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ETEM iZZET 

Alman yada 
Pdilli sosyalizm Silihsızlanma konferansı Tehiri Kabul Etmedi 

Nazari iktıoal eıerlerinde ve pratik 
Pıu-lamento syndikat muhitlerinde, 
So•yalizm deyince beynelmilel bir ce· 
!eyan anla§ılınah.ta idi. Soayalizmin 
ilan beynelmilellik olduğu kabul 
l<lilip dururken, Almanyada milliyete 
dlyanan bir Alınan Sosyalizmi nasıl 
leaia olunuyor ve nevi ınhaına münba 
•ır bu yeni istikamet, Alman iktıaadı· 
Ilı ba§tan başa değiştirmek iddiasında 
naaıt bulunuyor? 

Son Alman intihabatında ekıeri• 
)et fırkası olarak meydana çıkan Al 
illan Sosyalist fırkası, tekmil intiba~~ 
ı. iştirak edenlerin yiizde 44 reyım 
topfıyabilmi,tir. Bu fırkanm bun~an 
On üç yıl evvel yapılan ve bu ~ 
kadar itina ile deği§tirilmeyen bır 
~roğranu vardır. Proğraın, Ba§vekil 
liitıer tarafından, o zaınan fırkanın 
llı<orkezi olan Münich'te tertip ediJ. 
~tir. (Sosyalizm) ile (Milli Alman· 
lık) arasında ne gibi rabıtalar bulu· 
nabileceği, bu proğramm tetkikinden 
lnla§ılmaktadır. Muasır ve müstak
bel Alman Cemiyetini değiıtirmek id 
diasında bulunan proğram kısadır, 
25 maddeliktir. 

Proğramın Sosyalizme taalluk e• 
den noktaları bilhassa şunlardır: (Fai 
2İn ilğası), ( trustleıen büyük müease 
•elerin devletleştirilmesi), (devletin 
ıiiğer büyük müesseselerin ka:uınçları 
na iştiraki), (orta sınJm ihyası), 
Proğramm mili Almanlığa taalluk e
den noktaları da bilhassa ıunlardır: 
(Yahudi vatandaş olamaz), (Alman· 
~ .. mü&temleke İster), (büyük Alman 
~anın teşkili lıllımdır ). Bir kısmı Sos 
Yali:ı:m iktısadma ve bir kıaını milli 
A.lmanlığa tema• eden fU bir kaç pro 
ham noktasının gözden geçirilmesile 
anla~ıbyor ki, ıimdiye kadar zıt telak 
ki olunan iki zihniyet, yeni Alman fır. 
kasının proğramında yan yana ınevki 
alabilmiştir. Böylece Hitler'in kastet• 
liği Alman Cemiyeti, hem beynelmi
lel akidelerden doğan Soıyalist pren· 
•iplerini gaye olarak alabilmekte ve 
hem de pürüssüz bir millll Almanlık 
Vasfını tatıyabilmektedlr. 

Buna tezattır diyenler var. Aksini 
IÖyliyenler de vardır. Netekim, Al· 
illan intihabatında ekseriyeti alan ye· 
ni fırkanın bizzat elde ettiği muvaffa· 
kiyet, sonuncu zümrenin büyük ye
kUıı tuttuğunu ıröıteriyor. Tezat ırö
tenlere nazaran, Soayeliznı yeni bir 
tey değildir. Bunun hiç olmazsa yÜz 
Yıllık tarihi vardır. Soıyalizmde lhti· 
laı v• tekamül fikirlerini kabul e
den iki istikamet tebellür etmit
tir. Fakat her iki iıtikamet le beyne!. 
ınilelcilikte müttefiktir. Zira Sosyalizm 
ltıaddi telakkiye iıtinat ediyor. Maddi 
teliikki ise, milli görütl.,.., yer lxrak
ltııyor. Böyle iken, yeni Alman Sosya. 
llzminde maddi telakkilerin haricin
de bir takml mefhumlar ve pyelcr ka
bul edilmit bulumnaldadır. (Irk), 
(kudret) gibi ideal mefhumlar ve ga 
Yeler bunlardandır. 

lıaret olunan tezadın lılı:zat Alman 
ınilli Sosyalistleri tarafından ne ıuret· 
le izah olunduğunu görmek meraklı 
olaa gerektir. Bu itibarla, en ileri ge
len bir Alman milli Sosyalistinin fikirleri 
zikrolunabilir. Feder, fırka proğramı
nın resmi tarihidir. Eserin altmıııncı 
tabmda ( 1932) Alman milli Sosyaliz 
ıninin ileri bir teşekkül olduğunu, ta• 
~ihin tekerleklerini ileri sürmek için 
ıneydana çıktığını söyli.ror ve ili.ve 
ediyor: "Bayrağımız hucum baYTağı 
dır, kenarları kıvırık haç taıı:ran bu 
bayrak, ebedi gençliğin - uyanan 
canlılığın timaalidir''. 

Anlatılıyor ki ebedi gençlik ve u
yanan canlılık arkaarnda ko§lln yeni 
fırkaya yalnız maddi kuvvet kafi gel 
ınemiştir. Hücumcu fırkaya bazı ma• 
nevi kuvvetler d~ 1iznn görülmüttür. 
Eğer bugün yeru fırka bir ekseriyet 
fırkası olabilnıiıse, ve fırkanın yayıl· 
ma kabiliyeti artmıf •e bayrağı tek· 
ınil Almanyada açılmqaa, bunda o 
manevi kuvvetlerin bazı tesiri olmuf 
olabilir.Ondört yıldan beri fÜkıelen bir 
helezon üzerinde menJdı büklümJerle bu 
günkü kudrete çıkan .Al~an Sosyaliz 
ıni, neşriyat ve tathı~tile, harpten 
hezğin dü~en Alma.nlıga (telafi kuv
vetleri) aşılamak istemektedir, AJ. 
tnanya için vahim tek!ld~ biten har
bin telafisi kolay değıldır. Milli AJ. 
ltıan Sosyalizmi, büyük dileğinin ta. 
hakkukuna henüz ba§lıyor. Şimdiye 
lraclarki mücadele devri bir iıtihzar 
devri idi. Şimdiden sonradır ki, yeni ha. 
Yatın timaall diye göıterilen kenarları 
kıvrık haçın Almanyayı nereye götü 
receğini gönnek kabil olacakbr .. 

Almanyada aağ muhafazakar gÖ· 
rüş, Almanyanm mazi Almanyuına 

Yaklaıtıiını, •ol komünilt ve demok· 
~ ... t aosyaliıt görüt te Almanyanın 

lrapitalizmin kucağına diiıtüğiinü id
dia etmektedir. Orta liberal görüte 
lrelince, bu da, yeni aoayalizmin mil
licilik yapamıyacağmı, eninde ve so· 
nunda komünizme iltihak edeceğini 
te.hnıin ediyor. Bu akalliyetler hari
cinde, geniı bir ekseriyet teşkil eden 
llıilli Alman sosyalizmi, aağa, sola ve 
0 rtaya bakmadan, ·öne rnüteveccih 
hücum ve ıademe kuvvetini ıu nihai 
lr~yeye doğru teksif etmektedir: U. 
S\İncü Reich. 

Müderris 
Ni:ıamettin ALI 

Henderson sordu: ''Tehir 
edelim mi?,~ cevap: sükôt! 
Fransız başvekili A vrupada deği. 
şikliğe sıra gelmediğini söyledi 

M. Hende-raon 

CENEVRE, 23. A. A. - Sllibfan a-
:r.altma konferansının mesaisine 
devam ebneti hususunda Yer-

diği karar, berkesin düşüne,.. 
sine göre, efkarı umumiyenin bir ta;za
hiirü mahiyetinde görülmektedir. 

Konferans reisi M. Hendenon iki tek 
lif ileri sürmüttür : 

Paokalya tatiline hemen batlamak ya 
but paskalyaya çok yakın bir tarihe ka· 
dar mü:z:akereye devam ebnek. 

M. Hendenon, bu teklifler hakkında 
ne dü9ündüğünü töylemetini umumi ko 
misyondan istediği vakit azadan hiçbiri 
ses çıkarmamııtır. 

Bunun üzerine M. Henderaon bu seı
ıizliği komisyonun mesaisine devam et
meği istediği manasını alması gerek o
lup olmadığım sormu,tur. M. Titulesco 
ayağa kalkarak heycanla ıu tözleri töy. 
lemi, tir: 

'' Biz bunun böyle olmaıım iateyoruz. 
Sesimizi çıkamıamamız bu bu dileğimizi 
anlatmaktadır. " 

Bu sözlerden sonra komlıyon sili.his· 
rı v.altma hakkındaki projenin müzake
reye devam edilmealnden dolayi rey ver 
miştir. Franoa ve ondan sonra 1 !Alya da 
bu yolda rey Yel'Dlİ9lerdir. lngiltere ile 
ltalyanm bu surede rey vermesi umumi 
hayreti mücip ..hnnttm'• 

\ 

Bu sabah ittlba edilen karar, ilçllncü 
devletler arasında hasıl olmuı olan endi· 

(Devamı 4 Uncu sahifede) 

Buhranda biz ve başkaları 
İş bankasının hazırladığı rapor 

pek ziyade mühimdir . 
• ANKARA, 23 (Telefonla) - Pa· 
sar günü Ankarada yapılacak olan 
it Bankau: heyeti umum.İye.ine Teri.le

cek mecliıi idare raporu mühim ve et. 
raflı eaasab ihtiva etmektedir. Rapor 
l&.alettayin bir bankanın bir ıenelik 
faaliyeti hullsaaı gibi değil yerli Te 

beynelmilel aabada İf hayatma kant
mıı ve yer tutmuf bir iktıaat müeaae
aeainin umumi muman içindeki hare• 
ket ve göriifleri noktaımdan tanzim 
edilmiıtlr. 

Raporda bankanın dokuzuncu Çil• 

lıtma yılında alman neticeler heyeti 
umumiyeye arzedilirken dünya but... 
ram, bizde Ye hariçte tesirleri, hükd· 
metimizin buhrana karıı aldığı tetbir 
!er teşrih edilmektedir .Raporda dahitt 
aanayiimizin, it sahamızın vaziyetinin 
ara9tırmaları yapılmaktadır. Banka 
geçen sene azami taaarrufa riayet et• 
mit ve hariçte, lakenderiye .,.. Ham
burgta yenl iki mühim ıube açılması· 
na rağmen 94 bin lira gibi mühim de· 
nilebilebilecek taaarruf yapılmıfbr. 

Rapor bankaya . mevduatm · arttı• 
fını n 43,919,000 liraya çıktığım ırö,._ 
!ermektedir. Heyeti umumiyeye ban· 

Bank U. ldad.Br velriH 
MaamnMr B. 

kanm muhtelif sahadaki lttirakleri 
hakkmda ikna odicl iaahat verilmıık· 
tedir. 

lı Bankasının, ıreçen ııenenin klr ve 
zarar heaabmm ınevcul ırüç p.rt1ara 
rıı.ğınen memnun olunacak bir netice 
verdiği raporda görülmektedir. 

Mektep_ kitapları 
Maarif vekaleti tarafından hazır. 

lanan kanun ve talimatname 
• ANKARA, 23. A. A.- Aldığımız ma 

l':'mata göre 933-934 ders yılı için IMna 
rif Vekaletince baadırılacak mektep ki
taplan ıunlardır: 

ilk mekteplerı 
1 in~i ım~ için kıraat, 4 üncü aınıf f. 

çin tarih, 4 uncü amıf için yurtbilgisi. 
Köf ~~ktep.leri üçüncü aıruflan için 

yurtbilgısı, tanh, coğrafya. 
Orta mektepler : 
1 inci 11mf. iç!n fen bilglalı 2 inci sı

n~ i,çi,n, f~n ~ılgııl, .3,iin~ aınıf için fen 
bılg111. 1 ıncı "!nıl •çın nyaziye, 2 inci 
sınıf için riyazıye, 3 üncü amıf için ri
yaziye. 3 üncü sınıf için biyoloji, 3 ün
cü ımıf icin biyoloji, 1 İnci aınıf için ta 
rih, 2 inci aımf için tarih, 3 üncü sınıf 
İçin tıırib, 1 inci sı~ i~i~ :rurtbilgiıi, 
2 inci sınıf için yurtbilgıaı. 3 Üncü 11nıf 
Ç.İn yurtbilgiıi. 

Liseler: 
1 - Kitap vaziyetinde değiıilik yok. 

tur, Yukarıda ıayılan derslere ait kitap. 
l~~da~ ba,ka geçen yıl liateıine dahil bil 
tün kitaplar yalıuz bu yıl için okutula
caktır, Yeniden kitap kabul edilmiye
cektir. 
.. 2 -;- 1934-35 den :yılma yetiıtirilmek 
u~ ılk ':e ~rta mekteplerin coğrafya 
kitapları ile ılk mekteplerin riyaziye ve 
eıya kitapları, Nisan 1933 sonuna kadar 
müsabakııya konulacakıır. · 

3 - 1935 - 36 ders yılı için liıe ki
tapları temamiyle yenilenecektir. 

4 - 1934-35 ve 1935-36 ders yılla
nna yetiımek üzre müsabakaya konulan 
!ardan geriye kalan kitaplar da müteakip 
ders yıllanna yetiştirilmek üzere kunn 
kısım müsabakaya konulacaktır. 

5 - 1933-34 ders yılı kitap lislesin-

R'"fit Galip B. 
de kalan ve hariçte tabiler tarahndan 
bastırılan bütün ilk ve orta mektep, 

Mektep kitapları sandığı 
AKARA, 23. A. A. - Maarif Veki

letinee hariçte baıtınlacak mektep ki-
taplarının ihale ıuretiyle ve bu kitapla
nn bazı masraflarmı karıılamak üzre ih 
daı olunacak mektep kitaplan sandığı 

(Devamı 4 üncü sahifede) 

Mart havası 
iki tayyare inmeğe 

mecbur kaldılar 
Mart ayı tuhaf aydır: bir günü ö 

teki güne, bir saati öteki saate uy
maz. Lodos, poyraz, karayel.. .. ha
va değitir durur. 

İki gün evvel günetten paltoları 
çıkaranlar az değildi. 

Halbuki, dün sabah yatakların· 
dan kalkanlar kar yağmakta oldu. 
ğunu görmütlerdir. Gerçi kar ak· 
fama kadar sürmemittir, fakat ha
raret 1 dereceye inmi,tir. 

Yere inen tayyareler 
Buradan Ankara postasını ya. 

pan tayyare havanın kapalı olma· 
11ndan dolayı sabahleyin gideme· 
mittir. Saat on bette kallanıf, fa· 

kat Yalova' da inmeğe mecbur 
kalmı,tır. Ayni tayyare ile Anka· 
raya gitmekte olan Ankara foto 
muhabirimizden dün fU telgrafı 
aldık: 

Yalova, 23 - Kesif bir aia yü. 
zünden Y alova'ya indik. Cemal 

Eskitehirden kadın pilot ida
resinde dün tehrimize hareket e
den bir İngiliz tayyaresi de hava· 
nın muhalefeti yüzünden Geyve 

(Devamı 4 üncü aalıifede) 

Atina mülakatı 
CelAI B. in seyahati için 
hazırlıklar yapılıyor 

lktısat Vekili Celal Beyin ge· 
lecek ay içinde yapacağı Atin& 
mülakatı için ba
zı hazırlıklar ya. 
pılmakta, lüzum
lu olan malfunat 
toplanmaktadır . 
Celal Beye bu ıe
ys.hatinde evvel
ce Yunaniab.nla 
iktıaadi müzake
rab idare eden n 
racat ofisi müdil
rü Cemal ve · Ti· 
ca.ret Odası umu. 
mi katibi Vehbi 
Beyler refakat e-
decektir. Celal Bey 

Komünistler 
Bursa maznunları 

dün geldi 
Burada teYkif edilen 15 ko

münist te dün poliı refakatinde 
latanbula getirilmif, tevkifaneye 
g5nderilmitlerdir. 

Bunlar latanbula burada mev
kuf bulunan ve kendileriyle al&.. 
kadar olan diğer komünistlerle 
birlikte muhakeme edilmek için 
gönderilmitlerdir. 

Nazım Hikmet B. in ahi 
mahkUmiyeti 

"Gece gelen telgraf" muharriri 
Nuım Hikmet Beyin tahliye isti· 
dası üzerine Ankara müddei umu 
miliğinden mahldlmiyeti aabıkaaı 
olup olmadığı aorulmUfhı. 

Gelen cevaptan Nazım Hik
met Beyin puaporbuz hududu 
geçmekten 3 ay hapse mahlı:ilm 
olduğu ve cezasını çektiil anlatıl· 
mıfbr. 

Müddei umumilik tahliye tale
bi üzerinde tetkikat yapmaktadır. 

' oöziimle ' 
Gördüm 

Bütiln Türk Gençlerine 
Güzide edibimio: Fazıl Ahmet 

Beyin içinde türkçeden bafka biç ya

llJ ~~cı töz buluıımıyan bu isimdeki 

1 
IL;;zar gü:kü MlLLlYET'te m 

l 

e mitinginde nutuklar söyleniyor .. 

Gençler dün ateşli bir 
miting yaptılar 

Dil savaşında gençliğe düşen 
vazife bir daha teyit edildi 

Dil seferberliğinde kendi saflarını ~ıe;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;53 
alan gençlik dün Darülfünun konfe- , 8lllıııı. 
ranı ABlonunda hararetli bir miting " 
yapmıı. Türk dili hakkında heyecanlı 13 Üne. Ü liste 
tezahürlerde bulunulmuıtur. Bu top· 
Jantı çok muntazam, 9uurlu ve haki· 
katen makbul ve yerinde bir heyecan 
içinde geçmiıtir. Toplantıda müderris 
!er de bulunmuştur. 

tik töz alan Talebe Birliği reisi Tev 
fik B. toplantının gayesini izah etmİf• 
tir. Tevfik Bey bu İzahatında Talebe 
Birliği kongresinin kararlarına ve nİ· 
zamnamedeki bazı noktalara da te• 
mas etmiıtir. 

Bu noktalar ıunlardırı 
1 - Milli Türk Talebe Birliği men· 

•uplanna milli marşları öğretmek ve 
muaik.iye ehemmiyet vermek 

2 - Birliğe menaup arkadatlarını 
birihirlerini kolaylıkla tanımaları ve 
sevgi ile ael&.mlamalan için yerli ma· 
lmdan kasket giymeleri 

3 - Tatillerde Anadolunun mÜm· 
kün olabilen tehir ve köylerini dolBfA 
rak halkı tenvir vazifesini yapmak. 

Tevfik B. tözüne devam ederek 
demiftir ki ı 

- Bir mühim İfİmiz de fu ı Gençlik 
mecmuası çıkarmak istiyoruz. Herban 
al bir aütü bozuk, bir ırüıı kartımıza 
çıkaraa mecuıuamız ona cevap vere
cek, "itte Türk gençlifi buradadır'' 

(Devamı 5 inci sahifede) 

ANKARA, 23 A.A. - T. D. 
T. Cemiyetinden verilmittirı 

Kartılıkları aranacak arapça 
ve farsça kelimelerin 13 numa· 
ralı listesi tudur ı 

1 - Nabuı • Nab:ıı • 
2 - Namz.et 
3-Namıu 
4-N= 
6-Nazım 
6 - Nesir 
1-Nedamet 
8-Nuil 
9 - Nfıfe 

lQ - Nqir. Nep-
11 - N e,riyat 
12-Netice 
13-Ncalıet 
14 - Nezahet 
Liıtelerde çıkan kelimeler

den ın.ıuıalan birden fazla olan
ların her mina.aı için ayrı kartı· 
!ıklar ileri sürülebilir. 

Bir yıllık yeni proğram 
Halkevinin bu seneki çalışma 
tarzı ve yolları tesbit edildi 

Hallmri yeni sene faaliyeti için proır
nmmı tespit etınİftir. Halkevl reisi Ha
mit B, IOD Ankara oeyahatmc:la bir -
nelilı itler hakkında alakadar makamaı. 
la temas etmİftİr. Hilmit B. dün bir 
mubarririmize bir senelik i§ler için fil !.
sa.batı Termiftirı 

- Ankaraya Maarif V ekiletinin cla
'fed üzerine ıritmittim. Tek kitap__.. 
led hofdando Vekıiletla - ettim la
bmhu.I Halkım ikind faaliyet senesi 
programı için de llımı gelen makamlar
la ııörüttüm. Bu aene Halkevi taze sen 
&'İn bir programla faaliyetine dnam • 
dec:ektir. Bu omıe ı 

Dil işi 
Dil, tarih n miUi edebiyat aahum

da muhitin umumi bilgisini artıracak 
konferanıılar tertip edeceğiz. Bunlara 
dair ınükifatlı tetkik mevzulan ilin ,.. 
dilecektir. 

Güzel sanatlar 
Sergilerde muvaffak olan millt eseri• 

rl tabederek memleket gençlerine ve 
halka dairtacağı:s. On bet aünde bir mu 
ıiki konserleri tertip edeceğiz. Mimari 
baraketlerine yardım edilecek, lstanbul
daki çinicilik, çömlekçilik, yazmacılık, 
dokumacılık, bakır, demir itleri gibi 
halk san' atine ait eıerlerdeki tezyini oa-

Halkevl Reı.l H6mit B. 
n'ati göıterir sergi açılacaktır. Oyma
cılıkla alakuı olan sanayi erbabına 

(DevamI 5 inci sahifede) 

Rea.am Ali Riza Bey için dün Halkevln de bir konleran• verildi ..., eski sanat 
üstadının 150 eaeri teıhir edildi. 

- Yazıaı iç sahifemi:sdedir-
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Şimdi İgnatief'in emeli muahedeyi Prusya diyeti 1 Türk murahhasları 
FIRTINA 

Komfi.niıt meb'uslar 
kendi imza ettirmekti içtimaa gelmediler Bugün Bulgar kıralı Boris Hza tara 

fından kabul edilecekler -6-
Miltareke teklifi ve ilk 

mil:ıaktıreler [ 1 ] 
Hem diplomat, hem aalı::er olan 

İgnatief, muharebe cereyan ederken 
hep çarm yanında idi. Bu açdan har 
be kendi eseri aözüyle bakıyordu. F e 
na haberlerden üzülen, iyi haberler• 
le ııevinen, harbin giditinden kendini 
dojnıdan dofruya mea'ul bilen o idi. 
Muharebenin Türkler lehine cereyanı 
11rumda lanaief üzülüp dunır, aeai 
~ıkmazdL Hele Rualarm Balkanlar
dan geriye atıldıtını, Aııadoluda hu
dut boyuna kadar aürüldüfü. Pilev
nenin Rus hücumlarına çelik gibi da
yandığı günlerde RIU ordulUJlda, ça• 
nn kanırginmda lpatiefden dalıa 
süngüsü diifiik bir adam bulmak 
mümkün delildi. 

Aksine olarak Kara diiıtiitü. Er 
ıı:urum sanldıiı. Pilevne alındığı, Rua 
ordularının Meriç boyuna yayddıtı za• 
man lgnatiePin bumu Kafdağlanna 
varıyordu .. 

dabnadan bizden ziyade menfaat el
de ediyordu. 

" lngiltere ve Avusturyadan baı· 
ka Romanya ile de bailanmııtık. 
Prens GortchakoE ve muavini Baron 
Şumini tarafından muharebenin ili.
modan evvel imzalannııt ola>ı Rus
ya • Romanya mukaveleleri de aulh 
itini güçleıtiriyordu. Ordularımıza 
hudutlan açık olan Romanya ile mu• 
kavele yaparken • met'um 1856 mua 
hedesinin Rusyadan kopardığı • Besa 
rabya topraklannın bize geri verilme 
sini bile emniyet altına almamqtı(3). 

"lıte muaali.ha müzakerelerine bu 
kadar fena şartlar içinde baılıyor• 
duk." 

(Devamı nr) 

BERLIN, 23 (A.A.) - Wolff 
ajansından: 

Pruaya diyetinin içtima devre- SOFY A, 23 (A.A.) - Balkan ı 
si dün açılmı,tır. Celsede komü- Birliği konferansındaki Türk He
nistler bulunmamıtlardır. Mutlak yeti Reisi Hasan Bey Bulgar ve ec 
ekseriyet Nasyonal So&yalistlerde nebi matbuat mümessillerini ka-
idi. bul ederek Balkan konferantları-

Reis, yeni içtimaın ta~ihi.ni tea- nın icraabnı anlatmıfbr. Hasan 
pit edecek Ye bu içtima ıhtimal 2 Bey Balkan Birliğini tahakkuku u 

'" Mayısta aktolunacaktır. zun türecek bir eser olarak telik-
Re1chıtag yanğını tahkikatı ki etmektedir. Bu eserin muvaffak 
BERLIN, 23 (A.A.) - Wolff olmuı için alika-dar bütün millet. 

ajansından: • lerin samimi gayretlerde bulunma 
Rayittaı yanğmı meıelesı hak lan lazımdır. Hasan Bey Bükret 

kında tahkikat icruma memur 0 • toplantuının meaaisini tahlil ede
lan haklın yanlıt haberlerin orta- rek, Selanik konferansı naname
ya çıkınasma bir nihay.~t. vermek sinde Bulğarların talebi Yeçhile 
için Felemenkli komtıDııt Van ekalliyetler meselesinin de tetkik 
Der Lubbe'nin yanğmdan e'f'Vel edileceğini ıaöylemit ve Balkan mi 
yalnız Alman komünistlerile müna sakı projeıinde bütün bir faslın 
aebetlerde bulunmut olmakla kal huredildiği bu çetin meseleye bir 
mayıp, ayni zamanda 1925 sene- sureti hal aranılmasını tavsiye et
ıinde Sofya kilisesinde yapılan mittir. 

eserinin hazırlanmasında tesadüf 
edilen bazı inkisarı hayallere rağ 
men, timdiye kadar elde edilen ne 
ticenin çok ehemmiyetli olduğunu 
kaydettikten sonra, Türk • Bulgar 
rabıtalarının meı'ut bir tekilde in 
kitaf ettiğini tebarüz ettirmit ve 
bu inkitafın iki millet aruındaki 
dostluğu her noktai nazardan ko
laylqbrdığım söylemittir. 

Huan Beyle Ruten ~ref Bey 
Bqvekil M. Mouchanoff ve Mec
lis Reisi M. Malinof ile yeniden u
zun bir mülakatta bulunmutlar
dır. 

Dün gece Bulgar milli grupu 
Türk murahhasları terefine bir zi
yafet verilmittir. Türk murahhas
ları yarın öğle üzeri kral tarafın
dan kabul edilecekler ve aktamle 
yin de Türkiyeye hareket edecek

___,..._~ -~ 

Ankarada dolu yağdı 
kiremitler uçtu 

ANKARA, 23 (Telefonla) - Bil' ı 
gün öğleye doğru haııanın tazyiki bir
denbire düımeie bcıfladı. Saat on bll 
buçukta hafif başlayan yağmur kııli' 
vetlendi. Saat 16 da bef dakika Je· 
vam eden dolu yağdı. 

Dolu ile birlikte ıiddetlenen rüzgQr n 
ıehrin bazı aemtlerinde tahta perdr tı 
[eri devirdi, kiremitleri uçurdu, ulalı d 
telek tahribat yaptı ve bazı yerlerdi b 
telleri kopardı. lı 

lı bankası tayinleri ~ 
ANKARA, 23 (Telefonla) - /f 1 

Bankası Beyoilu fUbeıi müdürlüğii• ~ 
ne, Adapazarı Şube Müdürü Şakir 1 
Rifat Bey tCIJlin, Beyoğlu fUbui lllii· 
diirii Nurettin Kömil Bey de Banka-
nın y.nülen t•ılt.il ettiği iıtirakl.,. bil- ~ 
roaıına naftledilmqtir. ı 

lı Banlt.aaı Ordu Şubui Müdii,., c 
Haki Bey Buna Şubesi Müdürlüğiinl n 

gcçirifm;,tir. ; 
lı Bankcuuun Zongvldalıtald ma• l 

dnı lıömiirü itleri ıirketi Müdür mııo 
ııinfiline Bankanın Bur.a Şubesi Mii- 1 
dürü Sait H ıimit Bey tayin edilmiftir. m 

Rükup hakkı 
ANKARA, 23 (Telefonla) - Büt· 

çe Encümeni kıt'a harici geri hizmel 
' . 
( Pilevne alındıktan ııonra Ruslann 

zaferi tahakkuk ettiği için çar bütün 
maiyeti halkiyle Rusyaya dö~üştü. 
fgnatief te beraberdi. 

(1) Eurin burulan ilen.inde b"llı 
ca mehazıl1U%, lıınatiePin • timdiy. 
it.adar R~dan bcıfta hiç bir dilde 
nqredilmemit oJq. • "Ayatalano." 
Uinıli hatıratıdır. Kendi menbalarvnı 
zuı tetkikinden elde edilen hült.üml.,. 
hafiyelerde gösteri/mittir. Harbin na 
nl cereyan ettiiinin, mukavele, aulh 
escuları, ıtulh mukaddemeleri müzake 
relerinin Türkiye bakımından talırila
fı oe bu •ırada .arayın, deolet adam· 
!arının hal ve >.areketleri"93 seferi ve 
Abdülhamidin ilk yıllan" isimli e~ri
m~e görülecektir. 

süikaıt dolayısile idama ve ağrr Türk Batmurahhasr anlaşma hizmetlere mahkilm edilmit olan I,.. _____________ _.,_, ________________ _ 
ecnebi komünistlerile de münase
betlerde bulunmuf olduğllDu tah
kikat neticesinde meydana çıkmıt 

lerdir. 
ııe teıekküllerde buluncu:ak erkan ile, ı 
erkanı harp ,,., aüvari zabitlerinden 
rükup hakkına malik olanların bulun• 
duraçalt.lan hayvanların hiikWrıetçe i· . Şimdi cenernlin bütün emeli, on İ· 

kı yıl latanbulda bin bir dolap çevire 
r<k hazırladığı bu muharebenin sonunda 
Türkleri mahkiim edecek olan mua
hedeyi kendi hazırlayıp kendi imza 
etmek ve ettirmekti. Türklerin musa
liiha istemeğe mecbur olacaklan mu 
hakkaktı. Bunun için ceneral, itin 
Başkumandan Grandük Nil<olanın e

linde kalmasını önceden emniyet altı 
na almak istiyordu. 

lgnatief " Ayutafıuıo. • ismindeki 
eserinde diyor ki: 

Musalaha arefesinde Rua
yanm müşkülab 

" TiiTklerle yapılan muharebe 
bir lalam tazyikler altmcla denm .,. 
diyordu. Siyasetimiz de, askeri bar ... 
keUerimiz de başka devletlerin müda
haleleri tehdidi altında bocalıyordu. 

"Bir taraftan lngilizler, kendi men 
faatlerine dokunulmaınaomı istiyorlar
dı. lstanbulun, Gelibolunun itfaline, 
Boğazlann vaziyetini tebdile razı ol
mıyorlardı. Londra kabinesi bu yolda 
le! t~e~büsleri kendiaine kartı bir teb 
dıt gıbı telakki edeceğini açıktan açı 
ia söyliyordu. 

"Öte taraftan Avuııtnrya • Maca
riatan da, daha mulıa"'be batlam&!I:• 
dan Rusyayı ıılo adaya bağlamıştı. 
1877 Kanunusanide Avuaturya • Ma
cariıtan Hariciye Nazm Kont Andra 
11y ile Viyana Sefirimiz M. Novikof 
a raaında bir muahede imza edilmit
ti. Fakat kurnaz Anrauy bu muah&
denin "Rıuyanın lstanbul Sefirinden" 
ı.izl.i ~utu~asını istemiıti(2). Siyaae
tımızın garıbelerinden biri olarak bu 
na mu".afakat edilmi.t, muahededen 
bana hı~ bahaedilmemişti. Ben bu mu 
ahedeyı ancak sulh muahedesinin ak 
di için baımurahhıu tayin edilerek 
~~terab_urgdan hareketim zamanında 
ogı·endım. Bu da doğrudan doğruya 
haber verilmek yoliyla olmadı. 

"Sulh şartlanna vuzuh vermek i
çin tetkik ettiğim evrak araımda bir 
Balkan yanın adıuı harituı da vardı. 
Bu haritada Avusturya • Macariatan 
in aktedilmiı olan muahedeye göre 
bir takım çizgiler buldum. Bundan 
Viyana ile kararlatmıı bir '!"Y olduğu 
nu anlayınca Çara şikayet ettim. lıte 
ancak bu ıikayetim üzerinedir ki Pe
tenburg kabinesi bu muahedeyi bana 
gösterdi. 

"Muahede elimizi, ayaiımız1 bağ. 
Jıyordu. Avusturya • Macaristan, bita 
raflığmı çok pahalı aatımı, Sirbistaıı 
ve Karadağ için islivlık dilekleri
nin çoğunu bükünuüz bırakacak şart 
lar ko~muıtu. Harbin bütün yiikünü 
Rusya omuzlanna aldığı halde Avus 
turyn • Macaristan kolunu bile kıpır-

- . . 

(2) Avuaturya Hariciy. Nazınnın 
bu ihtirazı /gnatief'in ya/n1% Türkler
ce i:leğil, Viyana kabinesince nasıl 
korkulur bir sima olarak tanındığını 
is6at eder. 

(3) lgnatiel, bu hahralarında .;. 
yasi ihtircularına mağlup gibi görü
nüyor. Rusya, /ngiltere oe Aouaturya 
ya fedakarlıklar göatermednı bu dn 
/etlerin bitaraflığını temin edemH, 
Türklere karfı eli kolu aerbeııt kala
ma:zdı. Hele Romanyadan aaker geçir 
mek ve deofetferi de bu iıte aükuta 
mecbur etmek için Bükr8fi hiç ürküt 
memek :uıruretirule idi. Ceneralin 
Gortchakof ile Şova/olu oe b"loekil/e 
muavinlerini istirkap ettiği anlaıılı· 
yor. 

Vapurcular 
Birliği ----Kanundan sonra "Şilep 
çiler birliği,, olacak 

Posta vapurculufu layihası Vekil· 
ter Heyetinde müzakere edilmekte
dir. Türk limanları ara11ndaki poıta 
nakliyatı Dqhatlar Müdürlüğü ile hu~ 
ıuıi vapur a~törlerinin teıkil ede; 
cekleri yanm milyon lira •ermayell 
tirkete verilecektir. Yeni layiha kesbi 
kanuniyet edince, bitaraf bir mütıo
haasısm riyaıetinde ikisi bükümetçe 
tayin edilecek ve iki.ııi hususi vapurcu 
lar tarafından seçilecek 5 ki1ilik.

0

bir 
heyet, mevcut huıuıi posta Yap~r]an 
na kıymet koyacaktır. , 

Muhtelit ihtisas heyetinin 'oeçece
ği kıymetler üzerinden çıkanlacak ak 
&İyonlarla hususi vapurcular, tirkete 
hiııoedar olacaklardır. 

Ge"'k Diıhatlar Müdürlüğü, gerek 
tirket, hükümetçe tesbit edilecek nak
liye Ye ücret tarifeleri dahilinde nak· 
liyat yapacaklardır. Yalnız hariç li
manlara, ~er iki teşekkül vapur işletir 
•e hilkümetçe kendilerine prim verilı>
cektir. 

Huausi vapurcular, tetekkül ede· 
cek tirket umumi müdürlüğüne Yel
kenci zade LUtfi ve Mütercimzade 
Hakkı B. leri namzet göstermektedir. 
le.;. Bu zevattan hangisi Umum Mü
~"." ol~~· diğerinin ıirkeı idare mec· 
lisı renliğine seçilmesi t.:u..vetle muh
temeldir. 

V ~~urcular, ıirket qletme ve diğer 
teıkilat luulrolannda, Jimdi hususi va 
pur kumpanyalarmm merkezlerinde 

- -

olduğunu beyan etmi,tir. . 
Mevzu bahis tahıılar t~vk~f e

dilmi,Ierdir. Tahkikat nı:t~cesınde 
komünist olmıyan mehafılın y~n
ğın meselesinde alakadar o~dugu
na dair hiç bir delil elde edıleme
mi,tir. 

iki emirname 
BERLIN, 23 (A.A.) - Wolff 

ajansından: 
Reisicümhurun bir emirnamesi, 

milli fikrin zaferi için yapılan ha
raretli mücadeleler esnasında ce. 
zaya çarpılmalarını icap ed~ek 
hareketlerde bulunmut olan kıın. 
seler hakkında af il&n etmektedir. 

Reiaicümhurun diğer bir emir
namesi, hükilmete ve hüldllııeti tu 
tan tetkilatlıı.ra kartı yapılacak te
cavüzlerin tiddetle cezalandınJa
cağmı beyan etmektedir. 

Protato için o~ 
NEW-YORK, 23 (A.A.) - A

merika MuseYI Cemiyetleri, Al· 
manyada Yahudilere kartı yapıl
makta olan tazyiki protesto eUnek ' 
makıadile 27 Mart tarihini oruç 
günü ilan etmitlerdir. 

Hudut vahası olmamlf 
BERLIN, 23 (A.A.) Havas a

jansı muhabirinden: 
Franıız - Alman hududunda 

bir hadise vukua gelmi9 olduğuna 
dair olan haberi yarı resmi surette 
tekzip edilmektedir. Meıele, bir 
iki Fransız suvarisinin hududu 
geçmiıt olınumdan ibarettir. 

-c = » 

Atinada üç ceneral 
tevkif edlldi 

ATINA, 23 - Plastiru mesele 
ıinden dolayı Jeneral Klados, 
Merentidis ve Skandalis ile bir
çok zabitler tevkif edilmitlerdir. 
Plastiras henüz yakalanmamıttır. 

çalı~an memurlarından iatifade ede· 
cek hariçten kat'i ihtiyaç olmadıkça 
kiıı:seyi tavzif etıniyecelderclir. Va
purcular Birliği Müdürü Muzaffer B. 
in şirket idaresi müdürlüklerinden bi· 
rine getirilmesi de Yapurcu!ar tarafın 
dan arzu edilmektedir. 

Şirketin teşekkülünü müteakip '(_a.· 
purcular Birliğinin (Şilepçiler Birlıgı) 
namını almuı da kararlaıtınlmqtır. 

·- -- ~-

[Haftalık Siyasi İcmal ) teklifile bir konferans toplanmalı· 
nır. Ancak bu bet devletten hiç 
olm~aa birinin büyük devlet ol
ması şarttır. Konferans Milletler 
Cemiyeti tetkilatı vasıtaaile de 
davet edilebilir. Konferansta ka· 
rarlar büyük devletlerin ittifakı ve 
diğer devletlerin de ekseriyeti i· 
riıaı ile verilir. Bu umumi emniyet 
mir.akından maada devletler ara· 
sında coğrafya vaziyetlerine göre 
zümre misakları imzası için de 
hiikümler vardrr. 

Silahsızlanma konferansını in
kıtadan kurtarmak için Cenevreye 
kotan İngiliz B8'vekili Mac Do
nald, sili.hları azaltma hakkında
ki teklifini yaptı. Teklifin mahi
yeti hakkındaki fikirler ne olursa 
olsun, herhalde 'u muhakkaktrr 
ki l_ng ~liz Batvekilinin hafta için
de ılerı sürdüğü teklifi, 'imdiye 
kadar gerek ihzari konferans ve 
gerek •ubat 1931 tarihinde konfe
rans içtimaa ba,Iadıktan sonra i
leri ıürülen tekliflerin en müıbeti
dir. tik defa olarak rakamlar zilc
redilerek bir teklif yapılmaktadır. 
Şimdiye kadar gerek ihzari konfe
ransa, gerek 1931 fUbabndanberi 
konferansın mesaiıi prenıipleri 
münakata etmeğe inhisar etmitti. 
Binaenaleyh Mac Donald teklifi
nin akıbeti ne olursa olsun, ra· 
kamlara dayanan ilk müspet tek
lif olmak hususiyetini daima mu
hafaza edecektir. Gerek beynel
milel vaziyet, gerek silahsızlanma 
konferansının bir çıkmaza girmit 
bulunması, bövle müıpet bir tek-

lif yapılmasını iıtilzam ediyord1L 
Mac Donald teklifi fU be, kı

sımdan ibarettir ; 
ı. - Emniyet 
2. - Silahsızlanma (kara kuv

vetleri, teçhizat, deniz kuvvetleri 
ve hava ku'f'Vetleri) 

3. - Malilmat teatisi 
4. - Kimya muharebesi 
5. - Mütenevvi 
Bu bet kı11m doksan alh ma~

dc ile teıpit edilmittir. Ve proje 
çok uzundur. Ancak ehemmiyeti
ne binaen en kısa bir tekilde hüla
sa edeceğiz: 

1. - Emniyet: Mac Donald, em
niyet meselesini Paris yahut ta 
Kellogg misakına istinat ettiriyor. 
Deniliyor ki, bir devlet, bu misa
kın hükümlerine mügayir olarak 
diğer bir d.,vlet aleyhine harp ilan 
ederse, bütün diğer devletlere 
kartı da harp ilan etmit telikki e- ı 
dilecektir. Binaenaleyh bir devlet 
tarafından misakın hükümlerine 
mü~ayir bir hareket vaki olacağı 
tehlikeıi karşısında bet devletin 

2. - Silahsızlanma: 
a - Kara kuYVetleri. 

Ordulaı kıaa müddetli mecburi 
askerlik hizmetile terbiye edilmit 
askerlerden terekküp edecek, as
keri hizmet gün ile hesaplanacak. 
Hizmet sekiz ay olmak üzere tes
pit ediliyor. Ancak bazı hususi va 
ziyetlerde bu müddet(12)aya ka· 
dar çıkabilir. Ordu mevcutları 
hakkındaki rakamlar yaltıız Avru
pa kıtuındaki memleketler için 
tespit ediliyor. Bu rakamlar üze
rinde uyu tuktan sonra diğerleri
nin tespiti kolaydır deniliyor. İn
giltere Avrupa kıta~ı memleketle
rinden addedilmediği için İngiliz 
askeri kuvvetlerinin miktarı cet-

Müstemlekeler 
Japonyan1n kararını Al 
manlar nasıl karııladı 

BERLIN 23 (A.A.) - Japon
yanm pek yakında .Milletler Cemi 
yetinden çekilmesi Japonyanın 
manduı albna konulmut olan 
Bahri Muhitteki eski Alman müs
temlekeleri meselesini Almanya
nın menfaatleri arasında birinci 11 

raya geçmittir. Alınan bükllıneti
nin noktai nazarına göre, Japon 
hükumetinin Milletler Cemiyetin
den çekildikten sonra da bu Ada
lar hakimiyetini muhafaza edece
ğine dair olan aarih beyanat ortaya 
fevkalade vahim bir mesele çıkar
maktadır. Alınanya bu meseleye 
prensip noktai nazarından büyük 
bir alika göstermektedir. Bu me
ıeleyi Japonya bir taraflı olarak 
halledemez. Bu mesele beynelmi
lel yollarla halledilebilir. Ve Mil
letler Cemiyeti uzviyetlerinin sela 
metine tabidir. 

----•=•·---~c 

Romanyada bir 
skandal 

BUJt.REŞ, 23. A. A. - Gazetelerin öğ 
renclikleri ve sütunlarına geçirerek bil
dirdik!.,.; lıAberlere göre Çekoslovakya
claki Skocla fabrikasına yapılan siparİf
lerden Romanya na:ı:ırlan bazı mali ka
zançlar çıkamuflar, bir milyar leylik bir 
parayi aralannda paylqınıılardır. 

Skoda fabrikasının Bükrqteki ıube
aindc yapılan ara4tınnalarda meauliyeti 
mücip bazı vesikaların ortadan kaybol
duğu görülmüftür, 

Mısırda ltalyan 
prensleri 

(SKENDERIYE, 23. A. A. - Prena 
Humbert ile Pren ... Marie dün Aa_.. 
nia posta vapuri ile l ııkencleriyeye gel
mİ•lcrdir. 

Prens ile Pren•es MuD" "e ltalyan me 
nıurlan tarafından w,.ı.nmıfl•r, son-. 
ra l('.ahireye ve Luluor'a gitmek üzre 
yola çıkınıtlardır. 

Yeni Bulgar aefiri 
SOFY A, 23. A. A. - Nim remıi La 

Bulgarie ııazetesinin müdürü M. Aito
nof Bulgaristanın Ankara orta elçiliğine 
tayin edilmi,tir. Kral yeni sefiri dün 
kabul eduek bir müddet ırörüımüıtür. 
M. Aitonof pek yakında Ankaraya gi
decektir. 

- . 

velde gösterilmiyor. Ancak Tür
kiyeye neden cetvelde yer veril
mediği anlBfılmıyor. Cetvel ,u. 
dur: 

Memleket 

Almanya 200.000 
Belçika 60.000 
Bulcariatan 60.000 
ispanya 120.000 
Franaa 200.000 
Yunanistan 60.000 
Macaristan 60.000 
ltalya 200.000 
Felemenk 25.000 
Lehistaa 200.000 
Portekiz 50.000 
Romanya 150.000 
Çekoalovakya 100.000 
Sovyet Rusya 500.000 
Yugoıliırya 100.000 
Diğer Avnıpa mem
letklerinin her biri 

b -Teçhizat 

200.000 
75.000 
60.000 

170.000 
400.000 
60.000 
60.000 

250.000 
75.000 

200.000 
60.000 

150.000 
100.000 
500.000 
100.000 

50.000 

Müteharrik kara topları için a
zami 105 milimetre. Devletler 'im 
dilik 155 milimetreye kadar top
larını muhafaza edebileceklerdir. 
Fakat yeni yapılacak toplann hac
mi 105 milimetreyi geçmiyecektir. 
Sahil muhafazası için top hacim. 
!erinin hiç olmazsa harp gemile
rindeki tc;Jlan. muadil olması la· 

M. Nornıan Davis' 
Avrupaya gidiyor 
NEVYORK, 23 A.A. - Ameri

kan heyeti sabık reisi M. Normanda
vis dün akşam Avrupaya gibnek üze
re Manhattan vapuruna binmittir. 

aıe edilmeleri hakkındaki kanun la• 
yihasını mü:uıkere ve kabul etmİ§tir. ı 
Kanun ha:ı.iranda tatbik edilecektir. 

Bütçe encümeni Milli müdalaa encil 
1 

meninin, hükumetin teklifindeki hük· 
mü rüküp hakkına malik olup kıt'a 
harici geri hizmet ue tqekküllerde C 

Borçlar bulunan umum zabitlmn hayvanlan 

P ARiS, 23 A.A. - Hava• Ajan
amdan: Birçok mebualann M. Bonnet 
ile görüıtükten sonra vermit oldukta
n maliimata göre lngiltere, 15 hatEİ· 
randa Fransanın harp borcu olan 800 
milyonun verilmesini iateyecektir. 

na teprıil etmek auretile yaptığı tadi- , 

PARIS, 23 A.A. - Havas Ajansın· 
dan: Mebusa.o mecliai Hariciye encÜ• 
meni, dün öğleden aonra 15 kanunu
evvel 1932 tak•İtinin Amerikaya ve
rilmesi teklifini müzakere ebnİftir. 

Encümen, hükômetin bu baptaki nok 
tai nazannı ötrenmeden hiçbir ıeye 
karar vermi,.-ecektir. 

latı kabul etmerniftir. 
Layiha gelecek hafta heyeti um••· 

miyede müzakere edilecektir. 

Askeri mektep tale
besinin maa,ları 

ANKARA, 23 (Telefonla) - Büt· 
ç• Encümeni A•keri Mektepler tale• 
bui ihtiyat ;ııabit namutlerine uerile
celt. maaı ve tahsiaatı levkalıideye ait 
kanuna eklenecek layihayı mü:ı:aker• 
ııe kabul etmittir. 

Bu layihaya göre Aakeri Tıbbiye 
Mektebi ihzari talebesi de birinci aı• 
nıl maaıtı alacaklardır. Eczacı, kimya• 
ger ve ditçi talebe bulunduktan aınıl· 

Askeri hizmetlerde kul farın maaılarını alacaklardır. Kanun 
• h b d il lıaziranda tatbik edüecektir. 

lanılan ayvan e e Saht~kArlar yakalandı 
ANKARA, 23 (Telefonla) - Büt- ANKARA, 23 (Telefonla) - Em. 

çe Entümeni ehaliye ait olup aelerb«r lak Banktuı namma .ahte çek tanzim -
lik ııe 11.ımü aelerberlik haricinde ile- ederek /ıtanbula kaçan Macar teba· 
retle aakeri hizmetlerde kullanılmalı- asından Bandr oe DöbOfun yakalan• 

ik ·· d d k ılıktan Emniyet umum müdürlüğüne 
ta en musa em

1
e eanasın ~1 _,e.ı . .'1ya bildirilmiıtir. Sahtekôrlık/a alakadar 

tarafından kaçın an ııeya o uuru m Faruk isminde biri aranmaktadır. 
hayoanlan!a tahrip edilen ııeya kaçırı 
lan nakil ııaaıtalarının devlet taralut· 
dan ödeneceğine dair layihayt müza 
kere ve kabul etmiıtir. 

Mahmut E•at 8. ve 
taylklik 

IZMIR, 23 (Milliyet) - Sabık Acl
liye Vekili Mahmut E.at Bey Yeni A
nr gautuinin Layiklik hakkındaki 
anketine verdiği ceuapta diyor 11.i: 

Bence bugün dahi halli lıizunge
len bir cihet vardır, diyanet itlerinin 
yall"l YGl/af deıılet bütçeainden ayrıl
mcuı, yaln"' ılefJletin yükaelt. nezare
ti alhnda, fakat husuoi varidatla, me
selci kanunu medeniye uygun tesisat
la idare edilmui icap eder. 

Münhal meb'uslukl. r 
ANKARA, 22 - Halle fırkası 

münhal mebualuklar için namzet
lerini ay sonuna kadar ilan ede
cektir. 

zımgeldiği nazarı itibara alınarak 
406 mili.metreye yani 16 puıluğa 
kadar müsaade ediliyor. 

Tankların azami hacmi 16 ton 
olarak tespit ediliyor. 

Bunlardan daha büyük hacim
de olan topların üçte biri mukave
lenin imzasından sonra bir ıene 
içinde, diğer üçte ikisi de üç sene 
içinde imha edilecektir. • 

c - Deniz kunetl,. .. 
Bu fasılda büyük devletler ara

sındaki Wqington deniz silahlan 
mukaveleıi ile Londra mukavel&o 
sinden bahsedilmekte ve Londra 
mukaveleıine ftalya ye Franaanm 
da ittirak etmeıi lüzumu ileri sü
rülmektedir. Almanya, Versailles 
muahedesinin deniz silahlan hak
kındaki kayıtlarından kurtulmak
la beraber, 1936 seneıinin sonuna 
kadar Veraailles muahedesile inta· 
sına müsaade edilen hududu ııeç
miyecektir. 

d - Hava ku'f'Vetleri 
Havadan bombardıman mene

dilmi,tir. Yalnız polis ve zabıta 
kuvvetleri İçin müsaade edilivor 
ki bu, fngilterenin Irakta, Hin
distanda ve Mısırda tayyare bom
bardımanı yapabilmesini temin i-

Dahiliye müıtefarhğ'.; 
ANKARA, 23 (Telefonla) - Kon· 

ya valisi Vehbi B. in Dahiliye müıte· 
f<ırfığına tayini ali tasdike iktiran er
mlftir. 

lnhiliil eden Valiliğe Vekaleten bi
rinci •ınıl mülkiye mü/ettiflerinden 
Fazıl B. tayin edilmiflir. 

fzm1rde unlardan ok-
truva alınmıyacak 

IZMIR, 23 (Milliyet) - Şehir 
Meclisinde diğer viliiyetlerden ge 
lecek unlardan 10 para oktruva 
resmi alınması evvelce karar alh
na alınmıfh. Bu kararı vilayet 
Meclisi reddetmi11, Belediye de bu· 
nan üzerine ŞUTaYf Devlete müra· 
caatla itiraz: etmi11tir. 

Vilayet Meclisi bugün bu me
seleyi tekrar müzakere etti cıe en· 
cümen ret kararını tasdik elmİf:tİr. 

Vali Pı. Dahiliye Vekilinin de bu 
fikirde olduğıınu söylemiftir. 

çin olsa gerektir. 
Askeri ve bahri tayyarelerin 

hacmi üç tonu tecavüz etmiyecek
tir. Askeri balon in~ası memnu
dur. Sivil tayyarecilik İngiliz mu
rabaa heyetinin 30 haziran 1932 
tarihli teklifine tabi olacaktır. 
Tayyare kuvvetleri de tU yolda 
teıpit ediliyor: 

Ta77areı T.,.,._. 
Memlobt Adedi 

1 
M ... lebt Adedi 

Boltib 150 N--. 7S 
Çi.. 100 Lehlıta• IOO 
C.koılo•akJ"• 200 Portekia ZS 
Daa.l.,.arb 50 Romanya 113 
E&tonya 50 Sif'&m 71 
r .. 1 ... c11,.. zs lıpanJ'• zoo 
F..... 500 1.... 75 
Yuaan.iataa. 7S Tiirki7e 100 
1 !alya 500 So•lyot Ruya -
J_.,.. 500 ••ıril•- -
Leton,.. llO Aaerilra IGO 
Lit.anya SO Yueo.ıa..,.a 200 
Felom.U 150 

3. - Malllınat teatiai 
MalOmat alıp vermek hakkın· 

daki hükümlerin mukaveleye son• 
ra konulacağı bildiriliyor. 

4. - Kimya muharebesi 
Konferans umumi heyeti tara

fından kabul edilen esular daire
sinde kimya muharebesi mene
dilmi,tir. 

5. - Mütenevvi 
Daimi bir ıilahıızlanma komia-

./' 
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Müstahsiller eldeki pamuğun da. 
hilde sarfını düşünüyorlar 

ihracat ofiıinin geçen ayın pa
muk vaziyeti hakkında yapbğı 
tetkik neticesi pyanı dikkat ve 
dütündürücüdür. Meninden Şu
bat ayı zarfında muhtelif memle
ketlere 70 bin lira kıymetinde 
240,000 kilo pamuk gönderilmit· 
tir. Halbuki 932 nin ayni ayında 
819 bin lira kıymetinde 2,570,000 
kilo pamuk ihracah yapılmıfb. 

Görülüyor ki bu sene fubatta 
yaptığımız ihracat geçen seneye 
nazaran hiç denilecek kadar az. 
dır. Geçen ay Mersin borsasında 
pamuk üzerine hiç bir muamele 
olmaınıftır. lngiltere, Almanya, 
Belçika ve Rusya gibi daimi mü ... 
terilerimiz tubatta hiç pamuk al
maınıtlardır. 

Pamuk müstahsillerimiz en bü
yük ümitlerini dahilde çalıfmakta 
olan ve açılacak yerli fabrikala
ra bağlamıtlardır. 

Buğday istihaalatı 

Dünya buğday istihli.katı 932 
senesinde evvelki senelerden ta· 
yani dikkat derecede çoktur. 929 
da bütün dünyada 3 milyon ken
tal buğday istihlak edilınitti. 932 
de 3,5 milyonu bulmuftur. 

Gariptir ki yek:Onu en ziyade 
Japonya kabartmaktadır. 

Üç Yunan Odası toplandı 
Yunanistanda ithalatın tahdi

dinde yapılmuı liznn gelen bazı 
esasları tesbit için Atina, Pire ve 
Patru Ticaret Odaları mütterek 

1 BORSA 1 
(İf Banlmımdan alman cetnlclir) 

23 MART 1933 
Alqam Fiatlıın 

lıtikrazlar s Tah..illt 
l•tlkrau dahili 97.- EW<trik 
Ş.,.k d. 70Uım 4,25 

Tram••1' D.Mun.blücl• S7,60 

Güıo...ı.l•r 11,7& Thol 

Sa7dl ...W 7,- ıw.- ıs.ıs ....... 11.711 
.Anadolu 1 T. ukori)'a 7,711 -lzmir a.lodlye " 111 43,50 

t.t.İ.llna 911 m••lll I0,80 

ESHAM 

lı. Ba. Mamı ıo,u Bonon.ti 24.-
H ., Hamilin• ıı~ T•rkoı 37.-
.... Mü .. ıia 119..- Çimento Ar. J0,60 
Anadolu Hiaa• lttih&t de7. 25,411 
s-.. u l4r- Şark de7. 1,70 
Nllyorlr: 47,70 Balya 2.SO 
Reji 3,80 Ş.,.k m. """ 2.85 
Şir. bariye 16.- Telafon ı4.-

ÇEK FIATLARI 

Parİ• ı2,0S Prai l&,9ı,84 
Londra 72,85 Viyana 4,211,84 
NüyOTk 47,30 Madrft 560 
Milano 9,19,57 Beri in 11,98 
Brükaıel 3,386 Varıo•a 4,21,75 
Atina sz.2ı6 Pett• 3,90,62 
Cen .. r• 2,44,911 BüJo. .. 79,78,25 
Sofia 66,37 Belırrat •,05,25 
Am•terdam ı,17,Jı Mo•kova ıo.84 • 

NUKUT (Sabı) 

Kurut x: ..... -20 f. F ran•ız 170.- ı Şi1in, AY. 28.-
1 !•terlin 1?:1 t P•z•ta 17,...... 
t Dolar 207.-- ı Mark 50,-

20 Liret 218 ı Z•loti 24,-
20 f. Belçika 115 1 Penp 33.-
20 Drahmi 25.50 20 Ley 23.-
20 i. l••İçr• 620.- 10 Dinar 55.-
20 La•a 26.- 1 Çf"ntO"I'~ 

1 Florin 85,- ı Albn 9,31 
21 Ku.r. Çô: 120 l M-idiye 34.-

Ba•kn.ot 2.r 

yon unun te,kili ileri sürülüyor. Bu 
komisyon, tiındi imzalanacak mu
kavelenin müddeti bitmezden ev
vel ikinci bir silahsızlanma konfe
ransını içtimaa davet edecektir. 
Mukavele bet sene mer'i olacak. 
tır. Yalnız deniz silahları hak
kındaki mukavele 31 kanunuev
vel 1936 tarihinde bitmit olacak 
ki bu tarihten evvel bir deniz silah
ları konferansının toplanması İş. 
teniliyor. Bu mukavelenin müd
deti bitmezden evvel bir silahsız
lanma konferanıı toplanması ve 
mukavele i!P baslanan silahsızlan
ma hareketinde· daha ileri gidil
mesi ileri sürülüyor. 

Bu mukavele, sulh muahedele
rile Almanya, Avusturya, Bulga
ristan ve Macaristana tahmil edi
len ~ilahsızlanma hükr mi erinin 
yerine geçecektir. ,. ,. "" 

Mac Donald bu teklifi yaptık
tan sonra Musolini'nin daveti üze · 
rine İtalyaya gitti. , İtalyan Bat· 
vekili ile görütmeyi Mac Donald 
istemi•ti. Musolini de lngiliz 
Batvekili ile mülakat için timali 
halyada İsviçre hududuna yakın 
bir yer tespit etmi,ti. Ancak Mac 

bir içtima yapacaklardır. 

Bükreş ziraat konferansı 
18 Nisanda Bükrette ziraatçı 

memleketlerin ittirakile bir kon· 
ferans yapacaktır. Bu toplanb ge
çen sene yapılan toplanhnın bir 
mütemmimi olacaktır. 

Açılacak panayırlar 

Gelecek ay içinde dünyanın 
her tarafında bir çok yeni sergi 
ve panayırlar açılacaktır. 

Leypzig kürk ve deri panayırı 
23 nisanda, 13 üncü Brüksel tica
ret panayırı 5 nisanda, Beynelmi
lel Milin panayırı 12 nisanda, 
Lille beynelmilel panayırı 1 nisan 
da, Nantes beynelmilel ticaret pa 
nayırı 6 Nisanda açılacakhr. 

Lizbon zeytin yağcılık 
konferansı 

11 inci beynelmilel :zeytinyağ
cılık konferansı yakında Lizbon
da toplanacaktır. Zeytinyağı miis
tahıili memleketlere davetiyeler 
hazırlamaktadır. Şimdiye kadar 
yapılan on konferanstan bir kıs
ınma memleketimiz de ittirak et
mişti. Bu defakine de iftirakimiz 
kabul edilmit gibidir. 

Bu seneki konferansın ruzna
mesi hayli dolgun ve mühimdir. 
Bilhassa zeytinyağının daha faz. 
la istihli.kini temin ve bllfka yağ
ların rekabetine mini olmak için 
beynelmilel bir anlatma öne sü
rülecektir. Konferansta ayrıca 
zeytinyağı istihııalatı için yeni tek 
nik huausat da tetkik edilecektir. ---··---Cemiyetlerde 

Kurban derllerl 
Kurban Bayramında kurban 

bedelleri ile derilerinin Tayyare 
Cemiyeti namına toplattınlmaaı 

için lazım gelen tertibat alınınıt
hr. 

Tayyare Cemiyeti Umumi Mer
kezinden bunun için talimatta gel 
mittir. Geçen Kurban Bayramın
da Anadolu'nun bazı yerlerinde 
kurbanlar aynen cemiyete veril
mittir. 

Bunlar araaında Konyanm bir 
kazasında 800 koyun verilmittir. 

Hililiahmer İçin 

Hil8.liahmer Beyazıt nahiyeıi 
tarafından 28 mart salı akpm bir 
müsamere verilecektir. 

Veremle mücadele 

Verem ile Mücadele Cemiyeti 
heyeti idaresi dün reis Ali Pa,a
mn riyaseti altında toplanınıttır. 
içtimada cemiyetin Eyüpteki Ve
rem dispanserinin yapılmasına ve 
iptidai malzemesinin tüccarlann 
muavenetine müracaat edilerek 
tedarikine ve dispanser için bir 
müsamere verilmesine karar veril 
mi,tir. 

Pazartesi günü ak,amı saat 
7,5 ile 8 arasında Verem müc<.de
lesi Cemiyeti Katibi Umumisi Tev 
fik lsmail Bey radyo ile Verem 
Mücadelesine ait bir konferans ve 
recektir. 

Donald, ltalyan Batvekiline bir 
cemile olsun diye ve ziyareti ya
rım yapmı, olmamak için Roma
ya gitmeyi teklif etti. 

Bu ziyaret hafta arası yapılmıt· 
tır. Mac Donald'ın ziyareti iki se
bepten ileri gelmi,ti: 

ı. - Evvela projesini ltalyaya 
kabul ettirmek. 

2. - İtalya vasıtasile Almanya 
üzerine tazyik yaparak Hitler'i de 
buna imale etmek. 

iki batvekil arasındaki temas
larda silahsızlanma meselesinin 
çerçevesi de a,ılarak umumi bey. 
nelmilel meselelerin görütüldüğü 
anlatılıyor. Malumdur ki Avrupa
da dört büyük devletin bir hege
monya tesis etmeleri hakkında 
Musolini'nin ötedenberi bir fikri 
vardır. Musolini'ye göre İngilte
re, Fransa, ltalya ve Almanya Av
rupanın diktatörü olmalıdır. Ve 
Avrupa, daha doğrusu bütün dün
ya, böyle bir beynelmilel Faşizm 
ile idare edilmelidir. Bu, fatist 
siyaset felsefesine uygun bir gö
rüttür. Anla,ılıyor ki Musolini 
böyle bir sistemin kabulünü Mac 
Donald'a tavsiye etmittir. 

Mac Donald, Romadan sonra 

MiLLiYET CUMA 24 MART 19~ 

Ylllyette 

Edirne yolu 
Silivriye kadar kı•mı 

l.tanbul yaptınyor 
Edime - lıtanbul yolunun İs

tanbul - Edirne ve Kırklareli Vila 
yelleri tarafından yapılmaıına 
karar verilmitti. Uç Vilayet valisi 
arasında henüz bir karar verilme 
mi9tir. Bu yolun lstanbul'dan Si
livri'ye kadar olan kısmı latanbul 
Vilayetince yapılacaktır. Bu mak
satla bütçeye lazım gelen tahsisat 

konmu9tur, yakında müteahhide 
ihale edilecektir. 

Heybeliada değil 
Kınalıada Nahiye müdürüne 

geçenlerde itten el çektirilmitti. 
Bazı gazetelerde bu, Heybeliada 
teklinde çıkınıt iae de doğruıu 
yazıldığıdır. 

Vilayet Bahçesi 
Vilayet Bahçeaine ıhlamur a

ğacı fidanı dikilmektedir. 
Aksaray valisi 

Vekalet emrine alınan Aksaray 
Valisi Yuıuf Ziya Bey tekaüt e
dilınittir. 

Zile kaymakamı 
Zile kayınakamı Nazım Bey 

Vekalet emrine almmışhr. 
Defterdarlıkta yeni tetkilat 

ANKARA, 22 - lıtanbuf Ma
liye tetkilahna veril _ te
kil için burada bir komisyon top
lanacaktır. Bu komisyon latanbul
da Maliye erkanı tarafından ya
pılan tetkikata göre lstanbul Ma
liye tetkilatına bir ,ekil verecek
tir. Bu komisyon hazırladığı layi
hayı mayıata Büyük Millet Mecli
sine takdim edecektir. 

Layiha kanuclatınca haziran
da tatbikatına batlanacakbr. Ya
pılacak tetkilatta varidat kısınıla
rile muhasebe kııınılarını ayır
mak tasavvuru kuvvetlidir. Bu 
kanun ileride yapılacakMaliye Ve 
kiileti teşkilatı kanununun bir par
çası olaca~. 

---«O»,---
lnhlsarlarda 

Asım B. in yerine 
V azifeılnden çekilmit olan in

hisarlar umum müdürlüğü mua
vinlerinden Aıım B. in yerine, 
ba,ka bir zat getirilinceye kadar, 
itleri vekaleten diğer muavin Mü
nir Hüsrev B. görecektir. 

-0--

Sadullah 8. 
Seyrisefain Umum Müdürü Sa

dullah B. dün Y...:,ova'dan dönınüt 
tür. Sadullah B. yakında Ankara'
ya gidecektir. 

-0-

Beledlyede 

Seyyar ekmekçiler 
Mahalle aralarında dolaşan ek

mekçilerin, ekmeklerini çinko kap 
lar içinde muhafaza etmeleri la
zımdır. Bu huausa riayet edilip e
dilmediğini kontrol için tubelere 
bir tamim yapılmıfbr. 

Tamir edilecek su yolları 
Su yollarından tamire muhtaç 

olan en mühimleri için 1 O bin lira 
tahsisat ayrılmıştı. Bu para ile ne
kadar kısmının tamir edilebilece
ği tetkik edilmektedir. 

Parise gitti ve oradan da Londra'· 
ya avdet etti. Paristen geçerken, 
Fransız devlet adamlarile yaptığı 
mülakatlarda Roma müzakereleri
nin mahiyetini anlatmıttır. Muso
lini teklifinin Fransada hiç te iyi 
kabul görmediği anlaşılıyor. Çün
kü evvela böyle f~ist idare tarzı 
Fransızların dü9ünüılerine uymu
yor. ikincisi, bunu kabul etmek 
Fransanm, Avrupadaki menfaat
lerini terketmesi demektir. Ve 
Fransızlar Musolini'nin teklifin
de Fransayı, Yugoslavyadan, Çe
koslovakya ve Romanyadan ayır
mak gibi bir hiyle sezmitlerdir. 
Bunlardan maada Fransa böyle 
bir Dörtler kombinezonunda ltal
ya ve Almanyaya karfı ekalliyette 
kalacağını dütünmüftür. 

Esasen Musolini'nin tasavvur 
ettiği projenin tatbik imkanı da 
yoktur. Musolini bütün dünyayı 
bir İtalya, dört büyük devleti de 
Fatist Fırkası farzediyor. Halbu
ki bu, hakikate ne kadar uygun 
değilse, Musolini'nin beynelmilel 
Faşistlik te.savvuru da o derece ha
yalidir. 

Mac Donald pro1esıne fazla 

Meerltta 

ikhsat mektebi 
Talebenin son toplan
tısı me•elesi görütüldü 

Yüksek lktıaat ve Ticaret Mek
tebi muallimler meslisi dün ak
tam bir toplantı yaparak, mektep 
talebe cemiyetinin son içtimaı ve 
istenilen ıslahat etrafında konuf
muttıır. lktısat Vekaleti dün Mek 
tepten, talebenin aon toplanıtı ve 
mahiyeti hakkında izahat istemit 
tir. Mektep, vaziyet hakkında tah
kikatını bitirmek üzeredir. Tale
benin, mektepte ıslahat arzusu i
le viicude getirdiği dilek liıtesi de 
tetkik edilmektedir. 

Halit Şazi ihtifali 
Halit Şazı B. in vefahnm yı)dö 

nümü olan 26 mart pazar günü 
merhumun kabri ziyaret edilecek 
tir. Vapur sabah saat 9,40 ta Ha
liç iskelesinden kalkacakhr. 

Hukuk mezunlarına çay 
Hukuk fakültesi talebe cemi

yeti dün aktam Maksimde geçen 
seneki mezun arkadatlar şerefine 
bir çay ziyafeti vermittir. 

Gazi enstitüsü müdürlüğü 
Maarif Vekaleti umumi müfet

titlerinden Hikmet Beyin Ankara 
Gazi terbiye enstitüsüne müdür 
tayin edileceği söylenmektedir. 

Yeni laz lisesi 

Düyunu umumiye binasının Ma
arife devredildiğine dair Vekiller 
Heyeti kararı dün Maarif müdür
lüğüne bildirilmittir. Binanın Ma
liye Vekaletinden devrolunması i
çin Maarif müdürlüğünde bir ko
misyon tetkil edilmittir. Komis
yon yarından itibaren tesellüm 
muamelesine ba,lıyacakhr. Bina, 
İçinde mevcut efyaaile beraber 
devralınacakhr. Burada geniş 
kadrolu bir kız lisesi teıis edilece
ği için, içinde lhım gelen tadila
ta yakında başlanacakhr. Mektep 
önümüzdeki tetrinievvelde tedri
sat batlıyacakhr. 

Konferans 
Galatasaray Lisesi müdürü F et

hi B. tarafından dün aktam Gala
tasaraylılar cemiyetinde bir kon
feranı verilmiştir. 

---co»---
GUmrUklerde 

ihbar edilen balyalar 
Muhafaza memurlarmm mem

lekete giren elbiselik kumatlar Ü· 
zerinde yapılan mühim bir reıim 
kaçakçılığını meydana çıkardığı
nı yazmıthk. 

Dün İstanbul gümrükleri bat 
müdürlüğünden bir mektup aldık. 
8afmüdürlük kendi cephesinden 
bu mesele hakkında izahat verir
ken diyor ki: 

Mersinden Ticareti Dahiliye 
beyannamesile lstanbula 37 balya 
içinde 5000 kilo müstamel elbise 
parçaları gelmit ve Ticareti Dahi
liye beyannamesile geldiği için 
Gümrükçe tehre çıkarılmasına mü 
saade edilmittir. Gerçi bu 37 bal
ya hakkında da bir ihbar vaki ol
duğu muhafaza bqmüdürlüğün
den bildirilmittir ve keyfiyet u
mum müdürlüğümüze yazılmı,tır. 

yer verdiğimizden diğer beynelmi
lel hadiseleri hülasa etmek zaru
retinde kalacağız: Almanyada 
Reichstag açıldı. Ve Cümlıur Rei
si ile Hitler nutuklarını okudular. 
Brüning zamanındanberi ilk defa
dır ki Almanyada, hükiimetin 
mecliste istinat edebileceği bir ek
seriyeti vardır. Ancak Hitlerin it
başına geçtiği gündenberi takip 
ettiği siyaseti gördükten sonra bu
na pek o kadar ehemmiyet atfet
memek lizımgeldiği kendiliğinden 
anlatılır. Almanyada artık Parl
manterizm yoktur, binaenaleyh 
parlimento ekseriyeti de ehemmi
yetsizdir. Hitler, bir takım emri
vakiler ile bütün Almanyaya ha
kim olmu,tur. Yalnız Reich ida
re makinası değil, bütün hükumet
lerin idareleri de Hitleristlerin eli
ne geçmiştir. Şunu kabul etmek 
lazımdır ki, ilk defa olarak Al
manyada milli vahdet te bütün 
manasile teessüs etmiş bulunuyor. 

Avusturyada mutedil zümrelerin 
müfrit diktatörlüğü o kadar yo
lunda gitmiyor. Anlafılıyor ki dik
tatörlük yapmak için hususi bir 
kabiliyet lazımdır. Yeni ilan edi
len diktatörlüğe rağmen, bazı 

Mahkemelerde 

Yeni bir iddia 
Ayazpaıa mezarlığın

daki kemikler 
Ayaap&f& mezarlığı davaaı dikkate f&· 

yan bir safhaya girmiıtir. Mezarlığa aa
hip olduklanm iddia edenler evvelce eh
li vukufun ihaaaı rey ettiğini ve beledi
yenin davacı mevkiininde bulunamıyaca 
ğım iddia ebnitlerdi. Bu iddia üzerine 
de dava mahkeme heyeti umumiyeoine 
oevkedilmİJtİ. Heyeti umumiye yapbğı 
muhakemeler neticesinde bu iddialan ret 
ve danyı gene tahkikat bakimliiine ia
de etmiıtir. Mezarlığın kendi mallan 
olduğunu iddia edenler, evvelce içindeki 
kabirler bozdu"'lanılı: kemikleri batka 
yerlere tafmmJf olan ,,.. ana halini a
lan mezarlıkların belediyeye intikal et
mediğini iddia etmitlerdir. Şimdi ehli 
vukuf bu ciheti tetkik etmektedir. A
yaspaıa mezarlı~ rnda.ki kemiklerin bat
ka yere tll!mıp t&Jmmadığına dair ra
por verecektir. 

İkinci muhakemeden aonra 
Alaettin iamlnde bir adamı öldürmek

ten auçlu olarak evvelce 6 sene 3 ay 
hapse mahkUm oLm ye temyizin bozma
•• üzerine tekrar muhakeme edilen Laz 
Ahmet dün 2 oene bir ay hapse, 3 ay 
amme hizmetlerinden memnuiyete 'Ve 
1000 lira tazminat vermiye mabkilm ol
muıtur. 

On senelik maaşlar suiistimali 
Malulgazilerin 10 ııenelik maaılanm 

dağrtı:rken 157 lıin lira ihtilaa ettikleri 
idcliuiyla altl)'lılerinde dava açılan Ba· 
kırköy malmüdürü Nail Beyle 16 arka
clatmm du"'fmalarma dün devam edil
mittir. 

Dünkü durutmada Nail Bey gene 
tahliye lıtenılt, bu talep reddedilmit ve 
dan ehli vukufun tetkikabnm bitirm&
ai için batka güne bırakıl mı ıtır. 

Haber veren de dinlenecek 
Geçen oene hazıraıun onunda Zeyrek 

te Seyriaefain memurlanndan Lutfi &

fendiyl öldürmekten auçlu Bedri ve C&

mal efendilerle bunları öldürmeğe ıev
ketmelrten auçlu maktulün eniıteai Ar
paçı çiftliği aehibi Mehmet Ali efendi
nin ve vakaya kanflUllardan Lütfü e
fendinin muhakemelerine dün devam &

dilmiıtir . 
Dün dinlenilen f&hİtler Bedrinin ....ı.a 

dan aonra metreol Sıdılaı ha- gide
rek: 

- Elimdmı bir kaza ~ bir adam 
öldürdüm, fU tabancayı aalda, dediğini 
ve gene vakadan aonra her üçünün bir 
kahveye giderek: 

- Bir hata itledik, bir kaza çıkar
dık, bari kimoe duymaauı, diye konuı
tuklannı, bu konuımayı duyan Hamza 
iaminde biriıinin gidip polioe keyfiyeti 
ihbar ettiğini ve katillerin bu ihbar Üze
me yakalandıklarını söylemiılerdir. 

Davacı vekili cinayetin mürettep ol
duğunu iddia etmlt, auçlu vekilleri Meh 
met Ali efendinin bu işte katiyen alaka
n olmadıfmı oöylemit.lerclir. 

Muhakeme katillerin kahvede konut
tuklannı itidip polise haber veren Ham
zarun tahitli.ğe getirilmeai için batka 
güne bırakılmıtbr. 

14 dava daha 
Muhtelit Türk - Yunan mahkemeain

de dün 14 davaya bakılmıfbr. 
---«O»---

Helkevlnda 

Halkevinde Ali Riza 
B. in sergisi 

Dün ak,am Halkevinde ressam 
Ali Rıza B. bir resim sergiıi aç-• 
mı~tır. Sergide ıulu boya ve kara 
kalem resimler vardır. Ali Rıza 
B. sergisinde 200 kadar küçük e
ser te,hir etmektedir. 

Serginin açılmasından sonra 
Akademi muallimlerinden res
sam Nazmi Ziya B., Ali Rıza B. 
hakkında konferans vermiftir. 

meb'uslar Avusturya Parlimento
sunda iki dakika devam eden bir 
içtima yaptılar ve hükiimet hak
kında ağır sözler söylediler. Ve 
bunlar ceza da görmedi. 

Amerikada bankalar birer iki
ter açılıyor. Hafta arası (2000) 
banka açıldı. Bankalara olan iti
mat ta tekrar teessüı ediyor. Haf
ta içinde bankalara mevduat, ban
kalardan çekilen paradan daha 
fazla olmuftur. Ancak para çek
menin henüz kayda tabi olduğu 
unutulmamalıdır. Yeni Cümhur 
Reisi banka itlerinden maada büt
çede çok esaslı tasarruf yapmağa 
karar vermittir. 

Rusyada mütehassıs sıfatile ça
lıf&D altı İngiliz tebeasının siyasf 
polis tetkilatı tarafından tevkifi 
üzerine İngiltere ile Rusyanın a
rası açıldı. Ruslar bu lngilizleri 
Sovyet elektrik müesseselerini 
yıkmağa tesebbüs etmekle ittiham 
ediyorlar. İngiliz Hükumeti pro
testo etmİftİr. fngilizlerin, Metro 
Vickers denilen lngiliz Şirketine 
mensup oldukları anlatılıyor. Rus
lar mevkufların ikisini tahliye et
mislerdir. Dördünü muhakeme e
deceklerini bildiriyorlar. Diğer 

u ıs 1 

3 

İstanbul ne ıehrl 
Her tehrin kendine göre bir hu

susiyeti vardır. 
lzmir üzüm, incir,tütün gibi 

mallarıınızı paraya çeviren bir 
boraa gibidir. 

Paria günde iki yüz bin ecnebi
nin girip iki yüz bin ecnebinin 
çıktığı ve para bırakhğı bir eğlen
ce tehridir. 

Marailya Fransayı cenup mem
leketlerine ve Hint yolundaki müs
temlikelerine bağlayan bir geçit 
yeridir. 

Venedik Tiryeste'nin yanında 
ancak tarihi kıymeti sayesinde 
tutımabilen bir ltalyan şehridir. 

Bütün bu misalleri çoğaltmak 
kabildir. 

Her tehri Yata.tan bir hususiyet 
olduğuna göre aceba lstanbul'un 
hususiyeti nedir. 

Büyük bir transit noktası sayı
lamaz. Rekipsiz bir sanat merke
zi de değildir. İzmir gibi mal ihraç 
eden bir liman da olamaz. Şu hal
de lstanbul güzel boğazı, ve harap 
bir kaç lbideai ile ancak tarihi ve 
bedif kıymet ifade edebilen bir 
tehirdir. 

E.ki iıtatiatiklerde lstanbul'un 
nüfusu bir miliyon iki yüz bin ka
dar gösterilmittir. Bugün altı yüz 
elli bin nüfusu vardır. 

Muharebenin verdiği zaruretler 
tehirleri değil memleketleri, ülke
leri değİftİrdiği için bu neticeye 
hayret edilemez. Y almz Türk yur
du içinde çok güzel bir köşe olan 
İstanbul'a hala bir huıuıiyet vertl
meyi,ine teessüf etmeli, İstanbul 
nedir? aanat tehri mi, aeyyah teh
ri mi, ticaret tefıri mi, ilim merke
zi mi nedir? 

Şehrin flrikası ne olacaktır. 
Sanat phri değil, Bursa İstanbul 

dan daha yüksek bir sanat tehri
dir. Ticaret tehri değil, İzmir 
lstanbul' dan daha ileri bir ticaret 
tehrldir. Çünkü hinterlandı zen
gindir. tlim merkezi mi.. imkanı 
yok. Kitapsız Profesörlerin günde 
bir kaç aaatlerini geçirdikleri kı,. 
ladan çevrilmit ünüversitesi ile 
lstanbul'un flim tehri olduğunu 
söylemek pek gülünç olur. 

Şu hi.lde son zamanlarda bir 
kaç Belediye Reisimizin dillerin
den dütmeyen bir sıfatı verelim: 

-Seyyah tehri. 

Bu tevcihe Ali iktisat Meclisinin 
yeni bir istatistiği çok veciz bir ce
vap veriyor. 

330 yılında Türkiyeye gelen ec
nebi aeyyahları Türkiyede dört 
buçuk miliyon lira bırakhkları hal
de Avrupaya giden Türkler ecnebi 
memleketlerde alb buçuk miliyon 
lira harcamıtlardır . 

O hi.lde lstanbul ne fehri? 
Her ,eyden evvel lstanbul'a bir 

mana, bir hususiyet vermek için 
program çizmek lazım. 

Burhan CAHIT 
---·•-www -·•-••-•--··-•••••._ 

Ev katta 

Mimar Sinan ihtifall 
Mimar Şinan'ın ölümünün yıl

dönümü münuebetile 31 martu 
Süleymaniyedeki türbesinde biı 
ihtifal yapılacaktır. Türbenin ta· 
miri henüz bitmediğinden türbe
de Evkaf idaresince ihtifal ıçın 
tertibat alınmaktadır. 

taraftan İngiliz gazeteleri, Rus 
mahkemelerine itimat edilemiye
ceğini söyliyerek, Rus Hükumeti
nin, Sovyet elektrik sistemindeki 
muvaffakıyetsizliğin mesuliyetle
rini bu dört İngilize yükletmek 
istediklerini iddia etmektedirler. 

lngiltere Uzak Şark hakkında 
Milletler Cemiyeti tarafından ve
rilen karar üzerine lngiltereden 
silah ihraç edilmesini menetmifti. 
Diğer devletlerin buna iftirak et
mediklerini bahane ederek İngiliz 
Hükiimeti bu memnuiyeti kaldır
mıştır. 

Diğer taraftan Amerika Cümlıur 
Reisi Amerikadan silah ihracım 
menetmek için meclisten salahiyet 
istiyor. Binaenaleyh diğeri itti
rak etmedi diye birinin vazgeçti
ği teşebbüs ~imdi öteki tarafından 
yapılıyor demektir. Silah memnu
iyetinin Japonyayı ne kadar ızrar 
edeceği ayrı bir meseledir. Fakat 
Japonyaya muarız olan devletler 
arasındaki ahenksizliği gösterme
si itıôarile hu silah memnuiyeti 
mesek-si clikkate değer. Ve Japon
ya bu ahenksizlikten istifade ede
re'- Mançuryada yerletmiştir. 

'.Ahmet ŞUKRU 
- --- - --
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· l\'Iek<!!~in~.~~~ef l< rı Hen<dB er
1 
~onhif dso) rdu_j _ 

ı aşı ıncı sa e e 1 
Mart havası 

(Ba~ı l inci sahifede) 
Akhisarında yere inmiye mecbur 

Bugün E L H A M R A sinemasında, 

ı\trın umdesi" M 1 L L I Y E T" tir. 

24 MART 1933 
İdarehane : Anka.r• caddesi, 100 No. 

Tel.,.af adreıi : lıt. Milliyet 
Telefon Numaralan: 

8..tmuha.rrir va Müdür : 24318 
Yo.21 itlerl Mi.i.dür\üğü : 24319 
ldare VP r-A:atbaa : 24310 

ABONE ÜCRETLERi : 
Türkiye için Hariç için 

L. K. L. K. 
3 aylığı 4- 8-
6 .. 7 50 14 -

12 .. 14 - 28 -

Gel~ evra.l ceri verilmez,- Müddeti 
geçen nüıhalar 10 lturuıtur.- Gazete ve 
matbaaya. ~it i,ler jçin müdiriyete mÜ· 
r .. caat cdılır. Gazetemiz ilinların mea'u· 
!;yetini kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Yetilköy raaat merkezinden aldığımız 

malUmatıı. göre bucün hava bulutlu .,e 
l:ıamen r•imurlu olarak devam edecektir. 

23-3-933 tarihinde haTa tazyiki 755. en 
faYI" ucakhk 14, en az 8 derece idi. 

ı izamettin Nazif'in 
Öldürdükleri 

Ankaradan bana bir kariim 
şu ;nektubu göndermiş: 

"Gazetenizin daimi okuyucusu
yum. Sizin sütunun altındaki ro
man ic.in bir merakım var. Şunu 
hallctr. enizi rica edeceğim. Bu 
romanın hakikaten Nizamettin 
1 azif tarafından yazılıp yazılma
dı •mı mera~' ediyorum. Otuz ki-
ıyi bir kılıçta öldürüp, bir tek a-

ma bir ordu kovalatan Kara
tlavut müellifi inanmam ki Selıi
r tc I::~ ütçü ükkanında pat
latt.~ğı bomba ile yalnız bir kisiyi 1 
0 ıurmek küçüldüğünü göstermiş ı 
0 ~un. Bu romanın bizzat Niza
mettin Nazif Bey tarafından mı 
yazıldığı ı, yoksa başka birisi ya'. 
zıp ta onun İmzasını mı atmış ol
duf:unu lutfen tahkik ederek bil
dirirseniz memnun olurum." 

Bu meraklı kariimizi memnun 
etmek için mektubu Karadavut 
muharririne gösterdik, bize şu söz 
leri aöyledi. 

"- Romanı bizzat ben yazdım 
ve sütçü dükkanında da ancak bir 
1 işi öldürttüm çünkü: Vaktile Ka
r~ Davu~a bir kılıçta otuz kifi öl
dmtmemı çok gördüler. Ben de 
bir bombaya bir kifi öldürttüm 
Şimdi de az buluyorlar." . 

Bu münasebetle bir fıkra ha
t~rlad ım. Bir zengin miras yedi, 
~afederken o kadar çok mubala
g_~lı yalan söyler.mit ki aleme gü
lu_nç olurm~~· Bır gün baba yadi
c;arı olan kahyası demi• ki: 

- Beyfendi ! Bazan söz söyler
ken pek ileri gidip aykırı •eyler 
söylüyorsunuz. Herkeı alay edi
yor. 

- Haklısın Lala! Ne yapayım. 
El imde değil! 

- Bir daha böyle bir şey olur
ıa ben size İfaret ederim hemen 
tashih edersiniz! ' 

.. ".'.e öy_l~ce mutabık kalmışlar. 
Gunun bırınde bir kalabalık hu
zurunda görü.en mirasyedi: 

. -::,.P?der merhumun Halepteki 
ı,.ıflıgını':1100 ~ilometre boyu var
dı ... deyınce kahya i•aret t ; 
M. d" d ' e '!11+ 

ırasye ı e mübalağa ettiğini 
anlayarak tadil etmek için: 

- lG? metre de eni vardi •.. de
m'.~· tabıi ha~ır bulunanlar gülüt
muşlcr · lçlerınden biri: 

. - .Ar;ıan Beyfendi ! Bu ne bi- / 
ç~~ çıfiık _böyle ?Şerit gibi bir şey •. ı 
dıyınce mırasyedi: 

- Efendim! 1, bana kalsaydı 
ben onun enini boyuna uydurur
dum, amma, Lalam bırakmadı ı 
cevabını vermiş. . 

Zannediyorum ki if Nizamettin 

lGltİ ICD1Bnı:58 

hak~ında hazı_rlanaı;ı k~nun layihaaı bat- şe ve onu takiben bu devletlerde görü-
':ekal~~~ takdım edı!m!ştir: Vekalet tek ı l~n i.Uial dolayısile efkarı umumiyyenin 
lı! cttıgı bu ~nun layıhasıyle mektep hır tezahürü mahiyetinde telakki edil-
kitaplanru dogrudan doğruya kendi mu rnektedir. 
r~_kabcs~ altı~da ve devletin terbiye ve Bir çok heyetlerin bir talmn büyük 
~llu~ sıstemıne en uygun ıekilde tek- devletlerin teşebbüslerini protesto et-
hf ettirmek. mek üzere tahriri beyannameler hazırla-

Bu kanun ll,.O.asına göre, Mektep ki- mış olduklan söylenmektedir. 
tapları tab~ tevzllni üstüne almak isti- Mac Donald, projesinin tetkik i~inin 
yenler teklıf mektupları ile birlikte ki- timdiki halde pek ileri gidemiyeceği ve 
tap hqına ~' bin liralık muvakkat t&- umumi komisyonun bu meseleyi ileride 
mınat akçesı veya kredi mektubu vere- daha derin ve etraflı bir surette tetkik 
c~kler ve tabi tevzii kendilerine ihale e- etmek zaruretini kabul edeceği zanno-
dılen müteahhitler ihale müddeti zarfın lunuyor. 
da b~sılacak kitaplar yekununun mali- H il ld 
ye~ ~ıyatı üzerinden orta tahsil kitapla- eyecan. za o HU . 
rı ıçın- üçte bir, ilk tahsil kitaplan i- CENEVRE, 23. A. A. - avas aıan 
çin - beşte bir nisbet nakdi veya mü- sı muhnbirinden : Silahlan bırak~ kon 
teber bir banka kefalet mektubu vere- foranımın tehirini ilan eden teblıg, hu 
ceklerdir. tebliği bir dört devlet direktuarının mey 

Halin icabına göre kitap ya Vekalet dana gelmesi ihtimalile alakadar adde-
tarafrndan bastınlarak tevzi edilecek ve den orta devletler arasında oldukça kuv 
yahut bir münakasa ile başka bir tabie vetli bir heyecan uyandırmıştır. 
ihale olunacaktır. Maarif Vekaletince Lehistan mümessilinin b•ıgü~den mem 
~st~acak kitapların teklif haklarına, nu~iyetsizliğini göstereceği soylenmek-
ıkıncı ve üçüncü derecede eser yazanla- tedır. . .. 
r:ı. verilecek nakdi mükifatlar, tetkik üc M. Titulesco da bu husustakı ".'.u~-
retleri, müsabaka ve ihale itlerine ait u- !easını acıkça söyleyecek ve hatta ~çuk 
mumi masraflan temin maksadiyle bir iti.lafın Muu~lini planı lı~l<kında~ no~ 
mektep kitaplan sandığı tesiı ve sandık- taı nazarını ızah etmP-k uzre Parıse gı-
t~ bu masraflardan artan para kaJırıa ciecektir. . ... 
mektep kütüphanelerinin takviyesine sar Fransa konferansrn tehtrınJ ıı!eme-
folunacaktır. miştir ve istemiyecektir, Sayet tehır ttk 

Tek kitap lifi kabul edilecek olursa Fransa, bu te

ANKARA, 23. A. A. - Maarif Ve
kaletince mektep kitaplarına ait bir ta
limatname hazırlanmıştır. Bu talimatna 
meye nazaran ilk ve orta tahsil mektep· 
!eri içi.n tek kitap esası kabul edilmiştir. 
Tek kitap bir sınıhn bir ders için esas 
olacak kitabın bütün Türkiye m~kteple
rinde ayni olma11 demektir. 

Tek kitaplar her ders için aynca ki
taplar kullanılmasına mani deyildir. Ta
lcbdrrin muhtelif dersler mevzuları et
rnf.nda bilgileri için mekteplerde sınıf 
küıl;panelc•İ yardımcı kitaplarla takvi
ve eı!i!•_c•ktir. Her kitap üç yıllık ir 
devı·, ıçın kabul olunacaktrr. Herhan2i 
bir det• için liızım olan kitah l\1aa..-if 
V c ,fcti ya <loğrudan cloğr,ya bir mu
t3h •sısa veya mübbassn bi.ı- heyde 
Vekillet nam ve hesabına yazdıracak ve 
ynht•t bu kitabın telifi için muallimler 
vn rnutahaıııslar arasında müsalr....ka a
çacaktır. 

.'.'-lfüal:oaka:ı:a i~ti_rak ede~il~clı için 
musahak.n muddebnın netıce$ınden üç 
ay evveline kadar bir istida ile rviaarif 
Ve[.; le tine müracanl ederek kaydedil
mc<i liu:undır. 

Müsabaknya münferit olarak girilebi
lecc ktir. 

Müsababya münferit olarak da gire
bilecektir. 

Müsabaka müddeti bitince müsnbaka
ya giren e•erleri tetkik için bir komis
yon teıkil edilecektir. Seçim işinde: 

1 - Kitabın dili ve usulü.. 
2 - 1 mi •ihhati. 
3 -- Pedagojik kıymeti, esas tutula

vaktır. 

Vek&let müstetan, talim ve terbiye 
rei3İ ve a1!'alan ile teftiş umum müdürü 
VC\ heyeti recisi memuriyetlerini muhafa
z~ ctlikce müsabakasına kitap yazarak 
gıremczler 

Mükafatlar 
ANKARA, 23. A. A. - Maarif Ve

kaletince hazırlanan mektep kitaplan ta 
limatname<İnde Vekile! hissesi telif hak 
kı ve mükafatlar için bir taknn esaılar 
kab•.•l edilmiştir. Buna nazaran Maarif 
V c!tiıleti hiuesi olarak her tabide ki ta:;>· 
la!" r.ıaliyet fiyatl<'ln Üzerine yapılacak 
zamlann %. niıbetl.eri seri halinde kitap 
larJa altı, bırden yınniye kadar ayrı ki
ta~larda yedi liradan yirmi liraya kadar 
mu>llıfl<r verilecek telif haki ,. I . arı n ma .. 
u.yet erıne nazaran heaabmcla her yıl i-
çın ayri olarak esas tutulacak ni b t 
lerJe seri halinde kitaplarda ..; tc -
193. ayrı kitaplarda altıdan yirmiye' :a~ 
d-ı.- hıtulmuştur. Keza bir yıl için veri
lec•k teEf hakkının mektep dereceleri
ne göre en "iağı olarak 500 liradan 800 
liraya en yukarı olarak da 1000 liradan 
1500 liraya kadar göıterilmittir. 

« »•-----

M. Edge gitti 
Bir gezinti seyahah yaparak 

lstanbul' a gelmiş olan Amerika' • 
n'.~ sabık Paris sefiri M. Edge, 
d~n .a~şamki ekspresle Sofya'ya 
gıtmı,tır. 

Nazife kalsaydı, o enını boyuna 
~y?urur~u amma, galiba bazı ta
rıhı hakıkatler mübalağaya imkan 
bırakmıyor. FELEK 

hir müddetinin şimdiden tahdit edilme
sini ve teknik komitelerin mesailf:rinc de 
vam ey!cmes için müdahalede bult1na
caktır. 

Fransa siyasetini değiştir-
meyor 

P ı\RlS, 23. A. A. - 1-l;ıva& .ai.nn11 
bildiriyor: Malin gazetesi Mussolını pro 
jesinin tevıliinden ~onJ"a hvkumetlere va 
ziyeti avdınlattırmak imlW.nını vcr!'".e~ 
üue silah bırakımı konferaıı~tnı tehır ıı 
mevzuu bahis ~derek Jiyor ki : 

Frar...sanın sulh kulüpu projesi hetk
kındaki hatti h •roketine bir küç'"k iti
lafın J,nl:lı olarak duydafu enditcler 
dü~den itibaren zail olmoştur. lttifa1da
rmu::~ v• taahhütlerimize gadık kalarak 
küçült itilafın ve Lehistanın men! tl&
rini her halde müdafaaya devam eJ :e
ğiz. 

PAR S, 23. A. A. - Ayan Medisi 
l,aricivo encümeninde M. Daladier ifo M. 
Ptıu! Boncour, Avrupa ıiya"'etindcki e-
lTi~ikliğin sonu.,a ermİf oJm.,ktan çok 
uzal ol Uf oJdufunu SOY ~mişJcrdir. 

H""r iki nazrr, Avrupndaki gerr.inliği 
giderme~ için ynp1lma!<ta olan m:·zake
relerc itJnatl n clduğı1nu ve bu mÜ~'\
l<errlerio LausanQ~ Loka?no itiıa!':ı~i
le Milletler C=iyeti çc,.evesi içine gir 
mesini arzu etmekte olduklarını söy)e
mi,Ierdir. M. Daladier ve M. P11ul Bon
cour. istikliıl ile emniyeti Avrupa tesa
nüdü ile birleştirmekten ibaret 0'11n 
Fransız h<trici siyasetinin devamlı isti .. 
knmettet"inin deği11memit olduğunu teyit 
etmi lerılir. 

İngiltere "kabul ediniz" 

diyor 
LONDRA, 23. A. A. - Reuter ajan-

11, M. Mussolini planının kabul edilme
sinin, A\'rupanın şimdiki vaziyetine bir 
çare bulunınaın h•Huıunda M. Mussoli
ni için büyük bir muvaffakiyet sayıld•
ğıru bil~irmektedir. 

ltalyarun Avrupl\daki kuvvet ve nufu 
zu bir kat daha artınıftır. 
Eğer Fransa, 1 ngiliz-ltalyan projesi

ni kab~l edecek olursa lta!ya ile Fran· 
sa nraımdaki fikir aynlıklan ortadan 
kalkmış ve sulh te sazlamlaştınlınıı ola· 
caktır. 

Amerika bekliyor 
VAŞiNGTON, 23. A. A. - Hükü· 

met, Mac Doruı.lc! - Mussolini planı hak 
kında alınmış olan malümatı henüz çok 
müphem adetınekte ve Amerikanın bu 
meselede bir vaziyet almasına müsait te 
lakla cylememektedir. 

Yunanistan kabul ediyor 
ATINA, 23. A. A. - Yunaniıtan, te

ferrüata dair bazı ihtirazi kayitlerle M. 
Mac Donald'ın silahlan bırakmağa mü
teallik olan projesini prensip itibarile ka 
bul etmiştir. 

Yunanistanm itirazları 
ATINA, 23. A. A. - Dün aktedilerı 

nazırlar içtimamdan sonra Cenevredeki 
Yunan ınurahhaaı M. Politiı'e talimat 
verilerek M. Mac Donald 'ın mesaisini 
sempati ile takibeden Yunan hükiımeti
nin esas olarak, silihlann azaltılmasına 
matuf her plana taraftar olduğunun si
lahları bırakma koııferansına bildirilme
si tebliğ edilmiıtiri. 

Yunanistanın ihtirazi k~ıtlan memle 
ketin müdafaa vaııtalanna ve bilhassa 
hava müdafaası vasıtalarına tealluk et· 
mrktedir. 

AKEDONYA 
üzere fevkalade mahkeme ( 1) emri
ne sevkine müsaadei devletleri müs
terhamdır." 

Vali Paıa, Ustrumca kaymakamı· 
nın vesika namını verdiği kiğıtları da 
istemiye istemiye okudu. Bunlarda 
neler neler yoktu! 

Aşk, 

- nıaııan bu Kani Beyden ... -di
ye bağırmııtı - illallah .. Nreden de 
bulur, buluıturur bu işleri? 

Halbuki vali Paıa hazretlerinin 
Kani Beye hiddet buyuracak yerde 
iltifat eylemeleri daha makul olac ... k
tı. Çünkü Ustrumcanınnın genç ve ça
lıtkan kaymakamı, pek mühim bir 
mesele hakkında vali paıayı tenvir 
etmek zahmetinde bulurunuftu. 

itte Kani Beyin elinden çıkan ve 
pa~ayı yerinden oynatan rapor:: 

"Saadctlu? paşa hazretleri ; " 
Üç aydan beri Uatromca Bulgar 

Metrepolitliği makamında bulunan 
Keraıimos Efendinin Makedonya da
hili ihtilı'ıl cemi~·etine mensup olduğu 
kat'i surette tesbit cdilmi;tir. Şöyle 
ki; 

Rin, Politika ve Kıı 1 ı .. 
!~llifi: Nizam':ttin Nazif 

........... 11> ............ , ... '' ,,, '''"" 
"K . eraaımoı Efendinin etvar ve 

harekatı tüphemizi celbettiğinden 0 • 

turduğu eve bitişik evde bazı t;rti
b!'t alınmıı, ezcümle murnaileyhin 
zıyaretçilerini kabul ettiği odanın du. 
aı:ı.~d~ bir delik açtırılmıştı. Tayin 

~fttı'!.(unız memur vazifesini hakkile 
ı a ve bendenizin Amerika heyetine 
refakat vesilesile Bulgar hududund 
bulunduğum aıralarda M t ı·d·a e repo ı ın 

odasında cereyan eden mühim muha
veratı sadakatle kaydetmiştir" 

"lıbu arizama leffen takd;;., eyle. 
diğim ve>ikaların mütaleasile de te
eyyüt edece~i veçhile ihtilal c miye
tini!l faal azalarından olan rütbetlu K ... 
ra&imos Efendinin lstanbula iadesine 
ve hnttiı le!laip buyurulduğu takdir
de tevkifi,.,e ve muhakeme edilmek 

Kaza Bidayet Mahkemesi azasın· 
dan olan bir Bulgarla konuıurken 
Metrepolit §U sözleri ııöylemitti: 

"-.- .Ben buraya ıı~ Donçe kapta
nın ıntıkamını almak ıçin geldim. Ka· 
<;akçı Aliyi ne yapıp yapıp bulmak 
ve tepelemek lazımdır. Hiç bir şey
den kor~ayın!. Umumi Müfettişin 
etrafındaki adamların heapini kandır
dık. Hepsi bizimledir!' 

Bir defasında da bazı Bulgar çor
bacılarına hitaben. .. u • - •tunımcada bir büyük kilise 
yapmalıyız. - demitti Avru 
k U 

- paya 
arşı sturumcanın bir Bulgar k _ b ld • . asa 
ası o ugunu ıspat etmemiz 18.7.nn-

dır.,, 

Hele bir gün odada çok esrarengiz 
b.ir takım muhavereler cereyan et'l1iş
tı. Raporda Kera•İmof Efendinin b!ır 

olmuştur. 
Balkanlarda kar 

BELGRA T, 23 A.A. - Mem
leketin şimal kısmında havalar 
fenadır. Kar mebzul surette yağ
makta, münakalatı sekteye uğrat
maktadır. Birçok yerlerde telgraf 
ve telefon muhabereleri kesilmiş
tir. 

Türkçe sözlü - Türkçe şarkılı - Orta oyunu 

Sazlı büyük halk komedisidir. 

Düğün Gecesi 
Oynıyanlar : NAŞ1T HAZIM HAL1DE 

ASIM EF. - ALI - HAYRI - MUAZZEZ Beyler. -
EMiNE Hanım vesaire .... 

filme ilave olarak: ARTiST KANI - Fransızca sözlü büyük film. 

Dikkat: Fiatlarda zam yoktur.Bugün saat 10,45 de tenzilatlı matine vardır. 
Banat' da karın yüksekliğinin 2 

metreye ve hatta daha fazlaya çık 
ınış oldugu haber veriliyor. Bir I h••m•mmıım•mmımıc.D:am•ımm•••••••m•••ıl 
tayyare inmeğe mecbur olmuş, yol 
cuları yaralanmıştır. 

-----· ·-----
Poliste 

Mel Şorun ifat:lesi 
Matmazel Şor'un evvelki gün 

s:ı-hte pasaportla Atina'ya seyaha
tınden dolayı alın~n ifadesi, bu i' 
te alakadar birkaç kişinin daha i
fadeleri alıl!dıktan sonra polisten 
Adliyeye verilecektir. ı 

Gişedeki ihtilas 
1 

Şark Demiryolları gişelerinde
ki ihtilas işinin tahkikine emniyet 
2 inci şube5ince dün devam edil
miştir. 

Bugün çok güzel bir film görmek 
isteyenler MELEK sinemasına koşacaklar! 

BRiGiTTE HELM. 
ALBERT PREJEAN 

tarafından temsil edilen 

BALAYI 
Fransızca sahnelerle 

Yangın başlanğıcı 
Kasıınpaşada Kaptantürbesi 

sokağında oturan Feriha Hanım 
yakLığı manğaldan tahtaları tutu' 
turmuşsa da söndürü!müştür. 

'I MALEK - 1,000,000 
1 MILYONF.R ......................... 

Yeni neşriyat 

Şehir mecmuası 
Matbuat ailesi arasına yeni karışan 

Şehir mecmuası'nm ilk sayısı mtltena 
renkli bir kapak İçinde çıkmıştır. 

-0--

Hariciye veki'i şere-
fine ziy'lfet 

ANKARA, 23 (A.A.) - Yu
ğos!avya Sefiri Doktor Miraslav 
Ynn oviç ve refikaları dün akşam 
Hariciye Vekili Doktor Tevfik 
Rü,tü Bey •erefine bir ziyafet ver 
mi,lerdir. Ziyafette Ziraat Vekili 
Muhlis Beyle, Romanya Yunanis
tan, Brezilya sefir!erile Belçika ve 
Çe1<oslovakya Maslahatgüzarları 
ve Hariciye Umum Müdürleri ve 
refikalan hazır bulunmuştur. 

Ziyafeti müteakip Yuğoslavya 
Sefaretinde bir resmi kabul yapıl 
mı' ve buna sefirler heyeti ile Ha
riciye nazareti erkanı ve " nku-a· 
nın yüksek mehafiline mensup <li 
ğer bir çok aileler iştirak eylemif
lerdir. 

-0--

H stabakıcılık 
___ .. _.ut-."h nl n 

Hila iahmer hastahakıcılık Mek 
tebi imtihanlarına yarın Guraba 
hastanesinde b~lanacaktır. 

Posta trenlerinde büfe 
Haydarpaşa - Adana trenleri

ne geçen haftadan itibaren büfe-
1~ birer furgun ilave edilmi,tir. ls
tıyen yolcular, listelerden yiyecek 
leri yemekleri intihap etmekte ve 
bu yemekler garsonlar tarafından 
yocuların kompartımanlar;na gö
türülmektedir. Orta hallice bir ö
ğün yemek bir liraya yenilebil
mektedir. 

Anadolu hattında işliyen diğer 
posta trenlerine de birer büfeli 
furgun ilave edilecektir. 

--o-

Tahsil ıuhıelerinde 
Maliye tahsil şubelerinde ya

pılan tahkikat neticesinde Eminö
nü Malmüdürlüğüne merbut tah
sil tubelerinden 12 memur Veka
let emrine abnmıftır. Ayrıca 14 
memur hakkında lüzumu muha
keme karan verilmif, 14 memura 
ait fezlekeler de kaza idare heye. 
tine tevdi edilmittir. 

3 tetkik, 1 tahsil ve 2 tebliğ 
memuru hakkında da tahkikat ya
pılmıttır. 

Sarayburnundaki hamalların 
kazanç vergilerini tahsilde ihmal
leri görülen seyyar memurlar hak 
larında da takibata batlanm19tır. 

adama §U emri verdiği kaydediliyor· 
du: 
"- Derhal Tane Nikolef'i bul! Çe

tesile birlikte Manastır hududuna geç
sin. Kaleı Şevkiyi ne yapıp yapıp öl
dürsün. 

Bitişik evden bu sözleri dinliyen 
memur metrepolidin kapmndan çıka
cak adamı bekleyip tevkif ettirmeyi 
kimbilir naaıl olmuştu da dütüneme
mitti· 

Gene ayni günde Kerasimof Efen
di, Serezdeki reji kolculannın çavu· 
tunu öldürmek lazımgeldiğini söyle
mi§ ve dağ batında bulunan bir kadm 
cesedi hakkında uzun uzun konu§mUt· 
tu. 

Kani Bey bunlann en altına ken
di kalemile ıu küçük hafiyeyi ilave 
etmişti: 

"Kolcu çavuıu Mehmet Efendi dün 
gece evine cii-erken meçhul bir tahıs 
tarafından dört el ate§ edilerek kat
lo1unmuştur." 

KAğıtları İatemiyerek karı§tırmağa 
btıt.!'\lıvan vali, nihayet bu müspet hi.
dioelerin t~siri altında kalıvermİftİ 
"l 1 . nanayrm n11? nanmıyayım mı?" 

ET:rI:\;Siil 
De inin biri 

-~ -
Bir doktor11 u11rd11, 

<iisi de öldii 
ken-

Ödemişte akıl hastalığına m:ip
tela Korucaova mekt i muallimi 
-uat Bey hükfunet tnbibi Riza B. 1 
in rr.uayenehımesine gitmiş Rn:a 
Beye hamil bulunduğu nagant ta
bancv gını ate~ etmiş ve mumailey 
himi boğazmdan ağır surette ya
ralamıştır. Fuat Bey hük'imet ar
kasındaki yoldan kaçarken dü,. 
rnüş ve patlıyan tabancadan çı
kan kurşun kalbine isabetle vefa
tına s"bebiyet vermiştir. 

Kayseride mensucat 

fabrikası 
KA YSERl, (Milliyet) - Tica 

ret Odası Kayseride apılacak 

mensucat fabrikası yerinin mec
canen verileceğini lktısat Vekile 
tine telgrafla bildirmi9ti. 

lktısat Vekili Celal Beye tara
fından bu tele verilen cevapta bu 
meccanen verilen yerden istifade 
edilebilmesi için evvelemirde Kay 
seri ve ı:ivarı elektrik 'irketiyle 
uyu,ulması icap ettiği bildirilmiş
tir. 

Elektrik şirketi heyeti idare 
reisi Ömer Bey Ankaraya gitmi,. 
tir. 

Kayseri umumi meclisi 

KA YSERI (Milliyet)- Kayse
ri Umumi Meclisi bütçeyi 530 bin 
lira olarak tesbit etmi1tir. 

Daimi encümene azadan Taşçı 
zade Ömer, Talu, Hayri ve Ali Rr
za Beyler seçilmiştir. 

KA YSERI, (Milliyet) - Be
lediye intihabı ba,Iamıştır. Yeni 
aza namzetleri seçilmiş olduğun
dan İntihabın neticesi 26 Martta 
belli olacaktır. 

Bir kahveye hücum 

Evvelki gün Sökenin Balat 
köyünde on Arnavut çoban, köy 
kahvesine giderek kahve sobasını 
kırmışlar, kahveciyi ve kardeşini 
bıçakla yaralamıtlardır. 

Bunun üzerine kahvede silah· 
lar patlamıt ve ortalık Mahşere 
dönınüttür. Kahvede bulunan köy 
lülerden dört kiti ağır surette ya· 
ralanmıştu. 

gibilerden bir parça düıündü. Sonra 
aaz kalemini cızırdatarak kocaman 
bir kağıdın ortasına şu iki sabrı yaz
dı ve imzaladı: 

"Umumi Müfettit Hilmi Pa~ Hz. na 
0 UtufetlU efendim hazretlerı ; 
"Uaturumca Kaymakamlığından 

makamı i.ciziye gönderilen İ§bU evrak 
mühim addedilmekle arzına müsara. 
at olundu.'' 

Kırk sekiz aaat sonra Hüseyin Hil
mi Paıadan Selanik Valisine gelen 
bir ıifre halledildiği zaman fU kııa 
emir okunmu§tu: 

"lsma.il Kani Bey Ohri Kaymakam· 
lığına tayin eclilmiftir. Derhal yeni 
vazifesine batlamak Üzere Usturum
cadan hareket ettirilmeei". 

Kerasimof Efendi, Umumi Müfet
tişin yanındaki yüksek memurların 
komite tarafından satın alındıkların
dan bahsetmişti. 

Galiba Metrepolit Efendi yalan söy 
!emiyordu. 

• 
• 

Katiller mahkfun oldu 
MALATYA, - Adıyaman'ın 

Zey köyünden muhtar Bekiri öl
düreceklerken tesadüfen o gece 
muhtarın yatağında yatan hizmet
karı Bekiri öldüren, Yusuf Ebu
zer, Mehmet yedişer buçuk sene 
ağır hapse ve maktul veresesine 
bin lir tazminat vermiye mah
kum edilmişlerdir. 

Yer altında bir yol 

İzmirde Sinekli civarında bir 
bahçede senelerden beri duran 
büyük bir tat kaldırılınca büyük 
bir kuyu meydana c;ıkmıştır. Ku
yu Kadife kalesinin dibindedir. 
Kuyunun dibinden kalenin bulun 
duğu dağa doğru bir yol vardır. 
Şimdilik bu yolda 200 metre ka
dar gidilmittir. Yolun nerede ni
h yet b duğu arattırılmaktadır. 

Yabani zeytinler ~ılanacak 
MERSiN, (Milliyet)- Şehrimiz köy 

!erindeki yabani zeytinlerin aşılarunası 
takarrür etın.iıtir. Ziraat müdürlüğü, 
gemlik, Ayvalık, Edremit, lzmir ' o Ki
lise on iki bine yakın Bfl kalemi umar· 
lamıştır. 

Tükriye - BulgarlıtaD 
maçı 

Futbol ledera8yonu Türkiye. 
Bulğaristan beynelmilel maçı için 
seçerek davet ettiği futbolcularla 
temas etmek üzere dün federcu
yonlar merkezinde toplanmıftır. 
Davet edilen futbolcular tema· 
men gelmişlerdir. Federasyon Rei 
si Hamdi Emin Bey tarafından so 
rulan bir suale cevaben; bütün 
fudbolcular, haftanın tayin edilen 
üç gününden hangisinde idman 
yapabileceklerini bildlrmi,ler
dir. Bugünlerde sporcuların eg. 
zersizlere gelebilmesi için, mev
cut olabilecek izin ve saire gibl 
maniler federıuyon tarafından or 
tadan kaldınlacaktır. 

idmanlar Fenerbahıçe ve Tak. 
sim stadlarında yapılacaktır. 

lzmirden ve Ankaradan millf 
takımımıza namzet olarak seçilen 
futbolculann da buraya gelmeleri 
için her iki mıntaka ile muhabere 
edilmektedir. Bu iki mıntakadan 
davet edilen üç sporcunun idman· 
fara en yakın bir tarihte iştirak et
mesi mukarrerdir. 

Doktor Nazım 
Pazartesi akşamı Defterdarda top• 

lanmağa karar veren gençler, defter• 
d.arda toplanmışlardı. Doğrusu ya Mi
lat Şükrü Bey misafir ağırlamaaını i· 
yi biliyordu; kokulu çaylar ve biskÜ· 
viler ikram etmiftİ. Gençler, sabıraız
hkla doktor Nazımı bekliyorlardı. 
Her gelen bir defa; 

- Geldi mi? - diye aormuı ve an
cak geldiğini öğrendikten sonra çay 
kadehine elini uzalmıfh -

Doktor Nazmı Avrupaya kaçmıı o· 
!anlardandı. içtima halinde bulunan 
bu on genç ise Selanikte bir İhtilal 
Cemiyeti kurduktan aonra hummalı 
bir faaliyete batlamıı bulunuyorlar· 
dı. Bir çoğu Mason localanna da de• 
vam ettikleri için Seli.niğin "otuz üç" 
lerinden biri olan Emanuel Kara• 
su , ı . vasıtasile mesele Avrupa loca• 

(Devamı var) 
~~~~~~~~-

(1) Makedonya hôdiselerinin fa· 
illerini muhakeme etmek va:zilesile 
Selônikte on bir kifilik bir fevkalade 
mahkeme teşkil edlimişti. Reisi Hu• 
lilsi Beydi . 



Sanatltctr Ntqit, Dlllh 0-.i HLwüwle 

Haftanın filmleri 
Artistik: iki mes'ut kalp 

- Almanca -

Elhamra: Dnğtin a•oa•I 
- Tllrk~ -

Olorgaı Şampiyon -Fransı~a
Majikı Bizden biri -Almanca
Melekı Bal ayı - Franıasça -
Opera: Sarııın kıılar ticareti 

- Almıuıca • 

Artıstlk'te -
lkl me•'ut kalp 

Almanca 
Bu filml -...ı.r ı O aw Jl,.. 

ıeıı:aandr, Maııda Schneider, Lee Par 
ry, Herman Thlmig. 

Bu filmln Franuzçaaı tehrlmlırde 
(Müayü Madam ve Bibi) i-ile 1199-

mittir. 
Almancaaı Franauıçedan ....ı 

çevrilınit ve pek h0ta gi~. ~ ar
kaamdan Franarırçaaı çevnlmıttır. 

Eğlencell bir (VodYil) olan bu 
filmde bir Amerikalı otomobil fabri
katörü A'fl'Upadakl acentaamm _.. 
ne ziyarete gelmekte Ta o ırrada ka
n&ile kaTla etmit olan acenta taadil
fen evinde bulunan daktilolUJI kan
., diye perezante etmektedir. Halbu-
ki kanu da avdet edince İf kantarak 
ve kansı da kltibe mevkllne geçmelı 
tedir. . 

Filmde Magda Schrıeider ve Geo
gea Aleıı:ander gilael oynamaktedrJ.. 
Film eğlenceli ,... bota gidecektir. 

Elhamrada 

ı:,t oJ'UllOU aa-tklrllarmı toplamrt-
br. • 

PUmda Orta O,Ununu göatermek 
lr.iD bir ......... dll.fönü .....n. lttiharr 
adilmlftir. 

8oı flhmn .,ıı at dütflnü &ıertil>ab 
&r'C mvla tal.ta Mlmek t...lzlik yap• 
mÜ sılH taraflan orıjınaıdlr. 

Orta Oyunu tarafı - ld atd film
dir - tam bir Orta Oyunudur. Na ek
ailr. ne fasla. Tam lııadrow .. tam kr
yat.derile. Artiatler Jçeriainde tekil
de sıkan N.,ıt, Fahri .. Hl:ınm Bey
i• '1f rmaYaffak oldulu ııil>I pek ••· 
ü.n Arna""t taklidinde de bllhuaa 
ma1ıtJ.Ja ile Muaıı•• Bey ır6ze çarp ı 
maktadır. Hlnm ,,. N.pt Beylerin 
taıı:lltteld ı.-tıerlnl maldyaj ile 
tum,. etn obft çok ana edillrdL 

Filmin taY•DI dlldrat parçalan a• 
ı m ı1e N.Pclln Kllrt prlı:raı " 
Kllrt Cll)'UDU ~ gllzeldlr. · 

Ba mmln, urf Türld- TII halk 
ldldeııine pterilebillr bir eaerdlr. 
Mana• ı.mtnde - Manflyalı ruh 
•e 1ınalne day&Dllll metlwır Frananı C fnln .adil filmi P94B - latan 

lda ır6at.ildltf zaman ba p..-in 
.~ aalamryanlar _... fil. 

S..natkdr Hii=m, Düğün Ge,,..l 
filminde 

mİn znkine varamadılana ~lece 
Türkçeyi ve Türk Adetlerini bllmiyan ' 
ve anlamıyanlar da bu filmin Teakfne 
varamazlar. Y alnı:ıı taklit laamılan 
hemen hemen herkeai eğlendirebilir. 

Bu filme ili.ve olarak Sanatkar ka· 
nı iaminde diğer bir film daha ıröate
rllmektedir. 
Olorya'da 

Şampiyon - Fransızça 
Dfiğfin gece•I • Tftrkçe Oynuyanlar: Vallace Berry, Jea·· 

Oynıyanları Natft, Hasım, Fahri, eki Cooper. Bu film bir Amerika fil-
Muazzea, Ali, Aaım. midir ve meıhur sahne vazo Klng 

Düiiln Geceai, fpek Film ııtütyıı. Vidor'un eseridir. Film aslında lngi-

~lfbnlnd· 
Filmin mev:suaı 
Bir betbaht ya'"" _.. Bu çocuk 

aeld diln)'a falllPİyonu bir bokaöriln 
ofludur. Baba ile ana ~lmq va ~ 
cuk babaamm yıuımda hlmı9br. Bok 
Mir aefi,oa bir adamdır, içki içer va 
kumar ..,..._. Ba )'Üzdoa hem "-· 
tW, hem ..-tlnl lraybebnlıtlr. Arl<a 
datlarmm acın bir tecriba olarak ter
tip ettlldarl bir maçıı da içld yibiln
doa kaybediyor. Kumarda kasandıfr 
paralan da ayni tekilde elden çıkarı
yor ,,. ıGniln birinde tekrar dö't"Üf
mek için hazırlanırken &ilyor. Çocuk 
~ dl)nilyor. Film acıklıdır. Fa. 
kat meTWlmln en kanetll -rl..U.
dendlr. 
Mallk'te 

içimizden biri 
Alm nca 

0,.- ı ~ Helm. 
Bu hafta Majik ainamaar bir loW 

dram ırıs.tennelrtedlr. !lem _,...ı., 

JeaeW. COGP# 
10G .-)<O' teWdı:llcrinba ir8DÇ kızla· 
nn bafma ptirdifl kasalardan birini 
anlatan bu filmin batlıca yıldım hepi 
mlzbı tamdrfrmm lllefhur Alman ar
tlatl Brigitt• Helm'cllr •. 

M .... u eıu-i tuadllf edilecek ka 
dar baaittlr. Bir saaç kn TV ld ı vak· 
tile gayri me§rll bir atkın mahsulü 
olarak doimuf Ye farlunda olmıya
rak blT aile yanma brrakrlınıt. Kız 
kendini bu ailenin çoculu umnakta· 
dır. Sade ıre düz bir YataYlfla yirmi 
bir yapna ıeldiğl zaman iki valra kar 
ııamda kalıyor. Biri.al: lniçrede bir 
bankadan kendi namına bir aervet ge 
Uyu.. .. 

lldnciai ı Ebev97Di aaııdıfr adam
lar knıa a..I hüviyetini anlatıyorlar 
,,., e arrada bu genç kız bir muharrir
la tam•ryor, aevitiyor ,,. ı.ı.. kalı
yor. 

Filmin a..ı mihveri burada baıh
Y"'• Sevdltl adamı rahabııı etmemek 
için ırebelltlnl ona oöylemlyor, kaçı
J'OI' v. çocukla birilkte ha:ratmı ka-

I 

zarunağa çalııryor. Likin muharrir i
tin iç yüzünü öğrenerek kızı tekrar 
bulup nikahlıyor. 
Malak'te 

Balayı - Fransızça 
Oynıyanlar: Brigitte Helm, Al

bert Prejan, Jim Gerald, BraHeur. 
Bir fantazili hiu i vodvil . Brigitte 

Helm'in vücut ırüzelliği iyice ırörülen 
bir film. Bu Alman kızmın bilbaııaa 
Franaızçayı ne ırüzel söylediğine §At
mamak kabil detlL Görülüyor ki, si
nema artiati olmak diplomat olmak
tan da güç. Diplomat bir tercüman n
aıtaaile derdini anlatabilir. Ukin bir 
ainema yıldızı beynelmilel olabilmek 
için Brigitte Helm ıribi almanca, ln
gilizce ve mnaaca görü§DlCliclir. 

Balayı filmi ilç Franaız artlati ve 
bir Alman kadın artisti tarafından 
Almarıyada çevrilmiştir. 

Hot vakit ıreçlrmek için ırllrillebi
lfr bir fılmdir. 

Mevzu.uı ı 
BiT aahne )'lldrzr aevditi bir erkek 

le ırlzllce evleniyor ve tam bala)'I -
yahatine çıkacafı saman tok milhirn 

Bal Ayı filminden bir .ahn• 
bir film çevirme teklifi karpaında ka
lıyor. Kocaamm mllmanaabna ral
men balayı aeyahatinden vaaıreçip 
film çevirmeğe gidiyor. Kocaaı kızı
yor ,, ııeyahat biletini aldıfr acenta
daJd ho,urı.a ıılden bir memur kala 
seyahate çıkıyor. Sonradan uıl kan 
aı da lııendiaile buluıuyor ıımnm haya
b aanate bailı lıir kadmla yapma
nm mümkün olamıyacağınr g<Sren er
kek cene ldlçtik acenta menrureoile 
blrletiJ'or. 

Bat rolt1 alan Alı..rt Jrejan •d• 
ve külfetsiz bir rol yapmaktadır. Jim 
Gl!rald eğlencelidir. Braueur komik 
ve Brigitte Helm güzeldir. 

• 
-----«=»-~~~ 

lngilterede 
aunda çevrilen filmlerin üçilnc\Mö. lixe Çft1'İlmif ve Franınııça (douhU) • Bir sinema, bir hafta müddetle, 
dür. Bu filmin ııöze çarpan noldaaı edllmlttir. ~ yolnrz kadm artlatler tanfmdan çevril-
ıudurı ı Film ııüzel bir esedir .. Daha ziya. mit olan filimleri oynamaktadır. Gayet 
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Tüi'k filmleri 
~mizden Pour Vouı mecmuume 

yazılıyor: Türkiyede cbir millet oyanr
yor» ismi altında ıeali bir filim çevril
mittir.Şiırıdiye kadar Tilrkiyede ainema 
cılık senayÜ yoktu. Yalnız lıtanbul'cla 
bir kaç tane teHiz filim çevrilebilmiıti. 
Sadece Türk diline bir tek filim, Frarıuı' 
da Tebiı atüdyolarmda çevrilmittl. Arı
cak geçen aene ipekçi karde,ler lıtanbul 
da bir stüdyo teaiı ettiler. iki ay aonra 
rejisör cbir millet uyamyonfiliminin 
son kıarmlarnıı, bitirmek üzere bulunu
yordu. Gerçe teknik noktayı nazarından 
bu filime bir muvaffakiyet nazarile ha,. 
kdamez. Fakat bu ilk teşebbüı için mü
•-b•kir davranıııalıı da li.zundrr. 

Yine İ atanbul' da d(amn beni alda
braaıt lamıl altmda büyük bir operet fi. 
imi daha :rapılmııbr. Filinin aenaryo
aunrr T&rt. talrlerinden Namn Hikmet 
Bey )'Ulmfbr. Pek karalrteriıtik olan 
beateainlde Mahlla Sabahaddin Bey 
~· Filini f&lılr tiyatroau artiat-

TıırJ:lı=erdirırÜz.,ıı ıc;~ T~~ 
Hanrmchr. 

Bir ıehlr yapılıyor 
Vlktor Hilıroaım caeliller> lamincleld 

aeerlrıi filime ahnalıı iateyen Pathe -Na
lan mllhendial n dekoratörlan Framada 
Provana vilayetinde fU sırada ldeta bir 
tehh- in.- etmektedirler. 

Bu mn•rzıım dekor Paria'in bütün bir 
mahalleıinl ihtiva edecek, yüz evcle111ı 
bet meydanlıkdan, bir çok ıokaklardan 
ve dörtyol aiızlanndan mürekkep ola
caktır. Bu evler maketler halinde sun'i 
dekorlar olmayacak, hakikaten İnfa edi
leceklerdir. Bu ıehir ıimdi Niı ile ıc.,. 
araarnda yiiluelmektedir. Bunun için iki 
hektarlık arazi kiralanmııtır. Burada 
çevrilecek filimde ziya taksimatı da ya
pılacağı için, kumpanya tehir cıvarında 
birde elektrik aantralı İnJa eltirmiıtir. 

1 KUçUk sinema haberleri 1 
Almanyada 

• Ramon Nanrro. Marlene Dietrich • 
ile beraber Puiı'teki Rex aahneainde 
oyıuıyecaldardır. 

* Marie Beil bu aene dört filim çevi
reoektlr. 

• Alman711'da bir sinema benkaaı vü
cuda ıretlrilecekdr. 

• Hitler'in aiyui teriklerinden M. 
Huıenbııırıı U. F. A. meclis idaresinin 
rlyaaetin• iatifa etınİftİr. 

• Erie Pommer,Harold Lloyd ve Toa
k:uıini Avrnpadan ~ya mütevec
cihen hareket etmltlerdlr. 

Amerlkada 
• Buddy Rogen üç yeni filim çevir

mek için tekrar aahneye avdet edecek
tir. 

*Olp Baldanou tekrar filim çevire
cektir. 

* Ba rz Columbıla bet buçuk ınil
,.ondan fasla lraza0mıfbr. 

• Nevyortı'taki 1D9fbur Metropol.itala 
openımm ıreçen a-ıd on miliyonluk 
zararı m.rı- ahwrıaye tahvil edileceği 
f&)'IUI cin._ etmektedir. 

* Nouey Caroll, ( alzi çartarıba ırünle
rl lllTerim) iaimH filimin bq art:iati ola
caktır. 

* Mode <'•I·- filiminin yıldızlan 
Clora 8ow " Ana Sten dir. 

Tam•men bblm 1Dalrrmz olan Ye de haydut roller yapan Vallaca Ber- tabii olarakda h- ek..t mütterllerl 
artık hayab oönmiya batlıyan Orta ry burada bir trajedi artiati olarak erkeklerdir. mittir. 
Oyununu hem halka gÖatennek, hem görülüyor. Fakat filnıln en büyük • Mout Evrest te filim çev4ıı:ıek için • 1932 aeoeünda Japonya'ya 236 filim 
tarlht teklini muhafaz ederelı ileri- ku.......,t dokuz on yaılarmdald Jea- bir kafile hareket etmlttir. angaje edilmittir. Bu filirnlerin 206 11 

de geleceklere bir docwnent bırak>- ekle Cooper'dedir. Bu çocuk mkalA- • lrlanda killae hey'eti ınethur Grand Amerika 6nna1annm filirnleridir. Japoı:ı.-
mak latiyen mil- latanbuldaki en de muvaffak olmu,tur. lfiml:ı:den biri filmin de Brı,,ltte Helm H6tel filiminin ıröıterilmemealnl lat... 711'da buırtin 1350 ainerna vardır . . ,,,,,,,,,,,,,,, ' ' ,,,, ,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ....... ,,,,,,,,,,,,, ....... ,., ... ,,.,,., .. ,, .. ,., •.•............... 

Birinci Sahifeden Geçen Yazılar 
' .. ~ _, ::_ ... ·-·.i!I· t " .... , . .. !··'. .. 1 ...:- .·1·, ~. ·-. ~ ~- ~ • ., . . ·-

G Çıe dee ateşi• b• ete t tandaılara türkçeyi öğretmek için he- isterim, çıkarını bilen. Mahiyet: lçyüz. en r un ı ır mı ıng yap ıJ pimiz hizmet ederiz. Birliğimiz aali.- Mani: Engel. Mania: Engel, Gilçlilkler. 
(Bat• 1 İnci aahHede) c~ çağa ıreldi. Konuımak istiyor ve hiyettar makam ve müesseaelerle te- Mehaz: Kaynak, alak (Bir ~eyin alrndı-

Bir yıllık yeni program 
diyecektir. Mecm-zda çocuk veli- dıyor ki: "Ben Yafeain oğlu Türküm. maaa geçerek bunu temine çalıımalı- ğı yer). Memur: İtçi, biıyurulmuJ. ,Me-
lerine de (Evlltlarnu•ı aeriyoraams, Bana tanrını bir dil verdi. O da türk- dır. muriyet: İşçilik, buyurulrnuşluk. ş, bu-
onlan ecnebi mekteplerine verme) ıli çedir'' Bize emanet edilen bu Türk Bundan aonra Beyoğlunda bazı ma- yuruk. Muhali.ya: Büyütme, aşırıp ta-
yeceğiz." çocuğunun dediğini yapacağız. Her ğazalara Türk gençlifine atfen mek- şırma, pireyi deve yapma, uçurma. Mu-

flk B b d t raft türk tuplar gönderildiğini t-ürle duy- barelı:: Kutlu 
Tev • un an aonra oözü dil İD• a a çe konuıulacak ve türkçe dukl d b h • b b • Muallıırı" .. Ragıp Tevfik 

kıli.bına ıretirerek dedi ki: her yerde hakim olacaktır." ana an a aetti Ye azı et-
- lnkrl~p yap~t. İrıkrllptan irıkr- Gün aydın hahlann uydurması olan bu çirkini!- H.- (Debdebe) ıözUne karşılık 

laba geçmr~ genç ~ır mlllettiz. inkılap Bundan aonra "gün aydın va tün ğe i§Aret ederek dedi ki: (yardam) ı(Baht) sözüne lı:aqılrk (Kut) 
kolay bitmıyecek~. Makaadımoz, dil aydın" ın yabancı dillerden aldığmıız - Türk genci merttir. Açık konu- oldulunu (Lebçei Oamani) de ve (Ka-
inkıli.bma karşı Türk gençliğinin za- aelamlaıma kelimelerinin karııhfı o- ıur ve İmzaamı gizlemeğe lüzum gör- muau Türld) de g:~d~. R. 
ten meTcut olan al~kaaınr bir araya larak kullarulmasıru ileri aüren bir mez. Türk gencinin ili lılerdekl hare- On bırın· • cı· dizı" 
getirmektir. Boylelıkle ırençliğin va- takrir okundu. Nihayet Tevfik B. tek- keti kendi asalet ve mümtaziyetinln 
zifesi olan yardnnr yaprnrt olacağız." rar künıÜye geldi: aıll haricine çıkmaz." Li.kap: Soy, aoy adı. Lakinı Ancak, 

Bundan aonra ~üderrialerd_en Ma- _ Genç demek kuvvetli demektir. Gazi Hz.ine telgraf yalnrı:. ~ae: Değme, dokunma ücü. 
cit Bey, ırençlife hıtaben te,vık edici Türk demek kudret Yaratmak demek Mitinırin aonunda dil inkılabının Li.net: Nalet Türkçede Nalet olarak kul 
bazı aözler oöyledi. .. . tir. Biz iae hem genciz, hem Türküz! büyük rehberi Gazi Hz. ne Batvekil, !anılıyor). Wzi: sözde, !Afta. Li.übali: 

Bundan aonra Hukuk f~lteaın. diye batlayarak çok heyecanlı aözler- B.M.M. Reisi Paıalara ve Maarif Ve- Yüz göz olma, çekinmeme, almdınna-
den F ahriya Muatafa H. ldlnüye ıra- le büyük gayeyi izah etti. kiline gençliğin aaygılanru n dil inkı ma, yılışıklık, sıntganlrk. Uzrm: Gerek, 
!erek Türk dilinin naaıl anlatılır bir Bundan aonra ayn dindeki l;ürk !ahında beraberliğini bildiren telırraf gere gen. Leh: Yön, yönünde olma. Leh. 
hale getirilecefinl izah ettikten aon. vatandaılarmdan bahsedilerek §Öyle lar çekilerek mitinge nihayet verildi. çe: Dil ve dil bölümleri, konuşma dliz-
ra, ıunlan OÖyledi: denildi: Ankette muallimler gl1nlüğü, konuşma, konuşuş, dil yüz, 

- Gençlik! Sen her iatediiini ya- Türk Cümhuriyetİ Türk vatandat- latanbul ilk tedrisat müfettiıleri görünüş, parlayış, (Şive) faraca isede 
param ...• Sana bu iıte de dii§enl yapa- larınm hepsine ırk adını t&trmak şe• dün aktam Maarif müdürü Haydar B. lehçe yerine türkçeleşmiş olan (Şive) 
cakaın.. reflnl aeyyanen vermİ§tir. BinaenaJe. in riyasetinde toplanarak büyük dil an nin kalması yektir. Letafet: Güzellik. 

Bundan ıonra öz dilinle konutacak yh ıra:Jl'imüslim vatandatlar bu adı ta- ketine muallimlerin verecekleri ce- Levha: Çerçeve (Bunun kökü fanıca 
aın ve Öz dilinle konuşturacakaml" tuna mazhariyetine sahip bulunurken vaplar etrafında bazı mukarrerat it- çarçube isede ~erçeve temamen türkı;e-

Hatiplerin •özlm adı kadar büyiik olan Türk dilini de tihaz etmitlerdir. dir). Tek yüzlÜ tahta, tahta parçası ve-
Hukuk fakülteainden lhaan Bey de tekellilmü ayni derecede ıerefli tut- G ) k ) k ya başka düz ve yayık parçalar, yazılı 

dil inkılabına dair bir hltebede bu- malıdır. Bunun akaini görmek bizi e en arşı ı )ar tahta veya kaat. Serlevha, başlık, yazı 
lundu. muatarip ediyor. Fakat biz bu vatan- başlığı. Leyli: Gecelik. Liyakat: Uyar-

(Başı 1 inci sahifede) 
modelaj göstermek üzere muvaldıat 
kurslar açacağız. 

Temsil 
Muhtelif temail gnıplannrn çalııme

larnu tanzim etmek karanndayız. Hal
kın aan'at zevkini inkitaf ettirecek ve 
milli gayeyi telkin eyliyecek piyealeri 
herkese göstermek üzere tertibat al
makta devam edeceğiz. latanbul kaza ft 
köyleri için aeyyar sahne vücuda getir&
rek oralarda da lıazırladıimuz plyealerl 
temıil ettireceğiz. 

• Spor 
Beden terbiyeainin her uruf halk ara

ımda yayılmaar için mekteplerde mev
cut olan salonlardan istifade eyliyecdr 
ve Halkevinde buna dair konferanalar 
verdirilecektir. 

Halk kursları 
Vukuf aahibi zatların dellletlle halka 

lıtanbulun tarihi, beclli, ilrtiaadi çebr&
ıini tanıtacak gnintiler tertip edeceğiz. 
Muhtelif mesleklerdeki çıraklar için 
kurslar a'i..dacalrtır. 

içtimai yardım 
Yüksek tahsilde bulunan gençlife ya

pılan yardım geniıletilecek, yemekten 
batka elbise, kitap ihtiyacı da temin e-

Tıp talebeainden Zeki Bey ırençll- d!'!lan muaheze etmiyoruz. Çünkü es Liste (12) !ık. yakışırlık. Lugat: Dil, söz, lfigat ki-
ğin yeni Türk dilini her tarafa yay- kı ıdareler bunlara Türk dilini konu,- Macera: Geçenşey, geçmiş, baştan tabı, dil veya söz kütüğü. senli benli, arkadaşça. Lazım: Aymnsız, 
mak vazifesini $eve seve Üzerine aldı- mayr öğretmemitler, ona bu alakayı geçen, olak. Mademki: İçin, den dola- Seyr~s;.ıa~nde: Halit Ziya ayrılmıyan, gerek. Le: o, ana, ondan ya-
ğın söyledikten aonra, bazılarının "ça- vermemitlerdi. yı, çünkü. Dileklerime isteğiniz olduğu na, iyilik. Lehçe: Dil, söyleyiş, konuş-
Y içtim" yerine «bir te aldım• gezdim Muhakkak ki bu vatandatlar da için bu kıtabi alacağım. Madde : Kök Liste ( 11) ma. Letafet: Güre ilik, sevimlilik. Lev-
yerine "bir promenad yaptım" diyiıle türkçe konuımayı bir §eref bilecek- öz, maya, Gövde (cisim), iş, parça, bö- Lakap: Ad, San.an, anılış. Lakin: ha: Çerçiveli kağıt, yassı sayfa. Leyli: 
rinin yerinde olmadığını hatırlatb. lerdir. Bunlara dilimizi öğretmek için lük (Kanun maddesi, yaşa. tüzük bö- Ancak, yalınız, şukadar ki. U.mi•e: Do Geceye bağlı, ~eceye ilişken, yatı. Li. 

Tıptan Osman Nuri Bey çok heye- Halkevlnln açtığı türkçe lisan kursu- lüğü), İrin, öz. Maddi: Köklük, gövde- kunma duyğusu. Lanet: Kötüleme, ye- yakat: Yatı. Lugat: yararlık, yararaık· 

clllecelrtir . 
Kütüphane 

Fatih, Beyoğlu, Di.....,yolunda birer 
okume ocluı teaia edeceğiz, ıeyyar kü
tüphane .., ainema yapacafız. 

Köycülük 
Köylüler için, köy odalanrun duvarla 

nna uılmek üzere duvar ırazeteai Defr&
dilecektir. Köylülerin, latanbul daire!,.. 
rinıleki itlerini takip için bir büro vücu
da getireceiiz_ 

Müze ve sergi 
Çocuk netriyatma, halıcılığa, milli 

tezyinata ait üç ıergi açılacaktır. 
" latanbul uarı atika muhipleri canl

yati" ne Halkeri yardım edecektir." 

sınırıeriniıi 
m\l\\ataıa ıon 

tamaınU• ~·uz. 
olan 

r,roınura\ 
.l(no\\'" 

·melerinl istimal 
\(OlllP" 
cdinlı. 

canlı idi; inkılabı bir çocuğa benzetti: nun daha ziyade genişlettirilmesi dü. lik (maddeye mensup). Açık, gözle gÖ· re geçirme. Lafzi: sözce, sözde, söyle- lık. Liiğat: Söz. söz belleticiai. 
- O çocuk şimdi büyüdü, konuıa- fÜnülebilir. Ha tıi. icap~e!::d!!:e!:!r~a:!e_!b~u!.!v!a:.- J....!r:!!il:!!le:!:n!!., _::•!!!ö.:;zd~e:_!:l-.a:!!!l m!!.a!.l:'.!~:!nı., . ..JJ.A~ı kUbı!iirı;,.ı;l~·ıL..:...Jü."iıı.ı::·w· .s..J.i"j,i' ·Wıiıı.· ..Sillı:l"W.~A!.ilınllilCm.....! ____ _;1~t,;;;•:;;-·:ı;-';:;·;.;-;..l~":..ı;i.ı;· iiıılı-.l».ıi.fııllli-•-



tı 
- ·-

1 Teblljler 1 
Sevkedilecek efrat 
Kacbköy aıkerlik ıubeainden : 1 -

326 (dahil) ve bunlarla muameleye ta
bi olanlarla; 316 elan doğuma kadar he
nüz hazırhk kıt'asma; cibneyen hilu
mum kısa hizmetli efrat; 2 - A 316: 
324 (dahil) doğuma kadar bir buçuk 
senelik hizmete; tahi bakaya efradı; 
B - 325:326 (dal "I) i.ı&m piyadeler; 
c - 324:325 (dabil) pyri iıl&m piya
deler ; D - 326:328 (dahil) jandarma 
ve muzika efradı; 3 - 12-4-933 tube
de toplanma günüdür; 4 - 11-4-933 
akşamına kadar nakdi bedel kabul olu
nur ; 5 - Yukarıda doğumlan göıte

rilen efrat celp Ye sevka; tabi oldukla
nndan toplanma cünii kalahahk ve kan
ııklıiı müci polmamak üzere timdiden 
ıubeye müracaatla; kayıt olunmalıdır
lar 

4 4 4 

Ankara. gÜzel sanatlar 
sergisi 

Giizel sanatlar birliği .esim tu1-ln.. 
den: Ankarada açdaeak sergiye İftiralı: 
etmek isteyen resim, heykel, n tezyini 
aanatki.rlannm 15-16-4-933 ıfinleri aaat 
14 ten 17 ye kadar eserlerini Alayköt
kü.,e ııetinneleri. 

4 • • 

Gemi sahiplerine 
Türk konsoloıu veya velıili bulunma. 

ması ıebebile dost bir Dnlet konsolos
luğundan veya mahalli hiilrumet me
murlarmdan vize alarak limanlarmuza 
gelen ııemilet"den konaoloaluk vize bar
cı alnunamaaı, hudut aahiller ııhhat u
mum müdürlüğüne tebliğ edilmittir. 

Spor -
Bayramda Uludağda 

aki eğlenceleri 
Kurban bayramında Bursa Ulu 

dağında, ıki eğlenceleri tertibi 
bazı ııporcularca düaünülmekte
dir. 

Diğer taraftan Türkiye Turing 
Klübü de Ulu dağında kıt ıporla
rı tertibi için Bursa' da tetkilıit 
yapmağa karar vermittir. Bu tet
kilıit için, Bursa' da bulunan ıpor 
klübü teakilıitmdan istifade edile 
cektir. 

• • • 
Boğazda eğlenti 

Türk. Yunan Turizm tubeai bu 
yaz, Türkiye ile Yunaniatan ara
~ında turizmi tetvik için Boğazi
çinde bir deniz eğlencesi tertibine 
karar vernıittir. 

1 s ve İşçi l 
Milliy•t bu .ütunda it .,. ifçi Ut;.. 
yenlere tavauut ediyor. lı .,. ifÇi 
iatiyenler bir mektupla lı büro
maza müracaat etmelülirler. 

lı isteyenler 
22 Y a11ndayim Türk tebaalıyun 

türkçe, rumca ve fran11zcayı bilirim. 
Diplografi ve daktilografi de bilirim. 
Tuhafiye, bakkaliye ve tezeihtar mü
kemmel ıurette yapabilirim. 

Adrea: Eminönü Ralli ban N. 29 

Koata 
• • • 

Orta mektep taluilli fnmuzca okur 
Y.~ bir ııenç çok ehven teraitle ki.
tıplık ııibi bir it arayor. Çok darda ol
duğundan İnaaniyet naımna b" . 

• • • Jr lf yere-, 
cl'ldenn Millıyet i&zeteUııe E .. 

1 .. yup ruınu-
ZI c munıcaatlan rica olunor. 

* * * 
. GGncle bet saat çalıtahiJirim buna ._ 

§•m müsaittir iyi bir muhasip ve ~ 
kalf~ı~ feraitim çok müaaittir. Çok 
•mnıyetlı kefalet göıterebilirim. Adres. 
Beyoğlu poıt reatan No 12. Bahattin· 

• 

1 RADYO 
Bu günkü program 
İSTANBUL, 1200 m. 

1 

18 - 19: Kemal Niyazi bey ve arkadat
lan. 
19 - 20: Orkestra. 
20 - 20,30: Hanımlar saz bey eti. 
21,30 • 22,30: Orkestra,Ajans ve Borsa 
haberi saat ayarı. 

ANKARA, 1538 m. 
12.JO : Ankarapalaı Orkeıtra11. 
15. : Riyaseti cumhur Flarmonik or-
kestnıımın senfonik lronıeri. 
18. : Alaturka saz. 
18.40 : Viyolon konseri (Ekrem ZekiB. 
tarafından) . 
19.10 : Alaturka saz. 
19.40 : Fransızca derı. 
ıo.ıo : Ajans haberleri. 
VARŞOVA, 1411 m. 
13,15: Plik. 18: Konaer. 19,20: Ha

berler, konuımalar. 21,20: Senfonik 
konaer (Rabaut, Enescu, Paganini n,). 
BUDAPEŞTE 550 m. 
18: Operet parçalan. 20,35: Opera 

temsili (isim yok) . Müteakiben: Siııan 
muıikiıi. 

MONIH 532 m. 
20,50: Orkestra konaeri (Vah, marş) 

22..20: "Herzwunder" isimli musikili 
Skeç. 

ViYANA 517 m. 
17.SO: Şimdiki Avuıturya eıerlerin

clen tagannili piyano, yay, ıarlolar kon
ıeri. 19: Konuşmalar. 20,35: Bando 
muzika (Layp:ı.ig'ten). 22: Oıvald Ka
buta'nın iclares.inde zamana ait muıiki. 
23,40: Caz orkestrası. 

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

20,30: Köylii mu:ı.ikuı. 21,10: Soliıt 
konsesi. 

ROMA 441 m. 
21,45: Karqık k-. 22: Piyes. 

22,25: Dupark'm batırlanmuı için kon
aer. 23: DeYamı. 
BOKREŞ 394 m. 
13: Plik. 14: Keza. 18: Radyo or

keatnı11. 19,30: Kem. 21: Senfonik 
konaer (Scbubert, Mahl•.) '-----

Boynu Bükük 
Kızlar 

Reıat Feyzi 
Bu · gllzel hlkAyeler çık

mııtır: Tevzi merkezi Ş•
fak kütüphanesi. Fiyab 50 
kuru• 
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MEVLlDl ŞERlF KIRAATİ 
Busiin!<ü euma eilııil S.yamt Camii 

..,minele cuma o•nuı-ı müteelııp Nec 
mettin Molla Beyin ınuulumu Hayrettin 
Beyin ruhu için Hafız K-ı efendi 
tarafından meylidi terif kıraat edilece
iinden merhumun ahihlıa n akralıasile 
Mir 111'2:U bayun.n znatm huzurları ai
le İç.İn balıi teselliyet ve mahmedet ola-

cakt=~~------------
1ST ANBUL BELEDiYESi 

Darülbedayi temsilleri 
İstanbul Şehir Tiyatrosu 

Bugün matine Mat 15,30 
ve ıuvara 

Aat 21,SO 

Aynaroz 
Kadısı 

Yazan: Mnsahip 
zade Celil Bey 

6 perde tarihi komedi 
Umuma 

1123 

lıtanbul S İnci icra memurluğundan : 

Mahcuz olup paraya çevrilmesi mukar

rer ev qyuı 4-4-933 oalı ırünü aaat 14 

ten itibaren Kalamıı iıkeleye yalon fe

ner caddesi 23 No. lu hane önünde bi

rinci arttırması icra kıJınacağmdan ta

liplerin tayin edilen ıründe mahallinde 

hazır bulunaeak memura müracaatları 

MILLlYET CUMA 24 MART 1933 

Devlet DemiryoHarı idaresi ilanları 

İdaremiz için pazarlıkla satın a1ınacak olan (9) kalem ke
reste, konturplake, Garens boya, Tel halat, cıvata akkümla
tör ve saire gibi muhtelif malzemenin pazarlığı 29-3-933 ta
rihine rashyan çarşamba günü mağazada yapılacağından İstek 
lilerin ayni günde saat 9 dan 1 1 e kadar tahriren fiat vermele 
ri, bu baptaki malzemenin müfredat listesi mağaza dahilinde 
asılmış olup nümune getirilmesi İcap eden malzeme için pa· 
zarlık günü nümunelerin beraber getirilmesi, nümunesiz tek 
liflerin kabul edilmiyeceği ilan olunur. (1321) 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma l o nisyonundan 

Sabn alınması mukarrer ( 15,000) yün kuşağın kapalı 
zarf münakasası 3 Nisan 933 tarihinde pazartesi günü saat 
on birde lstanbul'da ve Ankara'da yapılacağından İsteklile
rin şartname ve n~uneyİ .görmek üze_re her gü? ve müna
kasaya girmek için ılk temına t ve teklifnamelerıle beraber 
mezkilr günde muayyen saate kadar İstanbul' da Komisyonu 
muza ve Ankara' da da Jandarma Urr"um Kumandanlığı Be-
şinci Levaznn Şubesine müracaatları. (1066) . 934 

İST ANBUL SU ŞİRKETİ 
Hissedarana ilan 

Fevka1ade i~ t '!la1 unıuıni 
ikinci Davet 

22 Mart 1933 tarihinde vukubulan fevkalade içtimaı umumide ka· 
nunu ticaretin 386 ıncı maddesinde beyan olunan ekseriyet hiıııl ola
mamıt olduğundan İstanbul Su Şirketi hiasedaranı Ticaret kanununun 
Salifüzzikir maddesine ve Şirket şartnamesinin 42 inci maddelerine 
tevfikan 24 Nisan 33 günü saat l 5 de Şirketin Beyoğlunda T erkos çık· 
mazında 3 numarada kain merkezi idaresinde zirde muharrer ve ayni 
olan ruznamedeki mevaddı müzakere etmek üzere fevkalade içtimaa 
davet eder. 

1 - Şirketin vakti muayye?i?den e~v.el fes~ v_e tasfi~~si. 
2 - Tasfiye memurları tayı~ıle salahıyetlerının tesbıtı. 

Bir murakip tayini. Taııfıye memurlarile Murakip ücretlerinin 
ta .. 

Çi:ret kanununun 385 inci maddesi mucibince her bir hiıııedarm 
1 mezkfu içtima müzakeratma ittirak etmeğe ve hamil olduğu hiııııeler 

adedi kadar rey vermeğe hakkı vardır, ve kendisini içtimaa ittirak 
eden batka bir hissedar tara!mdan_ t~msil ettirebilir. 

lçtimaa asaleten veya vekaleten ıştırak etmek arzusunda bulunan 
hiauedarlar hiaae senetlerini içtima gününden li.akal ııokiz gün evvel 
tirketin veznesine ve · iŞ Bankasına tevdi etmelidirler. Kendilerine na· 
ma muharrer ve ,.Jıai bir dühuliye varakaaı verilecektir. 

Istanbul Gümrük Mu haf aza 
Başmüdürlüğündenı 

21 Mart 933 gününe raathyan salı günü saat 14 te kapa
lı zarfla münakasaıı yapılacağını ilan ettiğimiz 800 tane ce
ketin yİne kapalı zarf usulile münakasaamı 25 Mart 933 gÜ

nüne rasthyan cumartesi saat 14 te yapılacaktır. 
Şartnamesinde bir metrosunun sikleti 400 : 460 gram 

denilecek yerde bir metro murabbamın sikleti 400 : 460 Gr. 
diye yazıldığından sıhhah ~eçhile tashih edilmiştir. 

İstekliler tashih gören şartname ile nümunesini satmal
ma komisyonunda görebilirler. 

isteklilerin belli saatten evvel kapalı zarfla ve eski iliııı 
mız veçhile (600) lira teminatlarile komisyona gelmeleri. 

1166 (1279) 

iflas dolayısile 
SAT 1 Ş 

Iıtanbul ikinci IOiı Memurluğundan: 
lf11a ebnİf olan lataıı.bul'da Mahmut 

Pqa yokuıu alt kıımmda 256 ve 258 
nwnerolu mağazada lncilli Daınach Ma
cit Mııırlı Ticaretban.,.inde meTcut ço
nıp fanile trikotaj vesaire tuhafiye q
yasının 25 Mart 933 cumartesi giinün
den ib"haren her eün aal:ıalı aaat 9 dan 
12 ye ve 2 den 6 ya kadar perakende ve 
ıerıri ıuretile aatqa batlanılacağı ilin 
olunur, 

1187 

KİRALIK GAZiNO 
Amavutköyij meşhur Akıntı Bur
nu ga:ı.İDCMu sahibi tarafından 
kirahktır.(Telefon 22369) a müracaat. 

(D EH A 'om NAZ 1M1): 
Filorinalı Üstada! 

(Şiir), senin elinde, 
(En talıii oyuncak) ! 
Hem ezel, hem ebedi: 
(Nazun) nurlandıracalı:!... 
(ilham) alır (timtelder) ı 

Gürüldeyen (oea) inden! 
(Kuvvet) alır ilihlar) : 
(Yaratan nefes) inden! ... 
(Büyüklüğün önünde) : 

Erir (Bütün kiinat) ! 
Çok (Nef'i) !er, (Fikret) ler : 
Şimdi (Seni), eder yit 1 .• 
Yükseklerde parhyan : 
(Şahika) 11n (Nizun), sen 1 
(Deha'nın Nizmu) 11nı 
(Harika) sın (Ezel) den! 

RIZA .A. 

Dr. A. KUTIEL 
Karaköy Börekçi fmru 1Jra11nda 34. 

- -

f st. Mr. Kumandanlığı 
SatınaJma kom. ilinlan 

Maltepe Askeri lisesi için 
ifayı teahhüt etmiyen müteah 
hit namı hesabına iki adet 
dört tekerlekli fıçılı su araba
sı 27-3-933 pazartesi günü 
saat 14 te pazarlıkla satın alı
nacaktır. İsteklilerin şartna
mesini görmek için her gün ve 
pazarlığa girişeceklerin belli 
vakitte komisyonda hazır bu
lunmaları. (574) (1317) 

• 
Kuleli Askeri lisesi _ için 

2000 kitap 26-3-933 pazar gÜ 

nü saat 10 da pazarlıkla cilt
ler-dirilecektir. isteklilerin İ· 
zahat almak için her gÜn ve ı 
pazarlığa girişeceklerin belli 
vaktinde komisyonda hazır 1 

bulunmaları. (576) (1~19) 

1 : ıtanhul 4 üncü icra m..-nurluğun-

dan: Tamamına 5857 lira kıymeti mu- 1 

hanunineli Boğaz.içinde Arnavutköyün
de Kilise aokağmda atik 4-4-6 mükerrer 
cedit ı4-14-3 kadimen tevaii intikalli mu 

kadema Bahçe ile T Bf0<4ğırun ve muh

terik mükerrer 1 No. lu ahır elyeYm tar 
la ve kagir ahır ve ah§8P kahvehanenin 

!Jlmamı açık artbmıaya konmuı olup 
şartnamesinin 28-3-933 tarihinden itiba 

ren dairemizde berkeı tarafından görü- · 

lebileceği ırihi 6-5-933 tarihine müaadif 

cumartesi günü aaat 14 ten 16 ya kadar 

dairemizde açık arttırma ile sablaeaktır. 
Arttırma bedeli muhammin kıymetinin 

yüzde 75 ni bulmadığı takdirde en son 

arttmnanın taahhüdü haki kalmak üzre 

21-5-933 tarihine müsadif perıembe gü- ı 

nü yine aaat 14 ten 16 ya kadar dair&-
mizde yapılacak olan artbrmaaında ıay
ri menkul en çok arttırana ihale edilece
ğinden taliplerin muhammin kıymetinin 

yüzde 7 buçuğu niapetinde pey akçesini 

veya Milli bir Bankanın teminat mektu

bunu hamil bulunmalan lizundır. Müte

rakim vergilerle Vakıf icaresi ve Bele

diyeye ait tenvirat ve tanzifat rüaumla

n müıteriye ait ve (2004) No lu icra ve 

iflas kanununun 126 mcı madd.,.inin 4 

üncü fıkra11na tevfikan bu gayn menkul 
üzerinde ipotekli alac•ldıl•rla diğer alA

kadarınm ve irtifak hakkı sahiplerinin 

bu baldanru ve huıuıile faiz ve masarife 
dair olan icldealarnu ilinı tarih-
ten itibaren 20 gün ıçıt>-

de • evrakı müıbitelerile bildir-
meleri akıi halde haklan tapu ıicilleri

le aabit olmadıkça satıı bedelinin paylaı 
mumdan hariç kalacaklan cihetle ala· 
kadaranm İfbu maddenin mezkôr fıkra
sma göre hareket etmeleri ve daha faz
la malumat almak ôsteyenlerin 92~29ı 
dosya numaruına müraeaatlan ilin olu 

nur. 

lıtanbul yedinci icra memurluğun

dan : Galatada Sigorta hanında icrayi 

ticaret etmekte iken ahiren Alamanyaya 

gittiği anlqdan ru...,. Stökel efendi. A

ııop Çmaryan Beye 9362 lira 70 kurut 

ınaıarifi icraiye ve faiz itası haldonda 

İcra takibine müıtenit tesviyeyi muta

zammin gönderilen ödeme emrine ma· 

halli ikametinizin meçhul kalmauna bi
naen ilinen tebliğat ifasına karar veril
diğinden tarihi ilandan itibaren iki ay 

müddet zarfında kanuni itirazınız oldu

ğu takdirde 33-344 No. lu dosyamız nu

maras°" müstahıiben bilmüracaa der

meyan edilmesi akıi takdirde gıyabınız

da muamelei icraiyenin ifa kılınacağı ö

deme emri makamına kaim olmak üzre 

ilanen tebliğ olunur . 

SeriveB t Lııks ursa pos ası 
Sadık zade Arslan kaptan 

VAPURLARI 
Birinci, ikinci ve Üçllnclt mevki 

kamaraları havi ve yolcuların her 
t6rlü esbabı istirahati müemmen 

KEMAL ~~[:i~a CU 
MARTESİ ve SALI 

gllnleri sabah Aat 9,30 da 
Galata rıhbmından hareketle 

doğ'nı MUDANY A'ya gidip gele
cektir. Tafsilit için Galata'da 
Havyar Hanında 9 No. lu yazıhıa· 
neye milracaat. Telefon: 43079 

Bilet vapurda da verilir. 

Sadıkzade Biraderler 
Vapurları 

KARADENiZ POST ASI 
• 
in önü 

Vapuru 27 Mart 

Pazartesi 
saat 18 de Sirkeci rıhtımından hare
ketle (Zonguldak, 1 nebolu, Sam

sun, Ordu, Giresuu, Trabzon, 
Siirmene ve Rize) ye azimet ve avdet 
edecektir. 

Fazla tafıilat için Sirkeci Meyme
net: hanı altında acentalığına müra
caat. Tele. 22134. 

----·· 
Alemdar Zade Mehmet 

Vapuru 

BÜLENT 
VAPURU 25 Mart CUMARTE
Sl gÜnİİ Zonguldak, lnebolu, Sam
sun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, 
ve Hape'ye azimet Ye avdetle ayni 
iakelelerle Sürmene, V akfılı:ebir, Gö
rele ve Onye'ye uğrıyarak avdet e
decektir. 
Acentaaı Alliye ban No. 1. Tel.21037 --
Laster Silbermann ve Şü. 

T eel ı 44647 - 6. 

DOYÇE LEV ANT Linye 
Hambmıı, Brem, Anvers, lıtanbul -.e 
Bahriıiyah arumda azimet ve ndet 

muntazam postalan 
Haınhurg, Brem, Stetin, Anverı .,., 

Rot.-dam'clan Jirnanım•u mavaaalitr 
beklenen vapurlar 

AVOLA vapuru 25 marta doiru· 
AKKA vapuru 30 Marta doğru. 
NICEA vapuru 1 Niaana doğru. 
Bura:az, Yama, Köıt-ce, Kaıa. 'Ye 
lbrail İçin tu-ıumızdan hareket 

edecelr •apurlar 
AKKA vapuru 'J-0/3 - 2/4 marta doğ

ru 
Yakında Hamburg, Brem, Anv•ı ve 

Roterdam limanlan iç.in hareket 
edec:elı: yapurlar. 

ANGORA vapuru 25-26 Marta doğru. 
APOLONIA vapuru 28-30 Marta doğru 

NICEA vapuru 34 Niaana doğru. 
Yakında Batuına hareket edecek 

vapurlar: 
AVOLA vapuru 22-24 marta doğru. 
Fazla tafıilit için Galata'da Ovalôm

yan hanında Laıter Silbermann ve Şüre
k8ıı vapur acentalığına müracaat. 

Telefon : 44647 - 6 

..Biçki Dersleri-
Hanunlara kolayhkla biçki öğretir 

2 liraya. Bqiktat Dikit Yurdun

da •atılır. Ta,raya 225 kuruştur. 
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Istanbul . ve Trakya 
Anonim 

Şeker Fabrikaları 
Türk 

Al pullu Şeker Fabrikasının 
her • ısteyene 

Kristal 

Şirketinden: 
İstanbul depolarından kristal toz şekeri 

bin kilodan eksik olmamak üzere satılır. 
atideki fiatla 

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

·gönderilir. Depodan itibaren bilcümle masarif ve mes'uliyet müşteriye aittir. i"üşteri isterse sigorta ettirilir. 

re~: ~sta bul, ahçekapı,4üncüVakıfhan4üncükat, Telgraf adresi: İstanbul Şeker Telefon:24470.79 
tBI) , 



MiLLiYET CUMA 24 MART 1933 

Evkaf müdlrlyetl llAnları 
1 1 

Kira müddeti Herkes Merakla Mahalle ve mevkil Cadde ve ıokağı No. 11 Cinai -
Beyoğlunda Hüaeyinağa Caddeikebirde 60,62,58 Pastane ve Üç ıeııe 

oda ve iki bo
durum ve fırm 

Galata Şabkula Yüksekkaldırım 701-699 Dllkkiıı il 

" ., Kulekapası 24 ,. 
.. Kulekapıu Hendek 55 n " 

Beyoğlu Okçumuaa 
·Galata Şahkulu 

Karamolla 22-28 Ayartımanm 1 el dairesi Bir sene 
Kulekapıaı 24 " 2 ci kab " .. 

" .. .. .. .. .. .. 
.. 

•• H 24 .. 3cll H U 

•• 
Bereketzade 

" 

.. 
Znrafa 
Ytıbekkaldınm 

Sultanbeyazıt Yeııifehir 
Kulekapıaı Yazıa 

24 .. Oıt kat .. 
18-24 Hane " 
53 DııkkAn " 
42 Hane " 
1-2 iki dllkkiıı " 

Şehauvarbey Karanfil 
Kemankq Ka· EskJ fÜaırDk 
ramuatafapap 

O 510 artın arıada baraka ., 

" y eralb camU 
ön tinde 

24 Mektep mahalli " 

63 DDkk•· •• 

., ,. O 2 Cami içinde oda ,, 
Galata Berekeh:ada Cami kartwnda 8 Müezzin m9f1'utuı ,. 

,, Arapc:amil Mahmudiye 6-4 Dıikkiıı ,, 
,. ., Kalafatyeri 113 Baraka " 
,. Yolcuzada l.~ender 1 Garaj ., 
,. Şehit Mehmetpqa Aupkapıaı 12 Cami bahçesi ., 
,. ,, ,. Üstüpçüler 13 Baraka ,. 

Topane Ekmekçibqı Boğazkesen 134 Dükkiıı ., 
" .. .. 132-136 " .. 
., Snheylbey Tramvay 1 Mektep mahalli " 

Çarııda Püskülclller 4 D.ıkkin ,, 
•• •• 13 tt ,, 

,, ., t 7 ve 19 İki dilkkAn ., 
Çarpda Zenneciler 36 Dükkiıı Bir ıene 

.. Feaçiler 1-3 ,. ,, 
,. Varakçılar 14-16 ., ,. 
,. Yorgancılar 17 ve 19 İki dilkkb ., 
., Ktırkçiller 26 DllkkAn " 
,, Cevahir bedeıteni 2 ci ada 27 Dolap ,. 

Laleli Mimarkemalettin Tramvay 95 O;ikkln ,. 
Çen~elköyllnde Pazarkayığı iakeleıinde 10 Dükkan Te mey ., 

dan mahalli ., 

Bayram için 
acaba nasıl 
bir sürpriz 
hazırladı? 

Herke•ln bunu merakla sormasından daha 
tabit ve daha hakla bir ıey olamaz. Çünkü 
herkes IPEKIŞ'in her it gibi sürprizinin de 
fevkalAde ve halk için faydalı olacağına 
emin ve kanidir. 

25mart 
Cumartesi 
Günü bütün 
Gazetelerde 
Bu sürprizden 
Bahsedilecek 

121l 

Yukanda mevkilerile cinsleri yazılı olan vakıf emlak hiıalarındakl 
mnddetlerle kiraya verilmek llzere müzayedeye konmuttur. ihaleleri 
Nisanın on betinci cumartesi glinll saat on beşte yapılacakbr. Tut
ıııak isteyenler Çenberlitaşta Evkaf mUdllriyetinde Vakıf Akarlar 

---,-- , -- . . .. 

kalemine gelmeleri (1315) 

Devredilecek ihtira beratı 
.. Hidrobrbonlardan yat a}'D"IDll .... 

ıolü " hakkındaki ihtira için iatihsal ... 
dilmit olan 10 Mayıı 1927 tarih n 616 
numanlı ihtira herab üzerindeki hukuk 
bu kere ahere d9Yir veya İcara verilece
iinden bu huıuıta fazla mA!Uınat edin
mek iltey- --•bn lotanbul'da, Bahçe 
Kapu' da Tat Hanında 43-48 numara
larda kiin Yekili H. W. STOCK Elen· 
diye müracaat ebneleri ilAn olunur. 

ZA Yl - Arabama ait 3890 numerolu 
plikayı zayi ettim. Y eniaini alacai,.... 
dan hükmil yoktur. ...,. 

Hüseyin 
ZA YI - Gebze ukerlilc tnbeoinden .ı
mıt olduium vesikamı zayi ettim. yeni. 
ıini alacağımdan eskiıinin hükmü yok· 
hır. Aydınlı: 316 dofumlu Huan oğlu 
Recep. • ı • l !lllll'.lll!!ill 

lıtanbul: Yedinci icra memurluğun
dan : Cemil efendiye 960 lira borç Lüt. 

fiye Hm. borcunuzwı teniyesine dair 

tanzimen gönderilen ödeme emri ib
met&iıhmnın meçhuliyeti haıebile te'b

lii olunamamaıma hiııaaı ilanen tebli. 

ğat ifuma karar verilmİf olduiundan 

tarihi ilaııdan itib&rea 30 gün zarfında 
müracaatla hu baptaki kanuni itiraznuzı 
dermeyan etmedi~ takdirde gıyabı

ruzda muamelei kanuniye ifa olunacaim 
dan malWıı ödeme emri m•kemına kaiın 

olmak üz""' illin olunur. 

·'t' • .... ;r,.-, .... ;.· • · ....... ,, -r.- ~-·.,.. .·. , __ , .~ ~ t .,.- r · - _~·~ ~~ .. : :. · ~". -- ; '•. ~ ..... . - · -- ~ ~ 

1 

'... ,tJ ... . f • • ~ ı 

o 
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Birinci kurası ay 
başında çekiliyor 

Kura Ankara'da iŞ Bankaaı me:rke
zinde noter huzurunda çekilecektir. 

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

iŞ BANKASl'nın bütün şubele
rindeki kumbara •ahiplerinin 

isim ve numaralaraları 
An karaya gönderilmiş tir 

-~ 
......,....;;;._ ..... ~ ~-,=ı:= 

TURKİYl İS BANKASI 

1 1 

f 

ıts5 

Pertevniyal 
Vakfından: 

Pertevniya) Vakfından Akla· 
rayda TramYay caddesinde Per· 
tcvniyal Türbeai ittisalindeki araa 
ya olbaptaki proje ve f&rlnameıi 
mucibince müceddeten üç dükkan 
in.,.aı kapalı zarf usulile 19-Mart-
933 tarihinden 10.Niıan-933 tari
hine müaadif Pazartesi gününe ka 
dar mevkii münakasaya konul
mu,tur. Talip olanlar şartname ve 
projeleri almak üzere her gün öğ
leden sonra İstanbul Evkaf Müdü 
riyetinde Perte,-niya) Vakfı idare 
sine ve ihale günü olan salifülbe
yan Pazartesi günü saat on be,te 
kapalı zarflannm idare encüme
nine tevdi etmeleri. 
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Devredilecek ihtira beratı 
" Bitümlü ıühyelerde veya tne'ZkUr 

ıübyel.,..., ait iılabat ~ hakkındaki ihtira 
için iıtihıal edilmit bulunan 19 Mıı.rt 
1931 tarih Ye 1274 numerolu ihtira hera 
tı üzerindeki hukuk bu kere bir diğeri. 
ne devir veya icara verileeciinden hu 
huıuıta fazla malUınat edinmek iıteyen 
zevatın htanhul'cla , Bahçe Kapu'da 
T"' Harun da 43-48 numaralarda kiin 
vekili H. W. Stodı: Efendiye müracaat 
eylemeleri ilin olanur. 

3 üncü kolordu 
ilanları 
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Davutpaşa kışlası pazarlık
la tamir ettirilecektir. ihalesi 
25 mart 933 cumartesi günü 
saat 11 dedir. Taliplerin tart
name ve keşifnamesini gör· 
mek Üzere her gün ve pazarb
ğma iştirak için o gün ve vak· 
tinden evvel Fındıklı'da 3 K. 
O. Sa. AL. KOM. nuna müra
caatları. (59) (1250) 

1108 

• • • 
Çatalca Müstahkem Mevki 

kıt'atı için açık münakasa ile 
alınacak olan 32,000 kiloyu
laf verilen fiat pahalı görüldü 
ğünden ihalesi 27 Mart 933 

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

(1291) 
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GRIPE TUTULMA YINIZ 
Her aabah bir kate 

NEOKALMINA 
.Idrğmızda. Vücüdünüze gripe karıi en kanetli Iİ· 
lihı Yennit olununuz. MiDEYi ve KALBi KA· 

TIYYEN YORMAZ - 6 n 12 kafelik kutulan isteyiniz, tek kaşeli kutu· 
nun fİab 7 1/2 lruruıtur. 

Gedikpaşada Jandarma 
Sahnalma Komisy~nundan: 

5 

Satın alınma11 mukarrer o tuz bin ili otuz beş bin metre 
yazlık haki yerli pamuk kuma şm kapalı zarf münakasası 9 
Nisan 933 pazar günü saat 1 6 da yapılacağından taliplerin 
şartname ve nümuneyi görmek üzere her gÜn ve münakasaya 
girmek için ille teminat ve teki ifnamelerile beraber mezkur 
günde muayyen aaate kadar komisyonumuza müracaatları. 

(1150) 
1062 

Gedikpaşada jandarma 
Sabnalma Komisyonundan: 

Satın alınması mukarrer beş bin ili yedi bin beş yüz met 
re kışlık elbiselik yerli yün ku mqm kapalı zarf münakasası 
9 Nisan 933 pazar günü saat on dörtte yapılacağından ta
liplerin şartname ve nümuneyi görmek üzere her gün ve mÜ· 
nakasaya girmek için ilk teminat ve teklifnamelerile beraber 
mezkiir günde muayyen aaate kadar komisyonumuza müra
caatlan. (1151) 
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Ecnebi memleketlere zidea t llccar ve seyyahlara 

Banka Kommerçiyale İtalyana 
Sermayeai 700,000,000 (İhtiyat akçeaiı 580,000,000 L'ret) 

Travellerı {Seyyabiıı çekleri) satar 
Liret, frank, İngiliz llraaı veya dolan frank olarak satı.lan bu 

çekler aayeainde nereye gibenb: paranızı kemali emniyetle taıır ve 

her zaman isterseniz dllııyanın her tarafında, tchirde otellerde 
•apurlarda, trenlerde bn çekleri en kllçllk tediyat için nakit ma· 
kamında kolaylıkla istimal edebilirsiniz. Tra•ellen çekleri hakiki 
uhibinden bafka kimsenin kullanamayacağı bir tekilde tertip ve 
iht~s edi'mlctir. 484 

Aslan ve Eskihisar ... 
MO 1 1 EHIT ÇiMENTO VE SU KlRECt 

Fabrikaları Anonim Şirketinin: 
26 Mart 1933 tarihi.- müaaclif P- siaG aaat 15 n 18 • Galıata'• 

Agopyan Hanında inikat edec:eli tıYYdce illn olunan adi n fe..bllde W.. 
aedaran heyeti umamiyelerinin. fİrl<et mwlrezindela •• .s.rtıt- ....... 
ni ayni gün ve oaatlerde Beyoflu'nda Tekke meydanında idin Totonya aa· 

lonlannda içtima ecı-tl ilin olıunır. 
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0/0 25 TENZILA T: BAYRAMA KADAR 
btanbul'da Çakmakçılar Sandalyeciler' de Balizade KUŞ TOYO fabrikuında bil

cümle kuı türleri ve mamuli.tmda t....Uat yapdmııtır. KOfUnll&. Tel. 23027. 
895 



Borsanın 

1 Balık 
Pahalılığı 

tahliyesi -------- Ankara'da balık ateı 
pahasına.. denebilir 

ANKARA, 23 (Milliyet) - Her· 
lfÜn Halde lrulaklanmız balıkçıların : 

- Kalkan Beykozun, vay Kıvır
cık vay..... Saraybumunu harap et
miş be Matallah ... 

Mecliste mühim müzakereler olu. 
yor, ismet Bey cevap veriyor! 

Ankara, 14. temmuz. 1920 1 
İki gündür, mecliste tiddetli 

müzakereler oluyor, Buraa ıukut 
etmi,. Herkes ısbrap içindedir. 
Y annın ne olacağı enditeıi herke
si asabiyete sevkediyor. Onw:ı için 
mecliste ileri, geri sözler ıöyleni
yor. Şuna ve buna mevhum meıu
liyetler atfediliyor. Senelerin ve 
batta asırların doğurduğu fena· 
lıklar, bir kaç kitinin günah hane
sine yazılıyor. Söylenen sözler a
rasında orduya, zabitlere; ıukeri 
teşkilata da dokunanları var. "Fi
lan zabit vazifesini yapmadı! Fa
lan kumandan cepheyi terketti, 
kaçtı. Filan yerde kuvvetler iyi 
kullanılmadı.!" gibi sözler, aııker 
takımını müteessir ediyor. 

Erkaniharbiyei Umumiye Reisi 
ismet Bey tabiatile müteeaıir olan
ların batındadll'. Kendisi zaman 
zaman kürsüye çıkar. Fakat iyi 
bir hatip olmadığını aöylerler. 
Sözlerinde düzgünlük, mantık ha
kimdir. Eksik olan fey hitabeti
dir. Hakkındaki bu telakkiyi bili
yor mu, bilmiyor mu? Fakat her
halde mecbur olmadıkça kürsüye 
çıkmak istemez. Fakat itte daya
namadı. Hiddetli ve asabi idi. Mü
zakere mevzuu olan bir takriri tah· 
!il etti. Bugün, lımet Beyin sözle
rinde mantıktan b~ka hitabet tar
zında da husuıl bir celadet vardı. 
Duygu ve teessür altında söyledi. 
Acaba verdiği izahat, heyecan İ· 
çinde bulunan meb'uıları teskin 
etti mi? Kürsüden indi~ zaman 
ayni iddialar, ayni gürültüler do
vam ediyordu. Meb'uslan tatmin 
için Erkô.niharbiye Reiıi fU ıözle
ri söylemeli idi: 

- "Efendiler, beyhude yere te
la, ediyoraunuz 1 Buraa dütmüt 
değildir. Ordularımız mağlup ol· 
mamıtlardır. Aıkerlerimlz bilaki.ı 
İzmire doğru muvaffakiyetle yü
rüyorlar!" 

O, bu teminab verememitti ki, 
fırtına dinsin! 

lımet Beyin izahatı; hem tak
rir sahiplerinin, hem kendisinin 
fikirlerini izah ettiği için bazı pas
aages'lerini defterime kaydediyo-
rum: 

• • • 
Reisi aani ı - lamet Bey buyu

runuz. 
lımet. Bey - : • . takrir- aahipleri, 

meaeleyı daha ııiUI zeminlere naklet
tiler. Erkiiniharbiyei Umumiyeye ta
alluk eden eıa•lı bir nokta, muhte
rem bir arkadafl.maı taralından Er
k~i~ari~yei umu?'İyenin ıJaziluinl 
layıkıle ıla etmedrği yolunda göateri. 
~e? bir zemindir. Bana cevap uennek 
oı;•n Umumi ErkôniharbiyenU, ııaıile
••ni izah etmek Utiyorum. Erk6.nilıar
biyei umumiyenin vazilui, m.eucut 
k~eııtleri hiUnüi.timalden ibarettir. 
Bınaenaleyh erkıiniharbiye rıaziluinl 
~~pmı!tır """.a yapmamııtır, dftınelı 
lÇUI ııa;;ıh mualler 11öatermek ldzım· 
dı::· Yok.o elde meııcut olan lıuııııet 
dumana karıı •n iyi bir •urette i.tih
d~ ol~'.'duktan aonra dahi ricat .,a,. 
ı .. o~abılır, düıman utild edcbiliri. 

Bır arlıadafUhU diyor ki· "Eğ 
Müd'!lai Milliye ıJe Erkıiniharbl •.,. 
mumıye, ua.zile.U.i yapaaydı m:ı o'r. 
"?az.dır Elendiler, bilirıUıiz ki .,ır; lıi
fl bır tepenİn üzerinde elli bin kif ta
~alından muhaoara olunuraa muhak-

ak "!'!h.uolur. Yalnaı bi.ıı ona f!mlr 
ııerebılıraı: "MutlaLa --"d I d L• .. Rınuaoaee-
ce,uın ,,. oleceknnr' Onlar müd I 
a ederler, r!azilelerini yaparları ı:k":.t 
tep" 11ene düıebilir t 

"S' b ız ana Erk6.nihariby...t . 
·ı . 1 ... amtımıye 

.,...., e•ın Y"ı>mamıttır. Eg' er •. .1 
l Lt ' til yapaa_,..., 

mem HR U ya utramazd r• d• b/ 
lir-'-. A r ıye • 

..,.ız. ma ne ııakit? Hali aıılhte 
bulunuraıınuz. Muharebe "••altini. 
n~ i.se hepri meydandadır. Herhangi 
bır deıılet ıiu ilıinıharp eder. Çafı • 
.,nız beni: "Elendi, filan deulet bi: 
lıarp ilan ediyor. Bunu kabul .,.,,= 
reddetmek elimizdedir. Erlıiiniharbl. 
ye rei.si olarak bize •Öyle! V eaaitimUı 
nımldır? Muharebenin •alahatı naaıl 

alacalı?" diye aorarıvnz. O zaman 
yanlıf bir taahhüt yapar ue Uıtilalara 
sebep oluraam muul edn-ainizl 

Elendiler; müıkülattan, mahrumi· 
yetten hah.edilmek İ§:in altında bulun 
duğunıız bİnayı hatırlayınız. Ankara
daımız. Ne ifin Ankaradaıma? Bu· 
raya eğlenmek İçin, keyfetmek için, 
bir çok zahmetlere ııe müıkülata kat
lanmamalı için gelmemifainiz. . • Pelı 
6.ld bilirsiniz ki, iki aenedenberi mem· 
leketin dahili rıe harici bütün yılan/a
n aleyhimize kıyam etmif. . Haber
dar değil miyiz? Efendiler, hepimizin 
uazilen; bizi hayattan ve Uıtiklalden 
mahrum eden bir heyeti zalimeye kar· 
ı• cebimizdeki çakı ile, elimizdeki 
ta§la, parmaklanmızda tırnakla bo
ğaz boğaza ö/ünciye kadar müdafaa 
etmektir. ( Alkıılar) 

"Elendiler, he_1eti celileniz huzu• 
runda sümmettedarik aöz •Öylenme
ııin. Biz, İflerimizle alakadar olmu
ıuz, takip etmiıiz. Aadrı meydanda· 
dır.. Elyevm mevcudiyetimize ait ne 
uaraa hepsini elimizdeki lıuveııtlerin 
hüsniiistimaline medyunas.'' 

Refik Bey (Konya) - Ya9asm 
millet. .•. 

ismet Bey - (devamla) - ••• 
Mevcudiyetimize en kısa yoldan 
tehlikeli surette kaıtetmİf olan mü 
nafıklara kartı sevkettiğimiz kuv
vetleri hatalı aayacak bir zihniyet 
yoktur. Bir istikamete, yanlıf bir 
·hedefe ihtiyaçtan fazla kuvvet 
gönderilmemi9tir. Buna emin olabi 
lirsiniz. Yalnız cephede çarpıf8n 
zevat için söz söylerken çok ihti
yatlı olmak l!zmıdır. Eğer sokak
ta i•ittiğimiz her sözü tahaaıüsatı 
milliye olarak alırsak fil&n kuman 
dan veya zabit böyle yapmıftır, 
diyerek dedikodu yolunu hıtarsak, 
bu yol, tehlikeli ve çöktürücü bir 
yol olur. (Burada herkesin söz 
ıöyleme~e hakla vardır, sedal&l'l) 

Refik Şevket Bey - Den iste
meyiz, efendim. 

lımet Bey (devamla) - Sözle
rimde muhterem arkadatlarrm i
çin samimi bir hürmetten b~ka 
bir hisle mütehassiı değilim. Ken
dileri, hakikatleri nasıl düfündük
leri ve bildikleri gibi ıöylemek mec 
buriyetinde iseler, biz de vazifemi
zi hakkile yapmak mecburiyetinde
yiz. Cephede büyük mütkülat al. 
tında muharebe eden adamlar İ· 
çin tek bir miyar vardır: Kemali 
tiddet ve adaletle tahkik etmek, 
cidden mesul ise bilainsaf tecziye 
etmek .•. Fakat kendimizi dedi
kodulara kapbrıp ta herkesten i
tap ile bahsedersek felaketin en 
büyüğünün mukadder oldujtunu 
maatteessüf heyeti aliyenize ıöy-
1 • b " emege mec urum ••• 

MiLLiCi 

Yeni muallimler 
ANKARA, 23 (Telefonla) - Can 

Terbiye Enıtitüıünde Pedagoji kıo
mmda okuyup mezun olanlardan bir 
hanım Ye on efendinin Ankara Vill.· 
yeti kaza merkez !erindeki ilkınekteı>
lere tayinleri takarrür etmiftir. 

Avazelerine alı§b, bağırmadıkla· 
n zaman hu sesleri adeti. anyoruz. 

Ankarada üçü Halde, biri Sa.-n 
Pazarında olmak üzere topu topu 
dört babkçı dükkaniı varı 

Haldakilerin ismi; lstanbullu Şük 
rü Necip, latanbullu Burhan, ls~~
bullu Sami, Saman Pazarmdakinin 
de İstanbullu Arap Hasan Efendiler· 
dir. 

Şehrimizde balık fiyatlan İstanbu. 

Ankara Halinde bir balıkçı 

la nazaran oldukça pahalıda. Bize 
verilen izahata CÖ""I balığma gÖre 
latanbuldaki komisyoncular okka ba· 
tına on kuru!tan otuz kuruta kadar 
knmiayon alıyorlar. 

Bundan batka her kila.u buzu ile 
beraber Ankaraya on kuruta nakle
diliyor. 

Daha, daha, kftfe batma yirmi bet 
kıını,a olrturva resmi n burada ...,.. 
fedileıı bn:a parau da binince balığ'm 
latanhula nazaran burada niçin çok 
pahalı olduitu anlaıdıyor. 

Ankarada zamanına aöre Uılrum
runun okkası kırk ile yetmİ§, Kalka
mn yetmİ§ ile yil:a, Gümiişün altınq 

ile yÜz yinnl, İzmaritin kırk ile alt
D11f, Levrefiıı yüz yirmi ile Üç yil:a, 
Karidealn yfuı aeluen ile iki ytlz, Bar 
hunyanm yilz elll ile üç yÜz, Çineko
paa elll ile aekaen, Sardalyenin altmıt 
ile dokaan, Hamoinin elH ile ıeluen, 
Kılıçın yÜ:ı ile iki yüz Ye Midyenin 
taneai bir ile iki, Palamutun beheri de 
on b"§ ile otuz kunıt arumda satıl-
maktadır. · 

Pahab balıklann, meaell Levrelr. 
Barbunyanın müfterileri aefaretı..
lerle zengin ,,., yübek zevattır. 

U cu:ıı balıklar daha ziyade l o
tanbullu küçük memurlar tarafından 
aatın alınmaktadır •• -

Ziraat bütçesi 
ANKARA. 23 (Telefonla) - An

kara Vilayetinin 933 ziraat bütçeai 
Vil&.yet Meclial Blltçe Encümenince 
tetkik olunmuştur. Y m:ıl bütçede 4 t... 
kerleldi arabalar için ,,.,rilen tahılaat 
seçen ııeneldne nlapetle bi:r miali faz
ladir. Ancılık itleri için bütçeye 1000 
lira kolllDUflur. 

Köylünün aepet kovanlardan lnzr., 
tulm. ... ma çahplacak ve Ankaraya 
uygun bir kovan tipi bulunacakbr. 

Maa.ril ~em!~tin~n Yenİfehirdeki Ana ue ilk mektebinde çocuk uelileri ile 
terbıye lflerı azerrnde yapılan haabıhalde ıehrin yükaek 31nıfına menaup Ha

nımlar ue Beyler 

. ·,:~~·. ",;V;· ·. ,.~· ' :·· ..... 

Binlerce kişiyi doyu
ran aşevleri 

bir " Tavsiye ederim kardeşim, 
rahatım ki Ne yemek 

pişirme zahmeti, ne de bulaşı~~·!' 
ANKARA 23 (Milliyet) - Anka- ya kadar olan para cezası bu !'m ıs

rada orta v: hatta yükaek halli aile· tenildiiti gibi takibine kafi değıl. · • 
!erin yeni bir laf mevzulan var. Bil- lf. lf. lf. 

haasa ak§UD toplaruılannda bebeme• Belediyeden; mevcut tabldotlann 
hal ıöz yemek baluine dökülüyor; en iyiainin "Sıhhi tabldot" olduğunu 

- Siz de tabldottan mı yiyorıu- aöylemiılerdi. Diğer mutfak sahip-
nuz 7 !eri de belediyenin kendilerinden 

- Evet, vallahi tavsiye ederim kar- bu "Sıhhi tabldot" teıiaab gibi mutfak 
det. bir rahatım ki. . Ne yemek pi- istediğinden ıikayet ediyorlardı. Bura• 
tirme zahmeti, ne bulaıık. . yı görmek li:ı:nngeldi. 

- Saf olsunlar lumım bizim çoluk ., ,,. ., 

çocuk fazla. • "Siltevi ve Sıhhi tabldot" tayım. 
- Aman iki ırözüm ne aöyliyoraun? 

Siz meaela beı ı.:.iainiz dejtil mi 7 lki Görmedim ama ı paditah mutf aklan 
...., da bundan pek büyük olmasa ırerek .• kifilik yemek aldınız ıru tamam. · d 

Hizmetçiniz yoksa, kapıcllllZ& bile ye- faka dejtil, ~ yüz altını§ kiıiyi oyu
ınek artar Tallahi. • ruyor. On bet kadar irili ufaklı, uotalı 

_ İyi ama Allah ömür verıin, bi· çıraklı nalınlı adamlar fayans zemin 
zimki yemekte bira .. titizdir. ilzerinde bnga tmgD' sağa aola kO§U• 

- A, çok temiz kardeıim, yağlan fUP duruyor. 
da mükemmel. . Sahibi, beni gezdirmefe baılach, 

- Siz hangi tabldottan yiyoraunuz, ayni zamanda anlabyor; 
biz bizimkini değiftireceğiz de •• 

Falan, fil&.n. • • Kimi ucuzlu fundan, 
kimi paba.hlığmdan, kimi temizlifin· 
den, kiıni kirliliğinden. kimi nefue· 
tinden.. . Bir babia ki bütün ziyaret 
saatlerini dolduruyor. 

• .\< • 

Sokaklarda sabah, öfle akşam Ü
zerleri, hatta geceyanları eaki ciğer
ciler gibi ııınklı, aefertaalı yilzlerce 
tabldot u14klan. • • Şehrin manzara• 
ımı bozan yeni bir moda .• 

Bir çok modalar ııibi baaun da mil
revviçleri hanımlar.. Yemek piıirme, 
bulaıık yıykama külfeti 7ok ya, 7e
mek nasıl olursa olıun •• 

• • • 
Biz şöyle bir tetkik yaptılı:r ,..hrln 

befte biri tabldottaD yemek yiyae ııihıl 
bir ıey. • 

lııldarda Sıhhi tabldot, Akköprüde 
Münür, Y enJıebirde A§ocatı, rene J. 
tıklarda lbrahim Hakkı, H81de lsma
il Cebecide Hliaeyin, eaki yangın 
y~rinde F evzl, Poıtahane arkasında 
Razi Beylerinkller, ayni zamanda at" 
doıta da yemek veren Meclia lokanta· 
u, memurlanrun evine de yemek Te

ren Ziraat Bankaıı ve huni ardan bat· 
ka da ufak tefek diğerleri, son gün. 
)erde alıp yürüyen bu modanın lıadl
ınidirler. 

Sıhhi tabldotun Uç yÜ:ı altmq, Zi
raat Bankasmm 119 yüz elliden fa.zla, 
yani en kabadayılannm Üç yüz etra
fmda ve en azmm da altnuı abonesi 
vardır. Fazla aboneliler meyanında 
Meclia lokantaaınm da batın üıtiln. 
dür. 

• • • 

"- Sebzeler fil emay masa iizeri
ne 11elir ve ayıklanır, eYVela fU emay 
yalakta kaba kiri yıkanır, sonra ya
nındaki şu ayni tertip yalafa geçiri
lir. Burada da bol ou ile yıkanır. Şu 
masaya alınır. Y alaklann ıulan değfi 
tirilir, temizlenir, gene sebzeler ayni 
ameliyeye tabi tutulur ve adamakıllı 
temizlendiklerine kanaat gelinciye 
kadar tekrar edilir, nihayet tencere· 
re gider. Etler ıu temiz masalarda 
parçalana, yahut bu motorlu kıyına 
ma.kinasmda kıyılır. Yağlanmı:z fil 
büyük emay kaplardada. Bütiln bu 
malzeme ıu tencerelerde birletir ve 
ahçıbatmm himmetine tevdi edilir. 
Bütün tabıh işlerimiz hep havagazı o
caklannda yaprllT, yahut bu kocaman 
...,. fırmrna gönderilir. 

"Bulaııklar da ~hze yıykanan ya• 
laklarm ayni olan bu yerlerde yıka.. 
mr. Farkı ıudur ki buranın mualuk
larmdan aabunlu kaynar su dökülür 
ve fU klivet Üzerinde de gene kaynar 
ou ile durulanır.,, 

Bu heybetli mutfafm bilhaaaa sa
m liau kadar azametll tencerelerine 
ben hayret ettiıa " içinde ferah fe
rah bir adamm parçalanmadan pİ§e
bilecejti bu kapaklı kazanlar karııam
da bir nevi korku duydum. 

Bir ırtinlük bellibaılı aarfiyatlanııı 
aordum, Şöyle bir vaaatl heaap çıkar
dıları otuz kilo Halepyajtı, yüz kırk 
kilo et, ylnni bet kilo zeytinyağı, o
tuz bet kilo pirinç, tatlı olduğu gün· 
ler yirmi b"f kilo ,..ker ve ıalre .•• 

Belediyenin tip olarak kabul eltili 
bu mutfaitı ben de befendim. Difer
lerinden bunun bpktamı beklemekte 

Halk evinde 
Köylülere parlak bir 

müsamere verildi 
ANKARA, 23 '(Telefonla) 

21 Mart gecesi Halkevinde kutlu
lanan toprak bayramı Gazi Hz. 
nin arzulan üzerine bugün saat 12 
buçukta civar köylerden davet e
dilen köylülere tekrarlanmıştır. 
Köylüler müsamere saatından çok 
evvel evi doldurmağa ba,lan:.ış
lardır. Köylülerin şatvetli gözlerin 
de hayret ve alaka vardı. 

Saat on buçuğa doğru müsa
mereye ba9landığı zaman salon 
kımddanamıyacak kadar dolmuş
tu. Buna rağmen köylünün yarısı 
dif'lJ'ıda kalmıt ve müsamere bir 
ikinci defa tekrar edilmiştir. 

Müsamerelerden evvel çiftlik 
müdürü Tahsin B. köylülere oüla
rın anlayabileceği sade bir lisan
la buraya çağırılmalarmın sebebi
ni anlatmı9tır. 

Müsamereden sonra köylülere 
tasarruf cemiyeti tarafından incir 
dağıtılmıştır. Köylülerin Halke
vinden çıkışı sinemaya alınmıştır. 

Yeni fidanlar 
ANKARA, 23. (Telefonla) - Buse

ne vilayet dahilinde mevcut yabani elma, 
ahlat, erik ağaçlarının a~danmaama bi.'§
lanacak ve bu meyanda mevcut sakız a

jtaçlanna da Ayintap hstığı aıılanaeak· 
tır. 

Köy Kanununa tevfikan Lalahan ve 
Ahi Meaut köylerinde Termnuzda mey
ve bahçeleri tesia edilmek üzere bu köy
lere onar bin JDe)'T• fidanı Yerilecek ve 
diiter köylerde ele bu busuı teıvik olu
nacaktır. 

lmklnr olan yerlerde lı:mııen tohum 
ekmek suretile orman yet:İftirilecektir. 

Orta Anadolunun kurak olduitu ve bağ. 
lann kuraklı t:abaınmülil nazarı itibare a
lınarak her köyde de bağlıklar teaiaine 
çalı§ılacaktır. 

Ancılık alat "'" edevatmdan mürek
kep bir kolleksiyon yaptırılarak köylüle 
re tatbikatını göıtermek ve meraklılara 
yeni kovanlar yaptınp vermek için de 
bu •ene llk defa olarak bin lira Ancdık 
tahsisatı konmuıtur. Bu suretle mahva 

yüz tutan meıhur Ankara Balcılığuun ye 
niden diriltilme.ine doiJu bir aclnn atıl. 
lDlfbr. 

belediyeyi de bakh buldum. 

• • • 
Haddizatında bu aıhaneler hiç te 

fena detil. Madem ki sıhhi kontrol 
da Yar, korku yok demektir. Fakat. 
akıl öfreterek bir ekaifi hahra getir
mekten de kendim) a1am.adon • 

Vlkıl. '"Sılılıi tabldot " iki uçları a
yaklı ve yere koyunca tulara aakı 
vazifesini de aören nakliye amldarı ;. 
cat etmiı ama hu aefertaalarmm cİ· 
ferciler ııibi allı, Y"fil li, tenekeli tas
larla f"hir içinde gezmeleri pek ayıp. 

Bunlar için laatik tekerlekli, elle 
yüriltülilr, beyaz renkli Te örtülü ara· 
ba yaptırmak mecburiyeti bu mahzu. 
ru ortadan kaldırmaz mı 7 

• • • 
Bıı tabldot itinin bir de ırarlp ciheti 

Tar. Kadını, erketl itine, yahut kom
fUsuna giden bütün apartnnan veya• 
hat evlerin kapılarmda birer çivi il· 
zerinde renk renk aefertulanııın a• 
aılıtı oldukça tuhaftır. Bunlar, timdi. 
ye kadar hiç biri çalınmadıjtma ba
kılrnca da adeta Aııkaradakl emnlye• 
ti illn ediyorlar •• , 

S. R. Fiatler de hayrete defer derecede 
ucuz. Filhakika en aıhhisi oldujtu hal 
de en ucuzu.da Sıhhi tabldotunkidlr. 
Buraar çe,itleri deititmek ve eve ka
dar gönderilmek ıartile bir kiti doya• 
cak kadar üç kap sabah, üç kap ak
şam ve bunlardan hatim haftada iki 
defa da tatlı verdiği halde ayda on 
üç buçuk lira almatkadır. Bu ayar 
yemeklerin diier mutfaklarda en 
fazla fiati yirmi iki liradır. 

Ankara SİNEMALARI 

• • 11-

Mutfaklarla belediyenin aıhhiye da· 
iresi m.,.gul oluyor. Müdür Beye gİt• 
tim. Bana izahat verdi; daima kon
trol ed!yorlar. Yağların lyilijtl, mut• 
faklann temlzliif lıakkmda tanlnat 
veriyor. Ancak; bazı kaçak mutfak. 
)ar var, bunlardan baıka bir kaç aile 
bir araya geliyor onlar da bir miltte
rek ocak yakıyorlar, hatta hariçte 
müşteri bulunca onlara da veriyorlar. 
Bunlar daimi takip altındadır. Eleg"" 
çenleri tecziye ediyorlar, fakat, bele
diye cezalan az. iki liradan elll lira-

Yeni Bugün bugece 

Halkımızm en çak aevdip 
MAURICE CHEV ALIER ve 

JEANETTE Mac DONALD 
tarafmdan fevkal&.de bir ıurette tem• 

ıil edilen emaalaiz bir eaer 

BU GECE 
BENi SEV 

Ca:ııip bir miizik, muazz:"°' dekor, 
battan aonaaa kadar net e dolu -

nenin en gü:ııel filmi. 
11&.veten: Dünya haberleri. 

,ı Bu gece Kulüp 
Viyana operetlerinin en ten ve en 

fazla muıiklal olan taheael': 

KADINLARIN 
SEVGiLiSi 

MARTHA: 1!.GGERT 

Tuafmdan fevkalide bir ıUJ'ette tem

.U edilen Almanca filın. 

llA- : Dllnya haberleri 

Fevkalade odalar 
3 Liradan 
itibaren 

ANKARA'DA KARAP LA Fiatlarda 
Çok Büyük Tenzilat 

Şarkın En Muhteşem Oteli 
Amerikan bar. Lokanta.. Oyun salonu - Danslı çay_ Hususi salonlar_ Kalton _ 
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