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NUSHASI 5 KURUŞTUR 

Sahip ve Başmuharriri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumt Neıriyat ve Yazı Müdürü 
ETEM iZZET 

Almanya 
Nereye gidiyor? Boğazlar Ve Trakya için Ne isti oruz? 

5 martta intihap edilen Alman 
11.eichstag'ı geçen gün Potsdam'da 
İçtima etti ve Hitler kabinesi tara· 
lıı:ı.dan iatenilen aalit.hiyet reyini itti• 
faka yakm bir ekseriyetle verdi. Dik· 
kate ıayan olan nokta ıudur ki, bu 
lam salahiyet reyi yalnız milli aoa
talistler ve Hugenberg'in millicileri 
tarafından verilmiyor. Reye ıimdiye 
kadar Weimar kanununa asılıp kalan 
llıutedil fırkalar da iıtirak etmiıler• 
dir, Bu rey ile Hitler, fırkasını letkil 
•iliği gündenberi hedef ittihaz ettiği 
rayeye varmıı oluyor. Esaaen 30 ikin. 
ci ki.nundanberi Cümhurreisinin iti
ll\adile Almanyanm mukadderatına 
Vazıyet etmiş bulunuyordu. Ondan 
•onra da bir takım emrivakiler ile yal. 
tıız Reich Hükfunetinin değil, Alman· 
Yayı t~kil eden diğer ~ü~funetlerin 
de idarelerini elegeçirmı§ti. Reicba
lag Meclisi şimdi evvelki. günkü kara· 
tile 30 kanunusanidenberi teeaaüs e
den vaziyeti hüküınleıtirmiı oluyor. 

Reichstag Meclisinin geçen günkü 
açılışı, bir teıri devrinin baılangıcın· 
dan ziyade yeni bir Almanyanm do· 
iiuıu ıeklinde tes'it edilmiıtir. Ve Al· 
tııanyanın milli vahdeti noktai naza
rından bu doğrudur. Almanya dedi· 
iiimiz zaman unutuyorduk ki bu tam 
oıanasile milli bir birlikten ziyade coğrafi 
bir mefhum idi. Almanya, Fransa gi. 
bi müttehit bir kitle değildi. 18 inci 
asıın Mukaddes Roma imparatorlu· 
8-undan sonra Viyana Kongresinin 
Almanya konfederasyonu, 1866 dan 
Sonraki Şimali Almanya koRfederas· 
)'onu ve nihayet Biamarck'm Alman· 
Ya imparatorluğu Orta Avrupanın 
Cermen ırkına mensup olan hükU
lt>etlerinin ittihadından ibaretti. Sa· 
dova'ya kadar Hohenzollem ve Hapa· 
hurg Hanedanları araımdaki kıskanç• 
lık Alman alemini ikiye ayırıyordu. 
Bu i.lem içinde Baviyera Fransız ta
raftan idi. Bir aralık Prusya Hüküm
darları Wittelbach'ları çekemediler. 

Asırlardanberi Fı·anaız harici aiya· 
•etinin eaa• hedefi müttehit bir Alman 
İttihadının teıkiline mani olmak nok
tasında temerküz etmiıtir. Fakat bu 
ayrılığı temin ve idame etmek için 
Framızlar tarafından alınan tedbir· 
ler daima aksi neticeler vermiftir. Bi· 
rinci Napolyon Almanyayı iatili. et• 
ıt>eseydi belki de milli vahdete doğru 
ilk adın: atılmazdı. Birinci Napolyo
nun1 Fransanın harici siya.seti noktai 
hazarmdan yaptığı hatayı üçüncü Na· 
polyon tamamladk Ve 1870 te Se
dan'dan aonra Bisnıarck•m Alınan 
imparatorluğu meydana ıreldi. Teıri
hiaani 1918 tarihinden sonra Alman· 
)'a hakkında tatbik edilen tazyik •İ· 
Yaaeti de nihayet Hitler'in Almanya. 
aını doğurmuıtur. BugÜn Hitler ve 
Fırkası Biamarck'm tahayyül bile e· 
demedlği nispette bütün Almanyaya 
hakim vaziyettedir. Hohenzollern 
l-lanedanmın hiç bir zaman toplryamı· 
Yacağı Almanya Hitler'in bayrağı al· 
bnda toplanmıştır. Bunun içindir ki 
1933 M!nesindeki Reichıtaır içtimaı, 
Biamarck'm 1870 seneaindeki Reichı· 
tag içtimaı kadar ehemmiyetlidir. 

Ancak Almanlardan bqka millet· 
leri ali.kadar eden cihet, Hitler'in 
takip edeceği harici aiyaaethı iatika· 
melidir. Acaba Hitler'in liderliği al· 
tın.la yeni Almanya hangi hedefe 
doğru yürüyecektir? Hemen ıunu • 
aöylemek lazımdır ki, faşiat Alman
ya ile aosyaliat Almanyanm hedefleri 
arasında eaaah bir fark yoktur. Ver. 
sailles sulhundanberi, Almanyanın 
ınukaddoratına hakiın olan Weimar 
kanunu hükUmetlerile anlan takip 
eden Von Papen v. Von Schleicher 
Cümhurreisl Hükfunetleri daiına ay. 
ni hedefe doğru yÜrümilflerdlr: Al· 
manyayı Veraalllea ıulhunun ağır yük· 
!erinden kurtararak, her noktada di· 
ğer devletlerle miiaavatı temin et• 
mek ve Şark hudutlarındaki koridoru 
kaldınnak· Yalnız bu hedefe varmak 
için takip edilecek yollar etrafında 
fikir aynlıkları olabilir. Streaemanıı, 
anlatma, uzlaıına ve mülayemet ile 
bu hedefe doğru yürümüıtü. Ve mu· 
vaffak olamadığı da iddia edilemez. 
Ondan sonraki hükWnetler daha ke .. 
tirme yoldan yürümek latemi,lerdir. 
Hitler'e gelince; gerek fırka liderliği 
ıı:amanındaki faaliyetinden ırerek ha,. 
\rekil olalı söylediği sözlerden harici 
ıiyasette ıiddet ıröatereceği istidlal 
edilebilir. Ancak bu ııö:ı:lerin çoğunu, 
Alman devletinin harici siyasetini 
izahtan ziyade dahili politika manev· 
ra .. telakki etmek li.zımdır. Harici 
ıiyaaet hiddet ve ıiddet ile yiirür bir 
it değildir. ince elemek, uzun doku· 
inak ve itina ile hareket etmek icap 
eder. Ve eaaaen mülayemet te, ıid· 
det te beynelmilel vaziyetin müsait 
olduğu nispette gösterilir. Akai tak· 
dirde bir devlet ansızm kendisini tec
rit edilmiı bir vaziyette bulur ki bu. 
nun acı tecrübesini Almanya yakın 
hir mazide geçirmiı bulunuyor. Hit. 
ler'in aklıselimi ve dirayeti Almanya. 
hın tekrar böyle bir akıbete sürüklen· 
rrıesine kartı büyijk bir zımandır. 

Ahmet ŞÜKRÜ 

Silahlanma bahsinde 
bizim davamız nedir? 

Boğazlar ve Trakya için ne istiyoruz 

C.HüsnüBeyMacDonald projesine 
ne cevap verdi ve ne istedi? 

Cemal Hüsnü Bey 

[Silôhaızlanma konferansının ge• 
çen celsesinde Türk heyeti murahha· 
aa8ı reia vekili Cemal Hüımü B.in Mac 
Donlad projeısi hakkındaki Türk tezi. 
ni izah etmİf olduğunu dün bildirmİf· 
tik. Anadolu Ajanın murahhasımı· 
~ uzun .süren beyanatını dün gaH• 
tel..,.., bildirmİftİT. Beyanatın en 
mühim ve esaslı noktalarını alıyorru..] 

Cemal Hüanü Bey, konferanaa ge
tirdiği projeıile çıkmaza girdiği zan-
uedilen mtlzakerelıc;•"" / ... ru b~ .. ı ..... ıı· 
7et yolu açtığından dolayı M. Ma<J 
Donald'a l.eıekkiiT ettikten aonra, kon 
feranım tehire gitmemekle büyük bir 
iaahette bulunduğunu ve böyle bir te. 
hirin, cihanm kendisinden çok 9eyler 
beklediği meclis için bir infiaah amili 
olabileceğini aöylemiı ve İngiliz pro-

jesindeki faaıllann tetkikine geçmit· 
tir. 

Emniyet meselesi 
Cemal Hüsnü Bey bu faslı §Öyle 

teşrih etmiıtir: 
- "Tamamen ayni hukuk.;ı. malik 

devletler arasında aktolunacak bir 
cihan§ümul misakın ademi tatbiki ha· 
\inden bahaeden maddelerde, bütün 
akitlerden mürekkep olacak konfe· 
rana içinde rey vermek hususunda bir 
müsavatsızlık teaiı olunmuş.tur. 

"Buna rağmen yüksek mecliainizin 
tespitini muvafık göreceği usulü ka· 
bule amadeyiz. Maamafih herhangi 
usul ile oluna olsun kabul olunacak 
karann esası Türkiyeye bir hareket 
tahmil edecek mahiyette oluna, böyle 
bir karar memleketim için Türk Tet
kilatı Eaasiye Kanununun ahkamı mu· 
cibince ancak mezkilr konferanstaki 
murahhaslarımızın muvafakatlan 
takdirinde muteber olabilir.,, 

Ordu mevcutlan 
"Ordu mevcutlannda on iki aylık 

hizmet müddeti kabul edilmelidir. Bu 
müddet azalhlmak iatenirae, ihtiyat 
kuvvetlerinin artmamasına dikkat et• 
mek icap eder. 

"Müatemlekelerdeki kıtaat iae, an• 
cak mahalli aaayi9i muhafaza için 1 

jandarma gibi teslih edilmelidir. 
''Ordu hahılnde, Mac Don al d pro

jesinde Türkiyeden bahsedilmiyor. 
"Bu hususiyeti haliııen ıulh siyaae· 

timizin cihana telkin ettiği itimada 
mı atfetmek, yoksa bunun sebebini 
Karadeniz boğazile Mant arasında 
bir muvazilik görüldüğünde mi ara• 
mak lazımgeldiğlni bilmiyoruz. 

Lev= 
"Bu husuata ileri ııüreceğim milli· 

bazalar üç meseleye aittir. Silahların 
az çok muntazam bir tarzda tasnifine 
ıııı.r. dıtı ııanaK. euıııttıK. naıoux:ı ı aıt.lıt 

gİbi kat'i bir tecavtlz sili.hı eiklet ta• 
yin edilerek muhafaza ediliyor-. Bu 
tecavüz sili.hını büabütün kaldırmalı 
değil mi? 

"Projede toplan 114 milimetre ti· 
pinde olan memleketler için ancak 

(Devamı 4 üncü sahifede) 

Dokuz yıllık inkişaf 
iş bankası heyeti umumiyesi 
bugün Ankarada toplanıyor 

idare M·eclisi Rem Mahmut B. 

Türkiye it Bankaaı Heyeti Umumi
Yeai bugün Ankarada toplanıyor. 

Bankanın geçen dokuzuncu çalıı· 
ma yılındaki vaziyeti hakkındaki • 
dare Meclisi raporu bu toplantıda ko
nuıulacaktır. 

Bugünkü ilavemizde metnini nef· 
r~tt.iğimiz rapora nazaran, mem.leke
tımızde de it hacmi, eskiaine nispet
le çok azalmıJtır. Fakat hükUmetİ• 
miz bu buhranlı zamanda bile yeni 
kazanç ve it membaları yaratmağa 

Raporda neler var? -

illiyet bugün ilivelidir. 
Müvezzilerden isteyiniz •• 

Sulama işleri 
Ziraat Vekifi Mecliste 

izahat verdi 

Ziraat Vekili Muhli. 8. 

ANKARA, 25. A. A. - B. •M. Mec
llti bugün reis vekili Esat Beyin riyase

~inde toplanııu§tır. 
Konya Meb'usu Hay 
ar Beyin Beytehir 
ölü seviyesinin ba
ajdan aşağı düşme

j haıebile tabaddüs 
den vaziyet hakkın

aki süaline Ziraat 
r ekili Muhlis Bey 
~cvap vererek demi§
:ir ki : 

." - Haydar ~ey• 
·endi tskrirlerirule 
;iiyledikleri gibi Bey
:1ehlr gölünün ıe\liye-

Haydar Bey si hakikaten düpnüş-
tür. Bunu biz ancak 

reamen haziran aonlarma doğru haber 
(Devaım 2 lnci sahifede) 

Maarif Vekill cevap 
veriyor 

.. "'v ~ ~A 25 (Telefonla) -
MaarifV~u.~ .... , •• '°-••r •-J .... _ 
nisa meb'usu Refik Şevket Beyin 
sual takririne Meclisin pertembe 
günkü toplantısında cevap vere· 
cektir. 

lb..,.rda llıtl.yar ctt/ii tarsı hareket 
beienilmi,_. Keriman Ec• 

Güzellik Ecesi 
"Keriman H. tehlikeli 

oyun oynuyor!,, 
KAHiRE, 20 (Milliyet) - Güzel

lik Kıralıçaaı Keriman H. m buraya 
vaki olan aeyahati bidayette ne ka· 
dar memnuniyetle kartılanmıısa, aon 
günlerde de o kadar hoınutsuzluğu 
celbetmiıtir. 

Mmnn en büyük gazetelerinden o
lan Elehram "Güzellik Kıralıça11 Mı· 
ıırda Amar airki oyununu oynuyor''~ 
aerlevhasile yazdığı bir makalede 
diyor ki: 

"Kıralıça M11ırda tehlikeli bir oyun 
oynuyor. Mısm tetrif ettiği zaman 
hepimiz ferahlamıttık. Fakat aonra· 
lan kıralıçanın para hissesi ol· 
madan müsamere yapılamaması, §e• 

refine verilen müsamerelere de para 
almadan gelmemesi, kıralıçanın A· 
mar sirki gibi bir oyun oynadığını göa
teriyor. Buradaki resmi Türk maka· 
matı ve Türk cemaati kıralıçanm ce
mal ticaretinden memnun değildir. 
Şimdiye kadar bir çok kıralıçalar in
tihap edildi, fakat hiç biri Şark Kıra· 
lıçaaı gibi bu tarzda kendini teıhir 
etmedi. Şu halde Türkiyenin güzel· 
lik müsabakalanıu pek arzu etmeme• 
ıi her halde bot değildir. Kıralıçanm 
bu suretle hareketini hiç bir Türk n. 
zu etnıez.r 

Dil anketi 

Burhan Cahit Beyin fikri 
•• 
Oyle güzel türkçe kelimeler çıkı. 

yor ki zevkıne dovulmuyor 
Senelerdenberi halka; halkın 

kendi dilile hitap eden ve bakı i
çinden tanıyan Köroğlu Batmu
harriri Burhan Cahit Bey, anketi
mize fU cevabı verdi: 

1. - Yeni dil inkılabını başar
mak için metotla çalıtmak lazım· 
dır. Bu metotları seçmek müte
hassısların vazifesidir. 

Yalnız benim fikrime göre türk
çe kar,ılığı aranan ecnebi kelime
ler için o manalara yakın türkçe 
kelimelerin İftikaklannı bulmak 
ve ana kelimelerden yeni kelime· 
ler doğurtmak daha kolay olduğu 
gibi türkçe lahikalardan (ek) is
tifade ederek mevcut temiz keli
meleri de iflemek muvafık olur. 

Sonra icabında iki türkçe keli
meyi yontup perçinliyerek bir ma
na veren kelime çıkarmak ta ka
bildir. 

1 S inci liste 
ANKARA, 25 A. A. - T. 

D. T. Cemiyetinden verilmi,tir: 
Karı;ılıkları aranacak arapça 

ve farsça kelimelerin 15 numa
ralı listesi şudur: 

1.-Rağmen 
2. -Rakabet 
3. - Rakam 
4. -Rakip 
6. - Razi 
6. -Refah 
1. - Remİ2 
8. - Renk 
9. -Resim 

10. - Resmi 
11. -Rey 11 

Fennin terakkilerine göre halk 
(Devamı 2 inci sahifede) 

Listelerde çıkan kelimelerden 
manaları birden fazla olanların 
her manası için ayn ayn kar,ı-
lıklar ileri sürülebilir. 1 

Balkan Birliği fikri 
emniyetle yürüyor 

M. Papanastasyu'nun beyanatı 
Bükre,te toplanan 3 üncü Bal· 

kan konferansı konseyi, Balkan 
Birliği fikrinin günden güne 
kuvvetli bir cereyan alması ıçın 
musait bir zemin hazırlaınıttır. 
Bükrette toplanan konferansın 
başlıca iti 4 üncü Balkan konfe-

t
. -·K·-· .. ""'l'nameıini teshil etmek 
ı. onaeyın lkmcı cı:ıaeauu .• -

ruzname tesbit edilmittir . 
Dördüncü Balkan konferansı 

ıiyaal yakla,ma komisyonu Bal
kan miıaki hakkında lstanbul 
konferanaı tarafından kabul edi
len kararları tetkik edecektir. Fik. 
ri yakla,_ komisyonu Balkan 
memleketlerinde Balkan Iiıanları· 
nın öğretilmesi, ıanat eserlerinin 
mübadelesi, müzeler arasında mu 
nasebet tesisi, lktısat komisyonu, 
Balkanlılar arasında iktısatl çıılıt
ma birliği, ve zirat kredi, Muna
kalat komisyonu da hava nakli
yab meselerini tetkik edecekler
dir. • 

M. Papancuttuyıı 

Konseyin 3 üncü celsesinde 
YugoslaY Ye Yunan murahhasları, 
Selanikte toplanacak konferansta, 
ekalliyetler meselesinin müzake
re edilmemesini teklif etmitlerdir. 
Bu teklife, Bulgar murahhasları 
itiraz etmişlerdir. Bunun üzerine 
Yunan ve Yugoslav murahhaslan 
ekalliyetler meselesinin 4 üncü 
konferam ruznamesine konulma-

ama razı olmUflardır. Yunan mu· 
rahhaa heyeti reisi M. Papanas· 
tıuıyu Sofya'da gazetecilere fU be
yanatta bulunmutturı 
"- Son konferam kararlarmm 

(Devamı 2 inci .ahifede) 

,lllUUIHllRUllllllllllllll!llPmlDIHWIDDlmmıUDfiıp1•11111D11111M111' 

1 Gözümle Gördüm 
! 
~ 
~ 
~ 
§ 

~ 
1 

- Batan TQrlı gençlerine -

Fazıl AHMET 
Mazgalunm a.ı yanında rxu tutan bir gök VQTd1. 
Ayağınun altında da ·bir Uiİlmİf kök uardı. 

Yaralı bir -ybek gibi yere yatık bu göudc 
Bilmiyorum ne arardı, ne aezerdi o gökte 1 

Karanlıklar aluyarak boıluklan •ı•rdl 
Y Jdırımlar ırecelerin t& bağrını deıerdl. 

Gördüm bunu gözümle ben, bQ§ka ısöze inanmam, 
Gördüm buna gözümle ki, bora ıribi bir adam 

Birdenbire ıimıekleri allUcanda ınkarak 
Geceleri ko1JUklara, kuyulara tıkarak 
Yele.inden yakaladı kİfneyen bir ülküyi! 

• • • 
O saçsaça fırtınalar, o deliren ordular 
Çığlıklarla koıU§tular, bir ağızdan •orduları 

"Yaıakl. Yaıakl. Dön geriye/ Vurma yne dbrlnll 
Sen kinuin ki kovalarsın bin riizgcirın izini?'' 

Bir karplık vermedi O, riirdil ancak atını 
Vlküaünün kurmak için gökte temel katını/ 

(Devamı 4 üncü ııahifede )' 11:1 

nınınıı~ -
".ı111lHllllllllllllllllHld1111111lRDD ' 
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1ea et~ıve~at~-------1, ---- ----------~~~re~nfi~ · Boykotaı· Bir süal Deg" işiklik - --ordusu lstanbul kapılarına Yeni 'fürkiye tama· Rus 
gelip dayanmışt. ı Dünya yahudileri lngllterenin bizimle Mac Donald'ın nutku mile bir 

Almanya aleyhinde ticareti neden az? na•ıl kartılanıyor? Avrupa hükumetidir 
ı. - ŞoıH1lol, R1Uyantn Gelibolu 

yarımatl<Uını İ.fııal etmiyeCJ!ğİni llaa· 

dediyordu. 
2. - Lort! Derby de buna kar,.tık 

olarak lnııifu liloaunun ManJlllllGY* 
ıı•çemiyeceiine aö:ıı: ueri;yortlıi. 

Cortchalı:of, lqiliz Harici1e Nazı
nnın bu taahhüdü önünde Celibola 
yarımadasına aaker ııöndermek caiz 
olamıyacağını ileri ıürm~tü. İgnatief 
dedi ki: 

lngilterenin bÜ tatlı dillerine al
danmayınız Baıvekil Lonl Beacoıu
field muharebenin verdi.fi neticeler
den hiç memnun derJclir. Lorcl Der
by nin vaadleri bizi aldatmak ve bo
ğazları lngiliz filoaunun nüfuzu a]. 
tında tutmak için nrİlmiJtlr• Bea
~o?afield. !•tediii ııün Lord Del'by'yi 
ıatıfa ettinr Ye aözden ibaret oı.u. bu 
~aa_tl_eri onun şahama ait di1e hiçe 
ı~dınr. Unutmıyalon ki Batnkil şİm· 
dıye kadar hep RuayaJ1 lnııilterenin 
m;idahaleai tehdidile kendi heaabma 
hareket ettirmek yolunu tutmuıtur. 
Fakat bu tehdit hic bir nkit icra e· 
dilmeiıtir. · 

. Gortchakof, pek mütekebbir bir 
dıp!omal!•· Kendi fikirlerine karşı 
gclınmesıne tahammül edemez hid· 
detlenirdi ( 1 ). lgnatief'in itira;larına 
canı aıkıldı. lgnatief hahratında in· 
git.terenin vaitleri v~ Lord Derby'nin 
!•hfaaı h~kında tahmininin vukuat 
il~ teeyyut ettiğine itaret ellllekte• 
dır. 

lgnatief, Gelibolu yanmadaamın 
d~ _ R~a kuvvetleri tarafmdan ~ııali
nı ısti1ordu. 

- c .. n~ral Gorko bir kere ,.anma· 
daya ııirain. u-- Gelibolu aabiU .. 
rine yÜzer torpiller ko1anz. Bö1lece 
Ç~lı:kaledea ııeçecek fnııiliz filoau 
torpıle çarpmak tehlikeaine maruz 
kalır. O zaman Sir La1ard (2) padi· 
pha ve Babıali1e teair yapan:ıı:. Biz 
de Türklerle b&fh&§& kalmz .. 

Diyordu. 
Cortchakofun bu mGtalealara mu· 

halefeti, Şo .. alof'un Londradan tel• 
graflar yağdırmaaı, fpatief'in bu ta. 
lehini bükümsüz bıraktı. Çar, yuka• 
rıdaki talimatta ıı;örüldüiü üz
başkumandana Gelibolu Janmaduı· 
na girmemek. emrini verdi 

lıınatief, bu noktada muyaffak 
olamaymca, f&TOt fnııiliz filoau bo
ğaza ııirer, T•hut -daha ileri ııid .. 
r k- lıtanbula uker çdranna .,.. 
yapmak" lazım ıelecefbün de karar 
altına almmaamı İstemif, lataııbulda 
Müılümanlann faleyana ıı:elerek ı... 
riıti1anlara hücum etın..ı ihtlnu.linl 
ileriye ıürmüttü. Çarm telırafmda bu 
noktalar Üzerine yeft1- +. ı:......- • -
..... u .... u& ııe ıgnatıer araaındald dil· 
,ünce çarpı'1!1alannm lıılerini taıı· 
maktadır. Ceneral batıratmda Şo•a• 
lof'u kabahatlıyarak Gelibolu ...., Bo
laymn itııaline mani olma11 yüzün. 
den İngiliz filoaunun adalara kadar 
aokulmaama Ye boğazlara h&lı:Un ol· 
masına aebep •erdiğini iddia etmek
tedir. 

lıınatief, Rus ordularmm hazır ön. 
leri botken, Türklerin yeniden aaker 
toplamalanna Y&kit bırakmadan, b .. 
ınen lıtanbula doiru yÜrümelerini, 
boğazlara h&kim olan tepelerle Bel· 
grat onnanlannrn ve şehre au ve
ren bentlerin tutulmaamı iati1onla. 
Ceneralin fikri, boğazlan tutmak, 

--

fnııilterenin müdahaleıine imkan bı· 
rakmıyarak Türkleri sık boğaz et
mek, iatediği ıartlan Babıaliye ka
bul ettinnekti. 

Patl(fahın Çara müracaatı 
Rua orduları, Şipkadaki Türk kur• 

fttlerini aanp eeir ettikten, Süle:rman 
Pata orduıu, Meriç boyunu tutarak 
lıtaııimako'ya çekildikten aon,.. or
tada Ruslara ı..,... duracak bir lını,..· 
vet kalmamııtı. Muharebenin İptida· 
tmda Avrupada Ruılara karşı hazlJ'o 
lanan iki ordudan Gazi Osman PafA• 
nm kumandumdaki Tuna Garp or· 
duau Plevnede eair dütmilJ. Tuna 
Şark ordusunun bü,.ük lo11111 bunun 
üzerine Balkan ıarbme pçilerek o 
tarafta da ,.alna Siliatire, Raaçıık, 
Şumnn ve Varna kalelerini müdafaa• 
1• yetecek kadar ı.u .... et kalmııtı. 
Ceneral Corko'nuıı ilk Balkan hücu
mu üzerine Karadafdan getirilen Sü
leyman P&§A orduau Balkaıı ordusu 
adını aldığı halde bıınwı da - büyÜk 
loomı Şipkada Ve1eel P&fll kuman
daamda eU. ~lmutlardı. Tuna fllrkm
dan Balkan garbıne cıoçen lnnvetle
rin de Edirne yolu keıtirilince, elde 
hiç bir kuvvet kalmıyordu. Y alnıa: 
Yambobı Üzerinden Kırkkiliae (Kırk· 
fareli) ye ric'at eden küçük bir kuv• 
veti Mehmet Ali Pata toplayarak Ça• 
talcaya dofru ııetirebilmişti. Anado
ludan gelen Gazi Ahmet Muhtar 
Pata Çatalca istihk&mlarmı teftit et. 
mit, eldeki kuvvetle lstanbulan mÜ· 
dafaama imk1n olınadığmı anlamıt
tı. 

Abdülhamit, felaketin verdiği deh
tel içindeydi. Kendisini muharebe,.. 
teşvı"k edenlere, harbin d.,...amr müd· 
detince umutlandıranlara çok kızıyo,.. 
du. Sadrazam Etem Pata1'1 --bütün 
muıibetler onun başı altından çıkmıı 
ıibi ııöatererek,.- a:ıı:letti. Dahili,.. 
nazın Hamdi Pll4& aadarete ııeçti. 
Ser..er Pata Harici1e nazm oldu. in• 
ııiltereden yardon umudu olmadıitm 
anlayan bükıimet, dofrudan doğru1a 
Ruayadan mütareke "" muaalaha ı... 
tmıefe karar verdi. 

(l>eTamı yar) --.-------(1) Gortclaakof, ....,..._,.,,...,o-
larak Berlüt konıırwioıle bulundulu 
arada Ja ba kibir ve inadı yü:ıı:ünden 
Bimwrlt ile boJlllflftUffar. Berfin kon
wrcnnin üçüncü toplan,,,,...,,tla o .. 
mantı bapmıralılı- AlelıMınılr Pata 
..;,. alilllf, arltaaından Ru bcqımrrah
,,.,. Gortclıalıol fd .ös istemİ.ftir. 
Kon,,.. reUi olan p,..,.. Binnark, O.-

~~-~~~!~, J~:'ıcıı-J'l:J 
ilk önce kentlİlitÜn • .öylemui lôzan 
olduğunu iıldia efmit, Aleluandr Pa· 
fG bir meMle çıkamıamak için •ıra· 
•111• Rıuı bafoekiline bıralıhl1111 ııöyle
diii halde Gortchakol buna kabul et• 
miyerek ilk ıözün kendin. oerilme
aini i.temİ.ftİr. Binruırk ııös Türkiye 
batmurahh<Uının olduluna tekrar •· 
dince Ru• munıhlıaaı h{nmdan e
lindeki ktiiıtlarla ııözlüiünii mcucı 
üzerinfl atm~tu. Ba abf o kadar sert• 
ti ki ııözlükle ktiiıtlar nuaıanuı öteki 
acuna dÜf"IÜftiir. Butla premin ne 
~tıT .azametU bir adam olJuluna ·--· (2) Sir 1.aYord o a:amaa lnrilt.,... 
nin latanbal ıeliri itil. 

Fuhuşla mücadele •• 
Veni bir talimatname hazulandı, 
yoldan çıkanlara ne yapılacak? 
Dahiliye ve Sıhhat Vekiletleri· ı 

ıin mü.terek tetkikleri netic:eain
de hazırlanan yeni fuhut talimat
naı-.si, fuhut mücadelesi için ku
rulmu' olan b-.lrca eaulan tema 
nıen değittirmektedir. 

Yeni nizamnamede mevcut mad 
delere göre birkaç defa, birden 
fazla kimselerle dütüp kalkarak 
fu~~u aanat ve geçim vuıtuı itti
haz ettiğinden fÜphe edilen ka
dınlar hakkında gizli tahkikat ya
pılacaktır. 

F uhut sabit olursa bir komis
yon fuh,a sürüklenen kadının na
muslu hayata dönmesi için bazı 
tedbirler alacak ve bunludan bir 
netice hasıl olmazsa o kadın hak
kında fuhut talimatnamesi ahkl
mı tatbik edilecektir. 

.. Komisyonlar mahallin en 
yukae~ zabıta ve Sıhhat i.ıuirile 
Beledıye doktorundan mürekke 
olacaktır • P 

Yeni fuh\lf talimatnameıinde 
umumi evlerin açılmasına müaa. 
ade edilmektedir. 

Ancak bu evlerin yerlerini 28• 

bıta tayin edecektir. 
Yeni talimatname bazı kayıt· 

lar altında bulUfllla yerlerinin 
(randevu evi) açılmasını men'et
memektedir. Ancak bulu,ma yer
lerinde geceleri kalmamayacak
br. Buna mukabil otel ve pansi
yo:ılarda vesair herhangi gizli bir 
yerde fuhu' yapılmasma müsaade ı 

edilmiyecektir. 
Bir umumi lradııı keodi batma 

otur~utu evde. aanatini yapabile
cektir. Bu vazıyete ıöre yeni tali
matnamenin tatbikinden itibaren 
latanbulun muayyen. mahallerin
de umııınl evler açılmauna ruhsat 
verilecektir. Eski talimatname u
mumi evlerin miktarını çok aZ:,..t
mıfh. lstanbuldaki umumi evler 
Taksim civanndaki Feridiye ın..: 
halleıine inhisar etmiftir. Bunla. 
nn da miktan 25 den fazla değil
di. FuhfU sanat ihtiyar eden ka. 
dmlar timdiki halde yalnız sıhhi 
muayeneye tabi tutulmaktadır. 

Randevu evlerine gelince za
bıta bu evlerin hiçbirinin açılma. 
ama müsaade etmemektedir. Yal
nız son bir ay zarfmda lstanbu
lun muhtelif mahallerinde 20 den 
fazla randevu evi kapahlmıttır. 
Bundan evvel bu evler 300 den 
fazla idi. 

Yeni talimatname, çok yüksek 
içtimai gayeleri ihti•a etmekle 
beraber, gizli fubu' salgının da 
önüne geçeceği için fuhutla mü
cadele eden ali.kadar dairelerde 
büyÜk bir memnuniyetle kartılan
mıttır. 

Randevu otelleri 
Beyoğlunda 5 gizli randevu e

vi ve bu meyanda Odesa oteli 
wddedilmi~ ve buralarda bulunan 
15 kadın mu:ıyeııeye sevkolunmut 
tur. 

V ARŞOV A, 25 A.A. - Yahudi LONDRA, 25 A. A. - Reuter LONDRA, 25 A.A. - Bu aa- JıtVKARA, 25 ( A. A. ) - Mac Da· 
Leh mebusları Amerika Yahudi Ajanıı tebliğ ediyor: bah parlamento koridorlarında nald teklilintle yen~ Türkiyenin na· 
kongresinin Hitlercilerin Yahudi. •ıl mütalea etlilJiğinın açıkça anla-

yikl 
. . Avam kamarasında mebuslu- M. Eden'in evvelki geceki müda- ııfamad•"• Ankara mehafifinin ilk in· 

ler aleyhindeki taz · erının pro- b b mi k ti hal • uh ~ h dan iri, ecne i me e e erin e ve tavaaautu üzenne m a- tibaı oltıTak ya.sılnuflı. BuııünlerJe 
testo günü olan 27 mart tari inde lngiltere'ye nazaran Türkiye ile fazakar ekseriyeti hükQmetin ha- mevauk olarak öğrenJiğimiıu ııöre, 
yapdan nümayiflere ittirak etmek olan ticaretlerinin fazlalığı hak rici siyasetini kabul etmif olduiu hükumetimiz kendiaile iyi miinaacbet· 
hususundaki davetini kabul et· kında dikkat nazarını celbetmif, söylenmekte idi. t• balantluiumwı Londra Hükiime-
mi,lerdir. İngiliz ihracatçı tüccarın alakaaı- M. Mac Donald'm Cenevre nut• tinden Lontlra Büyük Elçimiz 1H1aıta· 

lN 
• "' H aile H ııerek bunıdıaki Büyük Britan• 

V AŞ GTON, 25 ~· - a- nı uyandırmak için ve Türkiye ta· ku burada büyük bir ihtiraz ile ya Maalahatııü:ıı:arı ılelôletüc tenev-
riciye nezareti, Hitlercilerin Ya- rafından gösterilen imkanlu kar- kartılanmıtbr• ıııiir etmek iriemiftir. 
hudiler aleyhindeki harektlerine f11ında bir takım çareler ileri ıür- Buna mukabil M. Churchill'in Birleımİf kırallılın Anlıaro Maal<> 
kar,ı hemen tetebbüste bulunm•H müttür. nutku meclis elaeriyetinin alkıt- hatııüzarr Möayii Morııan bugün öi• 
için bi,.,.ok Yahudi ve katolik te- M Col ili - b lannı kazanmıtbr· leden •onra Hariciy. Vekilimw :ııi· 

kk 11
.,.. d b" k tel f • "' e fU ceva ı vermiftir: BERLI A.A M yaret etmİftİr. Hem Londraılan gelen 

te Ü erın en ırço gra na- "Türkiye'ye yapılan ihracat a- N, 25 • - M. ac malumattan, h- de bu ziyaret eanct-
meler almıt.br- rasında lngiltere'nin hiueai - Donald'ın Avaı:a kamaramıdaki •ındalıi mükôle.-ttan aızan haberi•· 

NEVYORK, 25 A.A. - iki Al- Almanya ve İtalya müıtesna ol- nutku, Berlin'de pek müsait bir re göre lnııilt•re Hükıim•ti yeni Tür-
man aeyrisefain kumpanyuı önün mak üzere - diller bütün rakip teıir hasıl etmemiştir. kly.yi tamamile hir Avrupa Hüküm• 
de nümayı·tler olmn• ve Yahudiler menıleketlerinkinden fazladır. Ve Siyaai mehafil, bu nntku in- fi tanıdılatı .öylemiftir. Silahları.,.. ..,. ·ı· B kil" • d 1 saltm.ı konleralUtUla tevdi olanan in· 
Alman vapurlarına binmek veya 1932 senesinde ayni niııbet daire- 1r1 ız atve mın ÜfÜDCe erinde ııim teklilüul• Tiirkiyeden bahıolun-
etya yükletmek için alını• olduk. ıinde artmıttır. bir tahavvüle delil adcletınektedir. mcımaauun tara 0 huauda herhangi 
farı biletleri geri vermitlerdir. fngiltere'nin Türkiye büyük el- BELGRAT, 25 A.A. - Mac bir terecldüttaı ""ya bafka bir likir-

Avnıpaya gitmek üzere yolda çiliğindeki ticaret atafeai munta- Donald'm Avam Kamarumdaki ":'~ileri !,•ln~p nrl Türki;yenin U.. 
_ _,, zam raporlarla malumat vererek nutku, Belgratta elim bir hayret n ... ..-•• mau-lerine •öre iateaıo 

bulunan profesör Einstein, musen d K İ fi va.ziyette Mrbat olmaaı miitalea· 
telgraf Ajansına bir telgraf gön. lngiliz tüccarlannm Türkiye'de uyan ırmıfbr. iiçük tili.fm na. sırulanılır. Kezalik Türkiye için telt· 
dererek y ahudiler aleyhindf'ki bulabilecekleri mahreçler hakkın zarında muahedelerin yeniden tet· lif edilen tayyare nispeti Je her türlü 
zulümlere kartı onların müdafaa. da kendilerini tenvir etmektedir. kilci meselesinin mevcut olmadıit müsakereye, tculil .,. ikmale miiaait 
sı için hemen tetebbüsatta bulunul ----«=~·---- ehemmiyetle kaydolurunaktadır. bir meuza oltlula bah olanarak ani 
ması ve Yahudilerin melcei olan Amerika filosunun M. Mac Donald'ın Roma, Parla •-lı nokta BiJyiilı Britanya Hükıi· ve Londra'daki beyanatları ara- -tinin Ffikçe inkifal etmekte olaıı 
Filiıtine fazla miktarda Yahudi manevraları smdaki tenakutlardan bahaedil- lnııüten "" TOrkiy. Joetluluna çolı 
gönderilmesi lüzumunu ehemmi- ltıymet atletnwltte oldufanun .ara-
yetle kaydetmittir. Amerika lej. SAN PEDERS, 25 A.A. - A- mektedir. hatle "" aamiml7flfle ,,.,..... edilmesi· 
yonları kıdemlilerile lngiliz harp merika filosu, Kaliforniya açıkla- V ARŞOV A, 25 A.A. - Lehi. <lir. 

kıdemll·ıerm· den mu···--kkil 3000 nnda 4 gün müddetle torpitolar tan'm Roma aefiri Kont Potocki'· Bun-
6

• ıı. .. H~ Vekllimia 
......- f d d ld kta · f baf ld b bu açılı beyanatıa t.,...llılJr eclcrek 

ki,iden mürekkep bir alay, 6nle- tara m an uman saçı ı n son nm isti aaı siyasi me i e eye- Ucule eclilen 6a hlulyatın tmrıamile 
rinde muzika ve bayraklar oldu- ra torpillerle yapılacak taarruzla- can uyandırmıf, bir takım mütale Cilmlıari,..t Hiikametinlıt düfiinlif .,. 
ğu halde Almanyada y ahudilere ra kartı donanmayı himaye ted- alara yol açmıtbr• da;ytttılanna tekabül e;yletiilini a,,,J 
kartı yapılmakta olan tazyiki pro- birleri için tecrübe maksadile ya- Kont, iki güne kadu vazifesi aamimiy.tı. alylemı,tir. 
teıto etmek üzere NeyYork sokak pılmı, olan gizli manevralarını batma gitmek ilzere Roma'ya ha.. Köy mualll 1-rl 
lannda dolqmıfhr. bitinnittir. Bu manevraya fazla reket edecekti. Ve bütiin hazırlık· m '"' 

gemi ittirak etmittir. lannı taınamlamı' bulunuyordu. 'ANKARA, ZS (Telelonla) 
LONDRA, 25 A.A. - "Yahu. .....__....;....,.......,...,,,,,,.....;,.,...:---------=--.-- ---'~-_..,,,,_....,. ___ 'ICöymekteplerinJe ziraat bilperi 

di dütmanlıima klU'fl mUcadele- • n•ı k tj okutmak için icap eden aa.lan ue 
de bulunanlar birlifi" Yahudile- 1 an e banan için açılması luırarl"f'UI 
rin her türlü Alınan ~yaama boy- '(Bqı 1 lnd ıoahifede) brı lrmJ.ann programlarım hazırla. 
kot yapmakla kalmamalan, Al- lisanına kadu girmit otomohil, Adana 452, Afyon 365, Amu- mak Uzere Maaril Vekaletince tq-
man filimleri gösterilen ıinema. radiyatör, kalorifer, motör, uan- ya 200, Antalya 177, Artvin 29, kil edilen komlıı:yon toplantılarına 
larla Alman lokantalarına da git- sör gibi kelimelerin beynelmilel Balıkesir 379, Bilecik 332, Bolu deoam etmektedir. 
mem~leri gerek oldufwıu bildir- bir mahiyeti oldutu için bunların 109, Ordu 34, Bursa 248, Çanak. Komi.yon temmmda k6y maal-
mittir. behemehal kar,ılıklannı uama- kale 505, Çankm 72, Denizli 665, llmlerine malmu olmaA here~ 

Hltler U yapntla ia lüzum yoktur, sanının. Gaziantep 66, İçel 169, İstanbul lacalı lrunlaruı program/annr lıo-
BERLIN, 25 A.A. _ HitleT, 20 Çünkü halk bunlan teıiı etmit 632, lzmir 194, Manisa 47, Menin :nrlamrfhr. Proqraııı oekaletin 

niaanda doifumunun 44 Uncü yıl- ve türkçelettirmittir. Mesela mo- 85, Muğla 200, Niğde 211, Samawı tcutilılne arzeJilmiftlr. Prograırı-
d6nümilnll kutluJ11~8Bu mU t5riln arka.ama bir "cü" lahik.aaı 100, Sinop 259, Tokat 88, Zonııul. lar memleketimizin maJ.telil mrn-
..... ~""""' .,.. ..... ~nu mıW ......_,.. "°'_.. •• _.. T-r - dak 21 l. takalarının haııaıılyetlerl na:ı:an l 
tezahiirler yapılacaktır. - Diler Türk lehçelerinden İ• Llate ( 12) dbaru a!•ncrralt lıazırlanm~r. 

Leipzig tehri, Hindenburg ve tifade bahsine gelince; bunlardan Macera: o_ıan, biten. Mademlriı llyle BunJan bapka komi.yon köy 
Hitler'i fahri beltlferi intihap et- İstifade etmek bir bilgi itidir. Bu olunca, llyteıae, 0 bakıma göre, çllnkü. muallim mektepleri tuislne taraf. 
mittir. dillerdeki tlirkçe kelimelerin bün- Madde: olum. hamur, kök. dip, parça, tarılrr. Bu maksatla ._ __ ----•-. ·ı kurultusuz. Maddi: çılamma bakan. Jı:u... ocu:ı -~ 

Komünist Tlıaelmann yeaı ı e bizim tivemiz arasındaki ruJtuıus, köklil, dipli. Mahi,.etı lb, iç hazırlanmaktadır. 
çekildl mil yakınlığı veya aykınlığı aramalı- garıınu,u. içyU•U. tizdurumu. Manlı ~ Askerlik kanununda 

BERLIN, 25 A.A. - Ha,,.. A- dır. 1 n!h1egeçen. brralmııyan. aakatlıyan. Ma- t diJI 
janamdan: Moskovadan gelen bir Herhalde bütün Türk camiası- nıaı Engel, dö4ilm. Md.uı Almqyerl, a er 
h be 

.,...__ - mn muhtelif leh,.elerinin birl-tiği kaynak. Mem~r: buyurulmuı, l§gördU· 'ANKARA 25 (Telel 
a re göre • naclmann Alman b T -T rU~en. Memurı,.etı ıuıırUşlUk. lfçllllr. . • onla) -

komüniıt fırkası riyasetinden çe- ir ana yol olacaktır ve bu yoldan Mühaleğaı Kabartına, büyütme, taırr- "Askerlik mükelleliyeti lranana-
kilmeğe karar ftrllli,tir. Maama- iıtifade edilecektir. ma. p6hpölıleme. Mübarekı oğurlu. nan 39 uncu madclainin clef4tiril 
fih bu haberi teyı·t edecek djıoer - Romanlarda hanııi tUrkçe ke- kutlu. me9i haklıınclaki lliyiha ru:ınaine-,. ı· len" kull dığmu PUorlnalı: Ma- al Adı• biç bir haber alınmamıttır. ıme an soruyorsa- ----•=••---- ye ınmı,trr. ıye Encihrıenl 

Sulama işleri 
(Ba'ı 1 inci Ahifede) 

aldık. Zaten bü~e bu a1daa ltı,__ 
Ziraat Vekiletine ııeçtnlıti. 

Kon,.. ovuı sulama idaresi bu ..-,... 
ti önlemek için Be1tehlr Gölünd• b
nall.,. ın - kapaklan 1-1.S metre 
indinnek içia 250-300 bin linı bir ~ 
ral ııöateriyorda. Halbulıi o tarihten iti 
haren ancak bir a1 ..... elisi kabul edil
aıit olan ve kendileri t...afmdao teklif • 
dilmit olan bii~ ,.en; kanallar açmak 
için DO Ma lira,.. kadıır iatilııru akılı
na aeWıi,.et nrilmifti. Bir taraftan 
menaa behaolau bu •11 darlıfı bir taraf 
tan da aulama idare tehel<ıl9inia pnitie 
mesi arumclalıf adile ... - bpakla
nn 1-1,6 metre in~yle ileride bu 
•ıale ıelebol-ı. nzi1et iizerinde te
yaklcuf ettik. 

Meseleyi, boa lı içia asıl aalahiyet -
bibi olan Ye Konya OY&ll tulama i.ı..r. 
ıi bütçesini Ziraat Vekaletiyle müıte
~en iclare,.e - olan Nafia Vekale 
~"" aorduk. Vekilet derhal bu butu1 
IÇ1n ?'Ütebuaıs konaeyi mahalliae gön
dereli, B_W>an Yenliii rapor da ba.ı.ütiift 
batka bir tekilde idi. KooU.,. bpakla. 
nn &faitn indirilmesini mahzar! 
hatta ileri aeneter teh"'--" =-~--'.'. ... 
b 

__ ,,,_ U&eU ı~..,, ....... 
U 1::'uew< vazi1eti Önlemek için ben 

tedbirler tani1e ec!i,.,..clu. Ba tedbirler 
daha az maRafl1 idi Bun! · • 
1 d ---" • • · • ar ıçuı ~ er . e u"""'"' aliden bir kanun tadili ie-
tedık.. Bu kanun Jayiı.1111 ile Kooya OY • 

•ı.nd.ı muntazam lmnallar •-- _ • !' 
90 bin linlılı: lıir iıtikraz açıunuı ıçm 
yet aldılı:. aktına telibl-

Vekil B ............ - CöP-U • _., haldmıcla - - ...... zıy..... izahat -.ittiı. 
vekil Be,. izahatına devam .... .:__. 

--'- ul ·~---' • - ge. ~ • llmll ı_,nın Ye S-ek mütııhaa 
amn bu meMle etrafında Yenlilderi 
porlann birbirine u,_mft ııöriiJ..; 
ıneoelenin tekrar Ye yeniden esaslı bir 
surette tetkikine lüzum ııörüldütün;ı .,. 
mesele ile yakından aWradar olan Nafia 
Vekaleti tarafından aular umum mildü. 
rü ile mütelıasau Kuntııenin BenehR-e 
ıinderildiği · aöylemittir. 

Bu izahattan aonra rıwıamede bulu. 
nan maddelerin miizakereaine ıeçilmit 
ve B. M. Medlai 1932 _.. tepinisa· 
.,; v-. kanun..,nel aylan hesabatına ait 

n~iz inkılap nesli" harp sonu Balkan birJigv İ :: lb:erinıle bazı tadiller yap-

muharrirleriyiz. B • ılil" l I (Ba,ı 1 inci ıahlfede) u .a .. ta glSre n azı terhisle-
Binaenaleyh, yazıma yıllardan- b.k -'- b '--' hL" l l ta.t ı ine karar vermekle Bal'--- nne ıraRUan ma RUm yet er için 

beri ıadelife doğru akan tUrkr- __ ,_ ..,... l ,..... m .. • ...... ı. kabul edilmit oluyor. Kü. mururrı zaman cereyan etm yeee-
nin bugllnkü vaziyetini ifade eder. ük İ x: l el JJ 6 
Ed b

• d"d • ç tilafın yeniden kurulmaıı •• yo un a ma eye ir lılıra lJa. 
e ıyab ce ı enın, Divan ede- R • --'ü ' ti omanya ile Yugoslavya'nm Bal- 118 aı mlJ '· 

biyahnm kafalarımızdaki afdalı kani ÖJ 
tesirlerini gidermek için adeta es- arda bir çalıtma birliği vücu- üm ceza•ı 
ki ifade ile düfilndütümüzü türk- de getirilmesine mini olmıyacak- 'ANKARA, 25 (Telefonla) -
çe ile yazmafa çalıfryor, adeta tır. 'Aılam öltlürmelı matlJninılen ~ 

rcü duk. B 
Dördüncü Balkan konferanaı lu Tebarhil kö··"nden Mehmet o" 

te me yapıyor u lnkıllp. S l • ikte l P4 •· 
tan IOllra yazrlllrllDl%ın daha - e an top anacaktır. Ekalli- lu Halilin öllJm ce:ıa.ına çcrrpdma-
ginl~ii mubakkakm. yetlere ait baklarm muhafazasına n lıalılnncla Kütalıya afrrce:r.a 

B ani 
gelince, önümüzde ömek olarak mahkenresin- -·-"en '=-n ı-. 

en rom anmda zaten tora T ki n ~- ""'"' RID'-·' .... ür ye e Yunaniıtan vardır. blki haAkrnıla'-• BA-·'-"'-• ı--'--
plme:rfnce uapça, acemce keli- B ik. d ı ki ih '" -..--- ..._ me kullanmalll. u ı ev et es · • tillfları halle- resi mecllıı:e gelmirtlr. 

B dince, ekalliyetler meaeleıi arala. llya• Hoca hakkında 
azı 6z Hlrlcce kelimeler o ka- rında iyi müDafebetler baflaması-

dar botuma gidiyor ki kullanmak na enpl olamamıt ve ekalliyetler ~Z~IR, 25 (Milliyet) - Evlıal 
için fınıit anyoruni. de iyi muamele g6rmeğe baflamıf Miiılüriine telııllt mektuba yazan 

Ötiirii keliqıesl gibi: Bundan 1). lardır. Eier Balkan miaald imza ile Çorumda muJ.akemesl yapd-
tnril, eundan ötürU... edilecek olursa Yugoslavya. Yu- makta olan llyaa Hoca haklnncla 

- Ye.ni anket listesindeki arap- nanistanda ekalliyetler meseleıi- burada bazı kimselerin ütinabe 
ça kelimelue tiirkl(e ka'l•· nin halli için elverifli prtlar elde •uretile ilaıleleri lıı:tenmirtir. 

~k .=::ı. tıaki ~';: ;:r~; edilmit ola_cak __ ~~:,__ fzmlr belediye itleri 
liıtede ganimet kelimeıl vardı. Masrafta rekor IZMIR, 25 (Miliyet) - Anka-
Bunun tam ka11ılı~ A.,ık p.,_ ta- Gelen haberlere aöre tetriniıa- rada bulunan '1elediye reÜİmİ% 
rihinde "doyumluk" dire g--r. " Kar•ıyaka su innı· hallettı'"ın· 1·,10,.. 

h 
-,,- niden tubat ortalanna kadar Ja. Y -y-· " "' 

Bu kelime Ofuma ıritti. Mesel&: pon hükametinin Cenevredeki mu liralık döııizin ac bin liraya iblalfı· 
"Türkler sav._ girdiler. Dütma· rahhaslarına verdiği talimatlar i- m temin eylediğini gönılertliii 
m kırdılar. Çok doyumluk aldı- çin sarfedilen telsiz ve telgraf pa. telgralta b'.lılirmiflir. 
lar." Ne güzel değil mi? TUi 5 milyon yen tutınuftur. Ja. 

M. S. pon gazeteleri bunun bir rekor ol. 
Derleme fl•lerl clııfunu yazmaktadırlar. 

ANKARA, 25 (A. A. ) - Türk --co• 
Dili Tetkik Cemiyetinden: Marbn lktısat konferanıı 
ikinci haftaıı sonunda (13.731) e ve borçlar 
varan derleme fi,leri marbn ü
çüncü haftasında 5839 .fit daha ge
lerek 19.570 e baliğ olmUfhır. 

Yeni gelen fitler de töyle ayrı-

1UCcliı he...,lan tetkik encümeni mıızba. 
tası ile Kara Gedikli ldlçiik sabit Ye ila 
zar mektepleri talebesinin aakeri Uıeler 
taleb•i ıibi iaıal lıaldmıdaki kamın Ji. 
yihası müzaket"e ve kaba! edilmiıtir. 

Mocliı puarlesi ııü.mi toplanacalıbr. 

V AŞINGTON, 25 A. A. - M. 
Hull ile lngiliz aefiri, Huiciye ne
zaretinde dünıa lktıaat konferan
sı ve harp borçarı meselesi hak
kında uzun uaadıya görütmü,ler
dir. 

Bu ı3rütmder, sadece malü. 
mat vermek kabilinden olmufbır. 
Hiçbir karar ittihaz edilaıemittir. 

Konyada kuraklık 
tehlike•I kalmadı 

KONYA, 25 A. A. - Perfembtı 
sabahı baflıyan yağmur kısa llDI· 
lalarla geceyannna kadar devam 
etti. Cuma .abahı kara çeııirdi ue 
öifleye kadar ya*dı. Kurakltk telı 
likesi lralmatnıfttr. 

1500 liralık yardım 
Bağdat'ta Abdüllatif Ef. ismin· 

de hayırperver bir zat 1500 lira. 
lık bir çek göndererek Hili.liah· 
mere teberrü etmi,tir. 
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Ekonomi 

Yumurta ih acatı durgun 
Bazı memleketler Almanyaya karşı 

mukabeleye hazırlanıyorlar 

Halkevlnde 

Köycülük 
idare heyeti yeni 

tedbirler aldı 
Almanyanın yumurta ithallb 

üzerine koyduğu ağır reıim bütün 
)Umurla müıtahıili memleketler· 
ele şiddetli teairler bırakmışbr. 
Bu yüzden bizim de yumurtaları
ınız 60 paraya kadar dütmü9tür. 

iıtatiatiğe .ııöre. 
Madde 
Yapak 
Tiftik 
Kutyemi 
Kabuklu fıDdıli 
Arpa 
Afyon 
Üzüm 
incir 

vaziyet tudur: 
Nihai rekolte 

120,000 balya 
40,000 " 

50-60,000 kilo 
4,000 " 

600,000 ton 
800 aandık 

52-50,000 ton 
30-28,000 ton 

Romanya ve Yugoelavyada da 
bu reaim arttırmanın teıiri fazla 
olmuf ve bu memleketlerde Al
ınanyanın bu hareketi infial uyan 
dırmıftır. Alman etyaaına kartı 
Romanya da menfi harekete geç- Madde 931 den devre

dilen atok 
40,000 balya 

yoktur 
120,000 kilo 

Cüz'i 

Halkevi köycülük tubeıi idare 
komitesi dün akf&JD bir toplanb 
yaparak netredilecek köycülük 
ırazeteaini önümüzdeki ay bqın
cla netre karar vermittir. Köylü 
ırazetesi tek yaprak olarak netro
dilecek, köylere gönderilerek, 
muhtar odalarının duvarlarına a. 
sılacakbr. Gazete her ay batı çıka 
caktır. Gazete bir ay köy duvarın
da aaılı duracaktır. 

mit ve mü,kilat çıkannağa karar 
vermittir. Eğer Almanya ile bir 
aureti hal bulmamazaa, Romanya 
bu mütkilatı arttır-" kararında
dır. MalOmdur ki Romanyanın 
Almanyaya ihracatının birinci 
safında yumurta gelmektedir. 

Yugoslavyada da telat büyük
tür. Yugoslav hükômeti dafıa zi
yade Almanya ile bu it üzerinde 
yeni bir ...tatma tekli bulmağa 
çalqmaktadır. 

Bir iatatistiğe göre ıubat zar
fında Haydarpaşadan ihraç edl-
1.tn yumurta miktarı 60 bin lira
lıktır. 

Yerli mallannda fena 
malzeme kullanlar 

Bazı kimseler piyaaada aablan 
ve yerli malı damgaamı ~ıyan 

bazı mallarm çtlriiklüjiinden, iyi 
malzeme kullanılmamasından Ti
caret Odaaına fikiyette bulun
maktadırlar. 

Oda yerli mamulatın kıymeti
ni düfüren bu hadiseleri retkik et
mektedir. 

Tenzilatlı aatı,ıar 
• 

Yaklılfllll bayram dolayıaile bir 
çok ticarethaneler tenzilatlı aab9 
yapmak için Ticaret Odaaından 
müsaade iatemektedirler. Oda bu 
müracaatları tetkik etmektedir. 

Milano ıerg:İıi 

Milano sergiıine memleketi
mizden ittirak edecek firmaların 
mümessilleri bugünlerde hareket 
edeceklerdir. ihracat ofiai bu itle 
mefgul olmaktadır. 

Yünlü kumaşlar 

Gel- omir mucibince bundan 
sonra yüzde otuz niabetinde pa. 
muğu ihtiva eden ve metre mu

rabbaı 300 gramı geçmiyen yün

lü kumqlar da aaff yün gibi mua
mele görecek ve ithal resmi alına-
caktır. ' 

Ne kadar ıtok mal Yar ? 

Ticaret Odası ba,Jıca ihraç et
yamızın nihai rekoltelerini ve ge• 
çen seneden kalan atoklarm haki
ki miktarını teıbit etmi9tir. 
Odanın bu huıuıta hazırladığı 

1 BORSA 1 
,., Banbundan ....... cet .. eklir) 

25 MART 1933 
Alqam Fiatlan 

l•tiJaulaı" ı T.ı.ftllt 
Jatikra.• dahılı 97.- Elelr . 
ş .. k d. 1ollan 4,25 trilr 
D.Mu••~)ud. 58,- T•-••• ;I 
Gümrükler 5,75 TG..a..ı ~ 
S.7di m•IJ 7.- Raf.tun 
Baidat l l.7I 
T . aık...iye 7,7S Anadol• 1 
la•İr Bel.dit• Jjl 
J.tilı:r•~• 19 .... aıı 

ESHAM I 

lı. Ba. Nama 10,15 $ 
,, ,. Hanıiline 11.-

,. " Müeııiı ı ıs .
Anadolu Hiııe 
!lrne<li 24.-

Reji 
Şir. Uriye 

3,80 
ıs.-

Romontf 
Terlroı 

Çla-te A•. 
ittihat der. 
ş .. k doy. 
Balya 

Şark m.-. 
Telefon 

ÇEK FIATLARI 

Pariı 12.03 ı Prai 
Londra 725 Viyo:.na 
Nüyork 47,37 1·2 Madrit 
1\1il.ı.no 9.23 Beri in 
Brüksel • 3,38 ı-2 Varto•• 
Atina 81.8ı.25 Peıte 

111.111 

44,30 
43,SO 
118,80 

24. -
35,541 
lo.so 
25,45 
2.--
2.50 
z.1111 

14.-

15.93 
4.28 
561 

10,98 
4,21,28 

3,90 
Cen..vre 2.45,28 Bülı:re9 ll0,08,711 

• Sol ıa 67 ,31.50 Belpat 35,-
Amsle t Jam ı.11,50 Mosko•a 10,84 

NUKUT (Satıı) 

Kuruş s XurllJ --
::J f Fre n ıı :ı: 170 .. - t Şilin, A•. 26.-

1 l • t~ l' l i n 727 l Pueta 17.-
1 Dolar 210.- l Meri.. 50,-

20 Lirrt 2ıs 1 Zeloti 24.-
20 f. Belçika ı 1:, J Penıa 33,.-
2:0 Drahtrı; 25.50 20 La7 23,-
20 ' 11 \l(t• B:lO t 10 Dinar ss.-o l.f'\ft Z6. l Cf'rno•eç 

Yapak 
Tiftik 
Kut yemi 
Kabuku fındık 
Arpa 
Afyon 
üzüın 
incir 

.. 
3800 aandık 

yoktur 
" 

Bağıraak ihracatımız 
Mühim ibraç e•yamızdan olan 

bağıraakların aon zamanlarda ha
riç piyasalardaki vaziyeti fena
dir. 

Vaaati Avrupadaki resim yük
seltitleri bağırsak ihracabmıza 
menfi teair yapmıttır. Difer taraf
tan Amerikada son banka buhra
nı bağırıaklarımızın b_,Iıca mah
reci olan orada da alıcı bırakma-
mıttır. 

Mükafat verilecek 
Halkevi dil ve edebiyat tubeıi 

yakında mükafatlı eıerler müsa
bakaaı açacaktır. Edebi eaerlere 
rağbeti celbebnek, güzel yazı yaz
mağa tetvik ebnek için Halkevi, 
müsabakada birinci gelecek ede
bi esere nakdi mükafat verecek
tir. 

Türkçesiz el ilanı 
Bir vapur acenteal 

adliyeye verildi 
Ticaret Müdürlüğii bir vapur acen• 

teaini, muamelesini Türk liaanile ya.
madıiı için Cümhuriyet Müddelumu· 
mili.tine vermiıtir. 

Liman işleri 
Hamdi Bey geldi, his

sedarlar toplanıyor 
Ankarada bulunan Liman ŞU.

keti müdüril Hamdi Bey tehrimi- / 
ze avdet etmi,tir. 

lktıoadi müe-1er kanunla tük
çe kulanmak mecburiyetindedirler. 
Merkezi tehrimizde bulunan "V atıt" 
namındaki Tapur ... seyahat ac-la•ı 
Atlnaya tertip ettiği bir aeyahat için 
yalnıs nunca yaaılı el ilanlan dairt· 
mıtbr. 

Ticaret Müdlirlüjü kanunun bu hu· 
auata kendine verdiği aal~yetlere ia
tlnaden dün bu müeueseyİ milddeiu
mwnflife venniJtlr. 

---«O>---
Tapuda 

Liman tirketinin perfembe ııü· 
nü yapılacak heyeti umumiyeıi i
çin meclisi idare raporu haz1rlan
mı9hr. Raporda umumi dünya 
buhranından tabit olarak lstan
bul liınan itlerinin müteeaair oldu 
ğu zikredildikten sonra tirketin it 
hacmini tevsie çalı,tığı zikrediJ. 
nıektedir. 931 aeneainde 1,444.000 
lira olan liman varidab 932 de 
1,286,000 lirayı bulabilmi~tir. Bu
na mukabil tirket te 119,117 lira
lık tasarruf yaparak tevazünü te
mine çahtmıtbr. 

Geçen aenenin aafi temettü ye
künü 32978 lira iae de bu para 
ıermayeye yüzde altı faiz verme
ğe kafi gelmediğinden nokaan 
kalan 54,077 lira için rigorta be
deli ~rtılığından münakale yapıl 
maktadır. 

--0--

Mel Şor 

Mabnazel Şor'un aahte pua
portla Atina'ya gitmeıinde alaka
lan olan bazı kimselerin de ifade
leri almmaktadır. Bu huıuata ba
zı yerlerden beklenen malilmat 
geldikten aonra, evrak Adliyeye 
verilecektir. 

>----
iki artiat geliyor 

Haber aldıiımıza göre 90hrimize 
pek yakında konser vennek üzere A· 
vua~ryanın ikl büyük ıanatkan ıele· 
cektır. Mile. Edith Wachtel ve Möa· 
yö Neumann İ•mindeki bu aanatkirla· 
nn biri piyano diieri viyolonael çal
maktadırlar. Avnıpanm müteaddit 
şehirlerinde verdikleri konaerler bü
yük alikayı mucip olmut ye çok be
ienilmittir. 

Konser nisanın üçüncü pazarteai 
alqamı verilecektir. AYMlpanm çok 

..... b . 

Yeni yapılacak teıkflAt 
Kadutro Fen Müdlirll Halit Ziya..,. 

Teftlt Reisi İsmail Hakkı Beyler teh· 
rimise gelmifler ve burada haslran
da yapılacak kadaatro t.fkjli.b etra
fında tetkikat yapmışlardır. 

Ayni zamanda, lzmir Tapu Sicil 
Muhafaza Müdürü buluaan lamall 
Hakin il; cHin alqam Baadrnna yolu 
ile lzmire rftnıiştir. 

Halit Ziya Bey de bugünlerde Ju.. 
karaya dCSnecektir. 

latanbalda haziranda AJ,..clar Te 
Adalarda kadutro teflı:illb yapacak
br. Koaya, Mudanya, Buroa ve An
karada da haziranda kada•tro tefld
IAtı yapılnıaıı mukarrerdir. 

Ayni zamanda ıehrimisde tapu ai
cil muhafızlık kadrolan da ıenitle
tilecek, bazı müdtir . ve memurluklar 
Tapu Sicil Muhafıslıfı ismini alacak· 
tardır. 

Karııhk bulma komiayon 
Tapu ldare•iade. mallzenlerindelü 

eakl kütüklerde yasılı türkçe tapu ta
birlerinin ve timdi kullamlan tapu ıa
blahlannm türkçe kal"fılaldannı bul
mak üzere bir kom.la,... tetkil eclif. 
mittir. 

Saffet Bey 
Gazi Terbiye Emtitüaü içtimaiyat 

muallimi ve Türk Tarihi Tetkik Ce
miyeti azaamdan Mehmet Saffet Be:r. 
Maarif Vek&leti Milli Talim°" Tel'ftl. 
ye Heyeti azalıiuıa tayin edDmit n 
bu tayin i.li taatika iktiran etmiftir. 
S..ffet Bey Amerikada K.olombia Da
rülfünununda terbiye tah•ll etmiş kıy
metli gençlerimizdendir. Bu tayinden 
dolayı memnuııiyet beyan eder .... 
Saffet Beyin yeni vazifeoind" muvaf
fak olmaamı dileriz. 

Papaz mektepleri 
Şehrimizdeki bazı papaz mek-

. teplerinde bütün talebeye flUDil ol 
mak üzre "moral"ismi albnda bir 
nevi din deni okutulduğu yapı
lan teftişler neticeainde anl89ıl
mışbr. Bu den Türk talebe de 
dahil olduğu halde bütün talebe
ye okutulmaktadır. Halbuki ecne
bi mektepleri talimabıameaine 
göre laik olmiyan papaz mektep
leri yalnız katolik olan talebeden 
arzu edenlere dil) deni okutmak 
aalahiyetini haizdirler. latanbul 
maarif mlldürlüğii bütün talebeye 
okutulan bu "moral" denlnin ma 
hiyetini ehemmiyetli bir tekilde 
tetkik ettirı:ıektedir. 

Bina tealim ediliyor 
Maarif ve Defterdarlık memur

larından mürekkep komiayon dün 
den itibaren Düyunu umumiye bl
naaının tesellüm muamelesine bat 
lamıfbr. 

---•«O>---

y unan milli bayramı -
Dün Yunanlıların milU bayra

mı olduğundan saat 17 de konao-

Beledlyede 

SürpAgop - ·-
Tapudan mezarbğın 

senedi alınıyor 
Belediye Sürp Agop hakkın

daki ilamı mahkemeden çıkart
mıttır. Yarın bu ilamla Tapuya 
müracaat edilecek ve mezarlıtm 
Belediye namına senedi çıkartıla
caktır. 

Kimıesizler yurdu 
Galatada açılacak kimaeaizler 

yurdunun faaliyete geçmeai için 
çahfaD komisyon bugün vali ve 
Belediye reiai Muhittin Beyin ri
yasetinde aon içtimaını yapacak
tır. Bu topantıda yurt için hazır
lanan nizamname müzakere edile 
cektir. 

Seyyar ekmekçiler 
Yapılan teftitler sonunda Sa

matya, Yedikule, Akaaray, Fatih 
ve Eyüp taraflarında hala ekmek
lerin küfeler içinde aabldığı anla.
tılmıfbr. Seyyar ekmek satıcıları
nın çinko kaplar içinde bu ekmek 
leri muhafaza etmeleri llzım gel
diği tubelere tamim edilmittir. 

---«O»---
Pollate 

Bir eve taarruz öltlmle 
neticelendi 

F-rde bir cinayet olmut ve 
Hasan isminde biri yaralanarak 
ölmiiftür. H&diae 9udur: Fenerde 
Mollaa9kı mahalleainde oturan Ha 
tiçe H. mın evine Eyüp, Ömer, 
Şücaattin taarruz ederek içeriye 
giriyorlar. 

Bu •ırada evde Hatice Hanı
mın kard.,.l Haaan Efendi bulun
maktadır. Aralarında kavga çıkı
yor ve diğer llçü Haıanı yaralaya
rak kaçıyorlar. 

Haaan hutanede ölmüttür. E
yüp, Ömer, Şücaattin yakalanmıt
tır. 

lnhl9arlarda 

Hüıni Bey gitti 
1~ J llPUID müdürü Hüa

nü B. Ankara1ya gitml9tir. Hüsnü 
B. in Ankara'ya gitmesi bütçe ve 
müdürler araamda yapıacak deği
tikJer hakkında izahat vermek i
çindir. Verilen habere göre iatifa 
ebnİf olan müdür muavini Aaım 
B. in yerine teftit heyeti reiıi Hüs
nü, teftit heyeti reialiğine de me
murin mödilrü Abdülkadir B. ler 
tayin edileceklerdir. ----Dizenll poata 

1 Niaan 1933 ~n itibaren An
kara ile lıtanbul araamda munta
zam tayyare eeferlerine bqlana
caktır. Ankara ile lıtanbul ara
ımda mektup ve posta paketi ka
bulüne bqlanac•fı gibi yolcu da 
gidip gelebilecektir. Bu maksatla 
Ankara'da teşldl&t yapılacaktır. 
Her yolcudan 40 lira ücret alma
caktır. 

Mahkemelerde 

Vilayette 

Kıymetli eserler 
Dün yeni kararlar 

alındı 
Müzeler Müdürü Aziz Bey, dün 

Vali muavini Ali Rıza Beyi ziya
ret etmittir. 

Ali Rıza ve Aziz Beyler taribt 
ve kıymetli eserlerin bazı kimse
ler larafından harabiye uğrablma 
maaı için li.zım gelen tedbirler 
hakkında görütmütlerdir. 

Burgazada Nahiyeai 

Burgazada Nahiyesi Müdürü 
K,emal Beye itten el çektirilmitti• 
Heybeliada Nahiyesi Müdürüne 
itten el çektirilmit değildir. 

Kemah Kaymakamı 

Kemah kaymakamı Tevfik B. 
Vekalet emrine almmı9tır. 

Defterdar Bey 
' T 

Defterdar Mustafa Bey tubele
ri teftit etmittir. 

o« = •o-----
Şlrketlerde 

Şirket içtfmaları 
Anonim Şirketler, aenelik he

yeti umumiye !erini aktetmiye b&f 
lamıtlardır. Niıan içinde hemen 
bütün Anonim Şirketler hisseda
ran heyeti u.mumiyelerini aktet
mit olacaklardır. 

Dlln Oalrildar Bankası hiaaeda
ran heyeti umumiyeai saat 14 te, 
bankanın üakiidardaki merkezin
de toplanmıttır. 

100 bin lira sermayeıi olan bu 
banka, bu sene hissedarlarına ~o 
5 temettü tevzi edecektir. Ayrıca 
ihtiyat akçesi olarak 1000 küsur 
lira ayrılmıttır. 

Otomotör Türk Ticaret Şirketi 
heyeti umumiyeai de dün topla -
mı,tır. 

Alpulluda Ziraat itlerile iştigal 
eden Alman - Türk lktıaat Şirketi 
heyeti umumiyesi de dün toplan
mı~ ve hükümet namına bu top
lanmada Defterdar Mustafa B. 
bulunmuttur. 

Üsküdar tramY&J'I" 
Bu ayın 30 unda Üsküdar • 

Kıaıklı tramvay •irketinin senelik 
heyeti umumiye içtimaı yapılacak
br. Bu içtimada Üsküdar hattının 
Kadıköye temdidi meaeleai görü
,Ulecek, bu huıuıta tetkikat ya
pan komiıyonun raporu münaka
f& edilecektir. 

O»---

Sıhhiyede 

Ecnebi Uaçlar 
Sıhhiye Vekaleti yerli ve ecne

bi muatahzerat için bir tarife tat
bikine karar vermittir. ! Yakında 
tatbik edilecek olan tarife lıtan
bul, sahil 'ehirleri, Orta Anadolu 
ve Şark için meaafe ve maliyet 
farkları itibarile 4 fiat eaasına gö
re yapılacaktır. Reçete ile yapılan 
iliçlar İçin tarife yapılıp yapılma
yacatı belli değildir. 

iık mektep hocası 
Çocukları okuma çağına gelen 

ana ve babalardan her zaman ayn 
tikayeti ititirim. 

Onlar yavrularını nerede oku
tacaklarını diifünürler . 

Yuvalar, Ana mektepleri ve ilk 
mektepler Avrupa zihniyette bir 
aileyi tabnin edemiyor. 

Şimdiye kadar memleketteki 
ecnebi mekteplerin yuva ainıflau 
yükeek tabaka için pek cazipti. 

Katolik ve Protestan Misyoner
lerinin yumupk Ye ırönül avlayan 
terbiye aiatemleri bir çok Ailelere 
emniyet veriyordu. 

Falı:at hükWnetin çok yerinde 
~e iaabetli bir kararile ilk tahsil 
deneai Türk mekteplerine hasre
dildi. 

Bugünkü mekteplerimiz tahsil 
yaşına gelmit çocuklar için emni
yet verecek halde midirler. Metgul 
olmadığım için bunu pek bilmiyo
rum. Herh&Ide hergün gördüğü
müz ııkı Ye hararetli Maarif hare
ketlerine nazaran bu mühim nok
tanın ihmil edilmediği fuphesiz
dir. 

Yalnız Misyoner mekteplerinin 
terbiy~leri ile resmi mekteplerin 
tilim heyetleri arasında r!aima a· 
çık kalan bir ara vardır. 

Miayonerler bütün maksat ve 
gayelerini ~ocuk yeti,tirmiye bağ
lamıt ve zaten bu fikirle beslenmi~ 
ve yeti9mİf, bu iti dini ve mukad
deı bir vazife gibi kabul etmi• İn· 
sanlardır. 

Resmi mekteplerin talim Ye ter· 
biyecileri bu meslek için hazırlan
mıt olaalar bile nihayet aylıklı bir 
vazife adamıdırlar. Onu için ille 
tahıil tetkilatına yüksek tahsilden 
daha çok itina etmek. Küçük mu
allimi profeaörden fazla himaye 
etmek icap eder. Aylığı kendini 
geçindiremiyen gıdasını iyi ala
mayan,mesleğine ait ihtiyaçlarını 
temin edemiyen bir ille mektep ho
caıı Misyonerin tasasız batı, kay. 
gusuz yaııayıfı ile rekabet edemi· 
yecektir. Feragatin hududu •·ardır 

Çocuk d1mağlarının pek s· de 
muhakemeleri vardır. Çocuk, mu· 
allim diye tanıdığı adamı haya tra 
en mükemmel insan timsali olara,< 
kabul eder. 

Bir ilk mektep hocasına n k · 
dar emek vermelidir ki böyle b ir 
timaal olmak mevkiine eelsin 

Memlekette sinirli, heycanlı bir 
Maarif hareketi var. Bu bilgi Ma
arif bütçemizde yükıelmi,tir. Fi
kir inkilabının temel taşları yeni 
yeni atılıyor. Bu çok mühim lstiha. 
le devrinde ilk mektep terbiyesini 
en hatta tutmak icap eder zanne
diyorum. 

Miayonerler gibi çocuk terbiye 
etmsini candan meslek edinecek 
ve yine onlar gibi hayati endise
lerden azade rahat bir hayat geçi
recek ilk mektep muallimleri ye
tittirmeliyiz. 

Borsadan gelen suçlular 

laviçre' de Proteatanların mual. 
lim ve hasta bakıcı tetkilitı vardır. 
Buralara kimsesiz gençleri alır. 
Sıkı bir terbiyeden geçirir. bir kaç 
yıl içinde ortaya ya dünyasmdan 
vazgeçmi• bir Gardmalad, yahut 
çocuk terbiyesini Allah için i8 e
dinmit bir muallim çıkarırlar. 

Çocuklarımızı inkilabm ruhuna 
uygun bir terbiye ile yetiştirmek 
için evvel& böyle seciyesi kuvvetli 
kafası kuvvetli, meılek atkı kuv
vetli muallim yetittirmeğe mecbu
ruz? zannederim. 

_Burada da başkalarile alakalan 
olup olmadığı araştırılacak Burhan CAHiT 

Burııadan febrimize gönderilen 
15 komüniat dün müddei umu.mi
Hkten iıtintak hakimliğine tevdi 
edilmİftİr. 

Bunların ayrıca lstanbulda da 
all.kadarları olup olmadığı tahkik 
edilmektedir. 

Hemşire katili 
Üaküdarda bir içki ileminde 

heıntireai Ayteyi öldüren Y &f&rın 
durutmaaına dün de devam edil
mittir. 

Dün birçok phitler dinlenmif
tir . 

Durutma tahkikatı ıenifletlle
cektlr. 

Yangın naad çıktı? 
Büyükderede evlerinde çıkan 

yangında tedbinizilde Nadide ve 
Nadire iımiııde iki çocuğun vefa
bna Hüseyin Efendi iamlnde bir 
erkekle bir kadmm da yaralanma 
sına aebep olmaktan auçlu Refik 
Beyle Kevaer ve Tal&t Hanımm 
dunıtmalanna dün devam edilmif 
tir. 

d t.- • __ ... ldı l ----···---·••••M••••&ı••••••ırı•••n•---. an ... ten ıre-arı ğını eöy e- -

mi,Jer, Refik Bey de Hüaeyin E- Acı bı•r gu··n 
fendinin aarho,lukla nargileainin 
at8'ini dtıtürüp yangmm çıkmaaı
- sebep olduğunu iddia etmi9tir 

Dün birçok ,.hitler de dinlen
mittir. Muhakeme bqka ,ahit 
celbi ~in b&fb IJÜne bırakılımt
br. 

Bir destan 

Bir Harbiyelinin tarkı•ı iaimli 
bir deat&n aatbklan, baıbkları ve 
yazdıklan için haldarmda müateb 
çen Defrİyat davaaı açılan suçlu
lann ctunı,malan yapılmq, mlld
deiu.mumUlk mütalea için evrakı 
isteditinden dunlflD& bqka süne 
bırakıhnJtbr. 

Hakimlere hakaret 
Komünlatlik tahrik&b yapmak

tan auçlu olarak Afırcezada mu
hakeme edilirlerken karar okundu 
ğu eaiıada hakimlere hakaret et
mekten ın:ıçlu Nuri, Cemal ve Ze
ki Efendilerin dUJ"llfDlalarına dün 

+ 

Bulgarların Edirneyi 
iıgalinln yıldönümü 
EDiRNE, 211. (Milliyet) - Yarın, 

26 ınıut, Balkan muharebeainde Bulgar
lum E.cllnıey" giritlerinin 21 inci yılclö
niimüd8r. Bu acı yılclön.ilmünü Edirne
liler yarın hatırlayacaklar ve bu mü-
oebetle yapılacak te:ıahüratta Eclimenin 
Anavatamn kopmaz bir parçası olduğu
nu bir kerre daha teyit edeceklerdir. 

Bulgarlarla her zamankinden doıt bu 
)tlnduitunuz ıu sıralarda, maaleıef kom
i" memlekette bazı ıııUzir anasmn tah
rikatı hala ekaik değildir, Şüphesiz ki, 
bugünkü Türk - Bulgar doıtluğu iki 
milletin yiikaek menfaatlarırun birbirine 
uygunluğundan doimuıtur. Bu doet 
luf.• Bulgar hükumeti de bizim kadar 
dikkat ediyor. Fakat hala Edirneyi al
mak gibi ham bir hayal peşinde koşan 
Bulgarlar da yok değildir. Bu ıafil ve 
kanşbncı unsurlar bizim kadar temiz 
düfijncü Bulgarlan da ıinirlendiri7or. 
Y ann yapılacak tezahürat işte bu muzir 
unaurlann Jüzumıuz ve yeraiz tabrikit 
ve propagandalarına artık nihayet ver-

. i İn bi nev· ihtar demek olacak-
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26 ART 1933 

lclarehane : Ankara cadde•İ• 100 No. 
Telsraf adreai : l•t. Milli,.et 

Telefon Numaralaru 
Ba.ımuharrir Ya Müdür : 24318 
Yuı itleri Müdürlüİü. ı 24319 
idare •• ldatbaa : 24310 

ABONE 0CRETLER1 : 

3 •1lıiı 

• • 
ll • 

Türkiye için 
L. K. 
4-
7 50 

14 -

Hariç için 
L. K. 
S-

14-
28-

C.len ....-rak sari -.erilmez.- M\iddeti 
geçen aÜ•balar 10 kuruıtar.- G.asete -.a 
matbaaya ait iıler içi.n müdiriyete mü
racaat edilir. Gazetemiz: i.li.nlana mu'a• 
liyetini kabul etmez. 

------------------= -3 

= -= -= ~ 

~ 
BUGONKO HAVA :5 -Y efilköy Aıkeri: R•tat Merkuind• 3 
verilen malUmata •Öre., basün ha•a bo- -
!utlu olaca.kbr. Cece kuyyetli den.m. eclen = 
rüzıi.nn huıün hafiflerecektir, = 

25-3-933 tarihinde h.a•a taz,.llr:i 7• mi· = 
limetre, sıcaklık en fazla 8, ea az 2 der• = 

.... .,ıiiiı ••• d.i ..................... ..ıı ~ 

ltl:LE~ 1 -

(Ba ~ı 1 inci sahifede) 

Baykuılann kara sesi, bağırtısı kurtların 
Ôlüm dolu çatırtuı çöküp giden yurtların 

Yı/Jı:ıılara dif geçiren nece kudu;ı; haykırıt 
Yere yangın döken sıcak, dondurucu karakıf 

Ofüıtüler dört yanına hep: "Nereye? Nereye7• 
Dıye bo:ııgun yağdırarak bir çok dağa, dereye/ 

Bunu ona •oruyordu gölge yÜzlü bin ordu 
O yalnı:ııca: "ileriye! ileriye'' diyordu ... 

Gördüm bunu gö;ı;ümle ben, ba§ka sö:ze inanmam 
Gördüm bunu gözümle ki, bora &ibi bir adam 

Birdenbire Fırlayarak bataklann •elinden 
Birer birer yakaladı timsahları belinden. 

Boğazladı sırtlanları, temizledi bu yurdu 
Sonra kalkıp ayak üatü, Türk oğluna buyurdu: 

"Bafka Tanrı bilme artık, anan olan yurda tap 
Ululuktan duıJarlar ör, yücelikten kemer yap 

Varlığının göğe doğru boy atarken yapml 
Gönlündeki öne ıJur iri kııJılcımlar saçıhın / 
Bir güciyle bileırinin arda kadar açılsın 
Geçmİflerİn, geleceğin tunç •Ürgülü kapuıl 

--------------
-----------------------------------------------------------

29 Mart Çar9ambadan itibaren 
OPERA' da 

Halkımızın tanıdığı, pek sevdiği 
CHARLES F ARRELL ve JOAN 

BENNETT tarahndan temail 
edilmit 

MECHUL ADAM 
En kuvvetlinin delili, her hük
me hatta aşk mahkemesine 
bile İcrayı tesir eıien zamanın 
en müeuir bir mevzua malik 
muazzam bir filmdir. 

lST ANBUL BELEDlYESl 

Darülbedayi temsilleri 

İstanbul Şehir Tiyatrosu 

Bu gece 
saat 21,30 

Aynaroz 
Kadısı 

Yazan: Müsahip 
zade Celil Bey 

6 perde tarihi komedi 
· Umuma 

1123 Keramet! ~ 
Gördüm bunu gö:ııümle ben, bQfkat söze inanmam 
Duydum bunu açık açık böyle dedi O Adam: == ~-------------

Bazı garip ve bedihi !t!Yler o- ~ 
ku~z da pek farkına varmayız.. 5 
Garıp ve bedihi ikisi bir arada o- 5 
lur mu diyeceksiniz?. Olur .• itte 5 
misali: = -Gazetelerde bir tefrikadan: 5 

"Sultan Aziz odasında kendi 5 
kendine fU sözleri söyledi: § 

- Ah ben böyle olacak padifah 5 
mı idim? ... ,, =: 

Bunu yazan muharrire aorabi- =: 
lirsiniz: = -- Madem ki; Sultan Aziz yal- 5 
nızdı. Bu sözlerini kim ititmi,? .. 5 

Tabii cevabı yok! . . - =: 
Geçenlerde Ankarada Deli Meh- § 

"Her güçlüğe çal üzengi, bin bir yanı araıtır, 
Yağız, azgın aygırının aınu:ıkı tut gemini. 
Kıuırgayla kucaklaıtır, fQka ettir, aaıJaftır 
Dalgalann sırtlarında oynatırken gemini!" 

• • • 
Ey bugünün genç Türk oğlu, ey yannlar yolcuıu 
Ey ülküler ölkesinln yılmabilme:ıı kolcuıu! 

Gördülifmü, duyduğuma birer birer dinledin 
Deni:ıı gibi aen de coıtun, çağı/Jadın, inledin. 

Bilirim ki ıen bu dili ta ö:ııünle anlarsın 
Yurt içinde Hn varaın, gönüllerde sen varsın. 

Başındaki Ulu Gün., aydın etain yolunu 
Haydi yürü fQftrnıadan hiç ıuıiuıı, solunu! 

Fa:ıııl AHMET 

----= -------= ------------------------------------

Tali Tasfiyede bulunan 

GONEŞ SiGORTA 

Türk Anonim Şirketinden: 
Hali taofiyede bulunan Güne, Sigorta 

Türk Anonim Şirketinin 25 Mart 1933 

tarihinde inikat eden alelade hisaedaran 
heyeti umumiyesinde Ticaret kanunu
nun 376 ıncı maddeaine tevfikan verilen 
karar mucibince bisaedararun 9 Niaan 
1933 tarihine müaadif pazar günü aaat 
on buçukta ikinci defa şirket merkezi o
lan İıtanbul' da Cennanya Hanında al9-

lade olarak içtima etmeleri ilan olunur. 

:ee~!~:;::r~;:d~~ ~a;::~!"c;t ~lllllllllllllllllllllllllll"IH11HDll11ftllNllUll 
dürüldü.. Silahlanma alarak, sizli bir maksat, zaruret ver-

IH ını ınnıııffi Ruznamei müzakerat : 

1 - Tasfiye m<murlan ile Munlap 
raporlannm kıraat\ Gazeteıer bunun tafsilatını ve- mek veya tenkit etmek niyeti olmak-

rirlerken ,öyle yazdılar: Bahsinde •ı.:un, kendimizin ve •J'Dİ zamanda 
"Mehnlet, evine geldiği zaman hizmet etmekte oldujwnuz davanın 

karısını tavanda asılı görünce le- Davamız da zannettiğimlz hayad menfaatleri-

2 - 1 Kanunaani 1932 tarihinden tir 
ketin taafiya hali- ııirdiği 15 Te,rinaa
ni 1932 tarihine kadar olan bilMço ve 
karuzanır heeabmm kabul ve taabivi ile 
eaki Meclial İ darenln tebrieai, 

nalaşmıf ve eline geçirdiği ailiih- ni izah ettim. 
la önüne geleni vurmaya bafla- (Bqı ı inci aahifcdc) "Yükaek mecliainiain bunları muta-
mıstır." dı olan cemileklrlıkla mUtalea ve tet -mezkôr rakam, 105 milimetreye mua- kik etmeıini temenni. ederim.,, 3 - Şirketin taıftyeye bafladıiı 15 

Teırinlaani 1932 tarihinden 31 Klnun

evvel 1932 tar1hine kadar olan bilanço 
n ınaaraf ve varidat hesabının kabul ve 

taavibi ile taafiy-e memurlarının tebrieai, 

Bunu kim gördü de böyle yaz- dil tutulmalıdır. 
dınız diye ele gazeteye sorabilir- "Bu formülü ayni tipte topu kabul 
· · etmek arzuaunda bulunan memleket· 
sınız .• 

D 
lere de tepil eylemek auretile umu-

ünkü gazetelerden biri de mileıtirmek lazımdır. 
Profesör Malche geline kimlerl Deniz silahlan 
çıkaracak ve yerlerine kimi ala- "Gerçi bu meaelede vaziyet almak 
cak? Bunu yazıyor. Türkiyeye dütmea. Fakat her aınıf 

- Dün ak•am Profes<Sr Malche ailiJı araımda alaka vardır. Bu nok-
ile briç yaparken mi ıize söyledi? tadan, donanma11 olmıyan devletlerin 
d d b 

de, kara, deniz, hava ailahlan kuvvet-
iye e u gazeteye sorabilirsiniz.. li devletlerin bu ailiJılar araıında bir 
Bütün bu biçim ifadelerdir ki• tenzilat teadülü mevcut olmaaında a-

bizde gazetelerin yazdıklarına iti- !akalan bulunmak icap eder. 
mat hissini eksiltmittir. Hava süahları 

. ':H~va .kıamında az çok mütalea et .. 
Elini kaptırmıı?.. tiğ~z bır nokta var. Bu, Türkiyeye 

tahııa olunan tayyare miktarıdır. Bu 
miktar kendiaile bir tutulmaaı İcap e
den Avrupa Devletleri için teapit olu
nan mevcudun yanırndan çok daha 

Bir zavallı amele kadın tütün 
fabrikasında elini makinaya kap
tırmıt. . Hadise gazetelere geç,
miş. Ben acıdım. Elim bir teY ol
makla beraber bu bir felaket de
ğildir. Bir kadın için daha tehli
keli, en tehlikeli tey parmağını 
değil, gönlünü kaptırmaktır. Her 
g~n yüzlerce kadın bu tehlikeye 
u vnıyor da bir tanesini gazeteler 
yazmıyor. Gönül parmaktan da 
mı ehemmiyetsiz?. 

Karilerimlzden 
Ahme Beye 

Kı~etli mektubunuzu aldım. 
T ~dırka~ ~özlerinize te!Ckkür e
der~'."· Bızım için yegane kazanç 
karım dü,ündüğü gibi dU•ü ·d .. ğ .. .... 1 k Tnuu 
muzu an ama tır. Yeni Talimha-
ne mahallesine bir ufak meydan 
bırakılmamıt olmaımı ben de ge
çenlerde yazdım. 

Sürp Agop mezarlığı ne park 
ne 3tadyom olacak; oraaı belediy~ 
hesabına satılacaktır efendim. 

Evkaf bahsine gelince; 0 bir an
laşılmaz muamma oldu. Gün gele
cek ki; (lakele maddesi) diye di
li~izde dönen ve ne olduğu bilin
mıyen feyler meyanına girecektir 

ismini yazdığınız ve muvazene-· 
siz vasfettiğiniz zat için aklıma fu 
bevit ~eldi: 

Yıldız arayıp gökte nice turla 
müneccim 

Gaflet ile görmez kuyuyu reh
güzerinde" 

Muvazenesizliği bir kabahat o
larak yazclığmızı sanmıyorum. 

Cünkü Avrupada da bütçeden fi
kirlere kadar muvazenesizlik hü
kümferreadır. Hürmetler efendim. 

FELEK 

Yazılarımızın çokluğu dolayıaile 
"Makedonya" roman tefrikamızı ko
yarwadık. Okuyucularımızdan ö:ııür
di!eriz. 

af&ğıdır. 

Hukuk müsaviliği ve 
Boğazlar 

"Projenin çok mühim bir noktasına 
temaa edeceğim. Bu bahiate Lo hed . d zan mh_ua eıhkın. e yer bulabilm~ •yni ma-
ıyette a am vardır ki, İngiliz pro

jeıinde zikredilmemi~tir. 
"Bu muahedede Çanakkaleye ve 

Avrupa kıtasındaki arazimizin bazı 
kııımlanna müteallik aıkeri mahiyet
te ahkam mevcuttur. Bu huıuıta her 
türlü auitefehbiime mani olmak için 
§Urasmı derhal söyliyeyim ki, bu aöa
lerimin Çanakkaleden miinır aerbeat
liğine ve Türk bitarafhğmm manaaı
na ve Lozan muahedeainin Çanakka-, 
le boğazının açılmaaı huın•undaki tat-
bikatına kat'iyyen taalluku yoktur . 
Bilikia bu premipler bizim noktaina
zanmıza tamamen tevafuk etmekte
dir. 

Binaenaleyh Avnıpaya ve bütün 
dünyaya kartı Lozanda deruhte etti
ğimiz mecburiyetleri tevlit ede111 ve bu 
suretle bizi hususi bir vaziyete koyan 
Boğazlann açık durması, bizzat bizim 
mevzuu bahaolmadığımız bilcümle 
hususlarda herzamandan ziyade bağlı 
bulunduğumuz esaılı bir siyaaettir. 
"Al~mlmasını iatediğim ıey Boğaz

lann ·ıte bu serbeatliğini ve bunlan 
aç.~k .. tutm~ hususundaki taahhüdü
muzu temıne matuftur. 

''Filhakika Lozan muahedeıine 
merbut Boğazlar mukavelesmı" . .. 
t d k k n uç-en o uza adar olan maddeleri b 
•erbeatliğe ve deruhte etmiı old • u 

b . . ugu-
muz. mec unyetlenn ifaama bir mini 
tet1kıl ~~eb~te~ir. Ve bunlar buııün r· _nkız 1 l ır aılllı bırakımı mukave
.... ':,,. arşıaında bulundukları için de
gıl, lakaı hakiki ve a•nell bütün ma
nalannı kaybebnit olduklan için hü
kümden sakıt olmuş bulunuy:rıar. 
Bu aAkeri ahkim ile ayni zamanda 
Trakyanm bir kısmına müteallik pro
tokolunıııı ihtiva ettiği ahkamı da tel
mih ettim. 

"Metalibatımızm bu dürüıt, aarih 
ve açık ifadesi ka,..ısmda bu yiikaek 
meclisle bunlann doğruluğuna itiraz 
edecek bir aza bulunmadığında şüp
hem yoktur. 

"Niyetimizin temizliğinden kuvvet 

latanbul ikinci ~ mahkemesin
den : Türkiye lı Bankumın Ahmet Zi
ya, Rif'at Abdullah ve Abdullah Kadri 
Beyler zhnnıetinde bir kıt'a aenet müci
hince matlubu bulunan 450 T. liraaırun 
proteato tarihi olan 6 Eylül 931 den iti
baren 39 faiz %6 lromiayon ve 2032 
kurut protesto maınıfı ve takdir edile
cek Ucreti vekilet ve icrada inkara bi
naen tazminah kanuniye ile birlikte tah
aili talebile ikame eyledifi davadan do
layı Abdullah Kadri ve Rif'at Abdullah 
Beylere berayi tebliğ ııönderilen arzu
hal ve müstenidat aüretleri ikametgahla 
nnm meçhuliyeti haaebile tebliğ edile
mediğinden bittalep Hukuk Uaulü mu
hakemeleri kanununun ahkamı mahsu
aaaına tevfikan ilanen tebliğat icrasına 
ve mezkur kanunun 142 inci maddeai 
mücibince de arzuhal ve mi!otenidat au
retlerinin mahkemeal dlvanhaneaine ta. 
likine karar verllm;.tlr. Rif'at Abdullah 
ve Abdullah Kadri Beyi,.. işbu ilimın 
neşri tarihinden itibarea 20 gün zarfın
da cevap ita etmedikleri takdirde bakla• 
nnda muamelei ıııyablye icra edileceği 
tebllit makamına kaiın obnak üzere key
fiyet ll&n olunur. 

Hiaııedııranın hiaae senetlerini yevmi 
içtimadan laakal bir hafta eve) Galata'
da Voyvoda caddealnde kiin Franko A
ziyatik Bankasına tevdi ederek mukabi
linde dübuliye varakaaı ahzeyleıneleri 
mercudur. 

Taa6ye Memurları 

latanbul ikinci iflaı memurluğundan: 
Müflis Kibar Ali kardeıler mahduınlan 
ıirketi ile ıerik Fettan, Sarım, Rıza. 
Hikmet Beylerin evvelce ilan olunan i
kinci toplanması muhasip raporunun a
demi tevılli""-1 tehir edilmitti Ahiren 
muhasip raporunu vermit olduğu gibi "1 

hıılan ma11111na kayit olunan alacaklıla
rın aıra defteri yapılmıı ve dairede tet
kike hazır bulundurulmuıtur. Şirket a
zası tarafından teklif olunan konkurda
tonun müzakeresi için alacaklılann Z1 
Mart 933 pazarteal günü aaat 14 te i
kinci iflaı dairesinde hazır bulurunalan 
iJi.n olunur. 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

1400 ila 1600 Ton Rekompoze kömürü: 
Kapalı zarfla münakasa sı 1 7 Nisan 933 pazartesi gÜnÜ 

saat 14 te, Harp Gemileri ihtiyacı için lüzumu olan yukarda 
miktarı yazılı Rekompoze kömürü kapalı zarf usulile müna
kasaya konulduğundan şartnamesini görmek istiyenlerin her 
gün ve mezkiir kömürü itaya talip olacakların da münakasa 
gün ve saatinde muvakkat teminat makbuzlarile birlikte Ka 
snnpaşada Deniz Levazım Satınalma komisyonuna müra
caatları. (1276) 

•• Usküdar Müddeium umiliğinden: 
T af silah dairede mevcut şartname ve keşifnamelerinde 

yazılı olduğu üzere Üsküdar hapishane ve tevkifhanesinin e
sas binasına ait tamiratı cüz'i ye ile zemin kat pencerelerinin 
bazı kısımlarına demir parma khk yapılması ve bu kata elekt 
r:k teaisatı İcra edilmesi ve umumi badana ve cüz'i sıva ta
~iri ile he!B.ların da çinilerinin ve künklerinin tamir ve tecdi
dı ve hapıshane hamamının binaya tealluk eden tamiratı ve 
bu hamamın ısınma ve su bor ularile kalöriferine ve kazanma 
ait tamiratın İcrası açık eksilt me suretile ve 1705 lira muham 
men bedelle 13 Nisan perşembe akso.mı saat on altıda Oskü· 
~':'r Malmü~ürlüğü dairesinde ih~Je edilecektir. Taliplerin 
.: c. 7 ,5 t~mınatı muvakkate akçelerile beraber münakasaya 
ıştıraklerı ve şartname ve ke şifnameleri görmek üzere de 
her gün O sküdar Müddeiumumiliğe müracaatları ilan olunur. 

, MOSYO, MADAM ve hl.lil ) nın Aımanca kopyası ve 
Georg ALEXANDER - Magda SCHNEIDER - Lee PARRY 

• • ve HERMANN THIMIG'ın tem!ilr 

iKi MES'UT KALP 
ARTiSTiK SiNEMASINDA 

Kemali muvaffakıyetle devıım edivor. flavet~m: FOX JURNAL 

Hayat Kaza ve Otomobil 
Sigortalarınızı Galatada Ünyon Hanında Kain 

ÜNYON SİGORTASINA yaptırınız. 
Türkiyede biliifaaıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
Kumpauyasına bir kere uğramadan sigorta 

Telefon: Beyoğlu 4886. 
yaptırmayınız. 
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Konya Asliye Hukuk 
Mahkemesinden: 

• ~onya viliyeti idarei hususiyesi namına mücetdeten 
ınl!a edılec;e~ Gazi Paşa, Hakimiyeti Milliye, - İsmet Paşa 
me~eple;ı?ı olbaptaki mukavele ve şartname mucibince inşa 
ve ıkmalinı deruhte etmiş ve Konyanın ulubenledi mahalle
sinde Botsa? ha~ı E~? efendi hanesini ikametgah göstermiş 
olan. Lenç Şırke}ı veki~ ~ehmet Emin Bey inııaata başlamış 
ve hıtam buldugunu bildirerek mukavele mucibince bedeli 
inşaatoı kısmı azamını çektikten sonra Konyadan ve hatta 
Türkiyeden <;ekilip gitmiş ve bu kerre makamı vilayetçe in· 
şaat taahhüdiinün mukavele veçhile yapılmadığı anlaşılarak 
tetkikata girişilmiş ve halen zuhur eden ayıplara nazaran is
timal edilmiş olan malzemenin ve İşçiliğin mukavele hilafı fe 
n:ı ve bir takım gizli kusurlar da mevcut olduğu anlaşılmış ol
duğundan müteahhitler tarafından bir itiraz ve müdafaaya 
meydan kalmamak için şimdidtn mevcut halin tesbiti hakkın 
da vekil Ahmet Cevdet Bey tarafından verilmiş arzuhal ve 
merbutu mukavele ve şartname bittetkik delilin tesbiti için 
intihap edilen ehli vukuf tarafından muğta muhalen icra kı
lınan keşfi mutazammm raporda bir mektepte gizli ayıplar İ· 

çin (7284) lira 36 kuruş ve mukavele mucibince lüzum görül 
miyen yerli kiremit ile Marsilya kiremiti farkı olan (1660) 
lira 7 kuruş ki cem'an (8944) lira 43 kuruş ve üç mektepte 
ayni vaziyette olduğundan üç mektep için cem'an (24833) 
lira 29 kuruş tesbit edildiği görüJmesile tanzim lalman işbu 
zabıtname hukuk usul muhakemeleri kanununun 372 kinci 
maddesinin İstisnai fıkrası mucibince müddeialeyh Şirkete 
tebliği makamına kaim olmak üzere ilan olunur. (1323) 

Bartın Belediyesinden: 
Bartın şehrine Kavşak suyu menbamdan Orduyeri 

mahallesinde inşa edilecek şehir su tevzi hazinesi dahil olmak 
üzere getirilecek olan (66013) lira (54) kuruş bedeli keşifli 
İçmesuyunun mevcut proje ve keşifname ve şartnamelere 
t~~ikan.~şa ve ikın~.anıe~ya tı 22 Mart 933 çarşamba gü
nunden ıtıbaren 25 gun mudd etle ve kapalı zarf usulile müna 
kasaya çıkarılmıştır. Taliplerin keşifname ve şartnameleri 
İstanbul Ankara,lzmir ve ZonguldakBelediyelerinde göre bile 

ce~eri projeyi aynen görmek ve fazla malfunat almak istiyen 
lenn de Bartı? ~elediyesine müracaatları ve münakasaya işti 
rak edeceklerın ıhale gÜnÜ olan 16 Nisan 933 pazar günü saat 
1.6 dan evvel teminatı havi teklif mektuplarile Bartın belediye 
sınde hazır bulunmaları ilan olunur. ( 1344) 

Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vekaletinden: 

B~eri tababetle İştigal etmiyeceğini ifade ile kanunen 
yapmakla mükellef olduğu mecburi hizmeti ifadan istinkaf 
eden Tıp Fakültesi 1339 senesi mezunlarmdan 1301 tarihin 
de Berut'ta doğmuş Aptülkad ir Bey oğlu Fen Fakültesi Fiz
yoloji sabık müderrisi ve Ziraat Vekaleti Celilesi şimdiki U
mum Baytar Müdürü Dr. Hüseyin Sabri Beyin 4-6-932 tarih 
ve 2000 numaralı kanunun muvakkat maddesi hilkmüne 
tevfikan ve 1-2-933 tarihinden itibaren iki sene müddetle 
icrayı san'attan menolunduğu alakadarlarca malfun olmak ü
zere ilan olunur. (1333) 

İstanbul aaliye mahkemesi birinci hu 

kuk dairesi ticaret kısmından: Galatada 

Kara Muıtafa aokak 29 No. da Layfo. 

viç efendinin Eminönünde Rıhtım hanın 
da 2 No. da Kolçak zade Nuaret. Musa 
Reia zade Ahmet ve Nafi Beyler aleyhi
ne ikame eylediği alacak davasından do
layi miiddaaleyblerden Nafi beyin ika
metgihı hazırm•n meçbuliyetl anlll§ılma 

11 baaeblle namına taatlr kılınan daveti
yenin H. U. M. K. nun 141 İnci maddeai 
hükmüne tevfikan ilanen tebliğine karar 
verilınit ve emri muhakeme 10-5-933 

çartamha - 13,30 • talik edllmit ol
duğundan miimaileyh yevm ve Takti 
mezkılrda mahkemede haaır bulwm.dı
ğı veya bir Tekil gönd«medlli taktirde 

hakkında müamelei gıyabiyeye devam e 

İıtanbul 7 inci İcra memurluğundan: 

Bir borcun temini iıtifaaı için mahcuz 

ve paraya çevrilıneıi mukarrer port man 

to ayna veaair e,yayi beytiye 30-3-933 

tarihine müsaclif per§embe ııünü aaat on 
ikiden on üçe kadar Beyoğlunda Sakız 

ağacı caddesinde 23 numerolu hanede 

birinci açık artırma suretile" satılacak

tır. Taliplerin mahallinde bulunacak me 

muruna müracaatları ili.n olunur. 

ZA YI - Gebze Askerlik şube· 

sinden aldığım askerlik vesika"'' 

zayi ettim. Yenisini çıkaracağını· 

dan eskisinin hükmü yoktur. Ad· 

res: Darıca, Bağlar batı mahalle• 

ıinde 316 doğumlu lsliim oğlu He. 
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SAN AT.~ 

Aleminde 

m••~ Bir konferans 
Ve bir sergi 

Son sfinlerde aan'at hayatımızı 
ırıdıldayan bazı hidiaeler olayor. 
Maarif Yeld.latinin aaa'ata karıı ıröa
terdiğl aon alika va hHoa•İyet, Alay 
Kötkiindeki aylık .... im oergiai, Na:a· 
mi Ziyanm konfaranaı, merhum Ali 
Rıza Beyin oerırbi, beykeltrat lbaan 
Beyin lurkmcı aan'at hayatı miiııa
aebetlle yapılan toplantı, Muhittin 
Sebati ihtifali ...., haftanın ırünliik 
hayatı araaına karıt"n ııüzel aan'at 
itaretlaridir. l!.aklden ..,neden .. ...,. 
ye yalnı• Galataaaray oersiainden 
bah...den .,...eteler için artık reaim 
ve reaaam ııtinafl" meYaua olmafa 
baıladı. Halk...,fnİn bu İfte ıröetardi
ii himmet, etrafında Ytfm yıfm tük· 
ran ve mimıet toplayor. Partembe 
günü Halk..,{ •lonlannda Nazmi 
Ziya, &i bir reuamımıaı bize taıut· 
b. Ali Rı., Bey, 

Ali Rısa Bey, buırlin Türk reunİ· 
nin mukadderatını elinde tutanlann 
hemen hepıinin hoeutdır. Onu ae· 
ven Ye taıuyanlann en ilerlainde Ya 
yakmnda bulunan Namnl Ziya, he
nüz bir kaç aene evvel kaybettiği. 
miz bn eeki mealekdatın hayatından, 
eıerlerinden, hoealıfmdan, huıuıi
yetlerinden uzun uzadıya bahaetti. 

KGçüktüm. Mektep aıralannda 
kopya yapmakla bizi resme alııtır
mak lıte,..a reaim hocalannm elimi· 
ze nluttırdılı modellerin altında bu 
"All Rı:sa'' imzaımı t.nım•ıtna. Sene
ler ıreçtl. Reaim nümunui olarak eli· 
me ilk geçen bu kur,unkalem deaen· 
!erin ... hibinl tanımak fınatmı bir 
türlü kazanamamıfbm. Nihayet öldü 
ve çok kadlrflnaı talebeal Nazmi Zi
ya, onu bize anlatmak vaadile bir 
konferana illn etti. Ben ve benim 
gibi onu menJı: eden bir kaç genç ile 
kendiabıe talel>elik ve arkadaılık et. 
mit olan nealln beyaz aaçlı reaaamla
rı hep birlikte bu davete koıtuk. 

Bir iki aaatlik kıaa bir müddet i
çine bir hayatı ukıttmnak .. rçı 
pek mÜ§lrül bir ittir. Fakat bu nevi 
konferanalara gelenler için mevzuu
nu tetldl eden lnıanı bir azıcık ol
ıun tannnak latemeleri haklı ve ye· 
rinde biT latektir. Nazmi Ziya Bey 
-Her halde Ali Rıza Beye kartı o
lan fazla muhabetinden Ye heyeca· 
nmdan olacak- bizim bu arzumuzu 
tatmin edici hiç bir teY söylememi§ 
olmakla beraber yine az çok Ali Rı
za Beyin eYİnin t-.izUfinden, ...,. 
simlerini M..earnak hnauaundald cö
mertliğinden ye sayıf beygirli bir a· 
rabayı ce~ kollarile yürütmekteki 
kudretini takdir eden reflkaamdan, 
paraya kari• olan istltnaımdan İn· 
aaıu orkmayaa tafsili.tile bizi tenvir 
etti. 

Yine Nazmi Ziya Beyin konferan
aında öfrendilı: ki Ali Rıza Bey aa
nayil nefiae mektebinde tqehhüt 
mikdan kalmıt ve mektebin eski ho
caaı ihtiyar Valery kendisine den 
vermekte lzhan aczetınİf. Bili.hara 
Ali Rt- S.yin talebelerinin miktan 
Sanayii aeflse mektebinin talebe a
dedine faik bir vaziyet almıf. Öte
den beri haluk bir inaan olduğunu 
bir çok kimselerden dinlediğim Ali 
Rıza Beyin ~n'at hayatına kar§ı olan 
teceuüıümüz bu konferansla tatmin 
edilmlt olınuyordu. Konferans bitti. 
Sergiyi ge:zmeğe davet edildik. Ali 
Rıza Beyi tanımak ve anlamak itti· 
yakile yanan bütün aamiler konfe
rans aalonunu bota-ltb, sergi salonunu 
doldurdu. 

Ve iıte "Ali Rıza Bey" burada idi. 
Boyalı bir kaç levhasından sarfına
zar, kurtun kalemle çizdiği, renkaiz 
bir kaç krokisi cidden hayretverici 
itlerdl. Ali Rıza Beyi, ben bu aalon- 1 
da iki cepheden tanıdnn. Ali Rıza Bey 
Türk ınotifleı İnin nıiatik ahengine 
kıskaıulacak .kadar büyük bir incizap 
duyınuf. lhtıyar evler sıvalan dökül
mÜf sebiller, ııövdelerl delik detik ol
muş ağaçlar, mezarlıklar mavnalar, 
kayalıklar onu ırilnlerce Üzerinde bir 
gölgeliğe bağl'!mıt ve ucunu aivrilte 
sivrilte bu ~otıfleri i,1..,ekte büyük 
bir atk ve ınat göstermif. Resimle· 
rinde bu allka ve cezbe vazıhan görü· 
lüyor. Bir reıı~ı t_aru~ı. İçin onun 
hayat ve aanatım aıtayı9lere bofarak 
a?labnanın pe~ ~aydalı _olacağına ka
ıu olmadığım ıçın henüz bir adalesi 
çürümemiş büyük feragatli ölün·· 
hatırasına h~etle ~u eaerleri k~ 
met ve teknık adeseaınden ceçinnek 
iıterim. Ali Rıza Bey, çok mahalli ı 
çok mistik mevzuları pitkin ve belle~
mi~ bir itiyatla onun pek aevdiği, yap 1 
raklan sayılmış ağaçlan görüyoruz. 
Belli ki Ali Rıza Bey bu yüzlerce, bin
lerce resimleri büyük bir saba Ya i
natla yapmııtır. Mevzularııu bize an
latabilmek için teferrüatı imkan nia· 
petinde tespit etmek gayretini gÖ•· 
termek pahuına şahsiyet ve hususi· 
yetini fedaya razı olacak kadar bir , 1 
feragat göstermiştir. Ezber, aanatin 
aleyhinedir. Bütün sevdiklerimiz hak· 
kında bu hususu iıaret etmeden seçe
bilmek için Nazmi Ziya gibi aanat 
kaygıama muhabbeti tercih edecek 
kadar içi sttvgi ile dolu olmak iktiza 
eder. Bu, belki bizim bir kuıunımu,.. 
dur. Bununla beraber Ali Rıza Bey
devrinde, taaaaup ve bilgisizliğin or: 
tasında, elinde ucu aivriltilmif bir 
kur~un kalemle mücadeleye girmiı 

ir m·· · .. · · · 
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Bu ~ünkü program Fikirler ve insanlar 

Yeni gqrüşe dair 
Bugünldi Türlıı edebiyatında, dünkün· yİn dünden kalııut oldufu, • aamimf " 

den sok fazla bir "U'llftuua • havuı olmadıfım hatırlatmaktan ibarettir. 
oldufuna aaıurnn ki kİmM inkar ede- Sanatte her yenilik gönlün defi!, an· 
mm:. O. hareket timdilik yaratıcı aa· cak kafanm eseridir. E$ki inaanla bugün 
-tı.art.dan sok tenkiçilerde, belki de kü anımda hlı itibarile büyük, esaslı 
yalnız onlarda ııözüküyor; zat• bizde bir fark olınadığıru zannediyorum; fark 
tenkit, olmadıfmı aöyliyenlerin çoklu- yalnız kafada, ferdi veya içtimai hod-
iuna rağmmı, edebiyatınuznı biç fÜphe- ğamlığın, kendini sevmenin tezahüratı 
ıiz ki en canlı tarafıdır. Onda gördüğü. olan hlılere verilen kıymetlerdedir. 
müz yeni kıymeti• arat- arzuıu, Dünyada her tey nisbidir, fakat insan 
meYCUda kartı hotnutswduk, dünkü hü- oğlu her şeyin niıbiliğine ne kadar kani 
lııümleri sözden geçirmek hevesi yaratı- oluna olsun yine kendine göre bir kıy-
cı aanatlıirlara da geçtifi gün bekledi- metler ıilsilesi kurup bunun doğrulu-
fimiz eserlerin dopcağmı umabiliriz. iuna, batta tabüliğine iman eder. Her 

Edebiyatımn:da fİmcliye kadar bir a• devirde yeni olan itte bu kıymetler sil-
raıtınna yoktu demiyonım; fakat gerek ailesidir. 
Edebiyatı. cedide'cilerin, &erek Milli ,.. Fakat kurulmuş kıymetler ıilıileoini 
clebiyat'çdarm arattınnalan bilhassa ıe- yıkıp yerine bir batkasını getirmek için 
kil aahaaında kalmıttı. Şairlerimiz bir de, bir müddet olsun, ber şeyin niabili-
mı.aradan öbür ııuaraa geçmefi dütünü- ğini kavranmıt olmak İcap eder. Eıkiye 
yor, müstezadı düıünüyor, hecenin aru· İsyan zihnin bu kavrayıfı ile inaanın 
za veya aruzun heceye üstünlüğünü dü- fiıri olan iman ihtiyacııun birletmeain-
ıilnüyor, fakat bu detiıen kalıplara dö- den doğar. Yani yeniye giden yolun ilk 
külecek maddenin geçmiılerden veya ec hatveai, müe11eı olan hükümlerden fÜp 
nebilerden alınımı, ıııtıhp ısıtılıp öne hedir; \üphe İse tamamile akli bir ha-
ıürülecek bir madde olduğunu zanne- kettir. ıte aanatkilrlanmızda ekaik o-
cliyordu. O f&İrlerin rehberleri, münek- lan budur. Çoğunda iıyan ve fÜphe yok. 
kitleri de o delalete iıtirak ediyorlardı. Naıd olaun ki çoğu, her ıeyin nisbi ol-
Edebiyab cedide pirlerinin manzuın&- duğunu henüz kavramaııuı, eski kıymet 
!erini, umumi harp ve mütareke aenel.e- ler silsilesini dofru, tahii görmekten 
ri f&İrlerininkilerle kartdattınn, arada kurtulamaımtlardır. 
clil ve vezin farklanndan bqka bir fark Her teYin niıbi olduiu kanaati fıtri 
boıla-·11•7 Zaten hececi pirler Sü- değil, ancak mükteseptir. Onu hize ken-
leyman Nazif'e C-p Şebabettin Beye di alemimizden nıümkiln olduğu kadar 
haynnlddanıu nunnla ela, -ırle de i- aynlmak, yani kendi lleminizden baıka 
lln ettiler. Onlann ela, bwdarm da ei- 11...ı.; de tetkik etınek verebilir. Bu
baıu göritJeri birdi. E ..-ello1erin 1 ıta. clinlril aantkirlanmı.zın çoğu batka a-
bul'ua kibar aleminden, aonrakllerin or- lemlerden ı.-en h- t.mamile biha-
tahallilerden, fakirlerden, köyllll•den berdlr, okumuyorlar, lrilltilrleri yok. 
lıaluetıniı olmuı ela yine anılarında bir Dünya edebiyat tarihine bakın, yenilik 
aynlık aayılamaz; çünkü hepsinin de l'etİrmif adamlann hiç biri cahil, kül-
mevzulanna döndürdükleri ıllzler uiıa· tilnilz değildir; Homira.'an kendinden 
omdaki kafa hep bir hamurdandı. eve! ırebnit medeniyetleri iyice bilen bir 

Bugün ıekil ve mevzu deiifilditinin adam olduğu, Hamlet'!, Otlıello'yu, Fır-
yetmedifi sanatkarlara h..- taraftan göa- tma'yı yazaıun cahil bir aeyİı olmadıfı 
teriliyor. Geçenlerde Burhan Asaf'm iıbat edihniıtlr. 
Kadro'dz çıkan bir yazısından bahset· Bizim ı..-tki.rlanmız bütlln kudreti, 
mit ve arkadatnmn aanatin yenİletmeıi bütün yeniliği kendi içlerinden bekli-
iprun, dbaru telakki tarzımnda bir d... yarlar. Onlan aad yola ıı6türecelı: olan 
fifiklik ....,..; olacağını oöylediğini an- teY benlikleri defllclir, o benliği de on-
latmııtım. lan ancak tıırih ve felaale verecektir. 

Afyon Halkevi'nin çıkardıfı güzel ve Nurullah ATA 
dolgun bir mecmuada, Tafpmar'da (1) 
Eflatun Cem Bey de o meoeleye doku
nuyor. O da bugünkü pirleırim.izin bir 
kum.ıun, eski .özleri aerbeat nazımla 
tekrarlayınca yenl bir ıiir vücuda getir
mİf olduklannı sanmalannden fİkiyet 
ediyor ye eliyor klı 

" . . . O halde kalp ağnlariyle i§lerıen 
bu hasta §ilrlerin yenilik neresinde ? 
Anlaşılıyor ki bu da onludan biri, bu da 
sanatteki yeniliği sadece bir nazmı -
bealifi sanneden, yeni kıyafet lçlnde es
ki bir ruh, yeni teknik içinde ctıki cat~ 
tik zihniyetle yannlardan biri ... " 

Hiç ffipbeoiz Efl6tun Cem Bey ela, o
nun oöalerine hak veren ben de, ...-beat 
nazı_mla yazanlann hepsini kaıdetıniyo
ruz ; hatta ben, kendi hesabıma, itiraf 
ederim ki, aerbeat nazımla tiir oöyliyen 
ırençler arasında ,.,ıül aynlfmı olduğu 
kadar ruh yeniliğini de arıyanların eli
ler zibnrelerdekinclen fazla olduğuna 
kanüm. Fakat "kehk"flln" m, cmehtap» 
ın, "kakül" ün efail tefailden kaçıp ser
best nazımda avare avare dolaıtıklanıu 
cördüfiimüz de çok oluyor. 

Fakat Burhan Asaf'ın, Eflatun Cl!lll 
Beyin veya benim İstediğimiz yenilik 
nedir ? Sanatkarlanm<zdan naaıl eaerler 
bekliyoruz ? ... Bunu tayin etmemiz 
bittabi kabil değildir; onlarm ne oldu
ğunu bilseydik biz kendimiz yazardık. 
Y almz bize verilen eserlerin bekledik! ... 
rimiz olmadıfını, yenilik diye gösterilen 
~eyin " yeni kıyafet içinde eski bir ruh" 
olduğunu, ancak dünkü görütün bir 
meyvaaı olduğunu söyliyehiliyoruz. Ye
niyi yine aanatkar bulacaktır; münekki
din vıttifeai ona hatalanru göstermek
ten, kendi benliğinin ifadesi sandığı f&-

Askerlik gilnlerlnde: ........................ ,. 

( 1) 5 inci sayıda "Sanat ve telAkk:I" 
isimli yuı. Bu mecmuanın latanbul'da 
nerede utıldıfı bildlrllmlyor; eenelllı: a· 
bonesi 120 kurut. 

Yeni n•frlyet 

Tıp Dünyası 
s .. · i cilt ımrt nüıhası :1 ..... mlln 

dericat De qdmıqtır. 
'lo .. 'lo 

Türk .&il 
lzmir Müıtahkem Mevki lammıda

nı Hllaeyin Hllanü Pt-nm (Türk ollzil) 
adlı bir ıür kitabı intiıar etıniıtir.Pek öz 
lii ve dolğun mündericatı olan ... eseri 
tavaiye ederiz. 

• 'lo • 

Foto Süreyya 
Foto Süreyyaıun 22 inci nikbaaı çık

mıım. 

Ziraat gazetesi 
Ziraat gazetesi iaminddri aylık ınea

lek mecmuasmın Ankarada Mart nüs· 
hası faydalı yazılarla çıkmııtır. Tavaiye 
ederiz. 

N O T A 
isminde bir haftalık Musiki Mecmuası 
çıkıvor, Memleketimizn en tarunmıı 

mualld tlnaalarmm mecmuaya lftlralıi t• 
DL! m...c ·tır. htanbul Vilayeti ı..rıı· 
smda Nümune matbaası, abone kaydı
na batlamıttır. 

Sa'dabat'tan Geçerken •• 
- Cedveli simin kenarından bu civôzın Kmnal 
Koptu sermesti tarap birdenbire Miihiirdanl -

Ne istedim elimi saçıma daldırmayı 
Ne gezdirdim Halili mermerde adım adım., 
Ne andırdım yokluktan köpürmÜf Patronayı 
Ne Yahya Kemal gibi vuruldum, afalladım • . , 

'lo .. 'lo 

İste siiki: istemem; yok ayrılık gayrılık: 
Matramdan boğazıma su damlıyor lık lık lık. 
Nicesin bülbül Nedim? Havalar, gene ılık .. 
Demin, bes el ıiliihla sana ıelam yolladım! 

* * * • içimde inilti yolı gazelle ezan gibi . . 
Geçtim ordan ne faİr hatta ne ozan gibi! 
Filoksera yüzünden bir bağı bozan gibi 
Yıldırım nara athm, şimfek lıamçı salladım! 

'lo •• 

Kumandan~n. emrini Uetmekçin yakına; 
Dörtnala gıdıyordum ,ıkmıf gibi akına, 
Beflikler yapıfhrtr gibi kahpe alnına 
'.Arap atile Acem Sa'dabaclı nalladım.,. 

BehçetKE~ 

,.eceı. tek kiti yoktur. 
Eğer biz, Hamdi Beyi taıumaaay• 

dık Ali Rıza Beye devrinin büyilk res
samı diyerek nankörlük etmemit olur
duk. 

Nazmi Ziya Beyin itaret ettiği gibi 
. iti-

barila cidden çok mühlnıdir. Kendiai
ne tflfekkür ederken Halkevinin, bil
huaa mÜze ve sergi ıubeıinin faali
yet ve kadirıinaslığnu da minnetle 
kartılamak lazımdır. Zira çok tükür 
sanat artık dile ııelmi,tir. 

Elif NACI 

ISTANBUL, 1200 m. 
18 • 18,45: Nihal Haıum. 
18,45 • 19,30: Orkestra 

19,30 • 20: Verem hakkında konferans. 
21,30 - 22,30: Gramofon,Ajana ve boraa 
haberi, aaat ayarı. 

ANKARA, 1538 m. 
12.30: Ankarapalas orkeıtruı. 
18. : Alaturka saz. 
18.40: Gramofon. 
19.10: Alaturka saz. 
19.40: Gramofon. 
20.10: Ajanı haberleri ve hava raporu. 
BUDAPEŞTE, 550 m. 
18.35: Cazbant. 20: Neıeli konut· 

malar. 20.35: "Nihayet yalnız (En
fin ıeulı)" iıi.m.li Lehar'ın opereti. 
23: Haberler. Müteakıben Sigan ve 
caz musikisi. 

ViYANA, 517 m. 
17.55: Akşam konseri (Ganglber• 

ger takımı). 19.15: Konuımalar. 
20.15: Neteli prkılar (Piyano veba
riton §Arl<1c1). 20.05: "Barometreci 
sihirli ada üzerinde" (Der Barome· 
termacher auf Zauberinsel) isimli 
muaikili temsil. 23.15: Holzer takmıı. 

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

ler - Plak. 22: Mili.na ıkala11ndan: 
"Guido del Popol~" iıimli Robiani'· 
nin operası. 

ROMA, 441 m. 
21.50: "La caıta Suzanna" isimli 

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

neıriyat. • Konuımalar. 21: Kantık 
orkestra muıikisi. • Haberler. 23.25: 
Bratiılava'dan: Sigan muaikiıi. 
BOKREŞ, 394 m. 
11: Amele neıriyatı. - Ayin - ru· 

hi koro musikisi. 12: Enesko orkeıt
ra11. 13: Plak. 13.45: Konuımalar. 
14: Plak. 18: Marko orkeatrası. 19.15 
Keza. 21.05: Mozart'ın "Don Juan" 

_operası. __________ _ 

3 üncü kolordu 
ilanları 

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

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

• • • 
(1291) 

1173 

3. K. O. ihtiyacı için açık 
münakasa ile 4 kalem muta
biye satın alınacaktır. İhalesi 
12 Nisan 933 çar§amba günü 
saat 11 dedir. Taliplerin nü· 
munelerini ve tartnamesini 
görmek üzere her gün ve mü
nakasaya iştirak için mezk.Ur 
gün ve vaktinden evvel Fın
dıklı'da 3. K. O. Sa. Al. Kom. 
nuna müracaatları. (62) 

• • • 
(1293) 

1174 

2. Sv. fırkası için pazarlı
ia konan 25,000 kilo un ve
rilen fiat pahalı görüldüğün. 
den, ihalesi 1 Nisan 933 cu
martesi günii saat 11,30 ğa 
bırakılmıştır. Taliplerin şart
narnesını görmek üzere her 
gün ve pazarlığına iştirak i
çin o gün ve vaktinden evvel 
Fındıklıda 3. K. O. Sa. Al. ko 
misyonuna müracaatları (63) 
(1339) 

• • • 
K. O. yiyecek ambarında 

bulunan 50 adet fıçı müteah· 
' hidi nam ve hesabına pazarlık 

la satılacaktır. İhalesi 29 
Mart 933 çartaınba · gunu 
saat 11 dedir. Taliplerin fı
çıları görmek üzere her gün 
K. O. yiyecek arnbanna ve pa 
zarlığa iştirak için o gün ve 
vaktinden evvel Fındıklıda 3. 
K. O. Sa. Al. Komisyonuna 
müracaatları. (64) (1340) 

1HT1RA lLANI 
" Zeytinyağı çıkartmak usulü ve a· 

na müteferri ali.t " hakkında istihsal o
lunan 12 T. Sani 927 tarih ve 588 nu
maralı ihtira berab bu defa mevkii fiile 
korunak üzre abere devrüferağ veya icar 
edileceğinden Talip olanların Galata'da 
Çinili Rıhtım Hanında Robert Ferriye 
müracaatları ilin olunur. 

ZAYi. - Fatih Askerlik ıubeainin 
314 doğumlu ihtiyat vesikamı kaybet
tim. Y eniıini çıkaracağım. Eakisinin 
hükmü voktur. 

Mehmet MURAT 

Mahalle ve mevkii Sokağı No. sı 
Eminönü Şeyh Mehmet Sellnik bonmlll'· 65,63 

Cinsi 
Mağaza 

İcar mihdeti 
Bir sene 

Geylini şeai namile maruf 53 65 
Eminönll Ş.yb Mehmet Sebzeciler 

,. • Hidayet camii 
avlusunda 

2- 4 Dükkan maa oda " 
1,2,3 Üç oda Ye mey- " 

dan mahalli 

" • Hidayet camii 
alhnda 

1 Ardiye ,, 

Bahçekapıda Hobyar Y enipoıtane 52 Me9rutahane lll'H· ,, 
!arı ., 

• " 
" • 

" 
" 

64 Dükkan ., 
44-62 Dükkan feYkinde " 

" .. 
" " .. " 
" Çelebioğlu 

&.llettin 

" " 

" " Hoca paşa Emirler 
.. .. 

" 
" 
" 

Y enicami kartı· 
11nda 

oda 
46-66 Dükkan 
44-58 
44-60 

,, 

" 117,119 Dükkanlar 

Yenicami aYlu· 43-105 Dükkan 
ıuda 

" 39.109 
" Hamidiye caddeıi 1- 50 Mat••• 

" " 55-42-44 Dtıkklıı 

" 
" 
" 
" 

" 

" 
" 
" 

" " Veziriakeleai 16 " ,, 
,. Karaklhllııe· Orha11iye 33-23 Kamerhatua mek· ,, 

yinçelebi 
Hocapa9ada 

,, Karakihüseyin
çelebi 

Az:ziye 
OraanJ,. 

2-108 
4 

tep mahalli 
Dükkiıı 

" 
" " 

•t ,, Dartnaade ap11 9-11 ., ,, 
,. lbnikemal 
,, Karakihüııeyin· Nebethaae 

çelebi 

46-48-50 M.. oda bodrum ,, 
11 Maa lıaraka arsa ., 

" u 
Babıali Nallımeaçit 

.. Lalahayrettin 

Orhulye 
Amiye 

Çemberlitaş MollafenariMabmudlye 
,. " ti 

" " .. 

2 
55-16 
18.S 

1 
s 
7 

Dııkklıı 

" .. 
Hue .. 

" 
'! ., Boyacı 

Divanyola 
s " 

" " 195-218 Köprtlln mektep 

.. " " 192-216 
,. Atikalipaşa Çilinfirler 2 
,, ,, Çemberlit8f cHblnde O 
,, ,, Sofçııha.nı orta K. 14 

Çartıkapı Kaliçecl TramYay 82 
basan caddesi 

" " " 76 
" ,, Makaııçılar 18 

Malımutpafa Nuruosmaııiye C.ıi 57-1 

mahalli 
Dllkkia 

,, 
Ana .... 
Oda 
Dllkkb 

baraka 

4 •rflD mılıa.l 
Dnkkln 

" .. Cami tttisalhıde 20 Mektep mahalli 

" ., avlusunda 17-25 Dükkb 

.. 
" .. 
" .. 
" 
" ,. 

" 
" 
" 
" 

" 
" ,, 
" 
" Saray burnu Cankur Tabhane camii O Fırm Ye mlfteaıilitı ., 

tlll'an 
., Seyithasan 

,, .. 
Ahırkapı İshakpaşa 
Ayasofyaikebir 

" Eyüp Kızılmesçit 
Eyüp camiikebır 

u:taııında 

Değirmen ocııiı 
camii 
Değlrmea oçağı 

camii harimi11de 
Sarapra 
Çatladıkapı C.ıi 

6 

1 
o 

" o 
iskele C, ıi 11 
Bostan iıkeleainde@ 

Oda 

Tabhane 

Arıa 

Üç kıt'a 
Arsa 
Hane 
Mihri tab 
mahalli 

" 

" 

" ana " 
" 
" 

imaret " 

Yukarda mevkilerile cinsleri yazılı olan Yakıf emlik hizalarında· 
ki mllddetlerle kiraya vul!mek Uzere müzayedeye koomUftur. İheleleri 
Marhn yirmi dokuzunçu Çlll'pmba günli Mat on beıte yapılacaktır. 
Tutmak iıtiyeııler Çemberlitaşta Evkaf Müdiriyetinde Akll!'at kalem'.ne 
ıılmeleri. (1025) 

759 

Çavutbaşı vakıf çiftliğinde şarkan düz kestane deresi 
garben kirazlı torluğu şimalen İstanbul yolu cenuben eshl 
çiftlik deresi hudutlarile malut 190 dönüm tar anm bir 
senelik icarı artbrmaya çıkarılıruştır. İhalesi 19-4-933 çar
taınba günü saat on beştedir. Tutmak isteyenlerin struıbul 
Evkaf Müdüriyetinde Orman ve Arazi Kalemine müracaat
ları. ( 1330) 

Alemdağı'nda Taşdelen ıuyu mevkii lor kahveciliğinin 
üç senelik icarı arttırmaya çıkarılmıttır. İhalesi 19-4-933 
çarşamba günü ıaat on beştedir. Tutmak İsteyenlerin İstan
bul Evkaf Müdüriyetinde Orman ve Arazi kalemine müra· 
caatları. (1329) 

ÇaVU§başı valaf çiftliğinin Manastır civarında şarkan 
Palamut gölü garben Bozaburnu cenuben Budakdere şiına en 
Üsküdar çayırı hudutlarile mahlut 180 dönüm tarlaıun birse· 
nelik icarı arttırmaya çıkarılmı§tır. ihalesi 19-4-933 çarşarn· 
ha günü saat on beştedir. Tutmak iıteyenlerin İstanbul Ev
kaf Müdüriyetinde Orman ve Arazi Kalemine müracaatları. 

(1328) 

TiCARET iŞLERi UMUM MODORLOCONDEN : 
E ... ...ı.avelen.-i -halli kanunlanna göre tanzim edilerek uaulen tescil 

1n1,_" .,,. 30 lkincıi T...-in 330 tarihli kanun hükümlerine elin t•cill iatenen (Şen
ker unt Kompani A. G. - Schenk• Co. A. G.) Şirketinin vekalete Yerilen evrııla 
tetkik edilerek muvafık görillmiittür. 

Bu evrak arumdaki umumi vek&letnameye göre Şirloet Mmına yapacağı İf· 

l•den doğacak davalarda bütün ınalık-elerde dava eden, edilea ve üçüncü talııa 

aıfatlarile hazır bulurımafa aelihiyeıtar olarak tayin olunan umumi vekil Vitali A· 
vigdor Efendidir. Keyfiyet mezkür kan,ununun yedinci maddesine te,·fikan iliiıa 

olunur. 



MiLLiYET PAZAR 26 MART 1~33 

Istanbul Ziraat Bankasından: 
Sıra Semti Mahalle al Sokajı Cinıl Hi110 Emlak HIHeye gllre ma-
No. miktan No. bammen kıymeti 

271 ŞEHREMiNi Beyaat ap Meyhane Abıap dnkkln Tamamı 6 500 T. L 
272 l\.ercan Mercan .. Fuat pa .. KAjir iki dükkin 112 42,44 1500 .. 
273 Edirnekapı Atık Mustafapafa Papu KAa'ir hane Tamamı 9 400 .. 
274 Balat Karab .. Balat Araa ziraaı 98 18124 .. 110 366 .. 
275 Edirnekapı Hacı MabittÜI Löküncnlar Araa metre 20 1;2 .. 152 35 " 276 BUyükada Karanfil Zeytinlik ArN metre 188 .. ll .576 .. 
277 Galata Arap cami Kalafat yeri Ah .. p dllkkb 50/120 70 700 .. 
278 BÜYÜKDERE Büyük dere Çarıı iıkele Ana Tamamı 06 .500 " 279 Bebek Bebek Dere Alıpp hane ( bara, ) .. 12 500 " 280 Galata Kemankeı Kara Topç•lar 

Mııatafapqı Kap dlldria 1/8 76 lOJO " 281 Edirnekap1 AYCı bey Paıtırmacı çdı;maıu A~ .. Tamıım 14 lSO .. 
282 Topkapı e.,am ağ• Pap meydaDI Ahtap hane " 5 800 .. 
283 Beyoğ:ıı Kamer batun Şirket Arıa airaı 94 " 25 200 .. 
284 Irmak Ana ziraı 66 .. 125 100 

" .. 
" Pey akçelerile ihale lıedılleri nakden ••Y• gayrimlbadil bonoıile lldeomek üzere yukanda evpfı yazılı gayri menkuller açık artırma 

nretile salata çıkarılmıştır, Kat'i ihaleleri 10-4-933 paurteai güııü aaat onbettedir. Ar:ıu edenlerin yüzde ~edib~çuk pey akçclerile Ban-
kaııaza müracaatları. Şartııame bankamız kapıııoa aıılmııtır. Sıael baliye vergisile belediye rüsumu mliıterıye aıttır. 

Konya Asliye Hukuk 
Mahkemesindenı 

Konya vilayeti idarei hususiyeai namına müceddeten 
ınşa edilecek on iki dershaneli mektebi bu baptaki mukavele 
ve ıartname mucibince inp ve ilanalini deruhte etmit ve Kon 
Ya Meb'uıu Kazım Hüsnü Beyin hanesini ikametgah göster
miş olan Lenç Şirketi vekili Mehmet Eıniıı Bey U..aata bqla
mıt ve inşaatm hitam bulduğunu bildirerek mukavele muci
bince bedeli İn§aatm losmı azamını çektikten sonra Konyadan 
v~ hatta Türkiyeden çekilip gİtmİ! ve bu kerre makamı Vi~ 
layetçe İn§aat t•ahbüdUnün mukavele veçhile yapılmadığı an 
)aşılarak tetkikata girişilmit ve halen zuhur ebnİt ayıplara na 
zararı istimal edilmiş olan malzemenin ve işçiliğin mukavele 
hilifı fena ve bir talanı gizli kusurları da mevcut olduğu an
laaılmış olduğundan müteahhitler tarafından bir itiraz ve mü 
dafaaya meydan kalmamak iç in timdiden mevcut halin tesbi
ti hakkında vekil Ahmet Cevdet Bey tarafından v~ ar
zuhal ve merbut mukaYele ve şartname bittetkik delilin tesbi
ti için intihap edilmiş ehli vukuf tarafından muta mahallen 
İcra lolınan keşfi mutazaınmın raporda gizli ayıplar için 
(10528) lira 25 kuruş ve nokaan inşaat için (184) lira ve ta
dilen diğer neviden yapılan İnşaat için (1519) lira 35 kurut 
ki cem'an (12231) lira 60 kuruş tesbit edildiği görülınesile 
tanzim edilen işbu zabıtname hukuk usul mahkemeleri kanu
nunun 372 ci maddesinin istisnai hkrası mucibince Lenç şir
ketine tebllii makamına kalın olmak üzere ilan olunur. 

(1324) 

Türkiye Hilaliahmer Cemiyeti 
Merkezi Umumianden: 
Hiliı.liahmer Umumi Mec:liai 1933 aeneai Nisanının 25 inci Salı 

ıunü sabah aaat onda Ankara'da Yeni'°hirde Cemiyetin merkezi u
ınumi binasında aleladı: içtimamı yapacağından, ittirak edecek mil
rahhaslarm mezkur tanh ve aaatte Hililiahmer merkezi umumisinl 
e~rifleri rica olunur. 

RUZNAME: 
l Reia ve reiaiaanilerle ki.tiplerin intihabı 

2 - Mecliai umumi tetkik Komiayonu ve Merkezi Umumi icraat ra. 
porlarının tetkiki ve kabulü halinde merkezi umumi :ııimmetinin 
ibraaı, 

3 - 933 • 934 bütçesinin taıdiki, 
4 -.- Çıkacak merkezi umumi az an yerine dilerlerinbı intibahı 
5 - Tetkik komisyonu azaamm yeniden intihabı, ' 
6 - Merkezi umumi teldifab. 

Adalar Malmüdürlüğünden: 
Rüyt.ikadada yazıcı sokağında 7 No. h evin 2-16 ve 

Lonca to°l<ağında 6 No. h dükkan ve 8 No. lı evin 2-32 hiaae 
si 20 Mart 933 tarihinden itibaren 1 O gün müddetle aslaya 
alınmışbr. 9 Nisan 933 pazar günü ihalei kat'iyeai yapılacak 
tır. Taliplerin adalar idare he yetine müracaatları. (1334) 

o A 

Konya Asliye Hukuk 
Mahkemesindenı 

Konya idarei hususiyesi namına müceddeten inşa edi
lecek hastahaneyi bu baptaki mukavele ve §artname mucibin 
ce inşa ve ilanalini deruhte et mit ve Konya meb'uau Ki..zım 
Hüsnü Beyin hanesini ikamet gah göstermiş olan Lenç tirke
ti vekili Mehmet Emin Bey iıı- şaata başlamış ve bir aralık in-
aatm hitam bulduğundan bahis ile o zamanki makam ve 

heyeti biliğfal inşaat için kanunen haizi salahiyet olmıyan bir 
kabul heyetine mevcut butah aneyi bilirae hiç bir tetkik ve 
muayeneye lüzwn gönneluıizi n hilafı usul yaptıklan bir ka 
bul muayenesi üzerine insaat bedelinden lasmı azamını şiın
diye kadar çekerek Konyadan ve hatta Türkiyeden çeki· 
lip gibniı ve bu kerre makamı vilayetçe intaat taahhüdünün 
mukavele veçhile yapılmadığı anlaşılarak tetkikata girişilmit 
ve bir takım gizli kusurlar old uiu anlaşılmq olduğundan ve 
,imdi ise hastane için icap eden elektrik tesisatı ve su isalesi 
gibi ikmali zaruri bulunan tesisat yapılacağından müteahhit
ler tarafından bir itiras ve müdafaaya meydan kalmamak için 
henüz hastahaneye getirilmeden ve deJijJi zayi olmadan bu 
hususta mevcut delillerin tes biti hakkında vekil Ahmet Cev 
det bey tarafından verilen arzuhal ve merbut mukavele ve 
ıartname bittetkik delilin tesbiti için intihap edilen ehli vukuf 
tarafından muta mahaJlen icra lalman keşfi mutazarnmın ra
porda gizli ayıplar için (11344) lira 75 kuruş ve noksan in
şaat için (10178) lira 65 kuruş ve tadilen diğer neviden yapı
lan inşaat için (2795) lira bir kuruş cem'an (24318) lira 41 
kul"Uf tesbit edildiği görülmesile tanzim kılınan işbu zabıtna
me hukuk usul mahkemeleri kanununun 372 ci maddesinin is 
tisnai fıkrası mucibince mezkur Şirkete tebliği makamc10. 
kaim olmak üzere ilan olunur. ( J 325) 

Istanbul Adliye Dairesi Eşyayı 
Cürmiye Tasfiye Komisyonundan 

926 senesi ila 928 senesi gayesine kadar üç sene zarfm 
da İstanbul Adliye emanet dairesine vurut edip M. U. mi ve 
Müstantik ve mahkeme karar ile sahiplerine iade olunan et
yalardan bakiye kalan muhtelifülcins eşyanın sahibi hakikile
ri mevcut olduğu halde tarihi ilandan itibaren lstanbulda bu
lunanların bir ay ve sair mahallerde bulunanların iki ay müd 
det zarfında karar istihsal edip eşyalarını almak üzere ema
net dairesine müracaat etmeleri, müddeti mezkilre hitamına 
kadar müracaat edilmediği takdirde mevcut bulunan eşya bil
müzayede satılıp bedelleri tarih &atışından itibaren .altı ay 
milddet emanet daireai kasasında muhafaza edileceğı ve bu 
müddet zarfında dahi müracaat edilmediği takdirde sahipsiz 
addedilerek hazineye irat kaydolunacağı ilin olun\lr. (1332) 

• 

lLAN 
Hali taıfiyede bulunan Türkiyede T i

caret, Sanayi ve Ziraat Milli tirketinin 
20 Mart 1933 larihinde vukubulan he
y'etl umumiye içtimaında iıtibaz edilen 
lı:arua te..Eikan, taafiym matliıbat baki· 
yeei ~ 15 Nisan 933 tariron
den itibm-en atideki terait dairesinde Ga 
lata Oamanlı Bankaaı vaaıtuila icra e
dileeell, -Wlr Şirket biuedanuıile 

.......... biı-1 hamillerinin malümu ol
malı üzere ilan olunur. 
Eıhammı ..mı--o borclroeile birlikte 

Galata 0..-..lı Bank.uma ibraz ve te .. 
lim edecek biaaedaraa ı 
lıiHe Mnedi ı...•• 1,838 Tiirir Linuı, 
ve 10 lılue oenedl mukabilinde latanbul 
E...W. Şirketinin 7 bitte ııenedini ala
Cldı:: 
ve müe.oiı biate ~l lımnilleri : 

Sadıkzade Biraderler 
Vapurları 

KARADENiZ POST ASI 
• 
in önü 

Vapuru 27 Mart 

Pazartesi 
aaat 18 de Sirkeci rıhtımından hare
ketle (Zonguldak, l nebolu, Sam

•un, Ordu, Gireaun, Trabzon, 
sıa-.-e H Rize) ye uİmet ve ndet 
edecektir. 

Fazla tafsiliıt için Sirkeci Meyme
net ham altında acentalıfına müra
caat. Tele. 22134. 

hiue hap... 76,84 Türk Lirau, ve 5 1226 
müeuia lıiue senedi mukabilinde 1 a- ı -----------=.;...._ 
det lttanhul Emlak tirketi biue ıenecli 

. alac:akln' . 
lbnz edilen birlik her bir hiıae oene

dl için Onnanlı Bankaoı tarafından ko
mioyon namile 8,SO kıoruı, ve birlik 
müeaıis lıi11e ıenedi ı...ma da 6,84 ku 
ruı istifa edilecektir. 

lstaıılMıl Emlik firketinin tam lıir 
hiue .-edini almak üzere icahı mikclar 
da ~ham ltıraı edemeyen bi11edaran ve 
müesıiı hiıae Mınedi hamilleriae, mü
badele edilmeyen lriiauratı müı,.ır Os
manlı ea..ıu... tarafrndaa bir -ı.ı.u,. 
ita edilecdrtir. t ,hu makbuı eohabona, 
tam bir bine aenedi noluanııu birl
rek ikmal etmeleri için 31 Ki. evvel 

1933 ıarihine kadar bir mühlet verilmit 
tir. 

Bo mlddetin inkizasında Oomanlı 
Bankaaı, Emlak Şirketinin bir bllte se
nedi 5 Türk linaı nrakai nakdiye he-
1abile ithu küsuratı hamillerinden nak
den ..e resen iftira ve iıtirdat edecelı:tir. 

Hlaııedanın ... müeaaia biaoe aenedi 
hamill..U.d.,, -.nalild ecnebiyede mil
kim olanlar, eshamom latanbulda Oaman 
lı Bankaııı- söod....-cı... evvel, Milli 
parayı koruma kararnamelerine tevfi
kan Türkiyeye ithallerine müaaacle istih 
sal edilebilmek üzere yetlennde mevcut 
etham mikdannı mezkür Bankaya bil
direceklerdir. 

Hali tuflyede 
TORKIYEDE TiCARET, 

SANAYi VE ZiRAAT MlLLI 
ŞiRKETi 

1 

1 
' 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

/ 
' 

1 
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SEYRlSEFAlN -
M•rk- ac .. tA&: Galat• KlprGhatı B. 2362 

ŞDbo A. Slrlt..,i MilıGrw ...le H, 2,3740 

-IZMiR - PİRE - ISKENDE-
RIYE POST ASI 

'' IZMIR 28 Mart 
tf Sah 11 de 

-
TRABZON POST ASI 

•• 
''GULCEMAL,\ 
29 Mart çarıamba 18 de Ga· 
lata rıhtımından. 

D&nüıte Tireboluya da uğ-
ranılır. 

IZMİR • MERSİN POST ASI 

'' MERSiN,, 
29 Mart çarıamba 10 da İdare 
rıhtımınc'an kalkarlar. _. 
ZA Yl - Geb:ııe Allcerlik tube-

sinden aldığını aakerlik vesikamı 
zayi ettiğimden yenisini çıkaraca-
ğım eakiıinin hükmü yoktur. Ad-

reı: Darıca Cami maballeıinde 

314 doiumlu Hacı Ali oğlu lama-
il 

Beyoğlu Birinci Sulh Hukuk 
a n: 

Galatada Cemaat hanında 6 No. da mukim iken elyevm 
ikametgahı meçhul bulunan A rifzade Şükrü B. 

Avukat lhaan B. tarafından Beyoğlu Birinci Sulh Hu
kuk mahkemesinin 933-304 No. lı dosyası mucibince aley
hinize ikame olunan 45 lira alacak davaıınm 20-3-933 yev
mü muhakemesinde gelmediğinizden gıyabınızda muhakeme 
ye karar verihnit vekili mumaileyh tarafından imz~ızı havi 
bir lat'a teahhütname ile borcunuzu natık muamelelı . evrakı 
resmiye ibraz inkar halinde tatbikat ve iatiktap ve yemin tek
lifile ispat olunacağı beyan olunmakla tarihi ilandan itibaren 
on beş gün zarfında itiraz etmez ve istiktap ve yemin için mah 
keme gÜnÜ olan 22-4-933 cumartesi günü saat 10 da muhake
meye gelmezseniz mahkemeye alınmıyarak valaayı ikrar et
miş addolunacağmız tebliğ makamına ilan olunur. (1341) 

TiCARET IŞLERl UMUM MODORLOCONDEN : 
30 lkind Teırin 330 tarihli kanun hüldlmlerlne ıröre -1d.etlmisde it yap

mağa izinli bulunan lngillz tahilyetli (Ş enken Llmitet - Sehenlı:en Limited) 
Şirketi bu kere müracatla 1 lkind Kanwı 933 tarldnden itlbarmı Tlirldyedeld fu
liyetlne nihayet verdiğini hildirmiJ n ıa zmıgelen Teeikayı ..erınittir. Mezkür ıir
ketle ıılikaaı hulunanlann Şirkete n icabında latanhul Mıntsıkau TI~ Miidür
lüfüne müracaat eylemeleri ilin olunur. 

iLAÇLARINIZI KB~~~ .. SALİH NECA Ti den abnır. Reçeteleriniz büyük bir 
dikkat ciddi bir istikametle hazırlar.ır ASiPiROL NECATi Grip, nazlo bat vı dl, ağrılan°;!D 

müessir illcıdır. Lütfea tecrlbı edlnız. 
1078 

Zafiyeti umumiye, ittihasızhk 
ve kuvvetsizlik halatında bü
yük faide ve tesiri göriilen Fosfatlı ark alt Hulasası 

• 
Istanbul ve 

Türk 
Al pullu Şeker Fabrikasının 

her isteyene 

Kristal 

Trakya 
Anonim 

Şeker F abrikalan 
Şirketinden: 

İstanbul depolarından kristal toz şekeri atideki fiatla 
bin kilodan eksik olmamak üzere satılır. 

Kullanınız. 
Her eczane 
de satılır • 

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

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

Kuruş 

dres:İstanbul, ahçekapı,4üncüVakıfban4üncükat, Telgraf adresi: İstanbul Şeker Telefon:24470.79 ı 
,ıg) 
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TENVIRATINIZI 
UCUZLATMAK 
ancak muayyen bir sarffyata 
m ukabll azami ziya veren lambalarla 
mllmkündUr, •ucuz"d1ye satıfan 
lambalar hakikatta size daha 
pahalıya mal olmaktadır. ÇUnkil 
bunlar aynı elektrik sarfiyyatında 
daha az ışık verirler. Bu itibarla 
blrlamba.milbayaasını arzu edenlerin 
mutlaka senelerden beri tanınmış 
bir markayı tercih etmeleri lazımdın ,......_...___, 
Osram lambaları, en tecrübedide .,__~~,., 
mu.tahassisların daimi nezareti ·-~ .... ,. 
altında,Osram tarafından yapılmış 
ve en asri tekamülatla mücehhez 
makinelerle imal edilmektedir.Siz 
de milyonlarca mUstehlik gibi yalnız 
Osram lambalarını satın alınız. v·A'l>h----.. 

Tuzla İçmeleri Oteli 
~a -ın l:unu 

yapma! 
Lokanta ve büfesile beraber kiralık lrr. htiyenlerin hergün öğleden evvel Ga· 

lata nhtımmda Arapyan Hanıttda 4 num araya müracaatleri. j 
1205 

- Heybeliada Sanatoryomu 
Başta ha betin den: 

Sanatoryom için verilecek nümuneye göre 60 talmn rop 
döşamber pazarhkla imal ettirilecektir. Taliplerin nümune
leri görmek üzere her gün Gal atada Kara Mustafapaşa soka
frında İ3tanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi Levazım Me
~urluğuna pazarlık için dahi 29 Mart 933 çarşamba gÜnÜ 
saat ı 4 te mezkôr merkezde müteşekkil Mübayaa komisyonu-
na müracaatları. (1281) 1168 

Za · · a n ve memurine ma hsus 
K>ıbi' i nal il por tatif hezaren sandelye'er 361 
kuru ve 9 parç ılı hezaren salon lakımlan 

!! 60_ ı.uruş olup, ls' a ıbulda 66 No. 
• zıııp:aşa _yo ;cu unda 

: rA Mobilya 
Meşherinde satı'maktadır. 

Ahmet Fevzi 

!at. Mr. Kumandanlığı 

Satınalma kom. ilanları 

Merkez Kumandanlığına 
merbut miiessesat için 15 ton 
şeker 29-3-933 çarşamba gü
nü saat 15 te kapalı zarf sure
tile satın alınacaktır. lsteklile 
rin sartnamesini görmek için 
her -gi.in ve münakıasma giri. 
şeceklerin belli vaktinde ko
misyonda hazır bulunmaları. 
(539) (1017) 

731 

Merkez Kumandanlığı em 
rindeki hayvanat için muhte· 
lif boyda ve mikdarda nal ve 
mıh 2-4-933 pazar giinü saat 
1 1 de pazarlıkla satın alına
caktır. lsteklilerin belli vak
tinde Komisyonda hazır bu
lunmaları. (577) (1335) 

Y eşilköy Hava Makinist 
.mektebi için 12 kalem erzak 
29-3-933 çarşamba günü saat 
1 1 de pazarlıkla ıatm alına-

. caktır. lıteklilerin izahat al
mak için her gün ve paza~lığa 
girişeceklerin belli vaktmde 
komisyonda hazır bulunmala
rı. (578) (1336) 

* * ,. 
Maltepe lisesi için (100) 

takını harici elbise 27 -3-933 
pazartesi gÜnÜ saat 14 te pa
zarbkla satın alınacaktır. İs
teklilerin şartname ve örne
ğini görmek için her gÜn ve 
pazarlrğa girişeceklerin belli 

K iR A LIK G A ZİNO 
Amavutköyü meşhur Akıntı Bur
nu gazinosu. sahibi tarafından 
kiralıkbr.(Telefon 22369) a müracaaL 

1229 

Sultıuıahınet sulh hukuk malıkem.in
den: Saffet haıum ve Şevket Bey ve Ni
luberk hanım vasisi Bedia hanmıın fll}'İ• 
an ve müıtereken mutuarnf olduklan 
Erenköyünde Göztepe mahallesinin Ha
mam sokağında atik 16 ve cedit 68, 68 
numaralı Cemalpata köşkü nıunile ma
ruf harem ve selamlıktan ibaret ve ıe- ı 
lamlık dairesinde zemini çİmento döıeli 
bir tatlık ve bir mermer flldrrvan ve 
dört oda ve bir kiler ve bir hela ve ha
rem dairesi zemin katında. bir mutfak 
ve bir çamaşırlık ve odun ve kömürlük 
ve kalorifer kazam tesisatı ve birinci 
katta iki sofa Ye dört oda Ye bir kiler ve 
iki hela ve ikinci katta ikisi camekinla 
bölünmüt üç 11Gfa ve bir mehtaplik oda 
ve aynca altı oda ve iki heli ve bir baJ. 
kon ve üçiincü bt tavan araımda iki .., 
fa ve bet oda ve bir hela ve bir balkDR 
ve bahçesinde bir katlı taıtan yapdmq 
bir oda ve bir mutfak ve bir hela ve üç 
!asma aynlmıf bir ahır ve bir arabalık 
ve bir kümesi V<> aYnca taştan bir kafü 
bir odayi ve bahçede lıir kameriye ve 
altında ını depolwııa ve pervaneli su tu
lumbuını ve dört bavua ve beı kuyu ve 
bir su makine dairesini havi yai!ı bo7a
lunezkür köşk ve mÜ§tanİlihnın iulel 
fUyu11 zmmında fürubbı telıanür ed ... 
rek müzayedeye .....ınmit Ye iera lob. 
nan birinci açılı: arttımıa neticesinde 
4000 liraya talip zuhur etnıit iıede kıy. , 
meti nuılıammenenin yüzde 75 ini bul
madıiuıdan müzayede onbeı giln müd- • 
detle tecdit edilerek ikinci açık arttırma 
11nm 11 Nisan 933 tarihine müaadif sa• 
b giinü nat onbeşte icrası mukarret" bu 
lunmut olduğundan talip olanlann kıy
meti muhaınmene.i olan 15080 liranın 
yüzde yedi buçuk nispetinde pey akçe
sini hamilen yevm ve saatı mezkôrda 
Sultan Ahmet ikinci sulh hukuk mahke-

-
SIK SIK PUDRALANMA.K 

C1L T lÇlN FENADIR. 
Bir çok kadınları burunlannın parWıı 

lığ! ve,... yüzlerinin larmızılıiını izale 
makoadile 11k sık pudralanrnak lbun 
geldiğini zannederler. Fakat, bunun, cilt 
üzerinde ne derece İcrayı tesir edebile
ceğini hiç bir vakit düşünmezler. 

Yeni ve dahiyane bir fikir sayesinde 
hali hazırda her kadına bütün gÜn için 
yalnız bir defa pudralanmıuı kifayet et
mektedir. Kullanılan pudraya bir kahve 
~taşığı miktarında krem köpüğü ili.vesi 
halinde o derece kuvvetli ve yapışkan 
kalır ki gün...-şte, yakmurda veya rüz
garda ve hatta en sıcak balo salonların
da hile katiyen aabit kalır. 

TOKALON pudraımcla ; krem 
köpüğü, havalandmlmış en mükemmel 
pudra ile fenni 1ı ;r •urette kanttınlnuş
tır. Bunun içindir ki TOKALON 
pudra11 hakiki krem köpiiklü yegane 
pudraıLr. Cilde pyanı hayret bir mu
kavvi gibi icrayı tesir nesçi ibz eder. 
Sık sık pudralandıkça olduğu gibi me
sanıatı katiyyen kapatmaz. Y arm aalıah 
yüzünüzü TOKALON pudraıile 
pudralayınız. Ve neticesini ıörünüz. 

İstanbul asliye ikinci ticaret mahk<>

meıinden : Memaliki Şarkiye Fransa 

Banka11 Vekili Sages Bey tarafından ts
tanbulda Liman hanında Haci Zade Mo
out Mahtumları Mehmet ve Şürekaa 

Şirketi ve Kefeli Zade- Mehmet Bey ye 

Büyük Kmae1yan ban 30 Numarade Ha 

ci Tahir Zade Rahmi IMlabtumlan aleyhi 

ne 21558,06 liranın fai:ı ve masarif ve 

avukatlık ücreti ile tahailine mütedair 

ikinci icra dairesine iflas yolu ile vaki 

müracaat üzerine Odeme emrine itiraz 

edilmediğinden bahsle ikame olunan reci 

di itiraz ve iflas davasında miiddeiaa

leyhlerin evvelce ikamet eyledikleri ma 

halli terkeyledikleri ve hilen nerede İ· 
kamet ettikleri meçhul bulunduğu dave

tiyeye Miibafir tarafında.. verilen met

rubattan anlatdmq ve müddei tarafına 

ilinen tebliğat icrası talep edilmit oldu. 
fundan bir ay müddetle iliııat tebliğat 

icraama ve tahkikatın 7-3-933 salı saat 

14 te tebliğine karar verilmİ§ ve bu yol 

da yapılan tebliiata rağmen Kefeli Z.. 
de Mehmet Bey ve Biiyük Kınaciyan 

han 30 numarada Haci Tahir Zade Rah 

mi Mahtumlan yevmi tahkikatta ispa

ti vücut eylemedikleı'İnden ilanen adi 

gıyap kararının tebliiine \'e tahkôketm 

13-4-33 pef1embe saat 14 le talikma ka 

-~---·----

PEKİŞ'in Bayram Hediyesi 
Bugilndeu itibaren 

• 
Bütün lpekiş 
mağazalarında 

83irmanı ~AR 

295 
Kuruşa 
satı maya 
baslandı 

Hanımlar araaında heyecan uyandıracağı 
fÜpheaiz olan bu ucuzluğun aebebi nedir? 

1 - Son zamımlarcla ipek fiatlarmın yüııde 20 - 25 derecesinde 
arttıiı dolrudur. 

2 - ipekli kwnaı fiatlarının yük•elmesi icap etmekte ve yüksel
mekte olduğu ela dojnıdur. 

3 - !Maroken Birmanlann Türkiye'de yalnız lı>Ckit fabrika11 tara
fmdan JBPdabildiği ınalılmdur. 

4 - Avrupa'dan getirilen ayni ayardaki lmnıatlana ise 9 - 10 lira
dan qağıya aatılamadığmı ise herkes bilir. 

5 - Nihayet ticaretin en buit kaidesine göre ele bir fabrikanm 
imal ettili kuın~larm maliyet fiabnı azalttığı nya çoğalttığı .U.bette ku• 
mat aatıı fıatlanru da indirmeai ve yükselım.i liaım gelir. 

BUNLARA RACMEN : 
l P E K 1 Ş ' İn hanonlamruz tarafından en ziyade be
ğenilen MAROKEN BlRMA.N'larmm fiatlarıru bugün
den itibaren 295 kuruşa indirdiği bir emri vakidir. 
1PEK1Ş, BU KARARINI : 

A - Mamıdatınm müstesna güzelliğin! ve ısağlambflm bir kere da
ha ıö•tennekı B - Bayram münasebetile ballmnızm lıasd olacak ihtiyaç-
1.nnı gidermek ; C - Ve gördüğü em•al•iz rağbete bir mukabele yapmıı 
olmak gayelerile vermİ§tİr. 

·. '. . :. .,.~~ l .... ;- J~-·· <I; ......... :>"_,_-..... ;; • ........... \... • -; ~ 1 , ' ' .ı...: . • 1 ~ •• • • • • • • .,. ~-" •' - ' • · --" .:..- · ~'- ' . 

KUR 8 AN Bayramı da Çoluk ve 
Çocuğumu Sevindirmenin Y olıınu 
~ Buldum! 

Dr. A. KUTIEL 
K.aralıiiJ' Börekçi fsnm lll'Blmda 34. 
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labmbul ikinci icra memurluğundan: 

Mahcuz ve paraya çevrilmesi mukarrer 

halı veııaire ev qyaoı 29-3-933 tarihinde 

saat 12 - 14 de Feriköyünde Fransız me 

zarbğı kartııında 139 N o. lu hanede a

çtk arttınna sure.tile 5atdacağından ta

liplerin mahallinde 932-3086 dosya No. 

sile memu una ınüracatları lüzumu ilan 

Bu yolu si:ı:e de aöyllyebillrlm;.o 
Bir fırsat bulup MAHMUTPAŞA yokuşundan 
ıeçiub, yukarıya kadar çıkmağa lilzum 
7old Yokuşun ba,langıcında •ol kolda 

bir levha görecekslalzı 

N~200 
Buraya giriniz, mağa~anın ismi 
''Ucuz Mallar Pazarı,, 
dır amma bu iaim yanlııtır. 

Burada 1 metro bile ucuz mal 
bulunmaz, BilAkis: 

''Dünyanın en palıalı 
mallarının en ucuz 

satıldığı ger burasıdır,, 

Bakırköy Malmüdürlüğünden: 
'<azası Kariyesi Mahalleli Sokak MeYkil Cinai Muhammen 

Kıymet 

Bakırköy Yeni Bosna Kariye üate 

• Cekmec• " " 

•• .. .. 

Maa el:ıniye tıağ 
Ye arazi 

Vra K. 
760 00 

Münhedim bükii- 50 00 
met konığ'I arsası 

Souk ıu çiftliği 40 dö • 200 00 
dahilinde arau nüm arazi 

,, Nifus kariyesi derununda Hane lOO Ol 
E\·safı b;ılada yazılı olan emvalin mülkiyeti 9/4/933 tarihinde bil

müıayede satılacağından taliplerin bu baptaki pey ııkçelerile Bakır-
köy nıaliye1inde ıııtite§ekkil komiııyona milracaafarı. (1236) 

llOl 



Ali Kemalin dedikleri 
Yeni devlet; ancak vahdet ve 

disiplin sayesinde tutunur! 
ANKARA 19 Ağustos 1920 

"Mwıtafa Kemal P&.fll; iyi bir 
r _ ıkerdir; fakat devlet idaresini 
bilmez. idare itlerinden anla· 
maz !" 

Bir kaç ay evveldi: Ali Kemal; 
Dahiliye nazın olduğu zaman, da
ha evvel ordu müfettitliği ile A. 
nadoluya geçmit olan Mustafa 
Kemal Paşayı; aklınca milletin 
nazarından düşürmek için bir ta. 
mim netretmitti. Bu tamim, yuka. 
-rıdaki sözlerle batlamıfb. 

Damat F eridin bu m~hur da
hiliye nazırı; Patanın bunca eıer
lerini, hareketlerini gördükten 
sonra bile şimdi fikrini değittir
diğini hiç sanmam. Halbuki reis 
Paşa; devlet idaresinin ne gibi e
saslara istinat edeceğini, köhne 
saray vezirlerinin sözlerinden ve 
tecrübelerinden değil, hayattan a· 
!arak tatbik ediyor. Mesela: O 
bugünkü vaziyetimizde devlet İ· 
dareıinde geniş bir hürriyetin ya. 
nında sıkı bir disiplin olmassa, 
bütün fedakarlıkların, çalıtmala
rm faydasız olduğuna kanidir. Or
duda bunu tatbik etmek istiyor, 
devlet idaresinde ayni ,eyi yap
mak istiyor. Hürriyet namına, ma
suniyet namına herkes alabildiği. 
ne, istediği istikamete giderse ne
tice ne olur? 

Mustafa Kemal Paşa; iki gün 
evvel, meclisteki beyanatında bu 
noktaya da temaı ebnif, münferit 
hareket ve te~bbüslerin faide ye
rine zarar getireceğini söylemit
ti: 
"- Efendiler! Memleketi kur

tarmak için ahengi, ittihadı mu
hafaz etmek lazımdır. Memleket· 
te muhtelif cereyanlar tevlit et
mek doğru olmaz. Şurada burada 
yapılan kongrelere münferiden 
bazı vatandatlanmız davet edi
lir, onlar da gidip millet namına 
söz söylerlerse itin içinden çıkıl
nıaz !" 

Reis Paşa, bu sözlerile Bakü 
kongresine, Rusyanın turasın· 
da, burasında inikat eden kongre
lere, Büyük Millet meclisinin mü
messili ve ondan salahiyeti olma
dığı halde giden vatandatlara 
tariz ediyor. Eğer dikkat edil
diyse Pata; dünkü münkapda 
İsmail Suphi Beye cevap verir
ken sert bulunmuf, bu gibi hare
ketlerin doğru olmadığını ona ha
tırlatmak İstemişti. Maltlır:ıdur ki, 
Bakü kongresinden Erzurumlu
lara, Trabzonlulara, doğrudan 
doğruya halka davetnameler gel
miş, gayrireımi bazı zevat ta bu 
kon11reye ittirak etmİfti. Bu hare
ketle, Pa,anm fikrine göre mem
lekette henüz hükilmet otoritesi· 
nin teessüs etmediğine delllet e
der. Halbuki davamızın bir cep
hesi de, nüfuzu, memleketin her 
tarafına tamil milli bir hüktlır:ıet 

kurduğumuzu herkese göstermek
tir. 

• • • 
Meclist& ıual ve istizah mevzuu 

diye öyle meselelere temas edili
yor ki ... Yine evvelki günkü cel
aede lamail Suphi Bey, Reis Paşa
ya fU suali ıorınuftu: 

"- Lehiatanda Bol9evik ordu
larının ilerlemesine ve ahiren İn
gilizler, Fransızlar tarafından 
Lehlilere yardım için kuvvet gön
derileceğine dair haber gelmesi
ne nazaran hakikaten Bolşevik or
dulannın muvaffakryatmı akim 
bırakacak bir 'ey yapabilirler mi? 

Mustafa Kemal Pata; vaziyeti 
o kadar iyi biliyor ki, buna ben
zer askeri muadeleleri tahlil et
mekte, elindeki malfunat, ne ka
<lar az olursa olsun, büyük kabi
liyete maliktir. Fakat kongrelere 
gayrİreamf i•tirakten, sual sahibi
nin Bolşeviklerden imdat gelip 
gelmiyeceği hakındaki sualinden 
sinirlendiği için fU cevabı vermit
ti: 

- "Beyefendi, böyle bir mese
leyi hal için evvela Rus boltevik 
ordusunun vaziyetini, harekata iş
tirak eden kuvvetlerinin mikdarı
nı bilmek lazımdır. Sonra mağ
lOp olan Leh orduıunun mikdan 
da bilinmek fll:rlbr. Bundan baş
kıi. oraya Fransız ve diğer itilaf 
devletlerinin sevkedecekleri aza
mi kuvvet nedir, bu kuvvetler han
gi yoldan aevkolunacaklar? Bu 
malumatı topladıktan sonra mü
talea beyan edilebilir. Halbuki 
Boltevik erkim harbiye! umumi
ye riyasetinin maıaomda dahi bu 
malumat olmasa gerektir!" (Han
deler). 

Mustafa Kemal Pap memle
keti idarede ne kadar miltkülata 
uğruyorsa; muhitindeki insanla
nn, hadiaelerin gayrimantıki te
cellileri kart11mda sinirlerine h&
l<im olmakta da ayni mütkülatr 
çekiyor! 

MiLLiCi 

Maliye müfettiı 
muavinleri 

ANKARA, 25 (Telefonla) - Ma
liye Vekaletince müfettiıUk muavin
likleri için açılan müsabakaya lstan• 
buldan 4 ve Ankaradan 3 zat girın.it
ti. Bunlardan iki latanbullu ve bir de 
Ankaralı talip muvaffak olmuıtur. 

Bunlann ıifahi imtihanlan da bir 
kaç güne kadar Ankarada yapılacak
tır. lstanbulda bulunanlar buraya da
vet edilecektir. 

Uçaklar kanuna 
ANKARA, 2S (Telefonla) - Bir 

nisandan itibaren Ankara ile İ!ltan
bul arasında işliyen uçaklarda yolcu 
baıma 35 lira ücret alınmağa baıla
nacaktır. 

Uçaklar kanunu ınecliaten çıkıncı• 
ya ~ada~ bu ücretler Tayyare Cemiye
yetıne aıt olacaktır. 

Ankara S NEMALARI 
Buaün bugece 

Gençlik için fevkalade ibretamiz ah
laki bir eıer: 

8GENÇ 
KIZLAR 

CARIN HART 
naveten Dünya haberleri .... Radyo 

ne iflere yarar. 

Bugün bugece Ku ÜD 

Viyana operetlerinin en ıen n .,. 

fazla muıikiıi olan taheoer 1 

KADINLARIN 
SEVGiLiSi 

MARTHA EGGERT 

Tarafından fevkalade bir ıurette tem

ıil edilen Almanca film. 

İlaveten : Dünya haberleri 

Gazi Terbiye 
Enstitüsü 

,- ' Ankarada kaç kişi ve ay
da nekadar rakı içerler? 
Şayanı dikkat bir tetkik ve hesap 

Ankara Darülfünunu
nun temelleri bu mek
tebin içinde atılıyor 
ANKARA, 25 (Telefonla) -.- A'!

kara, maarif iılerinde çok genış ve ı
leri adımlar at
maktadır. "Gazi 
Terbi Enstitüsü,,n
de de yeni te§ki
lat yapılmakta· 
lır. 

Gazi Terbiye 
Enstitüsü ilk ya· 1 

pıhıında ortamek· 
teplere muallim 
yetiştirmek ıçın 
kurulmuştu. Ge
çen aeneye kadar 
bu mektebin için
de be§ sınıflı bir 
"ilk muallim mek 

Hasan Ali B. tehi" ile iki ihzari 
sınıftan ve üç sö

mestrlik bir de meoleki kısmıdan mü
rekkep bir "Orta Muallim mektebi" 
vardı. ihzari ınmAara muallim mek
tebi mezunlan alınarak iki ıenede li
se mezunları derecesine çıkarılıyordu. 
Meoleki kuma Jile me7:11nlan, yahut 
ihzari ımıflan ikmal edenler alınırdı • 
Meıleki kısmı da bet ıubeye aynlmı§· 
hı 

1. - Pedagoji fUbe&i: Buradan çı
kanlar ilk tedrisat müfettişi, yahut 
muallim mektebi terbiye ve usulü ted
ris hocaaı olurlar. 

2. - Edebiyat fUbeıi: Orta mek· 
teplere türkçe ve edebiyat muallimi 
yeti§tirir. 

3. - Tarih • coirafya ıubeıi: Orta 
mektep tarih • coğrafya, medeni bil
giler ders grupunu okutacak hocalar 
buradan çıkar. 

4. - RiyazİYfl fUbe~i: Orta mektep: 
!ere her.ap, hendeae hocalan çıkanr.-

5. - Tabiiye ıubeıi: Ortamektep 
fen bilgial hocalannın menıeidir. 

Bu senebaıında beden terbiyeıi kıs· 
mı ile eliıi ve resim fubeai ~e ila:ve 
edilmiş, buna mukabil ede~ıyat ~~ 
tarih • coğrafya ve riyaziye ıle tabu
ye birleıtirilerek mektebe gene 1. -
Pedagoji fubesi ı 2. - Edebiyat ıube
ai (Edebiyat ve tarih • cqğrafya zilin-. 
relerine aynlmıtbr) ı 3. - Fen ıubesı 
(riyaziye ve tabiiye zilqır.elerine ay
nlmııtır) ; 4. - Resim ve elişİ tubesi; 
5. - Beden terbiyesi ıube~i. 

ilk muallim mektebi kaldmlmıı, 
onun yerine gene bu birla dahilinde 
bir tam devreli li.., yapılma11 karar
laıpntf, lisenin iki devresinin ilk sınıf· 
lan da açılmqtır. Bu ıı ... Galatasara~ 
sisteminde olarak dütünülınü§, leylı 
ücretleri de 300 lira olarak konulmuı· 
tu. Önümüzdeki sene ikinci ve onun
cu ıınıflan da açılacaktır. 

Enstitünün bet tubeai ile ihzari ıı
nıflan, Ji.., kıunı ve aynca inıaat 
mektebi hep bir müdürün idaresinde
dir. Bu müdürün her kmmda ikiter 
muavini ve aynca enatitQnün her tU• 
besinin de birer ıube tefi vardır. Pe
dagoji, fen, edebiyat ıubeleri, bu ye
ni teıkilat ile yannki Ankara Darül
fünununun temellerini kurmaktadır· 
lu. Hukuk Fa.külbei zaten mevcut
tur. Sıhhiye Vekaleti de düıündüğü 
tıbbiyeyi açabilirse Ankara Darülfü
nununun bütün tubeleri kurulmu§ o· 
lacaktır. 

Enatitüde müdürün reisliği altında 
ıube ıeflerile ıube murahhaslarmdan 
mürekkep bir Enatitü Mecliai vardır. 
Mektebin bütün ilmi veçheleri bu mec 
liste kand-.tmhr.; Pedagoji ıubesi
nin ıefi Halil Fikret, fen ıubeainin 
tefi Avni Refik, edebiyat ıubeıinin ıe
fi İbrahim Necmi, beden terbiyeai fU• 
beıinin ıefi Nizameddin, eliti ve resim 
şubesinin ıefi de lamail Hakkı Beyler• 
dir. 

Enstitü Müdürlüğü Maarif Umumi 
Müfettqlerinden Hasa.o Ali Bey tara
fından İdare edilmekte idi. Dil Ce
miyetindeki çalışmalara yetiıebilme
ıi için Umumi Müfettişlerden Hikmet 
Beyin onun yerine getirilmesine ka· 
rar verilmittir. 

Enıtitüde mezuniyet imtihanların· 
da muvalfak olamadıklannı yazdığı
mı.a Tabiiye ıuben müdavimlerinin 
alh ay kadar ortamekteplerde otajİ• 
yer muavini olarak kullamlmıuı ve 
bu müddetin hitamında tekrar imti
han edilmeleri kararlaıhnlmıt!ır. Bu· 
nunlo beram bu müdavimlere kuru 
bir na.sariye okutarak bir yrllılr tah· 
aillerini hiç• irulirmei• eebep olan
lar hakkında da vek.tletç• takibat 
-,,apılacaima muhakkak ncuarile ba· 
kılmaktadır. 

Dil işleri 
Ru• aıimi t\irkçe 
.H:onteran• vea uı 

AN KAHA, 25 (Telefonla) -
Rus dd iilimJerinden Uol<.tor ::>amo· 
iloviç bugun saat on beşte hılali

ahıner konferana ıalonunda seçme 
bır dinleyici takımı onunde iJk kon
feransını vernıi.~tir. K.onteransta 
f\IJaarır Vekili ko§İt Galip, kıyasetı 
ciımlıur Umumi Katibi Hıkmet Bey
ler, muallim Afet Hanmıetendi, 
Tarih ve Dil Cemiyetleri azaa~rı, 

m.aarif erkim ve mektep müdurle· 
rııe muallımlerinden bir çoktan bu. 
lunmuşlardır. 

Alim, konferansını, türkçe ola. 
rak ve rmi,tir. Konfeı·ana büyük 
bir alaka uyandırmıştır. 

.Kus setır ını.n zıyafetı 
ANKARA, 25 (Telefonla) -

Ru• alimleri şerefine bu akşam Ru• 
Sefiri Möoyö Suriç ve refikaaı tara
fından oefarethanede bir çay ziya· 
feti verildi. 

Ziyafette Meclis Reisi ve Baıve· 
kil Paıalar, vekiller, kor diploma• 
tik, muallimler, gazeteciler bulun

dular. 

Derleme heyetine 
gelen &özler 

ANKARA, 25 (Telefonla) -Vila
yet söz derleme ıube ve ocaklarından 
vilayet söz derleme heyetine gönderi
len 3 bine yakın söz derleme fitinin 
tasnifi ve numaralanması yapılmıttır. 

Harf sıraaile tasnif edilen fitlerin 
bine yakın mükerrerler hariç, ıayısı 

1930 dur. 

Kırtasiyeciliği azalt
mak için 

ANKARA, 25 ( Telefonla) - Müs
tep.rlar Komisyonu ay sonunda top
lanacak ve tali komisyonun hazırladı
ğı kırtaaiyeciliği azaltma hakkındaki 
raporu müzakere edecektir. 

Muallimlerin &eyabatl 
ANKARA, 25 (Telefonla) - Ed· 

remil ve Balıkesir ile civan ilkınek
tep muallimleri bayram tatilinden is
tifade ederek tehrimize gelecektir. 

-Bu muallimlerin adedi 40 kadar tah· 
min edilmektedir. 

-o-. 

Alman •ıef aretinde 
ANKARA, 25 (Telefonla) - Al

manya Maıli.b&tgil.zan çarıamba ak
ıamı bir ıuvare vennektedir. 

---0-

ldarel husu•iyenin 
dükkan lı--iralar1 

ANKARA, 25 (Milliyet) - Ban· 
kalar caddeıinde muhasebei huouoİ· 
yenin iki 11ralı olarak geçen sene.!ap
tırttığı yinni dört dükkandan murek· 
kep güzel bir çar§ı vardır. 

Bunlardan batka mubasebei husu· 
aiyenin Samanpazannda ve sair yer
lerde de yinniye yakın dükkanı mev
cuttur. Bu dükkanlann kiracılan; An· 
karada kiralana aon senelerdeki te• 
nezzülünü nazan itibara olarak bu 
sene haziranda bu dükki.nlann gene 
müzayede ile değil, fakat bedel ta~
diri ile verilmeai için möracaat etmıt· 
)erdir. 

Bu müracaata kanunen müspet ce-

b Cak Vilô.yet Umumi Meclisi 
va ı an d'I . 

b"leceğinden vilayet ken ı erıne vere ı . . 
müsait bir cevap verememıtür. 

Kiracılar ha len içtimada bulunan 
Vilayet Meclisinden bu hususta te
menniyatta bulunacaklardır. 

-0--

Boyacı &alonlan hak. 
kında bir temenni 

ANKARA, 25 (Milliyet) - Şeb. 
rin belli batlı ihtiyaçlannclan o

lan boyacı ııalonl~ cumaları kapalı
dır. Gerek belediyeden, gerekse la• 

lon ıahiplerinden cumalan bu oalon
)ann açık bulundurulmaııru teınenni 
ederiz. Bu ıuretle ıehrin m.nzarB.11-
111 bozan aokak boyacıları anacadde
lerden ara aokaklara çekilıniı ol 

d • . ha ur, 
halkın a utıra ti teınin odilmi bu-
lunur. 1 

ANKARA, 25 (Milliyet) - Her yer 
de olduğu gibi Ankarada da inbiaarlar 
birlettirildi ve Çankın, Çorum, Yozgat 
Vilayetlerini de §amil olmak üzere bir 
Başmüdürlük ibtas olundu. 

Ankara Bqmüdürlüğü mmta.kası tuz, 
tütün ve ispirtolu meşrubatın istihlaki 
noktasından mühim bir varidat temin et 
melde kalmamakta tuz, ispirtolu mB§ru
bat istihsali noktuından da oldukça e
hemmiyeti haiz bulunmaktadır. 

Başmüdürlük mıntakasımn bir .. ıene
lik umumi varidab af ağı yukan (uç bu
çuk milyon)lira raddesindedir. 

Bu miktar bu Baımüdürlük mıntaka 
sının ehemmi~et derecesi hakkında bir 
fikir vermez mi? 

l§te bu yek-Unun takriben iki ~lron 
küsür lirası tütünden, (altı yüz bın lira
sı) metrubattan ve (alb yüz bin küaür) 
lirası da tuzdandl?'. 

TUTUN 
Ankara mıntakasında tütün istibııala 

b bayii nazarı dikkati celbedecek bir ye 
kfın arzeder. Ankara tütün mıntakası de 
ğildir Burada tütün ekmek meuınudur. 
Binae'..u.ıeyh kaçakçılığı da pek ehemmi 
yetsizılir. Ancak lzmit, Adapazan ve ha 
zan Samsun taraflarından kaçak olar~ 
ithal olunanlar hiç te yekun denecek bır 
ıey teşkil etmez ve bunlar da. memurlar 
tarafından her zaman en.selenır. 

Ankarada, nefsi tehirde vao~ti oJar:ak. 
ayda yüz yİnnİ bin lira kıymetinde yınnı 
iki bin kiloluk siğara sarfolunur. 

l ki aene evveline gelinceye ka
dar sarfolunan siğaralar daha P"'" 
balı kısnnlar ve mesela Serkldoryandan 
yukarı nevilerdi, iki seneden beri ucuz al 
ğaralara rağbet günden güne U'bnakta-

dır. B '° ka Başmüdürlük mıntakaımdan a ... 
zası bir ay zarfında vasati olarak dört 
bin liralık dokuz yüz kilo, Çıbık kazası 
keza dört bin liralık bin kilo, Kızılca Ha 
mam beş bin liralık iki bi~ ~il~ Ç.ankı
rı müdürlük mıntaka11 on ıki bın lıra'!k 
dört bin kilo, Çerkeş dört bin liralık bın 
üçyüz, llğaz üç bin beş yüz lir~!ık bin, 
Şabanözü üç bin liralık dok~.z Y"": Bey
pazan dört bin altı . yuz lıral~.k 
bin dört yüz ellı, Ayas uç 
bin beş yüz liralık bi"\ .. N alll 
Han bin altı yüz elli liralık yedıyuz, Kı
nk Kale yedi bin liralık bin altı yüz, 
Keskin beş bin altı yüz liralık bin iki 
yüz elli Kalecik dört bin !e~i yüz lira~~ 
bin dört yüz, Polatlı yedı bın dokuz yuz 
liralık iki bin üç yüz, Haymana yedi bin 
liralık yedi yüz, Mecidiye iki bin üç yüz 
liralık dokuz yüz, ve Yapraklı kaza.11 
bin liralık dört yüz altmış kilo siğara sar 
fetmektedirler. 

Bu ıarfiyat cetveU içinde Y ozğat ve 
Çoruın yoktur. Ç{inkü bunlar halen tü
tün hesabını Y ozğata verirler. Burala
ra ancak önümüzdeki Haziranda iti
baren heoap cihetile de bura Bqmüdür· 
lüğüne geçecektir. 

TUZ 
Tuza gelince; Baımüdürlük mıntaka 

sında (on) memliha vardır. Bunlann 
bir kısmı maden, bir kısmı göl tuzlukla 
ndır. Bunlar fevkalade zengin İseler de 
memlekette sarfolunan miktann civarda 
ki mümkün iotihlaki miktarı nazan iti
bare almarıık buraya bu ıene on bir mil 
yon kiloluk bir istihsal tertip edilmiıtir. 
Bunun ıimdiden on milyonu çıkanlmıt 
ve hatta aarfolunmuıtur. Tuzun meınla
balardan istihsal masrafı bütün her maıı 
raf dahil olduğu halde kilo ba9ma bir ku 
ru9u bulamamakta ve mahallinde her ki 
)osu altı kuruştan satılmaktadır. Demek 
ki yalnız bu •ene tuzdan bu mmtakanın 
varidab alb yüz bin lirayı geçer. Tuz 
kaçakçılığı tütün gibi değildir. Oldukça 
fazladrr,çünkü birbirinden uzak yerlerde 
hafif ve zayif tuz kaynakları vardır ki 
halk buralardan kendilerine aldıklan gi
bi, çorak denilen bu yerlerden, gene ka 
çak •uretile alarak civarda da satmakta
dırlar. 

Maahaza Başmüdürlük bunun için de 
ehemmiyetli tedbirler almqbr. 

MVSKIRAT 
Şimdi gelelim müskirat&... Bu mev:tU 

daha meraklı ve ııhhate daha müessir 
olduğundan üzerirule biraz durmak la
zımdır. 

Mesela Ankara lnbisar Batmüdürlü 
ğü aahaaında bir ayda ne kadar ispirto
lu içki sarfedilebilir? Meraklı bir mevzu 
değil midir? • 

Hemen bemen her ınmtaka o!dugu gı
bi Ankaranm da içki mernbalan ü~tür. _ 

Birisi dahildeki fabrikalann lıtih.aala 
tıdor ki; Ankara tehrindeki AH UI~ ve 
Dayıbey fabrikalan bir ayda ·1ı:a1d1:~ki'! 
on bq bin, Çorumdaki fabn 1 

bin bet yüz ki ceman on yedi bin bq 
yüz kilo lıtihoal ve oarfederl...-. 

Ankarada Ali Ulvi Bey falwikan va
oati hesapla ayda bet bin, Cenap Bey 
C.brikaıı dört bin bet yüz, Sııkoenber, 
iki bin, Orman çiftliği bin bet yüz, Halk 

Ankara inhisar Baı müdürü Fikri B. 

bq yüz, mülhakat ta dört bin ki ceman 
on yedi bin beş yüz kilo şarap iıtihsal 
ve aylık istihlak ihtiyacına arzederler. 

Menbalardan ikincisi lnbiaarlardır. 
lnbisarın kendi fabrikası iıtibsalatından 
bir ay zarlında veaati ne ithal edildiğini 
anlamak için istatistiklerden bir aylık bir 
vasati hesap alırsak mıntakaya; yedi 
yüz seksen kiloluk likör, yüz seksen kilo 
lok Vermut, bin dört yüz yetmiı kilo fil 
rap, yüz altmıt kiloluk votka, kırk iki 
kiloluk viski, bet bin yüz kiloluk rakı 
girmektedir. 

Bundan başka üçüncü menba olarak; 
hususi amillerin htanbul ve civar Bat· 
müdüriyetler mabıulabndan da gene bir 
ayda vasati bir hesapla on alb bin dokuz 
yüz kırk altı kilo bira, dokuz bin yetmiı 
bet kiloluk rakı, bin altımı alb kiloluk 
konyak, bin üç yüz altını§ dokuz kiloluk 
§'irap, on kiloluk vermut, altmıt altı ki
loluk rum, yüz on kiloluk votka, iki yüz 
yirmi altı kiloluk yerli ıampanya, beş ki 
lo likör ithal olunmaktadır. 

lnbiaar mamulabndan ucuz rakılarla 
muzlu ve mandalinalı, naneU likörler ve 
huıuai mamulattan da bilhaua Bilecik 
rakıaı rağbette olan nevilerdir. Tıbbi ve 
oınai ispirtolan bu yekfına ithal etme
dik. 

Ankara mülhakatında da İspirtolu iç 
ki sarfiyatı hakkında da bir fikir vere
bilmek İçin elimize geçen rakamlardan 
itte fu neticeyi aldık: 

Mleaela Ankara bir ayda vasati ola
rak yalnn: lnhiııarlann içkilerine on a). 
tı bin bet yüz lira verir ve Ankarada iki 
yüz seksen müskirat bayii mevcuttur. 
Kızılca Hamam bet yüz, Çankırı bin ye 
di yüz, Çerkeş dokuz yüz, Ilgaz beş 
yüz, Beypazan yüz elli, Nallı Han bet 
yüz, Keskin bin yedi yüz,Kalecik llç yüz 
elli, Polatlı iki yüz, Haymana bq yüz, 
maa mülhakat Çorum altı bin bq yüz, 
maa mülhakat Y ozğııt üç bin ve Yer. 
köy de altı yüz lira verirler. 
Şu hale göre Ankara, Çorum, Çankı

n ve Y ozğattan müteıekkil inhisar Bat 
müdürlük mmtakaaına bir ayda otuz bir 
bin bet yüz yetmiş beş ~lo rakı, yirmi 
hin üç yüz otuz dokuz kilo §arap, on al
lı bindokuz yüz kırk altı kilo bira, ye
di yüz seksen be§ kilo likör, yüz doksan 
altı kilo verınut, iki yüz yetmiş kilo vot 
ka,kırk iki kilo vioki,bin albnıt alb kilo 
konyak, al~•§ altı kilo rum ve iki yüz 
yirmi altı kilo yerli şampanya imal, it
hal ve sarfolunnıaktadır. 

Bu içkileri birbirine kanıtınrsak yet 
mit bir bin bet yüz on bir kiloluk bir ha 
lite eder. 

Biz merak ederek iıtatiatik umum 
müdürlüğünün son yıllığını karıttırdık. 
Ankara, Çorum Çankın ve Y ozğat vi
~yet!<;"nde içıJ içebilec~k çağda yani 
yırnu ıle yetmiı bet araoında takriben 
ancak Üç yüz yİrmİ bin küsur erkek bul 
duk. Bunlardan köylüleri külliyen ve I" 
hirlilerden bir kısmını da içki itiyat et
mediklerinden dolayı bittenzil; nihayet 
azaıni kırk bin kitinin içki içmediğini 
hıhmin edersek h... ay bu halitadan iki 
ıer kiloya yakın bir miktar demlenmele
ri icap ettiği hakikatine varırız. Bu ye
kUn hattı zatında belki ehemmiyetli de
lildir. Öyle bekriler vardır ki ayda aa
ğari yİrmİ kilo içerek diğerlerinin hakkı 
nı yemektedirler. Karilerimiz merak edi
yorlaraa artık bunlan da; Ankarada 
müaeccel olarak mevcut otuz beş mey
hanenin aahiplerinden sorarak öğrenebi 
liri .... 

* * 
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