. Cemiyetin Fa
tih kazası kongresi de yann saat 14 
te Letafet apartımanmdaki merkezin
de yapılacaktır. 

Şimdiye kadar yapılan kongreler
den alınan netice göatermiıtir ki latan 
bul halkının Hilaliahmere karıı olan 
ali.kail gittikçe artmaktadır. Cemiye
tin aza aidatı büyük bir muvaffakiyet 
le toplanılmaktadır. Halkın bu yÜk
aek alikası n~ticeai olarak yardımla
nnı daha genı§ yapabilmek imkanını 
bulmuştur. Cemiyet nihayet hu aene 
mekteplerdeki bütün fakir çocuklara 
hir tane ekıik kalmamak üzere yi
yecek vermeğe muvaffak olmu;tur. 
Fakir ilk mektep talebelerine haftada 
dört gün yemek verilmektedir. Hafta 
nın geri k"lan gÜnlerinden birinde 
mektep tatil ve ikisinde de öğleye ka
dardır. 

Hukuk talebesi ve baro 
İstanbul barosunda cereyan etmekte 

olan son hadiseler üzerine meslekleri do 
layi~ile ali'ka göateren Hukuk talebeıi 
cemıyeti iıtikbalde kendilerini çok ya· 
kından alakadar edecek olan bazı hu
suslar ve noktalar üzerinde bir takım 
arzular izlıar etmiş ve bu arzularını ad
liye :"e1:<filet~ ve İstanbul baroıu reisliği
ne bıJdırmege karar verm.ittir. 

--<>--

Güze1 sanatlar bir-
Ii~inde çay 

Güzel sanatlar b1rliği Mimari şubeıin 
de dün Avrupa'da·tctkikatlan dönen ar 
kadaşları ş<refine bir çay ziyafeti veril
miştir. 

Maarifte 

Pr. Malche için 
Emanette bir mesai 
odası hazırlanıyor 
Darülfünunun ıslahı için kendiaile 

mukavele yapılan laviçreli profeaaör 
M. Malche nisan hqmda memleketi 
mizde bulunacaktır. Darülfünun ema 
neti M. Malche'in lstanbula gelmesi i 
çin 2 bin Türk lirası yol harçlığı &'Ön
dermiıtir. 

M. Malche'in çalıf111&al için Ema
net daireıi yanında kendiaine bir bü
ro hazırlanmıttır. 

Amerikan kız kolejinin 
yıl dönümü 

Şehrimizdeki Amerikan kız kolle
jinin 42 inci yıl dönümü merasim
le teait edilmiıtir. Merasimde talebe 
namına Perihan Cemil H. bir hitabe 
söyledikten aonra Amerika Sefiri na
mma Atatemiliter bir nutuk irat ede
rek memleketimizde timdiye kadar 
vücuda getirilen inkılaplardan aitayİ§ 
le bahıetmittir. At.,emiliter, Gazi 
Hz. nin büyÜk inkılapçılann en ba
tında geldiğini, yeni bir deTlet teaiı 
ettiğini ilive etmittir. 

Muallimler kongresi 
latanbul Muallimler Birliği kongre 

si bu aene toplanamamııtır. Kongre 
zamanı geçtiği halde içtima için he
nÜz bir davet yapılmamııtır. Muallim! ... 
arumda Birlik aleyhinde bazı dedikodu
lar cereyan etmektedir. 

Behçet Sabit B. in bir tavzihi 
Tıp fakültesi Meclisi Müderrisinin 

de geçen bir hacliaed- dolayı fakül
te umumi kitihi Behçet Sabit Beyin 
vazifeıinden iatifa ettiği yazılmıfb. 
Dün Dr. Behçet Sabit B. bir murarri
rimize demiştir ti: 

- Mesele gazetelere yanlıı akaet 
miıtir. Vazifeden istif etmedim. Geç
mit bir münakafa hacliııeai de yoktur." 

Terkos işi ___ .,._ 

Eekseriyet olmadığın
dan toplantı olmadı 
Terkos ıirketi heyeti umumiyeai dün 

fevkalade toplanarak tirketln tasfiyesi 
hakkında bir karar verecekti, Fakat Ti
caret kanunu mücibince tasfiyeye karar 
verebilmek için hittedarlarm üçte ikisi
nin topJanbda buJunmuı Jlznn gelmek .. 

tedir, dünkü toplantıda hiasedarlann üç 
te ilrisi hazır bulunamadığından top
lanma 24 nisan'a bırakılmııtır. 

Dün alclığnruz bir habere göre ıirket, 
tasfiye edileceği cihetle memurlarına taz 
minat vermeğe karar vermİftir. Şirke
tin Türk memurları arasında f&yİ oldu
ğuna göre, tirket, yalmz ecnebi memur
larına tazminat verecek, Türk memur
lannın mllllJlarının son zamanlarda ya
pılan zam ile iktifa ederek bunlara taz
minat venniyecektir. Bu haber Türk me 
murları gücenclinnittir. Dün bunun dot 
ru olup olmadığım tahkik için tirketin 
murahhas azaamdan M. Veilhan'a mü
racaat ettik. M. Veilhan bize dedi ki: 
- Şirketin eıki memurlanna tazminat 

dağıtacağı doğrudur,fakat bunun miktarı 
ve tazminatın Türk memurlarına veril
memeai hakkında ıimclilik hir karar v ... 
rilmemiıtir.Bu meselede kat1 karan Yer 
mek için T erkoı'un satın alma m• kave
leıinin B. M. Meclisince tasdikini bek
liyoruz.'~ 

-<>--

Oturan vapurun yükil 
Boğaziçinde karaya oturan Harkof iı 

mindeki Sovyet vapurunda uzak şarka 
gönderilmek üzre harp malzemesi oldu
ğu yazılmqb. Şehrimizdeki Sovyet ce
neral konsolosluğu vapurda Londra, Ro 
terdam, Hamburga gÖnderilmek üzre 
arpa, yulaf, lıekla, soda, ağaç mamıılab, 
menıucat bulunduğunu ve lıunlann 
türk memurları huzurunda tabliye edil
diğini bildirmektedir. 

-<>--

Yunan artlstl~ri geJdi 
Şehrimizde temsiller verecek olan Mel 

Aliki Muıuri'nin idareıindelı.i yunan ko 
medi kumpanyaıı artiıtleri dün tehrimi
ze gelmişlerdir. Yunan artiatleri bura
da kaldıklan zaman zarfında lpekfilm 
stüdyosunda rumca bir film çevirecek
lerdir. 

Posta ' tayyaresi 
Dün Ankaradan tayyare gelmiştir. 

Buradan da Ankaraya hareket etmit ise 
de hava bozulduğundan dönmüıtür. 

-<>--

Tahsildarsız vergi 
ANKARA, 21 - Maliye encüme 

ni Kastamonu meb'usu Hasan Feh· 
mi Beyin vergiler hakkmdaki teklifi
ni kabul etmeıniıtir. Bu teklif ıudur: 
Vergiler tahsildar kullamlmadan 
halktan alınmalıdır. Herkes nahiye
lerdeki sandıklara getirip vergisini 
teslim etmelidi!·. Vergisini gününde 
getirmiyenierin nesi var, nesi yoksa 
satılmalı ve kendileri de te~hir olun
malıdır. 

Maliye Encümeni bu teklifi halk 
için çok ağır bulmu~ ve bundan do
iayı reddetmiştir, 

Ytılyette 

Maliye teşkilatı 
Yeni ıekil hakkında 

I 
neler düıiinülüyor? 
İstanbul Maliye tqkilatının dü

şünülen yeni teklinde bazı noktalar 
Üzerinde durulmaktadır. 

Bunlar: itlerin düzgün müraka
beai, vergiyi almakta kolaylık ve 
Maliye memurları aylıklannın müm
kün bir niabete yükaeltilmeıidir. 

Aylıklann çoğaltılına11 bir bütçe 
meaeleıi olduğundan bunun ne ka
dar kabil olup olmadığı merkeze ait 
bir iıtir. 

Umumi bütçenin müzakereai ea
nasında Defterdar Mustafa Beyin 
Ankara'ya gitmeai muhtemeldir. 

Beyoğlu tahkikatı 

Defterdar Mustafa Bey dün Be
yoğlu Malmüdürlüğüne gitmit ve o
rada yapılmakta olan tahkikat hak
kında malumat almııtır. 

~~~~«-»~~~~ 

GUmrUklerde 

Rapor hazır 
Amerikalı mütehassıs 

raporunu haz1rladı 
Gümrüklerde tetkikat yapan 

Amerikalı mütehassıs Mr. Wurf
bayn buradaki itini bitirmittir, bu
gün yarın raporunu Vekalete ver
mek üzere Ankara'ya gidecektir. 
Gümrük ve inhisarlar Vekaleti 
Müstetarı Adil B. in bugünlerde 
tehrimize geleceği haber veril
mektedir. Adil B. Amerikalı mü
tehaaaısın raporunda lüzum gös
terilen hususabn ifa edileceğini, 
lüzum görüldüğü takdirde kaçak
çılıfa kartı muhafaza tetkilabnın 
bazı mıntakalarda daha ziyade 
kuvvetlendirileceğini söylemittir. 

---coıt---

Pollate 

Filim resimlerine merak 
etmiş 

Pangaltıda oturan berber Hidayet 
Majik ainemaamm önündeki vitrinler .. 
den film resimlerini çalarken yakalan 
mıttır. 

T raınvaydan düştü 
Şehremininde Tatlı kuyu caddeıin

de oturan 35 yatında cideli Emine 
Hanım vatman Süleymanın idareain
deki tramvaya binerkeo düpnüt, 
batından yaralanmııtır. 

İskarpin çalarken 
Zekeriya iaminde bir adam Tak

simde Meıe sokağında Rozanın evin
de i•karpin çalarken yakalanmııtır. 

Vinçten diiten yükün 
altında 

Beyoğlunda Çaylak sokağında otu
ran komisyoncu Antrik dün Saraybur 
nu antrepolarmdan yük çskarrrken 
vinçten düten bir dengin altında ~1-
nut, ağır surette yarıılaomıt, ümit.tıb 
bir halde Cerrahpaf8ya kaldmlmıt
tır. 

Mahkemelerde 

Bel adiye de 

Lokanta için 
Lokanta için yirmi 

bin lira istendi 
Belediye kooperatifinin itleri

ni genitletmek için 20 bin lira is
tikraz 1apılmaıma karar verilmit 
ti.Bu istikraz belediyenin bankada 
ki parasından yapılacakb. Beledi
ye Dahiliye Vekaletine bir tezke
re yazarak bu istikrazm yapılma
sı için müsaade istemittir. 

Vekalet müsaade ederse bu 20 
bin lira ile lokanta genitletilecek 
ve yeni sabf mağazaları açılacak
br. 

Deniz hamamları 
Bu yaz mevsiminde muhtelif 

yerlerde deniz hamamları açmak 
üzere Belediyeye müracaatlar ol
maktadır. Bu sene Belediye her 
yerde deniz hamamı açmak için 
müsaade etmiyecektir. Geçen se
ne deniz hamamları için yapılan 
ta1imatnameye birçok yeni kayıt
lar ilave edilmiftir. 

Haseki hastanesi baş 
doktorluğu 

Haseki hastahanesi battabibi 
Eaat Beyin yerine göztabibi Naz
mi B. tayin edilmif ve yeni vazi
fesine batlamıfbr. 

Bütçenin tastiki 
Belediye 1933 bütçesi Meclisin 

yapbğı tadilat yeniden temize çe
kilerek tetkik ve ta.dik edilmek 
üzere Dahiliye Vekaletine gönde
rilmittir. Bütçe her sene geç tas
dik edildiğinden, intaat mevsimi 
geçmekte ~ bazı zorluklar olmak 
tadır. Bu sene bütçenin çabuk tas
diki için Belediyeden bir memur 
Ankaraya gönderilerek, bütçe ta
kip ettirilecektir. 

Köylerde itfaiye 
Şehir hudutları dahilinde bu

lunan köylerde itfaiye tetkilatı 
hemen, hemen hiç yoktur. Bu köy
lerden biribirine yakın olanlar i
çin bir köy merkez ittihaz edile
rek itfaiye grupları tetkili karar
I..,tırılmıfbr. Köyler telefonla bi
ribirine ve bu itfaiye grupuna mer 
but olacakbr. Yangın olunca tele
fonla haberdar olan itfaiye yeti
fecektir. 

Bu gruplardan birinin Ramide 
tqkili tekarrür etmit ve bu gru
pun garajı yapılmıya bllflamıttır. 
Rami itfaiye grupu cİTar köylere 
de bakacaktır. 

Kunturatlar tetkik ediliyor 
Belediye kiraya verilmif ev, 

dükkan ve binalara ait kunturat
ları arattırmaya b..,Iamıttır. Muh 
telif kollardan ite batlıyan grup
lar ,ehri taramaya bqlamıtlardır. 
Konturatları olmıyanlar cezalan
dırılacaktır. 

Yeniden keşif yapılacak 
Düğünde Ramazanı öldürenin kim 
olduğu katiyetle anlaşılacak 

Geçen kanunusanide Y enibah- 1 

çede Abdurahmanın düğününde 1 
Ramazanı öldürmekten suçlu Hü
dai ile Hüdaiyi öldürmeğe tetvik 
etınekten suçlu Karanfilin ve bu 
cinayette yalancı tahitlik ebnek
ten suçlu islim, Davut, Bayram, 
Abdurahman, Süleyman, Zeynel, 
Fethi Elmas, Emin, Haydar, Ke
rim, Sabri, Nasip, Galip ve Hay
darın muhakemelerine dün devam 
edilmittir. Dünkü celsede dinle
nen phitler biribirlerini tutmayan 
'ahitlikler yapmıtlardır. Neticede 
vak'a mahallinde ketif yapılması 
kararlaftırılmıf, ve muhakeme bat 
ka güne bırakılmı,tır. 

Kaçak kağıtlar 

Külliyetli miktarda sigara ka
ğıdı kaçırtmaktan suçlu Hacı Is

mail ve Mehmetle bu sigara ka
ğıtlarını tasımaktan suçlu hamal 

Salahattin ve yaka1anacaklan es
nada bu kağıtları kuyuya atmak
tan suçlu Hanifenin muhakemele
rine dün devam edilmi,, bir çok 
şahit dinlenmi,, neticede Hacı ls
mailin sabıkalarının sorulması i

çin muhakeme başka güne bırakıl 

mı~tır. 

Çenberli tq cinayeti 

Bir kadın meselesinden dolayı 
Çemberlit&fta Saidi öldüren Sali
bin muhakemesine dün Ağırceza
da devam edilmif, phit dinlen
mif, bafka tahitler celbi için de
vamı hqka güne bırakılmıstır. 

Kaçaketya 

Muammer isminde biri, bir 
sandalla Fındıklı sahiline çıkbğı 
sırada elindeki torbadan memur
lar tüphelenmit ve yapılan arama 
da torbada kaçak efya ve kendiai 
nin beline sarılmıt birkaç İpekli 
çartaf bulunmuftur. Muammer, 8 
inci ihtisas mahkemesine verilmit 
ve kaçak efya müsadere edilmit
tir. 

Çığ mecmuaaı 

Çığ mecmuası muharrirlerinin 

Polis müdüriyeti tarafından istic
vap edildiğinden bahsedilmitti. 
Çığ mecmuası Müdürü Mümtaz 
Beyin gazetemize gönderdiği bir 
mektupta, mecmua muharrirleri
nin hiç bir münasebetle, zabıta ta 

rafından isticvap edilmediği ye 
mecmuanın bitaraf gençlik mec

muası olduğu bildirilmektedir. 

ULUORl'A 

Bana ne, sana ne? 
Nasraddin hocaya, birisi ko,a 

kop gelmit: 
-Hocam demit deminden bir 

yere kocaman bir tepsi baklava 
götürüyorlardı. Hoca omuzlarını 
silkmit: 

-Bana ne? J 
Öteki; gülmeğe bllflamıt: 
- Hocam, bilmemezlikten geli-

yorsun. Baldava tepsisini senin 
eve götürüyorlardı ... 

Nasraddin hoca, gene omuz silk 
mit: 

- O halde sana ne? 
Alqehirli koca Türk, bu sözü 

aöyleyeli yüzlerce yıl oldu. Fakat, 
bir çoklanmız hala üstümüze ait 
olmayan itlere karıtmakta hocayı 
sorguya çeken çömezden farklı 
değiliz. 

-Yahu ... Duydunuz mu? filan
canın karısını, filanca erkekle bir 
arada görmütler .•. 

Birisinin arkasından manalı ma· 
nalı göz süzerek: 

-Allah versin!... Vurgun vur
gun üıtüne ... Değimiz baksana oto· 
mobilden inmiyor ... 

Kulaktan kulağa bir fısıltı: • 
-Parayı bol bulunca kabmıa sr 

ğamaz oldu? Taksimde dokuz o
dalı bir apartımana t&fınıyormuş ..• 

Tavla batında zar atarken: 
-Şatılacak fey ••• Yüz lira ma8', 

ayda bet yüz lira masraf •• Yahut 
lokantada pirzolanın kemiğini diş 
]emekle metgul olduğu sırada: 

-O da gürledi ha! Amma, ben 
dedimdi, bu kadar açılmanın so
nu budur ••• E. .. Şimdi ne olacak? 
Bllfkalarma dokunan, baflı:a1armı 
alikalandıran, itlere, o kadar me
rak sarıyoruz ki bu bize bazı defa 
kendi işlerimizi unutturuyor. 

-Filan, iflas etmit ! 
-Filanca, para kazanıp mal 

mülk sahibi olmuf. 
-öteki karısı ile geçinememiş •.. 
- Beriki, komşusunun kızına a-

bayı yakmış .• 
Nasraddin hocanın evine !lİden 

baklava için verdiği cevaba, biı· 
türlü ağzımızı alıştıramadık: 

-Bana ne? 
Eğer yalnız beni alakadar edi. 

yorsa, o halde: 
-Sana ne? 

M. SALA.HADDİN ................................................. , ........... . 
Gişe tahkikatı 
Suiistimal meselesl 

Adliyeye verildi 
Şark Demiryolları kumpanyoı.

sının Sirkeci gifelerinde vuku hu·· 
lan ihtilas tahkikatına devam edil
mektedir. Şirket nezdindeki Nc
fia Batkomiseri Nuri B. tirketten • aldığı izahat üzerine raporunu 
Vekalete göndermittir. Nuri B. 
dün kendisile görüten muharriri· 
mize, tahkikatın, tirketin müraca. 
atı üzerine Adliyeye intikal ettiği
ni söylemiştir. 

Paliıteki tahkikatın yürüyütü
ne nazaran, bu suiistimalin daha 
fÜmullü olduğu anlatılmaktadır. 
Polis tahkikatın gizli ka1masına 
çalıtmaktadır. 

---«0»---

Bahailik maznun arı 
Adana 22 - Bahailik l"'aznunlıı

nnın muhakemelerine devam edii
miştir. Bu muhakemede müddeiumu· 
mi iddianamesini okumuş ve maz
nunlardan bir kısmının beraetlerini, 
diierlerinin de ceza kanununun 163 
ve 313 üncü maddeleri mucibince 
cezalandırılmalarını iatemiştir. Maz
nunlarm müdafaaları da dinlenmiş 
ve karar verilmek Üzere muhakeme 
23 perfembeye hıralulmıttır .. 

M. Edge 
Şehrimize gelmİı olan Am«ikanın sa
bık Paria sefiri M. Edge ıerefine evvel
ki aktam Amerika sefiri M. Charles 
Sherrill tarafından bir ziyafet verilmiş
tir. M. Edge, dün camileri, aarayları gez 
mittir. 

-0--

Bursada sergi 
BURSA, 22 A.A. - Ticaret vt. 

Sanayi Odası önümüzdeki tem· 
muz ayında - Bursa Dördüncü 
Yerli mallar sergisi - namiyle 
bütün memlekete tamil bir sergi 
açmak için hazırlığa batlamı'!tır. 
Sergi on bet gün sürecektir. 

Sergiyi gezecekler için tenzi. 
]atlı tarife tatbık edilecektir. 

Vatandaı! 
Kurban bayramı için alacağın 

mallar hep yerli olmalı. 
Milli lktısat ve Ta•arruF Cemiyeti 
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geçen nüshalar 10 lır:a.nıttıır-- Cu.ahı •• 
matbaaya ait itler için m6diriyete mi· 
racaat .dilir. Gazetemiz illalann. mu'•· 
liyetini kabul etmez:. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Yetilköy raaat ınerke&inclen. alcbiımu 

malUmata ıöre buıün b.a•a balatla •• 
kısmen yaimurlu olarak d .. a.m edecektir. 

22·3·933 tarihinde haYa taayiki 756 en 
fazla sıcaklık 14, en az 8 derece idl. ' 

Mart dokozu!. 
Dün Mart dokuzu idi. Amma 

cs!i,İ Martın dokuzu idi. Yani Ru
mi dediğimiz, frenklerin (Eski 
tarz) dedikleri on üç gün geri o
lan takvimin Martının dokuzu idi. 
hatta Ak,am arkad8'mıız bir gün 
evvel Martın dokuzu yazdığı için 
itizar ediyordu •• 

Dün Martın dokuzu idi. Eski
den Mart ayının günlerinde tali fa 
lı tutarlardı. Tutulan günün gös
terdiği hava ne ise tutan adamla
rın ilerideki hali de öyle olurmuş •• 
Ben Mart aymda değil, Temmuz 
da tutsam kötü hava olur. Neden 
bilirim diyeceksiniz!. Kaç defa: 

- Yarın hava açık olursa filan 
yere gideyim! Dediğim zaman ha
vanın kapandığına dikkat etmi
•imdir. 

Mart dokuzu, senenin en kötü 
havalarından maduttur. Hatta Os
küdarda b!r. delikanlıya pek bata
rı olduğp ıçın Mart Dokuzu iımi 
verdiklerini de hatırlarım. 

Şimdiki Martların dokuzu, on 
dokuzu da para etmiyor. Dlin gü
ya Martın dokuzu idi, aktama doğ 
ru yağan bir yağmur bizi rahatsız 
edecek yerde memnun etti. Kurak 
lık kimsede zevk, neş'e bırakma
mıttı. 

Yatasın Mart dokuzu... Görü
yoru?I. ki_; eskiden yıldığımız ve 
yerdığımız teYleri timdi metbedi
yoruz .. 

Madmazel Şor! 
Uçarı bir kız olduğunu tayya

re ile Atinaya kaçmasından anla

dığımız MI. Şor babacığıyla birlik 
te lstanbula döndü. Nasıl döndü 
neden döndü! Buraları bize m~ 
lfun değil. Gazetelerde okudukla
rınıza da pek inanmayın. Bu kü
çük hanım kimse ile görü,müt de
ğildir. 

Bu maceradan fU neticeyi çıka
nyorum •. Bilmek l&zımdır ki; yüz 

de doksan dokuz, kalp aYcdarı ka
ıa avc111dır •• Kalbin yanında kasa 

vana kalbi alır, Eier kasayı bula
mazsa bırakır ••• 

Zengin kızlara bir derı oldu
ğu kadar, zengin kalp avcılığına 
gelen artistlere de bir ders olabi
lir ... 

Yumurta flatlan 
işitiyorum ki; yumurta fiatleri 

düjüyormut··· TaYllklarım olmadı 
ğı için yumurta bolluğu hakkında 
söz ve fikrim yok. Yalnız, yumur
tanın neden ucuzladığını merak 
ettim ve dütündüm: 

Acaba satılmıyor mu? •.• Diye .. 

Milliyet'in tci€bi romanı: 57 

MiLLiYET PERŞEMBE 23 MART 1933 

Dil anketi 

Me~~e Fa uk B. ne diyot" 
(Başı 1 ıncı ııahifede) ı mı isterim. Sinamaya gelirim, ancak pa 

ılle halkın dili üzerinde iz bırak- ranu çekmelisin. Ahmet sevindi. Yalnız 
manın çok mümkün olduğu fik- sevinci uzun sürmedi. Lamise: Dokun-
rindeyim. Ancak dili kökten de- ma duygusu .• Körlerin dokunma duygu-

ğ• • k b k d' d"l" • . • su çoktur. Lanet: İlen~. kargış (Lanet-
lftırme ana . en ı !. '?1~zı agız !emek, ilenmek, kargımak demektir). 

dan k~p~rıp !erme sun ısını tak- Lafzi: Sözlük (lik eklentisi türkçe'de 
mak gıbı gelır. isimleri nisbet bildirerek sıfat yapar.) 

Bunun için türkçeye girmiş ve Laübali: Saygısız, çekinmez. Scnlibenli: 
yerlqmq sözlerin değittirilmesi- O adam saygısızdır. Ahmetle senlıbtnlı 
nı" zarun· H • görüşürüz. Laznn: Gerek, yarar. Leh: 

~y~~yorum. •• a~ z~~ • Onun için, ona. ondan yana, iyiliği için. 
rar verebılecegıne kamım. Çunku Onun için konuştum. Ondan yana hare-
ttırlü türlü mefhumları ifade et- ket ettim. Onwı iyiliğine çalıştım. Leh-
mek için elimizde kalan söz "ma- çe: Dil. Latafet: Güzellik, yumup.klık. 
teriyal" i çok az olacağından bun- Leyli: Yatı, tünlük (Tün gecedir.). Lü~ 
!ara " k" 1 tak ak • it ak! nisbet eklentisidir). Liyakat: Degerlı-

• • ~ er ar çoga m a lik, yararlık. Lugah Dil, söz, söz kitabi 
birıbırıne benzer ve manaca bula- Muallim: Ragıp Tevfik 
tır bir IÖz koleksiyonu vücude ge- "' lf. "' 

tirmi' olacağı:ı:. 
- Yeni dilimizin kurulu,unda 

diğer Türk lehçelerinden de isti
fade etıneli miyiz? 

- Yukardaki mahzurdan kur
tarmak için zaten bu yolu tutınak 
mecburiyeti vardır. Mesela tarih 
kelimesini dilimizden attığımızı 
farzedelim: Buna kar,ılık ne bu
lacağız? 

"Divanı lugatüttürk" te hikAye 
manasına bir ötkünç var. Bunu -
hiıtoire - tarih manasına alsak hi
kaye ve kıssa açıkta kalır. 

Bunun için Karain türkçesinde 
hikaye manasına gelen "Y omak" ı 
hikaye kar,ılığı olarak alabiliriz. 

Bir de "date" rakam tarihi var 
dır. Buna da zaman minaama ge
len "Çağ" dan miktar ve muay
yen miktar gösteren (M) ekini 
takarak "Çağam" yaparız. 

Böylece tarih =ötkünç, rakam
lı tarih = çağam, hikaye ve kıs
sa Yomak olur. Ve bu kelimele
rin hiçbirisi kendi ,ıvemize yaban 
cı gelmez. 

Şayet gelecek olursa fes kalıp
lar gibi bunları kendi dil yatımı
mıza uydurmak mümkündür. 

- Bulunan kartılıkları beğeni
yor musunuz? 

- içlerinde çok güzel Ye doğ
rularına rasladım. 

Fakat, yüzde doksanı tariften 
veya beceriksiz yakı,tırmalardan 
ibarettir ki hiçbir zaman edebt 
ve bilhassa ilmi mefhumlar kartı
hğı olamazlar. Bununla beraber, 
fikrimce gidilen yol en doğru yol
dur. Dil tetkik cemiyetinin çizdiği 
program, bizi büyük maksada er
geç götürecektir." 

ANKARA, 22. A. A. - T. D. T. Ce
miyeti umumi k&tipliğincren : 

T. D. T. Cemiyeti umumi merkez h,._ 
yeti Celiil Sabir Beyin reialifj altında 
toplanarak dıfBJ'dan ve kollardan gelen 
kağıtları gözden geçirmiıtir. Halkevl<>
rinden, Cemiyetin Yillyet merkez heyet 
!erinin it" baıladr~ yolunda gelen ha
berler memnuniyetle kartda:nmııtır. 

lıtanbulda Fatih kütüphanesinde bu
lunan - Eski atalar lllzij - kitabının 
fotoğrafıırnm alrtvnft•ı, Türldyat enıti
tüsüne bildirilmeai kararlqtmlmııtır. 

N"§riyat kolunun çalqma proğramı 
da aon ıeklinde okunarak kabul edilmit
tlr. 

Umumi merkez heyeti gelecek çar
tamba ııünü ıaat 16 da tekrar toplana
caktır. 

ilk tedrisat mülettifleri 
toplanacak 

.latan~ul i_lk. t~drisat müfettlt-
1~~· b~gun bır ıçtıma yaparak bü
~k d~l . anketile ilkmektep mual
lımlerının alakalanmaaı için bazı 
kararlar verilecektir. 

Gelen kar ılıklar 
• Liste (11) 

U.kap: San, lağap. Lakin: Ama, an
cak, yalnız. yazıyı yazanın ama emeği-

Ve ıoru,turdum. Y umurtacılardan 
biri dedi ki: 

- Hayir birader. Yumurta sa
tılıyor amma, hepimiz 0 kadar yu 
murtluyoruz ki; piyasada fazla. 
tihsal hasıl oluyor ve tabii yum~: 
ta düfilyor. 

FELEK. 

Liste (11) 
Lakap: Soy adı. Lakin: Öyleyken, ya 

lmız, ancak. Lamise: Deyme duygusu. 
Lanet: İlenç, kargış, (Kargış , alkış 
mukabilidir.) Lafzi: Kuruliif, sö~~e. 
Laübali: Yüzgöz olma, yılışkan, ılış~k
siz. Lizmı: Yarar, (bundan başka, Ful
lere dahil olan Lı, Li lahikalanle bu ke
limenin rolü iyfa edilmektedir~. 1:-e~: 
Bu kelime ,galat olarak (eyilık) ıçın, 
(aleyh) sözü de kötülük) için kullanıl
maktadır.) Lehçe: Dil, söyleyiş, ~il k': 
Ju, Letafet: Sivik, güzellik. Ley~: ;ı:u
neyi (tüneyik), (Nehari, Güneyı, gune 
yik). Liyakat: Yakışık, yaraşık. Lugat: 
Dil, söz, sözlük. 

Ruhi zade lbrahim izzet 

Liate (10) 
Kaı..J.at: Suç, yazık, (Yigit yazı~~ız 

olmıu. Kul kusursuz olmaz.) K.ıibılıy
yet: Anlayış, kavrayış. Kabul: Alma~, 
uymak. Kahır: Gömek, sin, tünek. (U g
radım sine sine, yer alsın beni sin~ Ne 
elim eline değdi, ne sinem sinesıne), 
Kader: Yaz~, alın yazgısı, (Hak yaz
gısı). Kadr: Değer, saygı. Kadit: !Cu.p
kuru, iskelet, (İıkelet, çoktan ben .dile 
geçmiştir.) Kafile: Katar, dizi. Kafiye: 
Uyunç, (Uymak kökünden). Kaide: Ta 
ban ul, yol. Kiinetı Varlık, iletin, (Di
vanı lugatta, ejün, Çagatay Hlgatında 
iletin, Dtinya mukabilidir.) Kanun: Ya
sa, dilzgü, dtizek, (Kazanç ver~isi rlü
zegi, yaradılıt dfu:egl.) Kamu11 BUyllk 
deniz. (Kamus sözü, büyük bir lıigat ki 
tabına alem olmasına göre bütün mil
letin çalışması ile hazırlanacak bilyük 
!Qgat k!tabımum (Turan) olarak atlan
maamı, ve kamus kelimslnin de başka 
hususatta oldufu gibi ipka edilmesini 
teklif ederim.). 

Eminönü Sebzehzne S. N. 8. 
Ruhi zade lbrahim izzet 

Liste (10) 
Kabahat: Suç. Kabiliyet: Yapabilme, 

kavnyabilıne, alabilme, beceri!Wk, beşa
rablli9. Kabulı Alma. Kabir: Gömülme 
yeri, ölüçulcuru. Kader: almyazısı, ba
şagelme. Kada-Kaclr: Değer, ilerlik, sı 
ra, sayı, Un. Kadit: İskelet, pastırma, 
kemik kafes. Kafileı Kalabalık, kUmelti, 
sürü. Kafiye: Düzgil, ıtislü uygu. Kai
de: Ayaklık, temel, yol, uyak. Kainatı 
Topvarlık, yaratılışdigiııi. K-: bti
yük, sözkılav'.lzu, btiyük deniz. Kanun: 
yasa, lı:ökkaynağr, uygu yolu. . 

Fllorlnalı: Nbmı. .... "' 
Liste (9) 

ibda: yaratma , yaradış, Romancı 
"Balzak" ölmez tipler rarattı. ibra : 
kurtarmak, temizlemek sana olan şu 
borcunu da bir temideğivcrsem. icmal ı 
kıyaca kffme, toparlamak. Ben sana bu 
yaziyı kısaca keıı!vereylm. Bu derste 
bUtlin programı toparlayacağım. icra: 
yapma. azizim bana dUgen vazifeyi ya
pamn. lçtibal:: lnaırlt, dUştinUş. Bu m~ 
sele hakkında benim dlişümüşiim bBf" 
kadtr. Benim inanl§ima göre bu 1§ böy
ledir. idare: Kullanma, başarma, çevir· 
me. Bu zamanda öyle 30 lira ile bir t:Y 

çevrilmiyor. Otomobil kullanmayı öğ· 
rendim, ıu ifleriml de bir beııaııı bilsem. 
iddia: ortaya atma, ileri sUrme, diretme. 
Öyle bir fikir ortaya attım iri, kabul e
dilmeıine imldn yolı:. Bu ileri sUrülen 
meecle yeni bir ter değildir. Bu ka.dar 
diretmede haklıyım. idman: alıştırma, 
Kendimi yüzmeğe alıştırıyorum. idrak: 
anlayoş, kavrayiş. Benm an!ayitlma gö
re bu mesele şu yoldadır. Şu çocuğun 
k:avrayişi iyidir. ihale: üzerinde kalma 
ilz;erinde bırakına, mesat sonunda bu 
bağ, Ali B. in üzerinde kaldı. Bu işin 
dlizeltilmesl benim üzerine bırakıldı. 
lbdaa: ortaya çıkarma, Jimdi de bu mu 
ortaya çıktı. Elde etmek, kazanmalc,Ke
riman ece dtinya güzelliği mi kazandı. 

Bu kadar çalııtım amma bu mevkiyi el-

s;j~ieBRİGİTTE HELM • Tarafından çevrı-
len en son ve 

güzel film 
en 

1 000 000 kul tarafından okunan ~Ci ·zDEN BİRİSİ( GİLGİ) romanından muktebes taheser. 

---ııııı, --- İIAvetenı RADfO dünya havadisleri. Telefon: 40690 

1 RADYO 
Bu giınkü program 
lSTANBUL, 1200 m. 

1 

18 - 18,45: Nebiloğlu İsmail Hakkı Bey. 
18,45 - 19,30: Orkeatra, 
19,30 - 20: Fransızca ders ilerlemit o
lanlara 
20 - 20,30: Olkü Hanım. Saz. 
20,30 - 21,30: Tanburi Refik Bey. 
21,30. - 22,30: Gramofon Aja111, Boraa 
ve ıaıre. 

ANKARA, 1538 m. 
18.30 : Ankarapalas Orkeatrası. 
18. : Alaturka au. 
18.40 : Gramofon. 
19.10 : Alaturka saz. 
19.40 : Gramofon. 
20.10 : Ajans haberleri ve hava raporu 
VARŞOVA, 1411 m. 
13,15: Plak. 13,40: Filharınonik kon

ıer. 16.30: Plak. Konuıma. Plak. 18: 
Şarkılar. 19,30: Hafif musiki. 21,10: 
Viyana'dan naklen: Robert Hegcrin i
daresinde konser. 22,50: Monolog. 
23,35: Caz. 
BUDAPEŞTE 550 m. 
18.35: Pazmany cemiyetinden nakil. 

20: Gitar konseri. 20,30: Konferanı. 
21,05: Viyana'dan nakil. 23,05: Haber
ler. Sonra: Siga1ı musiki. 24,15: Caz 
(Dunapaluta'd11n). 

MONIH 532 m. 
20,25: Askeri konıer (Münih polisi). 

21,35: FantllZİ musiki parçalan (Debu
ıy, piyano). 22.05: Filbarmonik taknn 
(Senfoni Pfitzner, bizzat beıtek&nn i
clareainde). 22,45: Konuıına. 23: Dü
et nıuıikisi (Sopran ve tenor muganni
Ier ile). 

VlYANA 517 m. 
18: Plik (Operet ve danı). 19,30: 

Konutmalar. 21,30: Robert Heger'in i
dareainde senfonik tagannili orkestra 
konıeri (Brukner). 22,45: Haberler. 
23, Bar Musikisi. 

PRAG 487 m. 
18,55: Plak. 21,35: Klarinet konae

ri. 22: Seçme halk danılan. 23,20: 
Plak. 

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

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

çık sokakta" opera11. Müteakıbeıı sene 
opera'dan naklen: Maıca.gni'nin "Ca
valleria Rusticana~ openm. 

iş ve is~i 
Milliyet bu sütunda it ve iıçi iati
ycnferc tavauut ediyor. lı ve iıçi 
Üıtiyenler bir mektupla lı büro
muza müracaat etmelidirler. 

lı isteyenler 
22 Y aımdayim Türk tebaalıyım 

türkçe, rumca ve fra111ızcayı bilirim. 
Diploıırafi ve daktilografi de bilirim. 
Tuhafiye, bakkaliye ve tezgahtar mü
kemmel ıurelte yapabilirim. 

Adrea: Eminönü Ralli han N. 29 
Kosta 

MEVL1D1 ŞERiF KIRAA Ti 
Yarınki cuma günü Bayaz.ıt Camii ıe

rifinde Cuma namazıru müteakıp N eo
mettin Molla Beyin mahdumu Hayret
tin Beyin ruhu için Hafız Kemal efendi 
tarafından mevlidi terif kıraat ctlilece
ii.nden merhumun ahibbe. ve akrab11.1ile 
l8İr arzu buyııran zevahn huzurları ai
le için baisi teaelllyet ve mabmedet ola
caktır. 

de ettim. 
DarWfUnün edebiyat fakültesi felaefo 

ıubesinden: 
Rüıtü 

• * • 
Liste (9) 

ibdaı bedaetten, yaratmalı:. ibra: kur
tarmak, sahvcmıek. icmal: kısaltmak. 
icra: çok çalışmak, buluş, anlayıı, gö
rüt. ketlrif, ~tintiJ. idare: Çevirmek, 
döndürmek yürütmek. iddia: Ataklık i
leri sürmek. idman: Alışıklık, uatahk. 
idrak: anlamak, ihale: bırakmak. lb
clu: aldırmak. ibraz: kazanmak. 

Filorinah Nazun 

Bu akşam GLORY A Sinemasında 

ŞAMPİYON 
(Bir yavrunun çektikleri) 

WALLACE BEERY 
ve küçük dahi 

JACK1E KOOPER 
Bir pederin çocuğu için ihtiyar ettiği fedakarlığın en 

yüksek derecesini görerek müteessir olacaksınız. 

ilaveten: FOX JURNAL'da: Hitlercilerin Rayştagda ek1eriyet kazanma-
ları - Rayştag yanııım - 3 kiıilik yeni danı ve saire. --------... ~~~~~~~~~-----= 

.l'eııerı:ıahçe spor kıiıbü başlamış olo.uğu yeni stadın 

20,000 Kişilik Tribün 
ile ihat 1 edilerek a•ri bir şekil alabilmesi için 

BiR EŞYA PIY ANGOSU TERTiP ETMiŞTiR 
Beher Bilet 50 Kuruştur 

(Otomobil, Radyo, motosiklet, oda takımlarile müteaddit Avrupa 
ıeyahatlerinden batka 3000 kıymetli mükafat) 

Satı• merkezi · Bah•ek 'd z ki Ri Mili. • T • ~ apu a e za ı ıpor nıagazaıı 

1176 

Istanbul Barosu Reisliğinden: 
Ruznamede yazılı bususatın müzakeresi için heyeti umumiyenin 30 Mart 933 

tarihine müsadif pertembe günü saat 15 te içtimaına karar verilnıit olduğundan rü 
fekanıa yevmi ve saati mezkurda Baroya behemehal teşrifleri rica olunur. 

Ruzname : 
1 - Mealek Mektebi mezunları ha kkında rüfeka tarafından ita olunan takri

rin devaou müzakeresi. (9 Mart 933 tarihindeki heyeti umumiye celaealnin deva
mıdır.) 

2 - 932 seneaine ait heaabat raporunun ve hesap müfettİflerinin raporları

nın kıraat ve müzakereai. 
3 - 933 seneai hesap müfettitlerin in intihabı. 
4 - istifa eden inzibat heyeti yeri ne birinci ve ikinci ~eMer ile on ıızanm 

intibabL 

1ST ANBUL BELEDİYESi 
Darülbedayi temsilleri 

lstanbul Şehir Tiyatroau 
Bugün ıuYare 

saat 21,30 

Yazan: Müsahip 
zade Celil Bey 

- 6 perde tarihi komedi 
Umuma 

Yeni ne,rlyat 

Mimar 

1123 

Bu mimari ve 9ehircilik mecmuaılDID 
26 ıncı 1&yı1t çıkmı.!br. 

TB.§ pınar 
Afyon Halkevi tarafından netredil

mekte olan "T 8§ pınar" mecmuasının 5 
inci nuıbaaı çıkıruttır. Muhtelif ve zen. 
sin bir münderecatla intifBI' etlen bu 
mecmuayi !aniye ederiz. 

- -
Befikttıf icra Dairesinden: 

Mahcuz olup paraya çevrilme
si kararla9tıı:ılan HAZRAN 931 
tarih ve SERi A ve 5227 No. lu 
ve 100 lira kıymetli bir adet gay
ri mübadil bonosu 30-3-933 tari
hine tesadüf eden Pertembe gü
nü saat 15 den 17 e kadar lıtan
bulda Balıkpazarında Maksudiye 
hanında açık arttırma suretile sa
tılacağından dellaliye ve ihale 

pul resimleri mü,terisine ait ol

mak üzere o gün ve o saatte mez

kUr handa hazır bulunacak olan 

memurine müracaatlari ilan olu-

nur. 

iHTiRA lLANI 
"Eaaa bir cisim içerisinden aroma· 

tik syanqueksilber mürekkebatın tah
lili için icaP eden muamelib li.zime" 
hakkında istihsal olunan 21 Mart 922 
tarih ve 3302 numaralı ihtira beratı 
bu defa mevkii fiile korunak Üzere a· 
hara devriiferağ veya icar edileceğin
den talip olanların Galatada Çinili 
Rıhtım Hanında Robert Ferriye mü-
racaatlan ilan olunur. 

1ooa 

lstanbul icra itiraz mercündeıı: Sü

leyman beyin Kasım bey varisleri Naci

ye hanım, Mehmet Ali ve Şerif Beyler· 

den matlup olan meblağın temini istifa
aı için medyun mümailehanın pyıa.n 

mutasarrıf oldukları Beyofılunda Tona 
Tom maballeıindo lstikliil cadde.inde 

445, 447 numerolu ma dükkin apartı· 

manm lıaczen aatdnıası talebinde bulun• 

muı ve hi11edarlardan F abrlye bıuımıın 

mahalli ikameti bulunanıadıjmdan ol· 

baptaki davetiye bil& teblil iade edilmit 

ve itbu satıım tarzı icraamı kanırlattır· 
mak üzere yevmi murafa 13 nisan 933 

p""fembe saat 14 te tayin edilıniı oldu· 
ğundan Fahriye h•nnnm tayin olunan 

gün ve aaate teblll makamına kaim ol· 
mak üzere ilin olunur. 

iHTiRA iLANI 
" Bilha11a raylar üzerinde hareket e

den va1ıtai nakliyede mil yatağı için bai 
lama usulü " hakkında iıtihsal oluııaa 

2-4-1931 tarih ve 1111 nwnanılı lbtir9 
beratı bu defa mevkii fiile konmak üze
re abere devrüferal veya icar edilec"' 
ğinden talip olanlann Galata'da çiııiJi 
Rıhtım Hanında Robert Ferriye müra· 
caatları, ilin olunur. 

- Hemıirem .. - dedi • Mukaddeı testan tefkili.tı reisinin bu büyük mu- yayı velveleye venniıti. Bu yüzden 
laa bu güzel muvaffakiyetinizin aeva vaffakıyetinizi öğrendiği zaman du- hududa yakın Osmanlı arazi.inde ne 
bmdan temenni ederim ki bizi de yacağı heyecanı düıünüyonım.. • kadar aaekr, jandarma ve memur 
mahrum bırakmaam. Aziz ve muı'ut Bir aaniye dütündü: varsa hepsi ölesiye yorulmutulardı. MAKEDONYA 
ulunuz. - Ya bütün bu gürültülerin ara- Bulgaristan iıe hem dünya .efkarını 

Aşk, Kin, Politika ve Kan" .. Kadın kuru bir aeıle bir lngilizce mızda kararlattınlmıt bir oyun oldu- Osmanlı imparatorluğu aley.hıne tah-
MüeJlifi: Nizaıınettin Nazif cumle söyledi. Galiba bir aual sormuı ğunu haber aı..,ıardı. Hem rezil ola- rik ettiği için, hem d~ ."~":ns~n .kasası-

yanın hemen her tarafına kar d..-1'" 

dan yağıyor, kuduz kurtlar kasab~,. 
lar11 iniyorladı. ilikler donduran l>i! 
rüzgi.r kar tabakalarını külçeleı~' 
yor, yüluek dağlardan vldilere çıl1" 
!ar yuvarlanıyordu. Mağaralarda Jı<D" 
miteler tutunamaz olmuılardı. Aılı<el° 
kıılalara çekilmiıti. Zaptiyeler lı<~. 
ğuılarda barbut oynuyorlardı. IC•'ıı• 
kıt dütmanlan adeta bir mütare , 
ilanına mecbur etmlıti. Kayınal<aıı;. 
lar "etrafı belde" ile tandır sohl>e 1 
(erine koyulmuılar, valiler bu ge;~ 
ıu konaolosun evinde öbür gece jl 
banka direktörünün ziyafetinde v..ıı 

" , , , , , , , , , , " , , , , , , , , , , , , • •, • olacaktı ki, prena ellerini uğu,tura• caktık, hem de manaıtınn kaaaaına na elli bin altın 1rirdıiı ıçın ikı taraf-
Kat"y Bil•L:. p rak cevap ven:ll: on para grimiyecektı'. Mı'ı Ston sı'zı" lı bı'r kazanç elde etmitti• 

- ı en.. ---. rena Haz- Ceneral Protogeroff derhal oda- E t h · retlerinin Sofyada bulundugun" dan d 
1 

- ve emıırem .• Elli bin altın· tekrar tekrar tebrik ederim. Fakat bu itten asıl kazançlı rıka-
d 

an çıktı. Prenı onun ta• koridorlar- ık rek M t k ' o ka ar emindirler ki oarayda tuafı- d • • anaı ırın a1a11na girmittir. Ve neı'eli adımlarla odadan çık- nm Amerikan protestan cemiyeti ol-
nızdan kabul bu-·-·ıacak olurlar•• a tınğırdayan mahmuzlarına bir sa- En kısa zaman .. d b 3~~ - n. iy. e kadar kulak verdi. Sonra iç içe k d h 1 ıçın e uraya tabi ne tı. duğu muhakkaktı. Çünkü iki gün 
pek minnettar kalacaklarını bile söy a !": ru an varaa, Ortodokı mez· Miı Ston •• Demek bu kaknem kan sonra Sofyadaki Amerikan konaolato-

ıkı odadan ır-•rek,duvarları aziz taa- hebını bırakıp Prot t 1 ı · lediler. · ı -,..-. es an o acak ar- idi o ortalıg"ı alt üıt eden?. F11kat ıunda kendisine elinı uzatan Mis Ston 
vır erile dolu bir salona ııirdı'. Bura- dır Ortod k B ı · ı 

B Ceneral d · 0 s u g11r 11r araamdaki Bulgan'stan prenıl hazretlen" ne garı'p un kulag· ma pek muhterem Mı' ster 
- ravo •• a bekleıen bir iki papas onu görün- mukadde • d _ Müaaade buyıırulursa bendeniz il · s propagan aya da en ya- ıeylerden bahis buyumıu•lardı ?, E- Pı'tt aynen •u sözleri söylemiıti: 

ce ~ erı.ni kavuttunnu•lardı. Azamet kın zam d h 1 b ' ' 
kendilerine refakat edeyim. le onlerınden geçti. Bunlardan biri an a araret e aşlıyacağız. ğer dağ batl11nnda, at sırtından gün- - Toplanan ianelerin mecmuu ya-

- Hay hay! Ne zaman gihnek isti- tavandan yere kadar u b' k Ferdinand bu sözleri temiz bir in- !erce inmiyerek dolatanlar; faraza rmı milyon alhndan fazladır. Muk11d-
yorlar? · pı perdesini kaldırmıftı~anan ır a- gilizce ile söylemitti. Bu sırada göz- Ustrumca kaymakamı Sl)leyman Ki.- deı cemiyetimiz bu kadar klrlı bir 

- Hemen şimdi.. . Küçük ve 10 , bir odada nk aal:,.llı !eri pençereden dışanya kaymıttı. ni Bey bu muhavereyi itihnit olsa it içi.n her zaman elli bin altın faiz 
Ferdinand güldü: bır .Pa~aala, batına kocaman f&pka Art uta giden Üç arabanın ça- idi, hiddetinden kim bilir naııl da küp- venneğe amadedir. 
_ Ala .. Sen yola çık. Yaverler- geçınnıt ve bu şapl:ııııın ü t• , r murlu bir yold., sallanarak uzakla!tı- lere binerdi 7 Miı Ston hadiııesi de gelip geçmiş-

den birini de yanma al, kendine be- ucu dizlerine sarkan beyaz bir ;ül ~:i'.'.tt~~rdü. Sıska k11dınm kolunu Anl11şılıyordu ki, Amerikalı kan ti. 
nim memunı mahauıum imi,sin gibi aarmıf, kulaktan asma gözlüklü, ııı· 1 ile"Koburg Gota"hanedanının Ferdinand Ni 1 ? 
bir ıüı ver. Amerika gazetelerinin bu ka bir kadın karşılıklı çene çalıyor- - şte gelen heyet gidiyor. Siz de Baş bata vennitler, ve danışıklı do- Ç n 
vesile ile bizden biraz çokça bahset- lardı. Ferdinand işte bu odaya gir- YBnn hareket edeceksiniz. Zavnllı· nuşuklu bir iş yapmıılardı. Ferdi- Silah ıeleri ve heyecan biraz ke-
meleri fena olmaz. mitti ve bu kadma elini uzattı: : !ar! ;pey heyecan ııeçinnit olsalar nand kaknem karıyı manastırda sak- silir gibi, duraklar gibi olmuttu. 'Müt-

................. ıo.....öiiiiiıl••••••••••••••••-~g.ere-···· ~B~e~n:..:a:s~ıl:._~Am==er~i=k:ıı.:d:a:k:i~p:ı:·o:·...'..~l~ıı.:m:ı:f~v:e'..!g:iz~l:i ~a~ja~n~l~a~n~v~11~sı~t~a~si~le~d~il~n~-~-h~it~b~ir~k~a~ra~kıt başlamı§tı. Makedon-

geçiriyorlardı. ,,. 
Ooh 1 Hepsinin kemikleri diııı: ... 

mitti. Ne olurdu, Makedonyad• 
yat hep böyle geç.eydi! eiı 

Hele Selanik valiıi bayattaı> .. ~ii" 
memnun görünüyordu. Fakat.. ~ıı l>İ" 
bu sakin göriinüte r11imen guııiiO Jı<e~ 
rinde bu zat makBJJ11nda oturur ,.,,ı 
buduna iğne batınlmıt gibi fı~~~ ... ı•' 

" .. uu.-~· ve masanın tam ortaama 8'!1 sott; 
diye bir yumruk indirivennitt•· 
ra; ) 

(Devaını ,,ar 

r 
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alkan şampiyon 
luğundan sonra 
Gireı faallyetimb 

neden durdu? 
ilk defa Balkan gili-ef f!UDPİ· 

yonaemı tertip etmek ,erefi mem
leketimize müyesaer olm~tu. 

Biz yalnız bu terefle de iktifa 
etmiyerek fa!Dplyonluk terefinl 
de kazandık. 

O zaman da yazdığım bir ya
zıda bahıettitim gibi, bu büyük 
ve milli zaferin bir kaç tane ami
li vardır • 

Güretçilerlmlzin ıninder üze
rinde ay yıldızlı formamızın ünü 
için uğrllfırlarken idarecilerimiz 
de itin politika tarafını idare edi
yorlardı. Neticede 1932 senesi 
Balkan giire, pmpiyonu olduk. 
Bu galebemiz tasavvurun fevkin
de bir tarzda olınut ve yedi ka
tegorinin altıımı ay yıldızlı for
ma kazanmıttır. 

Ben bugünkü yazımda bunun 
ıebeplerlnl arllfbracağım. 

Balkan güret pmpiyonluğunu 
kazandık. Fakat niçin ve naııl? 

Muhakkaktır ki bu galebenin 
birinci plandaki amilleri kıymet
li giiretçilerimiz Muıtafa, Abbas, 
Yusuf Arslan, Saim, Tayyareci 
Nuri, büyük Mustafa ve Çoban 
Mehmettir. Bir de bunlardan bat
ka amiller vardır ki onlar da: An
trenör Her Peter ve federasyon 
reisi Ahmet Fetkeri Beydir. 

Peter yetittirdi~ çocukları ile 
kendi öz evl8.dı gibi metgul ve 
bizzat kendinde ne varsa, onlara 
da onu zerketmit ve öğretmittir. 

Yalnız; tampiyonluğu kazan
dıktan sonra, gUret faaliyetine 
bir durgunluk arız oldu. Güretçi
ler ayni adamlar, hoca ayni a
dam öyleyıe neden bu durgun
luk? 

Bu sualln tek cevabı var, ve 
herkes bunu biliyor. Çünkü giiret
çilerini birer evl!t gibi seven ve 
onlarla kendi çocuklarmdan faz
la mefğul olan Ahmet Fetkerl B. 
burada yok. 

Sakın bu cümleden kıymetli 
federasyon azalarımız bana darıl
masınlar. Onların her biri bu 
memleket çocukları için 18.zım 
hatta elzemdlrler. Ancak onlar 
daha tecrübesiz bir vaziyette bu
lunuyorlar. Bir insan fevkaltde 
iyi bir güretçi olur, mesela Sey
fi Cenap Bey gibi, fakat idareci 
olması için çok pifmesi lazımdır. 
Ahmet B.in buradan memuriyeti 
dolayısile ayrılması bu i'lere sek
te vurmuttur. Bu da gayet tabii
dir. Nasıl isteriz ki reisi batında 
bulunmayan bir federasyon it gö
rebilsin. 

Hakkımız yoktur • 
Bundan batka Ahmet Bey yal

nız güre' için değil au sporları i
çin elzem bir uzuvdur. O, diyebi
lirim ki idarecilerimizin hemen 
hemen en eskilerindendir • 

Bunun İçindir ki Ahmet Bey 
mutlaka federasyonlar merkezi· 
nin bulunduğu tehirde tavzif e
dilmelidir. Güre,inıiz bunu isti
yor, Su sporlarımız bunu iıtiyor, 
ve nihayet bütün ıporcu gençlik 
terakki edebilmek ve ay yıldızlı. 
formanın ününü etrafa ıalnıak 
için bunu istiyor. Öyleyıe neden 
yapmıyoruz.? 

Muhtetem ÖZDEMIR 

Yarın oyna.nacak maçlar 
Beykoz· Beıiktaı ve Süleymanlye • Gala

tasaray karıılaıacaklar 
Y arm T akıim ve Kadıköy stad- büyük bir it yapamadı. Halbuki 

larında lik maçları devam ede- Beykozun Fenere oynadığı oyun
cektir. Birinci devredekilerden da Beykoz hafları tanıamile va. 
daha mühim olan bu oyunlar ne- zifelerini yapblar 
tice üzerinde taınamile müeuir- Bundan batka bu haf hatb da-
dir. ha seri oynuyor ve daha güzel u-

Kadıköyündeki maçlar tunlar- yuşmaktadır. 
dır: Süleymaniye - Galatasaray Forlar: Betiktat bu noktada 
B takımları, Eyüp - Hilal birinci rakibine faiktir. Efref, Şeref, Na
takımları, Süleymaniye - Galata- zım, Hakkı, Hayati genç ve atıl
aaray birinci takımları. Stadyum. gan oyunculardan te,ekkül etınit
daki maçlarda Beykoz - Beşik- tir. Fakat bunların bir tek kusu
taf B takımları, Kaaımpafa - Al- ru vardır. O da bir tanesi müstes
tın ordu birinci takımları, Beykoz na ötekiler tüt atamıyorlar. Eğer 
- Betiktllf birinci takımları. Bu Galatasaray maçında bu dört o
maçların en mühimleri hiç tüphe- yuncu kaleye aokulmayı dütünme
yok ki birinci takımlar arumda yip te ileriden tüt çekselerdi mu
olanlardır. hakkat sayı adedi daha çok fazla 

Galatasaray - Süleymaniye yükselebilirdi. Beykozun for hat
maçmm ,ekli cereyanını teabit e- tına gelince, Rıdvanın iltihakı 
debilmek çok mütküldür. Çünkü ile bir kat daha kuvvetlenen bu 
Sarı kırmızıların son aldıkları ne muhacim hattı her halde bu haf. 
tice, bu devrede iyi bir halde ol- ta müessir olmağa muvaffak ola
madıklarını göstermektedir. caktır. Umumi vaziyeti telhis eder-

Süleymaniyeliler a,ağı yukarı sek 4u neticeye varabiliriz. 
birinci devredeki vaziyetini muha- Yarın oynanacak olan bu maç 
faza ediyor. Galatasarayın teden- senenin en mühim maçı olduğu 
niıini ve Süleymaniyenin ayni yer- gibi netice üzerinde de çok fazla 
de durduklarını göz önüne getir- rol oynayacaktır. Bakalım ne ola
ıek bu aefer de avantaj Süley- cak? 
maniyelilerdedir kanaatindeyiz. mıııııınııııı nnmıııınnııımıınu 

Anketimiz 
Fakat maçın neticesi ve tekli cere 
yanı bakında bir fey söyliyemiye 
ceğiz. 

Günün en mühim maçı hiç şüp
he yok ki Beşiktat - Beykoz ma
çıdır. Beşiktaşlılar bu seneki lik
te hali hazırda ikinci vaziyetinde
dirler ve Fenerbahçeden bir pu
vanları eksiktir. Beykoz ise son 
seyrettiğimiz maçlarda oldukça 
büyük bir varlık gösterdi ve 
takımları, !ikin kuvvetli ekiplerin
den biridir. Takımların hatlarını 
ayrı ayrı tetki ketmek li.zım gelir
se fU neticeyi elde ederiz. 

Kaleciler: Burada Be,iktatın 
faikıyeti gayri kabili inkardır. 
Sadri rakibine nazaran daha tec
rübeli, daha kafalı oynayor. 

Bekler: Bu hat her iki ekipte 
de mllıavi vaziyetindedir. Beyko
zun aon oyununda gördüğümüz 
Nebi, Sedat müdafaası diyebili
riz ki Betiktat müdafaasından bir 
derecede iyidir. Bu iki genç oyun 
cu biribirile pek güzel uyuşuyor 
ve anlllfıyorlar. 

Haflar: Betiktatın bu hattı, 
Ali, Nuri, Feyziden mürekkeptir. 

Geçen hafta açtığımız Milli ta
kını anketine devam ediyoruz. 
Milli maçlar doğrudan doğruya 
camianın olduğu için ilk ve son 
söz halkındır. Binaenaleyh bütün 
sporcu karilerimizin bu müsaba
kaya girmesi lazımdır. Müsabaka 
şudur: 

Bulgaristanda yapılacak olan 
milli maçımıza nasıl bir kadro ile 
çıkacağız? 

Federasyonun ilan edeceği 
milli takım kadrosunu tek yanlıf
la tahmin edebilen karilerinıiz a
rasında kur'a çekeceğiz birinciye 
istediği maçın üç, ikinciye iki ve 
üçüncüye de bir davetiyesini vere
ce~iz. Kazaııan karilerimiz iste
diği maçı (Milliyet spor muharrir
liğine) bildirecekler ve biz de 
maçtan iki gün evvel davetiyeleri
ni taabütlU mektupla adreslerine 
yollayacağız. Cevapları gelecek 
haftadan itibaren netredeceğlz. 

iştirak ediniz 
Buna mukabil de Beykozun haf- rıllllll'lll ____________ ııı. 
!arı 8 Mehmet, Cahit, Halittir. Bi- "' 
zim ,absi kanaatimize göre bura- Anket Kuponu 
da da hA.kimiyet Beykozlularda- f • 
dır. Yalnız bu hükmümüzü verir- •ım: ---------
ken son maçları göz önünde bu
lunduruyoruz. Betiktllfın Galata. 
saraya kartı oynadığı oyunda yu
karıda yazdığımız haf hattı pek 

Adres:------

latanbul ikinci Ticaret Mahkenıeain. 
den : Türkiye it Bankaamm Turfanda. 
cı Abdullah Bey zimmetinde matlubu 

bulunan mebe.lifin tahıiline dair ikame 

eylediği davanın cereyan eden muhake

me.si neticesinde davayı mukaımnenin 
reddine dair sadır olan karar Banka ta
rafından temyiz edilmekle Temyiz Ti

caret daireıince icra kılınan tetkikatta 

ınümaileyh hakkındaki karann nakzına 
karar verilmit olmakla yeniden muha

keme icrası zımnında yevmi muhakeme 

olarak 8 Mayıa 1933 pazarteıi saat 14 
tayin edilmi,tir. ikametgahı meçhul o

lan Abdullah Bey tayin edilen mezkilr 

günde mahkemeye gelmediği takdirde 

hakkında muamelei gıyabiye İcra edile

ceği tebliğ makamına kaim olmak üzre 
keyfiyet ilan olunur 

Bizim menılekett11 henUz r11uac bulmaya yüz tutan Basketbol 
A urupada kadınların en fazla me89ul oldukları spor şubesidir. 

Haftada bir 

Taksim 
Stadyumu 

İhtimal bugün içimizde mese
l! T opkapı sarayını, Y erebatam, 
Beyazıt kütüphanesini, Kahtane 
deresini, Adalan bilmiyen ve gör
meyen vatandaşlar mevcuttur. 

Fakat öyle zannediyorum ki 
Taksim stadyumunun varlığından 
haberdar olmayan bir kimsenin 
mevcudiyetine ihtimal vermek a
sılsız bir feyİ iddia etınekten bat
ka bir fey değildir. 

Filhakika stadyum namı veri
len harap, viran kıtla binası ve 
onun çevrelediği düzce arazi ye
disinden yetmitine kadar hepimi
zin malO.nıudur. 

Yazın toz bulutlarının, kıtm 
çamur yığınlarının makarrı olan 
bu yeri, yalnız biz değil, Balkan
ların ve Avrupanın bir çok spor
cuları tanır. 

Şimdiye kadar Taksim stadyu
munda yapılan mütenevvi spor 
müsabakaları dünyanın hiç bir 
stadında tertip edilmelt ve yahut 
edilenıemlftir. 

Alaturka, alafranga ve deve 
güretleri, atletizm, futbol, boks, 
jimnastik, bisiklet velhasıl her 
nevi spora saha olan bu tarihi 
meydanın daha bir çok seneler 
aporumIIZa hizmet edeceği mu
hakkaktır. 

Bir kaç sene evvel Taksim stad
yumunda Marmarada tutulan iki 
metre tulünde bir de balık te,hir 
edilmitti. l,ittiğime nazaran tim
di de stadyumda atlı kotu yapı
lacakmıt. Yıllardan beri spor 11.l.;_ 

• 
Istanbu Üncü icra 

Memurluğundan: 
Emniyet Sandığı namına birinci derecede İpotekli olup ta 

mamı 2000 lira kıymeti muhammeneli Zeyrekte Şah hoban 
mahallesinde Çinili odalar sokağında eski 32 yeni 46 numara
larla murakkam müşterek Kuyuyu havi müfrez bir hanenin 
tamamı açık arttırmaya konmU§ olup ıartnamenin23-3-933ta 
rihinden itibaren dairemizde herkes tarafından görül_ebile
ceği gibi 1-5-933 tarihine müsadif pazartesi günü saat 14 
ten 16 ya kadar dairemizde açık arttırma ile satılacaktır. Art
tırma bedeli muhammen kıymetinin yüzde yetmiş beşini bul
madığı takdirde en son arttıranm taahhüdü baki kalmak ü
zere 16-5-933 tarihine müsadif salı günü yine saat 14 ten 
16 ya kadar dairemizde yapılacak olan arttırmasında gayrı
menkul en çok arttırana ihale edileceğinden taliplerin mu
hammen kıymetin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçesini 
veya milli bir Bankanın teminat mektubunu hamil bulunma
ları lazımdır. Müterakin vergiler ile vakıf icaresi ve Belediye 
ye ait tenvirat ve tanzifat rüsumları müşteriye aittir. 2004 
numaralı İcra ve iflas kanununun (126) ıncı maddesinin dör 
düncü fikrasma tevfikan bu gayrmıenkul üzerinde İpotekli a
lacaklılar ile diğer alakadaran ın ve irtifak hakkı sahiplerinin 
bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialarını, 
ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile 
bildirmeleri, akai halde hakları tapu sicillerile sabit olmadık-

ça satış bedelinin paylaşmasın dan hariç kalacakları cihetle a 
lakadaranın işbu maddenin m ezkUr hkraama göre hareket et 
meleri ve daha fazla malfunat almak isteyenlerin 932-1935 
dosya numarasile müracaatları ilan olunur. 

1 İstanbul Belediye•I ilanları f I, _____ _ 

Takastan ve kontenjandan İstisna edilen şehir Baktiriyo 
lojihanesi İçin lüzumu olan ecza, alat ve edevat kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. Tal ipleri aletin listesini görmek ve 
şartname almak İçin Levazım Müdürlüğüne müracaat etmeli
dir. Münakasaya girmek için de 383 liralık teminat makbuz 
veya mektubu ile teklif mektubunu 13 Nisan 933 perşembe 
günü saat on beşe kadar Daimı Encümene vermelidirler. 

(1303) 

mimizin batlıca dedikoduların- Eminönü Kaymakamlığından : Belediyeye olan borcu-
dan biri olan tehir stadyumunu nun temini istifası için tahtı hacze alınan altı adet kullanıl-
görmek ancak ahfadımıza nasip mış sandalya bir terazi bir bakır tepsi Martın yirmi dokuzun. 
olacak bir bahtiyarlık olduğuna cu perşembe günü çarşıda San dal bedesteninde bilmüzayede 
göre yakın bir istikbalde emektar satılacağı ilan olunur. (1306) 
stadyumda, Afrikadan getirtilen _ 
hayvanatı vahtiyenin ve garip ya
radılıtların tethir edilmiyeceğini 
kim temin eder, ve kim iddia eder 
ki .Taflstm stadyumu günün bi
rinde bir tiyatro yahut bir cam
bazhane olmayacaktır. 

Ne vakit bu tarihi binanın ö
nünden geçersem gayriihtiyari 
düğmelerimi ilikler, yürüyüfümü 
düzeltir hürmetkar bir vaziyet a
lırım. 

Yalnız Kadıköyündeki Fner
balıçe stadyumu ve atletizm fede
raayonunun kıymetli ve nıüteteb
bis reisi Burhanettin Beyin yaptı
racağını söylediği altı (pist) ga
liba zavallı asırdide Taksim kıfla
sının pabucunu dama atacağa ben 
ziyor. 

Binlerce sporcu vatandaşın 
hayatlarının mühim bir kısmını 
geçirdikleri ve en heyecanlı daki
kalarının ya~adığı bu spor kabe
sinin ölümüne kinı bilir benimle 
beraber kaç kiti ağlayacak .... 

3 üncü kolordu 
ilanları 

H. F. 

Çatalca Mst. Mev. için ka
palı zarfla 60,000 kilo un alı
nacaktır. İhalesi 1 Nisan 933 
cumartesi günü saat 11 dedir. 
Taliplerin şartnamesini gör
mek üzere her gün ve müna
kasaya iştirak İçin o gün ve 
vaktinden evvel teminatlarile 
birlikte 3. K. O. Sa. Al. Kom. 
nuna müracatları. (51) 

(1032) 
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* * * 23. F. Kumandanlığından: 
Fırka kıt'atı hayvanatı için 

kapalı zarfla bir şartname da
hilinde 218,744 kilo arpa ve 
75,000 kilo yulafın ihalesi ya
pılacaktır. İhale 30 Mart 933 
perşembe günü saat 10 dadır. 
Taliplerin şartnameyi görmek 
üzere her gün ve münakasaya 
iştirak edeceklerin tayin edi
len vakitte İzmitte Fırka ko
misyonuna müracaatlarr. 
(3036) (1035) 
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Ziraat kursları 
Ziraat Mektebi lWiüdürlüğünden: 

1.- Mektebimizde halk ve çiftçi için aşağıda isimleri ya
zılı Ziraat kursları açılacaktır. Bu kurslara alakadar herkes 
gelebilir. 

2.- Kurslara girecekler en nihayet 5 Nisan 933 akşamı· 
na kadar tahriri veya şifahi olarak mektep müdürlüğüne ya
hut lstanbul Ziraat müdürlüğüne müracaatla isimlerini yaz
dırmalıdırlar. 

3.- Kurslar ders ve daha ziyade tatbikat halinde olacak
tır. 

4.- Kurslar Y eşilköy civarında Halkalıdaki Ziraat mek 
tebinde olacaktır. 

5.- Kursa iştirak edecekler mektep vesaitinden İstifade 
edebilirler. 

6.-- Bağcılık kursu : 9 Nisan 933 de başlıyacaktır. Pa
zar ve salı gÜnleri olmak üzere haftada iki gün devam edecek 
ve dört hafta sürecektir. 

7.- Bahçıvancılık kursu: 10 Nisandan 18 Mayısa kadar 
pazartesi ve per§embe günleri olmak üzere altı hafta devam 
edecektir. 

8.- Tavukçuluk kursu : 12 Nisanda başlıyacak cumar~ 
tesi ve çarşamba olmak üzere dört hafta sürecektir. 

9.- Sütçülük kursu : 12 Nisanda başlıyacak cumartc.!:i 
ve çarşamba günleri olmak ü ı:ere beş hafta sürecektir. 

10.- Daha fazla izahat almak isteyenler hergÜn İstan
bul Ziraat müdürlüğüne veya mektebe (Tele. Y eşilköy: 40) 
müracaat edebilirler. (1300) 

Beşiktaş Malmüdürlüğünden: 
Boğaziçinde Bebekte Bebek caddesinde Harunaçi Jak 

Beyden metriik sahil boyunda 59-2 numaralı arsa bedeli defa 
ten peşin tediye edilmek üzere mülkiyeti müzayedeye vazedil 
miştir. Talipleri yevmi ihale olan 26 Mart 933 pazar günü 
saat 14 te Malınüdürlüğünde müteşekkil satış komisyonuna 
müracaatları. (1022) 
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Tuzla İçmeleri Oteli 
Lokanta ve büfeıile beraber kiralıktır. lıtiyenlerin hergün öğleden evvel Ga

lata nhtımında Arapyan Hanında 4 numaraya müracaatleri. 

Siirt Sıhhat ve içtimai 
Muavenet müdürlüğünden: 

Siirt memleket hastanesi için alınacak alat ve malzemei 
cerrahiye 5-3-933 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle 
münakasaya konulmuştur. Talip olanların mezkUr alat ve 
malzeme listesini görmek üzere İstanbul Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. (1019) 
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• 
Istanbul ve 

Türk 
Trakya 
Anonim 

• Al pullu 

Şeker Fabrikaları 
Şirketinden: 

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

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

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

Adres: İstanbul, Bahçekapı, 4 üncü Vakıf han 4 üncü kat, Telgraf adresi: İstanbul Şeker Telefon:24470. 79 
.un 

Istanbul Gümrük Mu haf aza 
Başmüdürlüğünden: 

21 Mart 933 gijnüne rastlıyan salı gÜnÜ saat 14 te kapa
h zarfla münakaaaaı yapılacağını ilan ettiğimiz 800 tane ce
ketin yİne kapalı zarf usulile münakasasım 25 Mart 933 gÜ
nüne rastlıyan cumartesi saat 14 te yapılacaktır. 

Sadıkzade Biraderler 
Vapurları 

KARADENİZ POST ASI 

Oumlu Pınar 
Vapuru 23 Mart 

Perşembe Şartnamesinde bir metrosunun sikleti 400: 460 gram 
denilecef.t yerde bir metro murabbamm sikleti 400 : 460 Gr. 
diye yazıldığından sıhhatı veçhile tashih edilmiıttir. saat 18 de Sirkeci rıhtımından hare-

İstekliler tashih gören §artname ile nümunesini satınal- 1 ketle (Zonguldak, lnebolu, Sam-
ma komisyonunda görebilirler. sun, Ordu, Giresun, Trabzon, 

1 Sürmene ve !lize) ye azimet ve avdet 
&teklilerin belli saatten evvel kapalı zarfla ve eski ilim edecektir. 

( 1279} 1 net hanı alımda acentalığma müra-
1166 caat. Tele. 22ı34. 

T~QKiYE 

llRA~T 
BANKASI 

nuz veçhile (600) lira teminatlarile komisyona gelmeleri. Fazla tafaili.t için Sirkeci Meyme-:J 

Gedikpaşada Jandarma Satına~ma ........ DOKTOR 

. Komisyonundan: HORHORUNI 
Satın alınması miıkarrer y irıni bin illi yirmi bet bin çift 

yerli yün çorabın kapalı zarf münakası 9 Nisan 933 pazar 
günü saat onda yapılacağından taliplerin şeraiti anlamak ü
zere her gün ve münakasaya girmek için ilk teminat ve tek
lifnamelerile beraber mezkur günde muayyen aaate kadar ko 
misyonumuza müracaatları. (1200) 

Aslan ve Eskihisar ~ 
MOTTEHlT ÇiMENTO VE SU KİRECi 

Fabrikaları Anonim Şirketinin: 
26 Mart 1933 tarihine müsadif Pazar rünü saat 15 ve 16 da Galata'da 

Aıopyan Hanında inikat edeceği nvelce ilan olunan adi ve fevkalade his
secla.ran heyeti umumiyelerinin. tirket merkezindelö salonun darlığına meb
ni ayni gün ,,., saatlerde Beyoğlu'nda Tekke meydanında kain Totonya sa· 

lonlannda içtima edeceği ilin olunur. 

1142 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

"7284" geyim at ve ester nalile "319600" adet adi ve 
"44600" adet buzmihinin kapalı zari münakaauı 2-4-933 pa 
~r günü saat 15 te yapılacaktır. İsteklilerin §eraiti öğrenmek 
uzere her gün ve münakasaya girmek için mezkiir günün mu
ayyen saatinde komisyonumuza müracatları. (1.136) 

919 

Devlet Demiryolları idaresi ilin' arı 

Irmak - Çankırı hattı üzerinde km. 61,850 deki t&§ ocağın
d~ çıkarılacak 4000 m3 balas tın kapalı zarfla münakasaaı 10 
Nısan 933 pazartesi gÜnü saat 15 te Ankarada idare binasın
da yapılacaktır. Fazla tafsilat Ankara ve Kayseri veznesinde 
beşer liraya satılan ıtartnamelerde yazılıdır. (1239) 
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Gedikpaşada Jandarma Satınalı11a 
Koınisyonu ndan : 1 

Satın alınması mukarrer y İrınİ bin ila yirmi beş bin yerli 
~uk çorab.m kapalı zarf münakasası 9 Nisan 933 pazar gü
nu saat on bırde yapılacağından taliplerin şeraiti anlamak ü
z.ere her g~ ve münakasaya girmek için ilk teminat ve tek
lıf~amelerıle beraber mezkiir günde muayyen saate kadar ko 
mısyonumuza müracaatları. (1199) 
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Evkaf müdiriyeti ilanları =1 
Kıymeti muhammenesi Bedeli müzayedesi 

Lira Kurut Lira Kuru! 
1187 50 712 50 

• 

Küçükpazarda Hocahayrettin mahallesinde Ayazma soka
ğında 4 7 ,5 metro murabbaınd a S~lih ağa. mescidi arsasının 
temdiden icra kılman müzaye desınde verılen bedel haddi la 
yıkmda görüldüğünden pazarlıkla ilarurun icrasına karar ve-

rilmiştir. b ·· ·· 15 
Pazarlıkla ihalesi Martın 29 cu çarşam a gunu saa~. . 

t d" T }iplerin pey akçelerile beraber İstanbul Evkaf Mudı
:Y;~i bi~asında Mahliiliit kalemine müracaatları. ( 1296) 

Her rün akf&J118 kadar hastalann ı 
Eminönü Valide kıraathaneai yanın
daki muayenehaneeinde tedavi eder. 

Tel 2,4131 

MAJIK SiNEMA VE FiLiM 

Türk Anonim Şirketinden : 

b.j/ 

19-3-933 tarihinde Taksimde Şirketin 
merkezinde adiyen toplanmaın mulaırrtt 
olan heyeti umumiye 1 S-4-933 cuınute

si rünü saat 9 a talik kılınmış ol ığun

dan en ez yirmi hisseye maEk ol ve a
saleten veya vekaleten ittirak etnw-k iı
teyen hiısedarlann toplanmadan evvel
ki on gün zarfında 10 dan 12 ye kadar 
hisse senetlerini Banka Komen;iyale 1-
talyananın lstanbul, Galata ve Beyoğlu 
şubelerine tevdi edeTek makbuz ve du
huliye varakalannı almaları lazımd!r. Bi 
li.nço ve karuzarar hisabile mürakipler 
raporu §irketin idare merkezinde yuka
nki müddet ve saatlarda hiı•edarlar ta· 
rafından tetkik edilebilir. 

Ruzname - idare Meclisinin raporu 
ile mürakip1er raporunun kiraeti- SZ:? 
s.enesi bilinçoıilc kiruzarar hiaabın\;'1 

taıtiki - muvakkat azan.İn memuriye
tinin tastiki - Meclisi idare Azasınin 
ibrası - Müralôplerin ve müddeti hi
tam bulan Meclisi idare azasınin inti
habı - Meclisi idare azasile mürakip
lerin 93l senesine ait ücretlerinin tetpiti 
- idare hey'etine Şirket namına mua
mele yapmRğa mezuniyet itaıı. 

Mub2mm •n Hioi i evir.Oe1'i Senelik 

kı) n:eli kıymeti icarı 

Lra Lita Lira 

J m~iık Evlek Dönüm 

No. 

. 

_/·DARA 
BiRiKTiREN 
RA~AT-~DbR 

482 

Mevkii Cimi Kariye veya 

mahalleıi 

125 o 70 O 5 Sığır yolu ~ebze oahçe'ı Atılbeyli 
O 3 Kerhane bahçe " " 
O 4 Abdal BA. ,, ,, 

75 () 3) 

10) o :n 
50 o 7 O 2 Kıle önünde " " 

50 o 22 O 2 Sofiyeli me•kiinde " " 
O 2 Palamou önünde " " 50 o 9 

62 50 O 27 O 2 2 Kızl ıç ,, ,, 

50 O 24 50 O 2 O:u yol " " 
125 O 51 O 5 Koru altı ,. " 

Pey akçeleri •e ihah bedelleri na1<t~n ve yahut gayrim·;badil bonosu ile ödenmek tzere yukarda evsafı yazılı gayrim,nkuller açık 
arttırmaya çılcanlmışt•r. Kat'i ihaleleri !O Nisan 933 pazartesi gülil saat on bettedir. Talipler muhammen kıymet üurind4n % yedi 

\;uçuk hesıbile pey a~çele:ile ban·.amıza müracaatları. Şartname bankımız kapısına asılmıştır. Senei baliye vergisile belediye rlisumu 

müşteriye aittir. ..1114.. 1095 

Bt ş k aş Malmüdürlüğ-ünden:· 
Beşıktaş'ta Ekmekçibaşı Asmalı sokagmda 1 numaralı 

ahşap hanenin mülkiyeti. . . 
Beşiktaş Şenlik dede mahallesının Mısırlı ve Nüzhetiye 

sokaklarında 600 arşın arsanın mülkiyeti. • 
Balada evsaf ve adresleri yazılı emlake verilen pey haddi 

liiyik göriılemediğinden müzayedenin komisyonca bir hafta 
temdidine karar verildi. 

Taliplerin yevmi ihale olan 25 Mart 933 tarihine müsa
dif cumartesi günü saat 14 te Beşiktaş Mal Müdürlüğünde 
mütesekkil komisyona müracaatları. (1260) 

Beşiktaş Mal~üdürlüğünden: 
Beşiktaıt Yeni mahallede Posta caddesinde 114 numaralı 

kağir hanenin 112 hisse itibarile azat ve jiraberden met~ 
9 hissenin mülkiyeti. 

Boğaziçinde Kuruçeşme iistünde Ruslardan metruk 6 
numaralı ahşap hanenin enka zı. 

Balada adresleri yazılı mahallere verilen pey haddi layık 
görülemediğinden komisyonca müzayedeleri bir hafta temdit 
edilmiştir. Taliplerin yevmi ihale olan 25 Mart 933 cumarte
si gi.inü saat 14 te Beşiktaş malmüdiirlüğünde müteşekkil ko
misyona müracaatları. (1259) 



1 Lirahk Sergi 
Sergimizden alacatınur. her hangi mal 1 llradı ... 

Fiatlarımızdan bir kaç n1imane 

1 adet yön fanfll 1 Ure 15 edet mendi! 
3 .. kaşkorse 1 " 7 ,. fantesi erkek mendlll 1 ,. 

Alı merserize ipek 1 ., 
dantelalı kqkraa 10 ., Erkek mendili l " 
3 çift Avrupa muılin zenne çorabı 1 ., 
3 ,. merserize fantaıd erkek çorabı 1 ., 
1 ,. Hanımlara halis ipek A •rupa çorabl 1 ,. 
4 adet merserize peçete 1 ,, 
2 çift baliı Viktorya renkli fildekoı erkek çoraJı. l ., 
2 çift fantan keten erkek çorabl 1 ., 
2 adet fildelı:oı erkek fanU- 1 ,. 

BALCILAR 
)ııı- Sultanhaınam ~ 

Maliye 
Vekiletinden: 

14/ 12/ 932 tarih ve 2094 numaralı kanun mucibince hasılı Fevzipqa 
- Diyarbekir demiryolunun Şefkatli latuyonundan &<>nra olan kıımı· 
nın intaıına tahıiı edilmek üzere yapılacak 12,000,000 liralık istikra
zın "A" tertibini tetkil eden 4,000,000 liralık kıamınm kayıt muamele
sine 1 Niıan 933 de batlanacak ve bu müddet bir ay devam ederek 30 
Niıan 933 aktamı bitecektir. 

1 - Bu iıtikraz üç müaavi tertipte ve beheri yirmİfer liralık itibari 
kıymette hamiline muharrer tahvillerle yapdacaktrr. 

2 - Her tertip birden iki yüz bine kadar numarayı tqıyacaktrr. 

3 - Bu itibarla tam tahvil altmıt lira itibari kıymetinde olup bunun 
için her tertibe ait yirmi liralık tahvil tam tahvilin üçte birini temıil e
der ve ikramiyelere de o niıbette ittirak hakkını verir. 

4 - Bu defa kayıt muameleaine batlanan "A" tertibine ait tahville
rin ihraç fiab yüzde dokM.n bet olarak teıbit edilmittir. Yani yirmi li
ralık bir tahvil bu müddet zarfında on dokuz liraya aahlacaktrr. 

5 - lıtlkrazm faizi % S tir. Bunun için her tah'l'il bir lira kıymetin
de yirmi kuponu tqıyacaktır. 

6- Fahıden bafb senede iki defa 16 NIAB ve 16 t.,.rinie...,,el tarih
lerinde yapılacak ~delerde bzanan numaralar ataiıda yazılı ikra

miyeler teni olunur. 

Adet Türk liran · Y ekari. Tüm lirasr 
beberine 

ı 30,000 30,000 
1 15,000 ıs,ooo 

3 8,000 9,000 
6 909 5,454 

289 120 34,680 

300 94,134 

Yukarda yazdı miktarlar tam talivil ilzerlndenheaap ve teabit edilmi' 
olup numarasına ikramiye iaabet edecek tertiplerden her birine üçte 
biri tevzi edilecektir. 

"Altı ayda bir yapdacak k.,.ideler neticesi tevzi edilecek i'bu ikra
miye miktarlarının ne suretle hesap ve teıbit edilmit olduğu aynca 
broşür halinde yapılan nepiyatla izah edilmittir. Bu brotürlerin kayıt 
muamelesini yapan bankalardan talep edilmesi." 

7 - Faiz ve ikramiyeler bu iatikrazın tamamen itfasına kadar her 
türlü reıim ve vergilerden muaftır. 

8 - Bu istikraz tahvilleri remıi devair ve müeıaeaelerce hususi ida. 
re ve belediyelerce yapılacak müzayede, münakaaa ve mukavelelerde 
teminat olarak itibari kıymetleri Üzerinden bata ba' kabul edilir. Bun
dan batka hazinece aablınıf ve aatdacak olan milli emli.k bedellerinin 
ödenmesinde de bata baş alınır. 

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

raat lt ve Emlak Bankalarıaın merkez ve tubeleri tarafından her taraf 
ta icra edlecektir. Bu bankalardan bafka lıtanbulda Osmanlı, Ameri 
kan lkispres, Doyçe Bank, Doyçe Oryant Bank, Banko di Roma, Fel 
emEnk Bahri Sefit Bankalarile ayrıca ili.11 edilecek diğer bankalu ta
rafından da icra edilecektir. 

10 - Bu defa yapılacak "A" tertibine ait kayıt muamelesi için ondo. 
kuz liranın peşinen tediyesi mukabilinde yukarda yazdı bankalar ta
rafından tahvillerin asılları yerine geçmek üzere yine hamiline mu
harrer yirmi liralık muvakkat makbuz verilecektir. 

11 - Muvakkat makbuzların a.aıllarile ne zaman deği•tirileceği ay-
rıca lan edilecektir. 0258) 1129' 

Beşiktaş Malmüdürlüğünden: 
Beşiktaş'ta Teşvikiye mahallesinde cadde üzerinde kain 

sabık T eşvikiye askerlik şubes İ binasmni bir senelik mü.ddet
le icarı. 

Beşiktaş Y enimahallede köşe başında 130 numaralı ha· 
rap sabık suvari polis karakol binasına ait 2179 zira arazi 3 
sene müddetle icarı. 

Balada adresleri ve evsafı yazılı mahallere icra kılınan mü 
zayede neticesinde verilen pey haddi layik görülemediğinden 
müzayedenin bir hafta temdidine karar verilmiştir. Taliplerin 
yevmi ihale olan 25 Mart 933 tarihine müsadif cumartesi gü
nü saat 14 te Beşiktaş Mal Müdürlüğünde müteşekkil komis 
yona müracaatları. (1261) 

MiLLiYET PERŞEMBE 23 MART 1933 

--- ----.- . ---------- ~ .. , _,,. . . • • ~- .. . ""-'ıs::;....w~"'"""'' .·;ır ... ~ . .. ·• 

Herkes Merakla Soruyor! 
ii~ır.ıü~ 

Bayram için 
acaba nasıl 
bir sürpriz 
hazırladı? 

Herke•ln bunu merakla sormasından daha 
tabii ve daha haklı bir ıey olamaz. Çünkü 

1 herke• IPEKIŞ'in her lı gibi •Ürprizfnin de 
\ fevkalAde ve halk için faydalı olacağına 

ı emin ve kanidir. 

25mart 
Cumartesi 
Günü bütün 
Gazetelerde 
Bu sürprizden 
Bahsedilecek 

-- -- -------
1 
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PERTEV 

MÜSTAHZARATI 
f ABRIKASI 

iLK TÜRK MEVADDt TIBBiYE 
VE ITRIY AT F ABRlKASJ 

•AJLIC-4 110.sr Ali ZARATI,: 
tcı- ,..... 1>ıtıMk ...,,... ,..,.... ,..., ""'"',.,. 
tn».t Pednlaıtı ıu...ı.,. V. a. 'Y. a... 

E<Mlıl J,t.,/M/.mlil••. Çok Dalwı U-.Ntf
Pck Da1oa &f;;J,emmJJir. 

Bakteriyolog Dr.lHSAN SAMİ 
BAKTERiYOLOJi LABORATUVARI 

Umumi kan tahlilii.tı, frengi noktai 
naza'rından (Wasoerman ve Kahn 
teamülleri) kan küreyvab sayılması. 

Tifo ve ısıtma hastalıkları teşhisi. 
idrar, balgam, cerahat, kazurat ve su 
tahlilatı, Ültra mikroskopi, hususi a
şılar iıtihzarı. Kanda üre ıeker. 

Klorür. Kollesterin miktarlarının ta
yini. Divanyolu'nıla Sultan Mahmut 

türbesi No. 189. Telefon: 20981. 
4 

63~ 

lat. Mr. K.umandanhgı 1 · ı ~ 1 

Satınalma kom. iıliıılan ı 

·------------------ i Ordu ihtiyacı için 336 bü-
yük ve 320 küçük bakır kazan 
kapaklan 25-3-933 cumartesi 
günü saat 14,30 da aleni mü
nakasa suretile &ıı.tın alınacak 
tır. İsteklilerin şartname ve 
örneğini görmek için her gÜn 

ve münakasasma girişecekle
rin belli vaktinde hazır b~lun 
maları. (570) (1263) 
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* * * 
Levazım Y otlama Müdürlü 

ğü için 2000 kilo gaz, 1500 
kilo makine yağı, 50 kilo don 
yağı, 150 kilo üstüpü 850 ki
lo koltukluk halat, 50 kilo a
rap sabunu, 35 kilo grafitli 
salmastra, 50 kilo kurşun to·
zu 26-3-933 pazar günü saat 
14 te bir şartnamede pazar· 
Irkla satın alınacaktır. İstek
lilerin şartname ve nümunele 
rini görmek İçin her gün ve 

ANADOLU 
• Türk Sigorta Şirketi 

4 tincii Vakıf Haa fatanbul 

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

Türkiye lı 8&J1kuı hrafıadan teıldl olunmaıtur, İdare mecllal ve müdürler 
he3 eU ve memurları klmllen TUrkler .. a mUrekkep yegine Tllrk f.iigorta Şirke
tid r. Tllrklyenin her tarAfında (200) 8 geçeıı acentalarının h•p•l Tiirktilır, TUr
ldyenln en milhlm mileaseaelerinin vebankalarının sigortala~uıı icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
rigortalarını en iyi şeraitle ı apar. Haıaar vukuuııda zararları sür' at ve ko'.ayhkb öder. 

Telgrafı iMTİYAZ - Telefon; lst. 20531 

KUR 8 AN Bayramında Ço uk ve 
Cocuğumu Sevindirmenin Yolunu 

1 

Buldum! 
Bu yolu •İxe de aöylfyebilfrfm: 

Bir fırut bulup MAHMUTPAŞA yoku,undan 
ıeçlnbı:, yukarıya kadar çıkmağa lilzum 
yokl Yokatun baıtlangıcında sol kolda 

bir levha 1fÖr4!cekalniz: 

N~200 
Buraya giriniz, mağazanın ismi 
"Ucuz Mallar Pazarı,, 
dır amma bu isim yanlııtır. 

Burada 1 metro bile ucuz mal 
bulunmaz, Bilakis: 

"Dünyanın en palıalı 
mallarının en ucuz 

satıldığı ger burasıdır,,· 
! . ' "'"" > t, •• • • • 

1121 

pazarlığa girişeceklerin belli / DAKİK ZİYA Memedeki çocuklara illı yedirilecek 
vaktinde komisyonda hazır bu\ çok kıymetli ve sıhhi bir gıdadır. 

1031 
lunoıala rı · ( 5 72 ) ( 126 5) .,,._ -..,.. -===,,,,,..,=,.,,..~~---=a-a-ı:e-te-c"""il""ilt,_,,v_e-~M="a"":tb:""aa""c""ı'l'"'lı':""lt -ı::t=". ""A~: ~Ş;;... 
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Meclisin kaç cephesi var? 
Zihniyet ve aevfye noktaaından Babil kulesine 
benzeyen fakat azası vatanperver bir meclia 

ANKARA: 2 Temmıu 1920 yapım. Yahut Maarif encümeni 
Tereddütlü günler, biribirinl tarafından yapılacak olan böyle 

tanımamak yüzünden doğan te- bir program mutlaka Şer'iye en-
reddütler zail olduktan sonra Mil- cümeni tetkik ve tasvip ettikten 
)et Meclisinin hakiki siması daha ıonıa tatbik edilıin !" 
iyi seçiliyor. Şimdi bu mecliı hak- Bu teklifi, yalnız hocalar de-
kında doğru bir tahlil yapmak ğil, hocalardan korkan bazı sa-
mümkündür. Dünyanın her mecli- rıksız kalpaklılar da beğendiler. 
sinde, azalar arasında seviye far- Isparta meb'uslarından bir hoca 
kı olur. Fakat bu fark; hiç bir efendiı 
yerde AnkaPa meclisinde olduğu _ "Evet.. Bugün uınumf tedri-
kadar büyük değildir. Birinci Tür- aatımızı umuru ter'iyenin tahh 
kiye Büyük Millet Meclisi azası- tasdikinde bulundurm~ iaabet 
nın zihniyetleri arasında dağlar, vardır. Çünkü bizi Avrupanın ae-
mesafeler, ummanlar var. Meclis fil safahatından kurtaran dindir. 
azası arasındaki fark yalnız İçti- Bendeniz bütün kuvvetimle ted
mai mevki itibarile değildir. Si- riıatla umuru ter'iyeyi tevhit et
yasi, fikri ve medeni seviye nok- mek istiyorum." diyor. 
tasından da ayni büyük fark göze Sivas meb'uslarından Naki [.. 
çarpar. Yalnız mütterek bir has- fendi: 
sa. müşterek bir gaye var ki, meb' "- Bizi terakkiyatta geri bı-
uslarımızı bir noktada topluyor: rakan umurun batlıcası din ile di-
Vatan;>erverlik. •• Her halde tutu- yanetin ayrı ayrı dütiinülmesidir. 
ğu is.ildiil mücadelesini zaferle Bafka dinler, terakkiyata mani
bitirirse, birinci Büyük Millet dir. Onun için dünya itlerini din 
Meclisinin Türk tarihindeki mev- itlerinden ayırırlar. Halbuki bi-
kii pek müstesna olacak! zim dinimiz öyle değildir. Mek-

* * * tep ile medrese arasında ihtilaf 
Millet Meclisinin cephelerin- vardır. Bu ihtilafı kaldırmak için 

den biri de taassuptur: Her meb' bunları birlettirmek lazımdır. 
us ya bizzat müteassıptır, yahut Şer'iye ve maarif encümenleri be
müteasaıplarm eseridir. Çünkü a- raber çalıfmalıdırlar." 
foroz edilmekten korkar. Burada Bu fikre muaarız olan bir çok 
vicdan hürriyeti yoktur. Dinin e- hatiplr arasında Hamdullah Sup
aasları üzerinde değil, ahkamının hi Bey de aöz alıyor: " .. Efendim, 
tatbikatı etrafında bile münaka- ülemayı dinin yetitecek nesillere 
taya meclis havası müsait değil- bir terbiyei diniye verilmesini ia
dir. MJb'uslar arasında müftü ve temekte namütenaht hakları var
müderris o kadar hoca var ki; dır. Bunu inkir etmek kimsenin 
serbest düşünenlere ağız açtır- aklından geçmez... Fakat.." Mu
mazlar. Ellerinde bir mahkUmi- kaddemeıile batlayan bir hitab&. 
yet damgası daima hazır duru- ıi. Ondan aonra da: 
yor: Kafir!.. Nazım Beyin: " •• Bis buraya 

Hocalarımız her bulundukları memlekette felaket vardır diye 
yerde davalarını yürütmek, kafa- geldik. Burada din ve dünya me-
lanndaki kanaatleri tekillendir- selesini münak&fa etmekle iyi bir 
mek için hiç bir fıraat kaçırmaz- İf yapmıt olmayız. MUnakatala
lar, bunu dini bir vazife bilirler. rınuz vatan miidafaaıı meaeleıin
Mesela meclisin açılıtnın birinci de çarpıfmalıdır ... " 
haftasında idi. Encümenlerin inti- Yolundaki beyanah takip etti. 
habı etrafında müzakere oluyor- Fakat hocalarımız fikirlerinde u
du. Hoca efendiler, döndüler, do- rar ediyorlar. Bunun üzerine rl
l~tıalr, müzakereyi mektep ve yaaet mevkiinde bulunan Mutta
medreae mevzuuna döktüler. On- fa Kemal Paşanın yerinde bir 
dan sonra fU teklif ortaya çıktı: mUdahaleıi meseleyi kapatıyor: 

"Çocuklarımızın terbiye ve - Efendiler, ru:znamembde 
tedris meselesi mühimdir. Bunun din tedrisatı, maarif programı gl
için bir program yapmak lhım- bi bir madde yoktur. Yalnız enc:ö
dır. Bu programı, te,kil edilecek men intihabah mevzuu bahiıtir !" 
olan "Şer'iye ve Evkaf enctimeni MiLLiCi 

Ankaranın meşhur grupları 
Tabiat; Ankaranın gruplarına b6tün giizel 

renkleri vermeği ihmal etmemiıtlr. 
ANKARA, 22 (Milliyet) Anka ç··ı 

ranın balı, annudu, kedi~ bütün- 0 &~plannm giizellifi malGm-
memlekette m""hurdur Bunl .h dur. Aynı hatmette ve fakat dekoru 

....,. ' ar DJ a• d b .. ) b" yet geçici olabilir. Ancak Ank a a ıruze ır tabloyu Ankaralılar 
nın dünya yatadıkça ebediliğini ::: her akıam pencerelerinden aeyredel'
bafaza edecek meıhur bir teyi de ler. 
ırurubudur. Ankarada aüneı tehre kartı olan 

Hükfunet merkeziınizin hiç bir 
ressamın habnndan &eçemiyecek ka
dar güzel ve :aengin bir ırurubu oldu
ğunu Ankarada oturanlar bilirler. Fa
kat bunu memlekette henüz bilme
yenler varsa bilclirelim: 

o_vanm ti. nihayetindeki tatlı meyil .. 
lı ~a~lar araamda battığı için bu ırü
zelıim temataaı için çok müaait bir 
~ha bırakır. Bu vakit odanızda iae
nız pencereden oda duvanruza akse
den !'urup ziyaımm her saniye da
ha guzel renklerle değiten pırılhlan-

Edebiyatımız 
Nasıl olmalı? 

Ankara'da bir toplantı 
ve verilen kararlar 
ANKARA, 22 (Milliyet) - ~

kara Halkevi Dil, edebiyat ve tarıh 
komitesi toplanmıt "Edebiyatımız ~a 
ııl olmalıdır?" mevzuu üzerinde dik· 
kate pyan kararlar vermi.ttir. :ı:op .. 
lanhda 111 üç esas umumıyet itiba
rile kabul edilınİ§tir: 

1 - Dilde yanrun dili. . •• 
2 - Teknik de Avrupa t~gı. .. 
3 - Mevzuda mahalli renk tebarüz 

ettirilecektir. . 
Toplantıya Halkevi Reiıi Nafı A

tuf Bey riyaeet etmit. aöz al~nlar !'" 
raaıncla Fazıl Ahmet, Eıııı Behi~ 
Beyler ve diier zatlar bu üç eaaaı ?,'u 
dafaa ...., takviye edecek sözler aoy
lemiılerdir. Bu üç .,.., kar~rlat~l
dıktan sonra bunlarm isahı ıle bırlık 

Nafi A.tul ııe Fa.aıl Ahmet B.ln 

te yazılması ve Halkavleri edebiyat 
ıubelerinia umumi programı meyanı 
na ıirmeai de karar altına ah~t "~ 
bu huıuata komite Halkevi nyaıeti
ne müracaat oluıımuttur• 

Ayni komiteye plecek hafta Pa• 
zarteai giinü bu kararlaıtınlan eaas
lann ela tatbikat cihetini konutınak 
üsere çaylı b~ toplantı yapmağa ka 
rar v...mİftİr. . 

Komite pelı: yakında HalkeTIJlde 
eeri halinde 1ı:-feranalarma da baf
lıyaoaı.t.. --....--....... ..---

Evlere au aaatı 
konuyor 

ANKARA, 22 (MilHyet) - ~ 1. 
du-eai aaataiıı .. abonelerine Kil!lu
ausaniııin oa betb.den itibaren saat 
koymafa hatlalDlflır. Çankaya aem• 
tlndea batlı,...aı Ha......!ıatı n Pa
fa).r tepeııine kadar yGrilyen bu sa• 
at koyma ltiDa ....... dotnı devam 
edilacelıtlr. 

Şimdiye kas bu eaatab .... ı ..... 
den (7ZO) sine ııaat komııllftur. 

Henlbı saat konması icap eden 
(820) alıoM d.lıa ....... ela saatlerin 
...., saat Ta:ııı içJn lium plan tıuiaat 
p&ralllD alı ' el•dea betin mi, yolma 

bilibsa - almacajı haldmtcla -
)'il atıla. Wr fikir barine henü:ıı kat'l 
lıarar ... ..u.....ıatm- tobv ite ...... 
lenmak lbera bu ırünJerde Yerilecek 
karara lntlsar edihneldedir. 

Bu it !iç ara kadar intaç edilecek 
.,. tehlrda aaatalıo aboıw kalmıyac:ak 
tn>. 

Saat konan .......... yapılaıı Dd ay 
Lk tec:rdbel.e - 1 -ti olma
yan balıçell aı.o...lerdea hittalııl ni... 
bet- faala para almmaktadır. Çün
kü ev-..eloe mutlak auratte, ..-fiyat. 
na ohua olaun ayda lld ft)'a !iç lira 
., paraaı alınan be bahçelerin aa MI' 
fiyab huırfuı ııaat hesabiyle bittabi 
fasla tutmalı.tadır. 

Fakat ıran'bi fUClur ldı saati olmı
yan bahçaelz .... !erden veya apartı
man dairelerinden de timdiye kadar 
sarfiyat ne oluna olıun gene ayda 
iki lira alınmakta idi. Saat konunca 
buralarm bilheıap verdikleri ıu para 
11 ekser e-..lerde ayda bu ilU lirayı bi
le tutmamaktadır. 

--<>-

Mısır aefarethanealnde 
ANKARA, 22 (Telefonla) -

Kral Fuat Hz. nin doğumu yıl dö
nümü münaaebetile 26 mart ~ 
mı Mııır maslahatgüzarı ıefaret
hanede bir ıuvare verecektir. 

nı büyük bir zevkle görününüz. 
Orman çiftliği tepelerine yazm 

bilhaua ırurubu seyretmek için ıri
denlerin yekiinu her sene biraz daha 
artmaktadır. Tabiatin bütün ırüzel 
renkleri vermekte ihmal etmediği hu 
guruplan seyredenler arasında yer 
yer görünen mes'ut çiftler de man
zaraya daha baıka revnak vermekte
dir .... 

Fevkalade odalar 
3 Liradan 
itibaren 

ANKARA'DA 

'~ 

ı 

1 
Sahf esnaaında salonu dolduran halk •. 

Lüzumlu bir müessese .. 
•• 

"Uçyüz otuz, üçyüz otuz, yok mu? 
haraçlıyorum; ha.-aç, haraç,haraç,! 

ANKARA, 22 (Telefonla) -
Adliye sarayından belediyeye doğru 
yürürken köşeye yakın, aolda bir ma
iaza ııörürsünüı:. Camekamnda za
man zaman mücevherattan tutunu.t 
da yazı makineıine,halıya,hatti eski kub 
beli Piryol aaatlerine kadar bulunan 
bu mağaza, Ankaranm bir iki ay ev
vel açılmıt yeı&ne müzayede salonu
dur. 

* * * Eh dUnya bu. Belki biz de bir gün 
satılacak bir .,.yaya sahip olunn: da, 
yine diğer bir gün da aatmafa mec
bur kalınz diye bir ıre:ıelim dedik. 

Daha içeriye ırinaeden Titrini ırö:ıı
den ıreçirdim. Her 9fyarun üzerinde 
bi.r.- etiket var "Ye bunların Üzerin
de de muntasam aıra numaralan, 
muhamn*1 kıymetleri yudı. Bir fo
tojTaf makine.lı muhammen kıyme
ti on lira, pırlanta giiselcıe bir ylizük 
kıymeti yirmi b"f lira, ke- billGr 
bir ka.e bet, bir Tlrlanen hah otuz. .. 

Kapıdan girerken salda bir Te:ıı
ne, içinde iki _,ar beaaplarla met
ıruJ. Jç-ı.ı leocaman bir salon. Sat
cla ani! teklinde unlar... DöTt tarafta 
.,. ortada yüz 9'1tlt tıtYa ; ıııırdrop
lar, t"'-longlar, piyano, koltuklar, so
balar, bir ıüril yeni teneke ibrik, bir 
kadın mant.,.u, karyolalar, iskemleler, 
et.jerler .... 

Veznedeki memurlara müzayede 
vaktini ııordum, yanımda blriai cevap 
Terdlı 

- Her stin saat on ikide, henÜ• 
on daJdkamıs TU'. 

Bu zat buranm •Üdüril hnlt· Ta
bff derhal ahbap olduk, konUfUyo-
rwı. 

• • • 
lft harflerle yasılmq bir ll&n 

sıı.tererek okuyor, ba:ııan kendi m6-
taleat...._ lllTa ediyor; 
"- Mtlaayede her stin OD IJı:ide 

baflar. MalGm a herk" bu Taldı itin
den çıkabilir. 

Mlbayede ne sahlan mal seri a
Jmmas. Eier aluo va• geçene tekrar 
0 mal ıa6aayMeJ"I çdııanhr, noluaa 
p.ana farla o matın kaparoaund&ll 
mahaup edilir. Satdaıı mal bir sGn• 
den fasla kalına udiye alnur • 

Bırıılalan a.lıı .....-. kıymet t.ı.. 
cHr ettiriyonu, aahlbl bulumun ı.. 
tanına- mlbayedede bu moıhamın
kıymeti buldu DN daDJflD&dan sab• 
yorua. 

Bia etY•YI satandan yilade ilf alı• 
ru, Belediye de satın alandan yilsde 
iki b"çak alır. icranın atY- da bu· 
rada satılır. Banlarm da ırerek bi· 
sim hlaaemiz olan yüzde üçilnil, g• 
rek belediya resmi ol&ll yÜ:ııde iki bu. 
çufunu da mfitterİ yallİ alan verir. 

Salon vitrini 

Herkeata dikkat ve alika Tar. Bir 
lnıımmm da yalnız vakit geçirmek i
çiıa ıreldiğl belli. Miifteriler da mallar 
gibi amıf ıınıf. Her tabakadan var; 
ajaaı, efendl&i, beyi, beyefendial .. 
Baıka .. yaya seçileli, müzayede 

mü2ayedeyi takip edip dunıyor •• 

* * * Kapıdan çıkıyorum, vezne llnün-
de iki hanım konuıuyor; 

- Ölçtüm, tam bizim yatakodaaı
na ıröre .. Fakat on bet lira tahmin 
etmiıler, müzayedede belki yirmiye 
de çıkar, amma iki kiti de zor aıfar, 
biraz darca .• 

- Kardetim fU raf ta fena delfl 
ama, alui zamana raatladı. Ay hafi 
olaaydı .. 

iki erkek kanu,...ak çıkıyorlar; 
- İyi gitti, bu kadar tahmin etm• 

miftim •. 

* * * Caddeye pktım, lıAll TelWm -
.ı ltitillyorı 

- Dört y6a alil, bet :rüa, bet yia 
yirmi, bet yüz otua ... 

e e e 

Spor 

Mektep ilk maçları 
ANKARA, 22 (Milliyet) - Melı:

ı.pliler ille maçlanna drnm eclill
yor. Bu maçlarda ırü:ııel oywılyle t• 
mayila aclen Ticaret mektebi t.akmıı
dır. Bu lalam Cahlt, C....at .... Ahmet 
Beyler ıribi birinci ımıf oyunculara 
maliktir. Ba üç genç eı- tala
mm ruhu aayılabilir. Ayni talam 8 
Nisanda Hukuklu ırençlerle Juarııla
facaktır. 

------, 
Toprak hagramz 
Gazi Hz. ve Baıveki 
mGaamereyi teırif etti 

ANKARA, 22 (Telefonla) -
Dün gece Halkıwinde toprak kut
lulanmlf ve bu müncuebetle Gazi 
Orman çi/tliğinde staj gören genç 
ler parlak bir müaamere 11amifler· 
dlr. 

Gazi Hazretlarile lnnet Paşa 
geceye iftirak etmİflerdir. Çiftlik 
Müdürii Tahain B. de bu günün ne 
için tertip edildilini kı•a bir nutuk
la anlattıktan aonra program baı
lamıştır. Programın her numaTa.sı 
bayük takdirlerle alkıtlar topla· 
mıftır. 

Gaıi Hazretleri geceden çok 
memnun olmUflar, gençleri tebrik 
etmİfler ve yarın aaat yarımda 

proğramın tekrarlanmannı &1e An
kara civanndaki köylükrin Hallıe
ulne dauet edilmelerini ar.au etmİf
lerdir. 

/unet Paıa da genç 2iraatçilere; 
"Sizde çalışan insanlann canlılığı 

var" diyerek iltifatta bulunmuıtur. 

Halkevlnde 

Çiçek balosu 
ANKARA, 22 (Milliyet) - Bay

ramın ikinci gilnUne teaadüf eden 6 
Nisan Pertembe aktamı HalkeTinde 
içtimai yardım ıubeai tarafından ter 
tip edilen "Çiçek Bal ... u" Yerilecek· 
tir. Bu münaaebetle Evin salonlan 
ilkbahar çiçekleri ile aiialenecektir. 
Baloyu hazırlıyan ıube, bayram mü
naaebetile yapılacak külfetli ziyaret
lerden Ankarablan aurtarmak mak
aadile, onlan Baloda bayramlaıma
ğa davet edecektir. 

1 E'VLENENLER 1 , __ _ 
ANKARA, 22 (Milliyet) Son 

bir hafta içinde Ankara ETlemne me
murlufu on iki çift e•lenme muame
le&ini neticelendirmittlrı 

Bunlar: Şoför Ahmet Kimi! Efaıı
dl - Zeynep Hanım, Kunduracı Ali 
Efendi - Zarife Hanım, Tu:ııcu Tev. 
flk Efendi - Fatma Nadide Hanım, 
Sabık mebuslardan Fikri Bey - Fat 
ma Zehra Hanım, Slllh fahrlkaamda 
ltç! Hacı Emin Efendi - AJ'ııe Ha
nım, Zahire tile.can Abdullah Efen
di - Zeynep Hanım, Lokantacı Os
man Efendi - Fehlme Hanım, Tev
fik Edendi - MGaeyyen Hanım, Tel
graf kı,. memuru Mehmet Şerif 

Bey - Har!,.. Hanım, Macar tebea
amdan elektrikçi M. l..eviııiar Şandur 
ile Matmaael Slpart Fanl lrandir. 

VERNER 
AnluJraıun 

ı •n llllıa 
f'UVALET 

Mlonu 

Bankalar 
caddesi 
Tel: 3240 

Ankara palaı 
Tel: 3400 

1058 Henüa bisim bir f'IY kuandıfı
mız yok, maırafmwrı ancak kapata
biliyoruz. Fakat eıyaaını satacaklara 
bir hizmet yapbğomza kanüs. Çün
kü hariçte satılan mallar kapatılıyor, 
zavallı mal aablpleri bofuntuya geti
riliyordu. Burada bu kabil defildir .... Ankara SİNEMALARI 

* * * Salonda bir hazırlık baıladı. Bir 
zil çaldı. Şurada burada e§yalan tet
kik edenler aıralara çıktılar. Ortada 
bir masaya iki memur oturdular ve 
büyük bir deftere kayıtlar yapmağa 
baıladılar. Tell&I İte hazırlandı. (). 
nünde bir etajer var, Üzerinde mu• 
hammen kıymeti olarak üç lira yazı
lıydı, iki liradan mÜzayedeye kondu ı 

- Baılıyorum, iki lira. 
Tellll arttıran müıterilerin ylizle

riııe baka baka bağınyor; 
- 1 ki yüz yirmi, ild yÜz elll, iki 

yüz eekaen, üç, üç on, üç yüz otu:ıı, 
üç yüz otuz, üç yüz otuz... Oç yÜz o
tuz, yok mu 1 bıırııçlıyorum.M Oç yila 
otuz, haraç, haraç, haraç... Yaz be
yiın, numaraaı 1234 ... 

Yeni Bugün bugece 

Halkımılllll en çok aevdiği 
MAURICE CHEV ALIES va 

JEANETTE Mac DONALD 
tarafından fevkalade bir aurette tem

ail edilen emaalıiz bir eaer 

BU GECE 
BENi SEV 

Cazip bir müzik, muazzam dekor, 
b&1tan aonuna kadar nef e • dolu -

nenin en giizel filmi. 
lllveten: Dünya haberleri. 

1 

I 
Buııüıa bugece Kulüp 
Balta ırönnemit onnanlann elaaneai. 

Sıcalı; ınemleketlerln muhayyel.uizde 
caıılanclırabilmemla lmlim obıuyan nh
Iİ hayvanlan. Bütün bunlara rağmen in
aanlıiım kaybetmit bir ııencin aıkı. 

TARZAN 
iunindeki ,.ııeaenla dünya ytlzme tam
piyonu JOHN WEISS MOLLERE ta
rafından f&Yant hayret bir surette can
lanclınlmaktadır. 

lllveten: Dünya baberl<ri. 

Fiatlarda 
Çok Büyük Tenzilat 

Şarkın En Muhteşem Oteli ıos1 
Amerikan bar - Lokanta - Oyun sar onu .. Danslı ~ay - Hususi salonlar _ Kalton • Band orkestrası daimi 


